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 التعاون اإلقليمي
   
 التعاون اإلقليمـي يف امليدانني االقتصادي واالجتماعي وامليادين املتصلة هبما  

  
 *تقرير األمني العام  

 
 موجز 

( 17-)ج 1823يُقدَّم هذا التقرير إىل اجمللس االقتصاااااااجت واالجتماع  ورقا لقرار اامعيم العامم  
)املررق الثالث(. ويشاا د املنتدا الااايالاا  الرريو املاااتوا  1998/46 ( و55-)ج 1817وقرارت اجمللس 

اختتام الدورة األوىل من الااااااااااااتعرامااااااااااااا  خ م التنميم املااااااااااااتدامم  2019املعين ابلتنميم املاااااااااااااتدامم لعام 
. ويف هذا الااااااااااااايار، ي د  التقرير إىل لوماااااااااااايد عمت الل اط ا قليميم يف جع  لن يذ خ م 2030 لعام
لصاااااعيدين الوإلين وا قليم ، والدور ااالااااا  الذت يسجا على املااااااتوا ا قليم  للر   على ا 2030 عام

 ني املااااااااتويني الوإلين والعامل . ويقدم اازم األول من التقرير الاااااااتعراماااااااا عاما ل عمال املسجاة جعما   م 
 قليميم يف صااااااااايا م ، مبا يف ذلك ما يتعلق  ولااااااااااذت التن يذ، مو الإبيز على إ راز ن ر الل اط ا2030 عام

الربامج والااااااااايالااااااااا  وا  وا  الامم الإل ايذيا الل اط ا قليميم من نجت مواممم عمل ا مو ا تياجا  
. وعالوة على ذلك، يومااااد جور الل اط ا قليميم يف االلااات اجة من الشاااارابا  والتعاوط 2030خ م عام 

اازم الثااام من التقرير الت ورا  والنوالج يف . ويغ   2030جاخاات األقااالي  وريمااا  ين ااا جعمااا   اام عااام 
جماال  خمتارة من التعاوط ا قليم  واألقاليم ، واا وج الراميم إىل لعزيز الاااااار الااااايالااااا  على الصاااعيد 

 ا قليم ، ولعزيز التعاوط ريما  ني الل اط ا قليميم.
 

 

ر التقدمي  اااااابا املشااااااورا  الداخليم ومن نجت مراعاة نتاذج اازم املتعلق ابألنشااااا م التن يذيم للم لس االقتصااااااجت  *  أتخَّ
 ،  اا االقتضام.2019ناير/مايو  23واالجتماع  املنت   يف 
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  2030البعد اإلقليمي ودوره يف دعم خطة التنمية املستدامة لعام  - أوال 
 يف األقاليم  2030النهوض بتنفيذ خطة عام  - ألف 

، لبنت مجيو األقالي  2030 عد مرور نر و لااااااااانوا  على اعتماج خ م التنميم املااااااااااتدامم لعام  - 1
نهادا  التنميام املااااااااااااااتادامام،  ياث اعتماد  البلاداط  ول العاان الاااااااااااااإالي ياا  وخ  اا وإلنيام لتن ياذ 
 األهدا ، وبي ت مسلاااااااااايا مو مت لبا  نوذة التنميم ااديد. وعلى الر   من وجوج جالذت مشاااا عم
على االجراما  املتخذة، ال يزال التقدم   يئا و ري متكارئ، لاااااوام جاخت األقالي  نو ريما  ين ا. ويف هذا 
الااااااااااااااياار، يربز التعااوط والتكاامات ا قليميااط ابعتباارساا من العوامات الرذياااااااااااااايام للتقادم الالزم لصاااااااااااااياا م 

ة للحدوج. وين بق هذا  شاكت خا  الاإالي يا  إناذيم متكاملم، والتصادت للتحداي  ا قليميم والعا ر 
على ولااااذت التن يذ،  يث يقو التعاوط ا قليم  يف صااامي  لعزيز عمليا  الرصاااد والقدرا  ا  صااااذيم، 

 ولعبئم التمويت واألخذ حبلول مبتكرة يف جمال الايالا . 
خ ااام ولسجت الل ااااط ا قليميااام جورا  ااااااااا يف جع  البلاااداط يف ج وجهاااا الراميااام إىل لن ياااذ  - 2
القدرا  ال نيم والعمت التحليل  وا دما  االلاااتشااااريم يف جمال الاااايالاااا ، والعمت   تورري 2030 عام

 وصاا  ا منصااا  خمصااصاام لومااو املعايري وإجرام ااوار الق اع  واملشااإك  ني الق اعا . ويتضاامن هذا 
خمتارة، ومعلوما  مااااااااااتكملم عن ال رع حملم عامم على نمثلم الدع  املقدم واآلاثر احملققم يف جماال  لربيز 

ا  وا  الإل ايااذيااا الل اااط ا قليمياام من نجاات موامماام  رامج عمل ااا وهياااباات مسمترايااا  ااد  لقاادمي 
. ويقدم ال رع نيضااااا 2030خدما  نرضاااات للدول األعضااااام وللبيم اال تياجا  الناطاااائم عن خ م عام 

اجة من الشااااااااارابا  والتعاوط ا قليم  من نجت لومااااااااايحا للكي يم الإل جكن  ا لل اط ا قليميم االلااااااااات 
 .2030الن وض  تن يذ خ م عام 

 
 جماالت خمتارة :2030تقدمي الدعم لتنفيذ خطة عام  - 1 

 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  
 واألهدا  املتعلقم ابلقدرة على الصموج يف ي ي  التنميم الوإلنيم 2030إجماة خ م عام   

، طااااااااااااادج  الل نم االقتصااااااااااااااجيم ألمريكا الاللينيم ومن قم البحر 2030منذ اعتماج خ م عام  - 3
الكارييب على نسيم التخ ي  ابعتباره نجاة رذيايم لصنو الايالا  وا جارة العامم. وقد قدمت البلداط يف 

  التنمياام نمريكااا الاللينياام ومن قاام البحر الكااارييب التزامااا  هاااماام وخ اات خ وا   و إجماااة نهاادا
املاتدامم يف  رامج التخ ي  الإل لضع ا على الصعيدين الوإلين نو جوط الوإلين. وجتدر ا طارة إىل الدع  
الذت قدمته الل نم االقتصااااجيم ألمريكا الاللينيم ومن قم البحر الكارييب، ابلتناااايق مو رريق األم  املتحدة 

بالوط،  لدان  واليماال ” ناذيم الوإلنيم املااماة الق رت، إىل  كومم  واليماال من نجت صايا م خ ت ا ا
 . “2032عام 
 

 لعزيز مسلاا  رعالم وخامعم للمااملم وطاملم لل ميو من نجت التحضر املاتدام  
يف املاذم من لاكاط نمريكا الاللينيم ومن قم البحر الكارييب يعيشاوط  80، باط 2018 ىت عام  - 4

يف املاذم من انبعااث   ازا  الدريئم ا قليميم ولتميز  70  مصااادر يف مدط نو مناإلق  ضاااريم. واملدط ه
مبااااتواي  عاليم من عدم املاااااواة وال صااات  يث لااااتث  ال ئا  ذا  الدخت املنخ   من املشااااربم يف 
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إجارة مدهنا. ويف مواج م هذا الواقو، نقامت الل نم االقتصااااااااااااااجيم و رانمج األم  املتحدة للمااااااااااااااتوإلنا  
لتنااايق مو نررقم األم  املتحدة الق ريم املعنيم، طاارابم من نجت لعزيز نمل  املااااملم يف مدط يف البشااريم، اب

الربازيت ومج وريم  ولي يا املتعدجة القوميا  و ريو، وإات م رصاااااد الاااااايالاااااا  الإل لتبع ا ااكوما  احملليم 
اط اانوب، وإات م جمموعم لتحقيق نهدا  التنميم املااااااااااااااتدامم، ولورري منصااااااااااااام لن يذيم للتعاوط  ني  لد

 نجوا  ارإاميم لتا يت التعاوط ولباجل املعررم ريما  ني املدط.
 

 جع  الوصول إىل املعلوما  والعدالم يف املااذت البيئيم  
جعمت الل نم االقتصااااااااااااااجيم ألمريكا الاللينيم ومن قم البحر الكارييب  نشاااااااااااااا  عمليم الت اوض  - 5

ج ال ار إقليم  اترخي   شاااااااوط الوصاااااااول إىل املعلوما  واملشااااااااربم العامم الشااااااااملم الإل نرضااااااات إىل اعتما
والعدالم يف جمال املاااااااااااااذت البيئيم يف نمريكا الاللينيم ومن قم البحر الكارييب )ال ار إلاااااااااااكالاااااااااااو(، وه  
ا هو نول  املعاهدة الو يدة الإل نشااااااااااو  عن مسمتر األم  املتحدة للتنميم املاااااااااااتدامم. وهذا االل ار نيضاااااااااا 

ا ملزمم م عاهدة  يئيم إقليميم لبلداط نمريكا الاللينيم ومن قم البحر الكارييب، ونول ال ار يتضااااااااااااامن ن كام 
 شوط املدارعني عن  قور ا نااط يف جمال املااذت البيئيم. ورتد ابب لوقيو االل ار ا قليم  من جانا 

 يف نيويورك. و ىت هنايم نياااااااااااااط/مبقر األم  املتحدة  2018نيلول/لااااااااااابتمرب  27 لدا يف املن قم يف  33
  لدا قد وقو على االل ار، وابطر  لد وا د عمليم التصديق عليه. 16 ، باط2019ن ريت 
 

 مباجرة مباجلم الديوط  
لعااد  لااداط من قاام البحر الكااارييب من  ني نبثر البلااداط املثقلاام ابلااديوط يف العااان. ومن نجاات  - 6

ا ارج  لصاحل هذه البلداط، قدمت الل نم االقتصاجيم ألمريكا  التصدت لصعواب  ااصول على التمويت
مقإح  شاوط مباجلم الديوط ججراما  التكيف مو لغري ”الاللينيم ومن قم البحر الكارييب مقإ  ا املاامى 

، الذت يدعو اا ا  “املناخ: الاإالي يم للنمو والتحول االقتصااجت يف اقتصااجا  من قم البحر الكارييب
م إىل التخدام املوارج الإل مت التع د  ا من الصندور األخضر للمناخ من نجت متويت ي ي  لدرجي  املا 
يف املاذم لرصيد الدين املتعدج األإلرا  والثناذ  للدول اازريم الصغرية الناميم يف من قم البحر  100 نابم 

ملباجلم الديوط ججراما  التكيف مو  ، الت اج  الل نم االقتصاجيم من مباجريا2018الكارييب. ويف عام 
 لغري املناخ، و دج   الث جول نعضام للمر لم األوىل من املباجرة. 

 
 ا إلار ا قليم  ملسطرا  نهدا  التنميم املاتدامم  

، نعر ات  لاداط يف نمريكاا الاللينيام ومن قام البحر الكاارييب، من 2030عقاا اعتمااج خ ام عاام  - 7
  ل مريبتني، عن ر بت ا يف حتديد األولواي  ولكييف إإلار الرصد العامل  ألهدا  خالل املسمتر ا  صاذ

، ن ذ  2018التنميم املااااااتدامم مبا يتنالاااااا مو خصااااااذاي املن قم والتحداي  الإل لواج  ا. ويف عام 
يف نمريكا  2030هذا ال لَا الل نم االقتصااااااااجيم،  وصااااااا  ا نمانم رريق التناااااااايق ا  صااااااااذ    م عام 

اللينيام ومن قام البحر الكاارييب. ونتي ام لاذلاك، وارقات  لاداط يف املن قام على قااذمام نولواي  لضاااااااااااا  ال
وإع ام األولويم ا وج القياس، وبذلك التناايق ال عال ا وج التعاوط ا قليم  والدو  من  مسطارا. 154

لى  و نبثر ب امة عن نجت لاااااااااااد الثغرا  يف القدرا  ا  صااااااااااااذيم، جكإلبن  لداَط املن قم من ا  ال  ع
 التقدم الذت حترزه يف حتقيق األهدا  من خالل الباع هنج مناق خا   كت من قم وقا ت للمقارنم.
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 أفريقيا  
 ققت الل نم االقتصاجيم ألرريقيا معان هامم يف الانوا  األخرية يف لعميق عرض القيمم املقدم  - 8

: 2063 خ م عام” و 2030لدع  األولواي  ا ناذيم للدول األعضاااااام على النحو املبني يف خ م عام 
 الإل ومع ا االحتاج األرريق .  “نرريقيا الإل نصبو إلي ا

 
 القاريم األرريقيممن قم الت ارة اارة   

يف لااااايار جع  الدول األعضاااااام يف حتقيق لعاوط ولكامت إقليميني رعالني من نجت لااااااريو ولرية  - 9
التحول االقتصااااجت وحتقيق التنميم الشااااملم لل ميو، لااااست الل نم االقتصااااجيم ألرريقيا يف التوقيو على 

 لدا نرريقيا خالل مسمتر قمم االحتاج  44ن قبت املسلاااااااااااااس ملن قم الت ارة اارة القاريم األرريقيم م االل ار
. وطاااااااااااااكت هذا معلما ابلة األسيم ابلناااااااااااااابم للتكامت 2018األرريق ، املعقوج يف بيغا  يف آذار/مارس 

االقتصاجت يف نرريقيا، ولتنشو عنه لور قاريم و يدة للبضاذو وا دما  جكن نط حتقق ورورا  اا  ، 
، 2019اللاتثمار األجنيب املباطار، وااد من ال قر. و ىت هنايم طابا /ررباير وحتااني القدرة التناراايم، وا

 لدا صااااااااادر على الربولوبوال  املتعلقم مبن قم  19 لدا، من ا  52 لة جمموع البلداط الإل وقعت االل ار 
 الت ارة اارة.

 
 جع  ليالا  االقتصاج الكل  والنمو املاتدامم  

رريقيا الدع  إىل مثانيم  لداط نرريقيم يف صاااااااااااايا م خ   ا ا ناذيم قدمت الل نم االقتصاااااااااااااجيم أل - 10
، والن ج املتكامت واملشاااااااااااااإك  ني الرباذز، والتنويو 2063الوإلنيم، مو الإبيز على املواممم مو خ م عام 

 ،والاااااانغال ،ولشااااااج ،االقتصااااااجت، وإجياج رر  العمت. والااااات اج  من ذلك الدع  مثانيم  لداط )نو ندا
والكونغو(. ونجر  الل نم االقتصاااجيم ألرريقيا جرالااا  وقدمت  ،والكامريوط ،و اان ،و امبيا ،تولاايشااي

جعما نيضااا إىل جزر القمر ومد شااقر يف جمال ومااو نإلر لاايالااا  متعدجة الق اعا   شااوط االقتصاااج 
من نجت إجرام  وار رعال  2019األزرر. والاااااات اج  الل نم االقتصاااااااجيم ألرريقيا من مسمتر الوزرام لعام 

وة إىل إجرام إصااال ا  مسلااااايم ولاايالاااليم الزمم لتمكني البلداط األرريقيم من  شااوط الااايالااا  والدع
 املوارج احملليم أل راض متويت التنميم املاتدامم يف نرريقيا.  من لعبئمااللت اجة إىل نقصى  د 

 
 ببد التدرقا  املاليم  ري املشروعم  

 2030لثالث لتمويت التنميم وخ م عام لربز خ م عمت نجيس ناباب الصااااااجرة عن املسمتر الدو  ا - 11
مجيع ا نسيم التصدت للتدرقا  املاليم  ري املشروعم. وخالل الانوا  القليلم املاميم،  2063وخ م عام 

ما رتئت الل نم االقتصااااااجيم ألرريقيا لبذل ج وجا  متواصااااالم، مبا يف ذلك إنشاااااام رريق رريو املااااااتوا معين 
م، وإجرام حبوث راذدة  شاااااااااااااوط من  يم التدرقا  املاليم  ري املشاااااااااااااروعم ابلتدرقا  املاليم  ري املشاااااااااااااروع

ولقديرايا، ولورري املشاااورة يف جمال الاااايالاااا  إىل الدول األعضاااام، وذلك من نجت التصااادت للتدرقا  
املاليم  ري املشاروعم، والت رب من جرو الضاراذا، والتالعا ابل والري الت اريم. ونتي م لذه اا وج،  دن  

نس، ولارياليوط، و اان، وبو  جي وار، وبينيا، ومالوت، وني رياي يف لن يذ لايالاا  متعلقم ابلتدرقا  لو 
 املاليم  ري املشروعم.
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 لعزيز النمل  ا  صاذيم  
باط لل نم االقتصاااجيم ألرريقيا أت ري ببري على الااايالاام العامم خالل ال إة املشاامولم ابلتقرير يف  - 12

دمت الل نم ماااااعدة لقنيم إىل الدول األعضاااام  شاااوط إجرام لقيي  طاااامت ووماااو جمال ا  صااااما . وق
خ   عمت وإلنيم من نجت حتاااااااني نمل  التااااااا يت املدم وا  صاااااااما  اايويم. وقد نجرا ما جمموعه 

 لاادا  نرريقيااا  هااذه التقييمااا  يف إإلااار  رانمج نرريقيااا للتع ياات  تحااااااااااااااني نمل  التاااااااااااااا ياات املاادم  27
 ،والااااانغال ،وزمبا وت ،ونو ندا ، لداط إماااااريم  ذه العمليم )إ يو يا 8يويم ولقوم  اليا  وا  صاااااما  اا

وموريتانيا(. وقد لواصاااااااات حتديث قاعدة  ياان  إ صاااااااااما  الل نم  ،ومالوت ،ومد شااااااااقر ،ولاااااااارياليوط
االقتصااجيم عن االقتصااجيم ألرريقيا ابعتبارها قاعدة  ياان  إ صااذيم على ا نإنت للبياان  االجتماعيم و 

 لدا  32البلداط األرريقيم، ولشكت مربزا جامعا للبياان  والبياان  الوص يم الإل مت التحقق من ا ابلنابم لا 
ا مو مسطرا  نهدا  التنميم املاتدامم.  نرريقيا، وه  لتوارق متام 

 
 منطقة اللجنة االقتصادية ألورواب  

املتعلقم حبمايم والتخدام اجملارت املاذيم العا رة للحدوج والبحريا   معاام املااذت العا رة للحدوج: االل اقيم  
 الدوليم

جارس لغري املناخ مااااااااااااغوإلا  متزايدة على املوارج املاذيم. وا جارة ال عالم لذه املوارج ابلغم األسيم يف  - 13
مم ومنو نشوب النزاعا . وليار  م التوريق  ني التنميم االقتصاجيم وااللتدا ا االل اقيم املتعلقم حبمايم والتخد

اجملارت املاذيم العا رة للحدوج والبحريا  الدوليم التعاوط الدو  على إجياج  لول مشاااااااااإبم لذه التحداي . 
 لدا من خارة من قم البلداط  15، ونعلن نبثر من 2018وانضامت لشااج والاانغال إىل االل اقيم يف عام 

 إىل االل اقيم يف آخر اجتماع للدول األإلرا  يف نلااااااااتاان يف لشاااااااارين األول/األورو يم ر بته يف االنضاااااااامام 
. وقد الُتكمت هذا العمت أبنش م  نام القدرا ، ال ليما يف آليا الول ى،  يث اااجم 2018نبتو ر 

قيم. ا يف العديد من البلداط األرري  إىل التعاوط عرب اادوج يف إجارة املياه طاااديدة  شاااكت خا ، ولكن نيضااا 
وعموماا، خلاي لقيي  نخري ل عماال ااااريام يف إإلاار االل ااقيام إىل نط هنااك جرجام عااليام من التن ياذ، من 

 خالل اعتماج األنملمم الوإلنيم، واالل اقا  العا رة للحدوج، وإقامم الإليبا  املسلايم. 
 

 حتاني الاالمم على ال رر  
صااااااااااااااااب  على ال رر إىل النصااااااااااااف حبلول يت لاا الاد  املتمثات يف ي ي  عادج الورياا  وا  - 14
من نهدا  التنميم املاااااااااااااتدامم( اياذ اجراما  وإقامم طاااااااااااارابا . ولدير الل نام  6-3)الغايم  2020 عام

االقتصاااجيم ألورواب العديد من الصااكوك القانونيم للاااالمم على ال رر، لشاامت قواعد املرور والتشااييد واملراقبم 
نخرا. وعالوة على ذلك، باط لل نم االقتصااااااااااااااجيام ألورواب أت ري على  التقنيم للمرببا ، من  ني ماااااااااااااااذت

لن وض  الاالمم على ال رر، مبا يف ذلك املشورة يف جمال الايالا  والتحوال  يف ولاذ  النقت، ومواصلم ا
 جإلار قانوم جو  للااااالمم على ال رر. وطااااربت الل نم نيضاااا يف اا وج الراميم إىل لعبئم التمويت من نجت

  الاالمم على ال رر،  وص  ا نمانم الصندور االلتئمام للاالمم على ال رر التا و ل م  املتحدة.
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 ومو نإلر لتحاني إجارة املوارج ال بيعيم   
لصاانيف األم  املتحدة ا إلارت ملوارج ال اقم األ  وريم واملعدنيم هو نملام لصاانيف طااامت اميو  - 15

مج ااوانا االجتماعيم والبيئيم إىل جانا معايري اادوا االقتصاجيم والتقنيم. موارج ال اقم واملواج ا ام يد
وهذا ا إلار مقبول  شااااااكت متزايد بمعيار عامل  جكن نط يااااااااعد على مااااااماط ا جارة الاااااااليمم اميو 

نم ،  دن  الل 2018املوارج، مبا يف ذلك املوارج الثانويم الالزمم لتاااااااااااااا يت االقتصااااااااااااااج الداذرت. ويف عام 
االقتصاااااجيم ألورواب عدجا من املباجرا  املتخذة على ن ار القارة من نجت نشاااار ا إلار يف نورواب واملن قم 

  األورو يم اآلليويم ونرريقيا واألمريكتني.
 

 حتاني ا  صاما  من نجت التنميم املاتدامم  
ا أبهدا  التنميم املااااااتدامم الإل  - 16 يرلب  العمت ا  صااااااذ  لل نم االقتصااااااجيم ألورواب ارلباإل ا و يق 

لاااااااعى إىل حتاااااااني لوارر البياان  املصاااااان م ذا  النوعيم اايدة واملتا م يف الوقت املنالااااااا واملو ور  ا 
ورواب خري م إلريق  شااااااااوط لقياس التقدم احملرز  و حتقيق األهدا . وقد ومااااااااعت الل نم االقتصاااااااااجيم أل

 لدا من املن قم  60ببار ا ربام ا  صاذيني يف  و   2017ا  صاما  املتعلقم ابألهدا  نقرها يف عام 
وخارج ا. واب مااااارم إىل ذلك، لعكف الل نم االقتصاااااجيم ألورواب على ومااااو عدة نجوا  لدع  البلداط 

   شااوط قياس التنميم املاااتدامم واملشاااربم يف مباجرا  يف لن يذ خري م ال ريق، ولقدمي املزيد من التوجي ا
  نام القدرا  من نجت ا  ال  عن األهدا .

 
 آسيا واحمليط اهلادئ  
 البياان  والتحليت املتعدج الق اعا   شوط نهدا  التنميم املاتدامم  

نعادإل  الل نام االقتصااااااااااااااجيام واالجتمااعيام آللاااااااااااااياا واحملي  الااج ، من خالل خرباياا الاداخليم  - 17
الوالاااااااااااعم، حتليال  لبحوث متعدجة الق اعا   شاااااااااااوط املااااااااااااارا  ا قليميم والوإلنيم لتحقيق خ م التنميم 

تدامم يف من قم لقرير الل نم املر ل  الاانوت املتعلق أبهدا  التنميم املاا. ويبحث 2030 املااتدامم لعام
 صاااااورة متعمقم التقدم احملرز على صاااااعيد لن يذ للك األهدا  و ااييا الاااااتناجا  إىل  آلااااايا واحملي  الاج 

بي يم لاااااااااااااد الثغرا  يف البياان ، ومن     التقريراملن  يم الإل لعتمدها الل نم لقياس هذا التقدم. وحيلت 
 يتعلق  تنميم القدرا  والشرابا  الإل ينبغ  لعزيزها. اجملاال  الإل ينبغ  لوجيه األولواي  إلي ا ريما 

 وا م من قم آلايا واحملي  الاج  ألهدا  التنميم ”،  دن  الل نم لشاغيت 2019ويف آذار/مارس  - 18
ا  “ املااتدامم يالاا الإل لورر إمكانيم الوصاول إىل ما هو متاح من  ياان  وإ صااما  عن  الم التقدم احملرز ق

جولم. ومتثإلت البوا م مورجا   58ا  التنميم املااااتدامم يف الدول األعضاااام يف الل نم وعدجها إىل مسطااارا  نهد
  يواي  يااعد مجيو اا ا  املعنيم على حتاني لرليا نولواي  ليالايا و راجم ا والتثمارايا.

  وا  صاما  ولقدإلم الل نم جعما  مباطرا  إىل املكالا ا  صاذيم الوإلنيم يف جمال ومو البياان - 19
واملسطاااارا  املتعلقم أبهدا  التنميم املاااااتدامم من خالل ا دما  االلااااتشاااااريم و لقا  العمت يف جمال 

، اعتمد  الدول األعضاااام يف الل نم يف اجتماع انم 2018  نام القدرا  على صاااعيد املن قم. ويف عام
“. ضاماط عدم لرك ن د خلف الرباالاايالاا  مباااعدة البياان  للوجيه ”ا  صااما  إعالان   عنواط 

لتن يذ ننشاااااااا م يف  2018  لدا  يف مجيو ن ام املن قم خالل عام 42و نام  على ذلك، عملت الل نم مو 
 جمال  نام القدرا  ا  صاذيم. 
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 عدم لرك ن د خلف الربا  
واحملليام والق ااع لادا الل نام قادرة مثَبتام على مجو اا اا  املعنيام، مباا ري اا ااكوماا  الوإلنيام  - 20

ا ا  ومنملما  اجملتمو املدم واملعاهد األباججيم والبحثيم، لتباجل املمارلاااا  اايدة وإجرام املناقشااا  
. ولقدإلم الل نم الدع  إىل ااكوما  2030 والتوصت إىل لوارق يف اآلرام  شوط املااذت املتصلم خب م عام

 واالل اقا  والااايالااا  الإل لتناول ااوانا ا قليميم وجوط يف التوصاات إىل لوارق يف اآلرام  شااوط املعايري
 ا قليميم واملتعدجة البلداط والعا رة للحدوج ألهدا  التنميم املاتدامم.

ومن  ني نهدا  األعمال املعياريم الإل لضااااااااااااا لو  ا الل نم ب الم عدم لرك ن د خلف الربا.  - 21
نجت إ قار ااق ل اذدة األطاخا  ذوت ا عاقم يف آلايا  ومن األمثلم على ذلك الاإالي يم إنشايوط من

، وإجراما  متا عت ا، الإل نل ر  عن اعتماج إعالط  ي ني، 2012 واحملي  الاج  الإل اعُتمد  يف عام
 .2017 مبا يف ذلك خ م العمت للتع يت  تن يذ الإالي يم إنشيوط يف عام

يم   شاااوط ال رة من خالل االجتماع التحضااريت ولااااعد  الل نم نيضاااا  على  لورة منملور إقل - 22
 . 2017 ا قليم  آلليا واحملي  الاج  لالل ار العامل  من نجت ال رة اآلمنم واملنملمم والنملاميم يف عام

 
 2030 لعزيز املسلاا  من نجت إجماة اا ا  املعنيم وإطراب ا ريما يتعلق خب م عام  

إىل الدول األعضااااام وطاااارباذ ا يف جمال ومااااو ولن يذ لاااايالااااا   لقدإلم الل نم املااااااعدة التقنيم - 23
. ومن نمثلم ذلك لقدمي املاااااااااعدة إىل البلداط يف إعداج االلاااااااتعرامااااااا  2030 و رامج لدع  خ م عام

. ويف ال إة 2030 الوإلنيم ال وعيم من نجت إطاااااااراك اا ا  املعنيم يف ااوارا  املتعلقم  تن يذ خ م عام
ت املااعدة التقنيم إىل العمليا  الوإلنيم ابلتعاوط مو املربز ا قليم  التا و لربانمج ، ُقدَّم2018-2019

األم  املتحدة ا ناذ  يف ابنكوك، وإجارة الشااسوط االقتصاااجيم واالجتماعيم، واملناااقني املقيمني، يف إعداج 
الدجقراإليم الشاااعبيم، ليشاااإل، ومج وريم الو  -الاااتعراماااا  وإلنيم إلوعيم يف بت من لربمانااااتاط، وليمور 

ولااااااااااااارت النكاا، ورييات انم، وباازاخااااااااااااااتااط، وبمبوجاي، ومنغولياا ومن قام احملي  الااج  )ابالو، ولونغاا، 
ر  للك املااااااااااعدة إجرام عمليا  الااااااااتعراض وإلنيم إلوعيم  ورانوالو، وري  ، وبرييباس، وانورو(. وياااااااااإل

لوزارا  املختصاااااام ومنملما  اجملتمو لشاااااااربيم،  شااااااد  جمموعم والااااااعم من اا ا  املعنيم من خمتلف ا
 املدم  ول  نام القدرا  والصال   ني الق اعا . 

 
 الدول العربية  
 رصد وجع  التقدم احملرز  شوط نهدا  التنميم املاتدامم  

 دن  الل نم االقتصااااااااجيم واالجتماعيم لغر) آلااااااايا )ا لاااااااكوا( لشاااااااغيت  وا م للبياان  لضااااااا   - 24
م  شاااااااااااااوط البياان  االجتماعيم واالقتصااااااااااااااجيم والبيئيم ابللغتني ا نكليزيم والعر يم، مليوط نق م  ياني 100

 .2019 ولشكإلت األلاس لبوا م إقليميم لرصد نهدا  التنميم املاتدامم ليبدن لشغيل ا ال قا يف عام
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 2030 نوذة االقتصاج الكل  للايالا  املاليم املاتدامم يف إإلار خ م عام  
، ومااعت ا لااكوا نوذة اقتصااج 2030 يف لاايار لعزيز الباع هنج متكامت يف لن يذ خ م عام - 25

بل  ألهدا  التنميم املااتدامم حياب  ن ر ا يارا  الاايالااليم لكت هد  من نهدا  التنميم املااتدامم 
خدام الاابعم عشار. ووماعت نيضاا  نجاة لرصاد الن قا  االجتماعيم لصاا يف النموذة ولاااعد على الات

املخصاصاا  االجتماعيم على نبمت وجه. ولواصات ا لاكوا لنقيد هذا النموذة ولات بإلقه  صاورة جتريبيم 
 يف عدج من البلداط  وص ه نجاة ليالاليم للتمويت املاتدام ألهدا  التنميم املاتدامم. 

 
 ومو إإلار لقياس ماتوا ااد من ال قر املتعدج األ عاج  

عضااااام يف ج وجها الراميم إىل مكارحم ال قر، ومااااعت ا لااااكوا إإلارا  يف لاااايار جع  الدول األ - 26
إقليمياااا  للحاااد من ال قر املتعااادج األ عااااج اعتماااده القااااجة العرب يف قمااام جاااامعااام الااادول العر يااام التنموياام 

، وه   اليا   صااادج وماااو مسطااار عر) لل قر املتعدج األ عاج لتااااتخدمه الدول األعضاااام يف 2019 لعام
 حم ال قر. قياس ومكار

 
 عدم لرك ن د خلف الربا  

يف لااااااايار لعزيز مبدن عدم لرك ن د خلف الربا، لربز ا لاااااااكوا على ا نصاااااااا  والشااااااامول،  - 27
،  دإل ت ا لكوا حملت ا العامم وجرالت ا 2018 ليما ريما يتعلق ابألطخا  ذوت ا عاقم. ر   عام وال

نول جمموعم  ياان  إقليميم متتثت للنَّ ج واملعايري ا  صاااذيم الكميم عن ا عاقم يف املن قم العر يم ونات ت 
الإل وماع ا رريق واطان ن املعين ج صااما  ا عاقم. ووماعت ا لاكوا نيضاا  نول جليت إقليم  من نوعه 

  شوط ا  صاما  املتعلقم ابألطخا  ذوت ا عاقم.
 

 اايلولم جوط جتدج النزاع  
حباال    للثغرا  املسلااااااااايم يف البلداط العر يم الإل متر  نزاعا  نونجر  ا لااااكوا نيضااااا  لقييما   - 28
 عد النزاع. ولاااااااااااااعد األجاة البلداط على لعزيز قدرا  الق اع العام من نجت جع  االنتعا  وحتااااااااااااني  ما

 النتاذج ا ناذيم واايلولم جوط جتدج النزاع. وقد ُنجرت لقيي  الثغرا  يف اليمن والعرار.
 

 2030 ة الربامج وهياكل املؤمترات مع متطلبات خطة عاممواءم - 2 
 املنتداي  ا قليميم املعنيم ابلتنميم املاتدامم  

خت املنتداي  ا قليميم املعنيم ابلتنميم املااااااتدامم - 29 ، الإل لنملإلم ا الل اط ا قليميم لااااانواي ، (1)رلاااااإل
مكانت ا  وصاااا  ا املنا ر ا قليميم لتقيي  التقدم احملرز ولباجل املعار  ونرضاااات املمارلااااا  واالول يف جمال 

، ورقا  ل ولواي  وا صاااااااوصااااااايا  ا قليميم. ويف هذا الاااااااايار، ما ان كت 2030 جع  لن يذ خ م عام
ري لاللاتعراماا  الوإلنيم ال وعيم اباللات اجة من  روة املعار  وا ربا  البلداط حتصات على الدع  للتحضا

__________ 

، وباذلاك رموز 2019 . وريماا يل  مواعياد ونماابن عقاد منتاداي  عاام70/1 و 67/290انملر قراَرت اامعيام العاامام  (1) 
(؛ )ب( من قم آليا واحملي  الاج ، E/HLPF/2019/3/Add.1آذار/مارس ) 22-21لقاريرها: )ن( من قم نورواب، جنيف، 

نايااااااااااااااااااط/ن ارياااات  11-9(؛ املانا اقااااام الاعار ايااااام،  اريو ، E/HLPF/2019/3/Add.2آذار/ماااااارس ) 29-27ابناكاوك، 
(E/HLPF/2019/3/Add.3 ،؛ من قم نرريقيا، مرابش، املغرب)18-16 ( نيااط/ن ريتE/HLPF/2019/3/Add.4 ؛ من قم)

 (.E/HLPF/2019/3/Add.5نيااط/ن ريت ) 26-22نمريكا الاللينيم والبحر الكارييب، لانتيا و، 

https://undocs.org/ar/A/RES/67/290
https://undocs.org/ar/A/RES/67/290
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/E/HLPF/2019/3/Add.1
https://undocs.org/ar/E/HLPF/2019/3/Add.2
https://undocs.org/ar/E/HLPF/2019/3/Add.3
https://undocs.org/ar/E/HLPF/2019/3/Add.4
https://undocs.org/ar/E/HLPF/2019/3/Add.5
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الإل جيرت لبااجلاا يف للاك املنتاداي . ولتوامم للاك املنتاداي  ا قليميام، يف إإلاار  راجم اا، مو املوماااااااااااااوع 
مول متكني الناس ومااماط الشا” العامل  للمنتدا الااايالاا  الرريو املاااتوا املعين ابلتنميم املاااتدامم )وهو

( على  و يراع  املنملور ا قليم ، وه   ذلك لشكإلت من لقا  م يدة لعمليم 2019 يف عام“ واملااواة
متا عم والاتعراض نهدا  التنميم املااتدامم. ولُعَقد املنتداي  ا قليميم ابلتعاوط مو وباال  األم  املتحدة 

مت للك اا ا  الدول األعضااام، وبذلك وجتمو ج ا  معنيم من األ عاج الثال م للتنميم املاااتدامم، ولشاا
املنملما  ا قليميم وجوط ا قليميم واملسلاااااااااااااااااااااااااا  املاليم الدوليم والق اع ا ا  واألولااااااااااااا  األباججيم 

 ومنملما  اجملتمو املدم.
 

 إعاجة لنملي  منملومم األم  املتحدة ا ناذيم  
ياااباات مسمترايااا مو مت لبااا  خ اام ايااذ  الل اااط ا قليمياام خ وا  م ماام ملوامماام  راجم ااا وه - 30
. وعالوة على ذلك، لضاا لو الل اط ا قليميم  دور نشاا  للغايم يف إإلار عمليم إعاجة لنملي  2030 عام

، 72/279م العامم (. ومنذ اياذ قرار اامعيA/74/73-E.2019/14منملومم األم  املتحدة ا ناذيم )انملر 
املاااات درم الرذياااايم ملر لم الإطااايد على الصاااعيد  وماااعت الل اط إجراما  لاااريعم من نجت لن يذ النوالج

(. وطااربت الل اط ا قليميم نيضاا   نشاا  يف املشااورا  املكث م الإل ُنجريت يف إإلار 1ا قليم  )املر لم 
(، مبا يف ذلك 2إعاجة لشكيت وإعاجة هيكلم األصول ا قليميم ل م  املتحدة على املدا ال ويت )املر لم 

رريق االلتعراض الداخل  الذت ننشوه األمني العام، وقدإلمت الدع  اللوجاإل لعمليا    ص ت ا نعضام يف
التوعيم واملشااااااورا  الإل ُنجريت يف مجيو املناإلق يف لااااايار هذا االلاااااتعراض. ولتيد عمليم إعاجة التنملي  

وااللاااار  - ريم ر   ا جراما  العامليم وا قليميم والق -ررصاام جديدة لتعزيز جعاذ  الااايالااا  الرنلايم 
األرق  جاخاات باات من قاام  غياام الن وض ابلاادع  املقاادم على ن ااار منملوماام األم  املتحاادة لتن يااذ خ ام 

. والل ااط ا قليميام على الاااااااااااااتعاداج لادع  لن ياذ مقإ اا  األمني العاام لبناام هيكات األم  2030 عاام
. وإىل جانا ذلك، لواصاااااات 2030 اماملتحدة ا قليم  األنااااااا لتلبيم مت لبا  خ م التنميم املااااااتدامم لع

الل اط املشاااااااااااربم  نشااااااااااا  يف نعمال ماااااااااااارا  ا صااااااااااالح املتعدجة يف إإلار جمموعم األم  املتحدة للتنميم 
املاتدامم والنتاذج االلإالي يم واألررقم االلتشاريم، من نجت جع  لن يذ النتاذج املعززة عن إلريق جيت جديد 

 .الإل لعمت حتت إطرا  مناقني مقيمني لدي   عناصر التمكني الالزمممن نررقم األم  املتحدة الق ريم 
 

 أفريقيا  
ونهدا  التنميم املااااااااااااتدامم، امااااااااااا لعت الل نم  2030  غيم االلااااااااااات ا م ملت لبا  خ م عام - 31

االقتصاااااااااااااااجيام ألرريقياا مببااجرا  ياد  إىل إعااجة لوجياه  رانجم اا على  و يتيد لقادمي جع  رعاال لتن ياذ 
. وعلى وجه ا صاااااااو ، امااااااا لعت الل نم  عمليم الاااااااتعراض ببرية نتج عن ا 2030 م خ م عامومتا ع

حتديد مخااااااااام لوج ا  الااااااااإالي يم جديدة نقرإلها مسمتر الوزرام واجمللس االقتصاااااااااجت واالجتماع ، وه : 
 نام  لول  االرلقام ابلل نم االقتصااااااااجيم ألرريقيا ابعتبارها مسلااااااااااااااام معرريم راذدة يف املن قم؛ و )ب( )ن(

للتنميم املااااتدامم يف نرريقيا لاااارإلع ولرية التنويو االقتصااااجت والتصااانيو؛ و )ة( إجياج  لول مبتكرة لتمويت 
الب  التحتيم املاااتدامم؛ و )ج( ا لاا ام يف إجياج  لول للقضااااي العا رة للحدوج، مو الإبيز على ا جماة 

 ااي ااوبمم على صعيد العان.االجتماع ؛ )ها( ومو  لول إقليميم لإلل ام يف قض

https://undocs.org/ar/A/74/73-E.2019/14
https://undocs.org/ar/A/RES/٧٢/٢٧٩
https://undocs.org/ar/A/RES/٧٢/٢٧٩
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وجيرت لولاااايو الإبيز على  رانمج الل نم املتعلق  ااااايالااااا  االقتصاااااج الكل  ليشاااامت مااااااذت  - 32
ااوبمم االقتصااااااااااجيم ولقدمي الدع  إىل اآلليم األرريقيم اللاااااااااتعراض األقراط. وُوماااااااااو  رانمج جديد لتنميم 

على التع يت ججياج رر  العمت وحتقيق النمو  ومتويت الق اع ا ا   د  مااااااااااااعدة الدول األعضااااااااااام
االقتصاااجت امل رج والتحول. واب مااارم إىل ذلك، ُعدإلبلت نعمال الل نم املتعلقم ابال تكارا  والتكنولوجيا 
 وصاااااااااااا  ا عناصاااااااااااار لياااااااااااااري للتنميم من نجت جع  مجيو اجملاال  الربانجميم. وُعمإلبمت مراعاة م مم لنميم 

وصااا  ا م مم رذياااايم على ن ار نعمال الل نم، وُنعيد لشاااكيت العمت يف جمال القدرا   صاااورة جوهريم  
التنميم االجتماعيم للإبيز  وجه خا  على ال قر وعدم املااااااااااااااواة. ولتخصاااااااااااااي املكالا جوط ا قليميم 
ا ماااام التا عم لل نم نيضاااا يف جماال  موامااايعيم خمتارة لك الم الباع هنج نبثر رعاليم إزام الشاااوا ت ذا  

 األولويم والتحداي  ا ناذيم الإل لواج  ا الدول األعضام بت يف من قت ا جوط ا قليميم. 
 

 آسيا واحمليط اهلادئ  
متت مواممم هيكت مسمترا  الل نم االقتصااااااجيم واالجتماعيم آللااااايا واحملي  الاج  مو مت لبا   - 33

، 2017/269ومقرره  2015/30من خالل قرار اجمللس االقتصااااااااااااااجت واالجتماع   2030 خ م عام
 اادج عاادة جماااال  لتعزيز نعمااال الل نام،  2014 وبالسااا جااام عقااا إجرام لقيي  مااااااااااااااتقاات يف عااام

 ذلك:  يف مبا
التنميم، والعل  والتكنولوجيا واال تكار، وبالسا نماااااااااايف إىل ااط لعمت يف إإلار  متويت )ن( 

 ومتا عم خ م عمت نجيس ناباب؛ اليكت ال رع  لل نم مبا يتيد لغ يم بامت ولاذت لن يذ 
إنشااااام انم معنيم ابل اقم إىل جانا طااااعبم لل اقم لتعزيز اا وج املبذولم لتن يذ الد   )ب( 

 من نهدا  التنميم املاتدامم؛  7
إعاااجة موامماام مجيو الل اااط الق اااعياام األخرا لك ااالاام لربيز اليكاات ااكوم  الاادو   )ة( 

 م املاتدامم،   رر من ا التعاوط والتكامت االقتصاجيني ا قليميني.  رمته على حتقيق نهدا  التنمي
 2019-2018ومتاطااااايا  مو التغريا  املذبورة نعاله، حيدج ا إلار االلاااااإالي   ل إة الاااااانتني  - 34

 2020 نهدا  التنميم املااااتدامم الإل لشاااكإلت كور لربيز بت  رانمج ررع . ومضااات ا  م الربانجميم لعام
خ وة إمااااريم أبط جعلت هذه ا اصااايم عنصااارا  مربزاي  يف الاااإالي يا  بت  رانمج ررع  ونصاات  ذلك 

 على نط  رانمج عمت الل نم يا   يف لن يذ األهدا  الابعم عشر بل ا.
عيإلنت األمينم التن يذيم لل نم رريقا  الااااااتشااااااراي   2019وعالوة على ذلك، يف بانوط الثام/يناير  - 35

  ابرزة لتحديد اجملاال  الايالاليم االلإالي يم وزايجة لعزيز لربيز الل نم مبا يااعد يتولف من طخصيا
. وجثإلت نعضاااااااااام ال ريق مجيو املناإلق جوط ا قليميم يف من قم آلااااااااايا واحملي  2030 على لن يذ خ م عام

   والتنميم املاتدامم.الاج  ويتمتعوط  قدر هاذت من ا ربا  والت ارب وااللتزام يف جمال التعاوط ا قليم
 

 الدول العربية  
ونهدا  التنميم املااتدامم،  2030 خ ت ا لاكوا خ وا  ببرية على صاعيد متا عم خ م عام - 36

ومن ذلااك على لااااااااااااابياات املثااال ال ااصااااااااااااار اجملاااال  التااالياام: موامماام هيكاات املنملماام مو ا صااااااااااااااااذاي 
حتادياث امليزنام وا جارة على نلااااااااااااااس  نو؛ وإعااجة ماااااااااااااب  2030  تحقيق التحول يف خ ام عاام املتعلقام

النتاذج، مبا يف ذلك مسطارا  األجام؛ واياذ إجراما  لرم  إىل لعزيز الدع  ملبدن عدم لرك نت نخد خلف 
  رامج عمت خاصم ابألهدا . خ   نو الربا ولناُُ ج الايالا  املتكاملم؛ وومو الإالي يا  نو
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ا لااكوا الااإالي يم طاااملم إىل الدول األعضااام ري ا  ، قدإلمت2015ويف بانوط األول/جيااامرب  - 37
َل ا إعالُط الدو م  شااااااااااوط لن يذ خ م التنميم املاااااااااااتدامم لعام يف الدول العر يم، اعُتمد  يف  2030 بمإل

الدورة الوزاريم التالااعم والعشاارين لل نم. ويتضاامن إعالط الدو م إللبا إىل ا لااكوا ألجام جور نبثر راعليم 
ويف حتديث  2030 دول األعضااااااااااااام يف إجماة التخ ي  ا ناذ  من نجت لن يذ خ م عاملبنام قدرا  ال

 ُنمُلم ا ا  صاذيم من نجت رصد لن يذ نهدا  التنميم املاتدامم. 
يف آليت ا ااكوميم الدوليم. ولتولف اآلليم من مثام ااط  2030 وقد نججمت ا لاااااااااكوا خ م عام - 38

ياه، والت ارة، والتنميم االجتماعيم، والناااام، والنقت، والتكنولوجيا أل راض لع  اب  صاااما ، وال اقم، وامل
التنميااام. و لااات عمليااام ا جمااااة هاااذه إجراة موماااااااااااااوع ررع  جاذ  يف عمااات هاااذه الل ااااط يتعلق خب اااام 

مم.2030 عام  . وهذا يك ت مناقشم األولواي  املواميعيم ا قليميم من خالل منملور نهدا  التنميم املاتدا
ولاتواصات ا لاكوا العمت مو الدول األعضاام على زايجة مواممم و لورة لربيزها االلاإالي   من  - 39

 يف املن قم. 2030 نجت التصدت للتحداي  الإل لواجه لن يذ خ م عام
 

 منطقة اللجنة االقتصادية ألورواب  
يف لن يااذ خ اام يربز  رانمج عماات الل ناام االقتصااااااااااااااااجياام ألورواب على جع  الاادول األعضاااااااااااااااام  - 40
 رامج ررعيم والاااااعم الن ار ه : البيئم، والنقت، وا  صااااااما ، والتعاوط  يف مثام جماال  نو 2030 عام

والتكامت االقتصااااااااااجايط، وال اقم املااااااااااتدامم، الت ارة، والغااب  والصاااااااااناعم اارجيم، وا لاااااااااكاط وإجارة 
متواذمم متاما  مو نهدا  التنميم املاتدامم  األرام  والاكاط. وقد  د  مجيو الربامج ال رعيم لل نم اآلط

. واب ماااااااااااااارم إىل ذلك، ُعدإلبلت من  يا  التقييما  الق ريم يف مجيو هذه اجملاال  2030 وخ م عام
 . 2030 لت ايد مت لبا  خ م عام

ونهدا  التنميم املاااتدامم التاااعم األلااالاايم الإل حتدج التخصاااي الرذيااا  لل نم ه  األهدا   - 41
(. وقااااد 17 و 5)ولرلكز مجيع ااااا على الاااادرني  15 و 13 و 12و  11 و 9 و 8 و 7 و 6 و 3

صااامإلمت الربامج ال رعيم نعمالا ورقا  ألبثر نهدا  التنميم املااااتدامم نسيم من  ني هذه اجملموعم املختارة 
 . 2019-2018يف ا إلار االلإالي   ل إة الانتني 

االلاااات اجة من هذه ال ر ، ننشااااو  نمانت ا نررقم مشااااإبم ومن نجت حتاااااني قدرة الل نم على  - 42
عا لتكوط مبثا م لرليبا  مرنم هدر ا لعزيز ما هو قاذ  من نوجه مزر/لكامت  ني الربامج ال رعيم   ني الشاااااااو
لل نم وحتديد األنشااااااا م ااديدة احملتملم يف اجملاال  العاليم التو ري. ولتمثإلت الروا   األر و يف االلاااااااتخدام 

اااااااااتدام للموارج ال بيعيم؛ واملدط املاااااااااتدامم والذبيم املنالاااااااابم اميو األعمار؛ وااراك املااااااااتدام والر   امل
 الشبك  الذب ؛ وقياس ورصد نهدا  التنميم املاتدامم.

 
 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  

خضاااااااااااااعت الل نم االقتصااااااااااااااجيم ألمريكا الاللينيم ومن قم البحر الكارييب لتنقيد  رانمج عمل ا  - 43
. ويتضااااامن 2030وهيكل ا  د  حتااااااني لكييف ننشااااا ت ا جعما للدول األعضاااااام يف لن يذ خ م عام 

 ني الربامج اليكاات الربانجم  املقإح للإل ناام حتليال ألوجااه التقااارب واا وج الرامياام إىل لعزيز نوجااه التاا زر 
ال رعيم من نجت االلات ا م  شاكت نب و لوالاي  الدول األعضاام، وال لايما الوالاي  املااتمدة من خ م 

 . 2030التنميم املاتدامم لعام 
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ون د األمثلم على هذه اا وج هو جمج  رانجمني ررعيني، سا لايالاا  االقتصااج الكل  والنمو،  - 44
ومتويت التنميم، من نجت االلااات ا م  صاااورة نبثر ب امة ورعاليم لل لبا  ااديدة الوارجة من  لداط نمريكا 

 يذها ريما يتعلق ابملااااذت الاللينيم ومن قم البحر الكارييب املتصاالم  صاايا م لاايالاا  االقتصاااج الكل  ولن
الضاااريبيم والنقديم واملاليم، وبذلك لااايالاااا  لاااور العمت، وذلك لدع  النمو االقتصااااجت وحتقيق التنميم 
املاااااااتدامم يف  لداط املن قم، ومن نجت لياااااااري اعتماج هنج متكامت يف لناول اجملاال  املواماااااايعيم املتعلقم 

 م من نجت متويت التنميم.  تعبئم املوارج احملليم واملوارج ا ارجي
وننشاااو  الل نم نيضاااا مسمترا إقليميا معنيا ابلعلوم واال تكار ولكنولوجيا املعلوما  وااللصااااال ،  - 45

لشامت نهداره التشا يو على وماو الاايالاا  الوإلنيم املتعلقم ابلعلوم والتكنولوجيا واال تكار والاايالا  
  هذه الايالا .املتعلقم مب تمو املعلوما  واملعررم وحتاني

 
 االستفادة من الشراكات من أجل التنمية املستدامة:  -ابء  

يت لا حتقيق نهدا  التنميم املااتدامم إقامم طارابا  ذا  نصاحاب مصالحم متعدجين وموارج  - 46
القويم ببرية ال جكن لعبئت ا عن إلريق املااااااااعدة ا ناذيم الرايم التقليديم. رالشاااااارابا  العامليم وا قليميم 
. 2030والتعاااوط العااامل  وا قليم  الو يق يشاااااااااااااكالط عاااملني ماااااااااااااروريني لتحقيق نهاادا  خ اام عااام 

الل اط ا قليميم،  وصاااا  ا جزما ال يت زن من مشاااا دها املسلااااااااا  ا قليم ، منذ عقوج من الزمن  ولتمتو
ق ا و راجم ا، وبذلك مو  شااارابا  الاااإالي يم لُقيم ا مو وباال  منملومم األم  املتحدة ا ناذيم وصاااناجي

منملماا  من خاارة منملومام األم  املتحادة، ومو املنملماا  ا قليميام وجوط ا قليميام املعنيام ومو ج اا  
 معنيم نخرا.

 
 آسيا واحمليط اهلادئ  
 جع  حتقيق نهدا  التنميم املاتدامم  

من نجت املااااااااااعدة على لااااااااد الثغرا  يف البياان  املتعلقم أبهدا  التنميم املاااااااااتدامم، عزز   - 47
الل نم االقتصاااااجيم واالجتماعيم آللاااايا واحملي  الاج  طاااارابا  متعدجة يف جمال البياان  وا  صاااااذيا  

صااااااما  األ وال املتعلقم  تلك األهدا . وياااااار  الل نم ا عالط الوزارت املتعلق ابلتاااااا يت املدم وإ 
املدنيم وإإلار العمت ا قليم  املتعلق ابلتاااااا يت املدم وإ صااااااما  األ وال املدنيم. ومن األمثلم األخرا 
على ذلك إإلار من قم آلاااااايا واحملي  الاج  لإل صاااااااما  املتعلقم ابلكوارث. ويااااااا   هذا ا إلار الذت 

يت مكتا األم  املتحدة للحد من خماإلر ننشاوله الل نم ابلشارابم مو جول نعضاام وج ا  طاريكم، من قب
الكوارث، وإجارة الشاااااااسوط االقتصااااااااجيم واالجتماعيم، والل نم االقتصااااااااجيم ألمريكا الاللينيم ومن قم البحر 
الكارييب، والل نم االقتصااااااااااجيم ألورواب، يف رصاااااااااد لن يذ إإلار لااااااااايندات للحد من خماإلر الكوارث لل إة 

 قيق نهدا  التنميم املاتدامم. والتقدم احملرز  و حت 2015-2030
و رانمج الل نم ا قليم  للت بيقا  ال ضاااذيم من نجت التنميم املاااتدامم آليم إقليميم رريدة جتمو  - 48

 ني املوارج ا قليميم يف طاااكت  ياان  مااااتمدة من الااااوالت، ومنت ا  معرريم، ونجوا  ذا  مواصااا ا  
كم للتدريا من نجت معاام مااااااذت التنميم املاااااتدامم. كدجة، وخدما  لقدم يف الوقت املنالااااا وطااااب

ولعرض هذه اآلليام الاااااااااااااتخادام التعااوط ريماا  ني  لاداط اانوب والتعااوط الثال   من نجت لبااجل املعاار  
 جولم عضوا ولن ذ ابلتعاوط مو بياان  حبثيم. 25واملوارج التقنيم لصاحل البلداط يف املن قم. ولدع  اآلليَم 
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الل نم  شاااااكت و يق مو منملما  جوط إقليميم من قبيت را  م نم  جنوب طااااارر آلااااايا وعملت  - 49
يف العملياا  جوط ا قليميام. ولشااااااااااااامت  2030ونماانام منتادا جزر احملي  الااج  على إجمااة خ ام عاام 

 ع  النقا  البارزة الدع  الذت لقدمه الل نم من نجت ومااو وإزاز خ م العمت لن يذا لإلعالط املشااإك 
(، والتعاوط مو 2020-2016الشارابم الشااملم  ني را  م نم  جنوب طارر آلايا واألم  املتحدة )  شاوط

 نمانم منتدا جزر احملي  الاج  لومو خارإلم إلريق نهدا  التنميم املاتدامم يف من قم احملي  الاج .
 

 متويت التنميم  
لتعزيز إطاراك ق اع األعمال يف العمت  طابكم األعمال املااتدامم التا عم لل نم ه  اآلليم الرذياايم - 50

يف آلااااااااااااايا ومن قم احملي  الاج  من خالل لااااااااااااات نررقم عمت لغ    2030من نجت لن يذ خ م عام 
االقتصااااااااااج الرقم ، وااد من خماإلر الكوارث واملناخ، واال تكار والقدرة التناراااااااااايم، وا دما  املصااااااااارريم 

رة، واألعمال املراعيم للبيئم. وطااااربت الشااابكم  نشاااا  يف واملاليم، ومباطااارة الشاااباب والنااااام ل عمال اا
لعزيز التنميم املااااااتدامم من خالل إقامم طااااارابا   ني الق اعني العام وا ا  من قبيت لقدمي الدع   غيم 

 لنملي  منتدا األعمال الانوت آلليا واحملي  الاج .
 

 الدول العربية  
 جع  حتقيق نهدا  التنميم املاتدامم  

لواصااااااااااااات ا لاااااااااااااكوا لورري منتدا إقليم  للمن قم العر يم خمصااااااااااااااي لتباجل املعار  ولناااااااااااااايق  - 51
الااايالااا . ولااات يد ا لااكوا من الشاارابا  ال ويلم األمد مو منملما  إقليميم نخرا من قبيت جامعم 

األولاااا   الدول العر يم والكياان  التا عم ل م  املتحدة، مبا يف ذلك لااااذر الل اط ا قليميم، ومو خمتلف
. ونمل  بت من ا لااااااااااااكوا واملكتا ا قليم  2030الرذيااااااااااااايم الإل لسجت جورا كوراي يف لن يذ خ م عام 

للدول العر يم التا و لربانمج األم  املتحدة ا ناذ  والبنك ا لاااااااالم  للتنميم، ابلتعاوط مو االحتاج الربملام 
 يف املن قم العر يم. 2030ملاتدامم لعام الربملام  ول خ م التنميم ا 2019الدو ، منتدا عام 

 وارا  منملما  اجملتمو ”ولاللات اجة من الشارابم مو اجملتمو املدم، عقد  ا لاكوا جمموعم  - 52
الإل الااااااااات درت العديد من الدول األعضاااااااااام يف ا لاااااااااكوا وربز  على جماال  خمتارة من لن يذ “ املدم

، نملمت ا لاااكوا االجتماع 2018. ويف نياااااط/ن ريت 16 و 10نهدا  التنميم املااااتدامم مثت الدرني 
 ا قليم  للم تمو املدم  ول التنميم املاتدامم يف املن قم العر يم.

 
 متويت التنميم  

ريما يتعلق ابلشاارابا  مو الق اع ا ا ، نعاج  ا لااكوا حتديد مشاااربت ا مو الشاابكم احملليم  - 53
لالل ار العامل  )ررع لبناط( وجعت االل ار العامل  إىل قياجة إعداج النتاذج املتمخضااااااااااام عن مسمتر ُعقد يف 

  شوط التمويت احملل  ا ا . 2018لشرين الثام/نورمرب 
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 ال رة  
جانا األم  املتحدة، لشااارك ا لااكوا يف رالاام ال ريق العامت املشااإك  ني الوباال  املعين من  -54

ابل رة الدوليم يف املن قم العر يم الذت يتمثت هدره الرذياااااا  يف التشااااا يو على القيام  بحوث ولدخال  
  مو منملمم العمت مشاااإبم  شاااوط ال رة الدوليم يف املن قم. واب ماااارم إىل ذلك، لقي  ا لاااكوا طااارابا

الادوليام، و رانمج األ اذيام العاامل ، ومنملمام األ اذيام والزراعام ل م  املتحادة )ال ااو(، ووباالام األم  املتحدة 
  ا م ولشاااااااااااااغيت الالجئني ال لاااااااااااااا ينيني يف الشااااااااااااارر األج  )األونروا(، ومنملمم األم  املتحدة لل  ولم 

صااااااااااالح نملم ا للحمايم االجتماعيم. ولقي  بذلك )اليونياااااااااااف( من نجت مااااااااااااندة البلداط العر يم يف إ
طااااارابا  مو منملمم العمت الدوليم يف مشاااااروع إقليم  مشاااااإك  ول إجماة األطاااااخا  ذوت ا عاقم يف 

 لور العمت.
 

 نوجه الك امة ا جاريم  
الااااااات اج  ا لاااااااكوا من طااااااابكا  طااااااارابايا  غرض يصاااااااياي نصاااااااولا على نمثت وجه لتورري  - 55

 شاااااااااااااكات نبثر  2030ا قليميام وحتقيق ورورا  يف التكااليف وجع  لن ياذ خ ام عاام  ا ادماا  ا جاريام
ا لذه الغايم، قامت ا لكوا  توليو ن ار لقدمي ا دما  ا جاريم إىل بياان  نخرا على  ب امة. وحتقيق 

وا دما  املااااااااااااتوا ا قليم  يف جماال  خمتل م من قبيت خدما  املسمترا ، والإمجم التحريريم وال باعم، 
 املصرريم، وا دما  ال بيم، والا ر واملوارج البشريم.

 
 أفريقيا  
 متويت الصحم  

ي د  منتدا الصااااحم التا و ملباجرة نعمال نرريقيا إىل لعزيز الشاااارابا ، والتشاااا يو على ااوار  - 56
املاااااتمر  ني الق اعني العام وا ا  يف نرريقيا، وإات م رر  للق اع ا ا  لك  يااااااه  يف لعزيز النمل  

جت الصحم يف نرريقيا الصحيم الوإلنيم يف نرريقيا. ولاعد املنتدا على لشكيت حتالف جواذر األعمال من ن
الذت مجو  ني الل نم االقتصاااااااااجيم ألرريقيا وحتالف جواذر األعمال العامل  من نجت الصااااااااحم ومسلااااااااااااااام 

جانغو  وحتالف ني رياي للصاااااحم يف الق اع ا ا . والااااات ت حتالف جواذر نعمال نرريقيا من نجت  نليكو
 . 2019يف بانوط الثام/يناير الصحم عمله على هامش مسمتر قمم االحتاج األرريق  املعقوجة 

 
 مربز التميز يف جمال الويم الرقميم والت ارة واالقتصاج الرقم   

،  دن  الل نم االقتصاااجيم ألرريقيا مو طاارباذ ا االلااإالي يني، 2018يف لشاارين األول/نبتو ر  - 57
عمت مربز التميز الذت يشااار  لشاااغيت مربزها للتميز يف جمال الويم الرقميم والت ارة واالقتصااااج الرقم . وي

على نعماله جملس الاااتشاااارت رريو املااااتوا مبثا م مصااادر  لااادام املشاااورة التقنيم  نام  على إللا البلداط 
 شااااوط هويت ا الرقميم، وجتاريا الرقميم، واقتصاااااجها الرقم ، وجيرت حبواث  شااااوط األ عاج املتعدجة لالقتصااااج 

ا إىل جع   الل نم االقتصااجيم ألرريقيا من نجت إنشاام لاور رقم  مشاإك يف الرقم . ولايااعى املربز نيضا 
إإلار من قم الت ارة اارة القاريم األرريقيم. ويف هذا الصاادج، يد  طاارابم الل نم االقتصاااجيم ألرريقيا مو 
ا  نام قدرا   طااابكم نوميداير إىل جع  إنشاااام منرب لل ويم الرقميم ا اصااام أبرريقيا. ولاااتدع  الشااارابم نيضااا 

بار املااااااسولني األرارقم، وإنشاااااام مربز متيز آخر يف جمال الويم الرقميم وخصاااااوصااااايم البياان ، يف الل نم ب
 من نهدا  التنميم املاتدامم. 16 و 1االقتصاجيم ألرريقيا، وابلتا  املااسم يف حتقيق الدرني 
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 م وال ريقالشرابا   ني الق اعني العام وا ا  واليابت األلاليم: مباجرة اازا  
مو الل نم  2018ن رمت الل نم االقتصاااااااااااجيم ألرريقيا ال ار طاااااااااارابم يف لشاااااااااارين الثام/نورمرب  - 58

الوإلنيم للتنميم وا صااالح التا عم ام وريم الصااني الشااعبيم  شااوط مباجرة اازام وال ريق،  د  االلاات اجة 
ملاتدامم وطبكا  اليابت األلاليم الإل من ناذة الشرابم  ني الق اعني العام وا ا  من نجت التنميم ا

لدع  االلصاااااال ا قليم  يف نرريقيا. ولاااااتاااااااه  الشااااارابم يف التنميم املااااااتدامم وااللصاااااال ا قليم  مثت 
من نهدا  التنميم املااااااااااااتدامم(،  17 و 9)الدراط  2030االلصاااااااااااال الذت ُروإلبة له يف إإلار خ م عام 

 .2063ريقيا، وخ م عام و رانمج ل وير اليابت األلاليم يف نر
 

 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  
 جع  حتقيق نهدا  التنميم املاتدامم  

عملت الل نم االقتصااااااجيم ألمريكا الاللينيم ومن قم البحر الكارييب يف طااااارابم و يقم مو بياان   - 59
منملومام األم  املتحادة ا نااذيام يف نمريكاا الاللينيام ومن قام البحر الكاارييب  شااااااااااااااوط خمتلف جواناا خ ام 

النشاارة  2018 و 2017. رعلى لاابيت املثال، لشاامت املنشااورا  املشااإبم الصاااجرة يف عام  2030 عام
ال صاااااليم املشاااااإبم  ني الل نم واليونيااااااف عن رقر األإل ال من منملورا  خمتل م؛ والنشااااارة املشاااااإبم  ني 

 االام الياد العااملام يف نمريكاا الاللينيام ومن قام البحر الكاارييب: ”الل نام ومنملمام العمات الادوليام املعنونام 
آرار الزراعم والتنميم الري يم يف األمريكتني: نملرة ” ؛ واملنشاااااااااااااور املعنوط“ه رة العمالم يف نمريكا الاللينيم

الاذت نشااااااااااااارلاه الل نام ومنملمام “ 2018-2017إىل نمريكاا الاللينيام ومن قام البحر الكاارييب يف ال إة 
، الذت ُنشااااااار ابالطاااااااإاك مو “لكل م العام املزجوة لااااااااوم التغذيم”األ ذيم والزراعم؛ واملنشاااااااور املعنوط 

 . ولعاونت الل نم نيضاااا مو نمانم منملمم جول طااارر البحر الكارييب، و رانمج األم   رانمج األ ذيم العامل
املتحدة ا ناذ ، وصاااااندور األم  املتحدة للااااااكاط ولااااااذر الوباال  املتخصاااااصااااام التا عم ل م  املتحدة 
لصااااايا م لااااايالاااااا  واياذ لدا ري من نجت التصااااادت لتغري املناخ والتخ يف من آاثره، والتصااااادت بذلك 

 لكوارث ال بيعيم، مبا يف ذلك التخدام من  يم الل نم لتقيي  األمرار وا ااذر.ل
ولتعااوط الل نام مو منملومام التكاامات  ني جول نمريكاا الولااااااااااااا ى لادع  عمليام التكاامت يف جمال  - 60

 اقم ال اقم. ولتمثت إ دا نتاذج هذا التعاوط ال ويت األمد يف عرض املشروع األول املتعلق ابلإالي يم ال
 لبلداط منملومم التكامت  ني جول نمريكا الول ى.  2030لعام 
ومن اادير ابلذبر نيضااااااا الشاااااارابا  الإل نقيمت مو اجملتمو املدم، ابالطااااااإاك مو املاااااااسولني  - 61

 ااكوميني، يف عمليم الت اوض الإل نج  إىل إ رام ال ار إلكالو. 
 

 عدم لرك نت ن د خلف الربا  
نام االقتصاااااااااااااااجيام ألمريكاا الاللينيام ومن قام البحر الكاارييب حتاال اا  جملاامو ركريام من نقاامات الل  - 62

املكاااااايك و ال م من  لداط نمريكا الولااااا ى من نجت وماااااو نصاااااو   شاااااوط ال رة لرلب  ارلباإلا  و يقا  
  نماذة التنميم واألمن البشرت. 

نيام وحبثت نيضاااااااااااااا نوجَه الت زر ج ا ة ما مة خارجيمة، مو  - 63 ا وبالإل التعاوط التقين ا لاااااااااااابانيام واألملا
لم األملانيم للتعاوط التقين، والوبالم ا لبانيم للتعاوط  )الوزارة االحتاجيم األملانيم للتعاوط االقتصاجت والتنميم/الوبا

 ااناني. ا ناذ  الدو ، لباعا(، ووزارة ا ارجيم النروجييم، ومولت مشاريو لعاوط لقين يف جمال املااواة  ني
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 متويت التنميم  
من  8 غيم لعزيز ا جماة املا  للمسلاااااااااااا  الصاااااغرية واملتولااااا م اا   جعما لتحقيق الد   - 64

نهدا  التنميم املاااتدامم، نقامت الل نم طاارابم مو را  م نمريكا الاللينيم ملسلاااااا  التمويت ا ناذ  من 
صرريم ا ناذيم. ونقامت الل نم نيضا طرابا  مو امل وميم نجت لعزيز الايالا  اال تكاريم يف األعمال امل

األورو يم ومربز التنميم ملنملمم التعاوط والتنميم يف امليداط االقتصااااااااااااجت للتعمق يف جرالااااااااااام نوع جديد من 
 ننواع متويت التنميم يليب على ن ان وجه ا تياجا  البلداط الإل لرلق  إىل ماتواي  إناذيم نعلى نابيا. 

 
 طقة اللجنة االقتصادية ألوروابمن  
 جع  حتقيق نهدا  التنميم املاتدامم  

لعمت الل نم االقتصاااااااااجيم ألورواب على لعزيز الشاااااااارابا  القاذمم وعلى إقامم طاااااااارابا  جديدة  - 65
. وهناك نمثلم متعدجة، مو 2030لدع  اا وج الإل لبذلا جولا األعضام من نجت املض  ُقدما خب م عام 

لااعم من اا ا  الشااريكم. رالل نم االقتصاااجيم ألورواب ومنملمم األ ذيم والزراعم لعمالط معا منذ إلاذ م وا
عاما عن إلريق قاااااااام ما املشاااااااإك املعين ابلغااب  واألخشااااااااب. ولثبت هذه الشااااااارابم  70ما ير و على 

دامم، وخباصاام ألط واملكتا املشااإك الدور اايوت الذت يسجيه العمت املتعلق  تحقيق نهدا  التنميم املااات
العمت املتعلق ابلبياان  والرصاااااااد والتقيي  جيرت  شاااااااكت مشاااااااإك وابلتا  يتيد جتنا االزجواجيم والتداخت 

 وعدم االلاار.
ومن األمثلام على الشااااااااااااارابا  الإل نُقيمات من نجت حتقيق نهدا  التنميام املااااااااااااااتادامم   ريقام  - 66

ألورواب  وصاااااا  ا ج م مشاااااااربم يف لنملي  املسمتر العامل   متكاملم الدور الذت قامت  ه الل نم االقتصاااااااجيم
لشااااااااااارين األول/نبتو ر إىل  30األول املعين ابلتلوث ااوت والصاااااااااااحم الذت عقد يف جنيف يف ال إة من 

، ابالطاااااااااإاك مو منملمم الصاااااااااحم العامليم، و رانمج األم  املتحدة للبيئم، 2018لشااااااااارين الثام/نورمرب  1
رصاااااااااااج ااويم، ونمانم ال اقيم األم  املتحدة ا إلاريم  شااااااااااوط لغري املناخ، وحتالف املناخ واملنملمم العامليم ل 

والوام النمليف للحد من امللواث  املناخيم قصرية العمر، والبنك الدو ، وهو مسمتر ي د  إىل املااسم يف 
 .13 و 11 و 7 و 3حتقيق األهدا  

ا  مو منملما  حبثيم متعدجة ومسلاااااااااااااااا  معرريم ونقامت الل نم االقتصااااااااجيم ألورواب طاااااااراب - 67
نخرا. وجيرت ن ياان ل وير منت ا  حبثيم كدجة ابلتعاوط مو ااامعا ، مثت مسطااار الشااايخوخم النشااا م 
الذت ومو نتي م للتعاوط مو جامعم لاو  امبتوط. ويف جماال  ال اقم املاتدامم، لقوم الل نم االقتصاجيم 

بز الدوليم للتميز يف جمال املبام عاليم األجام على ماااااتوا املدط وطاااابكت ا ألورواب  تولاااايو طاااابكت ا للمرا 
العامليم للمبام ا اصااااااااااااام اباامعا  من نجت إجرام التدريبا  والبحوث املتعلقم مبباج  الل نم التوجي يم 

 ا إلاريم ملعايري الك امة يف التخدام ال اقم يف املبام.
ر و طااارابم عامليم متعدجة نصاااحاب املصااالحم لعمت  شاااكت مجاع  نما التنقت املااااتدام لل ميو  - 68

لتحقيق نهدا  التنميم املاااتدامم وحتويت ق اع النقت. ولسجت الل نم االقتصاااجيم ألورواب جور ا ابرز ا بعضااو 
يف الل نم التوجي يم ولشاااااارك يف قياجة رريقني عاملني من األررقم العاملم ا ماااااام امل تو م ابب العضاااااويم، 

 ال ريق العامت املعين ابلاالمم وال ريق العامت املعين ابلك امة. وسا
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 التطورات والنتائج يف جماالت خمتارة من التعاون اإلقليمي واألقاليمي -اثنيا  
ــائر  -ألف   ــ ــ ــية ال  تناولتها اللجان اإلقليمية يف دورا ا الو ارية وسـ ــ ــ ــــات الرئيسـ ــ ــياسـ ــ ــ ــااي السـ ــ ــ قضـ

 االجتماعات الرفيعة املستوى
اب مااااااارم إىل قضااااااااي الااااااايالااااااا  املتصاااااالم ابجملاال  الإل جرا لناولا يف ال رع األول من هذا  - 69

التقرير، نجر  الل اط ا قليميم مداوال   شاااااااااوط عدج من اجملاال  األخرا املتصااااااااالم مبناإلق ا يف جورايا 
 ولاذر االجتماعا  الرريعم املاتوا. 

على النحو الاذت قررلاه جولاا األعضاااااااااااااام.  2019يف عاام  وعقاد   الث اااط إقليميام جوراياا - 70
 .2019واادول نجانه يتضمن ن رز املنالبا  ومواميو لربيز جورا  الل اط املعقوجة يف عام 

 
 2019دورات اللجان املعقودة يف عام 

الادورة الثاانيام وا مااااااااااااوط لل نام    
 االقتصاجيم ألرريقيا )لنويم(

  مرابش، املغرب
 آذار/مارس  20-26

الاااايالااام املاليم والت ارة والق اع ا ا  يف عصاار ”لضااامنت الدورة جزما وزاراي ربز على موماااوع 
الااذت نقر ابلاادور اايوت للرقمناام يف لعزيز رعااالياام وب ااامة “ رقم : الاااااااااااإالي ياام من نجاات نرريقيااا

 الايالم املاليم.
الااادورة الثاااامنااام والااااااااااااتوط لل ناام 

)لعقااد بات االقتصااااااااااااااجياام ألورواب 
 لنتني(

 جنيف،
 نيااط/ن ريت 10 و 9

املدط الذبيم املاتدامم: عناصر كربم للتنميم ”لضمنت الدورة جزما رريو املاتوا ربز على موموع 
، انقش ال ريقم الإل جكن  ا للمدط نط لورر للااااكاط من مجيو األعمار مااااتوا  ياة “املااااتدامم

يف الوقات ذالاه مرابز لال تكاار ولعزيز القادرة نرضاااااااااااات جوط لرك ن اد خلف الرباا، ونط لصااااااااااابد 
كاارملاا  من املن قام ملنااقشااااااااااام  50التنااراااااااااااايام. واعتماد  على يوم املادط العاامل  الاذت مجو  و 

 التحداي  الإل ل ر  ا املدط الذبيم املاتدامم وال ر  الإل لتيح ا.
الدورة ا امااااااام والااااااابعوط لل نم 
االقتصااااااااااجيم واالجتماعيم آللااااااااايا 

 ي  الاج  )لنويم(واحمل
 ابنكوك، 

  ناير/مايو 27-31
املتعلقم  عدم املااااواة، يف ال ريقم الإل  2018لضاامنت الدورة جزما وزاراي نملر،  نام على جورة عام 

يشاكت  ا التمكني وا جماة، اللذاط يتحققاط عرب ااصاول املااتدام واآلمن على ال ر  األلاالايم 
راك االجتماع  وبيف لكتااا  زايجة ااراك نسيم  اام للحد والدخت الالذق، عوامت نلااالاايم للح

 من الت او .
  
ولورر ملخصااااا  نعمال الل اط ا قليميم املقدمم إىل اجمللس االقتصاااااجت واالجتماع  املزيد من  - 71

 E/2019/16الت اصااااااااااايت عن األعمال الإل امااااااااااا لعت  ا الل اط خالل ال إة املشااااااااااامولم ابلتقرير )انملر 
 (. E/2019/20 و E/2019/19 و E/2019/18 و E/2019/17 و

 
 تشجيع االتساق على الصعيد اإلقليمي وتعزيز الصلة بني السياسات والعمليات -ابء  

 آليا  التنايق ا قليم   
 1998/46نُنشاااااااااائت آليا  التنااااااااااايق ا قليم  عمال   قرار اجمللس االقتصاااااااااااجت واالجتماع   - 72

)املررق الثالث(. ولدا الل اط ا قليميم، يف إإلار الملرو  املسلااااااااااااايم ا قليميم ا اصاااااام  ا وعلى النحو 
و املنملما  من القرار ذاله، لرليبا  لناااااايق الاااااإالي يم رالاااااخم منذ زمن إلويت م 12امل لوب يف ال قرة 

الادور القيااجت لل ااط ا قليميام يت لا ”ا قليميام وجوط ا قليميام. ولااااااااااااال  اجمللس يف قراره التاارخي  أبط 
قيام ا  عقد اجتماعا  منتملمم مشاااإبم  ني الوباال  يف بت من قم من نجت حتااااني التناااايق  ني  رامج 

ح األمني العام نط لنشاو يف بت من قم آليم واقإ “. العمت ملسلاااا  منملومم األم  املتحدة يف للك املن قم
مو دة للتناااااااااااااايق، نت منرب ات و ل م  املتحدة للتعاوط ا قليم ، من نجت لعزيز التعاوط يف جمال التنميم 
املااتدامم  ني خمتلف بياان  منملومم األم  املتحدة ا ناذيم العاملم على الصاعيد ا قليم . ولاإنس انذبم 

https://undocs.org/ar/E/2019/16
https://undocs.org/ar/E/2019/17
https://undocs.org/ar/E/2019/18
https://undocs.org/ar/E/2019/19
https://undocs.org/ar/E/2019/20
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اعا  الرريعم املاتوا ملنا ر التعاوط ا قليم  الإل لتعقد يف مجيو املناإلق، على النحو األمني العام االجتم
، لك الم الاااااار القياجة على مجيو املاااااتواي . ولااااتوماااو 46/1998الذت لوخاه اجمللس  دايم  يف قراره 

ا  املقدمم لرليبا  كدجة للمنا ر على نلااااااااس بت من قم على  دة  عد نط ينملر اجمللس يف مجيو املقإ 
 من األمني العام  عاجة لنملي  عمت األم  املتحدة على الصعيد ا قليم . 

، وجطااارا  انذبم األمني العام الإل زار  بت املناإلق لقريبا ولرنلااات اجتماعا  2019ويف عام  - 73
التناااااايق  آليم التناااااايق ا قليم  نو عقد  مشااااااورا  متتاليم مو املنتداي  ا قليميم، الاااااُت يد من آليا 

ا قليميم بمنا ر  جرام مشااااورا  إقليميم  شاااوط إعاجة لشاااكيت وهيكلم األصاااول ا قليميم ل م  املتحدة 
يف األجات ال ويات على نلااااااااااااااس بات من قام على  ادة. ون نات نتااذج هاذه املشااااااااااااااورا  ماداوال  رريق 

ماااااااااااااتقلني للم ام االلااااااااااااتعراض الداخل  ونعمال جممو ال كر الذت ناااااااااااااق عمليم إعداج حتليت وحتديد 
والقااادرا  ا قليميااام. وقاااد نجا ذلاااك يف هناااايااام امل اااا  إىل املقإ اااا  الوارجة يف لقرير األمني العاااام 

 شاااااااوط االلاااااااتعراض الشاااااااامت الذت جيرت بت نر و  71/243عن لن يذ قرار اامعيم العامم  2019 لعام
 (.A/74/73األنش م التن يذيم الإل لض لو  ا منملومم األم  املتحدة من نجت التنميم ) لنوا  لايالم

وخالل ال إة املشااااامولم ابلتقرير، واصااااالت وآليا  التناااااايق ا قليم  واملكتا ا قليم  جملموعم  - 74
 و حتقيق قدر نبرب من التناااايق. واب ماااارم إىل ذلك، واصااالت  األم  املتحدة للتنميم املااااتدامم الااااع 

من  يث االلاااااااتمرار يف لعزيز االلااااااااار يف  2019هذه اآلليا  نيضاااااااا  لربيزها على  رانمج عمل ا لعام 
الاايالاا  ويف وماو الربامج ا قليميم وجوط ا قليميم. ر   نرريقيا، مثال ، انقش االجتماع العشاروط آلليم 

قليم  ألرريقيا الدع  الذت لقدمه منملومم األم  املتحدة إىل االحتاج األرريق  يف معاام املااذت التنايق ا 
املتعلقم ابلالجئني واملشاااااارجين جاخليا يف نرريقيا. ويف من قم آلاااااايا واحملي  الاج ، انقشاااااات آليم التنااااااايق 

تنميم املاااتدامم يف املن قم ونولواي  ا قليم  آللاايا واحملي  الاج  التقدم احملرز يف رصااد حتقيق نهدا  ال
العمت ا قليم  الذت لض لو  ه منملومم األم  املتحدة ا ناذيم. ويف نورواب وآليا الول ى، ربز االجتماع 
املشااااااااااإك  ني آليم التنااااااااااايق ا قليم  ألورواب وآلاااااااااايا الولاااااااااا ى وجمموعم األم  املتحدة ا قليميم للتنميم 

 ن نجت حتديد القضااي جوط ا قليميم والعا رة للحدوج ومعاات ا. املاتدامم على العمت معا  م
وواصااالت نيضاااا  االذتالرا  ا قليميم الإل لربز على ماااااذت كدجة واألررقم العاملم آلليم التناااايق  - 75

م ا قليم  االما الع  دور هام  وصا  ا منا ر رذياايم ألعمال املاااعدة ال نيم والتقنيم، ويعتزم األمني العا
لعزيز هذه ال راذق ولولااايو ن اق ا. ر   من قم الل نم االقتصااااجيم ألورواب، نصااادر اذتال  األم  املتحدة 
الذت يربز على مااااااذت الصااااحم والرراة يف نورواب وآلاااايا الولاااا ى ورقم موقف األم  املتحدة املشااااإك إزام 

  عن إلريق التعاوط ريما  ني القضاااااام على الاااااات ورريوس نقاي املناعم البشاااااريم والت اب الكبد ال ريولااااا
الق اعا  ونصاااااااادر االذتال  الذت يربز على مااااااااااذت اامايم االجتماعيم منشااااااااورا  عن رلاااااااااذت الدعوة 
املشاإبم من نجت لعزيز الااار الاايالاا  ريما  ني اا ا  ال اعلم التا عم ل م  املتحدة يف جمال اامايم 

 دن رريق العامت املوامايع  املعين  تمكني املرنة واملاااواة  ني االجتماعيم. ويف من قم آلايا واحملي  الاج ، 
ااناااااااااني إعداج الااااااااتعراض إقليم  للبياان  ااناااااااااانيم وحتليت  الم ال تيا ، ونزز جمموعم من  لقا  
العمت  شاوط التدريا على ا  صااما  اانااانيم من نجت لعزيز القدرا  الوإلنيم على مجو ا  صااما  

ال ريق العامت املوامااايع  املعين ابلنمو املقتصاااد يف الااات الك املوارج مشااااريو مشاااإبم لدع   املصااان م. ونزز
لن يذ خ م العمت املشاااااااإبم  ني األم  املتحدة ورا  م نم  جنوب طااااااارر آلااااااايا  شاااااااوط البيئم ولغري املناخ 

يم  وقدم (، وقدم املااااااعدة يف ومااااو نبذ عن نهدا  التنميم املاااااتدامم للمنتدا ا قل2017-2020)
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الدع  إىل البلداط ذا  اال تياجا  ا اصااام ب  لضاااو  رامج مشاااإبم  شاااوط التولاااو ااضااارت املااااتدام. 
و دج ال ريق العامت املوامااااااااااااايع  املعين ابجملتمعا  املااااااااااااااتدامم األنشااااااااااااا م ا قليميم نو املتعدجة البلداط 

ت، الإل من املتوقو نط لسجت إىل الصلم  كت من الشباب والشيخوخم وال رة الدوليم والتولو ااضر  ذا 
 لقدمي املزيد من الدع  املناق وال عال إىل الدول األعضام. 

ويف نمريكا الاللينيم ومن قم البحر الكارييب، و نام  على االل ار الذت مت التوصااات إليه يف اجتماع  - 76
 أبط ال رة يف  ا  نمريكا آلليم التنااااااااااايق ا قليم  ألمريكا الاللينيم ومن قم البحر الكارييب 2018عام 

الولااااااااااااا ى واملكااااااااااااااياك لاااااااااااااتكوط جمااال  ذا نولويام، يتوىل بات من  رانمج األم  املتحادة ا نااذ  والل نم 
االقتصاااااااجيم ألمريكا الاللينيم ومن قم البحر الكارييب واملنملمم الدوليم لل  رة لعزيز التعاوط يف إإلار متا عم 

الااااااااال اجور و واليماال واملكااااااااايك وهندوراس الإل ابجر  الل نم  ولن يذ خ م التنميم الشاااااااااملم لكت من
 وماااع ا  نام على إللا مقدم من  كوما  هذه البلداط. وربز  اآلليم نيضاااا على لعمي  مراعاة املنملور 
اانااااااااااااااام يف مجيو اا وج الإل لبذلا. ويف املن قم العر يم، الُ ق ريما  ني بياان  منملومم األم  املتحدة 

ذيم على ومااااو إإلار لشااااغيل  مشااااإك للتعاوط. والغرض من هذا ا إلار هو لعزيز التنااااايق ا قليم  ا نا
ومماط زايجة رعاليم التحليت والعمت على لاويم املااذت ا قليميم والعا رة للحدوج، وحتاني قدرة املكالا 

 جمال الااايالااا  للدول األعضااام ا قليميم ملنملومم األم  املتحدة ا ناذيم على لقدمي املشااورة املتكاملم يف
ولعزيز القيااجة والتناااااااااااااايق يف جماال البيااان   2030ونررقام األم  املتحادة الق ريام جعماا  لتن ياذ خ ام عاام 

 وااد من االزجواجيم ولوإليد نواصر التعاوط يف إعداج املنت ا  املعرريم ا قليميم. 
 

 لعزيز الصلم  ني املاتويني الُق رت وا قليم   
اب مااااااارم إىل مواممم اليكت ا قليم  على النحو الوارج وصاااااا ه نعاله، جيرت  اليا  ذل اا وج  - 77

ا قليميم. والاتناجا إىل  ياط التعاوط الذت وقو من جانا الل اط ا قليميم ورذيس  -لتعزيز الصالم الُق ريم 
من ا جراما  الرذياااايم لتحااااني  ، الُ ق على اياذ جمموعم2016جمموعم األم  املتحدة ا ناذيم يف عام 

التعاوط ريما  ني خمتلف اا ا  ال اعلم يف األم  املتحدة على الصعيد ا قليم  ول اعل ا مو النملام عامم 
على املاتويني العامل  والق رت معا . وقد  دن  هذه املر لم من عمليم حتقيق االلت اجة املثلى من اآلليا  

 . (2)ولُوجت  تاعم من زا  مات درم 2018يف النصف الثام من عام واليابت ا قليميم اااليم 
والل اط ا قليميم نعضام متزايدة النشا  يف آليا  جمموعم الدع  املتباجل ا قليميم ذا  الصلم،  - 78

لدع  وماو والاتعراض نإلر عمت األم  املتحدة للتعاوط يف جمال التنميم املااتدامم، يا يتيد االلات اجة من 
ايا الشاااااااااملم لق اعا  متعدجة ومااااااااماط إعداج حتليت نبثر الاااااااات اماااااااام للمااااااااااذت ا قليميم والعا رة خرب 

للحدوج. ولااااال  التوجي ا  املتعلقم أبإلر التعاوط ااديدة ابلبعد ا قليم  للتنميم املاااااتدامم، مبا يف ذلك 
 الصلم.  اااجم إىل إجماة املااذت ا قليميم والعا رة للحدوج يف نإلر التعاوط ذا 

وقد نلااااااااااا مت مجيو الل اط ا قليميم يف صااااااااااايا م  ع  نإلر التعاوط عرب عمليا  لقيي  ق ريم  - 79
مشااااااإبم وآليا  جمموعم الدع  املتباجل. ويشاااااامت ذلك ااوارا  مو املناااااااقني املقيمني  شااااااوط املااااااااذت 

وخ   املااتقبت  شاوط لعمي   ا قليميم والعا رة للحدوج الإل لناولت نيضاا النتاذج والدروس املاات اجة جوط

__________ 

 .A/74/73-E/2019/4من الو يقم  101لالإلالع على القاذمم الكاملم للمن زا  املات درم، يرجى الرجوع إىل ال قرة  (2) 
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مراعاة نهدا  التنميم املااااتدامم ولااااريو ولرية لن يذها و عثا  الدع  الاااايالاااا  املتعلق  ا، مبا يف ذلك 
 بي يم مماط إل ام التوصيا  املنبثقم عن ااوارا  مو املناقني املقيمني يف نإلر التعاوط املقبلم. 

ليميم واملناااااقني املقيمني ونررقم األم  املتحدة الق ريم زايجة ولاااا ت التعاوط ريما  ني الل اط ا ق - 80
ملحوظام جتلات يف نمور من اا لنملي  الزايرا  التعري يام، ووماااااااااااااو الربامج التوجي يام للمنااااااااااااااقني املقيمني، 
وا  ال  عن لااااااااااااا ر موظ   الل ااااط ا قليميااام يف م اااام مقبلااام إىل البلاااداط، واملعتك اااا  املشاااااااااااااإباام 

لاام لتعزيز الوع  ابألصااول املوجوجة يف املناإلق الإل لاايااات يد من ا املناااقوط املقيموط واالجتماعا  املكر 
يف جع  لن يذ نإلر التعاوط. وواصاااااااااااالت الل اط نيضااااااااااااا لشاااااااااااا يو بياان  منملومم األم  املتحدة ا ناذيم 

ك املنتداي  واملنااااااااااقني املقيمني على املشااااااااااربم يف اجتماعا  هيئايا ال رعيم ااكوميم الدوليم، مبا يف ذل
ا قليميم املعنيم ابلتنميم املااااااااااااااتدامم. وعالوة على ذلك، باط لبع  الل اط ا قليميم جور راذد يف إجرام 
مناقشااا  مو مكالا املناااقني املقيمني  شااوط نمور من ا لعزيز م مت ا املتعلقم ابلااايالااا  االقتصاااجيم، 

ين لااااااااايعينوط يف مكالا املنااااااااااقني املقيمني من خالل التعاوط يف التحرت عن ببار خربام االقتصااااااااااج الذ
 وإنشام طبكا  إقليميم  ربام االقتصاج ات عم ل م  املتحدة. 

 
 لعزيز الصلم  ني املاتويني ا قليم  والعامل    

جرا نيضاا لعزيز الصالم  ني املااتويني ا قليم  والعامل  ةملم نمور من ا لقدمي رءلاام املنتداي   - 81
ر رريعم املاتوا عن نتاذج املنتداي  ا قليميم املعنيم ابلتنميم املاتدامم إىل املنتدا الايال  ا قليميم لقاري

الرريو املاااتوا املعين ابلتنميم املاااتدامم يف إإلار اازم الوزارت للمنتدا الااايالاا . ولواصاات نيضااا  الل اط 
اتدامم ا قليم  يف املنتدا الايال  ا قليميم  ذل اا وج لضماط نط خيصاي اايز املالذ  لبعد التنميم امل

الرريو املاااتوا  ااابت من ا لعمي  إجماة البعد ا قليم  يف خمتلف نررقم املنتدا الااايالاا  الرريو املاااتوا 
 واجتماعا  املاجة املاتديرة الإل يعقدها.

الإل لعترب وقد لعزز  هذه الصالم نيضاا من خالل العمليا  ااكوميم الدوليم املوامايعيم األخرا  - 82
ري ا الل اط ا قليميم مبثا م منا ر ملتا عم والااتعراض األإلر املت ق علي ا عامليا ، واملااااسم يف إااع الصااو  
ا قليم  لدا صااااايا م األإلر العامليم. رعلى لااااابيت املثال، نجر  الل اط ا قليميم، يف النصاااااف الثام من 

اااااااااااكاط والتنميم ن يلت نتاذ  ا إىل الدورة الثانيم ، الااااااااااتعرامااااااااااا  إقليميم للمسمتر الدو  لل2018عام 
 وا ماني لل نم الاكاط والتنميم. 

وعالوة على ذلاك، ُعزز التعااوط مو الكيااان  العاامليام يف جمااال  مثات متويات التنميام، وال رة،  - 83
ط الثال  . والتنمياام االجتماااعياام، وااااد من خماااإلر الكوارث، والتعاااوط ريمااا  ني  لااداط اانوب والتعاااو 

يتعلق ابجملال األخري، لتضااااااااااامن الو يقم ا تاميم ملسمتر األم  املتحدة الرريو املااااااااااااتوا املعين ابلتعاوط  وريما
 ني  لاداط اانوب اعإاراا  قواي  وصااااااااااااارحياا   ادور الل ااط ا قليميام ومقإ اا  للعمات على الصاااااااااااااعيد  ريماا

 ، املررق(. 73/291اامعيم العامم  ا قليم  جعما للتعاوط ريما  ني  لداط اانوب )قرار
 

 تعزيز التعاون األقاليمي فيما بني اللجان اإلقليمية -جيم  
(، التقى طاااااااااخصااااااااايا األمنام E/2018/15/Add.1 و E/2018/15منذ صااااااااادور التقرير الااااااااااا ق ) - 84

مرة على هامش اجتماعا  نخرا نو عن إلريق التداول ابل يديو. ونج   20التن يذيوط للإل اط ا قليميم 
ر جع  خ ام اجتمااعااي  هاذه إىل لناااااااااااااايق املواقف واملااااااااااااااااساا  يف االلااااااااااااات اااب  ا قليميام يف إإلاا
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، مبا يف ذلك ريما يتعلق جعاجة لنملي  األم  املتحدة على  و جكن ا من جع  الدول األعضام 2030 عام
 شكت نرضت يف  لو  نهدار ا ا ناذيم، رضال  عن ال رة ومااذت نخرا. ونملمت الل اط ا قليميم نيضا  

وجوط ا قليم  يف املنتدا الايال  على الصعيدين ا قليم   2030جلام مشإبم عن لن يذ خ م عام 
ويف منالاابا  جانبيم مشااإبم مثت للك الإل ُنملمت  2018الرريو املاااتوا املعين ابلتنميم املاااتدامم لعام 

يف مرابش، اآلمنم واملنملمم والنملاميم ن نام املسمتر ااكوم  الدو  العتماج االل ار العامل  من نجت ال رة 
 . 2018جيامرب ابملغرب، يف بانوط األول/

وواصاااااااااالت الل اط ا قليميم التعاوط يف جماال  مثت التكامت االقتصاااااااااااجت ا قليم  والتدرقا   - 85
املاليم  ري املشااااااااااروعم، والاااااااااااالمم على ال رر، واألجام البيئ ، وال اقم، ولياااااااااااري الت ارة، وااد من عدم 

يما  ني مجيو الل اط ا قليميم من نجت لعزيز املااااااااااواة. ولتوىل الل نم االقتصاااااااااجيم ألورواب رايجة التعاوط ر
الاااااااااااالمم على ال رر يف البلداط واجملتمعا  احملليم، وإقامم طاااااااااارابا   ني الق اعني العام وا ا  لع   

 .2030األولويم للناس من نجت لن يذ خ م عام 
صااااانيو والتحول والتكامت االقتصااااااجت ا قليم  نولويم رذياااااايم للن وض ابلتنويو االقتصااااااجت والت - 86

اليكل ، وهو ما جكن  دوره من حتقيق النمو والتنميم املاااتدامني. ولتعاوط الل نم االقتصاااجيم ألرريقيا مو 
بت من الل نم االقتصااجيم واالجتماعيم آللايا واحملي  الاج  والل نم االقتصااجيم واالجتماعيم لغر) آلايا 

م  مبا يااامد  تصاانيف البلداط وااماعا  االقتصاااجيم )ا لااكوا( يف ومااو مسطاارا  قويم للتكامت ا قلي
ا قليميم  اااااااا لكامت نجاذ ا. وُلاااااااتخدم املعلوما  الإل لاااااااتمد من خالل مسطاااااار التكامت ا قليم  
األرريق  لتحاني ومو الايالا  وحتليل ا  غرض حتاني نجاذ ا يف جمال التكامت ا قليم . وي د  هذا 

عزيز قدرة لاااااتم  لداط انميم من نرريقيا واملن قم العر يم ومن قم آلااااايا واحملي  التعاوط األقاليم  نيضاااااا إىل ل
 الاج  ) لداط من بت من قم( على قياس ورصد وحتاني نجاذ ا يف جمال التكامت ا قليم .

، ابلتعاوط مو الل نم االقتصاااااااجيم 2018ما ان كت الل نم االقتصاااااااجيم ألرريقيا لعمت منذ عام  - 87
لينيام والكاارييب ومسمتر األم  املتحادة للت اارة والتنميام ومكتاا األم  املتحادة املعين ابملخادرا  ألمريكاا الال

واارجم، على ومااااو من  يم إ صاااااذيم لتقدير التدرقا  املاليم  ري املشااااروعم  د  ااصااااول على معررم 
ألجلم من نجت الاااااات ا م نجر ا م ا ونصااااااولا، ولعزيز ا راجة الااااااايالاااااايم ملعاام هذه املشااااااكلم ولورري ا

لااايالااااليم هاجرم ورعالم. ويدع  هذا التعاوط نمورا  نخرا من مااامن ا حتااااني قدرا  لااااعم  لداط نرريقيم 
على إعداج لقديرا  لدرقايا املاليم  ري املشااروعم، وجرالاام ل ورها مو مرور الزمن، ورصااد ن ر الااايالاا  

 الإل ومعت ا للحد من هذه التدرقا . 
ار منتدا التعاوط  ني طاااااارر آلاااااايا ونمريكا الاللينيم، عملت الل نم االقتصاااااااجيم ألمريكا ويف إإل - 88

الاللينيم ومن قم البحر الكارييب والل نم االقتصاااااااااااجيم واالجتماعيم آللاااااااااايا واحملي  الاج  معا يف إنشااااااااااام 
لااااااااتثمار؛ والعل  صااااااااندور الااااااااتئمام لدع  املشاااااااااريو الإل لعزز التعاوط األقاليم  يف جماال  الت ارة واال

والتكنولوجيا واال تكار؛ والب  التحتيم والنقت؛ والاايالاا  العامم والشارابا   ني الق اعني العام وا ا  
من نجت حتقيق النمو املاااااااااااتدام، وااد من عدم املااااااااااااواة وحتاااااااااااني التمالااااااااااك االجتماع . وقد للقى 

م، ولعمت الل نم االقتصاجيم ألمريكا التربعا  من لبعم جول نعضا 2017الصندور الذت ننشئ يف عام 
الاللينيم ومن قم البحر الكارييب ابالطاااإاك مو الل نم االقتصااااجيم واالجتماعيم آللااايا واحملي  الاج  على 
لن يذ مشاااااااروعني نقاليميني: ن دسا يتناول ااد من انعدام املاااااااااواة يف البلداط األعضاااااااام يف املنتدا من 
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ريم وآخر يربز على ل وير لااااااللااااات القيمم لزايجة لرلاااااي  التكامت  ني خالل وماااااو الاااااايالاااااا  اال تكا
 من قإل طرر آليا ونمريكا الاللينيم.

ونخريا، لعمت الل اط ا قليميم نيضاااا مو إجارة الشاااسوط االقتصااااجيم واالجتماعيم وبياان  نخرا  - 89
ا  صااااااااااااااذيم جعما لرصاااااااااااااد نهدا  ات عم ملنملومم األم  املتحدة ا ناذيم من نجت مواممم نجوا  املتا عم 
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