
A/67/257  األمــم املتحـدة 

 

  اجلمعية العامة
Distr.: General 
6 August 2012 
Arabic 
Original: English 

 

 

100912    100912    12-45323 (A) 
*1245323* 

  الدورة السابعة والستون
  * من جدول األعمال املؤقت١١٤البند 

        متابعة نتائج مؤمتر قمة األلفية
خيـارات مـن أجـل    : التعجيل بالتقدم حنو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة       

النمو املستمر والشامل والقـضايا املتعلقـة بالنـهوض خبطـة األمـم املتحـدة               
   ٢٠١٥ ما بعد عام للتنمية إىل

    
  التقرير السنوي لألمني العام    

  

  موجز  
يــوجز هــذا التقريــر التقــدم الــذي أحــرز مــؤخراً حنــو بلــوغ األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة    

وبنـاًء علـى طلـب      . ٢٠١٥ويتضمن التوصيات الرامية إىل النهوض خبطـة التنميـة ملـا بعـد عـام                
ــسائل ذا    ــر امل ــدول األعــضاء، يستكــشف التقري ــصادي املطــرد    ال ــز النمــو االقت ــصلة بتعزي ت ال

والشامل كجزء من االستراتيجيات الرامية إىل بلوغ هذه األهداف، مع التركيز بوجـٍه خـاص               
ويــستنتج أنــه مــن الــضروري حتقيــق مزيــد مــن االتــساق فيمــا بــني   . علــى إجيــاد فــرص للعمــل 

 وسياسات التنميـة الريفيـة     سياسات االقتصاد الكلي والسياسات التجارية واالستثمارية واملالية      
والسياسات االجتماعية من أجل تعزيـز النمـو االقتـصادي املطـرد واملـستقر وإجيـاد عـدٍد واٍف                    

 وسيكون من الـضروري دعـم مـا يبـذل       . من فرص العمل الالئق، بينما تكفل االستدامة البيئية       
  .ية مـن أجـل التنميـة   من جهود وطنية متسقة يف جمال السياسة العامة عرب تنشيط الشراكة العامل   
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وميكــن حتقيــق ذلــك بإلغــاء التخفيــضات يف ميزانيــات املعونــة والوفــاء جبميــع التزامــات املعونــة  
وتعزيز إمكانية الوصول إىل األسواق يف البلدان النامية وبذل املزيد من اجلهود لضمان القـدرة               

نيـة احلـصول علـى      على حتمـل الـدين اخلـارجي واالضـطالع مبزيـد مـن املبـادرات إلتاحـة إمكا                 
ويوصــي التقريــر بتركيــز اهتمــام . األدويــة الــضرورية والتكنولوجيــات احلديثــة بأســعار معقولــة

عاجــل علــى ضــمان االتــساق بــني متابعــة مــؤمتر األمــم املتحــدة للتنميــة املــستدامة واألعمــال      
  .٢٠١٥التحضريية خلطة األمم املتحدة للتنمية ملا بعد عام 
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  مقدمة  - أوال  
 املعـين الرفيع املـستوى للجمعيـة العامـة        العام  يف الوثيقة اخلتامية الصادرة عن االجتماع         - ١
عضاء إىل األمني العـام أن يقـدم تقريـرا سـنوياً عـن              األدول  الاألهداف اإلمنائية لأللفية، طلبت     ب

التقدم احملرز يف تنفيذ األهداف وأن يرفع توصيات من أجل اختاذ مزيد من اخلطوات للنـهوض                
وبعـد ذلـك، طلبـت اجلمعيـة يف قرارهـا           . )١(٢٠١٥طة األمم املتحدة للتنمية إىل ما بعد عام         خب

وتوصـيات بـشأن سياسـات حتقيـق         إىل األمني العام أن ُيضمن تقريـره الـسنوي حتلـيال             ٦٥/١٠
تعجيل القضاء علـى الفقـر وبلـوغ األهـداف     من أجل لنمو االقتصادي املطرد الشامل املنصف    ا

  .لفيةاإلمنائية لأل
ويف هـذا  . )٢(وهذا التقرير السنوي هو التقرير الثاين الذي أُعد استجابةً لتلك الطلبات          - ٢

العام، يركز التقرير بوجه خاص، يف تغطيته للتقدم احملرز حنو بلوغ األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة،                 
لـى تنفيـذ   على ما تواجهه بلدان عديدة من حتديات يف جمـال العمالـة علـى املـستوى العـاملي وع                  

 توصــيات إضــافية ترمــي إىل  األخــري منــهويتــضمن الفــرع . الــشراكة العامليــة مــن أجــل التنميــة 
  . ٢٠١٥النهوض خبطة األمم املتحدة للتنمية إىل ما بعد عام 

  
  )٣(التقدم احملرز يف بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية  - ثانيا  
  التقدم احملرز   - ألف  

 الغايـات وحتقـق عـدد مـن    . ق ببلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية   أُحرز تقدم هام فيما يتعل      - ٣
  : اهلامة على النحو التايل

ختفيض مستوى الفقر املـدقع إىل النـصف قبـل          حتققت الغاية العامة الرامية إىل        )أ(  
وسـاعد هـذا اإلجنـاز كـثرياً علـى التعجيـل يف             . ٢٠١٥مخس سـنوات مـن املوعـد النـهائي عـام            

  ني واهلند املكتظتني بالسكان؛ احلد من الفقر يف الص
خفـض نـسبة األشـخاص الـذين ال تتـوفر هلـم            الغاية الرامية إىل     بالفعل   تحتقق  )ب(  

  إمكانية احلصول على مصادر حمسنة ملياه الشرب إىل النصف؛ 

__________ 
  .٦٥/١ من قرار اجلمعية العامة ٨١انظر الفقرة   )١(  
 .٢٠١١سبتمرب /معية العامة يف دورهتا السادسة والستني، يف أيلولإىل اجل) A/66/126(قُدم التقرير األول   )٢(  
تقريــر فــإن هــذا الفــرع مــستمد مــن قاعــدة املعلومــات الــيت وضــعت مــن أجــل   . مــا مل يــذكر خــالف ذلــك   )٣(  

 ).٢٠١٢نيويورك، (، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية ٢٠١٢ األهداف اإلمنائية لأللفية لعام
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 مليون شخص يعيـشون يف أحيـاء متخلفـة،          ٢٠٠حتسنت أحوال ما يزيد عن        )ج(  
  ؛٢٠٢٠ لعام ة املتواضعالغاية ضعفي ليتجاوز هذا العدد باعتراف اجلميع

ــيم         )د(   ــى التعل ــق باحلــصول عل ــسني فيمــا يتعل ــني اجلن ــساواة ب حتققــت وســطياً امل
ــدارس         ــات بامل ــدالت التحــاق الفتي ــث أصــبحت اآلن مع ــامل، حي ــع أحنــاء الع ــدائي يف مجي االبت

  .متكافئة مع معدالت التحاق الفتيان
ــد مــن التقــدم حنــو بلــوغ      - ٤ ــة   وأُحــرز كــذلك مزي غايــات أخــرى مــن األهــداف اإلمنائي

زال أمـام اجملتمـع     ، بيـد أنـه مـا      والوفيـات النفاسـية   لأللفية، مثل ختفيض معدل وفيـات األطفـال         
وســيكون بــذل مزيــد مــن . )٤(٢٠١٥ حبلــول عــام الغايــاتالعــاملي شــوطاً كــبرياً لبلــوغ مجيــع  

هبـدف إقامـة شـراكة عامليـة مـن          اجلهود الوطنية والدولية اهلامة والوفاء بااللتزامات اليت قطعت         
  .أمراً حاسم األمهية) ٨اهلدف (أجل التنمية 

وبفضل الدافع الكامن وراء اجلهود الوطنية والدولية واالستلهام من األهداف اإلمنائيـة              - ٥
لأللفيــة، بــات هنــاك اآلن عــدد كــبري مــن أطفــال العــامل مــسجلني يف املدرســة ويف املرحلــة          

وحققـت  . ٢٠٠٠ كبري على إمكانية الوصول إىل املدرسة منـذ عـام    وقد طرأ حتسن  . االبتدائية
وازدادت النــسبة بــني تــسجيل الفتيــات والفتيــان يف مجيــع  . الفتيــات أكــرب قــدر مــن االســتفادة 

، لتنـدرج ضـمن هـامش       ٢٠١٠ يف عـام     ٠,٩٧ إىل   ١٩٩٩ يف عـام     ٠,٩١املناطق الناميـة مـن      
. هو القياس املقبـول للمـساواة بـني اجلنـسني     يف املائة، و١٠٠ نقاط عن نسبة ٣يزيد أو ينقص   

 بـشكل أسـرع فيمـا يتعلـق بأقـل البلـدان منـواً أثنـاء الفتـرة ذاهتـا، وذلـك مـن            النسبة بل ازدادت   
وباملثل، سجلت املعدالت الـصافية لاللتحـاق باملـدارس يف أفريقيـا            . املائة يف ٠,٩٤إىل   ٠,٨٤

وتعـد هـذه    .يف املائة أثناء الفترة ذاهتا ٧٦ إىل ٥٨جنوب الصحراء الكربى زيادة ملحوظة من      
املعدالت إجنازات هامة بالنظر إىل النمو السريع للـسكان يف سـن االلتحـاق بـالتعليم االبتـدائي                  

  .يف أشد البلدان فقراً
نقذت حياة املاليني بفضل التحسينات اليت أدخلت علـى الرعايـة الـصحية لألطفـال               أُو  - ٦

ن فريوس نقص املناعة البشرية والتدخالت احملـددة والراميـة          واألمهات وتوسيع نطاق العالج م    
 مــسألة احلفــاظ علــى حيــاة الطفــل توقــد اكتــسب. إىل مكافحــة املالريــا ومعاجلــة املــصابني هبــا

 املنطقـة الـيت سـجلت أعلـى معـدل لوفيـات             -ويف أفريقيـا جنـوب الـصحراء        . مزيداً من الزخم  
املائـة   يف ١,٢ة ختفـيض وفيـات األطفـال مـن          األطفال دون اخلامسة من العمر، تضاعفت وتـري       

األوىل مـن  سنوات الـ املائـة أثنـاء    يف ٢,٤إىل  مـن القـرن املاضـي       يف السنة أثناء فترة التسعينيات      
__________ 

ر احلــايل يف احلــسبان أمثلــة املمارســات اجليــدة يف جمــال التعجيــل بالتقــدم حنــو حتقيــق األهــداف   يأخــذ التقريــ  )٤(  
 .فيها املمارسات اليت استخدمتها منظمات اجملتمع املدين على املستوى الوطين اإلمنائية لأللفية، مبا
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وبوجــه عــام، اخنفــضت وفيــات األطفــال دون اخلامــسة مــن العمــر  . القــرن احلــادي والعــشرين
املائـة   يف ٩٧، وذلـك مـن      ٢٠١٠  و ١٩٩٠ املائة أثناء الفترة الواقعـة بـني عـامي         يف ٣٥بنسبة  

واخنفـض عـدد الوفيـات النامجـة عـن اإلصـابة       . مولود حـي  ١ ٠٠٠وفاة لكل   املائة   يف ٦٣إىل  
ــسبة   ــة، وذلــك مــن   يف ٧٤مبــرض احلــصبة بن ــاة يف عــام   ٥٣٥ ٣٠٠املائ ــة وف  إىل ٢٠٠٠حال

  .٢٠١٠  حالة وفاة يف عام١٣٩ ٣٠٠
 البشرية أقل من ذي قبل، مـع أن االخنفـاض           وبات عدد املصابني بفريوس نقص املناعة       - ٧

وعلــى املــستوى العــاملي، . يف اإلصــابات اجلديــدة خيتلــف مــن منطقــة ألخــرى ومــن بلــد آلخــر 
 باملقارنـة مـع النـسبة       ٢٠١٠املائة يف عـام      يف ٢٢ سجلت اإلصابات اجلديدة اخنفاضاً إىل نسبة     

ــام   ــسجلة يف عــ ــأمراض ا  ٢٠٠١املــ ــابة بــ ــدل اإلصــ ــاض يف معــ ــع اخنفــ ــال بلغــــت  ، مــ ألطفــ
وعلـى الـرغم مـن التقـدم احملـرز لـسكان العـامل           . ٢٠٠٢املائة من ذروهتـا يف عـام         يف ٤٣ نسبته

بأسرهم، فقد ازداد عدد اإلصابات اجلديدة بفريوس نقـص املناعـة البـشرية يف أوروبـا الـشرقية                  
وآســيا الوســطى والــشرق األوســط، وجنــم ذلــك إىل حــد كــبري عــن االســتخدام املتزايــد حلقــن  

سـيما   ، وال تقريبـا وتعـد النـساء يف مجيـع بلـدان أفريقيـا جنـوب الـصحراء الكـربى        . ملخـدرات ا
 عاماً، أشد عرضة خلطر اإلصابة بفـريوس نقـص املناعـة    ٢٤  و١٥الاليت تتراوح أعمارهن بني   

 احتمــال أن تزيــد إصــابة نــساء أفريقيــا املتعلقــة بانتــشار املـرض وتظهــر آخــر البيانــات . البـشرية 
كـثري مـن التقـدم الـذي        ويعـزى   . )٥(املائـة  يف ٣٠عـن رجاهلـا بنـسبة       باملرض،  راء  جنوب الصح 

 .زديـاد تـوافر العـالج مـن فـريوس نقـص املناعـة البـشرية               الإىل حـد كـبري      أحرز الحتواء املرض    
ماليـني شـخص مـن احلـصول علـى عـالج مـن               ٨ ، متكن ما يقـدر بــ      ٢٠١١ وحبلول هناية عام  

 بلدان، يقـع العديـد منـها يف منطقـة أفريقيـا             ١٠بشرية، وبلغت   اإلصابة بفريوس نقص املناعة ال    
حـصول اجلميـع    الغايـة املتمثلـة يف      الفريوس،  بـ  ذات معدالت اإلصابة املرتفعـة    جنوب الصحراء   

وعلى النقـيض مـن ذلـك، تلقـت نـسبة تقـل عـن               . )٦(على العالج املضاد للفريوسات العكوسة    
داً للفريوسـات العكوسـة يف بلـدان أوروبـا وآسـيا       يف املائة من أولئك املصابني عالجاً مـضا    ٢٠

  .)٧(الوسطى املنخفضة واملتوسطة الدخل

__________ 
اإليـدز عـن انتـشار اإليـدز      /يةاملتحـدة املـشترك املعـين بفـريوس نقـص املناعـة البـشر              تقريـر برنـامج األمـم     انظر    )٥(  

اإليـــدز /املتحـــدة املـــشترك املعـــين بفـــريوس نقـــص املناعـــة البـــشرية  ، برنـــامج األمـــم٢٠١٠ العـــامل لعـــام يف
 )٢٠١٠ جنيف،(

يتحقق تعميم االستفادة من اخلدمات عندما تبلغ إمكانية احلصول على العالج املضاد للفريوسـات العكوسـة                  )٦(  
 .ابني أو تتجازهااملائة من املص يف ٨٠ نسبة

توسيع نطاق املبادرات ذات األولوية بشأن فريوس نقص املناعـة          : حنو تعميم االستفادة من اخلدمات    ”: انظر  )٧(  
، منظمــة الــصحة العامليــة وبرنــامج    ٢٠١٠ التقريــر املرحلــي لعــام  ، “اإليــدز يف القطــاع الــصحي  /البــشرية
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املائـة   يف ١٧واخنفضت تقديرات حاالت اإلصابة باملالريا على الصعيد العاملي مبعـدل             - ٨
، مقترنـــةً بتراجـــع يف معـــدالت الوفيـــات الـــيت تـــرتبط حتديـــداً باملالريـــا        ٢٠٠٠ منـــذ عـــام 

 وقـف اإلصـابة بالـسل       غايـة كمـا أن العـامل ينتـهج مـساراً صـحيحاً لبلـوغ              . يف املائة  ٢٥ بنسبة
ويف . ٢٠٠٢والبدء بعكس مسار انتشاره، حيث سجلت معدالت اإلصابة اخنفاضاً منـذ عـام              

، أُنقـذ مـا يقـدر بـسبعة ماليـني شـخص باملعاجلـة            ٢٠١٠  و ١٩٩٥الفترة الواقعة ما بني عامي      
  .السل الناجحة ملرض

ياه الشرب من األهداف اإلمنائية لأللفية قبل مخـس سـنوات   الغاية املتعلقة مب   وبلغ العامل   - ٩
املائـة   يف ٨٩، توفرت مصادر حمسنة ملياه الشرب ملـا نـسبته   ٢٠١٠ويف عام  . من الوقت احملدد  

يف  يف املائة باملقارنة مع املعـدالت املـسجلة          ١٣من سكان العامل، وهي نسبة تبني زيادة قدرها         
املائـة مـن     يف ٩٢يف حـال اسـتمرت هـذه االجتاهـات األخـرية، ستحـصل نـسبة                و. ١٩٩٠ عام

، وهي نسبة ترتفـع كـثرياً عـن    ٢٠١٥سكان العامل على مصادر حمسنة ملياه الشرب حبلول عام       
   . دولياًا املتفق عليهالغاية

  
  أوجه القصور يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية   - باء  

ق األهداف اإلمنائية لأللفيـة متفاوتـا بـني املنـاطق والبلـدان ويف           ومع ذلك، ال يزال حتقي      - ١٠
 عرضـة  همالفئـات هتميـشا، وأكثـر   أكثـر النـاس فقـرا وأكثـر      ويف أغلب األحيـان، فـإن    .داخلها

منها نـوع اجلـنس والـسن واإلعاقـة واألصـل العرقـي هـي الـيت تـشهد          أسس خمتلفة   للتمييز على   
فقد تباطأ التقـدم يف بعـض اجملـاالت، وال تـزال بعـض            وعالوة على ذلك،    . أقل قدر من التقدم   

  . األهداف بعيدة املنال
األمـم  وتشري تقـديرات منظمـة      . وال يزال اجلوع ونقص التغذية أهم التحديات العاملية         - ١١

يعانون من اجلـوع يف عـام     كانوا   مليون شخص    ٩٢٥ أن   إىل) الفاو (ألغذية والزراعة املتحدة ل 
أن وعلى الـرغم مـن   . الخنفاض الذي حتقق يف الفقر من حيث الدخل      ويقابل هذا ا  . )٨(٢٠١٠

املفتـرض سـابقا،    ضارا إىل احلد     مل يكن    ،٢٠٠٨- ٢٠٠٧لفترة  خالل ا أثر أزمة أسعار الغذاء     
ــا جنــوب الــصحراء الكــربى وجنــوب آســيا      ــزال متفــشيا، ال ســيما يف أفريقي  فــإن اجلــوع ال ي

ية إزاء حـاالت اجلفـاف والفيـضانات، إىل جانـب           ويؤدي ضعف النظم الغذائ   ). باستثناء اهلند (
__________ 

املتحـــدة للطفولـــة  اإليـــدز ومنظمـــة األمـــم/لبـــشريةاملتحـــدة املـــشترك املعـــين بفـــريوس نقـــص املناعـــة ا األمـــم
 ).٢٠١٠ جنيف،) (اليونيسيف(

كيف تؤثر تقلبات األسعار على الـصعيد الـدويل يف االقتـصادات         : ٢٠١١حالة األمن الغذائي يف العامل      انظر    )٨(  
امج األغذيــة ؟ منظمــة األغذيــة والزراعــة، والــصندوق الــدويل للتنميــة الزراعيــة، وبرنــ احملليــة واألمــن الغــذائي

 ).٢٠١١روما (العاملي 
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وباإلضـافة إىل  . تدهور األراضي إىل تفـاقم انعـدام األمـن الغـذائي، ال سـيما يف البلـدان الفقـرية          
  . ثمة أوجه تفاوت كبرية ال تزال قائمة بني املناطق الريفية واملناطق احلضريةفذلك، 
وتـشري التقـديرات   . غذيـة بـني األطفـال   وكان التقدم بطيئا أيـضا يف احلـد مـن نقـص الت            - ١٢

الـدخل لـنقص الـوزن    املتدنيـة  األسر املعيـشية  شرحية األطفال يف  احتمال تعرض األخرية إىل أن 
ة، يف البلـدان الناميـ  الثرّيـة   األسـر املعيـشية     شـرحية األطفال يف   عن  ثالثة أمثال تقريبا    يزيد مبعدل   

بلـغ احتمـال تعـرض األطفـال الـذين يعيـشون            ي وعالوة على ذلك،  .  يف املائة  ٢٠البالغة نسبتها   
يف املناطق الريفية لنقص الوزن حنو ضعف احتمال تعرض األطفال يف األسر املعيـشية احلـضرية                

ميكـن أن يـؤدي إىل      ممـا   مـن أسـباب توقـف النمـو،         هـو   ونقص التغذيـة    . يف العامل النامي لذلك   
ت أن الربامج العامـة الـيت تـستهدف    وقد أظهرت الدراسا  . تضاؤل النمو املعريف والبدين للطفل    

ذات ُتعـدُّ   الفقراء، وهتدف إىل تعزيز املساواة بـني اجلنـسني وحتـسني اهلياكـل األساسـية الريفيـة                  
وبالتــايل، جيــب وضــع التغذيــة يف صــدارة . )٩(أمهيــة حامســة يف حتــسني النتــائج املتــصلة بالتغذيــة

ية السـتمرار نقـص التغذيـة يف البلـدان     جدول أعمال التنمية الوطنية الستئصال األسباب الرئيس     
  . النامية وأقل البلدان منوا

وعلى الرغم من إحراز بعض التقـدم حنـو حتقيـق قـدر أكـرب مـن املـساواة بـني اجلنـسني             - ١٣
، ال تــزال املــرأة يف وضــع غــري مــوات يف كــثري مــن ) مــن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة٣اهلــدف (

الوصول إىل فرص العمالة املنتجة يف القطاع الرمسـي واملـوارد           اجملاالت، وال سيما يف ما يتعلق ب      
وأكثر مـن نـصف النـساء       . اإلنتاجية والرعاية الصحية اجلنسية واإلجنابية وصنع القرار السياسي       

يف مجيـع أحنـاء العـامل      وال تزيد نسبة متثيل النـساء يف الربملانـات          يف العامل يعملن يف عمالة هشة،       
ــوارق مــستمرة بــني اجلنــسني يف     ويف معظــم. )١٠(عــن اخلمــس  ــزال مثــة ف ــة، ال ت ــدان النامي  البل

وتـؤدي آفـة العنـف ضـد النـساء والفتيـات، مبـا يف ذلـك         . احلصول على التعليم الثانوي والعايل  
مجيـع األهـداف اإلمنائيـة      حتقيـق   حنـو   التقـدم   مـسرية   زاع، إىل تعطيـل     ـالعنف اجلنسي املرتبط بالن   

  .لأللفية
 يف املائــة بــني عــامي ٤٧أن عــدد الوفيــات النفاســية اخنفــض بنــسبة  وعلــى الــرغم مــن   - ١٤

معـدل  أن  حالـة وفيـات يف مجيـع أحنـاء العـامل، و          ٢٨٧ ٠٠٠ ـ إىل ما يقدر بـ     ٢٠١٠ و   ١٩٩٠
__________ 

: ســد الفجــوات يف نتــائج الــصحة والتغذيــة: ألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــةل املنــصف التحقيــقالتــسارع يف انظــر   )٩(  
اللجنـة االقتـصادية    . ٢٠١١/٢٠١٢ املتعلق باألهداف اإلمنائيـة لأللفيـة        التقرير اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ    

ــيا واحملـــ  ــة آلسـ ــائي     واالجتماعيـ ــدة اإلمنـ ــم املتحـ ــامج األمـ ــة، وبرنـ ــيوي للتنميـ ــصرف اآلسـ ــادئ، واملـ يط اهلـ
 ).٢٠١٢ بانكوك(

، االحتاد الربملاين الدويل، هيئة األمم املتحدة للمساواة بـني اجلنـسني            ٢٠١٢ لعام   ،املرأة يف السياسة  دور  انظر    )١٠(  
 ).٢٠١٢نيويورك (ومتكني املرأة 
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ــن    ــية اخنفـــض مـ ــات النفاسـ ــل  ٤٤٠الوفيـ ــاة لكـ ــة وفـ ــا يف  ١٠٠ ٠٠٠ حالـ ــد حيـ ــل يولـ  طفـ
ة تفاوتـات متزايـدة يف املعرفـة    ، ال يزال التقـدم بطيئـا ومثـ    ٢٠١٠ يف عام    ٢٤٠ إىل   ١٩٩٠ عام

، ال ســيما بــني النــساء الفقــريات   وإمكانيــة احلــصول عليهــاالرعايــة الــصحية اإلجنابيــةاملتعلقــة ب
ونتيجة لذلك، فإن هدف خفض معدل الوفيات النفاسـية         . والريفيات، وأفراد الفئات الضعيفة   
ا يف أفريقيــا جنــوب بعيــد املنــال، ال ســيم  هــو هــدف ٢٠١٥بنــسبة ثالثــة أربــاع حبلــول عــام  

، والتوسـع يف  املراهقـات احلمـل يف أوسـاط   واسـتمر االخنفـاض يف معـدالت        . الصحراء الكربى 
العقـد األول مـن القـرن       نطاق استخدام وسائل منع احلمـل، ولكـن ال تـزال وتـرية التحـسن يف                 

ــه يف  احلــادي والعــشرين  وأحــد العوامــل .  مــن القــرن املاضــي التــسعيناتأبطــأ ممــا كانــت علي
 علـى يـد   الوفيات النفاسية هو الزيـادة يف نـسبة الـوالدات           معدالت  لرئيسية املسامهة يف خفض     ا

 يف املائــــة يف ٦٥ إىل ١٩٩٠ يف املائــــة يف عــــام ٥٥املمارســــني املهــــرة، الــــيت ارتفعــــت مــــن 
  .٢٠١٠ عام
 مليـون  ٦١ويف حني ازدادت معدالت االلتحـاق باملـدارس يف مجيـع املنـاطق، ال يـزال              - ١٥

ــل يف ــام    طفـ ــدارس يف عـ ــارج املـ ــة خـ ــة االبتدائيـ ــن الدراسـ ــصفهم  ٢٠١٠ سـ ــن نـ ــر مـ ، وأكثـ
. يف جنــوب آســيا)  مليــون١٣(يف أفريقيــا جنــوب الــصحراء الكــربى ومخــسهم  ) مليــون ٣٣(

ــيم         ــى التعل ــب عل ــادة الطل ــة إىل زي ــدارس االبتدائي ــام الدراســة يف امل ــدالت إمت ــادة مع وأدت زي
امليزانية من الوفاء بالطلب من خـالل توسـع   يف  من قيود ومل تتمكن البلدان اليت تعاين  . الثانوي

مناظر يف نطاق خدمات التعليم الثانوي، مما أدى إىل تسرب أعداد كبرية مـن املـراهقني الـذين                  
  .)١١(وتتأثر الفتيات أكثر من غريهن. لدراسة الثانويةمن ا األدىن املرحلةهم يف 
ــاه غــري احملــسن     - ١٦ ــاطق  ٤ة قــد اخنفــض إىل  ومــع أن اســتخدام مــصادر املي ــة يف املن  يف املائ

 يف املائـة مـن سـكان األريـاف يف           ١٩ فـإن ،  ٢٠١٠احلضرية يف مجيـع أحنـاء العـامل خـالل عـام             
ونظـرا ألن أبعـاد     . من خالل هذه املصادر غري املأمونـة      فقط  احلصول على املياه    بإمكاهنم  العامل  

 املؤشـرات غـري املباشـرة املـستخدمة     يفبشكل كـاف  السالمة واملوثوقية واالستدامة ال تنعكس    
يف تتبع التقدم احملرز حنو الغاية ذات الصلة من األهداف اإلمنائية لأللفية، فمن املرجح أن تقلـل                 

. هذه األرقام من تقدير العدد الفعلي لألشخاص الذين يستخدمون إمدادات املياه غـري املأمونـة             
 يفتقـرون إىل إمكانيـة الوصـول        )نـسمة يـون    بل ٢,٥(وال يزال حنو نصف سكان املناطق النامية        

ــصحي احملــسنة   ــصرف ال ــق ال ــسبة      . إىل مراف ــة بن ــامل إال تغطي ــق الع ــن حيق ــة، فل ــالوترية احلالي وب
 يف املائــة املطلوبــة لتحقيــق ٧٥  الـــن نــسبةعــ، وهــو مــا يقــل ٢٠١٥املائــة حبلــول عــام  يف ٦٧

__________ 
ــاملي للمــساواة انظــر   )١١(   ــيم األطلــس الع ــسني يف التعل ــني اجلن ــة     ب ــم والثقاف ــة والعل ــم املتحــدة للتربي ، منظمــة األم

 ).٢٠١٠ باريس(



A/67/257  
 

12-45323 9 
 

 مليــون نــسمة يف هــذا ٢٧١وبــالرغم مــن حــدوث اخنفــاض قــدره . األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة
ــام    ــذ ع ــداد من ــزال  ١٩٩٠التع ــال ي ــراء    ١,١، ف ــوط يف الع ــسمة ميارســون التغ ــون ن ــة .  بلي ومث

لـتخلص مـن النفايـات      من جـراء ا   جمتمعات بأكملها تتعرض يوميا ألخطار صحية وبيئية كبرية         
  .مالئم ية بشكل غريالبشر
فقـــد بلغـــت . ا إىل حـــد مـــاويبـــدو التقـــدم احملـــرز يف حتقيـــق األهـــداف البيئيـــة ضـــعيف  - ١٧

ــة   ــات العاملي ــري يف عــام   ٣٠,١االنبعاث ــون طــن مت ــم يظــ ، ٢٠٠٩ بلي ــسبة  وهــو رق ــى بن ل أعل
ــام   يف ٣٩ ــستوى عـ ــة عـــن مـ ــالغ ١٩٩٠املائـ ــن متـــري ٢١,٧ البـ ــون طـ ــوع .  بليـ إال أن جممـ

 حيـث كـان قـد بلـغ         ٢٠٠٨ عن عـام     ٢٠٠٩االنبعاثات العاملية اخنفض اخنفاضا طفيفا يف عام        
وقـد عـزي هـذا االخنفـاض إىل اخنفـاض طفيـف يف اإلنتاجيـة نتيجــة        . ن طـن متـري   بليـو ٣٠,٢

  . لألزمة العاملية
ذروة جديــــدة يف وبلـــغ  واســـتمر اإلفـــراط يف اســـتغالل مـــصائد األمســـاك البحريـــة         - ١٨
  . يف املائة٣٢األرصدة السمكية إىل اإلفراط يف استغالل ، عندما ارتفعت نسبة ٢٠٠٨ عام
وأصـبح العنـف    . ٢٠١١ و   ٢٠١٠زاع مسألتني رئيسيتني يف عـامي       ـلن السالم وا  وظل  - ١٩

عــوق التقــدم حنــو حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة  يأحــد أكــرب العوائــق الــيت تعرقــل التنميــة، وبالتــايل  
ويعــيش حــوايل مخــس البــشرية يف بلــدان تعــاين مــن قــدر كــبري مــن العنــف والــصراع   . لأللفيــة

 املقـتلعني مـن ديـارهم   وبلـغ جممـوع األشـخاص      . )١٢(السياسي وانعدام األمن وهـشاشة اجملتمـع      
 فيها إىل حـد كـبري    توهذه الزيادة يف عدد الالجئني قد تسبب      . ٢٠١١ماليني نسمة يف عام      ٤

أعمــال العنــف الــيت انــدلعت بعــد االنتخابــات يف كــوت ديفــوار، وأعمــال العنــف اجلاريــة يف    
ناميــة أربعــة مــن كــل مخــسة مــن  وتستــضيف البلــدان ال. الــصومال، وانتفاضــات الربيــع العــريب
  .الالجئني الفارين من تلك احلاالت

    
يتطلب حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية منوا يتسم باالستقرار واإلنـصاف            -ثالثا   

 والشمول
 واالرتفـاع املفـاجئ يف   ٢٠٠٩- ٢٠٠٨أدت األزمة االقتصادية واملالية خـالل الفتـرة      - ٢٠

ــة إىل حــدوث    ــة والطاق ــق     أســعار األغذي ــة إىل حتقي ــة الرامي ــود العاملي ــة خطــرية يف اجله  انتكاس
ــة          ــار األزم ــى آث ــب عل ــافح للتغل ــاملي يك ــصاد الع ــزال االقت ــة، وال ي ــة لأللفي ــداف اإلمنائي . األه

يــزال النمــو بطيئــا يف البلــدان املتقدمــة النمــو، وهــو مــا يعرقــل أيــضا التقــدم االقتــصادي يف   وال
__________ 

كامربيــدج، اململكــة (، أمانــة إعــالن جنيــف  مواجهــات مميتــة: ٢٠١١ العــبء العــاملي للعنــف املــسلح انظــر   )١٢(  
 ).٢٠١١املتحدة، 
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دد االنتعــاش احلـذر، ممـا يــؤدي إىل عـدم الـيقني يف آفــاق     ومثـة خمــاطر كـبرية هتـ   . البلـدان الناميـة  
تـزداد  ونتيجة لذلك، ال تـزال البطالـة مرتفعـة وأزمـة الوظـائف العامليـة                . )١٣(توليد فرص العمل  

 مليـون عامـل     ٩٠٠ مليون شـخص عاطـل عـن العمـل يف العـامل، بينمـا مثـة                  ٢٠٠فهناك  : حدة
 من كـل    اويف اجملموع، فإن واحد   . ة ما  الفقر وإن كان لديهم عمل بصور      حتت وطأة يرزحون  

متامـا أو جزئيـا أو يعـيش يف أسـرة           عـن العمـل      على الصعيد العـاملي هـو إمـا عاطـل            عمالثالثة  
  .)١٤(من الدخل فيها أقل من دوالرين يف اليومالواحد يبلغ نصيب الفرد 

ــشعوب      - ٢١ ــاه ال ــسية لرف ــسي   . والعمــل هــو أحــد اجلوانــب الرئي ــيس املــصدر الرئي وهــو ل
دخلها فحسب، ولكنـه أيـضا مـصدر للكرامـة اإلنـسانية والـشعور بالقيمـة الذاتيـة، ولتحديـد                    ل

ووفقــا للبنــك الــدويل، فــإن العمــل الالئــق يتــيح قــدرا  . العالقــات االجتماعيــة وتــشكيل اهلويــة
مناســبا مــن الــدخل لــتمكني األســر مــن تلبيــة احتياجاهتــا األساســية ويعــزز التنميــة االجتماعيــة   

وبالتـايل، فـإن هتيئـة      . األفراد وأسرهم وجمتمعـاهتم احملليـة     قدرات   من خالل تعزيز     األوسع نطاقا 
 بـني النمـو االقتـصادي والتنميـة البـشرية الـشاملة       العـروة الـوثقى   فرص عمل الئقة ومنتجة ميثل      

 مليــون فرصــة عمــل علــى ٦٠٠وتــشري التقــديرات إىل أنــه ســيتعني إجيــاد . واالزدهــار املــشترك
 ملعاجلــة املتــأخرات املتراكمــة مــن البطالــة وتــوفري فــرص عمــل لألشــخاص   مــدى العقــد املقبــل

الفئـات الـضعيفة     و كـل مـن الـشباب     بأزمـة الوظـائف     ويتأثر  . حديثي الدخول إىل سوق العمل    
ن بفـريوس نقـص املناعـة    ومن السكان، مبن فيهم األشـخاص ذوو اإلعاقـة، واألشـخاص املـصاب        

  . )١٤(صوص، والنساء على وجه اخل)١٥(اإليدز/البشرية
واستمرار ارتفاع معدل البطالة هو أمر يف صميم األزمة االقتصادية احلاليـة يف البلـدان                 - ٢٢

ومعــدالت البطالــة املفتوحــة مرتفعــة أيــضا يف بعــض البلــدان الناميــة، ولكــن يف . املتقدمــة النمــو
كل األكثـر    هـشاشة ظـروف العمـل والعمالـة الناقـصة املـشا            غالبـا مـا متثـل     معظم البلدان النامية    

__________ 
، إدارة الـشؤون االقتـصادية   ٢٠١٢ف عـام  منتـص يف العـامل، حتـديث حـىت        ة االقتـصادي  احلالة والتوقعات انظر    )١٣(  

 ).٢٠١٢نيويورك، (واالجتماعية 
 ).٢٠١٢جنيف، (، منظمة العمل الدولية ٢٠١٢االجتاهات السائدة يف العمالة على الصعيد العاملي انظر   )١٤(  
  أشخاص مصابني بفريوس نقص املناعة البشرية هم يف سـن العمـل، فـإن مـا يبلـغ                  ١٠ من كل    ٩يف حني أن      )١٥(  

 يف املائة من اجمليبني على االستبيان أشاروا إىل فقداهنم للوظائف نتيجـة إلصـابتهم بفـريوس نقـص املناعـة                     ٤٠
انظر االجتماع السادس والعشرين جمللس تنسيق برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقـص              . البشرية

ــشرية  ــة البــــــ ــدز /املناعــــــ ــف، (اإليــــــ ــشب  )٢٠١٠جنيــــــ ــرابط الــــــ ــى الــــــ ــاح علــــــ ــايل، متــــــ : كي التــــــ
http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/dataimport/pub/agenda/2010/20100504_ngo_repo

rt_final_en.pdf.  
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 العمـال، وال سـيما يف أقـل البلـدان منـوا، العمالـة أساسـا يف                  وجيـد . )١٦(إحلاحا يف سوق العمـل    
ــثريا        ــضة، وكـ ــور املنخفـ ــة وذات األجـ ــضة اإلنتاجيـ ــشطة املنخفـ ــي واألنـ ــري الرمسـ ــاع غـ القطـ

، واجـه أكثـر مـن       ٢٠١١ويف عـام    . يفتقرون إىل أي شكل من أشكال احلمايـة االجتماعيـة          ما
منظمــة العمــل حــسب تعريــف  شــخص يف مجيــع أحنــاء العــامل ظروفــا هــشة للعمــل  بليــون١,٥

ــة ــدد اإلمجــايل للعمــال يف العــامل         . )١٤(الدولي ــا يقــرب مــن نــصف الع  ويــشكل هــذا العــدد م
  ).يف املائة ٤٩,١(

ومــن أجــل معاجلــة العجــز يف الوظــائف وإجيــاد مــا يكفــي مــن فــرص العمــل الالئقــة        - ٢٣
ــة احتياجــات    ــدة،   واملنتجــة لتلبي ــة املتزاي ــوة العامل ــن  الق ــد م ــصادات  ال ب ــاق االقت ــيع نط . توس

ففي ضوء تغـري املنـاخ والتحـديات البيئيـة األخـرى            . افياكوحده  للنمو االقتصادي   يكون ا  ولن
والتفاوتـات االقتــصادية الـسائدة، ينبغــي أن تــصبح أمنـاط النمــو مــستدامة مـن حيــث اســتخدام     

.  بـشكل أقـوى    يف منـو اإلنتاجيـة    كـذلك   مالـة، وأن تـسهم      املوارد الطبيعية واجملـاالت كثيفـة الع      
وسيتطلب إعادة توجيه أمناط النمو أن تستهدف سياسـات االقتـصاد الكلـي لـيس فقـط توليـد                    
فــرص العمــل بــشكل أكثــر صــراحة، ولكــن أن تكــون متــسقة أيــضا مــع التجــارة واالســتثمار    

العمــل فــرص ملوجهــة حنــو إجيــاد واملاليــة والــصناعة والتنميــة الريفيــة والــسياسات االجتماعيــة ا 
  .الالئق للجميع، وزيادة اإلنتاجية املستدامة بيئيا

  
  النمو االقتصادي الشامل والعمالة املنتجة  - ألف  

متثل سياسات االقتصاد الكلـي عنـصرا أساسـيا مـن عناصـر النمـو االقتـصادي الـشامل                     - ٢٤
لبلـدان املتقدمـة دلـيال علـى أمهيـة          وتقدم املشاكل االقتـصادية األخـرية يف ا       . وإجياد فرص العمل  

اســـتقرار االقتـــصاد الكلـــي واالســـتجابات املناســـبة علـــى صـــعيد الـــسياسة العامـــة للـــصدمات 
  .واألزمات

وينبغـــي أن تكـــون األهـــداف النهائيـــة للـــسياسات املتعلقـــة بتحقيـــق االســـتقرار علـــى   - ٢٥
ويـؤدي  . رص العمـل  مستوى االقتصاد الكلي هي حتقيق منو اقتـصادي مـستقر وتيـسري إجيـاد فـ               

كل من استقرار األسعار ومستويات الديون املمكن حتملها دورا هامـا مـن خـالل التـأثري علـى          
ومن أجل حتقيق هذه األهداف املتوسطة األجـل، حتتـاج البلـدان            . القرارات اخلاصة باالستثمار  

دوات وتـشمل هـذه األ    . حليز سياسـايت مـن أجـل املرونـة يف اسـتخدام أدوات االقتـصاد الكلـي                
، ونظــام سياســة نقديــة يــدعم كــال مــن النمــو   ةالــسياسة املاليــة املعاكــسة للــدورات االقتــصادي 

__________ 
رف منظمة العمل الدولية العمالة اهلشة بأهنا عمل الشخص حلسابه اخلاص أو حلـساب أسـرته بـشكل غـري        عُِّت  )١٦(  

االجتاهـات الـسائدة يف   انظر (لب بظروف عمل صعبة ودخول منخفضة مدفوع األجر ويتسم كالمها يف الغا 
 .)٢٠١٢العمالة على الصعيد العاملي، 
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املستدام واسـتقرار األسـعار، ونظـام سـعر صـرف ييـسر التكيـف علـى صـعيد االقتـصاد الكلـي                
وجيـب أن يكِمـل     . وعلى املستوى اهليكلي الـذي يـدعم إجيـاد فـرص العمـل علـى حنـو مـستدام                  

  .يم لألسواق املالية وإشراف عليها يتسمان بالقوة واحلصافةهذه السياسات تنظ
ــزيج مــن     - ٢٦ ــاج إىل أن   هــذه وختتلــف تفاصــيل أي م ــدان وحتت ــاختالف البل ــسياسات ب ال

مواتيــة مــن بيئــة هتيئــة وســيتطلب التنفيــذ النــاجح  . تكــون مــصممة حــسب الظــروف الوطنيــة 
ظـروف االقتـصادية العامليـة الراهنـة        وتتطلـب ال  . عامليـة وتنـسيق الـسياسات الدوليـة       السياسات  ال

املزيــد مــن التحفيــز املــايل القــصري األجــل مــن أجــل كــسر دورة ارتفــاع نــسبة البطالــة وضــعف 
ومييل التنويع االقتصادي الذي يعيـد توجيـه اإلنفـاق احلكـومي مـن       . النموبطء  الطلب الكلي و  

مة وتوليـد الطاقـة، وخاصـة يف        أجل التغلب على اختناقات البنية التحتية وتعزيز الزراعة املستدا        
االقتصادات املعتمدة على الصادرات الرئيسية، إىل إحـداث أثـار قويـة وفوريـة يف العمالـة، مـع               

وبـصفة خاصـة، تقـدم االسـتثمارات يف         . )١٣(حتسني آفاق النمو الطويل األجل يف نفس الوقت       
 الكثيفـــة مـــن  املتجـــددة، الـــذي يكـــون عـــادة أكثـــر اســـتخداما للقـــوة العاملـــة ةقطـــاع الطاقـــ

تضع االقتصادات على مـسار لـيس       حيث  التكنولوجيات احلالية لتوليد الطاقة، فائدة مزدوجة،       
وميكـن بالتـايل لـسياسات االقتـصاد        . )١٧( أيـضا   غين بفرص العمل   هولكنفحسب  أكثر استدامة   

ملـة   اليـد العا   -الكلي القيام بإسهامات هامة من خالل تسخري التغيري اهليكلـي وحتويـل املـوارد               
ــة أكــرب ملــنح أجــور     - ورأس املــال معــا ــة أعلــى وبالتــايل ذات إمكاني  حنــو أنــشطة ذات إنتاجي

وسيكون جملموعـة متماسـكة مـن الـسياسات التجاريـة           . ومع ذلك، فهي ليست كافية    . مالئمة
واالســتثمارية واملاليــة والــصناعية والتعليميــة واالجتماعيــة مجيعهــا دور تؤديــه يف تيــسري التغــيري   

  .لفرص العملتوفريا ي ووضع االقتصادات على مسار منو أكثر استدامة واهليكل
. وغالبا ما حيدث دخول الشركات اخلاصة يف جمـاالت عمـل جديـدة تـآزرات إجيابيـة                  - ٢٧

ــال حــرة          ــة ملباشــري أعم ــة أمثل ــدة ودينامي ــة يف صــناعات جدي ــتثمارات األولي إذ تعطــي االس
ني مــن الــشباب، وتــبين القــدرات التكنولوجيــة  آخــرين، وتــؤدي إىل تــدريب العــاملني واخلــرجي 

تحقـق  تومع ذلـك، لـن      . الطلب على مدخالت وأنشطة قد ال تكون موجودة حمليا بعد         فز  وحت
يف تطـوير   بـدء   التكـاليف   نظـرا ل  قـوى الـسوق،     كليا حتت رمحـة     مكاسب عديدة إذا ما تركت      

ــدة   ــات جدي ــل عــدم   تكنولوجي ــة لتلاألســواق مراعــاة وغريهــا مــن العوامــل، مث . كــاليف البيئي
وميكـن أن   . وسيكون للحكومـات دور هـام تؤديـه يف تعزيـز االبتكـار ذي األمهيـة االجتماعيـة                 

تقوم بذلك من خالل دعـم قطاعـات حمـددة، وتـوفري فـرص احلـصول التفـضيلي علـى التمويـل                    

__________ 
، برنـامج األمـم املتحـدة    ”Green Jobs: Towards Decent Work in a Sustainable, Low-Carbon World“انظـر    )١٧(  

 ).٢٠٠٨نريويب، (للبيئة، 
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واالئتمــان، وضــمان حــصص يف األســواق مؤقتــا أو احلــصول علــى املــدخالت مــن خــالل          
ة، وتــوفري فــرص احلــصول علــى البحــوث والتكنولوجيــا، وتنفيــذ تــدابري   سياســات جتاريــة مرنــ

  .أخرى مصممة خصيصا لسياقاهتا الوطنية اخلاصة
ولئن كانت اخلدمات والصناعة التحويلية احلديثة واملتطورة تكنولوجيا تعطي إمكانيـة             - ٢٨

ذين القطـاعني  منو واعدة وآفاقا إلجياد فرص العمل، جيب أن يصاحب اجلهود املبذولة لدعم هـ     
إذ يظـل القطـاع الزراعـي املـصدر الرئيـسي للـدخل والغـذاء والعمـل                 . الدعُم املتواصل للزراعـة   

وتـؤدي الزراعـة املنتجـة دورا هامـا يف املرحلـة األوىل             . بالنسبة لغالبية الفقراء يف البلدان الناميـة      
اخيل املـزارعني مـن   وال تـؤدي زيـادة اإلنتاجيـة الزراعيـة إىل ارتفـاع مـد      . مـن التحـول اهليكلـي   

أصحاب احليازات الصغرية فحـسب، ولكـن بإمكاهنـا أيـضا أن توجـد فـرص العمـل وأن ترفـع          
ــة يف           ــة العالي ــرا للكثاف ــة نظ ــاطق الريفي ــا يف املن ــة هب ــري املرتبط ــة أو غ ــة بالزراع ــداخيل املرتبط امل

خـسائر مـا بعـد    استخدام اليد العاملة يف الزراعة، يف حني تقلل معاجلـة املنتجـات الزراعيـة مـن            
ويعد الدعم العـام لتيـسري الزيـادة يف اإلنتاجيـة أمـرا بـالغ               . احلصاد، وبالتايل تعزز األمن الغذائي    

ــا       ــة والتكنولوجي ــوم الزراعي ــة والعل ــة الريفي ــة التحتي ــة، مبــا يف ذلــك االســتثمارات يف البني األمهي
لــى االئتمــان  واالبتكــار والتعلــيم واخلــدمات اإلرشــادية، وكــذلك زيــادة فــرص احلــصول ع       

واخلدمات املاليـة، واملـدخالت، والتـأمني، والوصـول إىل األسـواق، واحلـصول علـى األراضـي                  
  .وحقوق امللكية املضمونة، وخاصة بالنسبة للنساء والفئات الضعيفة من السكان

  
  االستثمار يف املهارات واحلماية االجتماعية: إجياد فرص عمل الئقة ومنتجة  - باء  

ــة، ونظــم احلــد األدىن     ميكــن لكــل    - ٢٩ ــوة العامل ــة مهــارات الق مــن االســتثمارات يف تنمي
ــة ال   ــوانني محاي ــة لألجــور وق ــة     عمال ــشجيع تنمي ــق وت ــوفري شــروط العمــل الالئ ــساهم يف ت أن ت

نظر أحيانا إىل احلـد األدىن لألجـور وقـوانني محايـة العمالـة علـى أهنـا                  وُي. اجتماعية أوسع نطاقا  
.  يف القطـاع الرمسـي  عمالـة مـل وتتـسبب يف اخنفـاض مـستويات ال     دخل اجلمود إىل أسـواق الع     ُت

ــك، تُ  ــع ذل ــدة        وم ــوفر فائ ــوق العمــل ت ــة حق ــيت هتــدف إىل محاي ــة ال ــر البحــوث أن األنظم ظه
 دون إحــداث أي خــسارة كــبرية مــن حيــث  - اخنفــاض عــدم املــساواة  -اجتماعيــة ملموســة 

ــة  ــاج والعمال ــة  وتعتمــد  .)١٨(اإلنت ــد العامل ــة واحلــضرية، وبــني    بــني امل-حركــة الي ــاطق الريفي ن
 أكثـر علـى عناصـر متكينيـة مثـل           -القطاعات والصناعات وبني القطاعني الرمسي وغري الرمسـي         

تكلفــة، امليــسور الد واملهــارات واملعــارف والبنيــة التحتيــة ونظــم النقــل، والــسكن   يــاجلالتعلــيم 
 والتعلــيم ، والتغذيــة،عتــرب الــصحةتو. احلــصول علــى رأس املــال إمكانيــة واألنظمــة املناســبة، و

__________ 
ـــانظ  )١٨(    Labour market institutions around the world”, Richard B. Freeman (Cambridge, United“رـــ

Kingdom, 2007).  
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إمكانيـة التنقـل يف أسـواق       ومـن أجـل زيـادة       . قـوة عاملـة منتجـة     إلنـشاء   األساسي أسسا هامـة     
العمل وفرص العمل الالئق، حتتاج البلدان إىل إعطاء األولوية للتدابري الـيت تعـزز تلـك العوامـل                  

  .التمكينية
املون حلساهبم اخلاص، الوصـول     العمبن فيهم   ويفتقد العاملون يف القطاع غري الرمسي،         - ٣٠

إىل شبكات األمان وغريها من أشـكال احلمايـة االجتماعيـة ويعملـون يف ظـل ظـروف ال تفـي            
وهــم معرضــون بــشدة للــصدمات االقتــصادية واألخــرى املرتبطــة       . باملعــايري الدوليــة للعمــل  

 بالطقس، وميكن ألي خسارة يف الـدخل أن تـؤدي إىل خـسارة يف األصـول مـع حـدوث آثـار                     
ويعتـرب دمـج عمـال القطـاع غـري الرمسـي يف نظـم تغطيـة اجتماعيـة                   . سلبية على املـدى األطـول     

شاملة ومستدامة ماليا أمرا بالغ األمهية من أجـل جتنـب وقـوع خـسائر علـى املـدى الطويـل يف                      
ــصري        وميكــن تــوفري هــذه احلمايــة    . التنميــة البــشرية نتيجــة لوقــوع صــدمات علــى املــدى الق

ة مــن خــالل جمموعــات بــرامج تــضمن حــصول اجلميــع علــى اخلــدمات         االجتماعيــة بفعاليــ 
ــضعفاء، واســتحقاقات       ــة للعمــال ال ــدخل والتحــويالت العيني ــوفر ال ــة األساســية، وت االجتماعي
البطالــة والعجــز، واملعاشــات التقاعديــة املدعومــة املمنوحــة للمــسنني، وحــصول اجلميــع علــى    

ُتكمــل نظـــم احلمايـــة  و. لـــصحية األساســـيةالرعايــة الـــصحية اإلجنابيــة وغريهـــا مـــن الرعايــة ا   
ــشاملة  ــة ال ــة،     االجتماعي ــة االجتماعي ــادرة احلــد األدىن للحماي ــا يف مب ــرويج هل ، كمــا جيــري الت

ومـن األمهيـة    . الربامج اليت تعزز التنمية االقتصادية الـشاملة ومتيـل إىل دعـم احلـراك االجتمـاعي               
ي وغـري الرمسـي إذا مـا أريـد جتنـب            مبكان أن تكون متاحـة للنـاس يف كـل مـن القطـاعني الرمسـ               

ـــ  .اعتمـــاد هنـــج مـــن مـــستويني  أنـــشئ يف ذي ودمـــج النظـــام الـــصحي املوحـــد يف الربازيـــل، ال
اسـتفادة مجيـع املـواطنني مـن الفوائـد الـصحية            ، بنجـاح نظـامني سـابقني مـن أجـل            ١٩٨٩ عام

  .يعملون يف القطاع غري الرمسيعلى قدم املساواة، مبن فيهم معظم من 
النطاق اهلائل لتحدي العمالـة بعـض احلكومـات إىل وضـع بـرامج عمالـة عامـة،                  ودفع    - ٣١

تقدم النقد واملواد الغذائية أو غريها من التحويالت العينية لغري القـادرين علـى العثـور علـى أي         
للفئـات  علـى وجـه التحديـد      خلـدمات   اوهـي تـسمح أيـضا بتقـدمي         . شكل مـن أشـكال العمالـة      

الـــصعب الوصـــول إليهـــا عـــن طريـــق تـــدابري الـــسياسة العامـــة  احملرومـــة الـــيت قـــد يكـــون مـــن 
وباإلضافة إىل ذلك، تقدم برامج األشـغال العامـة احلمايـة االجتماعيـة يف أوقـات                . )١٩(األخرى

وهي تشمل يف كثري من األحيان بناء البنية التحتيـة وغريهـا مـن األصـول          . األزمات االقتصادية 
قــدرة اإلنتاجيــة وأن تتــيح فرصــا أفــضل لالســتثمار      اجملتمعيــة املنتجــة الــيت ميكــن أن تعــزز ال    

ــة ــوب       . والعمال ــة جن ــة الواقع ــدان األفريقي ــد مــن البل ــربامج يف العدي ــذ هــذه ال ــا تنفي ــتم حالي وي
__________ 

  .E/2012/33انظر   )١٩(  
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الــصحراء الكــربى، ولكنــها تــستخدم أيــضا ملعاجلــة آثــار الــصدمات املناخيــة يف جنــوب آســيا    
  .وأمريكا الالتينية

 أكثـر اسـتدامة يف بيئـة تتـسم بالبطالـة املزمنـة أو العمالـة        و تعطـي الـربامج الدائمـة أثـرا      - ٣٢
املالذ األخـري إلجيـاد فـرص العمـل،     ضمان العمالة، تؤدي احلكومات دور برامج ففي  . الناقصة

ويعــد القــانون الــوطين . فــرص العمــل والــدخل لعــدد أدىن مــن األيــام يف الــسنة  حيــث تــضمن 
أسـرة  ؛ إذ يـضمن لكـل    يف هـذا الـصدد  املثـال األبـرز  لضمان العمالة يف املناطق الريفية يف اهلنـد   

وتفيــد حكومــة .  يــوم عمــل ســنويا يــؤدى عنــها احلــد األدىن لألجــور١٠٠مــا أقــصاه معيــشية 
، يــوفر العمالــة ٢٠٠٤ منــذ عــام لنافــذجنــوب أفريقيــا أن برناجمهــا املوســع لألشــغال العامــة، ا  

ه علـى حنـو متواصـل منـذ         اقـ  نط  يـوم، وأنـه جـرى توسـيع        ١٠٠القصرية األجل ملـدة متوسـطها       
ــر مـــن   . إنـــشائه ــاد أكثـ ــامج إىل إجيـ ــول   ١,٥ويهـــدف الربنـ ــنويا حبلـ ــة عمـــل سـ ــون فرصـ  مليـ

  .٢٠١٤ عام
وتتطلب هذه الربامج اليت تقلل مـن الفقـر وتـساعد العمـال علـى االنتقـال إىل أشـكال                      - ٣٣

مـن أجـل تلبيـة      عمالة أكثر استقرارا، تقييما دقيقا للسياق احمللـي كـي يتيـسر تعـديل تـصميمها                 
  .احتياجات حمددة

  
  تنمية املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم وإجياد فرص العمل  - جيم  

متيــل املؤســسات الــصغرية واملتوســطة احلجــم إىل أن تكــون قــوة دافعــة رئيــسية للنمــو      - ٣٤
 االقتصادي وإجياد فرص العمل وتوفري أسباب املعيشة يف معظم البلدان الناميـة، ولكنـها تواجـه               

بنيـة حتتيـة   عـدم وجـود   ويتـسبب  . عددا من التحديات اليت تقوض قدرهتا التنافسية واسـتدامتها   
مادية وغري مادية يف كثري من البلدان النامية يف حرمان املؤسـسات الـصغرية واملتوسـطة احلجـم               

 وصوهلا إىل األسـواق   من إمكانية   على حنو كبري من املزايا وقد حيد من استفادهتا من التصدير و           
ويكـون  . ، ومن روابطها مع شركات أكرب واندماجها يف شـبكات اإلنتـاج الدوليـة            أيضا احمللية

وغالبـا مـا ختـضع املؤسـسات الـصغرية          بـاهظ التكـاليف،     التسجيل الرمسي يف كثري من األحيان       
ــتغالل اواملتوســـطة احلجـــم  ــومينيالسـ ــافعهم الشخـــصية ملـــوظفني العمـ ــة ملنـ ــبهم خدمـ .  ملناصـ

ــذه ا  وال ــستويف ه ــروط       ت ــة ضــمانات، ش ــاب أصــول ميكــن أن تكــون مبثاب ملؤســسات، يف غي
اإلقراض املطلوبة من معظـم البنـوك، يف حـني ال تقـدم عـادة مؤسـسات التمويـل البـالغ الـصغر                       

، يفتقد العديـد     احلرة ومن حيث اجلوانب املتعلقة مبباشرة األعمال     . قروضا من احلجم املطلوب   
أيـضا املهـارات اإلداريـة والدرايـة باألعمـال التجاريـة       من الشركات الصغرية واملتوسطة احلجم   

وعادة ما يؤدي توسع املؤسسات الصغرية واملتوسـطة احلجـم،          . من أجل اإلقدام على االبتكار    
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 األسـواق، وبالتـايل   غـراق يف غياب االبتكار وعندما حيدث التركز يف األسواق املوجـودة، إىل إ         
  .إىل تقليل هوامش الربح وآفاق العمالة

ولــذلك، إذا أريــد للمؤســسات الــصغرية واملتوســطة احلجــم أن تــوفر أســباب املعيــشة     - ٣٥
الكرميــة، جيــب علــى احلكومــات وضــع جمموعــة تــدابري دعــم متماســكة تــستجيب الحتياجاهتــا  
اخلاصة، وتـوفر فـرص احلـصول علـى املـدخالت واالئتمـان والوصـول إىل األسـواق، وكـذلك                    

وال بـد مـن إدخـال       .  خـالل التـدريب علـى املهـارات        معاجلة القيود علـى مـستوى العـرض مـن         
حتسينات على البنية التحتية لضمان إمداد بالطاقة موثوق وثابت، وروابـط وطـرق نقـل فعالـة،         

وعلـى املـستوى الكلـي، هنـاك حاجـة إىل           . واحلصول على تكنولوجيا املعلومـات واالتـصاالت      
بتكـار والنمـو، ويقلـل يف نفـس         وضع إطار سياسة عامة اقتصادية قوي وثابت يشجع أيـضا اال          

وميكـن حتـسني فـرص    . الوقت من التقلبات وعدم اليقني وييسر احلصول علـى التمويـل اخلـاص    
مباشـر  القروض بشكل   احلصول على االئتمان كذلك من خالل تقدمي املؤسسات املالية العامة           

 العــام وتــوفري الــضمانات ألنــواع معينــة مــن القــروض ومــصادر متويــل مــشتركة مــن القطــاعني  
  . )٢٠(واخلاص

وميكن أن تيسر احلكومات الوصول إىل األسواق مـن خـالل ختـصيص نـسبة دنيـا مـن                     - ٣٦
املناقــصات احلكوميــة للمؤســسات الــصغرية واملتوســطة احلجــم، مــن خــالل عــدم فــرض شــرط 
ــشطة          ــتعانة الن ــشاريع، واالس ــن أجــل امل ــاءات م ــدم عط ــيت تق ــى املؤســسات ال حجــم أدىن عل

وميكـن أن ميثـل     . ت من أجل املـشاريع أو لتكـون مـشاركة يف مـشاريع أكـرب              خبدمات املؤسسا 
بنــاء جمموعــات مــن املؤســسات الــصغرية واملتوســطة احلجــم الــيت تنــشط يف جمــال معــني خطــوة 

  .مفيدة حنو متكينها
ــصغرية        - ٣٧ ــسبة للمؤســسات ال ــدريب املهمــة بالن ــرامج املهــارات والت ــوفري ب وباإلمكــان ت

خالل توسيع املناهج التعليمية الوطنية لتشمل التدريب املهـين والتـدريب           واملتوسطة احلجم من    
يف جمــال األعمــال التجاريــة مــن خــالل تعزيــز الفــرص، خــصوصا بالنــسبة ألولئــك العــاملني يف  

، ومــن خــالل إشــراك املؤســسات   )٢١(القطــاع غــري الرمســي، للحــصول علــى التــدريب املهــين   
  .تظاما يف الشراكات بني القطاعني العام واخلاصومباشري األعمال احلرة على حنو أكثر ان

  
__________ 

 Small and medium enterprises (SMEs) as drivers of productive capacity and job creation in“انظـر    )٢٠(  

”Africa: regional preparatory meeting for Africa٢٠١٢أديس أبابا، (القتصادي واالجتماعي ، اجمللس ا.(  
 Promoting productive capacity, employment and decent work in Asia and the Pacific: a regional“ انظـر   )٢١(  

approach to sustained, inclusive and equitable growth and achieving the MDGs”،   اجمللـس االقتـصادي 
 ).٢٠١١تو، اليابان، كيو(واالجتماعي 
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  بطالة الشباب مسالة حمورية يف االستقرار االجتماعي واالقتصادي  - دال  
 مرتفعـا جديـدا     مة النمو والبلدان الناميـة مـستوى      بلغت بطالة الشباب يف البلدان املتقد       - ٣٨

. طلني عـن العمـل     مليونـا مـن الـشباب بـني صـفوف العـا            ٧٥، حيث كـان حنـو       ٢٠١١يف عام   
 عـدد متزايـد مـن        كـثرية  ويوجـد يف بلـدان     ،)٢٢( أي حتـسن   ٢٠١٢ُتظهر اإلسقاطات لعـام      وال

وإذ أصـبح الـشباب يتلقـون تعليمـا أفـضل           . الشباب الذين ال ينتظمون يف الدراسة وال يعملون       
يواجهـون صـعوبات يف احلـصول علـى العمـل الكـرمي، وهـو مـا يتـرك لـدى           فُهـم  من ذي قبل،  

ــة املتاحــة هلــم   الكــثري  ــة علــىوتترتــب . منــهم شــعورا باإلحبــاط واخليبــة إزاء آفــاق العمال  بطال
ض القــدرة علــى الكــسب  الــشباب آثــار اجتماعيــة واقتــصادية كــبرية وطويلــة األجــل، إذ ختفـِـ  

  . وإمكانيات النمو طيلة العمر وهتدد التماسك االجتماعي
 وأكثر اسـتقرارا يف القطاعـات الـيت        وتتطلب معاجلة بطالة الشباب منوا اقتصاديا أسرع        - ٣٩

ويف ذات الوقـت، يلـزم أن تكفـل احلكومـات        .  على إمكانية استيعاب العمـال الـشباب       تنطوي
تنافر بـني طلبـات سـوق       الوبسبب  .  الشباب مهارات كافية عندما يدخلون سوق العمل       حيازة

لتعليم الذي يعزز املهـارات،     العمل واملناهج التعليمية، اليت كثريا ما تفتقر إىل التدريب املهين وا          
ويلـزم أن تـوفر     . يشكل االنتقال مـن املدرسـة إىل ميـدان العمـل حتـديا أمـام الـشبان والـشابات                  

  تلـك املنـاهج    خقدر أرباب العمل قيمتـها، ومـن املهـم أال ترسِّـ            املهارات اليت يُ    الدراسية املناهج
. يـار مـسارات مهنيـة غـري تقليديـة         ن الشبان والشابات من اخت    التنميطات اجلنسانية، بل أن متكِّ    

وقد أثبتت التدريبات الداخلية املدفوعة األجر والربامج املشتركة بني القطـاعني العـام واخلـاص               
الرامية إىل تنشيط عمالة الشباب أمهيتها يف احلد مـن احلـواجز الـيت يواجههـا العمـال الـشباب،                    

  . عملواليت كثريا ما تشمل املواقف السلبية من جانب أرباب ال
وينبغــي أن تــوفر الــسياسات التعليميــة للــشباب فرصــا عمليــة ومالئمــة للتــدريب أثنــاء    - ٤٠

وتـستلزم  . العمل، وأن تقدم هلم معلومات عن سـوق العمـل ومـساعدة يف العثـور علـى وظيفـة       
وجيـب  . مثل هذه السياسات تعاونـا وثيقـا بـني احلكومـات والقطـاع اخلـاص ونقابـات العمـال                  

ليــة أن تتعــاون مــع احلكومــات الوطنيــة يف وضــع سياســات وتعبئــة مــوارد  علــى احلكومــات احمل
تــدعم مبــادرات التنميــة االقتــصادية احملليــة الــيت تركــز بقــوة علــى الــشباب، وتقــدم حــوافز إىل   

  . همالقطاع اخلاص لتوظيف
  

__________ 
 .)٢٠١٢جنيف، (، منظمة العمل الدولية ٢٠١٢اجتاهات العمالة العاملية للشباب يف انظر   )٢٢(  



A/67/257
 

18 12-45323 
 

  )٢٣(األداء املتعلق بالشراكة العاملية من أجل التنمية  - رابعا  
 األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة التزامـات ترمـي إىل تعزيـز الـشراكة                حيدد اهلدف الثامن من     - ٤١

لغـــرض دعـــم جهـــود التنميـــة الوطنيـــة يف مخـــسة جمـــاالت ، وذلـــك العامليــة مـــن أجـــل التنميـــة 
ــة وهــي  ذات ــةاملــساعدة : أولوي ــاح    اإلمنائي ــة؛ وإقامــة نظــام جتــاري ومــايل يتــسم باالنفت  الرمسي

دم التمييز؛ وختفيف عبء ديون البلدان الناميـة؛ وكفالـة         به وع  ؤوالتقيد بالقواعد والقابلية للتنب   
إمكانية احلصول على األدوية األساسية بأسعار معقولـة؛ وضـمان تـوافر تكنولوجيـات جديـدة                

  . بتعاون مع القطاع اخلاص
وحتـدث األزمــة الطويلــة األمــد احلاليــة أثــرا سـلبيا علــى املــساعدة اإلمنائيــة الرمسيــة الــيت     - ٤٢

وبلغـت  . ٢٠١٠ يف املائة عن الذروة اليت بلغتها يف عام          ٣ مبا يقارب    ٢٠١١م  اخنفضت يف عا  
املــساعدة اإلمنائيــة الرمسيــة الــيت قدمتــها الــدول األعــضاء يف جلنــة املــساعدة اإلمنائيــة مــا جمموعــه 

ــة مــن جممــوع الــدخل  ٠,٣١، وهــو مــا يعــادل  ٢٠١١ بليــون دوالر يف عــام ١٣٣,٥  يف املائ
وسيتعني أن تصل تدفقات املساعدة اإلمنائية الرمسية إىل ما يفـوق           . لدولالقومي اإلمجايل هلذه ا   

 يف املائــة مــن الــدخل  ٠,٧ بنــسبةضــعف ذلــك مــن أجــل بلــوغ هــدف األمــم املتحــدة احملــدد   
وينبغـي أن يفـي مجيـع املـاحنني بالتزامـاهتم بالزيـادة يف املعونـة،                . القومي اإلمجايل للبلـدان املاحنـة     

  . زيادة فعالية املعونةبددة السنوات، وتقدمي خطط إنفاق متعبو
ويتـسم إهنـاء    .  سنة من املفاوضات، ال تزال جولة الدوحة يف طريق مسدود          ١١وبعد    - ٤٣

جولة الدوحة بأمهية حامسة يف معاجلة االختالالت اهليكلية يف النظام التجاري العـاملي، وُتحـث          
زالـت األزمـة االقتـصادية       ويف حـني مـا    . البلدان على زيادة اجلهود الرامية إىل إهناء املفاوضـات        

هـذه  واملالية املتواصلة تبطـئ وتـرية التجـارة العامليـة، انتعـشت صـادرات البلـدان الناميـة خـالل                     
ومـع ذلـك، تواجـه أقـل البلـدان منـوا            . األزمة بقـوة أكـرب مـن صـادرات البلـدان املتقدمـة النمـو              

ــاطؤ ال     ــا نظــرا لتب ــستمرة يف توســيع نطــاق جتارهت ــدم احملــرز يف  صــعوبات م ــة كــسب تق إمكاني
. الوصــول إىل األســواق يف البلــدان املتقدمــة النمــو دون قيــود مجركيــة أو حــصص خمصــصة        

مثـل هـذا    الـذي يهـدف إىل إتاحـة         ٢٠٠٥ إعالن هونغ كونغ لعام      ُينفَّذ بعد بشكل كامل    ومل
ملحــة وهنــاك ضــرورة .  قواعــد املنــشأ املبــسطةوالالوصــول لكــل منتجــات أقــل البلــدان منــوا، 

إلزالة مجيع تدابري تقييد التجارة اليت اتُّخـذت منـذ بدايـة األزمـة االقتـصادية العامليـة، ألن تلـك                     
وتزيـد مثـل هـذه القيـود املفروضـة          .  يف املائة من التجـارة العامليـة       ٣التدابري أثرت يف ما يقارب      

ويف نفـس  . يـة  فـرص العمـل يف البلـدان النام   إجيـاد على التجـارة يف احلـد مـن آفـاق النمـو ومـن              
__________ 

فرقـة العمـل املعنيـة برصـد الثغـرات يف حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة                 يستند هذا الفرع إىل املعلومات املقدمة مـن           )٢٣(  
 .لأللفية، ما مل ُيذكر خالف ذلك
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 تعزيـز مبـادرة املعونـة       بوسـائل منـها   الوقت، يلزم تقويـة القـدرات التجاريـة يف البلـدان الناميـة،              
، ودعـم البلـدان     يسية املتمثلة يف فعالية املعونـة     لصاحل التجارة، مع ضمان أهنا تشمل املبادئ الرئ       

  .مةالعايف دمج استراتيجيات جتارية يف استراتيجياهتا اإلمنائية الوطنية 
ختفيــف عــبء تتــيح وســيتم قريبــا ضــم مبــادرة البلــدان الفقــرية املثقلــة بالــديون، الــيت      - ٤٤

 بلـدا  ٣٩  أصـل منبلدا  ٣٦، بلغ ٢٠١٢مايو  /وحبلول أيار . من البلدان تار  خم عدد   عنالديون  
. “نقطـة اإلكمـال   ”منـها   بلـدا    ٣٢ يف إطار هذه املبـادرة، وبلـغ         “نقطة أخذ القرار  ”مشاركا  

ــه يف  ــه،  غــري أن ــة  ي الوقــت ذات ــدا  ٢٠ظــل قراب ــديون     بل ــة تعــاين مــن شــدة ال ــدان النامي مــن البل
متوســط نــسبة خدمــة الــدين إىل الــصادرات يف البلــدان  وشــهد تتعــرض ملخاطرهــا الكــبرية،  أو

 هـذه الزيـادة الطفيفـة       وترجـع .  يف املائـة   ٢٦,٤ زيادة طفيفة، حيث بلـغ     ٢٠١١النامية يف عام    
 الــدخل املتوســط األدىن، يف حــني هنــاك عالمــات تــدل علــى  ذاتبلــدانالبــصورة رئيــسية إىل 

ومن مث ينبغي خليـارات تعزيـز   . ضعف متجدد يف بعض البلدان املنخفضة الدخل     جتدد مواطن ال  
وإضـافة إىل ذلـك، ميكـن      . اهليكل الدويل لتخفيف الديون أن ُتستكـشف علـى الـصعيد العـاملي            

.  تـأثري أعبـاء الـديون اخلارجيـة املرتفعـة     أن يساعد عـدد مـن خيـارات الـسياسات علـى ختفيـف           
ن، الــيت ســتمكن مــن حتــسني ووعلــى الــصعيد الــوطين، يــشمل ذلــك تعزيــز قــدرات إدارة الــدي 

أما على الصعيد العاملي، فيلـزم ختفيـف تـأثري املنازعـات القـضائية       . هاحتليالت القدرة على حتمل   
 يف نقــاش حــول ءيــة، وينبغــي البــد الــيت أثارهــا الــدائنون الــذين ال يــشاركون يف اهلياكــل الدول 

مبادئ مقترحة لإلقراض واالقتراض مبسؤولية، إضـافة إىل نقـاش حـول وضـع مبـادئ توجيهيـة                  
  . بشأن الديون اخلارجية وحقوق اإلنسان

ــى         - ٤٥ ــة عل ــة األساســية بأســعار معقول ــى األدوي ــة احلــصول عل ــساعد حتــسني إمكاني وسي
وال يقوم بتخـزين    . ف اإلمنائية لأللفية املتصلة بالصحة    اإلسراع يف التقدم احملرز يف بلوغ األهدا      

 يف املائـة مـن املرافـق الـصحية التابعـة للقطـاع العـام يف البلـدان          ٥١,٨األدوية األساسـية سـوى      
، يف  يف تلـك البلـدان  التابعة للقطـاع اخلـاص  املرافق الصحية    يف املائة فقط من      ٦٨,٥ النامية، و 

 مـرة،   ٢,٦ القطـاع العـام األسـعار املرجعيـة الدوليـة بــ              حني يفـوق متوسـط أسـعار األدويـة يف         
وحتتـاج حكومـات البلـدان الناميـة إىل املـساعدة علـى زيـادة               .  مـرات يف القطـاع اخلـاص       ٥ وبـ

توافر األدوية األساسية من خالل القطاع العام، وخباصة يف حاالت طوارئ الصحة العموميـة،              
  . محتاجني للأسعار معقولةصول عليها باحلوذلك من أجل كفالة إمكانية 

 يف األنظمـة   املبّينـة وينبغي السعي إىل توسيع نطاق استخدام األحكام املتصلة بالتجـارة             - ٤٦
املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية ملنظمة التجارة العاملية، إضافة إىل استخدام أكرب آلليات مبتكـرة              

اسـية يف البلـدان املنخفـضة الـدخل         خلفض التكاليف وزيادة إمكانية احلصول على األدوية األس       
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ويلـزم   .)٢٤(والبلدان املتوسطة الدخل، وذلك كجزء من اجلهود العامليـة املبذولـة يف هـذا اجملـال               
أن يستكمل ختفيض تكاليف األدوية بتعزيز الـنظم الـصحية يف البلـدان الناميـة وبزيـادة اإلنتـاج               

جـل ضـمان سـالمة األدويـة وجناعتـها      احمللي من األدوية اجلنيسة وحتسني القـدرات التنظيميـة أل    
وينبغي بذل مزيد من اجلهد لتقدمي حوافز كافيـة للبحـث والتطـوير يف جمـال األدويـة             . وجودهتا

  . اجلديدة، وخاصة ما تتطلبه األمراض املهَملة
ويف حــني يتواصــل توســع نطــاق الوصــول إىل التكنولوجيــات اجلديــدة علــى الــصعيد      - ٤٧

 تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت، تظــل الفجــوة الرقميــة العامليــة  العــاملي، وخباصــة يف جمــال
. ويفتقــر غالبيــة النــاس الــذين يعيــشون يف أقــل البلــدان منــوا إىل خدمــة اإلنترنــت . فجــوة هائلــة

بالنسبة للعديد من سكان البلدان النامية، فكـثريا مـا تكـون الوصـالت النقالـة ذات النطـاق                    أما
 للوصـول إىل اإلنترنـت، وتكـون تكـاليف تكنولوجيـا املعلومـات           العريض هي الوسيلة الوحيدة   

وال زالت هناك حاجة إىل تسريع اجلهود الراميـة         . واالتصاالت مرتفعة أكثر، خاصة يف أفريقيا     
إىل الزيادة يف إتاحة الوصول إىل شبكة اإلنترنت والقدرة على حتمل تكاليفهـا، وذلـك بتعـاون           

يف اجتــاه هــذا اهلــدف اعتمــاد سياســات وطنيــة بــشأن وتــشمل اخلطــوات . مــع القطــاع اخلــاص
الوصالت ذات النطاق العريض، والزيادة يف اهلياكـل األساسـية، وتوسـيع املوصـولية مـن أجـل                  

وهناك حاجة إىل تكنولوجيات مراعية للبيئة وتكنولوجيـات لتخفيـف          . إتاحة الوصول للجميع  
ويف . تعزيـز القـدرة علـى حتملـها     خمـاطر الكـوارث و   ضآثار تغري املنـاخ والتكيـف معهـا، وخفـ         

 بـصورة تامـة   “صـندوق املنـاخ األخـضر   ” هـذه اخللفيـة، ُتحـث احلكومـات علـى تفعيـل       ضـوء 
ويلـزم إجنـاز مزيـد      . “آللية التكنولوجيـا  ”وتزويده برؤوس األموال، وعلى دعم التنفيذ الفعلي        

لـدان الناميـة لتيـسري      من العمل من أجل بناء القدرة على االبتكار والقـدرة االسـتيعابية لـدى الب              
  .نقل هذه التكنولوجيات وتكييفها ونشرها

وخالل السنوات الثالث املتبقية قبـل حلـول املوعـد النـهائي لبلـوغ األهـداف اإلمنائيـة                     - ٤٨
، ســيلزم القيــام بتــدخالت حمــددة إضــافية يف البلــدان الناميــة مــن أجــل   ٢٠١٥لأللفيــة يف عــام 

األهــداف هــداف، لكــن الوفــاء بالوعــد الــذي قدمتــه  تــسريع التقــدم يف خمتلــف أبعــاد تلــك األ 
وإن سـد الفجـوة يف حتقيـق تـدفقات مـستقرة وفعالـة              . يتحقق دون هتيئة بيئـة عامليـة مالئمـة         لن

للمساعدة اإلمنائية الرمسية؛ وإحراز تقدم أسرع حنو إقامة نظـام جتـاري ومـايل يتـسم باالنفتـاح                  
ــة للتنبــ  ــه وعــدم ؤوالتقيــد بالقواعــد والقابلي ــة    ب التمييــز؛ وتــوفري إمكانيــة احلــصول علــى األدوي

األساسية بأسعار معقولة؛ وإتاحة فوائد التكنولوجيات اجلديدة وفقا لاللتزامـات الـصرحية الـيت              

__________ 
ات املبتكرة مبادرة جتميع براءات اختراع األدوية واملنح الطوعي للتراخيص من جانـب شـركات               تشمل اآللي   )٢٤(  

 .األدوية
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تعهدت هبا البلدان املتقدمة النمو يف إطار اهلدف الثـامن مـن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، كلـها                    
  .مكونات أساسية لتحقيق تلك األهداف

    
   ٢٠١٥خطة األمم املتحدة للتنمية ملا بعد عام   -خامسا  

مــن املــسلَّم بــه أن هنــاك حاجــة للبــدء يف الــتفكري بــشأن خطــة األمــم املتحــدة للتنميــة     - ٤٩
. ، استناداً إىل اخلربة املكتسبة يف ما يتعلـق بإطـار األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة                ٢٠١٥ بعد عام  ملا

  الـيت جـرت  درات وطنيـة لكـي تـسترشد هبـا املناقـشات      ولقد أطلـق بعـض الـدول األعـضاء مبـا          
 شهدت مشاركة عدد من منظمـات اجملتمـع املـدين مـن مجيـع أحنـاء                  واليت بشأن هذا املوضوع،  

وتنــشط املؤســسات األكادمييــة ومؤســسات البحــوث األخــرى بــصورة خاصــة يف هــذا  . العــامل
  .اجملال، ويشارك القطاع اخلاص أيضاً

  
الناشئة يف املناقشات بشأن خطـة األمـم املتحـدة للتنميـة ملـا بعـد                جماالت التركيز     -ألف   

  ٢٠١٥ عام
العمليـة  : يف املناقشات اليت جرت حىت اآلن، برزت أربعة جماالت عامة للتركيـز وهـي               - ٥٠

؛ املواضـيع الفنيـة الـيت يـتعني     ٢٠١٥التشاورية لصياغة خطة األمم املتحدة للتنمية ملـا بعـد عـام          
  .طة أو تصميمها؛ ورصد التقدم احملرز واملساءلة عن النتائجالنظر فيها؛ شكل اخل

وهناك توافق يف اآلراء بشأن ضرورة إجراء عملية تشاورية مفتوحـة وشـاملة، تقودهـا                 - ٥١
الــدول األعــضاء ويــشارك فيهــا مجيــع أصــحاب املــصلحة، وكــذلك ضــرورة دعــم قــدرة أقــل    

وجرى التـشديد أيـضاً علـى أمهيـة        . شاركة فيها البلدان منواً والفئات الفقرية أو املهمشة على امل       
وُوجِّــه اهتمــام خــاص ملــؤمتر األمــم . العمليــات احلكوميــة الدوليــة الــيت تــسترشد هبــا املناقــشات

  .املتحدة للتنمية املستدامة، كما ترد مناقشته أدناه
بعـد   اعرب عن الـدعم خلطـة لألمـم املتحـدة للتنميـة ملـ          ويف ما يتعلق باملواضيع الفنية، أُ       - ٥٢
 تستند إىل إطار األهداف اإلمنائية لأللفية وتبقي التركيز على التنميـة البـشرية، مـع                ٢٠١٥عام  

  هـذه اخلطـة  حتميـل إال أنه جيري التشديد أيضاً على ضـرورة عـدم   . التصدي للتحديات الناشئة  
  .أكثر مما ينبغي

ملـسائل املتعلقـة بالرصـد      ويعترب هذا التركيز وهذا الشكل أيـضاً بـالغي األمهيـة ملعاجلـة ا               - ٥٣
وجيري حالياً مناقشة خمتلف السبل الكفيلـة بقيـاس التقـدم احملـرز، مبـا يف ذلـك سـبل             . واملساءلة

ــة      ــتخدام أكثـــر فعاليـ ــة عـــن طريـــق اسـ ــه عـــدم املـــساواة، وذلـــك بـــصورة جزئيـ معاجلـــة أوجـ
  . املصنفة للبيانات
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  لعاملية الشاملة العمليات اجلارية واملشاورات الوطنية واإلقليمية وا  -باء   
بوسع األمـم املتحـدة، حبكـم دورهـا التنظيمـي العـاملي، أن تستـضيف مجاعـات خمتلفـة             - ٥٤

. ٢٠١٥من أصحاب املـصلحة الـذين بوسـعهم اإلسـهام يف خطـة التنميـة العامليـة ملـا بعـد عـام                        
تحـدة  وقد أنـشأ األمـني العـام فريـق عمـل منظومـة األمـم املتحـدة املعـين خبطـة التنميـة لألمـم امل                

، وذلك لدعم العملية التشاورية، وتنـسيق األعمـال التحـضريية علـى نطـاق           ٢٠١٥بعد عام    ملا
املنظومة، وحتديد رؤية وخريطة طريق ممكنة على نطاق املنظومة لدعم املـداوالت بـشأن خطـة         

 /الثـــاين  يف كـــانونباشـــر مهامـــهويـــضم فريـــق العمـــل الـــذي . ٢٠١٥التنميـــة ملـــا بعـــد عـــام 
ــاير ــامج       وا٢٠١١ ينـ ــة وبرنـ ــصادية واالجتماعيـ ــشؤون االقتـ ــن إدارة الـ ــل مـ ــوده كـ ــذي يقـ لـ
.  وكالة من وكاالت األمم املتحدة واملنظمات الدوليـة األخـرى          ٦٠املتحدة اإلمنائي حنو     األمم

  .)٢٥(٢٠١٢ يونيه/حزيرانوقدم الفريق تقريره األول إىل األمني العام يف 
ــر    - ٥٥ ــضمن التقريـ ــه  ويتـ ــوه عنـ ــتنتاجات املنـ ــل   االسـ ــق العمـ ــسية لفريـ ــيات الرئيـ والتوصـ
ــا يف ــة          م ــامل املمكن ــة، واملع ــة هتــدف إىل إحــداث حتــوالت حقيقي ــدة للتنمي ــة جدي ــق برؤي يتعل
اخلطة واخليارات املتاحة للمضي قـدماً يف العمليـة التـشاورية، مبـا يف ذلـك الـسبل الكفيلـة                     هلذه
وصـيات يف ضـوء حتليـل       وتقـدم تلـك الت    . صوات خمتلف اجلهات صاحبة املصلحة    ألماع  تساالب

مواطن القوة والـضعف إلطـار األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة وتقيـيم الـدروس املـستفادة مـن أجـل                      
، وكــذلك حتديــد التحــديات العامليــة امللحــة  ٢٠١٥خطــة األمــم املتحــدة للتنميــة ملــا بعــد عــام  
  . الناشئة والقائمة اليت جيب أخذها يف االعتبار

ــه     - ٥٦ ــشار إليـ ــو املـ ــى النحـ ــاً    وعلـ ــشكل منطلقـ ــة أن يـ ــالن األلفيـ ــن إلعـ ــر، ميكـ يف التقريـ
، نظـراً إىل أن القـيم واملبـادئ         ٢٠١٥ خطة األمم املتحدة للتنمية ملا بعد عـام          حولللمناقشات  

وينبغـي أن تـستند اخلطـة        .)٢٦(٢٠٠٠ اليت يعرب عنها تكتسب أمهية اليوم مثلما كانـت يف عـام           
طار األهداف اإلمنائية لأللفيـة واالعتـراف مبيـزة احلفـاظ           أيضاً إىل اخلربة املكتسبة يف ما يتعلق بإ       

  .)٢٧(على شكل ملهم وموجز وسهل الصياغة

__________ 
املتحـدة املعـين     ، فريـق عمـل منظومـة األمـم        العـام  تقرير مقدم إىل األمني   : حتقيق املستقبل الذي نبتغيه للجميع      )٢٥(  

 ).٢٠١٢نيويورك،  (٢٠١٥ خبطة التنمية لألمم املتحدة ملا بعد عام
 .٥٥/٢انظر قرار اجلمعية العامة   )٢٦(  
 اســتعراض إســهامات برنــامج األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة يف جمــال تعزيــز انظــرلالطــالع علــى حتليــل متعمــق،   )٢٧(  

، فريـق عمـل منظومـة       ٢٠١٥ املتحـدة للتنميـة ملـا بعـد عـام          الدروس املستفادة من أجـل خطـة األمـم        : التنمية
 ).٢٠١٢نيويورك،  (٢٠١٥  التنمية لألمم املتحدة ملا بعد عاماملتحدة املعين خبطة األمم
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وباإلضافة إىل احملافظـة علـى تركيـز واضـح علـى التنميـة البـشرية، سـيتعني علـى خطـة                        - ٥٧
. ة األخـرى  لحّـ  أو املُ  الناشـئة  أن تتـصدى للتحـديات       ٢٠١٥ بعـد عـام    األمم املتحدة للتنمية ملـا    

ــد        وحي ــن تزاي ــدءاً م ــن التحــديات، ب ــة م ــق العمــل طائف ــر فري ــل تقري ــساحةل ــة امل ــة البيئي  املقترن
زاعات العنيفـة،   ـخماطر الكوارث وصوالً إىل تنـامي أوجـه عـدم املـساواة، واسـتمرار النـ                تعاظمب

وهنــاك أيــضاً . وســرعة التحــوالت الدميغرافيــة، وســرعة احلــضرنة وتواصــل تــدفقات املهــاجرين
 احلوكمـة واملـساءلة علـى       يف جمـايل  ية القائمة بني البلدان وداخلها وأوجه القصور        الفجوة املعرف 

ومـن التحـديات األخـرى الـيت        . خمتلف املستويات اليت تـستلزم تعزيـز االمتثـال لـسيادة القـانون            
تكتــسب أمهيــة بالغــة أيــضاً األمــن يف جمــايل الغــذاء والتغذيــة؛ امليــاه واملرافــق الــصحية؛ الطاقــة؛   

، )مبــا يف ذلــك خــدمات الــصحة اإلجنابيــة (ة مــن اخلــدمات الــصحية اجليــدة النوعيــة  واالســتفاد
  .)٢٨(والتعليم والتدريب املهين

بد مـن إعـداد خطـة يكـون الغـرض            وال. ليس بوسع العامل أن يستمر على هذا املنوال         - ٥٨
 وحيـدد . منها إحداث حتوالت حقيقية تفضي إىل بناء مستقبل مشترك وآمن ومستدام للجميـع            

املبـادئ  ب،   مـن هـذا القبيـل، والـيت تـسترشد          تقرير فريق العمل الرؤيـة الـيت تنطـوي عليهـا خطـة            
ويقتـرح التقريـر أربعـة أبعـاد رئيـسية      . األساسية الثالثـة حلقـوق اإلنـسان واملـساواة واالسـتدامة         

  :التالية مترابطة بوسعها أن تشكل األساس لتحديد األهداف والغايات، وهذه األبعاد هي
  التنمية االجتماعية للجميع؛  )أ(  
  االستدامة البيئية؛   )ب(  
  التنمية االقتصادية للجميع؛   )ج(  
  .السالم واألمن  )د(  

 واألهــداف اخليــارات يف جمــال الــسياسات علــى خمتلــف املــستويات   ئوينبغــي أن توجــه املبــاد 
ــصبح   ــدون أن ت ــسه  ب ــرف يف الوقــت نف ــة، وأن تعت ــات يف الظــروف األول إلزامي ــة باالختالف . ي

ولدعم تنفيذ اخلطة، سوف يتعني تعزيـز الـشراكة العامليـة ألغـراض التنميـة باعتبارهـا مـسؤولية                 
تتشارك فيها مجيع البلـدان وينخـرط فيهـا مجيـع أصـحاب املـصلحة مـن خـالل إطـار للمـساءلة              

  .حمدد حتديداً جيداً
 مرجعيـة   والغرض من تقرير فريق العمل الذي أصـبح متاحـاً للجمهـور أن يـشكل أداة                 - ٥٩

إلجراء مزيد من املشاورات الواسـعة النطـاق والـشاملة يف الـسنوات املقبلـة بـشأن خطـة األمـم              
__________ 

ــم    )٢٨(   ــة األمــ ــر    أعــــد أعــــضاء فريــــق عمــــل منظومــ ــئة؛ انظــ ــدة أوراق مناقــــشة عــــن التحــــديات الناشــ املتحــ
http://www.un.org/millenniumgoals/beyond2015.shtml#Resources. 
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وســيوفر التقريــر أيــضاً املعلومــات الالزمــة لعمــل فريــق   . ٢٠١٥املتحــدة للتنميــة ملــا بعــد عــام  
ــه / متــوز٣١الشخــصيات البــارزة الرفيــع املــستوى الــذي أطلقــه األمــني العــام يف     ، ٢٠١٢يولي

  . ض تقدمي املزيد من الدعم للعملية التشاوريةبغر
وأطلقــت جمموعــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة مــشروعاً تكميليــاً لــدعم إجــراء مــشاورات     - ٦٠

وجيــري التخطــيط . ٢٠١٥مفتوحــة وشــاملة بــشأن خطــة األمــم املتحــدة للتنميــة ملــا بعــد عــام  
 بلـداً ناميـاً يف عــام   ٥٠ إلجـراء مـشاورات وطنيـة ترمـي إىل إشـراك أصـحاب املـصلحة يف حنـو        

ــة    ٢٠١٣ وحــىت منتــصف عــام  ٢٠١٢ ــتعني اســتكماهلا باجتماعــات مواضــيعية عاملي ــيت ي ، وال
  . وإقليمية وكذلك بوسائط التواصل االجتماعي وأشكال التواصل األخرى

  
  سبل املضي قدما  -جيم   

ــة العامــ         - ٦١ ــستوى للجمعي ــع امل ــام الرفي ــاع الع ــة لالجتم ــة اخلتامي ــضمنت الوثيق ــين ت ة املع
، مبا يف ذلـك الواليـة للـشروع يف الـتفكري بـشأن كيفيـة                ٢٠١٠باألهداف اإلمنائية لأللفية لعام     

 إىل رئـيس اجلمعيـة العامـة    أيـضا طلبـا  ، ٢٠١٥النهوض خبطة األمم املتحدة للتنمية ملا بعد عـام          
لجمعيــة االجتمــاع العــام خــالل الــدورة الثامنــة والــستني ل ذلــك لتنظــيم مناســبة خاصــة ملتابعــة 

وهذه املناسبة اخلاصة الـيت ينبغـي أن تـويل اهتمامـاً            . ٢٠١٣سبتمرب  /العامة اليت ستبدأ يف أيلول    
خاصــاً للتعجيــل بالتقــدم حنــو حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة أثنــاء املرحلــة األخــرية املفــضية   

 املتحــدة للتنميــة مــاً رئيــسياً يف املــداوالت املتعلقــة خبطــة األمــملَْع، تعتــرب كــذلك َم٢٠١٥ لعــام
طريـق   رسـم خريطـة      مبثابـة األسـاس يف    وهبـذه الـصفة، ميكـن اسـتخدامها         . ٢٠١٥بعد عـام     ملا

  . ، وذلك باتباع هنج قائم على مرحلتنياخلطةحمتملة حنو صياغة 
  

  هنج قائم على مرحلتني     
، ٢٠١٣ســوف تــشمل املرحلــة األوىل الــيت تبــدأ مــن اآلن وحــىت حلــول خريــف عــام   - ٦٢

 ونطاقهـا،   ٢٠١٥ة واسعة النطاق بشأن مقصد خطة األمم املتحدة للتنميـة ملـا بعـد عـام                 مناقش
إسـهامات  م فيها   قدَّوتستفيد إىل حد كبري من إجراء عملية تشاورية مفتوحة وشاملة وشفافة تُ           

وسوف توفر املشاورات أساساً متينـاً للمرحلـة الثانيـة          . طائفة واسعة من أصحاب املصلحة    من  
  يف وتـشمل تكثيـف اجلهـود لتحقيـق توافـق     ٢٠١٥ حىت عـام  ٢٠١٣ن خريف عام اليت متتد م 

اآلراء علـــى الـــصعيد احلكـــومي الـــدويل يف مـــا يتعلـــق خبطـــة األمـــم املتحـــدة للتنميـــة ملـــا بعـــد 
ــاء هــذه املرحلــة إىل حتديــد األهــداف والغايــات    . ٢٠١٥ عــام وســوف تــؤدي املفاوضــات أثن

  .  ومشوليتهاالعملية، مع احلفاظ على انفتاح العملية
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وميكن هلـذه املناسـبة اخلاصـة أن تـؤدي دوراً هامـاً يف تـوفري األسـاس الختـاذ القـرارات                 - ٦٣
وميكن هلـذه   .  ومضموهنا ٢٠١٥الحقاً بشأن خصائص خطة األمم املتحدة للتنمية ملا بعد عام           

علي املناسبة أن تشمل مشاركة أصحاب املصلحة املتعددين، هبـدف إتاحـة حمفـل للحـوار التفـا                
 بــشأن املعــامل العامــة خلطــة األمــم املتحــدة  نبــني الــدول األعــضاء وأصــحاب املــصلحة اآلخــري 

وقد يكون اهلدف اآلخر من هـذه املناسـبة إطـالق دعـوة وخريطـة      . ٢٠١٥للتنمية ملا بعد عام  
 بغـرض التوصـل إىل      ٢٠١٥طريق لعقـد اجتمـاع عـام رفيـع املـستوى للجمعيـة العامـة يف عـام                   

  . اخلطةاتفاق حول هذه 
ــة،    - ٦٤ ــة الثانيـ ــالل املرحلـ ــا وخـ ــضج فيهـ ــيت ينـ ــق يف اآلراء الـ ــشأن  توافـ ــة  بـ ــكل اخلطـ شـ

ومضموهنا، ميكن بدء األعمال التحضريية على خمتلف املستويات بشأن نظـم الرصـد والتقيـيم،           
وقد يـشكل ذلـك أيـضاً فرصـة لبـدء العمـل       . وآليات املساءلة، وتعبئة املوارد لدعم تنفيذ اخلطة 

  . يد هنج متسق ملنظومة األمم املتحدة إزاء دعم تنفيذ اخلطةعلى حتد
وميكـــن تكليـــف فريـــق مـــن اخلـــرباء مـــشترك بـــني الوكـــاالت، بتوجيـــه مـــن اللجنـــة      - ٦٥

اإلحــصائية، بوضــع املؤشــرات، مبــا يف ذلــك اختيــار املنــهجيات واملؤشــرات، وإســداء املــشورة  
 يف حالــة علــى حــد ســواء، كمــا حــصل الغايــاتيتعلــق باجلوانــب التقنيــة لعمليــة حتديــد  مــا يف

  .األهداف اإلمنائية لأللفية إطار
  

الصالت مع العمليات احلكومية الدولية األخرى، مبا يف ذلك متابعة مؤمتر األمم املتحدة     
  للتنمية املستدامة

ينبغي إيالء اهتمام خاص لكفالة استفادة املناقشات بشأن خطة األمم املتحـدة للتنميـة                - ٦٦
، ال سـيما يف مـا يتعلـق باجملـاالت ذات األولويـة، مـن العمليـات احلكوميـة                    ٢٠١٥ عـام    ملا بعد 

 فعلى سبيل املثـال، سـوف يـوفر مـؤمتر املتابعـة الـدويل لتمويـل التنميـة                   .)٢٩(الدولية ذات الصلة  
، والتقريـر   ٢٠١٤املعين باستعراض تنفيذ توافق آراء مـونتريي، ومنتـدى التعـاون اإلمنـائي لعـام                

ــام أصــحاب      املقــدم إ ــة املــستدامة، الفــرص لقي ــة العامــة عــن اســتراتيجية متويــل التنمي ىل اجلمعي
املصلحة املتعددين، بصفة خاصة، بإجراء مناقشة عن إعادة تـشكيل الـشراكة العامليـة ألغـراض                

  . ٢٠١٥التنمية من أجل دعم تنفيذ اخلطة العاملية للتنمية ملا بعد عام 
ي التركيــز علــى حتديــد الطريقــة الــيت ينبغــي أن تــسترشد هبــا ويف األســابيع التاليــة، ينبغــ  - ٦٧

 بنتـائج مـؤمتر األمـم املتحـدة         ٢٠١٥املناقشات بشأن خطة األمم املتحـدة للتنميـة ملـا بعـد عـام               
__________ 

تقريـر مقـدم إىل     : قيـق املـستقبل الـذي نبتغيـه للجميـع         ميكن العثور على قائمة توضيحية هبـذه العمليـات يف حت            )٢٩(  
 .٣، املرفق )٢٠١٢نيويورك،  (األمني العام
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وسـوف  . ٢٠١٥ والروابط القائمة بني متابعة املؤمتر وعملية مـا بعـد عـام              )٣٠(للتنمية املستدامة 
ق واسـع للـسعي إىل وضـع خطـة عامليـة وموحـدة للتنميـة                يليب ذلك احلاجة املشتركة على نطـا      

  . ، يكون حمورها التنمية املستدامة٢٠١٥ملرحلة ما بعد عام 
ويف الوثيقــة اخلتاميــة ملــؤمتر األمــم املتحــدة للتنميــة املــستدامة، وافقــت الــدول األعــضاء   - ٦٨

لتنمية املـستدامة   على إطالق عملية حكومية دولية شاملة ترمي إىل حتديد جمموعة من أهداف ا            
تدمج بطريقة متوازية مجيع األبعاد الثالثـة للتنميـة املـستدامة والـصالت القائمـة         ”اليت ينبغي أن    

 ٢٠١٥ينبغي أن تتسق األهداف مع خطة األمم املتحدة اإلمنائية ملا بعد عـام              ” و   “يف ما بينها  
اإلمنائية لأللفية، اتفقـت    وبناًء على اخلربات املكتسبة من إطار األهداف        . )٣١(“وأن تدمج فيها  

ذات توجــه عملــي، وموضــوعة  ”الــدول األعــضاء علــى أن تكــون أهــداف التنميــة املــستدامة   
بــصيغة مــوجزة يــسهل التعريــف هبــا، وحمــدودة العــدد، وطموحــة، وذات طــابع عــاملي، وقابلــة  

يــة للتطبيــق الــشامل يف مجيــع البلــدان مــع مراعــاة احلقــائق والقــدرات ومــستويات التنميــة الوطن 
وقررت الـدول األعـضاء أيـضاً إنـشاء         . )٣٢(“املختلفة، واحترام السياسات واألولويات الوطنية    

 ممثالً للـدول األعـضاء حبلـول موعـد افتتـاح الـدورة الـسابعة                ٣٠فريق عامل مفتوح يتألف من      
والستني للجمعية العامة، وذلك هبدف إعداد مقترح عن أهـداف التنميـة املـستدامة لتقدميـه إىل          

  . معية العامة يف دورهتا الثامنة والستنياجل
وميكن حتقيق تطابق العمليتني الذي يرمي إىل حتديد أهـداف التنميـة املـستدامة وخطـة                  - ٦٩

وهلـذه  .  من خالل توجيهات اجلمعية العامة ومقرراهتا      ٢٠١٥التنمية لألمم املتحدة ملا بعد عام       
املناسـبة اخلاصـة الـيت سـتعقد يف الربـع الثالـث       الغاية، ميكن أن تنظر اجلمعية العامة يف استخدام     

 لوضــع العمليــتني علــى ســكة مــشتركة، بغــرض تقريــر مــا يتعلــق خبطــة األمــم  ٢٠١٣مــن عــام 
  . ، مبا يف ذلك أهداف التنمية املستدامة٢٠١٥املتحدة للتنمية ملا بعد عام 

ا بعـد عـام   ملـ ميـة   ولدعم تطابق عملية حتديد أهداف التنمية املستدامة وعملية خطة التن           - ٧٠
، ميكن للدول األعضاء، ومنظومـة األمـم املتحـدة، وأصـحاب املـصلحة اآلخـرين اختـاذ                  ٢٠١٥

  : التدابري احملددة التالية
ينبغي أن تساعد املشاورات اإلقليمية والوطنية واملواضيعية بشأن خطـة األمـم              )أ(  

شات بـشأن أهـداف التنميــة    علـى بنـاء اجلـسور بـني املناقـ     ٢٠١٥املتحـدة للتنميـة ملـا بعـد عـام      

__________ 
 .٦٦/٢٨٨انظر قرار اجلمعية العامة   )٣٠(  
 .٢٤٦، الفقرة ٦٦/٢٨٨قرار اجلمعية العامة   )٣١(  
 .٢٤٧املرجع نفسه، الفقرة   )٣٢(  
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، الــيت ســتكون ٢٠١٥املــستدامة واملناقــشات بــشأن خطــة األمــم املتحــدة للتنميــة ملــا بعــد عــام 
  أهداف التنمية املستدامة جزءاً ال يتجزأ منها؛ 

سوف توفر املشاورات املتزامنة بشأن أهداف التنمية املـستدامة وخطـة األمـم               )ب(  
 إســهامات هامــة مــن أصــحاب املــصلحة واخلــرباء لعمــل  ٢٠١٥املتحــدة للتنميــة ملــا بعــد عــام  

الفريق احلكومي الدويل العامل املفتوح املعين بأهداف التنمية املـستدامة، علـى النحـو احملـدد يف                 
  الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة؛

 بــني ينبغــي بــذل جهــود إضــافية لكفالــة التــشجيع علــى مواصــلة بنــاء اجلــسور  )ج(  
، وذلـك مـن     ٢٠١٥العملية املتعلقة بأهداف التنمية املستدامة وعملية خطة التنمية ملا بعد عـام             

ــيس        ــيت ســيعقدها رئ ــة للمناســبة اخلاصــة ال ــشاورات التمهيدي خــالل األعمــال التحــضريية وامل
ة، ، يف إطار متابعة االجتماع العام الرفيع املستوى للجمعية العامـ       ٢٠١٣اجلمعية العامة يف عام     

  األهداف اإلمنائية لأللفية؛واملعين ب ٢٠١٠املعقود يف عام 
ينبغـــي أن يكـــون هنـــاك تفاعـــل وثيـــق علـــى مـــستوى األمانـــة العامـــة دعمـــاً    )د(  
  . للعمليتني

ــق احلكــومي الــدويل العامــل           - ٧١ ــة املــستدامة وعمــل الفري ــدعم عمليــة أهــداف التنمي ول
ــة املــ     ــم املتحــدة للتنمي ــؤمتر األم ــوح، طلــب م ــام   املفت ــة إىل األمــني الع ــه اخلتامي ستدامة يف وثيقت

يكفل تقدمي منظومة األمـم املتحـدة مجيـع مـا يلـزم مـن مـسامهات ومـن دعـم هلـذا العمـل                          أن”
ــة خــرباء مــشتركة بــني         ــق دعــم تقــين مــشترك بــني الوكــاالت وأفرق ــشاء فري ــها إن بوســائل من

شورة يف هـــذا الوكـــاالت حـــسب احلاجـــة، مـــع االســـتعانة بكـــل مـــا يقدمـــه اخلـــرباء مـــن مـــ  
وسيقوم األمني العام بإنشاء فريق للدعم الـتقين حتـت مظلـة فريـق عمـل منظومـة                  . )٣٣(“الصدد

ويشمل فريق العمل الـذي     . ٢٠١٥األمم املتحدة املعين خبطة التنمية لألمم املتحدة ملا بعد عام           
الـشؤون  اللجنة التنفيذية املعنيـة ب    ” وكالة وكيانات أخرى، األعضاء يف منهاج عمل         ٦٠يضم  

 الـيت اضـطلعت بـدور       “االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم املتحـدة والكيانـات الـشريكة هلـا           
  .آلية التنسيق يف منظومة األمم املتحدة يف إطار األعمال التحضريية للمؤمتر

  

__________ 
 .٢٤٩املرجع نفسه، الفقرة   )٣٣(  
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	8 - وانخفضت تقديرات حالات الإصابة بالملاريا على الصعيد العالمي بمعدل 17 في المائة منذ عام 2000، مقترنةً بتراجع في معدلات الوفيات التي ترتبط تحديداً بالملاريا بنسبة 25 في المائة. كما أن العالم ينتهج مساراً صحيحاً لبلوغ غاية وقف الإصابة بالسل والبدء بعكس مسار انتشاره، حيث سجلت معدلات الإصابة انخفاضاً منذ عام 2002. وفي الفترة الواقعة ما بين عامي 1995 و 2010، أُنقذ ما يقدر بسبعة ملايين شخص بالمعالجة الناجحة لمرض السل.
	9 - وبلغ العالم الغاية المتعلقة بمياه الشرب من الأهداف الإنمائية للألفية قبل خمس سنوات من الوقت المحدد. وفي عام 2010، توفرت مصادر محسنة لمياه الشرب لما نسبته 89 في المائة من سكان العالم، وهي نسبة تبين زيادة قدرها 13 في المائة بالمقارنة مع المعدلات المسجلة في عام 1990. وفي حال استمرت هذه الاتجاهات الأخيرة، ستحصل نسبة 92 في المائة من سكان العالم على مصادر محسنة لمياه الشرب بحلول عام 2015، وهي نسبة ترتفع كثيراً عن الغاية المتفق عليها دولياً. 
	باء - أوجه القصور في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية 
	10 - ومع ذلك، لا يزال تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية متفاوتا بين المناطق والبلدان وفي داخلها. وفي أغلب الأحيان، فإن أكثر الناس فقرا وأكثر الفئات تهميشا، وأكثرهم عرضة للتمييز على أسس مختلفة منها نوع الجنس والسن والإعاقة والأصل العرقي هي التي تشهد أقل قدر من التقدم. وعلاوة على ذلك، فقد تباطأ التقدم في بعض المجالات، ولا تزال بعض الأهداف بعيدة المنال. 
	11 - ولا يزال الجوع ونقص التغذية أهم التحديات العالمية. وتشير تقديرات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) إلى أن 925 مليون شخص كانوا يعانون من الجوع في عام 2010(). ويقابل هذا الانخفاض الذي تحقق في الفقر من حيث الدخل. وعلى الرغم من أن أثر أزمة أسعار الغذاء خلال الفترة 2007 -2008، لم يكن ضارا إلى الحد المفترض سابقا، فإن الجوع لا يزال متفشيا، لا سيما في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا (باستثناء الهند). ويؤدي ضعف النظم الغذائية إزاء حالات الجفاف والفيضانات، إلى جانب تدهور الأراضي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، لا سيما في البلدان الفقيرة. وبالإضافة إلى ذلك، فثمة أوجه تفاوت كبيرة لا تزال قائمة بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية. 
	12 - وكان التقدم بطيئا أيضا في الحد من نقص التغذية بين الأطفال. وتشير التقديرات الأخيرة إلى أن احتمال تعرض الأطفال في شريحة الأسر المعيشية المتدنية الدخل لنقص الوزن يزيد بمعدل ثلاثة أمثال تقريبا عن الأطفال في شريحة الأسر المعيشية الثريّة في البلدان النامية، البالغة نسبتها 20 في المائة. وعلاوة على ذلك، يبلغ احتمال تعرض الأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية لنقص الوزن نحو ضعف احتمال تعرض الأطفال في الأسر المعيشية الحضرية في العالم النامي لذلك. ونقص التغذية هو من أسباب توقف النمو، مما يمكن أن يؤدي إلى تضاؤل النمو المعرفي والبدني للطفل. وقد أظهرت الدراسات أن البرامج العامة التي تستهدف الفقراء، وتهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتحسين الهياكل الأساسية الريفية تُعدُّ ذات أهمية حاسمة في تحسين النتائج المتصلة بالتغذية(). وبالتالي، يجب وضع التغذية في صدارة جدول أعمال التنمية الوطنية لاستئصال الأسباب الرئيسية لاستمرار نقص التغذية في البلدان النامية وأقل البلدان نموا. 
	13 - وعلى الرغم من إحراز بعض التقدم نحو تحقيق قدر أكبر من المساواة بين الجنسين (الهدف 3 من الأهداف الإنمائية للألفية)، لا تزال المرأة في وضع غير موات في كثير من المجالات، ولا سيما في ما يتعلق بالوصول إلى فرص العمالة المنتجة في القطاع الرسمي والموارد الإنتاجية والرعاية الصحية الجنسية والإنجابية وصنع القرار السياسي. وأكثر من نصف النساء في العالم يعملن في عمالة هشة، ولا تزيد نسبة تمثيل النساء في البرلمانات في جميع أنحاء العالم عن الخمس(). وفي معظم البلدان النامية، لا تزال ثمة فوارق مستمرة بين الجنسين في الحصول على التعليم الثانوي والعالي. وتؤدي آفة العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف الجنسي المرتبط بالنـزاع، إلى تعطيل مسيرة التقدم نحو تحقيق جميع الأهداف الإنمائية للألفية.
	14 - وعلى الرغم من أن عدد الوفيات النفاسية انخفض بنسبة 47 في المائة بين عامي 1990 و 2010 إلى ما يقدر بـ 000 287 حالة وفيات في جميع أنحاء العالم، وأن معدل الوفيات النفاسية انخفض من 440 حالة وفاة لكل 000 100 طفل يولد حيا في عام 1990 إلى 240 في عام 2010، لا يزال التقدم بطيئا وثمة تفاوتات متزايدة في المعرفة المتعلقة بالرعاية الصحية الإنجابية وإمكانية الحصول عليها، لا سيما بين النساء الفقيرات والريفيات، وأفراد الفئات الضعيفة. ونتيجة لذلك، فإن هدف خفض معدل الوفيات النفاسية بنسبة ثلاثة أرباع بحلول عام 2015 هو هدف بعيد المنال، لا سيما في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. واستمر الانخفاض في معدلات الحمل في أوساط المراهقات، والتوسع في نطاق استخدام وسائل منع الحمل، ولكن لا تزال وتيرة التحسن في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين أبطأ مما كانت عليه في التسعينات من القرن الماضي. وأحد العوامل الرئيسية المساهمة في خفض معدلات الوفيات النفاسية هو الزيادة في نسبة الولادات على يد الممارسين المهرة، التي ارتفعت من 55 في المائة في عام 1990 إلى 65 في المائة في عام 2010.
	15 - وفي حين ازدادت معدلات الالتحاق بالمدارس في جميع المناطق، لا يزال 61 مليون طفل في سن الدراسة الابتدائية خارج المدارس في عام 2010، وأكثر من نصفهم (33 مليون) في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وخمسهم (13 مليون) في جنوب آسيا. وأدت زيادة معدلات إتمام الدراسة في المدارس الابتدائية إلى زيادة الطلب على التعليم الثانوي. ولم تتمكن البلدان التي تعاني من قيود في الميزانية من الوفاء بالطلب من خلال توسع مناظر في نطاق خدمات التعليم الثانوي، مما أدى إلى تسرب أعداد كبيرة من المراهقين الذين هم في المرحلة الأدنى من الدراسة الثانوية. وتتأثر الفتيات أكثر من غيرهن().
	16 - ومع أن استخدام مصادر المياه غير المحسنة قد انخفض إلى 4 في المائة في المناطق الحضرية في جميع أنحاء العالم خلال عام 2010، فإن 19 في المائة من سكان الأرياف في العالم بإمكانهم الحصول على المياه فقط من خلال هذه المصادر غير المأمونة. ونظرا لأن أبعاد السلامة والموثوقية والاستدامة لا تنعكس بشكل كاف في المؤشرات غير المباشرة المستخدمة في تتبع التقدم المحرز نحو الغاية ذات الصلة من الأهداف الإنمائية للألفية، فمن المرجح أن تقلل هذه الأرقام من تقدير العدد الفعلي للأشخاص الذين يستخدمون إمدادات المياه غير المأمونة. ولا يزال نحو نصف سكان المناطق النامية (2.5 بليون نسمة) يفتقرون إلى إمكانية الوصول إلى مرافق الصرف الصحي المحسنة. وبالوتيرة الحالية، فلن يحقق العالم إلا تغطية بنسبة 67 في المائة بحلول عام 2015، وهو ما يقل عن نسبة الـ 75 في المائة المطلوبة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وبالرغم من حدوث انخفاض قدره 271 مليون نسمة في هذا التعداد منذ عام 1990، فلا يزال 1.1 بليون نسمة يمارسون التغوط في العراء. وثمة مجتمعات بأكملها تتعرض يوميا لأخطار صحية وبيئية كبيرة من جراء التخلص من النفايات البشرية بشكل غير ملائم.
	17 - ويبدو التقدم المحرز في تحقيق الأهداف البيئية ضعيفا إلى حد ما. فقد بلغت الانبعاثات العالمية 30.1 بليون طن متري في عام 2009، وهو رقم يظل أعلى بنسبة 39 في المائة عن مستوى عام 1990 البالغ 21.7 بليون طن متري. إلا أن مجموع الانبعاثات العالمية انخفض انخفاضا طفيفا في عام 2009 عن عام 2008 حيث كان قد بلغ 30.2 بليون طن متري. وقد عزي هذا الانخفاض إلى انخفاض طفيف في الإنتاجية نتيجة للأزمة العالمية. 
	18 - واستمر الإفراط في استغلال مصائد الأسماك البحرية وبلغ ذروة جديدة في عام 2008، عندما ارتفعت نسبة الإفراط في استغلال الأرصدة السمكية إلى 32 في المائة.
	19 - وظل السلام والنـزاع مسألتين رئيسيتين في عامي 2010 و 2011. وأصبح العنف أحد أكبر العوائق التي تعرقل التنمية، وبالتالي يعوق التقدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. ويعيش حوالي خمس البشرية في بلدان تعاني من قدر كبير من العنف والصراع السياسي وانعدام الأمن وهشاشة المجتمع(). وبلغ مجموع الأشخاص المقتلعين من ديارهم 4 ملايين نسمة في عام 2011. وهذه الزيادة في عدد اللاجئين قد تسببت فيها إلى حد كبير أعمال العنف التي اندلعت بعد الانتخابات في كوت ديفوار، وأعمال العنف الجارية في الصومال، وانتفاضات الربيع العربي. وتستضيف البلدان النامية أربعة من كل خمسة من اللاجئين الفارين من تلك الحالات.
	ثالثا - يتطلب تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية نموا يتسم بالاستقرار والإنصاف والشمول
	20 - أدت الأزمة الاقتصادية والمالية خلال الفترة 2008 -2009 والارتفاع المفاجئ في أسعار الأغذية والطاقة إلى حدوث انتكاسة خطيرة في الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، ولا يزال الاقتصاد العالمي يكافح للتغلب على آثار الأزمة. ولا يزال النمو بطيئا في البلدان المتقدمة النمو، وهو ما يعرقل أيضا التقدم الاقتصادي في البلدان النامية. وثمة مخاطر كبيرة تهدد الانتعاش الحذر، مما يؤدي إلى عدم اليقين في آفاق توليد فرص العمل(). ونتيجة لذلك، لا تزال البطالة مرتفعة وأزمة الوظائف العالمية تزداد حدة: فهناك 200 مليون شخص عاطل عن العمل في العالم، بينما ثمة 900 مليون عامل يرزحون تحت وطأة الفقر وإن كان لديهم عمل بصورة ما. وفي المجموع، فإن واحدا من كل ثلاثة عمال على الصعيد العالمي هو إما عاطل عن العمل تماما أو جزئيا أو يعيش في أسرة يبلغ نصيب الفرد الواحد من الدخل فيها أقل من دولارين في اليوم().
	21 - والعمل هو أحد الجوانب الرئيسية لرفاه الشعوب. وهو ليس المصدر الرئيسي لدخلها فحسب، ولكنه أيضا مصدر للكرامة الإنسانية والشعور بالقيمة الذاتية، ولتحديد العلاقات الاجتماعية وتشكيل الهوية. ووفقا للبنك الدولي، فإن العمل اللائق يتيح قدرا مناسبا من الدخل لتمكين الأسر من تلبية احتياجاتها الأساسية ويعزز التنمية الاجتماعية الأوسع نطاقا من خلال تعزيز قدرات الأفراد وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية. وبالتالي، فإن تهيئة فرص عمل لائقة ومنتجة يمثل العروة الوثقى بين النمو الاقتصادي والتنمية البشرية الشاملة والازدهار المشترك. وتشير التقديرات إلى أنه سيتعين إيجاد 600 مليون فرصة عمل على مدى العقد المقبل لمعالجة المتأخرات المتراكمة من البطالة وتوفير فرص عمل للأشخاص حديثي الدخول إلى سوق العمل. ويتأثر بأزمة الوظائف كل من الشباب والفئات الضعيفة من السكان، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، والأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز()، والنساء على وجه الخصوص(14). 
	22 - واستمرار ارتفاع معدل البطالة هو أمر في صميم الأزمة الاقتصادية الحالية في البلدان المتقدمة النمو. ومعدلات البطالة المفتوحة مرتفعة أيضا في بعض البلدان النامية، ولكن في معظم البلدان النامية غالبا ما تمثل هشاشة ظروف العمل والعمالة الناقصة المشاكل الأكثر إلحاحا في سوق العمل(). ويجد العمال، ولا سيما في أقل البلدان نموا، العمالة أساسا في القطاع غير الرسمي والأنشطة المنخفضة الإنتاجية وذات الأجور المنخفضة، وكثيرا ما يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية. وفي عام 2011، واجه أكثر من 1.5 بليون شخص في جميع أنحاء العالم ظروفا هشة للعمل حسب تعريف منظمة العمل الدولية(14). ويشكل هذا العدد ما يقرب من نصف العدد الإجمالي للعمال في العالم (49.1 في المائة).
	23 - ومن أجل معالجة العجز في الوظائف وإيجاد ما يكفي من فرص العمل اللائقة والمنتجة لتلبية احتياجات القوة العاملة المتزايدة، لا بد من توسيع نطاق الاقتصادات. ولن يكون النمو الاقتصادي لوحده كافيا. ففي ضوء تغير المناخ والتحديات البيئية الأخرى والتفاوتات الاقتصادية السائدة، ينبغي أن تصبح أنماط النمو مستدامة من حيث استخدام الموارد الطبيعية والمجالات كثيفة العمالة، وأن تسهم كذلك في نمو الإنتاجية بشكل أقوى. وسيتطلب إعادة توجيه أنماط النمو أن تستهدف سياسات الاقتصاد الكلي ليس فقط توليد فرص العمل بشكل أكثر صراحة، ولكن أن تكون متسقة أيضا مع التجارة والاستثمار والمالية والصناعة والتنمية الريفية والسياسات الاجتماعية الموجهة نحو إيجاد فرص العمل اللائق للجميع، وزيادة الإنتاجية المستدامة بيئيا.
	ألف - النمو الاقتصادي الشامل والعمالة المنتجة
	24 - تمثل سياسات الاقتصاد الكلي عنصرا أساسيا من عناصر النمو الاقتصادي الشامل وإيجاد فرص العمل. وتقدم المشاكل الاقتصادية الأخيرة في البلدان المتقدمة دليلا على أهمية استقرار الاقتصاد الكلي والاستجابات المناسبة على صعيد السياسة العامة للصدمات والأزمات.
	25 - وينبغي أن تكون الأهداف النهائية للسياسات المتعلقة بتحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي هي تحقيق نمو اقتصادي مستقر وتيسير إيجاد فرص العمل. ويؤدي كل من استقرار الأسعار ومستويات الديون الممكن تحملها دورا هاما من خلال التأثير على القرارات الخاصة بالاستثمار. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف المتوسطة الأجل، تحتاج البلدان لحيز سياساتي من أجل المرونة في استخدام أدوات الاقتصاد الكلي. وتشمل هذه الأدوات السياسة المالية المعاكسة للدورات الاقتصادية، ونظام سياسة نقدية يدعم كلا من النمو المستدام واستقرار الأسعار، ونظام سعر صرف ييسر التكيف على صعيد الاقتصاد الكلي وعلى المستوى الهيكلي الذي يدعم إيجاد فرص العمل على نحو مستدام. ويجب أن يكمِل هذه السياسات تنظيم للأسواق المالية وإشراف عليها يتسمان بالقوة والحصافة.
	26 - وتختلف تفاصيل أي مزيج من هذه السياسات باختلاف البلدان وتحتاج إلى أن تكون مصممة حسب الظروف الوطنية. وسيتطلب التنفيذ الناجح تهيئة بيئة مواتية من السياسات العالمية وتنسيق السياسات الدولية. وتتطلب الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة المزيد من التحفيز المالي القصير الأجل من أجل كسر دورة ارتفاع نسبة البطالة وضعف الطلب الكلي وبطء النمو. ويميل التنويع الاقتصادي الذي يعيد توجيه الإنفاق الحكومي من أجل التغلب على اختناقات البنية التحتية وتعزيز الزراعة المستدامة وتوليد الطاقة، وخاصة في الاقتصادات المعتمدة على الصادرات الرئيسية، إلى إحداث أثار قوية وفورية في العمالة، مع تحسين آفاق النمو الطويل الأجل في نفس الوقت(13). وبصفة خاصة، تقدم الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة، الذي يكون عادة أكثر استخداما للقوة العاملة الكثيفة من التكنولوجيات الحالية لتوليد الطاقة، فائدة مزدوجة، حيث تضع الاقتصادات على مسار ليس أكثر استدامة فحسب ولكنه غني بفرص العمل أيضا(). ويمكن بالتالي لسياسات الاقتصاد الكلي القيام بإسهامات هامة من خلال تسخير التغيير الهيكلي وتحويل الموارد - اليد العاملة ورأس المال معا - نحو أنشطة ذات إنتاجية أعلى وبالتالي ذات إمكانية أكبر لمنح أجور ملائمة. ومع ذلك، فهي ليست كافية. وسيكون لمجموعة متماسكة من السياسات التجارية والاستثمارية والمالية والصناعية والتعليمية والاجتماعية جميعها دور تؤديه في تيسير التغيير الهيكلي ووضع الاقتصادات على مسار نمو أكثر استدامة وتوفيرا لفرص العمل.
	27 - وغالبا ما يحدث دخول الشركات الخاصة في مجالات عمل جديدة تآزرات إيجابية. إذ تعطي الاستثمارات الأولية في صناعات جديدة ودينامية أمثلة لمباشري أعمال حرة آخرين، وتؤدي إلى تدريب العاملين والخريجين من الشباب، وتبني القدرات التكنولوجية وتحفز الطلب على مدخلات وأنشطة قد لا تكون موجودة محليا بعد. ومع ذلك، لن تتحقق مكاسب عديدة إذا ما تركت كليا تحت رحمة قوى السوق، نظرا لتكاليف البدء في تطوير تكنولوجيات جديدة وغيرها من العوامل، مثل عدم مراعاة الأسواق للتكاليف البيئية. وسيكون للحكومات دور هام تؤديه في تعزيز الابتكار ذي الأهمية الاجتماعية. ويمكن أن تقوم بذلك من خلال دعم قطاعات محددة، وتوفير فرص الحصول التفضيلي على التمويل والائتمان، وضمان حصص في الأسواق مؤقتا أو الحصول على المدخلات من خلال سياسات تجارية مرنة، وتوفير فرص الحصول على البحوث والتكنولوجيا، وتنفيذ تدابير أخرى مصممة خصيصا لسياقاتها الوطنية الخاصة.
	28 - ولئن كانت الخدمات والصناعة التحويلية الحديثة والمتطورة تكنولوجيا تعطي إمكانية نمو واعدة وآفاقا لإيجاد فرص العمل، يجب أن يصاحب الجهود المبذولة لدعم هذين القطاعين الدعمُ المتواصل للزراعة. إذ يظل القطاع الزراعي المصدر الرئيسي للدخل والغذاء والعمل بالنسبة لغالبية الفقراء في البلدان النامية. وتؤدي الزراعة المنتجة دورا هاما في المرحلة الأولى من التحول الهيكلي. ولا تؤدي زيادة الإنتاجية الزراعية إلى ارتفاع مداخيل المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة فحسب، ولكن بإمكانها أيضا أن توجد فرص العمل وأن ترفع المداخيل المرتبطة بالزراعة أو غير المرتبطة بها في المناطق الريفية نظرا للكثافة العالية في استخدام اليد العاملة في الزراعة، في حين تقلل معالجة المنتجات الزراعية من خسائر ما بعد الحصاد، وبالتالي تعزز الأمن الغذائي. ويعد الدعم العام لتيسير الزيادة في الإنتاجية أمرا بالغ الأهمية، بما في ذلك الاستثمارات في البنية التحتية الريفية والعلوم الزراعية والتكنولوجيا والابتكار والتعليم والخدمات الإرشادية، وكذلك زيادة فرص الحصول على الائتمان والخدمات المالية، والمدخلات، والتأمين، والوصول إلى الأسواق، والحصول على الأراضي وحقوق الملكية المضمونة، وخاصة بالنسبة للنساء والفئات الضعيفة من السكان.
	باء - إيجاد فرص عمل لائقة ومنتجة: الاستثمار في المهارات والحماية الاجتماعية
	29 - يمكن لكل من الاستثمارات في تنمية مهارات القوة العاملة، ونظم الحد الأدنى للأجور وقوانين حماية العمالة أن تساهم في توفير شروط العمل اللائق وتشجيع تنمية اجتماعية أوسع نطاقا. ويُنظر أحيانا إلى الحد الأدنى للأجور وقوانين حماية العمالة على أنها تُدخل الجمود إلى أسواق العمل وتتسبب في انخفاض مستويات العمالة في القطاع الرسمي. ومع ذلك، تُظهر البحوث أن الأنظمة التي تهدف إلى حماية حقوق العمل توفر فائدة اجتماعية ملموسة - انخفاض عدم المساواة - دون إحداث أي خسارة كبيرة من حيث الإنتاج والعمالة(). وتعتمد حركة اليد العاملة - بين المناطق الريفية والحضرية، وبين القطاعات والصناعات وبين القطاعين الرسمي وغير الرسمي - أكثر على عناصر تمكينية مثل التعليم الجيد والمهارات والمعارف والبنية التحتية ونظم النقل، والسكن الميسور التكلفة، والأنظمة المناسبة، وإمكانية الحصول على رأس المال. وتعتبر الصحة، والتغذية، والتعليم الأساسي أسسا هامة لإنشاء قوة عاملة منتجة. ومن أجل زيادة إمكانية التنقل في أسواق العمل وفرص العمل اللائق، تحتاج البلدان إلى إعطاء الأولوية للتدابير التي تعزز تلك العوامل التمكينية.
	30 - ويفتقد العاملون في القطاع غير الرسمي، بمن فيهم العاملون لحسابهم الخاص، الوصول إلى شبكات الأمان وغيرها من أشكال الحماية الاجتماعية ويعملون في ظل ظروف لا تفي بالمعايير الدولية للعمل. وهم معرضون بشدة للصدمات الاقتصادية والأخرى المرتبطة بالطقس، ويمكن لأي خسارة في الدخل أن تؤدي إلى خسارة في الأصول مع حدوث آثار سلبية على المدى الأطول. ويعتبر دمج عمال القطاع غير الرسمي في نظم تغطية اجتماعية شاملة ومستدامة ماليا أمرا بالغ الأهمية من أجل تجنب وقوع خسائر على المدى الطويل في التنمية البشرية نتيجة لوقوع صدمات على المدى القصير. ويمكن توفير هذه الحماية الاجتماعية بفعالية من خلال مجموعات برامج تضمن حصول الجميع على الخدمات الاجتماعية الأساسية، وتوفر الدخل والتحويلات العينية للعمال الضعفاء، واستحقاقات البطالة والعجز، والمعاشات التقاعدية المدعومة الممنوحة للمسنين، وحصول الجميع على الرعاية الصحية الإنجابية وغيرها من الرعاية الصحية الأساسية. وتُكمل نظم الحماية الاجتماعية الشاملة، كما يجري الترويج لها في مبادرة الحد الأدنى للحماية الاجتماعية، البرامج التي تعزز التنمية الاقتصادية الشاملة وتميل إلى دعم الحراك الاجتماعي. ومن الأهمية بمكان أن تكون متاحة للناس في كل من القطاعين الرسمي وغير الرسمي إذا ما أريد تجنب اعتماد نهج من مستويين.ودمج النظام الصحي الموحد في البرازيل، الذي أنشئ في عام 1989، بنجاح نظامين سابقين من أجل استفادة جميع المواطنين من الفوائد الصحية على قدم المساواة، بمن فيهم معظم من يعملون في القطاع غير الرسمي.
	31 - ودفع النطاق الهائل لتحدي العمالة بعض الحكومات إلى وضع برامج عمالة عامة، تقدم النقد والمواد الغذائية أو غيرها من التحويلات العينية لغير القادرين على العثور على أي شكل من أشكال العمالة. وهي تسمح أيضا بتقديم الخدمات على وجه التحديد للفئات المحرومة التي قد يكون من الصعب الوصول إليها عن طريق تدابير السياسة العامة الأخرى(). وبالإضافة إلى ذلك، تقدم برامج الأشغال العامة الحماية الاجتماعية في أوقات الأزمات الاقتصادية. وهي تشمل في كثير من الأحيان بناء البنية التحتية وغيرها من الأصول المجتمعية المنتجة التي يمكن أن تعزز القدرة الإنتاجية وأن تتيح فرصا أفضل للاستثمار والعمالة. ويتم حاليا تنفيذ هذه البرامج في العديد من البلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، ولكنها تستخدم أيضا لمعالجة آثار الصدمات المناخية في جنوب آسيا وأمريكا اللاتينية.
	32 - و تعطي البرامج الدائمة أثرا أكثر استدامة في بيئة تتسم بالبطالة المزمنة أو العمالة الناقصة. ففي برامج ضمان العمالة، تؤدي الحكومات دور الملاذ الأخير لإيجاد فرص العمل، حيث تضمن فرص العمل والدخل لعدد أدنى من الأيام في السنة. ويعد القانون الوطني لضمان العمالة في المناطق الريفية في الهند المثال الأبرز في هذا الصدد؛ إذ يضمن لكل أسرة معيشية ما أقصاه 100 يوم عمل سنويا يؤدى عنها الحد الأدنى للأجور. وتفيد حكومة جنوب أفريقيا أن برنامجها الموسع للأشغال العامة، النافذ منذ عام 2004، يوفر العمالة القصيرة الأجل لمدة متوسطها 100 يوم، وأنه جرى توسيع نطاقه على نحو متواصل منذ إنشائه. ويهدف البرنامج إلى إيجاد أكثر من 1.5 مليون فرصة عمل سنويا بحلول عام 2014.
	33 - وتتطلب هذه البرامج التي تقلل من الفقر وتساعد العمال على الانتقال إلى أشكال عمالة أكثر استقرارا، تقييما دقيقا للسياق المحلي كي يتيسر تعديل تصميمها من أجل تلبية احتياجات محددة.
	جيم - تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وإيجاد فرص العمل
	34 - تميل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى أن تكون قوة دافعة رئيسية للنمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل وتوفير أسباب المعيشة في معظم البلدان النامية، ولكنها تواجه عددا من التحديات التي تقوض قدرتها التنافسية واستدامتها. ويتسبب عدم وجود بنية تحتية مادية وغير مادية في كثير من البلدان النامية في حرمان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم على نحو كبير من المزايا وقد يحد من استفادتها من التصدير ومن إمكانية وصولها إلى الأسواق المحلية أيضا، ومن روابطها مع شركات أكبر واندماجها في شبكات الإنتاج الدولية. ويكون التسجيل الرسمي في كثير من الأحيان باهظ التكاليف، وغالبا ما تخضع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم لاستغلال الموظفين العموميين لمناصبهم خدمة لمنافعهم الشخصية. ولا تستوفي هذه المؤسسات، في غياب أصول يمكن أن تكون بمثابة ضمانات، شروط الإقراض المطلوبة من معظم البنوك، في حين لا تقدم عادة مؤسسات التمويل البالغ الصغر قروضا من الحجم المطلوب. ومن حيث الجوانب المتعلقة بمباشرة الأعمال الحرة، يفتقد العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم أيضا المهارات الإدارية والدراية بالأعمال التجارية من أجل الإقدام على الابتكار. وعادة ما يؤدي توسع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، في غياب الابتكار وعندما يحدث التركز في الأسواق الموجودة، إلى إغراق الأسواق، وبالتالي إلى تقليل هوامش الربح وآفاق العمالة.
	35 - ولذلك، إذا أريد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم أن توفر أسباب المعيشة الكريمة، يجب على الحكومات وضع مجموعة تدابير دعم متماسكة تستجيب لاحتياجاتها الخاصة، وتوفر فرص الحصول على المدخلات والائتمان والوصول إلى الأسواق، وكذلك معالجة القيود على مستوى العرض من خلال التدريب على المهارات. ولا بد من إدخال تحسينات على البنية التحتية لضمان إمداد بالطاقة موثوق وثابت، وروابط وطرق نقل فعالة، والحصول على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وعلى المستوى الكلي، هناك حاجة إلى وضع إطار سياسة عامة اقتصادية قوي وثابت يشجع أيضا الابتكار والنمو، ويقلل في نفس الوقت من التقلبات وعدم اليقين وييسر الحصول على التمويل الخاص. ويمكن تحسين فرص الحصول على الائتمان كذلك من خلال تقديم المؤسسات المالية العامة القروض بشكل مباشر وتوفير الضمانات لأنواع معينة من القروض ومصادر تمويل مشتركة من القطاعين العام والخاص(). 
	36 - ويمكن أن تيسر الحكومات الوصول إلى الأسواق من خلال تخصيص نسبة دنيا من المناقصات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، من خلال عدم فرض شرط حجم أدنى على المؤسسات التي تقدم عطاءات من أجل المشاريع، والاستعانة النشطة بخدمات المؤسسات من أجل المشاريع أو لتكون مشاركة في مشاريع أكبر. ويمكن أن يمثل بناء مجموعات من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تنشط في مجال معين خطوة مفيدة نحو تمكينها.
	37 - وبالإمكان توفير برامج المهارات والتدريب المهمة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم من خلال توسيع المناهج التعليمية الوطنية لتشمل التدريب المهني والتدريب في مجال الأعمال التجارية من خلال تعزيز الفرص، خصوصا بالنسبة لأولئك العاملين في القطاع غير الرسمي، للحصول على التدريب المهني()، ومن خلال إشراك المؤسسات ومباشري الأعمال الحرة على نحو أكثر انتظاما في الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
	دال - بطالة الشباب مسالة محورية في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي
	38 - بلغت بطالة الشباب في البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية مستوى مرتفعا جديدا في عام 2011، حيث كان نحو 75 مليونا من الشباب بين صفوف العاطلين عن العمل. ولا تُظهر الإسقاطات لعام 2012 أي تحسن()، ويوجد في بلدان كثيرة عدد متزايد من الشباب الذين لا ينتظمون في الدراسة ولا يعملون. وإذ أصبح الشباب يتلقون تعليما أفضل من ذي قبل، فهُم يواجهون صعوبات في الحصول على العمل الكريم، وهو ما يترك لدى الكثير منهم شعورا بالإحباط والخيبة إزاء آفاق العمالة المتاحة لهم. وتترتب على بطالة الشباب آثار اجتماعية واقتصادية كبيرة وطويلة الأجل، إذ تخفِض القدرة على الكسب وإمكانيات النمو طيلة العمر وتهدد التماسك الاجتماعي. 
	39 - وتتطلب معالجة بطالة الشباب نموا اقتصاديا أسرع وأكثر استقرارا في القطاعات التي تنطوي على إمكانية استيعاب العمال الشباب. وفي ذات الوقت، يلزم أن تكفل الحكومات حيازة الشباب مهارات كافية عندما يدخلون سوق العمل. وبسبب التنافر بين طلبات سوق العمل والمناهج التعليمية، التي كثيرا ما تفتقر إلى التدريب المهني والتعليم الذي يعزز المهارات، يشكل الانتقال من المدرسة إلى ميدان العمل تحديا أمام الشبان والشابات. ويلزم أن توفر المناهج الدراسية المهارات التي يُقدر أرباب العمل قيمتها، ومن المهم ألا ترسِّخ تلك المناهج التنميطات الجنسانية، بل أن تمكِّن الشبان والشابات من اختيار مسارات مهنية غير تقليدية. وقد أثبتت التدريبات الداخلية المدفوعة الأجر والبرامج المشتركة بين القطاعين العام والخاص الرامية إلى تنشيط عمالة الشباب أهميتها في الحد من الحواجز التي يواجهها العمال الشباب، والتي كثيرا ما تشمل المواقف السلبية من جانب أرباب العمل. 
	40 - وينبغي أن توفر السياسات التعليمية للشباب فرصا عملية وملائمة للتدريب أثناء العمل، وأن تقدم لهم معلومات عن سوق العمل ومساعدة في العثور على وظيفة. وتستلزم مثل هذه السياسات تعاونا وثيقا بين الحكومات والقطاع الخاص ونقابات العمال. ويجب على الحكومات المحلية أن تتعاون مع الحكومات الوطنية في وضع سياسات وتعبئة موارد تدعم مبادرات التنمية الاقتصادية المحلية التي تركز بقوة على الشباب، وتقدم حوافز إلى القطاع الخاص لتوظيفهم. 
	رابعا - الأداء المتعلق بالشراكة العالمية من أجل التنمية()
	41 - يحدد الهدف الثامن من الأهداف الإنمائية للألفية التزامات ترمي إلى تعزيز الشراكة العالمية من أجل التنمية، وذلك لغرض دعم جهود التنمية الوطنية في خمسة مجالات ذات أولوية وهي: المساعدة الإنمائية الرسمية؛ وإقامة نظام تجاري ومالي يتسم بالانفتاح والتقيد بالقواعد والقابلية للتنبؤ به وعدم التمييز؛ وتخفيف عبء ديون البلدان النامية؛ وكفالة إمكانية الحصول على الأدوية الأساسية بأسعار معقولة؛ وضمان توافر تكنولوجيات جديدة بتعاون مع القطاع الخاص. 
	42 - وتحدث الأزمة الطويلة الأمد الحالية أثرا سلبيا على المساعدة الإنمائية الرسمية التي انخفضت في عام 2011 بما يقارب 3 في المائة عن الذروة التي بلغتها في عام 2010. وبلغت المساعدة الإنمائية الرسمية التي قدمتها الدول الأعضاء في لجنة المساعدة الإنمائية ما مجموعه 133.5 بليون دولار في عام 2011، وهو ما يعادل 0.31 في المائة من مجموع الدخل القومي الإجمالي لهذه الدول. وسيتعين أن تصل تدفقات المساعدة الإنمائية الرسمية إلى ما يفوق ضعف ذلك من أجل بلوغ هدف الأمم المتحدة المحدد بنسبة 0.7 في المائة من الدخل القومي الإجمالي للبلدان المانحة. وينبغي أن يفي جميع المانحين بالتزاماتهم بالزيادة في المعونة، وبتقديم خطط إنفاق متعددة السنوات، وبزيادة فعالية المعونة. 
	43 - وبعد 11 سنة من المفاوضات، لا تزال جولة الدوحة في طريق مسدود. ويتسم إنهاء جولة الدوحة بأهمية حاسمة في معالجة الاختلالات الهيكلية في النظام التجاري العالمي، وتُحث البلدان على زيادة الجهود الرامية إلى إنهاء المفاوضات. وفي حين ما زالت الأزمة الاقتصادية والمالية المتواصلة تبطئ وتيرة التجارة العالمية، انتعشت صادرات البلدان النامية خلال هذه الأزمة بقوة أكبر من صادرات البلدان المتقدمة النمو. ومع ذلك، تواجه أقل البلدان نموا صعوبات مستمرة في توسيع نطاق تجارتها نظرا لتباطؤ التقدم المحرز في كسب إمكانية الوصول إلى الأسواق في البلدان المتقدمة النمو دون قيود جمركية أو حصص مخصصة. ولم يُنفَّذ بعد بشكل كامل إعلان هونغ كونغ لعام 2005 الذي يهدف إلى إتاحة مثل هذا الوصول لكل منتجات أقل البلدان نموا، ولا قواعد المنشأ المبسطة. وهناك ضرورة ملحة لإزالة جميع تدابير تقييد التجارة التي اتُّخذت منذ بداية الأزمة الاقتصادية العالمية، لأن تلك التدابير أثرت في ما يقارب 3 في المائة من التجارة العالمية. وتزيد مثل هذه القيود المفروضة على التجارة في الحد من آفاق النمو ومن إيجاد فرص العمل في البلدان النامية. وفي نفس الوقت، يلزم تقوية القدرات التجارية في البلدان النامية، بوسائل منها تعزيز مبادرة المعونة لصالح التجارة، مع ضمان أنها تشمل المبادئ الرئيسية المتمثلة في فعالية المعونة، ودعم البلدان في دمج استراتيجيات تجارية في استراتيجياتها الإنمائية الوطنية العامة.
	44 - وسيتم قريبا ضم مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، التي تتيح تخفيف عبء الديون عن عدد مختار من البلدان. وبحلول أيار/مايو 2012، بلغ 36 بلدا من أصل 39 بلدا مشاركا ”نقطة أخذ القرار“ في إطار هذه المبادرة، وبلغ 32 بلدا منها ”نقطة الإكمال“. غير أنه في الوقت ذاته، يظل قرابة 20 بلدا من البلدان النامية تعاني من شدة الديون أو تتعرض لمخاطرها الكبيرة، وشهد متوسط نسبة خدمة الدين إلى الصادرات في البلدان النامية في عام 2011 زيادة طفيفة، حيث بلغ 26.4 في المائة. وترجع هذه الزيادة الطفيفة بصورة رئيسية إلى البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى، في حين هناك علامات تدل على تجدد مواطن الضعف متجدد في بعض البلدان المنخفضة الدخل. ومن ثم ينبغي لخيارات تعزيز الهيكل الدولي لتخفيف الديون أن تُستكشف على الصعيد العالمي. وإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد عدد من خيارات السياسات على تخفيف تأثير أعباء الديون الخارجية المرتفعة. وعلى الصعيد الوطني، يشمل ذلك تعزيز قدرات إدارة الديون، التي ستمكن من تحسين تحليلات القدرة على تحملها. أما على الصعيد العالمي، فيلزم تخفيف تأثير المنازعات القضائية التي أثارها الدائنون الذين لا يشاركون في الهياكل الدولية، وينبغي البدء في نقاش حول مبادئ مقترحة للإقراض والاقتراض بمسؤولية، إضافة إلى نقاش حول وضع مبادئ توجيهية بشأن الديون الخارجية وحقوق الإنسان. 
	45 - وسيساعد تحسين إمكانية الحصول على الأدوية الأساسية بأسعار معقولة على الإسراع في التقدم المحرز في بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية المتصلة بالصحة. ولا يقوم بتخزين الأدوية الأساسية سوى 51.8 في المائة من المرافق الصحية التابعة للقطاع العام في البلدان النامية، و 68.5 في المائة فقط من المرافق الصحية التابعة للقطاع الخاص في تلك البلدان، في حين يفوق متوسط أسعار الأدوية في القطاع العام الأسعار المرجعية الدولية بـ 2.6 مرة، وبـ 5 مرات في القطاع الخاص. وتحتاج حكومات البلدان النامية إلى المساعدة على زيادة توافر الأدوية الأساسية من خلال القطاع العام، وبخاصة في حالات طوارئ الصحة العمومية، وذلك من أجل كفالة إمكانية الحصول عليها بأسعار معقولة للمحتاجين. 
	46 - وينبغي السعي إلى توسيع نطاق استخدام الأحكام المتصلة بالتجارة المبيّنة في الأنظمة المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية لمنظمة التجارة العالمية، إضافة إلى استخدام أكبر لآليات مبتكرة لخفض التكاليف وزيادة إمكانية الحصول على الأدوية الأساسية في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل، وذلك كجزء من الجهود العالمية المبذولة في هذا المجال(). ويلزم أن يستكمل تخفيض تكاليف الأدوية بتعزيز النظم الصحية في البلدان النامية وبزيادة الإنتاج المحلي من الأدوية الجنيسة وتحسين القدرات التنظيمية لأجل ضمان سلامة الأدوية ونجاعتها وجودتها. وينبغي بذل مزيد من الجهد لتقديم حوافز كافية للبحث والتطوير في مجال الأدوية الجديدة، وخاصة ما تتطلبه الأمراض المهمَلة. 
	47 - وفي حين يتواصل توسع نطاق الوصول إلى التكنولوجيات الجديدة على الصعيد العالمي، وبخاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تظل الفجوة الرقمية العالمية فجوة هائلة. ويفتقر غالبية الناس الذين يعيشون في أقل البلدان نموا إلى خدمة الإنترنت. أما بالنسبة للعديد من سكان البلدان النامية، فكثيرا ما تكون الوصلات النقالة ذات النطاق العريض هي الوسيلة الوحيدة للوصول إلى الإنترنت، وتكون تكاليف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مرتفعة أكثر، خاصة في أفريقيا. ولا زالت هناك حاجة إلى تسريع الجهود الرامية إلى الزيادة في إتاحة الوصول إلى شبكة الإنترنت والقدرة على تحمل تكاليفها، وذلك بتعاون مع القطاع الخاص. وتشمل الخطوات في اتجاه هذا الهدف اعتماد سياسات وطنية بشأن الوصلات ذات النطاق العريض، والزيادة في الهياكل الأساسية، وتوسيع الموصولية من أجل إتاحة الوصول للجميع. وهناك حاجة إلى تكنولوجيات مراعية للبيئة وتكنولوجيات لتخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معها، وخفض مخاطر الكوارث وتعزيز القدرة على تحملها. وفي ضوء هذه الخلفية، تُحث الحكومات على تفعيل ”صندوق المناخ الأخضر“ بصورة تامة وتزويده برؤوس الأموال، وعلى دعم التنفيذ الفعلي ”لآلية التكنولوجيا“. ويلزم إنجاز مزيد من العمل من أجل بناء القدرة على الابتكار والقدرة الاستيعابية لدى البلدان النامية لتيسير نقل هذه التكنولوجيات وتكييفها ونشرها.
	48 - وخلال السنوات الثلاث المتبقية قبل حلول الموعد النهائي لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية في عام 2015، سيلزم القيام بتدخلات محددة إضافية في البلدان النامية من أجل تسريع التقدم في مختلف أبعاد تلك الأهداف، لكن الوفاء بالوعد الذي قدمته الأهداف لن يتحقق دون تهيئة بيئة عالمية ملائمة. وإن سد الفجوة في تحقيق تدفقات مستقرة وفعالة للمساعدة الإنمائية الرسمية؛ وإحراز تقدم أسرع نحو إقامة نظام تجاري ومالي يتسم بالانفتاح والتقيد بالقواعد والقابلية للتنبؤ به وعدم التمييز؛ وتوفير إمكانية الحصول على الأدوية الأساسية بأسعار معقولة؛ وإتاحة فوائد التكنولوجيات الجديدة وفقا للالتزامات الصريحة التي تعهدت بها البلدان المتقدمة النمو في إطار الهدف الثامن من الأهداف الإنمائية للألفية، كلها مكونات أساسية لتحقيق تلك الأهداف.
	خامسا - خطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015 
	49 - من المسلَّم به أن هناك حاجة للبدء في التفكير بشأن خطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015، استناداً إلى الخبرة المكتسبة في ما يتعلق بإطار الأهداف الإنمائية للألفية. ولقد أطلق بعض الدول الأعضاء مبادرات وطنية لكي تسترشد بها المناقشات التي جرت بشأن هذا الموضوع، والتي شهدت مشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم. وتنشط المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات البحوث الأخرى بصورة خاصة في هذا المجال، ويشارك القطاع الخاص أيضاً.
	ألف - مجالات التركيز الناشئة في المناقشات بشأن خطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015
	50 - في المناقشات التي جرت حتى الآن، برزت أربعة مجالات عامة للتركيز وهي: العملية التشاورية لصياغة خطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015؛ المواضيع الفنية التي يتعين النظر فيها؛ شكل الخطة أو تصميمها؛ ورصد التقدم المحرز والمساءلة عن النتائج.
	51 - وهناك توافق في الآراء بشأن ضرورة إجراء عملية تشاورية مفتوحة وشاملة، تقودها الدول الأعضاء ويشارك فيها جميع أصحاب المصلحة، وكذلك ضرورة دعم قدرة أقل البلدان نمواً والفئات الفقيرة أو المهمشة على المشاركة فيها. وجرى التشديد أيضاً على أهمية العمليات الحكومية الدولية التي تسترشد بها المناقشات. ووُجِّه اهتمام خاص لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، كما ترد مناقشته أدناه.
	52 - وفي ما يتعلق بالمواضيع الفنية، أُعرب عن الدعم لخطة للأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015 تستند إلى إطار الأهداف الإنمائية للألفية وتبقي التركيز على التنمية البشرية، مع التصدي للتحديات الناشئة. إلا أنه يجري التشديد أيضاً على ضرورة عدم تحميل هذه الخطة أكثر مما ينبغي.
	53 - ويعتبر هذا التركيز وهذا الشكل أيضاً بالغي الأهمية لمعالجة المسائل المتعلقة بالرصد والمساءلة. ويجري حالياً مناقشة مختلف السبل الكفيلة بقياس التقدم المحرز، بما في ذلك سبل معالجة أوجه عدم المساواة، وذلك بصورة جزئية عن طريق استخدام أكثر فعالية للبيانات المصنفة. 
	باء - العمليات الجارية والمشاورات الوطنية والإقليمية والعالمية الشاملة 
	54 - بوسع الأمم المتحدة، بحكم دورها التنظيمي العالمي، أن تستضيف جماعات مختلفة من أصحاب المصلحة الذين بوسعهم الإسهام في خطة التنمية العالمية لما بعد عام 2015. وقد أنشأ الأمين العام فريق عمل منظومة الأمم المتحدة المعني بخطة التنمية للأمم المتحدة لما بعد عام 2015، وذلك لدعم العملية التشاورية، وتنسيق الأعمال التحضيرية على نطاق المنظومة، وتحديد رؤية وخريطة طريق ممكنة على نطاق المنظومة لدعم المداولات بشأن خطة التنمية لما بعد عام 2015. ويضم فريق العمل الذي باشر مهامه في كانون الثاني/ يناير 2011 والذي يقوده كل من إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي نحو 60 وكالة من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى. وقدم الفريق تقريره الأول إلى الأمين العام في حزيران/يونيه 2012().
	55 - ويتضمن التقرير المنوه عنه الاستنتاجات والتوصيات الرئيسية لفريق العمل في ما يتعلق برؤية جديدة للتنمية تهدف إلى إحداث تحولات حقيقية، والمعالم الممكنة لهذه الخطة والخيارات المتاحة للمضي قدماً في العملية التشاورية، بما في ذلك السبل الكفيلة بالاستماع لأصوات مختلف الجهات صاحبة المصلحة. وتقدم تلك التوصيات في ضوء تحليل مواطن القوة والضعف لإطار الأهداف الإنمائية للألفية وتقييم الدروس المستفادة من أجل خطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015، وكذلك تحديد التحديات العالمية الملحة الناشئة والقائمة التي يجب أخذها في الاعتبار. 
	56 - وعلى النحو المشار إليه في التقرير، يمكن لإعلان الألفية أن يشكل منطلقاً للمناقشات حول خطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015، نظراً إلى أن القيم والمبادئ التي يعبر عنها تكتسب أهمية اليوم مثلما كانت في عام 2000(). وينبغي أن تستند الخطة أيضاً إلى الخبرة المكتسبة في ما يتعلق بإطار الأهداف الإنمائية للألفية والاعتراف بميزة الحفاظ على شكل ملهم وموجز وسهل الصياغة().
	57 - وبالإضافة إلى المحافظة على تركيز واضح على التنمية البشرية، سيتعين على خطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015 أن تتصدى للتحديات الناشئة أو المُلحّة الأخرى. ويحلل تقرير فريق العمل طائفة من التحديات، بدءاً من تزايد المساحة البيئية المقترنة بتعاظم مخاطر الكوارث وصولاً إلى تنامي أوجه عدم المساواة، واستمرار النـزاعات العنيفة، وسرعة التحولات الديمغرافية، وسرعة الحضرنة وتواصل تدفقات المهاجرين. وهناك أيضاً الفجوة المعرفية القائمة بين البلدان وداخلها وأوجه القصور في مجالي الحوكمة والمساءلة على مختلف المستويات التي تستلزم تعزيز الامتثال لسيادة القانون. ومن التحديات الأخرى التي تكتسب أهمية بالغة أيضاً الأمن في مجالي الغذاء والتغذية؛ المياه والمرافق الصحية؛ الطاقة؛ والاستفادة من الخدمات الصحية الجيدة النوعية (بما في ذلك خدمات الصحة الإنجابية)، والتعليم والتدريب المهني().
	58 - ليس بوسع العالم أن يستمر على هذا المنوال. ولا بد من إعداد خطة يكون الغرض منها إحداث تحولات حقيقية تفضي إلى بناء مستقبل مشترك وآمن ومستدام للجميع. ويحدد تقرير فريق العمل الرؤية التي تنطوي عليها خطة من هذا القبيل، والتي تسترشد، بالمبادئ الأساسية الثلاثة لحقوق الإنسان والمساواة والاستدامة. ويقترح التقرير أربعة أبعاد رئيسية مترابطة بوسعها أن تشكل الأساس لتحديد الأهداف والغايات، وهذه الأبعاد هي التالية:
	(أ) التنمية الاجتماعية للجميع؛
	(ب) الاستدامة البيئية؛ 
	(ج) التنمية الاقتصادية للجميع؛ 
	(د) السلام والأمن.
	وينبغي أن توجه المبادئ والأهداف الخيارات في مجال السياسات على مختلف المستويات بدون أن تصبح إلزامية، وأن تعترف في الوقت نفسه بالاختلافات في الظروف الأولية. ولدعم تنفيذ الخطة، سوف يتعين تعزيز الشراكة العالمية لأغراض التنمية باعتبارها مسؤولية تتشارك فيها جميع البلدان وينخرط فيها جميع أصحاب المصلحة من خلال إطار للمساءلة محدد تحديداً جيداً.
	59 - والغرض من تقرير فريق العمل الذي أصبح متاحاً للجمهور أن يشكل أداة مرجعية لإجراء مزيد من المشاورات الواسعة النطاق والشاملة في السنوات المقبلة بشأن خطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015. وسيوفر التقرير أيضاً المعلومات اللازمة لعمل فريق الشخصيات البارزة الرفيع المستوى الذي أطلقه الأمين العام في 31 تموز/يوليه 2012، بغرض تقديم المزيد من الدعم للعملية التشاورية. 
	60 - وأطلقت مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية مشروعاً تكميلياً لدعم إجراء مشاورات مفتوحة وشاملة بشأن خطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015. ويجري التخطيط لإجراء مشاورات وطنية ترمي إلى إشراك أصحاب المصلحة في نحو 50 بلداً نامياً في عام 2012 وحتى منتصف عام 2013، والتي يتعين استكمالها باجتماعات مواضيعية عالمية وإقليمية وكذلك بوسائط التواصل الاجتماعي وأشكال التواصل الأخرى. 
	جيم - سبل المضي قدما
	61 - تضمنت الوثيقة الختامية للاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية لعام 2010، بما في ذلك الولاية للشروع في التفكير بشأن كيفية النهوض بخطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015، أيضا طلبا إلى رئيس الجمعية العامة لتنظيم مناسبة خاصة لمتابعة ذلك الاجتماع العام خلال الدورة الثامنة والستين للجمعية العامة التي ستبدأ في أيلول/سبتمبر 2013. وهذه المناسبة الخاصة التي ينبغي أن تولي اهتماماً خاصاً للتعجيل بالتقدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية أثناء المرحلة الأخيرة المفضية لعام 2015، تعتبر كذلك مَعْلَماً رئيسياً في المداولات المتعلقة بخطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015. وبهذه الصفة، يمكن استخدامها بمثابة الأساس في رسم خريطة طريق محتملة نحو صياغة الخطة، وذلك باتباع نهج قائم على مرحلتين. 
	نهج قائم على مرحلتين 

	62 - سوف تشمل المرحلة الأولى التي تبدأ من الآن وحتى حلول خريف عام 2013، مناقشة واسعة النطاق بشأن مقصد خطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015 ونطاقها، وتستفيد إلى حد كبير من إجراء عملية تشاورية مفتوحة وشاملة وشفافة تُقدَّم فيها إسهامات من طائفة واسعة من أصحاب المصلحة. وسوف توفر المشاورات أساساً متيناً للمرحلة الثانية التي تمتد من خريف عام 2013 حتى عام 2015 وتشمل تكثيف الجهود لتحقيق توافق في الآراء على الصعيد الحكومي الدولي في ما يتعلق بخطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015. وسوف تؤدي المفاوضات أثناء هذه المرحلة إلى تحديد الأهداف والغايات العملية، مع الحفاظ على انفتاح العملية وشموليتها. 
	63 - ويمكن لهذه المناسبة الخاصة أن تؤدي دوراً هاماً في توفير الأساس لاتخاذ القرارات لاحقاً بشأن خصائص خطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015 ومضمونها. ويمكن لهذه المناسبة أن تشمل مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين، بهدف إتاحة محفل للحوار التفاعلي بين الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة الآخرين بشأن المعالم العامة لخطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015. وقد يكون الهدف الآخر من هذه المناسبة إطلاق دعوة وخريطة طريق لعقد اجتماع عام رفيع المستوى للجمعية العامة في عام 2015 بغرض التوصل إلى اتفاق حول هذه الخطة. 
	64 - وخلال المرحلة الثانية، التي ينضج فيها توافق في الآراء بشأن شكل الخطة ومضمونها، يمكن بدء الأعمال التحضيرية على مختلف المستويات بشأن نظم الرصد والتقييم، وآليات المساءلة، وتعبئة الموارد لدعم تنفيذ الخطة. وقد يشكل ذلك أيضاً فرصة لبدء العمل على تحديد نهج متسق لمنظومة الأمم المتحدة إزاء دعم تنفيذ الخطة. 
	65 - ويمكن تكليف فريق من الخبراء مشترك بين الوكالات، بتوجيه من اللجنة الإحصائية، بوضع المؤشرات، بما في ذلك اختيار المنهجيات والمؤشرات، وإسداء المشورة في ما يتعلق بالجوانب التقنية لعملية تحديد الغايات على حد سواء، كما حصل في حالة إطار الأهداف الإنمائية للألفية.
	الصلات مع العمليات الحكومية الدولية الأخرى، بما في ذلك متابعة مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

	66 - ينبغي إيلاء اهتمام خاص لكفالة استفادة المناقشات بشأن خطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015، لا سيما في ما يتعلق بالمجالات ذات الأولوية، من العمليات الحكومية الدولية ذات الصلة(). فعلى سبيل المثال، سوف يوفر مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري، ومنتدى التعاون الإنمائي لعام 2014، والتقرير المقدم إلى الجمعية العامة عن استراتيجية تمويل التنمية المستدامة، الفرص لقيام أصحاب المصلحة المتعددين، بصفة خاصة، بإجراء مناقشة عن إعادة تشكيل الشراكة العالمية لأغراض التنمية من أجل دعم تنفيذ الخطة العالمية للتنمية لما بعد عام 2015. 
	67 - وفي الأسابيع التالية، ينبغي التركيز على تحديد الطريقة التي ينبغي أن تسترشد بها المناقشات بشأن خطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015 بنتائج مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة() والروابط القائمة بين متابعة المؤتمر وعملية ما بعد عام 2015. وسوف يلبي ذلك الحاجة المشتركة على نطاق واسع للسعي إلى وضع خطة عالمية وموحدة للتنمية لمرحلة ما بعد عام 2015، يكون محورها التنمية المستدامة. 
	68 - وفي الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وافقت الدول الأعضاء على إطلاق عملية حكومية دولية شاملة ترمي إلى تحديد مجموعة من أهداف التنمية المستدامة التي ينبغي أن ”تدمج بطريقة متوازية جميع الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة والصلات القائمة في ما بينها“ و ”ينبغي أن تتسق الأهداف مع خطة الأمم المتحدة الإنمائية لما بعد عام 2015 وأن تدمج فيها“(). وبناءً على الخبرات المكتسبة من إطار الأهداف الإنمائية للألفية، اتفقت الدول الأعضاء على أن تكون أهداف التنمية المستدامة ”ذات توجه عملي، وموضوعة بصيغة موجزة يسهل التعريف بها، ومحدودة العدد، وطموحة، وذات طابع عالمي، وقابلة للتطبيق الشامل في جميع البلدان مع مراعاة الحقائق والقدرات ومستويات التنمية الوطنية المختلفة، واحترام السياسات والأولويات الوطنية“(). وقررت الدول الأعضاء أيضاً إنشاء فريق عامل مفتوح يتألف من 30 ممثلاً للدول الأعضاء بحلول موعد افتتاح الدورة السابعة والستين للجمعية العامة، وذلك بهدف إعداد مقترح عن أهداف التنمية المستدامة لتقديمه إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين. 
	69 - ويمكن تحقيق تطابق العمليتين الذي يرمي إلى تحديد أهداف التنمية المستدامة وخطة التنمية للأمم المتحدة لما بعد عام 2015 من خلال توجيهات الجمعية العامة ومقرراتها. ولهذه الغاية، يمكن أن تنظر الجمعية العامة في استخدام المناسبة الخاصة التي ستعقد في الربع الثالث من عام 2013 لوضع العمليتين على سكة مشتركة، بغرض تقرير ما يتعلق بخطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة. 
	70 - ولدعم تطابق عملية تحديد أهداف التنمية المستدامة وعملية خطة التنمية لما بعد عام 2015، يمكن للدول الأعضاء، ومنظومة الأمم المتحدة، وأصحاب المصلحة الآخرين اتخاذ التدابير المحددة التالية: 
	(أ) ينبغي أن تساعد المشاورات الإقليمية والوطنية والمواضيعية بشأن خطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015 على بناء الجسور بين المناقشات بشأن أهداف التنمية المستدامة والمناقشات بشأن خطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015، التي ستكون أهداف التنمية المستدامة جزءاً لا يتجزأ منها؛ 
	(ب) سوف توفر المشاورات المتزامنة بشأن أهداف التنمية المستدامة وخطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015 إسهامات هامة من أصحاب المصلحة والخبراء لعمل الفريق الحكومي الدولي العامل المفتوح المعني بأهداف التنمية المستدامة، على النحو المحدد في الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة؛
	(ج) ينبغي بذل جهود إضافية لكفالة التشجيع على مواصلة بناء الجسور بين العملية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة وعملية خطة التنمية لما بعد عام 2015، وذلك من خلال الأعمال التحضيرية والمشاورات التمهيدية للمناسبة الخاصة التي سيعقدها رئيس الجمعية العامة في عام 2013، في إطار متابعة الاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة، المعقود في عام 2010 والمعني بالأهداف الإنمائية للألفية؛
	(د) ينبغي أن يكون هناك تفاعل وثيق على مستوى الأمانة العامة دعماً للعمليتين. 
	71 - ولدعم عملية أهداف التنمية المستدامة وعمل الفريق الحكومي الدولي العامل المفتوح، طلب مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في وثيقته الختامية إلى الأمين العام ”أن يكفل تقديم منظومة الأمم المتحدة جميع ما يلزم من مساهمات ومن دعم لهذا العمل بوسائل منها إنشاء فريق دعم تقني مشترك بين الوكالات وأفرقة خبراء مشتركة بين الوكالات حسب الحاجة، مع الاستعانة بكل ما يقدمه الخبراء من مشورة في هذا الصدد“(). وسيقوم الأمين العام بإنشاء فريق للدعم التقني تحت مظلة فريق عمل منظومة الأمم المتحدة المعني بخطة التنمية للأمم المتحدة لما بعد عام 2015. ويشمل فريق العمل الذي يضم 60 وكالة وكيانات أخرى، الأعضاء في منهاج عمل ”اللجنة التنفيذية المعنية بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة والكيانات الشريكة لها“ التي اضطلعت بدور آلية التنسيق في منظومة الأمم المتحدة في إطار الأعمال التحضيرية للمؤتمر.

