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 موجز 
املـدعا   الق ـون األةـ ة  ش يـزال  مـوخ األ ـ ا  على الرغم مـن الااجـا املدـرن شات ـاف ال  ـر  

الذين يقي ون   ف ر مدعا كب ا على حنـو غـ  م بـولأ فادقـان ال  ـر وا رمـان غـ  املتخـل  للـدة   النا ـ  
عـــن ال  ـــر دـــو القمـــال وااقـــدا  فـــر  ا خـــول علـــى القمـــ  الواـــر وا ـــدما  الخـــحي  األ ا ـــي  واملـــوافن 

 ممــن لفلتــوا مــن ال  ــر ةــول ال ــنوا  ا مــح ع ــرة املا ــي   يــاة   ويقــيك ك ــ مت  ــي أ الدبيقيــ   ش اــزال 
 حم وف  لمل اطر لل رب من ةط ال  ر  وما در ت لوجه الت او  اتزايد   ك   من البلدانأ

 2017/208وينــــاعك اــــذا الت ريــــر  امل ــــد  ا ــــتااد  مل ــــرف ا لــــح اشعتخــــان  واشجتمــــاع   
   اـــــــذاي التحـــــــدا     ـــــــياة ةدـــــــ  التنميـــــــ  امل ـــــــتدام 68/1و  61/16ول ـــــــراف  المقيـــــــ  القامـــــــ  

ولاــداا التنميــ  امل ـتدام  املت املــ  وغــ  ال ادلـ  للتازاــ أ واــدن الت ريـر اش ااــا  ا اليــ   2030 لقـا 
وغـ اي مـن األاـداا والتـاا  متا ـيا  1دو اهلدا  لوجه الاادط  كما يت خى 1املتخل  دتح ير اهلدا 

اي  دناء لوجه التآزف مـن لجـ  ال ضـاء ما هنج مت ام  ملقال  ال  ر املتقدن األدقانأ واو ال  ليضا  إم ا
ــــر علــــى ال  ــــر علــــى ادــــاة األدقــــان اشعتخــــاني  واشجتماعيــــ  والبي يــــ   مــــا اشعــــااا ل اجــــ  إ   ادبي

   البلدان اليت اواجه حتدا  إمنااي  خمتل  أ ا ااايايا  متنوع 

https://undocs.org/ar/A/RES/61/16
https://undocs.org/ar/A/RES/68/1
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عــانفا علــى اوجيــه و ــيتقو اقزيــز الاــون الوطنيــ  مــن ةــول اطــا  متقــدن األطــراا عــو  ي ــون  
وا ــ   منطومــ  ا لــح اشعتخــان  واشجتمــاع      ــا  التحــدا  وال ــر  الن طميــ أالتقــاون الــدو  

ال رعيـــ   اهلي ـــا   واملقيافيـــ  املوجـــونة    يـــا يـــمنـــلا لـــذلس التن ـــير الـــدو   ا ـــتنانا إ  ا ـــلة التحليل
ا ــــتنانا ليضــــا  إ  و ـــقاا ال ــــو  كمنطومــــ  متقــــدنة واملنتــــدا  التادقـــ  هلــــا  و  واألجــــزاءواي ـــا  ا ــــلاء 

 لصحاب املخلح أ
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  ق  م - اوال 
ش ازال مقدش  اات اف ال  ر املدعا اواص  اراجقاا الذ  ددلاه منـذ ع ـونأ ف ـول ال ـاة دـو  - 1

  اات  ــ  لك ـر مــن دليــون  ـ ث مــن دـرادن ال  ــر املــدعا   ـا    لــس   دقــ  2015و  2000عـام  
مــن لف ـــر دلــدان القـــاكأ وح ــ   لـــس وا ــدا مـــن ل ــرخ مقـــدش  ا ــد مـــن ال  ــر علـــى الخــقيد القـــامل    

 الب ري أ اتفيخ
مليــون  ــ ث    767لك ــر مــن  -ديــد لن  مــوخ األ ــ ا  الــذين يقي ــون   ف ــر مــدعا  - 2

من كـ  ااايـ     ث      يا لحناء القاك  يقيك فأ (1)كب ا على حنو غ  م بول  ش يزال - 2013عا  
(أ كمـا لصـبا ال  ـر ياكـز دخـوفة E/2016/75نوشف   اليو  )ااطر الودي    1.90ل  ا  على لع  من 

أ ودينما اخن   ال  ر الناجم ل د التحدا  ال لى   يث يط  عم ه واا اعه مناطر مقين متزايدة   
ا خـول علـى التقلـيم إم اايـ  ض الـدة   فـ ن لدقـان ال  ـر وا رمـان غـ  املتخـل  للـدة   م ـ  عن اخن ا

 عـــــدن األ ـــــ ا  البـــــاعو   ال  ـــــرويطـــــ  اليـــــد لو ا ـــــدما  الخـــــحي  األ ا ـــــي   ش اـــــزال مت  ـــــي أ 
 أ  م تمرينلدةالت او    ا ا م الرةاء والتباين امل تمر   لدقان التنمي  غ  املتخل  لات   ويط   نون
وال ضاء على ال  ر جبميا صوفاي ولدقاناي   ا    لس ال  ـر املـدعا  اـو لكـل حتـد يواجاـه القـاك  - 3

ــــ   ومدلــــ  ش غــــه عنــــه لتح يــــر التنميــــ  امل ــــتدام أ و لــــس لمــــر يرصــــداي عنخــــر حمــــوف    ةدــــ  التنمي
الخـانفة عـن املـ متر الـدو  ال الـث   اليت ا    إ  جاا  ةد  عم  لنيـح للل 2030امل تدام  لقا  

لتمويــ  التنميــ   واا ــاة لفيــح املقتمــد   إطــاف اا اعيــ  األمــم املتحــدة انطافيــ  د ــان اتــ  املنــا   وإطــاف 
  إطـــافا عامليـــا  ــــامو لل ضـــاء علـــى ال  ــــر 2030-2015 ـــيندا  للحـــد مــــن خمـــاطر ال ـــواف  لل ــــاة 

 والناوض للتنمي  امل تدام أ
أ ولعتمـان اـذاي ا دـ   ع ـد 2030على ال  ر او اـدا فاي ـ  و ـام    ةدـ  عـا  وال ضاء  - ٤

فؤ ــاء الــدول وا  ومـــا     يــا دلـــدان القــاك القـــز  علــى حتريـــر الــنح الب ـــر  مــن طتيـــان ال  ــر وعلـــى 
ال ضـاء علـى ال  ـر جبميـا ”اضميد جـرا  كوكبنـا و  طـهأ واهلـدا األول مـن لاـداا التنميـ  امل ـتدام  اـو 

أ وا ــم  التــاا  ال ــبا املتخــل  دــه     لــ  غــاا   ال ضــاء علــى ال  ــر املــدعا “ اله   كــ  م ــانل ــ
للنــاأ ل قــو لينمــا كــااوا  وة ــي  ا ــب  الرجــال والن ــاء واألط ــال مــن  يــا األعمــاف الــذين يقــااون ال  ــر 

 لخقيد الوطين للامياأ  داف النخف على األع   وان يذ اطم واداد  محاي  اجتماعي  منا ب  على ا
  ا ــرف لن ي ــون املو ــوخ 2030ومـن لجــ  نعــم جاــون ال ضــاء علــى ال  ـر وحت يــر ةدــ  عــا   - 5

ال ضاء على ال  ر جبميا صوفاي ولدقاناي ”او  2017الراي   لدوفة ا لح اشعتخان  واشجتماع  لقا  
أ و  إطــاف ان يــذ “ ا  الخـل عـن طريــر ا ــايا التنميـ  امل ــتدام  واقزيــز ال ـر  والتخــد  للتحــدا  

ومتادقتاــا وا تقرا ــاا   تــاف ا لــح مو ــوعا  فاي ــيا   ــنوا  يقــزز مــن ةولــه الت امــ  املتــوازن دــو  ا دــ 
 األدقان ال ود  للتنمي  امل تدام أ

وي  ــ  ا لــح اشعتخــان  واشجتمــاع  اــواؤ   مو ــوعه الراي ــ  ال ــنو  مــا املو ــوخ ال ــنو   - 6
منتدى ال يا   الرفيا امل توى املق ون حتـت فعايـ  ا لـح  مـن لجـ  اقزيـز اشا ـاةأ ومو ـوخ امل اد  لل

__________ 

وف ـــــــــــــــــــــــــــا  لبيـــــــــــــــــــــــــــا   البنـــــــــــــــــــــــــــس الـــــــــــــــــــــــــــدو   الـــــــــــــــــــــــــــيت ح ـــــــــــــــــــــــــــن اشطـــــــــــــــــــــــــــوخ علياـــــــــــــــــــــــــــا   املوعـــــــــــــــــــــــــــا ال ـــــــــــــــــــــــــــب    (1) 
www.worldbank.org/en/topic/poverty/overviewأ 

https://undocs.org/ar/E/2016/75
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أ وينــاعك املنتــدى ليضــا  “ال ضــاء علــى ال  ــر واقزيــز اشزناــاف   عــاك متتــ ”اــو  2017املنتــدى لقــا  
ا ــتقراض  مــن لاــداا التنميــ  امل ــتدام  ولوجــه ارادداــا مــا لاــداا لةــرى  دتــرض اي ــ  إجــراء  موعــ   

 3و  2 و 1اـــ  األاـــداا  2017متقمـــر للت ـــد  ااـــرزأ واألاـــداا الـــيت  ـــيار  ا تقرا ـــاا   عـــا  
املنتــــدى حتــــت فعايــــ   لاق ــــان 2017  متوز/يوليــــه  2017أ واتــــور نوفة ا لــــح لقــــا  1٤و  9و  5 و

انف عـــن الــزء الرفيـــا ا لــح  والـــزء الرفيــا امل ـــتوى مــن ا لـــح  واعتمــان انعـــون الــوزاف  امل ـــا  الخــ
 امل توى واملنتدى ال يا   الرفيا امل توىأ

أ واــدن 2017ويتنــاول اــذا الت ريــر املو ــوخ الراي ــ  للمالــح اشعتخــان  واشجتمــاع  لقــا   - 7
مـن لاـداا التنميـ  امل ـتدام    إطـاف  1اش ااا  وال ر  والتحـدا  ا اليـ  املتخـل  دتح يـر اهلـدا 

أ كمــا الــ  إم اايــ  دنــاء لوجــه التــآزف مــن لجــ  ال ضــاء علــى ال  ــر   2030  عــا  التن يــذ ال لــ   دــ
ــــــ   مــــــا ا ــــــليط الضــــــوء علــــــى  ــــــا انجــــــراءا  املت ــــــذة   األدقــــــان اشعتخــــــاني  واشجتماعيــــــ  والبي ي  ي
اش ـــااايايا  املتنوعـــ  الـــيت ح ـــن لن اتبقاـــا البلـــدان الـــيت اواجـــه  ـــياعا  وحتـــدا  وطنيـــ  خمتل ـــ أ و  

طميــ  الــيت اتدلــ  املزيــد مــن التقــاون والقمــ  علــى  ــياة القــامل   اــدن الت ريــر التحــدا  وال ــر  الن  ال
 الخقيد الدو أ

  وجيمـــــا دـــــو امل ـــــا ا  2017وي ـــــتند الت ريـــــر إ  القمليـــــ  التحضـــــ ي  لـــــدوفة ا لـــــح لقـــــا   - 8
األمــــــم املتحـــــدة انمناايــــــ   التحليليـــــ  امل دمـــــ  مــــــن منطومـــــ  ا لـــــح اشعتخــــــان  واشجتمـــــاع  ومنطومـــــ  

واملــــدةو  امل دمــــ  مــــن لصــــحاب املخــــلح    م ــــافكاتم   لجــــزاء نوفة ا لــــح ومنتدااــــه  ومنطومــــ  
ا لحأ و يتم إدراز اشدت افا  األة ة    ال ال ضاء على ال  ر على ل اأ امل ـا ا  ال نيـ  النا ـ   

 أ2017  د ان اذا املو وخ ةول نوفاه لقا ا لحعن عم  
وينبتـ  عــراءة اــذا الت ريـر لشعــاان مــا ا ريــر األمـو القــا  الــذ  لعـد للمناع ــ  املوا ــيقي  لــدوفة  - 9

لاــداا التنميـــ  و املتقــدن األدقــان  ال  ــرفيمــا وفاء النــااج االـــ  ان ــا   ”واملقنــون  2017ا لــح لقــا  
 (أE/2017/69) “امل تدام 

  
 20٣0الفقر يف سياق خطم عام  - اثنيا 
 القضاء على الفقر: عمل غري  سنز - الف 

علـى الــرغم مـن امل ا ــ  الــيت حت  ـت  ف ــد ابــاين الت ـد  ااــرز   ال ضــاء علـى ال  ــر وش اــزال  - 10
ى حت يـر األاـداا      ياة القم  علـ2015و  2000لوجه الت او  عاام أ وةول ال اة دو عام  

 اــذافــوة ا ــط الــدو  لل  ــر املــدعا يقي ــون   ال ــادر حتــت كــان ك ــ ون ممــن اات لــوا انمناايــ  لفل يــ    
أ وكاات الزانا  الخـت ة   الـدة  املتاايـ  مـن النمـو اشعتخـان  لو التحـويو  ا  وميـ   مبا رةا ط 

 فوة الس القتب أكافي    ك   من األ يان شات ال األ ر املقي ي  
و  إطاف لاـداا التنميـ  امل ـتدام   اوجـد  اجـ  إ  دـذل جاـون متضـافرة شات ـال الماعـا   - 11

ال ـــ ااي  املتب يـــ  مـــن دـــرادن ال  ـــر املـــدعاأ ومـــن دـــو الـــذين ش يزالـــون يقي ـــون حتـــت ا ـــط الـــدو  لل  ـــر 
واوجـد صـقود  ب   واـم لك ـر ف ـرا املدعا  ي   عدن من يقي ون حتت اذا ا ط مبا رة د    عن    ع

 الوصول إليامألكل   

https://undocs.org/ar/E/2017/69


E/2017/64 
 

 

17-07307 5/22 

 

ممن لفلتوا من درادن ال  ر   ال نوا  ا مح ع رة املا ـي  يقي ـون  يـاة حم وفـ   وش يزال ك   - 12
لمل اطر لل رب من ةط ال  ر وام عر   للخدما  اليت ح ن لن ادفا هبم مرة لةرى إ  اوة ال  ـرأ 

  وش  ـــيما اشات ا ـــا  النا ـــ  عـــن هلـــذاي اشات ا ـــا ومـــا الـــاادط القـــامل   يتزايـــد اقـــرض األ ـــ ا  
ال ـــواف  الدبيقيـــ   وكـــذلس عــناأل ـــواة القامليـــ   ولمنــا  املنـــا   اذدــذل  و   ا لــ  التـــدف ا  الرل اليـــ 

 املال   والنزاعا  و اش  الت رن النا   عناماأ
ومـــــن التحـــــدا  األ ا ـــــي  األةـــــرى الـــــيت اقـــــاض حت يـــــر لاـــــداا التنميـــــ  امل ـــــتدام  ا ـــــاعم  - 13

ة ازايــد ال ــوافة   ال ــروة والــدة  والنتــااج علــى ادــاة امل  ــرا  الوم ــاواةأ ف ــد  ــاد   تمقــا   ك ــ  
الراي ــي أ و ـــل   البلــدان الـــيت  ــاد  اخن ا ـــا مباــرا   م ـــتوا  ال  ــر   إطـــاف األاــداا انمناايـــ  

  املااـ  مـن النـاأ    75لفل ي   ظلـت الوم ـاواة حتـدا عاامـاأ ف ـ  البلـدان الناميـ   يقـيك لك ـر مـن 
وكااــت أ (2)1990دخـوفة لكــل مــن ا اواــه   عــا   2010ا ــاو  فياــا اوزيــا الــدة    عــا    تمقـا 

 لوجه الوم اواة اآلةذة   التزايد مت  ي  ليضا    البلدان املت دم  ةول الس ال اةأ 
وح ــــن لن اــــ ن  لوجــــه ااقــــدا  امل ــــاواة املتاصــــل  إ  زانة صــــقود  ال ضــــاء علــــى ال  ــــرأ وعــــد  - 1٤

نفا ـ   لجريـت مـ ةرا واضـمنت م افاـ  دـو دلـدان القـاك األك ـر م ـاواة واألك ـر ا ـاوات   اوزيـا ةلخت 
  املاا    البلـدان الـيت يزيـد فياـا الت ـاو  ا ـبيا يـ ن   1الدة  إ  لن  دو  زانة   الدة  دن ب  

ن الـيت ازيـد فياـا امل ـاواة   املااـ   دينمـا اـ ن  ا ـح الـزانة   البلـدا 0.6إ  ة   مقدل ال  ر دن ب  
 أ(3)  املاا  ٤.3ا بيا إ  ة   مقدل ال  ر دن ب  

 
 اوجه التآزر والتسفيذ املتكا ل أله اف التسميم املست ا م - ابء 

ح ـــ  او ـــيا ادــــاة ةدـــ  التنميـــ    ــــا ي ـــم  اعتمــــان لاـــداا التنميـــ  امل ــــتدام   حتـــوش كبــــ ا    - 15
ال يا   انمنااي  القاملي أ فانجراءا  املت ذة لل ضـاء علـى ال  ـر وحت يـر التنميـ  امل ـتدام  مااددـ  واتدلـ  

 ازن   امل ا و أا تاال   يا ااي  مت امل  ازيد إ  لعخى  د من فر  التآزف وحت ر التو 
واتياـــ  لـــذلس  زان الدلــــ  علـــى ا امـــ  ال يا ــــا  دخـــوفة كبـــ ةأ فالت امــــ  ي ـــا   صــــميم  - 16

التنمي  امل ـتدام   وك يقـد مـن املم ـن اةـا  عـرافا   يا ـااي    األدقـان اشعتخـاني  واشجتماعيـ  والبي يـ  
داعــا  وفيمــا ديناــا ونعــم  لــس الت امــ  دخــوفة منقزلــ أ ويلــز  حت يــر الت امــ  دــو ال يا ــا  ناةــ  ال 

مــن ةــول ك الــ  ان ــير ال يا ــا  واا ــاعاا علــى ادــاة الاــون انمناايــ  املبذولــ  علــى الخ ــقد الــوطين 
 وانعليم  والقامل أ

فقلــى  ــبي  امل ــال  اوجــد لوجــه دزف   الاــون الراميــ  إ  ال ضــاء علــى ال  ــر مــن ةــول او ــيا  - 17
امل ــاواة دــو الن ــو واقزيــز عمالــ  املــرلةأ وعــد ابــو لن الن ــاء الــو  ي ــافكن   ال ــوة  ادــاة التقلــيم وك الــ 

القاملــ  يقــدن ا ــت ماف نةلاــن   حت ــو التتذيــ  والخـــح  والتقلــيم ل ااــدة لفــران األ ــر املقي ــي   ممــا يقـــزز 
 ــ  مقــدش  وفيــا  لــدة أ ويقتــل اــوف  اتذيــ  لفضــ  وةغــ  املتخــ  لم ــتوى املقي ــ  واــد مــن ال  ــر 

 قد الن اينأالر ا واألط ال واألماا  من امل ا   اشجتماعي  ل يا ا  القمال  املت امل  اليت اراع  الب  
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مبا ـــرة  دق ـــرة لاـــداا لةـــرىأ وةلـــر اـــذاي  1و   ـــياة لاـــداا التنميـــ  امل ـــتدام   يـــرابط اهلـــدا  - 18
ا ـــق  مـــن ال يا ـــا   ا  الخـــل أ وةـــول املنتـــدى اشفاباطـــا  إم اايـــ  حت يـــر لوجـــه التـــآزف وا امـــ  طاا ـــ  و 

   ـــــتناعك للت خـــــي  م ـــــال  ا امـــــ  2017ال يا ـــــ  الرفيـــــا امل ـــــتوى املقـــــين للتنميـــــ  امل ـــــتدام     عـــــا  
)الخــح   3 )ال ضـاء علـى الـوخ( و 2و  1ال يا ـا   وش  ـيما لفضـ  ال ــب  لتح يـر التـآزف دـو األاــداا 

 )املوافن البحري (أ 1٤ )الخناع  واشدت اف والبه التحتي ( و 9 الن و( و )حت ير امل اواة دو 5والرفااي( و 
وما ادل عليه لوجـه الـاادط اـذاي اـو لن ا امـ  ال يا ـا     ـياة لاـداا التنميـ  امل ـتدام   - 19
   ــياة األاــداا انمناايــ  لفل يــ أ فقلــى  ــبي  امل ــال  يتدلــ  حت يــر منــه  عمــ  لك ــر اق يــدااــو منــه 
اتـــار امل ـــتدا  اش ـــدوخ  اموعـــ  وا ـــق  مـــن األا ـــد  املااددـــ  م ـــ  التـــدةو     ـــال اهلند ـــ  ان

ـــااي وال يـــا   ـــزانة اااصـــي  واش ـــت ماف   البنيـــ  التحتيـــ  الري يـــ  وزانة ال  ـــاءة   ا ـــت دا  املي الزفاعيـــ  ل
إمناايــــ  لةــــرى  كالتو ــــا لةتيــــافا  لفضــــ    ةخــــيث لفاض إ ــــافي  لمثاتــــار الزفاعــــ أ واــــ  حتــــدا  

ا ضـــر  امل ـــتدا  ومحايـــ  التنـــوخ البيولـــوج  والتحـــول إ  اطـــم للداعـــ  من  ضـــ  ال ردـــون  اتدلـــ  ليضـــا 
 من التق يدأ ممادل و ا  يا ا  وهنج مت امل  على نفج  

و ـــيلز  ليضـــا  لن ا ـــقى  يـــا الاـــا  ال اعلـــ  والاـــا  صـــا ب  املخـــلح  إ  حت يـــر ا امـــ   - 20
أ و ـــيتم   ل ـــد التحـــدا  اهلامـــ    ك الـــ  املواءمـــ  ال قالـــ  دـــو الاـــون الـــيت ابـــذهلا  موعـــ  ال يا ـــا 

الاا  ال اعل  انمنااي  اليت اـزنان انوعـا مـن لجـ  نعـم ا امـ  ال يا ـا    ـا    لـس   إطـاف ان ـيط 
ن النوب علـى صـقيد وعد درز د    ةا  التقاون دو دلدا أال راك  القاملي  من لج  التنمي  امل تدام 

ا  ومــا  دوصــ ه عــوة اامــ     ــال التنميــ   كمــا اتمــ  لن ي ــتمر ازنان عــدن وانــوخ الاــا  ال اعلــ  
 القام  وا اص  املقني  للتنمي أ

 
 الطادع ال جسا ي للفقر - جيم 

الخدما  د ل لاواعاـا الـيت اـ در   فةلواي  نينام    طادقهأ  ك  ين ممنلتارد    ال  ر  وف ا   - 21
مناــاأ و  دقــ  وإةراجاــا ال  ــر نااــرة اــذاي األ ــر  إنةــالاأل ــر املقي ــي  وا  اتــا ات ــب     مــداةي 

 عري  من ا تما د اا  مت رفة وم عت  يقيك فياا حتت ةط ال  رأ البلدان  حر عداخ  
وغــ اي مــن ل ــ ال ا رمــان  وعــدفتم علــى  ا تمــاش  اقــرض األفــران لو األ ــر املقي ــي  لل  ــرو  - 22

ف ط على طبيق  الخدما  اليت ا در فيام د  اقتمـد ليضـا علـى الو ـا ش اقتمد ا رور من ناارة ال  ر  
األو  لف ــــــر املقي ــــــي  مــــــن  يــــــث األصــــــول والــــــدة  وال ــــــدفة علــــــى ا خــــــول علــــــى ال ــــــلا وا مايــــــ  

لو األصـــول ااـــدونة خمـــاطر صـــحي  لو صـــدما   اشجتماعيـــ أ فقنـــدما يواجـــه األ ـــ ا   وو املـــدةرا 
  البلــدان ي ــاا د  لــس دفقون إ  واــدة ال  ــرأ و لةــرى فــ هنم عــد يقاــزون عــن اــددر لمــوفام وك ــ ا مــا ي ــ

 النامي  والبلدان املت دم  على ال واءأ
البــا   املااــ  مــن الــذين ي لتــون مــن ال  ــر غ 60إ   20وابــو الت ــديرا  لن ا ــب  اــااو  مــن  - 23
مليـون  900 ـنوا   ولن مـا ي ـرب مـن  10إ   ٤ي قون   درادنه من جديـد ةـول فـاة اـااو  مـن  ما

  ث على الخقيد القامل  عر ـ  للوعـوخ   دـرادن ال  ـر اتياـ  لفزمـا    ـواء كااـت ماليـ  لو طبيقيـ  
(أ وإ ـــاف   إ   لـــس  فـــ ن الـــذين لفلتـــوا مـــن دـــرادن ال  ـــر E/CN.5/2017/3لو غـــ   لـــس )ااطـــر الودي ـــ  

  ال ــياة االــ  الــذ  يقي ــون فيــه لو مــن  يــث  حب ــ  م ــاييح الــدة  ح ــن لن يطلــوا ف ــراء ا ــبيا  
 اقر ام  اش  من ا رمان ال ديد   الخح  والتقليم وامل توى املقي  أ
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وفة ادبير ا ااايايا  خمتل   للتخد  لل  ـر املـدعا وا يلولـ  نون وا   اذاي البيا   إ   ر  - 2٤
وعوخ الناأ   درادن ال  ـر وا  ـاع علـى الت ـد  الـذ  اـرزاي مـن ي لتـون م ـن دـرادن ال  ـر املـدعاأ وش غـه 
أل  ةدــ  وطنيــ  او ــا لل ضــاء علــى ال  ــر عــن ف ــم  يا ــا  اتبــاين حب ــ  الدــادا القــادر لو الــداام 

رمان اليت يواجااا األ  ا أ و  الو ا األم    ي ت د  مـزيج مـن األنوا  لتـوف  ا مايـ   اش  ا 
من الخدما   وحت و ظـروا األ ـر املقي ـي   د ـب  ا ـم  او ـيا ادـاة ال ـر  ونعـم ا ـرور الـداام 

 من ناارة ال  رأ
حــــل يت ــــه فاا أ الــــدينام  لل  ــــر يــــرابط للتــــذاء واألمــــن التــــذ علــــى الدــــاداواــــ  م ــــال  ةــــر  - 25

اــوف  الــدعم ألصـــحاب ا يــازا  الخــت ة واأل ـــر  فمــن الضـــروف التخــد  للخــدما  املتخـــل  للتــذاء  
القامل    الزفاع  والن اء الري يا  و تمقا  ال قوب األصلي  وال ـباب وال  ـا  الضـقي   لو املام ـ أ 

مزجيــا مــن اش ــت مافا   2030ل عــا  ال ضــاء علــى الــوخ واات ــال النــاأ مــن دــرادن ال  ــر حبلــو يتدلــ  و 
لت  يــف  ــدة امل ــتدام   مايــ  اشجتماعيــ  ا واــداد  الزفاعــ  والتنميــ  الري يــ   املراعيــ  لل  ــراء    ــاش

 الخدما  التذااي أ
وح ن لن ي ون لو ااا  ال ـ ااي  ثدـ  للـأل األ يـ  علـى ال ضـاء علـى ال  ـر  دتاد اـا علـى  - 26

أ وح ن لن يتـادر ال  ـر ات ب    نةول الناأ ناارة ال  ر وةروجام منااالدة  واهلياك  اليت ح ن لن 
و الريــف وا ضــر   للــديناميا  ال ــ ااي    ــا    لــس منــو ال ــ ان واهلي ــ  القمــر  واوزيــا ال ــ ان دــ

 ح نه لن ي در فيااأ كما
 

 التوزجع االجتماعي واجلغرايف للفقر - دال 
مـــا الت ـــليم قن ال  ـــر ح ـــن لن ي ـــون نيناميـــا  فـــ ن ل ـــد الـــدفوأ امل ـــت انة مـــن  ردـــ  ان يـــذ  - 27

ومنـاطر جترافيـ  األاداا انمنااي  لفل ي  او لن ال  ـر ح ـن لن ياكـز ليضـا    لو ـا  ف ـا  اجتماعيـ  
دقينااأ ولـذلس فـ ن مقرفـ  مـن اـم ال  ـراء واألمـاكن الـيت يقي ـون فياـا ا ـ   عنخـرا ل ا ـيا   ال ضـاء 

 أعلى ال  ر
وعلـــى وجـــه ا خـــو   اوجـــد ف تـــان كبـــ اتن مـــن ف ـــراء القـــاك مقر ـــتان دوجـــه ةـــا   دـــر لن  - 28

مــن ال  ــر  “جيــوب”ف ــ  الــذين يقي ــون    اتااوز ــا الاــون الراميــ  إ  ال ضــاء علــى ال  ــرأ األو  اــ 
املــدعا وا ركــوا ةلــف الركــ  اتياــ  إة ــاة األ ــواة لو ا وكمــ  لو انعخــاء لو التامــيكأ واقــيك غالبيــ  
لفران اذاي ال      دلدان متو د  الدة  ا ا  فياا   املتو ط مقدش  مرا قـ  للت ـد  ااـرز    ـال 

   تمقــــا  حمليــــ   ايــــ   من خــــل  ددفجــــ  كبــــ ة عــــن ا تمــــا   ا ــــد مــــن ال  ــــرأ ويقــــيك ك ــــ ون مــــنام
 ينتمون إ  ف ا  مام   اواجه مخانف متقدنة من التمييزأ لو

ال ااي  املقر   لل در فا  ف   ال  ان الذين يقي ون   لف ـر البلـدان  الـيت ال  ااي  لما ال     - 29
دلــدا ينت ــر فياــا ال  ــر  2٤فا ــ  لجريــت مــ ةرا عــزل ك ــ  مناــا إ   ــد كبــ  عــن القوملــ أ وعــد  ــدن  ن

 ــا  لناء  ــ ء   م افحــ  ال  ــر  وااتاــت إ  لن    الوعــت ا  ــه املــدعا علــى ادــاة وا ــا ولــدياا
مليــون  ــ ث يقي ــون   ف ــر مــدعاأ ومــا ك ا ــن انــا   265اــذاي ال  ــ  ال رعيــ  مــن البلــدان ي ــ ناا 

اــ شء األ ــ ا  ةدــرا كبــ ا لن ي اكــوا ةلــف فكــ    ــراكا  عويــ  واقــاون إمنــاا  كــاا وفقــال  يواجــه
الت ــد  صـــوب حت يــر لاـــداا التنميـــ  امل ــتدام أ كمـــا يتزايـــد اركيــز ال  ـــر املـــدعا   املنــاطر املتضـــرفة مـــن 
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دق ــا    ــس ال ــو    الق ــد دــو  دلــدا 13  كااــت لــدى 2٤  مــوخ الــس البلــدان الـــ   فمــنالنزاعــا 
 أ(٤)2015و  2005عام  
  املااـ  مـن ال  ـراء املقـدمو   املنـاطر الري يـ  ويقملـون  80لى الخقيد القامل   يقيك حنـو وع - 30

  عداعـا   عناـا للقـاملومرا   ٤  الزفاع أ وازيد ا تماش  لن ي ون عمال الزفاع  ف راء قك ر من 
  البنيــ  التحتيــ و ــقف   اشعتخــان األةــرى  ويقــزى  لــس إ  عوامــ   ــل  مــن ديناــا اخن ــاض اناتاجيــ 

وحمدوني  فر  ا خول على ا دما  اشجتماعي  وا مايـ  اشجتماعيـ   وش  ـيما دـو الن ـاءأ وي ـ   
ال  راء القاملون   املناطر الري ي  ول رام ا ب   كب ة من الذين يقـااون الـوخ و ـوء التتذيـ أ وإ ـاف   إ  

   واهلارة  غالبا ما ا در على املناطر الري ي أ لس  ف ن التحدا  القاملي   من عبي  ات  املنا 
   201٤و  الوعــت ا  ــه  دــدل ال  ــر يز ــف دخــوفة متزايــدة إ  املنــاطر ا ضــري   فحــل عــا   - 31

مليــون مــن عــاطين ا ضــر   القــاك يقي ــون   ل يــاء ف ــ ة ا ــ  فياــا لو انقــد  إم اايــ   881كـان انــا  
 ي  األ ا ي  واملرافر اشجتماعي أ خوهلم على املاوى وا دما  ا ضر 

  كــــان األط ــــال 2013أ ف ــــ  عــــا  وازيــــد ا تمــــاش  ال  ــــر عنــــد األط ــــال عناــــا عنــــد ال بــــاف - 32
مليون ط     ا مـوخأ و  البلـدان الناميـ   ازيـد  385ح لون اخف ف راء القاك  ل  حنو  18 ن  نون

عنــد األط ـال عناــا عنـد ال بــاف  وا ـدف ا ــب  ا تمـاش  القــيك   ل ـر مقي ــي  مقدمـ    ــداف الضـقف 
  املااـ   9.2  املاا   م افا  دن ب   19.5نوشف   اليو  دـ  1.90األط ال الذين يقي ون على لع  من 

  املااــ  مــن  يــا األط ــال  20لل بــافأ واألط ــال األ ــد   ــنا اــم األ ــول  ــاش  إ  يقــيك لك ــر مــن 
اميـ    ل ـر مقي ـي  مقدمـ   وياكـزون   لجـزاء مقينـ  مـن القـاك النـام   نون  ن ا ام     البلدان الن

 أ(5)ا  حتديدا لفري يا جنوب الخحراء ال لى وجنوب   يا
وال  ر او ليضا  ل د األةداف الراي ي  اليت تدن ففااي امل نوأ وي ون ةدر الوعوخ   درادنه    - 33

امي أ وامل نا  لك ر عر ـ  د  ـ  هلـذا ا دـر مـن امل ـنوأ و  ال ن املت دم  لك ر و و ا   البلدان الن
البلدان املت دم  النمو والبلدان النامي  علـى  ـد  ـواء  ا ـون ا تمـاش  القـيك   فد ـ  ال  ـر لكـل عنـد 

 األ ر املقي ي  اليت ارل اا م نا  مناا عند األ ر املقي ي  اليت يرل اا م نونأ
  األ ـــ ا  املنتمـــون إ   اعـــا  األعليـــا  مت ـــيو زااـــدا دخـــوفة كبـــ ة  و  كـــ  مـــا ا ـــد   ح  ـــ - 3٤

وي ــــم   لــــس األ ــــ ا   و  انعاعــــ   واألعليــــا  القرعيــــ  واللتويــــ   ولدنــــاء ال ــــقوب األصــــلي أ ف ــــ  
دلدا  ميـا  وجـد لن لك ـر مـن دل ـ  ال  ـر املتخـ  للتقلـيم والخـح  ينت ـر   لو ـا  األ ـر املقي ـي   33

دلـدا  كااـت لف ـر الن ـاء املنتميـا  إ   اعـا   16اي اا من املنتمـو إ  لعليـ  عرعيـ أ و  اليت ي ون ف 
عرعي  حمروم  ان األك ر عر   ألن ي اكن ةلف فك  الت د     ا  التقليم والخح 
 أ(6)

__________ 

 (٤) Laurence Chandy, Hiroshi Kato and Homi Kharas, eds., The Last Mile in Ending Extreme Poverty 

(Washington, D.C., Brookings Institution Press, 2015).أ 

 (5) United Nations Children’s Fund and World Bank Group, “Ending Extreme Poverty: a Focus on Children”, 

briefing note, October 2016أ 

 (6) Tanvi Bhatkal, Emma Samman and Elizabeth Stuart, “Leave no one behind: the real bottom billion”, ODI 

Briefing (London, Overseas Development Institute, 2015).أ 



E/2017/64 
 

 

17-07307 9/22 

 

ط وا يا جيوب ال  ر ليضا    البلدان املت دم  النموأ فقلـى الـرغم مـن لوجـه التح ـن   متو ـ - 35
م توا  املقي    ش ازال اوجد   لغه البلدان ف ـا   مقر ـ  د ـدة  دـر لن اـا  ةلـف فكـ  الت ـد  

  املااــ  مــن  ــق  الرومــا  80األةــ    ميــانين القلــم والت نولوجيــا واشدت ــافأ فقلــى  ــبي  امل ــال  كــان 
 أ(7)2016   دلدان اشحتان األوفويب مقر ا  در ال  ر   عا 

 
 اقييم التح ايت يف جمال القضاء على الفقر يف جمموعات قطرجم حم دة  - هاء 

  ش ا تــــا مومــــا ال  ــــر اتتــــ  علــــى الخــــقيد يااجــــا ال  ــــر املــــدعا علــــى الخــــقيد القــــامل دينمــــا  - 36
انعليمــــ أ والــــس اتياــــ  مبا ــــرة لتبــــاين الت ــــد  ااــــرز  الــــذ  يتالــــى قو ــــا صــــوفاي   لفري يــــا جنــــوب 

مليـــــون  ـــــ ث   389  املااــــ  مـــــن ف ـــــراء القـــــاك  ل  مــــا يقـــــانل  ٤1إ  ي ـــــ ناا الخــــحراء ال ـــــلى  
لتحليــ  لجــرااي البنــس الــدو أ ومــا ك يــتم اقايــ  واــ ة اش ااــا  ا اليــ  للحــد مــن ال  ــر   لفري يــا  وف ــا

 أ(8)إ   د كب  ا  م تبقد 1حت ير اهلدا  ي ونجنوب الخحراء ال لى  
لنمو صـانفاتا  تيا   ازانا    النااج اال  ان ا     دلدان ك  ة اد و  لع  البلدان منوا  - 37

واا ـــاخ عاعــــدة امل ـــتال وأ ديــــد لن منـــو صــــانفاتا غالبـــا مــــا ي ـــتند إ  ال ــــلا األولويـــ   الــــيت ح ــــن لن 
نفا  اقر اا لخدما    ل واة ال لا األولي  القاملي  وحتد مـن ةيافاتـا لا ـ  النمـو الـذ  ا ـوناي الخـا

دنــاء ال ـدفا     ـا  الخـناع  التحويليــ  وش غـه عـن إ  ال ضـاء علـى ال  ـر وحت يـر التنميــ  امل ـتدام أ 
 األناء اشعتخان  وإ دا  حتول اي ل  ا ر النمو ال ام ألتنويا والتاافة 

ا الدوليــ  واواجــه البلــدان الناميــ  غــ  ال ــا لي  حتــدا  فريــدةأ فاعتمــان اــذاي البلــدان    افتــ - 38
على اطم عبوف ةاص  دبلدان لةرى يزيد من اق يد التحـدا  الـيت اواجااـا   ادـوير الخـناعا  وزانة 
 اادماجاا    و   ال يم  انعليمي  والقاملي أ و يتقو على البلدان الناميـ  غـ  ال ـا لي  لن  ـد فرصـا  

 وعا  ما البلدان ا اوفة وال ركاء انعليميوأجديدة للتقاون    ال البني  التحتي  للقبوف واقزيز الق
للخـدما  اشعتخـاني   ثدراـاومن التحدا  اليت اواجااا الدول الزفي  الخـت ة الناميـ  عادليـ   - 39

وازايد اقر اا لفةداف الدبيقيـ أ وكن ـب  مـن انا ـاة اشجتمـاع   فـ ن ا  ـاار الـيت يتوعـا لن ات بـداا 
مرا  عناـا   البلـدان املرا قـ   5البلدان املن  ض  الدة   نوا من جراء ال واف  الوا ق  النداة ازيد 

يـ   فـ ن ا دـر الـذ  ا ـ له ال ـواف  الدبيقيـ    امل ـت ب  الزفي  الخـت ة النام للدولالدة أ وللن ب  
 يادن إبفنااااأ

وا   ا ديرا  البنس الدو  إ  لن دليوين   ث يقي ون  اليـا   دلـدان اتـادر اتـااج التنميـ   - ٤0
مــن  فياـا للنــزاخ والقنـفأ و ــيزنان اركـز ال  ــر املـدعا   املنــاطر املتضـرفة مــن النزاعـا   إ   ــيزنان مقدلـه

    الوعـت الـذ  اـرز فيـه 2030  املاا  حبلول عا   50  املاا  من ا موخ القامل  اليو  إ  حنو  17

__________ 

األوفويب )ال ــرن الــذ  ي ــ  اخــيبه مــن الــدة  عــن ي ــ  اــذا الــرعم   الواعــا إ  عيــاأ ال  ــر الن ــحت امل ــت د    اشحتــان  (7) 
 European Union Agency for Fundamental Rights, Second European  املااــــ  مــــن الو ــــيط الــــوطين(أ ااطــــر  60

Union Minorities and Discrimination Survey: Roma - Selected findings (Luxembourg, Publications Office 

of the European Union, 2016)أ 

 (8) World Bank Group, Poverty and Shared Prosperity 2016: Taking on Inequality (Washington, D.C., 

World Bank, 2016)أ 
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أ وح ـ  التخـد  للنزاعــا  لولويـ  ا ـاااياي  للتــ  األ يـ  لل ضـاء علــى ال  ـر املــدعا (9)لعـ  القـاك ا ــدما
مــن لاــداا  16ا القــامل  إ  ان يــذ اهلــدا واقزيــز الرةــاء امل ــا أ واــو ليضــا  لمــر ماــم مــا  ــق  ا تمــ
 التنمي  امل تدام  املتقلر لل و  والقدل وامل   ا  ال وي أ

   1990مام   التوزيا القامل  لل  ر إ  البلـدان املتو ـد  الـدة أ ف ـ  عـا   وعد  د  حتول   - ٤1
وعــت ا ــا   يقــيك لك ــر   املااــ  مــن ف ــراء القــاك يقي ــون   دلــدان من  ضــ  الــدة أ و  ال 93كــان 
  املاا  من ف راء القاك   دلدان متو د  الدة   وش  ـيما   لفري يـا جنـوب الخـحراء ال ـلى  70من 

وجنــوب   ــياأ واقــيك غالبيــ  مــن لف ــر  ــ ان القــاك  اليــا    دلــدان اات لــت مــن ف ــ  البلــدان املن  ضــ  
 أ1999الدة  إ  ف   البلدان املتو د  الدة  دقد عا  

ــــــالت ليضـــــــا  زانة    ال  ـــــــر   البلــــــدان املت دمـــــــ  النمـــــــوأ  - ٤2  فالت ــــــديرا  ا ـــــــ  إ  لاـــــــه  و  
مليــون  ــ ث مــن  ــ ان البلــدان املت دمــ  النمــو يقي ــون   ال  ــر   300 كــان لك ــر مــن 2012 عــا 

 أ(10)الو يط  املاا  من الدة   60اخن اض نة  ال رن عن حب   اقري ه لل يم  الن بي  على ل اأ 
 

 استخ ام البياانت وثورة البياانت - واو 
  لضــمان عــد  اــر  ل  ل ــد ةلــف الركــ أ وهلــذاي ل ــقف النــاأمــن الضــروف  مقرفــ  مــن اــم  - ٤3

م ـــــافا  ا ضــــ  إ  التنميـــــ   واةتدــــا البيــــا   ل يــــ   ا ـــــ    او ــــيا ال ـــــر  املتا ــــ  لف ـــــ ا  
عـــن ا اجـــ  إ  ديـــا   جيـــدة ي ـــا  الوصـــول إلياـــا دلتـــ  صـــرا   2030 ةدـــ  عـــا  اقـــلّ  و امل ـــتدام أ 

ــــر  دينــــتواخــــدف   لواهنــــا  لعتبافاــــا األ ــــاأ شةــــا  ال ــــرافا  ال ــــليم أ وعــــد  ــــ  لتح ي الاــــون املبذول
لتتبا الت د  ااـرز صـوب حت يـر لاـداا ا ت دا  م  را  عوي  إ خاايا  ل ي األاداا انمنااي  لفل ي  

ا ــت دا  البيــا   ت امل ــاع  الراميــ  إ  حت يــر الــس األاــداا ليضــا  عيمــ  ودينــأ ملمو ــ  وحمــدنة زمنيــا
واتياــ  لــذلس  ا كــد ةدــ   أ  ــز جاــون التنميــ   وان يــذ اــدةو  حمــدنة األاــداا  وحت ــو امل ــاءل 

 ل ي  ان يط الاون للتو ا   إعدان وا ت دا  ديا   التنمي أ 2030 عا 
اطــ  انــا  دتــرا  كبــ ة   جــونة البيــا   ومــدى اوافراــاأ وعلــى الــرغم مــن  ــدو  حت ــنا    - ٤٤

و  ك ـــ  مـــن األ يـــان  يطـــ  لف ـــر النـــاأ ول ـــق ام ةـــافر  ـــال الرؤيـــ أ ف ـــ  لفري يـــا جنـــوب الخـــحراء 
  املااـــ  مـــن البلــدان إ  ديـــا   كافيـــ   60ال ــلى  الـــيت ي ــتد فياـــا ال  ـــر إ  لعخــى  ـــد  ي ت ـــر حنــو 

مليــون ط ــ   230الخــقيد القــامل   ي ــدف لاــه ك ا ــا  عــط وشنا  حنــو  لرصــد ا ااــا  ال  ــرأ وعلــى
نون  ــن ا ام ــ   ل  مــا ي ــافب فدــا  يــا األط ــال نون  ــن ا ام ــ أ واألط ــال الــذين ش ي ــا لون 
وعــت الــوشنة لو ي ت ــرون إ  وياــر اويــ  غالبــا مــا ي  ــتبقدون مــن ا خــول علــى التقلــيم والرعايــ  الخــحي  

 ا دما  األ ا ي أوغ  ا من 
ومــن الـــدفوأ امل ـــت انة مــن القمـــ  املبـــذول لتح يـــر األاــداا انمناايـــ  لفل يـــ  لن املتو ـــدا   - ٤5

الوطنيــ  ح ــن لن ة ــ  ال ـــوافة   دقــ  األ يــانأ وهلـــذا ال ــب  ينبتــ   مـــل لم ــن وكــان موامـــا  لن 

__________ 

وف ـــــــــــــــــــــــــا  لت ـــــــــــــــــــــــــديرا  البنـــــــــــــــــــــــــس الـــــــــــــــــــــــــدو   الـــــــــــــــــــــــــيت ح ـــــــــــــــــــــــــن اشطـــــــــــــــــــــــــوخ علياـــــــــــــــــــــــــا   املوعـــــــــــــــــــــــــا ال ـــــــــــــــــــــــــب    (9) 
www.worldbank.org/en/topic/fragilityconflictviolence/overview#1أ 

 (10) International Labour Organization, World Employment Social Outlook 2016: Transforming jobs to end 

poverty (Geneva, International Labour Office, 2016).أ 
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من مقاي  الضـقف   ـا    لـس اخنف امل  را      اوخ النح وال ن واشاتماء القرع  وغ   لس 
 املوعا الترا أ

وعـــد ل ـــ ر  اـــدفة البيـــا   املخـــن     مقطـــم البلـــدان عـــن عـــد  ك ايـــ  املقلومـــا  د ـــان مـــن  - ٤6
مــن األاــداا  1ياكــون ةلــف الركــ أ وعلــى  ــبي  امل ــال   ــّ   ا ــث البيــا   املخــن   عــن اهلــدا 

حتدا  عديدة مـن  يـث فصـد الت ـد  ااـرز   حت يـر امل ـاواة انمنااي  لفل ي   املتقلر ل د من ال  ر  
دــو الن ــو   لــس لن م ــاييح ال  ــر النــاجم عــن اخن ــاض الــدة  غالبــا مــا حت  ــ  لفــااض لن مــوافن 
األ ــر املقي ــي  اــوزخ للت ــاو  دــو لفراناــاأ واــذاي امل ــاييح ش ابــو األدقــان الن ــااي  لل  ــر  م ــ  عــد  

 ــم مــوافن األ ــرة املقي ــي  لو عــد  امل ــاواة   ا خــول علــى ا ــدما  القامــ أ كمــا اقاــز امل ــاواة   ا ا
الــنطم ان خــااي  الوطنيــ    ك ــ  مــن األ يــان عــن اــوف  البيــا   الوزمــ  لرصــد خمــاطر الوعــوخ   فد ــ  

 ال  ر واش تبقان من القم  الوار لو ا طم ا ماي  اشجتماعي أ
د  ااــــرز    ــــال ال ضــــاء علــــى ال  ــــر وحت يــــر التنميــــ  امل ــــتدام  دــــوفة   ويتدلــــ  فصــــد الت ــــ - ٤7

ــــنطم  البيــــا    مــــن ةــــول اش ــــت ماف   البيــــا   واقزيــــز ال ــــدفة ان خــــااي   وش  ــــيما مــــن ةــــول ال
ان خـــااي  الوطنيـــ    البلـــدان الناميـــ أ والـــس ال ــــوفة م ـــ ولي  م ـــاك  للح ومـــا  واملنطمـــا  الدوليــــ  

يـــ  وال دـــاخ ا ـــا  وا تمـــا املـــدينأ وش غـــه عـــن زانة التن ـــير والتقـــاون دـــو الـــنطم ان خـــااي  وانعليم
  ونوااــر يــالوطنيــ  واملنطمــا  انعليميــ  والدوليــ  ولصــحاب املخــلح  مــن ا تمــا املــدين واألو ــا  األكانح

ــقد االــ   2030األعمــال لتقزيــز ال ــدفا  الوزمــ  للم ــا     متادقــ  وا ــتقراض ةدــ  عــا   علــى الخ 
والوطين والدو أ وإ  جاا  نمج البيا   امل ـتمدة مـن الت نولوجيـا  الديـدة مـا البيـا   الت ليديـ   

املقلومــا  القاليـ  الـونة  ا  الخـل   د ـدف لكـل مــن  عـدانينبتـ  ا ـت دا  املخـانف الديـدة للبيـا   ن
 الت خي  ودتواار لكل من لج  اقزيز التنمي  امل تدام  وفصدااأ

  
 اإلجراءات السياساايم للقضاء على الفقر - اثلثا 
 الفرص االقتصادجم - الف 

 السهي إىل حتقيع منو شا ل للنميع و تسع القاع ة جتيح الفرص للنميع  
حت يـر النمـو اشعتخـان  املرا ـا واملدـرن  2030يتدل  ال ضاء على ال  ر    ـياة ةدـ  عـا   - ٤8

(  وش  ــيما   لعــ  9مــن لاــداا التنميــ  امل ــتدام ( كمــا يتدلــ  التخــنيا امل ــتدا  )اهلــدا  8)اهلــدا 
نمــو   امل ــت ب    ياــدن دت ــوي  فــر  الاملتزايــدالبلــدان منــواأ فــال  ر امل ــتمر  امل ــان للت ــاو  ال بــ  و 

 ويضقف لدر النمو على ال ضاء على ال  رأ
ومـــــن الـــــدفوأ امل ـــــت انة مـــــن إطـــــاف األاـــــداا انمناايـــــ  لفل يـــــ  لن انـــــا   اجـــــ  إ  اا ـــــاة  - ٤9

اش ـااايايا  علـى الخـقيد الـوطين لـدعم النمـو ال ـام  للاميـا املت ـا ال اعـدةأ كمـا اوجـد  ــروفة إ  
ال  ـــراء علــى إنافة امل ـــاطر مــن لجـــ  زانة نيـــول النمــو ومت ـــو التاـــافة  اةــا  إجـــراءا  حمــدنة مل ـــاعدة

 واش ت ماف املراعيو لل  راءأ
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وا ــ    يا ــا  اشعتخــان ال لــ  عنخــرا  ا ــا   ال ضــاء علــى ال  ــر  مــن ةــول ا ــايا  - 50
اني أ النمــــو اشعتخــــان  واـــــوف  اش ــــت راف اشعتخـــــان  ال لــــ  الـــــذ  اــــد مـــــن  يف الخــــدما  اشعتخـــــ

 فالخدما  ال الب  حتد  لدرا لكل على ال  ر لل يم  املدل  أ
و ـــي ن  اش ـــت ماف   عاعـــدة اعتخـــاني  و افيـــ  لك ـــر انوعـــا إ  دنـــاء ال ـــدفة علـــى الخـــمون    - 51

البلدان النامي   وش  يما لع  البلدان منوا وغ اا من البلدان اليت اواجه لو اعا ةاص أ وح ـن لن ي ـون 
م ـــاواة و   ـــمان اننافة والودـــاخ ا ـــا   ـــري ا عـــانفا علـــى إ ـــدا  التحـــول   ا ـــد مـــن ال  ـــر ال 

امل تدام  للموافن الدبيقي  من لج  حت ير لاداا التنمي  امل تدام أ فال داخ ا ـا    ـدوفاي ةلـر فـر  
إم اايــ  ا خــول علــى القمـ  الواــر  و  ــدوفاي ليضــا  إات ــ  التــدفي  علـى املاــافا  وزانة الــدة  واــوف  

 املقافا والت نولوجيا واشدت افأ
 

 إجياد فرص الهمل والهمل الالئع   
ي ـا   صـميم جاــون ال ضـاء علــى ال  ـر إجيــان فـر  القمـ  الواــر للاميـا  علــى النحـو املبــو  - 52

   ي ـتند التحـول اشعتخـان  2030عـا  مـن لاـداا التنميـ  امل ـتدام أ و   ـياة ةدـ   8  اهلدا 
داعــاتم ال امنــ    إطــاف مــن ال رامــ  القمــال لإ  زانة   فــر  القمــ  اناتــاج  ا  ــ  إم اايــ  ا قيــ  

واش ــاا أ وح ــن لن يــدفا  لــس نيناميــ  للنمــو موجاــ  حنــو ال ضــاء علــى ال  ــر عــن طريــر زانة ال ــدفة 
ة ا ــت مافا  ال دــاخ ا ــا   واقزيــز انيــرانا  الضــريبي  اناتاجيــ   وإات ــ  زانة الــدة   واو ــيا ادــا

وي    التت  ا  ومي   وزانة اش ت ماف القا    اوف  ا دما  اشجتماعي  واهلياك  األ ا ي  املاني أ 
الت نولوج   واو عنخر فاي     التحول اشعتخان  املتوةى  فرصا وحتـدا  علـى  ـد  ـواء   نعـم 

 امل  للامياأل واة القم  ال 

وا ــا لوجــه الت ــاو     ــوة القمــ  واش ــتبقان منــه   صــميم التحــد  الــذ  اواجاــه جاــون  - 53
اـ در و ال ضاء على ال  رأ ويقزى  لس إ  لن فر  القمـ  الضـقي   لو ااـدونة اـ در  ـلبا علـى الـدة   

يــرابط القديــد مناــا د ــوة     ــاش  ك ــ ة علــى إم اايــ  اش ــت انة مــن اطــم ا مايــ  اشجتماعيــ   الــيت
القم  الر  أ واتيا   لذلس  يواجه األ  ا  الذين ي ت ـرون إ  القمـ  الواـر خمـاطر لكـل للوعـوخ   
درادن ال  ر والضقف وانعخاء اشجتماع أ واملقر ون د    ةا  هلذاي امل اطر اـم األ ـ ا  الـذين 

ن ـــــاء وال ـــــباب واملاـــــاجرون واأل ـــــ ا  ش يتمتقـــــون د ـــــر  مت ـــــاوي     ـــــوة القمـــــ    ـــــن فـــــيام ال
 انعاع  والقاطلون عن القم  ل اا  طويل  واملنتمون إ  لعليا  عرعي  ولعليا  لةرىأ  وو
عمــال مــن الرجــال والن ــاء   البلــدان النا ــ    10مــن دــو كــ   3  ك يــتم ن 2016و  عــا   - 5٤

  شات ـال لا  ـام ول ـرام مـن حتـت مليون   ث  من ك   مـا ي  ـ 783والبلدان النامي   ل  حنو 
( ا ــب   كبــ ة 2٤إ   15نوشفا    اليــو أ وح ــ  ال ــباب )مــن  ــن  3.10عتبــ  ال  ــر املقتــدل البالتــ  

دخـــوفة غـــ  مت اف ـــ  مـــن ال  ـــراء القـــاملوأ وفيمـــا يتقلـــر ل ااـــا  النمـــو ا اليـــ    ـــتن    مقـــدش  
 ال اد  أ 25 دوا ة لددا من وا تا   ال نوا  الـ   وإن كان2018و  2017القمال ال  راء   عام  

  املااــــ  مــــن  مــــوخ  90و  35و  البلـــدان الناميــــ   يقمــــ    اشعتخــــان غــــ  الر ــــ  مــــا دــــو  - 55
القـاملوأ ويق ـح القمـ  غـ  الر ــ  الوعـااا ال ـديدة التنـوخ لفجـوف والقمــ  ا ـر علـى الخـقيد القــامل أ 

با ما يقين القم  غـ  الر ـ  لجـوفا من  ضـ  وحمدونيـ  فـر  اش ـت انة مـن املـوافن وللن ب  للقاملو  غال
 اشجتماعي أ ال ااواي  و واطم ا ماي  
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و ــل وينت ــر ال  ــر   املنــاطر الري يــ  علــى ادــاة وا ــا  وش  ــيما   جنــوب   ــيا ولفري يــاأ  - 56
ك امل تدام  وال ضاء على الوخ  على النحـو يت ه حتوي  القم    املناطر الري ي  حبيث يتيا  ب  القي

مــن لاــداا التنميــ  امل ــتدام   يلــز  اعتمــان ا ــااايايا   يا ــااي  مت املــ   2الــذ  يــدعو إليــه اهلــدا 
  وخباصــ    املنــاطر وان ــير القمــ  دــو خمتلــف الــوزافا  ا  وميــ أ كمــا يلــز  ا ليــف ا  ومــا  االيــ 

  افح  ال  ر  وش  يما عن طرير الاكيز على إجيان فر  القم أ مل ولو ادوشا  عوي   الري ي  
 

 نظم احلماجم االجتماعيم، مبا يف ذلك احل ود ال نيا للحماجم االجتماعيم - ابء 
اضدلا اطم ا ماي  اشجتماعي    ا    لس ا دون الدايا للحماي  اشجتماعي   دـدوف جـوار   - 57

 ــد مــن ااقــدا  األمــن اشعتخــان  وانعخــاء اشجتمــاع   علــى النحــو   ال ضــاء علــى ال  ــر عــن طريــر ا
مـــن لاـــداا التنميـــ  امل ـــتدام أ وح ـــن للتـــا  لن ا ـــاعد ا مايـــ  اشجتماعيـــ     3-1املبـــو   التايـــ  

 ا  اع على التنمي  الدويل  األمد وا د من لدر الت لبا  اشعتخاني أ 
  املاا  من   ان القاك ي ت ـرون إ  الضـمان اشجتمـاع   73ن وا دّ ف منطم  القم  الدولي  ل - 58

وانا ــاة علــى ا مايــ  اشجتماعيــ  اــو ا ــت ماف    البنيــ  التحتيــ  الب ــري  واشجتماعيــ  ي مــ   (11)ال ــا 
اهلياكــ  األ ا ــي  املانيــ  وال يا ــا  ال داعيــ  ال افيــ    دنــاء ال ــدفا  اناتاجيــ  واو ــيقاا  مــا نعــم 

 والدل  اال  د    اي ل  وعلى مدى الدوفا  اشعتخاني أ الدة 
 

 احل ود ال نيا للحماجم االجتماعيم  
ي ن   مان ا خول على الدة  الذ  اـوفراي اطـم ا مايـ  اشجتماعيـ  إ  حت ـو  ـب  عـيك  - 59

ال  ــ  مــن النــاأ وعــدفتم علــى الخــمون    يــا ف ــا  الــدة  كمــا يتــيا فــر  التقلــيم والتن ــ  التــرا  
 أ   الوعت الراان و  امل ت ب الدة  حت ير  فر والقم  وللتا  

ال يــا    ــ  اشعتضــاء اطــم ا مايــ  اشجتماعيــ   د ــب  ا ــم  ميــا مــن ا ــت انة ال ــمان و  - 60
لــيح مامــا ف ــط مل ــاعدة   علــى الخــقيد الــوطين ــدون نايــا للحمايــ  اشجتماعيــ  اتحــدن وإد ــاء و ــا د

الـــذين يقي ـــون   ال  ـــر لو املقر ـــو للوعـــوخ   درادنـــه  وإمنـــا اـــو ليضـــا  ل ـــد القوامـــ  الـــيت ا ـــاعد علـــى 
 ان وا  اع على عادلي  التوظيف واقزيزااأا ت راف اشعتخ

ةلاء   جامق  األمم املتحـدة لن ال يا ـا  ااـدنة    ـ   ا مايـ   لعداا نفا  وعد دينت  - 61
  األجـــ  ال خــــ   لمل ـــا   د ـــ   مبا ـــر   ا ـــد مـــن ال  ــــر  ف ـــط اشجتماعيـــ  اـــ   اافاـــا  لـــيح 

مت ــــو األ ــــر املقي ــــي  مــــن اــــا غــــ  املبا ــــرة املتم لــــ    يف ليضــــا    األجــــ  الدويــــ   مــــن ةــــول   وإمنــــا
اش ت ماف   فلأ املال الب ر  واألصول املنتا أ وعـووة  علـى  لـس  ح ـن ا ـد مـن لوجـه الت ـاو  مـا 

مقـدل القااـد علـى  يا ـا  ا مايـ  دينـت الدفا ـ  لن افا اء األ  ا   لم الـدة  مـا مـروف الوعـتأ و 
 أ(12)اي ون موجباشجتماعي  
__________ 

 (11) International Labour Organization, World Social Protection Report 2014/15: Building economic recovery, 

inclusive development and social justice (Geneva, International Labour Office, 2014)أ 
 Franziska Gassmann, Andrés Mideros andااطر على  بي  امل ال امل ال الذ  لعداي ةلاء   جامق  األمم املتحدة   (12) 

Pierre Mohnen, “Estimation of rates of return on social protection: ex ante microsimulation of social 

transfers in Cambodia”, Journal of Development Effectiveness, vol. 8, No. 1 (2016), pp. 67-86أ 
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ويو  ااتما  متزايد للدة  األ ا   القا  لو غ  امل رو  لعتبافاي و يل  لـدعم األ ـ ا     - 62
البي  ا تياجاتم األ ا ي  والقيك د رام أ وح ن لن اضدلا اذاي التداد  ددوف ل ا ـ    اقزيـز ال ـدفة 

ل  حمتملـ    ل ـواة القمـ أ على الخمون    ـوء التتـ  الت نولـوج  ال ـريا ومـا يتخـ  دـه مـن ا ـدرا
وانا  عدن من امل افيا التاريبيـ  الـيت جـرى و ـقاا   طاا ـ  وا ـق  مـن البلـدان  ومناـا الـل مج الـذ  

 ادب ه فنلندا  اليا   إ  جاا   افب  اد     منتوليا و ميبيا واهلندأ
 

 ضمان اوفري خ  ات الرعاجم الصحيم األساسيم   
يــ ن   ــمان اــوف  ةــدما  الرعايــ  الخــحي  األ ا ــي  إ  ا ــد مــن عــ ء املــرض وي ــام    - 63

ال ضــاء علــى ال  ــرأ فالتــدةو  الخــحي  ا ــام   ا ــد مــن ال  ــر ددــرة عــدة  مناــا ة ــ  مقــدش  
ــــاف  وففــــا م ــــتوى التحخــــي  القلمــــ   وزانة  ــــ وفيــــا  األط ــــال وال ب املتا ــــ  مــــن ال بــــاف وففــــا  القمال

وح ـــن ليضـــا  لن ا وك اءتـــا  وحت ـــو إم اايـــا  ا خـــول علـــى الرعايـــ  الخـــحي  القاليـــ  الـــونةأ إاتاجيتاـــ
اـــ ن  التح ـــنا    القمـــر املتوعـــا إ    ـــز األفـــران واأل ـــر علـــى زانة اش ـــت ماف   التقلـــيم واكت ـــاب 

 وا د من ال  ر   األج  الدوي أاملاافا   مما ي ام   حت ير النمو اشعتخان  
وح ن لن ي ـ ر ة ـ  عـ ء املـرض عـن حت يـر وفـوفا  كبـ ة   انا ـاة القـا  علـى الخـح    - 6٤

   ـاش   ا ـ  لةـرى كتدـوير البنيـ  التحتيـ  لو الزفاعـ أ وينبتـ  لن ي ـام ش ت مافاا األموال  مما ارف
 ة   م توا  ال  ر   حت ير اتااج صحي  جيدة ا ام ددوفاا   النموأ 

ت ــه للبلــدان ا ــد مــن ال  ــر  ف اــه ينبتــ  هلــا لن اضــمن ان يــذ ا ــت مافا  متواصــل    و ــل ي - 65
اــداد  الرعايــ  األوليــ  والخــح  القامــ  وإات ــ  ا ــدما    ــا    لــس التــدةو  الوا ــق  الندــاة لتل ــيا 

وفا وفـ وأ لبخـر  وإات ـ  القـور مـن األمـراض املزمنـ  غـ  املقديـ  واملـفعايـ  ااألط ال  واوف  ةدما  
ا ث املناع  الب ري /انيدزأ وا اعد اـذاي التـدةو    ا  يـس مخـااد ال  ـر الـيت ي ـا فياـا جيـ  دقـد 

م ـــتوا  مواظبـــ  األط ـــال علـــى الدفا ـــ  وم ـــافكتام فياـــا  ا لـــ جيـــ  اتياـــ  شعـــتول الخـــح   والـــيت 
 أ نةلاما در على م افك  ال باف   ال وى القامل  وعلى  لو

 األنلـ  الدوليـ  ليضــا  إ  ل يـ  ففـا م ــتوا  اخـي  ال ـرن مــن الـدة    حت ـو النتــااج وا ـ  - 66
دريــ  اامــ  لةــرى عوامــ  ع   واــ  أ(13)الخــحي   مــن عبيــ  النتــااج املتقل ــ  دوفيــا  األط ــال والقمــر املتوعــا

ــــا الــــدة   واات ــــاف الاــــ در  ــــى النتــــااج املتقل ــــ  لل  ــــر والخــــح   مــــن ديناــــا لمنــــا  اوزي ــــا  عل ت نولوجي
والتــــدةو  الخــــحي  املن  ضــــ  الت ــــاليف  وإم اايــــ  ا خــــول علــــى امليــــااي النطي ــــ  وةــــدما  الخــــرا 

 الخح   وم توا  اشلتحاة لملدافأ  وو ا املرلةأ 
  املاا  من األ  ا     يا لحنـاء القـاك إ  ل   ـ   مـن ل ـ ال التتديـ   ٤0وي ت ر حنو  - 67

من لاداا التنميـ  امل ـتدام  الـدول األعضـاء دتح يـر  8-3لز  التاي   ااونأ وا  الخحي  امل رفة  وج  ال
التتدي  الخحي  ال امل    ا    لس ا ماي  من امل اطر املالي   وإم ااي  ا خول على ةدما  الرعاي  

لّيــدة وإم اايــ   خــول الميــا علــى األنويــ  والل ا ــا  األ ا ــي  املامواــ  ا  الخــحي  األ ا ــي  اليــدة
ر ليضا  الـدول دـزانة التمويـ    عدـاخ الخـح  واوظيـف ال ـوى -3ال قال  املي وفة الت ل  أ والز  التاي  

__________ 

 (13) Lant Pritchett and Lawrence H. Summers, “Wealthier is healthier”, Journal of Human Resources, vol. 31, 

No. 4(1996), pp. 841-868أ 



E/2017/64 
 

 

17-07307 15/22 

 

القاملـــ    اـــذا ال دـــاخ وادويراـــا واـــدفيباا وا ـــتب اااا   البلـــدان الناميـــ   وخباصـــ    لعـــ  البلـــدان منـــوا 
 والدول الزفي  الخت ة النامي   زانة كب ةأ 

 
 لفرص وإ كانيم احلصول على التهليم والتهلمدعم ا  

ي ــــام التقلــــيم دــــدوف كبــــ    ال ضــــاء علــــى ال  ــــرأ فالتحخــــي  القلمــــ  يزيــــد اناتاجيــــ  ويرفــــا  - 68
إم ـا   ال  ــ  لــدى األفــران وا ــن م ــتوى مقي ـتام دوجــه عــا أ واتضــاءل ددفجــ  كبــ ة ا تمــاش  

التحخـــي  القلمـــ   واشفت ـــاف إ  التقلـــيم اـــو ل ـــد  مـــا زانة م ـــتوا وعـــوخ األ ـــ ا    فد ـــ  ال  ـــر 
 أ ل  ر الدة  وال  ر غ  املتخ  للدة القوام  الراي ي  اادنة 

متنوع  من اش ااايايا  اليت اقاجل األ باب املتقـدنة ال امنـ  وفاء  وعد ا ذ  البلدان  موع    - 69
اخن ـــــاض التحخـــــي  القلمـــــ  وااقـــــدا  ال ـــــر  التقليميـــــ أ وا ـــــم  اـــــذاي اش ـــــااايايا  مقالـــــ  ال يـــــون 
اشعتخــاني  وغــ  اشعتخــاني  املتقل ــ  للتقلــيم  واو ــيا إم اايــ  ا خــول علــى التقلــيم  وحت ــو جوناــه  

   حتتي  للتقليم والن    واش ت ماف   املقلموأ وإا اء دني
و  ــقت دلـــدان لةــرى إ  ك الـــ  ا ـــاف  ال ــر  إبات ـــ  التقلــيم ا ـــاينأ ف ـــ  دلــدان م ـــ  إديوديـــا  - 70

ودوفواـد  و اوفيـ  ال واتـو الدح راطيـ  وغـا  وكينيـا ومـوو  وموزامبيـر  لنى إلتـاء الر ـو  املدف ـي  إ  
 زانة ااال    إم ااي  ا خول على التقليمأ  حت يرن واو إ دا  األدر امل خو 

ويتقــو لن يطــ  اقزيــز ال ــر  للن ــاء وال تيــا  مــن ةــول اقزيــز امل ــاواة دــو الن ــو واقلــيم  - 71
الن ــاء واألط ــال مــن األولــوا أ وعلــى وجــه ا خــو   ي ــ  د  ــ  عــدن الن ــاء الــو  يدف ــن القلــو  

الرا ــــيا  لو الــــو  يقملــــن   وظــــااف اتدلــــ  ماــــافا     ــــال ا نولوجيــــا والت نولوجيــــا واهلند ــــ  و 
علمـــاء ا ا ـــوب وماند ـــ  ا ا ـــوب ومدـــوف  اللا يـــا  واملواعـــا وظـــااف املقلومـــا  واشاخـــاش   ك

 ال ب ي  وادبي ا  األجازة اامول   م افا  دنطرااام من الرجالأ 
  افيـ  واللتويـ   إ  جااـ  اقزيـزاي ل ـر  الن ـاء وال تيـا   وي ام التقليم الوا  من النـا يتو ال - 72

   التتل  على التمييز وما يتخ  ده من م اك  اجتماعي أ
 

 املوارد البيئيم والق رة على الصمود - جيم 
مليــون  ــ ث   767مــن  مــوخ األ ــ ا  الــذين يقي ــون حتــت ةــط ال  ــر  البــالأل عــدنام  - 73

ة علـــى املـــوافن الدبيقيـــ  ل  ـــ  فزعاـــمأ وعـــد لنى ازايـــد الضـــتو  علـــى   املااـــ  ددفجـــ  كبـــ   70يقتمـــد 
 األفا   وامليااي إ  اداوف غ  م بوة   املوافن الدبيقي  وااق ا ا  اعتخاني  واجتماعي   افة لل  راءأ 

 
  االستفادة  ق األراضيكفالم   

اني ولوجيـ  الليـ  وال ـلا وا ـدما  الـيت يرابط ال ضـاء علـى ال  ـر افاباطـا مبا ـرا إبنافة الـنطم  - 7٤
اوفراــاأ ويااــ  علــى  لــس ثدــ  مبا ــر علــى الاــون الراميــ  إ  ك الــ  زانة ا ــاف  فــر  اش ــت انة مــن 
األفا ــ  واملــوافن الدبيقيــ أ وا ــاعد اننافة امل ــتدام  لففا ــ  علــى إنمــار إنافة األفا ــ  وامليــااي والتنــوخ 

  اع على ةدما  النطم اني ولوجي  ول باب املقي  أالبيولوج  والبي   ما ا 
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وياا  على اداوف األفا   الخا   للزفاع  لدر  لحت علـى إم اايـ  م ـا   الزفاعـ    ال ضـاء  - 75
ومـن لجـ  البيـ  ا تياجـا  األمـن التـذاا  ل ـ ان القـاك املتزايـدين   على ال  ر وحت ير التنمي  امل ـتدام أ

لوعف اداوف األفا ـ  وا تخـو  األفا ـ  الـيت ف ـد  لو اـداوف  لل قـ أ وا ـرض يتقو دذل الاون 
الضـــتو  البي يـــ  واشجتماعيـــ  ليضـــا  حتـــدا     ـــال ا خـــول علـــى األفا ـــ  الخـــا   للزفاعـــ  واملراعـــ  

إزالــــ  التــــال  وف ــــدان التنــــوخ البيولــــوج  وا ــــت دا  مبيــــدا  اآلفــــا  واملــــوان  ومــــن ديناــــاوا ــــت داماا  
 يميااي  وات  املنا أال 
واتبــاين د ــدة فــر  وصــول املــرلة و ــيدرتا د ــ   مت ــاف  علــى املــوافن   ــا    لــس األفضأ  - 76

وعلى الرغم من متتا القديد من ال قوب األصلي  ل  وة   لفا   األ وا  ف هنم غالبـا مـا يواجاـون 
 حتدا    متتقام حب وعامأ

مـن  ٤-1  ـ  مـن اـذاي التحـدا    اشلتـزا  املقلـن   إطـاف التايـ  د وا  ا ليم وا ا الندـاة - 77
لاداا التنمي  امل تدام  د  ال  ا  وة املت ـاوي    املـوافن اشعتخـاني أ واقـد اننافة امل ـتدام  لففا ـ  

ا (  )األمـن التـذا 2ليضا  عنخرا حموفا   حت ير ك   من لاداا التنمي  امل تدام    ـا    لـس اهلـدا 
)جقــ  املــدن وامل ــتوطنا  الب ــري   ــامل  للاميــا(   11)امل ــاواة دــو الن ــو(  واهلــدا  5واهلــدا 
 )النطم اني ولوجي  اللي (أ 15واهلدا 

ومــن املاـــم اقزيــز ال ـــدفة علــى امل ـــتوا  ال ــرن  وامل   ـــ  والنطمــ  مـــن لجــ  إنافة األفا ـــ   - 78
وإصــو اا دخــوفة م ــتدام أ ويتدلــ  رــا  اننافة امل ــتدام  لففا ــ  اابــاخ هنــج ا ــتباعي  اــدعم إاتــار 

وحتـــد مـــن فـــر  القمـــ  ول ـــباب املقي ـــ   ةلـــراألغذيـــ  املزفوعـــ  حمليـــا واـــدمج ال ـــدفا  اناتاجيـــ  الـــيت 
 اش ت داما  املتضافد  لففا     امل دحا  الدبيقي  املنتا أ 

غـ     لدـر علـى اـداوف   ول د ا يافا  املم ن  م ت بو او ا ايا منو ر للتنمي  اشعتخاني - 79
األفا ـ أ فتحييـد لدـر اـداوف األفا ـ  اــدا يندـو  علـى اعتمـان  يا ـا  ومماف ـا  اننافة امل ــتدام  

م ت بو  وعلى ا تخو  األفا   املتداوفة  هللحد ما لم ن من اداوف األفا    اليا  وا انيلففا   
 يف واملااــوفةأ وح ــن لن يــ ن   لــس فقليــا إ  زانة  مــوخ املــوافن املتا ــ  مــن األفا ــ  مــا ا ــد مــن 

 على الخح  ول باب املقي   والرفاايأالتداوف البي   الضافة 
 

 ابملساخ وغريها  ق الكوارث ظواهر املتطرفم املتصلماحل   ق التأثر ابل  
غ  م بوة ي ر ه ات  املنـا  و ـرع  ازايـد التقـرض لل ـواف  وعادليـ  التضـرف  يواجه القاك حتدا   - 80

منااأ وللن ب  للقديد من البلدان النامي   الـيت ا ـ  عـدفتا علـى التاـاوب مـا األدـر املتزايـد هلـذاي الطـواار 
وعت ا  ه ا تماش  اضرفاا مناا  ي ون التحد  للأل ال ـدةأ فاـذاي البلـدان اواجـه ة ـاار   الازيد و 

طاا ــ  مــن األةدــاف الدبيقيــ   دــدءا للــزشزل ولمــوار ا ــو م  ووصــوش إ  ال يضــا      ــ  عــنمتزايــدة 
مـــدى والقواصـــف و ـــاش  ال ـــاا ال ـــديدة  لن ـــاف  إ  التاديـــد لحن ـــاف الت ـــد  الـــذ  حت ـــر علـــى 

الزفاعـ  ا ـم  مـن ال داعـا   اتـ  املنـا  طاا ـ      حـحع ون من التنمي  ودتاذف ال  رأ و  الوعت ا  ـه
 الخح  والداع  وموافن املياايأو 

ــــرابط ال ــــواف  لألةدــــاف الدبيقيــــ   إش لن لدراــــا ال قلــــ  يتخــــ  مبا ــــرة د خــــوف ال ــــدفا   - 81 وا
قـــرض األ ـــ ا  وا تمقـــا  االيـــ  للم ـــاطرأ وعـــد وةيـــافا  التنميـــ  الـــيت ازيـــد مـــن مـــواطن الضـــقف وا
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لصـــبحت ال ـــواف   د ـــ   متزايـــد  مخـــيدة  لل  ـــر   املنـــاطر املقر ـــ  لل دـــر الـــيت يـــ ن  فياـــا ال  ـــر 
ــــــى  وفــــــوافةامل ــــــتد   ــــــ  وا ــــــد مــــــن عــــــدفتا عل ــــــدة إ  إ ــــــقاا متا ــــــس ا تمقــــــا  االي ــــــدة  املتزاي ال
 والت يفأ  الخمون

اـــون الت يـــف املراعيـــ  لل  ـــراء والداعمـــ  للنمـــو وجاـــون ا ـــد مـــن خمـــاطر ومـــن املاـــم ا ـــايا ج - 82
ال واف  اليت ا اا ةيافا  التنمي  و ب  القيك الواعي    اطر املنا  وال ـواف  الدبيقيـ أ ويقـين  لـس 
نعم البلدان   إنمار امل اطر وال ر  املتخل  لملنا    ةدداا الوطني  وجاوناا للحد من ال  ر  ما 

الاــــون ال قالــــ  مــــ  علــــى البيــــ  ا تياجــــا  ال  ــــا  األك ــــر  ــــق اأ وا ــــا انميــــ  ال ــــدفا    صــــميم الق
 ما ات  املنا أ  للت يف

 
 امللاركم يف اختاذ القرارات  - دال 

ل ــ  اــناا جاــون ال ضـــاء علــى ال  ــر  فـــو منــا  مــن لن ا ـــون متاــذفة   مبــدل اننمـــارأ  - 83
    و ا ال يا ا  واللامج وان يذاا ح ن لن ازيد ك  ا من فقاليـ  فامل افك  امل يدة ألصحاب املخلح

 التدةو  الرامي  إ  ال ضاء على ال  رأ 
وامل   ــــا  ال قالــــ  اــــ  وا ــــدة مــــن الو ــــاا  الراي ــــي  مل ــــافك  لصــــحاب املخــــلح    اةــــا   - 8٤

عــدفا  امل   ــا  لــدعم ال ــرافا  لــدعم جاــون ال ضــاء علــى ال  ــرأ ولــذلس فــ ن انــا   اجــ  إ  انميــ  
م ـــافك  لصـــحاب املخـــلح أ ومـــن املاـــم ليضـــا  للبلـــدان إ ـــرا  لصـــحاب املخـــلح    متادقـــ  ال يا ـــا  

 من لج   مان ا ام  ال يا ا  وإاافاا للنتااجأ دخوفة فقال   ااالتدةو  وا تقرا  لو
 

 التح ايت والفرص الها م - هاء 
جـــدا مـــن التحـــدا  انمناايـــ    ال ـــن  ال اايـــ  مـــن ان يـــذ  يواجـــه ا تمـــا الـــدو   موعـــ  خمتل ـــ  - 85

أ إ  جير  ان يذ ا د     ياة دي   عاملي  متت ة وحتدا  م تمرة    اش  التذاء 2030ا د  لقا  
والداعــ  واملاليــ  والخـــح  والبي ــ     يــا البلـــدان  ممــا يــ ن  إ  ا ـــاعم امل ــاطر النطميــ  القامليـــ  الــيت عـــد 

 ا  يف دقيدة املدى على  يا البلدان وا تمقا  االي أ ا ون هل
و  اـــذا ال ـــياة  ح ـــن للتقـــاون الـــدو  لن يقـــزز اشا ـــاة دـــو خمتلـــف ا ـــااايايا  ولا ـــد   - 86

ال ضــاء علــى ال  ــر  ولن يي ــر ال ــراكا  ال ــامل  لقــدة عداعــا   ولن يــوفر نعــم ال ــدفا أ وعــد ي ــم  
دو التنمي  وال و  وامل اعدة انا ااي   وا ايا اش ـت ماف املنااـ    دنـاء  لس ك ال  حت و الروادط 

 عدفة البلدان وا تمقا  االي  على الخمونأ
 

 املسؤوليم الوتسيم   
إن امل ـ ولي  الوطنيـ  وال يـانة ا  وميــ  للتتـا األ يـ  للن ـب  للتن يــذ ال قـالأ وجيـ  لن اق ــح  - 87

ضاء على ال  ر هناا للح وم  د املاا ولن حتلس ا تما كلـه زماماـا  مـن ةـول ال يا ا  الوطني  لل 
 امل افك  امل   ي  اليت ا م   يا لصحاب املخلح    ا    لس اللملا   ومنطما  ا تما املدينأ 

و يتدل  حت ير امل ـ ولي  الوطنيـ  واشا ـاة د ـ   فقلـ  إ ـدا  حتـوش  كبـ ة   القمليـا   - 88
ال ـلو أ وح ـن لل يا ـا  الدويلـ  األجـ  وال اامـ  علـى الـلامج لن اي ـر امل ـ ولي  الوطنيـ  مـن ةــول و 

 مواءم  ال ضاء على ال  ر ما اش ااايايا  الوطني  للتنمي  امل تدام أ 
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 إتار السياسات الهاملي للقضاء على الفقر   
مـــ  إ  ال ضـــاء علـــى ال  ـــر جبميـــا إطـــافا عامليـــا لو ـــا  يا ــا  ار  2030ا ــ   ا دـــ  لقـــا   - 89

ل  اله ولدقـانايأ والـز  ا دـ  ا تمـا الـدو  دتح يـر م ـتوا  عاليـ  جديـدة مـن التـآزف القـامل  والتقـاون 
 الدو  والقم  الماع   قيا إ  ال ضاء على ال  رأ 

علـــى  وعلـــى الخـــقيد الـــوطين  ا ـــم  اآليف علـــى ال يا ـــا  الاكيـــز  علـــى حنـــو اـــد  حتـــوش  - 90
ال ضاء على ال  ر  والبي  ا تياجا  ال  ا  األك ر ةل ـا عـن الركـ   وا ييـف امل   ـا  وال يا ـا  
لـــدعم األولـــوا  والـــنطم ال دريـــ أ وا ـــم  اآليف علـــى ال يا ـــا  علـــى الخـــقيد الـــدو  اقزيـــز اشا ـــاة 

دة عداعـا   واـوف  نعـم دو خمتلف ا دط واألا د  انمنااي   واي   إعامـ  ال ـراكا  ال ـامل  لقـ فيما
 ال دفا  دتي  حت ير اا اة ال يا ا أ 

أ وا ــا علــى 2030وي ــ   كــ  مــن املتادقــ  واش ــتقراض جــزءا ش يتاــزل مــن إطــاف ا دــ  لقــا   - 91
ــــر  ــــ  عــــن متادقــــ  وا ــــتقراض الت ــــد  ااــــرز صــــوب حت ي عــــاار  يــــا لصــــحاب املخــــلح  م ــــ ولي   اعي

  مــا الاكيــز ال ــو  علــى الــتقلم املتبــانل وا ا ــم املقــافا مــن لجــ  حت يــر اتــااج لفضــ أ واــوفر 1 اهلــدا
م ــــاءل  ا  ومــــا  لمــــا  الماــــوف األ ــــاأ للمتادقــــ  واش ــــتقراض ال قــــالو للت ــــد  ااــــرز علــــى  يــــا 

 امل توا  وينبت  مواصل  اقزيزاا  ددرة مناا زانة الاون الرامي  إ   ا البيا  أ 
 

 التنارة ال وليم  

فتـــ  او ـــيا التاـــافة الدوليـــ  ي ت ـــ  ل يـــ  للتـــ  للن ـــب  للحـــد مـــن ال  ـــرأ ف ـــد لصـــبحت  مـــا - 92
ل ـــواة ال ـــلا وا ـــدما  مند ـــ  علـــى حنـــو متزايـــد اتياـــ  اخن ـــاض   ا ـــواجز التاافيـــ   كمـــا  ـــاعد  

من ةول اشا تا  التاـاف     الت نولوجيا   ة   ا اليف التاافةأ وي اام نمج األ واة القاملي   
دــد مــن ال يــا  جباــد مدــرن لتقميــر اشاــدمار اشعتخــان  وة ــ  ا ــاليف التاــافةأ  ا ــد مــن ال  ــرأ وش

و ي ون النمو اشعتخان  ال و  على امل توى الوطين  روفا لتح يـر ال ضـاء علـى ال  ـر  فيمـا ا ـ   
لفضــ  لل  ــراءأ وعلــى الـرغم مــن إ ــراز الت ــد    و  التاـافة عــامو مت ينيــا للنمـو  يتــيا فــر  عمــ  جديـد

ة ــ  ا ــاليف التاــافة وإنمــار البلــدان املن  ضــ  الـــدة    اشعتخــان القــامل   ينبتــ  دــذل املزيــد مـــن 
 الاون ل  ال  جنياا لل وااد انمنااي  لذلس الت د أ

 
 املوارد  ق اجل القضاء على الفقر  

وةدـــ  عمـــ  لنيـــح  2030ا ومت ـــامو لل دـــ  لقـــا  ي ـــاا لصـــحاب املخـــلح  ان يـــذا م ـــاك - 93
لللأ وحتــدن اــااتن ا موعتــان مــن اشلتزامــا  املــوافن املاليــ  وو ــاا  التن يــذ األاــم للن ــب  لل ضــاء علــى 
ــــ  ال يا ــــا   وإعامــــ  ال ــــراكا  دــــو  ــــاء ال ــــدفا   وادــــوير الت نولوجيــــا وا لاــــا  واتي ــــ  دن ال  ــــر  م 

ش ا ــ   زانة اش ــت ماف القــا  و ــيل  مبا ــرة مل افحــ  ال  ــر فح ــ   لصــحاب املخــلح  املتقــدنينأ و 
 د  ليضا  رطا م ب ا لزانة ا ا  ال داخ ا ا أ 

ويتدلـ  ال ضـاء علـى ال  ــر اقب ـ  التمويـ  مــن  يـا املخـانف   ـا    لــس التمويـ  القـا  االــ   - 9٤
امل ـــتدام أ واـــذاي التـــدف ا  املاليـــ  مت املـــ  والـــدو   وكـــذلس اش ـــت مافا  ا اصـــ  املتواامـــ  مـــا التنميـــ  

ي    ل داا دديو آلةرأ وهلذا ال ب   يط  التموي  القا  الدو  د رو  ا االي  للـأل األ يـ     وش
البلـدان الناميـ  الـيت ش ا ـتديا  اليــا اقب ـ  مـا ي  ـ  مـن التمويــ  علـى الخـقيد االـ   وش  ـيما   لعــ  

 البلدان منواأ 
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لتــا    ــيتدل  ال ضــاء علــى ال  ــر ال يــا  لةتيــافا  ا ــت مافي  جديــدة وا ــت مافا  لو ــا ول - 95
اداعا  واوف  نعم امليزاايـ  علـى املـدى الدويـ  واو ـيا ال ـراكا  دـو لصـحاب املخـلح  املتقـدنين علـى 

 م اام أ  يا امل توا أ و  الوعت ا  ه  ا ون اوعي  القوعا  دو ال ركاء املن ذين وفيما دينا
ويقــين عــد  اــر  ل  ل ــد ةلــف الركــ  اوجيــه امل ــاعدة ااــدنة اهلــدا وا ــد  مــا ي  ــ  مــن  - 96

املوافن والدعم إ  ا تمقا  االي  والبلدان  ا  املوافن األع  وال دفا  األ ـقف  م ـ  لعـ  البلـدان منـواأ 
الر يــ أ فبــالرغم مــن الــزانا    امل ــاعدة وجيــ  الوفــاء لشلتزامــا  ال اامــ  املتقل ــ  لمل ــاعدة انمناايــ  

  ش اــزال جاــا  ماحنــ  عديــدة دقيــدة جــدا عــن الوفــاء للتزاماتــاأ ودلتــت 2015انمناايــ  الر يــ    عــا  
امل اعدة انمنااي  الر ي  امل دم  من األعضاء   لن  امل اعدة انمنااي  التادق  ملنطمـ  التقـاون والتنميـ    

  ل  ا ـح 2015  املااـ  مـن الـدة  ال ـوم  ان ـا    عـا   0.30تخان     املتو ط  امليدان اشع
   املاا أ 0.7اهلدا اادن واو   ول ن اذاي الن ب  لع  د    من 201٤امل توى امل ا    عا  

املااـ  مــن    0.09ودلتـت امل ـاعدة انمناايــ  الر يـ  امل دمــ  إ  لعـ  البلــدان منـوا    املتو ــط   - 97
  ل  لهنــا كااــت لعــ  مــن امل ــتوى األن  هلــدا األمــم املتحــدة 2015الــدة  ال ــوم  ان ــا    عــا  

  املااـــ  لل يمـــ  ا  ي يـــ   8  املااـــ أ ومـــا  لـــس  م لـــت الن ـــب  اا  ـــ  زانة دن ـــب   0.15الـــذ  اـــو 
ل دق ــح اش ــااي التناعخــ    واــو مــا ي ــ   وفــاء لشلتــزا  الــذ  ع دــا   لنيــح لل201٤ةــول عــا  

للم ــاعدة انمناايــ  الر يــ  امل دمــ  إ  لعــ  البلــدان منــواأ وا ــ  نفا ــ  ا ت خــااي  د ــان ةدــط انا ــاة 
كذلس إ  لاـه يتوعـا لن ي ـتمر ازنان اـدف ا  اـذاي امل ـاعدة إ  لعـ    2019للااا  املاحن   ل عا  

أ وينبتــ  زانة حتديــد األولــوا    ةخــيث 2019 إ  عــا  2017البلــدان منــوا ةــول ال ــاة مــن عــا  
امل اعدة انمنااي  الر ي  وا ت دا  اذاي امل اعدة على حنو لك ر فقالي  كـ  ي ـت يد مناـا مبا ـرة مـن اـم 

 لك ر ةل ا عن الرك أ 
 وح ــن للم ــاعدة انمناايــ  الر يــ  لن ا ــون ليضــا لناة اامــ     ــاش  مــن عبيــ  اقب ــ  املــوافن - 98

االيــ   واقزيــز ال ــدفا  ان خــااي   واقب ــ  ال ــراكا  دــو ال دــاعو القــا  وا ــا    البلــدان الناميــ أ 
وينبتــ  لن يرصــد عــن ك ــ  اش ــت دا  التح يــز  للم ــاعدة انمناايــ  الر يــ  د يــاأ فقاليتــه مــن  يــث 

ولــيح ف ــط مــن  يــث الــزانة   حت يــر النتــااج انجياديــ  للن ــب  لل ضــاء علــى ال  ــر والتنميــ  امل ــتدام   
 ام التموي أ وا  إم ا   كب ة   التقاون انمناا  مل اعدة البلدان على مواجا  اةتوش  األ ـواة 

 امل تدام أ  وا او  إم ااي  اش ت انة من فر  التنمي   وكذلس لدعم اش ااايايا  الوطني  للتنمي 
وينبتــ  ليضـــا زانة اقزيـــز ان ــااما  املتزايـــدة واملت املـــ  للتقـــاون دــو دلـــدان النـــوب والتقـــاون  - 99

ال ودــ أ فالتقــاون دــو دلــدان النــوب مــن لجــ  ال ضــاء علــى ال  ــر يــوفر مــوافن وعــدفا  إ ــافي  واــافس 
ال اام منـذ زمـن طويـ  غـ  ملـز   وي ا ـد   امل اايمعلى ا يز ال يا ا  واملا  للبلدان النامي أ وإطافاي 

 بانئ ا اا  ال يانة الوطني   وامل  ولي  واش ـت ول الوطنــــيو  وامل ـــاواة  وعـد  فـرض ال ـرو   وعـد  
التدة    ال  ون الداةلي   وحت ير املن ق  املتبانل أ ود ض  الناج الذ  يتبقه  ح نه مواءم  األولـوا  

املخـلح  و ـمان امل ـ ولي  والقمليـا  امل ـاك أ واتضـا اـذاي ا خـااث  علـى  ـبي  املتنوع  ألصـحاب 
امل ال    املخافا الديدة للتنميـ  واش ـت ماف   اهلياكـ  األ ا ـي    النـوب  الـيت ا ـتحر مزيـدا مـن 
ل الدفا ــــ  ش ــــت و  الــــدفوأ و ــــا املقــــافا الــــيت هلــــا ل يــــ  للن ــــب  لميــــا الاــــا  ال اعلــــ     ــــا

 على ال  رأ ال ضاء
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ويتيا التقاون دـو دلـدان النـوب إم اايـ  كبـ ة لت لـيث لوجـه الت ـاو    اش ـت انة مـن فـر   - 100
ال ضاء على ال  ر ولو تااد  دخوفة مبا رة للدلبا  االي أ وابو  ردـ  التقـاون دـو دلـدان النـوب لن 

 ـن لن ي ـون لـه لدـر كبـ    جاـون ال ضـاء علــى اعتمـان  يا ـا  جديـدة م ـتندة إ  ابـانل املقـافا ح
أ ل يا ـا ال  رأ وهبذاي الدري   وطرة لةرى  ح ن للتقاون دو دلدان النوب لن ي ام   زانة ا يـز ا

ــــ  اهلــــدا  ــــ   م  ــــ  علــــى األاــــداا القاملي ــــ  إ ــــ اء الدــــادا اال   1وي ــــلم   اــــذا التقــــاون ليضــــا ق ي
ة   ـ  ال ـياة وم ـتوا  ال ـدفة علـى  ـ  امل ـاك  االيـ أ وللتـا   يتما ى مـا املتدلبـا  ااـدن  ا

عاامــ  علــى ال ــراكا  دــو لصــحاب املخــلح   م اايــهيتوعــا لن يــتم ن مــن اقزيــز إ ــاامااه   تي ــ  دي ــ  
 املتقدنين  ما امل افك  الن د  للماتما املدينأ 

ي    التقــاون انمنـاا    ـا    لــس   وينبتـ  لن ي ـاف  ال دـاخ ا ــا  م ـافك  لك ـر ا ـااايا - 101
ادــوير وا ــ  القلــو  والت نولوجيــا  واشدت ــافا   لخــان البلــدان الناميــ أ وابــدل امل ــافك  ال قالــ  لل دــاخ 
ا ـــا    ال ضـــاء علـــى ال  ـــر دبنـــاء حتال ـــا    ي يـــ  دـــو ال دـــاعو القـــا  وا ـــا  علـــى ل ـــاأ ا ـــاام 

فرصـــ  نعـــانة الت  ـــ    هناـــه فيمـــا يتقلـــر  1دـــاخ ا ـــا  اهلـــدا متبـــانل لعمـــرأ وينبتـــ  لن يقتـــل ال 
لل ضـاء علـى ال  ـر وحت يـر التنميــ  امل ـتدام  عـن طريـر مواءمـ  لا ــد  امل   ـا  التاافيـ  مـا لولــوا  

 ا تمقا  اليت اقم  فيااأ 
  

 الرسائل الرئيسيم املتهلقم ابلسياسات دغيم القضاء على الفقر دفهاليم - رادها 
  عــدمت منطومــ  ا لــح   ــا    لــس 2017طــوال نوفة ا لــح اشعتخــان  واشجتمــاع  لقــا   - 102

مـــــن ةـــــول اللاـــــان ال نيـــــ  واي ـــــا  ا ـــــلاء األةـــــرى التادقـــــ  هلـــــا  طاا ـــــ  وا ـــــق  مـــــن الر ـــــاا  املتقل ـــــ  
لبنـاء لل يا ا أ وا   التاـافب الـيت عـ دمت مقلومـا  عناـا إ  لن ال ضـاء علـى ال  ـر  ـر  ل ا ـ  

 تمقــا  متما ـــ   و ـــلمي  وم ـــتدام أ وفكـــز  لنـــ  التنميـــ  اشجتماعيـــ  علـــى ال ضـــاء علـــى ال  ـــر مـــن 
 “أ ا ااايايا  ال ضاء على ال  ر لتح ير التنمي  امل تدام  للاميا”ةول مو وعاا    األولوي  

ء علــى ال  ــرأ ول ــاف  وفكـز  لنــ  و ــا املــرلة علــى عمالـ  املــرلة  الــيت اــ  للتــ  األ يـ  لل ضــا - 103
لنــ  ال ــ ان والتنميــ  إ  ل يــ  مقالــ  م ــاليت اهلاــرة وا مايــ  اشجتماعيــ  للن ــب  لل ضــاء علــى ال  ــرأ 
وفكز املنتدى الداام املقـين د ضـاا ال ـقوب األصـلي  دوجـه ةـا  علـى التحـدا  الـيت اواجااـا ال ـقوب 

دى  روفة حت و امل  ـرا   والدفا ـا  اش ت خـااي  األصلي  فيما يتقلر لل  ر والتاميكأ وش س املنت
لف ر املقي ي  وغ اا من لنوا   ا البيا   من لج  إعداء صـوفة لنة عـن  الـ  ال ـقوب األصـلي أ 
وعر ــت اللانـــ  ان خـــااي  لف ـــافا اــ ة  ا  صـــل  لملو ـــوخ لتقزيـــز عيــاأ ال  ـــر  وش  ـــيما مـــن ةـــول 

 ملي أ مواصل  ادوير إطاف امل  را  القا
وعامـــت لنـــ  ال يا ـــا  انمناايـــ  إبجـــراء عمـــ  حتليلـــ  د ـــان ففـــا ل ـــاء البلـــدان مـــن ف ـــ  لعـــ   - 10٤

البلــدان منــوا وحت ــو اناتاجيــ  اشعتخــاني  للبلــدان الناميــ   واــو لمــر ش غــه عنــه مــن لجــ  ال ضــاء علــى 
نافة القامـــ  إ  ةلتــــا    ــــال ال  ـــر د قاليــــ  علــــى الخـــقيد الــــوطينأ وا ــــتند  لنـــ  ا ــــلاء املقنيــــ  لن

امل ـــاءل  امل   ـــي  للتوصـــي  ددرااـــر لت ـــايا دنـــاء م   ـــا  عويـــ  وةا ـــق  للم ـــاءل  ح ـــن لن اـــدعم 
واهلدا ال ام  املتم ـ    ال ضـاء علـى ال  ـرأ وانـاول منتـدى األمـم املتحـدة  2030د قالي  ا د  لقا  

ال ضـــاء علــى ال  ـــرأ واةـــذ  لنـــ  امل ـــدفا  ةدـــوا   املقــين للتـــال  نوف التـــال  املتقـــدن األوجـــه  
ــــيت ع ــــد     ــــ  القامــــ  د ــــان م ــــ ل  امل ــــدفا  القامليــــ   ال ــــدوفة اش ــــت نااي  للامقي ملواءمــــ   اتــــااج  ال
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التزامنـــا امل ـــا  للتخـــد  مل ـــ ل  امل ـــدفا  القامليـــ  ومواجاتاـــا علـــى حنـــو ”  حتـــت عنـــوان 2016 عـــا 
أ واطــر  1( م ــا لاــداا التنميــ  امل ــتدام    ــا    لــس اهلــدا 30/1-إ)عــراف المقيــ  القامــ  ن“ فقــال

اللانـ  املقنيـ  دت ـ   القلــم والت نولوجيـا ألغـراض التنميــ    املو ـوخ الراي ـ   ال ضــاء علـى ال  ـر  مــن 
 ةول مو وعياا  و   األولوي   األمن التذاا  واشدت افا  الديدةأ 

البلـدان كـو مـن ال ضـاء علـى ال  ـر واملبـانئ املراعيـ  ملخـان     دن 2017وةول نوفة عا   - 105
ال  ــــراء لعتبافاــــا ل ــــد األاــــداا الراي ــــي   دداــــا الوطنيــــ  لو ا ــــاااياياتا الوطنيــــ  الدويلــــ  األجــــ أ 

ان ذ ا ااايايا   امل  ومت امل  من لج  ال ضاء على ال  رأ ولا ـا  دلـدان  فت ت دلدان عديدة وما
اعتمــد   كمــ   ــامل  للتن ــير دــو الــوزافا  املقنيــ  وإجيــان لوجــه دزف   مــا ديناــا  فيمــا ليــا   و  لةــرى

دقــ  البلــدان ا ــااايايا   مــا دــرامج ال ضــاء علــى ال  ــر   وزافة وا ــدةأ ولن ــت دقــ  البلــدان   
 متقدن األدقان لل ضاء على ال  رأةدداا انمنااي  الوطني  هناا 

ة ا ـــــااايايا   ـــــامل  ومتقـــــدنة األدقـــــان للتخـــــد  لبدالـــــ  ال ـــــباب واعتمـــــد  دلـــــدان عديـــــد - 106
وعمــالتام الناعخــ أ إ  اعت ــل اش ــت ماف   ال ــباب و ــيل  فقالــ  لل ضــاء علــى ال  ــر وحت ــو ففــااي اــذاي 

ال ــباب ااــرومو علــى ا ــرور مــن نااــرة  ال  ــ أ وح ــن لن ا ــاعد الــلامج املتقل ــ   با ــرة األعمــال ا ــرة
 ال  ر  فيما اوفر ةدط األ تال القام  فرصا للحخول على نة  على املدى ال خ أ 

ويتدلـــ  ال ضـــاء علـــى ال  ـــر دـــذل  يـــا م ـــو   ا  ومـــ  لاـــون لو ـــا  موعـــ  وا ـــق  مـــن  - 107
ـج لك ـر ا ـامو واش ت انة من لوجه التآزف دين  ماملتداعال يا ا  واش ااايايا   ااأ وينبت  اعتمـان هن 

   يــا ال داعــا أ وجيــ  لن ا مــ  الاــون الوطنيــ  الراميــ  إ  ال ضــاء علــى ال  ــر دي ــ   نوليــ  مواايــ   
 اتا د   اداد  نعم مت ذة على امل توى الدو    ا    لس   إطاف األمم املتحدةأ 

ف اــا  ا نيــه   ا ــايا اةــا  اــداد  الــدعم علــى وملنطومــ  ا لــح اشعتخــان  واشجتمــاع  نو  - 108
الخقيد القامل  من لج  حت ير لاداا التنمي  امل تدام  علـى الخـقيد الـوطينأ ويـوفر ا لـح  مـن ةـول 
القمـ  املقيـاف  والتحليلـ  مل تلـف اجتماعااـه ومنتدااـه  ولااـه واي ـا  ا ـلاء األةـرى التادقـ  لـه  منـلا 

ــه    ــا   ــامو للبلــدان وال ــر  كاء   التنميــ  لوجتمــاخ والتخــد  للتحــدا  ا اليــ  والنا ــ   الــيت اواج 
 ال ضاء على ال  ر والتنمي  امل تدام أ 

  
 االستستاجات والتوريات  - خا سا 

ا ــد  اش ــتنتاجا  والتوصــيا  ال يا ــااي  الراي ــي  التاليــ  إ  ا لــح اشعتخــان  واشجتمــاع    - 109
  ك  ينطر فياا

قن ال  ــــــر متقــــــدن األدقــــــان ويت ــــــذ ل ــــــ اش خمتل ــــــ    2030ي ــــــل م   ا دــــــ  لقــــــا   )ل( 
البلـدان و ــركاااا   التنميـ  علــى  و ـيتوعف حت يـر لاــداا التنميـ  امل ــتدام  املااددـ  وغااتــا علـى عــدفة

 ا    الااددا    ال ق  إ  ان يذ ا د  وعلى ا تقدانام لل يا  دذلس 
مــــن اقزيــــز وزانة  ــــا وا ــــر وا ــــت دا  البيــــا    وكــــذلس البحــــو  النوعيــــ  ش دــــد  )ب( 

ـم فامـا جيـدا التوزيـا اشجتمـاع  والتـرا  لل  ـر وي ة ـذ اـذا التوزيـا    وال مي   مـن لجـ  ك الـ  لن ي ا 
لن  اشعتبــاف   الاــون ال اامـــ  علــى األنلـــ  وامل ــتندة إ  البيــا   الراميـــ  إ  ال ضــاء علـــى ال  ــر  علـــى

 ي ون اخنيف البيا   جزءا ل ا يا من اذاي الاون  
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الــــز   موعـــــ  مت ــــ   مـــــن ال يا ــــا  علـــــى الخــــقيد الـــــوطين مــــن لجـــــ  نعــــم النمـــــو  )ر( 
اشعتخـــان  ال ـــام  والوا ـــا الندـــاة  وش  ـــيما مـــن ةـــول اعتمـــان  يا ـــا  لتقزيـــز اهلياكـــ  األ ا ـــي  

زيــز  ــوة القمــ  و يا ــا  املناف ــ   وجقــ  التاــافة وال ــدفا  الب ــري   وا ــايا التخــنيا امل ــتدا   واق
 واش ت ماف والت ام  اشعتخان  لنوا  لك ر فقالي  للحد من ال  ر 

جيــ  اقزيــز النمــو ال ــام  والوا ــا الندــاة وا ملتــه ل مايــ  اشجتماعيــ   مــن ةــول  )ن( 
لدـــر الت لبـــا  اشعتخـــاني  او ـــيا ادـــاة و ـــاا  ا مايـــ  اشجتماعيـــ  لـــدعم التنميـــ  امل ـــتدام  وا ـــد مـــن 

وامل ــاطر البي يــ   و لــس للنطــر إ  لن هلــذاي ا مايــ  اشجتماعيــ  نوفا ل ا ــيا   ال ضــاء علــى ال  ــر مــن 
  3-1ةول ا د من ااقدا  األمن اشعتخان  وانعخاء  على النحو املبو   اهلدا 

ينبتـ  لن ات  ـذ    إطــاف جاـون ال ضـاء علــى ال  ـر  اـداد  ملمو ــ  لتقزيـز اننمــار   )ه( 
ددرة مناا إا اء عمليا  ا افكي  وعنوا  م   ي  للم ـافك  القامـ   حبيـث اي ـر اـذاي التـداد  التوصـ  

 إ  فام م ا  ش تياجا  من يقي ون   ف ر واقطّ م لدر  يا ا  م افح  ال  ر  
 ت دا   يا ا  لمثنافة امل تدام  لففا   لتح ير ا ام    إنافة األفا   ينبت  ا )و( 

ــــد  وامليــــااي والتنــــوخ البيولــــوج  والبي ــــ   مــــا مقالــــ  م ــــاليت ا خــــول علــــى األفا ــــ  و ــــمان ا يــــازة  عن
اشعتضـــاء  لتلبيـــ  اش تياجــــا  التذاايـــ  املتزايـــدة مــــا ااافطـــ  علـــى ةــــدما  الـــنطم اني ولوجيـــ  و ــــب   

 القيك   ك  
ح ـــن ل ـــ  مـــن القمـــ  الـــوطين والتقـــاون انمنـــاا  وال ـــراكا  دـــو لصـــحاب املخـــلح   )ز( 

املتقــــدنين نعـــــم انميـــــ  ال ـــــدفا  للت يــــف مـــــا اتـــــ  املنـــــا  والت  يــــف مـــــن  يفاي  ونفـــــا عالـــــ  الت ـــــد  
  واشدت ــاف  ونعـــم التااـــ  للدـــوافئ وال ـــدفة علـــى الخـــمون  واي ـــ  اشات ـــال مـــن التخـــد  لفزمـــا  إ

 التقا  مناا  
ينبت  اوجيه التقاون الدو  حنو اقزيز اشا اة فيما دـو خمتلـف ا ـااايايا  ولا ـد   ) ( 

 ال ضاء على ال  ر  واي   إعام   راكا   امل  لقدة عداعا   واوف  نعم ال دفا أ 

 يقين عد  ار  ل  ل د ةلف الرك  اوجيه امل اعدة اادنة اهلدا وا ـد  مـا ي  ـ  ) ( 
 من املوافن والدعم إ  البلدان وا تمقا  االي   ا  املوافن األع  وال دفا  األ قفأ 

ينبتـ  للمالـح اشعتخــان  واشجتمـاع  لن يـوفر التوجيــه وال يـانة الوا ـحو ملنطومــ   ) ( 
مناايــ  وغ اــا   ــا    لــس   إا ــاء وإعــانة مواءمــ  ا ــوافز لت ــايا التــآزف والتقــاون   األمــم املتحــدة ان

 الاون الرامي  إ  ال ضاء على ال  ر 

ينبت  للمالح ليضا لن ي ـاا ا ـواف وابـانل املقـافا فيمـا يتقلـر للتقـاون انمنـاا    ) ( 
  وكــذلس إجيــان طرااــر جديــدة للتمويــ   وإا ــاء  ــا    لــس التقــاون دــو دلــدان النــوب والتقــاون ال ودــ 

 أ2030ال راكا   وغ   لس من الو اا  ا ا   لتن يذ ا د  لقا  
 


