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ھناك حاجة ماسة للخطة العالمیة لتمویل أھداف التنمیة المستدامة  
 الجدید   SDSNلألمم المتحدة، كما یقول تقریر 

 
 

ولوحات المعلومات التي تتعقب    SDG) ، بما في ذلك مؤشر  SDRصدر الیوم تقریرالتنمیة المستدامة ( - 2022یونیو  02 باریس،
). یُظھر التقریر أن األزمات الدولیة المتعددة والمتزامنة أوقفت التقدم في  SDGsالتقدم المحرز في تحقیق أھداف التنمیة المستدامة(

 .2015تحقیق األھداف العالمیة التي اعتمدتھا جمیع الدوالألعضاء في األمم المتحدة خالل القمة التاریخیة لعام  
 

، ھناك حاجة أكثر من أي وقت  1972"بعد مرور خمسین عاًما على مؤتمر األمم المتحدة األول حول البیئة البشریة في ستوكھولم عام 
مضىلمبادئ أھداف التنمیة المستدامة األساسیة المتمثلة في اإلدماج االجتماعي والطاقة النظیفة واالستھالك المسؤول والوصول الشامل 

لعامة لالستجابة للتحدیات الكبرى في عصرنا. تتضرر البلدان الفقیرة والضعیفة بشكل خاص من األزمات  إلىالخدمات ا
الصحیةوالجیوسیاسیة والمناخیة المتعددة وتداعیاتھا. الستعادة وتسریع تقدم أھداف التنمیة المستدامة ، نحن بحاجة إلى تعاون عالمي  

في أوكرانیا ، وتأمین التمویل الالزم لتحقیق أھداف التنمیة المستدامة " كما یقول البروفیسور  إلنھاء الوباء ،والتفاوض على إنھاء الحرب 
 والمؤلف األول لكتاب التقریر.  SDSNجیفري ساكس ،رئیس 

 
 التنمیة.لم یعد العالم یحرز تقدًما بشأن أھداف  التوالي،للعام الثاني على 

تشكل األزمات المتعددة والمتزامنة في مجاالت الصحة والمناخ والتنوع البیولوجي والجغرافیا السیاسیة والعسكریة نكسات  المستدامة
 2021لمستدامة انخفاًضا طفیفًا في عام على الصعید العالمي. انخفض مؤشر المتوسط العالمي ألھداف التنمیة ا ةللتنمیة المستدامرئیسیة 

(العمل الالئق والنمو   8(القضاء على الفقر) والھدف  1ویرجع ذلك إلى حد كبیر لتأثیر الوباء على الھدف  التوالي، ىالثاني علللعام 
). إلى جانب التكالیف (المناخ والتنوع البیولوجي وأھداف التنمیة الحضریة المستدامة 15-11في الھدف  ءوضع فاألدااالقتصادي) 

لھا آثار دولیة كبیرة غیر مباشرة على األمن الغذائي وأسعار   -بما في ذلك الحرب في أوكرانیا   - ةللنزاعات العسكریاإلنسانیة الھائلة 
دى. یعد السالم المناخ والتنوع البیولوجي. كما أنھا تزاحم مساحة للتفكیر واالستثمارات طویلة الم تبسبب أزماوالتي تتفاقم  الطاقة،

 وما بعده 2030التنمیة المستدامة حتى عام  نحو. أھدافأساسیة للعالم للتقدم  الدولي شروطاوالدبلوماسیة والتعاون 
SDG  دو وجمیع الدول العشر األولى ھي  -الدنمارك والسوید والنرویج  -، تلیھا ثالث دول من الشمال 2022تصدرت فنلندا مؤشر
ھي شرق وجنوب آسیا  عام، لالمستدامة بشكھذه البلدان تحدیات كبیرة في تحقیق العدید من أھداف التنمیة  اجھذلك تو. ومع ةألوروبی
. بنغالدیش وكمبودیا ھما البلدان األكثر تقدًمافي 2015التي شھدت تقدًما كبیًرا في أھداف التنمیة المستدامة منذ اعتمادھا في عام  ةالمنطق

 ذالمستدامة منشھدت فنزویال انخفاًضا أكبر في مؤشر أھداف التنمیة   ذلك،. على النقیض من 2015نذ عام أھداف التنمیة المستدامة م
 .2015اعتماده في عام 
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) ةوالتقنیات الرقمیة (بما في ذلك الطاقة المتجددة إن تحقیق أھداف التنمیة المستدامة ھو في األساس أجندة استثمار في البنیة التحتیة المادی
للوصول إلى األسواق المالیة بشروط مقبولة. لقد   العالم یفتقرفإن نصف  ذلك،ورأس المال البشري (بما في ذلك الصحة والتعلیم). ومع 

تضررت البلدان الفقیرة والضعیفة بشدة من جراء األزمات المتعددة وتداعیاتھا. قد یؤدي ارتفاع ضغوط المیزانیة وزیادة اإلنفاق  
ط على أموال التنمیة المتاحة لدعم إلى الضغ األوروبیة،ال سیما في البلدان  االستراتیجیة،الرئیسیة في األولویات  تالعسكري والتحوال

الصعید یقدم التقریر خطة من خمس نقاط لتمویل أھداف التنمیة المستدامة على  السیاق،ھذا  وفي على الصعید العالمي.  ةالتنمیة المستدام
التنمیة یع تمویل أھداف . ویؤكد الدور الرئیسي لمجموعة العشرین وصندوق النقد الدولي وبنوك التنمیة متعددة األطراف لتوسيالعالم

 .على الصعید العالمي ةالمستدام
  

 .اختالفا كبیراتتباین جھود السیاسات وااللتزامات الخاصة بأھداف التنمیة المستدامة  ،2030في منتصف الطریق حتى عام 
المراقبة لمیزانیات وأنظمة ال یزال دمج أھداف التنمیة المستدامة في السیاسات واللوائح وا ،2030في منتصف الطریق حتى عام 

تظھر   العشرین،واإلجراءات الحكومیة األخرى یختلف اختالفًا كبیًرا عبر البلدان. من بین الدول األعضاء في مجموعة  توالسیاسا
لدان تُظھر ب ذلك،وأھداف التنمیة المستدامة. على النقیض من  2030والبرازیل واالتحاد الروسي أقل دعم لخطة   ةالوالیات المتحد

كما تفعل األرجنتین وألمانیا والیابان والمكسیك (جمیع دول مجموعة   المستدامة،مرتفعًا نسبیًا ألھداف التنمیة  األوروبي دعماالشمال 
 بھا،لدیھا فجوات كبیرة في مؤشر أھداف التنمیة المستدامة الخاصة  المثال،على سبیل  ونیجیریا،العشرین). بعض البلدان، مثل بنین 

عالیة نسبیًا لجھودھا السیاسیة. ومن المثیر لالھتمام أن كل من بنین والمكسیك قد أصدرتا سندات   تعلى درجاا تحصل أیًضا ولكنھ
 . SDG في السنوات األخیرة لتوسیع استثماراتھما في التنمیة المستدامة سیادیة

 على ھامش اجتماع الجمعیة 2023المتحدة في سبتمبر ستجتمع الدول األعضاء في األمم  ،2015للمرة الثانیة منذ اعتمادھا في عام  
 2030العامة لألمم المتحدة لقمة أھداف التنمیة المستدامة لتحدید األولویات الستعادة وتسریع تقدم أھداف التنمیة المستدامة بحلول عام 

 .أھداف التنمیة المستدامة إلى أجندة عمل وما بعده. تعد األھداف واالستراتیجیات والخطط الوطنیة الطموحة والسلیمة ضروریة لتحویل
 

 :2022النتائج األخرى لتقریر التنمیة المستدامة 
المباشر لعام  رالدولي غی • تتسبب البلدان الغنیة في حدوث تداعیات دولیة سلبیة ال سیما من خالل االستھالك غیر المستدام. یبرز المؤشر 

في ذلك من خالل التجارة غیر   سلبیة، بماالمتضمن في ھذا التقریر كیف تولد الدول الغنیة تداعیات اجتماعیة واقتصادیة وبیئیة  2022
 امة وسالسل التورید.المستد

 والبیانات، بما في ذلك التعاون العلمي ،COVID-19• یجب توسیع نطاق الشراكات واالبتكارات الجدیدة التي ظھرت خالل جائحة 
ت في أوقات األزما تحدي الحلوللدعم أھداف التنمیة المستدامة. یمكن للعلوم واالبتكارات التكنولوجیة وأنظمة البیانات أن تساعد في 

االستثمارات زمنا طویال في القدرات اإلحصائیة   ویمكن أن تقدم مساھمات حاسمة لمواجھة التحدیات الرئیسیة في عصرنا. وتتطلب ھذه
 والمھارات.  ،والتعلیم ،والتطویر ،والبحث

  
یتعلق مم المتحدة فیما توفر حقوق السحب الخاصة أحدث البیانات لتتبع وتصنیف أداء جمیع الدول األعضاء في األ ،2015منذ عام 

بقیادة  )،SDSNالتنمیة المستدامة. تمت كتابة التقریر من قبل مجموعة من الخبراء المستقلین في شبكة حلول التنمیة المستدامة ( فبأھدا
 البروفیسور جیفري ساكس.  ارئیسھ
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 SDSNحول 

من األوساط األكادیمیة والمجتمع   ةالعلمیة والتقنی) بتعبئة الخبرات SDSNحلول التنمیة المستدامة التابعة لألمم المتحدة (تقوم شبكة 
من أجل التنمیة المستدامة على المستویات المحلیة والوطنیة والعالمیة. تعمل  ت العملي للمشكالالمدني والقطاع الخاص لدعم الحل 

تحت  SDSNمن  واقلیمیةتحت رعایة األمین العام لألمم المتحدة. تقوم الشبكة ببناء شبكات وطنیة  2012منذ عام  SDSNالشبكة
التي تركز علي الحلول  الموضعیةوالشبكات  SDGالمعرفة  تجامعة مؤسسا. تقوم الشبكة وھي  ًالمتحدة لألممرعایة االمین العام 

 واالكادیمیة عبر االنترنت للتنمیة المستدامة.


