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 الفرص والتحديات :تنفيذ أهداف التنمية المستدامة رفيع المستوى:حدث   
 موجز أعدته أمانة األونكتاد  

 ات ذ  الذ ش اذرا أهذدا  الننييذا املدذندا ا تنفيذ  ضرورة حددت املناقشات بوضوح  -1
واملنظيات الدوليذا، والطاذاا اصذاو، و نظيذات  ،بني مجيع اجلهات الفاعلا، مبا فيها احلكو ات

ا. واحملليذذذ اودون اإلقليييذذذ اواإلقليييذذذ االوطنيذذذ - شذذذ،اع، علذذذا مجيذذذع املدذذذنوياتاجملنيذذذع املذذذد  وال
أ ذرا   ه، باعن،ذار يف احلدذ،ان تذراب  الاذام علا احلاجا إىل أال  يف املناقشات د أحد املشار نيادو 

 .2030لاام  الايوحا لننييا املدندا ااأساسيا  لنحطيق الاا 
اصاذذذذذا املندذذذذذيا والطاذذذذذاا اصذذذذذاو فذذذذذار   يف تنفيذذذذذ  هذذذذذ ه  اتاحلكو ذذذذذوعذذذذذرو   لذذذذذو  -2

واتفطذوا علذا  .غذري قابلذا للنئة ذا اليت تر ي إىل حتطيذق أهذدا  عامليذا وعا ذاوالايوح  بالنحديات
أن  طاسا  واحدا  ال يناسب اجلييع وأن األهدا  واملؤارات واسرتاتيئيات تا،ئذا املذوارد  ذب أن 

 .اتولويووفطا  لألتوضع يف سياقها 
 هيرأسذالذ   األرجننذني، . وقذد وضذع سلذ  نفيذ النأ  لا علا وقدم الاديد    املندوبني  -3

وهذو مجيع الوزراء، الاذا اذا لا للنيفيذن  ذ  حذدة الفطذر، وال   يض  لننييا االجنياعيا لوزير 
وزير لذويف  ي،وديذا،  .أهدا  الننييذا املدذندا ا باعن،اره مي لد  ال   االناره ر ي  األرجننني اهل

أهذذذدا  الننييذذذا املدذذذندا ا مبشذذذار ا مجيذذذع أصذذذحاع بشذذذ ن وضذذذع اسذذذرتاتيئيا  صذذذ حياالنياذذذي  
سلذذذ  هذذذدا  الننييذذذا املدذذذندا ا داالذذذل لذذذرتوي  ألل ر ذذذةإنشذذذاء   علذذذا اليابذذذانوتاكذذذن  .املصذذذلحا
سذاالت اات أولويذا، و رؤيذا، و  ،ذاد  توجيهيذا،  ه ا املر ذة ضعوسير ي  الوزراء،  بر اسا، الوزراء

يناباذذا للآليذذا فضذذ   عذذ   ،عذذدة أهذذدا  تذذ  ري يف إطذذارلنحطيذذق أقصذذا   نكذذا    ا  سياسذذاتيا   ذذ ة و 
 ذذ  فلدذفا اقنصذذاد اال نفذاء الايذل بت تايلنذذد وبذدأ .مجيذع أصذحاع املصذذلحامبشذار ا  اذةزة  ذذ  

 دعذذذ  تكنولوجيذذذات  ذذذ  أجذذذلاالحتذذذاد الروسذذذي ويايذذذل  .حتطيذذذق أهذذذدا  الننييذذذا املدذذذندا اأجذذذل 
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تنفيذ  أهذدا   الرا يذا إىل اجلهذود يف إطذارويف أقذل ال،لذدان اذوا   داالذل ال،لذداحلياة لنحدني جودة 
 تأهذذدا  ووضذذا تدذذاا (Safaricom) سذذافاريكوم ااذذر  ويف  ينيذذا، اعنيذذدت .الننييذذا املدذذندا ا
علذذا  يف املناقشذذات نو وأمجذذع املشذذار  .لطيذذاا النطذذدم احملذذرز واإلبذذ   عنذذهأساسذذيا  ؤاذذرات أداء 

فذذذ  بذذذد  ذذذ  إقا ذذذا  .مبفذذذردهايوحذذذا الهذذذ ه األهذذذدا   يدذذذنايع حتطيذذذقحذذذد ال أ  ذذذل بذذذ نالذذذرأ  الطا
 .ارا ات وت،ادش امليارسات اجليدة وبناء الطدرات

 ،ذذادرة مبذذا يف الذذ   ذذ  الذذ ش املنكا لذذا،  اتبنذذاء الطذذدرات يف سذذاش الدياسذذوسذذيكون  -4
 ذذ   اسذذرتاتيئيات تنفيذذ علذذا ا أساسذذيا  يف  دذذاعدة ال،لذذدان النا يذذأ ذذرا  املاونذذا  ذذ  أجذذل النئذذارة، 

سياسات  نكا لا بش ن املداواة بني اجلندني، وتوفري النالي  وال بد أيضا     وضع  .ه ا الط،يل
الايذل ال  ذق، وتنويذع فرو للئييع، والفض تكالين النئارة، والندريب علا املهارات، وإ اد 

اليابان، بوصذفها  ااذا  حددت و  .ىوالدياحا املدندا ا،    بني أ ور أالر  ،، واالبنكارداالقنصا
اجليذذذدة، والصذذذذحا الاامليذذذا، والشذذذذؤون اجلندذذذانيا، واحلذذذذد  ذذذ  أالاذذذذار ، اهليا ذذذل األساسذذذذيا ر يدذذذيا  
 .بناء الطدرات واالسن يارفييا خيص يئاالت الرت ية   الي والن ،الكوارث

املنظيذذات املناذذددة اجلندذذيات  حذذىال،ذذات الذذيت ال متنلذذ  ال وهنذذاع عذذدد  ،ذذري جذذدا   ذذ  -5
ارا ات علا مجيع املدنويات، مبذا يف فر  إقا ا ول ل ،  .ل،ينهالنال ز ا املوارد ال،شريا واملاليا 

وأُلطذي الضذوء  .أهذدا  الننييذا املدذندا ا ،لذو احلكو ذات والطاذاا اصذاو، لعلذا  دذنويي ال  
ندذذذذيا لطاذذذذاعني الاذذذذام واصذذذذاو املدور الطاذذذذاا اصذذذذاو، وال سذذذذييا الشذذذذرا ات بذذذذني اأيضذذذذا  علذذذذا 

علذا علذا  ؤسدذات قويذا و املانيذدة علا املداواة يف الا قذات بذني الشذر اء و  ابالشفافيا والطا ي
تاذذذوير لذذذي  فطذذذ  يف سذذذاش اذذذرا ات بذذذني الطاذذذاعني الاذذذام واصذذذاو وال بذذذد  ذذذ   .سذذذيادة الطذذذانون

 .اايريووضع امل اتاملينب سايل تاوير اهليا ل األساسيا، بل أيضا  يف 
 و ذذذذان هنذذذذاع أيضذذذذا  توافذذذذق يف ادراء علذذذذا أن الاليذذذذد اصفيذذذذاال ال ميكذذذذ  االعنيذذذذاد عليهذذذذا  -6
تغيذري أسذاليب ال بذد  ذ  وباإلضذافا إىل الذ ،  .بد  ذ  تذدال ت يف سذاش الدياسذا الاا ذا ال إا

وسذذذال  اإلدارة وصذذذناديق  أصذذذحاع املصذذلحااصذذاو و الطاذذذاا لطذذذادة وال بذذد  .الايذذل والاطليذذذات
ال ويف ظذل أهدا  الننييا املدذندا ا حتطق لنا ميك  أن  ااال ا    طرح سؤاشاملاااات النطاعديا 

هذدر  ياذاجايذل  ذ  املهذد إىل املهذد و ياالننطاش إىل اقنصاد دا ر  يناو  الدياسات الصحيحا، 
 .فذذرو النئاريذذافييذذا خيذذص التريليونذذات علذذا املدذذاواة بذذني اجلندذذني، و ذذ ل  يذذا والفدذذاد، غ األ

 واء ذذا احلذذوافة النئاريذذا  ذذع أهذذدا  الننييذذا ال بذذد  ذذ  و ذذ  أجذذل حتويذذل النحذذديات إىل فذذرو، 
تفاقيذذات الدوليذذا فيهذذا احذذرتام ل األعيذذاش النئاريذذا، يارسذذا طريطذذا جديذذدة ملتنشذذ  املدذذندا ا  ذذي 

 .وحطوق الاياش وس  نه 
رات ااذذذذإواء ذذذذا علذذذذا اذذذذو يدذذذذي  مبات اصاذذذذ  والدياسذذذذات واملؤسدذذذذويناذذذذني تصذذذذيي   -7

 ا لكذياملدندا ننييا والنااون بني بلدان اجلنوع  ع أهدا  ال، الدوق، واالسن يارات، والنئارة
األعيذاش ف .هذ ا الذدور املدذؤوليا االجنياعيذا للشذر اتيناذدى و  .ل املداعدة اإلاا يا الرمسيذاتكي  

سذاار النكذالين األ ول ل ، يناذني أن تاكذ  .قوافة الدو وتدنئيب حلالرب  تر ي إىل النئاريا 
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  ذذ  موالسذذناادة  طذذا املذذواط  يف قذذادة الطاذذاعني الاذذام واصذذاو، و  .االجنياعيذذا وال،يئيذذا احلطيطيذذا
الشذذر ات  ذذ  دفذذع ع نذذع  ذذر  متفنذذب االضذذارابات االجنياعيذذا،  ذذ  املهذذ  أيضذذا  وضذذع سياسذذات 

ا   أجذور  يذاشالا يتلطذ تضذي و ، اإل داداتسلدلا  واسنغ ش الاياش املوجودي  يف أسفلب ا الضر 
 .ا،كات األ ان االجنياعيواسنفاد      ليايشا  افيا ل

الطاذذذاا  الذذذيت ينال،هذذذاسياسذذذات ملااجلذذذا النفذذاوت بذذذني املهذذذارات  وال بذذد أيضذذذا   ذذذ  وضذذذع -8
 ااجلذذذذا يف  النحذذذذديات الر يدذذذذيا األالذذذذرى يني ذذذذل أحذذذذدو  .اصذذذذاو وسيوعذذذذات املهذذذذارات املناحذذذذا

علذا  دذنوى  صاناي الطذرارات سذواء  د لدىوالطصرية األ  دالاويلا األ اتر و نظاملبني ضارع الن
أنفدذه  ليدذاعدوا  لنذاا وسذا للوتنذي  النكنولوجيذا  .الطااا اصاوعلا  دنوى  وأاحلكو ات 

بنذذاء الطذذدرات و بذذرا   إاا يذذا لذذدع  احلصذذوش علذذا النكنولوجيذذا يف ال،لذذدان النا يذذا، يناذذني وضذذع و 
وسذذذا ل اذذذا لا  دور الالذذذ  والنكنولوجيذذذا واالبنكذذذار  وإن  .ضذذذع الدياسذذذات الداعيذذذاو خيذذذص  يذذذافي
 .يف ه ا الصددأيضا  هلو دور أساسي لننفي  ل
يف  مجيذذذع األصذذذواتإىل ين،غذذذي االسذذذنياا ه علذذذا أنذذذ يف املناقشذذذات نو اتفذذذق املشذذذار قذذذد و  -9

أهذذذدا  الننييذذذا   ذذذواط  ذذذل  أن ين،ذذذى بضذذذرورةالذذذوعي إا ذذذاء  و ذذذ  املهذذذ   .عيليذذذا صذذذنع الطذذذرار
الاذوة  ‘لشذ،اعل  ننذدى األونكنذاد‘ يشذكلو  .علا دع  أوسع    اجليهور احلصوشو  ،املدندا ا
يف املا ذا  ذ  الدذكان وسيحاسذ،ون عذ  الننذا    50 مي لذونالشذ،اع ألن يف ه ا االفذاه،  حميودة
وارد  ذذ  أجذذل ا املذذصذذوش علذذ بنكذذار واحلالذذ زم ل إىل احليذذةعوا ذذل النغيذذري وحتنذذا   .عا ذذا   15 باذذد

 .ا وبناء ال طاابنكاريإ اد حلوش 
أن  نظو ذا األ ذ  املنحذدة حتنذا  إىل إعذادة النظذر يف  يف املناقشات إىل نو املشار  أاارو  -10

وميك  الطيام  .تنفي  املشاريعدور بدال         أجل االضا ا بدور اسنشار  ومتكيين تنظييها
ليئيوعذا املشذرت ا بذني لل سل  الرؤساء الننفيذ يني ب ل     ال ش آليات الننديق الطا يا،   

و الا    و االت األ   املنحذدة  15 تض اليت  - اإلنناجيا اتالو االت واملانيا بالنئارة والطدر 
  ،ذادرةو  - أهدا  الننييا املدذندا ا    9و 8اهلدفني دع  الدوش األعضاء يف تنفي   وتر ي إىل

و الذذا  ذذ   15 ضذذ نسالذذيت و الرابذذع عشذذر،  األونكنذذاد هذذاالذذيت أطلط ‘النئذذارة اإللكرتونيذذا للئييذذع‘
 .صذذناعيا  ذذ  أجذذل دعذذ  أهذذدا  الننييذذا املدذذندا ا اسيوعذذاذذر ا و  22و ذذاالت األ ذذ  املنحذذدة و
 أدوات وضذذذع بصذذذدد  نظيذذذا الناذذذاون والننييذذذا يف امليذذذدان االقنصذذذاد فذذذ ن وباإلضذذذافا إىل الذذذ ، 

 ذ  بلذدان أالذرى لصذاحل و  غايذاتال الذ زم لنحطيذقة ين الذ اإلطذار قيذاا ذ  أجذل أعضا ها  لصاحل
 .، ودع   ورة ال،ياناتالننييا املدندا ا لننفي  أهدا  ال ز ا ديد االسرتاتيئياتأجل حت
وعلذذا سذذ،يل  .ال،لذذدان  ذذ  باضذذها الذذ،اضنال  لذذن،ذذادش اصذذبات و لالنضذذا   وال بذذد  ذذ   -11

الذذيت رفذذع امسهذذا  ذذ  قا يذذا أقذذل ال،لذذدان اذذوا   يشفربذذا بذذنغ د امل ذذاش، ميكذذ  لل،لذذدان االسذذنفادة  ذذ 
األ ريكي فييا ينالق بامليارسات اجليدة فييا بذني ال،لذدان للنيفيذن  ذ   - فربا املؤمتر األي،ري و 

و ذذ   اتيف إطذار اذرا  ،ميكذ  لل،لذدانو  .عذدم املدذاواة ذ  م النيفيذن  ذ  أوجذه حذدة الفطذر، و 
اإلصذ ح اهليكلذذي إىل دع  يف سذايها الذ تلطذيلاا ذا، الذ ش ت،ذادش اصذبات يف سذاش الدياسذات ا
 .   أجل حتطيق أهدا  الننييا املدندا ا
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 وطلب املشار ون أن يطوم األونكناد مبا يلي: -12
 االتفاقيات الدوليا يف االتفاقات النئاريا  املداعدة علا إدرا  )أ( 
   وصوش ال،لدان غري األعضاء إىل األسواق الكنل النئاريا تايقضيان أال  )ع( 
    12-17و 11-17و 10-17حتطيق الغايات املوارد ال ز ا لدع  تا،ئا  ) ( 

  ، ال سييا يف أقل ال،لدان اوا  2030الاا الننييا املدندا ا لاام 
الناذذذذاون  ذذذذع املنظيذذذذات األالذذذذرى يف تذذذذوفري بنذذذذاء الطذذذذدرات يف سذذذذاالت النئذذذذارة  )د( 

 .االزدهاربالطيود والدياح للطااا اصاو  زالاإبغيا الننييا، واالسن يار و 
    


