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حدث رفيع المستوى :تنفيذ أهداف التنمية المستدامة :الفرص والتحديات
موجز أعدته أمانة األونكتاد
 -1حددت املناقشات بوضوح ضرورة تنفيذ أهذدا الننييذا املدذندا ا ذ الذ ش اذرا ات
بني مجيع اجلهات الفاعلا ،مبا فيها احلكو ات ،واملنظيات الدوليذا ،والطاذاا اصذاو ،و نظيذات
اجملني ذذع امل ذذد والش ذذ،اع ،عل ذذا مجي ذذع املد ذذنويات  -الوطني ذا واإلقلييي ذا ودون اإلقلييي ذا واحمللي ذا.
وادد أحد املشار ني يف املناقشات علا احلاجا إىل أال تذراب الاذام يف احلدذ،ان ،باعن،ذاره أ ذرا
أساسيا لنحطيق الاا الننييا املدندا ا الايوحا لاام .2030
 -2وع ذ ذذرو ل ذ ذذو احلكو ذ ذات والطا ذ ذذاا اص ذ ذذاو ف ذ ذذار يف تنفي ذ ذ ه ذ ذ ه اصا ذ ذذا املند ذ ذذيا
بالنحديات والايوح اليت تر ي إىل حتطيذق أهذدا عامليذا وعا ذا غذري قابلذا للنئة ذا .واتفطذوا علذا
أن طاسا واحدا ال يناسب اجلييع وأن األهدا واملؤارات واسرتاتيئيات تا،ئذا املذوارد ذب أن
توضع يف سياقها ووفطا لألولويات.
 -3وقدم الاديد املندوبني أ لا علا الننفيذ  .وقذد وضذع سلذ األرجننذني ،الذ يرأسذه
وزير للننييا االجنياعيا وال يض مجيع الوزراء ،الاذا اذا لا للنيفيذن ذ حذدة الفطذر ،وهذو
اهلد ال االناره ر ي األرجننني باعن،اره مي ل أهدا الننييذا املدذندا ا .ويف ي،وديذا ،لذوزير
النياذذي ص ذ حيا وضذذع اس ذرتاتيئيا بش ذ ن أهذذدا الننييذذا املدذذندا ا مبشذذار ا مجيذذع أصذذحاع
املصذذلحا .وتاكذذن اليابذذان علذذا إنشذذاء ر ذذة للذذرتوي ألهذذدا الننييذذا املدذذندا ا داالذذل سل ذ
الوزراء ،بر اسا ر ي الوزراء ،وسيضع ه ا املر ذة ،ذاد توجيهيذا ،ورؤيذا ،وسذاالت اات أولويذا،
و ة ذا سياسذذاتيا نكذذا لنحطيذذق أقصذذا تذ ري يف إطذذار عذذدة أهذذدا  ،فضذ عذ آليذذا لليناباذذا
مبشذار ا اذةزة ذ مجيذع أصذحاع املصذذلحا .وبذدأت تايلنذذد الايذل بفلدذفا اقنصذذاد اال نفذاء ذ
أج ذذل حتطي ذذق أه ذذدا الننيي ذذا املد ذذندا ا .وياي ذذل االحت ذذاد الروس ذذي ذ أج ذذل دع ذ تكنولوجي ذذات
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لنحدني جودة احلياة داالذل ال،لذد ويف أقذل ال،لذدان اذوا يف إطذار اجلهذود الرا يذا إىل تنفيذ أهذدا
الننييذذا املدذذندا ا .ويف ينيذذا ،اعنيذذدت اذذر ا سذذافاريكوم ( )Safaricomتدذذاا أهذذدا ووضذذات
ؤاذرات أداء أساسذذيا لطيذذاا النطذذدم احملذذرز واإلب ذ عنذذه .وأمجذذع املشذذار ون يف املناقشذذات علذذا
ال ذرأ الطا ذذل ب ذ ن ال أحذذد يدذذنايع حتطيذذق ه ذ ه األهذذدا الايوحذذا مبفذذرده .ف ذ بذذد ذ إقا ذذا
ارا ات وت،ادش امليارسات اجليدة وبناء الطدرات.
 -4وسذذيكون بنذذاء الطذذدرات يف سذذاش الدياس ذات املنكا لذذا ،مبذذا يف ال ذ ذ ال ذ ش ،ذذادرة
املاونذذا ذ أجذذل النئذذارة ،أ ذرا أساسذذيا يف دذذاعدة ال،لذذدان النا يذا علذذا تنفيذ اسذرتاتيئيات ذ
ه ا الط،يل .وال بد أيضا وضع سياسات نكا لا بش ن املداواة بني اجلندني ،وتوفري النالي
للئييع ،والفض تكالين النئارة ،والندريب علا املهارات ،وإ اد فرو الايذل ال ذق ،وتنويذع
االقنصاد ،واالبنكار ،والدياحا املدندا ا ،بني أ ور أالرى .وحددت اليابان ،بوصذفها ااذا
ر يد ذذيا ،اهليا ذذل األساس ذذيا اجلي ذذدة ،والص ذذحا الااملي ذذا ،والش ذذؤون اجلند ذذانيا ،واحل ذذد ذ ذ أالا ذذار
الكوارث ،والنالي يئاالت الرت ية فييا خيص بناء الطدرات واالسن يار.
 -5وهنذذاع عذذدد ،ذذري جذذدا ذ الال،ذذات الذذيت ال متنل ذ حذذى املنظيذذات املناذذددة اجلندذذيات
املوارد ال،شريا واملاليا ال ز ا لنل،ينها .ول ل  ،فر إقا ا ارا ات علا مجيع املدنويات ،مبذا يف
ال علذا دذنويي احلكو ذات والطاذاا اصذاو ،ل،لذو أهذدا الننييذا املدذندا ا .وأُلطذي الضذوء
أيض ذذا عل ذذا دور الطا ذذاا اص ذذاو ،وال س ذذييا الشذ ذرا ات ب ذذني الطا ذذاعني الا ذذام واص ذذاو املند ذذيا
بالشفافيا والطا يا علا املداواة يف الا قذات بذني الشذر اء واملانيذدة علذا ؤسدذات قويذا وعلذا
سذذيادة الطذذانون .وال بذذد ذ ا ذرا ات بذذني الطاذذاعني الاذذام واصذذاو لذذي فط ذ يف سذذاش تاذذوير
اهليا ل األساسيا ،بل أيضا يف سايل تاوير املينبات ووضع املاايري.
 -6و ذذان هن ذذاع أيض ذذا تواف ذذق يف ادراء عل ذذا أن الالي ذذد اصفي ذذاال ال ميكذ ذ االعني ذذاد عليه ذذا
إا ال بد ذ تذدال ت يف سذاش الدياسذا الاا ذا .وباإلضذافا إىل الذ  ،ال بذد ذ تغيذري أسذاليب
الايذذل والاطليذذات .وال بذذد لطذذادة الطاذذاا اصذذاو وأصذذحاع املصذذلحا وسذذال اإلدارة وصذذناديق
املاااات النطاعديا طرح سؤاش ال ااا ميك أن حتطق لنا أهدا الننييا املدذندا ا ال ويف ظذل
الدياسات الصحيحا ،يناو االننطاش إىل اقنصاد دا ر يايذل ذ املهذد إىل املهذد وياذاج هذدر
األغ يذذا والفدذذاد ،و ذ ل املدذذاواة بذذني اجلندذذني ،علذذا تريليونذذات فييذذا خيذذص الفذذرو النئاريذذا.
و ذ أجذذل حتويذذل النحذذديات إىل فذذرو ،ال بذذد ذ واء ذذا احل ذوافة النئاريذذا ذذع أهذذدا الننييذذا
املدذذندا ا ذذي تنش ذ طريطذذا جديذذدة مليارسذذا األعيذذاش النئاريذذا ،فيهذذا اح ذرتام ل تفاقيذذات الدوليذذا
وحطوق الاياش وس نه .
 -7وينا ذذني تص ذذيي اصاذ ذ والدياس ذذات واملؤسدذ ذات عل ذذا ا ذذو يد ذذي مبواء ذذا إاذ ذارات
الدوق ،واالسن يارات ،والنئارة ،والنااون بني بلدان اجلنوع ع أهدا الننييا املدندا ا لكذي
تكيل املداعدة اإلاا يا الرمسيذا .ويناذدى هذ ا الذدور املدذؤوليا االجنياعيذا للشذر ات .فاألعيذاش
النئاريا تر ي إىل الرب وتدنئيب حلوافة الدوق .ول ل  ،يناذني أن تاكذ األسذاار النكذالين
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االجنياعيذذا وال،يئيذذا احلطيطيذذا .والسذذناادة طذذا امل ذواط يف قذذادة الطاذذاعني الاذذام واصذذاو ،و ذ م
فنذذب االضذذارابات االجنياعيذذا ،ذ املهذ أيضذذا وضذذع سياسذذات متنذذع ذذرع الشذذر ات ذ دفذذع
الضرا ب واسنغ ش الاياش املوجودي يف أسفل سلدلا اإل دادات ،وتضذي تلطذي الايذاش أجذورا
ا،كات األ ان االجنياعي.
افيا لليايشا واسنفاد
 -8وال بذذد أيضذذا ذ وضذذع سياسذذات ملااجلذذا النفذذاوت بذذني املهذذارات الذذيت ينال،هذذا الطاذذاا
اصذ ذذاو وسيوعذ ذذات املهذ ذذارات املناحذ ذذا .ويني ذ ذذل أحذ ذذد النحذ ذذديات الر يدذ ذذيا األالذ ذذرى يف ااجلذ ذذا
النضارع بني املنظورات الاويلا األ د والطصرية األ د لدى صاناي الطذرارات سذواء علذا دذنوى
احلكو ات أو علا دنوى الطااا اصاو .وتنذي النكنولوجيذا للنذاا وسذا ل ليدذاعدوا أنفدذه
ويناذذني وضذذع ب ذرا إاا يذذا لذذدع احلصذذوش علذذا النكنولوجيذذا يف ال،لذذدان النا يذذا ،وبنذذاء الطذذدرات
فييذذا خيذذص وضذذع الدياسذذات الداعيذذا .وإن دور الال ذ والنكنولوجيذذا واالبنكذذار وسذذا ل اذذا لا
للننفي هلو دور أساسي أيضا يف ه ا الصدد.
 -9وق ذذد اتف ذذق املش ذذار ون يف املناقش ذذات عل ذذا أن ذه ين،غ ذذي االس ذذنياا إىل مجي ذذع األص ذوات يف
عيلي ذذا ص ذذنع الطذ ذرار .و ذ ذ املهذ ذ إا ذذاء ال ذذوعي بض ذذرورة أن ين ،ذذى ذذل ذ ذواط أه ذذدا الننيي ذذا
املدندا ا ،واحلصوش علا دع أوسع اجليهور .ويشذكل ‘ ننذدى األونكنذاد للشذ،اع‘ الاذوة
حميودة يف ه ا االفذاه ،ألن الشذ،اع مي لذون  50يف املا ذا ذ الدذكان وسيحاسذ،ون عذ الننذا
باذذد  15عا ذذا .وحتنذذا عوا ذذل النغيذذري إىل احليذذة الذ زم ل بنكذذار واحلصذذوش علذا املذوارد ذ أجذذل
إ اد حلوش ابنكاريا وبناء ال طا.
 -10وأاار املشار ون يف املناقشات إىل أن نظو ذا األ ذ املنحذدة حتنذا إىل إعذادة النظذر يف
تنظييها أجل االضا ا بدور اسنشار ومتكيين بدال دور تنفي املشاريع .وميك الطيام
ال ش آليات الننديق الطا يا ،ل سل الرؤساء الننفيذ يني لليئيوعذا املشذرت ا بذني
بل
الو االت واملانيا بالنئارة والطدرات اإلنناجيا  -اليت تض  15و الا و االت األ املنحذدة
وتر ي إىل دع الدوش األعضاء يف تنفي اهلدفني  8و 9أهدا الننييا املدذندا ا  -و ،ذادرة
‘النئذذارة اإللكرتونيذذا للئييذذع‘ الذذيت أطلطهذذا األونكنذذاد الرابذذع عشذذر ،والذذيت سنض ذ  15و الذذا ذ
و ذذاالت األ ذ املنحذذدة و 22اذذر ا وسيوعذا صذذناعيا ذ أجذذل دعذ أهذذدا الننييذذا املدذذندا ا.
وباإلضذذافا إىل ال ذ  ،ف ذ ن نظيذذا الناذذاون والننييذذا يف امليذذدان االقنصذذاد بصذذدد وضذذع أدوات
لصاحل أعضا ها ذ أجذل قيذاا اإلطذار الذة ين الذ زم لنحطيذق الغايذات ولصذاحل بلذدان أالذرى ذ
أجل حتديد االسرتاتيئيات ال ز ا لننفي أهدا الننييا املدندا ا ،ودع ورة ال،يانات.
 -11وال بذذد ذ النضذذا لن،ذذادش اص ذبات ول ذنال ال،لذذدان ذ باضذذها الذذ،اض .وعلذذا سذذ،يل
امل ذذاش ،ميكذ لل،لذذدان االسذذنفادة ذ فربذذا بذذنغ ديش الذذيت رفذذع امسهذذا ذ قا يذذا أقذذل ال،لذذدان اذوا
وفربا املؤمتر األي،ري  -األ ريكي فييا ينالق بامليارسات اجليدة فييا بذني ال،لذدان للنيفيذن ذ
حذدة الفطذر ،و ذ م النيفيذن ذ أوجذه عذدم املدذاواة .وميكذ لل،لذدان ،يف إطذار اذرا ات و ذ
الذ ش ت،ذادش اصذبات يف سذاش الدياسذات الاا ذا ،تلطذي الذدع يف سذايها إىل اإلصذ ح اهليكلذذي
أجل حتطيق أهدا الننييا املدندا ا.
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 -12وطلب املشار ون أن يطوم األونكناد مبا يلي:
(أ)

املداعدة علا إدرا االتفاقيات الدوليا يف االتفاقات النئاريا

(ع)

ضيان أال تايق الكنل النئاريا وصوش ال،لدان غري األعضاء إىل األسواق

( ) تا،ئا املوارد ال ز ا لدع حتطيق الغايات  10-17و 11-17و12-17
الاا الننييا املدندا ا لاام  ،2030ال سييا يف أقل ال،لدان اوا
(د) النا ذذاون ذذع املنظي ذذات األال ذذرى يف ت ذذوفري بن ذذاء الط ذذدرات يف س ذذاالت النئ ذذارة
واالسن يار والننييا ،بغيا إزالا الطيود والدياح للطااا اصاو باالزدهار.
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