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 ٢٠٠٥الدورة املوضوعية لعام 
 ٢٠٠٥يوليه /متوز ٢٧ -يونيه /حزيران ٢٩نيويورك، 

 * من جدول األعمال املؤقت٢البند 
بلــوغ األهــداف اإلمنائيــة املتفــق عليهــا دوليــا، مبــا فيهــا   

ــواردة يف   ــذ  بشــأن عــالن اإلاألهــداف ال ــة، وتنفي األلفي
لرئيسـية الـيت تعقـدها     املؤمترات ومؤمترات القمـة ا   نتائج

   التقدم احملرز والتحديات والفرص: األمم املتحدة
بلوغ األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا فيها األهداف الواردة          و  حن  

 األلفيةبشأن عالن اإليف 
 

 تقرير األمني العام  
 

 موجز 
ــدهتا األ       ــيت عق ــة ال ــة التارخيي ــؤمترات واجتماعــات القم ــم املتحــدة يف  متخــض عــن امل م

التسعينات وسنوات مـا بعـد عـام ألفـني توافـق آراء عـاملي غـري مسـبوق بشـأن رؤيـة مشـتركة                         
ومهد ذلك اإلطار العريض القاعدة بدوره السبيل ملؤمتر قمـة األلفيـة، الـذي اعتمـدت               . للتنمية

معــا هــذه األهــداف ضــم ومت . فيــه جمموعــة مــن األهــداف والغايــات الطموحــة واحملــددة زمنيــا
حقا بوصفها األهداف اإلمنائية لأللفية، الـيت جنحـت يف توليـد زخـم هائـل لتلبيـة احتياجـات                   ال

 .أشد الناس فقرا يف العامل
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جـات، فإهنـا    منربا هاما لتلبية تلك االحتيا    تشكل  إذا كانت األهداف اإلمنائية لأللفية      و 
م يف التقريـر الـذي    ، كما أكـد ذلـك األمـني العـا         � للتنمية خطة كاملة �ال تشكل يف حد ذاهتا      
برنـامج  �اعتبارهـا جـزءا مـن    العمل على حتقيقهـا ب ، بل ينبغي  )١(سبتمرب/أعده ملؤمتر قمة أيلول   

 يشــمل أيضــا احتياجــات البلــدان الناميــة املتوســطة الــدخل، أو املســائل املتعلقــة  �أعــم للتنميــة
 خطـة التنميـة   ن يعـاجل كمـا ينبغـي أ    . بتنامي أوجه عدم املساواة واألبعاد األعم للتنميـة البشـرية         

املســائل الــيت تتطلــب األخــذ بنــهج طويلــة األجــل، مثــل األثــر املتفــاوت للعوملــة،   األعــم أيضــا 
بــني التنميــة الصــالت وزيــادة مشــاركة البلــدان الناميــة يف اإلدارة االقتصــادية العامليــة، ومســألة 

جتماعاهتـا للقمـة،    وقد عوجلت هذه املسائل بتعمق يف مؤمترات األمم املتحـدة وا          . والصراعات
.  حتقيق برنـامج التنميـة لألمـم املتحـدة بأكملـه           إىلاليت تتيح توافق آراء عريض القاعدة للسعي        

الربنــامج طائفــة شاســعة مــن املســائل املترابطــة فيمــا بينــها، تتــراوح بــني املســاواة بــني  ويشــمل 
والسـكان، وصـوال    اجلنسني، مرورا باالندماج االجتماعي والصـحة والعمالـة والتعلـيم والبيئـة             

 . واملالية وأسلوب احلكم، حقوق اإلنسانإىل
. وثيقــاخطــة التنميــة األعــم اتصــاال  حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة بتنفيــذ  ويتصــل  

النهائيـة للمـؤمترات مـع األهـداف اإلمنائيـة          النتائج  كفالن عن طريق اإلدماج الفعال لتنفيذ       وسُي
. ملــؤمتراتتشــمل نتــائج اوثيقــا باألهــداف الــيت صــلة اتصــاال املتلأللفيــة بــالتركيز علــى املســائل 

وغ األهــداف اإلمنائيــة  وحيــدد هــذا التقريــر املســائل األساســية ذات األمهيــة اجلوهريــة يف بلــ       
أن هنــاك ثغــرة يف  إىلوخيلــص التقريــر . أداة الســتعراض التقــدم احملــرز يف التنفيــذويســتخدمها 

ض، يقدم التقرير عددا من التوصيات بشـأن اإلجـراءات          وحتقيقا هلذا الغر  . التنفيذ ينبغي سدها  
 . اختاذهاومنظومة األمم املتحدة واجملتمع الدويلاليت ينبغي للحكومات 

 
 



E/2005/56  
 

05-33000 3 
 

 احملتويات
الصفحةالفقرات 

.مقدمة -أوال   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .٥٥-١
.ملؤمترات األمم املتحدة واجتماعاهتا للقمةنتائج اتنفيذ  -ثانيا   . . . . . . . . . . . . . . .٨٩٦-٦

١٠٦-٦.األهداف اإلمنائية لأللفيةذلك  خطة األمم املتحدة للتنمية، مبا يفحتقيق  -ألف   
.للتنميةألمم املتحدة خطة ايف تنفيذ والثغرات التقدم املنجز  -بــــاء    . . . . . .٦٠١٤-١١
.القضاء على الفقر واجلوع وسوء التغذية - ١     . . . . . . . . . . . . .١٥١٤-١١
.النهوض بالتعليم وحمو األمية - ٢     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٩١٥-١٦
٢٤١٦-٢٠.تقدمي اخلدمات الصحية والوقاية من األمراض واحلد من الوفيات - ٣    
.النهوض باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة - ٤     . . . . . . . . . . .٢٨١٨-٢٥
.النهوض بالعمالة - ٥     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٣١٩-٢٩
حتقيــــق االنــــدماج االجتمــــاعي ومعاجلــــة مــــواطن الضــــعف لــــدى - ٦    

.اجملموعات االجتماعية            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٩٢٠-٣٤
٤٩٢٢-٤٠ضمان االستدامة البيئية وإدارة قاعدة املوارد الطبيعية الالزمة للتنمية - ٧    
. واحلكم الرشيد وحقوق اإلنسانالدميقراطيةتعزيز  - ٨     . . . . . . . .٥٤٢٤-٥٠
.معاجلة حتديات البلدان ذات االحتياجات اخلاصة - ٩     . . . . . . . . .٦٠٢٦-٥٥
. للتنميةألمم املتحدةطة التنفيذ خالصكوك األساسية  -جيم    . . . . . . . . . .٨٦٢٧-٦١
.الشراكة العاملية من أجل التنميةتعزيز  - ١     . . . . . . . . . . . . . . .٧٣٢٧-٦١
ــو اقتصــاد مســ      - ٢     ــة من ــة خلدم تمرتســخري السياســات االقتصــادية الكلي

.ومنتج لفرص العمل         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٧٣٢-٧٤
.تعزيز تسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية - ٣     . . . . . . . . .٨٢٣٤-٧٨
٨٦٣٥-٨٣. التنمية حتقيقحتسني دور اجملتمع املدين والقطاع اخلاص من أجل - ٤    
.توصياتالستنتاجات واال -دال     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٩٣٦-٨٧

.املتحدة منظومة األمم  دور- للتنمية ةاألمم املتحدة الشاملخطة حنو حتقيق  -ثالثا   . . .١٠٩٣٩-٩٠



E/2005/56
 

4 05-33000 
 

.الصعيد املشترك بني الوكاالتعلى  -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٩٩٣٩-٩١
.على املستوى احلكومي الدويل -بــــاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠٨٤٢-١٠٠
.التوصيات -جيم    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..١٠٩٤٥

.سبتمرب/ة أيلولمؤمتر قم -رابعا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١١٤٦-١١٠
 



E/2005/56  
 

05-33000 5 
 

 مقدمة - أوال 
فهنــاك أدلــة .  حتقيقـه إىللـيس القضــاء علـى الفقــر أمـال عزيــز املنــال أو هـدفا ال ســبيل      - ١

ن النامية اليت جنحت يف انتشال مئات املاليـني مـن النـاس           ومثة عدد من البلدا   . وافرة تثبت ذلك  
وهلـؤالء الرجـال والنسـاء واألطفـال اآلن فـرص متسـاوية             . من بـراثن احلرمـان والفقـر املسـتدمي        

ــهوض بأنفســهم  ــى للنمــو       . للن ــوغ معــدالت أعل ــيريات بفضــل بل ــق هــذه التغ ــد تيســر حتقي وق
 .الستجابة الحتياجاهتم األساسية وتطلعاهتماالقتصادي واإلبقاء عليها واالستثمار يف الناس وا

ورغــم املعرفــة اجليــدة حبلــول مشــكليت الفقــر واحلرمــان، هنــاك مــا يزيــد علــى بليــون      - ٢
شخص ال يزالون يعيشون يف حالة فقر مدقع ويكافحون اجلـوع واملـرض دومـا عـرب األجيـال،              

بني بفـريوس نقـص      مليـون شـخص مصـا      ٣٩ويوجد اليـوم حـوايل      . الوقاية منهما إمكانية  رغم  
ــدز/املناعــة البشــرية  ــة اجملتمعــات     . اإلي ــا بصــمت حيوي وتنخــر أمــراض مثــل داء الســل واملالري

ويشـكل التـدهور    . ومازال التمييـز اجلنسـاين والتحيـز متفشـيني        . وتودي حبياة املاليني كل سنة    
اعات وختلــف الصــر. البيئــي وتغــري املنــاخ خطــرا جســيما علــى آفــاق التقــدم يف البلــدان الناميــة 

 .العنيفة خسائر فادحة ألهنا تتسبب يف انتكاس التنمية
. تصــميم متزايــد علــى التغلــب علــى هــذه التحــدياتهنــاك ورغــم ذلــك، هنــاك أمــل و - ٣

ويقوم هذا التصـميم علـى أركـان ثالثـة أوهلـا أن للعـامل مـوارد وافـرة وتكنولوجيـات ملكافحـة                       
ألســباب التحــديات اإلمنائيــة د بعيــد  حــإىلثانيــا، هنــاك إدراك أفضــل . خطــري الفقــر واجلــوع

وهـو  بـني التنميـة واألمـن،       بالصـالت القائمـة     وأبعادها املتعددة؛ ومثة أيضا مزيد من االعتـراف         
ثالثـا، هنـاك توافـق آراء غـري مسـبوق بشـأن             .  بلوغ األهداف اإلمنائية   إىليربز احلاجة امللحة     ما

ل املـؤمترات واجتماعـات القمـة التارخييـة     رؤية مشتركة للتنمية، مت التوصل إليه من خال اعتماد  
وقـد سـاعدت هـذه    . ٢٠٠٠اليت عقـدهتا األمـم املتحـدة يف التسـعينات وسـنوات مـا بعـد عـام               

املؤمترات على بلورة إطار شامل وتوافقي ومعياري ملعاجلة التحديات اإلمنائية اليت تشترك فيهـا              
اواة بــني اجلنســني، مــرورا باالنــدماج طائفــة واســعة مــن املســائل املترابطــة، املتراوحــة بــني املســ 

 املاليــة إىلاالجتمـاعي والصـحة والتعلـيم والعمالـة والبيئــة وحقـوق اإلنسـان والسـكان وصـوال         
 .وأسلوب احلكم

ومهــدت املــؤمترات واجتماعــات القمــة املعقــودة يف التســعينات بــدورها الســبيل ملــؤمتر  - ٤
وقـد  .  والغايات الطموحة واحملـددة زمنيـا  قمة األلفية، الذي اعتمدت فيه جمموعة من األهداف    

جهـودا غـري مسـبوقة لتلبيـة احتياجـات أشـد النـاس فقـرا يف                  حشدت األهداف اإلمنائية لأللفيـة    
وتلـك  . ٢٠١٥حبلـول عـام     كـبرية   وتتيح هذه األهداف فرصة فريـدة لتحقيـق إجنـازات           . العامل
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صـوب حتقيـق   : مـن احلريـة أفسـح   يف جـو   �هي الرسالة الرئيسية يف تقرير األمني العـام املعنـون           
 .)١(�مية واألمن وحقوق اإلنسان للجميعالتن
وإذا كانت األهداف اإلمنائية لأللفية تتيح منربا هاما لتلبية احتياجات أشد الناس فقـرا               - ٥

ــول       ــذي أعــده األمــني العــام ملــؤمتر قمــة أيل ــر ال ســبتمرب، /يف العــامل، فإهنــا كمــا أشــري يف التقري
وال تشـمل أيضـا االحتياجـات اخلاصـة         . ئل األعـم الـيت تناولتـها املـؤمترات        بعض املسا تشمل   ال

للبلدان النامية املتوسطة الـدخل، أو مسـألة تنـامي أوجـه عـدم املسـاواة واألبعـاد األعـم للتنميـة                      
ومن املسائل األعم اليت تتطلب األخـذ بنـهج طويلـة األجـل التفـاوُت               . البشرية واحلكم السديد  

للسياسـات العامـة،     وضرورة توفري جمـال      ،ب اإلمنائية؛ واألثر املتفاوت للعوملة    املتزايد يف التجار  
وتعزيـز الشـفافية وزيـادة مشـاركة العـامل النـامي يف صـياغة سياسـات االقتصـاد الكلـي الدوليـة            

.  فضال عن مسألة كيفية مسامهة التخلف يف التعجيـل بانـدالع الصـراعات   ،وإمساع صوته فيها  
ئل بتعمــق يف مــؤمترات األمــم املتحــدة واجتماعاهتــا للقمــة، الــيت تتــيح وقــد عوجلــت هــذه املســا
 . حتقيق برنامج التنمية بأكمله، مبا فيه األهداف اإلمنائية لأللفيةإىلإطارا متفقا عليه للسعي 

 
 ملؤمترات األمم املتحدة واجتماعاهتا للقمةنتائج اتنفيذ  - ثانيا 
 األهداف اإلمنائية لأللفيةذلك  ، مبا يفخطة األمم املتحدة للتنميةحتقيق  - ألف 

وينبغـي  . خطة التنمية األعـم    بتنفيذ   اتصاال وثيقا حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية     يتصل   - ٦
االندماج االجتماعي وبنـاء جمتمعـات      ظل  فعلى سبيل املثال،    . يكمالن أحدمها اآلخر  اعتبارمها  

، ورغــم أهنمــا ليســا جــزءا مــن إطــار  املــؤمترات واجتماعــات القمــةمواضــيع جامعــة يف صــلب 
، ينبغـي   علـى غـرار ذلـك     . األهداف اإلمنائية لأللفية، فلهما أمهيـة جوهريـة يف حتقيـق األهـداف            

 املتعلق بكفالة االستدامة البيئية ضمن اإلطار األعـم املتعلـق بالتنميـة        ٧ حتقيق اهلدف    إىلالسعي  
الغايــات املدرجــة يف ، فــإن كــذلك. املســتدامة واملــتمخض عــن مــؤمتري جوهانســبورغ وريــو  

األهــداف بشــأن تــوفري العمالــة للشــباب والنســاء تشــكل جــزءا ال يتجــزأ مــن االلتــزام بالعمالــة 
 .الكاملة الوارد يف إعالن وبرنامج عمل كوبنهاغن بشأن التنمية االجتماعية

توجـد يف   ملـؤمترات   ونتـائج ا  مهمـة أخـرى بـني األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة             وهناك صـلة     - ٧
فــرغم أن اإلعــالن بشــأن األلفيــة أكــد جمــددا االلتــزام حبمايــة حقــوق    . جمــال حقــوق اإلنســان 

ــة            ــدم قابلي ــى ع ــص بوضــوح عل ــذي ن ــو ال ــوق اإلنســان ه ــاملي حلق ــؤمتر الع ــإن امل اإلنســان، ف
ويتـيح ذلـك اإلطـار      . الدميقراطية والتنمية وحقوق اإلنسـان للتجزئـة وعلـى التـرابط فيمـا بينـها              

قيـق األهـداف     اإلنسـان، مبـا فيـه احلـق يف التنميـة، أساسـا بـالغ األمهيـة يف حت                   املتفق عليه حلقوق  
 .اإلمنائية لأللفية
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ــق         - ٨ ــه صــلة بتحقي ــة ل ــى جانــب حمــدد مــن التنمي ــؤمترات عل ويركــز كــل مــؤمتر مــن امل
وقد متخض عـن كـل      . خطة التنمية األعم  األهداف اإلمنائية لأللفية ويساهم يف إحراز تقدم يف         

ولـذلك مـن املهـم      .  نتائجـه  ياسي خاص بـه وجهـات ذات مصـلحة تلتـزم بتنفيـذ            مؤمتر زخم س  
ويف الوقـت نفسـه، هنـاك     . اإلبقاء على اهلوية املتميزة لكل عملية من عمليات متابعة املـؤمترات          

ومن املهم كذلك إلحـراز تقـدم هبـذا الشـأن حتديـُد       . ملؤمتراتنتائج ا عناصر كثرية تشترك فيها     
لك، الـيت    القيـام بـذ    إىلوتنبع احلاجـة    .  وحتليلها، واعتبارها بصفتها تلك    تلك العناصر املشتركة  
ــدعوة   ــا الـ ــوم عليهـ ــؤمترات � إىلتقـ ــة للمـ ــة املتكاملـ ــثريا    ،�املتابعـ ــاوز كـ ــارات تتجـ ــن اعتبـ مـ

 إىلوتسـتجيب تلـك احلاجـة    . لجهـود لت  ي وتشـت  يـة الزدواجل بوضوح من جتنـب      يستصوب ما
د األمثل لتأثري خمتلـف عمليـات التنفيـذ؛ وبلـورة           بلوغ احل : ني ذوي صلة ومها   يشرطني موضوع 

علـى عوامـل خـارج      تتوقف  بأن النتيجة احملققة يف قطاع ما كثريا ما         يقر  هنج متعدد القطاعات    
سياســات وإجــراءات متعــددة اجلوانــب للنــهوض لغــرض واضــح ذلــك اجملــال احملــدد، ويصــوغ 

ام األمهـات بـالقراءة والكتابـة    فعلـى سـبيل املثـال، قـد يكـون حتسـني مسـتوى إملـ               . بذلك النهج 
وزيــادة إمكانيــات احلصــول علــى ميــاه الشــرب املأمونــة والصــرف الصــحي أكثــر مســامهة يف    
حتسني معدل بقاء األطفـال علـى قيـد احليـاة مـن جمـرد زيـادة إمكانيـات االسـتفادة مـن املرافـق                         

احلصـول  أسـباب  حتسني الطرق وتيسري بفضل وباملثل، قد يزيد معدل القيد باملدارس  . الصحية
.  الـذهاب حبثـا عنـها يف مصـادر نائيـة           إىل البنـات،    ال سـيما  على املياه حىت ال يضطر األطفـال،        

ــع املســتوى للمجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي، عقــد يف      ويف اجتمــاع حتضــريي للجــزء الرفي
القويــة بــني مجيــع األهــداف  الصــالت ، أكــد اجمللــس ٢٠٠٥مــارس / آذار١٧  و١٦نيويــورك 
.  املنبثقــة عــن املــؤمترات وأبــرز اآلثــار اجلانبيــة للتقــدم احملــرز يف كــل هــدف علــى حــدة اإلمنائيــة

ــذلك االجتمــاع   ومتثلــت  ــة يف اجملــاالت    يف الرســالة الرئيســية ل ضــرورة اختــاذ إجــراءات عاجل
ــة          ــة الرمسي ــرزق واملســاعدة اإلمنائي ــباب ال ــتدامة أس ــيم واس ــة يف الصــحة والتعل ــة املتمثل املترابط

 .ستثمار واحلكم السديدوالتجارة واال
ــمن  - ٩ ــة  تتضـ ــة قمـ ــولواليـ ــرار  /أيلـ ــبتمرب يف قـ ــة  سـ ــة العامـ ــؤرخ ٥٨/٢٩١اجلمعيـ ، املـ
يف الــواردة مجيــع االلتزامـات  احملـرز يف تنفيـذ   للتقــدم �إجــراء اسـتعراض  ، ٢٠٠٤مـايو  /أيـار  ٦

تضـمن أيضـا   وت �ذلك األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليـا مبا يف  ،  لأللفيةإعالن األمم املتحدة    
ــدم � إجــراء اســتعراض  ــق ب  للتق ــا يتعل ــات    احملــرز فيم ــائج والتزام ــل واملنســق لنت ــذ املتكام التنفي

واإلســهام الرئيســي الــذي . �املــؤمترات الرئيســية ومــؤمترات القمــة الــيت تعقــدها األمــم املتحــدة
ميكــن أن يقــوم بــه اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي يف النــهوض بواليــة القمــة، ضــمن النــهج    

ــيت      ا ــر حســما وال ــد جمــاالت السياســة األكث ــوجزة أعــاله، هــو حتدي ــق إىلمتهــد الســبيل  مل  حتقي
والقصـد مـن اجملـاالت التاليـة         .األهداف اإلمنائية، واقتراح مسار شامل للتقـدم يف ذلـك االجتـاه           
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نتـائج   التشـديد عليهـا بصـفة متكـررة يف           مسائل العمل احلامسة الـيت جـرى       إىل هو لفت االنتباه  
بـني  قاطعـة   ؛ وبـرغم عـدم وجـود توجـد تقسـيمات            ١املربـع   مـن   يتبني  ، كما   ات والقمم املؤمتر

التحـديات األساسـية    بوصـفها    مـن املسـائل      اعتبـار اجملموعـة األوىل    التحديات والوسائل، ميكن    
 :أدوات رئيسية ضرورية للتنفيذاجملموعة الثانية واعتبار 
 :لتحديات األساسيةا )أ( 

 وع وسوء التغذيةالقضاء على الفقر واجل � 
 وتعليم مبادئ القراءة والكتابةالنهوض بالتعليم  � 
  توفري اخلدمات الصحية والوقاية من األمراض وخفض معدل الوفيات � 
 النهوض باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة  � 
 تشجيع التوظيف � 
 الفئات االجتماعيةاإلدماج االجتماعي والتصدي ألوجه ضعف حتقيق  � 
 ألغراض التنميةة وإدارة قاعدة املوارد الطبيعية للتنمية يستدامة البيئاالضمان  � 
  واحلكم الرشيد وحقوق اإلنسانتعزيز الدميقراطية � 
 التصدي لتحديات البلدان ذات االحتياجات اخلاصة � 

 :األدوات الرئيسية )ب( 
 ألغراض التنميةالشراكة العاملية تعزيز  � 
 منـو اقتصـادي مسـتدام ومولـد       حتقيـق   جـل   أقتصاد الكلي تعمـل مـن       جعل سياسات اال   � 

 لفرص العمل
 ألغراض التنميةم والتكنولوجيا تسخري العل � 
 التنمية  تعزيز دور اجملتمع املدين والقطاع اخلاص من أجل � 
أن إبراز اجملـاالت املبينـة أعـاله ال يعـين تضـييق نطـاق املسـائل الـيت                   ال بد من توضيح     و - ١٠
لوضـع أطـر    أداة  يكون مبثابـة    وإمنا قصد به أن     . رات والقمم أو استبعاد أي مسائل     يها املؤمت تغط

ــى  موحــدة  ــة عل ــروابط املباشــرة     للسياســات العام ــة ال ــدويل، وتقوي ــوطين وال ــع  املســتويني ال م
مني العـام لقمـة     تقرير األ على حنو ما يدعو إليه      بلوغ األهداف اإلمنائية    ب املتعلقةستراتيجيات  اال
 .األمم املتحدة للتنميةخطة سبتمرب، وتيسري الرصد والتقييم الفعالني لتنفيذ /يلولأ
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   ١املربع 
الغايات اإلمنائية لأللفية/األهداف إعالن األلفية املؤمترات والقمم الدولية املواضيع املشتركة

ــى  ــاء علـ ــوع و القضـ ــر واجلـ ــوء  الفقـ سـ
 التغذية

الـــــــدويل املعـــــــين   املـــــــؤمتر
 مـــــؤمتر ،)١٩٩٢(بالتغذيـــــة

ــة   ــاملي للتنميـــــ ــة العـــــ القمـــــ
، مـؤمتر   )١٩٩٥(االجتماعية  

ــة   ــاملي لألغذيــــ ــة العــــ القمــــ
ــؤمتر، )١٩٩٦( العـــــاملي  املـــ

ــاملرأة  ــين بــــــ ــع املعــــــ  الرابــــــ
ــؤمتر، )١٩٩٥( ــة  مـــــ القمـــــ

ـــ  ــاملي مــــن أجــــل الطفـ ل العــ
)١٩٩٠( 

جعــل احلــق يف التنميــة حقيقــة  �
ــيص     ــة لكــل إنســان وختل واقع

 .البشرية قاطبة من الفاقة
بة ســـكان العـــامل نســـختفــيض   �

الذين يقل دخلهم اليومي عـن      
ان دوالر واحــد، ونســبة ســك 

 العامل الذين يعانون من اجلوع    
ــول  إىل ــام النصـــــف، حبلـــ عـــ

٢٠١٥ 

ــبة الســكان    � ــيض نس ختف
الـــــذين يقـــــل دخلـــــهم 
 اليومي عن دوالر واحد   

نســـبة الســـكان الـــذين و
 إىليعــانون مــن اجلــوع   

النصف يف الفترة ما بني     
ــام  ــام  و١٩٩٠عـــــ عـــــ
٢٠١٥ 

 

القمة العـاملي مـن أجـل     مؤمتر النهوض بالتعليم وحمو األمية
ــ ــوفري  ،)١٩٩٠(ل الطفــــ تــــ

، )١٩٩٠(التعلـــيم للجميـــع  
مــؤمتر األمـــم املتحـــدة املعـــين  

ــة   ــة والتنميــ ، )١٩٩٢(بالبيئــ
الـــــدويل للســـــكان   املـــــؤمتر
ــة ــؤمتر، )١٩٩٤ (والتنمي  امل

 العـــاملي الرابـــع املعـــين بـــاملرأة
 مؤمتر القمة العاملي  ) ١٩٩٥(

للتنميـــــــــــة االجتماعيـــــــــــة  
ــة  ، ا)١٩٩٥( ــة العامليــ لرابطــ

 )٢٠٠٠(للتعليم 

األطفـال يف كـل     كفالة متكني    �
مكــــان، ســــواء الــــذكور أو   
اإلناث منهم، من إمتام مرحلة     

ــدائي ــيم االبتــ ومتكــــني  ،التعلــ
األوالد والبنات من االلتحـاق     

  التعلـيم علـى    جبميع مستويات 
ــدم املســاواة  ــول  ، ق وذلــك حبل

 ٢٠١٥عام 

نكفــل، حبلــول عــام    أن  �
ــتمكن ٢٠١٥ ، أن يــــــــ

األطفال يف كـل مكـان،    
سواء الذكور أو اإلناث    
منــهم، مــن إمتــام مرحلــة 

 .التعليم االبتدائي

ــة   ــوفري اخلــدمات الصــحية والوقاي ــن ت  م
 األمراض وخفض معدل الوفيات

ــع    ــيم للجميــــ ــوفري التعلــــ تــــ
ــؤمتر،)١٩٩٠( ــة   مـــــ القمـــــ

ـــ  ــاملي مــــن أجــــل الطفـ ل العــ
ــؤمتر العـــــامل )١٩٩٠( ي ، املـــ

 ،)١٩٩٣(حلقـــوق اإلنســـان 
الـــــدويل للســـــكان   املـــــؤمتر
، مــــؤمتر  )١٩٩٤ (والتنميــــة

ــا ــة العـــــ ــة القمـــــ ملي للتنميـــــ
ــة  ، )١٩٩٥(االجتماعيــــــــــــ

ــؤمتر ــين    امل ــع املع ــاملي الراب الع
، مــــــؤمتر )١٩٩٥ (بــــــاملرأة

ــة   ــاملي لألغذيــــ ــة العــــ القمــــ
ــة )١٩٩٦( ــؤمتر القمـــــ ، مـــــ

دامة تنميــــة املســــت العــــاملي لل
)٢٠٠٢( 

فيــــات ت الومعــــدالختفــــيض  �
، ٢٠١٥، حبلول عـام     النفاسية

املعــدالت مبقــدار ثالثــة أربــاع 
ووفيات األطفـال دون    احلالية  

ــي     ــدار ثلثـ ــة مبقـ ــن اخلامسـ سـ
 املعدالت احلالية

ــريوس نقــص     � ــف انتشــار ف وق
متالزمـة نقـص    /املناعة البشرية 

ــة املكتســـب   ــدز(املناعـ ، )اإليـ
ووبــــاء املالريــــا واألمــــراض   
الرئيســية األخــرى الــيت يعــاين   

ــ ــدأ  ها البشــر من ــها تب يف وجعل
 ٢٠١٥االحنسار حبلول عام 

ــاعدة  � ــامسـ ــأفريقيـ ــاء ى علـ  بنـ
 التصدي النتشـار    علىهتا  اقدر

ــة    ــص املناعـ ــريوس نقـ ــاء فـ وبـ
متالزمة نقـص املناعـة     /البشرية

واألمـراض  ) اإليدز(املكتسب  
 الوبائية األخرى

 إىلاصــــة تقــــدمي مســــاعدة خ �
األطفــال الــذين أمســوا يتــامى  

قــص املناعــة  بســبب فــريوس ن 

 وفيـات   تخفض معدال  �
األطفـــــــال دون ســـــــن 

ــدار ال  ــثني اخلامســة مبق ثل
 ١٩٩٠فيما بـني عـامي      

 ٢٠١٥و 
 تخفـــــــــض معـــــــــدال �

الوفيات النفاسية مبقـدار    
بــاع فيمــا بــني   ثالثــة أر

 ١٩٩٠عـــــــــــــــــــــامي 
 ٢٠١٥ و

ــريوس    � ــار فـ ــف انتشـ وقـ
/ نقــص املناعــة البشــرية   

ــة  مت ــة نقـــص املناعـ الزمـ
ــب  ــدز(املكتســـ ، )اإليـــ

ووباء املالريا واألمراض   
ــية األخــــــــرى  الرئيســــــ
ــدأ يف   ــها تبـــــــ وجعلـــــــ
االحنســـار حبلــــول عــــام  

٢٠١٥ 
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ص املناعـة   متالزمة نقـ  /البشرية

 )اإليدز(املكتسب 
تشــجيع املســاواة بــني اجلنســني ومتكــني  

 املرأة
القمة العـاملي مـن أجـل     مؤمتر
، املــــــؤمتر )١٩٩٠(ل الطفــــــ

ــان   ــاملي حلقـــــوق اإلنســـ العـــ
ــؤمتر،)١٩٩٣( ــدويل   املـــ الـــ

 ،)١٩٩٤ (ن والتنميــةللســكا
ــؤمتر ــين    امل ــع املع ــاملي الراب الع

، مــــــؤمتر )١٩٩٥ (بــــــاملرأة
ــة   ــاملي للتنميـــــ ــة العـــــ القمـــــ

ــة   ،)١٩٩٥(االجتماعيــــــــــــ
ــة ــة للشــيخوخة  اجلمعي  العاملي

)٢٠٠٢( 

ــني اجلنســني    � ــز املســاواة ب تعزي
ــا   ــرأة باعتبارمهـــ ــني املـــ ومتكـــ

ــالتني  ــيلتني فعــ ــة  ملوســ كافحــ
 الفقر واجلوع واملرض

 ملكافحـــة مجيـــع اختـــاذ تـــدابري �
ــرأة     ــد املـ ــف ضـ ــكال العنـ أشـ

 علــىوتنفيــذ اتفاقيــة القضــاء   
ــد    ــز ضـ ــكال التمييـ ــع أشـ مجيـ

 املرأة

ــة التفـــــاوت بـــــني   � إزالـــ
اجلنســــــني يف التعلــــــيم  
االبتــــــدائي والثــــــانوي  
ويفضل أن يكـون ذلـك      

ــام   ــول عـــ ، ٢٠٠٥حبلـــ
وبالنسبة جلميـع مراحـل     
التعلـــــــــيم يف موعـــــــــد 

 ٢٠١٥يتجاوز عام  ال

الـــــدويل للســـــكان   ملـــــؤمترا تشجيع التوظيف
، مــــؤمتر  )١٩٩٤ (والتنميــــة

ــة   ــاملي للتنميـــــ ــة العـــــ القمـــــ
ــة   ،)١٩٩٥(االجتماعيــــــــــــ

العـــاملي الرابـــع املعـــين  املـــؤمتر
ــاملرأة ــؤمتر )١٩٩٥ (بــــ ، املــــ

ــباب   ــاملي للشــ ) ١٩٩٨(العــ
 )٢٠٠٢(عملية متويل التنمية 

ــتراتيجيات   � وضـــع وتنفيـــذ اسـ
 كــل مكــان تتــيح للشــباب يف

لـى  فرصة حقيقية للحصـول ع    
 عمل الئق ومنتج

التعــــاون مــــع البلــــدان ب �
ــة ــذ  ،الناميـ ــع وتنفيـ  وضـ

اســــــتراتيجيات تتــــــيح   
للشــــباب عمــــال الئقــــا 

 ومنتجا

 إحــراز اإلدمــاج االجتمــاعي والتصــدي  
 ألوجه ضعف اجملموعات االجتماعية

القمة العـاملي مـن أجـل     مؤمتر
، املــــــؤمتر )١٩٩٠(ل الطفــــــ

ــان   ــاملي حلقـــــوق اإلنســـ العـــ
ــؤمتر،)١٩٩٣( املي العـــــ  املـــ

ــاملرأة  ــين بــــــ ــع املعــــــ  الرابــــــ
ــة )١٩٩٥( ــؤمتر القمـــــ ، مـــــ

ــة   ــة االجتماعيـ ــاملي للتنميـ العـ
 الثـــــــاين املوئـــــــل ،)١٩٩٥(
ــؤمتر )١٩٩٦( العـــــاملي ، املـــ

 اجلمعيـة  ،)١٩٩٨(للشباب 
 العامليــــــــــــة للشــــــــــــيخوخة

ــؤمتر العـــــاملي  )٢٠٠٢( ، املـــ
ملناهضـــة العنصـــرية والتمييـــز 
العنصري وكراهيـة األجانـب     

مـــــن  ومـــــا يتصـــــل بـــــذلك
ــب ــؤمتر )٢٠٠١( تعصـــ ، مـــ
ــة ا ــة القمـــــ ــاملي للتنميـــــ لعـــــ
 )٢٠٠٢(املستدامة 

جيــــب مواجهــــة التحــــديات    �
 حنو يكفـل توزيـع      العاملية على 

ــورة    ــاء بصـ ــاليف واألعبـ التكـ
عادلــة وفقــا ملبــدأين أساســيني  

ــا  ــة مهــــ اإلنصــــــاف والعدالــــ
 .االجتماعية

ــرام  علــــى جيــــب � البشــــر احتــ
بعضهم البعض بكل ما تتسـم      
ــا م هتبــــــه معتقــــــداهتم وثقافــــ

وينبغـــي . ولغـــاهتم مـــن تنـــوع
خيشى مما قد يوجـد داخـل     أال

ــها مــن    ــا بين اجملتمعــات أو فيم
اختالفــــات، كمــــا ال ينبغــــي 
قمعها، بل ينبغي االعتـزاز هبـا       

اعتبارهـــــــا رصـــــــيدا مثينـــــــا ب
 .للبشرية

 
اختـــاذ تـــدابري لكفالـــة احتـــرام   �

ــان    ــوق اإلنســـ ــة حقـــ ومحايـــ
للمهـــــــــــاجرين والعمـــــــــــال 
 املهاجرين وأسـرهم، والقضـاء    

ــرية علــــــى  ــال العنصــــ األفعــــ
ــدة،   ــة األجانــب املتزاي وكراهي
وتعزيز زيادة الوئام والتسـامح     

 يف مجيع اجملتمعات
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ــدة     ــة وإدارة قاعـ ــتدامة البيئـ ــمان اسـ ضـ

 املوارد الطبيعية للتنمية
مــؤمتر األمـــم املتحـــدة املعـــين  

ــة   ــة والتنميــ  ،)١٩٩٢(بالبيئــ
، املـؤمتر  )١٩٩٦(الثاين املوئل

العــــــاملي بشــــــأن تقلــــــيص   
ــة ا ــوارث الطبيعيــــــــــ لكــــــــــ
ــؤمتر العـــــاملي  )١٩٩٤( ، املـــ

ــين ب ــة  املعــــ ــدول اجلزريــــ الــــ
، )١٩٩٤(الصــــغرية الناميــــة 

ــة     ــاملي للتنمي ــة الع ــؤمتر القم م
، املـــؤمتر )٢٠٠٢(املســـتدامة 

ــاملي  ــن  العــ ــد مــ ــين باحلــ املعــ
ــوارث  ، )٢٠٠٥(الكـــــــــــــــ

االجتماع الدويل السـتعراض    
تنفيـــذ برنـــامج عمـــل بشـــأن 
التنميـــــة املســـــتدامة للـــــدول 

 )٢٠٠٥(ية الصغرية اجلزر

ــات   � ــواع الكائنـ ــع أنـ إدارة مجيـ
احليــة واملــوارد الطبيعيــة وفقـــا    
ملبادئ التنمية املستدامة وتغـيري     
ــتهالك   ــاج واالســ ــاط اإلنتــ أمنــ

 احلالية غري املستدامة
نســبة الســكان الــذين ختفــيض  �

ــى ال يســتطيعون احلصــول   عل
املياه الصاحلة للشـرب أو دفـع       

ة ، حبلـول سـن    النصف إىل مثنها
، ووقـــف االســـتغالل  ٢٠١٥

غري املسـتدام ملـوارد امليـاه عـن         
طريــــــــــــــق اســــــــــــــتحداث 

 استراتيجيات إلدارة املاء
حتقيــق حتســن كــبري يف حيــاة     �

األقل مـن    على   مليون شخص 
سكان األحياء الفقـرية حبلـول       

 ٢٠٢٠ام ع
ضـــمان بـــدء نفـــاذ برتوكـــول  �

 وكيوت
تكثيــــف اجلهــــود اجلماعيــــة    �

 هـا إلدارة الغابات جبميع أنواع   
ــها تنميـــــة   ــا وتنميتـــ وحفظهـــ

 مستدامة
تنفيــــذ اتفاقيــــة  علــــى احلــــث �

التنـــوع البيولـــوجي واتفاقيـــة   
مكافحــة التصــحر تنفيــذا تامــا 
يف البلــــــدان الــــــيت تتعــــــرض 
ــحر أو   ــاف أو لتصـــــــ جلفـــــــ
ــرية،    ــورة خطــ ــا بصــ لكليهمــ

 أفريقياسيما يف  الو
ــل     � ــن أجـ ــاون مـ ــف التعـ تكثيـ

خفض عـدد وآثـار الكـوارث       
ــالطبيعيـــــة والكـــــو يت ارث الـــ
 يتسبب فيها اإلنسان

ــة   � ــادئ التنميـ ــاج مبـ إدمـ
املستدامة يف السياسـات    
ــة   ــربامج القطريــــــ والــــــ
ــار   ــاه احنسـ وعكـــس اجتـ

 املوارد البيئية
ــبة  � ختفــــــــــــيض نســــــــــ

ــذين  األشــــــــخاص الــــــ
ميكنــــــهم احلصــــــول  ال

على مياه الشرب   الدائم  
 وعلــي النظافــة ،املأمونــة

 النصـــف إىلاألساســـية، 
 ٢٠١٥حبلول عام 

ــب  � ري حتقيـــــق حتســـــن كـــ
ــام   ــول عـ يف  ٢٠٢٠حبلـ

ــا معيشــة يقــل عــن   ال م
ــون ١٠٠ شــــخص  مليــ

مــــن ســــكان األحيــــاء   
 الفقرية

ــز  ــةتعزيــ ــيد  الدميقراطيــ ــم الرشــ  واحلكــ
 وحقوق اإلنسان

ــوق    ــاملي حلقــــ ــؤمتر العــــ املــــ
ــة،)١٩٩٣(اإلنســان    اجلمعي

 )٢٠٠٢( العاملية للشـيخوخة  
العــــــاملي للشــــــباب املــــــؤمتر 

ــؤمتر العـــــاملي  )١٩٩٨( ، املـــ
رية والتمييـــز ملناهضـــة العنصـــ

العنصري وكراهيـة األجانـب     
 من تعصـب   وما يتصل بذلك  

ــل  )٢٠٠١( ــة متويــــ ، عمليــــ
ــؤمتر، )٢٠٠٢(التنميــــــة   مــــ

ــة   ــاملي للتنميـــــ ــة العـــــ القمـــــ
 )٢٠٠٢(املستدامة 

حترام اإلعالن العاملي حلقوق    ا �
اإلنســــان والتقيــــد بأحكامــــه 

 صورة تامةب
السعي بشـدة مـن اجـل محايـة         �

ــية  ــة والسياســ  احلقــــوق املدنيــ
ة واالجتماعيــــــة واالقتصــــــادي

 والثقافية للجميع
ــز  � ــدرات التعزي ــى ق ــق عل تطبي

ارســـــــــــات املبـــــــــــادئ واملم
  واحتـــرام حقـــوقالدميقراطيـــة

وق اإلنسان، مبـا يف ذلـك حقـ       
 األقليات

تزام باحلكم الرشـيد،    اللا �
والتنمية، وختفيف وطـأة    

 ين على الصـعيد   -الفقر  
 العامليوالوطين 
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ــز تعز � ــةيــ ــيادة الدميقراطيــ  وســ

 القانون
 اإلعــالم كفالــة حريــة وســائط �

، لكي تؤدي دورها األساسـي    
ــور يف   ــمان حــــق اجلمهــ وضــ

 املعلومات على ولاحلص
ــدان ذات   ــديات البلــــ ــدي لتحــــ التصــــ

  االحتياجات اخلاصة
ــم املتحــدة بشــأن     ــؤمتر األم م

ــوا   ــدان من ــل البل ، )٢٠٠١(أق
ــة     ــاملي للتنمي ــة الع ــؤمتر القم م

، املـــؤمتر )٢٠٠٢(املســـتدامة 
املي بشـأن الـدول اجلزريـة       الع

، )١٩٩٤(الصــــغرية الناميــــة 
ــوزاري الســــنوي    ــؤمتر الــ املــ
ــة    ــدان النامي ــع بشــأن البل الراب

ــا  ــاحلية، أملـ ــري السـ ــا - غـ  آتـ
، االجتماع الـدويل    )٢٠٠٣(

الســــتعراض تنفيــــذ برنــــامج 
مة عمل بشأن التنميـة املسـتدا     

للـــــدول اجلزريـــــة الصـــــغرية 
)٢٠٠٥( 

معاجلـــة االحتياجـــات اخلاصـــة  �
 مبـا يف ذلـك      ،ل البلدان منـوا   ألق

اعتماد سياسة تسـمح بوصـول     
 مجيع صادرات أقل البلدان منوا 

األسواق دون فرض رسوم     إىل
 أو حصص عليها

معاجلــة االحتياجــات اخلاصــة    �
 للدول اجلرزية الصغرية النامية   

 النامية غري الساحليةوالبلدان 
ــاء  � ــديات القضـ ــدي لتحـ  التصـ

ة الفقـر والتنميـة املسـتدام     على  
، مبــا يف ذلــك إلغــاء أفريقيــايف 

ــديون، وحتســــــني  ــبل الــــ ســــ
األسواق، وزيادة   إىل الوصول

املســــاعدة اإلمنائيــــة الرمسيــــة، 
ــتثمار    ــدفقات االسـ ــادة تـ وزيـ

 املباشــر وأيضــا نقــل   األجــنيب
 ولوجياالتكن

ــات   � ــة االحتياجـــ معاجلـــ
ــل البلـــدان    ــة ألقـ اخلاصـ

ــوا ــاد اتشــــمل و منــ عتمــ
بوصــول  سياســة تســمح

ــع  ـــ مجيــ ــادرات أقـ ل صــ
األسواق  إىل البلدان منوا 

ــات    ــن التعريفـ ــاة مـ معفـ
اخلضوع من  اجلمركية و 
معاجلــــــة و ،للحصــــــص

االحتياجـــــات اخلاصـــــة 
  الصـغرية  لدول اجلزريـة  ل

ــة  ــدان والنامي ــة للبل النامي
 غري الساحلية

ــة     تقوية الشراكة العاملية للتنمية ــاملي للتنمي ــة الع ــؤمتر القم م
، مـؤمتر   )١٩٩٥(االجتماعية  

ــم املتحــد  ــة  األم ــين بالبيئ ة املع
ــة  ــؤمتر، )١٩٩٢(والتنميــ  املــ

 العـــاملي الرابـــع املعـــين بـــاملرأة
ــل  )١٩٩٥( ــة متويــــ ، عمليــــ

ــؤمتر )٢٠٠٢(التنميــــــة  ، مــــ
ــة   ــاملي للتنميـــــ ــة العـــــ القمـــــ

ــتدامة  ــؤمتر )٢٠٠٢(املسـ ، مـ
القمــة العــاملي املعــين مبجتمــع  

 )٢٠٠٣(املعلومات 

تتقاســم أمــم العــامل    جيــب أن �
ــم ــة ؤســـــــ ولية إدارة التنميـــــــ
 علـى   قتصادية واالجتماعيـة  اال

الصــــعيد العــــاملي وأن جتــــري 
ــذه امل  ــى وليةؤســممارســة ه  عل

 أساس تعدد األطراف
خلــــق نظــــام جتــــاري ومــــايل  �

ــم   ــراف ويتســـ ــدد األطـــ متعـــ
باالنفتــــــــــاح واإلنصــــــــــاف 

ــاز ــى واالرتكـــ ــانون  علـــ القـــ
 بلية للتنبؤ وعدم التمييزوالقا

ــة   � مبزيــد مــنح املســاعدة اإلمنائي
 مـــــن الســـــخاء، وال ســـــيما  

للبلــدان الــيت توظــف مواردهــا 
 لتقليل من الفقرمن أجل ا

تنفيذ الربنامج املعزز لتخفيـف      �
ــة     ــرية املثقل ــدان الفق ــون البل دي
بالـــــديون دون مزيـــــد مـــــن    

 والتعامــــل بصــــورة ،اإلبطــــاء
ــاكل   ــع مشـ ــة مـ ــاملة وفعالـ شـ
ــة    ــدان املنخفضـــ ــون البلـــ ديـــ
واملتوســـطة الـــدخل لضــــمان   

ــدين   ــل الـ ــة حتمـ ــى إمكانيـ  علـ
 املدى الطويل

ــام    � ــة نظـ ــي يف إقامـ املضـ
ــم   ــايل يتســ ــاري ومــ جتــ
باالنفتــــــــاح والتقيــــــــد 
ــة   ــد والقابليـــــ بالقواعـــــ
ــز   ــدم التمييــ ــؤ وعــ للتنبــ

ــاحلكم  ( يشــمل التزامــا ب
ــي ــة، الرشـــــ د، والتنميـــــ

ــف وطـــأة   الفقـــر وختفيـ
علـــى الصـــعيد الـــوطين    

 )والصعيد العاملي
املعاجلة الشاملة ملشـاكل     �

ــ ــل الــ ــل حتمــ  ديون جلعــ
املـدى   علـى    ممكنـا  الدين

، ويشــمل ذلــك الطويــل
الربنامج املعزز لتخفيـف    
ــرية    ــدان الفقـ ــون البلـ ديـ

يون وإلغـــاء املثقلـــة بالـــد
 الدين الرمسي الثنائي

ــاع   � ــع القطــ ــاون مــ التعــ
ــد   ــة فوائـ ــاص إلتاحـ اخلـ

ولوجيات اجلديدة،  التكن
ــا  وخباصــــــة تكنولوجيــــ

 تاملعلومات واالتصاال
ــركات   � ــع شـ ــاون مـ التعـ

املستحضــــــــــــــــــــــرات 



E/2005/56  
 

05-33000 13 
 

الغايات اإلمنائية لأللفية/األهداف إعالن األلفية املؤمترات والقمم الدولية املواضيع املشتركة
االلتــزام بالشــفافية يف األنظمــة  �

املاليـــة والنقديــــة والتجاريــــة،  
ــاحلكم الرشـــــيد دا  خـــــل وبـــ

 البلدان وعلي املستوي الدويل

ــة  ــيدالنية إلتاحـــــ الصـــــ
العقــــــــاقري األساســــــــية 
ــورة يف   ــعار ميســــ بأســــ

 البلدان النامية
جعــل سياســات االقتصــاد الكلــي تعمــل 

منــو اقتصــادي مســتدام حتقيــق جــل أمــن 
  لفرص العملومولد

ملعـــين مــؤمتر األمـــم املتحـــدة ا 
ــة   ــة والتنميــ ، )١٩٩٢(بالبيئــ

ــة     ــاملي للتنمي ــة الع ــؤمتر القم م
ــة  ، )١٩٩٥(االجتماعيــــــــــــ

ــة    ــل التنميـــــ ــة متويـــــ عمليـــــ
ــة )٢٠٠٢( ــؤمتر القمـــــ ، مـــــ
لعــــاملي للتنميــــة املســــتدامة   ا
)٢٠٠٢( 

ــة  � ــة   هتيئــ ــة للتنميــ ــة مؤاتيــ بيئــ
ــاء ــى وللقضـ ــر علـ ــى الفقـ  علـ

 الصعيدين الوطين والعاملي
تتقاســم أمــم العــامل    جيــب أن �

ــم ــة ؤســـــــ ولية إدارة التنميـــــــ
 علـى   االقتصادية واالجتماعيـة  

الصــــعيد العــــاملي وأن جتــــري 
ــذه امل  ــى وليةؤســممارســة ه  عل

 أساس تعدد األطراف

 

تشــجيع العلــوم والتكنولوجيــا مــن أجــل 
 التنمية

مــؤمتر األمـــم املتحـــدة املعـــين  
ــة   ــة والتنميــ  ،)١٩٩٢(بالبيئــ

العــاملي الرابــع املعــين   املــؤمتر
ــاملرأة ــ)١٩٩٥ (بــــ ؤمتر ، املــــ
الـدول اجلزريـة    املعين ب العاملي  

، )١٩٩٤(الصــــغرية الناميــــة 
ــة     ــاملي للتنمي ــة الع ــؤمتر القم م

ــة  ، )١٩٩٥(االجتماعيــــــــــــ
ــة    ــل التنميـــــ ــة متويـــــ عمليـــــ

ــة ،)٢٠٠٢( ــؤمتر القمـــــ  مـــــ
ــة   ــاملي للتنميـ ــة العـ االجتماعيـ

ــة )٢٠٠٢( ــؤمتر القمـــــ ، مـــــ
العــــــاملي املعــــــين مبجتمــــــع   

ــات ، )٢٠٠٣ (املعلومــــــــــــــ
اض االجتماع الدويل السـتعر   

تنفيـــذ برنـــامج عمـــل بشـــأن 
التنميـــــة املســـــتدامة للـــــدول 

ــغرية   ــة الصـ ــةاجلزريـ  - الناميـ
، )٢٠٠٥(موريشـــــــــــــيوس 

املعين باحلد مـن    املؤمتر العاملي   
 )٢٠٠٥(الكوارث 

ــد   � ــون فوائــــ ــة أن تكــــ كفالــــ
، وخباصة  اجلديدةالتكنولوجيا  

تكنولوجيـــــــــا املعلومـــــــــات  
 متاحة للجميعواالتصاالت، 

ات تشجيع صناعة املستحضـر    �
ــاقري    ــل العقـ ــي جعـ ــة علـ الطبيـ
األساســية متاحــة علــي نطــاق  
ــع   ــرة جلميــــ ــع ومتيســــ أوســــ
ــاجون   ــذين حيتـ ــخاص الـ األشـ

 إليها يف البلدان النامية

 

ــاع   ــع املــــدين والقطــ ــز دور اجملتمــ تعزيــ
 التنمية اخلاص من أجل

مــؤمتر األمـــم املتحـــدة املعـــين  
ــة   ــة والتنميــ ، )١٩٩٢(بالبيئــ

ــة     ــاملي للتنمي ــة الع ــؤمتر القم م
ــة اال  ،)١٩٩٥(جتماعيــــــــــــ

ــؤمتر ــين    امل ــع املع ــاملي الراب الع
ــاملرأة ــة )١٩٩٥ (بــــ ، عمليــــ

 ،)٢٠٠٢(متويــــــل التنميــــــة 
ــة     ــاملي للتنمي ــة الع ــؤمتر القم م

، مـؤمتر   )٢٠٠٢(االجتماعية  
جتمــع  املعــين مبالقمــة العــاملي

 )٢٠٠٣(املعلومات 

إقامة شراكات متينة مع القطـاع    �
 اخلاص ومع اجملتمع املدين

ــة جلعــل  العمــل بصــور  � ة مجاعي
العمليــــات السياســــية أكثــــر   
مشوال، مما يسمح بأن يشـارك      
فيهــا مجيــع املــواطنني، يف كــل 

 مشاركة حقيقيةالبلدان، 
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 للتنميةألمم املتحدة خطة ايف تنفيذ والثغرات التقدم املنجز  - باء 
 )٢(القضاء على الفقر واجلوع وسوء التغذية - ١ 

ومـؤمتر القمـة العـاملي لألغذيـة     ) ١٩٩٥( للتنميـة االجتماعيـة      مؤمتر القمة العاملي   وضع - ١١
ــ)١٩٩٦( ــيت ســبقته   ، وغريمه ــؤمترات ال ــن امل ــهما م ــر    )٣(اما أو تلت ــى الفق ــدافا للقضــاء عل ، أه

وقـد عـاجل مـؤمتر     .واجلوع وسوء التغذية، وحاولت استيعاب الفقر مبختلـف جوانبـه ومظـاهره   
مـن   اخلصـوص مسـألة الفقـر مبعناهـا األوسـع، أي             القمة العاملي للتنميـة االجتماعيـة علـى وجـه         

ليس االفتقار املستمر للدخل املالئـم لتلبيـة حاجـات االسـتهالك األساسـية فحسـب،                حيث أنه   
 .يضابل االستبعاد والتهميش وعدم املساواة أ

ــة املتعلــق اهلــدف  اســتمد - ١٢ ــائج املتفــق عليهــا يف   اإلمنــائي لأللفي ــالفقر واجلــوع مــن النت  ب
يـرتبط ارتباطـا وثيقـا بتنفيـذ السياسـات          حتقيق هذا اهلـدف     ت ومؤمترات القمة، كما أن      املؤمترا

زيـادة الـدخل فقـط    لوال ميكن حتقيق األهداف املتعلقة بالفقر واجلـوع   .العديدة املتمخضة عنها
 هــذه الزيــادة حتســـني للخــدمات الصــحية األساســـية، ومنــها خــدمات الصـــحة       رافــق إال إذا 

ــة، وكــذلك ال  ــني اجلنســني      اإلجنابي ــة واملســاواة ب ــاج الزراعــي واالســتدامة البيئي ــف واإلنت توظي
عـام  وقـد أبـرز تقريـر األمـني ال     .وهـذا مـا يقـّر بـه إعـالن األلفيـة علـى النحـو الواجـب          .والتعليم
 أنه بالرغم من االخنفاض الكـبري يف نسـبة الفقـر املـدقع الـيت      �يف جو من احلرية أفسح�املعنون  

اخلمس والعشرين املاضية، فإن العديـد مـن البلـدان غـدت أكثـر فقـرا،       حتققت خالل السنوات  
أن مثار التنمية موزعـة علـى   تأكيد على وإن لفي تزايد عدم املساواة يف أجزاء واسعة من العامل           

 إىل ذلك تزايد عدد األحيـاء الفقـرية وافتقـار جـزء كـبري مـن العـامل        إىليضاف  .حنو غري متساو
 .ة من الطاقةيليب حاجاته األساسيما 
را عميقـا   الرتاعات العنيفة اليت تدور يف العديد من البلدان النامية وراءها أث          لقد خلفت    - ١٣

 يف املائـة مـن أقـل البلـدان منـوا      ٦٠ أن إىلومن األمهيـة مبكـان اإلشـارة     . معاكسا لطريق التنمية  
الت يـتعني  ويف هـذه احلـا  . ١٩٩٠خمتلفـة يف شـدهتا ومـدهتا منـذ عـام      صـراعات أهليـة    شهدت  

وجـه السياسـات    تمـن الضـروري أن      و .نشـوب الصـراعات    التنمية عرب منظـار منـع        إىلالنظر  
الم والتنميـة يف آن معـا،   فـق هنـج اسـتراتيجي طويـل األجـل يعـاجل مسـأليت السـ               والربامج و 

 . الصراعالعنيفة وبناء السالم بعد انتهاءالصراعات يف الوقت نفسه أسباب ويعاجل 
، ٢٠١٥ النصـف حبلـول عـام        إىلملتمثـل يف خفـض عـدد اجليـاع يف العـامل             أما اهلدف ا   - ١٤

ويكشـف التحليـل الـذي أجرتـه منظمـة األغذيـة        .فال ميكن اعتباره ماضـيا يف املسـار الصـحيح   
وتلك اليت عانـت مـن      اليت حالفها التوفيق    والزراعة عن عدة عوامل مشتركة تفّرق بني البلدان         

 احلد من اجلوع تتميز بنمو اقتصادي أسـرع نسـبيا، وبنمـو    فالبلدان اليت جنحت يف .انتكاسات
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يف وســجلت  ). يف املتوســط يف املائــة٣,٢بنســبة (أســرع يف قطاعاهتــا الزراعيــة علــى األخــص  
الوقــت نفســه معــدالت منــو ســكاين أكثــر بطئــا ومعــدالت إصــابة أقــل بفــريوس نقــص املناعــة    

سيما معدالت النمـو   مو االقتصادي، الالوثيقة بني النالصالت ويف ذلك دروس تبني  .البشرية
ــه يف    .الزراعــي، والقضــاء علــى الفقــر واملــرض واحلــد مــن اجلــوع     ــا أوصــي ب ــاء علــى م وبن

 مــن تقريــر األمــني العــام، فــإن التنميــة الريفيــة الــيت تزيــد مــن النــاتج الغــذائي    ٤٢ الفقــرة
علـى   أفريقيـا  ويف. يف ميـدان السياسـات    والدخل ينبغي أن تكون استثمارا وطنيـا وأولويـة          

 .ثورة خضراء للقرن احلادي والعشرين ب٢٠٠٥يف عام وجه اخلصوص ينبغي البدء 
يف بــطء النمــو وأغراضــه وتكمــن جــذور الفشــل يف حتقيــق أهــداف احلــد مــن الفقــر     - ١٥

كمـا أن نـدرة املـوارد يف العديـد مـن       .االقتصـادي مقارنـة باملسـتويات الالزمـة ملكافحـة الفقـر      
د حدت بشدة من إمكانيـات اإلنفـاق يف امليزانيـات علـى السياسـات والـربامج               البلدان النامية ق  

أمـا االسـتثمارات، ومنـها االسـتثمارات      . خفض مسـتويات الفقـر واجلـوع والبطالـة    إىلالرامية 
ا ملموسـا يف    ري تغـي  احيـدث اللذين ميكن أن     املستوى واحلجم    إىليف رأس املال البشري، فلم ترق       

إمنائيـة  ان الـيت تعـاين مـن الفقـر املـدقع أن تضـطلع باسـتراتيجيات                 علـى البلـد   ف . الصـدد  هذا
مارات العامة وبناء القـدرات     ث مستوى االست  زيادة لصاحل الفقراء تشتمل على      يةاستثمارو

متــأنّ تقيــيم ينبغـي إجــراء  و.  اإلمنائيــةوحشـد للمــوارد احملليــة، وتـدعمها املســاعدة الرمسيــة  
ــدرات   ــواطن الضــعف يف القطاعــات والق ــل    مل ــة يف أجــل املتوســط واألجــل الطوي  القطاعي

واستخدامه عند وضـع السياسـات والـربامج الـيت ينبغـي أن جتمـع بـني الـدمج االجتمـاعي               
على حنو منهجي، مبا فيها السكن      األساسية  اهلياكل  وينبغي دمج خدمات    . وإزالة الفوارق 

 .جيات اإلمنائيةضمن االستراتيوالطاقة املتجددة واملرافق الصحية وإدارة النفايات 
 

 النهوض بالتعليم وحمو األمية - ٢ 

وتصـدر هـذه الرسـالة عـن      .ما زال التعليم وحمو األمية أساسا لالسـتراتيجيات اإلمنائيـة   - ١٦
خــاص يف املــؤمتر اهتمــام كانــت حمــط وكــل مــن مــؤمترات األمــم املتحــدة ومــؤمترات قممهــا،  

يف الــذي اعتمــد ) ٢٠٠٠(العــاملي للتعلــيم واملنتــدى ) ١٩٩٠(العــاملي لتــوفري التعلــيم للجميــع  
وقد أبـرزت مـؤمترات القمـة        .حتقيق التزامنا اجلماعي  : التعليم للجميع توفري  : إطار عمل داكار  

 التعلـيم وتكاليفـه ومسـائل االلتحـاق مبؤسسـات       إىلالوصـول   (واملؤمترات أبعاد التعليم املتعددة     
وحمـو األميـة، مبـا يف ذلـك حمـو األميـة             جلـنس،   والتسرب منها والتمييز القائم على نوع ا      التعليم  

  .اعتمدت استراتيجيات ومناهج عمل مفّصلةو، )بني البالغني

للجميـع  التعليم االبتدائي  توفري   إىلاإلمنائي لأللفية املعين بالتوصل     اهلدف  ويشكل   - ١٧
.  بوتقة جتمع أهـداف التعلـيم األساسـية للمـؤمترات ومـؤمترات القمـة              ،٢٠١٥عام  حبلول  
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وحيث أن هذه املؤمترات ومؤمترات القمة قد اتفقت على أهداف تغطي نطاقا أوسع، فإن              
الــيت أبرزهتــا أمــا الصــالت  .املتعلــق بــالتعليملأللفيــة تنفيــذها ســيعزز إجنــاز اهلــدف اإلمنــائي  

املــؤمترات ومــؤمترات القمــة بــني التعلــيم والتنميــة املســتدامة واملســاواة بــني اجلنســني والصــحة     
وأهـم  أهـداف التعلـيم،   النـهوض ب فيـه  سيتحقق تشكل النطاق األوسع الذي فنسان  وحقوق اإل 
 .على مر الزمناستمرارها من ذلك 

البلـدان  مجيـع  نجح نصـف  يـ فمن املتوقع أال  .كان األداء متفاوتا يف غالبية أجزاء العامل - ١٨
 علـى األقـل      يف املائة من سكان العـامل يف حتقيـق هـدف واحـد             ٦٠ما يزيد على    وتشمل  تقريبا  

يف جمـال   حتسـن   حتقيـق   من أهداف التعليم، أي االلتحـاق الصـايف بـالتعليم االبتـدائي يف العـامل و               
 .ن التعليماجلنسني يف ميدااملساواة بني البالغني وحتقيق لدى حمو األمية 

للجميــع التعلــيم االبتــدائي تــوفري وحيــدد تقريــر األمــني العــام املهمــة املتمثلــة يف ضــمان  - ١٩
وتعتـرب جمانيـة    . مسـألة ذات أولويـة   ذلـك لثانوي والتعلـيم العـايل باعتبـار   يع نطاق التعليم اوتوس

لكـن   .الدراسـة تـرك  التعليم االبتدائي عنصرا أساسيا لضمان نسبة التحاق أعلى وخلفض نسـبة  
 املدرسـة  إىلففـي األسـر الـيت ال يـذهب أطفاهلـا       .االعتـراف بوجـود تكـاليف بديلـة    ال بـد مـن   

رمسـي، ال تشـكل مبادلـة العمـل غـري      اليف الغالـب مبسـاعدة البـالغني يف العمـل غـري         ويضطلعون  
احلـوافز  أن تشـفع  ال بد لذلك،  .الرمسي بالتعليم اجملاين عامال مرجحا بالضرورة خليار التعليم       

. ةموّجهـة يف عـدد مـن اجملـاالت الـيت جتمـع بينـها روابـط مشـترك         بأنشطة يف هذه احلاالت  
توسيع نطاق التعليم الثانوي    أن يرافق   ، ال بد من     للجميعليم االبتدائي   التعتوفري  ولضمان  

حـوافز أخـرى، كالوجبـات اجملانيـة وحتسـني      تقـدمي   والتعليم العايل وجمانية التعليم االبتدائي      
ــة  اهلياكــل  ــاه الشــرب واخلــدمات   إىلاألساســية كشــق الطــرق الفرعي  املــدارس وتــوفري مي

عني زيادة املساعدة اليت تعهدت اجلهـات املاحنـة بتقـدميها    كما يت .الصحية واملرافق الصحية
 .يف إطار عمل داكار

 تقدمي اخلدمات الصحية والوقاية من األمراض واحلد من الوفيات - ٣ 

الصحة ليست حقا أساسيا من حقوق اإلنسان فحسب، بل هي أيضـا عامـل أساسـي                 - ٢٠
لرعايــة الصــحية املالئمــة يف الوقــت  وال يشــمل ذلــك تقــدمي ا .مــن عوامــل التنميــة االقتصــادية 
 املياه املأمونـة والصـاحلة للشـرب، واملرافـق الصـحية املالئمـة              إىلاملناسب فحسب، بل الوصول     

، وضــمان شــروط وظيفيــة وبيئيــة واإلمــداد املالئــم بالغــذاء الســليم، وضــمان التغذيــة والســكن
ذلــك الصــحة اجلنســية الصــحة، مبــا يف يف جمــال واملعلومــات التثقيــف ، واحلصــول علــى صــحية

باسـتراتيجيات تكميليـة    مصـحوبة   يف قطاع الصـحة     االضطالع بأنشطة   فإن   لذلك،   .واإلجنابية
 . إلجناز مجيع األهداف املتعلقة بالصحةاأساسيعنصرا شكل يخارج هذا القطاع 
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كانت هذه هي الرسائل األساسية الصـادرة عـن مـؤمترات القمـة واملـؤمترات، مبـا فيهـا                 - ٢١
ــامج  ــاهرة  برن ــة    لعمــل الق ــدويل للســكان والتنمي ــؤمتر ال ــد مخــس   ) ١٩٩٤(لم واستعراضــه بع

وبرنــامج عملــه واستعراضــه بعــد   )١٩٩٥(ســنوات وعشــر ســنوات، وكــذلك إعــالن بــيجني  
متالزمـة  /مخس سنوات وعشر سنوات، وإعالن االلتزامات بشأن فريوس نقص املناعـة البشـرية        

) ١٩٩٠(ؤمتر القمـة العـاملي مـن أجـل الطفـل            ، ومـ  )٢٠٠١() اإليـدز (نقص املناعـة املكتسـب      
ــع هــذه األهــداف      .واستعراضــه بعــد عشــر ســنوات   ــة مجي ــة لأللفي وتعكــس األهــداف اإلمنائي

 .والغايات
، دميغرايف والـديناميكيات السـكانية     التـأثري علـى السـلوك الـ        إىلتسهم التـدابري الراميـة      و - ٢٢

كان والتنميــة، إســهاما هامــا يف إجنــاز  كتلــك الــيت يتضــمنها برنــامج عمــل املــؤمتر الــدويل للســ  
زالـت   ض التقدم، إال أن مواطن الضعف ما      وبالرغم من تسجيل بع    .األهداف املتعلقة بالصحة  

ويف كـل عـام   . ففي كل عام ميـوت ماليـني األطفـال قبـل بلـوغهم اخلامسـة مـن العمـر         .عديدة
ر للرعايـة الوقائيـة      ألسباب تتصل باحلمـل وبسـبب االفتقـا        ،دون داع امرأة  ميوت نصف مليون    

 مراكـز الطـوارئ املختصـة يف ميـدان التوليـد،          إىلقبل الـوالدة وللقـابالت املـدربات وللتحويـل          
 .متالزمـة نقـص املناعـة املكتسـب يف حصـاده املـدمر      /كما يستمر فريوس نقص املناعة البشرية

  .وخيلّف هذا الوباء أثرا عارما على السكان
متالزمة نقـص   /ريةدد املصابني بفريوس نقص املناعة البش     عبلغ  ،  ٢٠٠٤عام  ففي هناية    - ٢٣

يف عــام  مليــون مــن املصــابني اجلــدد ٤,٩منــهم  مليــون نســمة، ٣٩ )اإليــدز (املناعــة املكتســب
وقد أولت الـدورة الثامنـة    .ذا املرضاإلصابة هب مليون نسمة حتفهم جراء ٣,١لقى و، ٢٠٠٤

وصـالته  اإليـدز   /فريوس نقص املناعة البشـرية    ل والثالثون للجنة السكان والتنمية اهتماما خاصا     
ــالفقر، كمــا شــددت علــى احلاجــة    ــربامج    إىلب ــز الصــالت والتنســيق بــني السياســات وال  تعزي
والصــحة اجلنســية واإلجنابيــة، وإدراجهــا ضــمن اإليــدز /اخلاصــة بفــريوس نقــص املناعــة البشــرية

، باعتبارها استراتيجية ضـرورية     خطط التنمية الوطنية، مبا يف ذلك استراتيجيات احلد من الفقر         
 .ملكافحة تفشي هذا الوباء

ــواطن الضــعف يف          - ٢٤ ــات مب ــدم يف مســائل الصــحة والوفي ــدام التق ــرتبط انع ــا ي ــا م وغالب
 أنظمـة صـحية   إىلومثـة حاجـة    .االستراتيجيات الوطنيـة وتـأخر التعـاون علـى املسـتوى الـدويل      

ساسية ولبناء جبهة دفاعية موثوقة تسـهم        اخلدمات الصحية األ   إىلمتينة لضمان وصول اجلميع     
مقـنعني  يتعني أن تقوم استراتيجيات األنظمة الصحية على تقيـيم وتنبـؤ   و. يف احتواء األوبئة  

ويـتعني أن تتـوخى السياسـات     .إلمكانيات تفشي األمراض وأسباهبا الفورية وغري املباشـرة 
عديهم وتقــدمي األدويــة  الوطنيــة والتعــاون الــدويل تــدريب العــاملني مــن األطبــاء ومســا       

ومجيـع هـذه    .األساسـية الطبيـة ومـا يتعلـق منـها بـاملرافق الصـحية       اهلياكل األساسية وتوفري 
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األساســية وإلغــاء الرســوم اهلياكــل األمــور تســتدعي رفــع مســتوى االســتثمارات وتوطيــد  
ــة   و، املســتفيديناملفروضــة علــى  ــربامج الرامي  حتقيــق إىلجيــب ربطهــا باالســتراتيجيات وال

ــة         أ ــق الصــحية والبيئ ــاه واملراف ــوفري املي ــة وت ــر والبطال ــى الفق ــداف أخــرى كالقضــاء عل ه
هبـا االتفـاق املتعلـق جبوانـب حقـوق امللكيـة الفكريـة              يتسـم   كما أن املرونـة الـيت       . والتعليم

أن ينبغـي    األدوية الضـرورية،     إىلاملتصلة بالتجارة يف معاجلته للحاجات العامة، كالوصول        
 .إرادة سياسية بشأهناوينبغي إظهار وأكثر فعالية، وىف أتستخدم على حنو 

 النهوض باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة - ٤ 

يعترب اجملتمع الدويل أن املشاركة الكاملة واملتساوية للمرأة يف احلياة السياسـية واملدنيـة               - ٢٥
التمييـز ضـدها، مبثابـة      واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، وكذلك القضاء علـى مجيـع أشـكال            

التحيـز القـائم علـى      كما أن العنـف القـائم علـى أسـاس           ). ١نظر اإلطار   ا(أهداف ذات أولوية    
ومجيــع أشــكال التحــرش واالســتغالل اجلنســيني تتنــاىف مجيعهــا مــع كرامــة وقيمــة  نــوع اجلــنس 

 .اإلنسان، وال بد من القضاء عليها
قـد طـرأ حتسـن علـى معـدالت أعمـار       ف .وقد حتقق تقدم ملموس على جبهات عديـدة  - ٢٦

كمـا أن   . لـتحقن بـالتعليم االبتـدائي     يالنساء ونسبة الوفيات بينهن، وارتفع عدد الفتيات الاليت         
املزيد من النساء يكسنب دخال مقارنة مبا مضى، وقـد ازداد الـوعي للمسـائل املتعلقـة باملسـاواة               

عمــدت  العقــد املاضــي،وخــالل  .بــني اجلنســني يف صــفوف احلكومــات واجلمهــور العــريض  
 إبطال أو تعديل القوانني التمييزية، وازداد اعترافهـا باتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع              إىلاحلكومات  

أشــكال التمييــز ضــد املــرأة باعتبارهــا إطــارا أساســيا للنــهوض باملســاواة بــني اجلنســني ومتكــني   
  .املرأة
ينتشـر يف صـفوف   اإليـدز  /يةففـريوس املناعـة البشـر    .بيد أن التحديات ما زالـت ماثلـة       - ٢٧

 التعلـيم االبتـدائي والثـانوي، ويف ضـمان صـحتهن            إىلالنساء، ومل حيقق أي تقـدم يف وصـوهلن          
 فإن حاجـات الصـحة اإلجنابيـة ال تلقـى معاجلـة      ،وعلى حنو مماثل .وحقوقهن اجلنسية واإلجنابية

كـذلك   .البلـدان متكافئة، كما أن معدالت وفيات األمهـات مـا زالـت مرتفعـة يف العديـد مـن       
فإن املساواة يف حقوق النساء والفتيات يف امللكية واإلرث ما زالـت غـري مضـمونة يف العديـدة                   

 املــــوارد اإلنتاجيــــة ورأس املــــال وســــيطرهتن عليهــــا، إىلمــــن البلــــدان، ومــــا زال وصــــوهلن 
، وعلـى حنـو مماثـل    .ومشاركتهن يف العمليات االقتصادية والسياسية حتديا يصعب التغلب عليه

ويف جمال آخـر ذي أمهيـة،    .كان التقدم احملرز حمدودا فيما يتعلق مبشاركة املرأة يف احلياة العامة
 .كان التقدم احملرز يف ميدان املشاركة يف احلياة االقتصادية شبه معدوم

بــل  .ةأإن النــهوض باملســاواة بــني اجلنســني ال يســتدعي جمــرد االعتــراف حبقــوق املــر    - ٢٨
يف تنفيـذ   ، ويعد ذلك أساسيا     التقاليد واملعايري االجتماعية  وأحيانا يف   ،  املواقفيف   اريييتطلب تغ 
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السياسات والربامج الـيت تشـجع وتعـزز مشـاركة النسـاء علـى قـدم املسـاواة يف مجيـع جوانـب                       
ــة،    . اجملتمــع ــربامج اإلمنائي ــي إدراج املنظــور اجلنســاين يف السياســات وال ــايل ينبغ  وإشــراك وبالت

 فـإن مـن   ،كذلك . بشأن هذه السياسات والربامجات اختاذ القرارات يف عمليالنساء والفتيات
وميكن أن يشـمل ذلـك    .مباشرة للنهوض باملساواة بني اجلنسنياختاذ إجراءات الضروري 

 املرحلة الثانوية، إىلفرض إمتام املرحلة االبتدائية للفتيات وضمان وصوهلن على حنو عادل 
 خدمات الصحة اجلنسـية واإلجنابيـة، ومحايتـهن         إىلهلن  وضمان ملكيتهن لألراضي، ووصو   

، ومـنحهن    مـع الرجـل     فـرص العمـل علـى قـدم املسـاواة          إىلمن العنف، وضمان وصـوهلن      
 .املزيد من فرص املشاركة السياسية ويف صنع القرار

 
 النهوض بالعمالة - ٥ 

فقـراء القـدرة علـى    تشكل العمالة املنتجة والعمـل الكـرمي الركيـزة الـيت يسـتمد منـها ال          - ٢٩
ن العديد من دراسات منظمة العمـل  وقد بّي .من براثن الفقر واملرض والبؤس اإلنساينص الاخل

ارتفــاع يف يصــاحبها الدوليــة أن وضــع اســتراتيجية منــو موجهــة حنــو تــوفري فــرص العمــل و        
علــى املــدى األثــر الــذي حيدثــه الــدخل  بفضــل اإلنتاجيــة، هــو املفتــاح خلفــض مســتوى الفقــر  

ــز القــدرة التنافســية للشــركات،    صــري، الق ــة وتعزي ــادة القــدرة اإلنتاجي  ال ســيماواملتمثــل يف زي
 .املؤسسات واألعمال الصغرية

 إىل اهلدف املتمثـل يف السـعي     ٣وقد حدد إعالن كوبنهاغن وبرنامج عمله يف االلتزام          - ٣٠
ــة أساســية للسياســات االقتصــادية و    ــاره أولوي ــة باعتب ــة الكامل ــةحتقيــق العمال كمــا  .االجتماعي

 التزامهـــا ٢٠٠٥جــددت الـــدورة الثالثـــة واألربعــون للجنـــة التنميـــة االجتماعيــة املعقـــودة يف    
إرساء عمالة كاملة وحرة االختيار وكرميـة ومنتجـة، باعتبارهـا مكونـا أساسـيا               بالتشجيع على   

 يف هنايـة    ألي استراتيجية إمنائية، واستعرضت الدورة ما أجنز من تقـدم يف التزامـات كوبنـهاغن              
 وضــع اســتراتيجيات تتــيح للشــباب يف كــل مكــان إىلودعــا إعــالن األلفيــة  .الســنوات العشــر

  .فرصة العثور على عمل كرمي ومنتج
لعمالـة الكاملـة واملنتجـة      بالتشـجيع علـى ا    داء على مسـتوى العـامل فيمـا يتعلـق           أللكن ا  - ٣١

ارتفاعـا صـارخا يف مسـتويات    فقـد شـهدت السـنوات العشـر املاضـية       .كان مبعثا خليبـة األمـل  
 ١٤٠ قابــلم، ٢٠٠٣  عــام مليــون نســمة يف١٨٦وبلــغ عــدد العــاطلني عــن العمــل   .البطالــة

وسـجل القسـم    .ممـا يشـكل أعلـى معـدل بطالـة مت تسـجيله       .مليـون نسـمة قبـل عشـر سـنوات     
 إىل يف العـامل     األكرب من الزيادة بني صـفوف الشـباب لترتفـع نسـبة العـاطلني منـهم عـن العمـل                   

ومـا تـزال    . يف املائة٦,٢أي ما يزيد على ضعف نسبة البطالة يف العامل البالغة  يف املائة، ١٤,٤
ويف البلدان القاليـة الـيت تسـجل منـوا يف فـرص العمـل، فـإن         .النساء أكثر الشرائح تأثرا بالبطالة
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ة الـيت   هذه الفرص قد تركزت على حنو غري متساو يف ميدان العمالة غري املسـتقرة وغـري الرمسيـ                 
ويتعــرض العــاملون يف القطــاع غــري الرمســي خلطــر كــبري يف أن   .تتميــز بقلــة أجورهــا ومزاياهــا
 بليـون نسـمة، مـا    ٢,٨فمن بني العمال يف العـامل البـالغ عـددهم     .يصبحوا من العاملني الفقراء

 .زال نصفهم تقريبا ال حيق ما يكفي من الدخل النتشال أنفسهم وعائالهتم من براثن الفقر
السياسات العاملية واإلقليمية والوطنيـة علـى االسـتثمارات         وجيب إعادة توجيه وتركيز      - ٣٢

 توليـد فـرص عمـل للعمالـة غـري املـاهرة واملـاهرة، ويف                إىلاملعززة لإلنتاجية والسياسات الرامية     
كمـا أن تعزيـز رأس املـال البشـري للفقـراء مـن خـالل                 .كل مـن املنـاطق الريفيـة واحلضـرية        

، واكتسـاب   )خاصـة التعلـيم االبتـدائي والثـانوي       (التعلـيم    إىلوصـول   الفـرص   ادة  زيتوفري  
األساســية املاديــة، وتســهيل اهلياكــل املهــارات والرعايــة الصــحية، وإجــراء حتســينات علــى 

كـذلك ينبغـي    . االئتمانات وإنشاء شبكات األمان االجتمـاعي سـيعود بنتـائج   إىلالوصول 
راق اســتراتيجيات احلــد مــن الفقــر، أن تقــر بالــدور أوكــالســتراتيجيات احلــد مــن الفقــر، 

ويــتعني اختــاذ خطــوات .  االســتثمار يف رأس املــال البشــريإىلاألساسـي للعمالــة وباحلاجــة  
 إىللتنفيذ جدول أعمال العمل الكرمي الذي وضعته منظمـة العمـل الدوليـة والـذي يـدعو                  

العمالة، واحلقـوق يف أمكنـة   إدماج األهداف االقتصادية واالجتماعية يف جماالت النهوض ب 
ووفقا ملا نّوه إليه تقريـر األمـني العـام املقـدم      .العمل واحلماية االجتماعية واحلوار االجتماعي

سبتمرب، فـإن حتقيـق النمـو االقتصـادي املسـتدام سـيتعذر مـا مل توجـد سياسـات                    / قمة أيلول  إىل
صـا سـليما وقـادرا علـى توليـد          اقتصادية ديناميكية وموجهة حنو حتقيق النمو، وتدعم قطاعا خا        

 .فرص للعمل والدخل وإيرادات ضريبية على مر الزمن

ــدرا مســاويا مــن         - ٣٣ ــل بــني السياســات ق ــد مــن االتســاق والتكام ــوخي املزي ويكتســي ت
 ٥٩/٥٧قـرار  ال و)٤(وقـد شـدد تقريـر اللجنـة العامليـة املعنيـة بالبعـد االجتمـاعي للعوملـة          .األمهية

مـن االتسـاق بـني      مزيـد    إىلذا التقريـر، علـى احلاجـة        علمـا هبـ    العامة   اجلمعيةالذي أحاطت فيه    
ــراف، و    ــددة األطـ ــات املتعـ ــة للمنظمـ ــة واالجتماعيـ ــادية واملاليـ ــة االقتصـ ــات العامليـ  إىلالسياسـ

 .تدمج األهداف االجتماعية ضمن مسار عمل أنظمة اإلنتاج العامليةأقوى مؤسسات 
 

 مواطن الضعف لدى اجملموعات االجتماعيةحتقيق االندماج االجتماعي ومعاجلة  - ٦ 

كان تعزيز االندماج االجتماعي أحد املسائل األساسية اليت تناوهلا مؤمتر القمة العـاملي              - ٣٤
وحيتوي إعالن كوبنهاغن على التزام حمـدد بتشـجيع االنـدماج االجتمـاعي      .للتنمية االجتماعية

كمـا دعـا    .ومتسـاحمة وحتتـرم التنـوع   من خالل تشجيع قيـام جمتمعـات مسـتقرة وآمنـة وعادلـة      
 تشـجيع العدالـة االجتماعيـة والتقـدم، وعـدم التمييـز، والتسـامح، واالحتـرام                 إىلبرنامج العمل   

ويف اإلعـالن   . إلغاء احلواجز املادية واالجتماعية إلجياد جمتمع مفتوح أمام اجلميعإىلاملتبادل، و
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 جنيـف املعقـود يف    ة والعشرون للجمعية العامة     رابعالسياسي الذي اعتمدته الدورة االستثنائية ال     
اخلمـــس ملـــؤمتر القمـــة الســـنوات  بشـــأن اســـتعراض ٢٠٠٠يوليـــه /متـــوز - هيونيـــ/ حزيـــرانيف

ــام        ــاعي شــرط أساســي لقي ــان االنــدماج االجتم ــات ب ــرت احلكوم ــاعي، أق  جمتمعــات االجتم
 .منسجمة ومساملة وجامعة

 إىلر والبطالة، وتفـاوت مسـتوى الوصـول     التعليم واستمرارا الفق إىلإن عدم الوصول     - ٣٥
 تفكـك  إىلوقـد تـؤدي أيضـا     . االستبعاد والتهميش االجتمـاعيني إىلؤدي تالفرص واملوارد قد 

ألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة تشــمل االنــدماج   وا.عنيفــةصــراعات اجملتمــع، ممــا يســهم يف تفجــر  
 . واألمن والتنمية وحقوق اإلنساناالجتماعي كعامل مكون للسالم

 إىل يف ميـدان االنضـمام   ال سـيما وقد حتقق تقدم يف بعض اجملاالت منـذ مـؤمتر القمـة،         - ٣٦
 . االقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـة والقضـاء علـى التمييـز      صكوك القانونية املتعلقة بـاحلقوق ال

وفضال عن ذلك فإن النهج الذي اتبعه مؤمتر القمـة يف معاجلـة االنـدماج االجتمـاعي قـد القـى                     
فقد ركز مؤمتر املوئل الثاين علـى اآلثـار السـلبية الـيت تصـيب       .دى يف مؤمترات دولية أخرىص

اجملتمع عندما يتم جتاهل النظر يف مبادئ العدل واالنـدماج االجتمـاعي، كمـا تنـاول علـى حنـو            
مفصــل شــواغل مــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة االجتماعيــة بشــأن احلرمــان مــن املســكن وتــوفري    

وقد وجه مـؤمتر القمـة أعمـال صـياغة اإلطـار املفـاهيمي ملوضـوع جمتمـع لكـل           .الئمالسكن امل
 .األعمار، وهو املوضوع اجلامع خلطة عمل مدريد بشأن الشيخوخة

وبغض النظـر عـن هـذه التطـورات، فـإن عنصـر االنـدماج االجتمـاعي املكـون للتنميـة                  - ٣٧
ضـمن اخلطـاب اإلمنـائي العـام خـارج      فلم يتم دجمه على حنو كامل  .االجتماعية يسجل تراجعا
 إىلويتمثل التحدي احلايل يف العودة مبفاهيم االندماج االجتمـاعي   .حلقات التنمية االجتماعية

لقـد   .�جمتمع للجميع �بوأ املركز يف قلب مجيع السياسات، وإجياد الطرائق الكفيلة بتحقيق           لتت
 منــهج يركــز علــى إىل العــودة إىليــة ن للجنــة التنميــة االجتماعودعــت الــدورة الثالثــة واألربعــ 

مزيــد مــن اجلهــود املتكاملــة لتحقيــق  بــذل  إىلعلــى احلاجــة أيضــا شــددت اللجنــة و .الشــعب
وبالتــايل فــإن مفــاهيم  .األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة وتنفيــذ التزامــات كوبنــهاغن األوســع نطاقــا

مج ضــمن  مزيــد مــن الــد إىليف كوبنــهاغن ســتحتاج الــيت وضــعت االنــدماج االجتمــاعي 
 . حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيةإىلاجلهود الرامية 

ــا دعـــا مـــؤمتر قمـــة كوبنـــهاغن  و - ٣٨  محايـــة اجملموعـــات واألشـــخاص احملـــرومني  إىلأيضـ
وتتضــمن اجملموعــات احملرومــة  .والضــعفاء ودجمهــم علــى حنــو كامــل ضــمن االقتصــاد واجملتمــع 

والشباب واملهـاجرين والشـعوب األصـلية،         واملعوقنياملشار إليها يف إعالن كوبنهاغن الكهول       
يف اخلطـط الوطنيـة الشـاملة    نقـص  ومـا زال هنـاك    . الالجـئني واملشـردين يف الـداخل   إىلإضـافة  
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ويعـيش جـزء كـبري مـن اجملموعـات       . معاجلة مشـاكل اجملموعـات الضـعيفة       إىلواملنتظمة الرامية   
 .الضعيفة يف حالة فقر ويعاين من اجلوع

منفـردة  اجملـاالت الـيت كانـت     تولد قدر كبري من االهتمـام والـزخم يف        فقدومع ذلك،    - ٣٩
فعلى سبيل املثال، أعـادت اجلمعيـة العامليـة الثانيـة للشـيخوخة             . جمموعات خمتلفة حظيت بتأييد   

ويف مــا يتعلــق باإلعاقــة، قــررت اجلمعيــة العامــة يف قرارهــا . تأكيــد مبــدأ االنــدماج االجتمــاعي
تعزيـز  و بشـأن محايـة   متكاملة  وإعداد اتفاقية دولية شاملة     ب  معنية  إنشاء جلنة خمصصة   ٥٦/١٦٨

 إىلويقـدم املقـرر اخلـاص املعـين بـالعجز أيضـاً             . ، وهي حالياً تعاجل هذه املسـألة      حقوق املعوقني 
ويف مـا يتعلـق مبسـائل الشـعوب األصـلية، أُنشـئ منتـدى               . جلنة التنمية االجتماعية تقريرا سنويا    

وب األصـلية كهيئـة استشـارية لـدى اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي               دائم معـين مبسـائل الشـع      
 تأخـذ    ضـمان أن   إىلبيد أن هنـاك حاجـة       . تتمثل واليتها يف مناقشة مسائل الشعوب األصلية      

 إىلعلى مستوى السياسات لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية الرامية األنشطة املضطلع هبا 
 يف احلسـبان احتياجـات اجملموعـات الضـعيفة           النصـف  إىلخفض مستويات الفقـر واجلـوع       

 .وشواغلها
 

 ضمان االستدامة البيئية وإدارة قاعدة املوارد الطبيعية الالزمة للتنمية - ٧ 
، أخذ العامل يعترف بشـكل متزايـد        ١٩٩٢ابتداء من مؤمتر األرض الذي عقد يف سنة          - ٤٠

 وأمنـاط اإلنتـاج واالسـتهالك غـري         بأمهية الصـالت بـني االسـتدامة البيئيـة والقضـاء علـى الفقـر،              
ــة    ــوارد الطبيعي ــة قاعــدة امل ــة محاي ــااملســتدامة، وأمهي ــة   ويف .  وإدارهت ــاملي للتنمي ــؤمتر القمــة الع م

ــة االقتصــادية   ٢٠٠٢املســتدامة املعقــود يف جوهانســربغ عــام   ــأن التنمي ، أقــر اجملتمــع الــدويل ب
 تتسم بـالترابط    ات التنمية املستدامة  من دعام والنمو االجتماعي واحلماية البيئية ثالث دعامات       

 .اويعزز بعضها بعض
ورغــم هــذه االلتزامــات، فــإن ضــمان االســتدامة البيئيــة وإدارة قاعــدة املــوارد الطبيعيــة  - ٤١

ــة     . يبقــى مــن التحــديات احلامســة   ــة مبكــان أن جتعــل احلكومــات مــن هــدف التنمي ومــن األمهي
وهلــذا الغــرض، علــى البلــدان أن  . ها الوطنيــةاملســتدامة جــزءاً أساســياً مــن اســتراتيجيات تنميتــ 

تعتمد أهدافاً حمـددة بفتـرة زمنيـة، وأولويـات للعمـل مثـل إدارة الغابـات واحلفـاظ علـى الـنظم                       
 .اإليكولوجية ومراقبة التلوث

البحــر منســوب ميــاه وحاليــاً، يشــكل االحتــرار العــاملي املتصــل بــتغري املنــاخ وارتفــاع   - ٤٢
 امللحـق  ١٩٩٧ بربوتوكول كيوتو لعـام  ٢٠٠٥فرباير /عمل يف شباط بدء ال ويعد  . خماطر جدية 

 ولكـن فتـرة االلتـزام األوىل متتـد          ا، مهمـ  اباتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ إجنـاز        
ــنة إىل ــدم     . ٢٠١٢ سـ ــر املقـ ــرح يف التقريـ ــا اقتـ ــات، كمـ ــى احلكومـ ــة  إىلوعلـ ــؤمتر قمـ  مـ
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ــول ــد ســنة     ســبتمرب، أن تعمــل لوضــع إطــار دويل  /أيل ــيت ســتظهر بع  ملعاجلــة التحــديات ال
 اسـبق هلـ   يمل  اليت  معدل فقدان التنوع البيولوجي     يف  التحديات األخرى   ويتمثل أحد   . ٢٠١٢
 أمهيــة حامســة لتحقيــق مقاصــد   ويعتــرب ذلــك ذا، عكــس هــذا االجتــاه إىلفهنــاك حاجــة . مثيــل
 والتــزام لتنــوع البيولــوجياتفاقيــة اوينبغــي تنفيــذ .  مــن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة٧ اهلــدف

جوهانسربغ تنفيذاً كامالً لتحقيق اخنفاض كبري يف معدل فقدان التنوع البيولـوجي حبلـول              
. هكتــار مــن األراضــيبليــون  تــدهور أكثــر مــن ةوجيــب أيضــاً معاجلــة مشــكل . ٢٠١٢ســنة 

ن اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة التصــحر يف البلــدان الــيت تعــاين مــ ويــتعني تنفيــذ أحكــام 
 . تنفيذاً كامالًأفريقيامن التصحر، وخباصة يف  أو/اجلفاف الشديد و

الغابات واملـوارد  املؤسفة بشأن السيطرة على   وينبغي مراقبة إزالة الغابات والصراعات       - ٤٣
وكما كرر ذلك إعالن األلفية وأبرزته خطة جوهانسربغ للتنفيذ، ال بـد            . الطبيعية األخرى 

اجلماعيـة إلدارة مجيـع أنـواع الغابـات واحلفـاظ عليهـا وتنميتـها         دمن بذل املزيد من اجلهو   
 .تنمية مستدامة

 للربنامج املشـترك لرصـد إمـدادات امليـاه والصـرف الصـحي              ٢٠٠٤ويشري تقرير سنة     - ٤٤
، علـى إمكانيـة الوصـول       ٢٠٠٢ عـام    إىل ١٩٩٠ عـام    ذمنـ  حصـلوا     شخص مليار ١,١  أن إىل
إال أن  . شـخص علـى مرافـق صـحية       بليـون   مـن   ر  كثـ الشـرب وحصـل أ    مليـاه    مصدر حمسـن     إىل

أما هدف ختفيض نسبة األشـخاص      . ذلك غري كاٍف لتحقيق اهلدف اإلمنائي لأللفية ذي الصلة        
 فهو أبعـد منـاالً      ٢٠١٥حبلول سنة    النصف   إىل املرافق الصحية    إىلالذين ال يتوفر هلم الوصول      

ميـاه   إىلداف تعزيـز الوصـول   وينبغي اختاذ إجراءات مشتركة اآلن السـتيفاء أهـ   . من ذلك 
 . املرافق الصحيةإىلواملأمونة الشرب 

وقد حدد مؤمتر القمة العاملي للتنمية املسـتدامة املعقـود يف جوهانسـربغ هـدفاً للبلـدان                  - ٤٥
. ٢٠٠٥لوضــع اســتراتيجيات متكاملــة إلدارة مــوارد امليــاه واســتخدامها بكفــاءة حبلــول عــام    

وارد طريقـــة فعالـــة لتنســــيق   ميـــاه واملـــ  ارة املتكاملـــة لل وتـــوحي جتربـــة عـــدة بلـــدان أن اإلد    
وعلى البلـدان أن تتخـذ      . االستراتيجيات عرب القطاعات واملناطق اجلغرافية وللتأثري على الفقر       

 .وارد وتنفيذهامياه واملتدابري فورية العتماد استراتيجيات اإلدارة املتكاملة لل
 تنفاد أرصـدة مصـائد األمسـاك يف احمليطـات         اجتـاه اسـ   عكـس   املتمثل يف   واهلدف العاملي    - ٤٦
 يف املائـة مـن األرصـدة السـمكية للصـيد املفـرط،              ٧٥أكثر من   إذ يتعرض   حيقق تقدماً كبرياً     مل

 أن مـا يزيـد    ومبـا .  بعـد االسـتنفاد    استعيد عافيتـه  ت البيولوجية، أو    ا أقصى حدوده  إىل تستغلأو  
علـى احلكومـات    فـإن   ع للواليـة الوطنيـة،       يف املائة من األرصدة السمكية العاملية ختضـ        ٩٠عن  

 ةالتنفيـذ الـوطين لالتفاقـات الدوليـة املتعلقـة مبصـائد األمسـاك السـتعادة األرصـد                 أن تكفل   
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ــتج أقصــى    إىلالســمكية  ــيت ميكــن أن تن ــة  املســتويات ال ــة قابل ــام  ةســتدامالل غل ــول ع  حبل
 . للتنفيذ خطة جوهانسربغ، كما تتوخى ذلك٢٠١٥

 الطاقــة إىل، أي ربــع ســكان العــامل، ال يصــلون بليــون شــخص ١,٦ل وباملثــل، ال يــزا - ٤٧
باسـتثناء القـوة   (الطاقـة املتجـددة   مبصادر وليد الكهرباء   ت النصيب العاملي من     ويبقى. الكهربائية

واعتمــد املــؤمتر الــدويل للطاقــة املتجــددة  .  يف املائــة١,٧  منخفضــاً عنــد مســتوى حاليــا)املائيــة
 برنـامج عمـل دويل للطاقـات املتجـددة شـكل خطـوة مهمـة حنـو زيـادة                    املعقود يف بـون بأملانيـا     
 .حصة الطاقة املتجددة

 خســائر اقتصــادية وحــاالت وفــاة إىلوخــالل العقــد األخــري، أدت الكــوارث الطبيعيــة  - ٤٨
 مليـون   ١٣٩ شخص وتـأثر     ٣٠٠ ٠٠٠ما يزيد عن     وحدها، قُتل    ٢٠٠٤ففي سنة   . مأساوية

وإذا .  دوالر مـن دوالرات الواليـات املتحـدة      بليون ٨٨حوايل  آخرون خبسائر اقتصادية بلغت     
حتقيـق  أمـام   مل تبذل جهود تتسم باملزيد من التصميم، ستصبح الكـوارث عائقـاً متزايـد الشـدة                 

ولــن تــزداد حــدة األزمــات يف البلــدان األكثــر فقــراً فحســب، بــل إن األزمــات   . التنميــةخطــة 
بنـاء  : ٢٠١٥-٢٠٠٥إطـار عمـل هيوغـو للفتـرة        وقـد حـدد     . أثر عاملي أكرب  أيضا  سيكون هلا   

املــؤمتر العــاملي املعــين باحلــد مــن قــدرة األمــم واجملتمعــات علــى مواجهــة الكــوارث، املعتمــد يف  
استراتيجية وجماالت ذات أولويـة للحـد         أهدافا ٢٠٠٥يناير  / املعقود يف كانون الثاين    الكوارث

 .من خطر الكوارث جيب اتباعها
جمـال  تسونامي يف احملـيط اهلنـدي عـدداً مـن نـواحي القصـور يف                 ال أحداثوقد أبرزت    - ٤٩

احلـد مـن    بالنسـبة للتأهـب و    الـدويل   مـدى القـدرات علـى الصـعيد         اإلنذار املبكـر، وكـذلك يف       
وجيــري حاليــاً اختــاذ تــدابري لتعزيــز ترتيبــات االســتجابة الســريعة لتقــدمي   . املخــاطر واالســتجابة

وأمـا فيمـا يتعلـق بتحسـني قـدرات اإلنـذار            .  الكـوارث  تإلغاثة اإلنسـانية الفوريـة يف حـاال       ا
املبكر، فإن من الضروري إنشاء قدرة منهجية على الصعيد العـاملي لإلنـذار املبكـر جلميـع                  

 الهنياالت األرضية وموجات احلر   أنواع األخطار الطبيعية، مبا فيها الفيضانات واجلفاف وا       
وينبغــي أن تقــوم هــذه القــدرة علــى  . ةوالثــورات الربكانيــة وغريهــا مــن األخطــار الطبيعيــ 

 قــدرات جديــدة عنــد يــة القائمــة ولكــن جيــب كــذلك أن تنشــأالقــدرات الوطنيــة واإلقليم
 .احلاجة

  واحلكم الرشيد وحقوق اإلنسانالدميقراطيةتعزيز  - ٨ 
الدميقراطية وحقوق اإلنسـان واحلكـم الرشـيد حتـديات حموريـة يف عمليـة التنميـة وقـد                    - ٥٠

وشـدد إعـالن األلفيـة هـو أيضـاً          . ؤمترات ومؤمترات القمـة الدوليـة علـى أمهيتـها         شددت كل امل  
ــز  ــةعلــى أن تعزي  وســلطة القــانون، فضــالً عــن مراعــاة حقــوق اإلنســان واحلريــات    الدميقراطي
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التنمية واألهـداف اإلمنائيـة     خطة  قوم  تو. األساسية، مبا فيها احلق يف التنمية شيء حاسم للتقدم        
حدة يف إطار حلقوق اإلنسان إذ أهنا تنبع من اإلعالن العـاملي حلقـوق اإلنسـان               لأللفية لألمم املت  

والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسـية والعهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتصـادية                 
 .وحقوق اإلنسان شرط كذلك لبلوغ األهداف. واالجتماعية والثقافية واحلق يف التنمية

التنمية نظـام حكـم شـفاف وقابـل للمسـاءلة وقـائم             خطة  وتتطلب استراتيجيات تنفيذ     - ٥١
 كفالـــة احلقـــوق املدنيـــة إىلومثـــة أيضـــاً حاجـــة . القـــانونحكـــم  إىلعلـــى املشـــاركة، يســـتند 

ويتمثل جـزء مهـم مـن احلكـم         . والسياسية فضالً عن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      
ــرار    الرشــيد يف اإلدارة ال ــة للمســاءلة ويف املشــاركة يف صــنع الق ــة الشــفافة والقابل ــى . عام وعل

البلــدان أن تعتمــد أطــراً سياســية شــاملة إلنشــاء إدارة عامــة تتســم بالفعاليــة والكفــاءة          
 .واالستجابة

 واحلكم الرشـيد وحقـوق اإلنسـان واملشـاركة يف           الدميقراطيةويتطلب التقدم يف تعزيز      - ٥٢
مالً وتقــدماً متوازيــاً يف جمــاالت أخــرى، خاصــة القضــاء علــى الفقــر   صــنع القــرار عمــالً متكــا 

ويف كثري مـن البلـدان، شـرعت احلكومـات يف تطبيـق إصـالحات وتوسـيع                 . والنهوض بالتعليم 
ــةالعمليــات مشــاركة املــواطنني يف نطــاق  ــةو. احلكومي  واملشــاركة السياســية أوســع  الدميقراطي

بلـدا   ٥٤ ، كـان  ١٩٨٠ويف سـنة    . عقـود املاضـية   ه يف ال  انتشاراً يف الوقت احلاضر مما كانتا عليـ       
ــدان، يشــكل ســكاهنا     ــن البل ــى بعــض عناصــر       ٤٦م ــوي عل ــامل، حتت ــن ســكان الع ــة م  يف املائ

 تضــم  بلــدا١٢١ً إىل، ارتفــع هــذا العــدد ٢٠٠٠وحبلــول ســنة .  التمثيليــة أو كلــهاالدميقراطيــة
 املتعلـق حبقـوق اإلنسـان واحلريـات         وبينمـا كـان التقـدم العـاملي       . يف املائة من سكان العـامل      ٦٨

بـأكرب  وإن كانـت  غري متوازن، فإن هناك حتسـناً إمجاليـاً يف العمليـات القائمـة علـى املشـاركة،                  
 .أفريقياسرعة يف 

أنشطة اجلماعات اإلجرامية املنظمة أثـر مباشـر علـى    وأوجه االتصال ب ولتفشي الفساد    - ٥٣
وحتـث البلـدان بشـدة علـى        . لقائمـة للحكـم احمللـي     فاجلرميـة والفسـاد خيربـان الـنظم ا        . الفقراء

التصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد حبيث يسري هذا اإلطار القانوين املهم 
هـذه االتفاقيـة، الـيت عرضــت    . ســبتمرب/الـذي يـدعم أهـداف التنميـة قبــل مـؤمتر قمـة أيلـول       

 دولــة وصــدقت عليهــا ١١٨ن وقــع عليهــا حــىت اآل ٢٠٠٣ديســمرب /وقيــع يف كــانون األولللت
 . تصديقاً كحد أقصى لتصبح سارية٣٠ دولة، وهي تتطلب ١٥
 تعزيـز متثيـل   إىلوهنـاك حاجـة   . واحلكم الرشيد ضروري كذلك على الصـعيد العـاملي       - ٥٤

ومن الواضح بشكل متزايد أن التقـدم سـيبقى جـد حمـدود مـا               . البلدان النامية يف احلكم العاملي    
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دة السياســية الضــرورية إلجيــاد طرائــق عمليــة وابتكاريــة ملعاجلــة هــذه املســألة  مل يــتم تعبئــة اإلرا
 .هبدف تعزيز مؤسسات أكثر دميوقراطية وفعالية وحداثة

 معاجلة حتديات البلدان ذات االحتياجات اخلاصة - ٩ 
 أفريقيــاوال تــزال .  اخلاصــةأفريقيــا طويــل احتياجــات أدرك اجملتمــع الــدويل منــذ وقــت - ٥٥

وحتـرز هـذه املنطقـة      . أبعدها عن حتقيق أهداف التنمية املتفق عليها دولياً       وطقة يف العامل    أفقر من 
حالياً تقدماً يف إجياد الظـروف املؤاتيـة لتعجيـل وتـرية منوهـا، مبـا يف ذلـك مـن خـالل خطـوات                         

وكمـا هـو معتـرف      . أفريقيـا  والشراكة اجلديـدة مـن أجـل تنميـة           األفريقيمؤسسية مثل االحتاد    
األمـور  مـن    برئاسة رئيس الوزراء الربيطـاين تـوين بـرلري،           أفريقيالتقرير الذي أعدته جلنة     به يف ا  
 . أن نقوم اآلن بتنفيذ االلتزامات الدولية القائمة جتاه هذه املنطقةةاحلامس
. ، أضـعف اجملموعـات اإلنسـانية      أفريقيـا البلـدان منـواً، الـيت يوجـد ثلثاهـا يف            أقـل   ومتثل   - ٥٦

القــدرات البشــرية واملؤسســية واإلنتاجيــة احملــدودة، وقابليــة التــأثر بالصــدمات   فــالفقر املــدقع و
ــة الــيت يتســبب فيهــا اإلنســان      ــة اخلارجيــة، والكــوارث الطبيعي االقتصــادية اخلارجيــة، واملديوني

 إىلق اجلهــود الراميــة وواألمــراض املعديــة، مقترنــة يف غالــب األحيــان بــالعوائق اجلغرافيــة، تعــ   
شــراك �البلــدان يف تعلــق ويف هــذه الظــروف، ميكــن أن .  الشــعوب فيهــاحتســني نوعيــة حيــاة

 . فحسب�سياسات جيدة�مبجرد اتباع منها تفلت  اليت ال ميكنها أن �الفقر
وينطــوي برنــامج عمــل بروكســل لصــاحل أقــل البلــدان منــوا يف جــوهره علــى اعتــراف    - ٥٧

 بإنشـاء شـراكات لتجـاوز مشـاكلها         اجملتمع الدويل باالحتياجات اخلاصة هلذه البلدان وااللتزام      
وللتعــاون اإلقليمــي دور ذو أمهيــة خاصــة يف التجــارة واهلياكــل األساســية والنقــل        . اخلاصــة

 .وسياسات الطاقة، وهي جماالت حامسة للنمو االقتصادي واحلد من الفقر
بلـدان  وتفرض العوائق اجلغرافية للبلدان النامية غري الساحلية، ونصفها أيضاً من أقـل ال             - ٥٨

ويركـز برنـامج    . على منو هذه الـدول    حمددة  منواً، والدول اجلزرية الصغرية النامية قيوداً شديدة        
 علـى تنفيـذ إجـراءات حمـددة يف مخسـة جمـاالت ذات               ملـايت للـدول الناميـة غـري السـاحلية         أعمل  

أولويــة، وهــي مســائل سياســات املــرور العــابر واهلياكــل األساســية والتجــارة والــدعم الــدويل     
وتعـاجل اسـتراتيجية موريشـيوس للـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة القيـود                . والتنفيذ واالستعراض 

. قاعدة املوارد وضعفها إزاء الكوارث الطبيعيـة      وضآلة  اليت تعاين منها هذه الدول بسبب البعد        
ــامج عمــل بروكســل    إىلوهنــاك حاجــة   تنفيــذ عاجــل وكامــل لاللتزامــات املتخــذة يف برن
 .أملايت واستراتيجية موريشيوسوبرنامج عمل 

 يف املائــة مــن دخلــها ٠,١٥وقــد وافقــت البلــدان املاحنــة علــى تقــدمي مــا ال يقــل عــن    - ٥٩
.  هـذه اجملموعـة  إىل ومثـة ارتفـاع يف تـدفق اإلعانـات املقدمـة            ،البلـدان منـواً   أقل  الوطين ملساعدة   
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البلـدان منـواً    أقـل   وتتلقـى   .  يف املائة  ٠,١فإن املستوى احلايل يقل عن      امللحوظ،  ورغم التحسن   
حوايل ثلث جمموع تدفقات اإلعانة، ولكن علـى اجلهـات املاحنـة أن تزيـد مـن تعزيـز جهودهـا                     

ــاء بالوعــد  ــدان غــري الســاحلية   . للوف ــدورها، تلقــت البل ــون  ١٠وب ، ٢٠٠٣دوالر يف ســنة بلي
 الـدول   إىل، بينمـا اخنفضـت تـدفقات اإلعانـة املقدمـة            ١٩٩٠دوالر يف سنة    بليون   ٦,٩مقابل  

 .١٩٩٠ دوالر يف سنة بليون ٢,١دوالر، من بليون  ١,٧ إىلاجلزرية الصغرية النامية 
،  بطيئـا بالـديون  املبـادرة املتعلقـة بالبلـدان الفقـرية املثقلـة     يف تنفيـذ  احملـرز  تقدم الزال ال ي - ٦٠

للشـروط  ثـال  فيمـا يتعلـق باالمت  العوائـق الـيت تواجههـا البلـدان املؤهلـة           إىلذلك أساسـاً    ويرجع  
أقــل مــن  بلــداً ١١مــن بينــها ( بلــداً ١٥، بلــغ ٢٠٠٤وحبلــول ســنة . اتخفيــف ديوهنــلالالزمــة 
املبـادرة   بلـداً آخـر نقطـة اختـاذ القـرار، واختـذ قـرار متديـد                  ١٢نقطة اإلجناز، وبلغ    ) منواًالبلدان  

ــدة ســنتني إضــافيتني   ــا . مل ــة  أم ــة املســاعدات اإلمجالي ــديون امل  لاملقدم منوحــة تخفيــف عــبء ال
 إىلنقطة اإلجنـاز،     إىل نقطة اختاذ القرار أو      إىلإما  وصلت  من البلدان اليت    وعشرين بلدا    لسبعة

مبقـدار ثلثـي جممـل ديـون هــذه     اخنفاضـا  تمثـل  فجانـب تـدابري أخـرى لتخفيـف عـبء الـديون،       
 بالـديون  ةالبلدان الفقرية املثقلـ ورغم زيادة املوارد اليت يوفرها ختفيف الديون، ال تزال . البلدان

تواجــه صــعوبات يف التوفيــق بــني أهــداف تعزيــز النمــو علــى املــدى الطويــل واحلــد مــن الفقــر    
وجيب أن تعـاجل هـذه الصـعوبات    : وحتقيق القدرة على حتمل الديون واحلفاظ على هذه القدرة       

 مـؤمتر قمـة     إىلوكمـا هـو مقتـرح يف تقريـر األمـني العـام              . بسرعة مـن خـالل احلـوار واملناقشـة        
.  يف املائـة   ١٠٠سبتمرب، جيب أن تلغى ديون البلدان الفقرية املثقلة بالديون رمسيـاً بنسـبة              /أيلول

ثقلة بالـديون مـن غـري البلـدان الفقـرية املثقلـة بالـديون والبلـدان                 املبلدان  وسيحتاج العديد من ال   
 .املزيد من إجراءات ختفيف الديون إىلتوسطة الدخل امل
 

  للتنميةألمم املتحدةذ خطة التنفيالصكوك األساسية  - جيم 
 الشراكة العاملية من أجل التنميةتعزيز  - ١ 

وبينمـا أكـدت   . يتطلب السعي حنو التنمية والقضاء على الفقر القيام بأعمال مشـتركة          - ٦١
رات القمــة الرئيســية علــى هــذا املبــدأ، يتــيح إعــالن األلفيــة وتوافــق آراء  متمجيــع املــؤمترات ومــؤ
 للشراكة العاملية من أجـل التنميـة ويضـع اتفاقـا جديـدا مـن أجـل التنميـة                    مونتريي إطارا شامال  

 . ملساءلة املتبادلتنياولية وؤساملعتمدة على امل
 البلدان النامية بتشـجيع احلكـم الرشـيد، والسـعي حنـو النمـو االقتصـادي،          توقد التزم  - ٦٢

 اهلياكــل األساســية يف ، واعتمــاد سياســات اقتصــادية ســليمة، واالســتثمار حمليــةوتوليــد مــوارد 
غـري أنـه يف   .  قطاع خاص دينامي وجمتمـع مـدين فعـال       إقامة واملوارد البشرية فضال عن تشجيع    

، ال ميكن للجهود الوطنية أن حيالفها النجاح بـدون وجـود بيئـة        ترابطعامل اليوم الذي يتسم بال    
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 البلـدان الصـناعية     ويشـمل هـذا تنسـيقا متينـا للسياسـات االقتصـادية الكليـة بـني               . دولية مواتيـة  
 أسـعار الصـرف، وحتقيـق    تقلـب  حتقيق استقرار عاملي أكرب، وخفـض درجـة    إىلالرائدة يهدف   

توزيع، مـع مـا يصـاحب ذلـك مـن عمليـات       ال من حيث أوسع  و  أكرب تدفقات استثمارية دولية  
للمسـاعدة   مالئمة لنقل التكنولوجيا، ونظام جتاري موجه حنو التنميـة حـق التوجـه، وتـدفقات              

 .ختفيف الديونلزيادة ، وعمليات  حد بعيدإىل  وأكثر فعاليةأكربتكون إلمنائية الرمسية ا
ويظل االستثمار املباشر األجنيب أكرب مصدر للتـدفقات املاليـة اخلاصـة الصـافية للـدول                 - ٦٣

. قليل من الدول الرئيسـية    عدد  النامية، غري أنه ال يزال موزعا ومركزا بصورة غري متكافئة بني            
، استحوذت البلدان العشر األوىل املستقبلة هلذا االستثمار على ما يقـرب مـن              ٢٠٠٣ي عام   فف

وعلـــى العمـــوم، اجتـــذبت  . ثالثـــة أربـــاع جممـــوع التـــدفقات الـــواردة علـــى البلـــدان الناميـــة  
 املتينة، والعمل املتميز باملهـارة واإلنتاجيـة،        اهلياكل األساسية االقتصادات ذات النمو النشيط، و    

ات التنظيمية الكافية، ومؤسسـات الـدعم وخدماتـه، أكـرب تـدفقات االسـتثمار املباشـر                 واإلطار
جنبيـة  من املهم أيضا اختاذ إجراءات لزيادة املنـافع الـيت حيققهـا وجـود الشـركات األ                و. األجنيب

. من حيث عمليات نقل التكنولوجيا، والعمالة والقيمة املضـافة احملليـة          بالنسبة لالقتصاد احمللي،    
واملوردين احمللـيني مـن أجـل رفـع         األجانب  غي تشجيع إقامة روابط متينة بني الشركاء        وينب

ــائي لال   ةمســتوى سلســلة القيمــ   ــر اإلمن ــق األث ــارة وتعمي ــتثمار يف صــناعات خمت ــر س  املباش
ــة صــناديق تنشــئ  أن ثمرةوينبغــي للــدول املضــيفة والــدول املســت  . األجــنيب ملشــاريع دولي

 .خالل أنشطة املشاريع املشتركةلتشجيع االستثمار احمللي من 
لـدول الناميـة    امـا مجعتـه     يف حجم   ونتيجة الخنفاض التدفقات املالية اإلمجالية الصافية و       - ٦٤
 نسـبة سـلبية يف النقـل        علـى التـوايل   لسـنة السـابعة     ل بلدانهذه ال سجلت  ،  الت األجنبية عملمن ا 

 يف عــام دوالربليــون  ٣٠٠ز الصــايف للمــوارد املاليــة، بلغــت مســتوى قياســيا يقــدر مبــا يتجــاو  
إجيابيـة بـاألحرى ال تطـورات       أن بعضـا مـن هـذا النقـل الصـايف عكـس تطـورات                غري  . ٢٠٠٤
ــلبية ــد أدى : س ــو الفق ــرادات الصــادرات   النم ــق  إىلكــبري يف إي ــة يف بعــض   حتقي ــوائض جتاري ف

 ها الـذايت ضـد الصـعوبات احملتملـة يف         اسـتخدمت وسـيلة لتحسـني تأمينـ       هي فـوائض    البلدان، و 
. تخفـيض ديوهنـا اخلارجيـة   بزيادة احتياطاهتـا مـن العمـالت األجنبيـة أو          ميزان املدفوعات، إما ب   

ئيسـية يف النظـام املـايل      الرالقصـور    مـن أوجـه      ااحلاجة املتصورة هلـذا التـأمني الـذايت وجهـ         ومتثل  
 .الدويل
بالنسـبة للبلـدان     وتعترب املساعدة اإلمنائية الرمسية موردا بالغ األمهيـة للتمويـل اخلـارجي            - ٦٥

وقـد خرجـت املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة       .  التدفقات املالية اخلاصة   إىللوصول  ايتيسر هلا   اليت ال   
ــة الركــود الــيت مــرت هبــا   مــن  دوالر يف عــام بليــون  ٧٨,٦بلغــت إذ خــالل التســعينات،  حال
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لـرغم مـن أن     وعلـى ا  .  يف املائة يف القيمـة الفعليـة       ٤,٦، وهذا ميثل نسبة ارتفاع قدرها       ٢٠٠٤
ملسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة مـوارد        يف األحوال العادية أن تـوفر ا      هذا االنتعاش أمر مشجع، يتوقع      

غـري أن جـزءا     . زيادة اإلنفـاق مـن أجـل التنميـة        املتلقية  للبلدان  تتيح  لسيولة النقدية   من ا جديدة  
إنفــاق يف يف هــذه املســاعدة اختــذت شــكل عمليــات الــيت حــدثت مــؤخرا كــبريا مــن الزيــادات 

 .ألمن واإلغاثة يف حاالت الطوارئجماالت ا
وعلى الرغم من انتعاش املساعدة اإلمنائية الرمسيـة، فهـي ال متثـل سـوى ربـع واحـد يف                     - ٦٦

 مـن    يف املائـة   ٠,٧  ختصـيص   هـدف  إىلوحاليا ال يصـل     .  للدول املاحنة  قومياملائة من الدخل ال   
 أو يتجـاوزه سـوى عـدد قليـل مـن البلـدان              لرمسيـة للمسـاعدة اإلمنائيـة ا    اإلمجايل  الدخل القومي   

 بلدان أخـرى مـن      ة سبع تعهدقد   و .وهولندا ، ولكسمربغ، والنرويج  ،دمنارك، والسويد الوهي  
واقترحـت اللجنـة األوربيـة مـؤخرا حتديـد          . ٢٠١٥البلدان املاحنة ببلوغ هـذا اهلـدف قبـل عـام            

ــوغ نســبة     ــل يف بل ــا  . ٢٠١٠ يف عــام ٠,٥٦هــدف لالحتــاد األوريب يتمث وســيحقق هــذا مبلغ
قرب بلـدان االحتـاد    يكمـا سـ   . ٢٠١٠يـورو إضـافية حبلـول عـام          بليون   ٢٠إضافيا يبلغ تقديره    
وإذا مـا مت الوفـاء جبميـع التعهـدات الـيت التـزم هبـا        . ٢٠١٥ حبلول عام   ٠,٧األوريب من هدف    

غـري أن   . ٢٠١٠دوالر حبلـول عـام      بليـون    ١٠٠يتوقع أن تتجـاوز املعونـة الرمسيـة         فحىت اآلن،   
ــدر ظل ميهــذا ســي  ــل عجــزا ق ــون ٥٠ هث ــا  دوالر بلي ــة   تقريب ــة الرمسي يف مــوارد املســاعدة اإلمنائي

ألهـداف  ا  لتحقيـق   مـن املسـتوى الـالزم      اأقـل كـثري   والالزمة لبلوغ األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة،         
تقريـــر األمـــني العـــام عـــن مـــؤمتر القمـــة املنعقـــد يف  ه وكمـــا أوصـــى بـــ. خـــرىاألمنائيـــة اإل
 املتمثـل   دفاهلـ  بعد جداول زمنية لتحقيق      حتدد املاحنة اليت مل     بلدانسبتمرب، ينبغي لل  /لولأي

 أن  للمسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة     اإلمجايل   من الدخل القومي      يف املائة  ٠,٧ نسبة   يف ختصيص 
سـبة  ن وتبلـغ    ٢٠٠٦ تبـدأ مـن عـام         علـى أن   ،٢٠١٥ عـام    جـاوز يت تفعل ذلك يف أجل ال    

ة كذلك أن حتقـق هـدف ختصـيص          املاحن بلدانللوينبغي  . ٢٠٠٩ل عام    يف املائة حبلو   ٠,٥
 إىلللمسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة املوجهـة         اإلمجـايل   قـومي    يف املائة من الدخل ال     ٠,٢٠نسبة  

 .٢٠٠٩أقل البلدان منوا حبلول عام 

حاجـة  أيضـا    كل من جهود لرفـع مسـتوى املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة، هنـا              ذومع ما يب   - ٦٧
وقـد أعربـت عـدة      . توزيـع املعونـة واسـتخدامها     طريقـة   ويشـمل هـذا     . حة لتحسـني نوعيتـها    مل

املكثفـة،  املعـامالت    ماحنة عن نيتها تقدمي املزيد من املعونة يف أشكال تقـل اعتمـادا علـى                 بلدان
ميزانيــات البلــدان الناميــة ســوى  وحاليــا، ال يصــل . مــن قبيــل دعــم امليزانيــة والــدعم القطــاعي 

حاجـة  أيضـا   هنـاك   و. لمسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة     ل  املبلـغ اإلمجـايل     يف املائة مـن    ٣٠ يقل على  ما
بشــأن تــدفقات املعونــة؛ واملتعــددة الســنوات كثــر قابليــة للتنبــؤ األلتزامــات مزيــد مــن االلتقــدمي 

ــذ        ــدان الشــريكة علــى وضــع وتنفي والتغلــب علــى أوجــه الضــعف يف القــدرات املؤسســية للبل
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 وطنيــة حيركهــا دافــع حتقيــق نتــائج جيــدة؛ وإجيــاد طــرق لتحســني إدمــاج   اســتراتيجيات إمنائيــة
وقـد عقـد الشـركاء      . الربامج واملبادرات العاملية يف جداول األعمـال اإلمنائيـة للبلـدان الشـريكة            

 امللكيـة : يس بشـأن فعاليـة املعونـة      ففـي إعـالن بـار     . العزم علـى حتسـني فعاليـة املعونـة اخلارجيـة          
 بلـدا  ٩١، قـدم  ٢٠٠٥مـارس  /يف آذاراملعقـود   لنتـائج واملسـاءلة املتبادلـة،     والتنسيق واملواءمة وا  

 �مؤشـرات �علـى إدخـال   أيضـا  وافقـت  و. من أجل تلك الغايةحمددة  تعهدات    دولية ومنظمة
وكمـا  . لرصد التقدم احملرز يف جماالت امللكية، واملواءمة، والتنسيق، والنتائج واملسـاءلة املتبادلـة            

يف  ، ينبغـي للبلـدان املاحنـة   ،سـبتمرب /يف أيلـول املعقـود   قـدم عـن مـؤمتر القمـة         التقرير امل به  أوصى  
مـن  سـبتمرب جـداول زمنيـة وأهـدافا قابلـة للرصـد             /أن حتدد حبلول أيلـول     ،متابعة املنتدى عملية  

أجــل املواءمــة بــني آلياهتــا لتقــدمي املعونــة واالســتراتيجيات اإلمنائيــة الوطنيــة الــيت تأخــذ هبــا  
 .البلدان الشريكة

ية املتعددة األطـراف أن تـؤدي دورا مهمـا يف توجيـه األمـوال               منائلمصارف اإل لوميكن   - ٦٨
لتخفيــف مــن أثــر تقلبــات األســواق املاليــة علــى البلــدان ذات لحنــو البلــدان املنخفضــة الــدخل، 

األزمـات،  يف أوقـات    علـى املـدى البعيـد       القـروض   لى  عصول  سبل احل بتيسري  الدخل املتوسط،   
وينبغـي أن يكـون تعزيـز دور هـذه          .  لتيسري وحتفيز استثمارات القطاع اخلـاص      وبوصفها أداة 

 .املصارف أولوية من أولويات التعاون فيما بني بلدان اجلنوب
ــة        - ٦٩ ــل االبتكاري ــوارد التموي ــد مل ــام متزاي ــوىل اهتم ــة، ي ــوارد املالي ــن امل ــد م ــة املزي . ولتعبئ

 �قائمــة خيــارات  � وضــعت  ،لي، وفرنســا ومببــادرة مــن إســبانيا، وأملانيــا، والربازيــل، وشــي     
 وفرض ضرائب بيئية عاملية، وضرائب علـى املعـامالت املاليـة            ؛ دويل ةمالي إنشاء مرفق    :تتضمن

 وعلـى مبيعـات األسـلحة؛ واسـتخدام          السـفر  الدولية، وعلى وقـود الطـائرات أو أسـعار تـذاكر          
ن أنـواع التربعـات   هبات خاصة وغري ذلك م تقدمي  حقوق السحب اخلاصة ألغراض التنمية؛ و     

يانصـيب عـاملي؛ وإصـدار      إنشـاء    وإصـدار بطاقـات ائتمـان وديـة؛ و         ؛املخصصة للتنميـة الدوليـة    
وخيصـص مرفـق املاليـة    . التنميـة ألغـراض  املاليـة  العمـال  ، وتعبئـة حتـويالت      عاملية برسم سندات  

مـن شـأهنا    الدويل لإلسراع بتوفري املزيد من التمويل عن طريـق توظيـف ترتيبـات التمويـل الـيت                  
مشــروع إنشــاء حاليــا ويزمــع . قبــل صــرفهايف املســتقبل  عونــةالســماح باســتخدام تعهــدات امل

قـوم باسـتخدام آليـة مرفـق        ي ضمان حتصني األطفـال علـى املسـتوى العـاملي            إىلمنوذجي يهدف   
وينبغــي أن حتظــى .  أمــوال تقــدمها مؤسســة بيــل وميلينــدا غيــتس إىلاملاليــة الــدويل، باإلضــافة 

 مرفق املاليـة الـدويل      الشروع يف أعمال  تعهد ب ُيتمويل االبتكارية بنظر جدي وأن      مصادر ال 
 .يف هذا العام
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مــن حيــث ( يف املائــة مــن واردات البلــدان املتقدمــة مــن البلــدان الناميــة ٦٥ويقــدر أن  - ٧٠
، وهــو أول ١٩٩٦ يف املائــة يف عــام ٤٥، مقابــل ٢٠٠٣أعفيــت مــن الرســوم يف عــام ) القيمــة
وعلى الرغم من أن االتفاقات التجاريـة لـدورة أورغـواي خفضـت مـن          .  عنه بياناتتتوفر   عام

الواردات مرتفعـة   على  تفرض   املعدالت اإلمجالية للتعريفة اجلمركية، ال تزال تعريفات مجركية       
ــل األنســجة،         ــة، مــن قبي ــدان النامي ــة االســتراتيجية بالنســبة للبل نســبيا متــس الســلع ذات األمهي

يف املعقـــود وكمـــا اقتـــرح التقريـــر املقـــدم عـــن مـــؤمتر القمـــة . ت الزراعيـــةواأللبســـة واملنتجـــا
ف يف الدوحة أن تسـتكمل      ينبغي جلولة املفاوضات التجارية املتعددة األطرا     سبتمرب،  /أيلول

 وأن تســفر عــن نتــائج عادلــة وتســاهم بوضــوح يف تقــدم ٢٠٠٦يتجــاوز عــام  يف أجــل ال
 األســواق دون رســوم ودون إىلالوصــول ح ســبل اينبغــي أن تتــو.  األوســعخطــة التنميــة

وسيكون املؤمتر الـوزاري    . حصص حمددة أمام مجيع الصادرات القادمة من أقل البلدان منوا         
 ٢٠٠٥ديســمرب /يف كــانون األول) الصــني(الســادس ملنظمــة التجــارة العامليــة يف هونــغ كونــغ  

 العـام ات مبوجـب النظـام      وتعترب الدورة اجلديـدة مـن املفاوضـ       . حامسا يف السعي حنو هذه الغاية     
 املتحـدة للتجـارة والتنميـة    ؤمتر األمـم لألفضليات التجارية املعلن عنه يف املـؤمتر احلـادي عشـر ملـ    

ــران   ــاولو بالربازيــل يف حزي ــه /املعقــود يف ســاو ب   بالنســبة هلــدف ختفــيض أساســية، ٢٠٠٤يوني
 .مركية يف أوساط البلدان النامية احلماية اجلمستوى
فاإلعانـات  . ق صـادرات البلـدان الناميـة      ويفات اجلمركية وحـدها مـا يعـ       وليست التعر  - ٧١

 بالنسـبة توفر امتيازا غري منصـف  النمو احلكومية املقدمة للمنتجني الزراعيني يف البلدان املتقدمة   
أن جممــوع الــدعم املــايل املقــدم يف البلــدان املاليــة كحصــة مــن النــاتج احمللــي  ورغــم. وارداتلــل

تتــوفر عنــه  عــام، وهــو آخــر ٢٠٠٣ عــام و١٩٩٠  عــامكل مطــرد مــابنياإلمجــايل اخنفــض بشــ
كـذلك  .  دوالر سنويا خـالل نفـس الفتـرة        بليون ٣٥٠يف حدود   ، فإن مبلغ الدعم ظل      بيانات

املتعلقـة حبمايـة صـحة النبـات واحلـواجز          حواجز أخرى من قبيل إساءة اسـتخدام احلـواجز          فإن  
لبلـدان الناميـة    ل الـيت قـد جيلبـها      أن املنـافع احملتملـة       ورغـم . ق صادرات البلدان النامية   وعتالتقنية  

إلغــاء اإلعانــات الزراعيــة هــي بشــكل عــام كــبرية، فــإن مــداها بالنســبة للبلــدان الناميــة الفقــرية  
أقـل البلـدان منـوا،      لغالبيـة   املعتمدة اعتمادا كامال على استرياد الغـذاء، كمـا هـو احلـال بالنسـبة                

 للتحديات اليت تواجهها هذه البلدان مزجيـا مالئمـا مـن            وسيتطلب التصدي . يظل مثار خالف  
إجــراءات السياســات احملليــة والدوليــة للتغلــب علــى القيــود املتصــلة جبوانــب العــرض، وتيســري    

تحول حنو أجزاء ذات قيمـة مضـافة أعلـى يف القطاعـات ومعاجلـة مسـائل ارتفـاع التعريفـات                     ال
 .اجلمركية

، خاصة يف الصني، عـامال مهمـا يف عكـس           اخلاماد  وقد شكل ارتفاع الطلب على املو      - ٧٢
غــري النفطيــة يف الســنوات األوليــة أســعار الســلع شــهدته اجتــاه االخنفــاض الطويــل املــدى الــذي 



E/2005/56
 

32 05-33000 
 

توجيـه اهتمـام متضـافر حنـو        ومع ذلك، ال يزال ينبغي      . األخرية، ولو بشكل مؤقت على األقل     
ليب علـى البلـدان الناميـة املعتمـدة علـى            السـ  اعدم استقرار يف هذه األسعار وأثره     حالة  استمرار  
 وينبغي دعم جهـود هـذه البلـدان إلعـادة هيكلـة قطاعاهتـا املنتجـة للسـلع        .  األساسية السلع

كمـا ينبغـي اسـتغالل طاقـات االنـدماج          .  وتنويعهـا وتعزيـز قـدرهتا علـى املنافسـة          األساسية
 ودعـم    األساسـية   للسـلع  والتعاون اإلقليميني لتحسـني فعاليـة القطاعـات التقليديـة املنتجـة           

 .جهود التنويع
.  تنقل األشخاص عرب احلدود من اجملاالت اإلضـافية الـيت تتطلـب عمـال مشـتركا         ويعد - ٧٣
يف نفــس اآلن إدارة التحــديات الــيت  أقصــى حــد، وإىل لرفــع املنــافع احملتملــة للــهجرة الدوليــة و

رة األدمغـة يف منــاطق   يف بعـض املنــاطق، وهجـ  ةملـ ا العاليــدتطرحهـا، مـن قبيــل حـاالت نقـص     
جوانبـها  ويعـاجل    للسياسـة العامـة جيعـل العمليـة أكثـر تنظيمـا               مشترك وضع إطار ينبغي  أخرى،  

وينبغـي أن تعـاجل هـذه املسـألة خـالل احلـوار الرفيـع املسـتوى عـن اهلجـرة             . املتعددة األبعاد 
 .٢٠٠٦الذي ستعقده اجلمعية العامة يف عام 

 
 تمر ومنتج لفرص العمل الكلية خلدمة منو اقتصاد مستسخري السياسات االقتصادية - ٢ 

ــه      - ٧٤ ــاع قاعدتـ ــم باتسـ ــادي الـــذي يتسـ ــو االقتصـ ــأن النمـ ــة بـ ــؤمترات العامليـ اعترفـــت املـ
واألهـداف اإلمنائيـة     أمر جوهري بالنسـبة لتحقيـق األهـداف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا             وباإلنصاف  

 ويوسع من املوارد والقدرات من أجـل        احلد من الفقر  عملية    بشكل مباشر  فهو يسهل . لأللفية
  الـذي خيـدم    على ذلك، فإن تسريع وترية النمـو االقتصـادي        بناء  و. حتقيق أهداف إمنائية أخرى   

وقـد شـهدت   .  بشـكل خـاص  أساسيا املنتجة يعترب أمرا  الوظائفخيلق عددا كافيا من     والفقراء  
فضــل التقــدم املســتمر يف حتســني األعــوام األخــرية اجتاهــا مشــجعا يف أداء منــو البلــدان الناميــة ب 

 علـى   عرفتـه ، سجلت البلدان النامية أسـرع معـدل للنمـو        ٢٠٠٤ويف عام   . السياسات واحلكم 
 . يف املائة٦اإلمجايل بلغ حوايل مدى أكثر من عقد، حيث حققت معدل منو يف الناتج احمللي 

يـتم  لجملـاالت  بعـض ا  عـن املطلـوب يف      يقـل   فإنـه    ميثل أخبارا سـارة،      حقق ماورغم أن    - ٧٥
 علـى سـبيل املثـال،        الكـربى   جنـوب الصـحراء    أفريقياففي  . مبوعد زمين احملددة  بلوغ األهداف   

 بلوغ معدل سـنوي لنمـو النـاتج احمللـي           الفقر املتصل بالدخل  القضاء على   يتطلب حتقيق هدف    
عـدل   يف املائة على مـدى العقـد املقبـل، وهـذا مـا ميثـل تقريبـا ضـعف م                  ٧اإلمجايل يقدر حبوايل    

حاجــة مماثلــة لتســريع وتــرية معــدالت النمــو أيضــا هنــاك و. النمــو األخــري الــذي عرفتــه املنطقــة
ويتطلـب جعـل هـذه      . لبلدان ذات الدخل املنخفض األخرى    االبلدان منوا و  أقل  بشكل كبري يف    

يف االستثمار، وتعميق تقدم اإلدارة االقتصـادية       كبرية  زيادة  حتقيق   أمرا ممكنا    �القفزة الكمية �
وجـود قطـاع    ف. الكلية، وتعزيز القطاع العام، وحتسني املناخ من أجـل أنشـطة القطـاع اخلـاص              
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وهنـاك  . لخاص قوي أمر جوهري بالنسـبة السـتمرار النمـو االقتصـادي وارتفـاع فـرص العمـ           
الصـغرية واملتوسـطة، حيـث أهنـا     املشـاريع  حاجة كـبرية للمحفـزات اخلاصـة مـن أجـل تشـجيع        

وكـثريا مـا يكـون      . بالنسبة لألشخاص ذوي املوارد احملـدودة     احلر   عملللتساعد يف خلق فرص     
 . بصورة متزايدةلتشجيع هذه األنشطة وينبغي هنجهقّيمة التمويل الصغري أداة 

 إدمـاج   إىلتربز الفروق املتزايدة يف مناطق شاسعة من العامل احلاجة          ُعالوة على ذلك،     - ٧٦
هتــدف سياســات  ينبغــي أن ف. تصــادية الكليــة االقاألطــر وتعمــيم السياســات االجتماعيــة يف   

أوجه الضعف وتعزيـز القـدرات علـى    تقليص  إىلاالجتماعية االقتصاد الكلي والسياسات   
وقـد كـان هـذا مـا ركـز عليـه            . القضاء على الفقر والبطالة واألمية واألمراض ومحاية البيئـة        

 مـن   اجـزء باعتبـاره   ،  ٢٠٠٥مارس  / آذار ١٥-١٤الفترة  املعقود يف نيويورك يف     التنمية  منتدى  
ــال اجملاالجتماعــات التحضــريية أل  ــاعي  عم ــذه . لــس االقتصــادي واالجتم االجتماعــات ويف ه

والتنميـة أن    األوليـة لدراسـة أجراهـا البنـك الـدويل عـن العالقـة بـني اإلنصـاف                 أظهرت النتائج   
 ىلإالتفــاوت  قــد يــؤديو.  أحــدها اآلخــردعميــقــد حــاالت عــدم املســاواة أصــنافا خمتلفــة مــن 

تتطلب البلدان اليت هبـا أعلـى معـدالت         د رأس املال واملوارد البشرية؛ و     استخدام غري فعال ملوار   
 إىلعـدم املسـاواة      تمعدالارتفاع  ويؤدي   للتخفيف من حدة الفقر؛      ربموارد أك عدم املساواة   

يعتـرب سياسـة    املسـاواة   على ذلك، فإن تشـجيع      بناء  . قتصاديةاالسياسية و الؤسسات  إضعاف امل 
 .ة على املستويني الوطين والدويلإمنائية جيد

العوملــة وظهــور أنظمــة   آخــذ يف  االقتصــادات الوطنيــة يف عــامل   تــرابطويعــين تزايــد   - ٧٧
 نطـاق  السياسـات الوطنيـة، أي   ن جمـال وضـع  ، أ قواعـد إىل تستند لعالقات االقتصادية الدولية  ل

 أصـبح   كـثريا مـا  التنميـة الصـناعية،  التجـارة واالسـتثمار و    ميـادين   ، خاصـة يف     احملليـة السياسات  
فــإن وتبعــا لــذلك،  . ةالعامليــاألســواق اعتبــارات بودوليــة تزامــات ل بضــوابط وامــؤطرااآلن 

 تقيــيم االختيــار بــني منــافع قبــول القواعــد وااللتزامــات الدوليــة، إىلاحلكومــات يف حاجــة 
ن مالئـم بـني    وضع السياسـات والسـعي حنـو حتقيـق تـواز     جمالفقدان يشكلها والقيود اليت   

وينبغي لالستراتيجيات . جداول األعمال اإلمنائية الوطنية والضوابط و االلتزامات الدولية
. اإلمنائية الوطنية اليت تتضمن األهداف املتفق عليها أن تصبح أساس استراتيجيات التنفيذ           

جية  جـدول األعمـال املتعلـق بالتجـارة واملعونـة والـديون حـول االسـتراتي                ينـبين وينبغي أن   
ــدعم واضــح    ــة وب ــة الوطني ــا يف ذلــك    مقــدم ا هلــاإلمنائي ــة، مب ــع الشــركاء يف التنمي مــن مجي

 .املؤسسات املالية الدولية
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 تعزيز تسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية � ٣ 

 للنمو االقتصادي على املـدى  القوة الدافعة التقدم واالبتكار يف اجملال التكنولوجي    ميثل - ٧٨
 العلمية والتقنية القدرة على تـوفري املـاء النقـي والرعايـة الصـحية      اإلمكانات حتددما ك .الطويل

لتكنولوجيـا أيضـا دور رئيسـي يف محايـة البيئـة مـع       لو . األساسـية املناسـبة والغـذاء   اجليدة والـبىن 
حتـالف عـاملي بـني تكنولوجيـا     إقامـة   ومن شـأن  . فعالية استخدام قاعدة املوارد الطبيعيةهاتعزيز

 حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة األساسـية وبنـاء           تعزيـز ملعلومات واالتصاالت والتنمية أن يساهم يف       ا
 . إمنائيتوجهذي  شامل معلوماتجمتمع 

علـى أمهيـة العلـم والتكنولوجيـا     تشـدد   ومـؤمترات القمـة    معظـم املـؤمترات      ما انفكت و - ٧٩
أللفيـة وتنفيـذ   ل اإلمنائيـة هـداف  األ بلـوغ لالتقدم التكنولـوجي أساسـي   ذلك أن  .تحقيق التنميةل

ــةخطــة  ــدان متكــني علــى صــعيد غــري أن التقــدم احملــرز   .التنمي ــة مــن االســتفادة مــن   البل  النامي
دور  معظــم البلــدان الناميــة حــىت اآلن  ال تتجــاوز إذ .االبتكــارات والتكنولوجيــا ظــل حمــدودا 

أوال فهـي   . يف هـذا اجملـال   حتديات كـربى ةوالواقع أهنا تواجه ثالث .لتكنولوجياا املستعمل لتلك
بنـاء  و البنية املؤسسـية واملـوارد الالزمـة مـن أجـل االسـتثمار يف جمـال املـوارد البشـرية                    إىلتفتقر  

 بضـائع وخـدمات، وهـو       إىلملعرفـة   القدرة على حتويـل ا    ا  تنقصه ثانياو .تنظيم املشاريع قدرات  
 تركيـز عـال   يوجـد ثالثـا،   .عاملشـاري  نميـة صـالت وثيقـة بـني توليـد املعرفـة وت     إقامـة  يتطلـب   ما
تتســم باحلمايــة  قواعــد عامليــة إىلو نظــم إىلإضــافة  ،إلبــداع التكنولــوجي يف البلــدان املتقدمــةل

 .قوق امللكية الفكريةحل املفرطة

 من قبيل تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت         ،وما فتئت التكنولوجيات الناشئة حديثا     - ٨٠
ــةواملوكــذا التكنولوجيــات البيولوجيــة   ــة  ، الصــغرتناهي  وإذا . تفــتح آفاقــا جديــدة لتعزيــز التنمي

 معروفـة فعـال، فـإن       قـد غـدت    واالتصاالت يف جمال التنميـة     تكنولوجيا املعلومات كانت منافع   
تكنولوجيا املعلومـات واالتصـاالت ميكـن أن تسـاعد     ف . استغالال كامالمل ُتستغل بعدإمكاناهتا 

مـن  اإلنتاجيـة واالسـتفادة     حتسـني   و املـوارد    حشـد على   و حتقيق قفزة سريعة  البلدان النامية على    
 . واالندماج يف االقتصاد العاملي على حنو يعود عليها بالنفعوتدفقات املعلوماتاملعرفة العاملية 

ينبغي للبلدان النامية أن جتعل من بناء القدرات العلمية والتكنولوجية واالبتكارية            - ٨١
 اســتثمار مزيــد مــن املــوارد يف قطــاع إىل هــي حباجــةو .ائيــة الســتراتيجياهتا اإلمنحموريــاهــدفا 

 إقامــة خــاللمــن   قيمــة اقتصــاديةإىلحتويــل املعرفــة ميكــن و .التعلــيم العــايل وتنميــة املؤسســات
  .روابط بني اجلامعات والشركات

دوليــة  أنشـطة  إىل فهنـاك حاجــة  .اجملتمــع الـدويل أن يــدعم هـذه اجلهــود  ويـتعني علـى    - ٨٢
 ألغــراض العلــوم والتكنولوجيــا لتســخريالبنيــة األساســية املناســبة إتاحــة الــة لكفمتضــافرة 



E/2005/56  
 

05-33000 35 
 

الزراعة والصـحة   ك التمويل الكايف    إىلالتنمية وتشجيع البحث والتنمية يف قطاعات تفتقر        
ويضــطلع القطــاع اخلــاص واالســتثمار األجــنيب املباشــر بــدور فعــال يف نقــل . وإدارة البيئــة

مـن   هـذه  تعزيـز وبالتـايل ينبغـي     .  االسـتيعابية  ة بنـاء القـدر    يف وكـذا  املهارات والتكنولوجيـا  
ماية امللكية الفكرية تراعي االحتياجات اخلاصة      حلويلزم تصميم نظم    .  احلوافز نظامخالل  

تطـوير   و ،صـاحل الفقـراء   تراعـي م  يلزم إجياد حلول ابتكارية وتكنولوجيـة       و. للبلدان النامية 
واخلـاص    إقامة الشـراكات بـني القطـاعني العـام     من خالل لألعمال التجارية، وذلك  مناذج  
 حامسة يف جماالت الصحة والتعليم والتنمية الريفيـة وتنميـة املشـاريع             إجنازات حتقيق   بغرض

 .املرأةن أجل سيما م  ال،واملتوسطةالصغرية 
 

  التنمية حتقيقحتسني دور اجملتمع املدين والقطاع اخلاص من أجل - ٤ 
يف حتقيـق مـا      اجملتمـع املـدين والقطـاع اخلـاص       بـدور    واملـؤمترات    مـؤمترات القمـة   أقرت   - ٨٣
 ،اعترافـا بـدورمها   أيضـا   يتضـمن إعـالن األلفيـة        . من أهداف ومقاصد    تلك االجتماعات  حتدده

إقامة شراكات قوية مع القطاع اخلاص ومنظمات اجملتمع املدين سـعيا           ب� احلكومات   لزميهو  و
 احلكوميـة   إعطـاء القطـاع اخلـاص واملنظمـات غـري         �  و � حتقيق التنمية والقضاء علـى الفقـر       إىل

واجملتمــع املــدين بوجــه عــام، مزيــدا مــن الفــرص للمســامهة يف حتقيــق أهــداف املنظمــة وتنفيــذ      
 .�براجمها

ــد أ - ٨٤ ــر وق ــز    ظه ــة يف تعزي ــات هائل ــدين إمكان ــع امل ــة اجملتم ــم املتحــدة خط ــةاألم  . للتنمي
.  الـدعم وكفالـة وفـاء القـادة بالتزامـاهتم         تعبئـة ل   العمل داخل البلدان من خال     حتفيز مبقدوره إذ

القضـاء   عديـدة منـها       يف إطالق مبادرات كربى تتعلق مبسائل      ت منظمات اجملتمع املدين   وسامه
أن تنشئ شبكات عاملية تتيح فرص تبـادل التجـارب   ا وبإمكاهن .احملافظة على البيئةوعلى الفقر 

. لبلـدان الناميـة   ايف   منظمات اجملتمـع املـدين       لى، وهو ما عاد بفائدة خاصة ع      وإقامة الشراكات 
ــرزتو ــا الرئيســي يف إيصــال اخلــدمات واملســاعدة     أيضــا   هــذه املنظمــات ب مــن خــالل دوره

كفالـة قيـام احلكومـات بتسـهيل وتشـجيع تعزيـز دور منظمـات        من الضـروري  و .اإلنسانية
 .اجملتمع املدين يف هذه اجملاالت من األنشطة

لشؤون االقتصادية واالجتماعيـة منتـدى للمنظمـات غـري احلكوميـة      نظمت إدارة اد  وق - ٨٥
جلـزء الرفيـع    ا يف إطار التحضـري لعقـد      ،٢٠٠٥مارس  / آذار ١٠ يف نيويورك يف     ،واجملتمع املدين 

التأكيـد   رسـائله الرئيسـية   تضـمنت و .٢٠٠٥املستوى للمجلس االقتصادي واالجتمـاعي لعـام   
ــة   األوان مل يفــت بعــد إلنعــاش اإلرا علــى أن  وأن ؛دة السياســية قصــد حتقيــق األهــداف اإلمنائي

 االلتزام حبقـوق اإلنسـان   يتم على حسابالسعي لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية ال ينبغي أن     
والدميقراطية واحلكم الرشـيد؛ وأن األمـم املتقدمـة ينبغـي أن تفـي بالتزاماهتـا املتعلقـة باملسـاعدة                  
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 وأنــه ينبغــي إدمــاج املنظــور اجلنســاين كموضــوع ؛ بعــدلــتاإلمنائيــة الرمسيــة إن مل تكــن قــد فع
 وأن تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت ينبغـي          ؛شامل يف إطار مجيع األهداف اإلمنائية لأللفية      

 القــدرات يف جمــال احلكــم واســتحداث فــرص  يســاعد علــى بنــاء ا ابتكاريــاأن تشــمل تصــميم
 .العمل للشباب وإقامة الشراكات مع القطاع اخلاص

وتعمل شركات القطاع اخلاص اليوم على إقامة شراكات يف أجزاء عديدة مـن العـامل                - ٨٦
 وإمنـا أيضـا يف   ، فحسـب يف جمال صياغة السياسات الوطنية املتعلقة باالقتصاد الكلي       ال  النامي،  

 مبـا يف ذلـك املهـارات التكنولوجيـة          ، اإلفادة من مـواطن القـوة اإلنتاجيـة        إىلالربامج اليت هتدف    
يكفـل هلـا موقعـا     واالنـدماج يف االقتصـاد العـاملي علـى حنـو          ،الوطنيـة اإلنتاج  ني معدالت   وحتس

زيـادة   إىلوعلـى الصـعيد الـدويل، يسـعى االتفـاق العـاملي لألمـم املتحـدة          .مـن ذي قبـل  أفضـل  
وتسـاعد هـذه اجلهـود يف إحـراز تقـدم       . حوار واسع النطـاق هتيئةتعزيز هذا التعاون من خالل      

استخدام شامل لطاقات أصحاب املصاحل املتعددين من أجـل حتقيـق األهـداف              إىلالتوصل  حنو  
 الـيت حتركهـا أهـداف    ،اخلـاص و العـام  نيوتضطلع الشراكات القائمـة بـني القطـاع    .اإلمنائية

 بـدور   ،إمنائية واسعة النطاق وال ترتكز فقط على قوى السوق القائمـة علـى حتقيـق الـربح                
مــا يــتعني معــه تشــجيعها بقــوة علــى مجيــع       وهــو  ،يــةرئيســي يف حتقيــق األهــداف اإلمنائ  

ــذه الرســالة   .املســتويات ــؤمت  مرســخةوه ــؤمترات وم ــائج امل ــ يف نت  وكــذا يف إعــالن  ةرات القم
 .األلفية

 
 توصياتالستنتاجات واال -دال  

 . وغـري منـتظم  ءغري أنـه بطـي  يف جماالت عديدة خطة التنمية يف تنفيذ  حرز تقدملقد أُ - ٨٧
 خطـة التنميـة  وترية احلاليـة، فإنـه لـن يتسـىن حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة وال                   ال إىلوبالنظر  

وال بد من تـدارك هـذا التفـاوت     . تلك األهدافا تندرج يف إطارهيت، الاألوسع لألمم املتحدة
األمـم  االلتـزام خبطـة   ال بـد مـن   أوال وقبـل كـل شـيء،     . االلتزامـات وتنفيـذها  بـني قطـع  القـائم  
حقيقيـا علـى املسـتويني      التزامـا    ، األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة      ال سيما ،  ا وعناصره مية للتن املتحدة

 بلوغهـا  على أساس أهنا مقاصد ميكن األهداف الواردة فيهوينبغي التعامل مع  .الوطين والدويل
وينبغــي دعمهــا باســتراتيجيات عمليــة والتزامــات طويلــة  .ال جمــرد تطلعــات أو مؤشــرات آليــة

النهج القطاعية املعتمدة حاليـا يف جمـال التنميـة بإطـار أكثـر      االستعاضة عن  ينبغي ثانيا، .األجل
مـا يلـزم مـن     ينبغـي اسـتثمار   ،ثالثـا  .األمم املتحـدة للتنميـة  خطة تيحه تتكامال وتناغما ومشولية 

علـى   حتقيق هـذه األهـداف   وضعويتعني على اجلميع  .جدول األعمال املذكورتحقيق لاملوارد 
علـى املسـتويني   القائمـة  قـات املؤسسـية   والنظر يف املعبـ  التعجيـل رابعـا، ينبغـي    .ياتاألولوسلم 

  املتواصـلني وأخـريا، فـإن الرصـد والتقيـيم     . وتـرية التقـدم  بـطء اليت يعـزى إليهـا   الوطين والدويل 



E/2005/56  
 

05-33000 37 
 

وال بـد مـن أن تكـون هـذه العمليـة متكاملـة حبـق         . عمليـة التنفيـذ  حسـن سـري  أساسيان لكفالة 
علــى حســاب  هــدف مــاالســعي لتحقيــق وأال يــتم ، بــوترية منتظمــة تقــدمقــق أن يتحلكفالــة 

 .تجاهل قطاعات أخرى على قدر مماثل من األمهيةلاألخرى أو األهداف 

سـبتمرب علـى مسـائل وتـدابري تكتسـي         / قمـة أيلـول    إىلويركز تقرير األمني العام املقدم       - ٨٨
وحيـاول التقريـر    . يف املواعيـد احملـددة هلـا    حتقيق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة   من أجلأمهية حامسة 

حتديد إطار لتعزيـز التوصـيات املتعلقـة بالتنميـة كمـا وردت يف ذلـك التقريـر مـن خـالل لفـت                        
حنو يعزز يف ذات الوقت مسـعى       على التنميةخبطة   املسائل والتدابري األساسية للدفع      إىلاالنتباه  

 جـزءا  ه هـذا اإلطـار ودعمـ   وضـع مشـروع  كـون  وينبغـي أن ي  .حتقيق األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة  
حبكـم  ،   اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي مـن موقعـه املتميـز            املسامهة الـيت يقـدمها     من   أيتجز ال

 . إجناح مؤمتر القمةمن أجل ،الوالية الشاملة املخولة له لتعزيز التقدم االقتصادي واالجتماعي

 ذلك القسـم العناصـر      يشمل،   حدة  على  كل موضوع  يف إطار درجت توصيات حمددة    وبينما أُ 
ؤمتر  مـ إىل قـد يـود اجمللـس أن يوصـي هبـا      الـيت  ، وهي العناصرالتنمية األوسع خطة  األساسية يف   

 .القمة

  للتنميةةاألمم املتحدة الشاملخطة املبادئ التوجيهية لتنفيذ  - ١ 

افقيـة  األمـم املتحـدة للتنميـة قاعـدة تو        خطـة    أهداف السياسـات املشـمولة يف        تتيح - ٨٩
 . وبالتايل يكون عادال ومستداما،حموره وجوهرهاإلنسان متينة لتحديد مسار إمنائي يكون 

وتشمل هذه األهداف املستمدة من مؤمترات القمة واملؤمترات اليت تنظمها األمـم املتحـدة      
 مــن هــذا ٩ يف الفقــرة الــواردة اجملــاالت ، مــن مجلــة مــا تشــمله،وكــذا مــن إعــالن األلفيــة

 .التقرير

 األدوات الرئيسية : األمم املتحدة للتنميةخطةحتقيق  - ٢ 

 استراتيجيات التنمية واالستثمارب االضطالع )أ(  

سـبتمرب، ينبغـي   / قمـة أيلـول  إىل املقـدم   يف تقريـره    األمـني العـام    غرار ما أوصى بـه    على   
وطنيـة للتنميـة    باسـتراتيجيات  أن يضطلعلكل بلد من البلدان النامية اليت تعاين من الفقر املدقع    

 ةاألمـم املتحـدة الشـامل     خطـة    إىلوتستند   حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية      إىلواالستثمار ترمي   
اســتثمارات عامــة مكثفــة وبنــاء القــدرات وتعبئــة املــوارد احملليــة  هــذه تشــمل ، علــى أن للتنميــة

 .واملساعدة اإلمنائية الرمسية
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 ضعف والقدراتاالحتياجات ومواطن ال :حتديد وتقييم )ب(  

لتقيــيم االحتياجــات ومــواطن الضــعف القطاعيــة والقــدرات الوطنيــة  أن ختضــع ينبغــي  
السياســات ، وأن تشــكل حمــور  املتوســط والبعيــدينيعلــى املــدبــل وعلــى املــدى القصــري متــأن 

 .االستراتيجية العامة للتنمية واالستثماريف إطار والربامج 
 

 يهاوالبناء علأوجه الترابط  حتديد )ج(  

 كــل بلــد يف جمــال التنميــة واالســتثمار   الــيت يضــعهاســتراتيجياتاال تســتمدينبغــي أن  
 ، األمم املتحـدة للتنميـة    جلدول أعمال  بني العناصر األساسية     أوجه الترابط  أساسها من والتنفيذ  

  . على حنو متكامل هذه العناصرإىلتستند وينبغي أن 
 

 جعل العملية تشاركية وشاملة )د(  

حتظـى   و ة وطنيـ  أهـداف  ة الـيت هلـا    وطنيـ السـتراتيجيات   اال أن تكون عملية تطوير      ينبغي 
 التشــاور وتشــمل مجيــع أصــحاب املصــلحة تقــوم علــىدعم دويل عمليــة مفتوحــة وتشــاركية بــ

احترام حقوق اإلنسـان واحلكـم الرشـيد    على أساس  هذه العملية ترتكزوينبغي أن  .األساسيني
 .ييزالتمو  عدم املساواةوإزالة أوجه

 
 تعميم األهداف اإلمنائية األوسع يف سياسات االقتصاد الكلي )هـ(  

 تعزيز القدرات مـن    إىل  والتنظيمية ينبغي أن هتدف السياسات النقدية واملالية واإلدارية       
 .ةاألمم املتحدة للتنميخطة يف أجل حتقيق العناصر الرئيسية 

 
  التنميةحتقيق حتسني دور اجملتمع املدين والقطاع اخلاص يف )و(  

أن تصــبح مــن الشــركاء متكــني منظمــات اجملتمــع املــدين والقطــاع اخلــاص مــن  ينبغــي  
 .الفاعلني يف مجيع مراحل عملية التنمية

 
  التنميةجدول أعمال حتقيق يفتعزيز دور العلوم والتكنولوجيا  )ز(  

لتكنولوجيـا  للبلدان النامية أن تضع سياسات وبرامج من أجل تسـخري العلـوم وا             ينبغي 
 .وينبغي للبلدان املتقدمة أن متد يد العون يف هذا املسعى .خلدمة أهداف التنمية بشكل أفضل

 
  التنمية جدول أعمالاملوارد ال غىن عنها والشراكة الدولية ضرورية لتحقيق  )ح(  

ــاء    ــي الوف ــع ينبغ ــات جبمي ــدمت االلتزام ــيت ق ــؤمترات  ال ــف امل ــائل  ب يف خمتل إتاحــة الوس
 .رد لتحقيق األهداف اإلمنائيةواملوا
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واختـــاذ املعوقـــات الرصـــد والتقيـــيم واإلبـــالغ تـــدابري أساســـية لقيـــاس التقـــدم وحتديـــد   - ٣ 
 اإلجراءات التقوميية

 التنميـة بوصـفها مصـفوفة تشـغيلية    خطـة  ينبغي اعتمـاد املقاصـد واألهـداف احملـددة يف       
ضــطالع مبزيــد مــن االستعراضــات  الومثــة حاجــة ل .التنميــة ومرســاة لــدعم املعــايري مــن ماديــة

ــق       ــة مــن أجــل حتقي ــة الوطني ــربامج اإلمنائي ــذ اخلطــط وال ــة لتنفي ــةاخطــة الشــاملة واملتكامل  لتنمي
 .ةالشامل

 
 املتحدة منظومة األمم  دور- للتنمية ةاألمم املتحدة الشاملخطة حنو حتقيق  - ثالثا 

حنـو  بكاملـها   مـم املتحـدة     اختاذ خطوتني أساسـيتني مـن أجـل توجيـه منظومـة األ            ينبغي   - ٩٠
 .حتقيق هذه األهداف

 تعمـل علـى توحيـد وتنسـيق       أوال، ينبغي ملؤسسات منظومة األمم املتحـدة أن          )أ( 
 مع أولويـات واسـتراتيجيات احلكومـات الوطنيـة وااللتزامـات            ا بشكل كامل  سياساهتا وبراجمه 

 األمـم املتحـدة للتنميـة،       جـدول أعمـال   اجملسـدة يف    والدولية واألهداف واملقاصـد املتفـق عليهـا         
وينبغـي هلـا أن تطـور هنجـا متناغمـة ومتكاملـة علـى نطـاق          . األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة  سيما ال

 سياسـات   إىل ليـا ميكـن ترمجتـها فع    حبيـث    ،حتقيق األهداف اإلمنائية األساسية   من أجل   املنظومة  
مـن  يلية لألمـم املتحـدة   أنشطة تشغتنفيذ وعلى املستوى القطري، ينبغي  .واستراتيجيات وطنية

 واألنشـطة  هـذه األعمـال  ينبغـي تعزيـز الصـالت القائمـة بـني       و.دعم تلك االستراتيجيات أجل  
 .وينبغي السعي حثيثا للتنسيق مع باقي األطراف الفاعلة يف هذا اجملال . لألمم املتحدةاملعيارية

 نيمتنـاغم ثانيا، وعلى الصعيد احلكـومي الـدويل، ينبغـي إجـراء رصـد وتقيـيم                 )ب( 
 .جدول أعمال التنمية لعملية تنفيذ ني ومتكاملنيومنسق

 
 الصعيد املشترك بني الوكاالتعلى  -ألف  

أحرزت مؤسسات منظومـة األمـم املتحـدة تقـدما ملموسـا يف جمـال إدمـاج األهـداف                     - ٩١
  جمــال ويف،األمــم املتحــدة للتنميــة يف بــرامج عملــها جــدول أعمــال اإلمنائيــة لأللفيــة وأهــداف 

 عــام ومنــذ. يتطــوير هنــج علــى نطــاق املنظومــة مــن أجــل دعــم تنفيــذها علــى املســتوى القطــر
ــة األمــم املتحــدة بنشــاط علــى اســتعراض      ،٢٠٠١ ــذيني ملنظوم  يعكــف جملــس الرؤســاء التنفي

التحقـق مـن أن     قصـد   وتقييم اإلجراءات اليت اختذهتا مؤسسات املنظومة على مجيـع املسـتويات            
يا يف األولويـات الـيت توجـه        جـزءا أصـيال وأساسـ     تشـكل    فيـه    الـواردة  إعالن األلفية واألهـداف   

 مـن خـالل تنـاول       ،ويسعى جملس الرؤساء التنفيذيني ملنظومة األمم املتحدة      . )٥(أعمال املنظومة 
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 والقطاعيـة للمنظمـات األعضـاء       الربناجميـة  األنشـطة املسائل االستراتيجية األساسية الـيت تشـمل        
 .آزر بني أنشطة التنفيذ اليت تضطلع هبا منظمات األمم املتحدة تعزيز أوجه التإىل ،فيها

للتعـاون بـني الوكـاالت الـذي        اليت تكتسب طابعا مؤسسيا أكرب       األشكال   إىلوإضافة   - ٩٢
رفيعة املستوى، وكذا جمموعة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة          اليشمل جملس الرؤساء التنفيذيني وجلانه      

م املتحــدة، هنــاك شــبكات كثيفــة مــن ترتيبــات التعــاون غــري وجلــان تنفيذيــة أخــرى تابعــة لألمــ
الرمسيــة واملبــادرات املشــتركة الــيت تركــز علــى دعــم تنفيــذ اإلعــالن ونتــائج املــؤمترات العامليــة     

فعلى سبيل املثال، يشكل التنسيق حاليا جزءا من التخطيط االسـتراتيجي للوكـاالت             . األخرى
غذيـة والزراعـة والصـندوق الـدويل للتنميـة      ألمنظمة ا وهي  الثالث اليت توجد مقارها يف روما،       

الزراعية وبرنامج األغذيـة العـاملي، الـيت شـكلت شـبكة منظومـة األمـم املتحـدة للتنميـة الريفيـة                      
اجملــاالت اإلنســانية، :  هــيلتعــاون يف جمــاالت خمتلفــةلخطــط أيضــا توجــد و. ولألمــن الغــذائي

  واحلكـم واة بـني اجلنسـني واالسـتدامة البيئيـة    التعليم للجميـع والصـحة والشـباب واملسـا    توفري  و
ويعد اإلطار املتكامـل مثـاال معـربا عـن          . اإليدز/وحقوق اإلنسان وفريوس نقص املناعة البشرية     

مـؤمتر األمـم    خمطط تعاون بني البنك الدويل وصندوق النقـد الـدويل ومركـز التجـارة الدوليـة و                
ألمـم املتحـدة اإلمنـائي ومنظمـة التجـارة العامليـة             وبرنامج ا  )األونكتاد(املتحدة للتجارة والتنمية    

 .ذات صلة بالتجارةوبشراكة مع ماحني املعونات على أساس ثنائي من أجل بناء قدرات 
 التقيـيم القطـري املشـترك    - الصكوك املوجـودة توجيه وعلى املستوى القطري، جيري    - ٩٣

 املواضـيعية ومبـادرات   األفرقـة جـه و وإطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية ومصفوفة نتائ    
وجيري تركيز عملية إطـار عمـل   . تطوير ُنُهج أكثر استراتيجية وتكامال حنو   - الربجمة املشتركة 

األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية، على وجه اخلصوص، على حنـو هـادف ملسـاعدة احلكومـات                
 إىلي إعـالن األلفيـة،   ـــ تلـك الـواردة ف  هداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا فيها   ألعلى ترمجة ا  

 اســــتراتيجيات احلــــد مــــن الفقــــر إىلسياســــات واســــتراتيجيات وبــــرامج وطنيــــة، وخاصــــة 
 .وجدت أينما
 مصـفوفة النتـائج أداة      ثـل  عملية إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية، مت        ضمنو - ٩٤

 األهــداف اإلمنائيــة وفــقملياهتــا  لتوجيــه براجمهــا وعالهامــة ملؤسســات منظومــة األمــم املتحــدة 
أداة هامــة لبنــاء القــدرات وهــي أيضــا . فحســب، وإمنــا كــذلك لرصــد وتقيــيم فعاليــة عملياهتــا 

 . الوطنية على رصد وتقييم التنفيذ، مبا يف ذلك تعزيز النظم اإلحصائية الوطنية
نظومـة مـن    سياسي أوثـق علـى نطـاق امل         إقامة حوار  إىلوبالرغم من أن اجلهود الرامية       - ٩٥

 املتنوعـة الـيت تتمتـع بدرجـة     ياكـل  االتساق والتعاون حققـت بعـض التقـدم، فـإن اهل         حتقيقأجل  
اسـتراتيجي وتنفيـذي    أمـام حتقيـق اتسـاق        املنظومة تضع قيودا واضـحة       يفعالية من الالمركزية    
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 فـإن    جتـاوز هـذه القيـود،      إىلوإضـافة   . األمم املتحدة للتنمية  خطة  شملها  تيف كل اجملاالت اليت     
ضــمان تســخري ثــروة الفئــات املســتهدفة   الــذي تواجهــه املنظومــة يتمثــل يف  التحــدي املســتمر 

. جموعة شاملة من األهـداف السياسـية املشـتركة        النهوض مب وطرائق التدخل املختلفة من أجل      
مزيـد مـن    حتقيـق   املاضية عناصر عديدة لإلرشاد من أجل       اخلمس عشرة   وتقدم جتربة السنوات    

ؤمترات ومـؤمترات   نظمـت هبـا املـ      الـيت أعـدت و     شـاملة ن الطريقة ال  إ. ك االجتاه التقدم يف ذل  
الـيت ال   لنتائج تلك املـؤمترات والتزامـا بتلـك النتـائج            �ملكية�ألمم املتحدة ولدت    القمة ل 

األوسـع  املشـترك    الربنامج   إىلجيب أن تستمر رعايتها فحسب، وإمنا جيب متديدها كذلك          
 . جمتمعةالذي ولدته هذه املؤمترات 

ومــن بــني تلــك املــؤمترات، صــاغ مــؤمتر مــونتريي إطــار سياســات مشــترك ملؤسســات   - ٩٦
وقـد  . وهـو إطـار ينبغـي أن يعـزز ويعمـق          األمم املتحدة وبريتون وودز ومنظمة التجارة العاملية        

لفيــة تعبئــة غــري مســبوقة علــى نطــاق املنظومــة للجهــود واملــوارد   ألولــدت األهــداف اإلمنائيــة ل
لطريقــة الــيت تعمــل هبــا املنظومــة يف كــل  مســة لها بقــوة فحســب، وإمنــا جعلــها  تــعبتامجيــب  ال

تشــمل هــذه التعبئــة، علــى نطــاق      وينبغــي أن . اجملــاالت الــيت تــدخل يف نطــاق اختصاصــها    
وينبغــي أن متتــد لتشــمل،  . املنظمــات، مزيــدا مــن التعاضــد بــني وضــع السياســات والعمليــات  

� احلريـات �هـم أعمـق للصـالت القائمـة بـني جمموعـات       حتقيـق ف عالوة على عمليات التنمية،   
ينبغـي أن  و. صـالت فعـال وفـق تلـك ال      التقرير األمني العام ولطـرق العمـل        الثالث اليت حددها    

التعــاون داخــل املنظومــة نفســها فحســب، وإمنــا كــذلك الشــراكات األوســع    أيضــا ال تشــمل 
 . الالزمة للدفع هبذه احلريات قدما

 غيـاب نظـم شـاملة ومتكاملـة         أدىنفيذي على وجه اخلصوص،     وعلى املستوى الت   - ٩٧
 احلـد مـن قـدرة مؤسسـات ووكـاالت           إىللرصد التقدم عرب برنامج التنميـة وتنـوع النـهج           

فالوكـاالت ذات   . منسقة تنسيقا تاما للطلبات املتغرية    حتديد استجابات   األمم املتحدة على    
ــذي   ــدعوي والتنفي ــد يكــون   إىلالطــابع ال ــا    جمــال حــد كــبري ق ــا ضــيقا جــدا، أم ــا هن  اهتمامه

ــا     ــأثري أو   ،أساســاالوكــاالت الــيت يكــون جمــال اهتمامهــا تنظيمي ــادرة علــى الت ــد ال تكــون ق  ق
ومـن الواضـح   . املسامهة بشكل فعال يف العمل الذي تقوم به املنظومة علـى املسـتوى القطـري       

دراهتا يف تتنـوع قـ  أقـوى وأكثـر منهجيـة بـني وكـاالت      عمليـات تـآزر    أن هناك حاجة لبناء     
 . املتنوعةأداء املهام التنظيمية واالستراتيجية

وعالوة على ذلك، يرتع وجـود هيئـات حكوميـة دوليـة متعـددة تـتحكم يف األنشـطة                    - ٩٨
 تعزيـز اتسـاق وتـأثري األنشـطة         إىل تقييـد املبـادرات الراميـة        إىلالتنفيذية ملنظومـة األمـم املتحـدة        

 املســتوى القطــري، بــدءا مــن مواءمــة ومطابقــة بــرامج   التنفيذيــة ملنظومــة األمــم املتحــدة علــى  
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ومـع  . مـن أجلـه    وتعبئـة األمـوال      هوتنفيـذ الـربامج املشـتركة      صـياغة    إىلمنظومة األمـم املتحـدة      
مـن أجـل تنسـيق    بـذل جهـود موازيـة    بعـض تلـك القيـود مـن خـالل      التغلب علـى  ذلك، ميكن  

مقترحـات السياسـات     يف   حتقيـق مزيـد مـن االتسـاق       السياسات داخل احلكومات ومـن خـالل        
وجيب تعزيز ذلك اجملهود مبتطلبـات تتجـاوز   .  هيئاهتا اإلداريةإىلاليت تقدمها األمانات  العامة  

وجيـب أن يرافـق     .  النتـائج املعـززة الـيت جيلبـها املزيـد مـن التنسـيق              ربزالكفاءة التنفيذية وتـ   
 عمـل علـى تـرويج     الذلك دعم قوي وملموس لدور املنسق املقـيم علـى نطـاق املنظومـة يف                

 . على املستوى القطريبكاملهدعوة موحدة ومقنعة للربنامج اإلمنائي الدويل 
ري كـل   جتـ بشأن آخر االستعراضات اليت     ) ٥٩/٢٥٠( اجلمعية العامة    وقد شكل قرار   - ٩٩

ثالث سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية، من خالل توسـيع نطـاق تلـك االستعراضـات وربـط                 
 الــدفع مبتابعــة إعــالن إىلود الراميــة األنشــطة التنفيذيــة وتنســيقها مــع اجلهــالتوصــيات املتعلقــة ب

، مسامهة ذات داللة خاصة يف رسم خريطة الطريق حنو التعـاون             قدما األلفية واملؤمترات العاملية  
 املشــاركة إىلوممــا لــه داللــة خاصــة يف هــذا الصــدد دعــوة اجلمعيــة العامــة  . اإلمنــائي للمنظومــة

 أوسع من مؤسسات األمم املتحدة يف عمليـات التقيـيم القطـري املشـترك ويف                موعةالنشيطة جمل 
إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية، لكي تعزز أمهية تلك العمليات يف الـدفع بربنـامج                

لـى زيـادة مسـامهته      عالقرار اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي        ذلك حيث   ك. التنمية الكلي قدما  
، تعزيز فعالية التعاون اإلمنـائي وآثـاره بوجـه عـام          شطة التنفيذية للمنظومة و   يف تعزيز اتساق األن   

وينبغي أن يكـون الـدور األوضـح للمجلـس االقتصـادي            . مبا يف ذلك ما يتعلق بطرائق التمويل      
توجيـه عمـل اآلليـات احلكوميـة الدوليـة واملشـتركة بـني الوكـاالت الـيت                  جمـال   واالجتماعي يف   

.  ملنظومة األمم املتحدة جـزءا ال يتجـزأ مـن جمهـود اإلصـالح املتواصـل      حتكم األنشطة التنفيذية  
اجلهـات الفاعلـة األخـرى    أن يوفر اجمللس االقتصادي واالجتماعي مكانا إلشـراك        وينبغي أيضا   

 جعـل التعـاون اإلمنـائي    إىلنفيذية على املسـتوى القطـري يف اجلهـود الراميـة         اليت تقوم بأنشطة ت   
 .ف اإلمنائية املتفق عليها دولياية يف إحراز تقدم حنو حتقيق األهداأكثر فعالية وغائ وسيلة

 
 على املستوى احلكومي الدويل - باء 

األمـم  خطـة   حتقيـق  إىليف السـعي  احملـرز  عـن التقـدم     القـائم حاليـا      يظهر نظام اإلبالغ     - ١٠٠
م رصـد وتقيـيم     ويف الوقـت احلاضـر، يـت      .  هنجا جمزَّءا وأحيانا متـداخال     ااملتحدة للتنمية ورصده  

يضـطلع األمـني   . التنمية من خالل عدد من املسارات الـيت ليسـت متكاملـة بشـكل وثيـق          خطة  
العـام لألمــم املتحــدة بتقــدمي استعراضــات ســنوية لتنفيــذ إعــالن األلفيــة، مبــا يف ذلــك األهــداف  

 للمجلـس  مواضيعية لتنفيذ نتـائج املـؤمترات اللجـان الفنيـة         ات  وتقوم باستعراض . اإلمنائية لأللفية 
عـة  باجمللس نفسه مكلف بواليـة التـرويج لنـهج متكامـل ومنسـق ملتا             و. االقتصادي واالجتماعي 
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كما يعـاجل استعراضـات مـؤمترات خاصـة مـن قبيـل برنـامج عمـل         . املؤمتر من منظور مواضيعي 
وليسـت هنـاك عمليـة اسـتعراض شـاملة تقـدم صـورة كاملـة                . أقل البلدان منوا  لصاحل  بروكسل  
 .  األمم املتحدة للتنميةة خطعن تنفيذ 

ــدام اســتعراض شــامل   - ١٠١ ــؤثر انع ــذا  وي ــى ترمجــة العمــل ا   كه ــدرة عل ــى الق لتنظيمــي عل
هنـج قطـاعي داخـل      أيضـا   يسـود   و.  سياسات على الصعيدين اإلقليمـي والقطـري       إىلللمنظومة  

ــة يف التعامــل مــع القضــايا اإلمنائيــة، وهــو واضــح يف مناقشــات ومــداوالت      احلكومــات الوطني
اجلمعيــة العامــة واجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي وجلانــه الفنيــة واإلقليميــة واجملــالس التنفيذيــة  

قـدرة   يعـوق وذلـك   . للصناديق والـربامج واهليئـات اإلداريـة لوكـاالت األمـم املتحـدة األخـرى              
تقــوم علــى الــدعم  التنميــة بطريقــة شــاملة وطــةملختلفــة خلااملنظومــة علــى الــدفع قــدما باألبعــاد 

 .تبادلامل
 وسيلزم اجمللس االقتصادي واالجتماعي وجلانـه الفنيـة أن تكـرس االتسـاق املواضـيعي                - ١٠٢

وميكنها أن تنظم وتنسـق عملـها حسـب مواضـيع واسـعة تشـكل، جمتمعـة، عناصـر                   . يف عملها 
فلكـل  . وميكن توسيع هنـج مشـابه ليشـمل عمـل اللجـان اإلقليميـة             . األمم املتحدة للتنمية  خطة  

فيمـا يتعلـق بـاإلبالغ فحسـب     ال  لفنيـة واإلقليميـة للمجلـس دور هـام تضـطلع بـه              من اللجـان ا   
 . وإمنا كذلك فيما يتعلق بالدفع مبسامهاهتا التحليلية والسياسية حنو التنفيذ الفعلي

ــدويل العــاملي،   - ١٠٣  اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي،  حيظــى وعلــى الصــعيد احلكــومي ال
 يف اضـــطالعه  االنعقـــاد وهنجـــه االســـتيعايبإىلعوة لـــد اتســـاع واليتـــه وقدرتـــه علـــى ابفضـــل

مواءمـة العديـد   انطالقا منـها   وقع جيد على حنو خاص ليكون أرضية حيث ميكن          مبولياته،  ؤسمب
   األمـم املتحـدة للتنميـة      خطـة من عمليات التقييم اجلارية وميكن رصد التقدم اإلمجايل يف تنفيـذ            

األقــران لإلجـراءات املتخـذة مـن قبـل البلــدان     وميكـن الستعراضـات   . بطريقـة منهجيـة وشـاملة   
 املدخالت املالئمة من اللجان اإلقليميـة واهليئـات         إىلاملتقدمة والنامية للوفاء بالتزاماهتا، استنادا      

 . األخرى ذات الصلة، أن تشكل األساس ألداء اجمللس لتلك املهمة األساسية
جهـود التعـاون اإلمنـائي لزيـادة        حيـد   يف تو إحدى املهام األساسية ذات الصـلة       تتمثل   و - ١٠٤
األمـم املتحـدة للتنميـة، مبـا يف ذلـك            أقصـى حـد يف الـدفع قـدما خبطـة             إىلة هذه اجلهود    مسامه

أيضا النهج املتبـع    ويتم أداء تلك املهمة األساسية حاليا بطريقة جمزأة         . لفيةألاألهداف اإلمنائية ل  
 تعزيـز فعاليـة   إىلحاجـة  أيضـا  مثـة  و.  النتيجـة  إىليف غالب األحيان، حنو العملية أكثر منـه         يتجه  

خطـة   حتقيـق    إىلواتساق الدعم الذي يقدمـه التعـاون اإلمنـائي لبنـاء القـدرة واملؤسسـات سـعيا                  
املعنـيني مـن البلـدان      واضـعي السياسـات     وميكن حتقيـق ذلـك مـن خـالل منتـدى جيمـع              . التنمية

 مؤسسـات منظومـة    -  ذات الصـلة   املتقدمة والنامية على حـد سـواء وكـل املؤسسـات اإلمنائيـة            
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األمم املتحدة، ومؤسسـات بريتـون وودز، ومنظمـة التجـارة العامليـة، وجلنـة املسـاعدة اإلمنائيـة                   
 أولويـات وتوجيهـات     حتديـد  مـن أجـل      - التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصـادي       

ألثــر إجــراء تقيــيم متواصــل  إىليفضــي هــذا املنتــدى وينبغــي أن .  التنميــةخطــةسياســية لتنفيــذ 
عمـل علـى توليـد أفكـار جديـدة إجيابيـة بشـأن              ، وي سياسات واستراتيجيات وإجـراءات التنفيـذ     

ــة- أكثــر البيئــات اجلهــات وجبمــع .  مواتــاة للتنميــة، مبــا يف ذلــك التمويــل  -  الوطنيــة والدولي
 أن يسـاعد املنتـدى   يت ال تتفاعـل عـادة فيمـا بينـها، ميكـن     واملؤسسات الدولية الالفاعلة الوطنية  

تعــددة القطاعــات وعلــى توســيع الشــراكات علــى الصــعد الوطنيــة  املعلــى الــدفع قــدما بالنــهج 
رة الكيانـات التنفيذيـة لألمـم       اعمل جمـالس إد    إىلتستند نتائجه   وينبغي أن   . واإلقليمية والدولية 

تثــري هــذا نظومــة واجلماعــة اإلمنائيــة األوســع، وأن  املتحــدة وأجــزاء أخــرى ذات صــلة مــن امل 
 .العمل بدورها

أصبح إضفاء الطـابع املؤسسـي علـى التنسـيق          بوضوح،   ويف هاتني املهمتني املترابطتني      - ١٠٥
بـل   على مستوى جملس الرؤساء التنفيذيني املشترك بني األمانـات فحسـب،             الداخل املنظومة،   

ى إمكانيـات  وتتمثـل إحـد  . اهليئات احلكومية الدولية كذلك، أساسـيا علـى حنـو متزايـد         ولدى  
عـات دوريـة، حتـت رعايـة اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي،              اتنظيم اجتم حتقيق تلك الغاية يف     

ــد سياســات متســقة         ــم املتحــدة لتحدي ــة األم ــب جمــالس إدارة خمتلــف مؤسســات منظوم ملكات
ولـيس مـن    . تنفيـذ األهـداف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا دوليـا           بشأن  الرصد والتقييم   أعمال  وتنسيق  
الـذي تتعـزز فعاليتـه بـإطراد        رفيع املستوى   الك أن حيل حمل االجتماع احلكومي الدويل        شأن ذل 

جمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي مـع مؤسسـات بريتـون وودز ومنظمـة التجـارة                 والذي يعقده ا  
 .أن يضيف إليهمن شأنه العاملية واألونكتاد بل 

 متزايــد باحلاجــة يف هــذا   هــذه املناســبات الدوريــة للحــوار، مثــة إحســاس  إىل وإضــافة - ١٠٦
ــرابط  ــامل املتـ ــتجابات إىلواملتواصـــل العـ ــها وتـــأيت  اسـ ــام ا يف حينـ ــة أمـ ــديات تكـــون فعالـ لتحـ

وينبغـي أن يكـون اجمللـس قـادرا     . والتطورات االقتصـادية واالجتماعيـة، مبجـرد وحـني وقوعهـا      
ــه، كلمــا تطلــب األمــر، مــن أجــل معاجلــة القضــاي     االجتمــاع علــى  ــم ويف حين ا مبســتوى مالئ

زخـم  مضـاعفات كـربى فوريـة وحمتملـة علـى التنميـة، وإعطـاء               تترتـب عليهـا     والتطورات اليت   
وينبغـي أن يركـز   . واسـحثاث التقـدم  وجتاوزهـا   مواجهـة األزمـات    إىلللجهـود الراميـة     وتوجه  

 قـدرة اجمللـس علـى املسـاعدة يف          يشـمل ذلك علـى حـاالت الطـوارئ، لكـن ينبغـي كـذلك أن               
 .خطة التنميةتديات األخرى ذات الصلة حنو تعزيز توجيه القرارات يف املن

 رؤيــة وزخــم توصــيات األمــني العــام إىله دنــااملالحظــات أعــاله والتوصــيات أســتند  ت- ١٠٧
ــة أفســح �بشــأن إصــالح األمــم املتحــدة   ــة، واألمــن،  : يف جــو مــن احلري صــوب حتقيــق التنمي
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ناصـر ترتيبـات مؤسسـية    ع/فهي تضع حتت رعاية اجمللس مكونات. �اإلنسان للجميع  وحقوق  
التوصـل  رؤيـة أمشـل لقضـايا التنميـة وحلـها؛ وتيسـري              إىلالتوصل  جديدة ميكنها أن تعمل على      

 خطــةبشــأن االســتراتيجيات العامليــة واإلقليميــة والوطنيــة مــن أجــل تنفيــذ    توافــق يف اآلراء إىل
 إىل االسـتراتيجيات   فية؛ وضمان زيـادة دعـم هـذه       لاألمم املتحدة للتنمية واألهداف اإلمنائية لأل     

 .احلد األقصى
بـإجراء تعـديالت     حتقيقها   إىل وبالرغم من أن بعض املهام املوجزة أعاله ميكن السعي           - ١٠٨

النظـر بصـورة   أخرى قد تتطلب إعادة مهام احلايل للمجلس، فإن  واألداء  مستوى املشاركة   يف  
 رســالة اجمللــس بشــأن وينبغــي أن تكــون. يف هياكــل ومنــاهج العمــل احلاليــة للمجلــسأساســية 

 طـرد تقـدم متسـق وم    حتقيـق   انفتاحه واستعداده للتأثري يف التغيريات الالزمـة لزيـادة مسـامهته يف             
نتيجـة   إىلالتوصـل    األمم املتحدة للتنمية جزءا ال يتجـزأ مـن مسـامهة اجمللـس يف                خطةيف تعزيز   

 .سبتمرب/لة ملؤمتر قمة أيلولافع
 

 التوصيات -جيم  
 :لييوصى مبا ي - ١٠٩
اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي ترتيبـات مـن شـأهنا أن متكنـه مـن                 نبغي أن يضع    ي � 

 اســتعراض دائــم، قيــد األمــم املتحــدة للتنميــة  خطــةيف تنفيــذ احملــرز إبقــاء التقــدم 
وخاصة األهداف اإلمنائية لأللفية، بغية تعزيز قدرة املنظومة على الرصـد والتقيـيم             

ــذ  ــة، وتشــجيع الشــاملني لتنفي ــاع  اخلط ــتراتيجي  اتب ــى  اتسياســات واس ــة عل  فعال
ــة  ــة والعاملي ــة واإلقليمي ــنظم اجمللــس   . األصــعدة الوطني ــات، ينبغــي أن ي وهلــذه الغاي

استعراضات األقران للتقدم احملرز، باالعتماد علـى جلانـه الفنيـة وغريهـا، وخاصـة               
 .اللجان اإلقليمية واملؤسسات الدولية األخرى

منتـدى  يكـون مبثابـة     تصـادي واالجتمـاعي منـربا مالئمـا         أن يوفر اجمللس االق   ينبغي   � 
للتعـــاون اإلمنـــائي، حيـــث ميكـــن اســـتعراض االســـتراتيجيات العامليـــة واإلقليميـــة   

زيـادة  حنـو   اإلرشاد السياسي املقـدم     توجيه  والوطنية للتعاون اإلمنائي وحيث ميكن      
 مبا يف ذلك  األمم املتحدة للتنميةخطة حتقيق  إىليف السعي    أقصى حد    إىلمسامهته  

 موجــود مــن اجمللــس  جــزءوميكــن حتويــل اجتمــاع أو  . األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة 
 . منتدى من هذا القبيلإىلاالقتصادي واالجتماعي مرة كل سنتني 

 حوار سياسي دائم داخل املنظومة إىلللسعي ل املكان املالئم كشعلى اجمللس أن ي � 
 الدوليـة للصـناديق والـربامج وكـذا         رؤساء جمالس اإلدارات احلكوميـة    يشترك فيه   
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وينبغـي  . وكاالت األمم املتحدة املتخصصة واملؤسسات املاليـة والتجاريـة الدوليـة          
أن تؤدي االجتماعات الدورية جملـالس إدارة املؤسسـات األساسـية ملنظومـة األمـم               

 املسـامهة يف    إىل تعزيـز اتسـاق السياسـات وتنسـيقها والتعـاون بشـأهنا و             إىلاملتحدة  
رصد وتقييم شاملني للتقدم حنو حتقيق برنامج األمم املتحدة للتنميـة، مبـا يف        اء  إجر

 . هداف اإلمنائية لأللفيةألذلك ا
اســتجابات منســقة الوقــت املالئــم لتحديــد جمللــس اجتماعــات يف أن يعقــد اينبغــي  � 

للكوارث الطبيعية وغريها من األخطار الفعلية أو الوشيكة اليت هتدد التنمية؛ وأن            
مســامهاته يف حينــها أو يعــاجل مــا حيــدث يف منتــديات أخــرى مــن تطــورات تترتــب  

 .ى على حتقيق األهداف اإلمنائيةكربعليها آثار 
 

 سبتمرب/ة أيلولمؤمتر قم - رابعا 
تتمثـل املهمـة العاجلـة يف       �سـبتمرب   / كما ذكر يف تقرير األمني العام ملـؤمتر قمـة أيلـول            - ١١٠
 لاللتزامات الـيت صـدرت بالفعـل، ويف التفعيـل احلقيقـي لإلطـار                يف التنفيذ الكامل   ٢٠٠٥عام  

سبتمرب يشكل فرصة فريدة لضمان جتديد تأكيد إطار شـامل          /فمؤمتر قمة أيلول  . )٦(�املوضوع
ودعمـه بالتزامـات ملموسـة      ه على أعلـى املسـتويات       اعتماد األمم املتحدة للتنمية و    خطةيشمل  
 .لتنفيذه
نتيجة طموحـة   حتقيق  زء الرفيع املستوى هو املسامهة يف       فالتحدي الذي يواجه اجل    - ١١١

ــة  ــؤمتر القمـ ــتندملـ ــائج استعراضـــات إىل تسـ ــنوات ١٠ نتـ ــ سـ ــاهرة ملـ ــيجني والقـ ؤمترات بـ
وهلـذه الغايـة، علـى اجمللـس االقتصـادي          . وكوبنهاغن جرت يف وقت سابق من هذه السنة       

ــد  ــة يف  عمواالجتمــاعي أن ي ــيت ا خطــة العناصــر اجلوهري ــة ال ــؤمترات   التنمي نبثقــت عــن امل
ــ ــا عليـــه و. ةومـــؤمترات القمـ ــة مـــن احلكومـــات   أيضـ أن حيـــدد األعمـــال اخلاصـــة املطلوبـ

تعددة األطراف والقطـاع اخلـاص واجملتمـع        املومؤسسات األمم املتحدة واملؤسسات املالية      
 ئــةل ذلــك، أن يقــدم مســامهة هامــة يف هتيضــوميكــن للمجلــس، بف. املــدين لتنفيــذ الربنــامج

اتفاقا علـى عمـل     �ورؤيوية ملؤمتر القمة من شأهنا أن تتضمن        تحقيق نتائج جريئة    لاألرضية  
 .)٦(�تسهم فيه مجيع البلدان، وحيكم عليها من خالله
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 احلواشي

 .٣٠، الفقرة A/59/2005انظر  )١( 
ينظر إليه يف كل مظاهره ويف مدى ارتباطه بقضايا        هنا ال ينظر إىل القضاء على الفقر باعتباره هدفا منفردا، بل             )٢( 

واهلــدف هــو التــرويج لرؤيــة هلــذه  . التعلــيم والصــحة واملســاواة بــني اجلنســني واالســتدامة البيئيــة ومــا إىل ذلــك 
 .األهداف والغايات تكون أكثر تكامال

؛ واملـؤمتر الـدويل     )١٩٩٢(ئـة والتنميـة     ؛ ومؤمتر األمـم املتحـدة املعـين بالبي        )١٩٩٢(املؤمتر الدويل املعين بالتغذية      )٣( 
سـتدامة  لقمة العاملي للتنمية امل   ر ا مؤمت؛ و )١٩٩٥(؛ واملؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة       )١٩٩٤(للسكان والتنمية   

 ســنوات علــى النحــو اجلــاري بــه ١٠ و٥؛ واستعراضــات )٢٠٠٢(؛ واملــؤمتر الــدويل لتمويــل التنميــة )٢٠٠٢(
 .العمل

 )٤( A/59/98-E/2004/79. 
تقريـر جملـس الرؤسـاء التنفيـذيني ملنظومـة األمـم            : ٢٠٠٥انظر االستعراض الشـامل لتنفيـذ إعـالن األلفيـة لسـنة              )٥( 

 .املتحدة املعين بالتنسيق
 .٧٢، الفقرة A/59/2005انظر  )٦( 

 


