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٢٠٢٠تقرير التنمية المستدامة   
 

 ١٩-فيروس كوفيد يوضح التقرير الجديد كيفية استخدام أهداف التنمية المستدامة إلعادة البناء بشكل أفضل بعد
 

أهداف التنمية المستدامة  ، بما في ذلك مؤشر ٢٠٢٠التنمية المستدامة تم إصدار تقرير  اليوم، - ٢٠٢٠يونيو  ٣٠ نيويورك،
ولوحات المعلومات. كتبه المؤلف الرئيسي جيفري ساكس وفريق من الخبراء المستقلين العاملين في شبكة حلول التنمية 

 .ونشرتها مطبعة جامعة كامبريدج ستيفتونج، برتلسمانو المستدامة
 

والوصول   االجتماعي،األساسية المتمثلة في اإلدماج  إن أهداف التنمية المستدامة مطلوبة أكثر من أي وقت مضى. إن مبادئها"

وكذلك االنتعاش القائم على ١٩-فيروس كوفيد والتعاون العالمي هي المبادئ التوجيهية لمحاربة العامة،الشامل إلى الخدمات 
تقرير هذا العام على الكفاح االستثمار الذي يجب على العالم تبنيه للتغلب على األزمة االقتصادية الناجمة عن الوباء. يركز 

وعلى التحوالت طويلة المدى لتوجيه  -التأكيد على أهمية استراتيجيات الصحة العامة  ١٩-فيروس كوفيد قصير المدى لوقف
كان هناك تقدم واضح في أهداف التنمية المستدامة قبل تفشي جائحة هذا العام. يقول   التقرير،مرحلة التعافي. كما يوضح 

أنه من خالل السياسات السليمة والتعاون   للتقرير،األول  والمؤلف المستدامةحلول التنمية  مدير شبكة اكس،سجيفري د. 

 .يمكننا استعادة هذا التقدم في العقد المقبل القوي،العالمي 
 
 

كيف يمكن ويصف  على أهداف التنمية المستدامة ١٩-فيروس كوفيد يوجز التقرير اآلثار المحتملة على المدى القصير لـ
ألهداف التنمية المستدامة تأطير االنتعاش. كما يتتبع التقرير التقدم الذي تحرزه الدول نحو أهداف التنمية المستدامة. منذ 

قدم هذا التقرير السنوي أحدث البيانات لتتبع وتصنيف أداء جميع الدول األعضاء في األمم المتحدة في    ،٢٠١٦إطالقه في عام 
فإن حقوق السحب الخاصة مكملة للجهود الرسمية لرصد أهداف التنمية   رسمية،ستدامة. كأداة مراقبة غير أهداف التنمية الم

 .المستدامة
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كانت كوريا الجنوبية أكثر قدرة على معالجة اآلثار  والتنمية،تعلم الدروس: من بين دول منظمة التعاون االقتصادي   
 مع تخفيف اآلثار على االقتصاد ١٩-الصحية لكوفيد

 
يحلل التقرير كيف استجابت الحكومات لألزمة الصحية المباشرة ويصف الدروس المستجدة لسلطات الصحة العامة  

العديد من أغنى  بما في ذلك العامة،ظمة الصحة والحكومات بشكل عام والجمهور. أظهرت األزمة نقاط ضعف عميقة في أن
وخاصة في منطقة آسيا والمحيط  البلدان، نجحت بعض  نفسه،البلدان التي اعتبرت مستعدة جيًدا لمثل هذا الوباء. وفي الوقت 

وتقليل األضرار التي لحقت باقتصاداتها. يقدم التقرير نهًجا جديًدا ومؤشًرا  ١٩-فيروس كوفيد الهادئ )حتى اآلن( في احتواء

https://www.sdgindex.org/
https://dashboards.sdgindex.org/


دولة من دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية والتي  ٣٣في   ١٩-فيروس كوفيدتجريبيًا لفعالية االستجابة المبكرة للدول لـ

 .تدمج االعتبارات الصحية واالقتصادية
 

ذا المؤشر الجديد تليها دول البلطيق وبلدان منطقة آسيا والمحيط الهادئ. على النقيض من تتصدر كوريا الجنوبية ه عام،بشكل 
-فيروس كوفيدكانت دول أوروبا الغربية والواليات المتحدة أقل نجاًحا في التخفيف من اآلثار الصحية واالقتصادية من  ذلك،
١٩ . 

 

 
 

هي على األرجح استجابة السياسة الصحيحة للبلدان التي   كلفتها،تعلى الرغم من  والممتدة،كانت عمليات اإلغالق الصارمة  
تفتقر إلى المعدات الشخصية الواقية )مثل األقنعة( ومع اختبارات أقل وقدرات العناية المركزة في المستشفى. ساهمت عمليات 

 .)axman et al., 2020Fl(اإلغالق الصارمة والممتدة في إنقاذ آالف األرواح 
 

 ستة تحوالت ألهداف التنمية المستدامة لدعم االنتعاش المستدام والعادل
 

حقق المجتمع العالمي تقدًما كبيًرا في أهداف التنمية المستدامة. يختلف التقدم   ،٢٠١٩و ٢٠١٥وجد التقرير أنه بين عامي 
 تصدرت ثالث دول نرويجية مؤشر السابقة،باختالف أهداف التنمية المستدامة والمناطق والبلدان. كما هو الحال في السنوات 

البلدان تواجه تحديات كبيرة في تحقيق واحد على   حتى هذه ذلك،السويد والدنمارك وفنلندا. ومع  -أهداف التنمية المستدامة 

 .األقل من األهداف. ال يوجد بلد يسير على الطريق الصحيح لتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة 
 

تأثيرات سلبية شديدة على المدى القصير على معظم أهداف التنمية المستدامة. على وجه   ١٩-كوفيدمن المرجح أن يكون لـ
  ٣وهدف التنمية المستدامة  (،)ال جوع ٢وهدف التنمية المستدامة   (،)ال فقر ١هدف التنمية المستدامة  علىالخصوص  

https://www.nature.com/articles/s41586-020-2405-7


بشكل خطير عدم   ١٩-كوفيدالقتصادي(. يضاعف  )العمل الالئق والنمو ا ٨وهدف التنمية المستدامة  (،)الصحة الجيدة والرفاه
المساواة في الدخل واألشكال األخرى من عدم المساواة. النقاط المضيئة في صورة هي الحد من اآلثار البيئية نتيجة لالنخفاض 

 لبيئي. في النشاط االقتصادي. والهدف الرئيسي هو استعادة النشاط االقتصادي دون استعادة األنماط القديمة للتدهور ا
 

وتساعد في إعادة البناء  فيروس كورونامن  ستة تحوالت ألهداف التنمية المستدامةيجب أن توجه أهداف التنمية المستدامة 
 ون أي بلد في مأمن من الوباء إال إذا سيطرت جميع البلدان على الفيروس. يقدم التقرير إطار عمل مفصل  بشكل أفضل. لن يك

 لكيفية قيام البلدان بإعادة البناء بشكل أفضل باستخدام أهداف التنمية المستدامة.
 

 
 

 (١٧ التنمية المستدامةهدف ) من الشراكات والتعاون العالمي( !الحاجة الملحة لمزيد )وليس أقل

 
شبح الصراع العالمي بدالً من التعاون العالمي. الخبر   الكبرى،بما في ذلك األعمال العدائية بين القوى  الحالية،تثير األزمة 

في   ذلك،السار هو أن معظم العالم يريد على وجه السرعة التعددية والتعاون. األخبار السيئة هي أن بعض البلدان ال تفعل 
وانقسامات السياسة المحلية. وبالتالي فإن الوضع متعدد  الميزانية،وعجز  الخاصة،أن دوالً أخرى مشلولة بسبب أزماتها  حين

 .األطراف محفوف بالمشاكل ويحتاج إلى تعزيز
 

يجابي  ، اإلسراع في إيجاد حل إ()الشراكات من أجل األهداف١٧هدف التنمية المستدامة المغطى في  الدولي،يمكن للتعاون 

 .ال توجد طريقة أخرى لتحقيق النجاح الواقع، وسريع للوباء. في 
 

 :يحدد التقرير خمسة تدابير رئيسية يجب أن يشملها التعاون العالمي
 
 .نشر أفضل الممارسات بسرعة. ١
 .تعزيز آليات التمويل للبلدان النامية. ٢
 .معالجة نقاط الجوع الساخنة. ٣
 .االجتماعيةضمان الحماية   . ٤
 الترويج للعقاقير واللقاحات الجديدة. .٥
 

https://irp-cdn.multiscreensite.com/be6d1d56/files/uploaded/190830-Six-Transformations_working-paper.pdf


 ٢٠٢٠النتائج األخرى لتقرير التنمية المستدامة 
 

، كانت منطقة شرق وجنوب آسيا المنطقة األكثر تقدًما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.   ٢٠١٥منذ اعتمادها في عام  •

تراجعت فنزويال  ذلك،اسو وكمبوديا تقدًما كبيًرا. وعلى النقيض من حققت كوت ديفوار وبوركينا ف طري،الق  على المستوى 

 .وزيمبابوي وجمهورية الكونغو الديمقراطية أكثر من غيرها بسبب الصراعات وغيرها من األسباب االقتصادية واالجتماعية

ك مما يقوض قدرات البلدان  تولد البلدان ذات الدخل المرتفع تأثيرات كبيرة عبر الحدود تتجسد في التجارة واالستهال •

يتم أيًضا عرض االتجاهات بمرور الوقت. تزيد مخاطر إزالة   األولى،األخرى على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وللمرة 

 .الغابات والتنوع البيولوجي التي تسببها سالسل التوريد غير المستدامة من احتمال انتشار األوبئة في المستقبل

على الرغم من الخطاب السياسي ، إال أن قلة من الدول قامت بدمج أهداف التنمية المستدامة بشكل هادف في ممارسات   •

بالنظر إلى حجمها وأهميتها في االقتصاد   الخصوص،وإجراءات اإلدارة العامة بما في ذلك الميزانيات الوطنية. على وجه 

 .شرين تكثيف الجهود واإلجراءات السياسية ألهداف التنمية المستدامةيجب على دول مجموعة الع العالميين،والتجارة 
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 شبكة حلول التنمية المستدامة حول حول شبكة حلول التنمية المستدامة

بتعبئة الخبرات العلمية والتقنية من األوساط األكاديمية والمجتمع المدني  تقوم شبكة األمم المتحدة لحلول التنمية المستدامة
والقطاع الخاص لدعم حل المشكالت العملي من أجل التنمية المستدامة على المستويات المحلية والوطنية والعالمية. تعمل 

ببناء  ة. تقوم شبكة حلول التنمية المستدامةتحت رعاية األمين العام لألمم المتحد ٢٠١٢شبكة حلول التنمية المستدامة منذ عام  
وهي   المستدامة،أهداف التنمية  وأكاديمية الحلول،وشبكات مواضيعية تركز على  المعرفة،شبكات وطنية وإقليمية لمؤسسات 

 .جامعة عبر اإلنترنت للتنمية المستدامة
 

 حول برتلسمان ستيفتونج
من أكبر المؤسسات في ألمانيا. وهي تعمل على تعزيز االندماج االجتماعي وهي ملتزمة بتعزيز هذا  برتلسمان ستيفتونج يعتبر

وتفعيل  الصحة،وتعزيز  بالمجتمع،والنهوض  الديمقراطية،وصياغة  التعليم،الهدف من خالل البرامج التي تعمل على تحسين 

 .يل خاصة غير حزبيةهي مؤسسة تشغ برتلسمان ستيفتونج .الثقافة وتقوية االقتصادات
 

 حول مطبعة جامعة كامبريدج
وهي جزء من جامعة كامبريدج. وتتمثل مهمتها في إطالق إمكانات الناس مع  ١٥٣٤تعود مطبعة جامعة كامبريدج إلى عام  

 ًرادومطبعة جامعة كامبردج  البحث مستوحاة من كامبريدج. تلعبأفضل حلول التعلم والبحث. رؤيتها هي عالم من التعلم و
 وتوزع المنتجات على كل دولة تقريبًا في العالم.  العالم،مكتبًا حول  ٥٠ولديها أكثر من  اليوم،رائًدا في السوق العالمية 

mailto:guido.schmidt-traub@unsdsn.org
mailto:christian.kroll@bertelsmann-stiftung.de
mailto:guillaume.lafortune@unsdsn.org

