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 2018دورة عام 
 2018متوز/يوليه  26 - 2017يوليه /زمتو  27
 من جدول األعمال 15البند 

   التعاون اإلقليمي
 بهما المتصلة والميادين واالجتماعي االقتصادي الميدانين في اإلقليمـي التعاون  

  
 العام األمين تقرير  

  

 موجز 
( 17-)  1823 العامة اجلمعية لقرار وفقا واالجتماعي االقتصــــــــــــــا   اجمللس إىل التقرير هذا يُقدَّم 

املركز  للبعد اإلقليمي  دورال على الضوءالتقرير  يسلط. و 1998/46( و 55-)  1817 اجمللس  وقرار 
إىل حقائق وطنية على صـــــعيد التنمية املســـــتدامة. ويو ـــــ   2030يف ترمجة خطة التنمية املســـــتدامة لعام 

لتقرير كيف جير  تســــــــــلج نصــــــــــول الل ال اإلقليمية ومةامةا الرئيســــــــــية  طريقة مت املة اجلزء األول من ا
يف ذلك  ، مبا2030وموّلدة للقيمة املضــــــافة  عماو لل ةو  املبذولة من الدول األعضــــــاء لتن يذ خطة عام 

ســــــمة نهداف التنمية املســــــتدامة، من خريل توفج منا ر ح ومية  ولية إقليمية ذصــــــصــــــة  ذا ال ر  ومت
املعارف والبيانات املتعد ة ، وتوليد املنتديات اإلقليمية املعنية  التنمية املســـــــــــــــتدامةة قوية، مثل وطني مبل ية

. الت امل والتعاول على الصــعيدين اإلقليمي و ول اإلقليمي، وتعزيز القطاعات وذات الصــلة  الســيا ــات
من نجل تقدمي  عم نفضــــل  ال اإلقليمية ويف هذا الســــياق، يقدم التقرير نمثلة تو ــــيحية إل ــــةامات الل

 ومتا عتةا وا تعرا ةا. 2030خطة عام  لتن يذ
جمــــــاالت ذتــــــارة من التعــــــاول اإلقليمي وي طي اجلزء الثــــــال من التقرير التطورات والنوات  يف  
واالجتماعات  يف  ورات الل ال اإلقليمية تناو اجرى اليت ســـــيا ـــــاتية الســـــائل املمبا يف ذلك ، واألقاليمي

؛ وجةو  تعزيز االتســـاق على الصـــعيد اإلقليمي  و ـــائل ت ـــمل قليات التنســـيق احل ومية الدولية األخرى
 يال التعاول  ني الل ال اإلقليمية وجمموعة األمم املتحدة اإلمنائية؛ اخلاصــــــــــة   ل منطقة وتن يذ  اإلقليمي

 .وتعزيز التعاول  ني الل ال اإلقليمية

https://undocs.org/ar/1998/46
https://undocs.org/ar/1998/46
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 2030خطة عام ودوره في دعم البعد اإلقليمي  - أوال 
 بالملكية الوطنية القوية المتسمةمخصصة القليمية اإلدولية الحكومية المنابر ال - ألف 

ملواجةة إطار عمل عاملياو ومت امريو وغج قا ل للت زئة  2030توفر خطة التنمية املســــــتدامة لعام  - 1
والتعــاول وترمجــة  وهي تُقر  ــالــدور ا ور  للبعــد اإلقليمي يف تعزيز الت ــامــل حتــديــات التنميــة الرئيســـــــــــــــيــة،

األهداف العاملية إىل حقائق وطنية على صــــــعيد التنمية املســــــتدامة. و عد ثريع  ــــــنوات من اعتما  خطة 
، اختذت الدول األعضــــــاء يف مجيط املناطق  ال عل خطوات هامة ملواءمة  ــــــيا ــــــاهتا وخططةا 2030عام 

 اال ــــــــــتعرا ــــــــــات الوطنية الطوعيةل بج من اإلمنائية الوطنية مط متطلبات اخلطة، وهو ما يتبنّي من العد  ا
 .املعين  التنمية املستدامةاملقدَّمة يف  ياق املنتدى السيا ي الرفيط املستوى 

ة الوطني  املل ية وال تزال الل ال اإلقليمية توفر منا ر ح ومية  ولية إقليمية ذصـــــــــصـــــــــة متســـــــــمة - 2
 االت اقات وال راكات واملبا رات  عماو لتن يذ القوية من جانب الدول األعضاء، وهي منا ر مؤاتية لتيسج

 خطة التنمية املستدامة واختاذ القرارات على الصعد اإلقليمي و ول اإلقليمي والعاملي.
لي املنتديات اإلقليمية املعنية  التنمية املســـــــــــــــتدامة، اليت نُّ مي  ني قذار/مار  ونيار/ - 3  ور ـــــــــــــــّ

قليمية لتقييم التقدم ا رز وتبا ل املعارف ونفضـــــــل املمار ـــــــات ، م انتةا  وصـــــــ ةا املنا ر اإل2018 مايو
ويف هذا  واخلصــــــــــــــوصــــــــــــــيات اإلقليمية.واحللول  عماو لتن يذ نهداف التنمية املســــــــــــــتدامة، وفقاو ل ولويات 

السياق، ا تمرت البلدال يف احلصول على الدعم لتحضج اال تعرا ات الوطنية الطوعية  اال ت ا ة من 
. وعـــاجلـــي مجيط املنتـــديـــات، ك زء من (1)واخلربات اليت جير  تبـــا  ـــا يف تلـــك املنتـــديـــاتثروة املعـــارف 

، 2018 رناجمةا، املو ــــــــو  العاملي للمنتدى الســــــــيا ــــــــي الرفيط املســــــــتوى املعين  التنمية املســــــــتدامة لعام 
من املن ور اإلقليمي، وشـــــــــــــــ َّلي  ذلك ( “التحول حنو جمتمعات مســـــــــــــــتدامة وقا رة على الصـــــــــــــــمو ”)

 مرت زات مرحلية لعملية متا عة وا تعرا  نهداف التنمية املستدامة.
 

  

__________ 

 ، 2018لعـــــــام  املنتـــــــديـــــــات اإلقليميـــــــة املعنيـــــــة  ـــــــالتنميـــــــة املســـــــــــــــتـــــــدامـــــــةومـــــــات م صـــــــــــــــلـــــــة عن لللحصـــــــــــــــول على مع (1) 
ــــــائق   E/HLPF/2018/2/Add.3 و E/HLPF/2018/2/Add.2 و E/HLPF/2018/2/Add.1 و E/HLPF/2018/2ان ر الوث

 .E/HLPF/2018/2/Add.5 و E/HLPF/2018/2/Add.4 و

https://undocs.org/ar/E/HLPF/2018/2
https://undocs.org/ar/E/HLPF/2018/2/Add.1
https://undocs.org/ar/E/HLPF/2018/2/Add.2
https://undocs.org/ar/E/HLPF/2018/2/Add.3
https://undocs.org/ar/E/HLPF/2018/2/Add.4
https://undocs.org/ar/E/HLPF/2018/2/Add.4
https://undocs.org/ar/E/HLPF/2018/2/Add.4
https://undocs.org/ar/E/HLPF/2018/2/Add.5
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 ال  ل األول
 المنتديات اإلقليمية المعنية بالتنمية المستدامة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
وتر  ن نـاه نمثلـة هـامـة نخرى ملنـا ر ح وميـة  وليـة إقليميـة جرى تســـــــــــــــلجهـا لـدعم تن يـذ خطة  - 4
 . 2030 عام
الرفيط  الســـــــا  املؤمتر العاملي  الل نة االقتصـــــــا ية ألفريقيايف جمال اإلحصـــــــاءات، ا ـــــــتضـــــــافي  - 5

، الذ  كال له  ور ن ا ي يف  عم البلدال يف تبا ل البيانات اإلحصائية والبيانات ال وقية املستوى   أل
ل البيانات اإلحصـــــائية تبا مواكبة التطورات الراهنة يف جمال إ ارة البيانات واإلحصـــــاءات  ا ـــــتلدام منط 

 ، وحتسني رصد التقدم ا رز يف حتقيق نهدافةا اإلمنائية الوطنية.والبيانات ال وقية
اليت يف املنطقــة العر يــة يف املنــا ر احل وميــة الـدوليــة  للتحــديـات اإلمنـائيــة احلرجـةونُعطيــي األولويـة  - 6

عقدها. فعلى  ــبيل املثال،  ــبق انعقا   ىلإ)اإل ــ وا( الل نة االقتصــا ية واالجتماعية ل رآ ق ــيا   عي
ثريثة اجتماعات حتضـــــــــــجية موا ـــــــــــيعية ركزت على املياه  عقد لتنمية املســـــــــــتدامةل نتدى اإلقليمي العرآامل

 والطاقة والبيئة، على التوايل.
ل نة الدورة الثانية ع رة ل 2017وإ افة إىل ذلك، ا تضافي اإل  وا يف كانول األول/ يسمرب  - 7

 تمويــل التنميــة، وهي اإلطــار احل ومي الــدويل اإلقليمي الوحيــد الــذ  يوفر   ري  احل وميــة الــدوليــة املعنيــة
 تستطيط فيه البلدال العر ية امل مولة  والية األونروا تناول املسائل املتصلة  تمويل التنمية  طريقة مت املة.

 

التعلم من األقرال عن 
طريق تبا ل اخلربات 

  ني  لدال املنطقة فيما
تلك ، وحتديداو الواحدة
 تعرا ات لري اليت تستعد

اليت ُُترى طوعية الوطنية ال
ملنتدى السيا ي يف إطار ا

 الرفيط املستوى

 ات إقليميةإجراء تقييم
للتقدم ا رز على صعيد 

، 2030خطة عام 
يف ذلك نهداف  مبا

 التنمية املستدامة

إقليمية  ت وين من ورات
  أل املو و  العاملي 
الذ  يعاجله املنتدى 
 السيا ي الرفيط املستوى

 الن ر يف  بل التن يذ
 من من ور إقليمي شامل
 مللتلف القطاعات

إقامة شراكات  اخل 
من ومة األمم املتحدة 

مط من مات إقليمية  نو
و ول إقليمية وغجها من 
 نصحاب املصلحة
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احلوار الرا ط الرفيط املستوى  ا وا يط ا ا ئاالقتصا ية واالجتماعية آل يو املثل، ن مي الل نة  - 8
  ــــــــأل متويل التنمية، الذ   ــــــــم مســــــــؤولني ح وميني و اف ي مصــــــــارف مركزية وجةات إقليمية نخرى 

ســيا ــات االقتصـا  صــاحبة مصــلحة. وقد نُ جمي اآلل احلوارات الرفيعة املســتوى يف الل نة اجملّد ة املعنية  
، وذلك االقتصــــــا ية واالجتماعية آل ــــــيا وا يط ا ا ئالتا عة لل نة  التنميةال لي واحلد من ال قر ومتويل 

 من نجل السعي إىل  لوغ توافق يف اآلراء حول السيا ات والتن يذ ال عال للتدا ج على الصعيد اإلقليمي.
 يف منطقة ق ـــــــيا وا يط ا ا ئ، نال وهو 2030ومثة مثال قخر لتعزيز و ـــــــائل تن يذ خطة عام  - 9

االقتصـــــــــا ية واالجتماعية آل ـــــــــيا وا يط جلنة الت ارة واال ـــــــــتثمار اليت ُتتمط  ـــــــــنوياو حتي رعاية الل نة 
االت اق اإلطار  املتعلق  تيسج الت ارة الريورقية عرب احلدو  . ويف هذا السياق، تدعم الل نة تن يذ ا ا ئ

رت رس م ـــــــاورات وطيف منطقة ق ـــــــيا وا يط ا ا ئ نية   ـــــــأل االنضـــــــمام إىل االت اق ، وهي قد يســـــــّ
والتصــــــديق عليه  ناءو على طلب الدول األعضــــــاء. ونُنيط  الل نة االقتصــــــا ية واالجتماعية آل ــــــيا وا يط 
 ا ا ئ نيضا مةمة ر م خريطة طريق لتن يذ األح ام املو وعية ملعاهدة األمم املتحدة اإلقليمية هذه.

ر ال ارييب، تقوم الل نة االقتصـــــــــــــــا ية ألمري ا الريتينية ومنطقة ويف نمري ا الريتينية ومنطقة البح - 10
البحر ال ارييب  تســـــلج ما تتمتط  ه من صـــــريحية للدعوة إىل عقد االجتماعات ومن خربة تقنية يف توفج 

 وو ـــــــــــــائل تن يذها. وخج  ليل على ذلك هو ما جرى يف قذار/ 2030 ـــــــــــــبل ا ت ارية  عماو خلطة عام 
ما  ألول ات اق ملزم قانوناو يف نمري ا الريتينية ومنطقة البحر ال ارييب حلماية احلق من اعت 2018مار  

يف املســـــائل  القضـــــاءإىل  واحلق يف الل وء ،العامةيف احلياة امل ـــــاركة احلق يف و  ،الوصـــــول إىل املعلومات يف
 2014 ـــــــية  دنت يف عام (، يف تتوي  لعملية ت او   ـــــــأل البيئة والتنمية من إعريل ريو 10ملبدن )ا البيئية

وا ــــطلعي الل نة خري ا  دور األمانة التقنية. ويف جمال ت نولوجيا املعلومات، اعتمدت الدول األعضــــاء 
مري ـــا الريتينيـــة ومنطقـــة البحر ال ـــارييب الـــذ  نقر  رنـــام  العمـــل الرقمي أل كـــارتـــاخينـــايف الل نـــة إعريل  

جمتمط املعلومات يف نمري ا الريتينية ومنطقة الوزار  الســــــــــــــا     ــــــــــــــأل ( خريل املؤمتر 2018-2020)
 .2018يف نيسال/ن ريل  البحر ال ارييب

 ورهتـــــا الســـــــــــــــــــا عـــــة والع ـــــــــــــــرين يف  جلنـــــة التنميـــــة والتعـــــاول ملنطقـــــة البحر ال ـــــارييبوعقـــــدت  - 11
يف  اني لو يا. ويف هذا السياق، نصدرت الل نة االقتصا ية ألمري ا الريتينية  2018نيسال/ن ريل  27
، وهو تقرير “اآلفاق املستقبلية ال اريبية”اإلصدار األول من  2018نطقة البحر ال ارييب يف نيار/مايو وم

يتناول التحديات اإلمنائية الرئيســـــــــية اليت تواجه املنطقة  ول اإلقليمية ويقاس تدا ج ا ـــــــــت ـــــــــرافية من قبيل 
 .خالت يف مط ت ج املنا   إجراءاتالديول  اخلاصة مببا لةبا رة امل

و ــــــــــط منا رها احل ومية الدولية القطاعية امللصــــــــــصــــــــــة يف الل نة االقتصــــــــــا ية ألورو ا ووظّ ي  - 12
االت اقات البيئية . وت ـــــــــــــــمل نمثلة هذا العمل املعيار  2030ال  يلة  دعم خطة عام  عايجاملقواعد و ال

)  ــــــــأل تلوع ا واء؛ واجملار  املائية والبحجات الدولية؛ واحلوا ع الصــــــــناعية؛  متعد ة األطرافاخلمســــــــة 
وتقييم األثر البيئي؛ واملســـــــــــــــائل البيئية(، واالت اقيات الدولية املتعلقة  النقل. وت ّمل هذا العمل املعيار  

ذات الطبيعة عرب ســائل نن ــطة التعاول التقين املضــطلط تا لتن يذ القواعد على املســتوى القطر  وملعاجلة امل
ر هذه املنا ر الت امل  ني ذتلف األن ـــــطة القطاعية ملعاجلة ال ـــــواغل الســـــيا ـــــاتية وإعدا  الوطنية . وتُيســـــّ

 .إجراءات  اتومي من نجل هواء ننقىومبا رة  مبا رة  اتومي   أل االقتصا  األخضراملبا رات، مثل 



 E/2018/15 

 

6/24 18-08498 

 

فرقة العمل امل ــــاكة حصــــاءات البيئية اليت تضــــطلط تا ومن األمثلة األخرى األعمال املتعلقة  اإل - 13
نورو ا ال رقية وجنوب شرق ، اليت يةدف عملةا إىل مساعدة  لدال املعنية  اإلحصاءات واملؤشرات البيئية

يف اجلةو  اليت تبذ ا من نجل التطبيق الســـليم ملنة يات البيانات يف ن ام  نورو ا والقوقاز وق ـــيا الو ـــطى
، وتطبيق املؤشرات البيئية يف  ياق املبا رات املتصلة  التنمية املستدامة واالقتصا  لبيئية امل اكاملعلومات ا

 األخضر، يف مجلة نمور.
 

  المعارف والبيانات المتعددة القطاعات وذات الصلة بالسياسات -باء  
لتنمية املتنوعة، تتوىل  وصــــ ةا مســــتو عات للمعارف واخلربات التقنية والبيانات املتعلقة  قضــــايا ا - 14

الل ال اإلقليمية النةو   البحوع والتحليريت املتعد ة القطاعات، وهي  ذلك تســـــــــــــــةم يف صـــــــــــــــياغة 
اخلطا ني الوطين والعاملي   ـــــــــــأل نهداف التنمية املســـــــــــتدامة ويف حتديد نوجه الت زر وفر  اختاذ إجراءات 

ل واال ت ار وإحراز التقدم  صـــــــورة متوازنة  ني متضـــــــافرة. وت ذ  الل ال اإلقليمية،  قيامةا  ذلك، الت ام
 . 2030خطة التنمية املستدامة لعام  ذتلف م ونات

، كاني لتصد  للتحديات اإلمنائية العا رة للحدو وإقراراو  ال رصة اليت يتيحةا التعاول اإلقليمي ل - 15
. وحتد  خريطة 2030طة عام منطقة ق يا وا يط ا ا ئ نول منطقة تضط خريطة طريق إقليمية لتن يذ خ

للتعاول اإلقليمي يف املنطقة، مبا يف ذلك التنمية االجتماعية،  اجملاالت املوا ـــــــــــــــيعية ذات األولويةالطريق 
الصــــمو  نمامةا؛ وت ج املناخ؛ وإ ارة املوار  الطبيعية؛ واملوصــــولية؛ احلد من نخطار ال وارع والقدرة على و 

 االقتصـــــــــا ية واالجتماعية آل ـــــــــيا وا يط ا ا ئ ـــــــــامل، ن ذت الل نة والطاقة. وك زء من هذا اجلةد ال
مرفقاو لري ــــــــــــت ا ة الســــــــــــريعة يوفر اال ــــــــــــت ا ة الســــــــــــريعة وال عالة  عماو للبلدال يف تن يذ نهداف التنمية 
املسـتدامة. وإ ـافة إىل ذلك، قدمي الل نة إ ـةامات ف رية يف احلوارات السـيا ـاتية اإلقليمية من خريل 

، مثل التقرير املتعلق خبطوط األ ـــــــــــــــا  والتقدم ا رز على صـــــــــــــــعيد نهداف من املنت ات املعرفية جمموعة
 التنمية املستدامة، واألطر واأل وات املبت رة للقيا  اإلحصائي.

من توافر  يانات التنمية اإلقليمية  الل نة االقتصـــــــا ية واالجتماعية آل ـــــــيا وا يط ا ا ئوزا ت  - 16
لوصـــــــول إليةا عن طريق إعا ة تصـــــــميم قاعدة  ياناهتا اإلحصـــــــائية وإن ـــــــاء  وا ة للبيانات ومن إم انات ا

اإلقليمية املتعلقة  أهداف التنمية املســـــــــتدامة يف إطار ال ـــــــــراكة الثريثية األطراف يف منطقة ق ـــــــــيا وا يط 
و رنام  األمم  يو مصرف التنمية اآل ا ا ئ   أل نهداف التنمية املستدامة، اليت تضم كري من الل نة و 

املتحدة اإلمنائي. وُي ّمل منربا املعارف هذال  عضــــــــــــةما  عضــــــــــــاو ويو ــــــــــــعال قاعدة األ لة الريزمة لتحليل 
 ـــراكة تقرير  ـــيا ـــات التنمية ولتقييم التقدم ا رز على الصـــعيدين اإلقليمي و ول اإلقليمي. ونصـــدرت ال

و ـــــــلســـــــلة من التقارير اليت تتبط  2017يف عام   ئقفاق نهداف التنمية املســـــــتدامة يف ق ـــــــيا وا يط ا ا
 مو و  املنتدى السيا ي الرفيط املستوى.

الل نة االقتصـــــــــــــــا ية ومثَّلي البحوع والدرا ـــــــــــــــات التحليلية املتعمقة نيضـــــــــــــــاو نولوية ألعمال  - 17
ياو عن املتعلقة  التمويل والتنمية. ونصــــــــــــدرت الل نة من ــــــــــــوراو رئيســــــــــــ واالجتماعية آل ــــــــــــيا وا يط ا ا ئ

؛ والتقرير اإلقليمي األول عن التقدم ا رز 2018السيا ات الضريبية و ورها يف التنمية املستدامة يف عام 
عن املؤمتر الدويل الثالث  املنبثقةخطة عمل ن يس ن ا ا واإلصــــريحات الســــيا ــــاتية املن ذة  ــــعياو إىل تن يذ 

التصـــــد  لعدم املســـــاواة من خريل الســـــيا ـــــة  ؛ وورقة م ـــــاكة مط من مة نوكســـــ ام   ـــــأللتمويل التنمية
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الضــريبية؛ وعد ا من الورقات التحليلية والدرا ــات القطرية عن موا ــيط من  ينةا املالية العامة ومتويل الب  
 التحتية وال راكات  ني القطاعني العام واخلا .

عن التقدم ا رز والتحديات املصــا فة على الصــعيد اإلقليمي وا ــت  ــف التقرير الســنو  الثال  - 18
يف منطقة نمري ا الريتينية والبحر ال ارييب مو ـــــــو  الدورة احلالية للمنتدى  2030فيما يتصـــــــل خبطة عام 

، ورّكز على نهداف (“التحول حنو جمتمعات مســـتدامة وقا رة على الصـــمو ”)الســـيا ـــي الرفيط املســـتوى 
. ويف مجلة نمور، 17، إ ـــــافةو إىل ا دف 2018ة اليت هي مو ـــــط اال ـــــتعرا  يف عام التنمية املســـــتدام

، وقيَّم االُتـاهـات ونوجه 2030حـّد  التقرير التقـدم ا رز على الصـــــــــــــــعيـد اإلقليمي يف تن يـذ خطـة عـام 
 التقدم والث رات يف كل  لد، وك ف عن الصريت ا امة، وقدَّم التوصيات السيا اتية ذات الصلة.

وظلي املنت ات التحليلية املتعلقة خبطة متويل التنمية يف صـــــــــــــــميم نن ـــــــــــــــطة توليد املعارف لدى  - 19
الل نة االقتصـــــا ية ألمري ا الريتينية ومنطقة البحر ال ارييب. و عي الل نة إىل تعزيز  ور الســـــيا ـــــة املالية 

امل ــــــةد املايل  يســــــي املعنولالســــــنو  الرئ امن ــــــورهكأ اة لتحقيق اال ــــــتقرار و رك للنمو االقتصــــــا   يف 
الســـــــــــــــيا ـــــــــــــــة املالية يف  2018. وحّللي طبعة عام 2018 لعام ألمري ا الريتينية ومنطقة البحر ال ارييب

 .2030التحديات اليت تعا  تن يذ خطة عام املنطقة على مدى العقو  الثريثة األخجة و 
 نة االقتصـــــا ية ألمري ا الريتينية ومنطقة وتوفر الوثيقة املؤ ـــــســـــية الرئيســـــية اليت نُعدَّت لدورة الل - 20

البحر ال ارييب اليت تُعقد كل  ـنتني مثاالو مةما على تسـلج الل نة لوظي تةا التحليلية والبحثية عن طريق 
اإل ــــــةام يف املناق ــــــة العامة للســــــيا ــــــات املتعلقة  املســــــائل الرئيســــــية لللطة اإلمنائية  عماو ملنطقة نمري ا 

عــدم ”ال ــارييب. وخريل ال اة امل ـــــــــــــــمولــة  ــالتقرير، نعــدت الل نــة وثيقــة موقف معنونــة الريتينيــة والبحر 
لتيســــــج املناق ــــــات احل ومية الدولية يف الدورة الســــــا عة والثريثني  “املســــــاواة وما يقال  ه من عدم ك اءة
إطار مرجعي . ونقرت الدول األعضـــــــــــــــاء يف الل نة الوثيقة ك2018لل نة املعقو ة يف كو ا يف نيار/مايو 

حتليلي ذ  م زى فيما يتعلق  صــــياغة الســــيا ــــات الرامية إىل القضــــاء على ال قر واحلد من عدم املســــاواة 
 والتحوُّل حنو نمناط مستدامة لإلنتاج واال تةريك يف نمري ا الريتينية ومنطقة البحر ال ارييب.

ومثة مثال قخر لتسلج الل نة لوظي تةا املتعلقة  توليد املعارف وإ داء امل ورة يتمثل يف وثيقتةا  - 21
اليت صـــــدرت يف  البيانات واخلوارزميات والســـــيا ـــــاتر إعا ة تعريف العا  الرقمي،املوق ية األخجة املعنونة 

علومات يف نمري ا الريتينية ونُطلقي يف املؤمتر الوزار  الســــــــــــا     ــــــــــــأل جمتمط امل 2018نيســــــــــــال/ن ريل 
 ومنطقة البحر ال ارييب.

وخريل ال اة امل ــــــــــمولة تذا التقرير، عملي الل نة يف شــــــــــراكة وثيقة مط كيانات من ومة األمم  - 22
املتحدة اإلمنائية يف نمري ا الريتينية ومنطقة البحر ال ارييب، مثل صندوق األمم املتحدة للس ال، ومن مة 

للط ولة )اليونيســـــــــــــف(، ومن مة العمل الدولية، و رنام  األغذية العاملي،   ـــــــــــــأل اجلوانب األمم املتحدة 
الن ــرة  2018و  2017. وت ــمل املن ــورات امل ــاكة الصــا رة خريل عامي 2030امللتل ة خلطة عام 

ني ال صــــــلية امل ــــــاكة  ني الل نة واليونيســــــف عن فقر األط ال من من ورات ذتل ة؛ والن ــــــرة امل ــــــاكة  
حالة اليد العاملة يف نمري ا الريتينية ومنطقة البحر ال ارييبر ه رة ”الل نة ومن مة العمل الدولية املعنونة 

قفــاق الزراعــة والتنميــة الري يــة يف األمري تنير ن رة إىل ”؛ واملن ـــــــــــــــور املعنول “العمــالــة يف نمري ــا الريتينيــة
الذ  ن ــــــــــرته الل نة ومن مة األغذية  “2018-2017ة نمري ا الريتينية ومنطقة البحر ال ارييب يف ال ا 
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، الذ  ُن ر  االشااك مط “ت ل ة العبء املز وج لسوء الت ذية”والزراعة ل مم املتحدة؛ واملن ور املعنول 
  رنام  األغذية العاملي.

ة إعدا  منت ات معرفية عن جمموعة من املســـــــائل املتصـــــــل الل نة االقتصـــــــا ية ألفريقياوواصـــــــلي  - 23
 أولويات التنمية يف نفريقيا، مثل النمو ال ـامل لل ميط والنمو األخضـر، والتمويل املبت ر من نجل التنمية 
املســــتدامة، وإ ارة وحوكمة املوار  الطبيعية، والتدفقات املالية غج امل ــــروعة، والت امل اإلقليمي، والت ارة، 

هذه املنت ات املعرفية إىل نن ــــــطة  عم وإ ــــــداء والتو ــــــط احلضــــــر ، والتصــــــنيط، والب  التحتية. وتُرمجي 
للم ـــورة على الصـــعيد القطر . فعلى  ـــبيل املثال، اعتمدت  ـــي  ول نعضـــاء يف مجاعة شـــرق نفريقيا، 
وكذلك  نن وغينيا،  ــــــــيا ــــــــات وتدا ج   ــــــــأل تن يذ نن ــــــــطة يف جمال التلطيط للتنمية وفقاو لتوصـــــــيات 

 2040 لصـــــياغة رويتني وطنيتني والتصـــــديق عليةمار روية  نن الل نة. وقدمي الل نة نيضـــــاو الدعم التقين
 . وتقدم الل نة حالياو  عماو مماثريو حل ومة الني ر   أل خطتةا اإلمنائية الوطنية.2040وروية غينيا 

 نعـدت، 2063 عـام وخطـة املســـــــــــــــتـدامـة التنميـة نهـداف تن يـذ يف ا رز التقـدم تتبُّط نجـل ومن - 24
 وامل تب، األفريقي التنمية ومصـــرف، األفريقي االحتا  م و ـــية مط  االشـــااك، ألفريقيا االقتصـــا ية الل نة

. 2018 لعام نفريقيا يف املســـــــــــــــتدامة التنمية تقرير، اإلمنائي املتحدة األمم لربنام  التا ط ألفريقيا اإلقليمي
 ومؤشـــــرات وغايات 2030 عام خطة من نهداف خبمســـــة يتعلق فيما نفريقيا ن اء التقرير هذا ويســـــتعر 

 اخلطتني  ني الت زر نوجه تعزيز شـــــــــــــــأنه من مما، 2063 عام خبطة ارتباطةا االعتبار يف ويأخذ، تا مرتبطة
 . والعاملية اإلقليمية

 عن االقتصـــــــا   التقرير وهو، الرئيســـــــية من ـــــــوراهتا نحد يف، ألفريقيا االقتصـــــــا ية الل نة ون رزت - 25
 إىل امللحة احلاجة على وشــــد ت، والتصــــنيط احلضــــر  التو ــــط  ني القائمة الصــــريت ،2017 لعام نفريقيا
  اعتما   لدال 10 من نكثر التزم، لذلك ونتي ة. نفريقيا يف الصـــــناعية والتنمية احلضـــــرية التنمية  ني الر ط

 حنو على ور طةا الوطين اإلمنائي التلطيط يف احلضـــــــــــر  التو ـــــــــــط مســـــــــــألة مراعاة إل ماج ا ـــــــــــااتي يات
 .العيش و بل االقتصا ية وال ر  العمالة تعزيز نجل من  التصنيط ا ااتي ي

 تعميم جمال يف األعضــــــــــــاء الدول قدرات تعزيز الل نة واصــــــــــــلي، نخرى من مات مط و التعاول - 26
 الوا ــعة اال ــتثمارات   ــأل الت او  ويف الوطنية اإلمنائية خططةا يف األرا ــي وإ ارة األرا ــي  ــيا ــات
  ي وار وكوت والصومال و وروند  ونن وال إثيو يا مثل نعضاء  ول ون ذت. األرا ي على لقائمةا النطاق
ّممي األرا ـــي إل ارة  رام  والني ر ومريو  وكينيا  الســـيا ـــات   ـــأل التوجيةية واملبا ئ لإلطار وفقا صـــُ
 التنمية ومصــرف، ألفريقيا االقتصــا ية الل نة من كل  إعدا ها يف اشــاك اليت، نفريقيا يف  األرا ــي املتعلقة
 األغذية من مة و ــــــــــــــعتةا اليت الطوعية التوجيةية لللطوط ووفقا، األفريقي االحتا  وم و ــــــــــــــية، األفريقي
 .املتحدة ل مم والزراعة
 ا د ة للمســــا ات األفريقية ال ــــراكة مرفق الل نة نن ــــأت،  اريس ات اق تن يذ  عم نجل ومن - 27
 التنمية مصرف يتوىل الذ  وطنيا ا د ة للمسا ات نفريقيا عموم مركز إطار يف ت عيله جير  الذ ، وطنيا

 خريل من وطنيا ا د ة مســـــــــا اهتا تن يذ يف األعضـــــــــاء الدول ملســـــــــاندة وذلك، نعماله تنســـــــــيق األفريقي
 .واملةارات واملعارف املعلومات وتبا ل التيسج
 إقليمي مرحلي تقييم املســـــــــــــــتــدامــة للتنميــة العرآ التقرير من 2017 عــام نســـــــــــــــلــة يف وُعِر  - 28

 نطاقا نو ـــط حتليلي عنصـــر إىل  اإل ـــافة، ع ـــر الســـبعة املســـتدامة التنمية  أهداف يتعلق فيما وإحصـــائي
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 تعاوني، العام التقييم هذا ولت ملة. العر ية للمنطقة  النسبة خاصة ن ية ت تسي اليت الاا ط نوجه   أل
  قطاعات خاصـــــــــة تقارير إلعدا  اإلقليمية وال يانات املتحدة األمم كيانات  ذتلف مط نيضـــــــــا اإل ـــــــــ وا

 .ال ذائي واألمن، املناخ وت ج، واملياه، الطاقة جماالت يف معينة
 منةا  را ــــــــــات إطار يف وذلك،  املنطقة اخلاصــــــــــة التحديات تناولي متعمقة حتليريت ونجريي - 29
 اخلاصة األ لةر احلياة  ورة مراحل عرب النزا  تأثجات”   أل اإل  وا عن قريبا  تصدر اليت الدرا ة مثري

 وتأثجات احلياة  ورة مراحل عرب للنزا  التعر  عن النامجة املزمنة اآلثار على تركز اليت، “العر ية  املنطقة
 املســــــــــتوى على جممعة مســــــــــحية  يانات  ا ــــــــــتلدام وذلك، العر ية املنطقة يف املةارات ت وين على النزا 
 .واليمن وليبيا والعراق السورية العر ية لل مةورية  النسبة، املصّ ر
 وذلك، التنمية متويل خطة  ــيما وال، التن يذ لو ــائل  عما نيضــا اإلقليمية القيا  جةو  وتُبَذل - 30

 جمموعة  وص ه اإل  وا و عته الذ ، “التنمية لتمويل العرآ األ اء   ل” مثري منةا ن وات  ا تلدام
 ونهــداف 2030 عــام خطــة لتحقيق التمويــل توافر ومــدى التمويليــة االحتيــاجــات لقيــا  إقليميــة اتن و 

 . املستدامة التنمية
وت ــمل نن ــطة الرصــد والقيا  نيضــا تقدمي الدعم إىل البلدال يف جمال  ناء القدرات. فعلى  ــبيل  - 31

مط األمم املتحدة واملن مات الدولية املثال، نـُّ ذت فيما يتعلق  اإلحصــــــــــــــاءات مبا رات عديدة  ال ــــــــــــــراكة 
واإلقليمية، مثلر )ن( االجتما  الثال ل رقة العمل املعنية  تعدا ات الســــــــــــ ال واملســــــــــــاكن يف البلدال العر ية؛ 
)ب( ثريثة اجتماعات إقليمية   ـــأل مؤشـــرات نهداف التنمية املســـتدامة ا ـــتنا ا إىل املؤمتر الدويل للســـ ال 

ل وطنيتال   أل تعدا ات الس ال واملساكن  النسبة للسو ال وليبيا، من  ني  لدال والتنمية؛ )ج( حلقتا عم
نخرى. و التعاول مط فريق واشنطن املعين  إحصاءات اإلعاقة، و عي اإل  وا نول جمموعة مبا ئ توجيةية 

 ملستدامة.إقليمية متعلقة مبواءمة إحصاءات اإلعاقة، وهي ن اة ن ا ية ال تعرا  تن يذ نهداف التنمية ا
 على القائمة الســــيا ــــاتية والتوصــــيات اال ــــت ــــارات تقدمي ألورو ا االقتصــــا ية الل نة وواصــــلي - 32
 اليت التقييمات ذلك على األمثلة ن رز ومن. فيةا األعضــاء الدول طلب على  ناء، شــى جماالت يف األ لة
 واحلواجز، األرا ـــــــــي وإ ارة واإل ـــــــــ ال، واال ت ار، البيئي األ اء   ـــــــــأل القطر  املســـــــــتوى على ُنجريي
 القرارات نْثرت معلومــات، املثــال  ـــــــــــــــبيــل على، البيئي األ اء ا ـــــــــــــــتعرا  عمليــات وفرت وقــد. الت ــاريــة
 .املستدام النقل مثل، متنوعة جماالت يف السيا اتية

ملدى عرب ويف هذا الصـــــــــــد ، ُُترى هوع وحتليريت هامة حتي رعاية ات اقية التلوع اجلو  البعيد ا - 33
احلدو ،  دعم من ذتلف األفرقة احل ومية الدولية. فعلى  ـــــبيل املثال، تســـــاعد فرقة العمل املعنية مبلزونات 
االنبعــاثــات وقيمةــا املتوقعــة األطراَف يف اإل ريغ عن األرقــام والتوقعــات الر يــة النبعــاثــات امللوثــات اجلويــة. 

 امل اكل املتعلقة  اإل ريغ عن البيانات. وهي توفر نيضا منتدى تقنيا وشب ة خرباء لتحديد
 املســـــــــماة األ اة ألورو ا االقتصـــــــــا ية الل نة طّورت، الطرق على للنقل الدويل االحتا  من و دعم - 34

SafeFITS (املستقبل يف اآلمن الداخلي النقل من ومات ،)السريمة   أل القرارات الختاذ فعالة ن اة وهي 
 ن اة وكاني. الطرق على  الســـــريمة املتصـــــلة الســـــيا ـــــات ننســـــب حتديد يف ُتســـــتلدم حيث، الطرق على

ForFITS (املســـــــــــــــتقبل يف الداخلي النقل من ومات نجل من )الوطنية احل ومات ملســـــــــــــــاعدة ُطّورت قد 
 وتصـــــــميم اختيار ويف الداخلي النقل و ـــــــائل عن الناُتة ال ر ول نكســـــــيد ثال انبعاثات رصـــــــد يف وا لية

 .ا لية ال روف وعلى قثارها على  ناء، املناخ ت ج قثار من التل يف  يا ات
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 اليت املستدامة التنمية نهداف يف قّيمة إ ةامات عن نيضا األخرى املن مات مط التعاول ون  ر - 35
 التحديات على الاكيز مط، 2018 لعام املســــتوى الرفيط الســــيا ــــي املنتدى خريل ا ــــتعرا ــــةا  ــــي ر 
 تعا  اليت العقبات تذليل املعنونة، الطاقة ك اءة    ـــــــــــــــأل اجلديدة الدرا ـــــــــــــــة وتقدم.  املنطقة اخلاصـــــــــــــــة
 العقبات  تذليل يتعلق فيما واحللول التحديات   ـــــأل املمار ـــــني روى ،الطاقة ك اءة  حتقيق يف اال ـــــتثمار

 ا ـــــتقصـــــائية  را ـــــة  ـــــوء على وذلك، الطاقة ا ـــــتلدام يف ال  اءة حتقيق يف اال ـــــتثمارات تعا  اليت
، السيا ات ملقرر  م يدة ن اة الدرا ة هذه ومتثل. خارجةا و لدانا ألورو ا االقتصا ية الل نة  لدال ت طي
 هو الذ ، الطاقة ا ــــتلدام    اءة املعين كو نةاغن  ومركز ألورو ا االقتصــــا ية الل نة  ني تعاول مثرة وهي
 .للت نولوجيا الدامنرك وجامعة للبيئة املتحدة األمم  رنام   ني القائمة ال راكة من جزء
 

 اإلقليمي ودون اإلقليمي الصعيدين على والتعاون التكامل - جيم 
 الل ال والية صـــــميم يف اإلقليمي و ول اإلقليمي الصـــــعيدين على والت امل التعاول تعزيز يندرج - 36

 منةا ســـــــــــــــبل ، للحدو  العا رة للتحديات مت املة حلول و ـــــــــــــــط يف ُتســـــــــــــــةم الل ال فةذه. اإلقليمية
 واملنة يات األ وات ون ــــــر، واملعايج والقواعد، اإلقليمية واملواقف، امل ــــــاكة الســــــيا ــــــاتية اال ــــــت ا ات

 وعلى(. التنمية ومتويل، املناخ ت ج مط والت يف، املياه وإ ارة، والطاقة، والنقل،  الت ارة مثري يتعلق فيما)
 ن ـــا ـــية لبنات امل ـــاكة للتحديات اإلقليمية واال ـــت ا ات اإلقليمية املنتديات نتائ  ت ـــ ل، النحو هذا
 . عاملية عمل خطط لو ط قّيمة
 التعاول وظي ة من اال ـــــت ا ة ال ارييب البحر ومنطقة الريتينية ألمري ا االقتصـــــا ية الل نة وحتقق - 37

 األعضـــــــــاء  و ا  ني ال ـــــــــراكات وتعزيز التعاول تيســـــــــج نجل من إليةا املســـــــــندة اإلقليمي و ول اإلقليمي
 ح ومة مط الثنائي للتعاول ات اقا 2018 نيار/مايو يف الل نة وقَّعي، املثال  بيل فعلى. األخرى واملناطق
 . الل نة منطقة  لدال يف املستدامة والري ية احلضرية والتنمية الت ارة تعزيز إىل يةدف كوريا  مجةورية
 نخرى مناطق يف نامية  لدال يف تدريب نن ــطة ونجرت وا ــت ــارية تقنية  عثات الل نة ونوفدت - 38
 خريل من مثري وذلك، الثريثي والتعاول اجلنوب  لدال  ني فيما التعاول تعزيز إىل الرامية اجلةو  إطار يف

 االقتصـــا ية الل نة مط  التعاول، نفريقية  لدال عدة يف اجلو  ت ل ة هســـاب املتعلقة الل نة منة ية ت رار
 . العاملي األغذية و رنام  ألفريقيا
 البحر ومنطقة الريتينية ألمري ا االقتصـــــــــــــــا ية الل نة تدعم، اإلقليمي  ول  التعاول يتعلق وفيما - 39

 وكولومبيا وشــــــــــيلي  جو من تتألف قلية وهو، ا ا ئ ا يط حتالف ي ــــــــــةدها اليت الت امل عملية ال ارييب
 نمرا  اعتباره امل ــــــاكة اجلنو ية والســــــوق ا ا ئ ا يط حتالف  ني التقارب  عمةا جانب إىل، وامل ســــــيك

 .املنطقة يف اإلنتاجي الت امل وحتقيق الت ارة لتنمية ن ا يا
 إىل تقنية إ ـــةامات وقدمي، األقاليمي والتعاول اإلقليمي الت امل قليات نيضـــا الل نة و عمي - 40
 كانول  يف  ـــــــانتياغو يف ُعقد الذ  والصـــــــني ال ارييب البحر ومنطقة الريتينية نمري ا  ول مجاعة قمة مؤمتر

 .2018 نيسال/ن ريل يف،  جو يف ُعقد الذ  األمري تني قمة مؤمتر إىل وكذلك ،(2)2018 الثال/يناير

__________ 

ا ــت  ــاف نشــ ال جديدة من التعاول  ني الصــني و لدال نمري ا الريتينية ”يف هذا الســياق، قدمي الل نة  را ــة معنونة  (2) 
مجاعة  ول نمري ا  - منذ االجتما  األول ملنتدى الصـــــــــــــني الذ  ُقطط، حتلل ال ـــــــــــــوط امل ـــــــــــــاك “ومنطقة البحر ال ارييب

 .يةة واملالية واال تثمار ي، وتطور العريقات الت ار 2015الريتينية ومنطقة البحر ال ارييب، الذ  ُعقد يف  ي ني يف عام 
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يا واالجتماعية االقتصـــــــــــــــا ية الل نة وتقوم - 41  على والتعاول الت امل  تعزيز ا ا ئ وا يط آل ـــــــــــــــ
 االقتصـــــا يني والت امل التعاول إطار مط يتماشـــــى مبا، فعال حنو على اإلقليمي و ول اإلقليمي الصـــــعيدين

 لتحقيق مت ينيا عامري  وصـــــــــــــــ ه اإلطار تذا التزامةا تأكيد املنطقة نعا ت وقد. اإلقليمي الصـــــــــــــــعيد على
 الطريق وخريطة لديةا األولوية ذات اجملاالت  ني ت زر نوجه وجو  تأكيد نعا ت كما،  املســـــــــــــتدامة التنمية

 يف اإلقليمي الصـــــــعيد على االقتصـــــــا يني والت امل  التعاول املعين الثال الوزار  املؤمتر يف وذلك، اإلقليمية
 األولوية ذات اجملاالت هذه وت ـــــــمل. 2017 الثال/نوفمرب ت ـــــــرين يف ُعقد الذ ، ا ا ئ وا يط ق ـــــــيا

 تيســـــــــج خريل من الت ارة ت اليف خ ض إىل الســـــــــعي طريق عن األ ـــــــــواق  ني الت امل خلق ت ـــــــــ يط
 املنطقة نطاق على الســـــــلس للر ط قنوات وتطوير؛ الت ار  اجملال يف احلمائية للنزعات والتصـــــــد  الت ارة

 تعبئة جماالت يف املايل التعاول وتعزيز؛ واالتصــــــــــــــــاالت املعلومات وت نولوجيا والطاقة النقل قطاعات يف
 القطاعني  ني وال ـــراكات، األموال روو  ون ـــواق، لل ميط ال ـــاملة املالية اخلدمات وتوفج، ا لية املوار 
 البيئي والتدهور ال وارع قثار من للتل يف امل ــــــــــــــاكة وامللاطر الضــــــــــــــعف نوجه ومعاجلة؛ واخلا  العام
 . املناخ وت ج
 ا ا ئ وا يط آل ــــــــيا واالجتماعية االقتصــــــــا ية الل نة ت ــــــــ ط، واال ــــــــتثمار الت ارة جمال ويف - 42

 املعنية والتدريب للبحث ا ا ئ وا يط ق ــــــــيا شــــــــب ة ت ــــــــمل، ذتل ة طرائق خريل من والت امل التعاول
 الدولية احل ومية واآلليات، ا ا ئ وا يط ق يا يف الريورقية الت ارة خلرباء املتحدة األمم وشب ة،  الت ارة
 العا رة الريورقية  الت ارة املعين الدويل احل ومي ةيالتوجي وال ريق، واال ـــــــــــــــتثمار الت ارة جلنة مثل الر ية
 والسيا ات األن مة مواءمة ُتر ، ذلك إىل و اإل افة. ا ا ئ وا يط آل يا الت ار  واالت اق، للحدو 
 القدرات  ناء على العمل وجير ، الل نة يف األعضـــاء الدول  ني فيما املباشـــر األجنيب  اال ـــتثمار املتصـــلة

 لري ـــتثمار ا ا ئ وا يط ق ـــيا ل ـــب ة الســـنو  االجتما  خريل من املباشـــر األجنيب اال ـــتثمار جمال يف
 عن الت ارية املؤ ـــــســـــات م ـــــاركة وتُعدّ . الســـــاحلية غج النامية والبلدال منوا البلدال ألقل املباشـــــر األجنيب
 شـــــــــب ة خريل من ُتر  وهي، املســـــــــتدامة التنمية نهداف لتحقيق ن ـــــــــا ـــــــــيا نمرا اإلقليمي التعاول طريق

 وا يط ق ـــــيا ومنتدى ا ا ئ وا يط آل ـــــيا الســـــنو  األعمال ومنتدى، لّل نة التا عة املســـــتدامة األعمال
 . الت ارة لتيسج ا ا ئ
 وا يط ق ـــــــــيا منطقة يف النقل ل ـــــــــب ات املســـــــــتدام الر ط   ـــــــــأل الوزار  اإلعريل إقرار وجرى - 43

، ا ا ئ وا يط ق يا منطقة يف النقل ل ب ات املستدام للر ط اإلقليمي العمل  رنام  ذلك يف مبا، ا ا ئ
 خريل ومن. 2017 نيار/مايو يف لّل نة والســـــــــــبعني الثالثة الدورة نثناء(، 2021-2017) األوىل املرحلة
 وشـــــــب ة ،الســـــــريعة اآل ـــــــيوية الطرق   ـــــــب ة املعنية العاملة واألفرقة؛ النقل وجلنة؛ اإلقليمي العمل  رنام 

 ومناذجه النقل تيســج ونُطُر؛ الســنتني ل اة العمل و رنام ؛ اجلافة واملوانئ، آل ــيا العا رة احلديدية الســ ك
 الت امل حتقيق يف ا ا ئ وا يط آل ــــــيا واالجتماعية االقتصــــــا ية الل نة ن ــــــةمي، الصــــــلة ذات ون واته
 . اإلقليمي و ول اإلقليمي الصعيدين على والتعاول

 واإلقليمي العاملي الصــــــــــعد على التنمية شــــــــــركاء مط  التعاول، ألفريقيا االقتصــــــــــا ية الل نة وتقوم - 44
 عمل خبطة يتعلق فيما األعضــــــــــــــاء للدول ا د ة واألولويات لريحتياجات  اال ــــــــــــــت ا ة، اإلقليمي و ول

  التقرير امل ــــــــمولة ال اة خريل املتحققة امللحوظة اإلجنازات نحد وكال. اإلقليمي و ول اإلقليمي الت امل
 امل او ـــات يف األفريقي االحتا  وم و ـــية األعضـــاء الدول إىل ناج    ـــ ل والتدريب التقين الدعم توفج

 ا ـــــــــــــُتلدم الذ  النص م ـــــــــــــرو  الل نة وقّدمي. نفريقيا يف القارية احلرة الت ارة منطقة  إن ـــــــــــــاء املتعلقة
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، األعضاء الدول نجرهتا اليت امل او ات جناس يف الل نة قدمته الذ  الدعم ون ةم. للم او ات كأ ا 
 يف القارية احلرة الت ارة منطقة عليةا تقوم اليت األر عة الرئيســــــية القانونية الصــــــ وك إ رام إىل نفضــــــي واليت
؛ الســـــــــــــــلط يف  ــالت ــارة املتعلق والربوتوكول؛ القــاريــة احلرة الت ــارة ملنطقــة املن ـــــــــــــــئ االت ــاقر وهي نفريقيــا

  تســـــــــــــــويــة املتعلقــة واإلجراءات  ــالقواعــد اخلــا  والربوتوكول؛ اخلــدمــات يف  ــالت ــارة املتعلق والربوتوكول
 اال ـــــتثنائية الدورة يف، 2018 قذار/مار  يف األفريقية األعضـــــاء الدول من 44 االت اق ووّقط. املنازعات

 اليت األخرى اجملاالت وت ـــــمل. ايلكي   يف ُعقد الذ  األفريقي االحتا  يف واحل ومات الدول رو ـــــاء ملؤمتر
 املوحدة والعملة؛ الســـــاحل ملنطقة املت املة املتحدة األمم ا ـــــااتي ية كبجة  إ ـــــةامات الل نة فيةا قدمي
 إىل هتدف اليت، اجلو  للنقل الواحدة األفريقية والســوق؛ نفريقيا غرب لدول االقتصــا ية لل ماعة امل ــاكة
 الســـــوق ونصـــــبحي. القارية احلرة الت ارة منطقة  إن ـــــاء واإل ـــــرا  األفريقية البلدال  ني فيما الت ارة تعزيز

 26 وقّعي، اآلل وحى. 2063 عام خطة إطار يف رئيســــــيا م ــــــروعا اآلل اجلو  للنقل الواحدة األفريقية
 نن ـــطة، األفريقي االحتا  م و ـــية مط  االشـــااك، الل نة وتواصـــل؛ الســـوق تذه الر ي االلتزام على  ولة

 .كامل     ل السوق ت عيل تدف  االنضمام املتبقني األعضاء إقنا  نجل من الدعوة
 حت يز يف واالتصـــاالت املعلومات ت نولوجيات  ه تضـــطلط الذ  احلا ـــم الدور تعزيز خريل ومن - 45

 إىل الرامية اجلارية اجلةو  يف كبجة  إ ـــــــــةامات الل نة قدمي، اإلقليمي الصـــــــــعيد على والتصـــــــــنيط الت امل
 منصـــــة وهو، األفريقي لل نوب اإلمنائية لل ماعة التا ط واالتصـــــاالت املعلومات ت نولوجيا مرصـــــد إن ـــــاء
 . ون رها واالتصاالت املعلومات ت نولوجيا مؤشرات مجط  تيسج تُع  مركزية
 الدول من 21 لدعم تقنية ومســـــــــــاعدة ا ـــــــــــت ـــــــــــارية خدمات الل نة قدمي، التعدين جمال ويف - 46

 قامي، لذلك ونتي ة. للتعدين األفريقية للروية متتثل  ـــــــيا ـــــــات و ـــــــط إىل ا ا فة جةو ها يف األعضـــــــاء
 التعدين قوانني  ا ــت  ــاف وليربيا وكينيا الدميقراطية ال ون و ومجةورية و ــجاليول وزامبيا ت ــا  مثل  لدال
 املستوى على نيضا األن طة هذه نثر لىوُت. العقو    أل الت او  وإعا ة ملراجعتةا التدا ج واختاذ لديةا

  املعا ل املتعلقة املعلومات ن م وا ـــــــــــــــااتي ية؛ نفريقيا يف املعا ل حوكمة إطار و ـــــــــــــــط مت إذ، اإلقليمي
 . نفريقيا يف البحار نعماق يف والتعدين األفريقي األزرق االقتصا  ونطلس؛ نفريقيا يف اجليولوجية واملعلومات

 رئيسي إقليمي  دور اإل  وا تضطلط، العاملي الصعيد على الدولية احل ومية للواليات وا ت ا ة - 47
 حيث، والتنمية والنزوس، الدولية ا  رة قبيل من مســائل   ــأل اإلقليمية املواقف وحتديد اجلةو  تنســيق يف

 يف اآلخرين املصـــــلحة ونصـــــحاب املتحدة األمم وكيانات األعضـــــاء الدول  ني  اجلمط اإلطار هذا يف تقوم
، اإلحصـاءات جمال يف خا    ـ ل  الثراء اإل ـ وا تقو ه الذ  اإلقليمي التعاول ويتسـم. العر ية املنطقة
 .  اإلعاقة املتعلقة املنسقة اإلحصاءات مثل، التوجيةية املبا ئ من عد  إصدار إىل نفضى ما وهو
 اإلمنائية للتحديات التصــــد  تدف موا ــــيعية ا ــــااتي يات عدة و ــــط اإل ــــ وا من  دعم ومت - 48

 يف نُِقرَّت اليت، املســــتدامة للطاقة العر ية اال ــــااتي ية ذلك على األمثلة ن رز وت ــــمل. املنطقة يف اجلســــيمة
 لري ــــــــــــتةريك اإلقليمية العر ية واال ــــــــــــااتي ية، لل ةر اء العرآ الوزار  للم لس ع ــــــــــــر الثال االجتما 
، مماثل حنو وعلى. البيئة شــــــــــؤول عن املســــــــــؤولني العرب الوزراء جملس اعتمدها اليت، املســــــــــتدامني واإلنتاج
 على احلصــــــول   ــــــأل واإل ريغ الرصــــــد لتحســــــني اإلقليمية اآللية خريل من العر ية الدول اإل ــــــ وا تدعم

 . العر ية املنطقة يف الصحي الصرف وخدمات املياه إمدا ات
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 يف اإل ــ وا ا ــتمرار فيةا طُلب توصــيات نيضــا اجلوية ل رصــا  الدائمة العر ية الل نة واعتمدت - 49
، ال ــــــركاء ذتلف مط  التعاول، اإل ــــــ وا ون مي. املناخ  ت ج املتعلقة القدرات  ناء جمال يف الدعم تقدمي

. العر ية املنطقة يف املناخ ت ج م او ــــــــات يف للم ــــــــاركني اإلقليمية التدريبية العمل حلقات من  ــــــــلســــــــلة
 إن ــــــــاء إىل واإل ــــــــ وا اجلوية ل رصــــــــا  العاملية واملن مة العر ية الدول جامعة قدمته الذ  الدعم ونفضــــــــى
 . 2018 قذار/مار  يف له اجتما  نول عقد الذ ، املناخ لتوقعات العرآ املنتدى
 املوصـــــــــــــــولية وتعزيز للحدو  العا رة التحديات معاجلة على ألورو ا االقتصـــــــــــــــا ية الل نة وتعمل - 50

 .الت ارة وتيسج النقل  و ائل الر ط خطوط حتسني خريل من املنطقة يف والت امل
ويف جمال النقل، كّوني جلنة النقل الداخلي التا عة لل نة االقتصـــــــــا ية ألورو ا كتلة  ـــــــــلمة من  - 51

من االت اقات واالت اقيات الدولية، وهو ما يوفر اإلطار القانول والتقين الدويل  57املوا  املعيارية تضـــــــــــــــم 
وير النقل الدويل على الطرق الربية والســـــــــــ ك احلديدية واجملار  املائية الداخلية والنقل املتعد  من نجل تط

الو ائل يف  لدال منطقة الل نة االقتصا ية ألورو ا. وت مل األمثلة يف هذا اجملال م اريط طريق السيارات 
ا ووصريت النقل األورو ية اآل يوية، العا ر ألورو ا من ال مال إىل اجلنوب والس ة احلديدية العا رة ألورو 

 وهو ما ييسر تنسيق  رام  الب  التحتية للنقل فيما  ني البلدال امل اركة. 
وتســـــــعى الل نة االقتصـــــــا ية ألورو ا من خريل عملةا يف جمال الت ارة إىل إجيا  تعاول نوثق  ني  - 52

البؤر الرئيســـــية لاكيز األن ـــــطة يف هذا نعضـــــائةا وتيســـــج اندماجةم يف االقتصـــــا  العاملي. وتتمثل إحدى 
اجملال يف تيسـج الت ارة، الذ  تدعمه توصـيات صـا رة عن ا يئات احل ومية الدولية ومنبثقة عن األعمال 
املضـــطلط تا على صـــعيد إ ـــداء امل ـــورة الســـيا ـــاتية وتنمية القدرات، والذ  غالبا ما جير   ال ـــراكة مط 

 ة االقتصا ية األورو ية اآل يوية.ال يانات ذات الصلة، مثل الل ن
، ما  رحي الل نة االقتصــا ية ألورو ا تدعم اجلةو  املبذولة يف منطقة 2018ومنذ حزيرال/يونيه  - 53

غرب البلقال  ول اإلقليمية لتحديد التحديات وال ر  املتاحة فيما يتصــــــــل  تســــــــريط وتجة حتقيق نهداف 
رت هذه التنمية املســـتدامة مبا يتماشـــى مط تركيز  هذه البلدال على االنضـــمام إىل االحتا  األوروآ. وقد يســـّ

اجلةو  تبا ل املعلومات ونفضـــــــل املمار ـــــــات، ور ـــــــم الصـــــــورة ال املة للصـــــــريت وال  وات القائمة  ني 
نهداف التنمية املســـــتدامة وت ـــــريعات االحتا  األوروآ، وإ ـــــ اء الصـــــب ة الوطنية على األهداف من نجل 

 قدم يف التن يذ والرصد.تسريط وتجة الت
ومن األمثلـة املةمـة على صـــــــــــــــعيـد تعزيز التعـاول اإلقليمي مط اتبـا     كلي شــــــــــــــــامـل مللتلف  - 54

القطاعات  رنامُ  األمم املتحدة اخلا  املعين  اقتصـــــــــــــــا ات و ـــــــــــــــط ق ـــــــــــــــيا، الذ    ى  دعم الل نة 
والنقل،  االقتصـــــا ية ألورو ا والل نة االقتصـــــا ية واالجتماعية آل ـــــيا وا يط ا ا ئ، والذ  ي طي الت ارة

واملياه، والطاقة، والبيئة، واالقتصــــــا  القائم على املعرفة، واإلحصــــــاءات، وال ــــــؤول اجلنســــــانية. وقد اعتمد 
، اال ـــــتنتاجات 2017كانول األول/ يســـــمرب   6جملس إ ارة الربنام ، يف  ورته الثانية ع ـــــرة املعقو ة يف 

  ـــــأل اال ت ار من نجل حتقيق  2017ام والتوصـــــيات الصـــــا رة عن املنتدى االقتصـــــا    ذا الربنام  لع
نهداف التنمية املســـتدامة يف منطقة اختصـــا  الربنام  اخلا  املعين  اقتصـــا ات ق ـــيا الو ـــطى، وشـــّد  
اجمللس على ن ية و ط ا ااتي ية لري ت ار يف منطقة اختصا  الربنام  اخلا  من نجل حتقيق نهداف 

 التنمية املستدامة. 
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والنتــا ا المتحققــة في عــدد مختــار من مجــاالت التعــاون اإلقليمي  التطورات - ثانيا 
 واألقاليمي

مسـا ل اامة في مجا  السـياسـات تعالجها اللجان اإلقليمية في دوراتها الويارية وسـا ر  - ألف 
 االجتماعات الرفيعة المستوى

اليت تناقش خريل املنتديات اإلقليمية للتنمية املســتدامة واملنا ر   اإل ــافة إىل القضــايا الســيا ــاتية - 55
اإلقليمية األخرى املوصـــــــــــــوفة نعريه، نجرت الل ال اإلقليمية مداوالت   ـــــــــــــأل عد  من اجملاالت املتعلقة 

  املناطق اخلاصة   ل منةا خريل  وراهتا وغج ذلك من االجتماعات الرفيعة املستوى. 
على النحو الذ  قررته الدول األعضـــــاء فيةا.  2018إقليمية  وراهتا يف عام  وعقدت نر ط جلال - 56

  .2018ويتضمن اجلدول ن ناه ن رز نحداع وموا يط تركيز  ورات الل ال املعقو ة يف عام 
 

 2018دورات اللجان المعقودة في عام 
 

الـــدورة الســـــــــــــــــا عـــة والثريثول لل نـــة    
ومنطقة االقتصا ية ألمري ا الريتينية 

 )تعقد كل  نتني( البحر ال ارييب

  هافانا
 2018نيار/مايو  7-11

تضـــــــــــــــمني الدورة جزءا وزاريا رّكز على مو ـــــــــــــــو  نقص ال  اءة 
الناجم عن عدم املســاواة، ونكد نل الســيا ــات الداعمة للمســاواة 
ال حتدع قثارا إجيا ية على صــــعيد الرفاه االجتماعي فحســــب،  ل 

ن ام اقتصــــــــا   ي ــــــــ ط على التعلم وتســــــــاعد نيضــــــــا على إجيا  
 واال ت ار وزيا ة اإلنتاجية ومحاية البيئة

الـــــدورة الرا عـــــة والســـــــــــــــبعول لل نـــــة 
االقتصــــــــــــــا ية واالجتماعية آل ــــــــــــــيا 

 )تعقد كل  نة( وا يط ا ا ئ

   ان وك
 2018نيار/مايو  11-16

تضــمني الدورة جزءا وزاريا رّكز على مو ــو  الريمســاواة يف عصــر 
، وحّد   ــــيا ــــات للحد من 2030ة املســــتدامة لعام خطة التنمي

مجيط نشــــــــــــ ال الريمســــــــــــاواة من نجل هتيئة مســــــــــــتقبل نكثر  وال 
 واز هارا وا تدامة لل ميط

الــدورة احلــا يــة واخلمســـــــــــــــول لل نــة 
 )تعقد كل  نة( االقتصا ية ألفريقيا

  ن يس ن ا ا
 2018نيار/مايو  11-15

مو ــــو  منطقة الت ارة احلرة تضــــمني الدورة جزءا وزاريا رّكز على 
القــاريــة األفريقيــة، وإجيــا  احليز املــايل من نجــل إجيــا  فر  العمــل 

 وحتقيق التنو  االقتصا  
)تعقد كل  الدورة الثريثول لإل ــــــ وا

  نتني(
   جوت
 2018حزيرال/يونيه  25-28

تضـــــــــــّمني الدورة جزءا وزاريا رّكز على ا ـــــــــــتلدام الت نولوجيا من 
التنمية املســــــتدامة، مط الاكيز على التأثج على العمالة نجل حتقيق 
 وال باب

  
قطاعية نخرى نثناء  وراهتا واجتماعاهتا الرفيعة املستوى  وناق ي الل ال نيضا مسائل  يا اتية - 57

األخرى، مثل مســــــألة الصــــــلة  ني ال  اءة يف ا ــــــتلدام املوار  وخ ض التلوع اليت نوق ــــــي خريل مؤمتر 
القمة الوزار  األول آل ـــــــــيا وا يط ا ا ئ املعين  البيئة؛ ومســـــــــألة إن ـــــــــاء ن م مســـــــــتدامة للنقل املريحي 

ني مو وَ  مؤمتر وزار   ويل ُعقد يف منطقة الل نة االقتصا ية ألورو ا؛ ومسألة التصنيط الداخلي، اليت كا
يف القارة األفريقية، اليت جرت مناق ـــتةا يف الدورة العاشـــرة لل نة التعاول والت امل على الصـــعيد اإلقليمي 

 اليت ن متةا الل نة االقتصا ية ألفريقيا.
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اإلقليمي من خال  آلية التنســيا اإلقليميو وتعزيز الصــلة تعزيز االتســاع على الصــعيد  -باء  
 بين السياسات والعمليات

 آليات التنسيا اإلقليمي  
نصـــــــدر قرار اجمللس االقتصـــــــا   واالجتماعي الت ليف  إقامة قليات التنســـــــيق اإلقليمي يف قراره  - 58

 (.13)املرفق الثالث، ال قرة  1998متوز/يوليه  31املؤرخ  1998/46
وجير  تن ـــــيط  ور ومةام قلية التنســـــيق اإلقليمي يف تعزيز االتســـــاق يف الســـــيا ـــــات ويف الربجمة  - 59

اإلقليمية و ول اإلقليمية  ـــــــــــمن املعايج واألطر اجلديدة للم ـــــــــــاركة اال ـــــــــــااتي ية ملن ومة األمم املتحدة 
دة من نجل تلبية احتياجات اإلمنائية يف املناطق. وي تسب الدور الذ  تضطلط  ه هذه اآلليات ن ية متزاي

على صــــــــعيد امل ــــــــورة املت املة يف جمال الســــــــيا ــــــــات؛ وتعزيز الر ط  ني الســــــــيا ـــــــات  2030خطة عام 
والعمليـــات، مبــا يف ذلــك يف جمــال التلطيط اال ـــــــــــــــااتي ي والربجمــة اإلقليميـــة و ول اإلقليميـــة؛ وت ــا   

 املســـــــــــــاءلة نمام اجمللس االقتصـــــــــــــا   االز واجية والتداخل؛ و ـــــــــــــمال املزيد من االتســـــــــــــاق واإلح ام يف
 واالجتماعي وإشرافه على النتائ  املتحققة على املستوى اإلقليمي. 

واختـــــذت قليـــــات التنســـــــــــــــيق اإلقليمي اخلمس كلةـــــا إجراءات ل ي ت ول متوائمـــــة مط خطـــــة  - 60
وجو  ، وي ـــــــــــــــ ــل عملةــا إثراءو للمنتــديــات اإلقليميــة للتنميــة املســـــــــــــــتــدامــة. وعلى الرغم من 2030 عــام

اختريفات  ني املناطق من حيث ترتيبات عمل اآللية، وكذلك مستوى ت اعلةا مط األفرقة اإلقليمية التا عة 
جملموعــة األمم املتحــدة اإلمنــائيــة، تبــَذل اجلةو  اآلل يف مجيط املنــاطق من نجــل عقــد اجتمــاعــات اآلليــات 

راء عملية إعا ة تن يم نو ـــــط نطاقا على  صـــــورة م ـــــاكة نو متعاقبة مط األفرقة اإلقليمية، وذلك رهنا  إج
الصــــعيد اإلقليمي تقاحةا الدول األعضــــاء وتبّي فيةا  اعتبار ذلك جزءا ال يت زن من عملية إعا ة تن يم 

 . 2030من ومة األمم املتحدة اإلمنائية  عما لتن يذ خطة عام 
 يق اإلقليمي. ويتضمن ال  ل الثال املريم  الرئيسية ل ل قلية من قليات التنس - 61
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  آليات األمم المتحدة للتنسيا اإلقليمي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
نة االقتصـــا ية ألورو ا، تواصـــلي املمار ـــة املتمثلة يف عقد جلســـات م ـــاكة  ني ويف منطقة الل  - 62

قلية التنســـيق اإلقليمي وال ريق اإلقليمي ألورو ا وق ـــيا الو ـــطى التا ط جملموعة األمم املتحدة اإلمنائية. وقد 
ومات والتنسيق إىل تطور عمل األمم املتحدة يف املنطقة على مدى السنوات القليلة املا ية من تبا ل املعل
. وقد حتقق 2030العمل التحليلي امل اك والدعوة والدعم القطر  وإعا ة التن يم فيما يتصل خبطة عام 

نتي ة لذلك عد  من النتائ  امللمو ــة على صــعيد القيا ة ال  رية ل مم املتحدة يف املنطقة و ات متعارفا 
 ثر على املستويني اإلقليمي والقطر . عليه نل هذا منوذج م يد للتعاول من نجل زيا ة األ

، ناقش ال يال اإلقليمي التا ط ملن ومة األمم املتحدة إصـــــــــــــــريس من ومة األمم 2018ويف عام  - 63
املتحدة اإلمنائية، مبا يف ذلك  ــــــبل تو ــــــيط حيز التعاول والوصــــــول إىل شــــــ له األمثل من نجل حتقيق نثر 

 ـــتعر  ال يال  ـــ ل األ اء على صـــعيد مةام تعميم نهداف نكرب على الصـــعيدين اإلقليمي والوطين. وا
التنمية املســـتدامة وتســـريعةا و عم الســـيا ـــات املتصـــلة تا، وذلك من نجل تقييم النتائ  اليت مت احلصـــول 
عليةا، وحتديد الدرو  املست ا ة، وإعدا  اخلطط للمستقبل. وهثي عملية نقاش نخرى كي ية  عم تن يذ 

 تدامة يف الدول األعضاء يف االحتا  األوروآ.نهداف التنمية املس
لتنســــــــيق  (3)ون ـــــــــس االجتما  اإلقليمي امل ـــــــــاك  ـــــــــتة ائتريفات يُع  كل منةا مبســـــــــألة  د ة - 64

ا ـــــــــت ا ة األمم املتحدة للتحديات ال ـــــــــاملة يف املنطقة، وحتقيق عريقات الت زر، والقيام  دور املنصـــــــــات 
املعنية غج التا عة ل مم املتحدة. وت ـارك الل نة االقتصـا ية ألورو ا  متعد ة ال ـركاء للتواصـل مط اجلةات

__________ 

ائتريفات معنية مبســـائل )ن( الصـــحة، )ب( ال ـــؤول اجلنســـانية، )ج( املةاجرول وامل ـــر ول  اخليا، ) ( احلماية االجتماعية  (3) 
 )ه( ال باب واملراهقول، )و( البيانات.

 أمريكا الالتينية ومنطقة 
 البحر الكاريبي

ــــة التنســـــــــــيا  ــــة  لي اجتمــــاعــــات متعــــاقب
اإلقــلــيــمــيــــــة والــاــريــا اإلقــلــيــمــي الــتــــــابــ  
لمجموعة األمم المتحدة اإلنما ية مقررة 

م  انعقــاد منتــدى  2019بــدءا من عــام 
ــــة ومنطقــــة البحر  بلــــدان أمريكــــا الالتيني
الكــاريبي المعني بــالتنميــة المســـــــــــتــدامــة  
وتتناقش آلية التنســـــــيا اإلقليمي والاريا 

د اثنين أو ثالثـــة من بخصـــــــــــو  تحـــديـــ
المجاالت المواضــــيعية وموضــــوز للتر يز 

 على الصعيد دون اإلقليمي 

 منطقة اللجنة االقتصادية ألوروبا
اجتماعات مشــــــــــتر ة  لية التنســــــــــيا 
اإلقليمي والاريا اإلقليمي التــــــاب  
لمجموعــة األمم المتحــدة اإلنمــا يــة  
ســــــتة ا تالفات يلعنى  ل منها بق ــــــية 

 محددة 
 أفريقيا

اجتماعات مشـــــــــــتر ة  لية التنســـــــــــيا 
اإلقــلــيــمــي والــاــريــا اإلقــلــيــمــي الــتــــــابـ  
لمجموعـــة األمم المتحــــدة اإلنمــــا يــــة  
تســ  مجموعات مواضــيعية متوافقة م  

 2063خطـــة االتحـــاد األفريقي لعـــام 
  2030 وخطة عام

 منطقة آسيا والمحيط الهادئ
تلعقد اجتماعات آلية التنسيا اإلقليمي 

يا اإلقليمي التــــــاب  لمجموعــــــة والار 
األمم المتحــــدة اإلنمــــا يــــة بشـــــــــــكــــل 

و م  عقـــد 2018 متعـــاقـــع منـــ  عـــام
دورات مشـــــــــــتر ــــة  و  المســـــــــــــــا ــــل 
المواضـــــيعية الهامة  ســـــبعة أفرقة عاملة 

 مواضيعية 

 المنطقة العربية
اجتمــــاعـــات متعــــاقبــــة 
 لــــيــــــة الــــتــــنســـــــــــــــيــــا 
اإلقـــلـــيـــمـــي والـــاـــريـــا 
اإلقــــلــــيــــمــــي الــــتــــــابــــ  
لــــمــــجــــمــــوعــــــة األمــــم 
ــــة   المتحــــدة اإلنمــــا ي
فريا عـــــامـــــل  قليمي 
مشـــــــــــتر  وا د معني 

 2030بخطـــــة عـــــام 
تتشـــــــار  في ر اســـــــت  
اإلســـــــــــــكــوا والــاــريــا 
اإلقليمي  ثالثـة أفرقـة 
عــــاملــــة مواضـــــــــــيعيــــة 
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االئتريفني املعنيني مبســــــأليت ال ــــــؤول اجلنســــــانية والبيانات. ويف إطار هذين االئتريفني، جير  اجلمط  ني  يف
ةا و ناء قدرات خربة الل نة االقتصــا ية ألورو ا يف جمال البيانات املتعلقة  أهداف التنمية املســتدامة وقيا ــ

امل ـــــاتـــــب اإلحصـــــــــــــــــــائيـــــة الوطنيـــــة و ني نعمـــــال كيـــــانـــــات األمم املتحـــــدة األخرى يف جمـــــال البيـــــانـــــات 
  األهداف. املتصلة
ومتثل قلية التنســـــيق اإلقليمي ألفريقيا منربا إقليميا جلميط كيانات األمم املتحدة العاملة يف املنطقة  - 65

م  لدعم الدول األعضـــــــاء واالحتا  األفريقي و رناجمه لل ـــــــراكة لتنســـــــيق ا ـــــــااتي ياهتا من نجل تن يذ الربا
 اجلديدة من نجل تنمية نفريقيا. 

وتضم قلية التنسيق اإلقليمي ألفريقيا تسط جمموعات موا يعية متوافقة مط خطة االحتا  األفريقي  - 66
قلية التنســــــــــــــيق . وحيث نل الل نة االقتصـــــــــــــــا ية ألفريقيا متثل نمانة (4)2030وخطة عام  2063لعام 

اإلقليمي ألفريقيا، فقد عقدت الدورَة التا ــــــعة ع ــــــرة  ذه اآللية واالجتما  امل ــــــاك الثال ل لية وال ريق 
 اإلقليمي ل ـــــــــــــــرق نفريقيا واجلنوب األفريقي التا ط جملموعة األمم املتحدة اإلمنائية يف ن يس ن ا ا يف نيار/

ال ي ية اليت مي ن تا نل ت  ل اآللية على حنو نفضــــل تقدمي . وهدفي تلك الدورة إىل تقييم 2018 مايو
األمم املتحدة للدعم  اتســــــــاق وفعالية لتن يذ خطة التنمية األفريقية يف إطار ال ــــــــراكة مط االحتا  األفريقي 
ونجةزته. ونتاحي الدورة نيضا ال رصة ل مم املتحدة واالحتا  األفريقي لو ط ا ااتي يات لل ةو  الرامية 

ىل م افحة ال ســـــــــا  والتدفقات املالية غج امل ـــــــــروعة   ية  ـــــــــمال إحداع التحول يف نفريقيا و ـــــــــمال إ
  .2063وخطة االحتا  األفريقي لعام  2030جناحةا يف تن يذ خطة عام 

تتناول  (5)وتضـــم قلية التنســـيق اإلقليمي ملنطقة ق ـــيا وا يط ا ا ئ  ـــبعة نفرقة عاملة موا ـــيعية - 67
مجيط نهداف التنمية املســــتدامة ونوجه الاا ط  ينةا، وتســــت يد من اإلجراءات املتلذة على نطاق املن ومة 
  ــــــــأل تن يذ األهداف. وقد حققي اآللية ونفرقتةا العاملة املوا ــــــــيعية نتائ  هامة. وت ــــــــ ل النتائ  اليت 

لية وإم اناهتار ُنعّدت خريطة الطريق يســـــــــــــــّلط عليةا الضـــــــــــــــوء فيما يلي نمثلة  الة على  ينامية هذه اآل
يف منطقة ق ـــــيا وا يط ا ا ئ، اليت اعتمدهتا الدول  2030اإلقليمية لتن يذ خطة التنمية املســـــتدامة لعام 

األعضــاء،  التعاول مط اآللية؛ وتوّلي األفرقة العاملة املوا ــيعية التا عة آللية التنســيق اإلقليمي قيا ة عملية 
صــة خريل منتدى ق ــيا وا يط ا ا ئ   ــأل التنمية املســتدامة اإلعدا  ملناق ــ ات املائدة املســتديرة امللصــّ

، الذ  هث التقدم ا رز على صــعيد نهداف التنمية املســتدامة واملقرر ا ــتعرا ــه يف املنتدى 2018 لعام
ة لتن يذ خطة العمل . وتقوم اآللية نيضـــا  دور قلية التنســـيق الرئيســـي2018الســـيا ـــي الرفيط املســـتوى لعام 

لتن يذ اإلعريل امل ـــــــــاك   ـــــــــأل ال ـــــــــراكة ال ـــــــــاملة  ني را طة نمم جنوب شـــــــــرق ق ـــــــــيا واألمم املتحدة 
 (، الذ  ن ى إىل تعزيز التعاول إىل حد كبج  ني األمم املتحدة والرا طة. 2020-2016)

__________ 

ة، والت ارة، والزراعة وُتةيز املوا  جمموعات موا ـــــيعية   ـــــأل )ن( النمو االقتصـــــا   املســـــتدام وال ـــــامل لل ميط، والصـــــناع (4) 
الزراعيــة، والت ــامــل اإلقليمي؛ )ب( تطوير الب  التحتيــة؛ )ج( تنميــة رن  املــال الب ـــــــــــــــر ، والصـــــــــــــــحــة، والت ــذيــة، والعلم، 

اواة والت نولوجيا واال ت ار؛ ) ( العمالة، وإجيا  فر  العمل، واحلماية االجتماعية، وا  رة والقدرة على التنقل؛ )ه( املســــــــ
 ني اجلنسني، ومت ني املرنة وال باب؛ )و( املسائل اإلنسانية وإ ارة ذاطر ال وارع؛ )ز( البيئة والتوّ ط احلضر  والس ال؛ 

  )س( الدعوة، واإلعريم، واالتصاالت، والثقافة؛ )ط( السريم واألمن.
وما  عده؛  2030اجةتةا؛ )ب( التعليم يف عام نفرقة عاملة موا ـــــيعية   ـــــأل )ن( احلد من ذاطر ال وارع والقدرة على مو  (5) 

)ج( املســـاواة  ني اجلنســـني ومت ني املرنة؛ ) ( التنمية ال ـــاملة لل ميط والقضـــاء على ال قر؛ )ه( النمو املتســـم  ال  اءة يف 
 ( اجملتمعات املستدامة.زتوظيف املوار ؛ )و( اإلحصاءات؛ )



 E/2018/15 

 

18/24 18-08498 

 

ذت تدا ج لضـــــــمال تنســـــــيق نوثق  ني قلية التنســـــــيق اإلقليمي آل ـــــــيا - 68 وا يط ا ا ئ وال ريق  واختُّ
، ُعقدت اجتماعات 2018. ويف عام اإلقليمي آل يا وا يط ا ا ئ التا ط جملموعة األمم املتحدة اإلمنائية

 اآللية وال ريق اإلقليمي  التعاقب، كما ُعقدت جلسات م اكة   أل املسائل املوا يعية ذات الصلة. 
 وا من  ورها  وصـ ةا اجلةة الداعية النعقا  اجتماعات قلية ويف املنطقة العر ية، ا ـت ا ت اإل ـ - 69

التنســـــــــيق اإلقليمي للدول العر ية، ف معي  ني ال ـــــــــركاء اإلقليميني ل مم املتحدة وجامعة الدول العر ية، 
، وحدت اآللية 2017فضـــــري عن املصـــــارف اإلمنائية املتعد ة األطراف واجلةات املعنية األخرى. ويف عام 

يف إطار فريق عامل إقليمي م ــــاك واحد  2030ال امل ــــاكة  ني الوكاالت   ــــأل خطة عام مجيط األعم
تت ـــــارك يف رئا ـــــته اإل ـــــ وا وال ريق اإلقليمي للدول العر ية التا ط جملموعة األمم  2030معين خبطة عام 

ق العامل القوة املتحدة اإلمنائية. ومن خريل نر ط فرق عمل موا ــــــــــيعية وقائمة على النوات ، يســــــــــّلر ال ري
اجلماعية جلميط وكاالت األمم املتحدة إلجراء البحوع امل ـــــــــاكة، و ناء التوافق يف اآلراء، و ناء القدرات، 
والدعوة، وتبا ل املعارف، فضـــــــري عن متا عة وا ـــــــتعرا  اخلطة العاملية اجلديدة. وقام ال ريق العامل  ملة 

، 2018و  2017ني العر يني للتنمية املســـــــــــــتدامة لعامي نن ـــــــــــــطة من  ينةا  عم تن يم املنتديني اإلقليمي
 ومناق ة تنسيق اجلةو  املبذولة يف جمال  يانات نهداف التنمية املستدامة والتعاول يف جمال الدعم القطر . 

ومن  ني األفرقة العاملة األخرى آللية التنسيق اإلقليمي ال ريق العامل املعين  ا  رة الدولية الذ   - 70
ك يف رئا ــــــته اإل ــــــ وا واملن مة الدولية للة رة وجامعة الدول العر ية؛ وال ريق العامل املعين  األمن تت ــــــار 

ال ذائي والت ذية الذ  تت ــارك يف رئا ــته من مة األغذية والزراعة و رنام  األغذية العاملي؛ وال ريق العامل 
 لعر ية. املعين  املياه الذ  تت ارك يف رئا ته اإل  وا وجامعة الدول ا

، ُعقد االجتما  الســـــــــــــــنو  ل لية  التعاقب مط ال ريق اإلقليمي التا ط جملموعة 2017ويف عام  - 71
األمم املتحدة اإلمنائية، وهي ممار ـــــة القي قبوال حســـــنا، و ـــــوف تســـــتمر يف املســـــتقبل. واجتمط نعضـــــاء 

لعقـــد اجتمـــا  اآلليـــة ، وجير  التلطيط حـــاليـــا 2018اآلليـــة نيضـــــــــــــــــا على هـــامش املنتـــدى العرآ لعـــام 
 ــالتعــاقــب مط اجتمــا  ال ريق اإلقليمي التــا ط جملموعــة األمم املتحــدة اإلمنــائيــة يف ت ـــــــــــــــرين  2018 لعــام

 يف مقر جامعة الدول العر ية يف القاهرة.  2018األول/نكتو ر 
تينية وخريل ال اة امل ـــــــــــــــمولـة  ـالتقرير، وعلى هـامش االجتمـا  الثـال ملنتـدى  لـدال نمري ـا الري - 72

 نيســــــال/ 20إىل  18ومنطقة البحر ال ارييب   ــــــأل التنمية املســــــتدامة املعقو  يف  ــــــانتياغو يف ال اة من 
، عقدت الل نة االقتصــا ية ألمري ا الريتينية ومنطقة البحر ال ارييب وترن ــي اجتماعا آللية 2018 ن ريل

نات األمم املتحدة، إ ــــافة إىل ممثل عن مديرا إقليميا وممثري عن كيا 16التنســــيق اإلقليمي شــــةد م ــــاركة 
 نائبة األمني العام. 

وكال ا دف من االجتما  هو ا ـــــــــــتعرا  اإلصـــــــــــريس اجلار  ملن ومة األمم املتحدة اإلمنائية يف  - 73
الســـياق اإلقليمي احلايل ألمري ا الريتينية ومنطقة البحر ال ارييب، واالت اق على ر ـــائل م ـــاكة توجَّه إىل 

 الثال للمنتدى.  االجتما 
وقررت اآللية عقد اجتماعات مط ال ريق اإلقليمي جملموعة األمم املتحدة اإلمنائية   ــــــــ ل ممنة   - 74

و التعاقب مط اجتماعات منتدى  لدال نمري ا الريتينية ومنطقة البحر ال ارييب   ــــــأل التنمية املســــــتدامة. 
نســــقني املقيمني ل مم املتحدة من املنطقة امل ــــاركني و ــــي ول  اب امل ــــاركة يف االجتما  م توحاو نمام امل

 املنتدى. يف
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وتقرَّر نيضا نل ي ول التقرير السنو  الثالث الذ   يصدر قريبا   أل التقدم ا رز والتحديات  - 75
، للعر  يف االجتما  2030املصــــــا فة على الصــــــعيد اإلقليمي فيما يتصــــــل خبطة التنمية املســــــتدامة لعام 

، تقريرا 2019نتدى  لدال نمري ا الريتينية ومنطقة البحر ال ارييب   ــــــأل التنمية املســــــتدامة لعام الثالث مل
م ــــــــاكا  ني الوكاالت تصــــــــدره من ومة األمم املتحدة اإلمنائية يف نمري ا الريتينية ومنطقة البحر ال ارييب، 

 ارييب، وجير  إعدا ه مط كيانات وتتوىل تنســــــــــــــيقه الل نة االقتصــــــــــــــا ية ألمري ا الريتينية ومنطقة البحر ال
ال ريق اإلقليمي ألمري ا الريتينية ومنطقة البحر ال ارييب التا ط جملموعة األمم املتحدة اإلمنائية. و ـــــــــــــــتقوم 
اآللية وال ريق اإلقليمي نيضـــــــــــا  تحديد واختيار اثنني نو ثريثة من اجملاالت املوا ـــــــــــيعية، ورمبا املناطق  ول 

ز اجلةو  اإلقليمية ملن ومة األمم املتحدة اإلمنائية عليةا كي تتملض عن عمل اإلقليمية، لينصـــــــــــــــب تركي
 ملمو  يف املستقبل القريب.

 
 بيان التعاون بين اللجان اإلقليمية ومجموعة األمم المتحدة اإلنما ية   

  إ ــــــــــــــافة إىل مواءمة ا ي ل اإلقليمي على النحو الوار  وصــــــــــــــ ه نعريه، جير  حاليا  ذل اجلةو  - 76
لة الُقطرية  اإلقليمية. وي طي  يال التعاول، الذ  وقعته الل ال اإلقليمية ورئيس جمموعة  -لتعزيز الصـــــــــــــــ

، طائ ة وا ـــــــــــــعة من اجملاالت. وقد  عي اجلمعية العامة، يف قرارها 2016األمم املتحدة اإلمنائية يف عام 
 التن يذ ال امل للبيال.  ، إىل71/243
ومت إحراز تقدم كبج يف تن يذه، وال  ـــــــــــــيما فيما يتعلق  تعزيز التعاول  ني الل ال اإلقليمية و ني  - 77

اجلةات التنســـــــــــــــيقية املقيمة ونفرقة األمم املتحدة الُقطرية؛ وزيا ة تبا ل املعلومات عن األعمال التحليلية 
عضـــاء على إ ماج نهداف التنمية املســـتدامة يف األطر اإلمنائية الوطنية القائمة؛ والتعاول يف  عم الدول األ

يف  لــدال منتقــاة يف نفريقيــا. وت ـــــــــــــــمــل اجملــاالت األخرى اليت ُنحرز فيةــا تقــدم ملحو  تعزيز التعــاول  ني 
د  التقارير قليات التنســــــيق اإلقليمي و ني األفرقة اإلقليمية التا عة جملموعة األمم املتحدة اإلمنائية، وزيا ة ع

. ونخجا، 2030اإلقليمية امل ــاكة  ني الوكاالت؛ وتطبيق منة يات و   م ــاكة لدعم تن يذ خطة عام 
توجد جماالت يُعاف فيةا  ضـــرورة  ذل جةو  إ ـــافية من نجل التن يذ ال امل؛ فمثري، هناك  ـــرورة ألل 

 إىل نفرقة األمم املتحدة الُقطرية   ــ ل تقدم ال يانات على املســتوى اإلقليمي الدعم املعيار  والســيا ــاي
 نكرب ونكثر اتساقاو. 

 ويتضمن اجلدول ن ناه املريم  الرئيسية على ن ا  كل منطقة على حدة.  - 78
  

https://undocs.org/ar/A/RES/71/243
https://undocs.org/ar/A/RES/71/243
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مــــنــــطــــقــــــة الــــلــــجـــنــــــة   
 االقتصادية ألوروبا

من نطر عمل األمم املتحدة للمســــــــــــــاعدة اإلمنائية يف منطقتةا،  17الل نة االقتصــــــــــــــا ية ألورو ا طرف موّقط على 
حيث تقدم خدماهتا املعيارية وما يتصــل تا من خدمات ا ــت ــارية إىل البلدال املســت يدة من الربام  على الصــعيد 

 التعميم والتسريط و عم السيا ات.  الوطين. وتساهم الل نة خبربهتا عن طريق امل اركة يف  عثات
وتن م الل نة االقتصــــــــــــا ية ألورو ا املنتدى اإلقليمي للتنمية املســــــــــــتدامة  التعاول الوثيق مط الوجو  اإلقليمي التا ط  

، على  ـــــــــــــــبيل املثال، شـــــــــــــــارك عد  من كيانات األمم املتحدة يف تن يم 2018ملن ومة األمم املتحدة. ف ي عام 
املنتدى اإلقليمي   ـــأل ذتلف نهداف التنمية املســـتدامة اجتماعات مائدة مســـتديرة للتعلم من اجلةات الن جة يف 

اليت جرى تناو ا  اال تعرا  املتعمق. وكاني هناك جةات تنسيقية مقيمة لبلدال ُُتر  ا تعرا ات وطنية طوعية 
 حا رةو يف املنتدى اإلقليمي.  2018يف عام 

 ال يديو مط اجلةات التنســـــــــــــــيقية املقيمة ومط املركز وتعقد الل نة االقتصـــــــــــــــا ية ألورو ا اجتماعات  تقنية التداول  
اإلقليمي لربنام  األمم املتحدة اإلمنائي يف إ ـــطنبول. وجير   انت ام وصـــل اجلةات التنســـيقية املقيمة  اجتماعات 
من ومة األمم املتحدة اإلقليمية ل ي تقدم إفا ات عن الو ط يف  لد كل منةا وكي ُتر  مناق ة خبصو  الدعم 

لوب من املســـــــــــــــتوى اإلقليمي. وقد  دنت ممار ـــــــــــــــة تقوم يف إطارها اجلةات التنســـــــــــــــيقية املقيمة  زيارة الل نة املط
َعب  االقتصــــــــــــا ية ألورو ا عندما ت ول يف جنيف. ويوفر فريق عامل معين  التعاول التقين  ُعدا م ــــــــــــاكا  ني ال ــــــــــــُّ

 التعاول التقين من الل نة االقتصـــــــــــــــا ية وشـــــــــــــــامري لعدة قطاعات، و عما يف جمال اإل ماج، وذلك من نجل تقدمي
 ألورو ا.

ألفرقة األمم املتحدة  واصـــــــلي الل نة االقتصـــــــا ية ألفريقيا تقدمي  عمةا  القدرات التقنية والتحليلية والســـــــيا ـــــــاتية أفريقيا
الُقطرية يف نفريقيا. وت ــــارك الل نة  ن ــــاط يف تصــــميم وتن يذ نطر عمل األمم املتحدة للمســــاعدة اإلمنائية. وتوفر 
تلك األطر من ورات  ول إقليمية وإقليمية   ــأل قضــايا التنمية اليت هتم نفرقة األمم املتحدة الُقطرية، يف حني توفر 

ذات التحول ا ي لي والعمـــالـــة واإلنتـــاج واجملتمط، اليت تنت ةـــا الل نـــة، ل ريق األمم املتحـــدة النبـــذات الُقطريـــة ونبـــ
الُقطر  ن اةو حتليلية قوية تســاعده يف البحث عن  ــبل موثوقة وخيارات  ــيا ــاتية من نجل حتويل االقتصــا ات يف 

 الدول األعضاء.
على خطة األمم املتحدة للمســــــــــــــاعدة اإلمنائية يف رواندا  والل نة االقتصــــــــــــــا ية ألفريقيا هي إحدى اجلةات املوّقعة 

، اليت  عمي حتقيق األهداف اإلمنائية املت ق عليةا  وليا، واالنتقال من األهداف اإلمنائية 2018-2013لل اة 
 يف ل ل ية إىل نهداف التنمية املســـــــــــــــتدامة، ونولويات البلد اإلمنائية الوطنية املتو ـــــــــــــــطة األجل، على النحو املبني

 )رواندا(. 2020، وروية عام 2018-2013ا ااتي ية التنمية االقتصا ية واحلد من ال قر لل اة 
وقدمي الل نة الدعم نيضا يف صياغة ا ااتي ية الني ر املتعلقة  التنمية املستدامة والنمو ال امل لل ميط، الني ر  

 . 2021-2017، وخطة التن يذ اخلما ية اخلاصة تا، لل اة 2035
 تقدمي املســـاعدة إىل الدول  و التعاول الوثيق مط نفرقة األمم املتحدة الُقطرية، تقوم الل نة االقتصـــا ية ألفريقيا حاليا 

األعضاء اليت تعتمد اعتما ا كبجا على الصا رات الن طية لدى و ط ا ااتي يات التنويط االقتصا   اخلاصة   ل 
يف خطط  2030منةـــا. وتســــــــــــــــــاهم نيضــــــــــــــــــا خبربهتـــا يف جةو  فريق األمم املتحـــدة الُقطر  لتعميم خطـــة عـــام 

 وا ااتي يات التنمية الوطنية.

 الل نة حاليا  تعاول وثيق مط اجلةات التنسيقية املقيمة يف مجيط األن طة اليت تُن َّذ على الصعيد الُقطر .وتعمل  
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آســـــــــــــيــــــا والــمــحــيــط   
 الهادئ

ا ت اَء تعزيز الدعم ال ين ألفرقة األمم املتحدة الُقطرية يف املنطقة، َتواصـــــلي الل نة االقتصـــــا ية واالجتماعية آل ـــــيا 
، عار ـــــــــــة عليةا قائمة  املنت ات 2017وا يط ا ا ئ مط مجيط اجلةات التنســـــــــــيقية املقيمة، يف نيلول/ ـــــــــــبتمرب 

 إىل األفرقة الُقطرية. واخلدمات التحليلية اليت مي ن لل نة نل تقدمةا 
وور ت ر و  إجيا ية من عد  من اجلةات التنســــــيقية املقيمة، مما نمثر م ــــــاركة تعاونية ممتازة على الصــــــعيد الُقطر .  

، 2018وخريل الدورة اخلامســـــــــة ملنتدى ق ـــــــــيا وا يط ا ا ئ   ـــــــــأل التنمية املســـــــــتدامة، املنعقد يف قذار/مار  
مستديرة مط  ي من اجلةات التنسيقية املقيمة   أل نفضل السبل اليت مي ن تا  نُّ مي مناق ة يف ش ل مائدة

 لّل ال اإلقليمية نل تدعم عمل تلك اجلةات.
والل نة عاك ة على و ط مذكرة لتقدمي إرشا ات وحتديد مسؤوليات وا حة   أل التعامل مط التقييمات الُقطرية  

للمســـــاعدة اإلمنائية، و  ـــــأل الت اعل مط اجلةات التنســـــيقية املقيمة ونفرقة امل ـــــاكة، ومط نطر عمل األمم املتحدة 
األمم املتحدة الُقطرية. كما نل توثيق العريقات مط األفرقة الُقطرية  ـــــــيســـــــم  لل نة  ضـــــــمال متا عة وتن يذ نطرها 

قيمة واألفرقة الُقطرية، و أل وقراراهتا املعيارية اإلقليمية على املســـتوى الُقطر ، وذلك مبســـاعدة اجلةات التنســـيقية امل
 ُيست ا  يف عملةا التحليلي اإلقليمي مبسا ات تلك األفرقة.

ألفرقة األمم املتحدة الُقطرية عن طريق امل ــاركة ال اعلة يف فريق  واصــلي اإل ــ وا توفج قدراهتا التقنية والســيا ــاتية المنطقة العربية
 عم األقرال، حيث قدمي الدعم ال ين إلعدا  مجيط األطر الُقطرية اخلاصـــــــــــــــة  التقييم والتنمية واملســـــــــــــــتعر ـــــــــــــــة 

 السنة. خريل
نفرقة األمم املتحدة ويف املناطق اليت ي ول فيةا لدى اإل ـــــــــــــ وا  رنام  عمل كبج، كاني ت ـــــــــــــارك يف اجتماعات  

 الُقطرية ذات الصلة وت  ل االتصال املنت م مط اجلةات التنسيقية املقيمة   أل نن طة التعاول التقين.
وشـــــــــاركي اجلةات التنســـــــــيقية املقيمة نو جةات ممثلة  ا يف املنتديني اإلقليميني العر يني للتنمية املســـــــــتدامة لعامي  

 .2018و  2017
أمــريــكــــــا الــالتــيـــنــيــــــة 
ــــبــــحــــر  ــــطــــقــــــة ال ومــــن

 الكاريبي

عقدت الل نة االقتصــــــــــا ية ألمري ا الريتينية ومنطقة البحر ال ارييب اجتما  عمل لل ةات التنســــــــــيقية املقيمة من 
، على هامش املنتدى اإلقليمي للتنمية املســتدامة، يف إطار  ــعيةا إىل تعزيز قنوات 2018املنطقة يف نيســال/ن ريل 

املقيمة والل نة. ونكد امل اركول على ن ية عقد هذه االجتماعات  انت ام لضمال  االتصال  ني اجلةات التنسيقية
التنسيق  ني املستويني الوطين واإلقليمي مبن ومة األمم املتحدة اإلمنائية، وات قوا على االجتما  مرة واحدة يف السنة 

 على األقل على هامش املنتدى.
و تواصل الل نة ت  يط م اركة ال ريق اإلقليمي ألمري ا الريتينية ومنطقة البحر ال ارييب مب موعة األمم املتحدة  

 اإلمنائية واجلةات التنسيقية املقيمة يف اجتماعات هيئاهتا احل ومية الدولية ال رعية. 
األمم املتحدة حلقوق االنســــــال، اجتماعني وخريل ال اة امل ــــــمولة  التقرير، ن مي الل نة،  التعاول مط م و ــــــية  

 م اكني مط جةات تنسيقية مقيمة من املنطقة   أل نوجه الت زر  ني حقوق اإلنسال ونهداف التنمية املستدامة.
  
وتعززت الصــلة  ني املســتويني اإلقليمي والعاملي نيضــا من خريل مجلة نمور منةا اإل ريغ املســتمر  - 79

عن نتائ  املنتديات اإلقليمية للتنمية املســـــــــــتدامة إىل املنتدى الســـــــــــيا ـــــــــــي الرفيط املســـــــــــتوى املعين  التنمية 
ذت خطوات لضــــمال فعالية اإل ريغ الرفيط املســــتوى املتعلق  نتائ  املنتديات اإلقليمية إىل  املســــتدامة. واختُّ

، من خريل تن يم جلســـــــة لرو ـــــــاء املنتديات 2017املنتدى الســـــــيا ـــــــي الرفيط املســـــــتوى ا تداء من عام 
اإلقليمية اخلمسة يف إطار اجلزء الوزار  من املنتدى السيا ي الرفيط املستوى. ومن املتوقط نل تستمر تلك 

ث رّحب اإلعريل الوزار  الصــــا ر عن املنتدى الســــيا ــــي الرفيط املمار ــــة يف هذا العام ويف املســــتقبل، حي
، ونقر  ال رصـــــة اليت تتيحةا للتعلم من 2017 إ ـــــةامات املنتديات اإلقليمية لعام  2017املســـــتوى لعام 
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األقرال وإلجراء ا ـــــــتعرا ـــــــات وتبا ل نفضـــــــل املمار ـــــــات وإجراء املناق ـــــــات فيما  ني طائ ة متنوعة من 
 اجلةات املعنية. 

وتعززت الصـــــــــلة نيضـــــــــا من خريل العمليات احل ومية الدولية املوا ـــــــــيعية األخرى اليت ت ـــــــــ ل  - 80
الل ال اإلقليمية فيةا منا ر ملتا عة وا ــــــــــتعرا  األطر املت ق عليةا على الصــــــــــعيد العاملي، وللمســــــــــا ة يف 

ال اإلقليمية يف عام إ ا  الصـــــــوت اإلقليمي لدى صـــــــياغة األطر العاملية. فعلى  ـــــــبيل املثال، تولي الل 
 ور القيا ة يف تن يم م ـــــــاورات إقليمية   ـــــــأل ا  رة قبل االجتما  التقييمي العاملي الذ  عقد  2017

، يف  ـــــياق األعمال التحضـــــجية لريت اق العاملي من نجل 2017يف امل ســـــيك يف كانول األول/ يســـــمرب 
 ا  رة اآلمنة واملن مة والن امية. 

لوثيق فيما  ني الدول األعضــــــاء والل ال اإلقليمية واملســــــتوى العاملي نيضــــــا يف ويســــــةم التعاول ا - 81
إعدا  اإلحصـــاءات العاملية  صـــورة   مة وخا ـــعة للمســـاءلة من نجل حتقيق نهداف التنمية املســـتدامة. 
وكذلك فإل الل ال اإلقليمية حتتل موقعاو يؤهلةا ال ـــــــــت  ـــــــــاف ووصـــــــــف العمليات اإلحصـــــــــائية القائمة 

م، مب اركة الدول األعضاء،  ت ريب احللول اليت مي ن نل تست يد منةا البلدال يف املنطقة وخارجةا. والقيا
وتوفر نتائ  هذه اجلةو  مســـــــــا ات قّيمة لعمليات صـــــــــنط القرار على املســـــــــتوى العاملي   ـــــــــأل املســـــــــائل 

هـــداف اإلحصـــــــــــــــــائيـــة. ومن نهم األمثلـــة على ذلـــك مـــا مت من و ـــــــــــــــط إلطـــار للمؤشـــــــــــــــرات العـــامليـــة أل
 املستدامة.  التنمية
واعتمدت الل نة االقتصـــــــــــــا ية ألورو ا هذا النة  يف تيســـــــــــــج تطوير منصـــــــــــــات اإل ريغ الوطنية  - 82

إلحصــــاءات نهداف التنمية املســــتدامة، وكذلك التوصــــية  أ ــــاليب عملية لتحســــني التواصــــل  ني ذتلف 
، كما مت  عمه على الصـــــــــــــــعيد العاملي. اجلةات املقدمة للبيانات. ومت اتبا  هذا النة  يف مناطق نخرى

وت ـــمل املبا رات اجلارية حالياو تطوير املمار ـــات الســـليمة يف إعدا  املرفقات اإلحصـــائية لري ـــتعرا ـــات 
 الوطنية الطوعية ون لة البدء السريط لتعزيز التوافق الت  يلي  ني البيانات وزيا ة ك اءهتا.

يف إحراز التقدم على صـــــــــــعيد الســـــــــــيا ـــــــــــات املتعلقة  ويســـــــــــاهم املؤمتر اإلحصـــــــــــائي ل مري تني - 83
 اإلحصــــــاءات واألن ــــــطة اإلحصــــــائية يف  لدال املنطقة، ويعزز التعاول الدويل واإلقليمي والثنائي فيما  ني 
امل اتب اإلحصــــائية الوطنية والوكاالت الدولية واإلقليمية. وقد عقد املؤمتر اجتماعه التا ــــط يف امل ســــيك 

، حيــث جرى الاكيز على تعزيز االلتزام  ــاال ـــــــــــــــتــدامــة وتــدعيم الن م 2017وفمرب يف ت ـــــــــــــــرين الثــال/ن
  .2030اإلحصائية الوطنية تدف حتقيق خطة عام 

وقدمي الل ال اإلقليمية نيضـــــا اللبنات األ ـــــا ـــــية اإلقليمية ال ـــــتعرا  األطر العاملية من قبيل  - 84
لتحضــج لري ــتعرا ــات املقبلة، مثل اال ــتعرا  خطة عمل مدريد الدولية لل ــيلوخة، وهي تقوم حاليا  ا

 للمؤمتر الدويل للس ال والتنمية. 2019العاملي لعام 
 

 تعزيز التعاون األقاليمي فيما بين اللجان اإلقليمية - جيم 
مرات شلصيا، على  10منذ صدور التقرير السا ق، اجتمط األمناء التن يذيول لّل ال اإلقليمية  - 85

نخرى، نو عن طريق التداول  ال يديو. ومتلضــي اجتماعاهتم عن مواقف ومســا ات هوامش اجتماعات 
، مبا يف ذلك إعا ة تن يم من ومة األمم املتحدة 2030منسقة يف اال ت ا ات اإلقليمية  عماو خلطة عام 

اإلمنائية من نجل  عم الدول األعضــاء   ــ ل نفضــل، وكذلك خبصــو  ا  رة ومســائل نخرى. ون مي 
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على الصــــــــــــعيدين اإلقليمي  2030اإلقليمية نيضــــــــــــا جلســــــــــــة م ــــــــــــاكة   ــــــــــــأل تن يذ خطة عام  الل ال
، فضــــريو عن نن ــــطة جانبية م ــــاكة يف 2017اإلقليمي يف املنتدى الســــيا ــــي الرفيط املســــتوى لعام  و ول

لحة  افل من  ينةا اجتماعات جلنة و ـــط املرنة، وجلنة الســـ ال والتنمية، واملنتدى املتعد  نصـــحاب املصـــ
 املعين  تسلج العلم والت نولوجيا واال ت ار ألغرا  نهداف التنمية املستدامة. 

وواصــــلي الل ال اإلقليمية نيضــــا التعاول يف جماالت نخرى، مثل الطاقة والت ارة واإلحصــــاءات  - 86
 والسريمة على الطرق. 

وتع ف الل ـــال اإلقليميـــة على تعميق تعـــاو ـــا الثنـــائي واجلمـــاعي على تن يـــذ نهـــداف التنميـــة  - 87
تدامة املتعلقة  الطاقة، ومن نجل  عم قدرات البلدال يف جمال الطاقة املت د ة، من  ني جماالت  املســـــــــــــــ

التنمية ، شــاركي يف تن يم منتديات  ولية  ــنوية   ــأل تســلج الطاقة ألغرا  2010نخرى. ومنذ عام 
، الذ  ُعقد يف ن ـــتانا، ال رصـــة للت  ج يف اإلجنازات املتحققة حى 2017املســـتدامة. ونتاس منتدى عام 

 تارخيه، ومواصلة السعي إىل و ط جدول نعمال م اك تدف مواجةة حتديات الطاقة املستدامة. 
ا ا ئ والل نة االقتصـــا ية  ويتعاول حاليا كل من الل نة االقتصـــا ية واالجتماعية آل ـــيا وا يط - 88

ألفريقيا والل نة االقتصـا ية ألمري ا الريتينية ومنطقة البحر ال ارييب على تعزيز تبا ل األف ار واملمار ات 
اجليدة إلكساب احل ومات يف منطقة كل منةا القدرة على الت او  على ات اقات ُتارية ت ضيلية ت ضي 

ب الناُتة عن زيا ة ح م الت ارة  ني ذتلف قطاعات اجملتمط. إىل مزيد من اإلنصـــاف يف تقا ـــم امل ا ـــ
وقام كل من الل نة االقتصــــا ية ألفريقيا واإل ــــ وا والل نة االقتصــــا ية واالجتماعية آل ــــيا وا يط ا ا ئ 
 إعدا  م ـــــــــرو  م ـــــــــاك مدته ثريع  ـــــــــنوات تدف تعزيز قدرات  لدال ذتارة يف منطقة كل منةا على 

 ني ن ائةا يف جمال الت امل اإلقليمي  من تلك املناطق. قيا  ورصد وحتس
وت ــّ ل الل ال اإلقليمية نيضــا جزءا من فريق ل يانات من ومة األمم املتحدة اإلمنائية اليت تن ذ  - 89

 صــــــورة م ــــــاكة  رناجما للبيانات واإلحصــــــاءات ألغرا  حتقيق نهداف التنمية املســــــتدامة ي طي الصــــــعد 
 و ول اإلقليمي والوطين وا لي، وذلك من نجل  عم تن يذ تلك األهداف. العاملي واإلقليمي 

وتتعاول الل ال اإلقليمية حاليا،  قيا ة الل نة االقتصـا ية ألورو ا، يف إعدا  ا ـتعرا ـات ل  اء  - 90
يف جمال الســـــــــــــــريمة على الطرق يـُّتبط فيةا    شـــــــــــــــامل إزاء الســـــــــــــــريمة على الطرق، وجير  التعرف على 

ديـــات واحللول ا ـــد ة على الصـــــــــــــــعيـــد الوطين. وعملـــي الل ـــال اإلقليميـــة واملبعوع اخلـــا  املعين التحـــ
 الســــــريمة على الطرق نيضــــــا على حنو وثيق إلن ــــــاء صــــــندوق األمم املتحدة للســــــريمة على الطرق، وفقا 

ل من . ونجنز مؤخرا ك2018لت ليف صـــــــا ر عن اجلمعية العامة، وقد نُطلق الصـــــــندوق يف نيســـــــال/ن ريل 
الل نة االقتصــا ية ألفريقيا والل نة االقتصــا ية ألورو ا ونمانة املبعوع اخلا  ا ــتعرا ــا ل  اء على صــعيد 
الســـريمة على الطرق يف نوغندا، وهو نول ا ـــتعرا  يف تلك الســـلســـلة من املبا رات اال ـــت ـــارية املتعلقة 

  السيا ات. 
  

  



 E/2018/15 

 

24/24 18-08498 

 

 الخطوات التالية - ثالثا 
ل اإلقليمية تن يذ مةامةا ووالياهتا، مبا يف ذلك تقدمي الدعم للدول األعضــــاء يف  ــــتواصــــل الل ا - 91

، وذلــك من خريل    مت ــامــل، 2030تن يــذ ومتــا عــة وا ـــــــــــــــتعرا  خطــة التنميــة املســـــــــــــــتــدامــة لعــام 
 يتماشى مط األولويات الوطنية واإلقليمية.  ومبا
األمم املتحدة اإلمنائية يف  ـــــــــياق اال ـــــــــتعرا   وفيما يتعلق  عملية إعا ة التن يم اجلارية ملن ومة - 92

ال امل الذ  جير  كل نر ط  نوات لسيا ة األن طة التن يذية اليت تضطلط تا من ومة األمم املتحدة من 
درجيي يف ُتديد من ومة األمم ، اتبا     ت72/279نجل التنمية، فقد نيدت اجلمعية العامة، يف قرارها 

ص من  املتحدة اإلمنائية على الصــــــعيد اإلقليمي. ويف إطار ذلك النة ،  ــــــيتم إطريق مســــــار عمل ذصــــــّ
نجل حتقيق الو ـــــط األمثل لاتيبات العمل يف إطار الواليات احلالية، مط القيام يف الوقي ذاته  ا ـــــتعرا  

إعا ة تن يم األصــول اإلقليمية ل مم املتحدة على  اخليارات، على ن ــا  كل منطقة على حدة، من نجل
املدى الطويل، وك الة قدر نكرب من االتســـاق فيما  ني الل ال اإلقليمية وغجها من كيانات من ومة األمم 

 املتحدة اإلمنائية العاملة  ن اط على الصعيد اإلقليمي.
 

https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
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