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املعـ    املنتدى السياسي الرفيع املسـتىى 
ــتداممل ــمل املسـ الـــيي دعحتـــد  ـــ    بالتنميـ

 واالجتماعيرعادمل اجمللس االقتصادي 
    2016متىز/دىليه  11-20

ورقـــان مناقبـــمل ببـــامل مىىـــىي املنتـــدى السياســـي الرفيـــع املســـتىى    
بالتنميــمل املســتدامملد محتدمــمل مــت اجملمىعــان الرايســيمل وا  ــان        املعــ 
 *األخرى املعنيمل

  
 ميكرة مت األمانمل العاممل  

 
هيه الىثيحتمل هـي مميـع لهسـ امان اة يـمل الـىاردة مـت جملتلـا اجملمىعـان الرايسـيمل           

ــمل          ــان قنســي  فعال ــد  لي ــش قامــ  ببــشا مســتحتا بلنبــان وقع ع ــمل األخــرى ال وا  ــان املعني
ميـمل املسـتدامملد وفحتـا لحتـرار ا معيـمل      للمباركمل يف املنتدى السياسي الرفيـع املسـتىى املعـ  بالتن   

ىـمامل عـدخت فلـا    ”مىىىي املنتدى السياسي الرفيـع املسـتىى وهـى     ببامل 67/290العاممل 
 “.أحد عت الركبأي 

  

 
 

 قصدر دومل  ردر رمسي.هيه الىثيحتمل  * 
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 اجملمىعمل النساايمل الرايسيمل - أوال 
 محتدممل  

التزاما قاما بتنفيي أهداف التنميمل املسـتداممل  قلتزخت اجملمىعمل النساايمل الرايسيمل وأعضاؤها  - 1
أحد عت الركبد بغض النظر عت نـىي جنسـه    وبالحتياخت بيلك مع احلرص على عدخت فلا أيع

م ـاجر أو جنسـيته   كأو عرقه أو أصله اإلث  أو طبحتته االجتماعيمل أو ميله ا نسـيد أو وىـعه   
ىق اإلنسامل للمـرأة ومتشـني املـرأة    . و حتي  املساواة بني ا نسني وإعمال ححترأو أي وىع  خ

خ ـمل  ىدليـملد بـدال مـت قشـرار       قفعيـا أساسيمل  ميع أهداف التنميمل املسـتداممل و شاململ وأمىر 
 العما املعتاد.

وجيـب بــيل ج ــىد مبتشــرة وقشميليــمل مـت جانــب احلشىمــمل واألمــم املتحــدة واجملتمــع    - 2
ىمامل ححتىق اإلنسامل للجميع وإزالـمل  املدين وحنت نعما على  حتي  التنميمل املستداممل مت أجا 

أوجه عدخت املساواة اهليشليمل. ودن ـىي السـعي إحت  حتيـ  أهـداف التنميـمل املسـتداممل أدضـا علـى         
ــ اكان ححتــىق       جملــاطر إذا ي ُد ــى ححتــىق اإلنســامل أو مــع رصــد انت ــاام عل ــاي اــ  ق نفــي باقب

املىارد )املتجـددة،د  اإلنسامل. ومت األمثلمل على ذلك حاالن االستيالن على األراىي مت أجا 
وقتا بريقا كاسريدس مني ع د قردبد واإلسانة إحت املئان مت املـدافعني اآلخـردت عـت ححتـىق     

 اإلنسامل للبعىب األصليمل وللنسان كا سنمل.
و دد اجملمىعمل النساايمل الرايسيمل أدناها األنب مل الش نحتـىخت اـا مـت أجـا دعـم التنفيـي        - 3

ــمل    ــتعرااحل واحلاج ــمل واالس ــمل   واملتابع ــباب اهليشلي ــا وران الركــ ”إحت معا ــمل األس حل “بللتخل
 وقحتترح جماالن عما رايسيمل.

 
 اجملمىعمل النساايمل الرايسيمل   

منظممل قعما علـى   600 تا اجملمىعمل النساايمل الرايسيملد وهي ااتالف دضم أكثر مت  - 4
مل التنميـمل  الن ىا باملساواة بني ا نسني وححتىق اإلنسامل للمرأة مت خـالل ييـع عناصـر خ ـ    

املستدامملد مىقعـا فردـدا للعمـا علـى قنفيـي أهـداف التنميـمل املسـتداممل ومتابعتـ ا واستعراىـ ا.           
وحنت جممىعمل منظممل قنظيمـا ذاقيـاد نتحلـى دبـادئ البـمىل واحتـراخت التنـىي ومراعـاة مـىازدت          

ونسـتفيد  الحتىى والبفافيملد ولددنا قيادة ممثلمل على املستىى اإلقليمـي. وعملنـا ذو طـابع عـاملي     
مت سعمل املدى واةربة الفنيمل للمنظمان األعضاند اإلقليميمل والىطنيـمل واحملليـمل. وحنـت ملتزمـىمل     
بنمــىذع عــدخت قــرو أحــد وران الركــب يف جمــال اإلدارة الرشــيدة واألنبــ مل ونتىقــع مــت ييــع  
مل أصحاب املصلحمل اآلخردت على ييع املستىدان أمل حييوا حيونا. وايا املعـ،د فـلمل اجملمىعـ   

 النساايمل الرايسيمل هي يف حد ذاهتا وسيلمل للتنفيي.
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. 2030وحنت نعرب عت اعترافنا وقحتددرنا ملدى االستماي إحت أصـىاقنا يف خ ـمل عـاخت     - 5
حـدا   ببامل املساواة بني ا نسـني ومتشـني النسـان والفتيـان والدـمل قار يـمل إل       5وميثا اهلدف 

بشامل اد وييع األبعاد الثالثـمل للتنميـمل املسـتداممل    لتغيريحل غري أننا على اعتحتاد راسخ بامل اة مل ا
ــى       ــع األعمــار وعل ــان والنســان مــت يي ــمل للفتي ــمل،د ذان أفي ــمل والبيئي )االقتصــاددمل واالجتماعي
اختالف مبارات. وقتسم املسانلمل عت املساواة بني ا نسـني بافيـمل أساسـيمل يف ييـع أهـداف      

مت قنفيـي اة ـمل ومتابعتـ ا واستعراىـ ا مراعـاة      التنميمل املستداممل السبعمل عبرد ودنبغـي أمل دضـ  
ــي للخ ــملد         ــي الشل ــز البــاما ســيدعم التنفي ــيا التركي ــع املراحــا. وه منظــىر جنســاين يف يي

 يس م يف عدخت فلا أحد عت الركب.سو
ا يف عمليــمل نــأســاليب عملمــت حيــري ودنـدرع ااحنــا مــت حيــري التــاثري علــى اة ــمل و  - 6

ت قىاقىمل إحت االرقحتان بعملنـا وقحتاسـم خربقنـا يف جمـال املسـاواة      أكرب لبنان احلركمل النساايمل. وحن
بني ا نسني باعتبارها عنصرا أساسـيا ألهـداف التنميـمل املسـتداممل ونلـ  علـى فصـيد املـىارد         

 لتححتي  هيه األهداف.
وقد حددن اجملمىعـمل النسـاايمل الرايسـيمل اة ـىان املحتبلـمل لـدورها يف التنفيـي واملتابعـمل          - 7

اا مت خـالل عمليـمل ف ـيط اسـتراقيجي. وهـيا دبـما العمـا علـى الصـعد العـاملي           واالستعر
د فضـال عـت إقامـمل الـروابط بالعمليـان األخـرىحل       2030واإلقليمي والىط  ببـامل خ ـمل عـاخت    

ــمل املتنىعــملحل       ــان الحتــدران ىــمت اجملمىعــمل النســاايمل الرايســيملحل والتعــاومل مــع ا  ــان الفاعل وبن
ري ذلـك مـت االسـتراقيجيان الرايسـيمل. وحنـت كاصـحاب ححتـىق        وإعداد التحتاردر املىازدـملحل وغـ  

ــددنا         ــرأة. ول ــ  قحتــدخت امل ــش قعي ــنظم ال ــا ال ــىب لتحىد ــا هــى امل ل وناشــ ني وخــرباند نعــرف م
كج ان فاعلمل غري حشىميمل مربـمل يف حفـز اإلرادة السياسـيمل ومسـاعدة الـدول علـى إحـدا         

فلفــــ  عــــت ”ليــــمل الــــش عمليــــان للمســــانلمل مــــت أجــــا إدمــــاع األفــــراد واجملتمعــــان احمل 
 قار يا.“ الركب

وحنــت نت لــع إحت التعــاومل مــع الــدول األعضــان ببــامل االستعراىــان الىطنيــمل املتعلحتــمل    - 8
باملنتــدى السياســي الرفيــع املســتىى )املنتــدى،. كمــا أننــا علــى اســتعداد لتحتاســم املعـــارف           

وإبـراز   يعابواـدف إحت اسـت  وامل اران يف قياس التحتدخت احملرز ببامل أهداف التنميمل املسـتدامملد  
 الحتصد والثغران يف التنفيي واستعراا عمليان املسانلمل.

 
 “للتخلا عت الركب” اهليشليملمعا مل األسباب   

جيــــب أمل قشــــىمل معا ــــمل الــــدوافع اهليشليــــمل لعــــدخت املســــاواة  ــــىر االســــتعراا  ” - 9
ليميــمل ملنظمــان د علــى النحــى الــيي اقترحتــه  ليــمل املبــاركمل اإلق 2030ة ــمل عــاخت  “الســنىي
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للنجـــاح يف قنفيـــي خ ـــمل ومـــت الضـــروري اجملتمـــع املـــدين يف من حتـــمل  ســـيا واحملـــيط اهلـــادئ. 
زعان ـاملســااا اهليشليــمل املتراب ــمل املتعلحتــمل بالليرباليــمل ا ددــدة والنــ ومعا ــمل   ددــُد 2030 عــاخت

خت املسـاواة  زعمل العسشردمل والعنصـردمل والسـل مل األبىدـمل وارقباط ـا بالتفـاون وعـد      ـاألصىليمل والن
بني ا نسنيد ودنبغي أمل دشىنا مت جماالن التركيز اهلامـمل لعمليـان املتابعـمل واالسـتعراا علـى      

 ييع املستىداند دا يف ذلك االستعراىان املىاىيعيمل.  
يف جملتلا السياقاند وقسـ م يف كـثري مـت     شىتوقؤثر عىاما التفاون اهليشلي ب رق  - 10

الستبعاد وقضخيم ما. فعلى سبيا املثالد فلمل رقمنـمل املـدمل يف   احلاالن يف قعمي  االستغالل وا
يف االقتصادان السردعمل النمى مثـا الصـني ونيجريدـا واهلنـد      “املدمل اليكيمل” إطار التركيز على

والربازدــا وجنــىب أفردحتيــا قن ــىي علــى خ ــر إغفــال امل ــاجردت الىافــددت حــددثاحل والفتيــان  
ألصـليملحل وامللـىنني مـت البـباب واألطفـالحل واملسـننيحل       والنسان مت ييع األعمـارحل والبـعىب ا  

واملعىقنيحل واملثليان واملثليني ومزدوجي امليـا ا نسـي ومغـادري اهلىدـمل ا نسـانيملد واملخـالفني       
د الـش قـد ال قتـىافر هلـا إمشانيـمل      عـادة  “احملجىبمل عـت األنظـار  ” جنسياحل واجملتمعان املحت ىرة و

 أو الحتدرة على املباركمل على قدخت املساواة مع اآلخردت. الىصىل إحت التشنىلىجيان املناسبمل
وقساهم العىاما اهليشليمل للتفـاون أدضـا يف االماهـان والتحـددان ا ددـدة والناشـئمل        - 11

د وهلـا  ثـار  ـددة علـى املـرأة والفتـاة.       2030الش سـتؤثر علـى قـدرقنا علـى قنفيـي خ ـمل عـاخت        
يري الزراعملحل و ثار املنـا  وج ـىد التنميـمل وإقامـمل     وقبما هيه االماهان والتحددان قزادد قان

ــمل يف إطــار   ــمل املبيول ــمل التحتي ــع األراىــي  “ االقتصــاد األخضــر/النمى األخضــر ”البني علــى قىزد
ــت النســان،           ــ م م ــثري من ــاف )وك ــزارعني ومزارعــي الشف ــى صــغار امل ــيما عل ــىاردد وال س وامل

ــملحل     ــان الردفي ــمل واجملتمع ــان اإلثني ــاون نتيجــمل    والبــعىب األصــليمل واألقلي واقســاي أوجــه التف
وكـيلك مـع    2030للحتىاعد االقتصاددمل والتجاردمل واالستثماردمل الش قتعـارا مـع خ ـمل عـاخت     

 مت بني أمىر أخرى.   د،1)ميثاق األمم املتحدة
ومت أجا  حتيـ  الفعاليـمل جيـب أمل متشـت عمليـان املتابعـمل واالسـتعرااد دـا يف ذلـك           - 12

أوجــه الحتصــىر يف قنفيــي السياســانحل  عا ــمل ددــد وممــت املنتــدى السياســي الرفيــع املســتىىد 
ومعا مل النظم الش قؤثر سـلبا علـى حيـاة ييـع الفتيـان والنسـان مـت ييـع األعمـار وواقع ـت           

اج ــمل التحــددان ا ددــدة والناشــئمل املتصــلمل بــاإلدارة الرشــيدة ألهــداف  حل و ددــد ومىياملعيبــ
 التنميمل املستداممل يف ييع األبعاد الثالثمل.

__________ 
ذكر خـبري األمـم املتحـدة املسـتحتا املعـ  بلقامـمل نظـاخت دوط دميحتراطـي ومنصـا أمل اقفاقـان التجـارة التفضـيليمل              ،1) 

، ومسـؤوليمل الدولـمل يف العمـا علـى النـ ىا  حتــىق      103قتعـارا مـع بنـد السـيادة يف ميثـاق األمـم املتحــدة )      
 .http://www.ohchr.org/EN/Issues/IntOrder/Pages/Articles.aspxاإلنساملد دا يف ذلك احل  يف التنميمل 
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ــد        ــدخت فلـــا أحـ ــتعراا لضـــمامل عـ ــمل واالسـ ــيمل للتنفيـــي واملتابعـ جمـــاالن العمـــا الرايسـ
 الركب عت
تداممل إحت معا تـ ا   تلا قاثر النسان باملباكا املتعددة الش قسعى أهداف التنميمل املس - 13

كمــا ســتختلا اســتفادهتت مــت التحتــدخت صــىب  حتيــ  األهــداف املحتترحــمل. ومــت الضــروري أمل 
ــملد و    ــان مبــاركمل جمدد ــأمل قبــارو النســان والفتي ــي خ ــمل     ىقلب  ــرة قنفي احتياجــاهتتد طــىال فت

النسـان والفتيـان عـت الركـبد  ـري اجملمىعـمل       ىـمامل عـدخت فلـا    برمت ا. وبغيـمل   2030 عاخت
 الرايسيمل على افاذ اإلجرانان التاليمل: النساايمل

 
 2030إدماع ومباركمل املنظمان النساايمل البعبيمل يف ف يط وقنفيي ورصد خ ـمل عـاخت     

 على املستىدني احمللي والىط   
لحتد حـامل الىقـ  إلدراع التخ ـيط الـيي دركـز علـى مراعـاة املنظـىر ا نسـاين علـى            - 14

ــادة    ــع مســتىدان احلشىمــمل مــت خــالل زد مبــاركمل املنظمــان النســاايمل البــعبيمل يف وىــع    يي
 السياسان وعمليان االستعراا احلشىميمل.

فمبــاركمل املنظمــان النســاايمل وغريهــا مــت منظمــان اجملتمــع املــدين ىــروردمل لتححتيــ    - 15
التنميمل املستداممل. وقنفـي اجملمىعـان البـعبيمل مبـاردع جيـدة ولشنـ ا ي ُقبـرو عـادة يف وىـع          

 قشـىمل مصـدر  الربام  اللـ م إال يف عمليـان قبـاور رمزدـمل. ومـع ذلـك فـلمل خرباهتـا ميشـت أمل          
ي قنظر فيه احلشىمان يف كيفيـمل وىـع وقىسـيع ن ـاق الـربام  مـت       دروس قيممل يف الىق  الي

أجا قنفيي أهـداف التنميـمل املسـتداممل. فعلـى سـبيا املثـالد أصـبح  النسـاند مـع قزادـد قانيـري            
الزراعمل واهلجرة إحت املناط  احلضردملد دؤددت دورا راادا يف اقبـاي ممارسـان أكثـر اسـتداممل مـت      

 رعان ومنتجان األغيدملد ويف قحتاسم املىارد يف املدمل.بىصف ت مزا دالناحيمل اإلدشىلىجيمل
وســيشىمل مــت األفيــمل دشــامل قزودــد ا ماعــان النســاايمل البــعبيمل ومنظمــان اجملتمــع     - 16

ــاهت      ــمل احتياجــاهتت واحتياجــان جمتمع ــدردب لتلبي ــا الشــايف والت ــدين بالتمىد ــدعم   تامل وأدضــا ل
قنفيـي السياسـان والـربام     حيـىي يف وىـع و   مصلحمل ذوان دوردورهت بىصف ت صاحبان 

 الراميمل إحت  حتي  التنميمل املستداممل.
 سنمل املسالمل بلجياز: 19املبىرة املحتدممل مت بردا مت كينيا البالغمل مت العمر قلخد و - 17

مننا ام ننر ك ننفاي الفالننبا  الاننبقبا   امنبأاننبا قاننية   نن ا  الان لننة         
نبغي تعفيف الفالبا  الانبقبا    امسا امة ألة الفالبا خبرياا قاؤ ة حلبهتا.  ي

اجملا عبا احملللة قي  ا  الان لة امسا امة  كلفلة تيثري ب على حلبهتا كي ياسىن هلنا  
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رص  الانفلذ  من   حسنا قناحل اماتمنبا    نذا ام ن بر.   عاعن   ة علنى أنب            
 العبمل العلبم مبب يلي:

 فري امتار   الااجلع.تع مي  عر  ف ل لل  افعني عا الفالبا، عا طفيق تت - 
 5ختصلص ملزانلة )ملزانلبا( لانفلذ األ  ا  اإلمنبئلة لأللفلة،  ال سل ب اهلن     - 

 .16 اهل   
 الفاننب  اماعل ننة مفلنن     االسنناا بر   الفالننبا  كمابنلننة حصننتهلر علننى الاعلننلر    - 

 .لألسف  فحسب، قل  ي ب لل جا ع احمللي  البل   العبمل ال
 

 قدران ا ماعان املعنيمل  حتىق املرأة على ييع املستىدان متىدا وبنان  
ال مغــاالة يف التاكيــد علــى األفيــمل احلامســمل الــش دتســم اــا اجملتمــع املــديند دــا يف ذلــك  - 18

ا ماعان املعنيمل  حتىق املرأةد يف قنفيي ورصـد خ ـمل التنميـمل ا ددـدة وكفالـمل املسـانلمل عنـ ا.        
اايمل علـى الصـعيد العـاملي مـد صـعىبمل يف قعبئـمل املـىارد الالزمـمل         ومع ذلكد فلمل املنظمـان النسـ  

ــمل      ــرأة يف التنميـ ــىق املـ ــمل ححتـ ــه راب ـ ــالد كبـــا  ـــري أجرقـ ــبيا املثـ ــى سـ ــ ا. فعلـ ألدان عملـ
منظمــمل نســاايمل يف ييــع أحنــان العــاي ال دتجــاوز       740أمل متىســط ميزانيــمل    2010 عــاخت يف

ــش قبــ      20 000 ــمل ال ــت األدل ــرغم م ــى ال ــيا عل ــي   دوالر. وه ــاايمل ه ــان النس ري إحت أمل احلرك
الرايســيمل للعمــا علــى املســتىى العــاملي والــىط  مــت أجــا إعمــال ححتــىق اإلنســامل    ركــاناحمل

 ا نسني. للمرأة واملساواة بني
راعـــــى بالحتـــــدر الشـــــايف يف اة ـــــط الىطنيـــــمل  ومـــــا زالـــــ  أولىدـــــان املـــــرأة ال قُ  - 19

 امليزانيمل. وجملصصان
 ىر هيهد جيب على احلشىمان:ومت أجا معا مل أوجه الحتص - 20

فصـــيد متىدـــا  ـــدد لـــدعم ا ماعـــان املعنيـــمل  حتـــىق املـــرأة علـــى ييـــع  )أ، 
ــت خـــالل امليزانيـــان الىطن    ــا يف ذلـــك مـ ــاد دـ ــيا التمىدـ ــع هـ ــتىدان وقتبـ ــاعدة املسـ ــمل واملسـ يـ

 الرمسيمل. اإلمناايمل
جـا كفالـمل   قنفيي امليزنمل املراعيمل للمنظىر ا نساين على ييع املسـتىدان مـت أ   )ب، 

 معا مل وقلبيمل االحتياجان املختلفمل للنسان والرجال والفتيان والفتيامل.
 ا ماعان النساايمل مت الفرص املتاحمل لبنان الحتدران. استفادةالتاكد مت  )ع، 
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وستعما اجملمىعمل النساايمل الرايسيمل على الصعد الـىط  واإلقليمـي والـدوط مـت أجـا       - 21
الحتااممل للتمىدا السردع واملـرمل للمنظمـان النسـاايمل بغيـمل  سـني قـدرهتا        ددد وقعزدز اآلليان 

 على العما بفعاليمل على معا مل املسااا ا اردمل واألزمان امللحمل والفرص املتاحمل.
 

اـا يف قنفيـي أهـداف التنميـمل املسـتداممل       لالسترشـاد البيانان املصنفمل حسب نىي ا ـنس    
 وإعداد ميزانياهتا ورصدها على حنى دراعي االعتباران ا نسانيمل

دلزخت قىفري بيانان مصنفمل حسب نىي ا ـنس مـت أجـا  ددـد الفـىارق ا نسـانيمل يف        - 22
راع قىفري املىارد واالبتعاد عت التنفيي الرمزي لالستراقيجيان مت قبا احلشىمـان مـت أجـا إد   

ــمل املســتداممل      املســااا ا نســانيمل و حتيــ  الرفــاه. والبيانــان املتعلحتــمل بالعددــد مــت أهــداف التنمي
وغاداهتا إم ا منعدممل أو غـري كاملـملد ولـددنا صـىرة ناقصـمل عـت النسـان والفتيـان الالاـي دتـاثرمل           

 دختلا الحتضادا الش قعا  ا أهداف التنميمل املستداممل.
ــاو اســتيعاب كــا  - 23 ن ــاق وحجــم العنــا ىــد النســان   ليف معظــم البلــدامل ف فلــيس هن

علـى سـبيا املثـال. وغالبـا مــا قنعـدخت املعلىمـان املتعلحتـمل ببـدة اإلصـابان ومــداهاد          د والفتيـان 
وجملتلا أششال العنـا الـش قعـاين منـ ا النسـان والفتيـاند دـا يف ذلـك حـاالن قتـا اإلنـا .            

قشـىمل يف كـثري مـت األحيـامل غـري كاملــمل.       وباإلىـافمل إحت ذلـكد فـلمل البيانـان الـش دـتم يع ــا      
دميغرافيــملد ال ممــع البيانــان فعلــى ســبيا املثــالد فــلمل الدراســمل االستحتصــاايمل لاســر املعيبــيمل ال 

سـنمل. وهـيا دعـ      49و  15يف صفىف النسان يف ست اإلاابد ممت قراوح أعمارهت بـني   إال
زط أو فتــاة دومل ســت ـا املنــوقعــاين مــت العنــ 50أنــه ال  تســب أيع امــرأة دزدــد عمرهــا عــت  

 .يف اةفاناةامسمل عبرة قعاين مت اإلدياند على سبيا املثال. ف ؤالن دبحتني 
 وليا قدعى اجملمىعمل النساايمل الرايسيمل إحت ما دلي: - 24

قصــنيا البيانــان اجملمعــمل ببــامل ييــع املؤشــران علــى أســاس نــىي ا ــنس      أ،) 
جرد واحلالمل الزوجيـملد والعىامـا   ا كم البخد وىعو دوالست ونىي اإلعاقمل واملىقع ا غرايف

 األخرى ذان الصلمل.
قفســـري البيانـــان مـــت املنظـــىر ا نســـاين بىصـــفه أحـــد املت لبـــان الرايســـيمل    ب،) 

 على الصعيد الىط . هاهداف التنميمل املستداممل ورصدألللتخ يط 
ــاخت  ع،)  ــراط التـ ــاركمل ال االخنـ ــملواملبـ ــ شاملـ ــى   دواارللـ ــحاب احلحتـ ــمل وأصـ  قداملعنيـ

 يـري قشـىمل أكثـر قركيـزا     يـع البيانـان   ق ـىدر عمليـمل   الفئـان هتميبـاد يف   أكثـر  دا يف ذلـك  
نــــىي ا ــــنس مــــت خــــالل إجــــران التعــــدادان الحت ردــــمل والدراســــان االستحتصــــاايمل    علــــى

 واالستعراىان الدوردمل.
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مراعاة البيانان املستحتلمل املستحتاة مت املنظمان النسـاايمل ودوااـر اجملتمـع املـدين      د،) 
 األخرى يف االستعراىان الىطنيمل للتحتدخت احملرز ببامل أهداف التنميمل املستداممل.

 
   2030استعراا خ مل عاخت  يف عدخت إغفال أحدكفالمل   

أي اجملتمـع املــدين واحلشىمـان والحت ــاي اةــاص    -إمل قنفيـي ييــع األطـراف الفاعلــمل    - 25
سليما واستعراىـ ا بانتظـاخت علـى الصـعد     ألهداف التنميمل املستداممل قنفييا  -واجملتمعان احملليمل 

املساواة يف كا مشـامل. وحنـت حنـري    بملرأة ضمامل متتع االىط  واإلقليمي والعامليد أمر أساسي ل
قسـتفيد مـت   واين ا نسـ منظـىر  ب ردحتمل جامعمل وشاململ ومراعيمل لل 2030على قنفيي خ مل عاخت 

 نشفان على اليان.التآزر بني األبعاد الثالثمل للتنميمل املستدامملد بدال مت اال
وعلى الصعيد العامليد جيب أمل دشىمل املنتـدى السياسـي الرفيـع املسـتىى  فـال لـدعم        - 26

احلشىمـان والحت ـاي اةـاص     مسـانلمل التعاومل مع اجملتمـع املـدينحل وقبـادل أفضـا املمارسـانحل و     
التنميـمل  بلحتـمل  املتع امل عـت التزاماهتـ  يوساار أصحاب املصلحملد دا يف ذلك اجملتمـع املـديند املسـؤول   

عدخت املسـاواة احملـددة أعـاله.    العىاما اهليشليمل لاملستداممل و حتىق اإلنساملد باإلىافمل إحت معا مل 
سـيما اللجـامل    وجيب أمل دحتيم املنتدى صالن قىدمل مع  ليـان املسـانلمل الىطنيـمل واإلقليميـملد وال    

احلحتــاا  اإلقليميــمل و الحتىدــملاالقتصــاددمل اإلقليميــمل حيــري ميشــت أمل دسترشــد يف عملــه بالبيانــان  
دحتـر بـالظروف اةاصـمل الـش دىاج  ـا      أمل واملباوران مع منظمان اجملتمع املدين. وجيب أدضا 

كــثري مــت البلــداملد دــا في ــا أقــا البلــدامل منــىا والبلــدامل الناميــمل غــري الســاحليمل والــدول ا زردــمل  
ــدامل ال   ــملد فضــال عــت البل ــاط   الصــغرية النامي دشفــا أمل د ونازاعـمتضــررة مــت النــ ىاقعــمل يف من

 يف التنفيي.هيه البلدامل قشردس حيز خاص للتصدي للتحددان احملددة الش قىاج  ا 
وحنت حنـري علـى أمل  ـدد التحتـاردر الىطنيـمل املرفىعـمل إحت املنتـدى أهـدافا طمىحـمل وأمل           - 27

علـى ن ـاق واسـع علـى الصـعيد الـىط د        عمم ـا املسـتفادة مـت التنفيـيد وأمل ق    الـدروس قدرع 
الـدول األعضـاند حنـري     ش قحتدم التحتاردر ال ىعيمل الل الصعيد العاملي. واستشماالوكيلك على 

املنتدى على إنبان  ليان رمسيـمل للنظـر يف التحتـاردرد دـا يف ذلـك التحتـاردر املىازدـملد مـت جانـب          
ــاايمل الرايســيمل          ــمل النس ــتعد اجملمىع ــدين. وس ــع امل ــر اجملتم ــت دواا ــا م ــاايمل وغريه ــان النس ا ماع

ــمل فتلــا بــاختالف الســياق الحت ــري إســ ام  وحلفاؤهــا قحتــا ــ اردر مىازد ــمل قحتــد   ًا من يف عملي
ــدى إىــافملً   ــمل. ودنبغــي للمنت ــدامل   مســاحانإحت ذلــك إنبــان   التحتــاردر ال ىعي ــني البل للحــىار ب

املعنيمل وأصحاب احلحتىق مت خـالل  اجملتمع املدين واجملمىعان الرايسيمل ودواار  حتدممل للتحتاردرامل
املســتددرة أو احلــىاران التفاعليــمل. ودنبغــي أمل قعــزز ااــدة املاجتماعــان ا املناســبان الرمسيــمل مثــ

املضـي قـدما بعمليـمل االسـتعراا      2016الدروس املسـتفادة مـت االستعراىـان األوحت يف عـاخت     
 عىىا عت قحتييدها.
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ــمل املســتداممل دو     - 28 ــمل للتنمي ــددان اإلقليمي ــؤدي املنت ــمل هيشــا خ ــمل    وق را حامســا يف متابع
واستعراىـ ا. وجيـب أمل قشـىمل  ليـان التخ ـيط والتنفيـي واملتابعـمل علـى الصـعيد           2030 عاخت

املنظىر ا نســاينحل وأمل قتنــاول بــ اخــياإلقليمــي شــاململ  ميــع مشىنــان اجملتمــع املــدينحل وأمل ق  
ــمل النســاايمل          ــا. وقىصــي اجملمىع ــان وقبادهل ــتفادة مــت املعلىم ــي  االس ــ احل وأمل قت ــمل باكمل اة 

 اآلليان يف ما دلي:   هيهخدخت الرايسيمل بامل قست
ــي      أ،)  ــدروس املستخلصــمل يف جمــال التنفي ــادل اةــربان وأفضــا املمارســان وال قب

 حل  اراا اإلمناايملبني البلدامل املتماثلمل مت حيري خلفياهتا وم فيما
 ددد االماهان والتحددان على الصعيد اإلقليمـي واسـتراقيجيان التصـدي     ب،) 

 للحدودحل   هلا بىسااا قبما النُّ   العابرة
قيسـري التعـاومل فيمـا بـني بلــدامل ا نـىب والتعـاومل الثالثـي للتعجيـا بالتنفيــيد          ع،) 

 وكيلك استخداخت وسااا أخرى للتنفييحل  
علــى الصــعيد اإلقليمــي.   املســتىى ملنتــدى السياســي الرفيــع ا ددــد أولىدــان  د،) 

عان الرايسيمل وغريهـا مـت   قىدمل إلشراو اجملمى لالستعراىان اإلقليميمل  لياٌن قتىافرودنبغي أمل 
 الدواار املعنيمل وأصحاب احلحتىق.  

دعم زدـادة  أمل دـ فعاليـمل قبـا االسـتعراا العـاملي     باسـتخداخت احليـز اإلقليمـي    مت شـامل  و - 29
مسـافان ذان طـابع رمسـي إحت منتـدى عـاملي       دحتـدخت املباركملد والتعلم مت األقرامل وميشـت أمل  

ــان ا    ــ م االستعراىـ ــتىى. وستسـ ــع املسـ ــي رفيـ ــش ق سياسـ ــمل الـ ــي  إلقليميـ ــزاتـ ــيا  حيـ مؤسسـ
اجملتمـع املـدين املعنيـمل وأصـحاب احلحتـىق وإسـ اماهتم )التحتـاردر         للمجمىعان الرايسـيمل ودوااـر  

مل هـيه  ألد عـت الركـب   أحـد  عـدخت فلـا   كفالـمل البددلملد وردود الفعاد والتحتـاردر املىازدـمل، يف   
ثغـران الـش   املتبعـمل وال  التحتاردر ستدعم الدول األعضـان مـت أجـا  سـني ف ـم  ثـار السياسـان       

 .  يف قنفييهاالنجاح أوجه وقبىاا 
ــاختوقىصــي اجملمىعــمل النســاايمل الرايســيمل بضــرورة     - 30 ــمل   الحتي ــان االســتعراا الىطني بعملي

لحشىمـان أمل قـدم  اجملمىعـان الرايسـيمل     ل. ودنبغـي  2030مران قبا عـاخت   4أو  3بانتظاختد 
ــدين  ــع املـ ــر اجملتمـ ــرى و ودوااـ ــمل األخـ ــا املعنيـ ــت غريهـ ــران  مـ ــمل إجـ ــىق يف عمليـ أصـــحاب احلحتـ

استعراىـان علــى الصــعيد الــىط د دــا يف ذلـك يف عمليــان صــياغمل املؤشــران واستعراىــ اد   
ويع البيانان والتححتـ  منـ ا وإجـران استعراىـان نىعيـمل. ودنبغـي أمل قـدعى رمسيـا إحت قحتـد           

املنظمان النساايمل وغريها مت جممىعان اجملتمع املدين على الصـعيد الـىط  وإدراع   مت قحتاردر 
 نتااج ا يف التحتاردر الىطنيمل.  
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 خالصمل  
ــرى اجملمىعــمل النســاايمل الرايســيمل    - 31 ــاو ق ــمل جمــاالن رايســيمل للعمــا   أمل هن حاجــمل إحت ثالث

د بغـض النظـر عـت نـىي ا ـنس والسـت والعـرق        2030خ مل عـاخت   عدخت إغفال أحد يفلشفالمل 
د يملنســا م ـاجر أو  البـخد ك  وىـع واألصـا اإلثـ  وال بحتـمل االجتماعيـمل وامليــا ا نسـيد و     

 أي حالمل أخرىد وهيه اجملاالن هي:   أو
إدماع املنظمان البـعبيمل وإشـراك ا يف عمليـان التخ ـيط والتنفيـي والرصـد        أ،) 

 على املستىدني احمللي والىط حل 2030ذان الصلمل خب مل عاخت 
 متىدا ا ماعان املعنيمل  حتىق املرأة وبنان قدراهتاحل ب،) 
حسـب نـىي ا ـنس لالسترشـاد اـا يف قنفيـي أهـداف        املصنفمل البيانان  قىفري ع،) 

 .العتباران ا نسانيملها على حنى دراعي اورصد اميزانياهتوىع التنميمل املستداممل و
لى اجملمىعان النساايمل املباركمل بصـىرة جمددـمل علـى ييـع مسـتىدان      وأخرياد جيب ع - 32
 ومتابعت ا واستعراى ا مت املستىى الىط  إحت املستىى العاملي. 2030قنفيي خ مل عاخت يف 
بريقــا كاســريدسد املناىــلمل مــت أجــا   يه العبــاران الــش جــانن يف خ ــاب وخنتــتم اــ - 33

لــدى اســتالخت جــاازة الــيي ألحتتــه هنــدوراسد  والناشــ مل البيئيــمل مــت ملاألصــلي بــعىبححتــىق ال
 د قبا اغتياهلا:2015غىلدمامل لعاخت 

مننا  ضنن بئفنب ة نط ننف  عللنننب عنن  تيخفنننب.  ننبفالباننفية   لاسننالع صنن!   لن  
ة  العنصفية  السلطة األقتينة النل لنا تنؤ   كال كم تن مرينب النذا .       اتحاالف مسبللة ام

فل ننب تنانن    الننل   ب لسنن  ت  بجلسننل ت هتبعسننافل متنن  النن -]...[ كة األرض 
تطبلبنب قية ناحنفي. فلننجم ما عنبا أنب ر  علنى       -امعتق األسبسلة قصتر  من جلة 

 .... طفيعة حت ي املب  ق، قافامةالاعبيش 
  

 األطفال والبباب -ثانيا  
 محتدممل  

عـمل الرايسـيمل   جملمىالـش قحتـدم ا ا  قعرا ورقمل املىقا هيه بالتفصيا املسافان الرمسيـمل   - 34
لاطفال والبباب التابعمل لامم املتحدة إحت املنتدى السياسي الرفيع املسـتىى للتنميـمل املسـتداممل    

ودتمحـىر   “.ىمامل عـدخت فلـا أحـد عـت الركـب     ”فيما دتصا دىىىعه احلاط  2016لعاخت 
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 املضــمىمل املىاىــيعي حــىل  ثــار األولىدــان احملــددة املتعلحتــمل بالعناصــر وال رااــ  املؤسســيمل         
 للمنتدى وقفعيا هيه األولىدان على املستىى الىط .

 
 األطفال والبباب وأهداف التنميمل املستداممل  

الحتـرمل. بيـد أمل النجـاح ي دشـت      م لـع ش د منان األطفال والبـباب قحتـدما كـبريا منـي      - 35
ــا ــدة   يف بعــض احلــاالند  ود متشافئ ــيي أحــرز لفاا ــدخت ال ــال   حــد  قراجــع يف التحت أشــد األطف

الفئان املستبعدة مت األطفال والببابد مت قبيا الالجـئني واألقليـان اإلثنيـمل    فوالبباب فحترا. 
ــال     مرافــ واألطفــال والبــباب يف   ــملد وأطف ــملد واألطفــال والبــباب ذوي اإلعاق ــمل البددل الرعاد

 ي قســتفد مــت التحتــدخت احملــرز علــى د وشــباب البــعىب األصــليمل والبــباب امل ــاجردت وغريهــم 
الصعيد العامليد وال سيما يف جمـاط الصـحمل والتعلـيم. ودبـشا هـيا االسـتبعاد انتـ اكا حلحتـىق         

 “.عت الركب أحد عدخت فلا أي”مبدأ  معحىت األطفال والبباب ودتعارا 
 

 ؟عت الركب األطفال والبباب فلاماذا دع    
ت علـى اةـدمان   ألطفال والبباب املستبعددا حتا فرص حصىلعلى الصعيد العامليد ق - 36

للعنـا   دغلـب أمل دتعرىـىا  الصحيمل والتعليميـمل ا يـدة وامليـاه والصـرف الصـحي والش ربـانحل و      
أمل دفحتــد الــيدت دعيبــىمل مــع أســر معيبــيمل غــري مســتحترة أو معرىــمل     األرجــ وا رميــملحل ومــت 

للمخاطر الرعادمل األبىدـمل ودنتـ ي اـم األمـر إحت إدـىاا م يف أمـاكت بددلـمل. وقبـما التحـددان          
واحلصــىل علــى  داصــمل باألطفــال املســتبعددت: قســجيا املىاليــدد والتحتــزختد ووفيــان الرىــع  اة

فلفــا عــت الركــب فــلام  األطفــال والبــباب  شــدأأمــا اةــدمان الصــحيمل والتعليميــمل ا يــدة.  
الىصم والحتىانني والسياسان التمييزدـمل واملمارسـان الثحتافيـمل واألعـراف االجتماعيـمل      دىاج ىمل 

ــاهتمحل   . وهــم دتعحفــملاجمل ــىمل أو غــري  رىــىمل لالىــ  اد بســبب معتحتــداهتم أو هىد ف ــم  جىب
مــت الشــىار  املتعلحتــمل بــتغري املنــا  والتحركــان  ومل تضــرردحل ومســجلني مــت الناحيــمل اإلداردــمل 

زاعان. وايه الصفملد فحتد دصـابىمل باىـرار نفسـيمل طىدلـمل األمـد.      ـالسشانيمل الىاسعمل بسبب الن
 هلم انت اكا واىحا حلحتىق م.وميثا استبعاد هؤالن األطفال وإفا

قؤثر ييـع األهـداف يف حيـاة األطفـال والبـبابد وهـيا دعـ  أمل الغادـان والتـدابري          و - 37
جيب أمل قراعي السـتد وجيـب أمل قشـىمل الـربام  والتـدابري متاحـمل لاطفـال والبـباب بصـرف          
ــال      ــدرع ححتـــىق األطفـ ــى ذلـــكد جيـــب أمل قـ ــروف م. وعـــالوة علـ ــع م وعـ النظـــر عـــت وىـ

اهتم اةاصـمل بعنادـمل عنــد  ددـد السياسـان الىطنيـمل الراميــمل إحت  حتيـ  أهـداف التنميــمل        واحتياجـ 
مؤشــران و ليــان اإلبــال   بــعوقنفيــيها. وجيــب أمل قت هــيه السياســان رســمعنــد املسـتداممل و 

ــرالتحتــدخت احملــرز والثغــران للىصــىل إحت أ  ــد  أواًل فلفــا عــت الركــب األطفــال والبــباب   كث عن
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ــدى. وأخــرياد جيــب أمل   قحتــد  قحتــاردر  اإلبــال  علــى الصــعيد الــىط  و/أو      قتمســكإحت املنت
احلشىماند يف عا االلتزاخت دعاهدان ححتىق اإلنسـاملد مثـا اإلعـالمل العـاملي حلحتـىق اإلنسـامل       

حتــىق ييــع فئــان األطفــال والبــبابد وأمل قشفــا إحــراز قحتــدخت يف  واقفاقيــمل ححتــىق ال فــاد 
 هداف التنميمل املستداممل يف األجلني الحتصري وال ىدا.إعماهلا قياسا إحت أ

 
 ألطفال والببابش دشىمل  ىرها ااملسانلمل ال  

باألطفال والبـباب باعتبـارهم عىامـا قغـيري. وقنـدرع املسـانلمل        2030قحتر خ مل عاخت  - 38
ــا الســرددمل يف صــلب  ــ أجزاا  ــكد     ملاملتعلحت ــع ذل ــال والبــباب. وم ــمل باألطف ــ م مــت  وبغي متشين
مل يف املسـانلمل العامــمل واالجتماعيـملد دلــزخت أمل قشـىمل  لياهتـا مراعيــمل لاطفـال والبــبابد      املبـارك 
 ىا أمل دصـغ ني العمـىمي نياملـىعف علـى  األطفال والبـبابد وجيـب    شىمل زماخت قيادهتا يف ددوأمل د

باحتراخت. وهيا دعـ  أمل األطفـال والبـباب  اجـمل إحت سـبا واىـحمل و ـددة سـلفا          ىامل جييبأو
اور بصــفمل جمددــمل مــع ا  ــان املســؤولملد وجيــب أمل حيصــلىا علــى معلىمــان والتحــ للمبــاركمل

الـش قشـىمل    شـشال باللغمل الش دف مىاـا وباأل  -مفيدة ومناسبمل لسن م ببامل األمىر الش هتم م 
 يف متناوهلم.

على املستىدني الىط  واحملليد جيـب أمل دنصـب التركيـز     2030ومع قنفيي خ مل عاخت  - 39
البـين  ليـان املسـانلمل االجتماعيـمل قحتـد      آل حيري ميشـت د مع االماههيا  يفاألساسي للمسانلمل 

مـت  لعما معا ب ردحتـمل بنـانة   للتاهيا السشاملد دت في م األطفال والببابد واحلشىمان  الشثري
  حتي  نتاا  مستداممل عت طرد  قحتييم مدى ااح الدول يف الىفان دسؤولياهتا.أجا 

 
 بباببيانان عت حالمل األطفال وال  

ــه   ســتدعــد قصــنيا البيانــان واملعلىمــان حســب ال   - 40 ــيم أمــرا ال غــ، عن رصــد لواإلقل
هـيا التصـنياد وهـى     عـدخت إغفـال أحـد يف   أهداف التنميمل املستداممل. ومثمل مبدأ رايسي لضمامل 
 سـت مـت قبيـا نـىي ا ـنس و/أو ال     سـتبعاد أمل دتم التصنيا حسب جملتلا األوىاي وأوجه اال

الرعادــــمل و/أو الفئــــمل  حالــــمل و/أو األصــــا العرقــــي و/أو اإلعاقــــمل و/أو و/أو املىقـــع ا غــــرايف 
 األطفال والبباب.فئان أي فئمل مت  عدخت إغفالاالجتماعيملد حسب االقتضان. وهيا سيشفا 

تححتـ  إال إذا   يـع البيانـان و ليلـ ا ببـشا      دبيد أمل قصنيا البيانـان ال ميشـت أمل    - 41
سليم. ومت شامل ا  ىد الراميمل إحت سد فجىة البيانان احلاليمل أمل دساعد علـى  سـني قصـميم    

أي طفـا. ودعـىق    إغفـال قدابري سياساقيمل جملصصمل ورصدها مع قعزدز قنميمل شاململ قشفا عدخت 
الــش ميشــت بــه شيفيــمل ال قحتيــيم االفتحتــار إحت إحصــانان وبيانــان مصــنفمل حســب الســت إمشانيــمل 

ــان املتعلحتــمل باألطفــال يف معظــم    لسياســان ال وصــىل ــي م. وممــع البيان اطفــال أو قاثريهــا ف
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 مىانمـمل وقشييـا  مـت الضـروري   لـيا ف األحيامل مت خالل دراسمل استحتصاايمل لاسـر املعيبـيمل. و  
ساســيمل املتعلحتــمل األســاليب احلاليــمل هلــيه الدراســان مــع أهــداف التنميــمل املســتداممل واملبــادئ األ   

 بتصنيا البيانان املىصى اا.
أمل قىاصــا فلننــا نــدعى ييــع احلشىمــان ومشاقبــ ا اإلحصــاايمل الىطنيــمل إحت  مــت هنــاو - 42

د وأمل هبـمل االستثمار يف يع البيانان عت حالمل األطفال والبباب الـيدت دعيبـىمل يف عـروف    
ــركان و   ــربان والبـ ــع اةـ ــىار مـ ــاخت حـ ــمل أمل دحتـ ــا لشفالـ ــلق دتىاصـ ــال  ط يسـ ــى األطفـ ــىن علـ الضـ

اهـداف  املتعلحتـمل ب حشـاخت  األاآلمل يف اإلحصـانان الرمسيـمل وأمل دـتم الىفـان ب    “ املغيبني”والبباب 
 التنميمل املستداممل لصاحل م ودعيت م.

وأخرياد ندعى إحت قعزدز االبتشاران يف جمال التشنىلىجيا الش قـدعم الرصـد واملسـانلمل     - 43
والبـباب مـت يـع البيانـان. فعنـدما دسـاعد األطفـال         التبارود ومتشـني األطفـال  على أساس 

والبباب على  ددـد ماهيـمل البيانـان الـش ممـع وقتـاح هلـم إمشانيـمل يـع البيانـان بانفسـ مد            
 غضـىمل ذلـك  ميشت أمل قشىمل البيانان الناممل عت ذلك أكثـر ماوبـا مـع السـياقان احملليـمل. ويف      

ــان واســتخد     ــباب قفســري البيان ــال والب ــتعلم األطف ــه يف   ام ا د ــد ب ــا دسترش ــا وأساس يف العم
 السياسيمل.املباركمل 

 
 حيز حشىمي دوط لاطفال يف أهداف التنميمل املستداممل إقاحمل   

ــمل واستعراىــ اد سيســتند إحت       - 44 ــمل الىالد ــدى دتابع ــىخت املنت ــان  ”لشــي دحت ــر والعملي األط
واالحتياجـان  الحتاامملد حيثمـا ُوجـدند وسـيتفادى االزدواجيـمل ودراعـي الظـروف والحتـدران        

د 2030خ ـمل عـاخت    ا تـ خالفـا للفئـان امل مبـمل األخـرى الـش قناول     و .،2)“واألولىدان الىطنيمل
تبـع  قىجد  ليمل خاصمل باألطفـال يف منظىمـمل اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي حيـري ميشـت ق        ال

 سـدها وهـيه فجـىة جيـب     األهداف والغادان الش قركز على األطفال.ب الىفانالتحتدخت احملرز يف 
ــددان       أل ــدى ســيتلحتى قحتــاردر مــت عــدة هيئــان فنيــمل ومنت ستبــما إعالنــان  وغريهــا مل املنت

ومحترران وقراران ببامل جملتلا فئان السشاملد باستثنان ما دتعل  باألطفالد وهـيا مـت شـانه    
 األطفال. إغفالأمل دؤدي إحت 

ى ونـــدعى ا معيـــمل العامـــمل واجمللـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي اللـــيدت جيتمـــع املنتـــد  - 45
السياسي الرفيع املستىى    رعادت ماد أمل ديسرا إقامـمل منتـدى حشـىمي دوط سـنىي ببـامل      

ــمل املســتداممل    ــيماألطفــال يف أهــداف التنمي ــمل لتحتي ــمل  إطــار األطفــال يف  حال ــي أهــداف التنمي قنفي
الثغراند وقسـتعرا أفضـا    قشباالتحتدخت احملرز و تبعاملستداممل. ومت شامل هيه املمارسمل أمل ق

__________ 
 )و،. 74د الفحترة 2030 ىدا عاملنا: خ مل التنميمل املستداممل لعاخت  ،2) 
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ت على حنى مبشـر مـت  ددـد    وقس م يف التعلم املتبادل. وعالوة على ذلكد ستمّش املمارساند
ــ ا يف الىقــ  املناســب بغيــمل املســاعدة علــى           ــش ميشــت معا ت املســااا والتحــددان الناشــئمل ال

 أهداف التنميمل املستداممل لصاحل األطفال.واحملافظمل عليه مت أجا قسخري زخم ال اكتساب
والتشنىلىجياد ميشت أمل قتفاعا أصىان األطفال بصـىرة مباشـرة   وباستخداخت االبتشار  - 46

 كرسـت ا الـش   “حنـت البـعىب  ”فشـرة  قتححتـ   ميشـت أمل   ئـي وهادفمل مع الـدول األعضـان. وحين  
 األمم املتحدة.

 
 وأصحاب املصلحمل اآلخردت على الصعيد الىط الرايسيمل مباركمل اجملمىعان   

 بـال  األفيـمل  قؤدي اجملالس الىطنيمل املعنيمل بالتنميمل املستداممل أو اهلياكا املعادلمل هلا دورا  - 47
ُقـدمج   ومتابعت ا واستعراىـ ا علـى حنـى فعـال ومتسـ . ودنبغـي أمل        2030يف قنفيي خ مل عاخت 

أهــداف التنميــمل املســتدامملد يف ييــع الــىزاران      ذلــك قلــك اهلياكــا عناصــر اة ــملد دــا يف    
ــ ا املؤسســيملد يف إطــار تلــك اجملــالسلدنبغــي والعمــا. ومســاران  أمل قبــرو اجملمىعــان  د ليت
ــيمل  ــاالن      الرايسـ ــا جمـ ــامل كـ ــمل ببـ ــداوالهتا الرمسيـ ــع مـ ــردت يف ييـ ــلحمل اآلخـ ــحاب املصـ وأصـ

ــاخت    ــمل عـ ــار خ ـ ــيط يف إطـ ــان: أي يف التخ ـ ــيو 2030السياسـ ــمل قنفيـ ــيه اة ـ ــدو هـ  هارصـ
 األطر ذان الصلمل اا.يف و اد قحتييمو

ملبــادئ التىجي يــمل وال رااــ   د يف إطــار ارمسيــا االعتــرافإلىــافمل إحت ذلــكد دنبغــي وبا - 48
بالتحتـاردر واملـدخالن املىازدـمل     داملعتمدة يف االستعراىان الىطنيمل الرمسيمل على الصـعيد الـىط   

ــت اجملمىعــان   ــىاردة م ــا و دوأصــحاب املصــلحمل اآلخــردت الرايســيمل ال ــي إدماج  ــع  دنبغ يف يي
فجـىان يف  أي ملد ال سـيما وأمل هـيه املـدخالن ميشـت أمل قسـاعد علـى سـد        اجملاالن املىاىيعي

فلـا أي أحـد   عـدخت  ”ج ىد احلشىممل الراميمل إحت يع البيانان واإلبال  اا وقحتييم ا. فعبـارة  
قع  أمل أقرب ا  ان إحت الحتىاعـد البـعبيمل وإحت النـاس الـيدت قسـت دف م خ ـمل        “عت الركب

 األعمال اهلاممل املتعلحتمل باملتابعمل واالستعراا. جيب اعتبارهم شركان يف 2030عاخت 
 

 مباركمل ال فا يف املسانلمل على الصعيد الىط   
 افـاذ عمليـان  يف مبـاركمل ال فـا    جني ا مـت على الرغم مت املنافع الشبرية الش ميشت  - 49

سـتبعد األطفـال بسـبب اخـتالف قـدراهتم وطـرق مبـاركت م.        الحتراران ورصدهاد كثريا مـا دُ 
ــياو ــىفري مــىاد   ل ــملفــلمل ق ــان ملاطفــلا مراعي ــىي  ماحتياجــاهتالنمــمل ل وقشييــا العملي أمــر حي

صىصا أكثـرهم فلفـا   اطفال يف رصد األهدافد وخل جمال فس   م مت املساعدة علىلتمشين
 الركب. عت
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ومــت بــني جممىعــان األطفــال الــش دنبغــي أمل قستبــار ببــامل التحتــدخت احملــرز يف  حتيــ     - 50
ند واألطفــال الــيدت االزناعــمنــاط  يف طفــال األملســتدامملد هنــاو الفتيــاند و أهــداف التنميــمل ا

ــال       ــرد أو األطفـ ــىمل يف فحتـ ــيدت دعيبـ ــال الـ ــملد واألطفـ ــمل البددلـ ــان الرعادـ ــىمل يف مؤسسـ دعيبـ
 .هماإلعاقملد وغري ذوو
وعلى الصعيد الىط د دنبغي أمل مري احلشىمان استعراىـان منتظمـمل للتحتـدخت احملـرز      - 51

د دت فـي م األطفـال والفئـان املسـتبعدة. ومبـاركمل      األشخاصالرمسيمل  ميع  يف إقاحمل الفرص
ــمل وا  ــال الفعلي ــملاألطف ــيدت   جملدد ــال ال حــاالن االســتبعاد والضــعاد    هــم يفد وال ســيما األطف

أكثـر دعمـا   د كما ستشفا صياغمل سياسان  ليال أدق قىاج  ملتحددان الش استشفا  ليا 
احتياجـاهتم وواقع ـم الـىط  واحمللـي.     النمـمل  مل خصيصـا مل ووىع استراقيجيمل مصمم دواستداممل

رمسيمل وغري رمسيمل لتمشني األطفـال مـت    مساحانأمل قنبئ وقعزز  الىطنيمل ودنبغي للحشىمان
 .ا اوقتبع أدا احلشىمان املباركمل يف مسانلمل

األطفـال يف اجتماعاقـه    مبـاركمل ودنبغي للمنتدى السياسي الرفيـع املسـتىى أمل دشفـا     - 52
ــملد وأمل  الىط ــه العاملي ــمل وعملياق ــاململ    قشــىمل  ني ــان مفتىحــمل وش كــا االستعراىــان واالجتماع

ودبارو في ا أصحاب املصلحمل املتعددوملد فضال عت إقاممل حىار قفاعلي بني الـدول األعضـان   
واجملتمع املديند دا فيه األطفال والفئـان امل مبـمل. وباإلىـافمل إحت ذلـكد دنبغـي أمل قتـاح ييـع        

على املنتدى السياسي الرفيع املسـتىى يف بىابـمل مالامـمل لاطفـال علـى       انساففرص عرا امل
 .ومراعيمل ل بيعمل ال فااإلنترن  يف الىق  املناسب وب ردحتمل مفتىحمل 

 
 الربط بالعمليان األخرى يف جمال التنميمل املستداممل  

إلدمـاع األطـر األخـرى ذان الصـلمل بالتنميـمل املسـتداممل )إطـار         أكربجيب إدالن اهتماخت  - 53
سنداي للحد مت جملاطر الشىار د وإطار السنىان العبـر للـربام  املتعلحتـمل بامنـاط االسـت الو      

ــمل احلضــردمل املســتداممل      ــري املعــ  باإلســشامل والتنمي ــاع املســتدامملد واملــؤمتر الثال ــا  -واإلنت املىا
خ ط العما الىطنيمل ومؤشراهتاد فضال عت إعداد قحتـاردر عـت   الثالريد وما إحت ذلك، يف سياق 

ــز االقســاقأفضــا املمارســان يف  ــاو السياســان. ييــع اة ــط املتعلحتــمل ب بــني  قعزد ــال وهن مث
التحتردـر االفتتـاحي الصـادر عـت      ميشت اقتباسـه مـت  إبراز أوجه الترابط الفعالمل  لىحددري جيد ع

 دا التنميمل.  فرقمل العما املبتركمل بني الىكاالن ببامل متى
مـت حيـري   عزلمل الودع  ذلك أمل خ ط التنفيي الىطنيمل جيب أمل قسعى رمسيا إحت كسر  - 54

ى الصــعيد الــىط د ويف لــقنفيــي قلــك األطــرد وقبــجيع التشامــا بــني عمــا الــىزاران املعنيــمل ع
ــي        ــب التنفي ــع جىان ــمل يف يي ــمل واحمللي ــمل اإلقليمي ــه إشــراو الســل ان وا  ــان املعني الىقــ  ذاق
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تابعــمل واالســتعراا. واملنتــدى السياســي الرفيــع املســتىى هــى اهليئــمل الــش ميشنــ ا أمل قشفــا    وامل
ي هـــيه األطـــرد ال ســـيما علـــى    يف قنفيـــ قســـاقالتشامـــا الضـــروري لتححتيـــ  النجـــاح واال   

 الىط . الصعيد
 

 بني العلىخت والسياسان تفاعااالستعراىان الحتااممل على العلىخت وال  
مل واملنتــدى السياســي الرفيــع املســتىى وخ ــ 20يــمل ملــؤمتر ردـــى قبــترو الىثيحتــمل اةتام - 55
بـني العلـىخت    حتيـ  التفاعـا   يف قعزدز وإبراز األفيمل البالغمل الـش دتسـم اـا قبـجيع و     2030 عاخت

بـال   قعزدـز التـرابط بـني العلـىخت والسياسـاند وهـى قـرابط         هىالغرا مت ذلك ووالسياسان. 
ــمل  ــمل  يفاألفي ــىخت   عملي ــراران قحت ــاذ ق ــان يف    اف ــتنري بالبيان ــب وقس ــى التجرد ــال عل قصــميم جم

 السياسان وقنفييها ورصدها ومتابعت ا واستعراى ا.
لسياســان الراميــمل إحت اقبــاي مثـا هــيا النــ  د دــا في ــا خــرااط  االعتــراف يف اودنبغـي   - 56

سسـيمل  د بحتيمـمل العلـىخت املؤ  2030ة لتنفيي خ ـمل عـاخت   د ال رد  العلميمل والتشنىلىجيمل الىطنيمل املَع
ونظم معارف البـعىب األصـليمل التحتليددـمل. وقبـما هـيه املبـادران خ ـط العمـا الراميـمل إحت          

خ ـط  ختلـا  د املتعلحتـمل  ملوالتشنىلىجيـ ميـمل  لعلوالعمليـان ا  حتي  االقساق بني خرااط ال ردـ   
ــا     ا ــالعلىخت والتشنىلىجي ــمل ب ــ  املتعلحت ــمل املســتداممل )أي خرد ــمل ال رد ــي إطــار ســندايد  للتنمي تنفي

والــدورة احلاددــمل والعبــردت ملــؤمتر األطــراف يف اقفاقيــمل األمــم املتحــدة اإلطاردــمل ببــامل املنــا د  
 واة مل احلضردمل ا دددةد و ليمل قيسري التشنىلىجياد وما إحت ذلك،.

ــا واالبتشــار       - 57 ــم والتشنىلىجي ــدى الســنىي للعل ويف هــيا الصــددد دنبغــي اســتخداخت املنت
التحتدخت اليي  ـرزه يف هـيه اجملـاالند ودنبغـي قشـردس جـزن مـت          فيه البلدامل عت بلجكمحفا ُق

 ملخد الرايس هليا الغرا.
 

 قحتردر التنميمل املستداممل على الصعيد العاملي  
إمل قركيــز قحتردــر التنميــمل املســتداممل علــى الصــعيد العــاملي علــى  ددــد املســااا الناشــئمل    - 58

قيجيان التنفيـي الىطنيـمل واستعراىـ ا    عنصر م م جدا للتخ يط ال ىدـا األجـا املتعلـ  باسـترا    
الدول األعضان قحتاردر عـت اة ـىان املتخـية ملعا ـمل املسـااا الناشـئمل        عدعالالح . ودنبغي أمل ُق
اجملـال. ودنبغـي إدراع ذلـك باعتبـاره      هياوأمل قتبادل ممارساهتا الفضلى يف  ديف سياقاهتا اةاصمل

ــمل يف االست   ــا مــت املبــادئ ذان األولىد ــمل علــى الصــعيددت الــىط    مبــدأ قىجي ي عراىــان الىطني
لمســـتىى احمللــي عنـــد قنـــاول  والعــاملي. وباإلىـــافمل إحت ذلــكد دنبغـــي إدــالن اهتمـــاخت خــاص ل    

 الناشئمل. املسااا
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ة لتحتردـر التنميـمل   دعوفيما دتعلـ  ب رااـ  استعراىـان األقـرامل ملـىجزان السياسـان املعَـ        - 59
لترشـيحان اجملمىعـان   جملصصـا  بـما حيـزا   ققـهد فينبغـي أمل   ااملستداممل علـى الصـعيد العـاملي ذ   

 وأصحاب املصلحمل اآلخردت.الرايسيمل 
بـــني العلـــم والسياســـان حتيــ  التفاعـــا  ودنبغــي أمل قبـــما التحتـــاردر اإلىـــافيمل عـــت    - 60

ــمل     والحتــدران  دقــدخالن قتعلــ  علــى وجــه اةصــىص بالتشنىلىجيــان ىــمت الســياقان احمللي
اران احملليـمل الـش قعـزز التحتـدخت اجملتمعـي والفـرص االقتصـاددملد مـع         الالزممل لتىسيع ن اق االبتشـ 

 العامليمل.دود ن اق احلالبحتان يف 
 

  ليمل قيسري التشنىلىجيا والتحتييم التشنىلىجي  
واســعا  عمـا   دنبغـي أمل دبـما التفســري املتعمـ  لىالدــمل  ليـمل قيســري التشنىلىجيـا ن ــاقَ      - 61

شنىلىجيـاد وخاصـمل منـ ا مـا دـرقبط بالصـحمل والبيئـملد        خ ط العما املتعلحتمل بالتميشت مت وىع 
 لتس يا الىصىل إلي ا عند افاذ التدابري االستباقيمل والىقاايمل.

ــه أمل د   - 62 ــي لـ ــهد دنبغـ ــ  ذاقـ ــي  وويف الىقـ ــيم    تـ ــان التحتيـ ــمل آلليـ ــادئ التىجي يـ ــع املبـ ىـ
التشنىلىجيـا علـى اجملتمـع    بع ُن جا جمتمعيمل لتحتيـيم  ثـار   التشنىلىجي على الصعيد الىط  الش قتع

 والبيئمل واالقتصاد لضمامل التغيري املناسب احملدد األهداف والسياقان.
 

 سالممل الشىكبمراعيمل لالناس و  ىرهااستعراىان مىاىيعيمل   
قحتييمـان ملسـاران    2030قبما االستعراىان ا ددـمل املتماسـشمل لتنفيـي خ ـمل عـاخت       - 63

ــمل واال  ــمل واالجتماعيـ ــتغريان البيئيـ ــ ا  املـ ــاثري بعضـ ــمل قـ ــملد وكيفيـ ــاددمل اةاصـ د علـــى بعـــض قتصـ
ــت ــب هــيه الــروابط          مث وم ــت شــامل قعحت ــمل املســتداممل. وم قاثريهــا يف مؤشــران أهــداف التنمي

دعـزز  وعلى البيانان واألدلـملد   نظرة عاممل عت قحتدخت اة مل قااممٍل سفر عت قشىدتورصدها أمل د
 .من ا الستخداخت املىارد ال بيعيمل ددو عناصرها بعضا  بعض
ــمل      و - 64 ــىط  يف مؤشــران أهــداف التنمي ــى الصــعيد ال ــيم التحتــدخت احملــرز عل ــاس وقحتي إمل قي

إحت جانـب قياسـان التحتـدخت     داملستدامملد محتارنمل بالبصممل اإلدشىلىجيمل الىطنيـمل باعتبارهـا معـدال   
يف التححتـ  مـت إحـراز التحتـدخت      امل بالغـا األفيـمل  ا دددة الش قتجاوز الناق  احمللـي اإليـاطد أمـر   

 ه املحتارنــمللــىط  احلحتيحتــي البــاما صــىب التنميــمل املســتداممل. وجيــب أدضــا قىســيع ن ــاق هــي  ا
 اةارجمل عت حدود اإلقليم الىط  يف البصمان اإلدشىلىجيمل. سافانليبما امل

قحتييم البصممل اإلدشىلىجيمل للبلد )بىاسـ مل نظـاخت    دبماوباإلىافمل إحت ذلكد دنبغي أمل  - 65
ــمًلال رأس املـــال للمســـانلمل عـــت   ةحتـــدرالبالعتبـــان البيئيـــمل وحـــدود الشىكـــب و  بيعـــي، محتارنـ
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مبدأ قىجي يا إلزاميا يف االستعراىان الىطنيمل علـى الصـعيددت الـىط      ذلك البيىلىجيمل باعتبار
مثا هـيا التحليـا التـدابري االسـتباقيمل الحتاامـمل علـى املـدخالند         تبعوالعاملي. ودنبغي أدضا أمل دت

ــمل الــ   ــا اة ــىان التنظيمي ــى اســتخراع املــىارد    مــت قبي ــا عل  دالبشــرش قفــرا ســحتفا بيىفيزدااي
يــمل الــش حــد  في ــا االســتنفاد  ة لتجددــد املــىارد املســتنفدة يف اجملتمعــان احملل يوالتــدابري املتخــ

ــد   )وال ــد االفتراىــي أو التجدد ــدا     دعــد التجدد عــت بعــد مــت خــالل الحتــروا واةصــىخت مدد
ا مت أعمـال اجمللـس االستبـاري العلمـي الـيي      مثا هيا التحلي هيشاححتيحتيا،. وميشت اقتباس 

قحتييمــان عامليــمل  إجــرانأنبــاه األمــني العــاختد والــيي قبــما اختصاصــاقه نحتاطــا إجراايــمل ببــامل 
 للعتبان البيئيمل احلرجمل.

 
 االلتزامان ال ىعيمل والبراكان  

ــمل و   - 66 ــان ال ىعي ــ ا    ليســ  االلتزام ــدخت عن ــش قحت ــاردر ال ــىة أساســيمل صــىب   التحت إال خ 
ــ   ــا      “شــراكان” حتي ــع أشــشال البــراكاند د ــا أحــدا. ويي ــا ال قغف ــك  شــاململ ححت يف ذل

التزامان طىعيملد دنبغي أمل فضع للمسانلمل ب ردحتمل من جيمل مت خـالل  ليـان    ذانالبراكان 
،. ودنبغـي أمل دـؤدي   20حـدى نتـاا  مـؤمتر ردـى     امؤسسيمل مت قبيا سجا االلتزامان )وهـى  

اخت بيلك على حنى فعال إحت خضـىي كـا شـراكمل لتحتيـيم جمتمعـي مسـب  والحـ  وإحت        عدخت الحتي
 ىانب ا االقتصاددمل واالجتماعيمل والبيئيمل. قحتييم 
االن اجملــومــت أجــا ىــمامل فعاليــمل البــراكاند جيــب اإلبــال  عــت أنبــ ت ا حســب   - 67
الصـلمل اـا. ومـت    اهـداف التنميـمل املسـتداممل واألطـر األخـرى ذان      املتصلمل  ددـدا ب ؤشران املو

صىرة ححتيحتيمل عت إسـ امان البـراكاند دنبغـي أدضـا أمل قبـما عمليـمل اإلبـال          قشىدتأجا 
 املفاىالن بني جملتلا مؤشران التنميمل املستداممل ذان الصلمل بشا شراكمل.  

 
 خامتمل  

 2030خ ـمل عـاخت   قنفيـي  علـي م الحتيـاخت بـه يف     امت املؤكـد أمل لاطفـال والبـباب دور    - 68
فلـا  مـا سـب  قىىـيحهد فـلمل فشـرة عـدخت       وكعلـى ييـع املسـتىدان.      استعراىوا ت اومتابع

قعــ  أال قحتتصــر أهــداف التنميــمل املســتداممل علــى النــ ىا بال فىلــمل        عــت الركــب  أحــد  أي
نظر إلي م باعتبارهم شركان يف التنفيي. وباإلىافمل إحت ذلـكد فـلمل وج ـان    والببابد با أمل ُد

ان مؤسسـيمل قتجـاوز مسـاهتم الدميغرافيـمل. ودتمثـا احلـد       جماالن مىاىيعيمل وقرقيب قبمانظرهم 
قاامـمل علـى    ىرها النـاس و األدىن األساسي يف إجران عمليمل استعراا وطنيمل وعامليمل قباركيمل 

سـنمل دت لـب    15علـى مـدى   إحت األدلمل. فالنجاح  ةستندمسالممل الشىكب ومراعيمل لو احلحتىق
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رقبـاط وثيـ  باألجيـال املحتبلـمل جيـب      مباركمل ييـع أصـحاب املصـلحمل. وال شـك أمل مـت هلـم ا      
 اعتبارهم دثابمل العمىد الفحتري هليا اإلطار.

  
 البعىب األصليمل - ثالثا 

 محتدممل  
ــدول         - 69 ــرار ال ــا مبــىبا باحلــير بحت ــمل الرايســيمل للبــعىب األصــليمل قرحيب قرحــب اجملمىع

للمنتــدى ىىــىي املحتتــرح املاألعضــان ومشتــب راــيس اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي ببــامل  
. ف ـى مىىـىي د ـم    “أحد عت الركـب أي فلا  عدختكفالمل ”وهى  السياسي الرفيع املستىى

درع ىـمت أكثـر الفئـان ىـعفا وحرمانـا يف العـاي. ومـع        نـ البعىب األصليملد الـش كـثريا مـا ق   
ــمل قىىــي  أمل خ ــمل عــاخت    ــي البداد  علــى أاــاقعامــا البــعىب األصــليمل   2030ذلــكد جيــب من

 التغيري.  كثر من ا عنصرا فاعال يف إحدا  أمستفيدة مت التنميمل 
ويف حني أمل البعىب األصليمل مت أكثر الفئـان ىـعفا وهتميبـا يف العـايد فلاـا أدضـا        - 70

لتنميــمل املسـتداممل. وكـثريا مـا قىصــا    الشـثري ل مـت أنبـط املسـافني والبــركان الـيدت دحتـدمىمل      
يف  ملبيىلىجيـ مـت الناحيـمل ال  قنىعـا   البعىب األصليمل بااا وصيمل على العددد مـت املنـاط  األكثـر   

كىكبناد إذ متتلك ححتا ثروة مت املعـارف التحتليددـملد واالبتشـاران واملمارسـان يف جمـال إدارة      
النظم اإلدشىلىجيمل وقشنىلىجياهتاد والنظم الصحيمل التحتليددـمل والنباقـان ال بيـملد ونظـم اإلنتـاع      

سـجال  أدضـا  البـعىب األصـليمل ونسـاؤها    الزراعي والغياايد واحملاصيا والبيور احملليمل. ومتلك 
ثابتا حافال يف جمال اإلدارة املسؤولمل للمىارد ال بيعيمل يف الغابـان والصـحارى ومنـاط  التنـدرا     
وا ــزر الصــغرية. ورغــم أمل هــيه احلحتــاا   ظــى بــاعتراف متزادــد لــدى الحت اعــان الرايســيملد  

 حتلما قستفيد البعىب األصليمل مت منافع قسىد  معارف ا.  ف
ر علــى االعتــراف دســافان البــعىب األصــليمل  حتتَصــوعــالوة علــى ذلــكد دنبغــي أال ُد - 71

ميشنـ ا  الـش  واحترام اد با مب اإلشادة اا كلما أمشت باعتبارهـا منـاذع للممارسـان ا يـدة     
هلـا   التغـيريد فـلمل   يف إحـدا  فاعلـمل   عناصـر أمل قفيد الببردمل يعان. وباعتبار البـعىب األصـليمل   

ــمل املســتدامملد ودنبغــي أمل دتضــ  ذلــك يف عمليــان     يف اهامــدورا  حلــىل  حتيــ  أهــداف التنمي
ملنتـــدى السياســـي الرفيـــع املســـتىى املعـــ  بالتنميـــمل ا تىخـــاة يف إطـــارالرصـــد واالســـتعراا امل

د فـلمل  2030يف خ ـمل عـاخت    “عـت الركـب   أحـد  فلـا أي عدخت ”كفالمل مت أجا املستداممل. و
حـدة وخرباا ـا يف املسـااا املتعلحتـمل بالبـعىب األصـليمل       مبىرة املشلفني بىالدان مـت األمـم املت  

مبىرة واىحمل: ال بد مت قناول األوىـاي اةاصـمل للبـعىب األصـليمل وجيـب قاديـد ححت ـا يف        
 اةاصمل اا فيما دتعل  بالتنميمل املستداممل. ىرؤال ددد 
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 دور املنتدى السياسي الرفيع املستىى املع  بالتنميمل املستداممل   
املعـاي الرايسـيمل   ”بامل كي مىملد األمني العاخت لامم املتحـدةد يف قحتردـره املعنـىمل    ديكر  - 72

أمل رؤسـان   “لعمليمل املتابعـمل واالسـتعراا علـى الصـعيد العـاملي ببـشا متسـ  ونـاجع وشـاما         
سـتشىمل مفتىحـمل   ” 2030الدول واحلشىمان قرروا أمل ييـع استعراىـان قنفيـي خ ـمل عـاخت      

دعم قيـــاخت ييـــع أصـــحاب املصـــلحمل يـــع النـــاسد وســـتوجامعـــمل وقبـــاركيمل وشـــفافمل أمـــاخت ي
مـــت األفيـــمل دشـــامل إشـــراو  ”. وأىـــاف األمـــني العـــاخت أدضـــا أمل  ،3)‘‘الصـــلمل بـــاإلبال  ذوي

ع مراحـــا عمليــــمل  اجملمىعـــان الرايســــيمل وغريهـــا مــــت ا  ـــان صــــاحبمل املصـــلحمل يف ييــــ    
ا أمل قشفــا هشــيا ســيشىمل مــت املفيــد هلــيا االســتعرا”األمــني العــاخت أمل  . وأقــر“االســتعراا

ــراز التحتــدخت       ــه واملبــاركمل فيــه مــت خــالل اآلليــان املناســبمل. وميشــت أدضــا إب احلشىمــان لىليت
ــمل الـــش ســـتجري يف املنتـــدى السياســـي     احملـــرز لـــدى الحتيـــاخت بـــيلك يف االستعراىـــان الىطنيـ
 .  “املستىى الرفيع
ــمل املســتداممل يف     - 73 إطــار  وقــد حــددن الــدول األعضــان يف األمــم املتحــدة أهــداف التنمي

عمليمل قباوردمل واسعمل الن اق لل  إجران حىار غري مسبىق مع اجملمىعان الرايسـيمل وغريهـا   
م مت ا  ان املعنيمل. وبروح البـراكملد قترقـب اجملمىعـمل الرايسـيمل للبـعىب األصـليمل أمل قتـرجَ       

يـي  الىاسعمل الن اق املحتررة إحت التزاخت قىي مت جانب ييـع ا  ـان املعنيـمل بتنف   باركمل عمليمل امل
ى السياسـي الرفيـع املسـتىى دورا حيىدـا يف رصـد ومتابعـمل       د. وسيؤدى املنتـ 2030خ مل عاخت 

ــا     ــتدامملد دــ ــمل املســ ــداف التنميــ ــ  أهــ ــرز يف  حتيــ ــدخت احملــ ــراهتا  التحتــ ــا ومؤشــ ــك غاداهتــ يف ذلــ
 قنفييها. ووسااا

 
 يع املستىى باعتبارها صاحبمل ححتىقمباركمل البعىب األصليمل يف املنتدى السياسي الرف  

ــش اكتســبت ا اجملمىعــمل الرايســيمل للبــعىب األصــليمل مــت خــالل        - 74 ــمل ال ــى التجرب ــان عل بن
 2014مباركت ا يف العمليمل إحت حد اآلملد فلمل الحتل  دساورها ببامل املضـي قـدمًا. ففـي عـاخت     

ــالد خُ   ــبيا املث ــى س ــال التجاردــمل        عل ــاي األعم ــي ق  ــان ملمثل ــان الشلم ــران إلحت ــا فت صــد ثلث
ــران للمجمىعــان الرايســيمل الثمــاين   تــرو إالوالصــناعملد وي ُد ــ ا  ثلــري قلــك الفت ــملد ومن املتبحتي

  فرصـمل الشـالخت   َتد ي ُقهيا الىاقع عا املصلحمل. ويف صاحبملالبعىب األصليمل وج ان أخرى 
ــدة األ       ــا م ــمل كام ــرة واحــدة طيل ــمل الرايســيمل للبــعىب األصــليمل إال م ــش  للمجمىع ســبىعني ال

__________ 
د “املعــاي الرايســيمل لعمليــمل املتابعــمل واالســتعراا علــى الصــعيد العــاملي ببــشا متســ  ونــاجع وشــاما  ”انظــر  ،3) 

A/70/684 2016كانىمل الثاين/دنادر  15د. 
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ــع    ــدى السياســي الرفي ــى    .،4)املســتىىاســتغرقت ا أنبــ مل املنت ــدىد وجــه ممثل وعحتــب دورة املنت
اجملمىعان الرايسيمل شىاغل م إحت إدارة البؤومل االقتصاددمل واالجتماعيمل التابعـمل لامـم املتحـدة    
وإحت مشتــب راــيس اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي. وكــامل ســفري النمســا مــارقت ســاجددك  

رايسـيمل إلقامـمل حـىار ببـامل      مـع ممثلـي كـا جممىعـمل     علـى حـدة  درأس اجمللس  نياود واجتمـع  
 ملنتدى وكفالمل البفافيمل ومباركمل جملتلا أصحاب املصلحمل.اكيفيمل  سني 

لا ييـع اجملمىعـان الرايسـيمل بلعـداد ورقـان عـت       وبعد قلك االجتماعان بحتلياد ُك - 75
دور املنتدى. وقعاون  اجملمىعمل الرايسيمل للبعىب األصـليمل مـع اجملمىعـمل الرايسـيمل للمنظمـان      

. وخـالل دورة  2015لى إعداد ورقمل مبتركمل قبا انعحتاد دورة املنتـدى لعـاخت   عحلشىميمل غري ا
د  ست الىىع بتححتي  مزدد مت التىازمل يف قىزدع فتـران إلحتـان الشلمـان    2015املنتدى لعاخت 

د خص ـ مـا كـامل احلـال يف السـنمل السـابحتملد ي قُ     كبني ييع اجملمىعان الرايسيملد ومـع ذلـكد و  
 .،5)مل للبعىب األصليمل إال فترة واحدة للشالختللمجمىعمل الرايسي

ىاجـه البـعىب األصـليمل عنـد مبـاركت ا اهلادفـمل يف املنتـدى        قالتحدي اآلخر اليي أمعا  - 76
ت البعىب األصليمل مت حضىر دوران املنتـدىد ومتشـت   يتمثا يف نحتد املىارد املاليمل الش متّشف

بـني املنـاط  املتعـددةد ونبـر املعلىمـان      شركانها املنظمني مـت املسـاعدة يف الرصـد والتنسـي      
ــمل      اهلامــملد وإنتــاع البيانــان اإلىــافيمل أو التشميليــملد وحــري البــركان علــى إعــداد قحتــاردر وطني
مىازدـملد وقيســري املبـاركمل الفعليــمل يف مناقبـان املنتــدى السياسـي الرفيــع املسـتىى وغــريه مــت      

مـت خـالل إدارة   الـش قتـاح   مل املنتددان ذان الصلمل. ولئت كان  األمـىال املخصصـمل للمبـارك   
قشفـي ملبـاركمل البـعىب     د فحتـد قـبني أاـا ال   التحتـددر البؤومل االقتصاددمل واالجتماعيمل قستح  

 األصليمل بفعاليمل يف هيه العمليمل وغريها مت العمليان ذان الصلمل.
 

 طمىحان البعىب األصليمل ببامل مستحتبا املنتدى السياسي الرفيع املستىى    
لتنميمل املستداممل الحتااممل علـى أسـاس إطـار ححتـىق اإلنسـامل يف صـميم       جيب أمل قشىمل ا - 77

دنبغـي أمل دسـتند املنتـدى     لـيا . و اواستعراىـ  هاورصـد  2030استراقيجيان قنفيي خ مل عـاخت  
السياسي الرفيع املستىى بحتىة إحت الن   الحتاام على ححتىق اإلنساملد دا في ا ححتـىق البـعىب   

__________ 
الــدكتىرة مرينــا كانينغــاختد الرايســمل الســابحتمل ملنتــدى األمــم املتحــدة الــداام املعــ  بحتضــادا البــعىب األصــليملد      ،4) 

وعضى اجملمىعمل الرايسيمل للبعىب األصليملد قشلمـ  بصـفت ا املتحدثـمل الرايسـيمل يف حـىار أصـحاب املصـلحمل        
ــدى الس   ــيى أجــراه املنت ــع املســتىى حــىل مىىــىي    املتعــدددت ال شــراكان أصــحاب املصــلحمل  ”ياســي الرفي

 .“ىمامل مسانلمل ا ميع -املتعدددت وااللتزامان ال ىعيمل مت أجا  حتي  التنميمل املستداممل 
د قشلمـــ  باســـم البـــعىب األصـــليمل يف احلـــىار التفـــاعلي حـــىل  Tebtebbaغالينـــا أنغاروفـــاد ممثلـــمل مؤسســـمل  ،5) 

 .“ع السياسان: دور أهداف التنميمل املستدامملالن   املتغرية يف وى”مىىىي 
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مـم املتحـدة ببـامل ححتــىق البـعىب األصـليملد واقفاقيــمل      األصـليمل املنصـىص علي ـا يف إعــالمل األ   
د والىثيحتـمل اةتاميـمل للمـؤمتر العـاملي املعـ  بالبـعىب األصـليمل.        169منظممل العما الدوليمل رقـم  

ــادر يف       ــليمل الصـ ــعىب األصـ ــىق البـ ــامل ححتـ ــمل ببـ ــمل الثالثـ ــر اللجنـ ــا يف قحتردـ ــد وردن أدضـ وقـ
 حتـــىق جىانبــ ا املتصــلمل   يف  2030قىصــيان قىدــمل قتعلــ  بتنفيــي خ ــمل عــاخت        2015 عــاخت 

ىرورة قعزدز التزاخت الدول وكيانان منظىممل األمم املتحـدة  ”حترار البعىب األصليمل. ودؤكد ال
بتعمــيم مراعــاة قعزدــز ححتــىق البــعىب األصــليمل وسادتــ ا يف سياســان وبــرام  التنميــمل علــى   

البـعىب  الصعد الىط  واإلقليمـي والـدوطد وقبـجع ا علـى إدـالن االعتبـار الىاجـب حلحتـىق         
 .،6)“2030األصليمل يف السعي إحت  حتي  أهداف خ مل التنميمل املستداممل لعاخت 

وباإلىــافمل إحت ذلــكد دنبغــي قعزدــز والدــمل املنتــدى السياســي الرفيــع املســتىى وقدراقــه   - 78
امـمل مــت جملتلـا أصـحاب املصــلحملد    بلنبـان مشتـب مؤلــا مـت الـدول األعضــان دبـاركمل مال     

ــي م البــعىب األصــليملد   دــا ــدعم السياســي. ودنبغــي   ف ــه وال ــاخت مامل ىــلتحتــد  التىجي ــع قي يي
أصحاب املصـلحمل بـدور مفيـد سـىان يف  ددـد قلـك الىالدـمل أو يف االىـ الي اـا. وال دنبغـي           

 شراو البعىب األصليمل واجملتمع املدين.لأي أهداف أو غادان أو سياسان إال ب قنفيي
ــليمل   - 79 ــعىب األصــ ــيمل للبــ ــمل الرايســ ــع اجملمىعــ ــا    وإذ قضــ ــ اد فلاــ ــب أعينــ ــك نصــ ذلــ

 دلي:   دا قىصي
قنبئ كا  نمل مت  امل األمم املتحـدة اإلقليميـمل  ليـان السـتعراا األقـراملد       )أ، 

مسـتفيدة يف ذلـك مـت اهلياكـا الحتاامـمل. ومـت شـامل املسـتىى اإلقليمـي أدضـا أمل دشـىمل احملفـا             
 حلدر التعاومل اإلقليميوسياسان واستراقيجيان إقليميمل معينمل ولت ى املالام ملناقبمل  دداٍن

دعتمد كا بلد استراقيجيمل وطنيمل للتنميمل املستداممل مت خالل عمليـمل قبـاركيمل    )ب، 
 قبما أصحاب املصلحملد مثا البعىب األصليملد وقىجه هلم الدعىة لتحتد  مدخالن فنيمل.

تححتيـ  أهـداف   املتعلحتـمل ب وفيما دتعل  بالرصد واالستعرااد دنبغي اسـتشمال التحتـاردر    - 80
وبتحتـاردر   دتنميمل املستداممل الش قعدها املشاقـب اإلحصـاايمل الىطنيـمل ببيانـان دنتج ـا املىاطنـىمل      ال

ومنظمان غري حشىميمل ومنظمان البعىب األصليمل ومؤسسـاهتم.   مىازدمل دعدها مباشرة أفراٌد
مىثىقـمل وشـفافمل ودسـ ا احلصـىل      ومت امل م التاكد مت أمل البيانان الـش دـتم مميع ـا بيانـانٌ    

اجملمىعاند كما جيب كحد أدىن أمل قبما قصـنيفا   شىتبني  االختالفانلتبني  ا ومصنفمٌلعلي 

__________ 
 .2015اللجنمل الثالثمل ببامل ححتىق البعىب األصليملد  قرار ،6) 
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وعـالوة علـى ذلـكد مـت الضـروري       .،7)اإلثـ  األصـا  وحسب نـىي ا ـنس والسـت والـدخا     
ــع الســااد  إحــراز قحتــدخت يف التصــنيا حســب االنتمــان إحت البــعىب األصــليمل وفحتــا لل     ــى ىاق عل

 الصعيد الىط .
 وقىصي اجملمىعمل الرايسيمل للبعىب األصليمل دا دلي:   - 81

قصنيا البيانان لشا هـدف مـت أهـداف التنميـمل املسـتداممل بـلدراع  ـددان         )أ، 
هىدمل البـعىب األصـليمل يف بيانـان قعـداد السـشامل واستحتصـانان األسـر املعيبـيمل وغريهـا مـت           

 عمليان يع البيانانحل  
يف الىثيحتــمل اةتاميــمل للمــؤمتر العــاملي املعــ    م ابحتــمل االلتزامــان العامــمل الــىاردة  )ب، 

 حل  2030 مل عاخت ةبالبعىب األصليمل 
قصــنيا البيانــان مــع التركيــز علــى التعلــيم والصــحمل واةــدمان االجتماعيــمل   )ع، 

 ن العمالملد دا في ا امل ت التحتليددمل.  نااألساسيمل والزراعمل وإحصا
نظم اجملتمعيـمل للرصـد واملعلىمـان.    ومت امل ـم قسـليط الضـىن يف هـيا السـياق علـى الـ        - 82

يف م ا اســتخدف ــي نظــم متشــت البــعىب األصــليمل مــت إعــداد املعلىمــان للتحليــا والرصــد وال
ــمل للرصــد واملعلىمــان نظــم مى    ــنظم اجملتمعي ــمل   ججمتمعــاهتم. وال  ــمل حنــى قنظــيم اجملتمعــان احمللي

ــ ا ــمل مســتداممل  ــددها البــعىب األصــليمل لــياهتا.    دومتشين ــ  قنمي وقلــك املعلىمــان  وحنــى  حتي
قشتسي أفيمل بالغمل ودنبغـي إدراج ـا مباشـرة يف التحتـاردر الرمسيـمل. ودـىازاة ذلـكد ميشـت للـنظم          
ــمل للرصــد واملعلىمــان أمل قحتــدخت صــىرة مباشــرة ويف الىقــ  املناســب عــت املنظــىران       اجملتمعي

 وأمل قسد الفجىان يف البيانان الرمسيمل. دالفرددة للبعىب األصليمل
ــ  أهــداف    ودنبغــي أدضــ - 83 ا إدــالن اهتمــاخت خــاص لــهدارة الرشــيدة والبــراكان يف  حتي

التنميــمل املســتداممل. وهنــا دنبغــي للمنتــدى السياســي الرفيــع املســتىى أمل دحتــىخت بــدور حيــىي يف  
. ودسـاور البـعىب األصـليمل قلـ  متزادـد مـت أمل األمـم املتحـدة         شـاما اـ    قـىفري التىجيه ويف 

واةــاص باعتبارهــا املصــدر الرايســي لتمىدــا أهــداف قبــجع البــراكان بــني الحت ــاعني العــاخت 
سـتخدخت  التنميمل املستداممل. ومت البىاغا املبتركمل أمل البراكان بني الحت اعني العاخت واةاص ُق

التمىدا العاخت ملباردع كربى يف ق اعي الصـناعمل واهلياكـا األساسـيمل.     عبئمليف ق بالدرجمل األوحت
 العــاخت واةــاص وإحت أثرهــا علــى البيئــمل ال بيعيــمل  وبــالنظر إحت قــاردخ البــراكان بــني الحت ــاعني 

__________ 
دأب  البعىب األصـليمل علـى امل البـمل بتصـنيا البيانـان إلبـراز أوىـاع ا اةاصـمل. وقـد   اإلقـرار بـيلك يف             ،7) 

االجتمــاي العــاخت الرفيــع املســتىى املعــروف   مــت الىثيحتــمل اةتاميــمل الصــادرة عــت  10اآلونــمل اآلخــرة يف الفحتــرة  
 باملؤمتر العاملي املع  بالبعىب األصليمل.



E/HLPF/2016/2  
 

16-07170 25/101 
 

لعـاخت  ا. فالبـراكان بـني الحت ـاعني    هلـا مـا دربرهـا   وعلى البعىب األصليملد فـلمل هـيه البـىاغا    
واةــاص مســؤولمل عــت الــدمار النــاجم عــت اســتخراع املــىارد ال بيعيــمل وعــت مبــاردع ق ــىدر     

لـى التنـىي البيىلـىجي والثحتـايف. ويف     عا  ثـار ال ميشـت  ىهـا    اهلياكا األساسيمل الشربى الـش هلـ  
هيا السياقد مت األفيمل دشامل قحتـد  ىـمانان وافـاذ قـدابري للحمادـمل مثـا إجـرانان املىافحتـمل         

ــني الحت ــاعني العــاخت    إنبــان احلــرة واملســبحتمل واملســتنريةد و  ــىاي البــراكان ب ــع أن ــمل لفــرز يي  لي
 ممل.ن الق    رادمل التنميمل املستداواةاص الش قسعى إحت اال

دعـم   يف إطارهـا  ميشـت  الـش  ودتمثا البددا عت ذلك يف قبجيع البـراكان الصـغرىد   - 84
ــليمل     وقىســـيع ن ـــاق املؤسســـان الصـــغرية واملتىســـ مل الـــش متلش ـــا وقـــددرها البـــعىب األصـ
واجملتمعـان احملليــملد وغـري ذلــك مـت املبــادران الـش دحتىدهــا املىاطنـىمل. وإمل هتيئــمل البيئـمل إلقامــمل       

لمنتــدى السياســي لواملســتداخت. ودنبغــي  الــداامفعالــمل للتنفيــي  وإقليميــمل وســيلمٌلشــراكان  ليــمل 
ع هـيا البـددا يف إطـاره الناشـئ املتعلـ  بالرصـد واالسـتعراا. وميشـت         أمل ددِر الرفيع املستىى

االنتبــاه إحت هــيا  لتىجيــه منــرباأمل دبــّشا منتــدى شــراكان اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي   
السياسان يف ما دتعلـ  دسـافمل    ا على مستىىالبدداد ال سيما يف اجملاالن الش قت لب اهتمام

 .،8)البراكان يف التنفيي
 

 “  كبرعت الأي أحد فلا  عدختىمامل ”فيما دتعل  باملىىىي املحتترح:   
يف  صــليمللبــعىب األيف نظــر اقعــ  “ كــبرعــت الأي أحــد فلــا  عــدخت ”عبــارة إمل  - 85

غـري النحتددــمل للرفـاه. وعلــى    املحتــاديساقتصــادان الشفـاف وقبـجيع    ييـع أحنـان العــايد احتـراختَ   
مت أهداف التنميـمل املسـتداممل ال قسـتند متامـا إحت      1سبيا املثالد فلمل الغادان احملددة يف اهلدف 

ليددــمل القتصــادان التحتبا قشــىمل ىــارةقــد و داألوىــاي اةاصــمل الــش قعيبــ ا البــعىب األصــليمل
الحتااممل على الشفاف وعالقمل االنسجاخت مـع البيئـمل ال بيعيـمل. وباإلىـافمل إحت ذلـكد فـلمل املحتيـاس        

دوالر ال دالاـم البـعىب األصـليملد     1.25ر الفحتـر املـدقع بـدخا دـىمي قـدره      املاط الـيي دحتـد   
الفحتـر.  الش قعترب أمت احلحتىق يف ملشيمل األراىي واألقاليم واملىارد أمـرا ىـروردا للحتضـان علـى     

إفحتـار البـعىب    زدـادة للفحتـر يف   اة ـي ومت هيا املنظىرد ميشت أمل دس م هيا املحتياس النحتدي 
 .“عت الركب أحد فلا أيعدخت ”األصليمل    ستار 

أمل اجملمىعـمل الرايسـيمل للبـعىب األصـليمل وشـركانها قـدم         ومـع وعالوة على ذلكد  - 86
البــعىب األصــليمل يف صــياغمل  بــروزالبــىاغا قاامــمل ببــامل عــدخت  فــال قــزالمــدخالهتا بانتظــاختد 

 اختزاليـملً  املؤشران العامليمل. وعدخت ع ىر البـعىب األصـليمل يف املؤشـران العامليـمل درسـخ خ ـملً      
__________ 

 .A/70/684مت قحتردره  107دتس  هيا املىقا مع قىصيمل األمني العاخت الىاردة يف الفحترة  ،8) 
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ملنتـدى  تىخـاة مـت ا  غري محتبىلـمل ومـت شـااا أمل قـؤثر سـلبا علـى عمليـمل الرصـد واالسـتعراا امل         
املتعلحتـمل  يـازة األراىـي قسـتند إحت أمـت       4-1الغادـمل   نظـرا إحت أمل السياسي الرفيع املسـتىى. و 

قشتسـي أفيـمل بالغـمل لرفـاه     ا ملشيمل األراىي باعتباره عنصرا أساسيا يف الحتضان على الفحتـرد فلاـ  
البـعىب األصــليمل. وقاســا اجملمىعــمل الرايســيمل للبـعىب األصــليمل إذ قالحــ  حــيف اإلشــارة   

نـىي  ”لدراع عبـارة  فـ حل ومـع ذلـكد   2-4-1املباشرة إحت البـعىب األصـليمل مـت نـد املؤشـر      
ت مت قيسري عمليان يع البيانان الـش قبـما ييـع أنـىاي األراىـي      سيمّش“ حيازة األراىي

 البعىب األصليمل.الش يف دد احليازةد دا في ا  ششالوييع أ
وستىاصا اجملمىعمل الرايسيمل للبـعىب األصـليمل مبـاركت ا يف عمليـمل صـياغمل املؤشـران        - 87

لـمل يف نيىدـىرو يف اجتمـاي فردـ  اةـربان املبـترو       فعلى سبيا املثالد كانـ  اجملمىعـمل ممث    العامليمل.
ــهد كمــا حضــرن        ــمل املســتداممل وشــارك  في ــني الىكــاالن املعــ  دؤشــران األهــداف اإلمنااي ب
االجتمـــــاعني الثـــــاين والثالـــــري اللـــــيدت عحتـــــدفا الفردـــــ  يف بـــــانشىو بتادلنـــــد ويف مددنـــــمل  

التـىاط. وقرحـب اجملمىعـمل باعتمـاد املؤشـران التاليـمل يف إطـار الغادـمل         باملشسيكد على  مشسيشى
نـىي  ” و “امللشيـمل ”و  “املضمىنمل احلحتىق”،د الش قتضمت إشاران إحت 2-أ-1/5-أ-5أ )-5

قبما هيه األخرية أششاال أخرى للحيـازة منـ ا احلحتـىق ا ماعيـملد وهـي ححتـىق       إذ د “احليازة
ألصليمل. وإىافمل إحت ذلكد قرحـب اجملمىعـمل بـلدراع مؤشـردت     هلا أدضا أفيت ا بالنسبمل للبعىب ا

، 2-3-2) 2مت ـــابحتني دتضـــمنامل إشـــاران مباشـــرة إحت البـــعىب األصـــليمل يف إطـــار اهلـــدف 
   ،.1-5-4) 4واهلدف 

 
 دخت البعىب األصليمل مسافمل جمددمل؟لشي قحت ى امل لىبما ه  

الىطنيـمل  سـبب قزادـد الحتيـىد    قؤكد األدلمل أمل حيز املباركمل السياسيمل مـا فتـئ دـتحتلد ب    - 88
الش قفرا يف ييع أحنان العاي على ا  ان الفاعلمل غري احلشىميـملد والـش قسـعى إحت السـي رة     

وهيه الحتيىدد الش قؤدي إحت نحتد فـرص احلصـىل علـى الـدعم      .،9)على أنب ت ا أو احلد من ا
تسـجيا أو قشـىدت   الن الىصىل إحت احليز السياسـيد قبـما الحتـىانني الـش قحتيـد      ااملاط وإمشاني

ا معيــان والتمىدــا األجــنقد والحتــىانني الــش  ظــر االحتجــاع ومــا إحت ذلــك. وباإلىــافمل إحت 
 تلىا عمدا يف ييـع أحنـان العـاي   مت النب ان يف جمال سادمل البيئمل ُق 116ذلكد قفيد التحتاردر أمل 

يف املااـــــمل مـــــت    40البـــــعىب األصـــــليمل نســـــبمل    تمـــــىمل إحت وميثـــــا املن د 2014يف عـــــاخت 

__________ 
ــر  ،9)  ــع  Closing Space: Democracy and Human Rights Support Under Fireانظـــــــــــــــ ــى املىقـــــــــــــــ علـــــــــــــــ

http://carnegieendowment.org/2014/02/20/closing-space-democracy-and-human-rights-support-under-fire. 
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.وكما قال  فيشتىردا قاوط كىربىسد محتررة األمم املتحدة اةاصمل املعنيمل  حتـىق  ،10)حتتىلنيامل
جيـب أمل دنتـ ي اإلفـالن مـت العحتـاب ملـرقشق جـراام الحتتـا ىـد نبـ ان           ”البعىب األصليملد 

ــاي  ...     البــعىب األصــليمل. ومثــمل حاجــمل ماســمل إحت أمل   ــع أحنــان الع قتخــي احلشىمــان يف يي
جرانان فىردمل حلمادمل النب ان يف جمال ححتىق البعىب األصليمل اليدت دتظـاهرومل سـلميا مـت    إ

ــاليم م   ــمل يف أراىــي م وأق . وهــيه ححتيحتــمل دنبغــي للمنتــدى السياســي   “أجــا ححتــىق م الحتانىني
 قناوهلا يف إطار الرصد واالستعراا.  الرفيع املستىى وغريه مت املنتددان املعنيمل االعتراف اا و

اإلرادة السياسيمل واملىارد املاليمل لتتمشت البعىب األصـليمل مـت  حتيـ      قىافروال بد مت  - 89
ــملد ويف      ــمل املســتدامملد ولتبــترو يف وىــع السياســان وصــياغمل املؤشــران الىطني أهــداف التنمي

زدـملد ولتنخـرط بنبـاط يف املناقبـان     إعداد البيانان اإلىافيمل والتشميليملد وقحتـد  التحتـاردر املىا  
ــع     ــدى السياســي الرفي ــمل ويف مناقبــان املنت ــمل واإلقليمي ــددان     الىطني ــت املنت ــريه م املســتىى وغ

ال قــدرع يف امليزانيــان وقت لــب مــىارد إىــافيمل لــتمشني   الصــلمل. وغالبيــمل هــيه األعمــال  ذان
 البعىب األصليمل مت املباركمل الشاململ والفعالمل.  

مىعمل الرايسيمل للبعىب األصـليمل بـامل قزدـد الـدول األعضـان ومنظىمـمل       قىصي اجمل لياو - 90
 األمم املتحدة يف ما دلي:  

ــتمشني البــعىب      )أ،  ــىط  واإلقليمــي والعــاملي ل ــى الصــعد ال ــز السياســي عل احلي
ببشا مفتىح وعل  دومل خىف مـت   نرااآلاألصليمل واجملتمع املدين مت العما ومت التعبري عت 

ا يف عـا قزادـد أعمـال العنـا الـش دتعـرا هلـا املـدافعىمل عـت البيئـمل وححتـىق            االنتحتاختد ال سـيم 
   حلاإلنسامل يف ييع أحنان العاي

لتمــيشت البــعىب األصــليمل مــت  حتيــ  أهــداف التنميــمل  الالزمــمل املــىارد املاليــمل  )ب، 
املســتدامملد واالشــتراو يف وىــع السياســان وصــياغمل املؤشــران الىطنيــملد وإعــداد البيانــان        
اإلىافيمل والتشميليملد وقحتد  التحتاردر املىازدملد واالخنراط بنباط يف مناقبان املنتدى السياسـي  

 الرفيع املستىى وغريه مت املنتددان ذان الصلمل.
ا  ـان الفاعلـمل غـري احلشىميـمل يف     إشراو إحت  2030عاخت األمني العاخت وخ مل دسعى و - 91

األمـم املتحـدة ويف هيئاهتـاد وإحت  حتيـ  البـمىليمل يف      املنتددان احلشىميـمل الدوليـمل الـش قنظم ـا     
 .،11)املتابعــمل واالســتعراا علــى الصــعيد العــاملي أثنــان عحتــد املنتــدى السياســي الرفيــع املســتىى  

__________ 
انظر قحتردر فيشتىردا قاوط كىربـىسد محتـررة األمـم املتحـدة اةاصـمل املعنيـمل  حتـىق البـعىب األصـليملد املتـاح            ،10) 

 .http://news.trust.org/item/20160405170026-jth2s/?source=shfbعلى املىقع 
 .67لفحترة د اA/70/684انظر قحتردر األمني العاخت لامم املتحدة  ،11) 
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حترخت ححتـىق البـعىب األصـليمل وإذا ي قتـىفر الظـروف املالامـمل الخنراط ـا        ذلكد إذا ي ُق ومع
  حـدج قليمـي والعـامليد فـلمل األمـا ىـئيا يف أمل قُ     علـى الصـعد الـىط  واإل    ددملومباركت ا اجمل

مليىنــا مــت ســشامل العــاي املنــتمني للبــعىب    370قغــريان إجيابيــمل لفااــدة   2030خ ــمل عــاخت 
 األصليملد وستتخلا البعىب األصليمل عت الركب.

  
 املنظمان غري احلشىميمل   -رابعا 
 املنظمان غري احلشىميمل - ألا 

واملنظمان غري احلشىميمل بالىفـان علـى حنـى قـاخت     الرايسيمل  التزخت أعضان ييع اجملمىعان - 92
. واملبــاركمل الفعالــمل ملنظمــان اجملتمــع املــدين وأصــحاب   2030خب ــمل التنميــمل املســتداممل لعــاخت  

إيـاي الـدول األعضـان يف األمـم املتحـدة      دعـد  يف ااح ـا. و  بال  األفيملاملصلحمل اآلخردت أمر 
ثا قار يا. ف ـي خ ـمل هلـا الحتـدرة علـى إحـدا   ـىل        على اعتماد مثا هيه اة مل الباململ حد

الفرصـملد دسـت يع اجملتمـع الـدوط      همت هـي  الحتصىىيف النظاخت االقتصادي العاملي. وباالستفادة 
أمل دتخلد مت ا  العما املعتاد اليي أدى إحت عدخت  حتي  األهـداف اإلمناايـمل لالفيـمل. وجيـب     

ــ  أهــداف التن    ــدرو أمل  حتي ــا أمل ق ــى حشىماقن ــى     عل ــمل وقعتمــد عل ــمل املســتداممل مســالمل عاملي مي
 .ةالرشيد اإلدارة

وجيب على اجملتمع الدوط والدول األعضـان يف األمـم املتحـدة أمل دعـززوا دور اجملتمـع       - 93
خت لــه يف  حتيــ  أهــداف التنميــمل املســتدامملد وجيــب علــى ييــع البلــدامل أمل   املــدين والــدعم املحتــد 

. وجيـب علـى ييـع البلـدامل أمل قـدم  التنفيـي علـى        2030يف خ مل عاخت  ملقام مباركملقبارو 
)أي يف ييـــع ق اعـــان االقتصـــاد ويف اجملتمـــع ويف ييـــع  معـــا الصـــعيددت األفحتـــي والرأســـي 

،د مع افاذ ما دشفي مت اإلجرانان والسري على ال رد  الصـحي  مـت أجـا    اإلدارةمستىدان 
 .واملؤشران حتي  األهداف والغادان 

منظىمـمل األمـم   بيلتـه  وميشت اعتبار إنبان قسع جممىعـان رايسـيمل دثابـمل ج ـد خـالق       - 94
املتحدة ودوهلا األعضاند دحتترمل دسـافان فعالـمل مـت املنظمـان غـري احلشىميـمل واجملتمـع املـدين         
لسد ثغران رمسيمل ومفاهيميمل وسياسيمل يف املناقبمل ا اردمل ببامل ال ردحتمل الش ميشت مـت خالهلـا   

جملتمع املدين وا  ان الفاعلـمل مـت غـري الـدول. وإذا أخـين احلشىمـان       اعاي  منىنبىن وف م 
فلنــه دت لــب قغــيري عالقاقنــا ومؤسســاقنا االقتصــاددملد  ا ددــملدماخــي ححتــا هــيا اإلطــار ا ددــد 

اإلرادة السياسيمل لتغيري عالقان الحتىة و حتيـ  مصـاحل مبـتركمل متبادلـمل     إجياد واألهم مت ذلكد 
قسـتند إحت ححتـىق اإلنسـامل     2030ألقليمل الغنيمل. فخ مل التنميمل املسـتداممل لعـاخت   قتجاوز مصاحل ا

. وهـي هتـتم أساسـا بىىـع االسـتداممل يف      ومتمادزة مع ذلكحت مسؤوليان مبتركمل إوالعدالمل و
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وإشــراو أصــحاب املصــلحمل يف ييــع املســتىدان.  دان الىطنيــمل والدوليــملســصــميم ييــع السيا
ميــع الفئــان الســشانيمل   مناســبملاســان واالســتراقيجيان السيقشــىمل ودبـما ذلــك كفالــمل أمل  

وإصـالح الـنظم    دو حتيـ  التحـىل يف االسـتثماران    دالضعيفمل. وهى دت لب اقساق السياسـان 
وإعادة قصميم  ليان البـؤومل املاليـملد كمـا دت لـب إلغـان الضـرااب املفروىـمل علـى          دالضردبيمل

ــمل ومشافحــمل امل   ــىارد ال بيعي ــمل يف اســتخداخت امل ــمل. وجيــب  العمال ــنظم   أدضــاضــاربمل املالي ىــبط ال
. وحنـت نـدعى   الضـىابط بعد أمل ش دن عحتىدا مـت إلغـان    داالقتصاددمل والتجاردمل على حنى سليم

إحت إنبان نظـاخت اقتصـادي ومـاط عـاملي عـادل. ودبـما ذلـك مراقبـمل األسـىاق املاليـمل الدوليـملد            
التــدفحتان غــري وقمــع اد وقحتييــد املضــاربان الضــارةد ومشافحــمل التــ رب مــت الضــرااب ومنبــ  

املنظمـمل  ضـىابط  البـد مـت  سـني     املبروعمل لرؤوس األمـىالد واملنافسـمل الضـردبيمل الضـارة. وال    
 لحتنىان املصرفيمل واملبتحتان املاليملد كما جيب قعزدز شفافيمل األسىاق املاليمل.ل

دامل وقد اقسع  فجىة عدخت املسـاواة بـني األفـراد والفئـان االجتماعيـمل واملنـاط  والبلـ        - 95
 يمــا بــني األجيــال. فالنظــاخت االقتصــادي احلــاطفاقســاعا هــااالد ســىان ىــمت ا يــا الىاحــد أو 

حتىخت على است الو املىارد بشميان ىـخممل ودومل حـدودد   قأمناط االست الو وأساليب احلياة و
ــاقم الالمســاواة االقتصــاددمل بســبب       اوليســ  هلــ  ــمل املســتداممل. وقتف ــ  التنمي ــى  حتي ــدرة عل الحت
وإفحتار كـا مـت   أصحاب الثروان ال االمل دراد اا إغنان  دصىدة يف جمال السياسانخياران محت

. ودىاكب ذلك قزادد احلاجمل إحت األراىي ملمارسـمل الزراعـمل وإقامـمل املسـتىطنان وشـ       عداهم
 طرق النحتاد إىافمل إحت اإلفراط يف استغالل املىارد ال بيعيمل.

 د بـا دنبغـي التاكـد مـت    فحتـط  “أحـد عـت الركـب   أي فلـا  عدخت ” ىماملشفي دوال  - 96
اســتفادة النــاس مــت قيســري . وقبــشا إعــادة قىزدــع الثــروة وحشثــران الفــاوىــع قيــىد علــى اإل

املىارد ال بيعيمل وقلبيمل احتياجاهتم األساسيمل األخرى اجـا أكثـر فعاليـمل وواقعيـمل مـت االسـتمرار       
باالقتصــار علــى  حتيــ  الفحتــر الراميــمل إحت إاــان الفاشــلمل يف اقبــاي السياســان الليرباليــمل ا ددــدة 

سـيما   تمعـاند وال يف اجمل“ النمـى الصـفري  ” . ومـت الضـروري  ددـد منـاذع    النمى االقتصادي
ــمللبلــدامل الغنيف ا ــد و. ي ــمل قحتلصــ ق ــنظم اإلدشىلىجي ــمــت حيــري احلجــم وال  ال مل اصــياةو ملنىعي
دـد املـىارد   قبد تفـاقم . وديـمل خـدمان الـنظم اإلدشىلىج  وىعيفيملد كما ُفحتـد التنـىي البيىلـىجي    ال

د ومـا إحت ذلـك، واسـتغالهلا    املاايـمل والغابـان وجملزونـان الصـيد    )األراىي الزراعيـمل والـدوران   
. وقفحتــد كــب بشــثريحنــت اآلمل نتجــاوز حــدود الشى. وقفاقمــا م ــرداواإلفــراط يف اســتخدام ا 

. دد فاق ــا املســتحتبليمل ة ــر شــدتعــرا عيبــ ا أو ق مصــادر ذلــككــثرية مــت جــران جمتمعــان 
ز احلـدود  دتسـ، الحتضـان علـى الفحتـر علـى الصـعيد العـاملي بـدومل احلـرص علـى عـدخت مـاو             ولت

يف درس ــخه الفحتــر وللمــىارد فيىِجــد االســتخداخت املفــرط  أمــا. كــباإلدشىلىجيــمل وحــدود الشى
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. وليلك جيب أمل قشـىمل سادـمل التنـىي    يملعتمادا كبريا على املىارد ال بيعاجملتمعان الش قعتمد ا
لىعيفيـمل وقـدراهتا علـى ييـع املسـتىداند      ت ا ااصـي ةلـنظم اإلدشىلىجيـمل   ا عادةاستالبيىلىجي و

مــت املســتىى العــاملي حــىت املســتىى احمللــيد ركيــزة مــت الركــااز الرايســيمل يف قنفيــي خ ــمل           
. ودنبغي أمل دبما ذلك استداممل قـىافر املـىارد ال بيعيـمل وإمشانيـمل االسـتفادة منـ ا       2030 عاخت

 .   ارص احلصىل علي ا العادل وقشافؤ فوقىزدع
 :2030 ختخب مل التنميمل املستداممل لعاوفيما دتعل   - 97

لاحعلننق الففننب     ا نفينن  اجننب عبملننب ت ينن ا تاننتة فلننص النننار االأاصننب ية  امبللننة    ” 
 فعلني االأاصبر على حتعلق الفق! لعلة منا الننب .   نذا يعنع العنت   كم اأاصنب         للج لع ق ل

يسننان  كم النن يتة  ال تاننتة فلننص الاجننبر   نن فب   حنن  ةاهتننب  كمنننب  سننللة لات يننع السننلع     ال
تتطن  احانفام   ،   ني معنبيري   معبيري الع ل  ح    الاتكب العصنت   فلص ت حافم  اخل مبا؛ 
امسناتيني   علنى  الاجبر   امؤسسبا الصغري   اماتسطة  الاعب نلبا فلص  ت عزَّ  ؛املب  البافية

اننا اأاصننب       ننتاقاغننبحل حتعلننق  منننبه االسننا اي  اإلناننب. امسننا امني.     اإلألل نني احمللنني
لننن اة النبملنننة امنننق   الن نننت  انننتة فلنننص للبي  فلنننص النانننبم الاجنننبر  العنننبمي الان لنننة   يفاعننني
 ان   من - “الع نل منا  تنل الان لنة امسنا امة     ”م تعنة  . )“مننبة. ريري نب   ال لن بةت نب   فعب

 ( ينعبمي لل جا ع ام
أهداف التنميمل املستداممل خ ىة إحت األماخت محتارنمل باألهداف اإلمناايـمل لالفيـملد    )أ، 

سـيما مـت    السىان مت حيري عمليمل وىع ا أو مت حيري طابع ا العاملي ون اق ا وطمىح اد و
 التفاون والتدهىر البيئي.  أوجه قدرهتا على معا مل  حيري

إحت اعتمـاد    فضـ ش أقىختـ ا املفاوىـان الـ   رايسيمل الـش  ومت بني األهداف ال )ب، 
وىع إطار شاما وطمىح ومتشاماد  يري متث ا أبعاد التنميمل الثالثـمل   2030خ مل التنميمل لعاخت 

 ىـمت ييعاد يف كا هدف على حدةد ما أمشتد و يـري قـرقبط قلـك األبعـاد بعضـ ا بـبعض       
يف مراعاقـه  واحترامـه و  قثبيتـه جيـب   ولـيلك إحت حـد مـا.   هـيا اهلـدف    حتـ   لحتد اإلطار كله. و

 التحتـدخت امل ـم جـدا قيـاس    مـت  سـيشىمل  ويـان الرصـد واالسـتعراا واملسـانلمل.     لسُينبا مـت    ما
يف جمـاالن أخـرى.   مـا  حتـ    التحتـدخت  وىمامل أال  دحتىا هيا يف جمال مت جماالن اإلطار احملرز 

يـملد  حتيـ    وهيا دع  أمل ال ردحتمل املتبعمل يف  حتي  هدف مت األهداف قضاهيد مت حيـري األف 
 .نفسهاهلدف 
اجملتمــع املــدين ملتــزخت بتححتيــ  األهــداف والغادــان الراميــمل إحت الحتضــان علــى      )ع، 

حل وقـىفري  بنىعيـمل جيـدة   الفحترحل وقعزدز معادري العما الالا حل وىمامل التعليم والتعلم مدى احليـاة 
ــعحل واحلــ       ــمل الصــحيمل للجمي ــىفري الرعاد ــىق اإلنســاملحل وق ــملحل وإعمــال ححت ــت اةــدمان العام د م
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حل وقىفري اهلياكا األساسيمل املامىنمل واملسـتدامملحل ومناصـرة ححتـىق النسـان والفتيـانحل      الالمساواة
واملنــا د مل البيئــيف جمــاط ودعــم األطفــال والبــباب لضــمامل التنميــمل املســتدامملحل وكفالــمل العدالــمل 

  يري قلتمس حلىل مستىحاة مت ال بيعمل للمباكا املتعلحتمل باملمارسان غري املستداممل.
االجتمــاعي واالقتصــاديد احليــا دىاجــه العــاي  ــددان عددــدة مثــا قنــامي   )د، 

األزمـــان املاليـــمل قبعـــان واســـتمرار التـــدهىر البيئـــي وقفاقمـــهد وازددـــاد اســـت الو املـــىاردد و 
 واالقتصــاددمل والغياايــملد عــالوة علــى قفــاقم قغــري املنــا . ولــيلك حنــت  اجــمل إحت االلتــزاخت وإحت 

ــدة ملعا ــمل هــيه املســااا    ــىل جدد ــمل الضــردبيمل   دحل ــ  العدال ــع  حتي ــالذان   م ــى امل والحتضــان عل
الضـــردبيمل ومعا ـــمل االفتحتـــار إحت ححتـــىق اإلنســـامل يف ييـــع أحنـــان العـــاي. وقحتتـــرمل الزناعـــان  
واحلروب بازدداد اهلجرة و ركان الالجئني وبشراهيمل األجانب والعنصـردمل واسـتمرار إىـرار    

ــي دســؤولياهتا املبــتركمل       السياســاة ــاب  ــدامل أمل قف ــع البل ــى يي ي  ــ  اللجــىن. وجيــب عل
 د وأمل  ترخت االقفاقيان الدوليمل.املتمادزة مع ذلكو

اقساق السياسان مت أجا  حتي  التنميمل املستداممل عنصر أساسي مـت عناصـر    )هـ، 
القســاق املتشامــا. وهــيا اوال مــىح والبــاما  2030املســانلمل فيمــا دتعلــ  بلطــار خ ــمل عــاخت  

ا بـبعض. وهـى مبـدأ دـند      جسر ىروري دربط املبادئ واألهداف غري الحتابلـمل للتجزاـمل بعضـ   
سياساهتا وإجراناهتا على قىقعـان النـاس فيمـا دتعلـ  بالتنميـمل      لتاثري الدول  مراعاةعلى ىرورة 

املســتدامملد وعلــى قــدرة البلــدامل األخــرى يف إعمــال ححتــىق اإلنســامل لبــعىاا ىــمت حــدود    
 فيـا  ى ددل على ىرورة أمل ففا الدول أي  ثـار سـلبيمل  تملـمل مـت خـالل      الشىكب. وه

ــملد وأمل قــىفر ســبا   ييــع ــار الــش دثبــ  إىــرارها دجمىعــان مــت    معا ــملالضــغىط البيئي اآلث
 السشامل أو ببلدامل أخرى.  

 عـانىمل مـت  الـيدت د األشـخاص  يف املااـمل مـت    80ما دصا إحت  كىملبالنظر إحت  )و، 
الردفيـمل أو اجملتمعـان احلضـردمل    اجملتمعـان   اجملتمعان احملليـمل الصـغرية أو  مل يف الفحتر املدقع دعيبى

الفحتـريةد جيــب علـى الــدول األعضـان أمل قــىفر هلــم الـدعم الــالزخت لتلبيـمل احتياجــاهتم األساســيملد      
ــمل      ــمل البيئي وكفالــمل حصــىهلم علــى اةــدمان األساســيملد وإقاحــمل االســتثمار يف إجــرانان احلماد

فادان البيىلىجيمل وإزالمل التلى  واعتمـاد املمارسـان التصـحيحيمل الـش مـت      دبما معا مل الن دا
 قدهىر البيئمل ال بيعيمل.   إصالحشااا 

والتبـردد الحتسـري للســشامل   وعـدخت املســاواة  معا ـمل األسـباب ا يردــمل للفحتـر     )ز، 
ــد  املســاعدة اإلنســانيمل إحت امل ــاجردت والالجــئني واألشــخاص       أمــر ىــروري. وال دشفــي قحت

إحت  فضـي ا االمارد با جيب وىع سياسان لىقا مارة األسلحمل وإاان الزناعان الـش ق ىحاد
 هيه احلاالن.
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ــدران      )ح،  ــاح إحت الحتـ ــ  النجـ ــان يف  حتيـ ــدول األعضـ ــع الـ ــتند ييـ ــب أمل قسـ جيـ
ــمل املســتدامملد ب    ــدعم التنمي ــمل ل ــاران الالزم ــمل   ســبا واملعــارف وامل  ــ  التنمي ــيم لتححتي ــ ا التعل من

ي أســاليب العــيش املســتدامملد وححتــىق اإلنســاملد واملســاواة بــني ا نســنيد        املســتداممل واقعبــا 
والترود  لثحتافمل السالخت ونبي العنا واملىاطنمل العامليمل وقحتددر التنىي الثحتايف ومسـافمل الثحتافـمل يف   

 .التنميمل املستداممل
 : الرصد واالستعراا واملسانلمل:2030 خت مل التنميمل املستداممل لعاخب فيما دتعل  - 98

ــاخت      )أ،  ــمل املســتداممل لع ــالنظر إحت كــىمل خ ــمل التنمي ــمل    2030ب ــادئ عام خ ــمل مب
مل األوحت عت ااح التنفيي. فالـدول  يأمل قض لع الدول باملسؤول ضروريوخ مل سياسيملد فمت ال

 هي اهليئان الش قتخي الحتراران ببامل قىاعد اللعبملد وببامل احلىكممل واألطر الحتانىنيمل.  
ــمل   )ب،  د واملســانلملد دنبغــي  ميــع احلشىمــان أمل قعجــا   الرصــلشــي قتححتــ  فعالي

بىىع استراقيجيان وطنيمل و ليـمل لتنفيـي أهـداف التنميـمل املسـتدامملد دـا دبـما خ ـط العمـا          
امللمىسمل امللزممل واألهداف وا داول الزمنيمل واملعاي الرايسيمل. ودنبغي أمل قبـما ييـع اة ـط    

داف التنميمل املستداممل ذان الصـلملد وأال دحتتصـر   للتنميمل املستداممل أحشاما لتنفيي كا أه الىطنيمل
ميزانيـان ووىـعا    هلـا أصـال   ارصـد قد  الحت اعامل العاخت واةاصدشىمل ذلك على األهداف الش 

ألهـداف. وجيـب أمل   ميـع ا هلا برام  وأطرا. وال بد أمل قبما امليزانيـان الىطنيـمل جملصصـان     
األبعـاد االجتماعيـمل واإلدشىلىجيـمل    قراعي ييع األهداف واملؤشران الىطنيمل ححتىق اإلنسامل و

 .  انتظاختواالقتصاددمل للتنميمل املستداممل وأمل ُقعد ل قلك األهداف واملؤشران ب
جيــب أمل قعــزز ييــع الــدول األعضــان العمليــان التبــاركيمل الحتاامــمل أو أمل         )ع، 
ي اجملتمـع املـدين مـت املسـافمل يف إعـداد وقنفيـ      لـتمشني   ة مت هـيا الحتبيـاد  جدددعمليان قصمم 

يف ييـع املراحـا واملســتىدان ومـت االخنـراط ب ردحتـمل من جيـمل يف عمليــان        2030خ ـمل عـاخت   
د سيشىمل إنبـان  ليـان اسـتعراا قبـاركيمل متعـددة علـى       لياو الرصد واالستعراا واملسانلمل.

دتسـ، لـىل ييـع النـاسد دـت فـي م        احمللي إحت اإلقليمـيد ىـروردا حـىت    ييع املستىداند مت
. ومـت األمثلـمل علـى هـيه اآلليـان      أكثـر مـت غريهـم    الـيدت دصـعب الىصـىل إلـي م     األشخاص

املراجعــان االجتماعيــمل وســجالن األدان والدراســان االستحتصــاايمل واســت العان الــرأي الــش  
ــان      ــمل ببيان ــا أو عــرب اهلــاقا النحتــال. واــيه ال ردحتــملد ســُتشم ا البيانــان الشمي مــرى إلشتروني

مل التعـبري وحردـمل قشـىدت ا معيـان وحردـمل التجمـعد دـا يف ذلـك         نىعيمل. ومت الىاى  أمل حرد
حردمل وسااط اإلعالختد والبفافيمل التامـمل وقـىافر املعلىمـان  ميـع ا  ـان الفاعلـمل شـرط الزخت        

 .2030التنميمل املستداممل لعاخت  للمباركمل يف رصد واستعراا خ مل
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ــاد    )د،  ــس أباب ــدعى أدضــا خ ــمل عمــا أدد ــ ق ــمل ا شال ملســتداممل  قشمــا خ ــمل التنمي
وقعززهــاد إحت  ســني املســانلمل يف عــدد مــت اجملــاالند وال ســيما يف ســياق دور     2030 لعــاخت

ومســؤوليان الحت ــاي اةــاص والبــراكان بــني الحت ــاعني العــاخت واةــاص واملؤسســان املاليــمل    
 واملنظمان اةريدملد ومت خالل قىفري املعلىمان والبيانان ببفافيمل.

ل األعضان يف املنتدى السياسي الرفيـع املسـتىى املعـ     ال نعتحتد أمل قحتد  الدو )هـ، 
عامـاد أمـر    15كلـ اد أي   2030فتـرة خ ـمل عـاخت     على مـدى فحتط  قحتردردتبالتنميمل املستداممل 

خت على األقا قحتردر كـا سـس سـنىاند علـى غـرار مـا هـى معمـىل بـه          كاف. ونحتترح أمل دحتد 
 اإلنسامل التابع لامم املتحدة. لتحتاردر الحت ردمل املحتدممل إحت جملس ححتىقفيما دتعل  با

ــدنبغــي أمل ُد )و،  ــ  فصــد     خضج ــدول للمســانلمل عمــا إذا كان ــع ال ــدى يي ع املنت
علـى املسـتىى    2030مت أجا إااز خ مل عـاخت   “إحت أقصى حد ممشت”املىارد املاليمل امل لىبمل 

األخـرى   على ا  ىد الش قبيهلا الدول ملسـاعدة الـدول  كيلك جيب أمل دركز املنتدى واحمللي. 
 .ملالىطني اهتاسياقيف على  حتي  أهداف التنميمل املستداممل مت خالل إقاحمل وسااا التنفيي 

كـي قسترشـد    الاممل وطمىحمل علـى ييـع املسـتىدان   دنبغي وىع مؤشران م )ز، 
وفحتــا ملبــدأ املســؤوليمل فضــع علــى أساســ ا للمســانلمل اــا الــدول األعضــان يف قحتــد  قحتاردرهــا و

التفاون بغيـمل  أوجه استمرار التركيز على  وجيب أمل قشفا هيه املؤشران .املتمادزةاملبتركمل و
ىمامل قىزدـع أكثـر إنصـافا. وجيـب أمل ُدتىقـع مـت ييـع البلـدامل أمل ممـع بيانـان مصـن فمل مـت             
أجا رصد التحتدخت احملرز يف سـد الفجـىان يف املسـاواة بـني البـعىب والبلـداملد وصـىمل الـنظم         

ت د والبحتان ىمت حصمل عادلمل مت البصـممل اإلدشىلىجيـمل. وجيـب أمل ميش ـ     او سين اإلدشىلىجيمل
اجملتمع املدين مت الىصىل إحت هيه البيانان ودنبغي أمل قبارو الفئان السشانيمل الضـعيفمل أدضـا   

 يف عمليمل الرصد.
ــاخت واةــاص للمســانلمل       )ح،  ــني الحت ــاعني الع ــع البــراكان ب ــد أمل فضــع يي ال ب

مـع   ددد االختصاصان دا دىى  ما هى متىقع مت ييـع األطـرافد   د مع متاماب ردحتمل شفافمل 
ا م ــىر علــى ذلــك. وجيــب أمل فضــع أي ج ــمل فاعلــمل قــدعىها دولــمل مــت الــدول إحت   إطــالي

للمسانلمل الشاململ عت جزن العمـا املنـىط    2030املسافمل يف قنفيي خ مل التنميمل املستداممل لعاخت 
بادئ التىجي يمل املتعلحتمل  حتىق اإلنسـاملد والعمـا الالاـ     ااد وذلك يف ىىن املعادري الدوليمل وامل

ليــان  إعمــال واالســتداممل البيئيــمل والعدالــملد علــى أقــا قحتــددر. وقىجــد حاليــا فجــىة كــبرية يف  
 .ملسانلإخضاع ا للمشفافيمل البركان ويف جمال  املسانلمل اإللزاميمل الفعالمل
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قللننتة   الر مننا اإليننفا اا    170سننف البلنن اة النبملننة سنننتيب مننب ال يعننل عننا       خت’’ 

 الانفكبا اماعن    اسنسنلبا نفنتة مبنبلي مبللنة ضنت ة قبسنات ام          ثفينبحل ال فيبلة، ألة األ
البلن اة    ن     ك امة  ذ  الاباة.  تعنبين    في اماةاا ال فيبلة.  الع ي  ما اماتمبا 

حننفم منا األمنتال الا منة لاننتفري    ف ني ت   نذا األمنف،   ، علنى  تنص اخلصنتم، مننا تبعنبا     افعنف 
.  ينناعني علننى   الافننب ا الانن ي    تننص خنن مبا ماننل الصننحة  الاعلننلر  مابفحننة الفعننف      

للااننف   اكاننبحل  ننذا الناننبم   ة تناننض نابمننب ضننفيبب عبملننب مفلنن    اعننب ة علننى اماتمننبا  ة ت
 ل  للة()منا ة   كسفبم ا‘‘. للعلة ال

دض لع منتدى متىدا التنميـمل واحملافـا الدوليـمل حلحتـىق اإلنسـامل بـدور هـاخت يف         )أ، 
مـع  بعضـ ا لـبعض. و   استعراا وسااا قنفيي أهداف اة ملد وجيب أمل قعترب العمليان مشملـمل 

ت أكثـر مـ  يشليـمل  املسـااا اهل  تعمـ  يف واىـحملد فـلمل خ ـمل متىدـا التنميـمل ق      قـداخا وجىد أوجـه  
 .  2030خ مل التنميمل املستداممل لعاخت وسااا التنفيي يف 

الثــروة وقعزدــز املســاواة. وهــيا  عــادة قىزدــع إلقعبئــمل املــىارد احملليــمل أداة قىدــمل   )ب، 
وإعمــال العدالــمل  ىــردبيمل قدرجيــملدــتعني الحتيــاخت بــه مــت خــالل مــا دلــي: األخــي بسياســان    مــا

ــددة ا         ــى أنبــ مل البــركان املتع ــمل عل ــرا ىــرااب فعال ــك ف ــا يف ذل ــياند الضــردبيملد د  نس
وسـد الثغــران وحظــر املــالذان   األغنيــان دفــع الضــراابدنـب  ومشافحـمل التــ رب الضــردق وم 

ــك   ــان، الضــردبيمل. ودبــما ذل ــنظم الضــردبيمل ال  اســتحدا  )إحي ــملال ــا   تدرجي واملنصــفمل اجتماعي
وزدادة الضرااب املفروىـمل علـى البـركان املتعـددة ا نسـيان علـى وجـه اةصـىصد ولشـت          

 األمر دحتتضي أدضا زدادة البفافيمل فيما دتعل  بالثروة والفحتر.
األحشـــاخت الـــىاردة يف االقفاقـــان التجاردـــمل  جملتلـــااجملتمـــع املـــدين قلـــ  مـــت  )ع، 

دول بدال مـت أمل قعـزز قنميتـ اد والـش قحتـىا املعـادري البيئيـمل        واالستثماردملد الش متس بسيادة ال
 وقنت ك ححتىق العمال وححتىق اإلنسامل.  

ــمل املســتداممل. فالحت ــاي       )د،  ــ  جــدا مــت خصخصــمل خ ــمل التنمي اجملتمــع املــدين قل
اةاص ليس بددال عمليا عت الدولـمل فيمـا دتعلـ  بضـمامل ححتـىق اإلنسـاملد وال سـيما احلحتـىق         

ــمل اال حتياجــان األساســيمل وباحلصــىل علــى اةــدمان العامــمل. وهنــاو حاجــمل إحت    املتصــلمل بتلبي
معادري غري مبروطمل قشفا مىافحتمل قدخالن الحت اي اةاص للمصلحمل العامملد وال سيما عنـدما  

ــمل     متــى  ــد مــت كفال ــمل. وال ب ــىارد عام ــدخالن مــت م ــك الت املســانلمل وىــمامل  بلتزامــان االل قل
 .2030د التمىدا اةاصمل يف خ مل عاخت البفافيمل والفعاليمل عندما ُقبرو مىار
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ــ عد أخــرياو )هـ،  ــان عــت قلحتــي  وعلــى ىــرورة أمل دشــا الحت ــاي اةــاص    نل األثرد
حتمل علـي م. وكفانـا   حاإلعانان املاليمل واالمتيازان مت احلشىمان وأمل دسـددوا الضـرااب املسـت   

 “.منااأوراق ب” مزددا مت
 

 2030معا حنى عاخت  -بان  
أال  لــــا الركــــب ”االلتــــزاخت بـــــ  2030املســــتداممل لعــــاخت قؤكــــد خ ــــمل التنميــــمل  - 100
عنــد النظــر يف قنفيــيها. وُدبــار إحت هــيا املف ــىخت ا ددــد يف فحتــران متعــددة         “ ورانه أحــدا

ــار     72 و 48 و 26 و 4) ــه اإلطـ ــىي عليـ ــيي دن ـ ــا الـ ــىح اهلااـ ــت ال مـ ــرب عـ ــى ال دعـ ، وهـ
فحسبد با دت لب أدضا اقباي ُنُ ـ  ملمىسـمل مـت جانـب ييـع الحت اعـان وا  ـان         ا ددد

 الفاعلمل لتححتيحته.  
وهــيا املف ــىخت دــرقبط ارقباطــا وثيحتــا بااللتزامــان بتححتيــ  العامليــمل واملســاواة والشرامــمل  - 101

. كمـا دؤكـد مـت جددـد وجيسـد مبـدأ       2030والعدالمل والتضـامت املعـرب عنـ ا يف خ ـمل عـاخت      
ــ   ــاملي الت بيـ ــع البلـــدامل         -العـ ــب ييـ ــت جانـ ــداف مـ ــي ييـــع األهـ ــي قنفيـ ــه دنبغـ  -أي أنـ
 “.   حتي  االستفادة للجميع” و“ وقا اإلصابمل بفريوس اإلددز ااايًا”ومبدأي 

 
 ؟“عدخت فلا أي أحد عت الركب”ما املحتصىد دف ىخت  :قفسري املف ىخت  

عـدخت فلـا أي   ”ك مف ـىخت  مع بدن التنفييد مـت امل ـم أمل قفسـر الـدول األعضـان ذلـ       - 102
بتىىـي  املعـ، املحتصـىد بـه وقريتـه إحت سياسـان وبـرام  عمليـمل املنحـى           “أحد عـت الركـب  

 وقااممل على ححتىق اإلنسامل على ييع املستىدان.  
ييـع البـعىبد    2030ودحتتضي هيا املف ىخت أمل دست دف قنفيي أهداف خ ـمل عـاخت    - 103

ــاوز   ــزد مـــع مـ ــت التمييـ ــه التفـــاون  “ املتىســـ ان” دومل  يـــز أو أي نـــىي مـ ــمل أوجـ ومعا ـ
 والنتاا . الفرص يف

وفيمــا دتعلــ  باملســاواةد هــيا املف ــىخت منــاهض للتمييــز ب بيعتــهد إذ دىجــه االنتبــاه إحت   - 104
مـع امل البـمل بتححتيـ  األهـداف للجميـع بغـض النظـر        “  ميع شراا  اجملتمع” حتي  األهداف 

ــرق أو ال اافــمل أو ا      ــىي ا ــنس أو الع ــت ن ــددت     ع ــمل أو ال ــمل أو ال بحتــمل االجتماعي ــمل اإلثني ماع
اإلعاقمل أو السـت أو املىقـع ا غـرايف أو امليـا ا نسـي أو اهلىدـمل ا نسـيمل أو الىىـع الصـحي           أو
ــد مــت األهــداف      ‘ 1’أي وىــع  خــر. وهــيا   أو ــش صــي  اــا العدد ــربز ودعــزز األســاليب ال د

دـــرقبط ارقباطــــا  ‘ 2’ ملد ووالغادـــان باعتبارهـــا ســــبا الىصـــىل إحت ا ميـــع يف كــــا مشـــا     
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بالفشرة التىجي يمل الـش قرقشـز علي ـا ححتـىق اإلنسـامل العامليـمل والحتاامـمل علـى املسـاواة يف           وثيحتا
 الشراممل واالحتراخت.

ــىخت   - 105 ــمل مف ـ ــت قريـ ــب  ”وميشـ ــت الركـ ــد عـ ــدخت فلـــا أي أحـ ــمل “ عـ ــا إحت إقاحـ عمليـ
وىــع املفــاهيم الــش وســبا وصــىل ا ميــع إحت املبــاركمل يف عمليــان صــنع الحتــرار ويف   فــرص

قستند إلي ا السياسان والربام  الش قؤثر علـى حيـاهتم. وهـيا دت لـب إشـراو ييـع أصـحاب        
املصلحمل على ييع املستىدان على حنـى جمـد وشـاماحل وذلـك اسـتنادا إحت بيئـمل مىاقيـمل وقنـىان         
 لالقصـاالن واملعلىمــان قتسـم بالبــفافيمل ودســ ا الىصـىل إلي ــاد وقســاعد علـى إدمــاع أشــد    

 الفئان ىعفا وهتميبا.
الـىاردة أدضـا يف خ ـمل     -ودحتترمل هيا املف ـىخت بااللتزامـان مـاه اإلدمـاع واملبـاركمل       - 106
: فـــدومل عمليـــمل مبـــاركمل وقبـــاور جمددـــملد ودومل إنبـــان  ليـــان لالســـتماي        2030 عـــاخت
ان األصىان املتنىعملد لت قعاجل عمليمل التنفيي األسباب ا يردمل للتفاون وغريه مت التحـدد  إحت

ــيي       ــتداممل. فالعـــاي الـ ــمل مسـ ــي إحت قنميـ ــت قفضـ ــملد ولـ ــد عـــت    ”اإلمناايـ ــا فيـــه أحـ ال دتخلـ
عــاي قتــىافر فيــه نظــم رمسيــمل للحــىار بــني احلشىمــان واملــىاطنني وقشــىمل ييــع   هــى“ الركــب

 قابلمل للتجزاملد و ظى باحلمادمل والتبجيع واإلعمال.   احلحتىق غري
ــيي دتجــاوز فشــرة التبــا    - 107 ــع    وهــيا املف ــىخت ال ور دســتتبع أدضــا حبــد مىاهــب ا مي

وقدراهتم وأفشارهم وروح م اإلبداعيمل وإس اماهتم يف قنفيي أهـداف التنميـمل املسـتداممل. وهـيا     
دع  اقباي ا  جددد ميشت فيـه للفئـان الـش ُقعتـرب ىـعيفمل أو م مبـمل أمل قصـب  عناصـر قغـيري          

 فاعلمل ال جمرد فئان مستفيدة مت السياسان.  
ــع يف      كمــا ميشــت   - 108 ــني ا مي ــدأ املســاواة ب ــى مب ــدا عل ــاره قاكي ف ــم هــيا املف ــىخت باعتب
دعــ، أنــه يف حــال عــدخت فلــا أحــد عــت الركــب ســيتمتع ا ميــع باملســتىى     -احليــاة  فــرص
مت الفرص أو أنهد فيما دتعل  باهداف التنميمل املسـتدامملد ال ُقعتـرب األهـداف قـد  حتحتـ        نفسه

مشـــامل. ودنبغـــي للحشىمـــان أمل قتجنـــب التفســـريان إال إذا  حتحتـــ  لـــدى ا ميـــع يف كـــا 
ال دنبغـــي أمل دتـــرو أي أحــــد  رومـــا مـــت كــــا     ”هلـــيا املف ــــىخت الـــش قـــرى أنــــه     الضـــيحتمل 

 ذلك لت دعزز قدرة اة مل ا دددة على إحدا  قغيري جيري.   ألمل“ شين
اقبـاي اـ  جددـدد مـع     “ مت هم أشد فلفا عت الركـب أوال ”ودت لب التركيز على  - 109

البـــدن بامل مبـــني واملســـتبعددتد مث  ددـــدهم و ددـــد احلـــىاجز الـــش قفضـــي إحت اســـتبعادهم  
 واآلليان الالزممل إلدماج مد ووىع سياسان وبرام  مصمممل خصيصا هليا الن   ا ددد.
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 “حد عت الركبعدخت فلا أي أ”قنفيي مف ىخت   
البيانـان   ،ان)بـ  دنبغي النظر يف هيا املف ىخت مت بعض ا ىانب: )ألا، قنفيـي اة ـملحل و   - 110

 ، الرصد واالستعراا. يم)ج والحتياسحل و
وعالوة على ذلـكد فـلمل اقبـاي الـُنُ   الحتاامـمل علـى املبـاركمل يف قنفيـي خ ـمل التنميـمل            - 111

حت اإلمسـاو بزمـاخت األمـىر يف قنفيـي اة ـملد      هى وحده الـيي سيفضـي إ   2030املستداممل لعاخت 
 على ييع املستىدان.

 
 قنفيي اة مل - 1 

 وىع السياسان  
لشـــي ال دتخلـــا أي أحـــد عـــت الركـــبد ال بـــد أمل قنفـــي البلـــدامل أهـــداف التنميـــمل  - 112

املستداممل مت خالل التساؤل عت كيفيمل بلى  أشد الفئـان صـعىبمل مـت حيـري الىصـىل إلي ـاد       
واعتماد السياسان الىاعيمل مـاه التمييـز والتـ ميش والعنـا وقابليـمل التضـرر )دـا يف ذلـك مـت          

باعتبـاره مسـالمل دنبغـي     -ىمل ليلك قبعان على وىع السياسان قغري املنا ، واإلقصان. وسيش
قناوهلا يف ما دتعلـ  بغادـان السياسـان املعتمـدة املعينـمل ووسـااا قنفيـيها ويف البحـري عـت أي          

 عىاقب غري محتصىدة لتلك السياسان.
ــت         - 113 ــى أســاس سلســلمل م ــمل وجــرى قياســ ا عل ــمل لالفي ــد صــيغ  األهــداف اإلمنااي وق

عـدخت فلـا أي أحـد عـت     ”مل. وعلـى النحتـيض مـت ذلـكد ميشـت أمل ُدعَتَبـر مبـدأ        املحتاديس اجملمعـ 
اســتجابمل مباشــرة ملــا نــت  عــت األهــداف األوحت مــت ميــا لــدى الــدول إحت التركيــز     “الركــب
وماهــا الــيدت دصــعب الىصــىل   -أيد الــيدت قســ ا مســاعدهتم   - “الثمــار اليانعــمل”علــى 

كاســاس قسترشــد بــه السياســاند ميثــا  د“عــدخت فلــا أي أحــد عــت الركــب”إلــي م. فمبــدأ 
التزاما دحتاوممل املشاسـب السـردعمل سـعيا إحت الىصـىل إحت ا ميـع. وهـيا سـىف دت لـب اقبـاي          
ا  مصمممل وف  الغرا فضال عت قحتييم السياسان و ددث ا باستمرار لضمامل عـدخت التراجـع   

 أاـا إذا كانـ  فلـا    عن ا. وقتعل  هيه املسالمل أدًضـا بنىعيـمل االقسـاق بـني السياسـاند دعـ،      
   .  “ متسحتمل”بعض الفئان ورانهاد فال دنبغي اعتبارها 

وإمل إدالن األولىدمل لىىع السياسان الـش قسـت دف أشـد الفئـان األشـد هتميبـا أمـر         - 114
الىصـىل أوال إحت مـت هـم أشـد     ”بال  األفيمل بالنسبمل إحت احلشىمان لشي قتمسك بالتزام ا بــ  

بــد مــت وىــع  ليــان لتحددــد الفئــان الســشانيمل الــش ال ُقــدَرع يف    فــال“. فلفــا عــت الركــب
امليزانيان والسياسان واةدمان املحتد ممل ويف الربام . ومت امل م أدضا إنبان جماالن وهياكـا  
دســ ا الىصــىل إلي ــا قيســر مبــاركمل هــؤالن النــاس ورب  ــم  شىمــاهتم. ودنبغــي أمل دتضــمت  
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مبــاوران منتظمــمل ووىــع  ليــان رمسيــمل مباشــرة  إجــران  2030التخ ــيط لتنفيــي خ ــمل عــاخت 
 دس ا الىصىل إلي ا ألغراا املباركمل واإلدماعد والتىاصا والتعحتيب.  

ودنبغــي وىــع قبــردعان  ــددة واالقفــاق علي ــا مــت أجــا دعــم  ىدــا االلتزامــان     - 115
فلـا  عـدخت  ”العامليمل إحت قىانني وميزانيان وطنيملد مع قاكيـد املبـادئ مـت جددـد )دـا يف ذلـك       

علـى الصـعيد الـىط      2030وفصيد مىارد ماليمل لتنفيي خ ـمل عـاخت   “، أي أحد عت الركب
ودومل الىط . وللربملامل دور حاسم يف هيا الصددد ودنبغـي استبـارة منظمـان اجملتمـع املـدين      

 عند مناقبمل قلك الحتىانني وقبا سن ا.
كـا منـ ا دعـزل عـت      وسيشىمل قنـاول الـروابط الحتاامـمل بـني األهـداف ولـيس معا ـمل        - 116

علـى ذلـك    عنصرا رايسيا أدضا يف ىمامل عدخت فلا أحد عت الركـب. ومـت األمثلـمل    األخرى
،: فـلمل قـىفري   3، بالصـحمل )اهلـدف  6صلمل امليـاه والصـرف الصـحي والنظافـمل الصـحيمل )اهلـدف       

خدمان املياه والصرف الصـحي والنظافـمل الصـحيمل للجميـع يف مرافـ  الرعادـمل الصـحيمل دشفـا         
الرعادمل وأمااا ودحتلا خ ر إصـابمل املرىـى ومحتـدمي الرعادـمل والعـاملني يف جمـال الرعادـمل        جىدة 

الصحيمل واجملتمعان احملليمل احملي مل. ومثـمل مثـال  خـر هـى الشيفيـمل الـش قـؤثر اـا إمشانيـمل وصـىل           
، 10و  1األسر املعيبـيمل الـش قعـيش يف أوىـاي هبـمل إحت نظـم احلمادـمل االجتماعيـمل )اهلـدفامل          

، 3، والصـحمل )اهلـدف   4، قـاثريا مباشـرا علـى التعلـيم )اهلـدف     8العما الالا  )اهلـدف  وقىفري 
 ، ألطفاهلم.10، وقشافؤ الفرص )اهلدف 2والتغيدمل )اهلدف 

 
 التنفيي الحتاام على املباركمل  

للتنميـمل املسـتداممل    2030مت اة ىان الـش ميشـت أمل معـا عمليـمل قنفيـي خ ـمل عـاخت         - 117
بلغـان جملتلفـمل    -ن و ليان قنمي الـىعي لـدى ا ميـع باة ـمل ا ددـدة      شاململ ححتا وىُع أدوا

 ومتاحمل للجميع.
ــدعى خ ــمل عــاخت    - 118 ــيهاد    2030كمــا ق ــع أصــحاب املصــلحمل يف قنفي إحت مبــاركمل يي

دع  ماوز اإلجرانان الش ُقت خي بحتيادة احلشىمان وحـدها. فينبغـي قنميـمل حـس التماسـك       مما
 د وأهداف التنميمل املستداممل أداة مفيدة يف هيا الصدد.االجتماعي واملسعى املبترو

أوالد مــت الضــروري مبــاركمل مــت هــم أشــد فلفــا عــت الركــب لىىــع واســتعراا     - 119
السياســان الــش ال فلــا أحــدا ورانهــا ححّتــا. إال أمل املبــاركمل يف صــنع الحتــرار أو استعراىــه   

ضـا. فبـدومل إقاحـمل سـبا متشـت مـت       هيد يف حد ذاهتاد ميدامل دنبغـي إدراع النـاس ييعـا فيـه أد    
ــاه إحت مربتــ مد دظــا   “ أشــد فلفــا عــت الركــب ”هــم  أو أشــد ىــعفا أو هتميبــا لفــ  االنتب
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احتمال إغفاهلم قااما على الدواختحل وانعداخت الصىن والتمثيا يف احملافا املعنيمل هي مـت جىانـب   
 عت الركب فعال.   الضعا أو الت ميش الش دعانىمل من اد أو إحدى ال رق الش دتخلفىمل اا

مف ــىخت قــىي وميشــت أمل  “ عــدخت فلــا أي أحــد عــت الركــب ”وثانيــاد فــلمل مف ــىخت   - 120
فاملبـاركمل هـي   “. مت هم أشد فلفا عت الركب أوال” دتححت  على أفضا وجه بالتركيز على

د “حـال سـحردا  ”مفتاح النجاح يف قنفيـي أهـداف التنميـمل املسـتداممل ولشـت ال ميشـت اعتبارهـا        
 جىبــمل عــت ”اولــمل الىصــىل إحت أكثــر الفئــان اســتبعادا. ف ــيه الفئــان قشــىمل  خاصــمل عنــد  

رمســيد وحــىت إمل عرفــ   “ وجــىد”يف أغلــب األحيــاملد بــا ال دشــىمل هلــا أحيانــا  “ األنظــار 
ال دشىمل لدد ا وقـ  ألي شـين  خـر غـري السـعي إحت كسـب قـىن دىم ـا.          هىدت اد عادة ما

والحتدران الالزممل للمباركمل على الرغم مت أمل مـت   ويف كثري مت األحيامل قد ال متتلك املىارد
املؤكد أاا قتمتـع ب اقـان كامنـمل قؤهلـ ا ألمل قصـب  عناصـر فاعلـمل يف  حتيـ  قنميتـ ا الياقيـمل.           

 بد مت اقباي ُنُ   جدددة لتمشني هيه الفئان مت املباركمل الفعالمل والنب مل.   فال
اجملتمــعد واجملتمعــان احملليــملد ومــت وأخــرياد فــلمل التمييــز قضــيمل رايســيمل أدضــاد داخــا   - 121

جانب محتدمي اةدماند وداخا احلشىمـمل وحـىت داخـا األسـرد ودـتعني معا تـ ا علـى ييـع         
ــملد وأهــدافا  “ بلــى  مــت هــم أشــد فلفــا عــت الركــب أوال   ”املســتىدان. ودت لــب  ــادة قىد قي

نظمــمل واىـحملد وقعبئـمل واسـتعدادا إلجيــاد سـبا جددـدةد ولتشييــا السياسـان واةـدمان واأل       
واملعــادري مــع واقــع املســَتبعددت. وقضــ لع منظمـــان اجملتمــع املــدين بــدور رايســي يف دعـــم          

 حشىمان بلدااا يف قريمل هيا املف ىخت إحت واقع.
 

 البيانان والحتياس - 2 
فتلــا أهــداف التنميــمل املســتداممل عــت األهــداف اإلمناايــمل لالفيــمل مــت حيــري انتحتــال     - 122

التركيــز مــت املتىســ ان إحت أشــد الفئــان صــعىبمل مــت حيــري الىصــىل إلي ــا وال ميشــت لنســبمل  
 بسي مل مت اإلااز أمل متثا محتياسا مالاما ملبل  النجاح.

عـدخت فلـا أي أحـد عـت     ”دـمل  وسيشىمل لتصنيا البيانان أفيـمل حيىدـمل يف  حتيـ  رؤ    - 123
ــ         “الركــب ــني الىكــاالن املع ــ  اةــربان املبــترو ب ــا يف إطــار فرد ــ  عام ــا إنبــان فرد . وميث

دؤشران أهداف التنميمل املستدامملد مت أجا املضي قدما باملناقبـان حـىل قصـنيا البيانـاند     
ما علـى الصـعيد   بدادمًل جيدة ولشنه دع  أدضا أمل هـيا اجملـال )والتىجي ـان املتعلحتـمل باملضـي قـد      

الــىط ، ال دــزال عمــال قيــد الت ــىدر. فــال بــد مــت بنــان الحتــدران اآلمل والعمــا علــى  ســين ا    
باستمرار وال بد مت زدادة الدعم التحت  على الصعيد الىط  مت أجا ىـمامل إمشانيـمل قصـنيا    

 البيانان وقياس أشد الفئان ىعفا وهتميبا.  
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إلع ـار درجــان التحتــدخت املتبادنـمل ملختلــا فئــان    وقصـنيا البيانــان أمـر بــال  األفيــمل   - 124
قشفـــا اســـتفادة شـــاململ ال ُدســـتث، منـــ ا ”الســـشامل يف إطـــار جممىعـــمل ســـشانيمل أكـــربد لشـــي 

ــدأ إرشــاددا   2030،. وقعتمــد خ ــمل عــاخت  48د الفحتــرة 2030)خ ــمل عــاخت   “أحــد أدضــاد مب
لعرقــي مصــنفمل حســب الــدخاد وا ــنسد والســتد واالنتمــان ا  ”دحتضــي بــامل قشــىمل البيانــان  

ــت اةصــااد        ــرايفد وغريهــا م ــع ا غ ــملد واملىق ــري اهلجــرةد واإلعاق ــت حي ــ د والىىــع م واإلث
،. ومتثــا احلاجــمل إحت بيانــان مصــنفمل حســنمل  74)الفحتــرة  “األفيــمل يف الســياقان الىطنيــمل ذان

التىقي  ومىثىقـمل يف ييـع مؤشـران أهـداف التنميـمل املسـتداممل جانبـا م مـا مـت فشـرة أوسـع            
. وبـدومل هـيه   “دا  ثىرة يف جمال البيانان مت أجا  حتيـ  التنميـمل املسـتداممل   إح”ن اقا وهي 

 البياناند سيشىمل مت الصعب رؤدمل مت فلا عت الركب ويف أي جمال فلا.
وسيلزخت أدضا قصـنيا البيانـان قصـنيفا دتجـاوز اةصـااد ا ىهردـمل املبينـمل يف خ ـمل          - 125
قبـاوردمل شـاململ للجميـع ببـامل التصـنيا       د وهيا دنبغي أمل دندرع يف إطـار عمليـمل  2030عاخت 

ــمل يف إطــار          ــان اجملمع ــن ا البيان ــامل ُقَص ــالد دىصــى ب ــى ســبيا املث ــع املســتىدان. فعل ــى يي عل
حسب مستىى اةدممل  يـري دتسـ، قيـاس مـدى التحسـت يف       1-2-6 و 1-1-6املؤشردت 

ع حصــىل ا ميــ”احلصــىل علــى خــدمان امليــاه والصــرف الصــحي األساســيملد قنفيــيا هلــدف  
 علي ا.   “ببشا منصا

وجيب قصميم ومتىدا نظم جدددة و سنمل  مع البياناند كمـا جيـب إعـادة الـتفشري      - 126
يف  ليـان يــع البيانـان الحتاامــمل و سـين ا بغيــمل  ددـد مــا   إغفالـه والســبب يف ذلـك. فعلــى       

انـان املتعلحتـمل   سبيا املثالد متثا الدراسان االستحتصـاايمل لاسـر املعيبـيمل أشـيع الـنظم  مـع البي      
باألطفــال وعــروف م املعيبــيملد بيــد أمل هــيه اآلليــمل قســتبعد ييــع األطفــال الــيدت ال دعيبــىمل     

ــملد       يف ــمل البددل ــيدت دعيبــىمل يف البــىاري ومؤسســان الرعاد ــان األطفــال ال أســر معيبــيمل )مئ
 ومت مث ال دعاجل.   إحت ذلك،د فال دؤخي الىاقع اليي دعيبىنه يف االعتبار وما

ودنبغــي أمل ُقــدَرع مصــادر البيانــان واســتخداخت إدارة املعلىمــان ا غرافيــمل املشانيــمل يف  - 127
السياســان الحتاامــمل علــى البيانــان وأمل ُقــدرع يف عمليــمل التخ ــيط للتنميــمل املســتداممل. ودنبغــي   
ــز البــفافيمل ومعا ــمل       ــى املبــاركمل كــاداة لتعزد ــان التخ ــيط الحتاامــمل عل أدضــا اســتخداخت عملي

 مل للتحددان اإلمناايمل.األسباب ا يرد
 

 الرصد واالستعراا - 3 
ــا أي أحــد عــت الركــب   ”ال قنحصــر مســالمل   - 128 ــ  بالرصــد يف   “ عــدخت فل ــا دتعل يف م

قصنيا البيانان فحسبد با هي خ مل للرصد واملسـانلمل أدضـا: فاستعراىـان قنفيـي أهـداف      
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األكثـر ىـعفا وفّلفـا    قركز بىجه خاص على الفئان األشد فحترا و”التنميمل املستداممل دنبغي أمل 
،،. ودنبغي أمل قتناول التحتاردر الحت ردـمل وقحتـاردر ا  ـان الفاعلـمل     ـ)ه 74)الفحترة  “عت الركب

األخــرى هــيا املبــدأ صــراحمًل وأمل قىىــ  كيفيــمل التعامــا مــع مــت هــم أشــد فلفــا عــت الركــب  
 خاصمل. بصفمل
لحت اعـان للرصـد   ومت األفيمل دشامل أدضا إقاممل قرقيبـان مؤسسـيمل واىـحمل متعـددة ا     - 129

واالستعراا على الصعد دومل الىط  والىط  واإلقليمي والعامليد مع إقاحـمل جمـاالن و ليـان    
واىحمل للمباركمل واملسافمل مت جانب شبشان اجملتمع املديند وأصحاب املصـلحمل اآلخـردت.   
 ومت شامل اقباي ا  متعدد الحت اعان أمل ديسر إقاممل  الا وشراكان على الصعيد الىط .

معيــارا دحتــي م التنفيــي علــى   “عــدخت فلــا أي أحــد عــت الركــب  ”ودنبغــي أمل دشــىمل  - 130
يف السياسان الش قضـع ا ويف ال ردحتـمل الـش قحتـي م      -أساسه. ودنبغي أمل متتثا البلدامل هليا املبدأ 

أو قلتــزخت ببــرح أســباب عــدخت  -اــا قلــك السياســان )وأمل قــيكر ذلــك يف خ   ــا الىطنيــمل، 
تثال. ويف احلاالن الش دبدو في ا أمل سياسان الدولـمل ومؤسسـاهتاد أو ببسـاطمل    قدرهتا على االم

بعض جىانب التحتدخت احملرزد قد أغفل  أحداد دنبغي أمل دشىمل هنـاو قىقـع واىـ  بـامل الـدول      
األخرى ستسلط الضىن على ذلك على الصعيد العاملي )املنتدى السياسـي الرفيـع املسـتىى، يف    

 دمل.مناقبان التحتاردر الحُتْ ر
 

عـدخت فلـا أي   ”دور املنتدى السياسي الرفيع املستىى املع  بالتنميمل املستداممل يف كفالمل   
 “أحد عت الركب

للمنتدى السياسي الرفيع املستىى دوٌر م ـم يف وىـع أدوان شـفافمل وشـاململ للرصـد       - 131
ــىاردة     ــى املســتىى العــاملي لتيســري دمــ  املســافان ال مــت  واالســتعراا ميشــت اســتخدام ا عل

اجملتمع املدين والببشان وأصحاب املصلحمل اآلخردت وهتيئمل مساحان مناسـبمل ومتاحـمل لتمثيـا    
أكثر الفئان ىعفا وهتميبا ومتشين ا مت إمساي صىهتا. وسيشفا قياخُت عالقمل عمليمل وفعالمل بـني  
املنتدى والفئان الضعيفمل وامل مبمل قعميَم أصـىان هـيه الفئـان علـى الصـعيد العـاملي وقيام ـا        

 بادوار قياددمل يف مباركمل األطراف صاحبمل املصلحمل.  
ودض لع املنتدى أدضًا بدور يف قعزدز االلتزامان العامليمل ويف قحتد  قىصـيان واىـحمل    - 132

مــت أجــا  ســني التنفيــي علــى الصــعيد الــىط . ودــتعني  ددــد الصــالن وأفضــا املمارســان   
يمل ودومل الىطنيمل واإلقليميمل ودومل اإلقليميـمل  واملعلىمان املبتركمل بني املنتدى واملستىدان الىطن

لشفالـــمل إدمـــاع أكثـــر الفئـــان ىـــعفا وهتميبـــا بالشامـــا يف قنفيـــي خ ـــمل التنميـــمل املســـتداممل   
 على ييع املستىدان.   2030 لعاخت
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ودنبغي للمنتدى السياسي أمل ميارس دوره التنسيحتي وأمل دتابع عت كثب التنفيـي علـى    - 133
دضا للمبادران الرفيعـمل املسـتىى الـش وىـع  بعـد اعتمـاد خ ـمل        ييع املستىدان وأمل دروع أ

وأمل دنســ  قلــك املبــادران. ودنبغــي للمنتــدى أدضــًا رصــد        2030التنميــمل املســتداممل لعــاخت   
واستعراا العما اليي دحتىخت به فرد  اةربان املبترو بـني الىكـاالن املعـ  دؤشـران أهـداف      

صــلمل بىىــع املؤشــران ب مــىح اة ــمل وارقباط ــا   التنميــمل املســتداممل لضــمامل قحتيــد العمليــمل املت 
 بعمليمل وىع املؤشران اإلقليميمل والىطنيمل.

ودنبغي قعزدز اآلليان املتعلحتمل دبـاركمل اجملتمـع املـدين وأصـحاب املصـلحمل يف املنتـدى        - 134
السياسي ودنبغـي أمل ق الـب الـدول األعضـان بـامل ُقرفـع إلي ـا قحتـاردر عـت كيفيـمل إدمـاع أكثـر             

ا وهتميبا وكيفيمل مباركت ا يف املـداوالن وج ـىد التنسـي . ودنبغـي أمل قضـ لع      الفئان ىعف
فلفــىا عــت ”الــدول األعضــان   ــىد مباشــرة لضــمامل حصــىل األشــخاص الــيدت دعتــرب أاــم    

 على فرصمل املباركمل واملسافمل يف مداوالن املنتدى.   “الركب
ــادل أفضــا املمارســان وا    - 135 ــدى أدضــًا  فــال لتب ــتعلم مــت  وميثــا املنت ــادل وال ــتعلم املتب ل

. وميشت أمل دضـمت املنتـدى   “ال قرو أحدا وران الركب”األقرامل ببامل كيفيمل وىع سياسان 
ال دــدرع يف خ ــط كــا دولــمل البلــدامل   “عــدخت فلــا أي أحــد عــت الركــب ”أدضــًا أمل مبــدأ 

ــمل املســتداممل  ”فحســبد وإمنــا أدضــًا يف   ــمل مــت أجــا التنمي . ودنبغــي أمل دعمــا “البــراكمل العاملي
باعتبارهـا التزامـا دفضـي إحت     “عدخت فلا أي أحـد عـت الركـب   ”املنتدى على الترود  لفشرة 

 عمليمل  ىدليملد وعلى مسيد قلك الفشرةد وعلى إبراز مغزاها يف املمارسمل العمليمل.  
ــدخا        ”” - 136 ــى ال ــد يف املســتحتبا عل ــمل أمل ال ُدعتم ــمل املحتبل ــمل التنمي وجيــب أمل قضــمت خ 
ىي ا ــنس وال العــرق وال اإلعاقــمل وال العامــا ا غــرايف لتحتردــر مــا إذا كــامل األشــخاص   نــ وال

حييىمل أو ميىقىملد أو ما إذا كان  األخت قضع وليـدها بامـاملد أو مـا إذا كـامل طفلـ ا جيـد فرصـمل        
عادلمل يف احلياة. وذلك التزاخت جددد كبري ماه كا شخد على ع ر هيا الشىكـب دبـعر أنـه    

وماه أشد األشخاص احتياجا وىعفاد بشفالمل معا مل شىاغل م وإمشانيـمل  م مش أو مستبعدد 
 “)الفرد  الرفيع املستىى، “.متتع م  حتىق اإلنسامل اةاصمل ام

  
 السل ان احملليمل - خامسا 

 محتدممل  
قرحيبــا حــارا باعتمــاد  2015رحبــ  الســل ان احملليــمل واإلقليميــمل يف أدلىل/ســبتمرب  - 137

وأهداف التنميمل املستدامملد وال سـيما اعتمـاد هـدف  ـدد      2030خ مل التنميمل املستداممل لعاخت 
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ــمل وقــادرة علــى       ــا املــدمل واملســتىطنان الببــردمل شــاململ للجميــع و من ببــامل التحضــر هــى جعن
بالنســبمل إلينــا  2030،. ومتثــا خ ــمل التنميــمل املســتداممل لعــاخت  11 الصــمىد ومســتداممل )اهلــدف

 معلما م ما على ال رد  إحت مؤمتر املىاا الثالري واعتماد اة مل احلضردمل ا دددة.
ــا التمــاس أوجــه التشامــا     2030ودحتتضــي إاــاز خ ــمل التنميــمل املســتداممل لعــاخت       - 138 من

يف اآلونمل األخرية مثـا اقفـاق بـاردس ببـامل     والترابط مع اة ط الدوليمل األخرى الش اعُتمدن 
املنا د وإطار سنداي للحد مت جملاطر الشىار د وخ مل عما أددـس أبابـا. ويف عـاي قتسـاري     
ــمل        ــي خ ــمل التنمي ــز قنفي ــدة أدضــًا فرصــمل لتعزد ــا اة ــمل احلضــردمل ا دد ــرية التحضــرد متث ــه وق في

   .2030املستداممل لعاخت 
ان شاململ قحتـىخت علـى املبـاركمل والتعـاومل الشـاملني      وستشىمل الحتدرة على إقاممل شراك - 139

بني اجملمىعان الرايسيمل وغريها مـت أصـحاب املصـلحملد وال سـيما جممىعـمل احلشىمـان احملليـمل        
 واإلقليميملد بالغمل األفيمل أدضًا لنجاح أهداف التنميمل املستداممل.

ــره التجميعــي ببــامل خ     - 140 ــمل  وكمــا أكــد األمــني العــاخت لامــم املتحــدة يف قحترد  ــمل التنمي
الشثري مت االسـتثماران املىعفـمل لتححتيـ  أهـداف التنميـمل      ”د فلمل 2015املستداممل ملا بعد عاخت 

 ،.94د الفحترة A/69/700) “املستداممل سيتم على الصعيد دومل الىط  بحتيادة السل ان احملليمل
ليمل واإلقليميمل مركز الصـدارة يف معا ـمل معظـم الحتضـادا     وبالفعاد  تا احلشىمان احمل - 141

الش قتصدى هلا أهداف التنميمل املستداممل يف عملنـا اليـىمي. ذلـك أننـا نـؤدي دورا جىهردـا يف       
ىمامل سالممل جمتمعاقنـا وأمنـ ا وسـبا عيبـ ا ورفاه ـا. غـري أنـه يف حـاالن كـثرية ال قراعـي           

واإلقليمـي والعـاملي بالحتـدر الشـايف ال ردحتـمل  الـش       عمليمُل وىـع السياسـان علـى الُصـعد الـىط       
قــؤثر اــا هــيه السياســان علــى املســتىدان دومل الىطنيــمل حيــري دىاجــه األشــخاص التحــددان  
ــمل        ــي أهــداف التنمي ــيش اســتعراا ومتابعــمل قنفي ــمل عمل ــمل ودعادبــىاا. وحرصــا علــى فعالي العاملي

بــار مســافان كــا بلــد علــى حــدة   املســتداممل علــى الصــعيد العــامليد دنبغــي أال قؤخــي يف االعت  
 أحد. فحسبد وإمنا أدضًا االحتياجان احملددة ملختلا املدمل واملناط د مت أجا قفادي إغفال

وباعتبار املنتدى السياسي الرفيع املستىى عمليمل قحتييم أوط ملا أازقه الـدول األعضـان    - 142
الرايســيمل وغريهــا مــت ومؤسســان األمــم املتحــدة حــىت اآلملد فلنــه دتــي  فرصــمل للمجمىعــان   

وىـــع نظـــاخت متســـ  وكفـــؤ وشـــاما للمتابعـــمل  ”أصـــحاب املصـــلحمل للمســـافمل بتجاربنـــا يف  
. وقلتـزخت جممىعـمل احلشىمـان احملليـمل واإلقليميـملد باعتبارهـا       “واالستعراا على الصـعيد العـاملي  

واحــدة مــت اجملمىعــان الرايســيملد باملســافمل بتجاربنــا ومبادراقنــا مــت منظــىر دومل وطــ د عــت 
رد  قعبئمل جممىعتنا وقعزدز اعتماد ا  قاام على قعدد أصـحاب املصـلحمل عـت طردـ  إشـراو      ط

 لتنفيي أهداف التنميمل املستداممل. “الحتاعدة إحت الحتممل”املىاطنني يف عمليمل مت 
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وهيا اهلدف نصب أعني فرقمل العما العامليمل للحشىمان احملليمل واإلقليميمل يف مـا قحتـىخت    - 143
إىـفان ال ـابع   ”به مت ج ىدد بالتعاومل مع الربنام  اإلمنااي ومىاا األمـم املتحـدةد مـت أجـا     

علــى أهــداف التنميــمل املســتدامملد عحتــب املبــاورة العامليــمل الــش أجرهتــا منظىمــمل األمــم     “احمللــي
 ببامل إىفان ال ابع احمللي على هيه األهداف. 2014يف عاخت  املتحدة

 
 ما املحتصىد بعبارة إىفان ال ابع احمللي على أهداف التنميمل املستداممل؟  

ُدحتصد بعبارة إىفان ال ابع احمللي على أهداف التنميمل املستداممل قنفيـي هـيه األهـداف     - 144
 ورصدها على املستىدني احمللي واإلقليمي.  

وال بد أمل قراعي االستراقيجيان الىطنيمل الراميمل إحت قنفيي هيه األهـداف املنـاط  الـش     - 145
دنبغي في ا التصدي للتحددان العامليمل الرايسيمل و حتي  النتاا . ففي كثري مـت األحيـاملد قعـيش    
الفئــان الضــعيفمل يف منــاط   ــددة دتركــز في ــا الفحتــر. ودنبغــي أمل قتــاح فــرص احلصــىل علــى   

صحمل والتعليم واةدمان األساسيمل مـت قبيـا امليـاه والصـرف الصـحي وال اقـمل علـى        الغيان وال
املســتىى احمللــي. فــاإلجرانان الراميــمل إحت كفالــمل املســاواة بــني ا نســنيد وخلــ  فــرص العمــا   
ــا        ــا ييع ــا د َقلزم  ــتغري املن ــ  أو االبتشــارد وقبــجيع االســت الو املســؤولد والتصــدي ل الالا

 قترجم االستراقيجيان الىطنيمل إحت السياقان احملليمل.  سياساٌن  ليمل مناسبمل 
ويف غالبيــمل البلــداملد قتــىحت احلشىمــان احملليــمل واإلقليميــمل املســؤوليان املتصــلمل  ميــع    - 146

ــك وىــع السياســان واالســتراقيجيان وهياكــا اإلدارة      ــمل املســتدامملد دــا يف ذل أهــداف التنمي
ـــ   ــمامل قنفي ــىط  لضـ ــتىى دومل الـ ــى املسـ ــيدة علـ ــدها   الرشـ ــاا  ورصـ ــاز النتـ ــداف وإاـ ي األهـ

واستعراى ا. وقتمتع احلشىمان دومل الىطنيمل املنتخبمل ببرعيمل هتيئ ا لحتيادة عمليـان سياسـاقيمل   
قباركيمل وشاململ للجميع لضمامل اقباي ا   ىره اإلنسـامل إزان التنميـمل. وإننـا يف وىـع مثـاط      

تعـدددت الـش قبـارو في ـا ا  ـان      دتي  لنـا قيـادة البـراكان احملليـمل بـني أصـحاب املصـلحمل امل       
ــمل حســب اختصاصــاهتا          ــال التجارد ــر األعم ــدين ودواا ــع امل ــاخت واجملتم ــت الحت ــاي الع ــمل م الفاعل
وقدراهتا ومىاردها املتمـادزة. وهـيا ىـروري لتـىط زمـاخت األمـىر علـى املسـتىى احمللـي وقعبئـمل           

 أصحاب املصلحمل للمسافمل يف  حتي  أهداف التنميمل املستداممل.  
ودنبغي أمل قض لع احلشىمان الىطنيمل واإلقليميمل واحملليمل بـدور قيـادي يف قيسـري هـيه      - 147

ــني مســتىدان         ــمل أدضــًا لتضــيي  الفجــىة ب ــمل مؤهل ــمل واإلقليمي ــان احمللي ــمل. وهــيه احلشىم العملي
ــمل        ــملد ممــا دعــزز املبــاركمل الحتىد ــى وياعــان اجملتمــع املــدين واجملتمعــان احمللي احلشىمــان األعل

ع املــدين والبــركان اةاصــمل )املؤسســان الصــغرى والصــغرية واملتىســ مل،       ملنظمــان اجملتمــ 
 واألوساط األكادمييمل وغريها مت املنظمان اجملتمعيمل.  



E/HLPF/2016/2  
 

16-07170 45/101 
 

على السياسان العاممل الـش قنفـيها    2030ودعتمد  حتي  خ مل التنميمل املستداممل لعاخت  - 148
أهـداف التنميـمل املسـتدامملد     احلشىمان احملليمل واإلقليميمل. ومت أجـا إىـفان ال ـابع احمللـي علـى     

سيشىمل مت الالزخت هتيئمل ودعم الظروف املناسبمل للتنفيي على املسـتىى دومل الـىط  مـت خـالل     
 قعزدز املبادران والحتدران دومل الىطنيمل.

 
 التنفيي على الصعيد دومل الىط    -إىفان ال ابع احمللي على أهداف التنميمل املستداممل   

تننتفري  عننر  لالنني ماسننق،  2030الان لننة امسننا امة لعننبم سننلاطلب حتعلننق خطننة ” - 149
ا امة تنننار علنننى الصنننعل  النننتطع،   ة معانننر اإلتنننفاحلاا الا منننة لاحعلنننق الان لنننة امسننن   كال
 .،12)“الصعل  احمللي قل

ويف حالــمل قزودــد احلشىمــان دومل الىطنيــمل بالحتــدران واملــىارد الشافيــملد قصــب  هــيه    - 150
احلشىمان يف وىع دتي  هلا قسخري الحتدران واملىارد واإلمشانان احملليمل لدعم النمى املسـتداخت  
وامل رد والباما للجميع للمسافمل يف  حتيـ  الرخـان علـى الصـعيد الـىط . وسـيشىمل اقسـاق        

ــ ــان الىطنيـ ــاند    السياسـ ــيه العمليـ ــدعم هـ ــيني لـ ــردت أساسـ ــ ا عنصـ ــمل وقشاملـ مل ودومل الىطنيـ
ــان  ــى الصــمىد ومســتداممل    ”وبن ــادرة عل ــمل وق ــع و من د واحلــد مــت أوجــه  “مــدمل شــاململ للجمي

التفـاون املتزادـدة بــني األقـاليم واملنــاط  احلضـردملد ومراعـاة التفاعــا اهلـاخت بــني املنـاط  الردفيــمل        
 ال بيعيمل.واحلضردمل ومناط  النظم اإلدشىلىجيمل 

 
 هتيئمل بيئمل مؤاقيمل لتنفيي أهداف التنميمل املستداممل  

ــملد باعتبارهــا مســتىى      - 151 ــمل واإلقليمي ــان احمللي ــمل االســتراقيجيمل للحشىم ــالنظر إحت املشان ب
ــان الىســي مل        ــا ا   ــينيد وباعتباره ــىاطنني وأصــحاب املصــلحمل احملل ــرب إحت امل ــمل األق احلشىم

يشىمل مــت الضــروري هتيئــمل وق ــىدر البيئــمل الــش متشننــا مــت   املســتىدني الــىط  واحمللــيد ســ  بــني
االى الي بدورنا الشاما يف  حتي  أهداف التنميمل املسـتداممل علـى أرا الىاقـع. ولـت قتححتـ       

علـى الصـعيد دومل الـىط  إال إذا أنبـئ اهليشـا املؤسسـي        2030خ مل التنميمل املستداممل لعـاخت  
لش قتي  وىع إطـار متعـدد املسـتىدان دضـم أصـحاب      املالام ومناذع اإلدارة الرشيدة املناسبمل ا

 مصلحمل متعدددت.  
ولشـــي دشـــىمل إطـــار اإلدارة الرشـــيدة املتعـــدد املســـتىدان فعـــاالد دنبغـــي أمل قؤخـــي    - 152

االعتبار احلاجمل إحت اقساق السياسان الىطنيمل واحملليمل وقنسيحت ا ومتاسش ا والتعـاومل ببـااا.    يف
__________ 

ــمل املســتداممل بعنــىامل     ،12)   Follow-Up and Review for the 2030مــىجز سياســان صــادر عــت املع ــد الــدوط للتنمي

Agenda: Bringing coherence to the work of the HLPF. 
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ــمل اإلدارة الرشــيدة امل  تعــددة املســتىدان قــد دــؤدي إحت ىــعا عمليــان التخ ــيطد   فعــدخت فعالي
والتاخر يف قنفيي امليزانياند وارقفـاي قشـاليا املعـامالند وعـدخت الشفـانة االقتصـاددملد وافـاذ        

 الحتراران بصىرة انفراددمل. )انظر اإلطار،
ــمل         - 153 ــداف التنمي ــ  أه ــدعم  حتي ــم ل ــدور م  ــمل ب ــان الىطني ــي أمل قضــ لع احلشىم ودنبغ

مل علــى الصــعيد دومل الــىط  ولــدعم ا  ــىد الــش ميشــت أمل قبــيهلا احلشىمــان احملليــمل    املســتدام
واإلقليميـمل والراب ـان الىطنيـمل التابعـمل هلـا مــت أجـا مىانمـمل األولىدـان واالسـتراقيجيان علــى          
ــيني      ــركان رايسـ ــمل شـ ــمل واإلقليميـ ــان احملليـ ــا احلشىمـ ــىط . ومتثـ ــىط  ودومل الـ ــعيددت الـ الصـ

ــمل يف ق  ــان الىطني ــمل وإنبــان      للحشىم ــتىدان دومل الىطني ــان علــى املس ــداف والغاد  ىدــع األه
مســؤوليان  ليــمل. ودنبغــي أمل قــىفر احلشىمــان احملليــمل واإلقليميــمل الصــلمل بــني الحتاعــدة والحتمــمل  

 قساهم باألولىدان احملليمل يف اة ط واالستراقيجيان الىطنيمل. وأمل
 

 قنظيم املنتدى السياسي الرفيع املستىى وهيشله  
 

 ا  االقساق والتماسك والتنسي  والتعاومل -الرشيدة املتعددة املستىدان الفعالمل  اإلدارة
دنبغي أمل دستند التعاومل النبـط للحشىمـان احملليـمل واإلقليميـمل إحت اـ  التماسـك والتعـاومل        
واالقساق والتنسـي  لشفالـمل وىـع اـ  هيشلـي دتسـم بالفعاليـمل و ضـع للمسـانلمل لتححتيـ            

 املستداممل وغاداهتا. ودتالا هيا الن   مت العناصر التاليمل:أهداف التنميمل 

 

 
السياسان على ن اق السياسان الحت اعيمل الىطنيمل: دنبغي أمل دتضـمت اهلـدف    اقساق • 

النــ ااي للتنميــمل املســتدامملد عــرب جملتلــا املىاىــيع والــىزاراند ج ــىدا متســحتمل دراعــى 
 في ا أدضًا التىازمل بني األبعاد االقتصاددمل والبيئيمل واالجتماعيملحل

 التماسك

 التعاومل

 االقساق

 التنسي 
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ــالزخت        متاســك •  ــاخت ال ــالن االهتم ــع إد ــمل م ــمل ودومل الىطني ــتراقيجيان الىطني اة ــط واالس
د ال سيما املناط  املتخلفمل عت الركـبد مـت   الىطنيمللالحتياجان اةاصمل للمناط  دومل 

 أجا ىمامل قدر أكرب مت التشاما والتىازمل بني النمى اإلقليمي والبعد االجتماعيحل
بــني املســتىدني الــىط  ودومل الــىط  ملىانمــمل االســتراقيجيان وكفالــمل قــىافر  التنســي  • 

الدعم الالزخت لهجرانان املتخية علـى املسـتىى دومل الـىط . ودـتعني أدضـًا النظـر يف       
وىــع  ليــان لــهدارة الرشــيدة املتعــددة املســتىدان بغــرا التنســي  بــني احلشىمــان   

 اإلقليميمل واحملليملحل
ع مستىدان احلشىمـمل ومـع ييـع أصـحاب املصـلحمل سـيشىمل عـامال        بني يي التعاومل • 

ــمل التنميـــمل املســـتداممل لعـــاخت   . ودنبغـــي أمل دشـــىمل إنبـــان 2030أساســـيا لنجـــاح خ ـ
البــراكان وإشــراو مؤسســان اجملتمــع املــدين ودوااــر األعمــال التجاردــمل واألوســاط  

شىمــان احملليــمل األكادمييــمل واجملتمعــان احملليــمل يف صــميم ج ــىد التنفيــي الــش قبــيهلا احل
 واإلقليميمل.

  
 الرفيع املستىى املع  بالتنميمل املستدامملقنظيم وهيشا املنتدى السياسي   

مثمل مارب مل ممل لنظم اإلدارة الرشيدة املتعددة املسـتىدان املربىطـمل باهـداف التنميـمل      - 154
اما: اللجنـمل الرفيعـمل املسـتىى    املستدامملد ومن ا اهليئتامل الحتاامتامل التاليتامل اللتامل ميشت االحتيان 

املبتركمل بني املؤسسان لتنفيي أهداف التنميمل املستدامملد كىلىمبيـاحل وجملـس التنميـمل املسـتداممل     
 يف الفلبني.

ــمل       - 155 ــ ا احلشىمــان احمللي ــش قعمــا داخل ــمل األطــر ال ــىفر التبــردعان واألنظمــمل الىطني وق
دـا حـىاجز فيمـا دتعلـ  بـلجرانان  حتيـ        واإلقليميمل. ودنبغي أمل فل  هيه األطـر حـىافر أو قز  

مؤسســان شــفافمل ”التنميــمل املســتداممل. وهــيا أمــر بــال  األفيــمل خصىصــا فيمــا دتعلــ  بتعزدــز    
ــع      ”و  “وخاىــعمل للمســانلمل  ــى يي ــع وقبــاركي عل ــى حنــى شــاما للجمي ــراران عل افــاذ الحت

زدـع املسـؤوليان   ،. وستحتتضي هتيئمل بيئمل مؤاقيمل يف كثري مت البلدامل قى16)اهلدف  “املستىدان
ــمل بصــىرة أوىــ  وأنســبد و ســني الحتــدران دومل       ــني جملتلــا مســتىدان احلشىم واملــىارد ب
الىطنيمل يف جمـاالن ف ـيط املنـاط  احلضـردمل واألراىـي واألقـاليم وقحتـد  اةـدمان األساسـيمل          

 وق ىدر املعارف والتشنىلىجيا ونحتل ا.  
ظىري املتابعمل والتنفيـي علـى السـىاند    ودت لب  حتي  أهداف التنميمل املستدامملد مت من - 156

درجمًل عاليمل مت اقساق السياسان وقنسـيحت ا والتعـاومل ببـااا علـى ييـع مسـتىدان احلشىمـمل        
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)الىطنيمل واإلقليميمل واحملليمل، وفيما بين ا. وستشىمل اإلدارة الرشيدة املتعـددة املسـتىدان الفعالـمل    
 غ، عن ا لتححتي  أهداف التنميمل املستداممل: م لبا أساسيا إلجياد أوجه التآزر والتشاما الش ال

 
 التعاومل واإلبال  على الصعيد دومل الىط   

قعشا فرقـمل العمـا العامليـمل للحشىمـان احملليـمل واإلقليميـمل علـى وىـع خرد ـمل طردـ             - 157
للمبادئ التىجي يمل واحللىل مت أجا هتيئمل بيئمل مؤاقيمل لتنفيي أهداف التنميمل املستداممل ورصـدها  

 يمل على الصعيددت احمللي واإلقليمي. وقرد فيما دلي بعض اإلجرانان املحتترحمل:بفعال
التىعيــمل وقــىط زمــاخت األمــىر علــى الصــعد دومل الىطنيــمل: دنبغــي لبــبشان          )أ، 

إىفان ال ابع احمللي علـى أهـداف التنميـمل    ”احلشىمان اإلقليميمل الترود  للحمالن الداعيمل إحت 
ــا و   “املســتداممل ــا ا ــمل     لتحســني التعرد ــمل واإلقليمي ــان احمللي ــاد وقبــجيع احلشىم ــراف ا االعت

. ودت لـب  حتيـ  أهـداف    2030األعضان على العما على قنفيي خ مل التنميمل املسـتداممل لعـاخت   
 التنميمل املستداممل مت ييع أصحاب املصلحمل واألفراد ف م أدوارهم واالقفاق علي ا.  

مل يف وىـع اسـتراقيجيان وطنيـمل    متشني احلشىمان احملليمل واإلقليميمل مت املبارك )ب، 
وأطــر مؤسســيمل لتيســري إىــفان ال ــابع احمللــي علــى أهــداف التنميــمل املســتداممل: وهنــاو دور م ــم 

االسـتراقيجيان   للراب ان الىطنيمل التابعمل للحشىمان احملليمل واإلقليميمل يف السـعي إحت املسـافمل يف  
 احمللـي علـى أهـداف    تـي  إىـفان ال ـابع   الىطنيملد وبنان التىافـ  الـىط د والـدعىة إحت هتيئـمل بيئـمل ق     

 التنميمل املستدامملد دا يف ذلك وىع  ليان فعالمل لهدارة الرشيدة املتعددة املستىدان.
االســتعداد لبــدن قنفيــي أهــداف التنميــمل املســتداممل علــى الصــعيد دومل الــىط :   )ع، 

واإلقليميـمل و ليـا    وىع األطر املؤسسـيمل وأطـر اإلدارة الرشـيدة الالزمـمل يف احلشىمـان احملليـمل      
اة ط أو برام  السياسـان احملليمل/اإلقليميـمل الحتاامـمل للتاكـد مـت مـدى كفادتـ ا واقسـاق ا مـع          

 أهداف التنميمل املستداممل ومىانمت ا مع األهداف والغادان الىطنيمل.  
ــان        )د،  ــدددت: قبــجيع  لي ــدين وأصــحاب املصــلحمل املتع ــع اجملتمــع امل ــاومل م التع

ــىط حل    التنســي  بــني أصــحاب امل  ــى الصــعيد دومل ال صــلحمل املتعــدددت والحت اعــان املتعــددة عل
و ددد االحتياجان واألولىدان املبتركمل داخا اجملتمعان احملليـمل واألقـاليم مـت خـالل عمليـمل      
ــعيفمل     ــد الفئــــان الضــ ــه خــــاص يف  ددــ ــت أمل دشــــىمل ذلــــك مفيــــدا بىجــ قبــــاركيمل. وميشــ

 احتياجاهتا. وقلبيمل
قنفيــي املبــاردع الرايســيمل بشفــانة وبــروح مــت التبــارو: سيســتلزخت عــدخت قــرو   ،ـ)ه 

أحد وران الركب افـاذ إجـرانان متنىعـمل ملعا ـمل الضـروران والظـروف الـش  ـتد اـا كـا           
إقليم وكا مددنمل وكا جمتمع  لي على حدة. وميشت أمل قساعد احلشىمـان احملليـمل واإلقليميـمل    
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تعلحتــــمل باملنــــاط  داخــــا البلــــداملد مــــت خــــالل قشييــــا يف قحتيــــيم الثغــــران واألولىدــــان امل
االستراقيجيان واة ـط الراميـمل إحت كفالـمل إمشانيـمل  حتيـ  أهـداف التنميـمل املسـتداممل دـا دعـىد           

 حلبالنفع على ا ميع
نظــم ومؤشــران الرصــد: لــدى العددــد مــت احلشىمــان احملليــمل واإلقليميــمل          )و، 

ن و ليلـ ا. وميشنـ ا أدضـا أمل قسـ م يف يـع      مؤسسان وممارسان قااممل يف جمال يع البيانـا 
البيانـان ب ردحتـمل مبتشـرة ومبـتركمل بـني أصـحاب املصـلحمل املتعـدددت بغـرا قنىدـع املصـادرد            
وقىخي البفافيملد وقصنيا املعلىماند والتركيز علـى اةصـااد. وعلـى الـرغم مـت أمل هنـاو       

ان دــا دتــي  إمشانيــمل املحتارنــملد الشــثري ممــا دنبغــي  ســينهد ال ســيما فيمــا دتعلــ  دىانمــمل املنــ جي 
ســـيلزخت قـــىفري بيانـــان مصـــنفمل علـــى الصـــعيد دومل الـــىط  للمســـافمل يف الـــنظم الىطنيـــمل          

 حلواإلبال  للرصد
ــتىى     )ز،  ــى املسـ ــيتي  اإلبـــال  علـ ــتفادة: سـ ــان والـــدروس املسـ أفضـــا املمارسـ

فيــي علــى الــىط   ددــد اةــربان ا يــدةد والتحــددان والعحتبــان الــش قعتــرا ســبيا التن  دومل
أفيــملد “ احللــىل املبتشــرة احملليــمل أو اإلقليميــمل   ”الصــعيد احمللــي. وبــيلك ميشــت أمل قشتســب     

 حلوميشت أمل قشررها ا  ان الفاعلمل على الصعيد دومل الىط  يف بلدامل أخرى با
املتابعمل واإلبال  على الصعيددت الىط  والعامليد وقحتييم اةـربان واالسـتفادة    )ح، 

مـان دومل الىطنيـمل أمل قسـاهم يف عمليـمل اإلبـال  واملتابعـمل علـى الصـعيددت         من ا: دنبغي للحشى
الــىط  والعــاملي. ودنبغــي أمل  ظــى املســتىدان دومل الىطنيــمل باهتمــاخت أكــرب يف اآلليــمل الىطنيــمل    
لالسـتعراا وقحتـد  التحتـاردر. ومـت شـامل زدـادة وىـىح الرؤدـمل واعتمـاد  ليـان إبـال   ــددة            

قليميمل على الصعيددت الـىط  والعـاملي أمل دبـشال حـافزا كـبريا      جملصصمل للحشىمان احملليمل واإل
 للعددد مت احلشىمان احملليمل واإلقليميمل لتشثيا مباركت ا يف هيه العمليمل.

ودنبغي أمل قؤخي قدرة احلشىمان احملليـمل واإلقليميـمل علـى قغـيري السياسـمل العامـمل علـى         - 158
لىطنيـــمل. وقبـــشا احلشىمـــان احملليـــمل أرا الىاقـــع يف االعتبـــار عنـــد إجـــران االستعراىـــان ا

واإلقليميمل ج ان شردشمل استراقيجيمل يف دعم التنميمل العمرانيمل املتىازنمل والبـاململ علـى الصـعيد    
الىط د استنادا إحت شـبشمل قىدـمل مـت املـدمل قعـزز التماسـك االجتمـاعي واحلـد مـت أوجـه عـدخت            

يثمـــا أمشـــتد علـــى مىانمـــمل املســـاواة بـــني املنـــاط . و حتيحتـــا هلـــيه الغادـــملد دنبغـــي العمـــاد ح 
استراقيجيان وإجرانان التنفيـي وا مـع بينـ ا لشـي قسـفر عـت نتـاا  متسـحتمل وفعالـمل يف ييـع           
البلــدامل. وميشــت للحشىمــان احملليــمل واإلقليميــمل أمل قثــري املبــادالن علــى الصــعيد الــىط  مــت   

 خالل قبادل ما لددنا مت معارف ومت مارب مبتشرة.
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ويف هيا الصددد  رص احلشىمان احملليمل واإلقليميمل وكـيلك راب اقنـا علـى املسـافمل      - 159
واملبـاركمل يف العمليــان الىطنيــمل ملتابعــمل واســتعراا أهـداف التنميــمل املســتداممل. وســيشىمل مــت   
األفيـمل دشــامل مىاصــلمل الــدعىة إحت إجــران حــىاران وطنيــمل وإحت إقاحــمل فــرص شــاململ ملبــاركمل  

ودنبغي أمل قشىمل االستعراىان الىطنيمل مفتىحمل للتحتاردر واإلسـ امان الـش    احلشىمان احملليمل.
قصدر على املستىى دومل الىط  عت احلشىمان احملليمل واإلقليميـملد بـا وعـت اجملتمعـان احملليـمل      
البعبيمل واملنظمان غري احلشىميمل ومراكز الفشر والدواار األكادمييمل ووسااط اإلعالخت وغريهـا.  

ــؤدي هــي  ــى املســتىى     وميشــت أمل ق ــان املصــنفمل عل ه املســافان دورا رايســيا يف قســخري البيان
 الىط  وأمل قعزز اقباي ا  من ل  مت الحتاعدة يف عمليان الرصد والتحتييم. دومل
 

 2030املدمل والتحضر املستداخت يف خ مل عاخت   
 نـاو  لحتد قغري العاي مني اعتمـاد األهـداف اإلمناايـمل لالفيـمل قبـا سسـمل عبـر عامـا. ف         - 160

يف املاامل مت سشامل العـاي دعيبـىمل يف املـدمل واملسـتىطنان احلضـردملد ومـت        54حاليا ما دناهز 
)إدارة البـؤومل االقتصـاددمل    2050يف املااـمل  لـىل عـاخت     66املتىقع أمل قرقفع هـيه النسـبمل إحت   

،. ودشتسـي هـيا التحـىل    2014تتأعبا الاتسع ام ف    العبمل: تنعل! عبم واالجتماعيملد 
يف املااــمل مــت النمــى  90يــمل خاصــمل بالنســبمل إحت أفردحتيــا و ســياد حيــري ســتتركز في مــا نســبمل أف

 احلضري على مدى العحتىد املحتبلمل.
ــمل املســتداممل.        - 161 ــ  أهــداف التنمي ــا مســالمل حامســمل لتححتي ــرب التحضــر املســتداخت حالي وُدعت

حتيـ  معظـم   حيـري دتىقـا عليـه      11ودتجاوز هيا التحىل احلضري اهلااا اهلـدف احلضـري   
يف املااــمل مــت الغادــان  65)قت لــب حـىاط   2030األهـداف والغادــان الــىاردة يف خ ـمل عــاخت   

 مت املؤشران قدابري على مستىى السياسمل العاممل احلضردمل،. 157 و
ــدمل       - 162 ــمل املســتداممل مــت ج ــملد وامل ــآزر امل مــمل بــني أهــداف التنمي ــالنظر إحت أوجــه الت وب

قبــجيع املنتــدى السياســي الرفيــع املســتىى املعــ  بالتنميــمل   واألقــاليم مــت ج ــمل أخــرىد دنبغــي 
 على قحتد  إس امان  ددة  ضريا ملؤمتر املىاا الثالري املحتبا. 2016املستداممل لعاخت 

وســـىف دعتمـــد مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة املحتبـــا املعـــ  باإلســـشامل والتنميـــمل احلضـــردمل   - 163
قبـردت األول/أكتـىبر    20إحت  17لفتـرة مـت   املستدامملد املحترر عحتـده يف كيتـىد إكـىادورد يف ا   

. 2030د اة ــمل احلضــردمل ا ددــدةد الــش ُدفتــرا في ــا أمل قســ م يف قنفيــي خ ــمل عــاخت 2016
غي أمل دتي  هيا االجتماي للدول األعضان واحلشىمـان احملليـمل واإلقليميـمل وييـع ا  ـان      نبود

أجـا قنفيـي أهـداف التنميـمل      صاحبمل املصلحمل فرصمل املسافمل والتفشري يف إجرانان ملمىسمل مت
 املستداممل يف املدمل واألقاليم.
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ــمل التحضــريدمل للمىاــا     - 164 ــمل عــدة مناقبــان يف العملي ــمل واإلقليمي وقحتــىد احلشىمــان احمللي
الثالــري. ومــت خــالل املســافان املحتدمــمل إحت جملتلــا الىحــدان املعنيــمل بالسياســمل العامــملد وإحت   

االستماي العامليملد قاكدن األفيـمل األساسـيمل إلدراع    املؤمتران اإلقليميمل واملىاىيعيمل وجلسان
اجملمىعان الرايسيمل وغريهـا مـت أصـحاب املصـلحملد وال سـيما احلشىمـان احملليـمل واإلقليميـملد         

 الش ستض لع دسؤوليان  ددة يف جمال التنفيي.
امليـمل  ويف هيا السياقد قبـارو اجملمىعـمل الرايسـيمل للسـل ان احملليـمل يف فرقـمل العمـا الع        - 165

للحشىمان احملليمل واإلقليميمل امليكىرةد الش قعد منربا فرددا حلبد وقنظيم الـدواار املناصـرة لنـا    
. وباإلىافمل إحت ذلـكد  2030وقحتد  قىصيان مبتركمل للمىاا الثالري ودعم قنفيي خ مل عاخت 

ــا       ــاركيملد مثــــ ــادران التبــــ ــا املبــــ ــا يف جملتلــــ ــمل أدضــــ ــيه اجملمىعــــ ــركان هــــ ــا شــــ دعمــــ
مــت أجــا املــدمل واملنــاط  املســتدامملد الــيي دضــم خــربان مــت جملتلــا     “كىمىنيتــاس” ــالا 

أصــحاب املصـــلحمل املتعـــدددتد مــت أجـــا إعـــداد مســـافان فنيــمل ببـــامل املىاىـــيع الرايســـيمل    
 اة مل. هليه
 

 املسافان املحتدممل يف االستعراىان العامليمل  
ميشــت للمنتــدى السياســي الرفيــع املســتىى املعــ  بالتنميــمل املســتدامملد بىصــفه املنتــدى   - 166

د أمل دتي  الـتعلم املتبـادل فيمـا بـني البلـدامل      2030الرايسي لدعم استعراا ومتابعمل خ مل عاخت 
واملناط  مـت خـالل اقبـاي اـ  جـامع دبـما اجملمىعـان الرايسـيمل وا  ـان املعنيـمل األخـرىد            

املعــاي الرايســيمل لعمليــمل ’’إليــه األمــني العــاخت لامـم املتحــدة يف قحتردــره ببـامل    علـى حنــى مــا دعـا  
وقلتــزخت اجملمىعــمل ‘‘. املتابعـمل واالســتعراا علــى الصــعيد العــاملي ببــشا متســ  ونــاجع وشــاما 

الرايسيمل للسل ان احملليمل باإلس اخت يف املنتدى مت خالل اإلبال  عت مارب احلشىمـان احملليـمل   
نحتـىخت بـه مـت مبـادران اـدف دعـم اسـتعراا أهـداف التنميـمل املسـتداممل علـى            واإلقليميمل ومـا  

 الصعيددت الىط  والعاملي.
ويف هيا السياقد فلمل هدف اجملمىعمل الرايسيمل للسل ان احملليملد الش نظمـ  يف إطـار    - 167

غيـمل  فرقمل العما العامليملد هى قعزدز االستعراىان ال ىعيمل املتعمحتمل علـى املسـتىى دومل الـىط  ب   
اإلس اخت يف عمليمل اإلبال  العامليملد ومـت مث إقاحـمل وىـع أسـس ملحتارنـمل جملتلـا االسـتراقيجيان        
الـش قسـتخدم ا احلشىمــان احملليـمل واإلقليميــمل يف ييـع أحنــان العـاي. وميشــت مميـع التحــددان       

رهـا  واالستنتاجان والدراسان اإلفراددمل وقحتدمي ا إحت املنتـدى السياسـي الرفيـع املسـتىى باعتبا    
 مسافمل مبتركمل وهاممل يف هيه العمليمل.
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وقبحـــري شـــبشان احلشىمـــان احملليـــمل واإلقليميـــمل والراب ـــان أدضـــا جـــدوى عحتـــد    - 168
مؤمتران منتظممل قع، بتنفيي أهداف التنميمل املستداممل على الصـعيد دومل الـىط د قبـا مىاعيـد     

العامليد وذلك بدعم مـت األمـم   انعحتاد املنتدى يف املستحتباد بغيمل املسافمل يف عمليمل االستعراا 
 املتحدة والدول األعضان امل تممل.

واســتنادا إحت هــيه اإلجــرانان املمشنــملد قــىد اجملمىعــمل الرايســيمل للســل ان احملليــمل أمل     - 169
ق لعشم على استعدادنا لتنظيم املؤمتر األول ببامل قنفيي أهداف التنميمل املستداممل على الصـعيد  

يف استعراا املىىىي اليي اقترحه األمني العـاخت لامـم املتحـدة مـت     دومل الىط  بغيمل املسافمل 
 حتيـ   ’’د بعنىامل 2018أجا املنتدى السياسي الرفيع املستىى املع  بالتنميمل املستداممل يف عاخت 

د A/70/684)قحتردــر األمــني العــاخت لامــم املتحــدة  ‘‘ اســتداممل املــدمل وق ــىدر الحتــدران اإلنتاجيــمل 
 ،.99الفحترة 

  
 العمال والنحتابان العماليمل -سادسا  

: كيا دـؤدي احلـىار االجتمـاعي إحت مشافحـمل عـدخت املسـاواة وىـمامل        2030خ مل عاخت   
 ،13)التماسك االجتماعي

 العاي دزداد قفاوقا  
ــاخت      مــا  - 170 ــمل املســتداممل لع ــدةد املشرســمل يف خ ــمل التنمي ــمل ا دد ــمل العاملي ــ  خ ــمل التنمي فتئ

ــاوا ببــاااد        2030 ــت التف ــاخت األوحت م ــي األد ــاد من ــىاردة في  ــمل املســتداممل ال وأهــداف التنمي
. وهـيا دعـ  بالنسـبمل    “عدخت فلا أي أحد عت الركب”محترونمل بالبعار وال مىح املتمثا يف 

مل االعتـراف باوجـه التفـاون املتزادـدة الـش قىاجـه النـاس داخـا البلـدامل          للعمال واحلركمل النحتابي
 وفيما بين اد وافاذ إجرانان ببااا.

حيـري قترقـب عليـه     -فارقفاي أوجه التفاون يف الدخا ي دعد جمرد مسـالمل أخالقيـمل    - 171
اسـع  قشاليا اقتصاددمل ودعيـ  عمليـمل االنتعـاال االقتصـادي الـش ُدفتـرا أمل قـتم علـى ن ـاق و         

وعلى حنى مستداخت. وهناو أدضا عىاقب خ رية على املدى البعيد. فزدـادة التفـاون قـؤدي إحت    
اخنفاا حراو األجيال. ودؤدي سي رة أصحاب الدخا العـاط علـى خ ـمل السياسـان العامـمل      

__________ 
 Role of Collective Bargaining as part of a’’قعتمــــد هــــيه الىرقــــمل إحت حــــد بعيــــد علــــى أعمــــال قاامــــملحل  ،13) 

comprehensive strategy to reduce inequality‘‘ -  :املىقـــــــــــــــــــــــــــــــــــعhttp://www.tuac.org/en/public/e-

docs/00/00/10/6D/document_doc.phtml حل و’’The Relevance of Social Dialogue in Development‘‘ - 
 .http://www.ituc-csi.org/social-dialogue-developmentاملىقع: 
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مــت خــالل هيمنتــ م املفرطــمل علــى التمىدــا السياســي يف بعــض البلــدامل إحت اخــتالل خ ــري يف   
 وإحت قرسيخ عدخت اإلنصاف يف مناذع النمى االقتصادي.السياسمل العامملد 

ونتج  الزدادان يف قفاون دخـا األسـرة املعيبـيمل إحت حـد بعيـد عـت الـتغريان الـش          - 172
يف املااـمل مـت دخـا     75د الـش متثـا   ‘‘حصـمل العمالـمل  ’’ طرأن على قىزدع األجىر واملرقباند و

وال قنحصـر الالمسـاواة يف الن ـاق ا غـرايفد     األسر املعيبيمل يف أوساط البالغني يف ست العما. 
ف ي منتبرة يف العاي املتحتدخت والعاي النامي على حد سىان. وبينمـا دبلـ  قفـاون الـدخا أعلـى      
مستىى له يف أمردشا الالقينيمل وأفردحتيا جنىب الصحران الشـربىد  سـب معامـا دجـي د فلنـه      

. وقـد زاد  ،14)دامل العـاي املتحتـدخت النمـى    خي يف االزدداد داخا حصمل األجـىر يف العددـد مـت بلـ    
التفاون محتيسا بنسبمل الفئان العبـردمل العليـا إحت الفئـان السـفلى ألصـحاب الـدخا يف معظـم        

. ومنـي أواخـر الثمانينـان مـت الحتـرمل املاىـيد       ،15)بلدامل جممىعمل العبردتد إمل ي دشت يف كل ا
ال قــزال هنــاو اختالفــان  أىــح  الزدــادة يف التفــاون يف الــدخا أكثــر انتبــاراد وإمل كانــ  

كـبرية بـني البلـدامل. وقبـشا املـالذان الضــردبيمل مظ ـرا سـيئا مـت مظـاهر التفـاون يف الــدخا           
وقزدــد مــت قرســيخ ذلــك التفــاوند وجيــب أدضــا كبــف ا والحتضــان علي ــا متامــا. وال دنحصــر   

ردق وجىد مالذان ىردبيمل يف بنماد با هي شااعمل يف البلدامل الش قدعي مشافحمل التـ رب الضـ  
 والفسادد ومن ا الىالدان املتحدة واململشمل املتحدة.

ــمل واقتصــاددمل        - 173 ــدالن الالمســاواة قشــاليا اجتماعي ــد مع ــاي وقزاد ــى ارقف ــب عل ودترق
كبرية. ووردن يف سلسلمل ورقان صدرن عت إدارة البحى  بصندوق النحتـد الـدوط مناقبـمل    

الىساطمل املاليملد قد أس م يف الفحتاعـمل   مفادها أمل قزادد أوجه التفاوند إىافمل إحت سلىو وكالن
املســاواة قبــدو ”. وخلصــ  أعمــال أخــرى إحت أمل  ،16)2008املاليــمل الــش قبــشل  قبــا عــاخت   

ــز النمــى واســتدامته    . ودتعــارا االرقفــاي احلــاط يف مســتىى  “عنصــرا هامــا مــت عناصــر قعزد
وبغـض النظـر عـت احلجـ      التفاون على حنى متزادد مع املساران الثابتمل حنى التنميمل املسـتداممل.  

األخالقيــمل املؤدــدة لتححتيــ  املزدــد مــت املســاواةد هنــاو أدضــا حجــمل اقتصــاددمل محتنعــمل بضــرورة     
 مشافحمل عدخت املساواة.

فــالفحتر دــؤدي إحت اســتبعاد مالدــني املــىاطنني مــت االقتصــاد الســاادد ممــا حيــرم م مــت     - 174
دد متزادد مـت احلشىمـان خبفـض    فرصمل  حتي  إمشاناهتم. وعلى مدى السنىان املاىيملد قاخت ع

__________ 
 .http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI/countries?display=mapاملىقع:  ،14) 
ــدر:  ،15)   OECD Earnings Database, ILO Global Wage Database and OECD-EU Database on Emergingاملصــــــ

Economies for Brazil, China, India, Indonesia and South Africa. 
 .Michael Kumhof and Romain Rancière, IMF Research Papers, 2011انظر:  ،16) 
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اإلنفاق العاختد وكامل ذلك حيد  يف كثري مـت األحيـامل يف سـياق مـا دسـمى بتـدابري التحتبـاد        
فاخفحت  قلك احلشىمان يف اادمل امل اف يف الىفـان بالتزاماهتـا بشفالـمل جـىدة التعلـيم والرعادـمل       

االجتمـاعي وا  ـىد   الصحيمل واحلمادمل االجتماعيمل للجميع. ودؤدي ذلـك إحت قحتـىدض احلـراو    
الراميمل إحت إقاممل جمتمعان عادلمل منصفمل شاململ للجميعد وإحت احلد مـت  فـاق النمـى املسـتداخت يف     

 األجا املتىسط.
 

 قفاقم الالمساواة يف عا قآكا مؤسسان سىق العما  
ــد الالمســاواة.        - 175 ــد ىــعا مؤسســان ســىق العمــا أحــد األســباب الرايســيمل لتزاد دع

املســتخدخت منــي الثمانينــان مــت الحتــرمل املاىــي أثــر ‘‘ ع اإلصــالح اهليشلــيمنــىذ’’وقرقــب علــى 
دتمثــا يف احلــد مــت قــدرة مؤسســان ســىق العمــا علــى التخفيــا مــت التفــاون احلاصــا يف    
السىقد وهى أثر غري مرغىب فيه. وقراجع  نسبمل العمال املبـمىلني باالقفاقـان ا ماعيـمل يف    

 العددد مت االقتصادان الصناعيمل.
ــمل وقىســيع ن ــاق سالســا       - 176 ــمل يف األســىاق العاملي ــ  االقتصــادان الىطني ــد أدى دم وق

اإلمداد العامليمل إحت اشتداد املنافسملد كما سا ذلك البـركان علـى خفـض كلفـمل اليـد العاملـمل       
ــمل ونحتــا أنبــ ت ا إحت اةــارع. وهــياد       ــمل واالســتعانمل دصــادر خارجي ــ  إعــادة اهليشل عــت طرد

ددــمل إحت خفــض األجــىر وقــردي عــروف العمــا. ويف عــدد مــت  بــدورهد زاد مــت الضــغىط املؤ
البلــداملد اقترنــ  هــيه التغــيريان بتحردــر أســىاق العمــا وقراجــع دعــم السياســان ملؤسســان  
ســىق العمــا احلماايــمل والتفــاوا ا مــاعي. وأدن هــيه السياســاند إحت جانــب زدــادة قنحتــا   

لــي م. ودحتــىخت منــىذع سالســا  رأس املــالد إحت انتــزاي الحتــدرة علــى التفــاوا مــت العمــال وممث  
اإلمداد العامليمل علـى اخنفـاا األجـىرد وعلـى العمـا غـري املضـمىمل الـيي دشـىمل يف كـثري مـت            
األحيــامل غــري مــامىمل. وال بــد أمل قــؤدي األهــداف الــش قرمــي إحت  حتيــ  التنميــمل املســتداممل إحت  

 قىفري العما الالا .
خت عليـه العدالـمل االجتماعيـمل والعىملـمل     وقبشا معادري العما الدوليمل األسـاس الـيي قحتـى    - 177

العادلمل. وعلـى الـرغم مـت التصـدد  علـى اقفاقيـان منظمـمل العمـا الدوليـمل علـى ن ـاق واسـعد             
قـزال هنـاو عحتبــان  ـىل دومل اإلعمــال الفعلـي حلــ  التنظـيم واملفاوىــمل ا ماعيـمل )اقفاقيــمل        ال

َقراجـع  ’’نحتـد الـدوط أمل   ،. وقؤكد البحى  األخرية لصـندوق ال 98منظممل العما الدوليمل رقم 
د وقضــيا أمل ‘‘النحتابــان امل نيــمل دــرقبط ارقباطــا قىدــا بارقفــاي حصــد الــدخا يف الفئــمل العليــا 

نحتـاط مئىدـمل يف حصـمل الـدخا لـدى       5سببا دعزى إليه قحتردبا نصا الزدادة الـش بلغـ    ’’ذلك 
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يمـا دتعلـ  بصـايف    يف املاامل العليا. كمـا أمل نصـا الزدـادة قحتردبـا يف معامـا دجـي  ف       10 فئمل الـ
 .،17)“اإلدرادان ناق  عت إلغان التنظيم النحتايب

وباعتبار حردمل قشىدت ا معيان والتفاوا ا مـاعي مـت دعـاام احلـىار االجتمـاعيد       - 178
فلاما قبشالمل حجر الزاودـمل للحـد مـت عـدخت املسـاواةد وذلـك بفضـا  سـني عـروف العمـا           

ــان   وىــمامل عالقــان عمــا منصــفمل وإقاحــمل فــرص االبتشــا    رد وكــيلك بفضــا قحتــددر قيمــمل بن
املؤسسان الدميحتراطيمل بىجه أعم. ومت الىاى  أمل احلـىار االجتمـاعي دـؤدي دورا رايسـيا يف     

 إدارة التغيري اجملتمعي.
 

 ودور احلىار االجتماعي 2030عدخت املساواة وخ مل عاخت   
ان العـاي. ومـت مثد   مثمل أدلمل دامغمل على أمل عـدخت املسـاواة  خـي يف االزددـاد يف ييـع أحنـ       - 179

فلمل الدول األعضان يف األمم املتحدة وأوساط التنميمل الدوليمل بىجه أعـم قـد اعتـربن الالمسـاواة     
مت بني أهم التحددان الرايسيمل واملتناميمل الش قىاجه التنميمل املستداممل. ودتض  ذلـك مـت اهلـدف    

مل التنميـمل املسـتداممل   كـيلك بـا   2030مت أهداف التنميمل املستداممل. وقـد أقـرن خ ـمل عـاخت      10
ال ميشـــت أمل قتححتـــ  إال مـــت خـــالل إجيـــاد العمالـــمل املنتجـــمل والعمـــا الالاـــ  للجميـــعد وذلـــك   
بتشردس ا يف الغادان الثماين الش ُوىع  هلا يف أهداف التنميمل املسـتداممل. ودعـد  حتيـ  الركـااز     

عيد واحلمادــمل إجيــاد فــرص العمــاد وححتــىق العمــالد واحلــىار االجتمــا  -األربــع للعمــا الالاــ  
ويف ىـىن االماهـان   “. عدخت فلا أي أحـد عـت الركـب   ”أمرا ىروردا لشفالمل  -االجتماعيمل 

العامليــملد ال ميشــت التحتليــا مــت أفيــمل احلــىار االجتمــاعي والتفــاوا ا مــاعي يف ســياق ا  ــىد     
املبيولمل ملشافحـمل عـدخت املسـاواة. وهنـاو حاجـمل إحت عشـس مسـار االماهـان احلاليـمل عـت طردـ             

 قعزدز ودعم احلىار االجتماعي ودور البركان االجتماعيني.
ودحتصــد بــاحلىار االجتمــاعي أي نــىي مــت أنــىاي التفــاوا أو التبــاور أو قبــادل          - 180

املعلىمان بـني ممثلـي أربـاب العمـا والعمـال واحلشىمـان ببـامل املسـااا املتعلحتـمل بالسياسـان           
االقتصاددمل واالجتماعيمل. وميشت أمل دتم على مستىدان جملتلفملد قتراوح بـني املسـتىى الحت ـاعي    

الىط  واإلقليمي. وميشت أمل دسفر هـيا احلـىار عـت نتـاا  جملتلفـمل قتـراوح       أو امل   واملستىدني 
بـني االقفاقـان ا ماعيـمل علـى مسـتىى املؤسسـان واالقفاقـان اإلطاردـمل الدوليـملد واالقفاقـان           

 الثالثيمل الىطنيمل.

__________ 
 Florence Jaumotte and Carolina Osorio Buitron in IMF “Finance & Development”, March: امصنننننننننننننننن ر ،17) 

2015, Vol. 52, No1. 
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ودت لــب احلــىار االجتمــاعي هتيئــمل بيئــمل مىاقيــمل وإطــارا مؤسســيا فعــاال. ودبــدأ ذلــك      - 181
ردان األساسيمل املتمثلمل يف احلـ  يف قشـىدت يعيـان واحلـ  يف التفـاوا ا مـاعي.       باحتراخت احل

ودبشا ممثلى العمال وأرباب العما املستحتلىمل واملنظمان العماليملد إحت جانب عالقان العمـا  
ــ ا إداران          ــت بين ــاد وم ــؤدي وعااف  ــش ق ــا ال ــليمملد وإداران العم ــى ممارســان س ــمل عل الحتاام

د املحتىمـــان األخـــرى الالزمـــمل إلرســـان  “البـــركان االجتمـــاعيني”العمـــاد واحتـــراخت  قفتـــيش
 االجتماعي. احلىار
ونظرا إحت زدادة التىجه حنى الحت اي اةـاص يف الـدواار اإلمناايـمل والتركيـز علـى النمـى        - 182

االقتصاديد إحت جانب قزادد البىاغا ببـامل أوجـه عـدخت املسـاواة االجتماعيـمل وعـدخت املسـاواة        
أصـب  احلـىار االجتمـاعي ىـروردا. فمـت بـني م ـاخت احلـىار االجتمـاعي          على مستىى الدخاد 

ىمامُل احتـراخت مؤسسـان األعمـال التجاردـمل لبـروط العمـاد وهلـيا ف ـى ميثـا وسـيلمل لضـمامل            
. ونظـرا  ،18)مسانلمل مؤسسان األعمال وا  ان الفاعلـمل يف الحت ـاي اةـاص يف إطـار عملياهتـا     

لِّغني عـت املخالفـان مـت العمـالد قضـ لع النحتابـان       لغياب سادـمل مشرعسـمل وقابلـمل لهنفـاذ للمـب     
 العماليمل بدور م م يف الشبا عت املمارسان الفاسدة و دددها.

وعالوة على ذلكد فلمل احلـىار االجتمـاعي وسـيلمل لتحسـني فعاليـمل الـنظم وإنصـاف اد         - 183
ــا العمــال مصــدرا قي مــا للمعلىمــاند ال عــت        ــمل قحتــد  اةــدمان وقىفريهــا. وميث ــز نىعي وقعزد
عـروف العمــا واالحتياجــان امل نيــمل فحســُبد بــا أدضـاد وهــى األهــمد عــت التحســينان الــش   

  اعان باكمل ا وعلى مستىى املنظىمان.دنبغي إدخاهلا على ن اق ق
وأخرياد فلمل احلىار االجتماعي برهت يف العددد مت حـاالن مـا بعـد انتـ ان الزناعـان       - 184

ويف سياق البلدامل الش متـر درحلـمل انتحتاليـمل حنـى إرسـان الدميحتراطيـملد علـى أنـه أداة قىدـمل لتثبيـ            
  ـان الفاعلـمل االقتصـاددمل واالجتماعيـمل     العالقان االجتماعيـمل ومت يـد السـبيا للتحتـدختد  مـع ا     

واحلشىمان حىل ماادة احلىار. وقد كامل احلىار االجتماعي يف صميم عمليـان االنتحتـال حنـى    
جمتمعان حرة ودميحتراطيمل كما حد  يف جنـىب أفردحتيـا وقـىنس وإندونيسـيا ويف العددـد مـت       

 بلدامل أوروبا البرقيمل بعد سحتىط اال اد السىفيايت.

__________ 
)مســانلمل مؤسســان األعمــال التجاردــمل  “Business Accountability FOR Development”يف الدراســمل املعنىنــمل  ،18) 

ــش أصــدرها اال ــ     ــمل،د ال ــت أجــا التنمي ــال  م ــان العم ــدوط لنحتاب ــااي يف     - اد ال ــاومل اإلمن ــان التع شــبشمل نحتاب
د   قسليط الضىن على  ليان املسانلمل الحتااممل عمىمـاد وُعرىـ  معـادري  ـددة لضـمامل      2015نيسامل/أبردا 

-http://www.ituc-csi.org/business-accountability-forفعاليــــمل مبــــادران الحت ــــاي اةــــاص يف جمــــال التنميــــمل 

development . 
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 ر االجتماعي على التنميمل: النحتاط البارزة يف التجارب الحت ردملأثر احلىا  
ســعيا إحت قحتيــيم أثــر احلــىار االجتمــاعي وأفيــمل ق ــىدره علــى الصــعيد الــىط د أجــرن   - 185

احلركمل النحتابيمل يف اآلونمل األخرية دراستني عت حالتني ق ردتنيد يف غانـا وأوروغـىاي. وقـرد هنـا     
قني الدراســتني. وقبــيعت كـا مربــمل مــت هــاقني التجــربتني الحت ــردتني  النحتـاط البــارزة الــىاردة يف هــا 

 املستداممل. كيا ميشت للحىار االجتماعي أمل دساعد على قنفيي العددد مت أهداف التنميمل
ــمل     - 186 ــمل حال ــد كبــف  دراس ــار      ريبنننبفحت ــاٍن يف إط ــ  غاد ــمل يف  حتي ــت مســافان هام ع

حلــىار االجتمــاعي الــيي دار يف إطــار . وعلــى الصــعيد الــىط د أدى ا10و  8و  1األهــداف 
ــادة بنســبمل     ــ  زد ــمل إحت  حتي ــىمي     1500املبــاوران الثالثي ــر الي ــمل يف احلــد األدىن لاج يف املاا

الــىط  خــالل الســنىان اةمــس عبــرة املاىــيمل. أمــا احلــىار الثنــااي الــيي دــتم علــى مســتىى  
ى دنـدرع ىـمت   املؤسسان واليي حيدد مستىى األجـىر وعـروف العمـا وقنظـيم العمـاد ف ـ      

إطار قانىين ومؤسسي دستند إحت اقفاقيمل منظمـمل العمـا الدوليـمل ببـامل حـ  التنظـيم واملفاوىـمل        
ــا. وباإلىــافمل إحت  ســني األجــىر         ــانىمل العم ــد ويف ق ــى مشــرعس يف دســتىر البل ــمل وه ا ماعي
و سني عروف العماد دتي  احلىار االجتماعي على مستىى املؤسسان جماال دسـم  للعمـال   

ثري على قنظيم العما وعلى إدارة املؤسسان الش دعملـىمل في ـاد وبـيلك دشـىمل قـد أسـ م       بالتا
يف قبجيع إقاممل عالقان عما إجيابيمل يف البلد. وقـد أصـب  احلـىار االجتمـاعي عنصـرا رايسـيا       
يف صياغمل السياسان االقتصاددمل املتىس مل األجا يف غاناد مثـا اسـتراقيجيمل احلـد مـت الفحتـر يف      

يف املاىي يف التخفيا مـت  ثـار ارقفـاي أسـعار خـدمان املرافـ  العامـمل. بيـد أمل          غاناد وأس م
عــدخت وجــىد هياكــا وإجــرانان  ــدعدة بصــىرة شــاململد وكــيلك انعــداخت التــاثري اةــارجي           
للمؤسســان املاليــمل الدوليــمل مثــا صــندوق النحتــد الــدوط والبنــك الــدوطد قــد قّلــا مــت النتــاا    

 هيا النىي مت احلىار االجتماعي. اإلجيابيمل الش ميشت أمل حيحتحت ا
 1فحتد برهنـ  علـى أثـر احلـىار االجتمـاعي يف  حتيـ  األهـداف           ر ريتا أما حالمل  - 187

. وقــد اســُتخدم  الصــيغمل احلاليــمل للحــىار االجتمــاعي يف البلــد ألول مــرة يف  10و  8و  5 و
ــيي اســتلم  فيــه حشىمــمل اليســار     الىســط  - إطــار عــروف اقتصــاددمل قاســيمل. ويف الىقــ  ال

د كـامل البلـد بصـدد التعـايف مـت أزمـمل اقتصـاددمل عميحتـملد         2005ا دددة محتاليد احلشـم يف عـاخت   
يف املااـمل مـت النـاق  احمللـي اإليـاطد ونسـبمل الب الـمل         100وكان  نسبمل الددىمل العاممل قتجاوز 

يف املااــملد وكــامل واحــد مــت كــا ثالثــمل مــت ســشامل البلــد دعــاين مــت الفحتــر. وكانــ    20قبلــ  
ان إلغــان الضــىابط التنظيميــمل الــش اقبعتــ ا احلشىمــان الســابحتمل قــد قســبب  يف إىــعاف   سياســ

نحتابــان العمــال وأدن إحت خفــض احلــد األدىن لاجــىرد ممــا أدى إحت قفــاقم األزمــمل يف ســىق    
العما. ومت أجا التصدي ليلكد وىع  احلشىممُل ا دددة يف محتدممل أولىدتـ ا بلـىرة  سياسـمل    
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يــمل احلــىار االجتمــاعي. وقــد مســ  ذلــك للحركــمل النحتابيــمل يف        اجتماعيــمل وشــددن علــى أف  
أوروغىايد الش كان  قض لع بدور قىي عادة يف متثيا مصـاحل العمـالد بالحتيـاخت بـدور متميـز      
يف إطار احلىار حىل سياسان العماد وكيلك ببامل املىاىـيع األخـرى الـش قسـ م يف  حتيـ       

صــبح  ســىق العمــا عــامال رايســيا يف رفــع التنميــمل واإلدمــاع االجتمــاعي. ونتيجــمل لــيلكد أ
مستىى معيبمل السـشاملد وكـيلك يف ج ـىد احلـد مـت الفحتـر عمىمـا وقىزدـع الـدخا ب ردحتـمل           
أكثر عدال. وارقفع  األجىر احلحتيحتيمل دومل انحت اي ملدة عبر سـنىان متتاليـملد مسـج لمل زدـادة     

يـمل يف أوروغـىايد الـش    يف املاامل على امتداد ذلك العحتد. وشارك  احلركـمل النحتاب  51.5بنسبمل 
املـؤمتر الـىط  للعمـال بنبـاط يف احلـىار الـىط  ببـامل الضـمامل          - ميثل ا ا اد نحتابان العمـال 

االجتمــاعي لشفالــمل اقبــاي منظــىر دراعــي املســؤوليمل االجتماعيــمل عنــد صــياغمل الحتــىانني وقنفيــي   
فحتـد كانـ  نتـاا     السياسان العاممل. ورغم نبىن العددد مت اةالفـان بـني األطـراف املعنيـملد     

ا ىلـــمل األوحت للحـــىار الـــىط  ببـــامل الضـــمامل االجتمـــاعي مبـــجععمل حيـــري أدى عـــدد مـــت  
االقفاقان املرَبممل إحت افاذ إجرانان ملمىسملد مثـا إعـادة قصـميم برنـام  اسـتححتاقان الب الـمل       

ي واعتماد قانىمل ببامل قيسري إمشانيمل املباركمل يف صنادد  التحتاعد. وقىاصا احلـىار االجتمـاع  
بعد ذلك مما أدى إحت قنظيم جىلمل ثانيمل للحىار الىط  ببامل الضمامل االجتمـاعي. ويف الىقـ    

 الراهتد وجع   احلشىممل احلاليمل دعىة للمباركمل يف مناقبمل وإدارة نظاخت الرعادمل الىطنيمل.
د وخاصـمل  “للبراكان بني أصـحاب املصـلحمل املتعـدددت   ”ويف سياق األفيمل املتزاددة  - 188

د دعـرا احلـىار االجتمـاعي أمثلـمل علـى شـراكان أقيمـ         2030ل  بتنفيي خ مل عاخت فيما دتع
بني العددد مت أصحاب املصلحمل واستمرن يف الشـثري مـت البلـدامل علـى مـدى عحتـىد عددـدة.        
وميشت استخالص دروس قي ممل مـت هـيه التجربـمل. وقسـلط كـا واحـدة مـت هـاقني الدراسـتني          

ار االجتمـاعي لتعزدـز الركـااز الـثال  األخـرى لربنـام        الحت ردتني الضىن على مدى أفيمل احلى
 قىفري العما الالا .

 
 ورصد مت خالل احلىار االجتماعي 2030قنفيي خ مل عاخت   

قؤكد احلركمل النحتابيمل أمل الركااز األربع لربنام  قىفري العما الالا  علـى نفـس الحتـدر     - 189
  أي هدف أو غادمل متصلمل بربنام  قـىفري  مت األفيمل ودعزز بعض ا بعضا. وهليا فال ميشت  حتي

العمـــا الالاـــ  دومل  حتيـــ  ييـــع األبعـــادد ومـــت بينـــ ا احلـــىار االجتمـــاعي. ومـــع أمل خ ـــمل  
ال قتضــمت أي إشــارة صــرحيمل إحت احلــىار االجتمــاعيد ف ــى ميثــا عنصــرا حامســا     2030 عــاخت

للعددـد مـت األهـداف    د وأدضا بالنسبمل 8لتححتي  اهلدف املتعل  بالعما الالا  )بالنسبمل لل دف 
 ،.16و  10و  5و  1األخرىد مثا األهداف 
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سـيت لب قعبئـمل الشـثري مـت املـىارد       2030وال  فى علـى أحـد أمل قنفيـي خ ـمل عـاخت       - 190
املاليملد كما سيت لب قىفري دعم كبري عـت طردـ  وسـااا غـري ماليـمل. ودومل وجـىد مؤسسـان        

وا يــاعيد ســيشىمل  حتيــ    نبــ مل وقىدــمل قــنّظم ســىق العمــاد وحــىار اجتمــاعيد وقفــا       
األهداف والغادان املتصلمل بتىفري العما الالا  يف غادمل الصعىبمل. وقبـري األدلـمل املعروىـمل منـي     
البدادمل إحت وجىد صالن متينمل بني ىـعا املؤسسـان الـش قـنظِّم سـىق العمـا وقفـاقم انعـداخت         

يف الســنىان الحتادمــمل  املســاواة. وهلــيا ســيشىمل احلــىار االجتمــاعي وســيلمل  قنفيــي بالغــمل األفيــمل  
ُأردد  حتي  أهداف التنميمل املستداممل. غري أمل احلىار االجتماعيد كما ذُكر سـابحتاد دت لـب    إذا

ــمل        ــراخت وساد ــا كــا شــين علــى احت ــمل وإطــارا مؤسســيا فعــاال درقشــز أوال وقب ــمل مىاقي ــمل بيئ هتيئ
 احلردان واحلحتىق األساسيمل يف مشامل العما.

ــ  برصــد قنف  - 191 ــي خ ــمل عــاخت  أمــا فيمــا دتعل ــىط  إحت  2030ي د علــى املســتىدان مــت ال
العامليد فلمل احلىار االجتماعي م م لسـببني اثـنني. أوالد مـت أجـا  حتيـ  األهـداف والغادـان        
املرقب مل بربنام  قىفري العما الالا د جيب قعزدز واسـتخداخت احلـىار االجتمـاعيد باعتبـاره أحـد      

ع بيانـــان ُقحتـــي م مباشـــرة وجـــىد احلـــىار ركـــااز قـــىفري العمـــا الالاـــ . وســـيت لب ذلـــك يـــ
ــان       ــى الصــعيد الحت ــري. ويف الىقــ  نفســهد ميشــت أمل قســتفيد عملي ــه عل االجتمــاعي وفاادق
االستعراا املنفية علـى املسـتىى الـىط  مـت ال ـابع التبـاركي والـدميحتراطي الـيي دتسـم بـه           

يـمل متابعـمل واسـتعراا    احلىار االجتماعي عند إجران االستعراىان. ومت املؤم ا أمل قشـىمل عمل 
عمليمًل لىليمل وقباركيملد وسيشىمل احلىار االجتماعي وسيلمًل لضـمامل ذلـك.    2030خ مل عاخت 

وستشتسي هيه املسالمل أفيمل خاصمل عندما دتعل  األمر باستعراا اجملاالن الش قبـما برنـام    
 قىفري العما الالا .

يـملد وهيئاهتـا الثالثيـمل ونظام ـا     وعند التنفيي والرصدد سيشىمل دور منظممل العما الدول - 192
. وقتىافر يف منظممل العما الدوليـملد  2030اإلشرايفد ذا أفيمل حامسمل يف عمليمل رصد خ مل عاخت 

بىصف ا وكالمل األمم املتحدة املتخصصمل يف ييـع اجملـاالن املتصـلمل بالعمـاد السـمان امل لىبـمل       
 لدعم قنفيي العددد مت أهداف التنميمل املستداممل.

 
 دع  التصدي لعدخت املساواة “ا أي أحد عت الركبعدخت فل”  

إمل عشس االماه حنى قفـاقم أشـشال عـدخت املسـاواة مـت البـىاغا الـش ال قحتـا إحلاحـا           - 193
عت إاان الفحتر املدقع. وهناو وسـااا برهنـ  علـى جـدواها يف مشافحـمل عـدخت املسـاواة وهـيه         
الىسااا ال دت لـب قنفيـيها إال قـىافر اإلرادة السياسـيملد دـا يف ذلـك النضـال مـت أجـا  حتيـ            

على األمـا يف إقامـمل    2030مل والتصدي للمالذان الضردبيمل. وقبعري خ مل عاخت العدالمل الضردبي
جمتمعــان أكثـــر عــداًل مـــت خــالل  حتيـــ  برنـــام  قــىفري العمـــا الالاــ  للجميـــع. وقســـاعد      
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املؤسســان الــش قــنّظم ســىق العمــاد مثــا احلــىار االجتمــاعي والتفــاوا ا مــاعي ونحتابــان    
 دعم التنميمل الباململ واملستداممل ححتا.العمال على إقاممل جمتمعان أكثر عداًل وق

  
 جمتمع العلىخت والتشنىلىجيا -سابعا  

 محتدممل  
خ ـمل التنميـمل املسـتداممل    ”قرحيبا حارا باعتماد  ،19)درحب جمتمع العلىخت والتشنىلىجيا - 194
هدفا مت أهداف التنميـمل املسـتداممل الـىارد     17د دا يف ذلك اإلطار اليي دبما “2030لعاخت 

ودؤدد جمتمعنا ببدة الرؤدمل الش قضمنت ا اة مل والش معا النـاس والشىكـب  ـىر    يف صلب ا. 
قركيزهاد مـع االعتـراف بـامل التنميـمل الببـردمل والرفـاه واإلنصـاف ورعادـمل البيئـمل أمـىر متراب ـمل            

انفصاخت هلا. وباعتماد أهـداف التنميـمل املسـتدامملد اعترفـ  األمـم باملعـارف العلميـمل ا ددـدة          ال
ــش قــدعى  ــى النظــاخت األرىــي          ال ــش ق ــرأ عل ــااي إزان الــتغريان املســتمرة ال ــاي اــ  وق إحت اقب

 اجملتمعان. وعلى
وستؤدي العلىخت والتشنىلىجيا دورا حامسا يف اـاح قنفيـي أهـداف التنميـمل املسـتداممل.       - 195

ممل فاملعارف العلميمل قىفر األساس الفاذ قراران قستند إحت أدلمل ملمىسـمل ببـامل التنميـمل املسـتدا    
ــاملي         ــى الصــعيد الع ــد املؤشــران عل ــى  دد ــىخت عل ــني العل ــع املســتىدان. وُقعج ــى يي ــك عل وذل
واإلقليمي واحمللي. وهي أساسيمل أدضا لتحتييم التحتدخت احملـرزد واختبـار احللـىلد و ددـد املخـاطر      
الناشئمل والفرص املتاحمل. وباملثاد ميثا ق ىدر وق بيـ  قشنىلىجيـان نظيفـمل جـزنا ىـروردا مـت       

للعلـىخت   2030ىل للعددد مت التحددان املاثلمل أمـاخت التنميـمل املسـتداممل. و تـاع خ ـمل عـاخت       احلل
والتشنىلىجيا واالبتشار يف كا خ ىةحل وهليا فمت الضـروري زدـادة قعزدـز الـدعم املحتـد خت لبنـان       

 الحتدران الفرددمل واملؤسسيمل يف هيه اجملاالن.
رفيع املستىى املع  بالتنميـمل املسـتداممل يف   وقشمت امل ممل الرايسيمل للمنتدى السياسي ال - 196

قــىفري الحتيــادة والتىجي ــان السياســيمل للعمــا علــى الصــعيد العــامليد ممــا دــؤثر علــى اإلجــرانان 
املت خية على ييع الن اقان ا غرافيـمل األخـرى. وللحتيـاخت اـيا الـدورد دنبغـي أمل دركـز املنتـدى         

حملـرز صـىب قنفيـي أهـداف التنميـمل املسـتداممل       على وعيفتني رايسيتني وفا: استعراا التحتـدخت ا 
ومعا ــمل التحــددان ا ددــدة والناشــئمل الــش قىاج  ــا التنميــمل املســتداممل. ولتنفيــي هــيه الىالدــمل   
الىاســعمل الن ــاقد حيتــاع املنتــدى السياســي الرفيــع املســتىى إحت مســافان حيىدــمل مــت العلــىخت    

__________ 
البركان املنّظمىمل للمجمىعمل الرايسيمل جملتمع العلىخت والتشنىلىجيا هم ا  ان التاليمل: اجمللـس الـدوط للعلـىختد     ،19) 

واجمللــس الــدوط للعلــىخت االجتماعيــملد واال ــاد العــاملي ملنظمــان اهلندســملد وميشــت االطــالي علــى املزدــد مــت     
 .https://sustainabledevelopment.un.org/majorgroups/scitechcommunityاملعلىمان على الرابط التاط: 
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حتـد  الــدعم للمنتـدى يف ييـع أنبــ تهد    والتشنىلىجيـا. وجمتمـع العلـىخت والتشنىلىجيــا ملتـزخت بت    
 يف ذلك يف إطار ا  ىد احملددة الراميمل إحت قعزدز التفاعا بني العلىخت والسياسان. دا
 

ىمامل األدان الفعـال للليـتني ا ددـدقني املتصـلتني بـالعلىخت والتشنىلىجيـا اللـتني أقرهتمـا           
 2030خ مل عاخت 

ــا بحتـــ    - 197 ــىخت والتشنىلىجيـ ــع العلـ ــد جمتمـ ــالعلىخت    دؤدـ ــلتني بـ ــدقني املتصـ ــتني ا ددـ ىة اآلليـ
 ليمل قيسري التشنىلىجيا املبتركمل بـني العددـد مـت أصـحاب املصـلحملد      ‘ 1’والتشنىلىجيا وفا: 

 قحتردر التنميمل املستداممل على الصعيد العاملي.‘2’ و
وقضــم  ليــمل قيســري التشنىلىجيــاد الــش قســتند إحت التعــاومل بــني العددــد مــت أصــحاب     - 198
حمل مت بين م الدول األعضان واألوساط العلميمل وكيانـان األمـم املتحـدة وج ـان معنيـمل      املصل

أخرىد ا  ان التاليمل: فرد  عما مبتركا بـني وكـاالن األمـم املتحـدة معنيـا بتسـخري العلـم        
والتشنىلىجيــا واالبتشــار ألغـــراا أهــداف التنميــمل املســـتدامملد ومنتــدى قعاونيــا ألصـــحاب       

ــدددت مع  ــمل      املصــلحمل املتع ــراا أهــداف التنمي ــا واالبتشــار ألغ ــم والتشنىلىجي ــا بتســخري العل ني
 املستدامملد ومنربا إلشترونيا.

ومت أجا قعزدز التعاومل بني العددد مت أصحاب املصـلحملد أنبـا األمـني العـاخت لامـم       - 199
ــمًل قضــم    ــيه       ،20)أعضــان 10املتحــدة جممىع ــا وقضــم ه ــمل قيســري التشنىلىجي ــدعم آللي ــدخت ال قحت

ممــثلني عــت الــدواار العلميــمل وغريهــم مــت أصــحاب املصــلحمل مــت املنظمــان غــري           اجملمىعــمل 
احلشىميــملد ومــت بينــ م خــربان مــت اجمللــس الــدوط للعلــىختد ومــت الراب ــمل األمردشيــمل للنــ ىا    
بالعلىختد واملع د الدوط لتحليا النظم الت بيحتيمل. وقد ُطلجب مت اجملمىعملد الـش قعمـا مـع فردـ      

الن األمم املتحدةد أمل قساهم يف األعمـال التحضـريدمل للمنتـدى املعـ      العما املبترو بني وكا
بتســخري العلــم والتشنىلىجيــا واالبتشــارد وأمل قســاعد علــى ق ــىدر وقفعيــا املنــرب اإللشتــرويند   

 قحتدخت إحاطان ومسافان أخرى إحت املنتدى السياسي الرفيع املستىى. وأمل
قيسـري التشنىلىجيـا الـش دتمثـا هـدف ا العـاخت يف       ودؤدد جمتمعنا قاديدا قاما غادان  ليـمل   - 200

املساعدة على ق ىدر نظـم علميـمل وقشنىلىجيـمل وابتشاردـمل قفـي بـالغرا دعًمـا لتنفيـي أهـداف          
__________ 

األعضان هم: بيتر باكر )اجمللس العاملي لاعمـال التجاردـمل مـت أجـا التنميـمل املسـتداممل،حل وإدلمـر ودليـاخت االبـت           ،20) 
)مركـز احلشـم الـيايت والتنميـمل للبـعىب       كىلغالزدري )الراب مل األمردشيمل للنـ ىا بـالعلىخت،حل ومرينـا كاننغ ـاخت    

ــمل           ــى )جامع ــيىاالمل ف ــز،حل وش ــا والتركي ــ  بالتحــان والتشنىلىجي ــا املع ــ  العم ــى )فرد ــا داني األصــليمل،حل وإلينيت
ــىخت،حل          ــدوط للعل ــس ال ــامل )اجملل ــدي هاكم ــ ا )مؤسســمل أوســىالدو كــروز،حل وهاد ــاولى غاددل أكســفىرد،حل وب

للعلــىخت،حل ونيبىدســا ناكيســينىفيتش )املع ــد الــدوط لتحليــا الــنظم ورومــني مــىردزني )أكادمييــمل العــاي الثالــري 
 ،.i2-الت بيحتيمل،حل وحياة سندي )مع د أدتى
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ــدى املعــ         ــي  املنت ــاملي. ودنبغــي أمل دت ــىط  واإلقليمــي والع ــى الصــعد ال ــمل املســتداممل عل التنمي
ــا واالبتشــار فرصــمًل إلجــرا    ــم والتشنىلىجي ــع املســتىى بانتظــاخت ببــامل   بتســخري العل ن حــىار رفي

ــمل        ــا واالبتشــار ألغــراا أهــداف التنمي ــم والتشنىلىجي املســااا الرايســيمل املتصــلمل بتســخري العل
املستداممل بني واىعي السياسـاند والعلمـان واةـربان يف جمـال التشنىلىجيـا واالبتشـارد وممثلـي        

اص. ودنبغي أمل دشـىمل سـد   اجملمىعان األخرى مت أصحاب املصلحملد دا يف ذلك الحت اي اة
الفجــىة اآلخــية يف االقســاي يف الحتــدران العلميــمل والتشنىلىجيــمل بــني البلــدامل الناميــمل والبلــدامل  
املتحتدممل النمى والبلدامل الناشئمل مت بني املسااا املركزدمل امل روحمل. ودنبغي استخداخت  ليمل قيسـري  

نـىب وفيمـا بـني بلـدامل ا نـىب يف      التشنىلىجيا لتعزدز التعاومل الدوط بـني بلـدامل البـمال وا    
جمال العلم والتشنىلىجيـا واالبتشـارد وإقاحـمل إمشانيـمل االسـتفادة منـ اد بسـبا مـت بينـ ا قبـادل           

 املعارف والتشنىلىجيا.
 

 إطار لالستعراا العاملي  
ــاي للمســافمل        - 201 ــع أحنــان الع ــا يف يي ــىخت والتشنىلىجي ــد   حبــد أعضــان جمتمــع العل لحت

واملبـــاركمل يف أول منتـــدى متعـــدد أصـــحاب املصـــلحمل معـــ  بتســـخري العلـــم والتشنىلىجيـــا   
،. وسـريكز هـيا   2016حزدرامل/دىنيـه   7 - 6واالبتشار ألغراا أهـداف التنميـمل املسـتداممل )   

لشامنمل يف العلم والتشنىلىجيا واالبتشار للجميع مت أجـا  حتيـ    قسخري ال اقمل ا”املنتدى على 
. ولضــمامل عــدخت فلــا أي أحــد عــت الركــبد دنبغــي أمل دتضــمت  “أهــداف التنميــمل املســتداممل

دبـــارو في ـــا املتخصصــىمل يف علـــىخت ال بيعـــمل واالجتمـــاي وامل ندســـىملد   -املنتــدى مناقبـــمًل  
املتبعـمل يف التصـميم املبـترو لـربام      ببامل أفضا املمارسـان   - وغريهم مت أصحاب املصلحمل

العلم والتشنىلىجيا واالبتشار ذان األولىدمل مـع َمـت هـم يف أمـس احلاجـمل إحت احللـىل يف جمـال        
العلم والتشنىلىجيا واالبتشارد ومع أكثر الفئان ىعفا وهتميبا. وسُتسـج ا نتـاا  وقىصـيان    

ة املنتـــدى السياســـي الرفيـــع املنتـــدى يف مـــىجز دعـــده الرايســـامل املبـــاركامل سريســـا إحت دور 
. وحنــري احلشىمــان وأصــحاب املصــلحمل اآلخــردت املبــاركني يف هــيه   2016املســتىى لعــاخت 

 الدورة على إدالن االعتبار الىاجب هليه املسااا اهلاممل املتعلحتمل بالعلم والتشنىلىجيا واالبتشار.
وهـي   2030مل عـاخت  ومثمل أداة أخرى هاممل متصلمل بـالعلىخت والتشنىلىجيـا ُأقـرعن يف خ ـ     - 202

قحتردر التنميمل املستداممل على الصعيد العامليد اليي دبّشا جسرا فعـاال لـربط العلـىخت بالسياسـان     
هــي أول وثيحتــمل قــدعى إحت إعــداد هــيا التحتردــر  20العامــمل. وكانــ  الىثيحتــمل اةتاميــمل ملــؤمتر ردــى 

ىخت والسياسـان خـالل   باعتباره مـت منبـىران األمـم املتحـدة الراميـمل إحت متـتني التـرابط بـني العلـ         
املنتدى السياسي الرفيع املستىى املع  بالتنميمل املستداممل. وأعـدعن إدارة األمـم املتحـدة للبـؤومل     

 2015د مّث وىـع  التحتردـر األول عـاخت    2014االقتصاددمل واالجتماعيمل منىذجا هليا التحتردر عاخت 
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ت اجمللــس الــدوط للعلــىخت بالتعــاومل والتبــاور مــع جمتمــع العلــىخت والتشنىلىجيــا. وقــد قــدعخت كــا مــ 
 التحتردر. واجمللس الدوط للعلىخت االجتماعيمل إس امان جىهردمل يف وىع

ودــدعم جمتمــع العلــىخت والتشنىلىجيــا بحتــىة النــ   املتعــدد أصــحاب املصــلحمل واملتعــدد  - 203
قحتردـر التنميـمل    طبعـان املستىدان اليي قتعبعه إدارة البؤومل االقتصـاددمل واالجتماعيـمل يف إعـداد    

ســتداممل علـــى الصـــعيد العـــاملي. وســـيشىمل قحتردـــر التنميـــمل املســـتداممل علـــى الصـــعيد العـــاملي  امل
شـارك    ه ال بعـمل : وخـالل عمليـمل إعـداد هـي    2016متاحا لـدورة املنتـدى عـاخت     2016 لعاخت

إدارة البــؤومل االقتصــاددمل واالجتماعيــمل اجمللــس الــدوط للعلــىخت يف عحتــد اجتمــاي فردــ  خــربان   
. ،21)،2015 قبـردت األول/أكتـىبر   14-13) “استعراىـان األقـرامل  الحتضادا الناشـئمل و ”عت 

ــاول االجتمــاي الــيي حضــره حنــى     عــت ممــثالمــت علمــان ال بيعــمل واالجتمــاي و عاملــا  30وقن
الببشان الرايسيمل واملنظماند مثا اليىنسشى ومبـادرة أرا املسـتحتبا وشـبشمل حلـىل التنميـمل      

الحتادممل مت قحتردر التنميمل املسـتداممل علـى الصـعيد     ال بعاناملستدامملد مسالتني هامتني يف إعداد 
: الُن   املناسبمل لتحددد الحتضادا الناشئمل وسبا قنظيم استعراىان األقـرامل للمعـارف   فا العاملي

 العلميمل املحتدممل.
ــيس       - 204 ــش أجراهــا را ــمل التبــاور ال ــاا  عملي ــا إحت نت ــىخت والتشنىلىجي ــع جمتمــع العل ودت ل

ماعي ببامل ن اق التحتردر ومن جيته ووقرية إصدارهد وكيلك ببـامل  اجمللس االقتصادي واالجت
عالقته بالتحتردر املرحلي ألهداف التنميمل املستدامملد اليي سُيسترشـد  صـيلته يف دورة املنتـدى    

قنظيمــه كــا مــت اجمللــس  يف . ودلتــزخت جمتمــع العلــىخت والتشنىلىجيــاد الــيي شــارو  2016لعــاخت 
لـىخت االجتماعيـمل واال ـاد العـاملي ملنظمـان اهلندسـملد التزامـا        الدوط للعلـىخت واجمللـس الـدوط للع   

كــامال بالعمــا مــع إدارة البــؤومل االقتصــاددمل واالجتماعيــمل والبــركان اآلخــردت لشــي قشــىمل    
شـىمل  قاإلس امان يف قحتردر التنميمل املستداممل على الصعيد العاملي يف إطار عمليمل شـاململ ولشـي   

 قااممل على األدلمل دسترشد اا صانعى السياسان.التحتردر أداة قىدمل  طبعانمت  طبعملكا 
 

 قعزدز الن   املتشاململ يف وىع السياسان العاممل وقنفييها ورصدها واستعراى ا  
ــا    - 205 ــىخت والتشنىلىجي ــدما أشــار إحت خ ــمل عــاخت    صــرحيالحتــد كــامل جمتمــع العل  2030عن

فيـي أهـداف التنميـمل    جيـب أوال اقبـاي اـ  متشامـا يف قن    ليلكد . و“خ مل متشاململ”باعتبارها 
املستدامملد ألمل قناول األبعاد االقتصاددمل واالجتماعيمل والبيئيمل املندرجمل يف إطار كا هـدف مـت   
أهــداف التنميــمل املســتداممل دنبغــي أمل دــتم ب ردحتــمل متشاملــملد يف إطــار سياســان عامــمل متعســحتمل.    

__________ 
 :  التحتردر متاح على الرابط التاط ،21) 

  https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=13&nr=1859&menu=1634. 
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قـد قشـىمل إجيابيـمل    وثانياد مثمل قفـاعالن هامـمل بـني معظـم األهـداف اإلمناايـمل لالفيـمل: قفـاعالن         
بعــض هــيه مــع أمل محتادضــان. و متخضــ  عــتمــا قعّلحتــ  باوجــه التــآزر أو ســلبيمل إذا مــا   إذا

 ف نــاو)مثـا الصــالن بــني الغــيان واملـان وال اقــمل مــثال،    درســ  دراســمل مستفيضــملالتفـاعالن  
مل قفاعالن أخرى غري معروفمل جيدا. ودتمّثا اهلمع األكـرب يف أمل قنفيـي أهـداف التنميـمل املسـتدام     

على املستىدان احملليمل والىطنيمل واإلقليميمل ال دتناول املحتادضان املمشنملد مثا قلـك الحتاامـمل بـني    
السـتعراا  ”قغري املنا  والنمى االقتصادي وال اقمل. وبالفعاد أع رن إحدى النتاا  الرايسيمل 

واجمللــس الــيي أجـراه اجمللــس الـدوط للعلــىخت    ،22)“الغادـان املتعلحتــمل باهـداف التنميــمل املسـتداممل   
اـ  متشامـا ومنـب     اقبايالدوط للعلىخت االجتماعيمل أنه ال قزال مثمل  ددان أساسيمل يف كفالمل 

 التحتىقع يف قنفيي األهداف.
واســتنادا إحت هــيا االســتعرااد دعمــا اجمللــس الــدوط للعلــىخت واجمللــس الــدوط للعلــىخت  - 206

القــان االقســاق بــني أهــداف ف ــم أوجــه التــرابط وع”قحتردــر معنــىمل إعــداد االجتماعيــمل علــى 
ــىخت والسياســان العامــمل    ــمل املســتداممل مــت منظــىر العل ــا    “التنمي ــىفر إطــارا  ليلي مــت شــانه أمل د

اإلجيابيــمل بــني األهــداف والغادــان  وأالســلبيمل  ذان اآلثــارلتىصــيا ن ــاق التفــاعالن احملتملــمل 
على أوجـه التـآزر   املحتدممل وف  سّلم مت سبع نحتاطحل وسىف دعرا التحتردر جممىعمل مت األمثلمل 

أداة لتححتيـ  االقسـاق يف   املحتـدخت  إلطار التحليلـي والتصـنيا   ا يمل جعاواملحتادضان إلدضاح كيف
خــاص البلــدامل يف  ىجــهالسياســان العامــمل وقرقيــب األولىدــان. ودنبغــي أمل قفيــد هــيه األداة ب 

ــمل املســتداممل علــى الصــعيد الــىط . ود     ــي أهــداف التنمي ــنبــوىــع إطــار متشامــا لتنفي ع ر املىق
 ، نسخمل أوليمل مت هيا التحتردر.www.icsu.orgالببشي للمجلس الدوط للعلىخت )

 
ــمل        ــدامل املتحتدمـ ــان يف البلـ ــىرة البيانـ ــت ثـ ــىى مـ ــدة الحتصـ ــ  الفااـ ــمل   حتيـ ــدامل الناميـ والبلـ

 السىان ىعل
مع بدن قنفيي أهداف التنميمل املستدامملد مّثمل حاجمل ملحـمل إحت اسـتخداخت ثـىرة البيانـان      - 207

البلـدامل وييـع أصـحاب املصـلحمل. وقسـتفيد العددـد مـت احلشىمـان والبـركان           لصاحل ييع
اةاصمل والباحثني ومنظمـان اجملتمـع املـدين بالفعـا مـت عـاي جددـد مـت البيانـاند قتـىافر فيـه            
بيانان بسرعمل وبشميان أكرب وبتفاصيا أكثر مـت أي وقـ  مضـى. ولشـت عـددا كـبريا جـدا        

 همريها مت أصـحاب املصـلحمل مسـتبعدومل بسـبب افتحتـار     مت احلشىمان واألوساط العلميمل وغ
 إحت املىارد واملعارف والحتدران والفرص.

__________ 
ــىخت/ا   ،22)  ــدوط للعلـــ ــس الـــ ــر اجمللـــ ــاط:    قحتردـــ ــرابط التـــ ــى الـــ ــاح علـــ ــمل متـــ ــىخت االجتماعيـــ ــدوط للعلـــ جمللس الـــ

http://www.icsu.org/publications/reports-and-reviews/review-of-targets-for-the-sustainable-development-

goals-the-science-perspective-2015. 
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وقــد صــدر التحتردــر األخــري لفردــ  اةــربان االستبــاري املســتحتا املعــ  بتســخري ثــىرة    - 208
 البيانان ألغراا التنميمل املستداممل اليي أنباه األمني العاخت يف الىق  املناسب )قبـردت الثـاين/  

التحتردـــر جممىعـــمل شـــاململ مـــت التىصـــيان يف أربعـــمل جمـــاالند  هـــيا ،. وحيـــدد 2014مرب نـــىف
ــادئ واملعــادريحل و    حتيــ ‘ 1’هــي:  ــا  ‘2’ قىافــ  عــاملي يف اآلران ببــامل املب قحتاســم التشنىلىجي

النظـر   ‘4’ وقىفري مىارد جدددة لتنميمل الحتـدرانحل   ‘3’ وواالبتشاران مت أجا الصاحل العاختحل 
 .اإلدارة الرشيدةمسااا غريها مت العامليمل و يف مسااا التنسي 

ونظر جمتمع العلىخت والتشنىلىجيا إحت هـيا التحتردـر باهتمـاخت كـبري وهـى حيـرّي املنتـدىد         - 209
باالشتراو مع اللجنمل اإلحصاايمل لامم املتحـدةد علـى متابعـمل اجملمىعـمل البـاململ مـت التىصـيان        

األوسـاط العلميـمل الدوليـمل مـت جانبـ ا       شـا قعوالش قدعم ا فرد  اةـربان االستبـاري املسـتحتا.    
مسااا إدارة البيانان والىصىل إلي ا والسياسان العاممل املتصلمل اـاد وال سـيما عـرب     ري على 
:  نــمل البيانــان للعلــىخت والتشنىلىجيــا ونظــاخت د وفــا مــت هيئــان اجمللــس الــدوط للعلــىختنيهيئــت

 البيانان العاملي التابع للمجلس الدوط للعلىخت.
د علـى  سـني   1966وقعما  نمل البيانان للعلىخت والتشنىلىجيـاد الـش قاسسـ  عـاخت      - 210

ومىثىقيتـ ا وإدارهتـا وسـ ىلمل احلصـىل     إلنسانيمل جىدة البيانان امل ممل  ميع العلىخت ال بيعيمل وا
و ـدد  ‘ ثـىرة البيانـان  ’علي ا. وقعتـرف اسـتراقيجيمل اللجنـمل بـالتحىالن التار يـمل النايـمل عـت        

 جماالن عما ذان أولىدمل: ثالثمل
السياســان املتعلحتــمل بالبيانــان: دعــم قنفيــي املبــادئ والسياســان واملمارســان  )أ، 

 املتصلمل بالبيانان
ــع        )ب،  ــا مـ ــان وقشييف ـ ــىخت البيانـ ــاق علـ ــيع  فـ ــان: قىسـ ــلمل بالبيانـ ــىخت املتصـ العلـ
 العلميمل البحى 
نظـم العلـىخت )ال سـيما    بنان الحتدران يف جمال البيانان:  سني امل ـاران وأدان   )ع، 

 يف البلدامل املنخفضمل واملتىس مل الدخا،
بـجيع حصـىل   أما نظاخت البيانان العاملي التابع للمجلس الـدوط للعلـىخت في ـدف إحت ق    - 211

وخـــدمان البيانـــان  دالبيانــان العلميـــمل املضـــمىنمل ا ـــىدة ا ميــع علـــى قـــدخت املســـاواة علـــى  
يف األجـا ال ىدـا عـرب طاافـمل مـت       لى حست إدارةحرصا عواملنتجان واملعلىمان املتصلمل ااد 

التخصصان. وعالوة على ذلكد دؤدـد نظـاخت البيانـان العـاملي التـابع للمجلـس الـدوط للعلـىخت         
إنبــان خــدمان مىثىقــمل لتحتــد  البيانــان العلميــمل وهــى ملتــزخت بتعزدــز االمتثــال ملعــادري البيانــان   

انان املتاحمل مت خالل مسـتىدعان بيانـان   جممىعان البيوكثري مت واالقفاقيان املتف  علي ا. 
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 مفيــدةوخـدمان البيانــان الـش دحتــدعم ا نظـاخت البيانــان العــاملي التـابع للمجلــس الـدوط للعلــىخت      
ــمل املســتداممل. و    ــي أهــداف التنمي ــالرصــد قنفي ــ قبع ــابع    ل ــاملي الت ــان الع يلكد وىــع نظــاخت البيان

ــدمي البيانــ     ــىختد كخ ــىة أوحتد قاامــمل دحت ــدوط للعل ــس ال الشلمــان الرايســيمل    ــددان للمجل
األفيمل يف قنفيي أهداف التنميمل املستدامملد وأس م نظاخت البيانان العاملي كـيلك يف إعـداد    ذان

ن  ا ت ي   خبصة قبلبلبننبا  قحتردر التنميمل املستداممل على الصعيد العاملي املعنىمل  مت 8الفصا 
 .لفص  الان لة امسا امة: حبلة  ففيعلب

مــت خــالل عحتــد جممىعــمل مــؤمتران عــت البحــري العلمــي    أدضــا تــامل معــا قعمــا اهليئو - 212
(noCaDaDicS،  قىســيع  فــاق علــىخت البيانــان يف    ” حــىل مىىــىي  2016يف أدلىل/ســبتمرب

بثــىرة ’مــت أجــا معا ــمل طاافــمل مــت املســااا امللحــمل واألساســيمل املتصــلمل   ،23)“البحــري العلمــي
ثـىرة البيانـان ومعا ـمل     علـى إثـر  وبالتحىل الـيي طـرأ علـى البحـري العلمـي حـددثا       ‘ البيانان

 إجران البحى . أثنانهيه املسااا 
ليـمل  اجمللس الدوط للعلىخت وثال  منظمـان علميـمل دو   أصدرواستنادا إحت هيه األنب ملد  - 213

اجمللــس الــدوط للعلــىخت االجتماعيــمل واألكادمييــمل العامليــمل للعلــىخت والبــراكمل بــني   -رايســيمل أخــرى 
وقد أشـار إليـه    ،24)اقفاقا دوليا ببامل البيانان املفتىحمل يف عاي البيانان الضخممل -األكادمييان 

املعنيـمل بتسـخري    الصادر عـت اللجنـمل   “استبراف  فاق التنميمل الرقميمل”قحتردر األمني العاخت املعنىمل 
E/CN.16/2016/3) العلم والتشنىلىجيا ألغراا التنميمل يف اجمللس االقتصادي

د وباب التىقيع ،،25)
 اآلمل للمنظمان/املؤسسان العلميمل األخرى. اعلى هيا االقفاق مفتىح

 
 قنفيي أهداف التنميمل املستدامملوسااا  -قعزدز العلم والتشنىلىجيا   

أخـرى   السياسان واملمارسني والعلمان وق اعـان  واىعيقعزدز البراكمل بني  دبشا - 214
ــع املـــديند ب مـــت ــارهاجملتمـ ــااا التنفيـــي وهت  اعتبـ ــملمـــت وسـ ــمل الظـــروف امل يئـ ــمل  نفيـــيلتؤاقيـ خ ـ
تصــدي هلــاحل د مســالمل أساســيمل للمبــاركمل يف  ددــد املســااا احلامســمل الــش دــتعني ال  2030 عــاخت

واملباركمل يف إنتاع املعارف الش قدعم بفعاليمل عمليمل افاذ الحتـراران علـى جملتلـا املسـتىدانحل     
 واملباركمل يف التىصا إحت حلىل مثبتمل بادلمل علميمل.

__________ 
 (23، www.scidatacon.org/2016. 
ــاط:    ،24)  ــرابط التـــ ــى الـــ ــاح علـــ ــاق متـــ ــتمارة www.icsu.org/science- international/accordاالقفـــ ــرارحل واســـ  إقـــ

-https://docs.google.com/forms/d/1LGAoUnS3vJ1-3yc5d :علـــــــى الـــــــرابط التـــــــاط   متاحـــــــمل االقفـــــــاق

ZNlMyGoeKRNm4fbwXnL1qw78/viewform. 
 (25، http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ecn162016d3_en.pdf. 
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خت والتشنىلىجيــا بحتــدر كــبري ألغــراا التنميــمل  ىالعلــ حاجــمل ماســمل إحت قســخريوهنــاو  - 215
ــا حنــريد البلــدامل  ــ ا واملتحتدمــمل النمــى ال داملســتداممل. وإنن ــمل من ــمل   دنامي ــادة األنبــ مل العلمي علــى زد

 علـى قىطيـد  التنميمل املستدامملد ونبجع  املىج مل لتححتي الحتدران قنميمل والتشنىلىجيمل الىطنيمل و
 أدضـا تعاومل بني األوساط العلميمل واألوساط املعنيـمل بالسياسـان العامـمل. ودنبغـي للحشىمـان      ال

ــدوط    ــاومل ال ــا للتع ــمل     جمــاليف أمل قعــزز دعم  ــدران العلمي ــان الحت ــملد وبن ــمل اهلام البحــى  العلمي
 والتشنىلىجيملد وقبادل املعارف واالبتشار.

بعـض   2015وديكر األمني العاخت يف قحتردره التجميعي ببامل خ مل التنميمل ملـا بعـد عـاخت     - 216
عـاختد   هىجـ  حتيـ  التنميـمل املسـتداممل ب    اجملاالن الرايسيمل الش ميشت مت خالهلا قعزدـز دور العلـم يف  

 والش قس م يف قنفيي أهداف التنميمل املستداممل على وجه التحددد. وقبما هيه اجملاالن ما دلي:
ــاط        )أ،  ــدعم املـ ــب الـ ــع منـ ــىدرد مـ ــري والت ـ ــى البحـ ــاخت علـ ــاق العـ ــادة اإلنفـ زدـ

 لالبتشاران الش قعزز املنتجان وعمليان اإلنتاع واالست الو غري املستداممل.
ــاركمل  )ب،  ــتىى مبـ ــا    ســـني مسـ ــاة يف جمـــاالن العلـــم والتشنىلىجيـ ــرأة والفتـ  املـ

 )دا يف ذلك قشنىلىجيان املعلىمان واالقصاالن، واهلندسمل والرداىيان.
قعزدز الدعم املحتدخت للبلدامل الناميـملد وأقـا البلـدامل منـىا علـى وجـه اةصـىصد         )ع، 

  للســـماح هلـــا باالســـتفادة مـــت زدـــادة فـــرص الىصـــىل إحت التشنىلىجيـــان مـــت أجـــا  حتيـــ  
 املستداممل. التنميمل

ــمل )د،  ــش     إقام ــادران ال ــى أســاس املب ــا عل  قبــماالبــراكان يف جمــال التشنىلىجي
علـى  ا ميـع  إجياد حلىل. وىمامل حصـىل  حيدوها احلرص على واملتعدددت أصحاب املصلحمل 

احلـــىافز الســـليممل  إجيـــادفىااـــد املعـــارف والتشنىلىجيـــاد دـــا يف ذلـــك أشـــد البلـــدامل فحتـــراحل و  
 للممارسان املستدامملد واالبتشاران التشنىلىجيمل الالزممل لتححتي  التنميمل املستداممل.

 
 العلىخت واهلندسمل يف دعم املنتدى السياسي الرفيع املستىى دور

دور  20الصـادرة عـت مـؤمتر ردـى     “ املستحتبا الـيي نصـبى إليـه   ”أوىح  وثيحتمل 
أمل دشـىمل جـزنا مـت خ ـمل التنميـمل      العلىخت يف دعـم أهـداف التنميـمل املسـتدامملد الـيي دنبغـي       

ــا ــد عــاخت   مل ــع املســتىى. ومنــي ذلــك احلــنيد قبــارو        2015بع واملنتــدى السياســي الرفي
عما ام مل على بنـان اهلياكـا األساسـيمل الالزمـمل     األوساط العلميمل واهلندسيمل مباركمل قاممل وق

د وىـع   2012لدعم اة ملد باالستناد إحت عحتىد مت التنسي  الدوط للبحـى . ويف عـاخت   
مبـادرة أرا   -على وجـه اةصـىص مبادرقـامل أساسـيتامل جددـدقامل علـى الصـعيد الـدوط         

اط العلميــمل اــدف حبــد الــدعم مــت األوســ  -املســتحتبا وشــبشمل حلــىل التنميــمل املســتداممل  
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ــمل       ــان اهلندسـ ــاركمل منظمـ ــافمل إحت مبـ ــرد باإلىـ ــيا األمـ ــتداممل. وهـ ــمل املسـ ــداف التنميـ ألهـ
واملنظمان األخرى الحتاامملد دىّفر إطـارا دوليـا جددـدا لـدعم السياسـان العامـمل واملبـاركمل        

 في ا. ويف هيا اإلطار:
ــمل د مــمل      •  ــىخت االجتماعي ــدوط للعل ــس ال ــىخت واجملل ــدوط للعل ــس ال التنســي   دضــ لع اجملل

الدوط وميثالمل األوساط العلميمل بىصف ما جزنا مت اجملمىعـمل الرايسـيمل جملتمـع العلـىخت     
 اليي شارو يف قنظيمه أدضا اال اد العاملي ملنظمان اهلندسمل. -والتشنىلىجيا 

قىفر مبادرة أرا املستحتبا التنسي  الدوط للبحى  املتعددة التخصصـان الـش قـدعم     • 
 التنميمل املستداممل.خ مل أهداف 

 خب ـمل  الصـلمل  ذان العلميـمل  احللىل واختبار مميع املستداممل التنميمل حلىل شبشمل قتىحت • 
 .املستداممل التنميمل أهداف

 .العاخت لامني املبىرة العلمي االستباري اجمللس دسدي • 
 التنميـمل  أهـداف  علـى  اهلندسـمل  ملنظمـان  العاملي اال اد يف الدااممل التحتنيمل اللجامل قرّكز • 

 .عبر السبعمل املستداممل
 وىـع  يف أعـاله  املـيكىرة  الدوليـمل  واهلندسـيمل  العلميـمل  والبـبشان  املنظمـان  وهيه

 واملمارسـان  والسياسـان  العلـىخت  بـني  ا ددـد  التفاعـا  دعـم  علـى  معـا  للعمـا  دؤهل ا مثاط
 االاـتالف  علـى  التحددـد  وجـه  علـى  هيا ودن ب . 2030 عاخت خ مل لتنفيي منه بد ال اليي
 املسـتحتبا  أرا ومبـادرة  االجتماعيـمل  للعلىخت الدوط واجمللس للعلىخت الدوط اجمللس بني الحتاام
 .العلمي االستباري واجمللس املستداممل التنميمل حلىل شبشمل مثا احملتملنيد البركان وساار

  
 جممىعمل أصحاب املصلحمل مت ق اي التعليم واألوساط األكادمييمل - ثامنا 

 ركب: ما اليي نعنيه وما اليي دستتبع ذلك؟أي أحد ال فلاعدخت   
مل أمبـدأ يف صـميم خ ـمل التنميـمل املسـتدامملد حيـري        “عدخت فلا أحـد عـت الركـب   ” - 217

علـــى البـــمىل واملســـاواة  مـــع التبـــدددييـــع األمـــم والبـــعىب  قـــؤّثر يفأهـــداف ا وغاداهتـــا 
واإلنصاف وعدخت التمييز واحتراخت ييع ححتىق اإلنساملد بغض النظر عـت نـىي ا ـنس والسـت     
واملركز االقتصادي واملىقع والعرق واألصا اإلث  والددت واإلعاقمل وال بحتمل االجتماعيـمل وامليـا   

العىااـ  السياسـيمل    ودتـىخعى إزالـمل   نـا ييعـا  نبي تـرابط المـدى  ربز ا نسي ووىع اإلقاممل. وهى دـ 
رسعـخ ثحتافـمل العنـا    الـش ق واالقتصاددمل والثحتافيمل واالجتماعيملد فضال عت قغـيري عالقـان الحتـىى    

والتمييــز واحلشــم الحتمعــي وقســليع احليــاة والبــعىب وازدران ححتــىق اإلنســامل واإلفــالن مــت   
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ــاب و ــاالعحت ــردىل دومل مبــاركمل كــا   ــ شل ــا  ف ــىق  دومل بنبــاط يف اجملتمــع و من ــال ححت إعم
 شراممل.برفاه ويف لعيش مؤاقيمل لد وهتيئمل بيئمل املشفىلمل لنا نساملاإل

ــا  - 218 ــدأ وعلين ــمل املســتداممل   وحنــت نب ــي خ ــمل أهــداف التنمي ــامل األهــداف   قنفي ــرف ب أمل نعت
 يف ازدادن أوجــه عــدخت املســاواةبــا اإلمناايــمل لالفيــمل ي قــنج  يف معا ــمل أوجــه عــدخت املســاواةحل  

عـدخت فلـا أحـد عـت     ” فشـرة  يفالشـامت  دتعسـم املبـدأ التـىجي ي    الىاقـع يف ييـع أحنـان العـاي. و    
بافيــمل خاصــمل يف ســياق قزادــد األزمـان وقفاقم ــاد دــا يف ذلــك األزمــان االقتصــاددمل   “الركـب 

. ولـيلك جيـب أمل دظـا    أصـال هتميبـا   أكثر الفئانوالبيئيمل والصحيمل والزناعاند وكل ا قؤثر يف 
خ ـمل أهـداف التنميـمل املسـتداممل وحنـت منضـي       يف صـميم   “عـدخت فلـا أحـد عـت الركـب     ”مبدأ 
 والبمىل. د دا دضمت التغيري اهليشلي اليي دؤدي إحت قعزدز املساواةيف هيا السبيا قدما
ولل دف الرابع مت أهـداف التنميـمل املسـتداممل دور حاسـم يف قبـجيع  حتيـ  أهـداف         - 219

صــاددمل والبيئيــملد ألنــه دبــجع علــى التنميــمل االجتماعيــمل واالقت دــا في ــاالتنميــمل املســتداممل كلــ اد 
قعزدز املىاطنـمل ومتشـني ييـع الرجـال والنسـان والفتيـامل والفتيـان مـت  حتيـ  كامـا إمشانـاهتم            

دعــزز داعــم التعلــيم حــ  أساســي مــت ححتــىق اإلنســامل وحــ  وواملبــاركمل بنبــاط يف اجملتمــع. 
ساار احلحتىق االجتماعيمل واالقتصاددمل والثحتافيمل والسياسيمل واملدنيمل. وعالوة على ذلـكد دـؤدعي   

والتعليم غري املدرسـي والـتعلم مـدى احليـاة دورا حيىدـا يف قعّلـم       نظامي وغري ال النظاميالتعليم 
ــا ــم   كي ــانعمــاد وقعّل ــم   كي ــانشــىملد وقعّل ــم    كي ــاد وقعّل ــيش مع ــا نع ــر كي أنفســنا نغيع

 تمعاقنا مت أجا الصاحل العاخت.وجم
يف صـميم اهلـدف الرابـع مـت أهـداف التنميـمل        “عدخت فلا أحد عـت الركـب  ”ومبدأ  - 220

أمل دشـىمل كـا فـرد    هـيا دحتتضـي   ز على التعليم املنصا والباما للجميعد ورّكنه داملستداممل أل
كامــا   مــت أجــا  حتيــوقــادرا علــى احلصــىل علــى دورة كاملــمل مــت التعلــيم ا يــد واجملــاين.   

يا احلــ  عنــد والدهتــم وأمل لل ــالب واملــتعلمنيد جيــب أمل دبــدأ التمتــع اــالتعليميــمل  مشانــاناإل
مرحلــمل ال فىلــمل املبشــرة والتعلــيم االبتــدااي  بــامل دبــماد حيــاهتمدســتمر خــالل ييــع مراحــا 

سـتلزخت  واإلعدادي والثانىي والتعلـيم العـاط ومـا بعـدهد يف سـياق الـتعلم مـدى احليـاة. وهـيا د         
لتغّلب علـى أشـشال التمييـز والعنـا املتعـددة يف التعلـيم ومـت خاللـه. ودعـ  ذلـك أدضـا أنـه             ا

دنبغي قعزدـز نظـم التعلـيم العـاختد وقـىفري املـىارد العامـمل لتمىدـا التعلـيم العـاختد دـا يف ذلـك مـت              
 يف ييـع أحنـان العـاي    الـش قتجلـى  املساعدة اإلمناايمل الرمسيملد ودنبغي وقا اماهان اةصخصـمل  

والش قزدد مت التحتسيم االجتماعي. ويف سـياق قزادـد األزمـان والزناعـاند جيـب كفالـمل احلـ         
 .األطفال والببامل والشبارمت امل مبني  د أيقضررا شد الناسيف التعليم بصفمل خاصمل أل
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 التركيز على التنفيي: املالم  الرايسيمل واألولىدان  
عـت الركـب يف السـنىان املحتبلـمل بـيل      كفالـمل عـدخت فلـا أحـد     مسالمل سىف قت لب  - 221

عد العــاملي واإلقليمـي والـىط . ومــت ا ىانـب البالغــمل األفيـمل يف هــيا     ج ـىد كـبرية علــى الصُـ   
باهـداف التنميـمل    مما ديكي الىعيعلى ن اق واسع وعلى ييع املستىداند  اة ملالصدد نبر 
ــك   املســتداممل  ــار ذل ــىط املســؤوليمل عــت  حتيحت ــا باعتب ــ اع عمــا  وق . وهــيا مبــتركا أفحتــا ومن

مـت الـدول األعضـان واجملتمـع      الـيي ال بـد منـه   سيبشا األساس لتسخري االلتزاخت السياسـي   ما
وغريهـم مـت   ييع األهداف بـروح مـت التعـاومل بـني احلشىمـان        حتي كفالمل  مت أجاالدوط 

ر والتنسـي د  أصحاب املصـلحملد ومـت خـالل النـ   املبـتركمل بـني الحت اعـان الـش قعـزز احلـىا          
مــت يف كــا هــدف انســجاما مــع االعتــراف بــتالزخت وقــرابط ييــع ححتــىق اإلنســامل املــيكىرة   

 .السبعمل عبرة أهداف التنميمل املستداممل
بالتفصــيا الححتــاد وىــع  ليــان عامليــمل وإقليميــمل   بيانــه ومــت امل ــم جــداد كمــا ســريد  - 222

كفالــمل املبــاركمل النبــ مل   ووطنيــمل لرصــد أهــداف التنميــمل املســتداممل ومتابعتــ اد فضــال عــت        
. فعلى الصـعيد اإلقليمـيد ستضـ لع اللجـامل اإلقليميـمل لامـم       الصعدللمجتمع املدين على ييع 

ا  ان الفاعلمل ذان الصلملد دا يف ذلك اجملتمع املديند بدور هـاخت يف إبـراز    غريها متاملتحدة و
ل االسـتراقيجيان املبـتركمل.   الحتضادا االجتماعيمل والتعليميمل العاممل الش ميشت معا ت ا مـت خـال  
أحـد   امبـدأ عـدخت فلـ   قرسـيخ  وسيساعد قعزدز التعاومل والتبادل والتعلم فيما بني البلدامل على 

ــمل ميشــت    ــان أفحتي ــزعــت الركــبد يف إطــار عالق ــيي وقبادهلــا نحتــا السياســان  يف علــ ا قعزد ال
 دشتسي أفيمل بالغمل.

عان والسياسـان الىطنيـمل مـع    وعالوة على ذلـكد سـيشىمل مـت امل ـم مىانمـمل التبـرد       - 223
ــمل املســتدامملد عنــد الضــرورةد دــا يف ذلــك افــاذ      االلتزامــان املحت ىعــمل يف إطــار أهــداف التنمي

أوجــه التمييـز اهليشليـمل واملؤسسـيمل والتار يـمل و     جىانــبقرمـي إحت معا ـمل   قصـحيحيمل  إجـرانان  
ى الصـعيددت  واالستبعاد. وهيا مـا سيحتتضـي وىـع اسـتراقيجيان وخ ـط للتنفيـي علـ       رمامل احل

قنفيـيها ب ردحتـمل قاامـمل علـى املبـاركملد وخباصـمل       وىرورة   اسياقمع مراعاة الىط  واإلقليمي 
دتعلـــ  منـــ ا باألقليـــان األكثـــر هتميبـــا واحملـــددة  ليـــا. ونظـــرا القســـاي ن ـــاق وعمـــ    مـــا

ــتفيد   أهـــــداف ــت أمل قســـ ــتدامملد ميشـــ ــمل املســـ ــت  االتنميـــ ــمل مـــ ــي الىطنيـــ ــتراقيجيان التنفيـــ ســـ
اآلمل وحـىت   اعتبـارًا مـت  انتحتاليمل قشـىمل دثابـمل نحتـاط مرجعيـمل للتحتـدخت احملـرز        “مرقشزان” ددد 
 .2030عاخت 
ومت األمـىر البالغـمل األفيـمل لتنفيـي أهـداف التنميـمل املسـتداممل علـى ييـع املسـتىداند            - 224
ملبدأ األساسي املتمثا يف عدخت فلا أحـد عـت الركـبد قىليـد املعلىمـان واملعـارف       عمال اوإل
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ــش متشن ــم   ال ــت  ســني ف  ــا م ــمل ان ــا   لتحــددان املحتبل ــك أســبااا   بشــا معاني  ــا يف ذل ــملد د الدقيحت
د فضـال عـت إجـران  ـى  قحتـىخت      متينـمل ونتااج ا. وسيشىمل مت الضروري إنتاع بيانان مصنفمل 

علــى املبــاركملد وكــيلك التعــاومل مــع األوســاط األكادمييــمل. وســيمّشت إنتــاع بيانــان وإجــران  
ييع الفئـان و حتيـ     ماعاالستراقيجيان الش قشفا إد  ددد  ى  مت هيا الحتبيا مت  سني

 جملتلا الغادان املدرجمل يف ييع األهداف.
وفيما دتعل  بالتعليمد سـيشىمل مـت امل ـم احلفـاى علـى االقسـاق مـع منظىمـمل مفـاهيم           - 225

اإلنســاين خ ابــان السياســمل التعليميــمل العامليــمل الــش فتــزل الشــاات ناهضــمل ححتــىق اإلنســاملد وم
جمــرد رأمســال ببــري وال قركــز إاّل علــى معــدالن العىااــد االقتصــاددملد وقفــت  البــاب أمــاخت  يف

ــمل مناســبمل وشــاململ و       ــمل نظــم قعليمي ــت امل ــم إقام ــاح. كمــا ســيشىمل م ــ  األرب ــمل حتي ــى  متين عل
أمل  ال بـد ذلـكد  تححتيـ   في ـا. ول نفـي  الصعيددت الىط  واحمللي قعشس صـىرة اجملتمعـان الـش ق   

ــيم الحتياجــان   دســتجيب ــىذع    ي ــىرهالتعل ــاي من ــى اقب ــتعلمني عل د ال أمل جيــرب ال ــالب وامل
مبـدأ عـدخت فلـا أحـد     إلعمـال  قعليمي واحد دناسب ا ميع. ويف هيا املع،د مـت امل ـم جـدا    

نشـر  الـش قُ منـاذع التنمـيط    التعليم االعتراف بالتنىي الثحتايفد واالبتعاد عـت  جمال عت الركب يف
ىدان وقؤدي إحت ع ىر أششال متعددة مـت التمييـز واالسـتبعاد داخـا الـنظم      التنىي واهلأوجه 

 التعليميمل وخارج ا.
ــيم ا يــدد الــيي دشــىمل شــامال للجميــع  دبــجع و - 226 ومنصــفاد علــى التغلــب علــى   التعل

هـي  البيئـملد و باآلخردت واالهتماخت بالتمييز والعنا باششاهلما املتعددة ودستتبع املىاطنمل العامليمل و
لـددناد يف   أمىر بالغمل األفيـمل يف كفالـمل عـدخت فلـا أحـد عـت الركـب. وجيـب أمل دشـىمل          كل ا

ذوي األهليـمل وحـب   مـت العـاملني يف جمـال التعلـيم مـت       غريهـم معلمـىمل و  صلب التعليم ا يدد
حـدا   . وجيـب أمل ُدعتـَرف بالعـاملني يف جمـال التعلـيم بىصـف م عناصـر بالغـمل األفيـمل إل         العما

فمت األمىر ذان األولىدـمل يف قنفيـي    ليافضي إحت اإلنصاف والبمىل. وديي لتغيري اهليشلي الا
أهداف التنميمل املسـتداممل كفالـمل دعـم املعلمـني وغريهـم مـت العـاملني يف جمـال التعلـيم درقبـان           

سـتمرد ومتثيلـ م يف السياسـمل العامـمل     امل  ـ  املت ـىدر  الد فضـال عـت   كرميـمل وعـروف عمـا    الاحتمل
  ليان للحىار االجتماعي مع منظمان املعلمني. و/أو قعزدز وصنع الحترار. وجيب وىع

وال بد مت إقاحمل املىارد الالزممل إلااز خ ـمل أهـداف التنميـمل املسـتدامملد دـا يف ذلـك        - 227
منـ اد وذلـك لشفالـمل التعلـيم ا يـد والبـاما        4باهلـدف   ملاجملمىعمل الشاململ مت الغادان املرقب ـ 

د مــت قبيــا األطفــال غــري ا أشــد صــعىبملالىصــىل إلي ــمل الفئــان الــش دشــىوخاصــمل  -للجميــع 
امللتححتني باملدارس والبـباب والشبـار الـيدت ال دسـت يعىمل الحتـرانة أو الشتابـملد وييـع الفئـان         

مـت   التمييـز. وجيـب علـى احلشىمـان أمل فصـد احلـد األقصـى        مت امليكىرة أعاله الش قعاين
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يف املااــمل مــت النــاق  احمللــي اإليــاط وعــت   6إحت  4مىاردهــا املتاحــملد علــى أال قحتــا أبــدا عــت  
 العاختد على النحى احملدد يف إطار العما اةـاص بـالتعليم حـىت    اإلنفاقيف املاامل مت  20 إحت 15

ــاخت  ــاردس يف قبــردت الثــاين/نىفمرب       ييد الــ2030ع ــه الــدول األعضــان يف ب . 2015اعتمدق
 ب إال بضمامل جمانيمل التعليم.عدخت فلا أحد عت الركدها بميشت للحشىمان الىفان بىع وال

التمىدا احمللي مت خـالل نظـم الضـردبمل التصـاعددملد ومنـع التـ رب مـت         ةودنبغي زداد - 228
التجاردـمل الشـبرية. كمـا جيـب     لفاادة املؤسسـان   دفع الضرااب وإلغان احلىافز الضردبيمل الضارة

اد وأوجـه عـدخت   على احلشىمان أمل قشفا عدخت ىياي األمىال املخصصـمل للتعلـيم بسـبب الفسـ    
زدادة املساعدة اإلمناايمل الرمسيمل والتعاومل الدوطد وكفالـمل االقسـاق بـني    كيلك الشفانة. وجيب 

ــملد         ــددىمل ولهغاث ــان ال ــرام  إللغ ــراح وىــع ب ــكد جيــب اقت ــى ذل ا  ــان املاحنــمل. وعــالوة عل
 دنبغــي قفعيــا مبــادئ اإلقــراا واالقتــراا الســيادي املســؤول الــش وىــع ا مــؤمتر األمــم  كمــا

 املتحدة للتجارة والتنميمل )األونشتاد،.
مت األهداف اإلمناايمل لالفيـمل   4وسىف دؤدي فصيد أمىال إىافيمل  حتيحتًا لل دف  - 229

عامـاد علـى النحـى     12إحت هتيئمل الظروف املالاممل لت بي  جمانيمل التعليم االبتدااي والثانىي ملـدة  
وغريهــا مــت احلــىاجز االقتصــاددمل املتعلحتــمل أدن الرســىخت الدراســيمل قــد و .1-4احملــدد يف الغادــمل 

الفئــان  إعاقـمل باحلصـىل علــى التعلـيم )مــت قبيـا النحتــا واملـىاد املدرســيمل والـزي املدرســي، إحت      
التركيــز علــى   ســيشىمل ححت ــا يف احلصــىل علــى التعلــيم. و   عــت اســتيفان  احملرومــمل اقتصــاددا  

بال  األفيـمل يف كفالـمل    عاماللتعليم اانيمل االستراقيجيان امللمىسمل الش قتي  اإلعمال التدرجيي جمل
ييـع ححتـىق اإلنسـامل وأهـداف التنميـمل املســتداممل       حيـري إمل عـدخت فلـا أحـد عـت الركـب. و     

لــى  ســني األحــىال املعيبـــيمل    مــا بينــ اد فمــت األفيــمل دشــامل أدضــا التبــجيع ع       يمتراب ــمل ف 
 وال الب. لاسر
عزدـز نظـم التعلـيم العـاخت     وعمىماد فلمل كفالمل عـدخت فلـا أحـد عـت الركـب دت لـب ق       - 230

التعلم والتعليم ا يددت واملتسـمني بالبـمىليمل    فرَص والشبارالش قتي   ميع األطفال والبباب 
بــما  د) حيظــى بالتحتــددر  قعليمــي جمتمــعهــيه العمليــمل   قــىاختواإلنصــاف. وجيــب أمل دشــىمل   

شـفافمل وقاامـمل   ال الب/املتعلمني واملدرسـني/املربني،د وقـدر كـاف مـت التمىدـا العـاختد وإدارة       
على املبـاركمل للـنظم التعليميـملد دـا يف ذلـك إدارة املـدارس واملؤسسـان التعليميـمل. وجيـب أمل          

ــش     ــان ال ــان امل مبــمل والحت اع ــان صــنع     ققشــىمل الحت اع ــمل يف عملي ــت الركــب ممثل ــا ع تخل
 واملدرســي. وقــؤدي خصخصــمل التعلــيمد    السياســان والتحتيــيم علــى الصــعد الــىط  واحمللــي     

ظـم قرقيبـان البـراكمل بـني الحت ـاعني العـاخت واةـاصد إحت التمييـز ىـد الفحتـراند           دا يف ذلـك مع 
االقتصـاديد ونـىي    - وقفاقم عـدخت املسـاواةد وقعزدـز التفرقـمل علـى أسـاس الىىـع االجتمـاعي        
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ا نسد واملىقعد وقدران التعلم. وجيب على احلشىمان اعتماد أطـر قنظيميـمل واىـحمل وفعالـمل     
ا عــدخت التمييــز واإلنصــاف شفــقحت ــاي اةــاص يف جمــال التعلــيم وإنفــاذ لــىاا  ببــامل إشــراو ال

 التعليم. واحل  يف
 

 قنفيي أهداف التنميمل املستدامملعمليمل مباركمل اجملتمع املدين يف صميم  جعا ىرورة  
للمـىاطنني حـ  املبـاركمل يف النحتـاال وصـنع السياسـان       قشفـا  جيب هتيئمل بيئمل مىاقيـمل   - 231

أمل ُدضـفى طـابع مؤسسـي    خ ـمل أهـداف التنميـمل املسـتداممل. وجيـب       ميع جىانـب  فيما دتصا 
د وأمل ُدـدعما  متثيا اجملتمع املدين ومباركته يف عمليان صنع الحتراران وقنفييها وقحتييم اعلى 

األمـم املتحـدة وهيئـان     يف إطـار بتبردعان وسياسـان واىـحملد بسـبا منـ ا اآلليـان الحتاامـمل       
تـي   ق  يـري جيب أمل قشـىمل هـيه املبـاركمل كـبريةد     التخ يط على الصعيد الىط /احلشىمي. و

وجيــب أمل قشــىمل اجملتمعــان  الحتيــاخت بــدور املــتشلم والتمتــع  حتــىق التصــىد  علــى حنــى واف. 
حت اعـان امل مبـملد ممثلـمل متثـيال جيـدا      الاحملليمل الش قتاثر مباشرة بالحتراران الصادرةد فضال عـت  
 املستىدان. يف قلك اآلليان ومدعىممل بالتمىدا الشايف على ييع

ــمل   - 232 كـــا مســـتىىد دنبغـــي للحشىمـــان أمل فصـــد   علـــىولضـــمامل املبـــاركمل اجملددـ
ومنظمان اجملتمع املدين مت ييـع املسـتىداند    األشخاصالالزممل للتىعيمل وبنان قدران  املىارد

. ودنبغي أمل قشىمل احلشىمان احملليمل والىكـاالن املنفـية مراكـز لنبـر     من ا دا يف ذلك البعبيمل
 حتيحتـا هلـيه   د ىمان وقعزدـز وىـع السياسـان املتعلحتـمل باهـداف التنميـمل املسـتدامملد ودنبغـي        املعل

يف  الالححتـمل  قعزدـز التعـاومل الـدوط. وجيـب أمل قشـىمل مبـاركمل منظمـان اجملتمـع املـدين          دالغادمل
املحتدمـمل  تعحتيبان قحتددر قيممل ال لحشىمانلأعمال الرصد واإلبال  مشفىلمل مني البدادملد ودنبغي 

د يف سـياق قعزدـز ثحتافـمل دميحتراطيـمل قـثم ت احلـىار. وعـالوة علـى ذلـكد          إدراج ـا اطنني واملـى مت 
جيب على احلشىمان أمل قعتمد سياسان اإلفصـاح التـاخت الـش قعـزز ثحتافـمل البـفافيمل واملبـاركمل        

 إمشانيمل الىصىل إحت ييع املعلىمان.العاددمل واملسانلملد وقتي  للمىاطنني العاددني واملنظمان 
فـىري لسياسـمل مـر     الاـان  اإلخريا وليس  خراد جيـب علـى احلشىمـان أمل قلتـزخت ب    وأ - 233

الناش ني وا  ان الفاعلمل ا ماعيملد الـش قتنـاقض مـع روح مبـاركمل منظمـان اجملتمـع املـدين        
شــ دن الســنىان األخــرية ارقفاعــا مؤســفا يف السياســان      قــد يف النحتــاال وصــنع الحتــرار. و  
 حردمل التعبري وقشىدت ا معيان.مت مت احل  يف املباركملد و نوالتبردعان الرجعيمل الش حدع

جممىعـمل أصـحاب املصـلحمل مـت األوسـاط التعليميـمل        ُقعتـرب وبالنسبمل لاوساط التعليميملد  - 234
واألكادمييــمل يف حــد ذاهتــا  ليــمل هامــمل لتعزدــز مبــاركمل منظمــان اجملتمــع املــديند إذ أنبــان قنــاة   

طردحتــمل للمبــاركمل يف مناقبــمل أهــداف التنميــمل املســتدامملد والتىعيــمل واملتابعــمل  حــددن لالقصــال و
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سـيما   مباركمل املنظمان الش متثا املعلمـني وال ـالبد وال  ستشىمل والرصد والتعلم واإلبال . و
ا  ان الفاعلمل ا ماعيمل مت قبيا اهليئان النحتابيملد عامال شددد األفيمل يف هـيا الصـدد. وعـالوة    

جميــع لل يــري قتــاح ت إنبــان منتــددان علــى اإلنترنــ  ويف اجملتمعــان احملليــملد  علــى ذلــكد ميشــ
 هلا. وسيلمل لهبال  عما دىاج ىنه مت  ددان فعليملد فضال عت اقتراح حلىل ممشنمل

 
 أفيمل الن   املبتركمل بني الحت اعان  

و بـني  دتعني إبرازه أال وهـى أفيـمل التـرود  القبـاي اـ  مبـتر       أساسي  خربعد  هناو - 235
الحت اعان يف قنفيي أهداف التنميمل املسـتداممل. فـالتعليم دـرقبط ارقباطـا قىدـًا بالبـىاغا اإلمناايـمل        

الصـحمل والحتضـان علـى الفحتـر     البـىاغا املتعلحتـمل ب  األخرىد كما أنه دؤثر في ا بحتىةد دا يف ذلك 
شــىار  والــدخا والعمالــمل والتنحتــا واةصــىبمل وممارســان سادــمل البيئــمل والتخفيــا مــت  ثــار ال 

ــا          ــمل ال ف ــىق اإلنســامل وساد ــايف والســالخت وححت ــىي الثحت ــددر التن ــني ا نســني وقحت واملســاواة ب
ــا       ــيا الصــددد جيــب أمل قعم ــمل. ويف ه ــيمل واجملتمعي ــملوســاط التعليماألواملبــاركمل السياس ــع  ي م
ــمل     ــمل مبــتركمل ببــامل التنمي قشــىمل متســحتمل   البــاململ الحت اعــان األخــرىد وأمل قضــع خ ــمل عام

اـ  مبـترو بـني     اقبـاي نصاف والعدالمل االجتماعيـمل. وجيـب الـدعىة إحت    ومتشاململد وقشفا اإل
الحت اعان للتخ يط اإلمنااي باالشتراو مع احلشىمان على الصعيددت الىط  واحمللـي. ودنبغـي   

 .االستفادة من ااحتضامل املنتددان والببشان الحتااممل الش قسعى إحت الحتياخت ايا العما و
قحتاسـم املمارسـان ا يـدة والـدروس     احلرص بانتظـاخت علـى    دنبغيد وعالوة على ذلك - 236

ــز     املســـتفادة ونتـــاا  البحـــى  بـــني جملتلـــا الفئـــان املســـت دفمل وأصـــحاب املصـــلحملد وقعزدـ
ا دؤدي إحت قزادـد اإلجـرانان املتشاملـمل واملنسـحتمل     ممد  اوقىسيع البراكان والتحالفان ا دددة

األوساط التعليميـمل دـدًا بيـد مـع الحت اعـان      على ييع املستىدان. ومت األفيمل دشامل أمل قعما 
يـاعي منـابر    ـد  د وأمل قنبـئ   بشاملـ ا  األخرى على قنفيـي خ ـمل أهـداف التنميـمل املسـتداممل     

الــىط  واإلقليمــي مــت أجــا متابعــمل وقحتيــيم أهــداف   دتجملتمــع املــدين علــى الصــعيد ملنظمــان ا
يف ييـع  األهـداف  ولغادان اعي لق  ليا ميشت إجران التنميمل املستداممل فيما بني الحت اعان. و

  إذا كانـ  دخ ـمل التنميـملد اسـتنادا إحت املؤشـران احلاليـمل واملحتبلـمل علـى ييـع املسـتىدان          أجزان
ل بيعـمل البـاململ   اد وا  العمـا املتسـ  هـيا    قراعي أفيملاستحتان البيانان وقبادل املعارف  عمليمل

 للتعليم على وجه اةصىص.
 

 واالستعراااملتابعمل ب الحتياختكيفيمل   
املســانلمل الالزمــمل وســتعراا االتابعــمل و ليــان املبعــض األفشــار ببــامل   ــرحأخــرياد ن - 237
عدخت فلا أحد عت الركـب يف سـياق قنفيـي خ ـمل أهـداف التنميـمل املسـتداممل. ونشـرر          لشفالمل
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قاكيد أفيمل كفالمل مباركمل طاافمل واسعمل مت أصحاب املصلحمل يف هيه العمليـاند مـت خـالل    
واعتـرافد ال سـيما   شـامل  مان اجملتمع املـدين مـت ييـع الحتـاران مـا دليـ  اـا مـت م        منظإع ان 

الفئان هتميبا وأخيها بعني االعتبـار. ومـت ا ىانـب اهلامـمل يف هـيا      أكثر كفالمل إمساي صىن 
العمليــان الــش جــرن أثنــان فاملبــاركمل  ميــع اللغــان الرمسيــمل لامــم املتحــدةحل   إقاحــملالســياق 

ــمل املســتداممل واعتمادهــاد حــد   املفاوىــان ببــامل أهــد  مــت املبــاركمل  جــدًا ن كــثريًا اف التنمي
د وبــرزن حاجــمل ماســمل إحت اقبــاي اــ  جملتلــا  علي ــااللغــمل اإلنشليزدــمل بســبب هيمنــمل  الىاســعمل

 لشفالمل عدخت فلا أحد عت الركب.
ــي  البحــى  ويــع       - 238 ــملد وســىف قت ــال  واالســتعراا إحت األدل وجيــب أمل دســتند اإلب

. وجيـب  اة ـىان املحتبلـمل  به يف رشاد ميشت االست اةروع بتحليا دقي بانتظاخت صنفمل لبيانان املا
 على ييع الدول أمل قشفا يع البيانان املتعلحتمل  االن اجملتمعان احملليمل امل مبمل.

االعتراف بـ ىحـدة  املعمليـان  العـت طردـ    سـتحتاة  بيانان املىاطنني امل  ظىودنبغي أمل  - 239
أو قحتـاردر أصـحاب    “ىازدـمل امل”تحتـاردر  الخت احملـرزد كمـا دنبغـي اعتبـار     الىاجب عند رصد التحتـد 

املصلحمل قحتاردر مبروعمل وأدوان هاممل يف هيا الصدد. ودنبغي أدضا استخداخت  ليان مـت قبيـا   
ــملد   ــمل السياســـمل العامـ ــرواملنتـــددان العامـــملعمليـــان مراقبـ ــ   د واملحتـ ــا دتعلـ ردت اةاصـــني. وفيمـ

إقامـمل حـىار بـني  ليـان الرصـد التابعـمل        ىـمامل دامملد جيـب  مت أهداف التنميمل املسـت  4 باهلدف
 لامم املتحدة وقحتردر الرصد العاملي يف جمال التعليم.

وعالوة على ذلكد دنبغي أمل دشىمل اإلبال  واالستعراا منتظمني وميشت التنبؤ امـا   - 240
 احملافــا العامــملدتســما بالبــفافيمل التامــملد باســتخداخت لغــمل يف متنــاول ا ميــعد وطرح مــا يف  أمل و

الىصـىل ببـفافيمل إحت املعلىمـان املاليـمل الـش      ذلـك  دبـما  وللتباور ببـااما والتححتـ  منـ ما.    
أهـداف التنميـمل املسـتدامملد وإبـراز اجملـاالن الـش قتلحتـى        الغادان املندرجمل يف إطـار   قتعل  بتنفيي

ــار و        ــيم الشب ــاد كمــا هــى احلــال داامــا بالنســبمل جملــاالن البــباب وقعل ــىارد أق ــمل.  م  ــى األمي
يـري قشـىمل    هـيه العمليـان قاامـمل علـى الـتعلمد      الـش ق بـع   روح الـ وعمىماد دنبغي أمل قشـىمل  

نتااج ـــا مفيـــدة للحشىمـــان يف مىاصـــلمل قنفيـــي أهـــداف التنميـــمل املســـتداممل وإعـــادة قىجيـــه   
 األولىدان واالستراقيجيان واإلجرانان.

 واملعاهـدان الحتاامـمل الـش قتنـاول     عـادري املوجيب أمل دتماشى اإلبال  واالستعراا مـع   - 241
د دا يف ذلك الع د الدوط اةاص باحلحتىق االقتصـاددمل واالجتماعيـمل والثحتافيـملد    اإلنساملححتىق 

واقفاقيمل ححتىق األشخاص ذوي اإلعاقملد واقفاقيمل ححتىق ال فاد واللجنمل املعنيمل بالحتضـان علـى   
اةـربان  ا جيـب أمل دسـتندا إحت   التمييز ىـد املـرأةد و نـمل الحتضـان علـى التمييـز العنصـريد كمـ        
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االســتعراا الــدوري البــاما   اةــربان املشتســبمل يف ســياق  د دــا يف ذلــكاملشتســبمل يف ســياق ا
 و امل ححتىق اإلنسامل.

لتنحتيحـان  ل قـابال وأمل دشـىمل   “قيد اإلااز”وجيب أمل دعترب العما املتعل  باملؤشران  - 242
السياسي والتحت د وكفالمل  سـين ا لتجسـد   والتعددالند مت خالل االعتراف ب ابع ا املزدوع 

وىـع  فـلمل  متاما روح خ مل أهداف التنميمل املستداممل واقساع ا وعمحت ا. وفيما دتعل  بـالتعليمد  
مؤشر عاملي إىايف ببامل استشمال التعلـيم اجملـاين يف املـرحلتني االبتداايـمل والثانىدـمل أمل دسـاعد       

شىمان للمسـانلمل عـت املؤشـر الـيي ُوىـع      احلوكيلك يف إخضاي بحتىة يف قياس التحتدخت احملرز 
د نـرى أمل هـيا املؤشـر أساسـي يف كفالـمل      مجتمـع حل ويف الىاقعد فلننـاد ك 1-4يف سياق اهلدف 

 عدخت فلا أحد عت الركب.
 

 التنميمل املستداممل أهداف  حتي  أجا مت معا العما: اجملتمع املدين  
وهــي  -قضـم حاليـا جممىعـمل أصـحاب املصـلحمل مـت األوسـاط التعليميـمل واألكادمييـمل           - 243

ــمل     - جممىعــمل ناشــئمل  ــني جممىعــان شــعبيمل وا ــادان دولي ــ    .أعضــان دتىزعــىمل ب ــا دتعل ويف م
 الــش متثــا هــي نفســ امنظمــان أصــحاب املصــلحمل الــردد التمســنا مســافان شــبشمل مــت  اــيا

ــدة   ــان ع ــي  ج  ــىط  واإلقليم ــى الصــعد ال ــدوط عل ــمل    .وال ــا باإلنشليزد ــم إم وجــانن ردوده
الفرنسيمل أو اإلسـبانيمل أو العربيـمل أو الربقغاليـملد وجيمـا هـيا التحتردـر الـردود الـش وردن مـت           أو

 .أكثر مت ستني جممىعمل
فالتعليم هدف شاما وح  مت ححتىق اإلنسامل األساسيملد وجيمع اجمليبـىمل علـى هـيه     - 244

والباما واملنصا هـى األسـاس لشفالـمل عـدخت فلـا أي أحـد        االستبارة على أمل التعليم ا يد
ولتححتي  هيه الرؤدملد ال بد مت زدـادة املـىارد    .عت الركب عند قنفيي أهداف التنميمل املستداممل

وأمل قشــىمل مســتداممل ومىثىقــملحل وإقاحــمل بيانــان جيــدة ومصــنفملد وال بــد مــت إشــراو املــربني     
وجيـب إشـراو اجملتمـع املـدين      .الـش قـؤثر فـي م    واملتعلمني يف افاذ الحتراران ورسـم السياسـان  

 الرصـد والتحتيـيم  عند قنفيي ييع أهداف التنميمل املستداممل يف وىع املؤشران و ليـان املتابعـمل و  
ال بـد مـت إىـفان طـابع مؤسسـي علـى هـيا الـدور يف عمليـان          حل وملا ليلك مـت أفيـمل أساسـيمل   

 .صنع الحتراران
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 اإلعاقمل واألشخاص ذو - قاسعا 
 دمملمحت  

ــبمل   - 245 ــاهز  األشـــخاص ذوي اإلعاقـــمل قبـــري التحتـــددران إحت أمل نسـ ــاي قنـ إحت ســـشامل العـ
حيـري ميثلـىمل نسـبمل    يف املاامل من م يف البلدامل الناميـمل   80املااملد أي بليىمل نسمملد دعيش  يف 15

ــا ل   .الــيدت دعيبــىمل يف فحتــر مــدقع كــبرية مــت الســشامل   ــز وهــم كــثريا مــا دتعرىــىمل دىمي لتميي
وكـيلك  الربام  والصنادد  اإلمناايـملد  هيا دع  أام مستبعدومل باعداد كبرية مت و .واالستبعاد

ييــع اجملــاالن االقتصـاددمل والسياســيمل واالجتماعيــمل واملدنيــمل واحليـاة الثحتافيــملد دــا يف ذلــك   مـت  
 .العمالمل والتعليم والرعادمل الصحيمل

هى مـا نـت  عنـه    الفيملد ويف األهداف اإلمناايمل لوي درد ذكر األشخاص ذوي اإلعاقمل  - 246
 .مــت العددــد مــت مبــادران التنميــمل ومصــادر التمىدــا اهلامــمل يف ييــع أحنــان العــاي   ادهم اســتبع

فتبما األشـخاص ذوي اإلعاقـملد وبـيلك فتحـ  هلـم       2030خ مل التنميمل املستداممل لعاخت  أما
نبـاطحل وجيـب   أبىاب املباركمل يف حياة اجملتمـع واالعتـراف اـم كـافراد مسـافني يف اجملتمـع ب      

 .دتعرىىا ألي متييز أو دتركىا خلا عت الركب أال
د مـع غريهـم   باألشخاص ذوي اإلعاقـمل شـركان علـى قـدخت املسـاواة      أمل ُدعترفودنبغي  - 247

غريهـا مـت   اجملتمـع املـدين و  منظمـان  احلشىمان ومنظىمـمل األمـم املتحـدة و    ،26)ريهموأمل قستب
غادـان قـرد    سـبع د هنـاو  169 ـاداهتـا الـ  وغ 17 ـاألهـداف الـ  جممىي ومت  .أصحاب املصلحمل

ــا  ــارة صــرحيمل  في  ــي مإش ــع هــيه   .إل ــان  مث إمل يي ــداف والغاد ــى األشــخاص   األه قن بــ  عل
بعـدخت فلـا   ”العـاخت الحتاىـي   ميعد واملبـدأ  ا اليي دن ب  على اإلعاقمل  شم مبدأ العامليمل  ذوي

   .“أي أحد عت الركب
ــا   - 248 امل اســتخداخت اقفاقيــمل األمــم املتحــدة  راســخا بــودــؤمت األشــخاص ذوو اإلعاقــمل إميان

هـى وحـده   تنفيـي أهـداف التنميـمل املسـتدامملد     إطـارا قىجي يـا ل  حلحتىق األشخاص ذوي اإلعاقـمل  
ذلـك جممىعـمل مـت احلـىاجز     ودبـما   .اليي سيشفا عدخت نبـىن أو قابيـد أوجـه عـدخت املسـاواة     

ومل الىصــىل إحت املعلىمــان املؤسســيمل والســلىكيمل واملاددــمل والحتانىنيــملد واحلــىاجز الــش  ــىل د 
   .واالقصاالن وغريها مت احلىاجز

 

__________ 
 .اقفاقيمل ححتىق األشخاص ذوي اإلعاقمل ، مت3) 4عليه يف املادة على النحى املنصىص  ،26) 
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 لالفيمل اإلمناايمل األهداف ببامل غري املنجز العما: 5-1 األهداف  
هـى اسـتئناف العمـا غـري املنجـز يف      أهـداف التنميـمل املسـتداممل    كامل الغرا مت وىع  - 249

ــ    ــملد  ســياق  حتي ــمل لالفي ــك ب    األهــداف اإلمنااي ــت ذل ــد م ــاول  .مــىح أكــرب واملضــي أبع وقتن
ــى وجــه اةصــىصد     5 إحت 1األهــداف مــت  ــمل املســتدامملد عل أهــم الحتضــادا  مــت أهــداف التنمي

والـش قشرسـ ا    الالزمـمل للجميـع   حتياجـان األساسـيمل  نسـاملد أال وهـي اال  األساسيمل يف حياة اإل
وقـبني اإلحصـانان    .حيـاة كرميـمل  إنسـامل يف  كا والش هي مالزممل حل  قىانني ححتىق اإلنسامل 

علـــــى حنـــــى  األشـــــخاص ذوي اإلعاقـــــملواســـــتبعادها دضـــــرر بهـــــيه احلحتـــــىق نشـــــرامل  أمل
 اآلثـار للمعانـاة مـت   ودبار على وجـه اةصـىص إحت أمل احتمـاالن التعـرا      .،27)متناسب غري

منـــ ا عنـــد غريهـــم  أقـــىى عنـــد األشـــخاص ذوي اإلعاقـــملاالجتماعيـــمل واالقتصـــاددمل الســـلبيمل 
وقـدين النتـاا    علـى التعلـيمد    محصـىهل ودبما ذلك قـدىن فـرص    داإلعاقمل ذويليسىا مت  ممت
 .،28)محتارنمل باآلخردت صحيملد وارقفاي معدالن الفحترال

زدــد ردــا دالفحتر فــ. ،29)بــني الفحتــر واإلعاقــملبىجــىد صــلمل األمــم املتحــدة  ســلم وقــد  - 250
ســىن التغيدــمل وعــدخت كفادــمل فــرص احلصــىل علــى       بســبب لعاقــمل احتمــاالن اإلصــابمل ب  مــت
ونتيجــمل إلدـــداي األشـــخاص  ســـبب هـــى يف  مل معــا  الفحتـــر مث إمل  .والرعادـــمل الصــحيمل  لــيم التع

يف افـاذ الحتـراران     احلمت  مالحتسريد وحرماا  موعالج اإلعاقمل يف مؤسسان الرعادمل ذوي
قــد دىاجــه األشــخاص ذوو اإلعاقــمل  و .،30)يف األمــىر الشــبرية والصــغرية يف حيــاهتم البخصــيمل 

أو دتعــير  علىمــان غــري كافيــملقشــىمل املعحتبــان يف احلصــىل علــى احلمادــمل االجتماعيــمل عنــدما  
احلصىل علي ا أو عنـد عـدخت قبادهلـاد وعنـدما دتعـير الىصـىل إحت مشاقـب الرعادـمل االجتماعيـمل          
بســبب إعاقــمل بدنيــمل أو حســـيمل أو عنــدما ال ُقراعــى يف خصـــااد قصــميمان بــرام  معينـــمل        

 .،31)ملعحتىلملوالترقيبان التيسريدمل ا

__________ 
 .2011العامليمل والبنك الدوطد  التحتردر العاملي حىل اإلعاقملد منظممل الصحمل ،27) 
 .امفتع نفسص ،28) 
ــتداممل لعــاخت      ” ،29)  ــا عاملنــا: خ ــمل التنميــمل املس ــمل لامــم املتحــدةد     “2030 ىد  أدلــىل/ 25د قــرار ا معيــمل العام

 .1الفحترة  دA/RES/70/1 د2015 سبتمرب
 Poverty and Intellectual Disability in Europe’, Report by Inclusion Europe, at‘ املثالدانظرد على سبيا  ،30) 

P. 41, accessed from http://inclusion-europe.eu/wp-content/uploads/2015/03/SocInc_EUPovertyRreport.pdf. 
 Autism-Europe’s Response to the Proposal for a European Accessibility Act at انظـــرد علـــى ســـبيا املثـــالد ،31) 

P. 8, accessed مــــــــت   وصــــــــىل دhttp://www.autismeurope.org/files/files/ae-position-paper-accessibility- 
act-1.pdf. 
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ــىمل  93بــني مــت األطفــال دتــراوح  ذوي اإلعاقــمل عــدد وقبــري التحتــددران إحت أمل  - 251 ملي
ُدعـد األطفـال   و. ،32)يف التعلـيم   ـم قـد حرمـىا مـت ححت   طفاد وأمل املالدني من م  مليىمل 150 و

د حيـري قبـري التحتـددران إحت أمل    اسـتبعادا الفئـان االجتماعيـمل   أكثـر  مت ذوي اإلعاقمل حاليا مت 
ــمل يف 90حنــى  ــمل    املاا ــال ذوي اإلعاق ــت األطف ــامي ال د م ــاي الن ــدارس يف الع ــادومل امل . ،34،)33)رق

ــكد   ــاو وباإلىــافمل إحت ذل ــدد أكــرب  هن ــك  ع ــت ذل ــمل   ا كــثريم ــت ال ــالب ذوي اإلعاق ــيدت م ال
لتعلـيم الثـانىي   دنتحتلـىمل إحت ا ال الـش قعترىـ م و   العحتبـان دتسربىمل مت التعليم االبتدااي بسبب 

ــاط  ــيم الع ــدعم       .والتعل ــدهم ب ــ م الىصــىل إلي ــا وقزود ــمل ميشن ــان قعليمي ــمل بيئ ــت هتيئ ــد م وال ب
 .،35)لتمشين م مت  حتي  إمشاناهتم التعليميمل

ــمل   - 252 ــمل وم هــم يف اآلمل نفســه  واألشــخاص ذوو اإلعاق ــمل يف التنمي ســتفيدومل عناصــر فاعل
علـى  ىد هلـم اـا   االجتماعي مب من اد وقيممل إس اماهتم يف  حتي  الرفاه العاخت والتحتدخت والتنىي 

الـش متثلـ م يف   املنظمـان  إشـراو  ومت أجا  حتيـ  ذلـكد جيـب إشـراك م     و. ،36)مستىىأعلى 
 .التخ يط والتصميم والرصد والتحتييم وعمليان املتابعملأي يف أعمال التنفييد ييع مراحا 

 :التىصيان - 253
 ،37)النسـان دت فـي م  شخاص ذوي اإلعاقمل لااألخي بتدابري وسياسان قشفا  )أ، 
د أبنـان البـعىب األصـليمل   والبباب وكبار الستد ولاشـخاص ذوي اإلعاقـمل مـت     ،38)واألطفال

لتخفيـا مـت   مـع غريهـم مـت الـربام  العامـمل ل     علـى قـدخت املسـاواة    ة ستفاداالالفحتر واحلمادمل مت 
نظـم احلمادـمل االجتماعيـمل البـاململ     وما سيس م يف قنفيـي قـدابري   وهى حدة الفحتر وخل  الثروةد 

 حل،39)ملسااا اإلعاقمل دا دتماشى مع اقفاقيمل ححتىق األشخاص ذوي اإلعاقمل
__________ 

 ./http://www.unicef.org/sowc2013 : األطفال ذوو اإلعاقملد2013اليىنيسياد حالمل األطفال يف العاي لعاخت  ،32) 
 .املرجع نفسه ،33) 
 .http://www.unicef.org/education/bege_61659.html األطفال غري امللتححتني باملدارس مبادرة ،34) 
 Education for All 2000-2015: Achievements and Challenges 2015 اليىنسشىد قحتردـر الرصـد العـاملي لعـاخت     ،35) 

http://en.unesco.org/gem-report/report/2015/education-all-2000-2015-achievements-and-challenges. 
ــمل لالفيــمل وســاار      ’ ،36)  ــع املســتىى املعــ  بتححتيــ  األهــداف اإلمنااي ــمل العامــمل الرفي الىثيحتــمل اةتاميــمل الجتمــاي ا معي

وىـع خ ـمل قنميـمل    : سبا املضي قـدما  :األهداف اإلمناايمل املتف  علي ا دوليا فيما دتعل  باألشخاص ذوي اإلعاقمل
 أدلـــىل/ 17د لامـــم املتحـــدة قـــرار ا معيـــمل العامـــملد ‘ومـــا بعـــده 2015شـــاململ ملســـااا اإلعاقـــمل حـــىت عـــاخت 

 .A/68/L.1 د2013 سبتمرب
 .61/106عاممل د قرار ا معيمل الاقفاقيمل ححتىق األشخاص ذوي اإلعاقملمت  6املادة  ،37) 
 .7 اقفاقيمل ححتىق األشخاص ذوي اإلعاقملد املادة ،38) 
 .دنبغي النظر إحت هيه التىصيمل على أاا قتحتاطع مع ييع مىاد اقفاقيمل ححتىق األشخاص ذوي اإلعاقمل ،39) 
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 األشـخاص ذوي اإلعاقـمل  عـزل  الحتـىانني والسياسـان واملمارسـان الـش ق     إلغان )ب، 
مـت   دعـت اجملتمـع وقبـدد قبعيتـ م البخصـيمل واالقتصـاددمل       التمثياوغريهم مت الفئان الناقصمل 

 حل،40)األهليمل الحتانىنيملحرماام مت و اقسرم  عالجإدداع م يف مؤسسان الرعادمل وقبيا 
ــمل      )ع،  ــمل االجتماعي ــمل الصــحيمل ونظــم احلماد ــع مســتىدان الرعاد ــمل جعــا يي احلالي

ومرافـ    سياسـان وبـرام   إقاحمل سـبا وصـىل األشـخاص ذوي اإلعاقـمل إحت     د وللجميع شاململ
مـت  ة ومسـتنرية  مىافحتـمل حـر  الصحمل العاممل واملعلىمان املتصلمل ااد واالسـتناد يف ذلـك كلـه إحت    

أخرى قتصا بلعاقتـه وسادتـه مـت أي    قشاليا أي  غ يملقد على أمل دبما ذلك لبخد املع ا
خـدمان الرعادـمل الصـحيمل األساسـيمل ا يـدة واألدودـمل       قيسري سبا حصـىله علـى   د وجملاطر ماليمل

 حل،41)لىازخت املساعدة واللحتاحانواملامىنمل والناجعمل وامليسىرة التشلفملد 
 ،42)األجــاطىدلــمل و  مــت خــالل وىــع خ ــط قعليميــمل شــاململ  األخــي بتــدابري )د، 

ييــع األطفــال ذوي اإلعاقــملد قشفــا إدراع  الصــعيد العــاملي والــىط  واإلقليمــي واحمللــي علــى
يف د اإلعاقــمل الناشــئمل عــت عجــز يف النمــى يف ذلــك اإلعاقــمل الفشردــمل والنفســيمل االجتماعيــمل و  دــا

 .أحشــاخت اقفاقيــمل ححتــىق األشــخاص ذوي اإلعاقــملمتاشــيا مــع الســاادد وذلــك النظــاخت التعليمــي 
احلصىل على خدمان قعليم ابتدااي وثـانىيد  لـي وجيـد    هيه التدابري أدضا جيب أمل قشفا و

حـا  ايف مروأمل قشفا منـانهم منـان جيـدا     حلوعادل وشاما وجماين بالشاما ودس ا وصىهلم إليه
ــ م طفىل ــا في ت ــمل  املبشــرةد د ــا مرحل ــيم  ــداايد    مقعل ــا االبت ــزز ُقأمل وقب أســاليب وقســتخدخت ع

ــك االقصــال املتاحــمل  ــا يف ذل ــان ال د د ــان املتشنىلىجي ــان ا  ســاعدةواللغ ــا لغ  حل،43)إلشــارةمث
ــد وامليســىر التشلفــملد     صــىل واملســاواة يف احل ــيم العــاط ا يع ــتحت  وامل ــ  والتعل ــيم ال ــى التعل عل

 حل،44)ذلك التعليم ا امعي يف دا

__________ 
 .اقفاقيمل ححتىق األشخاص ذوي اإلعاقملمت  19و  15و  14و  12و  6و  5شيا مع املىاد امت ،40) 
 .اقفاقيمل ححتىق األشخاص ذوي اإلعاقملمت  26و  25و  23و  11و  10متبيا مع املىاد  ،41) 
 Futures Stolen: Barriers to Education for Children with Disabilities in Nepal’ Report by Human‘ انظر ،42) 

Rights Watch الىصىل إليه مت خالل هيا الرابط  د72الصفحمل د  
https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/nepal0811ForWebUpload.pdf. and WFD & EUD (2015) 

Submission to the Day of General Discussion on the right to education for persons with disabilities — 

http://wfdeaf.org/wp-content/uploads/2015/03/WFD-and-EUD-submission-to-day-of-general-discussion-

on-education.pdf. 
 .2 و 9 و 21 د املىاداقفاقيمل ححتىق األشخاص ذوي اإلعاقمل ،43) 
 .اقفاقيمل ححتىق األشخاص ذوي اإلعاقملمت  24متاشيا مع املادة  ،44) 
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د ال بــد مـــت قىعيــا املعلمـــني   ســالفمل الـــيكر الالتىصـــيمل قنفيــي  قيســـري بغيــمل   ،ـ)ه 
املمارسـان البـاململد دـا في ـا      علىواملدربني ذوي اإلعاقملد وقدردب ييع املعلمني واملىج ني 

تربيــمل الاملعلمــني الــش قركــز علــى   مــت خــالل بــرام  قــدردب د قصــالقلــك املتعلحتــمل باللغــمل واال 
د والترقيبـان   اوق بيحت املمارسان الباململف م على دت لب التدردب هيا و .التعليم واإلدماعو

شـيا مـع اقفاقيـمل    متاوذلـك   د،45)يسر الىصـىل إحت املعرفـمل  د مما دالتيسريدمل املعحتىلمل والدعم الفردي
 .،46)ححتىق األشخاص ذوي اإلعاقمل

 
 حتيــــــ  اإلمشانــــــان الشاملــــــمل لاشــــــخاص     - 11و  9و  8و  7و  6األهــــــداف   

 يملاإلعاقمل مت خالل هتيئمل بيئمل مىاق ذوي
ــر عرىــمل       - 254 ــمل وأســرهم هــم أكث ــمل إحت أمل األشــخاص ذوي اإلعاق ــامل لقبــري األدل لحرم

ــاعي واالقتصــادي   ــم االجتم ــت غريه ــد ود .م ــاملي  ؤك ــر الع ــمل حــىلالتحترد ــر  ،47)اإلعاق أمل األس
عرىـمل للمعانـاة   األشـخاص  إعاقـمل هـم أكثـر     وأشـخاص ذو الش دىجد مت بني أفرادها املعيبيمل 

 .انعداخت فرص احلصىل على املياه املامىنمل والصرف الصحيمت  كاملعاناةمت مبحتمل ماددمل 
ــزداد كــيلك احتمــاالن افتحتــار    - 255 ــمل  ياألشــخاص ذووق ــىد حيــري إاــم  اإلعاق إحت الىق

 .لمالدض رومل إحت خفض است الو ال اقمل أو البحتان بدواا قىفريا ل
ــؤدي   - 256 ــد د ــرص العمــ   ياألشــخاص ذو اســتبعادوق ــمل مــت ف عىاقــب إحت ا أدضــا اإلعاق

واألشخاص ذوو اإلعاقمل اليدت هم يف ست العمـا دشىنـىمل أكثـر عرىـمل مـت غريهـم        .ماساودمل
وهــيا  .للب الــمل والعمــا بــاجىر منخفضــملد وقحتــا فرصــ م يف الترقــي والتمتــع بــاألمت الــىعيفي 

عـت  دعم العـاطلني  حيري إاا قض ر إحت أمل االقتصادان الىطنيمل قىاجه قشاليا إىافيمل دع   ما
ارقفاي معدالن الب الـمل وسـىل سـىق العمالـمل     فلمل ووفحتا ملنظممل العما الدوليملد  .العما من م

لتعلـيم والتـدردب علـى    ىل دومل قلحتـي م ل بني األشخاص ذوي اإلعاقملد بسبب احلىاجز الـش  ـ  

__________ 
 (45، ‘Educating Teachers for Children with Disabilities, Report for UNICEF, 2013, at P. 28, accessed from 

http://worldofinclusion.com/v3/wp-content/uploads/2014/01/UNICEF-Educating-Teachers-for-Children-

with-Disabilities_Lo-res.pdf. 
متبـيا   مالثنااي إذا كامل هيا هـى خيـاره  و/أو املثال على ذلك أمل لاطفال الصم احل  يف قعليم الصم املتخصد  ،46) 

 .اقفاقيمل ححتىق األشخاص ذوي اإلعاقمل مت 24ادة امل مع
 .2011التحتردر العاملي حىل اإلعاقملد منظممل الصحمل العامليمل والبنك الدوطد  ،47) 
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مـت   يف املااـمل  7ة ال مىجـب هلـا نسـبت ا    خسـار  عت دسفر  منحتلوعدخت وجىد وسااا امل اران 
 .،48)الىط الناق  احمللي اإلياط 

املنـت    ااإلدـرادان املشتسـبمل مـت العمـ    فلمل بلمشامل وعلى املستىى الفردي واجملتمعيد  - 257
ــاالن ا     ــت حـ ــا مـ ــبري يف التخفيـ ــدر كـ ــ م بحتـ ــخاص    أمل دسـ ــفىف األشـ ــدقع يف صـ ــر املـ لفحتـ

إقاحمل سبا عيش مستداممل الاحتمل و منمل ومسـتحترة قبـما احلمادـمل    ومتثا  .اإلعاقمل وأسرهم ذوي
جيـب أمل قدعمـه   لاشخاص ذوي اإلعاقـملد   اأساسيصغر ححتا والعمالمل والتمىدا األاالجتماعيمل 
 .دعما فعليا احلشىمان

شـخاص ذوي اإلعاقـمل   املبنيمل الش ال قزال غـري متاحـمل لا  بيئان عدد كبري مت الوهناو  - 258
كـثريا مـا قـث  البـخد      نحتـا فعدخت إقاحمل وسااا ال .كاملساكت ووسااا النحتا ونظم املعلىمان

الرعادـمل الصـحيمل   خـدمان  نعـه مـت احلصـىل علـى     متعت البحري عـت عمـا أو   ت ذوي اإلعاقمل م
ــيم أو ــم يف      .التعل ــاح هل ــا قت ــان فحتلم ــا املعلىم ــميســىرة كأشــشال أم ــارةد ان لغ ــاو اإلش وهن

ــىاجز ــىل دومل  حـ ــىهل ـ ــىمل    موصـ ــا اهلىاقـــا والتلفزدـ ــيمل مثـ ــدمان أساسـ ــان وخـ إحت منتجـ
 .اإلنترن  وشبشمل
 :تىصيانال - 259

ميـاه البـرب املامىنـمل وامليسـىرة التشلفـمل ومرافـ         إحتالعـادل  الىصىل ىمامل  أ،) 
الىصـىل إحت املـراحيض امليسـرةد    وإقاحـمل إمشانيـمل   الصرف الصـحي لاشـخاص ذوي اإلعاقـملحل    

مــت اقفاقيــمل ححتــىق األشــخاص  28 دــا دتماشــى مــع املــادةد مرافــ  االســتحماخت ونحتــاط امليــاهو
 حلد على سبيا املثالاإلعاقمل ذوي

ألشخاص ذوي اإلعاقـمل علـى خـدمان ال اقـمل املىثىقـمل      اىمامل حصىل ييع  )ب، 
احلالـمل  حيثمـا قـربر ذلـك    والفعالمل بتشلفمل ميسىرةد دا يف ذلـك اسـتخداخت مرافـ  ال اقـمل البددلـمل      
احلصـىل علـى الش ربـان    واحملليملد وال سيما احلد مت قـىاقر حـاالن انحت ـاي التيـار الش ربـاايحل      

علـى سـبيا املثـالد     28 متاشيا مـع املـادة  د التشلفمل امليسىرةاةضران  لبددلملا ال اقمل مصادر أو/و
 مت اقفاقيمل ححتىق األشخاص ذوي اإلعاقملحل

مـت  د وذلـك  األشـخاص ذوي اإلعاقـمل  احلىاجز الش  ـىل دومل قىعيـا   إزالمل  )ع، 
املصـمممل هلـم   تـدخالن  والحتسـردملد  التنظيميـمل غـري   اللـىاا   التبـردعان و الخالل  ليـان قبـما   

إعـادة التاهيـا امل ـ  والتـدردب والعمالـمل الياقيـمل       ود مـرمل  ـ  والت امل دردبتالوفرص صيصاد خ
__________ 

 (48، Buckup — The price of exclusion: The economic consequences of excluding people with disabilities from 

the world of work (2009). 
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د مـاه م  لصغريد واحلمادمل االجتماعيملد والعما علـى قغـيري املىاقـا التمييزدـمل    اوخ ط التمىدا 
 يف املناط  الردفيملحلوخباصمل 
ــر     )د،  ــروا املصـ ــا الحتـ ــملد مثـ ــامل الرمسيـ ــادر االاتمـ ــىل إحت مصـ ــمامل الىصـ فيمل ىـ
أسـعار الفااـدة يف االعتبـار التشـاليا     الش قاخي في ـا  لبدن األعمال التجاردملد  األصغروالتمىدا 

قفادي قشاليا االاتمامل اإلىايف مـت مصـادر   املساعدة بيلك على اإلىافيمل املتصلمل باإلعاقملد و
 غري رمسيملحل
ــمل    )هـ،  ــاخت وإزال ــز التصــميم الع ــش  ــىل دومل وصــىل   قعزد  األشــخاصاحلــىاجز ال

ت م بـارك د قيسـريا مل النحتـا واملعلىمـان واالقصـاالن   وسااط األماكت العاممل وإحت  اإلعاقمل ذوي
 24 و ،ـ)هـ  21و  19و  11و  9متاشيا مـع املـىاد   ويف التعليمد والعمالمل واحلياة االجتماعيملحل 

علــى ســبيا املثــالد إقاحــمل  اقفاقيــمل ححتــىق األشــخاص ذوي اإلعاقــملد  مــت  30و  28و  27 و
بـجيع م علـى   قن م مـت االقصـال و  تمشيقشنىلىجيا املعلىمان واالقصاالن ل إحت سبا وصىهلم

ــاســتخداخت  ــمل األخــرى        اإلشــارةان لغ ــري األشــشال التحتليدد ــت االقصــال غ وأشــشال أخــرى م
 والبفىدملحل اة يمل الرساااك

ــدأ     )و،  ــيمل دبـ ــتثماران واهلياكـــا األساسـ ــمل ييـــع هـــيه االسـ ــاد يف قنميـ االسترشـ
 .التصميم العاختاالستداممل البيئيمل و

 
 كىكبنا سادمل أجا مت : العما معا13اهلدف   

 ثار قغري املنـا د دـا يف ذلـك    مت اإلعاقمل ببشا غري متناسب  واألشخاص ذودتضرر  - 260
ــيااي والنــ     ــت الغ ــداخت األم ــمل وانع ــيه  ف .د وحــاالن الالجــئني انزاعـالشــىار  ال بيعي خــالل ه

عـت األسـرةد    مانفصـاهل جران اإلعاقمل  ددان متزاددة و األشخاص ذودىاجه احلاالن ال اراملد 
ــمل وهتم وفحتــدامل أج ــز  ــىل دومل الــش لعحتبــان د وااألج ــزة الــش قســاعدهم علــى التنحتــا  املعين
معـدل اإلعاقـمل أثنـان حـاالن ال ـىارئ      درقفـع  وباإلىـافمل إحت ذلـكد    .املعلىمان حصىهلم على

املــىعفني نحتــد د ووف العــيشعــرســىن  واألمــراا الناشــئمل عــت  باشــرةاملصــدمان البســبب 
املدربني وامل ـرةد واايـار اةـدمان الصـحيملد وزدـادة اإلج ـاد النفسـي واالفتحتـار إحت خـدمان          

 .إعادة التاهيا
ماهـا األشـخاص ذوي اإلعاقـمل يف ييـع مراحـا      العـاي  وغالبا ما دتم يف ييـع أحنـان    - 261

ــملد     ــان اإلغاثـ ــان عمليـ ــمل أثنـ ــىار د وخاصـ ــيلدورة إدارة الشـ ــاالن وكـ ــك يف حـ زاعان ـالنـ
وقـد خلصـ  الدراسـمل االستحتصـاايمل      .والتبردد رغم أام هم األكثر هتميبا يف هيه األحدا 

إحت  ألمانــمل املبــتركمل بــني الىكــاالن لالســتراقيجيمل الدوليــمل للحــد مــت الشــىار    الــش أجرهتــا ا
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يس لـدد م  اليدت للتـ م الدراسـمل قـد ذكـروا أمل لـ     يف املاامل مت األشخاص ذوي اإلعاقمل  70أمل
منـ م لـدد م علـم بىجـىد أي     يف املاامل فحتط 17أي خ مل شخصيمل للتاهب للشىار د وإحت أمل 

 .،49)خ مل يف جمتمع م احمللي ملىاج مل الشىار 
 قىصيان: - 262

دنبغـي أمل قشــىمل اإلعاقــمل مىىـىعا شــامال يف بــرام  التشيـا مــع قغــري املنــا      )أ، 
مـت جملـاطر الشـىار  وجيـب إدراج ـا يف قنفيـي       واالستراقيجيان والسياسان الراميـمل إحت احلـد   

 2030-2015أهـداف التنميــمل املسـتداممل وإطــار سجـنداي للحــد مـت جملــاطر الشـىار  للفتــرة      
ــىاد     ــع املـ ــيا مـ ــا متاشـ ــي كالفـ ــي دنفـ ــخاص    25و  21و  11لشـ ــىق األشـ ــمل ححتـ ــت اقفاقيـ مـ

 اإلعاقملحل ذوي
ــارف واقتراحــان األشــخ       )ب،  ــادة ومع ــى قي ــز بىجــه خــاص عل اص جيــب التركي

ــاط  الســاحليمل املنخفضــمل       ذوي ــدامل املعرىــمل للشــىار  أو املن ــيدت دعيبــىمل يف البل ــمل ال اإلعاق
الدول ا زردمل الصـغرية الناميـملد للتاكـد مـت أمل األهـداف واملؤشـران والسياسـان اإلمناايـمل          أو

 شاململ متاما لاشخاص ذوي اإلعاقمل يف ييع مراحا احلد مت جملاطر الشىار حل
د األنب مل يف املرحلمل التاليمل لل ىارئ مباشرة ويف فتـرة الـتعمري   دنبغي أمل قستن )ع، 

د بالتبـددد علـى فرصـمل  سـني نىعيـمل حيـاة       “إعادة البنان على حنى أفضـا ”إحت مبادئ  ةاملبشر
 باململحلاليسرة وامل االستثمار وافاذ الحترار األشخاص ذوي اإلعاقمل مت خالل عمليان

ــي قىصــيان مفىىــ   )د،   يمل األمــم املتحــدة حلحتــىق اإلنســامل  دنبغــي مالحظــمل وقنفي
وعلى وجـه اةصـىصد    .،50)مت اقفاقيمل ححتىق األشخاص ذوي اإلعاقمل 11دتصا باملادة  فيما

إحت املــآوي املؤقتــمل واملنبــآن األخــرىد وجيــب أمل قشــىمل  التــاخت جيــب أمل دتســ، هلــم الىصــىل  
عاقـــملد املعلىمــان وخــدمان االقصـــاالن والصــحمل والتعلــيم يف متنـــاول األشــخاص ذوي اإل     

 .سيما األطفال ذوي اإلعاقمل ال
ودتي  املنتدى السياسي الرفيع املستىى منربا فرددا ملباركمل ا  ان املعنيمل وإسـ ام ا   - 263

الزخت الــيي قتىخــاه خ ـمل مــا بعــد  وال ميشــت إحـدا  التغــيري الـ   .2015يف خ ـمل مــا بعـد عــاخت   
ميشنـ ا أدضـا    ليـان   وهـي إال عت طرد   ليـان قبـاركيمل وشـاململ للجميـع ححتـاد       2015 عاخت

 . سني التعاومل واالقساق والتنسي  بني ييع ا  ان الفاعلمل املعنيمل
__________ 

 (49، http://www.unisdr.org/archive/35032. 
مـت اقفاقيـمل    11، ببـامل ححتـىق األشـخاص ذوي اإلعاقـمل: املـادة      2016الدراسمل املىاىـيعيمل ملفىىـيمل ححتـىق اإلنسـامل )     ،50) 

 .http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/31/30 ححتىق األشخاص ذوي اإلعاقمل
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و رص احلشىمان احملليـمل ودومل الىطنيـمل علـى أدان دور أكثـر فعاليـمل يف  ددـد خ ـمل         - 264
علـى كفالـمل    الـدول د فلننـا حنـريد   لـيا و .وقنفييها ومتابعتـ ا  2015التنميمل التحىليمل ملا بعد عاخت 

ــع      اســتح ــمل مــت أجــا إقاحــمل التعــاومل والتنســي  احلحتيحتــيني علــى يي ــان وطرااــ  عملي دا   لي
د دا دتجاوز النتاا  امللمىسمل املنبثحتمل عـت مـؤمتر قمـمل األمـم املتحـدة ملـا بعـد        ملمىمستىدان احلش

 .وعلى االخنراط يف عمليان عامليمل أخرى ذان صلمل 2015عاخت 
 

 عت الركب أوالأشد الناس فلفا : الىصىل إحت 17و  16و  10األهداف   
دستثمر معظـم الـدول أمـىاال كـثرية يف وىـع أطـر وخ ـط وطنيـمل داخـا بلـدااا ويف            - 265

بيـد أمل احلشىمـان كـثريا مـا قتجاهـا األشـخاص ذوي اإلعاقـمل         .استراقيجياهتا اإلمناايمل الدوليـمل 
إلعاقــملد وجيــب أمل قتــاح  ميــع األشــخاص ذوي ا  .قتــرك م وران الركــب عــت غــري قصــد   أو
سيما اليدت دنتمىمل إحت الفئان املمثلمل متثيال ناقصاد يف املناط  الردفيـمل واحلضـردملد دـت فـي م      ال

األشخاص ذوو اإلعاقمل النفسـيمل واليهنيـمل والنماايـمل واألطفـال والنسـان واملسـنىمل واألشـخاص        
أردـد  اممل إذا ذوو اإلعاقمل مت البعىب األصليملد فرص متشافئمل لهس اخت يف  حتي  التنميمل املسـتد 

 .أهداف التنميمل املستداممل  حتي 
إال عنــدما قشــىمل ‘ عــت الركــب أحــد فلــا أيعــدخت ’ولــت قتححتــ  الىالدــمل املتمثلــمل يف  - 266

ييــع املعاهــدان الدوليــمل والحتــىانني والسياســان الىطنيــمل شــاململ للجميــع وقشفــا الحتضــان علــى    
لغـان الحتـىانني واملمارسـان التمييزدـملد     التمييزد وقند على قرقيبان قيسريدمل معحتىلمل وعنـدما دـتم إ  

 الحتانىنيمل. يف املؤسسان وقحتييد األهليمل إدداي ذوي اإلعاقملال سيما السماح بالعالع الحتسري و
 قىصيان: - 267

مثمل حاجمل إحت يع البيانـان وبنـان الحتـدران وقصـنيا البيانـان حسـب حالـمل         )أ، 
ــملد علــى   ــىط   الصــعداإلعاق ــدعى إحت أمل قعتــرف  وإىــ .العــاملي واإلقليمــي وال افمل إحت ذلــكد ن

الدول األعضان دجمىعـمل األسـئلمل الحتصـرية الـىاردة يف منـىذع فردـ  واشـن ت وأمل قـدرج ا يف         
استحتصــانان األســر مــت  غريهــاالتعــدادان الىطنيــمل والدراســان االستحتصــاايمل للحتــىى العاملــمل و

عنــد املــيالدحل  وســيت لب ذلــك قســجيا ييــع األشــخاص ذوي اإلعاقــمل  .املعيبــيمل الــش مرد ــا
ــمل وإقاحتـــ ا هلـــمد ومتثيـــا ييـــع    وإدراع ييـــع األشـــخاص ذوي اإلعاقـــمل يف اةـــدمان العامـ

 األشخاص ذوي اإلعاقمل يف هيئان وعمليان افاذ الحترار الرايسيملحل
دنبغي للحشىمان أمل قشفا قىفري التدردب ببامل املساواة للمـىعفني املـدنيني    )ب، 

االجتمــــاعيني علـــى ييــــع املســـتىدان ويف ييــــع   الصـــحيني و صــــيني صاتخواملدرســـني واال 
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ودنبغي للحشىمـان أدضـا أمل قنبـئ     .حلد مت التمييز على أساس اإلعاقملا سعيا إحتالحت اعاند 
 ىد التمييز واالستبعادحل افاذ إجرانان ليان للمسانلمل وقفرا جزانان على عدخت 

 حـاالن قعـرا األشـخاص ذوي اإلعاقـمل     ففـيض كاولىدمل ملحملد ال بـد مـت    )ع، 
 النسان والفتيان ذوان اإلعاقملحل فيما دتعل  د ال سيماففيضا كبريا للعنا واإلديان

جيب متشني العدالمل ومؤسسـان الحتـانىمل والنظـاخت مـت ق بيـ  املعـادري البـارعمل         )د، 
ــمل   ــمل   احملــددة يف اقفاقي ــىق األشــخاص ذوي اإلعاق ــاب     ححت ــت العحت ــالن م ــان اإلف ــمل إا ــى بغي عل
وجيب إقاحمل إمشانيـمل اللجـىن إحت الـنظم الحتانىنيـمل حـىت دـتمشت األشـخاص         .انت اكان احلحتىق

 .ذوو اإلعاقمل مت قعزدز ححتىق م والدفاي عن ا واملباركمل يف العمليان الحتضاايمل بنباط
 

 استنتاجان  
مــت األفيــمل دشــامل إدمــاع األشــخاص ذوي اإلعاقــمل واملنظمــان الــش متثلــ م يف ييــع  - 268

 أدرى بـاألمىر  هموحـد أدضـا ألاـم    د بـا مراحا التنفييد لـيس لضـمامل عـدخت إغفـاهلم فحسـب     
وعـت طردـ  املبـاوران والبـراكان مـع األشـخاص        .يف اجملتمعالشاما فيما دتعل  بلدماج م 

ذوي اإلعاقملد ستتلحتى احلشىمان املساعدة التحتنيمل واملساعدة يف بنان الحتـدران واحلصـىل علـى    
لتححتيـ  اإلدمـاع وإعمـال املبـدأ البـاما املتمثـا يف عـدخت فلـا          ىرورير البياناند وذلك أم
   .أحد عت الركب

 مفيـــدااة ـــاب اإلمنـــااي  صـــلباألشـــخاص ذوي اإلعاقـــمل يف  لـــت دشـــىمل إدمـــاعو - 269
با سيمشت العاي مت إدراو وجـىد إمشانـان هاالـمل غـري مسـتغلمل لتحىدـا العـاي إحت         دفحسب

 .مشامل أفضا للجميع
  

 اهليئان الت ىعيمل - عاشرا 
 .ال ميشت  حتي  التنميـمل املسـتداممل دومل مبـاركمل األفـراد واجملتمعـان مبـاركمل كاملـمل        - 270

ــدرس امل ــم  ــمل       وهــيا ال ــا يف خ ــمل التنمي ــى حالي ــمل دتجل ــمل لالفي ــت األهــداف اإلمنااي املســتفاد م
قتـىخى  املد د الش هي خ مل عامليمل و ىدليمل وكليـمل  ـىر اهتمام ـا اإلنسـ    2030املستداممل لعاخت 

 .الركب عتأحد  ىمامل عدخت فلا
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وإقــرارا بىجــىب قشملــمل وســااا التنفيــي التحتليددــمل بآليــان قبــاركيمل قيســر مبــاركمل    - 271
وخ ـمل عمـا أددـس أبابـا صـراحمل اهليئـان        2030الناسد قـيكر خ ـمل التنميـمل املسـتداممل لعـاخت      

 .،51)فييالت ىعيمل باعتبارها ج ان فاعلمل رايسيمل يف حد ذاهتا ىمت وسااا التن
 .احللــىل اســتنباطونردــد مــت النــاس أمل دبــاركىا يف  ددــد املبــاكاد ودبــاركىا يف   - 272

ــر وعــدخت املســاواة        ــمل إحت الفحت ــمل املؤدد ــى معا ــمل األســباب اهليشلي ــا عل وجيــب أمل نركــز ج ىدن
 .واالستبعادد وليس على جمرد قحتد  املساعدة اإلنسانيمل الحتصرية األجا للمتضرردت

احلاليـمل وحـدها لتحددـد األشـخاص      التصـىران وال ميشت االعتمـاد علـى البيانـان أو     - 273
ودىجــد يف ييــع الفئــان والحت اعــان واملؤسســان      .األكثــر عرىــمل لالســتبعاد أو اإلغفــال   

ــز أو اال   ــىا للتمييــ ــا  وشــــراا  اجملتمــــع أشــــخاص دــــرج  أمل دتعرىــ ســــتبعادد ولشنــــ م غالبــ
بد مت  ليا سياق االسـتبعاد االجتمـاعي والسياسـي    وال  .“ جىبني عت األنظار”دظلىمل  ما

أسـباب  و يـمل اسـتبعادهم  وكيفهىدـمل املسـتبَعددت   وا نساين واالقتصادي  لـيال متعمحتـا لتحددـد    
فبــدومل هــيا املســتىى مــت  .يف جملتلــا الحت اعــان واملؤسســان واملنــاط  احملليــملهــيا االســتبعاد 

ــي  التــدخالن معا ــمل األســباب اهليش    ــت قت ــاد ل ــمل لالســتبعاد أو التصــدي   التحلي ــمل أو ا يرد لي
 .التغري احلحتيحتي فيمل والحتىالب النم يمل. ولت دتس،لالفتراىان اة

 
 التنفيي  

ســـيشما املت ىعـــىمل قحتـــد  طاافـــمل مـــت اةـــدمان العامـــمل يف ييـــع الحت اعـــاند          - 274
درة ودض لعىمل بدور هاخت يف إدصال هيه اةدمان إحت أفحتر الفئان وأشدها هتميبـاد بتعزدـز قـ   

واملت ىعـىمل ج ـان فاعلـمل رايسـيمل      .اآلليمل الحتااممل وقىسيع ن اق ا لتتجاوز قدرة النظم الرمسيـمل 
باســت اعت ا إشــراو النــاس علــى املســتىى احمللــي يف ف ــيط اإلطــار ا ددــد ورصــده وقنفيــيه     

مـت  سـتفيددت  النـاس مـت جمـرد امل   ب االنتحتالودساعد العما الت ىعي على  .ب ردحتمل شاململ وكليمل
وجمتمعــاهتم إحت املبــاركمل الفاعلــمل يف   ان التنميــمل الــش قــؤثر علــى حيــاهتم وحيــاة أســرهم  عمليــ
 .العمليان هيه

ــية     - 275 ــان منفــ ــرد ج ــ ــ  جمــ ــمل ليســ ــان الت ىعيــ ــري أمل اهليئــ ــىعي  ف .غــ ــا الت ــ العمــ
الصـــحمل واحليىدـــملد ويف  حتيـــ  ب قتمتـــعالتنميـــمل وســـيلمل وغادـــمل يف إجيـــاد جمتمعـــان  أجـــا مـــت

__________ 
نعترف أدضا بالدور األساسي اليي قض لع بـه الربملانـان الىطنيـمل    : ”2030لعاخت  مت خ مل التنميمل املستداممل 45الفحترة  ،51) 

وسـتعما احلشىمـان    .مت خالل ست التبردعان واعتماد امليزانيان ودورها يف كفالمل املسانلمل عت فعاليمل قنفيي التزاماقنا
واملؤسســان العامــمل أدضــا عــت كثــب يف املســااا املتعلحتــمل بالتنفيــي مــع الســل ان اإلقليميــمل واحملليــملد واملؤسســان دومل      

 .“اإلقليميملد واملؤسسان الدوليملد واملؤسسان األكادمييملد واملنظمان اةريدملد واهليئان الت ىعيمل وغريها



 E/HLPF/2016/2 
 

88/101 16-07170 
 

في ـا مسـتىدان العمـا    قرقفـع  أثبتـ  البحـى  أمل البلـدامل الـش     قـد  و .املسـتداممل التنميمل  أهداف
الت ــىعي أكثــر حيىدــمل مــت النــاحيتني االقتصــاددمل واالجتماعيــملد وأاــا أفضــا وىــعًا ملىاج ــمل     

 .،52)التحددان العامليمل
وخلص  املنظمـان الت ىعيـمل الدوليـمل إحت أمل العمـا الت ـىعي ميشـت أمل دشـىمل دثابـمل          - 276

ــتعمري يف اجملتمعــان املنحتســمملد ال ســيما عنــدما   مصــدر  حــدود  دتجــاوزرايســي للمصــاحلمل وال
ودنبغـي أمل دشـىمل بنـان الثحتـمل واسـتعادهتا       .األصا العرقي والددت والست والدخا ونـىي ا ـنس  

زايد حيـري ميشـت للعمـا الت ـىعي     ـمت مبادران السياسمل العاممل الرايسيمل يف حاالن ما بعد الن
ف ى دثابمل حـافز فعـال للتنميـمل املسـتداممل      .،53)ليمل أمل دبجع التضامت والتعاوملبني اجملتمعان احمل

الش دشىمل في ا الناس  ىر االهتماختد حيري دساهم يف الحتضان علـى عـدخت املسـاواة بـني البلـدامل      
 .وداخل اد وبني الرجال والنسان

بشرامـمل  لـىل    ال ردـ  إحت العـيش  ’ودؤكد األمني العاخت يف قحتردـره التجميعـي املعنـىمل     - 277
يف سـعينا  ”د أنـه  ‘: الحتضان على الفحتر وقغيري حياة ا ميع وسادـمل كىكـب األرا  2030عاخت 

فالعمــا الت ــىعي قــادر علــى  .إحت بنـان الحتــدران واملســاعدة يف قرســيخ جــيور اة ــمل ا ددــدة 
 قىسـيع الــدواار املناصـرة وقعبئتــ اد وعلــى إشـراو النــاس يف ج ــىد التخ ـيط والتنفيــي الىطنيــمل    

ــمل املســتداممل   ــى إىــفان     .املتعلحتــمل باهــداف التنمي وقســت يع اجملمىعــان املت ىععــمل أمل قســاعد عل
ال ابع احمللـي علـى اة ـمل ا ددـدة وذلـك بلقاحـمل مسـاحان جددـدة للتعفاعـا بـني احلشىمـان            

 .“والناس مت أجا افاذ إجرانان ملمىسمل وقابلمل للتىسيع
جـا إمسـاي أصـىان النـاس يف املناقبـان      ودعما املت ىعىمل وسيىاصلىمل العما مـت أ  - 278

مالدـني شـخد    7وقد قس، إمساي صـىن   .لىقىف على املباكا وإجياد احللىللذان الصلمل 
وحــرص  .‘عــاملي’ بعنــىاملالدراســمل االستحتصــاايمل العامليــمل  عــت طردــ مــت أقصــى منــاط  العــاي 

اهلا إحت اجملتمعـان  املت ىعىمل على قريمل الدراسـمل االستحتصـان إحت جملتلـا اللغـان الحتبليـمل وإرسـ      
الردفيمل للتاكد مت إمساي صىن اجملتمعان احملليملد حىت اجملتمعان الناايمل وامل مبمل يف كـثري مـت   

يف إمسـاي أصـىان    املتبـع  وميشـت اآلمل أمل دشـىمل نفـس األسـلىب     .األحياملد يف املناقبمل العامليـمل 
فـاملت ىعىمل   .مل املسـتداممل الناس بال  األفيمل يف عمليمل إىـفان ال ـابع احمللـي علـى أهـداف التنميـ      

شفلـــىمل إاـــاز امل ـــاخت حـــىت يف حـــاالن معحتـــدة للغادـــملد حيـــري دشـــىمل الىصـــىل إحت النـــاس   د
 .جدا صعبا

__________ 
 .،2011العاي )برنام  مت ىعي األمم املتحدةد التحتردر عت حالمل العما الت ىعي يف  ،52) 
قعلن ا   .2000 ال نب ،  تلنن ا،  . 2000 .اتا بع امبئ   امسا يف  قاية الع ل الاطتعي  الان لة االتا بعلنة  ،53) 

 .قفنبما ماطتعي األمر اماح  . عا  عني النب 
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 الحتياس  
د جـرى التاكيـد علـى االعتـراف الىاسـع      2015عند مناقبمل خ مل التنميمل ملا بعد عاخت  - 279

مل األمـم املتحـدة أوالد بانـه    الن اق بني الدول األعضان واجملتمع املدين والحت اي اةاص ومنظىم
لتححتيـ  أهـداف التنميـمل املسـتدامملد وثانيـاد أمل هـيه        وامل مـمل بد مت قـىافر البيانـان املصـنفمل     ال

أفيـمل حامسـمل يف افـاذ الحتـراران      هلـا فالبيانـان   .الـالزخت  بالحتـدر البيانان ا يـدة ال قىجـد حاليـا    
 .على أساس األدلملد ويف املسانلمل والرصد والتحتييم

أدضـا ا  ـمل الـش قحتـىخت  مـع البيانـاند        د بـا وليس اختيار املؤشـران هـى امل ـم فحتـط     - 280
د ون ــاق يــع البيانــان )مســتىى الفــرد أو األســرة مــثال،    هــي مصــدر البيانــان وا  ــمل الــش 
 ونبرها. هاوكيفيمل قفسري

علـى  الش قت لب ا اة مل ا ددـدة واملسـاعدة   ‘ ثىرة البيانان’وبلمشامل املت ىعني دعم  - 281
قياس التحتدخت احملرز يف قنفيي أهداف التنميمل املسـتداممل مـت خـالل يـع البيانـاند وقـىفري اةـربة        
 .الفنيملد ودعم أششال التخ يط والرصد الحتااممل على املبـاركملد واملسـاعدة علـى نبـر النتـاا      

 مـت أشـشال املبـاركمل املدنيـمل الـش ميشـت أمل قعـزز        العما الت ىعي ششالدعد ويف هيا الصددد 
 .املسانلمل بني احلشىمان واملىاطنني يف العحتىد املحتبلمل

 هلـم  فاملت ىعىمل دتمتعىمل ب اافمل واسعمل مت امل اران واةرباند وهلـم سـجا مبـ ىد    - 282
ومتشـت املت ىعـىمل املـدربىمل مـت يـع       .قياس ا ىانب املختلفمل لاهداف اإلمناايمل لالفيـمل  يفبه 

الىصـىل إحت أشـد النـاس هتميبـا عنـد يـع البيانـاند         است اعىابيانان مصنفمل وإبالغ ا ألام 
 .أثنان الدراسان االستحتصاايمل لاسر املعيبيمل على سبيا املثال

علـى  حـافزا إحت افـاذ إجـرانان مركـزة     هداف التنميمل املستداممل قشىمل أومت امل م أمل  - 283
 دصـعيد الـىط   قعـاين مـت الفحتـر وعـدخت املسـاواة. وعلـى ال       علـى الفئـان الـش   الفئان امل مبـمل و 

أي فئـان  و ااحملـددة عامليـ   الفئـان حلشىمان بتصنيا البيانان املخصصمل لتلك ادنبغي أمل قلتزخت 
 الســياق الــىط ذلــك عرىــمل ة ــر الفحتــر واالســتبعاد وانعــداخت املســاواة داخــا   أخــرى قشــىمل

عـاين مـت أوجـه متعـددة مـت احلرمـامل       الفئـان الـش ق  املتعلحتـمل ب . ومت الىاىـ  أمل البيانـان   احملدد
اإلعاقـمل وغريهـم    واألقليان العرقيمل وذوأبنان النسان و وكثريا ما قشىمل. معدومملغالبا ما قشىمل 

 مإحت أاـ  يف جانـب منـه  ن جملد ودعـزى ذلـك   مممت يع البيانان بصىرة مستبعددت مت الفئان 
بـاركيمل  مـع البيانـان ميشـت أمل        التلنُّاغري أمل ظم يع البيانان. يف قبشيا ُن ىملباركدال 
 .الالزخت للعمام الزخم منح أصىان امل مبني و قحتىدملؤدي إحت ق
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د مصـادر  الت ىعيـمل  اهليئـان اجملتمع املدين وأصـحاب املصـلحملد مثـا    اعتبار ومت امل م  - 284
ــان    ــت أجــا  مبــروعمل للخــربان واملعلىم ــاديس وىــع م ــدخت يف لمحت ــي لتحت ــمل  قنفي أهــداف التنمي

 .املتابعمل واالستعراا ممل يف عمليملفاعلمل قيع عناصرمث  املستدامملد ومت
ــان ول - 285 ــىرة البيان ــملث ــمل املســتداممل  يف  ملحامســ أفي لرصــد املبتشــر  مــت أجــا ااــاح التنمي

ــمل       أل ــدامل النامي ــت البل ــد م ــدران اإلحصــاايمل يف العدد ــي الحت ــمل املســتداممل. وال قشف هــداف التنمي
ــد    ــا ق ــدلتحمــا عــبن م ــىرة إحــدا   هت لب ــيا الصــددد   يف جمــال ث ــان. ويف ه  ســيشىملالبيان

 يف دور حاسـم  ملدت ىعيـ لن ااهليئـا مثـا املت ـىعني و   دلبراكان املبتشـرة مـع ا  ـان الفاعلـمل    ل
 بيانان.مت ال النتاا  املرجىة استثمار
البيانـــان الـــش دنتج ـــا اجملتمـــع املــدين مشملـــمل للبيانـــان الـــش قنتج ـــا الـــدول   وُقَعــدُ  - 286

العمـا مـع    يف دتعل  بالدور اليي دؤدده اجملتمع املدين نفسـه فيما سيما  الويملد واملنظمان الدول
 فلا أحد عت الركب. عدختاجملتمعان وكفالمل 

 
 قىصيان  

الـش  ربان اةـ دعتزخت املنتدى السياسي الرفيع املستىى االستفادة مت مىاطت الحتىة ومت  - 287
 متابعــمل الىطنيــمل واإلقليميــمل والدوليــمل الــش قعــزز املبــاركمل البــاململ للجميــع يف  متتلش ــا اآلليــان

لمبــاركمل يف ودفســ  اجملــال لفــرص اللجميــع ل املنتــدى تــي د. ودنبغــي أمل واستعراىــ ا  ــملاة
 على حياهتم. ذان قاثريسياسان وبرام   بلىرةويف  دعمليان صنع الحترار

مبــاركمل جمددــمل يف متابعــمل واســتعراا   ابــيمهتأشــد الفئــان ىــعفا و  لشــي قبــاروو - 288
مفتىحـا   دتسم بالبفافيمل ودشـىمل  ميسعرا منربانتدى املأهداف التنميمل املستدامملد دنبغي أمل دنبئ 

وقـىفري   الـداار  باملبـاركمل الداامـمل يف احلـىار   دسـم  هلـم    ممـا أماخت ييع أصحاب املصلحملد  ححتا
 .مسبا ملمىسمل لتيسري مباركت 

ستعراىـان علـى الصـعيددت الـىط      االإجـران  دعم بحتـىة  دضـا أمل دـ  ودنبغي للمنتـدى أ  - 289
 بلفـ   اال اولـملد ممـا دسـم  هلـ     هلـا حـىل  محتعـد   علـى  الفئـان قلـك   لضمامل حصـىل واإلقليمي 

 .اإحت مارا ااهتماخت حشىماهت
صـحاب  أل دتسـ، يف رحابـه   منـرب أمل دشـىمل دثابـمل   د إحت ذلـك  إىافمًل دمنتدىللدنبغي و - 290

اةربان وأفضا املمارسان ببامل كيفيـمل إشـراو أكثـر الفئـان ىـعفا وهتميبـا       املصلحمل قبادل 
 يف التنفيي واإلبال .

لــى عاملصــلحمل  صــاحبملن الفئــاري الــدول األعضــان وحيــوأخــرياد دنبغــي للمنتــدى أمل  - 291
مـت  شراو أكثر الفئـان هتميبـا   إلاملتخية  االسنىدمل أدلمل على إجراناهت اقدرع يف استعراىاهت أمل

 عدخت فلا أحد عت الركب. ملىما أجا
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حتــ  أهــداف التنميــمل  االســتبعاد. ولــت إحت اســتمرار انعــداخت فــرص املبــاركمل ودــؤدي  - 292
فـين دبـاركمل جمددـمل مـت     إذا ُنإال عدخت فلا أحد عت الركبد غادت ا املرُجىةد أي املستداممل 

ان رمسيـمل  د مـت خـالل عمليـ   مسيما أكثرهم هتميبـا وىـعفاد فضـال عـت منظمـاهت      د والاألفراد
ا  ـان املاحنـمل وا  ـان الفاعلـمل     مـت  احلشىممل ومت وغري رمسيمل. وهيا دستغرق وقتا ودت لب 

مـت    مليقبـش دـتم  د فلمل إشـراو مت ـىعني   عليه. وقىجيه اهتمام م حيثما دىجد الناساإلمناايمل 
 فلا أحد عت الركب.عدخت  يف كفالمل أمر بال  األفيمل الحتمملإحت  الحتاعدة
يف ســّلم   نــا  اإلجــرانان املتعلحتــمل بامل   املنتــدى أمل دضــَع  أدضــا   حامســمل أفيــمل   ا لــه وممــ  - 293

قغـري  الـيي د رحـه   تحـدي  ال. وكمـا لـىح  يف قحتردـر فردـ  البخصـيان البـارزةد فـلمل        أولىداقه
قنفيــي ومــت الضــروري . “ييــع أهــدافنا أو أي هــدف منــ ا”املنــا  ميشــت أمل مينعنــا مــت  حتيــ  

مـت النـاس    متزادـدة أعـداد كـبرية   فلـا   احتمـال  قحتليـا إذا أردنـا   االلتزامان املحت ىعمل يف باردس
عـامال ُدسـري   تاثرياقـهد  لأشـد عرىـمل    الفئان أفحتراليي قشىمل  دقغري املنا ودبّشا عت الركب. 

مـع  ثـار    يف التشيـا  قؤددـه  دور رايسـي  ملت ىعيـ لا وللـ يئان الحتاامـمل.   يف قعمي  أوجـه التفـاون  
د فضال عت زدـادة الحتـدرة علـى التحمـا يف اجملتمعـان احملليـمل والبلـدامل        حدهتاففيا و قغري املنا 

ــمل   ــر عرىـ ــالاألكثـ ــبد و  الحتمـ ــت الركـ ــا عـ ــمل   يف التخلـ ــاململ يف مىاج ـ ــمل البـ ــمامل التنميـ ىـ
 املنا . قغري

  
ــادي  ــر حــ ــيا     -عبــ ــمل  ســ ــدين يف من حتــ ــع املــ ــان اجملتمــ ــاركمل منظمــ ــمل ملبــ ــمل اإلقليميــ اآلليــ

 ،54)اهلادئ واحمليط

 محتدممل  
ــا  - 294 ــع املســتىى لعــا  ميّث ــدى السياســي الرفي ــار  إحــدى  2016 ختاملنت أوحت الفــرص الختب

 الىفــان بااللتزامــان املتع ــد اــا يف أدلــىل/      يفالسياســيمل   هتــا لــدول األعضــان وإراد  اإخــالص 
__________ 

واحملـيط اهلـادئ منـربا مـت منـابر اجملتمـع املـدين        ُقعد اآلليمل اإلقليميمل ملبـاركمل منظمـان اجملتمـع يف من حتـمل  سـيا       ،54) 
ــاط  دومل         ــع املن ــان املســت دفمل وىــمامل إمســاي األصــىان مــت يي ــني الفئ ــز التنســي  ب درمــي إحت إقاحــمل قعزد
اإلقليميمل يف  سيا واحمليط اهلادئ يف اآلليان احلشىميمل الدوليمل على الصعيددت اإلقليمي والعـاملي. وقـد أنبـان    

دين هــيا املنــربد وهــي متســك بزمامــه وقعمــا علــى  فيــزهد وقاســس  ــ  رعادــمل اللجنــمل  منظمــان اجملتمــع املــ
االقتصاددمل واالجتماعيمل آلسـيا واحملـيط اهلـادئد وهـى دسـعى إحت العمـا مـع الىكـاالن التابعـمل لامـم املتحـدة            

تنميــمل. ويف الحتضــادا/اآلليان األخــرى املتصــلمل بال  2015والــدول األعضــان في ــا ببــامل مرحلــمل مــا بعــد عــاخت   
واآلليــمل اإلقليميــمل ملبــاركمل منظمــان اجملتمــع املــديند بىصــف ا  ليــمل مفتىحــمل مرنــمل وشــاململ للجميــعد مصــم ممل   
للىصــىل إحت أكــرب عــدد ممشــت مــت منظمــان اجملتمــع املــدين يف املن حتــملد وقســخري أصــىان الحتىاعــد البــعبيمل    

ولالقصـال باآلليـمل اإلقليميـمل ملبـاركمل     وحركان البعىب لترود  منىذع إمنااي أكثر عدال وإنصافا واستداممل. 
 .www.asiapacificrcem.orgمنظمان اجملتمع املديند درجى زدارة مىقع ا الببشي.
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مــدى الىفــان أو عــدخت نــه سيبــشا ســابحتمل لتحددـد  أ. وممــا دتســم بافيــمل حامسـمل  2015 سـبتمرب 
دعـزز املسـانلمل أمـاخت مىاطنينـاد ودـدعم      ”دـا  ان االستعراا واملتابعمل  لي قحتىخت الىعد باملالىفان ب

 قــيليا”خترب قــدرة الــدول علــى يوســ .،55)“ملالتعــاومل الــدوط ببــشا فعــال إلاــاز هــيه اة ــ
الـش هتـدد  حتيـ  التنميـمل املسـتداممل والىعـد بتجددـد         “ملالحتضـادا الناشـئ  ” ددـد  د و“نالتحددا

وقحتـددر   هدركاقـ  وكـيلك دعـم شـراكان اجملتمـع املـدين و      بـني الـدولد  فيمـا  البراكمل العامليـمل  
 .قيمت ا والتجاوب مع ا

املبـاركمل اإلقليميـمل ملنظمـان اجملتمـع املـدين يف من حتـمل        مل ليـ محتد ممل مت  املسافمل هوهي - 295
مـت منـابر   للجميـع   شـامال و اشـفاف  امنـرب  د بىصـف ا أنبان اآلليمل. وقد ،56) سيا واحمليط اهلادئ

تعزدـز  كفـيال ب  الرايسـيملد منىذجـا للبـراكمل اإلقليميـمل     الفئـان  ه ليبماتىسع ن اقداجملتمع املدين 
 ركـــاناحل د أيلتنميـــمل املســـتدامملا مـــت عناصـــر املســـانلمل أمـــاخت املـــىاطنني ودعـــم أهـــم عنصـــر
ــ ىا    ــمل املشرســمل للن ــمل احمللي ــمل الحتىد ــباالجتماعي ــمل ملالعدال ــيم ا  ــىد  حنــت . واإلمنااي نىاصــا قحتي

نمـىذع  وهـى ال د “ملالعدالـمل اإلمناايـ  ”لمل مت أجا  حتي  التنميمل املستداممل مت خالل منظىر املبيو
إعـادة التىزدـعد والعدالـمل االقتصـاددملد     يف عدالـمل  واليي دت لب ال دأعضان اآلليمل د الب بهي يال

 ب.املسانلمل أماخت البعىواملساواة بني ا نسنيد ووالعدالمل البيئيملد والعدالمل االجتماعيمل 
 جماالن: أربعمل لمنتدى يفلقحتد  مدخالن هيه املسافمل إحت دف وهت - 296

 حل“عت الركب دأح فلا”قحتييم التحتدخت احملرز يف مىىىي ىمامل عدخت  ،أ) 
ــد مىاىــيع االســتعراا    )ب،  ــا امل دد ــار احتب ــمل  يف إط العحتبــان  قــيلياملنتــدى بغي
 معينملحل نفئا “فلا”الناشئمل الش قسبب يف /اهليشليمل
 حلكفالمل عدخت فلا أحد عت الركب يفجملتمع املدين اإلقليميمل اشراكان دور  )ع، 
ــراز  )د،  ــىب  إحــ ــدخت صــ ــان بقحتــ ــان الىفــ ــاإلااللتزامــ ــمل   ملقليميــ ــىاردة يف خ ــ الــ

 .2030 ختعا
 

 “عت الركب أحد فلا”قحتييم التحتدخت احملرز يف مىىىي ىمامل عدخت   
د جيــب علينــا أمل 2030 خت لــىل عــاحاىــت للجميــع عــاي مســتداخت إقامــمل  مــت أجــا - 297

إحت إثـران الـبعض    قرمـي سياسان وممارسان وقـراران متعمـدة   مردُّه إحت نعترف بامل االستبعاد 
إنـه ُدـدفع    سـ ىاحل بـا   “قتخلا عـت الركـب  ” اجملتمعان الف. على حساب اآلخردت  مومتشين

__________ 
 .73و  72د الفحترقامل 70/1قرار ا معيمل العاممل  ،55) 
 ورد قىىي  العدالمل اإلمناايمل يف إعالمل بانشىود وهي قظا املنظىر املىح د للمنرب. ،56) 
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ــالل   ــت خـــ ــدارة مـــ ــبعض إحت الصـــ ـــ  الـــ ــيمل واقتصــ ــم سياســـ ــى  نظـــ ــد علـــ ــمل قعتمـــ اددمل عامليـــ
 الل.واالستغ االستبعاد

جممىعمل جدددة مت أهداف التنميـمل املسـتدامملد يف    بىىعأمل التزم  احلشىمان ومني  - 298
قياسـيمل جددـدةد وقفاقمـ      أرقـاخت  وُسـجل   د  التفـاون د قعمعـ 2012 ختمـؤمتر قمـمل ردـى يف عـا    

ييــع  دســتخدمىملأغــ، األفــراد والبــركان  أمّلعلــى إىــافيمل أدلــمل ع ــرن و دأزمــمل الالجــئني
   .الحتراران السياسيملعلى خفان الثروة والتاثري إلىسااا ال

 بـىقرية وبحتيمل العاي األغنيان  التفاون بني أغ،باعد ق 2015 ختيف عا - التفاونقفاقم  - 299
اآلمل ميلشــىمل العــاي  األفــراد يف يف املااــمل مــت 1 مــا نســبته ملأســري ممــا كــامل متىقعــا إحت حــد أ 

يف  50ميلشـىمل مـا ميلشـه    شخصـا   62 أملو اقـهد وثرويف املااـمل مـت مـىارد العـاي      50نسـبته   ما
ال قبما املبل  املحتـدر  هي أقا مت الىاقعد إذ اإلحصانان  حىت هيهو. ،57)الناس رأفحتمت  املاامل

النمـى   أدى. ويف  سـياد  ملحتف  بـه يف حسـابان مصـرفيمل خارجيـ    ُد اليي قردليىمل دوالر 32 ـب
ثـروان   ذوي أفـراد مزدـد مـت الثـروة والسـل مل إحت      إحت  ىدـا االقتصادي يف السنىان األخـرية  

يف من حتمل  سيا واحمليط اهلـادئ   الثروان العردضمل مت أصحاب األفرادثروة  نزادفحتد . عردضمل
 اهتمقردليــىمل دوالر. ودفــىق صــايف ثــرو 15.8 فبلغــ يف املااــمل  11.4 بنســبمل 2014 ختيف عــا
مباشـرة   الببـر بالدـني   قسـلب  الالمسـاواة ف. ملالثروة اإلياليمل ألقا البلـدامل منـىا يف املن حتـ    حاليا

الحتـدرة علـى   علـى  عتمـد  وهـي ق د ا عـت الركـب  فلفـ  همأفحتـر وقزدـد  مت سبا العـيش واملـىاردد   
مل الثـراند  ىـئيلمل فاحبـ   أقليـمل قركيز صـنع الحتـرار يف أدـدي    على مىارد العاي احملدودة و استغالل

 .كما أاا نتيجمل لتلك الحتدرة على االستغالل
يف عـدد  زدـادة   أمل نـرى دبعري على الحتل   إمل مم ا - ياالنبعاثان واالحترار العامل قزادد - 300
األعـىاخت   شـد  أكـامل   2015عاخت على الرغم مت أمل  استخراع الىقىد األحفىري ىعل اناملىافحت
االحتــرار ميشــت أمل  علــى أمل أدلــمل إىــافيملعلــى الــرغم مــت وجــىد  و ،58)علــى اإلطــالق حــرارًة

من حتـمل  سـيا واحملـيط اهلـادئد     يف  ة ثـار مـدمر   يلككامل لـ و. ،59)قعاحيد  باسري مما كامل متى
قتــاثر بــتغري  فــرادأمل ييــع األقــاليم واأل مــعط  عرىــمل للشــىار  يف العــاي. وانــوهــي أكثــر امل

__________ 
 (57، Oxfam, ‘An Economy for the 1%’ 2016. https://www.oxfam.org.au/wp-content/uploads/2016/01/An-

economy-for-the-1-percent.pdf. 
 (58، NASA - http://www.nasa.gov/press-release/nasa-noaa-analyses-reveal-record-shattering-global-warm-

temperatures-in-2015/. 
 (59، http://www.theguardian.com/environment/2016/apr/07/clouds-climate-change-analysis-liquid-ice-

global-warming. 
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د فحتـر ال واألفـراد الـيدت دعـانىمل   النسـاند   علـى  شـدع أ دشىمل وقع ـا املنا د فمت الىاى  أمل اآلثار 
ــاطنني  ــراد الحتـــ ــمل  واألفـــ ــاط  ردفيـــ ــمل يوذو ديف منـــ ــعىب و داإلعاقـــ ــان البـــ ــلي أبنـــ  ملداألصـــ

 املستبعدة. والفئان
ارقفاعـا   ارقفـع  عـدد املبـرددت   شـؤومل الالجـئني أمل   أفادن مفىىـيمل  - زدادة التبرد - 301

 د  أمل قتزادــرج مليــىمل شــخدد وُدــ 59.5حيــري بلــ  عــددهم  د2014 يف عــاخت قغــري مســبى
أسري مـت أي  بىقرية  سيا واحمليط اهلادئد منا عدد سشامل احلضر  من حتمل فيف .،60)رقاختهيه األ

حاليـا يف  ، 22 امـت أصـ   13)العـاي الشـربى   حىاىـر  أكثـر مـت نصـا     دحتـع و. ىمن حتمل أخـر 
 .  يلنمى احلضرلاهلجرة الداخليمل العاما الرايسي ومتثا . من حتمل  سيا واحمليط اهلادئ

فلـا النـاس عـت    ” علـى سـبب   دليـا  خـريُ وعالوة على ذلكد فلمل احلرب يف سىردا  - 302
مليـىمل شـخدد أي نصـا سـشامل البلـد       11 تما دزدد عـ  تصدي له. فلمل وال ه ثارو“ الركب

 مت ددارهم. ُأخرجىاقتلىا أو قد قبا احلربد 
 

ــتعراا     ــيع االسـ ــد مىاىـ ــار  ددـ ــا يف إطـ ــمل   املحتبـ ــدى بغيـ ــيليااملنتـ ــان قـ  العحتبـ
 “عت الركب”معينمل  انفئ “فلا”الناشئمل الش قتسبب يف /اهليشليمل

االستعراا السـنىي    ىَر ت اومعا  يشليمل للتفاون ددد الدوافع اهل دبّشاجيب أمل  - 303
يشليـمل  . وقبـما الـدوافع اهل  على اة مل اححت عاملي إىفان طابعىمامل  ادف 2030 ختة مل عا

وهــي أســباب والسـل مل األبىدــملد   دوالزنعــمل العســشردمل دللتفـاون الليرباليــمل ا ددــدةد واألصـىليمل  
ــ ا  ــرابط فيمــا بين . ودنبغــي أمل ملستعراىــان مىاىــيعيالميشــت أمل قبــشا أساســا  ود شــدددة الت

 :ما دليقبما املىاىيع 
الثناايمل واملتعددة األطـراف الـش قعـىق    والتدابري االقتصاددمل واملاليمل والتجاردمل األحاددمل  - 304

االماننبع عنا   ”ببـدة علـى     ـري الـدول   2030 خ ـمل عـاخت  مـت   30 ةالفحتر -اإلمناايمل العدالمل 
تاننب  منع العنبنتة الن          حب ينة اسبننب   تطبلق    ت اقري اأاصب ية    مبللنة    ابرينة    سا

 ملابق األمر اماحن    تعفأنل الان لنة االأاصنب ية  االتا بعلنة الابملنة،  ال سنل ب   البلن اة         
ميثـاق األمـم   مـع  و 2030 ختعـا  خ ـمل اقفاقان ماردمل قتعارا مع  ومع ذلك   إبراخت .“النبملة

 شـيم منظمـمل التجــارة   قلجـا إحت  الـدول  ال قـزال  و ،62)قىقيـع االقفـاق   مباشـرة بعـد   ،61)املتحـدة 
 احلمادمل البيئيمل.واملراعيمل ملصاحل الفحتران ىروب احلمادمل العامليمل مت أجا منع 

__________ 
 (60، UNHCR, Global Trends 2014: World at War, June 2015. http://www.unhcr.org/558193896.html. 
ــدة املعـــــ  ب   ،61)  ــابع لامـــــم املتحـــ ــتحتا التـــ ــبري املســـ ــر اةـــ ــاخت دوط دميذكـــ ــمل نظـــ حتراطـــــي ومنصـــــا أمل لقامـــ

ــان ــم املتحــدة )        التجــارة اقفاق ــاق األم ــىارد يف ميث ــدأ الســيادة ال ــت مب ــع كــا م ــارا م ، 103التفضــيليمل قتع
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ــيليمل واالســـتثمار اقفاقـــان التجـــارةوُقلـــزخت  - 305 ى الـــدول بتفضـــيا رأس املـــال علـــ  التفضـ
املســؤوليمل الىاقعــمل علــى عاقحت ــا بالعمــا ملــا فيــه مصــلحمل املــىاطنني. وإىــافمل إحت االقفــاق علــى    

قتــي  ســي رة رأس املــال األجــنق علــى األرا  علــى التبــردعان والسياســانإدخــال قغــيريان 
واملىارد واملعارفد متن  هيه االقفاقان البركان املتعددة ا نسيان صالحيان غـري مسـبىقمل   

اطيمل قتي  هلا االعتراا على السياسان الىطنيمل املصم ممل مـت أجـا النـ ىا  مادـمل     وغري دميحتر
البيئملد وححتىق اإلنساملد والسياسان املاليملد وححتىق العمالد وسياسـان العمـا التصـحيحيد    
والصــحمل العامـــملد وأشــشال احلمادـــمل الـــش قشفــا حصـــىل عمـــىخت النــاس علـــى االحتياجـــان     

ا اقفاقـان التجـارة االسـتثماردمل بتعزدـز قـىة أغـ، األغنيـاند        واةدمان األساسيمل. وبيلك ُقعج 
ــى النســان        ــا عل ــا جمحف ــاثريًا متييزد ــي ت أمل هلــا ق د ،63)وُقعمــ  أوجــه الالمســاواة الحتاامــملد كمــا َقب

د وحــــاملي فــــريوس اإلدــــدز وغــــريه مــــت األمــــرااد واألشــــخاص ،64)والبــــعىب األصــــليمل
الردفيـملد والعمـالد واألشـخاص املعتمـددت علـى دعـم       د واملسننيد واجملتمعـان  ،65)اإلعاقمل ذوي

 بالفعا.   “فلفىا عت الركب”اليدت دعانىمل الفحتر أو اليدت  الدولمل أو
اجملتمعــان احملليــمل    سياســان حيــازة األراىــي  ُقعــر ا   -قىزدــع األراىــي واملــىارد    - 306

واحلرمـامل مـت    “بالتخلا عت الرك”املعتمدة مباشرة على األراىي واملىارد ال بيعيمل ملخاطر 
ــالشني لـــاراد     ــري املـ ــىمل غـ ــمل والفالحـ ــليمل واألقليـــان اإلثنيـ ــبا العـــيش. فالبـــعىب األصـ سـ

__________ 
 ومســــــؤوليمل الدولــــــمل يف التصــــــرف للنــــــ ىا  حتــــــىق اإلنســــــاملد دــــــا يف ذلــــــك احلــــــ  يف التنميــــــمل.

http://www.ohchr.org/EN/Issues/IntOrder/Pages/Articles.aspx. 
يف الىقـ  الـيي ال قـزال     2030  االنت ان مت وىع اقفاق البراكمل عرب احمليط اهلادئ مني قىقيع خ ـمل عـاخت    ،62) 

ارا أخرى. ويف من حتمل  سيا واحملـيط اهلـادئد واعتبـ    “اقفاقان كربى”فيه املفاوىان جاردمل ببامل إبراخت ثالثمل 
اقفاقـــا إطاردـــاد  64وىـــان ببـــامل اقفاقـــان إطاردـــملد وبـــدأن املفا 5د   قىقيـــع 2016مـــت شـــباط/فربادر 

اقفاقــا إطاردــا وبــدأ  140اقفاقــا إطاردــا ولشنــ ا ي قــدخا بعــُد حيــز النفــاذد و  التىقيــع علــى  11قىقيــع  و 
 احلرة.اقفاقا  خر للتجارة  67وُدحتترح حاليا إبراخت  220نفاذهاد فبل  جممىع ا 

دغلب ”التابعمل لامم املتحدة إحت أنه  الببشمل املبتركمل بني الىكاالن املعنيمل باملرأة واملساواة بني ا نسنيقيهب  ،63) 
 .“أمل قتاثر النسان أكثر مت غريهت باآلثار السلبيمل لتحردر التجارة

االسـتثمار يف اقفاقـان التجـارة    شـروط  ”قرى املحتررة اةاصمل املعنيمل  حتـىق البـعىب األصـليمل يف قحتردرهـا أمل      ،64) 
احلرة ومعاهدان االستثمار الثناايـمل واملتعـددة األطـرافد علـى النحـى الـيي جيـري قصـىُّرها وقنفيـيها حاليـاد           
ــر املصــريحل            ــا يف قحترد ــى ححتىق  ــىق البــعىب األصــليملد وال ســيما عل ــى ححت ــمل عل ــلبيمل و تمل ــارا س ــا  ث فل

ــاركملحل وا  ــىاردحل واملبـــــــ ــاليم واملـــــــ ــي واألقـــــــ ــتنرية واألراىـــــــ ــبحتمل املســـــــ ــرة املســـــــ ــمل احلـــــــ . “ملىافحتـــــــ
http://unsr.vtaulicorpuz.org/site/index.php/en/documents/annual-reports/93-report-ga-2015. 

أصدر قسعمل مت خربان األمم املتحدة بيانا مبتركا أعربىا فيه عـت الحتلـ  إزان التـاثري الضـار القفاقـان التجـارة        ،65) 
اإلنساملد وأعربىا  دددا عت الحتلـ  مـت التـاثري السـلق لتلـك االقفاقـان علـى ححتـىق         واالستثمار على ححتىق 

 البعىب األصليمل واألقليان واملعاقني واملسنني وغريهم مت األشخاص اليدت دعيبىمل يف أوىاي هبمل.
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ــ م      ــبا عيبـ ــدد سـ ــارا متزادـــدة هتـ ــاف دىاج ـــىمل أخ ـ ــى الشفـ ــملد ومزارعـ واجملتمعـــان الردفيـ
ــمل للبــــــركاند    ــازان اإلجــــــالن مــــــت األراىــــــي املمنىحــــ ومســــــتىطناهتم بســــــبب امتيــــ

النمـى  ”ساسيمل الشربى )دا يف ذلك قلـك ا اردـمل  ـ  سـتار     واهلياكا األ “التنميمل”ومباردع 
،د وقغــري املنــا . وقــد انتــ ج  احلشىمــان سياســان الجتــياب االســتثماران مــت  “األخضــر

اململىكمل للدولـمل   “غري املعم رة”البركان الشبريةد  ليا ودولياد للحتياخت دباردع على األراىي 
دة مــا قتمثــا هــيه املبــاردع يف مــزاري كــبرية قعـد بتعزدــز االقتصــاد وخلــ  فــرص العمــا. وعــا 

لزراعــمل وم يــز منتجــان زراعيــمل رايســيمل للتصــددر إحت اةــارعد لشنــ ا قبــما أدضــا املنــاجمد   
د واملناط  االقتصاددمل اةاصـملد واملنتجعـان السـياحيملد ومبـاردع أخـرى.      سدود الش رماايملوال

وي احليــازان الصــغرية  ودنبــا الــزناي حينمــا دبــغا األرا بالفعــا مزارعــى كفــاف مــت ذ       
مت البعىب األصليمل. وكثريا ما قشىمل عمليمل النحتا عنيفـمل حيـري دحتـاوخت املزارعـىمل النحتـا       و/أو

وجيري إجالؤهم قسرا مت قجَبا وكالن املسـتثمردت. وقسـتند ثحتافـمل البـعىب األصـليمل وهىداهتـا       
 ورفاه ا إحت احلحتىق ا ماعيمل يف األراىي واملىارد.

يف املااــمل مــت  334يف جمــال العحتــاران بنســبمل   مل العــابرة للحــدوداألنبــ ومنــا حجــم  - 307
. ودبــتري أغــ،  ،66)2015و  2009بليــىمل دوالر بــني عــامي    217بليــىمل دوالر إحت  65

 األغنيان عحتاران العاي ومىاردهد بينما دفحتد أفحتر فحتران العاي األراىي ومىارد رزق م.
د سيعيش ما دصـا إحت نصـا عـدد    2030 لىل عاخت  -الزنعمل العسشردمل والزناعان  - 308

ــا      ــاثرة باهلباشــمل والزناعــان والعن ــدامل مت ــانىمل مــت فحتــر مــدقع يف العــاي يف بل ــيدت دع . ،67)ال
وُقبــشِّا الزناعــاند ووجــىد قــىان مســلحمل حشىميــمل وغــري حشىميــملد واإلنفــاق العســشريد   

السـشامل   “لـا ف”دوافع هيشليمل لعدخت املساواة الش قتسبب بصىرة مباشرة أو غـري مباشـرة يف   
. وقتحتاطع دوافع الزناعان على حنى متزادد مع مسااا رايسـيمل واردة  “عت الركب”املتضرردت 

د والفحتر. ولـيا فـلمل   انعداخت املساواة املفرطندرة املىاردد وقغري املنا د و - 2030يف خ مل عاخت 
احلد مت الزنعمل العسـشردمل هـى يف  مل واحـد دافـع ونتيجـمل للتنميـمل املسـتداممل البـاململ للجميـع.          
ودشــىمل عــدميى ا نســيمل وامل ــاجرومل مــت منــاط  الــزناي أكثــر عرىــمل للىقــىي فردســمل العمــا     
د الرخيد والحتابـا لالسـتغالل أو االمـار اـم يف أوىـاي شـبي مل بـالرق. وىـمت هـيه الفئـان          

قىاجه النسـان واألشـخاص ذوو اإلعاقـمل واألطفـال وامل مبـىمل اقتصـاددا بالفعـا جملـاطر أعمـ           
وقضــعا قــدرهتم علــى طلــب املــالذ اآلمــت. وبــالنظر إحت ردود الفعــا السياســيمل األخــرية علــى  

 الزناعان واللجىند ال بد أمل دنصب التركيز على مىىىي الزنعمل العسشردمل ودوافع الزناي.  
__________ 

 (66، http://www.savills.co.uk/research_articles/188297/198667-0. 
 (67، www.worldbank.org/en/topic/fragilityconflictviolence/overview. 
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إمل مــت األمــىر الــيي قــزداد وىــىحا أمل مثــمل قضــاربًا بــني مصــاحل   -لبــركان قــاثري ا - 309
. وقــد أصــبح   “النــاس والشىكــب ”الشــثري مــت البــركان املتعــددة ا نســيان ومصــاحل      

شـركمل كـربى    200شركمل مت بني أكرب الشيانـان االقتصـاددمل يف العـاي. ودتجـاوز إدـراد       51
ر مـت ىـعا الحتـىة االقتصـاددمل لثمـانني يف      بلدا جمتمعمل. وهي متلـك أكثـ   182قيممل اقتصادان 
االفتحتـار إحت الىىـىح ببـامل    ”. وقد أقر األمـني العـاخت لامـم املتحـدة بـامل      ،68)املاامل مت الببردمل

ــداملحل        ــان البل ــان الحت ــاي اةــاص وأولىد ــني أولىد ــىاؤخت ب ــملحل وخ ــر عــدخت الت اإلىــافمل املتححتحت
الحت اعني العاخت واةاص طردحتـمل   هي عىاما معا البراكان بني “واخنفاا البفافيمل واملسانلمل

مبشىو في ا يف الن ىا بالتنميمل املستداممل. وقشتسب البركان قدرة متزاددة على االخنـراط  
يف عمليــان التالعــب باألســعارد والتــ رب والتحادــا الضــردبينيد ومنــب املســؤوليمل البيئيــمل         

اسـاند ومـن  هـيه    واالجتماعيمل. ومـع قنـاقد سـيادة الدولـمل وصـالحياهتا املتعلحتـمل بصـنع السي       
الصالحيان بصىرة متزاددة للحت ـاي اةـاصد ي قظ ـر منظىمـمل محتابلـمل لشفالـمل قنظـيم الحت ـاي         

يف  “فلا أحد عـت الركـب  ”اةاص ومسانلته. وقدعى احلاجمل إحت معا مل ذلك لضمامل عدخت 
 .2030خ مل عاخت 

اواة يف ميشــت الىقــىف علــى دافــع هيشلــي لعــدخت املســ   -الزنعــمل األبىدــمل واألصــىليان  - 310
ــاركت م      ــع ومبـ ــراد اجملتمـ ــرص بعـــض أفـ ــدة مـــت فـ ــىرة جامـ ــش  ـــد بصـ األدـــددىلىجيان الـ

أي االعتحتـاد بـامل السـل مل وصـنع السياسـان منىطـامل طبيعيـا         -واستحتالليت م. فالزنعمل األبىدـمل  
علـى  واجملتمـع و قتغلغا يف احلياة والعالقان والسياسـان علـى صـعيد العاالـمل      -ببعض الرجال 

ــتىدني  ــىاملسـ ــدوطالـ ــيمل   ط  والـ ــمل أو سياسـ ــمل أو ددنيـ ــىان أكانـــ  ثحتافيـ ــىلياند سـ ــا األصـ . أمـ
ــاس.         أو ــت الن ــمل م ــان جملتلف ــمل فئ ــدة ببــامل أدوار وقيم ــدان جام ــي قرســخ معتحت اقتصــاددملد ف 

وبيلكد فلاا عادة مـا قركِّـز علـى أجسـاد النسـان وحيـاهتت ا نسـيمل وقـراراهتت. وحينمـا قحتـىخت           
ن والحتــىاننيد قعــاين النســاند والفئــان املتنىعــمل جنســيا قلــك األدــددىلىجيان بصــياغمل السياســا

وجنســـانياد والنســـان العازبـــان أو غـــري املتزوجـــاند واملـــدافعان عـــت ححتـــىق اإلنســـاملد         
دضـع بعـض الغادـان اهلامـمل الـش قحتـيس        5. ويف حـني أمل اهلـدف   “التخلدا عـت الركـب  ”مت 

ــلمل مــت شــامل اســتعراا ألــا لاســبا      ــملد ف ــار السياســان األبىد ــمل النعــداخت  بعــض  ث ب اهليشلي
 املساواةد كمىىىي لالستعرااد أمل دتي  التساؤل حىل ال بيعمل املتعددة ا ىانب للخ مل.

 

__________ 
 (68، https://www.globalpolicy.org/component/content/article/221-transnational-corporations/47211.html. 
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 فلا أحد عت الركب عدختدور شراكان اجملتمع املدين اإلقليميمل يف كفالمل   
بالغتا األفيمل لشفالمل عدخت فلـا أحـد عـت الركـب.      ،69)العدالتامل اإلجراايمل واإلقراردمل - 311
علــى  - ت األفيـمل دشـامل أمل دظـا اإلطـار املؤسســي للمتابعـمل واالسـتعراا شـامال للجميـع        ومـ 

 د وعلى ييع املستىدان األخرى.املنتدى السياسي الرفيع املستىىالصعيد العاملي مت خالل 
نتيجمل للدروس املستفادة مـت  باركمل منظمان اجملتمع املدين مل ليمل اإلقليميملوجانن اآل - 312

. 20منظمـان اجملتمـع املـدين يف منظىمـمل اجملمىعـان الرايسـيمل يف عمليـمل ردـى          خالل مباركمل
ومت الدوافع الشربى يف هـيا الصـدد احلـرُص علـى جعـا املبـاركمل أكثـر اسـتراقيجيمل ولـىال.          

إحت اجملمىعـان   ،70)وقد قررن منظمان اجملتمع املدين يف املن حتمل إىافمل مثاين جممىعـان أخـرى  
ــىي     الرايســيمل التســع األصــليملد  ألاــا رأن أمل اجملمىعــان التســع األصــليمل ي قعــد قســتىعب قن

يف حـد ذاهتـا مصـمممل  يـري      بـاركمل منظمـان اجملتمـع املـدين    مل ليمل اإلقليميـمل اجملتمع املدين. واآل
إنبان وصيانمل  ليان قنسي  فعالمل ببـشا مسـتحتا للمبـاركمل يف املنتـدى السياسـي       ...”قتىحت 

ليميـمل  مدة مـت قلـك املبـاركمل علـى املسـتىدان العامليـمل واإلق      الرفيع املستىى واإلجـرانان املسـت  
 ،.16)الفحترة  “والىطنيمل

املنتـدى السياسـي الرفيـع    ، مل ـاخت  67/290ودظا الحترار املنبئ )قرار ا معيـمل العامـمل    - 313
داخله م ما إلجياد حي ـز بنعـان ملبـاركمل منظمـان     وصنع الحترار  املستىى املع  بالتنميمل املستداممل

اجملتمع املدين يف م ـاخت املسـانلمل الـش دضـ لع اـا املنتـدى السياسـي الرفيـع املسـتىى واملنتـددان           
اإلقليميمل. ومت أجا جعا الحترار جمـدداد دنبغـي السـماح ملنظمـان اجملتمـع املـدين باملبـاركمل يف        

بغـي أدضـا قزودـدها بفـرص احلصـىل علـى ييـع        اجتماعان رمسيملد وليس هيا فحسبد بـا دن 
املعلىمان والىثـاا  الرمسيـمل يف نفـس الىقـ  الـيي  صـا فيـه احلشىمـان علي ـا. والغادـمل مـت            
ذلك متشني االى الي بىعيفـمل حيىدـملد أال وهـي قيـاخت منظمـان اجملتمـع املـدين بت ـىدر قـدرهتا          

تىصــياند واملبــاركمل يف علــى قحتــد  الىثــاا  وعــرا اإلســ امان خ يــمل وشــفىدملد وقحتــد  ال  
االجتماعــان الرمسيــملد وهــي بــيلك ال قشتفــي برفــع الرادــان احلمــران وقــيكري احلشىمــان          
ــىفر أدضــا مــدخالن مىاىــيعيمل صــلبمل وأساســيمل باعتبارهــا شــركان       ــا ق ب مىحــان اة ــملد ب

 التنميمل. يف
__________ 

 العدالمل اإلقراردمل قع  اإلقرار  ميع الفئان واهلىدان كصاحبمل ححتىق متساودمل متتلك احل  يف التمثيا. ،69) 
دواار قتمثا يف فحتران احلضرد وامل ـاجردتد واملعـاقنيد واملسـننيد واملثليـان واملثلـيني ومزدوجـي امليـا        أىيف   ،70) 

ا نسي ومغادري اهلىدمل ا نسيمل وثناايي ا نس واألشخاص احملتـاردت يف هىدتـ م ا نسـيمل أو ميلـ م ا نسـيد      
ــش قعــاين مــت فــريوس نحتــد املناعــمل الببــردملد      ــلدراع   والصــياددتد واجملتمعــان ال ــمل قســم  ب مــع وجــىد مرون

 أخرى. دواار
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ه وســيشىمل مــت امل ــم أمل دعمــا املنتــدى السياســي الرفيــع املســتىىد مــت خــالل والدتــ - 314
د علـى أمل دضـفي طابعـا    األمـم املتحـدة   جملتلـا كيانـان  التنميـمل املسـتداممل يف    املتمثلمل يف إدمـاع 

مؤسســيا بالفعــا علــى إشــراو أصــحاب املصــلحمل. ويف عــا زدــادة الــتحشم يف جملتلــا أجــزان    
اة مل ومباركمل قىدمل مت اجملتمع املدين يف مميع خيىط العمليملد سـيشىمل مـت األدسـر احليلىلـمل     

بالنجـاح إذا مـا اسـت اع  قىسـيع      2030ة مل عت الركب. وسُتشل ا خ مل عاخت دومل فلا ا
ــري الحتابلــمل           ــمل غ ــد املعيارد ــا مــت الحتىاع ــمل وغريه ــمل اإلمنااي ــمل علــى العدال ــط احلركــان الحتاام ورب
ــمل     ــلحملد واحلصــــىل علــــى املعلىمــــاند والعدالــ ــاركمل أصــــحاب املصــ للتفــــاواد مثــــا مبــ

 واإلقراردمل. اإلجراايمل
ــرغم   - 315 ــى ال يف إنبــان  من حتــمل  ســيا واحملــيط اهلــادئ  مــت التحتــدخت الىاىــ  احملــرز يف   وعل

اللجنمل االقتصـاددمل واالجتماعيـمل   جممىعمل منظممل ذاقيا ألصحاب املصلحمل بتعاومل قىي مت أمانمل 
املنعحتـد يف اآلونـمل    منتـدى  سـيا واحملـيط اهلـادئ للتنميـمل املسـتداممل      سـعى   آلسيا واحمليط اهلـادئد 

أكثــر قحتييــدا علــى اجملتمــع املــدين. ومــت أجــا  حتيــ  طمــىح خ ــمل     األخــرية إحت فــرا قــدابري 
 على العمليمل واملباركمل على الصعيد اإلقليمي. 67/290د جيب أمل دن ب  الحترار 2030 عاخت

 
 االلتزامان اإلقليميمل غفالإ  

ــمل        - 316 ــان اإلقليمي ــه اهليئ ــيي قؤدد ــىي ال ــدور الىاىــ  واحلي ــرار بال ــت اإلق ــرغم م ــى ال عل
،د فـلمل عـددا قلـيال    2030مرة يف خ مل عـاخت   33 “إقليمي”والتعاومل اإلقليمي )ورد مص ل  

ــدول        ــرن الــ ــد أقــ ــع. وقــ ــان إحت واقــ ــك االلتزامــ ــىُّل قلــ ــىل دومل  ــ ــان حيــ ــت احلشىمــ مــ
ــددت اإلقليمــي  ”األعضــان  ــي      بافيــمل البع ودومل اإلقليمــي وأفيــمل التشامــا االقتصــادي اإلقليم

فــاألطر اإلقليميــمل ودومل اإلقليميــمل ميشــت أمل قيســر مســيد . والتــرابط يف جمــال التنميــمل املســتداممل
 .  ،71)“سياسان التنميمل املستداممل بفعاليمل يف إجرانان  ددة على الصعيد الىط 

واالسـتعراا علـى املسـتىى اإلقليمـي يف      وقد التزم  الدول األعضان بآليان املتابعمل - 317
،د غري أنه دبدو أمل بعض الدول قتراجع عـت  81د و 80د و 77د و 73أربع فحتران منفصلمل )

املنعحتـد يف   نتـدى  سـيا واحملـيط اهلـادئ للتنميـمل املسـتداممل      هيا االلتزاخت. وقفتحتر الىثاا  اةتاميمل مل
شــت اــا قعزدــز املســانلمل عــت طردــ       اآلونــمل األخــرية إحت ال مــىح وال قىىــ  الســبا الــش مي     

، وال ببــــامل عمليــــمل إنبــــان 73االســــتعراا اإلقليمــــي )علــــى النحــــى املىعــــىد يف الفحتــــرة  

__________ 
 .21الفحترة  ،71) 
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د ،74)أ-11د والغادــــمل  ،73)5-2د والغادــــمل ،72)ب-1اإلقليميــــمل املىعــــىدة يف الغادــــمل    األطــــر
 .2030يف خ مل عاخت  ،75)6-17 والغادمل
ليـمل  مـع اآل  واالجتماعيمل آلسيا واحمليط اهلـادئ اللجنمل االقتصاددمل وجرى التنىده بتعاومل  - 318

باعتباره إاازا منىذجيا داخـا منظىمـمل األمـم املتحـدة      باركمل منظمان اجملتمع املدينمل اإلقليميمل
وخارج ا. ودنبغي للمنتدى السياسي الرفيع املستىى قبـجيع اللجـامل اإلقليميـمل األخـرى علـى      
قحتليد  ليان املباركمل هيه واملساعدة يف إنباا ا على املستىدان اإلقليميملد وهى مـا مـت شـانه    

 قتــىحت زمــاخت أمىرهــا وقســي رهاوشــاململ للجميــع كفالــمل مبــاركمل جمددــمل قامــمل وكاملــمل وشــفافمل  
 .اجملمىعان الرايسيمل وغريها مت ا  ان صاحبمل املصلحمل

 والعامليقىصيان ببامل االستعراا الىط    
فيما دتعل  باالستعراىان الىطنيملد دنبغي للمنتدى السياسي الرفيـع املسـتىى قبـجيع     - 319

يف إجــران االستعراىــان  “اجملتمــع باســره” الــدول األعضــان علــى اعتمــاد النــ   الحتــاام علــى 
لمجمىعــان الرايســيمل وغريهــا مــت ا  ــان صــاحبمل  الىطنيــملد مــع املبــاركمل التامــمل والشاملــمل ل 

ب ردحتمل شاململ للجميع وشفافمل ومتاحمل وقستخدخت املعلىمان والبيانان املستحتاة ال مـت   املصلحمل
شىميـمل أدضـا. وجيـب أمل قعشـس     وحدهاد با مت املصادر غـري احل  املنظمان اإلحصاايمل الىطنيمل

الرايسـيمل وغريهـا مـت ا  ـان صـاحبمل      قحتاردر االسـتعراا الـىط  مـدى مبـاركمل اجملمىعـان      
ومدخالهتاد وجيب أمل فضع إلشراف الربملانان وغريها مت املؤسسـان ذان الصـلمل.    املصلحمل

مـمل لشـا بلـد    وال دنبغي أمل قفضي املرونمل يف قصميم االستراقيجيان الىطنيـمل واملؤسسـان املالا  
األهــداف  “انتحتــان”واختيــار جمــاالن التركيــز ســعيا إحت  حتيــ  أهــداف التنميــمل املســتداممل إحت   

ــدى        ــه مــت املنت ــادزد بتىجي ــمل ألي مت ــران كامل ــدول األعضــان قحتــد  قربد ــان. ودنبغــي لل والغاد
 السياسي الرفيع املستىى.

ملنتــدى السياســي الرفيــع  أمــا فيمــا دتعلــ  باالستعراىــان العامليــملد فيجــب أمل دشــرر ا   - 320
علـى الصـعيد    2030املستىى أمل االستعراىان ال ىعيمل محتصىد منـ ا دعـم قنفيـي خ ـمل عـاخت      

__________ 
د اســتنادًا إحت اســتراقيجيان ...واإلقليمــي  ...وىــع أطــر سياســاقيمل ســليممل علــى كــا مــت الصــعيد  ب  - 1 ،72) 

 .... إمناايمل مراعيمل ملصاحل الفحتران ومراعيمل للمنظىر ا نساين
احلفاى على التنىي ا ـي  للبـيور والنباقـان املزروعـمل ... مـت خـالل بنـىو البـيور والنباقـان املتنىععـمل            2-5 ،73) 

 .2020...  لىل عاخت  واإلقليميالش ُقدار إدارة سليممل على كا مت الصعيد ... 
نـاط  احملي ـمل باملنـاط  احلضـردمل     دعم الروابط اإلجيابيمل االقتصاددمل واالجتماعيمل والبيئيمل بني املناط  احلضردمل وامل ،74) 

 .واإلقليميملواملناط  الردفيملد مت خالل قعزدز ف يط التنميمل الىطنيمل 
 .قعزدز التعاومل اإلقليمي والدوط فيما دتعل  بالعلىخت والتشنىلىجيا واالبتشار 17-6 ،75) 
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الىط . وجيب أمل دحتترح املنتدى عناصر خرد مل طرد  ببـامل كيفيـمل أدان وعيفـمل سـد الثغـران      
حت جانـب  هيه الش دض لع اا املنتدىد بغيمل قىفري حىافز للبلدامل لتحتـد  العـروا ال ىعيـمل. وإ   

التــدليا علــى مســانلمل الــدول األعضــان أمــاخت مىاطني ــاد جيــب أمل قبــما قلــك العــروا أدضــا    
مسانلت ا عت األفعال )دا يف ذلك أفعال وكاالهتا الىطنيمل، الش قؤثر على النـاس والبيئـمل خـارع    

 األقاليم الىطنيمل.
 


