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متابعة وتنفيـ ججـءاتاا العمـمل املع لـمل ل ـدول اجلاريـة اللـامة الناميـة
(مســار مــاموا) وامــتءاتي ية موري ــيو س ملواصـ ة تنفيـ بء ــامل العمــمل
من أجمل التنمية املستدامة ل دول اجلارية اللامة النامية
تقءيء األمني العام
موجز
عمال بقءاري اجلمعية العامة  15/69و  ،202/70يتناول ه ا التقءيـء التقـدم ازـء
يف تنفي مسـار مـاموا واتلتاامـاا وال ـءا اا املتفـ ع ياـا يف املـؤرء الـدوا اللالـمل املعـ
بالدول اجلارية اللـامة الناميـة و هـ ا التقءيـء هـو التقءيـء السـنوي اللـاا منـ اعتمـاد مسـار
ماموا ويقدم أمل ة لأل طة املضط ع هبا  -مبا يف ذلك أ ـطة التنفيـ ع ـل اللـعيد الـون ،
واملســاعدة اائاةيــة ،وال ــءا اا املربمــة ويتنــاول بالتح يــمل احلاجــة جهن وتــع يــل تنفي يــة
تســتفيد مــن الــايم ال ـ ي تولــد عــن يطــة التنميــة املســتدامة لعــام  2030ومــن املــوارد ال ـ
أتاحتاا ،مع احلفاظ ع ل تء يا مسار ماموا بالتحديـد ع ـل الـدول اجلاريـة اللـامة الناميـة
وينباــق قــءاتة ه ـ ا التقءيــء بــاتقتءان مــع تقــاريء األمــني العــام األيــء  ،وت مــيما تقــاريء
عن تنفي جدول أعمال القءن  ،21وبء امل مواص ة تنفي جدول أعمال القءن  ،21و تـاةل
مؤرء القمـة العـاملق ل تنميـة املسـتدامة ،ومـؤرء األمـم املتحـدة ل تنميـة املسـتدامة ،وعـن التنميـة
املستدامة ل بحء الكارييب للاحل األجيال احلالية واملقب ة
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أوت  -مقدمة
 - 1يف مؤرء األمم املتحدة املعـ بالبيةـة والتنميـة ،املعقـود يف ريـو دي جـا مو ،الربا يـمل،
عام  ،1992اعتءفت الـدول األعضـات أوت بـنن الـدول اجلاريـة اللـامة الناميـة ت ـكمل حالـة
ياصة فيما يتع بالبيةة والتنمية ع ل حد موات ،وم طت الضوت ع ل موانن تـعفاا ،مبـا يف
ذلك ت ك النامجة عن تام املناخ وارتفاع مستو مطح البحء ويالل املـؤرء العـاملق ل تنميـة
املستدامة ل دول اجلارية اللامة الناميـة ،املعقـود يف بءيـدجتاون ،بءبـادوس ،يف عـام ،1994
اعتُمد بء امل العممل من أجمل التنمية املستدامة ل ـدول اجلاريـة اللـامة الناميـة (بء ـامل عمـمل
بءبادوس) مما أفضل جهن جرمات عم ية تمن مسار عممل ريـو امـتمءا حـ ا عقـاد اتجتمـاع
الــدوا تمــتعءاف تنفيـ بء ــامل العمــمل مــن أجــمل التنميــة املســتدامة ل ــدول اجلاريــة اللــامة
الناميــة ،الــ ي عُقــد يف بــورا لــويس ،موري ــيوس ،يف عــام  ،2005واعتمــاد امــتءاتي ية
موري يوس ملواص ة تنفي بء ـامل العمـمل مـن أجـمل التنميـة املسـتدامة ل ـدول اجلاريـة اللـامة
النامية (امتءاتي ية موري يوس) ،وا عقاد املؤرء الدوا اللالمل املعـ بالـدول اجلاريـة اللـامة
النامية ،ال ي عقد يف أبيا ،مـاموا ،يف عـام  2014واعتمـاد مسـار مـاموا ومـا فتةـت الـدول
اجلارية اللامة النامية ت ارك يف الوقت ذاته يف تنفي األهداف اائاةية لأللفية
 - 2أما جدول األعمال اائاةق اجلامع يف الوقت الءاهن ،فتحء ه عق يـة تت فـة ،تت سـد
يف يطة التنمية املستدامة لعام  2030ويف  17هدفا من أهداف التنميـة املسـتدامة ،تسـتند جهن
األمس ال أرمـتاا األهـداف اائاةيـة لأللفيـة فعطـة عـام  2030هـق يطـة عامليـة ،تنطبـ
ع ل الب دان املتقدمة النمو والب دان النامية ع ل السوات
 - 3ومسار ماموا ،ال ي اعتُمد قبمل يطـة عـام  2030بسـنة واحـدة ،جئـا يعكـس النـال
ال موا ذاته من عدة أوجه وقد شاد عام  2015التارخيق التوصمل أيضـا جهن جبـءام اتفاقـاا
أيــء ذاا أمهيــة حامســة ل ــدول اجلاريــة اللــامة الناميــة ،مبــا فياــا جنــار مــينداي ل حــد مــن
تانء الكوارث ل فتءة  ،2030-2015ويطة عممل أديس أبابـا اللـادرة عـن املـؤرء الـدوا
اللالمل ل تمويمل التنمية واتفاق باريس ب نن تاـم املنـاخ ،و ـاا تعكـس أيضـا الطـابع املتكامـمل
خلطة عام 2030
 - 4وامــتنادا جهن املــديالا الــواردة أل ــءاف جعــداد التقءيــء احلــاا ،فضــال عــن البيا ــاا
ال أدا هبا يف املنتدياا احلكومية الدولية والبحوث ال أجءيت يف جنار اجتماعـاا اخلـربات،
يبدو من الواتح أن الدول اجلاريـة اللـامة الناميـة فسـاا ،وال ـء ات مـن الـدول األعضـات،
ومنظومة األمم املتحدة ،واملنظماا ااق يمية والدولية األيء  ،وماةء اجلاـاا املعنيـة ،مبـا يف
ذلك القطاع اخلاص واجملتمع املدا ،تسعل حاليا جهن تنفيـ اخلطـ التكام يـة لكـمل مـن مسـار
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ماموا وأهـداف التنميـة املسـتدامة وعـام  2016هـو العـام اللـاا لتنفيـ مسـار مـاموا والعـام
األول لتنفيـ أهــداف التنميــة املســتدامة ،ومــن الواتــح أن اختــاذ ججــءاتاا نموحــة ومتكام ــة
ومتسقة يف ه املءاحمل األوهن شءط حامم لتحقي الن اح يف األجمل الطويمل
 - 5وقد تعادا منظومة األمم املتحدة بتعميم مساعق تنفيـ يطـة عـام  2030يف مجيـع
أ طتاا واعتمد جم س الءؤمات التنفي يني يف منظومة األمم املتحدة املع بالتنسي  ،يابة عـن
قيــاداا مجيــع يا ــاا منظومــة األمــم املتحــدة ،مبــاد م ــتء ة لتنفي ـ يطــة عــام ،2030
مؤ ــدا أن تعايــا ةقافــة التعــاون م ـيتيح لكــمل يــان اامــاام وفقــا ملــوانن قوتــه يف جممــوع
األهداف الـ  17م القاب ة ل ت اةة ،بطءيقة شفافة وياتعة ل مساتلة من أجـمل ققيـ تـاةل
م تء ة يف جنار األمم املتحدة دعما ل دول األعضات ع ل مل مـن اللـعيد العـاملق وااق يمـق
والقطءي( )1وتعممل منظماا جق يمية ودولية أيء أيضـا ع ـل مواتمـة عم يا ـا لتنفيـ يطـة
عــام  ،2030مبــا يف ذلــك منظمــاا الــدول اجلاريــة اللــامة الناميــة مــن قبيــمل أما ــة اجلماعــة
الكاريبية وجم س املنظماا ااق يمية يف منطقة ازي اهلاد
 - 6وتعمــــمل الــــدول األعضــــات أيضــــا ع ــــل جدمــــا يطــــة عــــام  2030يف يططاــــا
وامتءاتي يا ا اائاةية الوننية ويالل دورة عام  2016ل منتـد السيامـق الءفيـع املسـتو
املع بالتنمية املستدامة ،قُدمت امتعءاتاا وننية نوعيـة مـن  22ب ـدا مـن الب ـدان املتقدمـة
النمــو والب ــدان الناميــة ،منــاا دولــة واحــدة مــن الــدول اجلاريــة اللــامة الناميــة وهــق مــاموا،
أةبتــت أن جاــود التنميــة املســتدامة جاــود متكام ـة تُب ـ ل قــت قيــادة مكتــر رةــيس الدولــة
أو احلكومة ،وبتنسي م تءك بني عدة و اراا
 - 7ويف مياق اتمتعءاف الون الطوعق لساموا ،قدث وفد ه ا الب د عن تنفيـ يطـة
عام  2030ومسار ماموا يف فس الوقت ،وأشـار بوتـوح جهن أن التقـدم ازـء ع ـل اجلباـة
األوهن م ـيُتءجم جهن تقــدم يف اجلباــة األيــء  ،ولكنــه أفــاد أيضــا بــنن اخلطــة ازــددة ل ــدول
اجلارية اللامة الناميـة تـمن مسـار مـاموا مـتؤدي يف يايـة املطـاف جهن ت ـكيمل النـال الـ
تتبعاا ماموا وبامللمل ،ءرا دول أيء من الدول اجلارية اللامة النامية ،ورةـيس قـال
الدول اجلارية اللامة يف بيا اا أدا هبا ني ة ا عقاد دورة املنتـد السيامـق الءفيـع املسـتو
تن يد أمهية السعق جهن تنفي يطة عام  2030بالتءادف مع مسار مـاموا وأوتـحت بـاتو،
ع ل مبيمل امللال ،ي أن ي اا ج ات تنفي يطة عام  2030يقوم ع ل ج ـات منطقـة يميـة
__________
( )1ا ظــــــــــــــــــــــــــــء
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حبءيــة يف املنطقــة اتقتلــادية اخلاللــة ،وهــو مــا يعكــس التء يــا القــوي ع ــل ازيطــاا يف
مسار ماموا
 - ٨وبالء م من ه النداتاا واألمل ة ،أشار ممل و بعـ الـدول اجلاريـة اللـامة الناميـة
يالل املنتد السيامق الءفيع املستو واتجتماعاا املتل ة بالـدول اجلاريـة اللـامة الناميـة
جهن أن أهـداف التنميــة املسـتدامة قظــل باهتمــام ـبم وت ــكمل موتـع ختطــي امــتءاتي ق يف
ب دايم ،بيد أن مسار ماموا معءف خلطء التالشق من عم ية التعطي القاةم ع ـل رأس املـال
ما مل يوجه اهتمام عاجمل جهن الطابع التكام ق واملتكاممل لتنفيـ ـمل مـن مسـار مـاموا ويطـة
عام  2030وأوتح مململ من جامايكا ،ع ل مبيمل امللال ،التحدياا املؤمسـية از يـة الناشـةة
عن جدما هاتني الوةيقتني اخلتاميتني
 - 9وقتا منظومة األمم املتحـدة وال ـء ات اريـءين جهن صـو يـل لتنفيـ مسـار مـاموا
يستفيد من موانن القوة ال تنطوي ع ياا عم ية أهداف التنمية املستدامة وما ولدتـه مـن يـم
مــع مءاعــاة األولويــاا واملنظــوراا ازــددة ل ــدول اجلاريــة اللــامة الناميــة يف مســار مــاموا
وميكن امتعالص الدروس من منظماا جق يميـة مـن قبيـمل أما ـة اجلماعـة الكاريبيـة ومؤمسـاا
جم ــس املنظمــاا ااق يميــة يف ازــي اهلــاد ال ـ تعك ـ ع ــل وتــع األمــس الال مــة ل تنفي ـ
امل ــتءك وقــد قــام الفءي ـ العامــمل املع ـ بالتنميــة املســتدامة التــابع ملؤمســاا جم ــس املنظمــاا
ااق يمية يف ازـي ا هلـاد  ،مبـا يف ذلـك أما ـة منتـد جـار ازـي اهلـاد وأما ـة مجاعـة ازـي
اهلــاد ع ــل مــبيمل امللــال ،بيعــداد يءيطــة نءيـ مــن أجــمل التنفيـ والءصــد واابــال بلــورة
متكام ة فيما يتع بكمل من أهداف التنمية املستدامة ،ومسار ماموا و ”جنار التعاون ااق يمـق
ملنطقة ازي اهلاد “ اخلاص بكمل مناا (هدف التنمية املستدامة  )17وبامللـمل ،يعكـ مكتـر
األمم املتحدة ل حد من تانء الكـوارث ع ـل وتـع ةليـة رصـد ت ـممل ـمل مـن جنـار مـينداي
ومسار ماموا وأهداف التنمية املستدامة (أهداف التنمية املستدامة  11و  13و )17
 - 10ومنظومــة األمــم املتحــدة بلــدد التكي ـ امــت ابةً لط بــاا الــدول األعضــات وقــد
اعتمدا مجعية األمم املتحدة ل بيةة يف دور ا اللا ية املعقـودة يف عـام  2016قـءارا ب ـنن دور
بء امل األمم املتحدة ل بيةة وماامه ونءاةقه يف تنفي مسار ماموا بوصفه ومي ة لتيسم ققيـ
أهداف التنمية املستدامة ويقضق ه ا القءار بنن يضـط ع بء ـامل األمـم املتحـدة ل بيةـة اـود
تنــا بكــمل مــن أهــداف مســار مــاموا وأهــداف التنميــة املســتدامة ويف القــءار ،202/70
ن بت اجلمعية العامة جهن وحدة التفتيش امل تء ة ججءات امتعءاف شـاممل ل ـدعم الـ ي تقدمـه
منظومة األمم املتحدة جهن الدول اجلارية اللامة الناميـة ،لكفالـة اتتسـاق والتنسـي يف النـال
ال ي تتبعه منظومة األمم املتحدة معيا لايادة قسـني وتعايـا فعاليتـاا وجاا ا ـا بلـورة عامـة
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فيمــا يتع ـ بالــدول اجلاريــة اللــامة الناميــة ومــيكتممل اتمــتعءاف النــااةق يف يايــة ع ـام
2016؛ ومتلــدر زــة أوليــة عــن اتمــتعءاف ال ــاممل يف جتــافة هل ـ ا التقءيــء ويف القــءار
 202/70أيضا ،حلت اجلمعية العامة ع ل رب صالا فع ية بني متابعة وامـتعءاف تءتيبـاا
يطـــة التنميـــة املســـتدامة لعـــام  2030وتءتيبـــاا مجيـــع مـــؤرءاا األمـــم املتحـــدة وعم يا ـــا
ذاا الل ة باملوتوع ،مبا يف ذلك مسار ماموا ،وذلك وفقا ملقتضياا يطة عام 2030
 - 11ويقدم ه ا التقءيء زة عامة عن األ طة املضط ع هبا يف العام املاتق ل نـاوف بتنفيـ
بء ــامل عمــمل بءبــادوس وامــتءاتي ية موري ــيوس ومســار مــاموا وقــد امتُ ـم يف جعــداد
اهليةاا املعنية يف منظومة األمم املتحـدة ،مبـا يف ذلـك ال ـان ااق يميـة ،واملنظمـاا احلكوميـة
()2
الدولية ااق يمية ل دول اجلارية اللامة النامية ،والدول األعضات

ةا ياً  -تنفي مسار ماموا
 - 12جمــااما يف جعــداد التقءيــء احلــاا ،قــدمت يا ــاا منظومــة األمــم املتحــدة ومنظمــاا
أيء  ،فضال عن الدول اجلارية اللامة النامية وال ء ات من الـدول األعضـات ،جفـاداا تـبني
األ طة ال اتط عت هبا يالل العـام املاتـق ل نـاوف بتنفيـ مسـار مـاموا ،وبء ـامل عمـمل
بءبادوس ،وامتءاتي ية موري يوس و ما يتبني مـن اجلـدول الـوارد أد ـا ُ ،ـءس أ ـرب عـدد
من األ طة جملاتا تام املناخ واحلد من تانء الكوارث ،وازيطاا  -وهق من األولويـاا
”التق يديـــة“ يف جمـــال التنميـــة املســـتدامة ل ـــدول اجلاريـــة اللـــامة الناميـــة املع ـــن عنـــاا يف
__________
( )2وردا مــديالا مــن أما ــة الكومنولــمل ،وال نــة اتقتلــادية واتجتماعيــة رمــيا وازــي اهلــاد  ،ومنظمــة
األ ية والاراعة لألمم املتحدة ،ومءف البيةة العاملية ،والو الة الدولية ل طاقة ال رية ،ومنظمـة الطـمان املـدا
الدوا ،ومنظمة العممل الدولية ،واملنظمة الدولية ل ا ءة ،والو الة الدولية ل طاقة املت ـددة ،ومء ـا الت ـارة
الدوليــة ،واتقــاد الــدوا لالتلــاتا ،ومكتــر اململــمل الســامق املع ـ بنقــمل الب ــدان ئــوًا والب ــدان الناميــة
م الساح ية والدول اجلارية اللامة النامية ،وبء امل األمم املتحدة اائـاةق ،وأما ـة بء ـامل البيةـة ااق يمـق
ملنطقــة ازــي اهلــاد  ،ومــؤرء األمــم املتحــدة ل ت ــارة والتنميــة ،وبء ــامل األمــم املتحــدة ل بيةــة ،ومنظمــة
األمم املتحدة ل تءبيـة والع ـم واللقافـة (اليو سـكو) ،وبء ـامل األمـم املتحـدة ل مسـتونناا الب ـءية ،ومنظمـة
األمـم املتحــدة ل طفولــة ،ومكتـر األمــم املتحــدة ل حــد مـن تــانء الكــوارث ،ومكتـر األمــم املتحــدة املعـ
باملعدراا واجلءمية ،ومكتر األمم املتحدة ل تعاون فيما بني ب دان اجلنـوب ،وهيةـة األمـم املتحـدة ل مسـاواة
بـني اجلنســني وركــني املــءأة ،ومنظمــة الســياحة العامليـة ،والبنــك الــدوا ،وصــندوق األمــم املتحــدة ل ســكان،
وحكوماا اتقاد الءومق ،وأمـتءاليا ،وأملا يـا ،وجيطاليـا ،والربتاـال ،وجامايكـا ،واجلماوريـة الدومينيكيـة،
ومــاموا ،ومــناافورة ،والســويد ،و نــدا ،و وبــا ،واملكســيك ،والنمســا ،والوتيــاا املتحــدة األمءيكيــة،
واليابان واتقاد األورويب
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مؤرء ريو( )3ومع ذلك ،أوا اهتمـام ـبم أيضـا لألولويـاا اتجتماعيـة واتقتلـادية ل ـدول
اجلارية اللامة النامية ،ت ميما النمو اتقتلادي وهو ما يعكس النال املتكاممل ج ات التنميـة
املستدامة املنلوص ع يـه يف ـمل مـن مسـار مـاموا ويطـة عـام  - 2030وهـو يـل صـميمه
القضات ع ل الفقء
عــدد األ ــطة املب ــ عنــاا جهن األما ــة العامــة ل ألمــم املتحــدة ،ملــنفة حســر مو اتــيع مســار مــاموا
(امللدر شءوح املؤلفني)

األ واع الديي ة املامة

الااباا

التلحء

التنوع البيولوجق

التع يم

تعايا اجملتمعاا الس مية واجملتمعاا از ية ارمنة

اللقافة والءياتة

التنمية اتجتماعية

املساواة بني اجلنسني وركني املءأة

اللحة واألمءاف م املعدية

جدارة املواد الكيمياةية والنفاياا

اتمتاالك واا تا املستدامان

النقمل املستدام

األمن الا اةق والتا ية

امليا واللءف اللحق

ازيطاا والبحار

احلد من تانء الكوارث

الطاقة املستدامة

تام املناخ

السياحة املستدامة

النمو اتقتلادي وتوفم العممل الالة ل ميع

 - 13يتضمن التقءيـء التـاا عينـة مـن األ ـطة واملبـادراا املب ـ عنـاا مـن جا ـر منظومـة
األمم املتحدة واملنظماا األيء  ،فضال عـن دول جاريـة صـامة اميـة وشـء ات مـن الـدول
األعضات ،هبدف توتيح أ واع اجلاـود املب ولـة يف العـام املاتـق ع ـل مـبيمل امللـال ت احللـء
__________
( )3وميلمل ه ا التح يمل الكمق جمءد عد لأل طة ال أب ات عناا ـمل منظمـة وفقـا ل مواتـيع الفنيـة ذاا اللـ ة
لكمل اط .وحيلما يكون ل ن اط صـ ة بـن لء مـن موتـوع واحـد ،في ـه يُـدر تـمن مجيـع املواتـيع الـ
تكون له صـ ة هبـا .وفيمـا يتع ـ باأل ـطة ـم امل ـمولة صـءاحة مبسـار مـاموا ،مـن قبيـمل التومـع احلضـءي
واملستونناا الب ءية ،واحلقوق يف األراتق ،والسكن ،فييا تُدر يف جنار املواتيع األوة ص ة هبـا ،مبـا يف
ذلـــك النمـــو اتقتلـــادي وتـــوفم العمـــمل الالةــ ل ميـــع ،والتنميـــة اتجتماعيـــة ،والنقـــمل املســـتدام ،وامليـــا
واللـــءف اللـــحق وتُحســـر مســـاةمل مكافحـــة الفســـاد يف جنـــار موتـــوع ”تعايـــء اجملتمعـــاا السـ ـ مية
واجملتمعاا از ية ارمنة“
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وتقـدم هـ األ ــطة مءتبــة حســر املواتــيع املســتمدة مــن مســار مــاموا ،مــع جيــءاد أهــداف
التنمية املسـتدامة ذاا اللـ ة بـني قومـني يف يايـة ـمل ـاط ع ـل مـبيمل التـ م باللـالا
الوةيقة بني مسار ماموا ويطة عام 2030
النمو اتقتلادي املطءد واملستدام واملنل وال اممل ،مع توفم العممل الالةـ ل ميـع
النمــاذ اائاةيــة يف الــدول اجلاريــة اللــامة الناميــة مــن أجــمل ققيـ التنميــة املســتدامة
والسياحة املستدامة والقضات ع ل الفقء
 - 14اعتمــدا حكومــة مــاموا يطــة العمــمل الوننيــة لســاموا ب ــنن عمالــة ال ــباب يف
عام  2015بدعم تق من منظمـة العمـمل الدوليـة مـع ربطاـا برب ـامل مـاموا لعمالـة ال ـباب
التــابع حلم ــة ”توحيــد أدات األمــم املتحــدة“( )4وقــد مــاهم الرب ــامل يف تعايــا منــرب جلكتــءوا
ل م اريع الت ارية ال بابية يتضمن مع وماا موق العممل والتكنولوجيـا القاةمـة ع ـل العمالـة
مــن أجــمل تطــويء اهليا ــمل األمامــية يف املنــان الءيفيــة ويف تيمــور  -لي ـ  ،قامــت منظمــة
العممل الدولية بدعم ج ـات ظـام ملع ومـاا مـوق العمـمل ،فضـال عـن التـدرير املاـ وتطـويء
املااراا واخلدماا املوجاة حنو السوق لفاةدة املؤمسـاا البالاـة اللـاء واللـامة ،مـن بـني
أمور أيء (أهداف التنمية املستدامة  1و  4و  ٨و  9و  10و )17
 - 15وقام بء امل األمم املتحـدة ل مسـتونناا الب ـءية (موةـمل األمـم املتحـدة) ،باتشـتءاك
مع منظمة دول شـءق البحـء الكـارييب ،بتنفيـ م ـءوع يءمـق جهن تعايـا املؤمسـاا ااق يميـة
والوننيــة مــن أجــمل وتــع ميامــاا فعالــة يف جمــال األراتــق تقــوم ع ــل مبــاد اا لــاف
والكفــاتة واتمــتدامة ،مبــا يف ذلــك ظــام لتسـ يمل حقــوق الفقــءات يف م كيــة األراف يســمل
ئوذ جمال احليا ة اتجتماعية (أهداف التنمية املستدامة  1و  ٨و  9و  15و )17
 - 16ويف مي يمل ،قام بء امل األمم املتحدة اائاةق ومءف البيةـة العامليـة بـدعم امـتحداث
عالمة السياحة املستدامة لسي يمل ،ما ي ع املمارماا الت ارية املستدامة يف قطاع السـياحة
(أهداف التنمية املستدامة  1و  11و  12و )14
 - 17ومــاهم بيــان ميــدي ني لعــام  2015ب ــنن تســعم الســياحة والنقــمل اجلــوي أل ــءاف
التنميــة املتف ـ ع يــه يــالل املنتــد الءفيــع املســتو ب ــنن تســعم الســياحة والنقــمل اجلــوي
أل ءاف التنميـة ،الـ ي اشـتء ت يف تنظيمـه منظمـة السـياحة العامليـة ومنظمـة الطـمان املـدا
الــدوا والـ ي عُقــد يف ميــدي ني ،ولومبيــا ،يف  14أي ول/مــبتمرب  ،2015يف جذ ــات الــوعق

__________
( )4ومن بني ال ء ات اريءين منظمـة األ يـة والاراعـة ،وبء ـامل األمـم املتحـدة اائـاةق ،واليو سـكو ،وبء ـامل
متطوعق األمم املتحدة
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بنمهية السياحة والنقمل اجلوي لتحقي النمو والتنمية ع ل حنـو يتسـم باتمـتدامة والقـدرة ع ـل
التكيـ  ،وت مـيما بالنسـبة ل ب ـدان الـ تواجـه أوتـاعا ياصـة ،مبـا يف ذلـك الـدول اجلاريـة
اللامة النامية (أهداف التنمية املستدامة  7جهن  9و )11
 - 1٨وتعقــد جلنــة األمــم املتحــدة التوجيايــة املعنيــة بالســياحة مــن أجــمل التنميــة اجتماعــاا
ي ارك فياـا اخلـربات يف جمـال السـياحة مـن أجـمل ججـاد أوجـه التـز ر وتعايـا التنسـي يف تقـد
املساعدة التقنيـة جهن الب ـدان الناميـة يف قطـاع السـياحة وقـد أمـفء املـؤرء العـاملق األول املعـ
بالسياحة من أجمل التنمية ،ال ي عُقد يف بي ني يف الفتـءة مـن  1٨جهن  21أيار/مـايو ،2016
عن اعتماد جعالن بي ني لعام  ،2016ال ي أ د الـدور اهلـام الـ ي يؤديـه قطـاع السـياحة يف
ققي ـ النمــو اتقتلــادي ،والتقــدم اتجتمــاعق ،والســالم العــاملق ،وهــق أهــداف ذاا أمهيــة
ياصة ل دول اجلارية اللامة النامية (أهداف التنمية املستدامة  1و  ٨و  9و  11و )16
تام املناخ
 - 19يتبني من العينة اللامة الواردة أد ا أن معظـم األ ـطة املتع قـة بـتام املنـاخ ر ـاا
ع ل التكي مع ه ا الـتام بـدت مـن التعفيـ مـن ةةـار  ،وهـو تء يـا منامـر ألن مسـامهة
الـدول اجلاريـة اللــامة الناميـة يف اجملمـوع العــاملق مـن ا بعاةـاا ــا اا الدفيةـة تكـاد تكــون
منعدمة يف حني أيا أ لء من يعاا من ةةار أ مة املناخ
 - 20ويف يســان/أبءيمل  ، 2016أن ــ مكتــر األمــم املتحــدة ل تعــاون فيمــا بــني ب ــدان
اجلنوب واملكتر التنفي ي لألمني العام مبـادرة جديـدة ،هـق حاتـنة ال ـءا اا املناييـة بـني
ب دان اجلنوب ،من أجمل تعايا ال ءا اا فيما بني ب دان اجلنوب يف جماتا الطاقة املت ـددة،
والقــدرة ع ــل التكيـ مــع تاــم املنــاخ ،واملــدن ال يــة ،وتطبيـ البيا ــاا الضــعمة (أهــداف
التنمية املستدامة  7و  11و )17
 - 21وتــدعم مبــادرة صــمود الــدول اجلاريــة اللــامة ،ال ـ أن قاــا البنــك الــدوا ،الــدول
اجلارية اللامة النامية يف جاودها الءامية جهن احلد من تـانء تاـم املنـاخ والكـوارث ،وذلـك
من يالل تاويدها باألدواا الال مة لتقييم م ا مل هندمة املنـان السـاح ية وججـاد احل ـول
ويف جنار ه املبادرة ،أ ةت شبكة ل ممارمني من الدول اجلارية اللامة الناميـة مـن أجـمل
تبادل املعارف واخلرباا العم ية (أهداف التنمية املستدامة  11و  13و  14و )17
 - 22ويف عام  ،2015أ نا املنظمة الدولية ل ا ءة شعبة تللة ل ا ءة والبيةـة وتاـم
املناخ مك فـة بتطـويء األ ـطة وال ـءا اا املعنيـة بـالتءاب بـني اهل ـءة والبيةـة وتاـم املنـاخ
وأعدا املنظمة أيضـا تيبـا تـدريبيا ب ـنن اهل ـءة والبيةـة وتاـم املنـاخ لـدعم تنميـة القـدراا
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الوننيــة مــن أجــمل قســني فاــم التــءاب بــني املنــاخ واهل ــءة واختــاذ ججــءاتاا يف ه ـ ا اللــدد
(أهــداف التنميــة املســتدامة  11و  13و  )17وعــالوة ع ــل ذلــك ،فــين م ــءوع ”اهل ــءة
والبيةة وتام املناخ أدلة من أجمل السياماا“ ،ال ي روله املفوتية األوروبية وتديء املنظمـة
الدولية ل ا ءة ومتة شء ات ةيءين يء ا ع ل بابوا ينيا اجلديدة ،واجلماورية الدومينيكيـة،
وموري ــيوس ،وهــاي ويبحــمل الفواةــد والتحــدياا الناشــةة عــن اهل ــءة والت ــءيد وجعــادة
التونني (أهداف التنمية املستدامة  1و  ٨و  11و 13و  16و )17
 - 23ومن يالل مبادرة ”تعايا التعاون بني ب دان اجلنوب لبنات القـدراا يف جمـال الع ـوم
صــوب ققي ـ املءو ــة اتقتلــادية اــا اللــدماا الطبيعيــة يف ازــي اهلــاد وجنــوب شــءق
ةميا“ ،قامت منظمـة األمـم املتحـدة ل تءبيـة والع ـم واللقافـة (اليو سـكو) وشـء اؤها بتطـويء
عُـدة مـن األدواا لتقيــيم اخلسـاةء واألتــءار ع ـل مســتو اجملتمعـاا از يــة (أهـداف التنميــة
املستدامة  11و  13و )17
 - 24ومن يالل م ءوعاا لءصد ال وانئ ( ،)Sandwatchتعكـ اليو سـكو ع ـل تطـويء
مءصــد جمتمعــق ل بيةــاا الســاح ية املــتامة يف الــدول اجلاريــة اللــامة الناميــة ليكــون مبلابــة
مســتودع عــاملق ل محفوظــاا املتع قــة بــالتاماا الســاح ية وال ــانةية و ـ لك ي ـ أمــاس
لقيــاس ةةــار تاــم املنــاخ وتق بــه ،امــتنادا جهن قاعــدة البيا ــاا الدوليــة احلاليــة مل ــءوع رصــد
ال وانئ وقد عُقدا ح قـاا عمـمل لبنـات القـدراا يف عـام  2015هبـدف تـدرير العـام ني
يف امل ــءوع مــن تءينيــداد وتوبــا و ،وجــار ــوك ،واجلماوريــة الدومينيكيــة ،و ــابو فــمدي،
و وبا ،ع ـل جديـال بيا ـاا الءصـد املسـتمدة مـن شـوانئ دوهلـم (أهـداف التنميـة املسـتدامة
 13جهن  15و )17
 - 25وقد أظاءا املديالا أن الـدعم املـاا املقـدم ملواجاـة تاـم املنـاخ يتـنتل مـن ناةفـة
وامعة من امللادر جذ يتنتل التمويمل املقدم ل مبادراا املتل ة باملناخ ال يضـط ع هبـا بء ـامل
األمم املتحدة اائاةق يف الدول اجلارية اللامة النامية من مءف البيةة العامليـة ،وصـندوق أقـمل
الب دان ئوا ،وصندوق التكي وملـادر أيـء و متسـاهم نـدا مبب ـ  2.65ب يـون دوتر
ع ل مد السنواا اخلمـس القادمـة ملسـاعدة الب ـدان الناميـة ع ـل التعفيـ مـن حـدة ارةـار
الضــارة املتءتبــة ع ــل تاــم املنــاخ والتكي ـ معاــا ويُم ـولل بء ــامل اتمــتءاتي ياا املتكام ــة
ل تكي مع تام املناخ يف ءينادا ،ملال ةيء ،مبب  5.2ماليني يـورو تقدمـه مبـادرة املنـاخ
الدولية يف أملا يا ومت تام أمتءاليا بااماام مبا ت يقمل عـن ب يـون دوتر أمـتءاا لبنـات القـدرة
ع ل اللمود واحلد من ات بعاةاا ع ل مد السنواا اخلمس املقب ة يف الب دان الضعيفة ،مـع
التء يا ع ل منطقة ازي اهلاد
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الطاقة املستدامة
 - 26يف عام  ،2015ماعدا مبادرة مناراا الدول اجلارية اللـامة الناميـة الـ أن قتـاا
الو الة الدوليـة ل طاقـة املت ـددة  30مـن اجلـار ال ـءيكة ع ـل قديـد ايا ـا يف جمـال الطاقـة
املت ــددة ،حيــمل ــدف  14مــن الــدول اجلاريــة اللــامة الناميــة جهن امــتعالص أ لــء مــن
 50يف املاةة من الكاءبات من ملادر الطاقة املت ددة حب ول عـام  2020وأجءيـت تقييمـاا
اتمــتعداد تمــتعدام الطاقــة املت ــددة يف ــمل مــن أ تياــوا وبءبــودا ،وجــار البــااما ،وجــار
مارشال ،و ءينادا ،وفا واتو ،وفي ق ،و ميباس؛ ووُتـعت يـءاة نءيـ تمـتعدام الطاقـة
املت ددة أو جءي وتعاا يف مل من باتو ،وبءبادوس ،و ميباس ،وم ـدي  ،وموري ـيوس،
ووتياا ميكءو يايا املوحدة ما أُاـاا درامـاا امـتقءار شـبكة الطاقـة لكـمل مـن أ تياـوا
وبءبودا ،وجار وك ،وماموا ،وفا واتو ،وفي ق ،و وبا وجـءي حاليـا وتـع دليـمل جنـاري
ومنا ق اجءات دراماا امتقءار شبكة الطاقة ،ما أعـدا الو الـة تقءيـءا مءجعيـا اعـداد
يــءاة الطءيـ ل ــدول اجلاريــة اللــامة الناميــة يف ازــي اهلــاد (أهــداف التنميــة املســتدامة
 9-7و  11و  13و )17
 - 27وأُ ةت مءا ـا لتنسـي مسـاةمل الطاقـة املت ـددة يف املنـان الـلالث الـ توجـد فياـا
الــدول اجلاريــة اللــامة الناميــة بتمويــمل مــن اجلاــاا املاحنــة ومنــاا النمســا ويف رو /يوليــه
 ،2015أيد مؤرء رؤمات حكوماا اجلماعة الكاريبية ج ات املء ا الكارييب ل طاقـة املت ـددة
والكفاتة يف امتعدام الطاقة وقد بدأ ت اي ه يف بءيدجتاون ،حيمل يعممل من أجـمل يةـة بيةـة
مواتية تمتلماراا وأمواق الطاقة املستدامة من يالل التعفي من احلواجا القاةمـة والعمـمل
مبلابة مء ا جق يمق ل مساةمل واأل طة املتع قة بالطاقة املستدامة ومتستضـي حكومـة تو اـا
أما ة مء ا ازي اهلاد ل طاقة املت ددة والكفاتة يف امتعدام الطاقة ،وذلك يف جنـار مجاعـة
ازي اهلاد  ،وميتم افتتاحاا يف ةب/أ سطس  2016يف املؤرء السنوي اخلـامس والع ـءين
لءابطــة ازــي اهلــاد ل طاقــة الكاءباةيــة ومــيعممل مء ــا اجلماعــة اتقتلــادية لــدول ــءب
أفءيقيــا ل طاقــة املت ــددة والكفــاتة يف امــتعدام الطاقــة ،ومقــء يف ــابو فــمدي ،مبلابــة يــور
تنسيقق ومء ا فكء ل تعاون ااق يمق يف جمال الطاقة املستدامة فيما بني مجيـع اجلـار األفءيقيـة
(هدفا التنمية املستدامة  7و )17
 - 2٨ومـن يــالل بء ـامل ميال يايــا مل يــون مع ـاة ،ــدف مجاعــة ازـي اهلــاد جهن تــوفم
الكاءبــات مل يــون شــعال يف ميال يايــا حب ــول عــام  ،2020وهــو مــا يعــادل  14يف املاةــة مــن
مكان جار ازي اهلاد الـ ين ت صلـ ون حاليـا ع ـل الكاءبـات وقـد مـاعد هـ ا الرب ـامل
بالفعمل الب دان الءاةدة يف ه الت ءبة وهق بابوا ينيا اجلديدة ،وجار م يمان ،وفا واتو ،مـن
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يالل تء ير يطة قميمل تمء ايـة ل طاقـة ال مسـية الف طاتـوةية بقـوة  12فـول و 200
من ظـم ااتـاتة ال مسـية ’بيكـو‘ ملـا عـدد  3 600مـن مـكان األريـاف (أهـداف التنميـة
املستدامة  1و  5و  7و  9و  10و )17
 - 29ويعممل م ءوع لبنات القدرة ع ل التكي مـع تاـم املنـاخ يف اجلـار مـن يـالل قطـاع
الطاقة ،وهو عبارة عـن شـءا ة بـني ةليـة قطاعـاا الطاقـة يف الـدول اجلاريـة اللـامة الناميـة،
ومبادرة الطاقة املستدامة والقدرة ع ل التكي مع تام املناخ ،ومء ا اجلماعة الكاريبيـة لـتام
املنـــاخ ،والو الـــة الســـويدية ل طاقـــة ،ع ـــل امتك ـــاف دور الطاقـــة املت ـــددة ،والكفـــاتة يف
امتعدام الطاقة وحفظاا يف بنـات القـدرة ع ـل مواجاـة تاـم املنـاخ يف اجلـار (أهـداف التنميـة
املستدامة  7و  9و  11و  13و )17
احلد من تانء الكوارث
 - 30يف منطقة البحء الكارييب ،اتفقـت اليابـان واجلماعـة الكاريبيـة ع ـل التعـاون مـن أجـمل
تعايا القدرة ع ل مواجاة الكوارث املءتبطة بتام املناخ وتدعم اليابان أيضـا الب ـدان اجلاريـة
األفءيقية مب ـاريع مـن قبيـمل ظـم رادار املنـاخ ،وتـدابم مكافحـة اتييـاتا األرتـية ،و ايـة
الس ـواحمل يف موري ــيوس ،وتز ــمل الســواحمل وجدارة الفيضــا اا يف مي ــيمل (أهــداف التنميــة
املستدامة  1و  11و  13و  14و )17
 - 31ويف عام  ، 2015أع نت جيطاليـا بـدت تنفيـ بء ـامل جق يمـق جديـد يف الـدول اجلاريـة
اللــامة الناميــة الواقعــة يف منطقــة البحــء الكــارييب يف جمــاتا جدارة تــانء الكــوارث والتنميــة
الءيفية ،وتعايا التدفقاا ااعالمية ةناةية اتاا ل بيا ـاا الاراعيـة واجلويـة ،وتعايـا اا تاجيـة
الاراعية يف منطقة البحء الكارييب ،وتعبةة اجملموعاا از يـة ل عمـمل التطـوعق مـن أجـمل تـمان
تعمــيم مــا يكفــق مــن املع ومــاا املتع قــة بــيدارة تــانء الكــوارث (أه ـداف التنميــة املســتدامة
 2و  3و  11و )17
 - 32ويلال اللندوق اتمـتةماا ل تنميـة امل ـتءك بـني اتقـاد الءومـق وبء ـامل األمـم
املتحــدة اائــاةق مب ـ  7 500 000دوتر مل ــءوع الرب ــامل اائــاةق املتع ـ بقــدرة الــدول
اجلارية اللامة النامية يف ازي اهلـاد ع ـل مواجاـة الكـوارث ( )2019-2016ومـاهم
اتقــاد الءومــق أيضــا يف اجلاــود الءاميــة جهن ختفيـ حــاتا مــا بعــد الكــوارث ،مبــا يف ذلــك
مسامهته يف مبادرة ج الة احلطام يف فا واتو يف عام ( 2015مبب ـ  500 000دوتر) (أهـداف
التنمية املستدامة  11و  13و )17

16-13247

11/30

A/71/267

ازيطاا والبحار
 - 33ت قت جلنة ملاةد األمساك يف ـءب وومـ ازـي اهلـاد  ،وو الـة ملـاةد األمسـاك
ملنتد جنوب ازي اهلـاد  ،وأما ـة مجاعـة ازـي اهلـاد والب ـدان اجلاريـة يف ازـي اهلـاد
املساعدة التقنية من يالل م ءوع م تءك بني منظمة األ يـة والاراعـة ومءفـ البيةـة العامليـة
ب ــنن مســك التو ـة يف املنــان الواقعــة يــار حــدود الوتيــة الوننيــة ،وهــو م ــءوع بقيمــة
 150م يون دوتر
 - 34ومن يالل م ءوع ”مسامهة ال ـعاب املءجا يـة يف تعايـا قـدرة الـنظم اايكولوجيـة
ل ار املءجا ية ع ل اللمود البيةق واتقتلادي“ ،يعممل مل مـن الوتيـاا املتحـدة واتقـاد
الدوا حلفظ الطبيعة بال ءا ة مع حكومة م دي مـن أجـمل يـادة قـدرة الـنظم اايكولوجيـة
البحءية ع ل اللمود مـن يـالل اختـاذ القـءاراا القاةمـة ع ـل الع ـم وتعايـا عم يـاا جشـءاك
أصحاب املل حة
 - 35ويف حايءان/يو يـــه  ،2015امتضـــاف الربتاـــال ”األمـــبوع األ رق“ يف ل ـــبو ة،
حيمل قامت يا اا من القطاعني العـام واخلـاص بتسـ ي الضـوت ع ـل أمهيـة تعايـا القـدراا
الوننيـــة يف الـــدول اجلاريـــة اللـــامة الناميـــة يف جمـــاا حفـــظ ازيطـــاا واملـــوارد البحءيـــة
وامتعداماا املستدام (هدفا التنمية املستدامة  12و )14
 - 36واألعمال التحضمية جارية من أجمل تنظيم مؤرء األمم املتحدة الءفيع املستو لـدعم
تنفي هدف التنمية املستدامة رقم  14حفظ ازيطاا والبحار واملوارد البحءيـة وامـتعداماا
ع ــل حنــو مســتدام مــن أجــمل ققي ـ التنميــة املســتدامة ،ال ـ ي مت ــارك يف امتضــافته الســويد
وفي ق ،واملقءر عقد يف ادي ،في ق يف الفتـءة مـن  5جهن  9حايءان/يو يـه  2017ومـتتم
يالل ه ا املؤرء متابعة التقدم ازء يف ققي اهلدف  14من أهداف التنمية املستدامة
 - 37وتعممل ال ءا ة العاملية ل عاب املءجا يـة ،قـت قيـادة بء ـامل األمـم املتحـدة ل بيةـة،
ع ــل تعايــا اادارة البحءيــة القاةمــة ع ــل الــنظم اايكولوجيــة يف منــان ال ــعاب املءجا يــة
لعكــس ابيضــاف ال ــعاب املءجا يــة وقــد وتــعت ئوذجــا مناييــا لتوقــع حــاتا ابيضــاف
املءجـان (أهــداف التنميــة املســتدامة  12جهن  )14ويف جنــار ال ــءا ة العامليــة املعنيــة بالقمامــة
البحءية ،أ ن بء امل األمم املتحدة ل بيةة أيضا مء اا جق يميا ملنطقة البحء الكـارييب يف ت ـءين
األول/أ تــوبء  2015واعتُمــد قــءار ب ــنن النفايــاا البالمــتيكية واجلســيماا البالمــتيكية
البحءية ،وذلك يف الدورة اللا ية جلمعية األمم املتحدة ل بيةة (أهداف التنميـة املسـتدامة  2و 6
و  14و  15و )17
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األمن الا اةق والتا ية
 - 3٨عُقــد اتجتمــاع الــو اري املعـ بــاألمن الاـ اةق والتكيـ مــع تاــم املنــاخ يف الــدول
اجلاريـة اللـامة الناميـة يف ميال ـو ،جيطاليــا ،يف الفتـءة مـن  14جهن  16ت ـءين األول/أ تــوبء
 ،2015بتمويمل من جيطاليا وبدعم من جدارة ال ؤون اتقتلـادية واتجتماعيـة التابعـة لألما ـة
العامــة لألمــم املتحــدة ومنظمــة األ يــة والاراعــة لألمــم املتحــدة واعتُمــد يــالل اتجتمــاع
جعالن ميال و املتع بتعايا األمن الا اةق والتكي مع تام املنـاخ يف الـدول اجلاريـة اللـامة
النامية تمن جنـار مسـار مـاموا ويف مـياق متابعـة تـاةل اتجتمـاع ،ووفقـا ل فقـءة  61مـن
مســار مــاموا ،تعكــ منظمــة األ يــة والاراعــة حاليــا ع ــل وتــع بء ــامل عمــمل ملعاجلــة
التحدياا ال تواجه الدول اجلارية اللامة الناميـة يف جمـال الاـ ات والتا يـة (أهـداف التنميـة
املستدامة  1جهن  3و  5و  ٨و  13جهن  15و )17
 - 39وتدعم منظمة األ ية والاراعة الدول اجلارية اللامة يف تنفي ُال ”النمـو األ رق“
ال تء ا ع ل الكفاتة يف امتعدام املوارد يف ملاةد األمساك وتءبيـة األحيـات املاةيـة ،ويـدماا
النظام اايكولوجق ،والت ارة ،ومبمل املعي ة ،والنظم الا اةية فع ل مبيمل امللـال ،تقـوم منظمـة
األ يــة والاراعــة ،مــن يــالل مبــادراا النمــو األ رق ،بت ـ يع امــتاراع الطحالــر البحءيــة
وتطــويء مالمــمل القيمــة ،مــع التء يــا بلــفة ياصــة ع ــل املــءأة يف ميبــاس ومــا ت لومــيا
(أهــداف التنميــة املســتدامة  1جهن  ،3و  5و  14و  )17وقــدمت منظمــة األ يــة والاراعــة
أيضا الدعم لكمل من باتو ،و جـار مارشـال ،و ـاورو ،ووتيـاا ميكءو يايـا املوحـدة يف ج ـات
الءابطة امليكءو ياية ل تءبية املستدامة لألحيات املاةية (هدفا التنمية املستدامة  14و )17
 - 40وافتتح مء ا الت ارة الدولية داةءة جديدة لتمويمل امل ـاريع الاراعيـة وتنميـة األعمـال
الت ارية يف في ق تقدم ل مؤمساا اللـامة واملتومـطة واملتناهيـة اللـاء م ـورة مسـتق ة يف
جمـــال اادارة املاليـــة يف القطـــاع الاراعـــق ويف ضـــون مـــنة واحـــدة ،صـــءف أ لـــء مـــن
 2.7م يون دوتر من دوتراا في ق ل ءصة من املسـتفيدين ت تسـتويف عـادة ال ـءوط الـ
تؤه ــاا ل حلــول ع ــل التمويــمل وقــد مــاهم هـ ا التمويــمل بااتــافة جهن املســاعدة اتمــتباقية
املقدمة من فءي من املست ارين از يني املؤه ني دوليا يف شؤون السالمة الا اةيـة ،ت ـكي ه
يف جنار امل اريع ،يف يادة الـديمل مبعـدل ةالةـة أتـعاف يف املتومـ ملـا يقـءب مـن 1 000
ماارع يف جحد أشد املنان فقءا يف في ق (أهداف التنمية املستدامة  1و  2و )17
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يدماا امليا واللءف اللحق
 - 41يقدم م ءوع م تءك بني بء امل األمم املتحدة ل بيةة وبء امل األمـم املتحـدة اائـاةق
ومءف البيةة العاملية عن جدمـا جدارة امليـا واألراتـق والـنظم اايكولوجيـة يف الـدول اجلاريـة
اللـــامة الناميـــة يف منطقـــة البحـــء الكـــارييب الـــدعم اديـــال جصـــالحاا ع ـــل السيامـــاا
واملؤمساا والت ءيعاا ،و لك تنفي التكنولوجياا الـ تسـاهم يف تعايـا مـبمل الوصـول
جهن جمـداداا امليـا املنمو ـة واملوةوقـة وقسـني يـدماا اللـءف اللـحق يف تسـع مـن الــدول
اجلارية اللامة النامية يف منطقة البحء الكارييب (أهداف التنمية املستدامة  6و  14و )15
النقمل املستدام
 - 42تــدعم منظمــة الطــمان املــدا الــدوا الــدول اجلاريــة اللــامة الناميــة يف احلــد مــن
ا بعاةاا ـا اا الدفيةـة النامجـة عـن الطـمان وحب ـول  31ةذار/مـارس  ،2016ا ـت ـمل
ب يــا ،وتءينيــداد وتوبــا و ،وجامايكــا ،واجلماوريــة الدومينيكيــة ،ومــان تــومق وبءينســييب،
ومناافورة ،وفي ق ،و وبا ،وموري يوس قد قدمت يط عم اا احلكوميـة ب ـنن األ ـطة
الءامية جهن احلد من ا بعاةاا ـا اا الدفيةـة النامجـة عـن الطـمان الـدوا وقـد ا ضـمت هـ
الدول اجلارية اللامة النامية جهن جمموعة تضم  90ب دا ت كمل جمتمعـةً  ٨٨.05يف املاةـة مـن
احلء ة اجلوية العاملية (أهداف التنمية املستدامة  9و  11و )13
 - 43ومن يـالل مبـادرة الـدراجاا ل عواصـم ،تعمـمل أما ـة مجاعـة ازـي اهلـاد واتقـاد
الدوا حلفظ الطبيعة ع ل ت يع امتعدام الدراجاا هبدف يف درجة ا دحـام املء بـاا
يف العواصــم ،واحلــد مــن اتعتمــاد ع ــل الوقــود األحفــوري يف قطــاع النقــمل ،وقســني وتعايــا
أئاط احلياة اللحية ال متسام يف احلد من األمءاف م املعدية وركني ال ـباب مـن يـالل
ججاد فءص العممل يف ـمل مـن ـاورو و يـوي وتوفـالو (أهـداف التنميـة املسـتدامة  1و  3و 7
و ٨و  11و )13
اتمتاالك واا تا املستدامان
 - 44وفقا ملبادرة اتمتاالك واا تـا املسـتدامني ل ـدول اجلاريـة اللـامة الناميـة يف جنـار
السنواا الع ء ل ربامل املتع قـة باتمـتاالك واا تـا املسـتدامني ،قـام بء ـامل األمـم املتحـدة
ل بيةة بتلميم م ءوع عن قويمل مالممل القيمة السـياحية يف الب ـدان الناميـة والـدول اجلاريـة
اللــامة الناميــة هبــدف التع يــمل بتحقي ـ تنميــة منعفضــة الكءبــون تتســم مبايــد مــن املءو ــة
والكفاتة يف امتعدام املوارد ،ممـا مـيدعم هـ الب ـدان يف احلـد مـن ا بعاةـاا ـا اا الدفيةـة
وقســني الكفــاتة يف امــتعدام املــوارد يف مالمــمل القيمــة الءةيســية لقطــاع الســياحة (أهــداف
التنمية املستدامة  1و  7و  9و  11جهن )13
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جدارة املواد الكيمياةية والنفاياا ،مبا فياا النفاياا اخلطءة
 - 45يقدم بء امل ججءاتاا األو ون التابع لرب امل األمم املتحدة ل بيةة ،من يـالل بء ـامل
املسـاعدة ع ــل اتمتلــال ،الــدعم مــن أجــمل تنفيـ بءوتو ــول مو تءيــال ب ــنن املــواد املســتنف ة
لطبقة األو ون يف مجيع الدول اجلارية اللامة النامية وتء ـا اخلـدماا الـ يقـدماا بء ـامل
املساعدة ع ل اتمتلال التابع لرب ـامل األمـم املتحـدة ل بيةـة جهن الـدول اجلاريـة اللـامة الناميـة
ع ــل التعفــي التــدرجق ملء بــاا اهليــدرو وروف ورو ءبون وفقــا لربوتو ــول مو تءيــال
وع ل مساعدة الب دان ع ل مواص ة اتمتلال ل تع ال التدرجق من املواد املسـتنفدة لـألو ون
وقد ااو العديد من الب دان سبة اخلفـ املسـتادفة لعـام  2015وهـق  10يف املاةـة مقابـمل
يطــوط األمــاس املقــءرة؛ ويف الب ــدان امل ــمولة بامل ــءوع ااق يمــق ملنطقــة ازــي اهلــاد ،
وعددها  12ب دا ،تفيد التقاريء يفـ امـتعدام مء بـاا اهليـدرو وروف ورو ءبون بنسـبة
 ٨0يف املاةة (أهداف التنمية املستدامة  13جهن )15
 - 46و ــدف مبــادرة ال ــءا ة الدوليــة لتومــيع طــاق يــدماا الس ـ طاا از يــة يف جمــال
جدارة النفاياا ،قت قيـادة مء ـا األمـم املتحـدة ل تنميـة ااق يميـة وموةـمل األمـم املتحـدة ،جهن
يادة قدرة الس طاا از ية ع ـل اادارة املسـتدامة ل نفايـاا ققيقـا جملتمـع يتسـم بالكفـاتة يف
امتعدام املوارد وتنعدم فيه النفاياا من أجمل ججـاد مـدن مسـتدامة ومالةمـة ل عـيش (أهـداف
التنمية املستدامة  6و  12و )15
اللحة واألمءاف م املعدية
 - 47يتعـ العديــد مــن الــدول اجلاريــة اللــامة الناميــة يف منطقــة ازــي اهلــاد ججــءاتاا
حامســة مــن أجــمل التلــدي رفــة األمــءاف ــم املعديــة وقامــت حكومــة توفــالو ،ع ــل مــبيمل
امللال ،بدعم مـن بء ـامل األمـم املتحـدة اائـاةق ،بوتـع ميامـة ااريـة يف مـياق املفاوتـاا
املتع قــة باتفــاق ازــي اهلــاد ب ــنن توةي ـ العالقــاا اتقتلــادية تتنــاول مســامهة الــوارداا
الا اةيــة واخنفــاف التعءيفــاا املفءوتــة ع ــل التبـ والكح ـول يف ارتفــاع معــدتا األمــءاف
()5
م املعدية يف الدول اجلارية اللامة النامية
__________
( )5ا ظـــــــء “Global, regional and national incidence, prevalence and years lived with disability for 301 acute
and chronic diseases and injuries in 188 countries, 1990-2013: a systematic analysis for the global burden

 of disease study 2013”, The Lancet, Vol. 386, No. 9995متــــــــــــــاح ع ــــــــــــــل الــــــــــــــءاب التــــــــــــــاا
 http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(15)60692-4/abstractوقد ا ت ه
الدرامـة أول ق يـمل مـن وعـه ل بيا ـاا املسـتقاة بـني عـامق  1990و  2013مـن  1٨٨ب ـدا ب ـنن األمـءاف
وااصاباا املامنة وقد ي لت جهن أن ارتفاع معدتا السمنة واألمءاف م املعدية يف العـامل يـالل العقـود
اللالةة املاتية ارتفاع مءيع وحاد
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 - 4٨وقد أ نا الو الة الدولية ل طاقة ال رية ومنظمة اللحة العامليـة م ـءوع اللـندوق
اتحتيانق ل طوار من أجمل توفم املساعدة الفورية جهن جار مارشـال لـدعم الك ـ املبكـء
والسءيع عن فموس يكا ووتعت الو الة الدوليـة ل طاقـة ال ريـة أيضـا بـءامل تقنيـة وننيـة
لفاةدة مل من بابوا ينيا اجلديدة ،وباتو ،وجار مارشال ،وفي ق يف عـام  ،2016وتعكـ
حاليا ع ل تطويء بء امل تق لفاةدة فا واتو يف عام ( 201٨هدف التنمية املستدامة )3
املساواة بني اجلنسني وركني املءأة
 - 49يف أوايـء عــام  ،2015وقعـت هيةــة األمـم املتحــدة ل مـءأة ويكمــة العـدل الكاريبيــة
أول اتفــاق رمســق مــن وعــه يءمــق جهن تعايــا مءاعــاة اتعتبــاراا اجلنســا ية يف املمارمــاا
القضاةية ،مع التء يا بوجه ياص ع ل العنـ اجلنسـق والعنـ املـوا ودعمـت هيةـة األمـم
املتحــدة ل مــءأة أيضــا يف عــام  2015وتــع واعتمــاد يط ـ عمــمل امــتءاتي ية وننيــة ب ــنن
العن تد النسات والفتياا يف جار البااما وما ت فنسنت وجار ءينـادين (أهـداف التنميـة
املستدامة  5و  16و  )17وتدعم هيةة األمم املتحدة ل مءأة أيضا أ لء مـن  3 000امـءأة يف
 17مجعية من مجعياا باعة األمـواق يف جـار مـ يمان وفـا واتو وفي ـق ،مبـا يكفـمل املسـاواة
بني اجلنسني وامل ار ة يف النمو اتقتلادي املستدام عن نءي بء اجماـا املعنـون ”أمـواق مـن
أجــمل التاــيم“ و تي ــة ل ـ لكُ ،م ـ ت يــادة يف م ــار ة املــءأة يف عم يــاا صــنع القــءار،
وأصبحت  17مجعية مـن مجعيـاا باعـة األمـواق تضـم  59مـن القيـاداا النسـاةية يف ازـي
اهلاد (أهداف التنمية املستدامة  1و  5و )٨
 - 50وياــدف م ــءوع ”املــءأة والت ــارة  -الــتمكني اتقتلــادي ل مــءأة يف منطقــة ازــي
اهلاد “  ،ال ي ينفـ مء ـا الت ـارة الدوليـة يف بـابوا ينيـا اجلديـدة ،ومـاموا ،وفـا واتو ،جهن
يادة عاةداا وصـادراا النسـات صـاحباا األعمـال احلـءة مـن يـالل بنـات قـدرا ن يف جمـال
اتمتفادة من الفءص املتاحة يف األمواق الءمسية و يادة أرباحان اتقتلـادية (أهـداف التنميـة
املستدامة  1و  5و  ٨و  10و )17
 - 51وتقــدم الوتيــاا املتحــدة األمءيكيــة والســويد ،بالتعــاون مــع شــء ات ةيــءين ،الــدعم
ل ــءا ة تضــم العديــد مــن أصــحاب املل ـ حة ،وهــق ال ــءا ة اائاةيــة العامليــة ل ســحاقياا
واملل يني ومادوجـق امليـمل اجلنسـق وماـايءي اهلويـة اجلنسـية وحـام ق صـفاا اجلنسـني ،وهـق
مبادرة تءمق جهن تعايا املساواة لفاةدة السحاقياا واملل يني ومادوجق امليـمل اجلنسـق وماـايءي
اهلوية اجلنسـية وحـام ق صـفاا اجلنسـني يف الب ـدان الناميـة وب ـدان األمـواق الناشـةة ،وذلـك
بال ءا ة مع اجلماورية الدومينيكيـة ،والو الـة السـويدية ل تعـاون اائـاةق الـدوا ،ومؤمسـة
محاقياا ةمـتءيا مـن أجـمل ا لعدالـة ،ومعاـد النلـء ل مل ـيني والسـحاقياا ،ومعاـد وي يـاما،
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وشء اا أوليفيا و دف ه املبادرة جهن يـادة اادمـا اتقتلـادي وامل ـار ة الدميقءانيـة
لألشــعاص مــن الســحاقياا ،واملل ــيني ،ومادوجــق امليــمل اجلنســق ،وماــايءي اهلويــة اجلنســية
وحـــام ق صـــفاا اجلنســـني ،وججـــاد ئـــاذ مســـتدامة ميكـــن تكءارهـــا لتحقيـــ التحـــول
اتجتمــاعق  -السيامــق الكفيــمل بتعايــا حقــوق اا ســان هل ـ الفةــة (هــدفا التنميــة املســتدامة
 5و )16
 - 52ويف جار ازي اهلاد  ،قدمت منظمة األمم املتحدة ل طفولة ومنظمة اللـحة العامليـة
وصندوق األمم املتحـدة ل سـكان الـدعم ادمـا اللـحة اااابيـة وصـحة األماـاا واملواليـد
اجلــدد واألنفــال وصــحة املــءاهقني يف يط ـ ومياا ي ـاا اللــحة الوننيــة يف ــمل مــن جــار
م يمان ،وفا واتو ،و ميباس (أهداف التنمية املستدامة  3جهن )5
 - 53وبء ــامل ســات ازــي اهلــاد لت ــكيمل التنميــة يف منطقــة ازــي اهلــاد بء ــامل رولــه
أمــتءاليا بقيمــة  320م يــون دوتر أمــتءاا وميتــد تنفي ـ ع ــل مــد ع ــء مــنواا لــدعم
 14ب دا من ب ـدان ازـي اهلـاد يف مـعياا ل وفـات باتلتاامـاا املتع قـة بتحقيـ املسـاواة بـني
اجلنسني ويف السنواا الـلالث األوهن مـن تنفيـ هـ ا الرب ـامل ،ركنـت  12 ٨97امـءأة مـن
احللــول ع ــل مايــد مــن يــدماا الــدعم يف حالــة األ مــاا ،وشــار ت  4 716امــءأة يف
هيا مل صنع القءار يف األمواق ،وت قت  1 716امءأة التدرير لإلملام باملساةمل املالية ،وذلـك
تمن جاا اا أيء (أهداف التنمية املستدامة  1و  5و )٨
التنمية اتجتماعية
الثقافة والرياضة
 - 54دف مبـادرة تعايـا التـءاث يف ازـي اهلـاد جهن تكـوين جممـع مـن اخلـربات وصـا عق
القءاراا من أجمل قسني قدرة الدول اجلارية اللامة النامية ع ل تنفي اتفاقيـة ايـة التـءاث
العاملق ،وت ميما يطة العممل من أجمل اية التـءاث العـاملق يف منطقـة ازـي اهلـاد ( )6ويف
__________
( )6ي ممل ال ـء ات مء ـا ازـي اهلـاد ل تـءاث ،وجامعـة جنـوب ازـي اهلـاد  ،وأما ـة بء ـامل البيةـة ااق يمـق
ل محـي اهلـاد  ،وأما ــة مجاعـة ازـي اهلــاد  ،واليو سـكو ،واتقــاد الـدوا حلفـظ الطبيعـة ،واجمل ـس الــدوا
ل معامل واملواقع األةءية ،ومعاـد اليو سـكو العـاملق ل تـدرير والبحـمل يف جمـال التـءاث يف ةمـيا ومنطقـة ازـي
اهلاد (اللني) ،ومعاد اليو سكو الدوا ل تدرير من أجمل التءاث اللقايف م املـادي يف منطقـة ةمـيا وازـي
اهلاد (اللـني) ،ومء ـا اليو سـكو الـدوا لإلعـالم وتكـوين ال ـبكاا لفاةـدة التـءاث اللقـايف ـم املـادي يف
منطقة ةميا وازـي اهلـاد (مجاوريـة وريـا) ،وبء ـامل اليو سـكو ل ـدول اجلاريـة اللـامة الناميـة مـن أجـمل
التءاث العاملق ،واملبادرة الدولية لألرصفة املءجا ية (اليابان) وال نة التابعة لالقاد الدوا حلفـظ الطبيعـة املعنيـة
بالسياماا البيةية واتقتلادية واتجتماعية ب نن اللقافة واحلفظ ،وبء امل األمم املتحدة ل بيةة
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جنار ه املبـادرة ،عُقـدا م سـ ة مـن ح قـاا العمـمل لبنـات القـدراا يف جمـال ايـة املواقـع
التءاةية ،مبا يف ذلك ايتاا من الكوارث الطبيعية (هدف التنمية املستدامة )11
تعزيز اجملتمعات السلمية واجملتمعات احمللية اآلمنة
 - 55بــدعم مــن مكتــر األمــم املتحــدة املع ـ باملعــدراا واجلءميــة ،اعتمــد مــؤرء الــدول
األنــءاف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد ،يف دورتــه السادمــة ،القــءار  9/6ب ــنن
تعايا تنفي ججءاتاا األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد يف الـدول اجلاريـة اللـامة الناميـة ويف
هــ ا القـــءار ،تســ الـــدول األعضـــات الضـــوت ع ـــل أمهيـــة تقـــد املســـاعدة التقنيـــة املالةمـــة
تحتياجاا الدول اجلارية اللامة النامية مـن أجـمل مكافحـة الفسـاد ،وتـدعو جهن ج ـات منـرب
تلــال لتبــادل أفضــمل املمارمــاا يف جمــال جصــالح جاــود مكافحــة الفســاد املتع قــة قديــدا
بالدول اجلارية اللامة النامية (هدف التنمية املستدامة )16
التعليم
 - 56مـامهت ال ــءا ة املربمــة بـني و ارة التع ــيم وو الــة التنميـة الدوليــة التابعــة ل وتيــاا
املتحـدة مـن أجـمل قسـني النـواتل املتع قـة بااملـام بـالقءاتة يف تقـد الـدعم جهن  66 646مــن
الطــالب يف جامايكــا مــن يــالل تــوفم مءا ــا ملــوارد القــءاتة وأدلــة توجيايــة يف ال ــؤون
اجلنسا ية والتعطي ل دروس وتعايا أدواا التقييم
 - 57ومـن يــالل مبــادرة ”مـد الف ــوة دفــع ع ـة ال ــءا اا مــن أجـمل بء ــامل العمــمل
العاملق ب نن التع يم من أجمل التنمية املسـتدامة“ ،تعمـمل اليو سـكو ع ـل اجلمـع بـني أصـحاب
املل حة من تت املنان لتبادل اخلرباا يف تنفي يل التع يم مـن أجـمل التنميـة املسـتدامة يف
ظم التع يم الوننية و ف ا اليو سكو أيضـا بـءامل قطءيـة تلقيفيـة ب ـنن تاـم املنـاخ يف ـمل
مــن توفــالو ،واجلماوريــة الدومينيكيــة ،و يا ــا ،والف ــبني ،و وبــا ،وموري ــيوس ،و ظمــت
دوراا تدريبية عن موتوع التع يم مـن أجـمل التنميـة املسـتدامة شـارك فياـا  45مـن تططـق
شــؤون التع ــيم وتططــق اهليا ــمل األمامــية التع يميــة وواتــعق املنــاهل الدرامــية مــن ب ــدان
منطقة البحء الكارييب (أهداف التنمية املستدامة  4و  13و )17
 - 5٨وتساهم ال ءا ة املعنية ب تحسـني ات تقـال مـن املدرمـة جهن العمـمل مـن يـالل جشـءاك
ال ــباب يف احلــوار ب ــنن السيامــاا ،بقيــادة اليو ســكو أيضــا ،يف جشــءاك ال ــباب يف احلــوار
الداةء ب نن السياماا املتع قة بالتع يم والتدرير التقنيني واملانيني (أهـداف التنميـة املسـتدامة
 1و  4و  ٨و  10و )17
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التنوع البيولوجق
 - 59تعممل ال ءا ة اجلارية العاملية ع ل النـاوف بـااجءاتاا الءاميـة جهن بنـات جمتمعـاا ي يـة
جارية تتوافء لدياا مقوماا اللـمود والبقـات ،و ايـة التنـوع البيولـوجق يف اجلـار وقـد ركنـت
هـ ال ــءا ة منـ جنالقاــا قبـمل  10مــنواا ،مـن جشــءاك قـادة رفيعــق املسـتو مــن أجـمل تعبةــة
مــا يقــءب مــن  150م يــون دوتر لألعمــال اجلاريــة ومــاعدا أ لــء مــن  30ب ــدا ع ــل بــدت أو
تعايا التااماا جارية رةيسية يف جمال اتمتدامة (أهداف التنمية املستدامة  13جهن  15و )17
 - 60وتتــيح مبــادرة املمــء البيولــوجق يف منطقــة البحــء الكــارييب ،الــ تنفــ ها ــمل مــن
اجلماورية الدومينيكية و وبا وهاي  ،جنارا ل تعاون من أجمل ايـة التنـوع البيولـوجق واحلـد
من فقدا ه يف منطقة البحء الكارييب (أهداف التنمية املستدامة  13جهن )15
التصحر وتدهور األراضي واجلفاف
 - 61تقدم اليابان دعماا ل ـدول اجلاريـة اللـامة الناميـة مـن يـالل مـؤرء نو يـو الـدوا
اخلــامس لتنميــة أفءيقيــا وهــو دعــم ي ــممل منــع التلــحء وتــدهور األراتــق (أهــداف التنميــة
املستدامة  11و  13و )15
 - 62وت ءف أملا يا ع ل تنفي م اريع التعاون اائـاةق يف اجلماوريـة الدومينيكيـة وهـاي
من أجـمل منـع تـدهور األراتـق والنـاوف بيعـادة التحـءيل وحفـظ األراتـق الاراعيـة (هـدفا
التنمية املستدامة  11و )15
الغابات
 - 63مامهت جاود جعادة التحءيل الـ تبـ هلا اجلماوريـة الدومينيكيـة يف ـءس مـا عـدد
 96 943 750ش ءة وفقا خلطة ويسكيا فمدي ( )Quisqueya Verdeالوننيـة ومـا فتةـت
اجلماوريـة الدومينيكيــة تعمــمل أيضـا بالتعــاون مــع هـاي يف م ــءوع ل تعــاون فيمـا بــني ب ــدان
اجلنوب يدعل ”احلدود اخلضءات“ ا عاش منطقة يء مامكء الواقع ع ـل احلـدود بـني الب ـدين
(أهداف التنمية املستدامة  1و  6و  ٨و  15و )17
األ واع الديي ة املُامة
 - 64وتــــعت اجلماوريــــة الدومينيكيــــة امــــتءاتي ية وننيــــة حلفــــظ التنــــوع البيولــــوجق
وامتعدامه املستدام ،وقد أعدا تقءيءها الـون األول عـن القاةمـة احلمـءات لأل ـواع املاـددة
بــات قءاف وعــالوة ع ــل ذلــك ،شــءع الب ــد يف تنفيـ بء ــامل ملءاقبــة األ ــواع املاــمة الاءيبــة
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وبء امل حلماية األ واع املاددة بـات قءاف ،وذلـك يف جنـار القاةمـة احلمـءات لأل ـواع املاـددة
بات قءاف ال وتعاا اتقاد الدوا حلفظ الطبيعة (هدف التنمية املستدامة )15
وماةمل التنفي  ،مبا يف ذلك ال ءا اا
الشراكات
 - 65يف الفقــءة  101مــن مســار مــاموا ،يُط ــر جهن األمــني العــام أن يقــوم ،بالت ــاور مــع
الدول األعضات ،بتقد توصياا لوتع جنار شءا ة لءصد وتمان التنفي الكامـمل ل تعاـداا
واتلتااماا من يالل جقامة شءا اا مـن أجـمل الـدول اجلاريـة اللـامة الناميـة ويف أعقـاب
عم ية ت اور مع الدول األعضات اتط عت هبـا جدارة ال ـؤون اتقتلـادية واتجتماعيـة التابعـة
لألمم املتحدة ،قءرا اجلمعيـة العامـة يف دور ـا السـبعني أن تن ـئ رمسيـا جنـارا ل ـءا ة مـن
أجمل الدول اجلارية اللامة النامية يتنل من
(أ)

جلنة توجياية ،تءأماا حاليا جيطاليا وم دي ؛

(ب) حــوار مــنوي عــاملق ألصــحاب املل ـ حة املتعــددين ب ــنن شــءا اا الــدول
اجلارية اللامة النامية؛
( )

ئوذ لإلبال عن ال ءا اا تضعه جدارة ال ؤون اتقتلادية واتجتماعية؛

(د)

ج ساا حوارية ب نن جقامة ال ءا اا ع ل اللعيدين الون وااق يمق

 - 66ويف عـــام  ،2016عقـــدا ال نـــة التوجيايـــة اجتمـــاعني رمســـيني (يف شـــباط/فربايء
وحايءان/يو يه) وقامت جدارة ال ؤون اتقتلادية واتجتماعية بوتع ئوذ وعم يـة لإلبـال
عن ال ءا اا ،ما عُ قد حـوار ـم رمسـق لتقيـيم ال ـءا اا أةنـات املنتـد السيامـق الءفيـع
املستو املع بالتنمية املسـتدامة ومـيُعقد احلـوار السـنوي العـاملق األول ألصـحاب امللـ حة
املتعـــددين ب ـــنن شـــءا اا الـــدول اجلاريـــة اللـــامة الناميـــة يف يويـــورك يف أي ول/مـــبتمرب
 ،2016ومتقوم جدارة ال ؤون اتقتلـادية واتجتماعيـة ومكتـر اململـمل السـامق املعـ بنقـمل
الب دان ئواً والب دان النامية م الساح ية والدول اجلارية اللامة النامية ،بالتعـاون مـع ال نـة
التوجياية ،بيصـدار من ـور شـءا اا الـدول اجلاريـة اللـامة الناميـة ،وذلـك يف جنـار حـوار
ال ءا ة العاملق
 - 67ومن ااعالن رمسيا عن بدت العممل بنموذ اابال عـن ال ـءا اا يف حايءان/يو يـه
 ،2016وردا تقاريء من جمموع  40شءا ة من شءا اا الـدول اجلاريـة اللـامة الناميـة
ومتواصمل األما ة العامة متابعة ومسـاعدة جاـاا التنسـي يف تقـد التقـاريء ،الـ متسـتعدم
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انــالع ال نــة التوجيايــة ع ــل التقــدم العــام الـ ي قــء شــءا اا الــدول اجلاريــة اللــامة
النامية ،وجعداد ااصداراا املقب ة مـن التقءيـء احلـاا ،والن ـءة املن ـنة حـديلا ل ـدول اجلاريـة
اللامة النامية ( )SIDS Timesوأل ءاف األعمال التح ي ية األيء
 - 6٨وأمــا جنــار ال ــءا ة ،بقيــادة جدارة ال ــؤون اتقتلــادية واتجتماعيــة ،فيكم ــه عمــمل
مكتر اململـمل السـامق الـ ي يسـتادف القطـاع اخلـاص ع ـل وجـه التحديـد وقـد قـام مكتـر
األمم املتحدة ل مململ السامق بي ـات شـبكة لألعمـال الت اريـة العامليـة ل ـدول اجلاريـة اللـامة
النامية ،وهق مبلابة منرب جلكتءوا ومء ا ل موارد مـن أجـمل تبـادل أفضـمل املمارمـاا والـدروس
املستفادة يف قطاع األعمال يف الدول اجلارية اللامة النامية ومن املتوقع أن يسـاهم هـ ا املنـرب
يف جقامة مايـد مـن التعـاون بـني منظمـاا القطـاع اخلـاص ااق يميـة يف الـدول اجلاريـة اللـامة
الناميــة ويف ةذار/مــارس  ،2016قــام مكتــر اململــمل الســامق ،يف شــءا ة مــع حكــوم ةروبــا
وهولنـدا ،بعقــد مـؤرء ب ــنن ال ـءا اا بــني القطـاعني العــام واخلـاص ل ــدول اجلاريـة اللــامة
النامية ،وذلك يف ةروبـا ،حيـمل جـء تبـادل الـدروس املسـتفادة وأفضـمل املمارمـاا يف تطـويء
ال ءا اا بني القطاعني العام واخلاص (أهداف التنمية املستدامة  1و  2و  ٨و  14و )17
التمويل
 - 69ت م تقاريء البنك الدوا جهن أن ااقءاف العام جهن الدول اجلارية اللـامة الناميـة قـد
ارتفع يف الفتءة املمتدة من السنة املالية  2009جهن السنة املالية  ،2015مع يـادة يف أرصـد ا
من املؤمسة اائاةية الدولية واللنادي اتمتةما ية ال تنف ها اجلاة املسـتفيدة ويـالل ت ـك
الســنواا ،أقءتــت املؤمســة اائاةيــة الدوليــة مــا يقــءب مــن  1.1ب يــون دوتر جهن الــدول
اجلارية اللامة
 - 70وأقءف البنك الدوا لإل ات والتعمم ما يناها  1.4ب يون دوتر جهن الـدول اجلاريـة
اللامة النامية ،مع حلـول جامايكـا وموري ـيوس ع ـل النلـير األ ـرب مـن ذلـك القـءف
صــءفت أيضــا مــدفوعاا جهن الــدول اجلاريــة اللــامة الناميـة مــن يــالل صــنادي امــتةما ية
وُ
أيــء تابعــة ل مؤمســة اائاةيــة الدوليــة والبنــك الــدوا لإل ــات والــتعمم ومؤمســة التمويــمل
الدولية ،وهق صـنادي مل تُن ـن يليلـا ل ـدول اجلاريـة اللـامة الناميـة ،ولكـن هـ الـدول
مؤه ــة لالمــتفادة مــن يــدما ا التموي يــة وفيمــا يتع ـ باللــنادي اتمــتةما ية الكــبمة ال ـ
تنف ها اجلاة املستفيدة ،صُءف مب ـ  124م يـون دوتر ل ـدول اجلاريـة اللـامة الناميـة بـني
الفتءة املمتدة من السنة املالية  2009جهن السنة املالية  2015وتب ـ امللـءوفاا املدفوعـة جهن
الدول اجلارية اللامة النامية بالنسبة جلميع أ واع اللنادي اتمـتةما ية يـالل الفتـءة فسـاا
ما قدر  741.9م يون دوتر
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 - 71ويالل منتد الـدول اللـامة لعـام  2015الـ ي عُقـد يف ليمـا ،أجءيـت مناق ـاا
ب نن قـدياا التمويـمل والقضـايا الناشـةة يف الـدول اجلاريـة اللـامة الناميـة يف مـياق التنميـة
املســتدامة وحــدد امل ــار ون يف املنتــد مــبعة ججــءاتاا ذاا أولويــة ل ــء ات يف التنميــة
وهق جدرا جوا ر الضع يف املعايم لتحديد مبمل وصـول الـدول اجلاريـة اللـامة الناميـة
جهن املوارد املنامبة ع ل حنو أفضمل ،أل ءاف مناا رويمل امل اريع املتع قة باملنـاخ؛ وتعايـا مـبمل
الوصول جهن التمويمل اائاةق املنا ق ،واألي بنال منس لتيسم القدرة ع ـل قمـمل الـديون؛
ووتع معايم واتحة وبسيطة ل وصول جهن التمويمل املتع باملناخ؛ وبنات القـدراا؛ والتء يـا
ع ل جمـاتا النمـو ازتمـمل ،بومـاةمل منـاا وتـع امـتءاتي ياا لتطـويء ”اتقتلـاد األ رق“؛
ووتع ةلياا تساعد الدول اللامة ع ل الوصول جهن األمواق املالية بطءيقة فعالة مـن حيـمل
التك فة (أهداف التنمية املستدامة  1و  ٨و  14و )17
 - 72وحــدد مــؤرء الكومنولــمل املع ـ بتمويــمل التنميــة يف الــدول اللــامة ،ال ـ ي عُقــد يف
بءبادوس يف ةذار/مارس  ،2015ةالث أولوياا يف جمال التمويـمل ،وهـق القـدرة ع ـل قمـمل
الديون ،والتمويمل املتع بتام املناخ ،وبنات القدراا ،و اا أولوياا مدرجـة يف يطـة عمـمل
أديــس أبابــا وبااتــافة جهن ذلــك ،أ ــن الكومنولــمل مء ــاا ل حلــول ع ــل التمويــمل املتع ـ
باملناخ ،باية تعايـا قـدرة الـدول اجلاريـة اللـامة الناميـة ع ـل احللـول ع ـل التمويـمل املتع ـ
باملناخ (أهداف التنمية املستدامة  1و  13و )17
 - 73ويف عــامق  2014و  ،2015وقــع اتقــاد األورويب بــءامل التعــاون اللنــاةق (الــربامل
اارشــادية الوننيــة) مــع حكومــاا  34دولــة مــن الــدول اجلاريــة اللــامة الناميــة مــن منطقــة
ازي اهلاد  ،ومنطقة البحء الكـارييب ،وأفءيقيـا ،واملنـان ارمـيوية ل فتـءة ،2020-2014
ب ات قيمتاا اامجالية حواا  1 327م يون يـورو ومـيتم توقيـع بـءامل جرشـادية وننيـة مـع
دولتني أيءيني من الدول اجلارية اللـامة الناميـة يف عـام  2016حبيـمل يلـمل املب ـ اامجـاا
ل تعاون اللناةق مع الدول اجلارية اللامة النامية جهن حنو  1 465م يون يورو (هـدف التنميـة
املستدامة )17
التجارة
 - 74يف الـــدورة الءابعـــة ع ـــءة ملـــؤرء األمـــم املتحـــدة ل ت ـــارة والتنميـــة ،الــ ي عُقـــد يف
رو /يوليــه  ُ ،2016ـ املــؤرء مبواص ـ ة تقــد املســاعدة ل ــدول اجلاريــة اللــامة الناميــة
لتمكينــاا مــن معاجلــة مــوانن تــعفاا املاديــة واتقتلــادية ،والنــاوف بــالتحول اتقتلــادي
اهليك ــق وبنــات القــدرة ع ــل التكيـ ور ــا املــؤرء أيضــا ع ــل دعــم الــدول اجلاريــة اللــامة
الناميــة يف النــاوف باقتلــاد ازيطــاا ،والنقــمل البحــءي (مبــا يف ذلــك فــاتة املــوا ئ والــءب
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االكتـــءوا) ،والت ـــارة االكتءو يـــة بوصـــفاا قـــوة دفـــع ل ت ـــارة الدوليـــة (أهـــداف التنميـــة
املستدامة  1و  ٨و  9و  14و )17
 - 75وتعممل ال نة اتقتلادية واتجتماعية رميا وازي اهلاد مـع مجاعـة ازـي اهلـاد
تمتك اف ح ول النقمل املستدام يف ازي اهلـاد مـا تعمـمل مـع أما ـة منتـد جـار ازـي
اهلاد لوتع اللياة النااةية لتقييم عم ية تكاممل ااري أومع لكمل من باتو وجـار مارشـال
ووتيــاا ميكءو يايــا املوحــدة مــن يــالل اتتفــاق الت ــاري رمــيا وازــي اهلــاد (أهــداف
التنمية املستدامة  ٨و  9و )17
 - 76واحت شءا ة مء ا الت ـارة الدوليـة مـع اتقـاد األورويب واملعاـد الكـارييب ل بحـمل
والتنمية الاراعيني يف ب يا ،وتءينيداد وتوبا و ،وجامايكا ،واجلماورية الدومينيكية ،ودومينيكـا،
وما ت فنسنت وجـار ءينـادين ،ومـا ت لومـيا ،ومـورينام ،و يا ـا يف وتـع يـءاة نءيـ
لتنميــة قطــاع جــو اهلنــد ويســام م ــءوع يتع ـ بتنميــة صــناعة جــو اهلنــد يف منطقــة البحــء
الكارييب يف قسني الديمل وفءص العممل ،واألمن الا اةق ،وجدارة الكـوارث ،والقـدرة التنافسـية
ل منت ني يف منطقة البحء الكارييب (أهداف التنمية املستدامة  3و  9جهن )11
بناء القدرات
 - 77يءتب معظـم األ ـطة املبينـة يف هـ ا التقءيـء بتعايـا قـدراا الـدول اجلاريـة اللـامة
النامية وبااتافة جهن ذلك ،عم ت مناافورة ع ل الناوف بالتعاون فيما بـني ب ـدان اجلنـوب
ع ــل حنــو يء ــا ع ــل بنــات قــدراا الــدول اجلاريــة اللــامة الناميــة وتنطــوي جمموعــة بــءامل
التعاون التق ل دول اجلارية اللامة النامية ،مببادرة مـن مـناافورة ،ع ـل تعايـا التعـاون فيمـا
بني الدول اجلارية اللامة النامية هبدف قسني قدراا املسؤولني احلكوميني لت ـك الـدول يف
جمال التنمية املستدامة وقد ظمت ه ال ءا ة دوراا درامية وح قاا عمـمل لفاةـدة أ لـء
من  ٨00من مسـؤوا الـدول اجلاريـة اللـامة الناميـة يف جمـاتا تاـم املنـاخ ،وجدارة تـانء
الكوارث ،والنقمل مبا يف ذلك النقمل البحءي والطمان ،واللحة ،وجدارة النفايـاا ،والتعطـي
احلضءي (أهداف التنمية املستدامة  3و  11و  13و  14و  15و )17
 - 7٨و ملال ةيء ،مـامهت ال ـءا ة القاةمـة بـني مـناافورة ،ومء ـا البحـمل ل درامـاا
املستقب ية يف هاواي ،واملء ا العاملق ل تفوق يف اخلـدماا العامـة التـابع لرب ـامل األمـم املتحـدة
اائاةق يف مناافورة ،يف ج ـات عم يـة لتبـادل التح ـيالا اتمت ـءافية ()egnFhCoshgiseroF
وقد ُف ا ه العم ية مبـادرة راةـدة يف تو اـا وهـق تتـيح ل ب ـدان تبـادل املعـارف وأفضـمل
الت ارب (هدفا التنمية املستدامة  4و )17
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 - 79ويف اتجتمــاع الســابع لقــادة جــار ازــي اهلــاد  ،الـ ي عُقــد يف أيار/مــايو ،2015
قءر القادة تعايا التعاون يف السنواا اللالث املقب ة ،مع التء يا ع ـل اجملـاتا السـبعة التاليـة
(أ) احلـــد مـــن تـــانء الكـــوارث؛ و (ب) تاـــم املنـــاخ؛ و ( ) البيةـــة؛ و (د) املبـــادتا بـــني
ال ــعوب؛ و (ه ــ) التنميــة املســتدامة؛ و (و) ازيطــاا واملســاةمل البحءيــة وملــاةد األمســاك؛
و ( ) الت ارة واتمتلمار والسياحة ومـتنف اليابـان التااماـا بتقـد مسـاعدة بقيمـة تت ـاو
 55ب يون ين ع ل مد السنواا اللالث ومتقدم املساعدة لتنمية املوارد الب ـءية واملبـادتا
بــني ال ــعوب جهن  4 000شــعال يف الب ــدان اجلاريــة يف ازــي اهلــاد (أهــداف التنميــة
املستدامة  1جهن  4و  ٨و  9و  11و  13جهن  15و )17
التكنولوجيا
 - ٨0تعممل جلنة األمـم املتحـدة اتقتلـادية واتجتماعيـة رمـيا وازـي اهلـاد ع ـل تعايـا
قدراا مستودع البيا اا ااق يمق من أجمل الطاقة املستدامة ل ميع يف منطقة ازي اهلـاد
وه ا املنرب ال ي تستضيفه أما ة مجاعة ازي اهلاد  ،هـو مبلابـة بوابـة جامعـة خلـدماا الطاقـة
و ظام ادارة قواعد البيا ـاا ع ـل شـبكة اا تء ـت ،يتضـمن بيا ـاا مسـتكم ة وموةوقـة عـن
الطاقة ،وذلك هبدف دعم حكوماا دول منطقة ازـي اهلـاد وشـء اةاا اائـاةيني العـام ني
يف قطاع الطاقة وتقدم ال نة اتقتلادية واتجتماعيـة رمـيا وازـي اهلـاد أيضـا املسـاعدة
جهن الـدول اجلاريـة اللـامة الناميـة يف ازـي اهلـاد لبحـمل جـدو ملـادر الطاقـة املت ـددة
ومبمل توميعاا ،مبا يف ذلك الاا احليوي (هدفا التنمية املستدامة  7و )17
 - ٨1ويعمــمل اتقــاد الــدوا لالتلــاتا ع ــل دعــم الــدول اجلاريــة اللــامة الناميــة يف تعايــا
قدر ا ع ل الوصول جهن مءاف تكنولوجيا املع وماا واتتلاتا ،وهـو مـا مكـن الـدول اجلاريـة
اللــامة الناميــة مــن امــتعدام شــبكة اا تء ــت لت ـ يع اتمــتلمار والســياحة ،فضــال عــن ظــم
املع وماا اادارية املالية االكتءو ية ،و ظم املع وماا اللحية الوننية ،واتمتدتتا البيولوجيـة
أةنــات ات تعابــاا العامــة وأقــام اتقــاد الــدوا لالتلــاتا أيضــا شــءا ة مــع شــء اا اهلــات
ازمول من القطاع اخلاص من أجـمل تعمـيم اهلواتـ السـات ية ازمولـة يف الـدول اجلاريـة اللـامة
النامية تمتعداماا يف حاتا الكوارث (أهداف التنمية املستدامة  3و  9و  11و )17
البيانات واإلحصاءات
 - ٨2ما دا املكسيك ج ات املنـرب ااعالمـق ااق يمـق مـن أجـمل الوقايـة مـن الكـوارث يف
منطقة البحء الكارييب ،ال ي يقدم املع وماا اجلاءافية املكا يـة ااق يميـة املسـتقاة مـن امللـادر
الوننية وااق يمية ويادف املنرب جهن تعايا قدرة اجلار يف منطقة البحء الكارييب ع ـل مواجاـة
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ال كوارث من يالل ق يـمل املعـانء مـن أجـمل وتـع السيامـاا العامـة ب ـنن ختطـي اهليا ـمل
األمامـية واامــكان والاراعـة و ــم ذلــك وتسـاهم مبــادرة األمـم املتحــدة ادارة املع ومــاا
اجلاءافيــة املكا يــة العامليــة لألمــءيكتني أيضــا يف النــاوف بتطــويء اهليا ــمل األمامــية ل بيا ــاا
املكا ية يف منطقة البحء الكارييب (أهداف التنمية املستدامة  2و  9و  11و  15و )17
 - ٨3وصدد جنار الكومنولمل لدرامة موانن الضع والقدرة ع ل اللـمود ةةـار اللـدماا
اخلارجية ع ل الدول اجلاريـة اللـامة الناميـة ،وجـءي تقييمـا ل سيامـاا املتاحـة ملواجاـة ت ـك
اللــدماا وقــد جــء تنقــيح ه ـ ا اانــار مــؤيءا و امــتعدامه لالتــطالع بعم يــاا أ لــء
تعمقا لتوصي القدرة ع ل اللمود وقد أجءيت ح ارن عم يـاا توصـي مـن هـ ا النـوع
يف أربعة ب دان يف منطقة البحء الكارييب (بءبادوس ،وجامايكـا ،و ءينـادا ،ومـا ت لومـيا) ويف
أربعة ب دان يف منطقـة ازـي اهلـاد (بـابوا ينيـا اجلديـدة وجـار مـ يمان ومـاموا وتو اـا) مـع
التعطي اجءات عم ياا التوصـي هـ يف الـدول اجلاريـة اللـامة الناميـة يف أفءيقيـا يف عـام
 2016وه ا العممل تكم ه عم ياا التوصي القطءي ألوجه الضع والقـدرة ع ـل اللـمود
ال تضط ع هبا جدارة ال ؤون اتقتلادية واتجتماعية ،وهـو جنـار ق ي ـق قطـءي لتقيـيم التنميـة
املســـتدامة يف الـــدول اجلاريـــة اللـــامة الناميـــة جـــءي تنفيـ ـ حاليـــا يف ـــمل مـــن بءبـــادوس،
وجامايكــا ،ومــان تــومق وبءينســييب ،ومــا ت لومــيا ،ومي ــيمل ،و ينيــا  -بيســاو ،و ــابو
فمدي ،وموري يوس (أهداف التنمية املستدامة  1و  5و  11و  14و )17
 - ٨4وتعك هيةة األمم املتحدة ل مءأة ع ل دعم بء ـامل ااحلـاتاا ااق يمـق ل ماعـة
الكاريبيـة مــن يــالل وتــع وتنفيـ جمموعــة مـن مؤشــءاا املســاواة بــني اجلنســني ذاا اللـ ة
بســياق منطقــة البحــء الكــارييب والــدول اجلاريــة اللــامة الناميــة ور ــيا مــع جمموعــة األمــم
املتحــدة ل حــد األد مــن مؤشــءاا املســاواة بــني اجلنســني ،ودعمــا لءصــد أهــداف التنميــة
املســتدامة ومســار مــاموا ،تتضــمن املءح ــة اللا يــة مــن عم يــة تنفيـ املؤشــءاا مقتءحــا جلمــع
وق يمل البيا اا املتع قة بنعمال الءعاية م مدفوعة األجء (هدفا التنمية املستدامة  5و )17
 - ٨5وتعك منظمة السياحة العاملية ع ل وتـع مؤشـءاا عم يـة لقيـاس دور السـياحة يف
التنمية اتقتلـادية ل ـدول اجلاريـة اللـامة الناميـة ،وت مـيما فيمـا يتع ـ بالاايـة  7-14مـن
أهداف التنمية املستدامة (هدفا التنمية املستدامة  ٨و )14
الدعم املؤسسي للدول اجلزرية الصغرية النامية
 - ٨6مل مــا ذُ ــء مــابقا ،تعك ـ وحــدة التفتــيش امل ــتء ة ع ــل ججــءات امــتعءاف شــاممل
ل دعم ال ي تقدمه منظومـة األمـم املتحـدة ل ـدول اجلاريـة اللـامة الناميـة ومتلـدر النتـاةل
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األوهن هل ـ ا اتمــتعءاف يف جتــافة م حقــة هب ـ ا التقءيــء وتحــظ أصــحاب املل ـ حة أن قيــام
وحــدة التفتــيش امل ــتء ة هبـ العم يــة قــد شـ ع ،يف حــد ذاتــه ،ع ــل ججــءات قســيناا ع ــل
مستو دعم النظام
 - ٨7وتواصمل جدارة ال ـؤون اتقتلـادية واتجتماعيـة ومكتـر اململـمل السـامق املعـ بنقـمل
الب دان ئوا والب دان الناميـة ـم السـاح ية والـدول اجلاريـة اللـامة الناميـة أدات أدوار رةيسـية
لدعم الدول اجلارية اللامة النامية ،وعم ـت هاتـان اهليةتـان يـالل العـام املاتـق ع ـل يـادة
مســـتو التنســـي والتعـــاون بينـــاما ومهـــا ارن تتناوبـــان ع ـــل رةامـــة اجتماعـــاا الفءيـ ـ
اتمت ـــاري امل ـــتءك بـــني الو ـــاتا املعـــ بالـــدول اجلاريـــة اللـــامة الناميـــة ،املكـــون
مــن  12٨عضــوا( )7مــن و ــاتا األمــم املتحــدة وال ــان والكيا ــاا ااق يميــة واملنظمــاا
ــم احلكوميــة وأصــدرا جدارة ال ــؤون اتقتلــادية واتجتماعيــة أيضــا الن ــءة اايباريــة
لــ ـ ال ــــاءية  SIDS Timesبوصــــفاا جماــــودا مجاعيــــا ل فءيــ ـ اتمت ــــاري امل ــــتءك
بــني الو ــاتا مــن أجــمل جبــال الــدول األعضــات وعامــة اجلماــور باأل ــطة املتلـ ة بالــدول
اجلارية اللامة النامية (هدف التنمية املستدامة )17
 - ٨٨ويف ت ءين اللاا /وفمرب  ،2015عقد مكتر املململ السامق املع بنقـمل الب ـدان ئـوًا
والب ــدان الناميــة ــم الســاح ية والــدول اجلاريــة اللــامة الناميــة أيضــا اجتماعــا ب ــنن تعايــا
اتســاق قضــايا الــدول اجلاريــة اللــامة الناميــة يف عم يــاا األمــم املتحــدة يف أعقــاب اعتمــاد
مسار ماموا ويف مياق يطة التنمية املستدامة لعـام  2030وقـد أتـاح هـ ا اتجتمـاع ججـءات
ختطي أوا لعم ياا األمم املتحدة ذاا الل ة بالدول اجلارية اللامة النامية وتناول احلاجـة
جهن وجــود مءا ــا تنســي ل ــدول اجلاريــة اللــامة الناميــة ع ــل املســتو الــون هلــا صــالا
مباشءة بالعم ياا العاملية لضمان اتساق قضايا الدول اجلارية اللامة الناميـة ع ـل اللـعيدين
العاملق والون (هدف التنمية املستدامة )17
 - ٨9وأ نا جمموعة البنك الدوا مؤيءا أما ة جديدة ل دول اللامة وقد أ يطت هبـ
األما ــة مســؤولية املنتــد الســنوي ل ــدول اللــامة الـ ي يعقــد يــالل اتجتماعــاا الســنوية
ل بنك الدوا وصندوق النقد الدوا من أجمل مناق ة ةةار اهليكمل اائاةق الناشـئ ع ـل الـدول
اللامة (هدف التنمية املستدامة )17
 - 90وما الت منظومـة األمـم املتحـدة تعمـمل بن ـاط ع ـل املسـتو القطـءي ويف منـان
أفءيقيـا وازـي اهلنــدي والبحـء األبـي املتومـ وحبـء اللـني اجلنــويب ،عمـمل صـندوق األمــم
__________
( )7ح حايءان/يو يه 2016
26/30

16-13247

A/71/267

املتحدة ل سكان مـع حكومـة جـار القمـء ،ع ـل مـبيمل امللـال ،فيمـا يتع ـ بينـار عمـمل األمـم
املتحــدة ل مســاعدة اائاةيــة ل فتــءة  2019-2015وذلــك بــالتاامن مــع تنفي ـ امــتءاتي ية
احلكومة لتع يمل النمو والتنمية املستدامة ل فتـءة  2019-2015ويف منطقـة البحـء الكـارييب
وازــي اهلــاد  ،قــدم صــندوق األمــم املتحــدة ل ســكان الــدعم أيضــا ل اــود الــ تبــ هلا
احلكومــاا يف تنفيــ تعــداداا األمــء املعي ــية والســكان ،وذلــك جلمــع البيا ــاا الال مــة
لالمتءشـــاد هبـــا يف الـــربامل اائاةيـــة (هـــدفا التنميـــة املســـتدامة  ٨و  )17وبامللـــمل ،مـــامهت
املكاتر القطءية ل يو يسي يف صو جنار العممل املتعدد األقطـار ل تنميـة املسـتدامة ل سـنواا
اخلمس املقب ة وتسـتند األ ـطة واألولويـاا ازـددة يف هـ ا اانـار جاةيـا جهن مسـار مـاموا
وتُم كن األمم املتحدة من العممل ب كمل موحد وبطءيقـة منسـقة مـن أجـمل معاجلـة قضـايا تاـم
املناخ واتمتدامة البيةية (أهداف التنمية املستدامة  ٨و  13و  15و )17
أولوياا الدول اجلارية اللامة النامية من أجمل تنفي يطة ا لتنمية ملا بعد عام 2015
 - 91منـ اعتمــاد يطــة التنميــة املســتدامة لعــام  2030يف أي ول/مــبتمرب  ،2015والــدول
اجلاريـــة اللـــامة الناميـــة تعمـــمل ع ـــل جدمـــا مســـار مـــاموا وأهـــداف التنميـــة املســـتدامة يف
امتءاتي يا ا ويططاا الوننية ل تنمية املستدامة
 - 92وتواصــمل جامايكــا تنفيــ رؤيــة جامايكــا لعــام  ،2030وهــق يطــة الب ــد ل تنميــة
املســـتدامة ومنــ اعتمـــاد مســـار مـــاموا ،أقـــءا جامايكـــا جنـــار السيامـــاا اتجتماعيـــة -
اتقتلــادية املتومــطة األجــمل ل فتــءة  201٨-2015ويــدمل ه ـ ا اانــار معظــم اجملــاتا
املواتيعية ملسار مـاموا ،ويتماشـل مـع اتمـتءاتي ياا القطءيـة و ـ لك مـع بـءامل ال ـء ات
اائاةيني الدوليني (هدف التنمية املستدامة )17
 - 93واتـــط عت مـــاموا بتقيـــيم أوا متكامـــمل ا ـــات توصـــي ب ـــنن أهـــداف التنميـــة
املســتدامة ،تضــمن عم يــة ت ــاورية وامــعة النطــاق بــاتقتءان مــع امــتعءاف منتل ـ املــدة
تمــتءاتي يتاا اائاةيــة الوننيــة والقيــام يف وقــت تحــ بوتــع امــتءاتي ية جديــدة ل فتــءة
 2020-2016وقد أدجمـت مـاموا أولويـاا مسـار مـاموا يف اتمـتءاتي ية اجلديـدة ل فتـءة
 ،2020-2016وموتــوعاا ”تســءيع التنميــة املســتدامة و يةــة الفــءص ل ميــع“ والعمــمل
جار بالفعمل من أجـمل مواتمـة تنفيـ أهـداف التنميـة املسـتدامة و ايا ـا مـع مـياق مـاموا ،و
ت ـكيمل فءقـة عمــمل وننيـة هلـ ا الاـءف (هـدف التنميــة املسـتدامة  )17ومل مــا ُذ ـء أعــال ،
ا ت ماموا أول دولة جارية صامة امية تضط ع بامتعءاف نوعق ونـ يف جنـار املنتـد
السيامق الءفيع املستو املع بالتنمية املستدامة
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 - 94وتضط ع مناافورة بامتعءاتاا ميامـاتية منتظمـة وبـالتعطي الطويـمل األجـمل ،مـع
اتحتفاظ ب املءو ة الال مة تمـتعءاف اخلطـ حسـر اتقتضـات ويتـوهن فءيـ تـابع لو ـاتا
متعددة با تظام مجع البيا اا عن املؤشـءاا الــ  1٨ازـددة يف تطـ مـناافورة املسـتدام لعـام
 2015من أجمل رصد التقدم ازء يف ققي اياا عام  2030من أجـمل تومـيع املسـاحاا
اخلضءات والارقـات ،و يـادة حء ـة النقـمل ،وقسـني امـتدامة املـوارد ،واترتقـات بنوعيـة اهلـوات،
وقسني ظم اللءف اللحق ،وت يع القيادة اجملتمعيـة يف التنميـة املسـتدامة وبااتـافة جهن
ذلــك ،تعمــمل مــناافورة با تظــام ع ــل قــديمل املعطـ املـ ور ،الـ ي صــدد اتمــتءاتي ياا
الال مة من أجمل التلدي ل تحدياا الفءيدة الـ يواجااـا الب ـد ويءمـم تطـ عـام 2015
اخلطــواا التاليــة صــوب بنــات مــدن ”ذ يــة جيكولوجيــا“ ،والتق يــمل مــن اتعتمــاد ع ــل النقــمل
بالسياراا اخلاصة ،وججاد جمتمع يال من النفاياا ،وتطويء اقتلـاد أيضـء راةـد ،والنـاوف
بءوح الن اط والكءامـة يف اجملتمعـاا از يـة ومـوف يسـاهم ذلـك ـه يف تنفيـ يطـة عـام
( 2030أهداف التنمية املستدامة  1و  3و  ٨و  11و  12و  15و )17
 - 95وأ نا اجلماورية الدومينيكية جلنة رفيعة املستو معنيـة بالتنميـة املسـتدامة ،ـدف
جهن تعايــا عم يــة صــيا ة السيامــاا والــربامل وامل ــاريع وتنســي اجلاــود الوننيــة الءاميــة جهن
ققي التنمية املستدامة يف القطاعني العام واخلـاص وهـ ال نـة مسـؤولة عـن تنفيـ وج ـات
الءواب بني األنـء الدوليـة املتع قـة بالتنميـة املسـتدامة ،مبـا يف ذلـك يطـة عـام  2030و ظـام
التعطي الون (هدف التنمية املستدامة )17
 - 96وع ــل اللــعيد ااق يمــق ،مــا فتةــت ال نــة اتقتلــادية واتجتماعيــة رمــيا وازــي
اهلاد تدعم اتمـتءاتي ياا الوننيـة ل تنميـة املسـتدامة مـن يـالل التعطـي املتكامـمل ،مبـا يف
ذلـك الـءب بـني أولويــاا التعطـي الـون والعم يـاا املتع قــة باملياا يـة والسيامـاا املاليــة
ومـن املبــادراا الءةيســية املضــط ع هبــا شــءا ة مـع مء ــا املســاعدة الفنيــة املاليــة ملنطقــة ازــي
اهلاد التابع للندوق النقد الدوا مـن أجـمل مسـاعدة األعضـات يف دمـل التنميـة املسـتدامة يف
مياما م املالية؛ ودعم جعداد وامتعءاف اتمـتءاتي ياا الوننيـة ل تنميـة املسـتدامة يف منطقـة
ازي اهلاد (هدف التنمية املستدامة )17
الءصد واملساتلة
 - 97يدعو مسار ماموا اجلمعية العامة واجمل س اتقتلادي واتجتمـاعق وهيةا مـا الفءعيـة
لءصد تنفي مسار مـاموا وبااتـافة جهن ذلـك ،ي ـم مسـار مـاموا جهن أن املنتـد السيامـق
الءفيع املستو املع بالتنمية املستدامة ينباق أن يكءس الوقت الكايف ل دول اجلاريـة اللـامة
النامية وتتعدد التفسـماا فيمـا يتع ـ بتحديـد ”الوقـت الكـايف“ ويف عـام  ،2016تضـمن
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املنتد السيامق الءفيع املستو ج سة مكءمـة ل ـدول اجلاريـة اللـامة الناميـة يـالل األيـام
اخلمســة األوهن مــن الــدورة ،مــا تضــمن اجتماعــا تللــا ل ب ــدان ذاا األوتــاع اخلاصــة،
ت ممل الدول اجلاريـة اللـامة الناميـة ،يف اجلـات الـو اري مـن املنتـد وبااتـافة جهن ذلـك،
عقــدا البعلــة الداةمــة مل ــدي لــد األمــم املتحــدة وجدارة ال ــؤون اتقتلــادية واتجتماعيــة
اجتماعا مدته يومان عن موتوع ”ات تقال من الءؤية جهن التنفي ققي التنميـة املسـتدامة يف
الدول اجلارية اللـامة الناميـة“  ،وذلـك ع ـل هـامش املنتـد السيامـق الءفيـع املسـتو  ،مـع
ختليال جات من اتجتماع ل دول اجلارية اللـامة الناميـة ب ـكمل حلـءي ،وفـتح جـات مـن
اتجتماع ل دول األعضات وشء ات منظومة األمم املتحدة لك
 - 9٨واعتمد املنتد السيامق الءفيع املستو يف دورتـه لعـام  2016جعال ـا و اريـا ب ـنن
تنفي ومتابعة يطة التنمية املستدامة لعام  ،2030اعتءف فيه مبسار ماموا بوصفه يطة عمـمل
ل دول اجلارية اللامة النامية ،ودعا جهن جيالت اهتمام ياص ل دول اجلارية اللامة النامية

ةاللا  -يارة
 - 99قتمل الدول اجلاريـة اللـامة الناميـة مكا ـة ياصـة يف يطـة التنميـة املسـتدامة ،وهـق
مكا ــة تكءمــت يف مــؤرء ريــو األول وامــتمءا مــن يــالل اتحتفــال بيــوم الــدول اجلاريــة
اللامة النامية أةنات ا عقاد دوراا جلنة التنمية املستدامة وه ا جرث ينباق احلفاظ ع يه
 - 100ويف ظــمل امل ــاد التنفي ـ ي الــءاهن ،يبــدو مــن الواتــح أن الــدول اجلاريــة اللــامة
النامية موف تستفيد من يـل متكامـمل وشـاممل يعمـم مءاعـاة مسـاةمل الـدول اجلاريـة اللـامة
النامية يف اجلاود الءامية جهن الناوف خبطة عام  2030مع مواصـ ة و يـادة ختلـيال اتهتمـام
ل دول اجلارية اللامة النامية وتوفم املوارد الال مة هلا يف مياق تنفيـ مسـار مـاموا وينباـق
جدرا عناصء يددة ل دول اجلارية اللـامة الناميـة مـع ربطاـا مبسـار مـاموا وتعمـيم املسـاةمل
ال تنفـءد هبـا هـ الـدول يف ةليـاا تنفيـ ومتابعـة يطـة عـام  2030ع ـل اللـعيد العـاملق،
مبــا يف ذلــك التقءيــء املءح ــق ال ـ ي يعــد األمــني العــام عــن تنفيـ أهــداف التنميــة املســتدامة،
والتقرير العااملي للتنمياة املساتدامة ،ومنتـد اجمل ـس اتقتلـادي واتجتمـاعق لتمويـمل التنميـة،
واملنتــد املتعــدد ألصــحاب امللـ حة املعـ بتســعم الع ــم والتكنولوجيــا واتبتكــار أل ــءاف
أهــداف التنميــة املســتدامة ،واملنتــد السيامــق الءفيــع املســتو وينباــق ل منتــدياا ااق يميــة
املعنيــة ،مبــا فياــا ت ــك ال ـ تعقــدها ال ــان ااق يميــة لألمــم املتحــدة ،أن تني ـ بــنفس النــال
املتكامـمل يف تعمــيم مسـاةمل الــدول اجلاريـة اللــامة الناميـة يف افــة الـربامل ،مــع القيـام أيضــا
بتس ي الضوت ع ل مسار ماموا يف الدوراا املعللة والتقاريء والورقاا التحضمية
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 - 101وينباق لكيا اا منظومة األمم املتحدة أن تتعـ يطـواا م مومـة مـن أجـمل جعطـات
األولوية لتنفي مسار ماموا يف بءاجماا ،وذلك يف السياق العام خلطة عام 2030
 - 102وع ل اللعيد الون وفيما يتع باملساعدة اائاةية اللناةيـة ،ينباـق أن يقتـءن الـدعم
املقدم واجلاود املب ولة لتنفي يطة عام  2030بن طة تنفي ية تـءتب ارتبانـا واتـحا مبسـار
ماموا ،ع ل أماس التكاممل واتتسـاق ومـتعممل ـمل منظمـة ع ـل تسـعم أوجـه التـز ر بـني
تنفي يطة عام  2030ومسار ماموا ،ع ل أن يكون جمسـاك الـدول اجلاريـة اللـامة الناميـة
بامام العم ية وتوجااا هو القوة الدافعة هلا
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