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رتــالم مخر ــم  1نيتســاأ/ريري  2015موجهــم مــن ال ــاعم ياألعمــال
يالنيايــم ا البر ــم الداعمــم للدلــبم لــد :األمــم املتحــدة رعــيس اجمللــس
االقتصادي واالجتماعي
يشــرفأ رأ رلي ـ لــي م تيــه الت ريــر الــوتأ للدلــبم عــن الت ــدم ا ــرز ــو ي ـ
األهــداا املتد ـ عليهــا دوليــاا اــا فيهــا األهــداا ا ااعيــم لَّلديــما ال ـ ي رعــد ل تــتررا
الــوزاري التســنوي امل ــرر جــراجلز ـ ل اجلــزء الرفيــع املتســتو :مــن دورة اجمللــس االقتصــادي
واالجتماعي لرام ( 2015انظر املرف ).
ركوأ ممتنا لو تدضلتم يترميم ه ز الرتالم ومرف ها يوصدهما وثي م من وثـاع اجمللـس
االقتصادي واالجتماعي ا تار البند ( 5ج) من جدول األعمال.
(توقيع) جوليو ك .ديري
ال اعم ياألعمال يالنيايم

)15-05577 (A

210515

**1505577

220515

E/2015/60

رتالم مخر ـم  1نيتسـاأ/ريري  2015موجهـم مـن ال ـاعم ياألعمـال يالنيايـم ا
البر ـــم الداعمـــم للدلـــبم لـــد :األمـــم املتحـــدة رعـــيس اجمللـــس االقتصـــادي
واالجتماعي
الت رير الوتأ للدلبم عن الت دم ا رز ـو
ذلك األهداا ا ااعيم لَّلديم

يـ األهـداا املتدـ عليهـا دوليـاا اـا ا

موجز
يشـــم هـ ـ ا الت ريـــر الـــوتأ ا يـــازاع والتحـــدياع والرـ ـ املتست لصـــم ورفضـ ـ
املمارتــاع املرتب ــم يــلداء الدلــبم ا مــا يترل ـ يالت ــدم ا ــرز ــو ي ـ األهــداا ا ااعيــم
لَّلديما والتوصياع امل دمم اتتنادا ذلـك األداء .وقـد رعـد الت ريـر يرـد جـراء مشـاوراع
مع الوكاالع احل وميم واألوتـا األكادييـم ومختتسـاع األ ـان ومنظمـاع اجملتمـع املـد
وفري األمم املتحدة ال ري.
ويبم ه ا الت رير رأ هـدا دـن نتسـبم التسـ اأ الـ ين ال صـلوأ علـ ـدماع
الصرا الصحي األتاتيم النصـ قـد ـ يالدرـ  .ورأ الدلـبم هـي ريضـا علـ املتسـار
الصــحيجل جلهــم يلــوا اليايــاع التاليــم ا تــار األهــداا ا ااعيــم لَّلديــم (ر) تــوف الترلــيم
االيتداعي للجميع؛ (ب) توف فـر الترلـيم للدتيـاع؛ (ج) دـن وفيـاع الرألـع واألتدـال
دوأ تــن امامتســم؛ (د) وقــ انتشــار امل ريــا؛ (هـــ) زيــادة ال شــ عــن لــاالع التســ
ومردالع الشداء؛ (و) زيادة نتسبم األتر املريشيم اليت ص عل مياز الشرب امللمونم.
ومـــن ناليـــم ر ـــر:ا ال تـــزال الدلـــبم متـــل رة ا اجملـــاالع التاليـــم (ر) الد ـــر؛
(ب) الترليم االيتداعيا من ليث مردل متام التحصي الدراتي؛ (ج) املتساواة يـم اجلنتسـما
ا ما يترل اشاركم املررة ا احلياة التسياتيما وكوأ الدتياأ ا وألـع ريـ مـخاع مـن ليـث
احلصول علـ الترلـيم ا املـرللتم االيتداعيـم وال انويـم؛ (د) الوفيـاع النداتـيم؛ (ه) احلصـول
عل الرعايم الصحيم ا ياييم؛ و (و) ف وس ن ص املناعم البشريم/ا يدز.
ومن ا تم دن مردل الد ـر ينتسـبم النصـ ا عـام  .2015ويـرججل رأ تـتم ن
الدلبم ريضا من ي هدفها ا لصول اجلميع عل الترليم االيتـداعي نظـرال لت صـيص مزيـد
مـــن املـــوارد ل ـــا الترلـــيم مـــدا يـــاز الرمــ املتـــراكم ا مـــا يترلـ ـ ييـــرا التـــدريس
واملدرتم وال تب.
وا مـا يترلـ يالشـخوأ اجلنتسـانيما فـفأ الدتيــاأ هـم ا وألـع ريـ مـخاع مـن ليــث
املشـــاركم ا الترلـــيم االيتـــداعي وال ـــانوي (كمـــا ورد رعـ ـ ز مبارـــرة)ا ومرـــدل اتـــتمرار
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اجملموعــاعا ومرــدل متــام الدراتــم .ويــبم الت ريــر ريضــا رأ عــدد ا نــان امللتح ــاع يــالترليم
الرايل هو رعل من م يلـه لـد :الـ كورا ورأ تـم تداوتـا كـب ا جلهـم ا ملـام الـوريدي يـال راءة
وال تايم يم ال كور وا نانا لصاحل األ اع.
ويالنتســبم الصــحما ا دضـ كـ ا مرــدالع وفيــاع الرألــع واألتدــال دوأ تــن
امامتسم ومن املـرججل يلـوا اليايـاع لـول عـام  .2015ومـع ذلـكا فـفأ الزيـادة ا مرـدل
رأ االلتمال ألري ا يلوا هدا تتسـجي  52لالـم وفـاة ل ـ
الوفياع النداتيم تش
 100 000من املواليد األلياء .كما تسن مردالع االعت ل والوفيـاع املرتب ـم يامل ريـاا
ذ زاد عـدد امل اترـاع املرلـن عنــها اليـ لم مـن امل ريــا  27ا عـام  2012يرـدما كانـ
لــد كــب مرــدالع ا صــايم
 13ف ــيف ا عــام  .2004وعل ـ ريــرار ذلــكا ا دض ـ
واالنتشـار والوفيـاع املرتب ــم يالتسـ ا ومــع ذلـكا فـفأ التسـ ال يـزال يشـ رلـد األتــباب
الرعيتســيم ل عــت ل والوفيــاع ا البلــد .ومــن ناليــم ر ــر:ا فــفأ عــدد ا صــاياع اجلديــدة
يد وس ن ص املناعم البشريم آ يالتزايدا و أ كاأ انتشارز ما زال رق من  1ا املاعم.
و ـ ا يــازاع املتصــلم ياألهــداا ا ااعيــم لَّلديــم يدض ـ الترتيبــاع املختتســيم
ا ددة يوألوح؛ والتسياتاع الداعمم ا جماالع الت ييف ا اـاعيا ويرجمـم االتـت مارا واتبـا
امل اريــم ا ليــما والتمويـ ا وآليــاع الرصــد؛ وال ـ امل واملشــاريع الداعمــم لَّهــداا (ك نــامل
التحوي الن دي املشرو ا تواعد كايي  -ييتسـي ألـد الد ـر ( - )KALAHI-CIDSSالت ـد
املت ام والشام لل دماع االجتماعيما والرعايم الصحيم الشـاملم للجميـعا ويرنـامل احلضـانم
)K to 12 12؛ واملشاركم الدرالم من جانب اجلهاع املرنيم امل تلدم.
ع متضــاريم ومتدا لــم؛ وألــر ا ا
ومــع ذلــكا فــدوأ يلــوا ه ـ ز اليايــاع تياتــا ا
التندي والرصد عل الصريد ا لي؛ وييفء ا الت دم ا رز ـو يـ النمـو الشـام للجميـع؛
وروجه تداوُع يم املنات الريديم واملدُنيم؛ وقيود ا البياناع؛ وصدماع تبيريـم ور ـر :مـن
صنع ا نتساأ.
وا تــياا اتــترداداع اجملتمــع الرــاملي ل نت ــال مــن األهــداا ا ااعيــم لَّلديــم
رهــداا التنميــم املتســتدامما يلــورع الدلــبم رجلي ـمل رــاملم للتنميــم املتســتدامم تســدع ا لــم
يــع الدلبينــيم ا ر ــاء وتـ م وعدالــم وكرامــم“ .ويرت ــز تــار التنميــم املتســتدامم
”عـي
امل ترح عل ث ثم رهداا ااعيم وتنيم متسـت اة مـن الركـاعز املتـ زرة للتنميـم املتسـتدامم وهـي
النمــو االقتصــادي والتنميــم االجتماعيــم واالتــت رار البيهــي .ويهــدا ه ـ ا ا تــار دراج
اهلواجس البيهيم واالجتماعيم واالقتصاديم ا يع متسـتوياع عمليـاع الت ـييف والتنديـ مـن
رج تلبيم االلتياجاع األتاتيم و تسـم متسـتوياع املريشـم و ايـم البيهـم واملـوارد ال بيريـما
اا يضمن ي متست ب منص ومزدهر وآمِن جلميع الدلبينيم.
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روال  -تندي االتتراتيج ياع والتسياتاع ا ااعيم الوتنيم
رل

 -وت ة الت دم ا رز

 - 1اهلدا  1ال ضاء عل الد ر املدقع واجلو
 - 1ريايـم األهـداا ا ااعيــم لَّلديـم هــي ت لـيص مرــدالع انتشـار الد ــر يـم التسـ اأ
 17.2ا املاعــم .ويــم عــامي  2009و 2012ا ُتــج ا دــا تدي ـ ا املرــدل التســنوي
النتشار الد ر عل النحو الـوارد ا الشـ األول يـاميف األزرا .ووف ـا للت ـديراع املتسـت اة
من النص األول (ياميف األ ر)ا ورريم ا دا انتشار الد ر يـم عـامي  2006و 2014ا
تُجل زيادة ينتسبم  1.2ا املاعم يـم عـامي  2013و  .2014ويرـز :ذلـك الزيـادة ا
األتـــرار للمتســـتهلك ا الرـــام التســـاي ورثـــر ا عصـــار ال ـــب يوالنـــدا (املرـــروا دوليـــا
ياتم هاياأ).
الش األول
انتشار الد ر يم التس اأا ( 2014 - 1991يالنتسبم املهويم)

ريايم األهداا

األول

ت ديراع
ريايم ا
ديراعالنصالنص
لَّلديم ااعيم لَّلديم – ت
ااعيما ا
األهدا

الت ديراع التسنويم

األول – الت ديراع التسنويم

املصدر هيهم ا لصاءاع ا الدلبم.

 - 2اتــتنادا رلــدن الت ــديراع التســنويم ا عــام 2009ا تــج انتشــار الد ــر يــم
صيادي التسـمك رعلـ نتسـبم يـم تتسـرم ق اعـاع رتاتـيم ا الدلـبما ذ يلـ  41.4ا املاعـم
وهو املتستو :ندتسه املتسج عام 2006ا يليهم املزارعـوأ واألتدـال (ينتسـبيت  36.7ا املاعـم
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و  35.1ا املاعما عل التـوايل) .ويـم عـامي  2006و 2009ا زاد مرـدل انتشـار الد ـر ا
رريرم ق اعاع رتاتيم الشباب واملهاجروأا وعمال ال ـا الريـيا يزيـادة يليـ  1.0ا
املاعم ل منهما؛ واألتدال وامل يموأ ا املدأا يزيادة  0.3ا املاعم ل منهما.
 - 3ويــم عــامي  1990و 2014ا رل ـ نتســبم الرمالــم عــدد التس ـ اأ عل ـ لاهلــاا
متراولمل يم  59و  60ا املاعم .وي ن رأ يُرز :ذلك عدم التم ن مـن اـاد لـ لرـدم
ت ايُ املهاراعا والرمالم املتدنيم اجلودةا وانردام فر الرم .
 - 4وا دض نتسبم انتشار ن ص الـوزأ يـم األتدـال دوأ امامتسـم مـن  20.2ا املاعـم
عام  19.9 2011ا املاعم عام  .2013ومع ذلكا يرا و تد والد من كـ رريرـم
رتدال من توء التي يم ا مخـس منـات هـي من ـم منـداناو املتسـلمم املتمترـم يـا دارة ال اتيـم
( 26.2ا املاعـــم) وفيتســـاياس الشـــرقيم ( 25.7ا املاعـــم)؛ يي ـــول ( 25.3ا املاعـــم) ورـــبه
جزيرة زامبوانيا ( 25.2ا املاعم) وتوكتس تساررين ( 25.1ا املاعم).
 - 2اهلدا  2توف الترليم االيتداعي للجميع
 - 5رهدع نتسبم احلصول عل الترليم االيتـداعي ا الدلـبم تسـنا ا التسـنواع األ ـ ةا
ذ يلـ جممــو الت ميـ املتســجلم  14.5م يــم تلميـ ا الرــام الدراتــي 2013-2012ا
ــو  91ا املاعــم منــهم ا املــدارس الرامــما يدض ـ تياتــم الدولــم اهلادفــم تــوف الترلــيم
االيتــداعي اجملــا وا لزامــي .ويرــد ا دــا لــاد يــم عــامي  2001و 2006ا رــهد املرــدل
الصـاا ل لتحـاا ياملـدارس االيتداعيــما وهـو مخرـر رعيتسـي لتــوف الترلـيم االيتـداعي للجميــعا
تسنا م ردا من نتسبم من دضم يلي  83.2ا املاعـم ا الرـام الدراتـي 2007-2006
 95.2ا املاعم ا الرام الدراتي .2013-2012
ـديا
 - 6ورريم ه ا التحتسنا ال يزال ترزيز ال داءة الدا ليم ا الترليم االيتداعي يشـ
كب اا عل و ما يبينه مردل اتتمرار اجملموعاع ومردل ا ياز .ومع ذلـكا مـا يـرح هـ اأ
املردالأ يشـهداأ تسـنا عامـا منـ الرـام الدراتـي 1992-1991ا و أ اتتسـم هـ ا التحتسـن
يالت لب .ويُتوقع رأ تخدي الت وراع األ ة وا صـ لاع احليويـم ل ـا الترلـيم األتاتـي
ا الدلبم املضي ا ي ريايم الترليم ا األهداا ا ااعيم لَّلديم ا األج ال وي .
 - 3اهلدا  3ترزيز امل تساواة يم اجلنتسم ومت م املررة
 - 7رل ـ يش ـ متســتمر نتســبم الدتيــاع رعل ـ مــن نتســبم الدتيــاأ ا مــا يترل ـ اتســتو:
االلتحــاا ياملدرتــم ا مرللــم الترلــيم االيتــداعي يــم عــامي  1999و 2011ا وا املرللــم
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ال انويـم يــم عـامي  1996و  .2012واتــتنادا ييانـاع الدتــرة 2012-1996ا تــجل
الدتيــاع ريضــا مرــدل اتــتمرار جمموعــاع رعل ـ ومرــدالع رعل ـ ا متــام الدراتــم م ارنــم
رأ التمال ي اء الدتياع ا املدرتـم و اـاء ترلـيمهن املدرتـي هـو رعلـ
يالدتياأا ما يش
مــن م يلــه لــد :الدتيــاأ .وع ـ وة عل ـ ذلــكا تظهــر البيانــاع املتســت اة مــن التســنم الدراتــيم
 2001-2000التســــنم الدراتــــيم  2012-2011يشــــ م ــــرد رأ عــــدد ا نــــان
امللتح اع يالترليم الرايل هو رعل من م يله لد :ال كور.
 - 8ورريم وجـود تدـا وع رقـ يـم الـ كور وا نـان مـن ليـث ا ملـام يـال راءة وال تايـم
األتاتيما ذ مل ي ن مردل حمو األميم لد :ا نـان رعلـ ال ينتسـبم والـد ا املاعـم ف ـيف مـن
م يله لد :ال كور ا عام 2008ا ف د كـاأ التدـاوع كـب ا يـم الدهـتم ا جمـال حمـو األميـم
الوريديم لصاحل ا نان.
 - 9ور ع املررة تخدي دورا ريرز يشـ واألـجل ا احليـاة التسياتـيما ذ تُـجل زيـادة
م ــردة ا عــدد املنت بــاع لشــي امل اعــد التشــريريم ومناصــب احل ــم ا لــي .ورريــم ه ـ ز
الت وراع ا ااييما تُظهِر البياناع رأ الرجال ما زالوا مهيمنم عل املناصـب االنت اييـم .وا
يرن احلاالعا يـل انت ـاب يرـن النتسـاء امتـدادا النت ـاب الرجـ ا كالزوجـاع رو البنـاع
رو األمهاع.
 - 4اهلدا 4

دن مردل وفياع األتدال

 - 10ال تــزال ريايــاع يلــوا مرــدالع وفيــاع الرألــع واألتدــال دوأ تــن امامتســم قايلــم
للتح ي ينهايم عام  .2015ف د واص عدد وفياع الرألع واألتدـال دوأ امامتسـم ا داألـه
يم عـامي  2006و  .2013ول ـ  1 000مولـود لـيا ا دـن عـدد وفيـاع الرألـع مـن
 24ا عــام  23 2006ا عــام 2013ا ا لــم ا دــن عــدد وفيــاع األتدــال دوأ
امامتسم من  32ا األل ا عام  31 2006ا األل ا عام .2013
 - 11ويم عامي  2001و 2011ا فاا عدد وفيـاع األتدـال الـ كور الرألـع ا املنـات
الريديم م يلـه لـد :ا نـان وا املـدأ .وال تـزال تـب الوصـول املرافـ وامـدماع تشـ
مشــ لم ا يــ هــ ا اهلــداا ذ ال تــزال املنــات الناعيــم تواجــه صــرويم ا الوصــول
امدماع الصحيم املناتبم لَّتدال.
 - 5اهلدا 5

تسم صحم األم

 - 12ا دن مردل الوفيـاع النداتـيم ل ـ  100 000مـن املواليـد األليـاء مـن  209ا
عام  172 1990ا عـام  162 1998ا عـام  .2006ييـد رنـه ارتدـع  221ا
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عــام  .2011ومــع رأ الدــرا يــم عــامي  2006و  2011قــد ال ي ــوأ ذا داللــم لصــاعيم
(انظر الش ال ا )ا ففأ امل لظم التساي م ال تزال صـاحلم يـلأ البلـد لـيس علـ تـ م يـ
اهلدا  5من األهداا ا ااعيم لَّلديم.
الش ال ا
م ردل الوفياع النداتيما 2015 - 1990

املصادر اجمللـــس الـــوتأ للتنتســـي ا لصـــاعي ()1995-1990؛ املتســـوح الدييرافيـــم الوتنيـــما واملتســـوح
الدييرافيم والصحيم الوتنيما ومتسوح تنظيم األترةا ومتسوح صحم األترةا وهيهم ا لصـاءاع ا
الدلبم  -م تب ا لصاءاع الوتأ (.)2011-1998

ـدماع الصـحم ا ياييـما علـ ـو
 - 13من ري املرججل ي ريايـم وصـول اجلميـع
ما هي حمددة وف مردل انتشار وتاع منـع احلمـ يـم املتزوجـاع لاليـا (تتـراوح رعمـارهن
يــم  15و  49تــنم)ا ال ـ ي زاد مــن  48.9ا املاعــم ا عــام  55.1 2011ا املاعــم ا
عام  . 2013وه ا املردل هو ريرد ما ي ـوأ عـن ريايـم هـ ا اهلـدا ا اـاعي لَّلديـم الـيت تبلـ
ا دــا التمــال يلوريــه .وعليــها فــفأ الترجي ـ ا ت بي ـ قــانوأ
 63ا املاعــما ممــا يش ـ
األ مومم واأليوة املتسخولتم والصحم ا ياييـم رمـر ليـوي ال مـن رجـ تسـم األداء ا يـ
رياياع اهلدا  5مـن األهـداا ا ااعيـم لَّلديـم رهـداا ولتسـبا يـ ريضـا مـن رجـ مت ـم
املررة الختاذ ياراع متستن ة.
 - 6اهلدا  6م افحم ف وس ن ص املناعم البشريم/ا يدز وامل ريا وري امها من األمرا
 - 14فريريس ن ص ريرين امل الريرير ا/اإلريريز ر ا د زاد عــدد ا صــاياع اجلديــدة مــ ا الدــ وس
وتدش يتسرعم .وا كانوأ األول/ديتسم  2014ولدز رفيـد عـن  509لـاالع ألرـ ا
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ااييي املص يالد وسا وهو رقم رعل ينتسـبم  42ا املاعـم م ارنـم يـالدترة ندتسـها مـن الرـام
التساي  .ويم عامي  1984و 2014ا رفيد عن  2 049لالم صـايم يا يـدزا  1 744فـردا
من املصايم ( 85ا املاعم) هم من ال كور .وا نتسبم  96ا املاعـم مـن احلـاالع ()1 967ا
رصيب األر ا م ا املـر عـن تريـ االتصـال اجلنتسـيا يينـهم  890ر صـا عـن تريـ
االتصال مع رر ا مـن اجلـنس ندتسـها و  657عـن تريـ االتصـال يلرـ ا مـن اجلـنس
اآل را و  420عن تري االتصال يلر ا من اجلنتسـم .وتتـراوح رعمـار املصـايم يـه يـم
التسنم الوالدة و  81تنم (يرمر متوتيف يبل  32تنم).
 - 15املالر ا ل  100 000من التس اأ تُج ا دا ا مردل ا صايم يامل رياا مـن
 123لالـــم ا عـــام  7.9 1990لـــاالع ا عـــام 2013ا وكـ ـ لك ا مرـــدل الوفـــاة
يتسبب امل ريا من  1.5لاالع وفاة ا عام  0.01 1990لالم ا عـام  .2013ورعلـن
عن لو ما جمموعه  27م اترم من امل ريا ا عام 2012ا يرـدما كانـ  13م اترـم ف ـيف
اليم منه ا عام .2004
 - 16ا/س ري ال يــزال ا تليرــم رتــباب املــر والوفــاة ا البلــد .فل ـ  100 000مــن
التس اأا زاد مردل االنتشار من  393لالـم ا عـام  438 1990ا عـام  .2013ومـن
جهــم ر ــر:ا ا دــن مرــدل الوفيــاع جــراء التس ـ مــن  58لالــم وفــاة ا عــام 1990
 27وفاة ل  100 000من التس اأ ا عام .2013
 - 7اهلدا  7كدالم االتتدامم البيهيم
 - 17ا/غطريريا احلزج ري ت لـص الي ــاء احلرجــي مــن نتســبم  23.9ا املاعــم (7 162 560
ه تـــارا) مـــن جممـــو متســـالم اليايتســـم ا البلـــد ا عـــام  2003نتســـبم  22.8ا املاعـــم
( 6 839 718ه تارا) ا عام  .2010وي ن رأ يرز :ذلك مردل اتته ك املنتجـاع
احلرجيــم (م ـ مــن ـ ل الزراعــم املتن لــما وصــناعم الدحــما ورنشـ م ق ــع األرــجار)ا الــيت
اوزع ي مردل عادة التحريل ا الدترة من .2010 2003
 - 18جودة اهلوا عندما صدق الدلبم ا عام  1991عل يروتوكـول مونتريـال املترلـ
يــــاملواد املتســــتنددة ل ب ــــم األوزوأا التــــزم البلــــد يا ليــــاء التــــدراي التــــت اد مركبــ ـاع
ال لورو فلورو كريوأ واتته كها ا يع ال اعاع .ونظرال ألأ الدلبم ليتس يلـدا منتجـا
رو مصدرا ملركباع ال لورو فلورو كريوأ رو ري مواد ر ر :متسـتنددة ل ب ـم األوزوأا فـفأ
االمت ــال للمراهــدة يتح ـ مــن ـ ل امدــن التــدراي ل تــت اد .وي ــن رأ يرــز :األداء
املتميـــز ا دـــن اتـــته ك املـــواد املتســـتنددة ل ب ـــم األوزوأ عـــدد ال واعـــد التنظيميـــم
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والتسياتاع الراميم
ا عام .1999

تسم جودة اهلواء ا البلدا اا ا ذلك قانوأ اهلواء الن يا ال ي تُـن

 - 19ا/ت ريريو ا/ايو/ريريوج ال يــزال التوتــع متســتمرا ريضـال ا عــدد املنــات املصــندم حمميــاع
(ري املنتزهــاع ال بيريــما واملنــارر ال بيريــم ال يم/البحريــم ا ميــما واآلثــار/املرــامل ال بيريــما
وحممياع املواردا وحممياع األلياء البحريما واملنات األلياعيم ال بيريما وا ميـاع البحريـم)ا
من  143من م حمميم يريما تي ي  2.49مليـوأ ه تـار ( 8.5ا املاعـم مـن جممـو متسـالم
البلــد)ا ا عــام 1990ا  170من ــم تي ــي  4.07م يــم ه تــار ( 13.6ا املاعــم مــن
جممو متسالم البلد) ا عام .2014
 - 20احلق يف احلصول للى ميريا ا/إلريز اآلم رير خريدما ا/صريز ا/صريي زادع نتسـبم
األتر اليت ي نها احلصول عل مداداع مياز الشرب اآلمنم يصورة متتسـ ما مـن  73ا املاعـم
ا عــام  83.8 1990ا املاعــم ا عــام 2013ا اــا يوألــجل ارتدــا التمــال يلــوا ريايــم
 86.5ا املاعـــم ا عـــام  2015ا تـــار األهـــداا ا ااعيـــم لَّلديـــم .كـ ـ لكا فـــفأ عـــدد
األر ا ال ين ي نهم اتت دام املرالين الصحيم( )1زاد يصورة كب ة مـن  67.6ا املاعـم
ا عـــام  92.2 1990ا املاعـــم ا عـــام 2013ا وهـــي نتســـبم رعلــ يالدرــ مـــن نتســـبم
 83.8ا املاعم املتستهدفم ا تار األهداا ا ااعيم لَّلديم.
 - 21سكان األحيا ا/ف سة تش الت ديراع رأ نتسبم ت اأ احلضـر الـ ين يريشـوأ ا
ــو
رليــاء ف ـ ة ا الدلــبم ال تــزال تتراجــعا مــن نتســبم  54.3ا املاعــم ا عــام 1990
 40.9ا املاعــم ا عــام ( 2009انظــر الش ـ ال الــث) .ول ــن رريــم اتــتمرار تراجــع ه ـ ز
النتسبم ارور الوق ا ف د زاد عدد ت اأ األلياء الد ة يـاتراد مـن  16.47مليـوأ رـ ص
و  18.30مليوأ ر ص ا عام .2009
ا عام 1991

__________
( )1ترت ـ املــرالين اماصــم رو املشــتركما رو لدــر املــرالين امليل ــما صــحيما عل ـ ع ــس لدــر املــرالين
املدتولما واهلياك املرل ما ونظم األدالءا وعدم م انيم اتت دام املرالين.
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الش ال الث
ت اأ األلياء الد ة ا املدأ (ياآلالا) ونتسبم ت اأ املـدأ (يالنتسـبم املهويـم) الـ ين يريشـوأ ا منـات
األلياء الد ةا 2009 - 1990

%

ياآلالا

ت اأ األلياء الد ة ا املدأ ا الدلبم ياآلالا
نتسبم ت اأ املدأ ال ين يريشوأ ا منات األلياء الد ة

املصدر

United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat), State of the World’s Cities 2012/2013: Prosperity of

).Cities (New York, Routledge, 2013

 - 8اهلدا  8قامم رراكم عامليم للتنميم
 - 22فيمــا يترل ـ اواصــلم قامــم نظــام ــاري ومــايل يتتســم ياالندتــاح والت يــد يال واعــد
و م انيم التنبخ يه وعدم التمييزا ال تزال الدلبم تسِّن ال درة التنافتسيم للصـناعاع يترزيـز ييهـم
الرمـ ـ التجـــاري .وا ت ريـــر ال ـــدرة التنافتســـيم الرامليـــم ( 2015-2014جنيـ ـ ا املنتـــد:
االقتصـادي الرـامليا )2017ا للـ الدلـبم ا املرتبــم ال انيـم واممتســم يـم  144اقتصــاداا
مت دمم تبع مرتباع م ارنم ارتبتـها الــ  59ا الت ريـر التسـاي  .وقـد رـ متسـتو :الدلـبم ا
مخرر التنافتسيم الرامليم يرتدـع يـاتراد ول ـ الدلـبم ريضـلا ركـ تسـن علـ متسـتو :يـع
البلداأ يت دمها  23مرتبم من عام  .2010وتش النتاعل رأ ا صـ لاع الـيت ندـ ع ا
التسنواع األريع املاأليم دعم األتس االقتصاديم للبلد.
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ياء  -التد

ع الرعيتسيم

 - 23ما يرح التزام ل ومم الدلبما من اعتماد ع أ األمـم املتحـدة يشـلأ األلديـم ا عـام
2000ا واألــحا عل ـ كافــم املتســتوياع مــن ـ ل التسياتــاع الرديــدة املوجــودة وال ـ امل
املند ـ ة لــدعم األهــداا ا ااعيــم لَّلديــم .وقــد زادع اجلهــود املتناريمــم الــيت ي ـ هلا رصــحاب
املصــــلحم امل تلدــــوأ (الشــــركاء مــــن جمتمــــع األعمــــالا واجملتمــــع املــــد ا واجملتمرــــاع
ا ليم/األر ا ورركاء التنميم الدوليم) من قوة تندي األهداا ا ااعيم لَّلديم ا الدلبم.
 - 1ما هي التد

ع الناجحم؟

(ر) الترتيباع املختتسيم الواألحم
 - 24ي دم رعلـ متسـتو :مـن الـدعم التسياتـي لبلـوا األهـداا ا ااعيـم لَّلديـم ا البلـدا
وهو ما يدل عليه قيام رعيس الدلبم احلايل ورجلتاء الدلـبم التسـاي ما ا هـ ا الصـددا ي يـادة
عدد من الوفود ال ريم وا ي ا عن الت دم ال ي رزز الدلبم ا ي األهـدااا ال تـيما
ل دوراع اجلمريم الرامم.
 - 25وت ع األهداا ا ااعيم لَّلديم ريضال ا صـميم مناقشـاع التسياتـاع ا االجتماعـاع
املنتظمم اليت تر د عل متسـتو :جملـس الـوزراءا م ـ اجتماعـاع جملـس الـوزراء مـع الـرعيسا
واجتماعاع اجملموعاع الوزاريم للمجلسا ال تيما جمموعم التنميم البشـريم واحلـد مـن الد ـرا
واجتماعــاع جلنــم التنميــم االجتماعيــم التايرــم جمللــس دارة اهليهــم الوتنيــم ل قتصــاد والتنميــم.
وهناك ريضال دعم صريجل م دم من التسل م التشـريريما مـن ـ ل نشـاء جملـس النـواب للجنـم
اماصــم املرنيــم ياألهــداا ا ااعيــم لَّلديــما الــيت ترم ـ يوصــدها هيهــم رقاييــم تايرــم للمجلــس
فيما يترل يبلوا األهداا ا ااعيم لَّلديم.
 - 26وفيمـــا يترلــ يتنتســـي الــ امل واملشـــاريعا اـــري لاليـــا اتـــت دام اللجنـــم املترـــددة
ال اعاع املرنيم يالتزاماع التنميم الدوليما وهي جلنم فرعيم منب م من جلنم التنميم االجتماعيـم
التايرم جمللس دارة اهليهم الوتنيم ل قتصاد والتنميما لرصد الت ـدم ا ـرز ا البلـد واجلهـود الـيت
يب هلا رصحاب املصلحم امل تلدوأ لترزيز ي األهداا؛ ولرصـد امت ـال الدلـبم ل لتزامـاع
ل املخمتراع الدوليم فيما يترل يالتنميم البشـريم واالجتماعيـم واتـتررا تلـك
اليت ق ر
االلتزامـــاع وت ييمهـــا .وقـــد كلدــ جلنـــم التنميـــم االجتماعيـــم ا قرارهـــا رقـــم ( 1جمموعـــم
عام )2()2003ا اهليهم الوتنيم ل قتصـاد والتنميـم يالرمـ يصـدتها الوكالـم الرعيتسـيم ا تنتسـي

__________
( )2يرنواأ ”توتيع ت وين اللجنم املترددة ال اعاع املرنيـم يالتزامـاع التنميـم البشـريم الدوليـما املرـدِّل لل ـرار 1
الصادر عن جلنم التنميم البشريم (جمموعم عام .“)1996
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ورصــد األهــداا ا ااعيــم لَّلديــم ولــددع وكــاالع رعيتســيم حمــددة ل
الشواري املتصلم ياألهداا (انظر اجلدول .)1
اجلدول 1
الوكــــاالع الرعيتســــيم ا ال دلــــبما لتســــب جمــــال اال تصــــا
ا ااعيم لَّلديم

تصــا

ي ـ مــن

املتصــــ ياألهــــداا

ا/وكا/ر

جمال االختصاص املتص باألهدا

اللجنم الوتنيم مل افحم الد ر

احلد من الد ر

جملس تنتسي املتساكن والتنميم احلضريم

رماكن ا يواء واملتستوتناع البشريم

وزارة الصحم

الشواري الصحيم اا ا ذلك املياز والصرا الصحي

اجمللس الوتأ للي اء

اجلو والتي يم

وزارة الترليم

الترليم االيتداعي

جلنم املررة ا الدلبم

املتساواة يم اجلنتسم ومت م املررة

وزارة البيهم واملوارد ال بيريم

االتتدامم البيهيم

وزارة الدا ليم واحل م ا لي

ألداء الصدم ا ليم عل األهداا

هيهــم ا لصــاءاع ا الدلــبم (الــيت تضــم املخرراع/ا لصاءاع
اآلأ امل تــــب الــــوتأ لسلصــــاء التســــاي
واجمللس الوتأ للتنتسي ا لصاعي)
وزارة امليزانيم وا دارة

التموي /امليزانيم

وزارة التجارة والصناعم؛ ووزارة املاليم

الشراكم الرامليم من رج التنميم

 - 27ول دالم تالم البياناع لرصد الت ـدم ا ـرزا قـام اجمللـس الـوتأ للتنتسـي ا لصـاعيا
ي ــرارز رقــم ( 10جمموعــم عــام )3()2004ا يترــيم اجمللــس جهـمل يــدا مخرــراع األهــداا
ا ااعيم لَّلديم ا الدلبم ومنتسـ ا لرمليـاع توليـد و تسـم ا لصـاءاع مـن رجـ األهـداا.
ودعا ال رار ريضـال يـع الوكـاالع املنتجـم للبيانـاع وولـداع احل ـم ا لـي املرنيـم توليـد
لصاءاع دقي م وجيدة التوقي وتوف ها يانتظام من رج رصد مخرراع األهـداا ا ااعيـم
لَّلديم .ويبـادر اجمللـس يتـوف البيانـاع والت ـديراع املترل ـم يالتمـاالع يـ اليايـاع علـ

__________
( )3يرنواأ ’’اعتماد دعم البياناع ملخرراع األهداا ا ااعيم لَّلديم واحلث عليه‘‘.
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الصريد الوتأ من ل املوقع الشب ي ملراقبم األهداا ا ااعيم لَّلديـم .ومـن املن لـ عينـها
تترهــد امل اتــب ا قليميــم التايرــم للمجلــس قواعــد ييانــاع قليميــم تترل ـ ياألهــداا ا ااعيــم
لَّلديــما تــوفر لصــاءاع علـ متســتو :املنــات  .واــري لاليــا االتــتدادة مــن هـ ز البيانــاع
ا وألــع التسياتــاع و ديــد اجملــاالع والتــد ع ذاع األولويــم و عــداد الت ــارير املرلليــم
يشلأ األهداا.
 - 28وقد قام احل ومما من ل اهليهم الوتنيم ل قتصاد والتنميما يفعداد مختسـم ت ـارير
وتنيـــم مرلليـــم يشـــلأ األهـــداا ا ااعيـــم لَّلديـــما صـــدرع ا األعـــوام  2003و 2005
و  2007و  2010و  .2014وقــد رعــدع ه ـ ز الت ــارير يالتشــاور مــع كتل ـ الوكــاالع
احل وميم والـدواعر األكادييـم واملختتسـاع البح يـم وفريـ األمـم املتحـدة ال ـري ومنظمـاع
اجملتمع املد  .ويين الت ارير الت دم ا رز فيما يترل ي من األهـدااا والتحـدياع املاثلـما
ي األهداا.
وا جراءاع ال زمما لضماأ اتتمرار البلد عل املتسار املدضي
(ب) التسياتاع الداعمم لَّهداا ا ااعيم لَّلديم
 - 29ا/تخطريريي ا منريريا فيمــا يترل ـ يوألــع ــم تنميــم الدلــبم املتوت ـ م األج ـ للدتــرة
 2010-2004و م تنميم الدلـبم للدتـرة 2016-2011ا اتـت دم األهـداا ا ااعيـم
لَّلديم مرردا ا صياريم التسياتاع واالتتراتيجياع املتوتـ م األجـ  .وردجمـ األهـداا ا
ام يف وامليزانياع ال اعيما ونظر فيهـا صـرالم ا تـياا ع ـاء األولويـم للـ امل واملشـاريع
املزمع تندي ها.
 - 30وردمل ديث منتصـ املـدة م ـم تنميـم الدلـبم للدتـرة  2016-2011التوصـياع
الواردة ا الت رير املرللي امامس للدلبم عـن األهـداا ا ااعيـم لَّلديـم يالتلكيـد علـ رامهيـم
تسم ال دراع البشريم واحلد من مواتن الضـر مـن رجـ يـ الت ـافخ ا فـر التنميـم
ومت م ي او اقتصادي تريع ومتستدام .ورقر التحديث ريضـال يتـلث الرامـ اجليـراا علـ
جـودة احليــاة البشــريم يتدصــي التـد ع احل وميــم يــث تلــي التياجـاع ثـ ن فهــاع مــن
امل اتراع امل اتراع اليت وي رك عـدد مـن الد ـراء؛ وامل اترـاع الـيت ـوي رعلـ نتسـبم
من الد راء؛ وامل اتراع املررألم أل ار مترددةا ال تيما األ ار ال بيريم.
 - 31بزامج االستثمار ردرج ال امل واملشاريع الـيت تـدعم األهـداا ا ااعيـم لَّلديـم ا
يرنــامل االتــت مار الدلبــيأ املتوتــيف األج ـ للدتــرة  2010-2004ويرنــامل االتــت ماراع
الرامــم للدتــرة  2016-2011وام ــيف االتــت ماريم املصــالبم م ــم تنميــم الدلــبم املتوت ـ م
األجـ و ــم التنميــم الدلبينيــم .ويتــيجل رصــد تــدف املتســاعدة ا ااعيــم الرييــم ا البلــد للهيهــم
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الوتنيم ل قتصاد والتنميم رأ تدرج ا الت ـارير التسـنويم التـتررا لافظـم املتسـاعدة ا ااعيـم
الــيت ت ــدم ال ــونيرس الدلبــيأ قاعمــم املشــاريع الــيت ت ــدم هلــا متســاعداع مــن امــارج
وتدعم األهداا.
 - 32إضفا ا/طريابع احمللري للريى األهريدا ا منا يرير /أل/فيرير قامـ وزارة الدا ليـم واحل ـم
ا ليا يصدتها الوكالم امل لدم ي يادة الرم املرأ يفألداء ال ايع ا لي عل األهـداا ا ااعيـم
لَّلديــما يفصــدار امل ـ كرة الترميميــم رقــم  )4(152-2004ا تشــرين ال ــا /نوفم 2004
لتشجيع ولداع احل م ا لـي علـ ت يـ جهودهـا ا تنديـ الـ امل واألنشـ م واملشـاريع
وزيادة ختصيصاع امليزانيـم لل ـدماع االجتماعيـم األتاتـيم لـدعم يلـوا األهـداا .وقـدم
الوزارة ريضال رراداع عن عمليـاع الت ـييف وامليزنـم الـيت تركـز علـ احلـد مـن الد ـر وعـن
تشـ يص الد ــر ورصــدز علـ املتســتو :ا لــيا ورــجر اتبــا املمارتــاع اجليــدة ا تــبي
يـ األهــداا .ولت ي ـ املتســاعدة امل دمــم لولــداع احل ــم ا لــيا جــر :وألــع و تالــم
األدواع والص وك والتتسهي ع التاليم اليت ترزز ألداء ال ايع ا لي عل األهداا
• قاعمم ياراع ولداع احل ـم ا لـي ملراجلـم األهـداا ا ااعيـم لَّلديـما الـيت توصـي
اشــاريع ورنش ـ م حمــددة ي ــن رأ تند ـ ها الولــداع ملراجلــم اليايــاع الــواردة ألــمن
األهداا ا ااعيم لَّلديم
• اــاذج ت ــدير الت ــالي املترتبــم عل ـ ألــداء ال ــايع ا لــي عل ـ األهــداا ا ااعيــم
لَّلديـما الــيت تتســاعد ولــداع احل ــم ا لــي علـ ت ــدير ت ــالي االتــت مار ال زمــم
لتندي ال امل واألنش م واملشاريع املتصلم ياألهداا.
• املمارتاع اجليدة ا احل م ا لي :وهو تتسهي يهدا ت ويـع املمارتـاع اجليـدة
مل ءمـم اليـر واتباعهـاا وهــو يرـزز هـ ز املمارتـاع ويضــدي تايرـا مختتسـيا علـ
تالتها واتباعها ا ولداع احل م ا ليا وي ّن ولـداع احل ـم ا لـي مـن تسـم
ت د امدماع األتاتيم للمتستديدين.
• نظــام الرصــد والت يــيم لتتبــع اتــتجاياع ولــداع احل ــم ا لــي لَّهــداا ا ااعيــم
لَّلديما ال ي يهدا رصد متساامهاع ولداع احل ـم ا لـي والت ـدم ا ـرز علـ
املتســتوياع ا ليــم فيمــا يترل ـ يبلــوا األهــداا ا ااعيــم لَّلديــم واملب ـادراع املتصــلم
يولداع احل م ا لي.
__________
( )4يرنواأ ’’مررد
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 - 33متو األهدا ا منا ير /أل/فير :لتوف مرلوماع عن االلتياجاع املاليـم لـدعم يـ
األهداا لول عام 2015ا رصدرع اهليهم الوتنيم ل قتصاد والتنميم ويرنامل األمم املتحـدة
ا اـــاعي ت ليدـــا يـــفجراء دراتـــم( )5ا عـــام  2006ـ ـ متســـللم متويـ ـ احل ومـــم الوتنيـــم
واحل ومــاع ا ليــم مــن رج ـ احلــد مــن الد ــرا و تالــم الترلــيم االيتــداعي ال ام ـ للجميــعا
واألهداا ا ااعيم لَّلديم املتصلم يالصحما و تسم تالم مـداداع امليـاز والصـرا الصـحي.
ووألر الدراتم ت ديراع ل لتياجاع من املواردا واملوارد املتالما وفجواع التمويـ فيمـا
يترلــ يتنديــ الــ امل واملشــاريع ذاع الصــلم ا الدتــرة مــن عــام  2007عــام 2015ا
وقــدم توصــياع تياتــاتيم يشــلأ تــب تضــيي تلــك الدجــواع التمويليــم .وررــار ــديث
للدراتم( )6رجراز مرهد الدلبم لدراتاع التنميم ا عام  2011ألرورة رأ تنظر احل ومـم
ا م انيم تشريع تداي ألريبيم جديدة لىت يتتسىن ألبيف روألـا املاليـم الرامـم دوأ التضـحيم
يالتموي ال زم لتح ي األهداا ا ااعيم والنمو الشام .
 - 34ومنـ عــام 2006ا تخكــد املبــادا التوجيهيــم وا جــراءاع املتصــلم يفعــداد امليزانيــاع
الوتنيم وا ليما اليت وألرتها دارة امليزانيم والشـخوأ ا داريـما علـ متويـ الـ امل واألنشـ م
واملشــاريع املتصــلم ياألهــداا ا ااعيــم لَّلديــم .وقــد رع ي ـ األهــداا ا ااعيــم ريض ـلا رولويــم
كب ة ا عداد يف ويرامل ا نداا للوكاالع املرنيما من قبي ما يلي
• تــار الند ــاع الصــحيم لــوزارة الصــحما ال ـ ي يــواعم ميزانيــم الــوزارة مــع رولويــاع
التسياتم ا األج املتوتـيف اـا ي دـ متويـ يـع الـ امل الصـحيم ذاع األولويـم ا
التسنواع امل بلم
م ا ندـاا املتوتـ م األجـ لـوزارة الترلـيم للدتـرة 2017-2012ا الـيت تتضـمن
•
تداصي ت الي االتت ماراع ال زمم ملراجلـم روجـه ال صـور ا املـد ع مـن رجـ
ترزيز لصول اجلميع عل الترليم اجليد
• اتــتراتيجيم امليزانيــم لــوزارة الرعايــم االجتماعيــم والتنميــما الــيت تر ــي رولويــم للـ امل
املتصلم يالتحوي ع الن ديم املشروتم املوجهم األتر املريشيم الوتنيم

__________
( )5يرنواأ ’’متوي األهداا ا ااعيم لَّلديم الدلبم‘‘.

( )6يرنواأ ’’متوي األهداا ا ااعيم لَّلديم والنمو الشام يالتزامن مع ألبيف املاليم الرامم‘‘.
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• صندوا األهداا ا ااعيم لَّلديم التايع لوزارة املاليـم()7ا الـ ي صـص  500مليـوأ
ييزو فلبيأ لتموي املبادراع ا ليم اليت تدعم يلوا األهـداا ا ااعيـم لَّلديـما وعلـ
وجه التحديد لتنديـ املشـاريع املتصـلم مـ ز األهـداا للبلـدياع مـن الدهـم الرايرـم
الدهم التسادتم .وقـد تـاعدع الـوزارة ولـداع احل ـم ا لـي ا توتـيع ن ـاا البنيـم
التحتيم االجتماعيم و تسينها من رجـ ت ـد ـدماع عاليـم اجلـودة تـدعم األهـداا
ا ااعيم لَّلديم للمتستديدين
• يرنامل دارة رداء احل وماع ا ليم التايع لوزارة الدا ليـم واحل ـم ا لـيا الـ ي نُدـ
مـن ـ ل تتســهي الـدعم املـايل امل ــدم مـن صـندوا التحــدياع ا جمـال األداء .وقــد
تاعد ذلك عل لدز احل وماع ا ليم مـن ـ ل مـنجل عـ واع رداء تالـم الـدعم
املايل لبدء مبـادراع التنميـم االقتصـاديم ا ليـم الراميـم احلـد مـن الد ـر ا منات هـا
واحلداظ عل تلك املبادراع.
 - 35وتنر س امل اتب اليت ل تـها هـ ز اجلهـود ا التوجـه ـو زيـادة ند ـاع احل ومـم
الوتنيـــم علــ امـــدماع االجتماعيـــم (مـــن  278.3يليـــوأ ييـــزو فلبـــيأ ا عـــام 2008
 504.3يليوأ ييزو ا عام .)2012
اجلدول 2
ند اع احل ومم الوتنيم عل امدماع االجتماعيم ا الدترة 2012 - 2008
(باال ني ا/ايز ا/فلايين)
ا/عام

2008

2009

2010

2011

2012

الند اع

278,3

310,0

306,0

408,1

504,3

املصدر دارة امليزانيم والشخوأ ا داريما ميزانيم الند اع ومصادر التموي ا .2012-2008

 - 36رصد األهدا ا منا ير /أل/فير وألع النظـام األتاتـي لرصـد مخرـراع الد ـر ا لـي
لير توليد مرلوماع عل املتسـتو :ا لـي لتشـ يص الد ـر و عـداد ام ـيف مل افحتـها نظـرلا
ألامهيــم وألــع مرــاي مرجريــم ورصــد الت ــدم ا ــرز علـ الصــريد ا لــي .ويوصــي هـ ا النظــام
__________
( )7رنشــمب اوجــب ال ــرار  2005-22-12-04الصــادر عــن م تــب صــندوا التنميــم لَّلديــم .وقــد واف ـ
وزارة الدا ليــم واحل ــم ا لــي وم تــب صــندوا التنميــم ا ليــم التــايع لــوزارة املاليــم عل ـ التندي ـ املشــترك
لصندوا األهداا ا ااعيم لَّلديم اوجب م كرة تداهم جر :توقيرها ا  6آب/رريتس س .2007
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ياتت دام  14مخررا رتاتيا للد ر ا لي من رج عداد يف حمليم ورصـد الت ـدم ا ـرز ا
اجملــاالع ذاع الصــلم ياألهــداا ا ااعيــم لَّلديــم عل ـ الص ـريد ا لــي .وع ـ و لة عل ـ ذلــكا
روص وزارة الدا ليم واحل م ا لي واللجنم الوتنيـم مل افحـم الد ـر ياتـت دام نظـام الرصـد
اجملتمريا وهو رداة تتست دم ا ع البياناع علـ الصـريد ا لـي مـن رجـ الت ـييف وامليزنـم
ال اعمم عل األدلم وتندي يرامل التنميم ا ليم ورصدها وت ييمها .ويتستلزم ه ا النظام جـراء
ترــداد ت ـ ا جلميــع األتــر املريشــيم عل ـ متســتو :ال ريــم .ونظــرلا ألأ اجملموعــم األتاتــيم
ملخرــراع نظــام الرصــد اجملتمرــي تشــم الصــحم والتي يــم واملــلو :وامليــاز والصــرا الصــحي
والترلــيم األتاتــي والــد والرمالــما ف ــد اعتُمــدع يتســرعم يوصــدها رداة لتوليــد مخرــراع
لَّهــداا ا ااعيــم لَّلديــم .وا  15كــانوأ ال ا /ينــاير 2015ا كــاأ اــري االتــتدادة مــن
نظام الرصد اجملتمري ا  75م اترم و  69مدينم و  867يلديم و  23 410قريم.
(ج) ت فيذ بزامج مإلار ع ر يسير /دلم األهدا

ا منا ير /أل/فير

 - 37بزصريريامج  Pantawid Pamilyang Pilipinoيــدر تندي ـ ه ـ ا ال نــامل ا عــام 2008ا
وهو يرنامل يهدا احلد من الد ر ياتت دام آلياع التحوي الن دي املشرو ا وهو ا ايـم
لجر الزاويم ا اتـتراتيجيم احل ومـم مل افحـم الد ـر ويلـوا األهـداا ا ااعيـم لَّلديـم .وهـو
ي ـي هـدفم ا آأا امهـا تـوف املتسـاعدة االجتماعيـم لتلبيـم االلتياجـاع الدوريـم
يتسر
لَّتــرةا وال يــام مــن ـ ل االتــت ماراع ا ررس املــال البشــري ومت ــم التنميــم االجتماعيــم
ال زمم من كتسر لل م الد ر اليت متتد ع األجيال .ويتم ا تيار األتر املريشـيم املتسـتديدة مـن
ل النظام الوتأ التتهداا األتر املري شيم مـن رجـ احلـد مـن الد ـرا الـ ي تـديرز وزارة
الرعايم االجتماعيم والتنميما ياتت دام متسجل د و نداا األتر والت ديراع اليت ترـدها هيهـم
ا لصــــاء ا الدلــــبم يشــــلأ املنــــات الصــــي ة .وا  31كــــانوأ األول/ديتســــم 2014ا
كاأ ال نامل يند ا  144مدينم و  1 483يلديم ا  80م اترـم ويتسـتديد منـه مـا جمموعـه
 4 455 116رتر مريشيم .ومـن جممـو عـدد األتـر املريشـيما توجـد  4 236 739رتـرة
مريشــيم يي يهــا يرنــامل  Pantawid Pamilyangالرــاديا م ايــ  218 377رتــرة مريشــيم
يي يهــا التحوي ـ الن ــدي املشــرو املرــدلا ال ـ ي يشــم املتســتديدين ال ـ ين ال تي ــيهم آليــم
التح وي الن دي املشرو الراديا م ـ املشـردين ورتـر الشـوار  .ومـن ليـث توزيـع األتـر
املريشيما فهناك  1 821 649رترة ( 40.89ا املاعم) مـن لـوزوأا و  1 725 190رتـرة
( 38.72ا املاعم) من مينداناو و  908 277رترة ( 20.39ا املاعم) من فيتساياس.
 - 38بزصريريريامج  - Kapit-Bisig Laban sa Kahirapanت ريريريدد خريريريدما اجتماليريريرير ريريرياملر
متكاملريرير ( )KALAHI-CIDSSي ـ ه ـ ا ال نــامل اجــا للتنميــم املركــزة عل ـ اجملتمــع ا لــي
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يهدا م افحم الد ر و تسم احل م ا لي عن تري ترزيز قدراع املـواتنم علـ ديـد
وتندي للول حمليم ملتساع الد ـر .وي ـوم هـ ا ال نـامل رتاتـا يفعـادة التسـل م األرـ ا
يفع اعهم الدرصم الختاذ قراراع متستن ة يشلأ ياراع التنميم اليت يتم ديدها حمليا.
 - 39وا الوقـ احلــايلا توتــع يرنــامل  KALAHI-CIDSSي ـث يــاع ي بـ علـ ن ــاا
وتــأ يتندي ـ يرنــامل  KALAHI-CIDSSالــوتأ للتنميــم املركــزة عل ـ اجملتمــع ا لــيا وهــو
يرنــامل لت دي ـ لــدة الد ــرة وألــرته احل ومــم الوتنيــم وتند ـ ز وزارة الرعايــم االجتماعيــم
والتنميــم .و ألــاف لم ذلــكا تند ـ مشــاريع ر ــر :ا تــار ه ـ ا ال نــاملا وهــي مشــرو
 KALAHI-CIDSSللتمويـــ ا ألـــااا ومشـــرو  KALAHI-CIDSSهليهـــم ـــدياع األلديـــم
()Millennium Challenge Corporationا واملنحـــم األتـــتراليما وصـــندوا اليايـــاأ للتنميـــم
االجتماعيــم  -تــب الرــي للمجتمرــاع احلضــريم الضــريدما ومشــرو KALAHI-CIDSS-
رعلـ ا وصـندوا اليايـاأ
 Payapaا ماتاريانان ياماياناأ ()PAMANAا وامليزنم من رتد
للحد من الد ر.
 - 40وقـــد ري ــ ال نـــامل منـ ـ عـــام  2003مـــا جمموعـــه  8 435قريـــم و  364يلديـــم
و  49م اترــم ا  12من ــم .وا كــانوأ األول/ديتســم 2014ا كــاأ يرنــامل KALAHI-
 CIDSSقد مول مـا جمموعـه  10 008مشـاريع فرعيـما ريـز منـها  6 611مشـروعا يتسـتديد
منها اآلأ مباررة و  1.5م يم رتـرة مريشـيم .ويرـر اجلـدول ردنـاز تداصـي ا يـازاع
املاديم لتسب املشرو .
اجلدول 3
ا يازاع املاديم لتسب املشرو
املإلز

املإلريريريريريريار ع ا/فزليريريريريريرير املإلريريريريار ع ا/فزليريريريرير امل ريريريريزة األسز املعيإلريير املسريتفيدة مري
املإلار ع ا/فزلير امل زة
(ا/عدد ا /سار)
املمو/ر

ال نــامل الــوتأ للتنميــم املركــزة علــ اجملتمــع
ا لي

رنشــــــ م التحضــــــ
االجتماعي املتستمرة

مشرو  KALAHI-CIDSSللتموي ا ألاا
مشرو  KALAHI-CIDSSهليهم ـدياع األلديـم
( )Millennium Challenge Corporation

2 330
2 966

 99.9( 2 328ا املاعم)
 60( 1 786ا املاعم)

595 334
388 933

املنحم األتتراليم
صـــندوا اليايـــاأ للتنميـــم االجتماعيـــم  -تـــب
الري للمجتمراع احلضريم الضريدم

230
95

صدر (صدر ا املاعم)
 88.42( 84ا املاعم)

ري متاح

3 351

 66.25( 2 287ا املاعم)

577 359

مشرو
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املإلريريريريريريار ع ا/فزليريريريريريرير املإلريريريريار ع ا/فزليريريريرير امل ريريريريزة األسز املعيإلريير املسريتفيدة مري
املإلار ع ا/فزلير امل زة
(ا/عدد ا /سار)
املمو/ر

املإلز
رعل
امليزنم من رتد
صندوا الياياأ للحد من الد ر
اجملمو

921
115

 13.57( 125ا املاعم)
( 1صدر ا املاعم)

ري متاح
ري متاح

10 008

6 611

1 550 281

 - 41وقــد يــم يرنــامل  KALAHI-CIDSSرأ اجملتمرــاع ذا جــر :مت ينــها تتســت يع تربهــم
املوارد من رج مراجلم مشاكلها امللحم من ل للول ت ـوم هـي ندتسـها اناقشـتها وترتيـب
رولوياهتــا وتندي ـ ها وترهــدها وت ـويل املتســخوليم عنــها .وا ريلول/تــبتم 2011ا رعــد البنــك
الــدويل ت ريــرا عنوانــه ’’ت يــيم رثــر يرنــامل  KALAHI-CIDSSت ريــر تــوليدي‘‘ا عــر فيــه
النتاعل التاليم
• تر :األتر املريشيم واملوردوأ املنت بوأ حمليا ا البلـدياع املتسـتهدفم رأ اـل يرنـامل
 KALAHI-CIDSSين وي عل مزايا مهمما ذ تش النتـاعل املتالـم ارتدـا نتسـي
ا مردالع املشاركم ا رنش م املشاريع
• يـــجل يرنـــامل  KALAHI-CIDSSا ت ليـ ـ كـــاتر رأ يتســـتديد منـــه الن بـــما وكـــاأ
لل نامل رثر اايب عل اتته ك األتر املريشيم
تسيناع ا ت د امدماع األتاتيما وزاد من مرـدالع املشـاركم
• رد :ال نامل
ا جمــالس ال ــر:ا الــيت تــرتبيف يزيــادة املرــارا املترل ــم يــد ال ريــم ومصــروفاهتاا
وهو ما يتد مع اهلدا من قامم املشرو
• كان للمشرو آثار ااييم علـ عـدد مـن النتـاعل املترل ـم يـررس املـال االجتمـاعيا
تبم راا عوام رهم لتحديد رفاز األتر املريشيم.
 - 42ا/زلا ر ا/صيير /ل ميع ا الدترة مـن 2016 2010ا لـددع ل نـامل الصـحم
ا البلــد ركيــزة هــي يرنــامل الرعايــم الصــحيم للجميــعا ال ـ ي ي ـ يلــوا األهــداا ا ااعيــم
لَّلديم رلد رهدافه االتتراتيجيم .ويهـدا ال نـامل ترزيـز املتسـاواة ا الصـحم مـن ـ ل
توف ايم ماليم كاملم و تسم تالـم يـرامل الصـحم الرامـم ذاع األولويـم والرعايـم الصـحيم
عاليم اجلودةا ال تيما للد راء .ولبلوا األهداا ا ااعيم لَّلديم املتصلم يالصحما جر :رـراء
تلع رتاتيم ا جمال الصحم الرامم لتوزيرها عل الولداع الصحيم الريديـم الـيت ختـدم منـات
يي يهـــا التحويـ ـ الن ـــدي املشـــرو ؛ وتربهـــم األفرقـــم الصـــحيم اجملتمريـــم وتدريبـــها؛ ونشـــر
 10 000ممرألم ا تار يرنامل املمرألـاع املتسـج ع مـدماع تسـم الصـحم وامـدماع
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ا ليـم؛ ووألـع
ا ااعيم لَّلديم(.)8

ـيف تنديـ ا  12من ـم جيرافيـم تتركـز فيهـا املشـاك املتصـلم ياألهــداا

 - 43بزصريريامج ا/تعلريرييم األساسري مري ر ضريرير األ فريريال إ  12لامريريا ( )K to 12أ اعتمــاد
دورة الترليم األتاتي الرييم الباليم  12تنم هو رلد املهام األك ر حلالا ورامهيم املشار ليهـا
ا م الرمـ الوتنيـم للترلـيم للجميـع ا الدلـبم لرـام  .2015وا تـار يرنـامل K to 12ا
تتستهدا احل ومم قيد يع األتدال ا تن امامتسم ا ريا األتدـال .وتظـ مـدة الترلـيم
االيتداعي/األتاتي ت تنواعا يينما متدد فتـرة الترلـيم ال ـانوي تـ تـنواع يـدال مـن
األريـع تــنواع املرمـول مــا اآلأ .وتتسـتند هـ ز املبـادرة احلاجــم املتوقرـم لتزويــد الدلبينــيم
يا تصاصاع حمتس نم تتواف مـع اجلهـود املب ولـم ا البلـداأ اجملـاورة وتتسـتجيب لل لـب ا لـي
والــدويل عل ـ متســتوياع ررفــع مــن اال تصاصــاع .وقــد يــدر التندي ـ ا لزامــي ل يــد يــع
األتدال ا ريا األتدال ا الرام الدراتـي 2012-2011ا يينمـا ندـ ع منـاهل ال نـامل
 K to 12للصدم األول( )9والتسايع (التسنم األو من املدرتم ا عداديـم)( )10ا الرـام الدراتـي
 .2013-2012وت ـــــوم وزارة الترلـــــيم لاليـــــا يفعـــــداد البنيـــــم التحتيـــــم (م ــــ قاعـــــاع
الدراتــم وري هــا مــن الترتيبــاع) ال زمــم لت ــد الترلــيم ا عــدادي .وتــيبدر ت بي ـ الرم ـ
يالص ـ ( 11التســنم امامتســم ا الترلــيم ال ــانوي) والص ـ ( 12التســنم التسادتــم ا الترلــيم
ال ـــانوي) ا الرـــامم الدراتـــيم  2017-2016و  2018-2017يالترتيـــب .وتـــتتوا
تنواع الترليم من ريا األتدال الص ال ا عشـر مـع ترزيـز املنـهل الدراتـي لـتم م
ال ب من ات اأ املادة الترليميم توال فترة الترليم األتاتي.
(د) املإلاركر ا/فعا/ر ألصيا

املصلير املختلفني

 - 44صريري الر األبطريريريال املتســـخولوأ التنديــ يوأ األواعــ ا ليـــوأ يتوقــ مـــد :النجـــاح
رو الدش ـ ا ي ـ األهــداا ا ااعيــم لَّلديــم عل ـ التــد ع وا رادة التسياتــيم لولــداع
احل م ا لي يال در ال ي ت وأ فيها ه ز الولداع م لدم ا تار تياتـم ال مركزيـم يتـويل
املتســخوليم الرعيتســيم عــن ألــماأ رفــاز نــا بيهم وتنميتــهم (وزارة الدا ليــم واحل ــم ا لــيا
 .) 2010وكاأ ألداء ال ايع ا لي عل األهـداا ا ااعيـم لَّلديـم مـن ـ ل عـداد ت ـارير

__________
( )8ترــرا ه ـ ز املنــات ياتــم ’’املنــات االثنتــا عشــرة املتصــلم ياألهــداا ا ااعيــم لَّلديــم‘‘ ا وزارة الصــحم
()MDG Dozenا وه ز املنات هي ماني ال :ا ونييروس روكتسـيدنتالا وكيـزوأا وتـيبوا ويانياتـيناأا
و يلويلوا وكافي ا وماريينداناوا وزامبوانيا دي تورا ولييتا ودافاو دي تورا ويامبانيا.

( )9اجملموعم األو اليت تشارك يال ام ا يرنامل .K to 12
( )10اجملموعم األو اليت تشارك ا ال نامل ا تسن للترليم ال انوي.
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دوأ وتنيم عـن األهـداا عمـ راعـدا ا الدلـبم ألنـه صـنع أبطرياال يـم املتسـخولم التنديـ يم
األواع ا ليم .ف ـد ردع الرمليـم التشـاركيم املتسـت دمم ا صـياريم ت ـارير األهـداا ا ااعيـم
لَّلديــم زيــادة رــرور ل ومــاع امل اترــاع الـــ  17ول ومــاع املــدأ ال ـ ن يلاــا هــي
يـ األهـداا (ريـيسا
املتسخولم األو واأل ة عـن تلـك الت ـاريرا والتزامهـا يالتسـري
التــزام
 .) 2014وال رـك رأ رادهتـا التسياتـيم لت صـي األهــداا ا ااعيـم لَّلديـم تر ـ
ياملتساامهم ا ي األهداا والياياع املتصلم ما .وقد مهد ه ا االلتزام ال ري رمـام مـا يلـي
(ر) وألع ميزانيـم للـ امل واملشـاريع املتصـلم ياألهـداا ا ااعيـم لَّلديـم وتنديـ ها؛ (ب) يـ ل
جهود واعيم ملراجلم األهداا الـيت توجـد التمـاالع ألـريدم لبلوريهـا واحلدـاظ علـ مـا تـب
ي ـــه مـــن رهـــداا؛ (ج) دمـــل اليايـــاع املتصـــلم ياألهـــداا ا ااعيـــم لَّلديـــم ا ـــيف
التنميم ا ليم.
 - 45زكا ا/ت مير ا/د /يون نظم رنش م للدعوة هتدا توليد دعم من املـا م مـن
ـ ل منتــد :التنميــم الدلبــيأا وهــو اآلليــم احل وميــم الرعيتســيم لتيتس ـ قامــم لــوار يشــلأ
التسياتـاع الدنيـم يـم رصـحاب املصـلحم مـن رجـ عـداد ـم تنميـم البلـد .وتيتسـرع قامــم
جلتساع لوار يشلأ التسياتاع لدعم األهداا ا ااعيم لَّلديم من ـ ل نشـاء فريـ عامـ
ت ــأ مرــأ ياألهــداا ا ااعيــم لَّلديــم والت ــدم االجتمــاعي .وقام ـ عــدة وكــاالع ثناعيــم
ومترــددة األتــراا يالدر ـ اواءمــم رترهــا لت ــد املتســاعدة ال ريــم مــع األهــداا ا ااعيــم
لَّلديــم .وفيمــا يترل ـ ي نــامل احل ومــم للتحــوي ع الن ديــم املشــروتما رقيم ـ رــراكم مــع
املنظماع املا م م البنك الدويل لتوف الدعم املايل لتندي ال نـامل .وكوتـيلم لتربهـم املـوارد
املاليما جرع االتتدادة من املتساعدة امل دمـم مـن وكـاالع التنميـم الدوليـم .ويليـ املتسـاعدة
األجنبيــم امل دمــم (مــن ـ ل ال ــرو واملــنجل) لتحتســم ق ــا الترلــيم األتاتــي ا الدتــرة
 2010-2000و  45.9ي يم ييزو فلبيأ.
 - 46ا/إلريريزاكر بريريني ا /طريريالني ا/عريريام ا ريرياص دراكــا ألامهيــم دور ال ــا امــا ياعتبــارز
ا رك الرعيتسي للتنميم الوتنيما لددع احل ومم تندي رراكاع يم ال ـاعم الرـام وامـا
ياعتبــارز ركنــا رتاتــيا التــتراتيجيتها مــن رج ـ ترجي ـ وت ـ ة ت ــوير البنيــم التحتيــم ا البلــد
واحلداظ عل النمو االقتصادي .ولترزيز الشـراكاع يـم ال ـاعم الرـام وامـا ا الدلـبما
رنشمب مركز الشراكاع يم ال اعم الرام واما ا عام  2010لتنتسـي تيتسـ قامـم تلـك
الشراكاع ا البلد .واتتسـر تي يـم ا تـار احلـايل للشـراكاع يـم ال ـاعم الرـام وامـا
لتشــم ق اعــاع البنيــم التحتيــم ري ـ الت ليديــم م ـ الصــحم والترلــيم ومشــاريع البنيــم التحتيــم
االجتماعيم ومشاريع التنميم األ ر.:
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 - 47قطا األلمال عمل مختتسم األعمال الدلبينيم للت دم االجتماعي كمختتسـم راعـدة
ا يلورة تار الرمـ التجـاري يـالدلبم ا جمـال األهـداا ا ااعيـم لَّلديـم مـن ـ ل جـراء
تلتسلم مشـاوراع الدلـبم مـع املتسـخولم التنديـ يم يالشـركاع وقـادة املختتسـاعا ومـوردي
الشـــركاعا والشـــركاء احل ـــوميما وجمتمـــع املـــا م .وا عـــام 2004ا نشـــرع مختتســـم
األعمال الدلبينيم للت دم االجتماعي ت ريرا يرنواأ ’’مواجهم ـدي التنميـم ا األلديـم ري ـم
تري لَّعمال التجاريم ا الدلبم‘‘ وت ريرا يرنواأ ’’األعمال التجاريـم وت ريـر االتـت مار ا
تــار األهــداا ا ااعيــم لَّلديــم لرــام ‘‘2010ا الل ـ ين ررــارا رأ اتــت ماراع الشــركاع
يليــ ـــو  2.5ي يـــم ييـــزو فلبـــيأ ا الدتـــرة  2010-2005لتنديــ املبـــادراع املتصـــلم
ياألهداا ا ااعيم لَّلديم ا جماالع الد ر والصحم والترليم والبيهم (انظر اجلدول .)4
اجلدول 4
اتت ماراع ال ا اما

املتصلم ياألهداا ا ااعيم لَّلديم

مشاريع احلد مـن -
الد ر
 -ت د امدماع األتاتيما اا ا ذلك الي اء والتي يم لَّتدال

 1.76يليوأ ييزو فلبيأ

تسم املراف املدرتيم يصورة مباررة

 435مليوأ ييزو فلبيأ

ل تب كتسب الري وفر

الرم للد راء

مشـــاريع متصـــلم -
يالترليم
 -دعم تسم النظم

 يناء قدراع اآلياء واملرلمم توف املِنجل الدراتيم والدعم لل بالصحم

 145مليوأ ييزو فلبيأ

 يداد ير اع تبيرم ترعاها الشركاعي ـ امل للوقايــم والر ـ ج مــن ف ـ وس ن ــص املناعــم
 االأل ـالبشــريم/ا يدز والتس ـ واألمــرا األ ــر:ا ك ـ امل ا رمــاكن
الرم للموردم ومراليهم

البيهم

تــدعم مرظــم الشــركاع الــيت جــر :متســحها املبــادراع الراميــم
اتت دام موارد املياز املتستدامم
 فيما يترل يالدعم املايلا وجه مرظم االتت ماراعاملرنيم يترزيز التنو البيولوجي

 143مليوأ ييزو فلبيأ

ال امل

 - 48اجملتمريريع املريريدي تظهــر يوألــوح املشــاركم الدرالــم للمجتمــع املــد ا ا ــرا منظمــم
ريـــاواد كالينيا/متســـتوتن للبشـــريم ( )Gawad Kalinga/Habitat for Humanityوري هـــا مـــن
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املنظماع ري احل وميما ا تندي يرنامل رام وداعـم لستـ اأ لضـحايا عصـار تـندون ا
كارياياأ دي روروا يليياأ ودوماريييت تييت.
 - 49ورتــدر نشــاء نظــام لسلــاالع يــم م ــدمي امــدماع عــن ت ــد ــدماع الر ـ ج
األرـ ا الـ ين يريشـوأ يدـ وس ن ـص املناعـم البشـريما
والرعايم والدعم يانتظـام ركـ
ورفراد األتر املتضررينا ورـركاء ليـاهتم .وقـد تبـد :ذلـك ا مبـادرة األـ لر مـا منظمـم
التحال ألد ا يدز ا مينداناو.
 - 50وكــاأ حلركــم مختتســم فيليبينــا رــي ألــد امل ريــا دور رتاتــي ا احلــد مــن الوفيــاع
واألمــرا النا ــم عــن امل ري ـا ا امل اترــاع اممــس الــيت يتــوتن فيهــا ويــاء امل ريــاا وهــي
ياالواأ ورياياو وك ينو وتولو وتاوي تاوي من ل توزيع رب اع مرالجـم ابيـد لشـري
توي املدرول ورش احلشراع املتب يم ا دا املبا .
 - 51وقام ـ منظمــم Social Watch Philippinesا وهــي منظمــم تتــلل مــن رــب م مــن
املــواتنم رنشــه لتشــجيع التنميــم املتســتدامم املتمحــورة لــول األرــ ا ا يفعــداد ت ــارير
للمــواتنم عــن األهــداا ا ااعيــم لَّلديــما تتضــمن ت ييمــاع جلهــود احل ومــم مــن منظــور
منظمــاع اجملتمــع املــد وتوصــياع يشــلأ تــب تســم األداء فيمــا يترل ـ يتح ي ـ األهــداا
ا ااعيم لَّلديم.
 - 52وينبيي ريضلا التلكيد علـ دور وتـاعيف ا عـ م ا ترميـ الت ـدير لَّهـداا ا ااعيـم
لَّلديم وفهمهاا ال تيما ا املنات اليت يصرب الوصول ليها .و ـال ا ع مـيم املناصـرين
للتنميــم والــتم م ( ) PhilMADEهــو ــال مــن ع مــيم مــن رصــحاب الــدعوة يرملــوأ
كروام ديـز ا هت يهـم ييهـم حمتسـنم للتسياتـاع ومخاتيـم للـ امل اجلنتسـانيم والتسـ انيم ويـرامل
الصــحم ا ياييــما ال تــيما للمجتمرــاع ا ليــم املهمشــم والد ـ ةا وموجهــم صــوب ي ـ
األهداا ا ااعيم لَّلديم.
 - 53مإلاركر اجملتمعريا احمللير األ ريخاص ذكـرع الدراتـم الـيت رجراهـا مصـرا التنميـم
اآلت ـيوي ا عــام  2010عنوااــا ’’مشــرو  KALAHI-CIDSSا الدلــبم تبــادل املرــارا
يشـــلأ التنميـــم املركـــزة علـ ـ اجملتمـــع ا لـــي‘‘ رأ عمليـــاع الت ـــييف التشـــاركيم ل نـــامل
 KALAHI-CIDSSت دــ متتــع يــع رفــراد اجملتمــعا ال تــيما الد ــراءا يدرصــم املشــاركم ا
يف تنميم ال ـر .:وتصـلجل هـ ز ام ـيف يـدورها كمـد
لي ع احلاالع اليت تخدي
مهم ا يف تنميم البلدياع .وترزز ردافيم املنتد :املشترك يم ال ر :للبلدياع ال ي ير ـد
ا تار ال نامل اتتجايم نظم الت ييف وامليزنم ا ليم اللتياجاع الد راء .وي املنتـد :آليـم
فرالم ال تيار املشاريع الدرعيم وختصيص موارد التنميم.
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 - 2ما ال ي تر ر تندي ز؟

(ر) التسياتاع املتضاريم واملتدا لم
 - 54هنــاك عــدد مــن التسياتــاع املتضــاريم واملتدا لــم رد:
املشاريع .وهي تشم ما يلي

تــل

رو ي ــاا يرــن

• قوانم ايم الياياع م اي قانوأ ديث الزراعم ومصاعد األياك؛
• قانوأ النظام الوتأ املت ام للمنات ا ميم م اي قانوأ مصـاعد األيـاكا وال تـيما
ا ما يترل يفيراداع املياز البلديم ا البلدياع الواقرم دا املنـات ا ميـما وكـ لك
م اي قانوأ احل م ا لي يشلأ متسللم الواليم ال ضاعيم للولداع احل وميـم ا ليـم ا
املنات ا ميم؛
• قــانوأ الترــدين وقــانوأ املنظومــم الوتنيــم املت املــم للمنــات ا ميــم وقــانوأ ل ــوا
الشروب األصليم وقانوأ احل م ا لي.
 - 55وفيما يترل يتوف املتس ن ال عـ للد ـراءا تـنص كتلـ ال ـوانم علـ رأ ”املتسـ ن
الولداع التس نيما الـيت هـي اتسـتو :قـدرة ذوي الـد
االقتصادي واالجتماعي“ يش
املتوتيف واملن دن عل م الت الي ا وهو ما ي  30ا املاعم من ـايل د ـ األتـرة.
ويالتــايلا فــفأ املتســتديدين املتســتهدفم مــن التس ـ ن االجتمــاعي ي رــوأ ا الدهــتم األو
ال ال ــم .ريــ رأ احلــد األقصــ لَّتــرار احلاليــم لستــ اأ االجتمــاعي ال ي ــن رأ تتحملــه
ال األتر ا الدهم التسادتم وما فوقها.
(ب) ألر

التندي والرصد عل الصريد ا لي

 - 56يرتمــد ي ـ األهــداا ا ااعيــم لَّلديــم لــد كــب عل ـ فراليــم ت ــد امــدماع
االجتماعيم األتاتيم للتس اأ وقد رني املتسخوليم عـن مرظمهـا ولـداع احل ـم ا لـي.
ومع ذلكا كاأ التندي والرصد عل الصريد ا لي ألريدما يتسبب الروام التاليم
 - 57االفت ريريار إ ا /ريريدرا  -يــالنظر ناتــم املتســخوليم عــن امــدماع الصــحيما يــترم
ترزيز ال دراع عل الصريد ا لي والرم ا الوقـ ندتسـه علـ كدالـم تـوافر املـوارد البشـريم
املدريم؛ وخب ا ذلكا تي وأ رفع متستو :املراف الصحيم عد اجلدو .:وروصـ ال نـامل
الوتأ للترجي يتح ي اهلدا  5من األهداا ا ااعيم لَّلديم وزارة الصحم يالب ا تنظـيم
دماع التوليد ا لـاالع ال ـوارا وت يـيم االلتياجـاع مـن املرافـ الصـحيم واملتستشـدياع
(مــن ناليــم الورــاع والتوزيــع) لت ــوأ قواعــد مــن رج ـ ترزيــز قــدراع احلــد مــن الوفيــاع
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النداتيم .ويالنتسبم للبيهما تل ام ـم ا ااعيـم للدلـبم للدتـرة  2016-2011الضـوء علـ
علـ
احلاجم تنميم قدراع ولداع احل م ا لي عل تندي املهام املنوتـم مـا واالألـ
و تليم اهام البيهم واملتصلم ياملوارد ال بيريم والنظـر ا امـ ة الت نيـم ال زمـم لتنديـ رل ـام
قــوانم املــوارد البيهيــم وال بيريــم الــيت تتســتدعي ت بيـ ت نيــاع جديــدة ومت ــورة (علـ تــبي
امل ــالا نظــام املرلومــاع اجليرافيــم والنظــام الرــاملي لتحديــد املواقــع والت يــيم وقواعــد البيانــاع
ورييف نظم املرلوماع عل رب م ا نترن ).
 - 58ا /يريريود للريريى املريريوارد  -يلــزم تســم ال ــدراع املختتســيم واملاليــم للولــداع احل وميــم
ا ليم ا جمال ت د امدماع املتستديدين ل دالم تندي التـد ع الدرالـم مـن رجـ يـ
األهــداا ا ااعيــم لَّلديــم .ورفــاد ت ريــر ــي رجــراز مرهــد دراتــاع التنميــم ومنظمــم األمــم
املتحــدة لل دولــم (اليونيتســي ) يرنــواأ ” تســم ت ــد امــدماع ا ليــم مــن رج ـ األهــداا
ا ااعيـم لَّلديـم ا آتـيا لالـم الدلـبم“ Improving local service delivery for the MDGs in
Asia: the Philippines’ case” (PIDS Discussion Paper, No. 2009-34 (Makati City,

 ))Philippines, November 2009يلأ الن الدـوري للتسـل اع واملهـام واملتسـخولياع مـن رجـ
تندي امدماع املن ولم املتسخوليم عنهاا نتيجم لتسن قوانم احل ـم ا لـي ا عـام 1991ا رد:
”عــدم تواف ـ يــم تــل اع ومتســخولياع ولــداع احل ــم ا لــيا وال ــدراع املختتســيم
واملاليم“ .وتش ا لدراتم ريضا رأ ال يود علـ املـوارد وروجـه الرجـز املختتسـي تـخثر علـ
نوعيــم وكميــم امــدماع امل دمــما وال تــيما ا مرظــم البلــدياع وامل اترــاع ذاع الــد
املــن دن مــن الدهــتم امامتســم والتسادتــم .وتـ ز هـ ز الشــواري احلاجــم ت يـ اجلهــود
املب ولم لترزيز ال درة االتتيراييم للولداع احل وميم ا ليـم مـن رجـ تسـم ت ـد امـدماع
املتستديدين.
 - 59تدي االمتثال  /ظام ارة ا/داخلير احلكم احملل /لزصد ا/ت يرييم  -علـ الـرريم مـن
املنشوراع الدوريم ذاع الصلم الصادرة عن الوكـاالع احل وميـم الوتنيـم املرنيـم يشـلأ نشـاء
آليم لرصد الت دم ا رز عل الصريد ا ليا ف تزال ال ـ مـن ولـداع احل ـم ا لـي تدت ـر
نظــم الرصــد املناتــبم الــيت مت نــها مــن تتبــع ت ــدمها ا ــرز وت ــد البيانــاع وا لصــاءاع
املصــندم ا الوق ـ املناتــب مــن رج ـ ديــد التــد ع ال زمــم لتح ي ـ األهــداا ا ااعيــم
لَّلديم .واا رأ نشاء نظام للرصد (م نظام الرصد اجملتمرـي) ين ـوي علـ ت لدـما ال يـزال
ـديا .ورفضـ
تشجيع ولداع احل م ا لي عل االتت مار ا نظام مـن هـ ا ال بيـ يشـ
تــد امت ــال ولــداع احل ــم ا لــي ا تندي ـ نظــام وزارة الدا ليــم واحل ــم ا لــي للرصــد
والت ييم عاقم اجلهود املب ولم ا نشاء نظام يوفر املرلوماع عن الت دم ا رز عل الصـريد
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ا ليا واملبادراع اليت اخت هتا ولداع احل ـم ا لـي واالتـت ماراع الـيت متـ مـن رجـ دعـم
يــ األهــداا .ولــددع وزارة الدا ليــم واحل ــم ا لــي األتــباب التاليــم لتــد امت ــال
ولداع احل م ا لي
• ن ص األموال ال زمم لتوجيه املتساعدة الت نيم وت ديها عل الصريد الوتأ؛
• االلتباس النايع من روجه اال ت ا ا ردواع ـع البيانـاع ا تتبـع الت ـدم ا ـرز ا
ي األهداا ا ااعيم لَّلديم عل الصريد ا لي؛
• تضارب رولوياع عبء الرم ؛
• روجه اال ت ا ا فهم كيديم م ء االتتماراع وتدوينها؛
• صرويم تر ب البياناع ملدة ث ن تنواع يتسبب توء دارة التسج ع.
 - 60تريريدي االمتثريريال يف مريريا تعلريريق بريريا بال ل ري يصصريريا امليزاصيريرير ا /ف ريريا ا ا/صريريلر
باألهدا ا منا ير /أل/فير  -تلب الترميم املشترك الصادر عـن دارة امليزانيـم والتنظـيم واهليهـم
الوتنيــم للتنميــم االقتصــاديم رقــم  )11(2011-01األجهــزة احل وميــم املرنيــم ت ــد ت ــارير
تــنويم عــن امل صصــاع وا ندــاا وا يــازاع املترل ــم يتندي ـ ال ـ امل واألنش ـ م واملشــاريع
املتصلم ياألهداا ا ااعيم لَّلديما اليت ردجمتها اهليهم يييم ديـد االتـت ماراع املاليـم احل وميـم
امل صصــم لَّهــداا ا ااعيــم لَّلديــم .واــا رأ ردواع التتبــع هــي ص ـ وك متســت لم للرصــد
ومل تُـرا ـ ل عمليــم الت ـييفا فــفأ تصــني رنشـ م التــد اماصــم ي ـ مــن األهــداا
ا ااعيــم لَّلديــم قــد ال يرــأ يـ ل جهــود دجلويــم مــن جانــب ولــداع احل ــم ا لــي ا وألــع
وتندي ال امل واألنش م واملشاريع امل صصم لتح يـ األهـداا .ويالتـايلا ال يـزال الت ـييف
املترمد من رج ي األهداا ا ااعيم لَّلديم متستصويا عل الصريد ا لي (وزارة الدا ليـم
واحل م ا ليا عام .)2010
 - 61لدم املسا اة يف حتد د أ /و ا األهدا ا منا يرير /أل/فيرير للريى ا/صريعيد احمللري  -مـن
ليــث التسياتــاعا ال يــزال الــدعم ا لــي ريـ كــاا ل تــتجايم ليايــاع اهلــدفم  4و  5مــن
األهداا ا ااعيم لَّلديـم .ومـن امل لـعا عـ املنـات وامل اترـاعا رأ هـ ين اهلـدفم لظيـا
يلدىن رولويم ا جمال دعم التسياتاع فيما يم ولداع احل م ا لي .وه ا يـوفر يرـن األدلـم
عن التسـبب الـ ي ارـ يلـوا هـ ز اليايـاع مت لدـا علـ الصـريد الـوتأ .وال يـزال ألـماأ
__________
( )11يرنــواأ ”املبــادا التوجيهيــم ألــداء ال ــايع املختتســي علـ ا يـ ا عــن امل صصــاع والند ــاع ا امليزانيــم
اا ا ذلك الياياع وا يازاع املاديم لَّهداا ا ااعيم لَّلديم“.
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صــحم األمهــاعا اــا ا ذلــك تســم مرــدل انتشــار وتــاع منــع احلم ـ رو تــوف الصــحم
ا ياييــما مــن دن األولويــم فيمــا يــم تلــك الولــداع .وعلـ هـ ا النحــوا ال يــزال التحــدي
املتم ا رراك ولداع احل م ا لي ا دعم ه ز الياياع عن تري وألـع تياتـاع حمليـم
يش مصدر قل يال .
(ج) النمو ليس رام للجميع
 - 62عل ـ الــرريم مــن اــو االقتصــاد عل ـ مــد :الر ــد املاألــيا مل تص ـ فواعــدز رك ــر
الدهاع ف را وألردا .وال تزال رراعجل مرينم من التسـ اأ ف ـ ة علـ الـرريم مـن تنديـ الـ امل
امل تلدـم للحــد مــن الد ــر .وتظـ لــاالع ف ـر صــيادي األيــاك واملــزارعم واألتدــال ورفــراد
األترة الراملم حلتسامم اما ومن دوأ رجر رعل من لاالع الد ـر علـ الصـريد الـوتأا
ومل تتحتسن عل مد :الر د املاألي .كما ال تزال الشروب األصليم من ألمن الدهاع األك ـر
رأ
ألردا .وك لكا ال تزال لصم الرمالـم الضـريدم جممـو الرمالـم مرتدرـما ممـا يشـ
الرديد ال يزالوأ يرملوأ ا ر رروا ري متست رة نتسبيا.
(د) روجه التداوع يم املدأ والري
 - 63هناك فـوارا كـب ة يـم املنـات مـن ليـث صـاا مرـدالع تتسـجي ت ميـ املـدارس
واتــتمرارهم ا الدراتــم و متامهــا .واألداء رفض ـ ا املنــات ذاع متوتــيف الــد التســنوي
األعلـ لَّتــرة .وع ـ وة عل ـ ذلــكا فــفأ اال اهــاع مــن ليــث نتســبم البنــاع البــنم ا
رنــه مــن الضــروريا يييــم يـ املتســاواة يــم اجلنتســما
الترلــيم االيتــداعي وال ــانوي تشـ
تركيـز اجلهـود علـ الدتيـاأ .ويتتسـرب الدتيـاأ ألاـم مضـ روأ للرمـ رو ألاـم يدت ـروأ
املال ال زم لشراء لوازم املدارسا رو ل لم اتهم الرتياد املدرتم.
 - 64ويالنتسبم لصحم األمهاعا هنـاك روجـه تدـاوع راتـرم يـم املنـات اجليرافيـما ي ـن
رأ ترــز :عــدم كدايــم فــر احلصــول عل ـ امــدماع النداتــيما وال تــيما ا األمــاكن
الواقرم ا منات يصرب الوصول ليهاا و ري ذلـك مـن الروامـ االجتماعيـم واالقتصـاديم
الـيت تــخثر ا اتــت دام ــدماع الرعايــم الصــحيم .وعـ وة علـ ذلــكا فــفأ نتســبم كــب ة مــن
املواليد مـا زالـ تـتم ا املـول دوأ لضـور عمـال صـحيم مهـرة ول ـن يواتـ م مـا يتسـم
ال ــاي ع (املشــرفاع الت ليــدياع رو الشــربياع)ا وال تــيما ا املنــات الــيت يترــ ر وصــول
دماع الرمال الصحيم املهرة ليها .ويش ال نامل الوتأ للترجيـ يتح يـ اهلـدا  5مـن
األهداا ا ااعيم لَّلديم رأ النتساء يدضلن الوالدة ا ييوهتن لروام كتلدما منها ما يلي
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• املراملم املدت رة

االلترام اليت يتل ينها ارج ييوهتن؛

• ان ا الرـ ج امل ـدم مـن م ـدمي الرعايـم الصـحيم التسـاي م للـوالدة واملتسـاعدة رثنـاء
الوالدة والرعايم ال ل م للوالدة؛
• يرد املتسافم اجليرافيم؛
• الت الي

املاليم.

 - 65وررــ ريضـــا رأ اجملموعـــم ال املـــم مـــن ـــدماع الرعايـــم امل دمـــم قبــ الـــوالدة
ري متالم للمررةا ما يرأ ألـاعم فـر ياليـم األامهيـم لتحتسـم الصـحم الرامـم للمـررة وترزيـز
ي نتاعل رفض للحم  .وتشم الشواري األ ر :روجه ال صور اليت ترتري نظـام ا لالـم
ال بيما وعدم اتت دام املراف الصحيم يتسبب قلم التوعيم وتزايُـد االلتياجـاع ريـ امللبـاة مـن
دماع تنظيم األترة وتزايد لاالع احلم يم املراه اع.
(هـ) ال يود عل البياناع
 - 66يش ريضا عدم توافر البياناع ا دثم املترل م يبرن املخرراع رو تالتـها ا الوقـ
املناتب ديا للتسياتاع وال امل الدرالما ويرز :ذلـك رتاتـا الدتـراع الداصـلم ال ويلـم
ا ع البياناعا والدجوة الزمنيم يـم ـع البيانـاع و هيزهـا ونشـرها .وعلـ تـبي امل ـالا
ال تصـدر ت ـديراع الوفيـاع يـم الرألـع واألتدـال دوأ امامتسـم والوفيـاع النداتـيم ال كـ
ث ن مخس تنواع .وع وة عل ذلكا لولع عدم وجود رهداا حمددة يالنتسبم لـبرن
املخرراعا م الرم ا تار اهلـدا 1ا وفـر احلصـول علـ ليـازة مضـمونم لـَّر ا
تـار اهلـدا ( 7كدالـم االتـتدامم البيهيـم)ا واليايـاع الـواردة ا تـار اهلـدا  .8وكـاأ مـن
اجملدي يصورة ركـ رصـد الت ـدم ا ـرز ا تـار تلـك املخرـراع لـو كانـ األهـداا حمـددة
يش صريجل.
 - 67كمـــا رأ تصـــني البيانـــاع لتســـب اجلـــنس واملن ـــم اجليرافيـــم ليـــوي ا تصـــميم
التد ع املناتبم .ولالياا ال تتوفر البياناع املصندم لتسب اجلنس ال فيمـا يترلـ يرـدد مـن
مخرـراع األهـداا ا ااعيـم لَّلديـم ا لـم رأ البيانـاع الوتنيـم وا قليميـم املصـندم جيرافيـا
متالم يتسهولم يالنتسبم ملرظم املخرراع .وال تُصدِر ريضا هيهم االلصاءاع ا الدلبم البيانـاع
عل صريدي األقـاليم وامل اترـاع ال ا مـا يترلـ يبضـرم مخرـراعا ويبلـ عنـها مـن ـ ل
املرصــد ا قليمــي لَّهــداا ا ااعيــم لَّلديــم ومرصــد األهــداا ا ااعيــم لَّلديــم عل ـ صــريد
امل اتراع/املــدأ .ييــد رأ املخرــراع املتــوفرة هلــا حمــدودة يتســبب االفت ــار ييانــاع مصــندم
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لتســب امل اترــاع وعــدم تــوفر البيانــاع علــ صــريدي امل اترــاع والبلــدياع .والبيانــاع
ري متالم ال ا ولداع احل م ا لي اليت اتت مرع ا نشاء نظام حملي جلمـع البيانـاع مـن
رج رصد الت دم ا رز ا ي األهداا ا ااعيم لَّلديم عل الصريد ا لـي .ونظـام الرصـد
اجملتمري ري متاح ريضا ا يع ولداع احل م ا لي يتسـبب ال يـود املاليـم .فرـدد قليـ منـها
من ر رص ا اجلولم ال انيم من الدراتاع االتت صاعيما ول ـن مرظمهـا ال يتسـت يع متايرـم
الدراتم االتت صاعيم األو يتسبب الروام امل كورة رع ز.
(و) ال وارن ال بيريم واليت من صنع ا نتساأ
 - 68رثر وقو ال وارن اليت من صنع ا نتساأ وال بيريم ريضا ا ي األهـداا ا ااعيـم
لَّلديم ا الدلبم اليت هي من رك ر البلداأ املررألم لل وارن ا الرامل .ويرر ت ريـر الدلـبم
املرللــي امـامس عــن األهــداا كيديــم تنحــو هـ ز ال ــوارن ن ـ األتــر ريـ الد ـ ة
داعرة الد را رو األتر الد ة املزيد من الد ر.

جيم  -الدروس املتستدادة
 - 69فيمــا يلــي يرــن الــدروس املتســتدادة مــن تنديــ التــد
ا ااعيم لَّلديم

ع ذاع الصــلم ياألهــداا

• أ ت لي ـ هيهــم منظمــما م ـ اللجنــم املترــددة ال اعــاع املرنيــم يالتزامــاع التنميــم
الدوليما ي يادة الرصـد وا يـ ا يشـلأ امت ـال البلـد لَّهـداا ا ااعيـم لَّلديـما مهـد
ألداء ال ايع املختتسي عل األهداا ا املهام الراديم للح ومم.
ال ري
• أ ديد الوكاالع الراعدة لتسب جمال ك من األهداا ا ااعيم لَّلديم امل لل لـ
قــد يتســر ترميمهــا ا مهــام الوكــاالع احل وميــم املرنيــما واالعتــراا ياملتســخولياع
و ملها لدعم األهدااا و ديد رولوياع األهداا ا امليزانيـم الوتنيـم .ومـع ذلـكا
تدعو احلاجم اتتررا عـدد مـن التسياتـاع املتضـاريم واملتدا لـم ومواءمتـها مـن
رج كدالم التندي الدرال.
• الشــراكاع التسلتســم .يت لــب تنديـ الــنظم علـ ــو ركـ مــن ال دــاءة لاتــم يــع
رصــحاب املصــلحم ياحلــد األدىن اــا التــزم ك ـ رــريك يال يــام يــه .ويلــزم املزيــد مــن
عل متستويما كما يلي
التنتسي امل
–
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فيما يم الوكاالع احل وميم الوتنيم اليت ينبيي ل منها ت اآل ـر علـ
مبادراتـــه الراميـــم تـــوتم األهـــداا ا ااعيـــم لَّلديـــم تداديـــا ل زدواجيـــم
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ولتح ي التزامن يم املشاريع اا يتيجل للشركاء تسـم عمليـم يـ جمموعـم
األهــــداا .وي ــــن رأ تتــــو وزارة الدا ليــــم واحل ــــم ا لــــي ال يــــادة ا
ه ا الشلأ.
–

فيما يم ولداع احل م ا لي ترزيز التنتسي فيما يم ولداع احل م ا لـي
ي ـــن رأ يزيـــد التماليـــم ألـــداء ال ـــايع ا لـــي يال امـ ـ علـ ـ األهـــداا
واليايـــاع .وي ـــن لولـــداع احل ـــم ا لـــي ذاع األداء األفضــ رأ تتبـــادل
ممارتـــاهتا التســـليمم مـــع اجلهـــاع الـــيت ال تـــزال مت لدـــم عـــن اللحـــاا مـــا.
وي ن الجتماعـاع راي ـاع ولـداع احل ـم ا لـي رأ ت ـوأ م انـا مناتـبا
لل يام ي لك.

• أ وألع تياتاع من رج هتيهم ييهم لتـوتم األهـداا م ـن ولـداع احل ـم ا لـي
يدور اجلهم الراعدة ا ت د امدماع من رج دعم يـ األهـداا.
من االأل
ومــــع ذلــــكا يلــــزم ترزيــــز قــــدراهتا املختتســــيم واملاليــــم ل دالــــم الدراليــــم ا تنديـــ
تداي التد .
• تــوافر البيانــاع الرييــم رتــاح نشــاء نظــام لتتبــع الت ــدم ا ــرز علـ الصــريدين الــوتأ
وا لـــي .ومـــع ذلـــكا ي ـــن زيـــادة تســـم نظـــام الرصـــد ذا رتيحــ ا لصـــاءاع
والبياناع امل عمم ا الوق املناتب واملصندم لتسب اجلنس واملن م اجليرافيم.
• مــن املهــم تالــم البيانــاع علــ الصــريد ا لــي ل دالــم تنديــ التــد ع املناتــبم.
وقد تبم ذلك ا اع ولداع احل م ا لي اليت اتت دم البياناع املتسـت اة مـن
نظام الرصد اجملتمري مل تل األريرا ا يـدءا مـن وألـع ـيف التنميـم ا ليـم املخاتيـم
لَّهداا ووصوال رصد الت دم ا رز .ري رأ الرديـد مـن ولـداع احل ـم ا لـي
ال تزال اجم املزيد من التشجيع عل االتت مار ا نشـاء نظـام لرصـد البيانـاع.
ديــد األولويــاع
وينبيــي ريضــا ترزيــز ال ــدراع عل ـ اتــت دام البيانــاع اهلادفــم
وصياريم ال امل واملشاريع الدرالم الراميم دعم األهداا ا ااعيم لَّلديم.
• من األامهيم ا اأ وألع نظام من رلنه رأ يوفر قاعدة ييانـاع للمرلومـاع عـن الت ـدم
ا ــــرز علـــ الصــــريد ا لــــيا واملبــــادراع الــــيت اختـــ هتا ولــــداع احل ــــم ا لــــي
واالتت ماراع املند ة مـن رجـ دعـم يـ األهـداا .ويُـ ز ذلـك احلاجـم يـ ل
اجلهــود مــن رج ـ ترزيــز تندي ـ نظــام الرصــد والت يــيم ال ـ ي ت ب ــه وزارة الدا ليــم
واحل م ا لي.
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• تي وأ من املديد رصد املبادراع املض لع ما من رج دعم ي األهـداا ا ااعيـم
لَّلديم ا تياا ت ييم املتساامهاع امل دمم من رج ي األهداا .ويلزم تسم آليـم
ا ي ا اليت وألرتها اهليهم االقتصاديم وا ااعيم الوتنيم و دارة امليزانيم والتنظيم لرصـد
ا يازاع املاديم واملاليم للح ومم .ومن اجملدي ريضا نشـاء نظـام لرصـد اجلهـود الـيت
تب هلا منظماع اجملتمع املد وق ا األعمال.
• يلــزم ترزيــز رنشــ م الــدعوةا ا ألــوء احلاجــم تــب جديــدة ومبت ــرة يــ ا
ولداع احل م ا لي يشلأ األهـداا ا ااعيـم لَّلديـم ويـدورها احليـوي ا يازهـا.
ويترم نشر املزيـد مـن األدواع والـ امل الـيت جـر :ت ويرهـا ألـداء ال ـايع ا لـي
عل األهداا من رج تشجيع تلك الولداع عل االتتدادة من ه ز األدواع.
• اتتنادا الـدروس املتسـتدادة مـن تـوتم األهـداا ا ااعيـم لَّلديـما ينبيـي رأ تُندـ
عمليم التوتم ملا يرـد عـام  2015ا وقـ والـد ا يـع ولـداع احل ـم ا لـي.
وينبيــي ت ــد الــدعم وينــاء ال ــدراع للولــداع األف ــر والولــداع األألــر مــن
ليث ال دراع.
• الشــدافيم ا ا دارة ا ليــم يرــد االلتــزام التسياتــي ل بــار املــوردم ا داريــم ا لــيم
ــوة ا هـ ا اال ــاز .وتــتجر الشــدافيم ا ا دارة ا ليــم املتســخولم ا لــيم رك ــر
ضوعا للمتساءلم رمام نا بيهم جلهم تندي يراجمهم ا ااعيم.
• ترزيز النمو الشام للجميع ليوي ل دالم لصول الدهاع األرد ف را واألك ـر ألـردا
عل املتساعدة الضـروريم ملتسـاعدهتا علـ تسـم رروفهـا املريشـيم .ولـ لك ينبيـي رأ
توجه املوارد املنات ا رومم وختصيصها ملتساعدة ررد فهـاع التسـ اأ ألـرداا مـن
قبي ـ صــيادي األيــاك واملــزارعم واألتدــال والشــروب األصــليم .ويــالنظر رامهيــم
توف فر الرم يلجر للدهاع األك ر ألرداا ينبيي رأ ي ـوأ اـاد فـر الرمـ ا
صميم اتتراتيجياع احلد من الد ر.
• لددع م تنميـم الدلـبم للدتـرة  2016-2011األهـداا االتـتراتيجيم الرعيتسـيم
التاليم لتح ي النمو الشام للجميع (ر) ت وير اهلياك األتاتيم علـ ن ـاا واتـع؛
(ب) مرـــاي ا دارة األعلـ ـ ؛ (ج) التنميـــم البشـــريم وت ـــوين ررس املـــال البشـــري؛
(د) والت ديـ مــن وتــلة الد ــر يشـ مبارــر؛ (هــ) وتــوف فــر الرمـ  .وينبيــي
تشجيع اجلهود التراونيـم الـيت يبـ هلا كتلـ رصـحاب املصـلحم مـن رجـ يـ هـ ز
االتــتراتيجياع .ومــن املتوقــع يرــد ذلــك ا دــا عــدم املتســاواة ألأ احلصــول عل ـ
فر التنميم ياع متتساويا ع املنات اجليرافيم وع الد والن اا االجتماعي.
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ردىن لـد مـن رثـر ال ـوارن ال بيريـم والـيت مـن
• من الضروري الرم عل الت ليـ
دياع ا النهو ياحلد من الد ر ا البلد .وتدعو هـ ز
صنع ا نتساأا ألاا تش
تــوف رــب اع األمــاأ ال زمــم للحــد مــن لــاالع انت ــال النــاس
الشــواري
داعرة الد ر.

ثانيا  -جمال التركيز املواأليري

صياريم تار الدلبم للتنميم املتستدامم

 - 70تتل ص الرجليم الشاملم للتنميم املتستدامم ا الدلبم ا رأ ”يري ك فلبـيأ ا ر ـاء
وتـ م وعدالـم وكرامــم “ .وهنـاك رجليـم تمولــم والتـزام يــلأ يتسـتديد كـ فلبــيأ علـ قــدم
املتســاواة مــن النمــو االقتصــاديا ورأ ي ــدر علـ التمتــع ــوا ا نتســاأا ورأ ـ م اناتــه
يال ام ا جمتمع تتسودز الردالم والتس م والتماتكا ورأ يا ا انتسـجام مـع ال بيرـم .وهـي
رجليـــم تن لــ مـــن الشـــرب وتتضـــمن الت لرـــاع املشـــتركم جملتمـــع يُرلـــي مـــن رـــلأ األتـــرة
والر قاعا ويشم التنو ا ويدعم ل وا ا نتساأا و ترم ال بيرما وي در التراوأ.
 - 71وتــتتح ه ـ ز الرجليــم مــن ـ ل يلــورة اميــاراع والرمليــاع وال ــراراع ا تــار
املبادا التوجيهيم التسبرم التاليم اليت ترت ذاع رامهيم قصو :ا تياا الدلبم
 - 1ا/سريريريالمر ا/اي يريريرير ا /ريريريدرة االسريريريتيعابير  -تتســـلم التنميـــم املتســـتدامم يال بيرـــم
يوصدها موردا مـن املـوارد ا ـدودة والضـريدما فضـ عـن راـا تـران مشـترك .وهـي
يـ التنميـم االقتصـاديم
تـرم تـ متها وحمدوديـم قـدرهتا االتـتيراييم ا التسـري
والبشريم لضماأ اتتمرار نتاجيتهاا ال لَّجيال احلاليم ف يف ول ن امل بلم ريضا.
 - 2األسس ا /و ر /القتصاد ا/كل  -تتمتسـك التنميـم املتسـتدامم ياألتـس ال ويـم
ل قتصاد ال ليا اليت تتتسـم يتسـ مم البيهـاع املاليـم والن ديـم ومتانـم املوقـع امـارجي.
وتتولد ا دارة املاليم التسليمم ا يـراداع الرامـم ال زمـم لت ـد امـدماع االجتماعيـم
األتاتــيم للتنميــم البشــريم والبنيــم التحتيــم اجليــدةا الــيت تــخثر عل ـ ج ـ ب االتــت مار
لت وين ررس املال.
 - 3احتزام ح ريو ا صسريان ا/عدا/رير االجتماليرير  -ت ـوم التنميـم املتسـتدامم علـ
التــرام احل ــوا األتاتــيم ري ـ ال ايلــم للتصــرا ألي ر ـ صا والتســري الوفــاء
يااللتياجــاع األتاتــيما واملشــاركم ال املــم ا ليــاة اجملتمــع ا لــيا وا نصــاا ا
الوصول تب كتسب الري واملوارد.
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 - 4ا/سريريالم ا /ظريريام األمري  -ت دـ التنميــم املتســتدامم لـ اجلميــع ا الترــاي
التســلمي واآلمــن مــن ـ ل ترزيــز ع قــاع الوعــام االجتمــاعي عــن تريـ االتــت رار
االجتماعي والتسياتي ا البلد والتس مم ا قليميم فيما يم البلداأ اجملاورة.
 - 5املسريريل /ير املإلريريتزكر  -ت ــوأ التنميــم املتســتدامم متســخوليم اعيــم مشــتركما
وريـ ـ قايلـــم للتجزعـــم .وت ـــوم اهلياكـ ـ والرمليـــاع املختتســـيم علـ ـ روح التضـــامن
والت ـــارب والشـــراكم فيمـــا يـــم اجلهـــاع الداعلـــم الرعيتســـيم ا ميـــداأ التنميـــما ري
احل وماع ومختتساع األعمال ومنظماع اجملتمع املد واملنظماع ا ااعيم الدوليم.
 - 6احلساسير ا/ث افير ا/د يرير  -تـرم التنميـم املتسـتدامم التنـو ال ـاا واملرـاي
األ قيم واجلـوهر الرولـي للمجموعـاع ا ثنيـم امل تلدـم ـو ينـاء جمتمـع متماتـك
وعادل وتلمي ي وم عل ل وا ا نتساأ .وما يزيد من رامهيم ذلك هو اتتسام الدلـبم
يتردد األعراا وال افاع واألدياأا فهي وي رك ر من  100اعم عرقيـم  -ليويـم
منتشرة ا يع ر اء األر بي .
 - 7ا/سكان املسريت ز ن  -ترت ـز تياتـم التنميـم املتسـتدامم وخت ـييف الرمـ علـ
فهــم الــدينامياع يــم التسـ اأ واملــوارد والبيهــم والتنميــم .وي دـ التسـ اأ املتســت روأ
قدرة االقتصاد واحل وماع والبيهم عل تلبيم االلتياجـاع األتاتـيم ودعـم التيـي اع
التحويليم و متست ب من الر اء والصحم واالتتدامم.
 - 72واتتررــادا م ـ ز املبــادا التســبرما يرت ــز ت ـار التنميــم املتســتدامم امل تــرح علـ ث ثــم
رهداا ااعيم وتنيم مرتب م يركاعز التنميم املتسـتدامم الـيت يرـزز يرضـها الـبرنا وهـي النمـو
االقتصادي والتنميم االجتماعيم واالتت رار البيهي .ويدعم ه ا ا تـارُ دمـاج الشـواري البيهيـم
واالجتماعيم واالقتصاديم عل يع املتستوياع ا عمليـاع الت ـييف والتنديـ مـن رجـ تلبيـم
االلتياجاع األتاتيما و تسم متسـتوياع املريشـما و ايـم البيهـم واملـوارد ال بيريـم مـن رجـ
متست ب عادل ومزدهر وآمن جلميع الدلبينيم.
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الش الرايع
ا تار امل ترح للتنميم املتستدامم
عي

الرجليم
ك فلبيأ ا ر اء وت م وعدالم وكرامم
جمتمع متم ن وآمن ومتماتك

البيهم الصحيم واملوارد ال بيريم
•

•
•
•

اقتصاد متتسم يال داءة
وال وة والديناميم

الوصـــــــول املـــــــوارد ال بيريـــــــم
و ــــــدماع الــــــنظم ا ي ولوجيــــــم
وت اتم فواعدها عل و عادل
لدـــــع املـــــوارد البيهيـــــم وال بيريـــــم
و ايتها وتلهيلها
اتــت دام املــوارد ال بيريــم عل ـ ــو
متستدام
تســــم جــــودة اهلــــواء واألراألــــي
واملوارد املاعيم

•
•
•
•
•
•

اتتدامم التركيبم التس انيم والتوزيع التس ا
تســم الترلــيم وال دــاءاعا اــا ا ذلــك
ال افم ووتاعيف ا ع م والدنوأ
تــوف التســ ن واملتســـتوتناع علــ ـــو
الع وم عم ي ن م ت لدته
اجملتمراع الصحيم
احلمايم االجتماعيم الدرالم
املختتســـــــاع والشـــــــراكاع املدتولـــــــم
و اماألرم للمتساءلم

• الرمالـــم ال املـــم واملنتجـــم والرمـــ
ال ع للجميع
• النمـــــو ا قليمي/امل ـــــا الشـــــام
للجميع
• ق اعــاع الزراعــم والصــناعم وامــدماع
ال ادرة عل املنافتسم دوليا
• االقتصاد ال اعم عل الت نولوجيا

احل م الرريد وا ندا ذ الدرال
البنيم التحتيم (املاديم وري املاديم) امل عمم واملتتسمم يال داءة
زيادة ال درة عل الت ي

 - 73ويييم

مع كاتر تي املناخ وال وارن ال بيريم

ي الرجليم الشاملما اري الرم عل تندي األهداا الرعيتسيم التاليم

 - 1قامــم اقتصــاد متتســم يال دــاءة وال ــوة والديناميــم لتح يـ األهــداا الرعيتســيم
األريرم التاليم
(ر)

الرمالم ال املم واملنتجم والرم ال ع للجميع()12؛

(ب) النمو ا قليمي/امل ا الشام للجميع؛
__________
( )12لددهتا منظمم الرم الدوليـم يلاـا متسـتو :للرمالـم ي ـن رأ صـ فيـه علـ عمـ
وال ادرين عليه والبال م عنه.
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(ج)

ق اعاع الزراعم والصناعم وامدماع ال ادرة عل املنافتسم دوليا؛

(د)

االقتصاد ال اعم عل الت نولوجيا.

 - 2هتيهــــم جمتمــــع مــــتم ن وآمــــن ومتماتــــكا لتح يــ ـ األهــــداا الرعيتســــيم
التستم التاليم
اتتدامم التركيبم التس انيم والتوزيع التس ا ؛

(ر)
(ب)
ا ع م والدنوأ؛
(ج)
م ت لدته؛

-3

تســـــم الترلـــــيم وال دـــــاءاعا اــــا ا ذلـــــك ال افـــــم ووتـــــاعيف
تــــوف التســ ـ ن واملتســــتوتناع علــ ـ

ــــو العــ ـ وم عــــم ي ــــن

(د)

اجملتمراع الصحيم؛

(هـ)

احلمايم االجتماعيم الدرالم؛

(و)

املختتساع والشراكاع املدتولم واماألرم للمتسخوليم.

توف موارد ييهيم وتبيريم صحيما لتح ي األهداا األريرم التاليم

(ر)
فواعدها عل

الوصول
و عادل؛

املوارد ال بيريـم و ـدماع الـنظم ا ي ولوجيـم وت اتـم

(ب) لدع املوارد البيهيم وال بيريم و ايتها وتلهيلها؛
(ج)
(د)

اتت دام املوارد ال بيريم عل

و متستدام؛

تسم جودة اهلواء واألراألي واملوارد املاعيم.

 - 74تشم الشواري احلايم والشاملم اليت ترزز األتاس لتح ي ث ثم رهدااا كمـا يلـي
(ر) احل م الرريد وا نداذ الدرالا (ب) والبنيـم التحتيـم املاديـم وريـ املاديـم الدرالـم وال افيـما
(ج) وزيادة ال درة عل الت ي مع كاتر تي املناخ وال وارن ال بيريم.
 - 75وتي وأ دعم يع الرناصر ا ايم نظـام فرـال للرصـد وا دارةا وهـو ريدـال رتاتـي
ا جــدول رعمـــال ال ـــرأ  21ا الدلـــبم .وتـــيحدد تـــار التنميـــم املتســـتدامم اتـــتراتيجياع
متوت م وتويلم األج للنـهو يالتنميـم املتسـتدامم ا املتسـت ب مـع التتسـليم ا الوقـ ندتسـه
يلوجه ال صور التساي م.
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 - 76ويييم تندي تار التنميم املتستدامما تُ ترح م تندي يـم تدرايـم ث ثيـم املرالـ ا متتـد
عل مد 30 :تنم من عام  2016عـام 2046ا وتشـم اتـتراتيجياع وريايـاع قصـ ة
ومتوت م وتويلم األج من رج ي الرجليم.
 - 77وهتدا املرللم األو ( )2022-2016اليت تتوجه ام م ا ااعيم املتوت م األجـ
لسدارة امل بلما احلدـاظ علـ امل اتـب الـيت ل تـها ا دارة احلاليـم ياتـت دام نظـام فرـال
لــددع توجهــاع اتــتراتيجيم تانيــم عل ـ النحــو املــبم ا
دارة املــوارد البيهيــم وال بيريــم .و ُ
الش امامس.
 - 78وتتشم املرللم ال انيم ( )2034-2023توجهال و اقتصاد قـادر علـ الت يـ ا
تــار مــن التنميــم املتمات ـ ما اــا ا ذلــك مراعــاة ال ــدرة االتــتيراييم لنظــام املــوارد ال بيريــم.
وتــوا تــدعم تــتم توجهــاع اتــتراتيجيم علـ األقـ هـ ز املرللــما الــيت مــا تتوتــع ن ــاا
اتتراتيجياع املرللم األو رو ترززز.
 - 79وتتتستديد املرللم ال ال م ( )2046-2035من امل اتـب الـيت تـتُح ا املـرللتم
التساي تما وهي تتو يلوا اقتصاد متست ر يوفر لياة عاليم اجلودة جلميع الدلبينيما وي دـ
وجود ييهم متستدامم ومرنم.
 - 80وي لع مع ذلك رأ االتتراتيجياع ا ـددة ا املرالـ الـ ن ال تـزال ررـاديم
رأ يــتم ديــد تــيناريو التنميــم ا ه ـ ز الدتــرةا مــع مراعــاة التسياتــاع وال ـ امل واألنش ـ م
واملشاريع ال اعمم واملوارد .وتتوألع ـم ل ـ ق ـا تراعـي ام ـيف والتسياتـاع والـ امل
واملشاريع املواأليريم وامل انيم ال اعمما تتستررد يتسيناريو التنميم.
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الش امامس
مرال واتتراتيجياع التندي امل ترلم
2022 - 2016
النمو االقتصادي ال ب
واملتستدام ال اعم عل نظام فرال
دارة املوارد البيهيم وال بيريم
•
•
•
•
•
•
•
•

ا تـــــــرا يت ـــــــوير اهلياكــــــ
االتاتيم
ت وير حمركاع جديدة للنمو
ا تــــرا يا صـــ لاع املاليــــم
والن ديم
كدالـــم وجـــود مختتســـاع ذاع
مصداقيم
متساواة الدر ا ااعيم
ترزيز النمو ا قليمي/امل ا
ترزيـــــز تشـــ ـ ي ال ـــــيم وينـــــاء
ال داءاع
ترزيز وكدالـم نظـام فرـال لرصـد
مرــــاي جــــودة املــــوارد البيهيــــم
وال بيريم

2034 - 2023
االقتصاد املرأ والتنميم
املتمات م ا تار ال اقم
االتتيراييم لنظم املوارد ال بيريم

2046 - 2035
االقتصاد املتست ر واحلياة الراليم
اجلودة للجميع مع كدالم البيهم
املتستدامم واملرنم

• ترزيـــز التواصـ ـ علـ ـ الصـــريد
الوتأ

• اتــتدامم حمركـــاع النمــو علــ
الصريدين الوتأ وا لي

• ترزيـز ق اعــاع ال اقــم وا نتــاج
املتتســــم يال دــــاءة مــــن ليــــث
اتت دام املوارد وامدماع

• اتــــــتدامم ق ــــــاعي الصــــــناعم
وامـــــدماع ال ـــــادرين علـــــ
املنافتسم الدوليم

• توتـــيع ن ـــاا حمركـــاع النمـــو
ا لي وترزيزها

• كدالم فر الـترلم مـد :احليـاة
من رج تسم الرفاز

• تشــجيع االيت ــار لزيــادة ال ــدرة
التنافتسيم عل الصريد الدويل
• ترزيز ت وير ال داءاع
• زيادة الوراع

امضراء

يرنامل عم لل اعاع ذاع األولويم/حمركاع النمو
ق اعاع الزراعم ومصاعد األياك واملوارد البيهيم وال بيريم
ت وير البىن التحتيم
ق اعاع الصناعم وامدماع وال ا االجتماعي

 - 81وتيجري ثراء تار التنميم املتستدامم وعناصـرها امل تلدـم مـن ـ ل املشـاوراع مـع
رصحاب املصلحم الرعيتسيم ا مرال كتلدم .وتي وأ من الضروري ت ويرز مع الوق يـث
يــدمل املرــارا امل تتســبم اجلديــدة واحل ــاع املتســتجدة والتحــدياع املــتي ة .وتيتواصـ توتــيع
ن اا األهداا واألولويـاع االتـتراتيجيم رو تن يحهـاا يـالتزامن مـع الت بـ مـن صـ ليم تـار
التنميم املتستدامم ا ق اعاع مترددة ا يع ر اء البلدا تبرال لنتاعل الرصد والت ييم امل بلم.
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 - 82وتيلي املواف م علـ تـار التنميـم امل تسـتدامم وألـ ُع ـم عمـ مدصـلم مـن امل ـرر رأ
ت وأ عريضم ال اعدة ومتستندة مبدر التنميم املتستدامم الداعي مشاركم رصحاب املصلحم
املترـــددين وينـــاء توافــ اآلراء .وتـــوا تصـــبجل األهـــداا ا ااعيـــم واألهـــداا ذاع األولويـــم
واملبــادراع االتــتراتيجيم تــار التنميــم املتســتدامم األتــس الــيت تــي وم عليهــا ديــد اليايــاع
واملخرراع ل مرللـم خت ـييف الرمـ  .وتـت وأ لليايـاع آفـاا زمنيـم واألـحما ومخرـراع
قايلم لل ياس من رج ألماأ املتساءلم عن النتاعل .ونتيجم لستار الزمأ ال وي األج ا تتُحدد
ا اع الرعيتسيم ا فتراع حمددة لبياأ الت دم ا رز ا ي رجليم التنميم املتستدامم.
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