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  الدورة الرابعة والستون
   من جدول األعمال١١٤ و ٤٨البندان 

ــائج    ــسقان لنتــ ــامالن واملنــ ــة املتكــ ــذ واملتابعــ التنفيــ
الــيت تعقــدها  املــؤمترات الرئيــسية ومــؤمترات القمــة 

االقتـصادي واالجتمـاعي    األمم املتحـدة يف امليـدانني  
   وامليادين املتصلة هبا

        متابعة نتائج مؤمتر قمة األلفية
 عليـه  متفـق استعراض تطلّعي لتعزيـز وضـع برنـامج عمـل      : الوفاء بالوعد     

  *٢٠١٥ األهداف اإلمنائية لأللفية حبلول عام لبلوغ
    

  تقرير األمني العام    

 
  

ل بـصحة   توافـق اآلراء فيمـا يتـص      ”: وردت إشارة، أثناء إعداد هذا التقرير، إىل تقارير أخرى عديـدة، منـها              *  
ــال  ــع واألطف ــشراكة مــن أجــل صــحة  (“ األمهــات والرّض ــام   ال ــال لع ــع واألطف ؛ )٢٠٠٩ األمهــات والرّض

وحتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة يف ؛ )٢٠٠٩ األمــم املتحــدة، (٢٠٠٩واألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة لعــام 
؛ )٢٠٠٨يونيـه  /حزيـران : (توصـيات الفريـق التـوجيهي املعـين باألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة يف أفريقيـا          :أفريقيا

مــــشروع األمــــم املتحــــدة  (ة عمليــــة لتحقيــــق األهــــداف اإلمنائيــــة لأللفيــــةخطــــ:االســــتثمار يف التنميــــةو
األمــم  (٢٠١٠تقريــر عــن احلالــة االجتماعيــة يف العــامل لعــام  : وإعــادة الــتفكري يف الفقــر؛ )٢٠٠٥ لأللفيــة،

ووردت مـدخالت قّيمـة مـن خمتلـف صـناديق األمـم املتحـدة وبراجمهـا                 . وتقـارير أخـرى    ؛)٢٠١٠املتحدة،  
إداراهتا اليت كانت تعمل يف تعاون وثيق مـع احلكومـات واجملتمـع املـدين والقطـاع اخلـاص علـى                     و ووكاالهتا

 .مدى العقد املاضي إلحراز تقدم حنو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية
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  موجز  

يف  التقـدم احملـرز   ،  ٦٤/١٨٤عمـالً بقـرار اجلمعيـة العامـة         الصادر   ،يعرض هذا التقرير    
 األهداف اإلمنائية لأللفيـة، مـن خـالل اسـتعراض شـامل للنجاحـات وأفـضل املمارسـات           بلوغ

ــع       ــؤدي إىل وضـ ــا يـ ــرص، ممـ ــديات والفـ ــرات والتحـ ــات والثغـ ــستفادة، والعقبـ ــدروس املـ والـ
   أمهية املقدمةتناول تو. ويتألف التقرير من أربعة فروع رئيسية. استراتيجيات ملموسة للعمل

لتقـدم احملـرز    اويـستعرض الفـرع الثـاين       . كيفية دفعه خلطة األمم املتحدة للتنمية     إعالن األلفية و  
ــة مــن أوجــه قــصور       ــة، فيعــرض مــا شــهدته اجلهــود العاملي ــة لأللفي يف حتقيــق األهــداف اإلمنائي

 أما الفرع الثالـث، فـيلّخص الـدروس املـستفادة الـيت مـن               .وحيدد املسائل املستجدة   ،وجناحات
ل من جهود جديدة لتسريع وترية التقدم احملـرز يف جمـال حتقيـق األهـداف                شأهنا تشكيل ما ُيبذ   

ويتــضمن الفــرع الرابــع واألخــري توصــيات . حيــدد عوامــل النجــاح الرئيــسيةو ،اإلمنائيــة لأللفيــة
يف ويدعو التقرير إىل وضع اتفاق جديد يف اجتاه تـسريع وتـرية التقـدم               . حمددة الختاذ إجراءات  

 ، يف إطــار التــزاموات املقبلــة فيمــا بــني مجيــع أصــحاب املــصلحة  األهــداف خــالل الــسنبلــوغ
  .بتحقيق تنمية منصفة ومستدامة للجميع
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  مقدمة  - أوال  
 مـن الـدول األعـضاء يف        ١٨٩ من جانب    ٢٠٠٠يف عام    )١(كان اعتماد إعالن األلفية     - ١
لتعـاون العـاملي   ، حلظـة حامسـة يف جمـال ا    دولة منها  ١٤٧ رؤساء الدول اليت مثل   ألمم املتحدة،   ا

وتــضمن اإلعــالن األهــداف الــيت ســبق االتفــاق عليهــا يف جمــال   . يف القــرن احلــادي والعــشرين
موعـة مـن األهـداف اإلمنائيـة امللموسـة والقابلـة للقيـاس املعروفـة               جمل وكان مولدا التنمية الدولية   

 والبلـدان الناميـة     البلـدان املتقدمـة النمـو      قـادة وحفـز اإلعـالن     . باسم األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة      
  .٢٠١٥على السواء على االلتزام بتحقيق هذه األهداف املتشابكة حبلول عام 

أعلـى مـستوًى لألهـداف اإلمنائيـة املتفـق          علـى    ا األهداف اإلمنائية لأللفيـة جتـسيد      دُّوُتع  - ٢
قمـة  ال مـؤمترات يـد مـن     عدلعليها دوليا، املرتبطة خبطة األمم املتحدة للتنمية، وهي متثل تتوجيـا ل           

، مبـا يف ذلـك مـؤمترات القمـة بـشأن التنميـة               يف العقـد املاضـي      عقدهتا األمـم املتحـدة      اليت امةاهل
وهــي أهــداف .  والــسكان والتنميــة االجتماعيــةاملــرأة واألغذيــةاملــستدامة والتعلــيم واألطفــال و

ساواة بـني   تعزيـز املـ   ولحمددة املدة ُوضـعت ملعاجلـة الفقـر املـدقع واجلـوع واملـرض،               كمية  عاملية  
 :أال وهـي   ،قـوق اإلنـسان األساسـية     حل وهي جتـسيد أيـضا    . اجلنسني والتعليم واالستدامة البيئية   

ويتــضمن اهلــدف الثــامن ضــمن األهــداف  . حــق اجلميــع يف الــصحة اجليــدة والتعلــيم واملــأوى  
اإلمنائيــة لأللفيــة، وهــو بنــاء شــراكة عامليــة مــن أجــل التنميــة، التزامــات يف جمــاالت املــساعدة     

  . اإلمنائية وختفيف الدين والتجارة واحلصول على التكنولوجيات
ــة إىل       - ٣ ــة لأللفي ــة واألهــداف اإلمنائي ــد املاضــي، أّدى إعــالن األلفي ــد وخــالل العق  التعّه
شراكات غري مسبوقة أُعيد التأكيـد عليهـا يف مـؤمترات القمـة واالجتماعـات               إقامة  التزامات و ب

  باملكـسيك،   املعقود يف مـونتريي    ٢٠٠٢لدويل لتمويل التنمية لعام     املتعاقبة، مبا يف ذلك املؤمتر ا     
،  جبنـوب أفريقيــا  املعقـود يف جوهانــسربغ ٢٠٠٢ومـؤمتر القمـة العــاملي للتنميـة املــستدامة لعـام     

وخالل هذه الفتـرة نفـسها، تعـني أيـضاً          .  املعقود يف نيويورك   ٢٠٠٥ومؤمتر القمة العاملي لعام     
 بعض هـذه التحـديات      تعلقو. ل مع حتديات جديدة غري متوقعة     على الشعب وحكوماته التعام   

ببلــدان أو منــاطق بعينــها، يف حــني كــان بعــضها اآلخــر عامليــاً، مثــل أزمــة الغــذاء واألزمــة           
  . السنوات الثالث املاضيةشهدهتااالقتصادية اللتني 

ف ويتمثّل التحدي الذي يواجهنـا اليـوم يف االتفـاق علـى خطـة عمـل لتحقيـق األهـدا                     - ٤
ولئن كانت مخس سنوات تفـصلنا عـن التـاريخ املـستهدف لتحقيـق األهـداف                . اإلمنائية لأللفية 

، فـإن احتمـال عـدم حتقيـق األهـداف نظـراً لعـدم وجـود التـزام                   ٢٠١٥اإلمنائية لأللفية يف عـام      

__________ 
  .٥٥/٢قرار اجلمعية العامة   )١(  
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 ة املعنويـ  النـاحيتني  مـن وسيكون هـذا خطـأ غـري مقبـول          . إمنا هو احتمال قائم بالفعل    بتحقيقها  
أال وهـي  وإذا فشلنا، سـوف تتـضاعف مجيـع األخطـار الـيت هتـدد العـامل               . ة على السواء  يوالعمل

  . عدم االستقرار والعنف واألمراض الوبائية والتدهور البيئي والنمو السكاين السريع
وال يزال حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة ممكنـا إذا تـوافر االلتـزام الكـايف والـسياسات                    - ٥

قُطـع علـى اإلطـالق    مجـاعي  ميثـل إعـالن األلفيـة أهـم وعـد      و. ارد واجلهود الكافية  املناسبة واملو 
وهذا الوعد ال يقوم على الشفقة أو اإلحسان، بل على التـضامن         . لشعوب العامل األكثر ضعفا   

والعدالــة واالعتــراف بأننــا نعتمــد بــشكل متزايــد علــى بعــضنا الــبعض مــن أجــل حتقيــق رخائنــا 
  . وأمننا املشتركني

غـري أن هـذا النـسيج       . وتوفر األهداف اإلمنائية لأللفية إطارا تارخييـا للتركيـز واملـساءلة            - ٦
 وســتكون هنــاك حاجــة إىل مواصــلة تعزيــزه لتحقيــق األهــداف  بــات علــى احملــكمــن املــساءلة 

فهذا هو األمـر األهـم حيـث أن األهـداف تعتـرب مرتكـزات هامـة لتحقيـق                   . ٢٠١٥حبلول عام   
ويف الوقت نفسه، فإن اآلثـار املـدمرة لـتغري املنـاخ تلـوح يف               . ستدامة للجميع التنمية العادلة وامل  

 للفقـر  هنايـة األفق، ويواجـه اجملتمـع الـدويل حتـديا يتمثـل يف ضـرورة العمـل معـا لـضمان وضـع                
  .املدقع وحتقيق التنمية املستدامة إلنقاذ كوكب األرض وشعبه، وال سيما فئاته األكثر ضعفا

مجيع أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك احلكومات الوطنيـة واجلهـات            قريرويدعو هذا الت    - ٧
املاحنة وغريها من احلكومات الداعمة ودوائر األعمال واجملتمـع املـدين بـصفة عامـة، إىل العمـل               

 االجتمـاع   يتـيح و. ٢٠١٥بشكل متضافر لكفالة حتقيق األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة حبلـول عـام              
 ٢٠١٠ سـبتمرب / باألهداف اإلمنائيـة لأللفيـة الـذي سـُيعقد يف أيلـول            العام الرفيع املستوى املعين   

فرصة فريدة لتعزيز اجلهود اجلماعية والـشراكات مـن أجـل إعطـاء دفعـة حنـو حتقيـق األهـداف                     
م هـذا التقريـر مـا حتقـق مـن منجـزات ومـا ظهـر مـن أوجـه                     ويقـيّ . ٢٠١٥املتوخاة حبلول عـام     

  . ٢٠١٥  إىل٢٠١١ املمتدة من ترةقصور حىت اآلن، كما يقترح خطة عمل للف
  

  التقدم احملرز حىت اآلن  - ثانيا  
حقــق عــدد مــن البلــدان جناحــات رئيــسية يف جمــاالت مكافحــة الفقــر املــدقع واجلــوع،   - ٨

وحتسني معدالت القيد يف املدارس وصحة الطفل، وتوسيع نطاق احلـصول علـى امليـاه النظيفـة                 
 املالريــا والــسل واألمــراض ومكافحــة، البــشريةلفــريوس نقــص املناعــة عــالج احلــصول علــى و

وحدث هذا يف بعض أشد البلـدان فقـرا، ممـا يـدل علـى أن األهـداف اإلمنائيـة                    . املدارية املهملة 
، إذا تــوافرت الــسياسات الــصحيحة واملــستويات  بالفعــلتحقيــق لل هــي أهــداف قابلــة لأللفيــة 

 أحـرزت  ،منـاطق برمتـها  بـل وحـىت      ،ومثـة بلـدان فقـرية     . الكافية من االستثمار والـدعم الـدويل      
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 منطقـة أفريقيـا جنـوب       حققـت فعلى سـبيل املثـال،      . تقدما ملحوظاً بالنظر إىل جتربتها التارخيية     
الــصحراء الكــربى حتــسينات كــبرية يف جمــال صــحة الطفــل والقيــد يف املــدراس االبتدائيــة علــى  

ــا جنــ ٢٠٠٤ و ١٩٩٩وبــني عــامي . مــدى العقــدين املاضــيني  وب الــصحراء ، حققــت أفريقي
ــات النامجــة          ــدد الوفي ــامل بأســره يف ع ــى اإلطــالق يف الع ــضات عل الكــربى أحــد أكــرب التخفي

  .)٢(احلصبة عن
ن التقـدم كـان متفاوتـاً، وإذا مل ُتبـذل جهـود إضـافية، فمـن املـرجح أن                    ومع ذلك، فـإ     - ٩

تحـديات أشـد    وال.  من البلدان فرصة حتقيق العديد من األهداف اإلمنائية لأللفيـة          كثري تضيع يف 
يف أقل البلـدان منـوا ويف البلـدان الناميـة غـري الـساحلية وبعـض الـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة                         

والبلـدان الـيت   .  والعـودة بـشكل متكـرر إىل العنـف املـسلح           والدول املعرضـة لألخطـار الطبيعيـة      
ودا أكـرب   تدور فيها نزاعات أو اخلارجة من نزاعات هي أكثر عرضة للفقر كما أهنـا تواجـه قيـ                 

 ،ؤسـسات واملـوارد البـشرية الكافيـة    وامل  األساسـية ا غالبـا مـا تفتقـر إىل البنيـة التحتيـة     نظـراً ألهنـ  
  .  االقتصاديةيعيق التنميةَأن انعدام األمن  كما
 األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة تقريــرويف وقــت الحــق مــن هــذا العــام، ســيجري يف إطــار   - ١٠
 األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة تقيــيم  عنيــة بالقــصور يف حتقيــق امل فرقــة العمــلوتقريــر ٢٠١٠ لعــام

سـُتعرض أحـدث املعلومـات عـن املؤشـرات          و.  األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة     يف بلوغ التقدم احملرز   
صدر يف وقـت الحـق هـذا        تـ  هلـذا التقريـر س     إضـافة  لألهداف اإلمنائيـة لأللفيـة يف        ٦٠الرمسية الـ   

ليـستخلص العـرب    الفجـوات    النجاحـات والعقبـات و     ا التقريـر   من هذ  ويقّيم الفرع التايل  . الربيع
  . بشأن اإلجراءات الالزم اختاذها لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

  

__________ 
 يف جمـال حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة بدقـة يكـون صـعباً أحيانـاً          رزجتدر اإلشارة إىل أن قياس التقدم احملـ     )٢(  

 رزلـك، فـإن التقـدم احملـ     وباإلضـافة إىل ذ   . ورود هـذه البيانـات    عندما ال تتوافر بيانات دقيقة أو عندما يتـأخر          
وبالتـايل، جيـب    . التقدم على الصعد اإلقليمي والقطري واحمللي      التفاوت احملرز يف     على الصعيد العاملي حيجب   

تقيـيم الغايـات   فقد ال يعكس . توخي احليطة عند تفسري البيانات اجملمعة وإصدار األحكام بشأن التقدم العام   
ــل     ــدان كام ــداف واملؤشــرات حبــسب البل ــال      واأله ــبيل املث ــى س ــدان، فعل ــر البل ــه أفق ــذي أحرزت ــدم ال  ، التق

بكثري من ختفيـضها إىل النـصف مـن          يف املائة هو أصعب      ٣٠ إىل   ٦٠ختفيض نسبة الفقر إىل النصف من        إنف
يف املائــة  ٢٠دوالر يف الــسنة بنــسبة  ١ ٠٠٠ يف املائــة، ال ســيما وأن زيــادة الــدخل الفــردي البــالغ  ٣إىل  ٦
  . دوالر يف السنة باملعدل نفسه١٠ ٠٠٠شر زيادة الدخل الفردي البالغ تساوي إال ُع ال
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  )٣(متفاوته ألوجه القصور والنجاحاتصورة   -ألف   
  كان التقدم احملرز يف جمال احلد من الفقر متفاوتا وهو اآلن مهدد     

دوالًر ”  مببلـغ  الـذي حـدده البنـك الـدويل       و لذي شـاع ذكـره     ا وفقا خلط الفقر الدويل     - ١١
 دوالراً يف اليــوم بأســعار  ١,٢٥ ليــصبح ٢٠٠٨عــام وجــرى تنقيحــه يف   ،“واحــد يف اليــوم 

 ٢٠٠٥ مليـار شـخص يعيـشون يف فقـر مـدقع يف عـام                ١,٤، كـان ال يـزال هنـاك         ٢٠٠٥ عام
 لكــون الــصني هــي  غــري أنــه نظــراً . )٤(١٩٩٠ شــخص دوالر يف عــام  مليــار١,٨مقارنــة مــع 
؛ إىل حـد كـبري     مـشجعاً    يبـدو ال   الصني   تقدم بدون إحراز  ، فإن   النقصانمعظم هذا   السبب يف   

 ٢٠٠٥ و   ١٩٩٠ويف الواقع، لقد ازداد عدد النـاس الـذين يعيـشون يف فقـر مـدقع بـني عـامي                     
 ال تـزال معـدالت      ،ويف أفريقيا جنـوب الـصحراء الكـربى وأجـزاء مـن آسـيا             .  مليوناً ٣٦بنحو  

وقد ارتفع عدد الفقراء الذين يعيـشون علـى دوالر واحـد            . مزمنلفقر واجلوع مرتفعة بشكل     ا
 ماليــني يف غــرب ٨ مليونــاً يف أفريقيــا جنــوب الــصحراء الكــربى ومبقــدار ٩٢ يف اليــوم مبقــدار

 حالــة الفقــر خطــورة عنــدما تؤخــذ يف تــزدادو. )٥(٢٠٠٥ إىل ١٩٩٠  مــنآســيا خــالل الفتــرة
 ةاالجتماعيـ  العـاملي للتنميـة   ألخرى للفقر اليت متّ االعتراف هبـا يف مـؤمتر القمـة         االعتبار األبعاد ا  

  .)٦(، مثل احلرمان واإلقصاء االجتماعي وانعدام املشاركة١٩٩٥لعام 
  

__________ 
منــشورات األمــم املتحــدة، رقــم    ( ٢٠٠٩تقريــر األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة لعــام      إىل الفــرعيــستند هــذا    )٣(  

  .ما مل ُيذكر خالف ذلك  A.09.I.12)املبيع
 يف املائــة، ٥٠ بنحــو ٢٠٠٥الــسابقة للفقــر لعــام  تقــديراَت البنــك الــدويل تتجــاوز هــذه التقــديرات اجلديــدة  )٤(  

 دوالرا يف اليوم، وهو أعلى مـن   ١,٠٨وذلك استناداً إىل خط الفقر الذي حدده البنك الدويل سابقاً والبالغ            
 ١٩٩٣وباسـتخدام عـام   . ١٩٩٣خط الفقر األصلي البـالغ دوالراً واحـداً يف اليـوم واحملـسوب بأسـعار عـام         

، فـإن خـط الفقـر        األمريكيـة   الواليـات املتحـدة    يف تضخم األسعار االستهالكية     كخط األساس، ومع مراعاة   
  .ا دوالر١,٢٥ البنك الدويل البالغ املعدل الذي يستخدمه وليس دوالراً ١,٤٥ يصبح ٢٠٠٥لعام 

 واألزمـة املاليـة   ٢٠٠٨-٢٠٠٧ والطاقـة اللـتني شـهدهتما الفتـرة       األغذيـة ازدادت احلالة سـوءاً بـسبب أزمـيت           )٥(  
 مليون شخص يف البلـدان املنخفـضة الـدخل          ١٠٠وتشري تقديرات البنك الدويل إىل أن       . واالقتصادية العاملية 

 ٢٠١٠وحبـسب تقريـر التوقعـات االقتـصادية العامليـة لعـام             . قد ازدادوا فقراً بسبب تضاعف أسـعار األغذيـة        
، ال يـزال    ٢٠١٠لنمـو لعـام     الصادر عن البنـك الـدويل، وبغـض النظـر عـن التنقيحـات الـيت زادت توقعـات ا                   

 دوالراً يف اليوم أو أقل، على صعيد العامل، بنحـو        ١,٢٥ُيتوقّع أن يزداد عدد األشخاص الذين يعيشون على         
  . عدم وجود أي أزمةظل سيناريو مليون مقارنة مع ما ستكون عليه احلالة يف ٦٤

منـشورات األمـم املتحـدة،       (٢٠١٠ العـامل لعـام       احلالة االجتماعية يف    عن  تقرير :إعادة التفكري يف الفقر    انظر  )٦(  
  .A.09.IV.10)رقم املبيع 
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  اجلوع يزداد وال يزال ميثّل حتدياً عاملياً هاماً    
ــرغم مــن التقــدم احملــرز يف وقــت ســابق، مــ      - ١٢ ــاع ير علــى ال ــذ  ا انفــك عــدد اجلي تفــع من
ــام ــرة       ، و١٩٩٥ عــ ــذ الفتــ ــامل منــ ــكان العــ ــدد ســ ــاع إىل عــ ــسبة اجليــ ــتمرار نــ ــزداد باســ   تــ

وال يــزال هنــاك أكثــر مــن مليــار شــخص مــن اجليــاع، وأكثــر مــن مليــاري    . ٢٠٠٦-٢٠٠٤
 مليـون طفـل يعـانون مـن نقـص الـوزن       ١٢٩شخص يعانون من نقص يف املغذيات الدقيقة؛ و      

 العـامل    أرجاء وارتفع عدد اجلياع يف   . نون من التقزم   مليون طفل دون سن اخلامسة يعا      ١٩٥و  
ــن  ــرة  ٨٤٢مــــ ــخص يف الفتــــ ــون شــــ ــرة ٨٧٣ إىل ١٩٩٢-١٩٩٠ مليــــ ــون يف الفتــــ    مليــــ
 ميثـل أعلـى مـستوى       وهو مـا   ،٢٠٠٩ مليار شخص خالل عام      ١,٠٢ مث إىل    ٢٠٠٦-٢٠٠٤

 تضاؤل فـرص احلـصول علـى الغـذاء بـسبب          عن   هذا إىل حد كبري      نتجو. ُسجِّل على اإلطالق  
ــاض الــدخل          ــة الــيت أّدت إىل اخنف ــصادية العاملي ــة املاليــة واالقت ــعار األغذيــة واألزم ــاع أس ارتف

وقــد أدى ارتفــاع معــدالت اجلــوع يف العــامل إىل تقــويض الثقــة يف . وارتفــاع معــدالت البطالــة
التقــديرات الــيت تــشري إىل اخنفــاض الفقــر يف العــامل، ذلــك أن الفقــر املــدقع ُيفتــرض أن يقــاس     

ومن بني البلدان الـيت تتـوافر بيانـات          .)٧(النفقات اليت تعترب ضرورية لتجنب اجلوع     ب أو   بالدخل
 حاليــاً علــى املــسار الــصحيح لتحقيــق  تــسري بلــداً ٦٣ بلــداً، فــإن ١١٧بــشأهنا والبــالغ عــددها 

اهلــدف املتــصل خبفــض معــدل انتــشار نقــص الــوزن ضــمن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، وذلــك   
ــة مــع  ـــ  و. ٢٠٠٦بلــدا يف عــام  ٤٦باملقارن  الــيت مل حتــرز أي تقــدم  ٢٠تقــع معظــم البلــدان ال

  . )٨(ملموس يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى
  

  تحقق بعد ت توفري العمالة الكاملة والالئقة للجميع مل غاية    
لعمالـة الكاملـة واملنتجـة      ا يف حتقيـق     ة املتمثل الغايةرغم عدم حتديد موعد هنائي لتحقيق         - ١٣
ومل ينـتج   . الغايـة  ه أن تـدعي أهنـا حققـت هـذ          ما ال ميكن لدولة  ففري العمل الالئق للجميع،     وتو

ائف، عن النمو االقتصادي يف كثري من البلـدان علـى مـدى العقـود املاضـية منـٌو سـريع يف الوظـ                      
وشكّل عـدم إحـراز تقـدم يف خلـق     . “للعمالةمنو غري منشئ    ” أدى إىل استحداث مصطلح    مما

الئقة يف املناطق احلضرية، إىل جانب ركود اإلنتاجيـة الزراعيـة يف العديـد مـن                وظائف منتجة و  
. املنــاطق الريفيــة، الــسببني الرئيــسيني وراء اســتمرار الفقــر وارتفــاع عــدد العــاملني مــن الفقــراء 

__________ 
اآلثار والدروس  : األزمة االقتصادية :  يف العامل  حالة انعدام األمن الغذائي   ،  )٢٠٠٩(منظمة األغذية والزراعة      )٧(  

  ).٢٠٠٩ روما،( ،املستفادة
 ١اهلـدف   ”ألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة       لقـصور يف حتقيـق ا     اجمموعة األمم املتحدة اإلمنائية، فرقة العمل املعنيـة ب          )٨(  

 اسـتعراض التقـدم احملـرز خـالل الفتـرة           :القـضاء علـى الفقـر املـدقع واجلـوع         : ضمن األهداف اإلمنائية لأللفيـة    
  .http://www.undg.org/docs/10816/MDG-1.doc. متاح يف املوقع، “٢٠١٠-٢٠٠٠
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 عاشـوا   ) يف املائة من العمال يف العـامل       ٢١,٢أي  ( مليون عامل    ٦٣٣وحبسب التقديرات، فإن    
تـشري  و. ٢٠٠٨ دوالر للشخص الواحد يف اليوم خـالل عـام   ١,٢٥ أقل من  مع عائالهتم على  
، فوصـل   نتيجـة لألزمـة االقتـصادية واملاليـة       ،  ٢٠٠٩ هذا العدد ازداد يف عـام        التقديرات إىل أن  

 مليونا يف أفريقيا جنـوب الـصحراء     ٢٨ مليون يف جنوب آسيا و       ١٠٠ مليوناً، منهم    ٢١٥إىل  
مــن العمــال كــانوا عرضــة  يف املائــة ٧ إضــافية تــصل إىل سبةويــدل هــذا علــى أن نــ .)٩(الكــربى

  .٢٠٠٩ و ٢٠٠٨خلطر السقوط يف هاوية الفقر بني عامي 
 مليون وظيفة جديدة على مدى السنوات اخلمـس         ٣٠٠وسوف يتعّين خلق أكثر من        - ١٤

رد  إىل أكثـر مـن جمـ       العـاطلون وحيتـاج    .)١٠(لبطالـة لاملقبلة للعودة إىل مـستويات مـا قبـل األزمـة            
ارتفـع  قـد   و. وظيفة، فهم حيتاجون إىل العمل الالئق الذي يـؤمن هلـم الـدخل الكـايف واحلقـوق                

مبعـدل أسـرع مـن      )  عامـاً  ٢٤ و   ١٥بـني   الـذين تتـراوح أعمـارهم       (معدل البطالة بني الـشباب      
 يف املائــة يف  ١٤ املعــدل إىل  فقــد وصــل هــذا  . معــدل البطالــة عمومــا يف مجيــع أحنــاء العــامل     

  .)٩(٢٠٠٨ نقطة مئوية منذ عام ١,٩ي بزيادة قدرها ، أ٢٠٠٩ عام
  

  إحراز تقدم بشأن حصول اجلميع على التعليم ولكن اهلدف مل يتحقق بعد     
 يف البلـدان الناميـة منــذ    للجميـع  التعلـيم االبتـدائي  تـوفري ز تقـدم ملحـوظ يف اجتـاه    حـرِ أُ  - ١٥
 يف  ٩٠ يف املـدارس البالغـة        العديـد مـن البلـدان عتبـة معـدالت القيـد            اجتاز، حيث   ٢٠٠٠ عام
ــة ــدائي هــي األســرع      .)١١(املائ ــيم االبت ــد يف التعل ــادة معــدل القي ــا جنــوب  وكانــت زي يف أفريقي

 يف املائـــة يف ٧٤ إىل ٢٠٠٠ام  يف املائـــة يف عـــ٥٨ حيـــث ارتفعـــت مـــن الـــصحراء الكـــربى،
ى غـري أن الزيـادة الـسريعة يف معـدالت القيـد قـد تتـسبب يف ضـغوط مفرطـة علـ                      . ٢٠٠٧ عام
  . املدارس واملعلمني على توفري التعليم اجليد النوعيةقدرة
ــو    - ١٦ ــزال حن ــل  ١٢٦وال ي ــون طف ــون ملي ــرة،  يعمل ــال خط ــزال يف أعم ــن  وال ي ــر م  أكث
نـصفهم تقريبـاً يف    -مليون طفل يف سن االلتحاق باملدارس االبتدائية يف مجيع أحناء العـامل              ٧٢

ــا جنــوب الــصحراء الكــربى   وباإلضــافة إىل ذلــك، ال تــزال  . ج املــدارس خــار-منطقــة أفريقي
 يف املائـة    ١٠٠معدالت التسرب مرتفعة يف العديد من البلدان، مما يعـين أن الوصـول إىل نـسبة                 

  .  أحد التحديات يشكّليف معدل إكمال التعليم االبتدائي ال يزال

__________ 
  .٢٠١٠يناير /عاملية للعمالة، كانون الثايناالجتاهات المنظمة العمل الدولية،   )٩(  
، وهـو قـرار اعتمـده مـؤمتر العمـل           “إبرام ميثاق عاملي لتوفري فرص العمل     : التعايف من األزمة  ” ،املصدر نفسه   )١٠(  

  ).يونيه/ حزيرانجنيف،( ٩٨الدويل يف دورته 
  .٢٠٠٩توفري التعليم للجميع لعام تقرير الرصد العاملي لمنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة،   )١١(  
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بتــدائي  التعلــيم االتقــدميوال تــزال أوجــه عــدم املــساواة تــشكل عقبــات رئيــسية أمــام     - ١٧
مــن األســر املعيــشية مــا يزيــد عــن   يف املائــة ٢٠ويــشكّل األطفــال املنتمــون إىل أفقــر . للجميــع

ويف . يف املائــة مــن مجيــع األطفــال غــري امللــتحقني باملــدارس يف العديــد مــن البلــدان الناميــة   ٤٠
  غـــىن تعمــيم التعلـــيم االبتــدائي لألطفـــال املنــتمني إىل أ   حتقــق بالفعـــل ، البلــدان الناميـــة معظــم  

مــس  يف حــني ال يــزال أمــام األطفــال الــذين ينتمــون إىل اخلُ ، يف املائــة مــن األســر املعيــشية ٢٠
 ساواةاملـ  الـدخل مـع أوجـه عـدم     علـى أسـاس  وتتقاطع أوجه التفـاوت    . )١١(األفقر طريق طويل  

مـن   واملنـاطق املتـأثرة أو اخلارجـة       الفقـرية فاألطفال من املناطق الريفية واألحيـاء       : وسع نطاقاً األ
الرتاعــات واألطفــال املعوقــون وغريهــم مــن األطفــال احملــرومني يواجهــون عقبــات رئيــسية يف     

  .احلصول على تعليم جيد النوعية
  

  عدم كفاية التقدم احملرز يف جمال املساواة بني اجلنسني     
ال تزال معاجلة عدم املساواة بني اجلنسني أحد أصعب األهداف يف كـل مكـان تقريبـا                   - ١٨

  ويكمن الـسبب اجلـذري للحرمـان والقهـر    .متتد إىل مسائل أخرى كثرية آثار شاملة  من مبا هلا 
ــة   ــراف االجتماعيــ ــساين يف املواقــــف واألعــ ــسلطة، واجلنــ ــل الــ ــا وردهياكــ ــهاج كمــ  يف منــ

  . بيجني عمل
، حيــث بلــغ بطيئــةومل تــشهد حــصة املــرأة مــن املقاعــد الربملانيــة الوطنيــة ســوى زيــادة   - ١٩

ويف حني أن هـذه النـسبة ال تـزال بعيـدة            . ٢٠٠٩يناير  /ائة يف كانون الثاين    يف امل  ١٨متوسطها  
  يف املائة املستهدفة يف منهاج عمل بيجني، فإهنا متثل ارتفاعا مـن            ٣٠عن النسبة املتوخاة البالغة     

 يف املائـة قبـل عـشر سـنوات، وهـي زيـادة أكـرب بكـثري مـن الزيـادة الـيت حتققـت بـني                            ١١ نسبة
غــري أن البلــدان الناميــة ســوف حتتــاج، باملعــدل  .  يف املائــة١ والبالغــة ١٩٩٥ و ١٩٧٥عــامي 

 يف املقاعــد  يف املائــة٦٠ و ٤٠ بــني تتــراوح حــصة ســنة أخــرى لتــصل إىل   ٤٠احلــايل، إىل 
  . )١٢(املخصصة للمرأة يف الربملان

وضــاقت الفجــوة بــني اجلنــسني يف معــدالت القيــد يف املــدارس االبتدائيــة يف العقــد           - ٢٠
جتاوز عدد الفتيات يف سن الدراسة االبتدائيـة املقيـدات    و . بوترية بطيئة   كان ذلك  ضي، وإن املا

 يف  ٩١، باملقارنـة مـع      ٢٠٠٧ يف البلـدان الناميـة يف عـام          صـيب  ١٠٠ فتاة لكل    ٩٥يف املدراس   
ويف بعـض املنـاطق، تـزداد       . وكان التقـدم يف مرحلـة الدراسـة الثانويـة أكثـر بطئـاً             . ١٩٩٩عام  

ــا جنــوب الــصحراء الكــربى، اخنفــضت نــسبة   . اتــساعاًالفجــوات   الفتيــات إىل قيــدويف أفريقي
. ٢٠٠٧ يف املائـة يف عـام        ٧٩ إىل   ١٩٩٩ يف املائـة يف عـام        ٨٢لتعلـيم الثـانوي مـن       يف ا  الصبية

__________ 
  .٢٠٠٩‐٢٠٠٨تقدم املرأة يف العامل، صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة،   )١٢(  
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 بلـدا تكـافؤاً     ١٧١ بلداً فقط من البلدان اليت تتـوافر بـشأهنا بيانـات والبـالغ عـددها                 ٥٣وحقق  
 بلـداً مقارنـة مـع    ١٤رحليت التعليم االبتدائي والثـانوي، أي بارتفـاع يتجـاوز         بني اجلنسني يف م   

  .)١٣(١٩٩٩عام 
ال تــزال هنــاك فجــوات كــبرية بــني فــ العاملــة، ةورغــم زيــادة مــشاركة النــساء يف القــو  - ٢١

فقـد ازداد عـدد النـساء املمتـهنات     . اجلنسني يف معدالت املشاركة واملستويات املهنية واألجور    
 النـصيب األكـرب مـن العمـل غـري           ال زلـن يـتحملن     النساء   غري أن مدفوعة األجر ببطء،    ألعمالٍ  

 يف أعمـال أسـرية   حنـو ثلثـي مجيـع النـساء العـامالت يف البلـدان الناميـة              تـسهم و. املدفوع األجر 
يشتغلن حلساهبّن اخلاص، وعادة ما تكون هذه األشكال من العمالة أشـكال عمالـة ضـعيفة                 أو

وازدادت حصة املـرأة مـن      .  واالستحقاقات  الوظيفي املون يف إطارها إىل األمن    للغاية يفتقر الع  
العمالة غري الزراعية املدفوعة األجر يف العقد املاضي، ولكن بصورة هامـشية فقـط، ومل حتـصل       

ففـي الـشرق األوسـط ومشـال أفريقيـا وجنـوب آسـيا علـى         . النساء عموما علـى وظـائف الئقـة     
  .)١٤( يف املائة٣٠ناث يف جمموع العمالة عن نسبة سبيل املثال، تقلّ حصة اإل

وعلـى الـرغم    . وال يزال العنف ضد املرأة ميثل آفة كـبرية علـى البـشرية يف كـل مكـان                   - ٢٢
كـثريا مـا ال تكـون        الرامية إىل التصدي للعنف ضد املرأة، فإن هذه اجلهود           املبادراتمن زيادة   

  .)١٢(يدا أو متواصلة أو منسقة تنسيقا جشاملة أو متسقة
  

  إحراز تقدم كبري فيما يتعلق ببعض األهداف اإلمنائية لأللفية ذات الصلة بالصحة     
 يف الــسنة حالــة مليــون ١٢,٥ مــن دد وفيــات األطفــال دون ســن اخلامــسةاخنفــض عــ  - ٢٣

وازداد عــدد األشــخاص يف البلــدان املنخفــضة  .)١٥()٢٠٠٨(حالــة  اليــني م٨,٨إىل ) ١٩٩٠(
فريوسـات لفـريوس نقـص      للرترووسطة الدخل الذين يتلقون عالجـاً مـضاداً         الدخل والبلدان املت  

، وأُحـرز تقـدم كـبري يف        )١٦()٢٠٠٨-٢٠٠٣( أضـعاف يف مخـس سـنوات         ١٠املناعة البـشرية    

__________ 
األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة      القـصور يف حتقيـق      ، فرقـة العمـل املعنيـة ب       )٢٠٠٩(جمموعة األمم املتحـدة اإلمنائيـة         )١٣(  

، متـاح يف املوقـع   “زيـز املـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة      تع : ضمن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة       ٣اهلدف  ”
http://www.undg.org/docs/10816/MDG-1.doc.  

ــدويل    )١٤(   ــك ال ــام    ، )٢٠٠٩(البن ــاملي لع ــر الرصــد الع ــة   ،٢٠٠٩تقري ــة لأللفي ــداف اإلمنائي ــق، رصــد األه :  املرف
  .مؤشرات خمتارة

  )١٥(  www.childinfo.org.  
  آخــر تطــورات وبــاء اإليــدز  اإليــدز، /دة املــشترك املعــين بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية برنــامج األمــم املتحــ  )١٦(  

  .٢٠٠٩لعام 
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ج أكثـر   وحاليـاً، ُيعـالَ   .  السل واملالريا  ملكافحةختفيض الوفيات جّراء احلصبة وتوفري التدخالت       
  . ابة مبرض أو أكثر من األمراض املدارية املهملة مليون شخص سنويا من اإلص٥٠٠من 
ق العديــد مــن مــن غــري املــرّجح أن حيقِّــفاســتنادا إىل االجتاهــات احلاليــة، وومــع ذلــك،   - ٢٤

فقـد اخنفـض معـدل      . ٢٠١٥البلدان األهداف اإلمنائية لأللفية ذات الصلة بالصحة حبلول عـام           
ة يف  ايـ احل مولـود علـى قيـد      ١ ٠٠٠فاة لكـل     حالة و  ٩٩وفيات األطفال يف البلدان النامية من       

 يف خفــض هــذا ة املتمثلــالغايــةوهــذا أقــل بكــثري مــن  .)١٥(٢٠٠٨ يف عــام ٧٢ إىل ١٩٩٠عــام 
وعــالوة علــى ذلــك، ). مولــود حــي ١ ٠٠٠لكــل حالــة وفــاة  ٣٣إىل (املعــدل مبقــدار الثلــثني 

 يستحق الـذكر هـو عـدم        وأكثر ما . ن كان متفاوتا فيما بني البلدان وداخلها      معدل التحسّ  فإن
الفتـرة الـيت تلـي الـوالدة     (إحراز تقـدم يف احلـد مـن الوفيـات خـالل الـشهر األول بعـد الـوالدة                   

 يف املائة من الوفيات بـني األطفـال دون سـن            ٣٦وعلى الصعيد العاملي، حتدث نسبة      ). مباشرة
  .اخلامسة يف هذه الفترة

ــدة بفــريوس نقــص املن     - ٢٥ ــغ عــدد اإلصــابات اجلدي ــشرية  وبل ــون يف عــام  ٢,٧اعــة الب  ملي
. ١٩٩٦ يف عـام  يـني  مال٣,٥ يف املائة عن الذروة اليت بلغت      ٣٠، أي باخنفاض نسبته     ٢٠٠٨

فريوسـات ارتفـع    لرتروويف الوقت نفسه، فإن نـسبة األشـخاص الـذين يتلقـون عالجـاً مـضاداً ل                
 يف املائـة يف عـام       ٤٢إىل   يف املائة من احملتاجني إىل هـذه العقـاقري يف بدايـة العقـد                ٥من أقل من    

، وازداد عدد النساء اللوايت يتلقني عالجا ملنع انتقال فريوس نقـص املناعـة البـشرية مـن             ٢٠٠٨
ــن     ــعاف أي مـ ــة أضـ ــل ثالثـ ــام  ١٥األم إىل الطفـ ــة يف عـ ــة يف  ٤٥ إىل ٢٠٠٥ يف املائـ يف املائـ

  .)١٦(٢٠٠٨ عام

اء ألن التدخالت الالزمة علـى      بيد أن هذا التقدم مل يكن كافيا لعكس مسار هذا الوب            - ٢٦
  يف تلقّــيفلكــل شخــصني يبــدآن: صــعيد الوقايــة والعــالج غالبــا مــا كانــت تقــصِّر يف التغطيــة  

فريوســات، حتــدث مخــس حــاالت إصــابة جديــدة بفــريوس نقــص املناعــة للرتروالعــالج املــضاد 
  .ومل تتلق الوقاية ما يكفي من االهتمام باعتبارها من األولويات. البشرية
ــوايت خــضعن   ٢٠٠٨وباإلضــافة إىل ذلــك، ففــي عــام     - ٢٧ ــسبة احلوامــل الل ، مل تتجــاوز ن

 يف املائـة،  ٢١ يف هـذا الـصدد    املناعـة البـشرية وتلقـني املـشورة       للفحص املتعلـق بفـريوس نقـص      
نسبة الثلث فقط من احلوامل اللوايت اكُتـشفت إصـابتهن بفـريوس            مل جير تقييم الحق إال ل      بينما

صول علــى ملعرفــة مــدى أحقيتــهن يف احلــ الرعايــة الــسابقة للــوالدة أثنــاءرية نقــص املناعــة البــش
وال يــتم بانتظــام رصــد احتياجــات تنظــيم  .)١٧( لعــالج صــحتهنفريوســاترتروعــالج مــضاد لل

__________ 
اإليـدز، ومنظمـة   /وبرنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقـص املناعـة البـشرية   منظمة الصحة العاملية،     )١٧(  

  .)٢٠٠٩سبتمرب، /أيلول(األمم املتحدة للطفولة، حنو إتاحة اخلدمات للجميع، تقرير مرحلي 
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 ومـدى حـصوهلم     ني بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية         لألشـخاص املـصاب    على حنو طوعي  األسرة  
 أفريقيا جنوب الصحراء الكـربى، حيـث سـّجل       إحلاحا يف  أشدوهذه املشاكل   . على اخلدمات 

ويف أمـاكن أخـرى، يتركـز وبـاء         . انتشار فريوس نقص املناعة البشرية أعلى معدالته حـىت اآلن         
 يف صـفوف الفئـات الـسكانية الرئيـسية الـيت تعـد أكثـر        يف األغلبفريوس نقص املناعة البشرية     

ن واملـشتغلون بـاجلنس والرجـال    عرضـة لإلصـابة، مبـن يف ذلـك مـن يتعـاطون املخـدرات بـاحلق        
  . الذين يقيمون عالقات جنسية مع غريهم من الرجال

، ويتراجـع اآلن  ٢٠٠٤ويبدو أن معدل اإلصابة العاملي بالسل قـد بلـغ ذروتـه يف عـام                  - ٢٨
باستثناء البلدان األفريقية حيث يرتفع معدل انتـشار فـريوس نقـص            (ببطء يف معظم أحناء العامل      

وُيعـدُّ وبـاء الـسل املقـاوم      . ومع ذلك، ال يزال العبء الذي ميثلـه الـسل كـبرياً           ). املناعة البشرية 
لألدوية املتعددة مصدر قلق كبري، كما تزداد األدلة على ظهور نوع من الـسل شـديد املقاومـة       

  .لألدوية
   إىل حـــوايلأدى، ممـــا ٢٠٠٨ يف عـــام اباملالريـــ مليـــون إصـــابة ٢٥٠ووقعـــت قرابـــة   - ٢٩

 يف املائة من هـذه الوفيـات يف أفريقيـا، ومعظمهـا             ٩٠ حنو    ووقعت .)١٨(وفاةحالة   ٨٥٠ ٠٠٠
ومــع ذلــك، مت تــسجيل تقــدم . يف صــفوف األطفــال الــذين تقــل أعمــارهم عــن مخــس ســنوات

 علـى عـدد اإلصـابات    الـيت هلـا أثـر أكيـد    رئيسي يف زيادة التدخالت الرئيسية ملكافحـة املالريـا      
 ٢٠٠٤  مـن  البلدان األفريقية خالل الفتـرة     ُزوِّدت   فقد. اطقاملن و والوفيات يف كثري من البلدان    

 مليـون ناموسـية الزمـة       ٣٤٠ مـا يزيـد علـى        بـني  مليـون ناموسـية مـن        ٢٠٠قرابة  ب ٢٠٠٩إىل  
 وازداد اســتخدام).  هنــا بأهنــا ناموســية لكــل شخــصنيالــيت ُحــددت(لتحقيــق التغطيــة الــشاملة 

 مـن   )الذين ميثلـون إحـدى الفئـات األضـعف        ( لناموسيات املعاجلة مببيدات احلشرات،   ل األطفال
ــة فقــط يف عــام  ٢ ــة يف عــام  ٢٢ إىل ٢٠٠٠ يف املائ ــة  ٢٠٠٨ يف املائ  وذلــك يف جمموعــة فرعي

 يف املائـة مـن      ٧١ نـسبة    شملت( بلدا أفريقيا تتوافر بشأهنا بيانات عن االجتاهات         ٢٦تتألف من   
مكافحـة املالريـا    يف  دان زيـادة     من هذه البل   ١١، وحقق   )السكان دون سن اخلامسة يف أفريقيا     

  .)١٩(بنسبة عشرة أضعاف على األقل

__________ 
  .٢٠٠٩تقرير عن املالريا يف العامل يف عام منظمة الصحة العاملية،   )١٨(  
وُتعـد  . ُيعد العالج الـسريع والفعـال بـالغ األمهيـة ملعاجلـة مـضاعفات املالريـا الـيت تـشكل خطـراً علـى احليـاة                           )١٩(  

ا أمـراً شـائعاً نـسبيا يف مجيـع أحنـاء      معاجلة األطفال الذين يعانون من احلمـى باسـتخدام عـالج مـضاد للمالريـ              
. أفريقيا، على الرغم من أن العديد من األطفال احملمومني ال يزالون يعـالَجون يف املنـازل وبأدويـة أقـل فعاليـة                   

 بلدان أفريقية تتوافر بشأهنا حالياً بيانات عـن اجتاهـات اسـتخدام عالجـات مركبـة حتتـوي                   ةوهناك فقط أربع  
 لعــالج األطفــال احملمــومني، وهــو اخلــط األول لعــالج املالريــا غــري املــصحوبة         علــى مــادة األرتيميــسينني  

تحقيـق  دلّ على جناحات واعدة ب    غري أن هذه البيانات احملدودة تُ     . مبضاعفات يف مجيع البلدان األفريقية تقريبا     
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   ضئيل يف تقليل الوفيات النفاسيةحتقق تقدم
يف الوقــت الــذي تتعــرض فيــه صــحة املــرأة ألشــد املخــاطر الــصحية، ال تــزال إمكانيــة     - ٣٠

ورغــم أن الــوالدات الــيت تــتم مبــساعدة     . احلــصول علــى خــدمات الــصحة اإلجنابيــة ضــئيلة     
يف  ٦١ إىل   ١٩٩٠ يف املائة يف عـام       ٥٣ من نسبة    ١٩٩٠ئيات الصحة تزايدت منذ عام      أخصا

، فلــم حيــرز ســوى تقــدم ضــئيل يف تقليــل الوفيــات النفاســية، فالوفيــات    ٢٠٠٧املائــة يف عــام 
 مولـود   ١٠٠ ٠٠٠ حالـة وفـاة بـني كـل          ٤٨٠اية مـن    النفاسية مل تنخفض إال بنسبة ضئيلة للغ      

وهبذا املعدل، لـن ميكـن حتقيـق        . ٢٠٠٥ حالة يف عام     ٤٥٠ إىل   ١٩٩٠على قيد احلياة يف عام      
. ٢٠١٥ مولود على قيد احلياة حبلـول عـام          ١٠٠ ٠٠٠ حالة وفاة بني كل      ١٢٠الغاية البالغة   

فمـن املهـم تكـريس متويـل كـاف           وكجزء من االسـتثمارات األمشـل يف بـرامج الـصحة العامـة،            
  .لصحة األم وخباصة لضمان والدات آمنة

وسجل أعلى اخنفاض يف معدالت احلمـل بـني املراهقـات يف البلـدان الـيت كانـت فيهـا                  - ٣١
املعدالت األولية منخفضة نسبيا، بينما استمرت معـدالت اخلـصوبة بـني املراهقـات مرتفعـة يف                 

وتوجد أعلى معدالت الوالدات بـني املراهقـات يف البلـدان األفريقيـة الواقعـة          . كثري من البلدان  
ــوب الــصحراء   ــالغ    جن ــا املعــدل الب ــساوي تقريب ــة والدة بــني كــل  ١٢٣الكــربى حيــث ي  حال

 فتاة مراهقة ضعف املعدل الـسائد يف بلـدان أمريكـا الالتينيـة والبحـر الكـارييب، وهـي                   ١ ٠٠٠
  . ثاين أعلى منطقة

 حـاالت   ٨وظلت حاالت اإلجهـاض غـري املـأمون مـسؤولة عـن حالـة وفـاة بـني كـل                       - ٣٢
وذلـك علـى الـرغم مـن زيـادة اسـتعمال وسـائل منـع احلمـل بـني                     ٢٠٠٥وفاة نفاسـية يف عـام       

 يف املائـة مـن      ١١ومـع ذلـك، فـإن       . املتزوجات وغريهن من النساء يف كافة أشـكال العالقـات         
 يف املائة يف البلـدان األفريقيـة الواقعـة جنـوب الـصحراء              ٢٤مبن فيهن   (النساء يف البلدان النامية     

  .تفاديه ال يستخدمن موانع للحملو الراغبات يف تأجيل احلمل أ) الكربى
  

  حتقق تقدم حمدود يف جمال االستدامة البيئية
حتقق قدر من التقدم حنو بلوغ الغاية املتعلقة بتقليـل نـسبة الـسكان الـذين ال حيـصلون                     - ٣٣

على مياه شـرب نظيفـة إىل النـصف، غـري أن النـسبة الـيت ال تتـوافر هلـا مرافـق حمـسنة للـصرف                           

__________ 
ي علـى مـادة   العالج املركـب الـذي حيتـو   بـ تغطيـة  اللى سبيل املثال، زادت غانا نـسبة  عف. تغطية عالجية فعالة  
 ، بينمــا ارتفعــت التغطيــة يف٢٠٠٨ يف املائــة يف عــام ٢٢ إىل ٢٠٠٦ يف املائــة يف عــام ٤األرتيميــسينني مــن 

كتّيـب اليـوم العـاملي       (٢٠٠٨ يف املائة يف عام      ٢١ إىل   ٢٠٠٥ يف املائة يف عام      ٢ من   املتحدة ترتانيا   مجهورية
  .)٢٠١٠أبريل /يف نيسان(  قريبا يصدر،٢٠١٠ لعام للمالريا
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واتـضح أن   ،)٢٠(٢٠٠٦  و١٩٩٠ نقاط مئوية فقـط بـني عـامي      ٨ال بنسبة   الصحي مل تنقص إ   
 مليون على األقـل مـن سـكان األحيـاء الفقـرية لـيس طموحـا بالقـدر                   ١٠٠هدف حتسني حياة    

  . الذي يلزم لعكس اجتاه التزايد يف أعداد سكان األحياء الفقرية
ــاملواد املــستنفدة لطبقــ وأســفر بروتوكــول مونتريــال    - ٣٤ عــن جنــاح يف  األوزونة املتعلــق ب

ــد علــى     ــا يزي ــاج واســتخدام م ــدرجيي إلنت ــاء الت ــستنفدة   ٩٨اإللغ ــواد امل ــع امل ــة مــن مجي  يف املائ
وعلـى النقـيض، كـان معـدل الزيـادة يف انبعاثـات ثـاين أكـسيد الكربـون أعلـى بكـثري                        .لألذون

. جتـاه ، ومل يطرأ تغري على هذا اال      ١٩٩٤-١٩٧٠ عنه يف الفترة     ٢٠٠٤-١٩٩٥خالل الفترة   
 مليـون هكتـار     ١٣ورغم اخنفاض املعدالت الصافية إلزالة الغابـات، فـإن العـامل ال يـزال يفقـد                 

ومل يعـوض غـرس     . )١٤( ماليني هكتـار مـن الغابـات األوليـة         ٦من غابات العامل كل عام، منها       
 هكتــار مــن  ماليــني٧، يفقــد العــامل حــوايل ونتيجــة لــذلك.  اخلــسارة إال جزئيــاالغابــات هــذه

  . ء احلرجي كل عامالغطا
. ٢٠١٠ومل يلب اهلدف املتعلـق بتقليـل معـدل فقـدان التنـوع البيولـوجي حبلـول عـام                      - ٣٥

ويف أحدث التقارير املقدمة إىل مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي، تعتـرف كـثري مـن       
 الطبيعـة  االحتـاد الـدويل حلفـظ   وأشـار  . احلكومات بأن اهلدف لن يتحقق على املستوي الـوطين     

.  نـوع مـن النباتـات واحليوانـات مهـددة بـاالنقراض      ١٧ ٠٠٠إىل أن حـوايل  واملوارد الطبيعيـة    
ومل يتم بعد التصدي بفاعلية لتهديدات ومسببات فقدان التنوع البيولـوجي، الـيت تـشمل مجلـة           

  .)٢١(اخأمور منها اإلفراط يف االستهالك، وفقدان املوئل واألنواع الغازية، والتلوث وتغري املن
  

  املسائل والتحديات املستجدة  -باء   
يربز هذا الفرع من التقريـر بعـض التحـديات وبعـض العوامـل املخففـة، الـيت حتمـل يف            - ٣٦

طياهتا إمكانية تقليل املكاسب وخلق عقبات أمام حتقيق األهداف اإلمنائيـة، مبـا فيهـا األهـداف                 
ــة لأللفيــة تحــديات إىل فــرص عــن طريــق التحليــل   ويتمثــل التحــدي يف حتويــل هــذه ال . اإلمنائي

  . السليم ألسباهبا األساسية ووضع سياسات مناسبة للتصدي هلا
  

__________ 
التقـدم  الربنامج املشترك بني اليونيـسيف ومنظمـة الـصحة العامليـة لرصـد إمـدادات امليـاه والـصرف الـصحي،                        )٢٠(  

نيويورك وجنيـف،  ( تركيز خاص على مرافق الصرف الصحي،   : احملرز بشأن مياه الشرب والصرف الصحي     
٢٠٠٨.(  

تقريـر معـد بنـاء علـى         (٢٠٠٩الربيـة يف عـامل مـتغري،        احليـاة   ،  االحتاد الدويل حلفظ الطبيعـة واملـوارد الطبيعيـة          )٢١(  
  ). مدرجة على قائمة االحتاد٤٤ ٨٣٨حتليل ألنواع عددها 
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  تغري املناخ
، ل قـدر يف حـدوث مـشكلة تغـري املنـاخ           تعاين أضعف فئات السكان، اليت تسببت بأقـ         - ٣٧

ويتـيح التـصدي لتحـدي تغـري املنـاخ فرصـا لتحقيـق حتـسينات         . من أشد عواقب هـذه املـشكلة      
عم يف االقتصادات واحلوكمة واملؤسسات والعالقات بني خمتلف األجيال ومـسؤولياهتا؛ ومـن    أ

ــضا يف     ــسهم أيـ ــة أن يـ ــة لأللفيـ ــداف اإلمنائيـ ــق األهـ ــأن حتقيـ ــصدي  شـ ــة للتـ ــدرات الالزمـ  القـ
  . املناخ لتحديات

والتحول إىل تقليل انبعاثات غـازات االحتبـاس احلـراري وسـلوك سـبل لتحقيـق النمـو           - ٣٨
 .)٢٢(فع ملواجهة حتـديات التنميـة وتغـري املنـاخ مهـا أمـران ضـروريان وممكنـان يف آن واحـد                   املرت

ولن ميكـن التغلـب يف النهايـة علـى ظـاهرة االحتـرار العـاملي إال بتقليـل االنبعاثـات مـن جانـب                         
. وتتوافر اخليارات التكنولوجيـة للتحـول إىل هـذه الـسبل          . البلدان املتقدمة والنامية على السواء    

ــ ــف وغــري       وسي ــصادية مكل ــة االقت ــف يف األوضــاع االجتماعي ــذا التحــول إجــراء تكي ستلزم ه
كـثري مـن    ولكـي ميكـن حتقيـق هـذا، سيـستلزم التحـول قـدرا أكـرب ب                . مسبوق يف البلدان النامية   
  .الدعم والتضامن الدوليني

ويتوقف حتقيق هذا التحول على إبرام عقد عـاملي جديـد قـادر علـى زيـادة مـستويات                     - ٣٩
ستثمار ونقل املوارد من أجل تكريس استثمارات ضخمة يف الطاقـة املتجـددة وبنـاء القـدرة                 اال

وال تتوافر حاليا ملعظم البلدان الناميـة املـوارد   . على مواجهة تغريات املناخ اليت ال ميكن تفاديها     
ت بالـسرعة  تبـاع هـذه االسـتراتيجيا     الاملالية أو املعرفة التكنولوجية أو القدرة املؤسسية الالزمة         

وال يـزال عـدم الوفـاء بااللتزامـات       .اليت تتناسب مع إحلاح التحـدي الـذي يفرضـه تغـري املنـاخ             
القائمة منذ أمد بعيـد بتقـدمي دعـم دويل يف هـذه اجملـاالت الـثالث ميثـل أضـخم عقبـة قائمـة يف             

  .هة التحدي املتعلق بتغري املناخحد ذاهتا ملواج
تتـأثر بـتغري املنـاخ، وتعـد االسـتثمارات الالزمـة لتحقيقهـا              وال غىن عن التنميـة الـيت ال           - ٤٠

. الــسبيل األساســي للتغلــب علــى مفهــوم املفاضــلة بــني حتقيــق التنميــة والتــصدي لــتغري املنــاخ    
مـع تغـري املنـاخ      وعالوة على االلتزامات احلالية بتقدمي املساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة، فـإن التكيـف               

 سـيتطلبان مـساعدة ماليـة رمبـا تـصل إىل نـسبة واحـد يف املائـة            يف البلدان النامية   تهختفيف حد و

__________ 
منـــشورات األمـــم املتحـــدة، رقـــم املبيـــع ( ،٢٠٠٩ دراســـة احلالـــة االقتـــصادية واالجتماعيـــة يف العـــامل لعـــام  )٢٢(  

A.09.II.C.1.(  
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، وهـو مبلـغ صـغري باملقارنـة     )٢٣(٢٠١٥ أخرى من الناتج احمللي اإلمجايل للبلـدان الغنيـة يف عـام           
وسـيتعني تـشجيع ودعـم كـثري مـن النـهج            . بالتكاليف املرجح أن تترتب على عدم اختاذ إجراء       

 األراضــي شــديدة إصــالحشمــسية علــى نطــاق واســع و البديلــة، مــن قبيــل اســتخدام الطاقــة ال 
وســتلزم حــوافز اقتــصادية . هلــذه النــهج بــل وحــىت تقــدمي إعانـات  ،التـدهور أو غــري املــستخدمة 

  .جيل التحول إىل تكنولوجيات أنظفلتع
  

  التمويل واالقتصاد واألمن الغذائي: األزمات احلالية
زمـة املاليـة واالقتـصادية احلاليـة متكنـت          رغم أن التدابري املتخـذة حـىت اآلن ملواجهـة األ            - ٤١

من منع حدوث تراجع اقتصادي أشد وطأة، فإهنا مل ترق بعد إىل مستوى حل مستدام طويـل                 
 تــدمري األســواق ســببا يفومل يبــذل ســوى القليــل ملواجهــة قــوى املــضاربة الــيت كانــت . األجــل
 املاليـة إىل    لإلصـالحات رمسيـة   وركزت املناقـشات الدوليـة ال     .  القطاع العقاري  ألولوياتاملالية  

حد كبري حىت وقت قريب علـى أجـور التنفيـذيني ولـيس علـى حتـسني تنظـيم األسـواق املاليـة،                  
  . األساسية وعلى النظام التجاري على أسواق العملة والسلع األزمةناهيك عن أثار

 عـاىن  وممـا ال شـك فيـه أن أوجـه الفـشل الـيت             . وسيتعني إصـالح اهليكـل املـايل العـاملي          - ٤٢
ــرأس املــال        ــادة املتطلبــات املتعلقــة ب ــة وزي ــة التنظيمي ــستلزم حتــسني الرقاب ــها القطــاع املــايل ت من

ــة ومنــصفة للتعامــل مــع املؤســسات املاليــة   تبــاعاواالحتيــاطي،  ألضــخم مــن أن ا” تــدابري فعال
ري  تقليل تقلب األسواق املالية وزيادة إمكانية التنبـؤ مبـا جيـ            وسيتعني أيضا  .“بسقوطهايسمح  
ويف الوقــت نفــسه، ســيتعني تــصميم هــذه املبــادرات تــصميما ســليما لــضمان أن تــساعد . فيهــا

اخلـاص فـضال عـن ضـمان عـدم      من جانـب القطـاع   أيضا يف زيادة كل من االستثمار والطلب    
ومـن املهـم أيـضا أال تلجـأ جهـود اإلنعـاش             . اهنيار جهود اإلنعاش مبجرد تراجع اجلهـود العامـة        

 لالقتـصادات   اإلنتـاجي وجيب املضي قدما يف حتقيق التكامل       .  أو خفية  صرحيةة  إىل تدابري محائي  
ــع مر ــصاف  ام ــاة اإلن ــة    ع ــن اخلــدمات االجتماعي ــوفري حــد أدىن م ــري ذلــ وت ــدابري   وغ ــن ت ك م
  .االجتماعية احلماية
. وينبغــي اللجــوء إىل تــدابري ابتكاريــة للتــصدي ألزمــة األغذيــة وغريهــا مــن األزمــات     - ٤٣

.  على نطاق أوسـع    للتطبيق االبتكارات اهلامة الفعالة من حيث التكلفة جاهزة         وهناك كثري من  
ــة  ــةوهــي تــشمل أصــناف األغذي ــة وال  املغذي ــة( ضــافيةاإلتكميلي وتتــصدى ) املغــذيات التكميلي

ــة          ــريوس نقــص املناع ــصابون بف ــهم امل ــن بين ــال واملرضــى، م ــصغار األطف ــة ل الحتياجــات معين
__________ 

  )٢٣(  Nicholas Stern, “Deciding our future in Copenhagen: Will the world rise to the challenge of climate 

change?”, Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment, policy brief 

(December 2009) p.3 and World Economic and Social Survey 2009.  



A/64/665  
 

10-23800 17 
 

وينبغي أن تزيد حـصة الزراعـة   .  احمللي للمغذيات  واإلنتاجلغذائية   وزيادة تنويع املواد ا    ،البشرية
 بعـد أن بلغـت   ٢٠٠٦ئـة فقـط يف عـام      يف املا  ٤من املساعدة اإلمنائية الرمسية، اليت كانت جمرد        

 جديـدة ضـخمة لتعزيـز       اسـتثمارات وينبغي توجيـه    .  يف املائة قبل عدة عقود مضت      ٢٠حوايل  
نولوجيـات أكفـأ إلدارة امليـاه، واسـتعادة مغـذيات التربـة،       قدرات صغار املزارعني، وتطبيـق تك    

 للوصـول    فـرص لـصغار املـزارعني      وإتاحـة وتوفري مزيد من األصناف الزراعية املقاومة لإلجهاد        
  . السوقإىل
  

  تها األزمات اإلنسانية ومواجهاتقاءتكثيف     
 البلــدان يتزايــد خطــر وقــوع الكــوارث علــى نطــاق عــاملي، ويتركــز إىل حــد كــبري يف    - ٤٤

وميكن أن يكون لتقليل خطر وقوع الكوارث وزيـادة املرونـة      . )٢٤(املتوسطة واملنخفضة الدخل  
ــضاعفة وميكــن أن يعجــل        ــار م ــة آث ــة يف خمتلــف قطاعــات التنمي ــة األخطــار الطبيعي يف مواجه

بناء قـدرة األمـم     : ٢٠١٥-٢٠٠٥و  غوُيلزم إطار عمل هيو    .بتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية   
لذي صدقت عليـه الـدول األعـضاء، مجيـع البلـدان ببـذل              ، ا تمعات على مواجهة الكوارث   واجمل

ويربز فقدان األرواح املـروع يف هـاييت        . ٢٠١٥جهود لتقليل خطر وقوع كوارث حبلول عام        
مواجهـة جمموعـة مـن األخطـار     علـى   مبـا يكفـي    قـادرة ضرورة أن تكون البيئة اليت يبنيها البشر        

  . اهتزازية أو مناخيةاحملتملة، سواء كانت 
هليـة هتديـدا خطـريا      األرتاعـات    ال وأبني البلـدان    سواء  وتشكل أيضا الرتاعات املسلحة       - ٤٥

لألمن البشري وكذلك للمكاسب الـيت حتققـت بـشق األنفـس فيمـا يتعلـق باألهـداف اإلمنائيـة                    
لتعزيــز  ورتاعــاتوهنــاك حاجــة ماســة لــذلك للتركيــز علــى األســباب اجلذريــة هلــذه ال . لأللفيــة

ويـستلزم ذلـك تعزيـز املؤسـسات الـيت تقلـل مـن حـدة الـصراعات                  .  البـشر  حمورهـا احللول اليت   
 التــوترات القائمــة وحلــها قبــل أن تتحــول إىل نزاعــات مــسلحة وتــؤدي إىل  حتديــدفــضال عــن 

وينبغي أن تشمل اإلصالحات الرامية إىل تعزيـز املؤسـسات تـشجيع الـشفافية              . أزمات إنسانية 
لمجتمعــات احملليــة، الــيت مل تكــن ممثلــة بقــدر كــاف يف الــسابق، للتعــبري عــن  لصــة وإعطــاء الفر

  .ح صاحبة مصلحة يف عملية السالمآرائها ومتثيل نفسها لتصب
وينبغـي أن يـشمل هـذا تعزيـز     . وما حيدث بعد التوصل إىل حل للرتاع له أمهية حامسـة         - ٤٦

احلـد مـن العنـف املـسلح، وتقـدمي دعـم       سيادة القانون والعدالـة واألمـن، وتنفيـذ اسـتراتيجيات          
ــة، وإشــراك       ــاء القــدرات، وإقامــة مؤســسات دميقراطي ــصادي، وإعــادة بن مبكــر لإلنعــاش االقت

__________ 
  ظـل   املخـاطر والفقـر يف     :٢٠٠٩ لعـام    أن احلـد مـن خمـاطر الكـوارث        تقرير التقييم العاملي بـش    ،  األمم املتحدة   )٢٤(  

  .مناخ متغري
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ــة هلــذه االســتراتيجيات       ــها الوطني ــويض ملكيت ــاملي دون تق ــد يف اهليكــل الع ــدان مــن جدي . البل
م املـساواة والتمييـز يف      وينبغي االستفادة من هذه الفترة بقدر أكرب من الفعالية للقضاء على عد           

  .املمارسة على السواء، وضمان املساواة يف احلصول على املوارد والفرصيف القانون و
  

  التصدي لالحتياجات اخلاصة ألضعف الفئات
 جيب تركيز االهتمام علـى االحتياجـات اخلاصـة ألضـعف الفئـات وعلـى أوجـه عـدم               - ٤٧

ف األبعــاد االقتــصادية واالجتماعيــة علــى أســاس  املــساواة الــضخمة واملتزايــدة القائمــة يف خمتلــ 
وتـرد فيمـا يلـي      . جغرايف وجنساين وعمري وعجـزي وعرقـي وغـري ذلـك مـن أوجـه الـضعف                

  :بعض النقاط اهلامة
األطفال من األسر الفقرية واملناطق الريفية واألحياء الفقرية وغري ذلـك            يواجه  )أ(  

وتــصل . صول علـى تعلـيم جيـد النوعيـة    مـن الفئـات احملرومـة عقبـات رئيـسية فيمـا يتـصل باحلـ        
 يف املائـة ثـراًء وتلـك        ٢٠الفجوة يف اإلملام بالقراءة والكتابة بني األسر، اليت توجد ضمن أعلى            

وال يـزال األطفـال املعوقـون ضـمن         .  نقطـة مئويـة    ٤٠ يف املائـة، إىل      ٢٠اليت توجد ضمن أفقر     
  ؛)١١(أكثر الفئات هتميشا وأقلها التحاقا باملدارس

فاألطفــال الــذين . األطفــال الــصغار للغايــة مــن الــضعف بــشكل خــاص يعــاين  )ب(  
يتعــرض منــوهم لإلعاقــة وهــم يف عمــر عــامني يعــانون علــى األرجــح مــن عواقــب حــادة طــوال 

 لنمو املعريف والفرص االقتصادية؛حياهتم من حيث ضعف الصحة ونقص ا

ــة بــني الفقــراء،       )ج(   ــة للغاي ــسبة عالي ــنخفض  تــشكل الــشعوب األصــلية ن حيــث ت
وهـي عرضـة   . ة كثريا عـن املـستويات الوطنيـة       يمستويات حصوهلا على خدمات صحية وتعليم     

 يف املائـة مـن أفقـر        ١٥وتشكل الشعوب األصلية نـسبة      . على وجه خاص ملخاطر تدهور البيئة     
ــانون مــن فقــر مــدقع وعــددهم        ــذين يع ــون ٩٠٠ســكان العــامل، وثلــث ســكان الريــف ال  ملي

 ؛)٢٥(نسمة

ــة الواقعــة  ١٥ مليــون طفــل دون ســن  ١,٨ حــوايل يعــاين  )د(    يف البلــدان األفريقي
 مليـون طفـل     ١٢ بينمـا فقـد حنـو      جنوب الصحراء الكربى مـن فـريوس نقـص املناعـة البـشرية،            

 بلــدا تتــوافر بــشأهنا بيانــات    ٥٦ويف .  أو كليهمــا بــسبب اإليــدز  ه أحــد أبويــ ١٨دون ســن 
االت التحـاق األيتـام الـذين فقـدوا أبويهمـا           استقصائية حديثـة عـن األسـر املعيـشية، تقـل احتمـ            

ــا مــا يتولــون مهــام رب األســرة ويتحملــون مــسؤوليات    ١٢باملــدارس بنــسبة  ــة، وغالب  يف املائ
__________ 

، متاحـة يف املوقـع      “إحصاءات وحقـائق أساسـية عـن الـشعوب األصـلية          ”الصندوق الدويل للتنمية الزراعية،       )٢٥(  
www.ruralpovertyportal.org.  
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 بوجـه خـاص علـى الفتيـات الـاليت تقـل             اورمبا يكون تأثري التيتم شـديد     . ضخمة يف عمر مبكر   
 حيظــون بتوجيــه ومحايــة واألطفــال الــذين ال .)٢٦(بــصفة عامــة احتمــاالت التحــاقهن باملــدارس 

رعــاهتم األساســيني يكونــون أكثــر عرضــة ألن يــصبحوا ضــحايا للعنــف واالســتغالل واالجتــار   
ــرض والــصدمات البدنيــة            ــن ســوء التغذيــة وامل ــن األضــرار النامجــة ع ــز وغــري ذلــك م والتميي

والفتيـات الـاليت ال يـنعمن بـصحبة ذويهـم يكـن             . والنفسية، وضـعف النمـو املعـريف والعـاطفي        
 ؛رضة على وجه خاص لالعتداء اجلنسيع

 حــوايل التــشريد القــسري، بلــغ عــدد مــن يعــانون مــن  ٢٠٠٨ويف هنايــة عــام   )هـ(  
 ٨٢٧ ٠٠٠ مليـون الجـئ و       ١٥,٢ومـن بـني هـؤالء       . مليون فرد يف خمتلف أرجاء العـامل       ٤٢

.  مليـون شـخص مـن املـشردين داخليـا          ٢٦ ، و )حـاالت تنتظـر البـت فيهـا       (من طـاليب اللجـوء      
 يف املائة من الالجئني وطاليب اللجوء، ونصف مجيـع املـشردين    ٤٧ثل النساء والفتيات نسبة     ومت

ــدين  ــا والعائ ــشكل األطفــال دون ســن  . داخلي ــسبة  ١٨وي ــا ن ــة مــن الالجــئني  ٤٤ عام  يف املائ
 ماليني الجـئ يف حبائـل حـاالت مطولـة يكـاد ينعـدم       ٥,٧ويقع ما يزيد على   . وطاليب اللجوء 

 يف املائــة مــن الالجــئني يف ٧٠اد حــل يف املــستقبل القريــب، مــن بينــهم حنــو األمــل فيهــا يف إجيــ
ــا ــة الواقعــة جنــوب   ١٠ مــن كــل  ٧ويقــيم يف الغالــب   .)٢٧(أفريقي ــدان األفريقي  الجــئني يف البل

الصحراء الكربى يف خميمات لالجئني منعزلة وغري آمنة، ويف ظل قيود على احلركة تـؤثر علـى                 
 )٢٨(افر هلم إال قدر حمدود مـن اخلـدمات الـصحية واخلـدمات األخـرى           العمالة والتعليم، وال يتو   

ــة علــى مــساعدات ال جتــاوز مــستوى الكفــاف أو أدىن، ويعيــشون حيــاة فقــر      ويــصبحون عال
  . وإحباط وإمكانيات مهدرة

__________ 
ــة متعــددة واملعــين     )٢٦(    البــشرية واإليــدز  بفــريوس نقــص املناعــة برنــامج األمــم املتحــدة املــشترك املــشمول برعاي

  ).٢٠٠٨ (“ تقرير عن وباء اإليدز العاملي”،)٢٠٠٨(
 الالجئــون وطــالبو اللجــوء   :٢٠٠٨االجتاهــات العامليــة لعــام   مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني،       )٢٧(  

  ).٢٠٠٩( والعائدون واملشردون داخليا وعدميو اجلنسية
  .)٢٠٠٦ (املشردون يف األلفية اجلديدة: ٢٠٠٦جئني يف العامل لعام حالة الالاملصدر نفسه،   )٢٨(  
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ــداف        -ثالثا    ــوغ األه ــدم يف بل ــل بالتق ــصل بالتعجي ــا يت ــستفادة فيم ــدروس امل ال
  اإلمنائية لأللفية

  )٢٩( املستفادةالدروس  -ألف  
  امللكية الوطنية

لالســـتراتيجيات اإلمنائيـــة أمـــرا أساســـيا، نظـــرا ألن الـــسياسات  تعـــد امللكيـــة الوطنيـــة  - ٤٨
والربامج املعدة على أساس أن مقاسا واحـدا يناسـب اجلميـع مآهلـا إىل الفـشل، وذلـك بـسبب                     

والظــروف ) ارةاملــوارد واملؤســسات واإلد(الفــروق الــشاسعة بــني البلــدان مــن حيــث قــدراهتا   
وتعد امللكية أمـرا حيويـا أيـضا لـضمان االلتـزام الـوطين باألهـداف            . التارخيية واجلغرافية كذلك  

واتبعت البلدان اليت أحرزت جناحا مزجيا من السياسات العملية اخلارجة عن املـألوف             . اإلمنائية
ــززة    وتنفيــذ وينبغــي لــذلك تــشجيع البلــدان علــى تــصميم      . باالســتعانة بقــدرات داخليــة مع

ــة    ــدراهتا الداخلي ــز ق ــة وتعزي ــدعم هــذه    . اســتراتيجياهتا اإلمنائي ــة أن ت ــشراكات العاملي وينبغــي لل
  .ية وجهود بناء القدرات الداخليةاالستراجتيات اإلمنائية الوطن

  
  النمو املستدام واملنصف

 يالنمو املـستدام واملنـصف الـذي يتحقـق بنـاء علـى تغـري اقتـصادي هيكلـي دينـام                     يعد  - ٤٩
وميكّـن أيـضا مـن إحـراز تقـدم أسـرع حنـو         . مرا ضروريا إلحراز تقـدم ضـخم يف تقليـل الفقـر           أ

ورغـم أن النمـو االقتـصادي يعـد أمـرا ضـروريا، فإنـه        . بلوغ األهداف اإلمنائية األخرى لأللفية   
والبلـدان الـيت أحـرزت أكـرب قـدر مـن النجـاح يف          . ليس كافيا إلحراز تقدم يف احلد مـن الفقـر         

قر املدقع، متكنت مـن القيـام بـذلك عـن طريـق احملافظـة علـى حتقيـق منـو اقتـصادي                       احلد من الف  
مرتفع على مدى فترات مطولة، وجنح معظمها يف أداء ذلـك مـن خـالل وثبـة يف عمليـة النمـو             

. عن طريق زيادة اإلنتاجية الزراعية اليت تبعها منو نشط لقطـاعي الـصناعة واخلـدمات احلـديثني                
ياسات الصناعية الفعالة أساس التحول االقتصادي، ويسر النمـو املرتفـع    وشكلت يف املعتاد الس   

ودعم منو الـدخول زيـادة تـوافر املـوارد إذ أنـه ييـسر، عنـد        . خلق الوظائف ومنو دخول العمال 
ــها دعمــا       ــة ونوعيت ــة باخلــدمات االجتماعي ــة، حتــسني التغطي ــة كافي ــسياسات اجتماعي ــه ب اقتران

  .خرى لأللفيةلتحقيق األهداف اإلمنائية األ
  

__________ 
قريـر عـن احلالـة      ت: إعـادة الـتفكري يف الفقـر      لالطالع على األدلة واملناقشات التحليلية، برجـاء االطـالع علـى              )٢٩(  

لفيـة التابعـة   ، وتقرير فرقـة العمـل املعنيـة بأوجـه القـصور يف حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأل               االجتماعية يف العامل  
النمــو االقتــصادي يف وانظــر أيــضا، البنــك الــدويل، ). www.undg.orgنظــر ا(جملموعــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة 

  .)٢٠٠٥( التعلم من عقد من اإلصالح: التسعينيات
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  سياسات االقتصاد الكلي التطلعية
سياســات الزمــة للحفــاظ علــى اســتدامة      تعــد سياســات االقتــصاد الكلــي التطلعيــة      - ٥٠

. استراتيجيات االستثمار العام دعمـا لنمـو واسـع القاعـدة ولتحقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة                  
ا حبيـث ينـصب علـى اسـتقرار         وينبغي أال تضّيق سياسـات االقتـصاد الكلـي مـن نطـاق تركيزهـ              

ولـذلك  . الديون وكبح التـضخم، بـل ينبغـي أن تـدعم يف النهايـة منـو النـاتج احلقيقـي والعمالـة                     
يتعني غالبا ختفيف القيود املالية والنقديـة الـصارمة بـال داعـي، وتطبيـق سياسـات ماليـة ونقديـة              

ــل         ــة والــدخول وتقلي ــصادية مــن أجــل زيــادة العمال أثــر الــصدمات  معاكــسة للــدورات االقت
ويــستدعي هــذا قيــام البلــدان بتعزيــز تعبئــة املــوارد . الفقــريف اخلارجيــة وغريهــا مــن الــصدمات 

ومــن شــأن . تبــاع آليــات تــشجع تطبيــق سياســات معاكــسة للــدورات االقتــصادية االداخليــة و
تعزيز التعاون الدويل من أجل دعم مجع اإليـرادات الـضريبية وزيـادة القـدرة علـى حتمـل أعبـاء             

  .ديون السيادية أن يدعم إىل حد كبري القدرات املالية جلميع البلدانال
  

   اخلدمات االجتماعية
 مـن   يعد ضمان إمكانية حـصول اجلميـع علـى اخلـدمات االجتماعيـة وتـوفري حـد أدىن                   - ٥١

ــد مــن        ــق مزي ــز وحتقي ــة واســعة النطــاق مــن األمــور األساســية لتعزي ــة بتغطي ــة االجتماعي احلماي
فقـد كانـت وطـأة العواقـب االجتماعيـة          . صل ببلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية    املكاسب فيما يت  

ــيت كانــت نظمهــا ا      ــدان ال ــدر يف البل ــصادية حمــسوسة بأشــد ق ــة علــى  لألزمــات االقت الجتماعي
واألهـم مـن ذلـك أن       . ، وساءت نتيجة لضعف قدرهتا املؤسسية واملاليـة       أضعف وأقل ما يكون   

 اهنيار النمو نتيجـة ألزمـات خارجيـة أو كـوارث طبيعيـة              التماسك االجتماعي قد يتمزق، عند    
مـن أن  ولـيس مثـة مـا يـدعو إىل االسـتغراب       . أو أوبئة صـحية، ويـؤدي إىل وقـوع عنـف أهلـي            

، وأيضا أكثر تكرارا، يف اجملتمعـات األفقـر، وخاصـة عنـدما تكـون               العنف األهلي أكثر انتشارا   
تكفل احلماية االجتماعيـة وتعـزز التكامـل    احلكومات غري راغبة أو غري قادرة على بذل جهود  

 من احلماية االجتماعيـة     وينبغي لذلك أن تعتمد احلكومات برامج لتوفري حد أدىن        . االجتماعي
للجميـــع لـــدعم احملافظـــة علـــى ســـبل كـــسب العـــيش وجتديـــدها، وخاصـــة للفئـــات احملرومـــة  

ة مــن التحــويالت  يعــزز جمموعــ“احلــد األدىن مــن احلمايــة االجتماعيــة ”ومفهــوم . والــضعيفة
ــية         ــسلع واخلــدمات األساس ــى ال ــن احلــصول عل ــراد م ــيت متكــن األف ــة ال ــوق االجتماعي . واحلق

وخمططات احلماية االجتماعية ليست مستصوبة فحسب، بل إهنـا شـرط ضـروري ال غـىن عنـه            
وينبغـي  . لتحقيق تنمية شاملة للجميع عن طريق التصدي لعدم املساواة واالستبعاد االجتمـاعي  

ــة علــى أهنــا تــشمل مــا يلــي    أن ينظــ ــة االجتماعي دعــم صــغار املــالك  : ر بــشكل عــام إىل التنمي
ــة يف املــدارس، واحلــصول علــى اخلــدمات الــصحية      ــة، وتقــدمي تغذي ــرامج التغذي ــزراعيني، وب ال
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األساسية والتعليم األساسي، واحلصول علـى امليـاه املأمونـة ومرافـق الـصرف الـصحي، وتقـدمي                
تعــاين مــن ة الفقــرية سـواء كانــت مـن الــشعوب األصـلية أو مــن أسـر     الـدعم إىل األســر املعيـشي  

وغالبا ما ميكن لربامج الغذاء مقابـل العمـل أن تـوفر            . أو من أسر فقرية ألسباب أخرى     اإلعاقة  
مــن قبيــل (ط للحمايــة االجتماعيــة األساســية وتــوفري خطــ. وســيلة حيويــة لتخفيــف الــصدمات

للجميع هـي أمـور ممكنـة ماليـا بالنـسبة           ) ويل النقدية املعاشات االجتماعية وغريها من برامج حت     
دوليـة وفـرية   ولكن ليس ألفقرهـا إال إذا كانـت تتلقـى مـساعدة        ،)٣٠(ملعظم االقتصادات النامية  

  .لتمويل هذه الربامج
  

  عدم املساواة
اللــذين يقلــال مــسامهة النمــو يف  جيــب التــصدي لعــدم املــساواة واالســتبعاد االجتمــاعي  - ٥٢

ويلزم أن يتم بقدر كبري تقليل عدم املـساواة يف احلـصول علـى     . داف اإلمنائية لأللفية  بلوغ األه 
وبينمـا تـسعى معظـم التـدخالت املتـصلة باألهـداف            . احلماية االجتماعية والفـرص االجتماعيـة     

اإلمنائيــة لأللفيــة يف املقــام األول إىل االنتــصاف مــن عــدم املــساواة يف احلــصول علــى اخلــدمات  
، فتركــز تــدخالت أخــرى علــى عــدم  )لــصحة والتعلــيم وامليــاه والــصرف الــصحي العمالــة وا(

  . املساواة يف احلصول على احلماية االجتماعية والفرص االقتصادية
  

  اجملتمعات احمللية
تعد االستراتيجيات الكلية اليت تقودها اجملتمعات احمللية استراتيجيات فعالة بقـدر أكـرب           - ٥٣

فقد أظهر مشروع قرى األلفية، الذي يدعمه برنامج األمـم املتحـدة           . امن الربامج القائمة بذاهت   
اإلمنائي مع كثري مـن املؤسـسات الـشريكة مـن اجملتمـع املـدين واألكـادميي وقطـاع األعمـال أن                  
االستثمارات املتـضافرة يف جمـاالت الزراعـة والـصحة والتعلـيم والبنيـة التحتيـة وتنميـة األعمـال                    

ي إىل تقدم سـريع وضـخم يف األمـن الغـذائي واالنتظـام يف املـدارس                 وحفظ البيئة ميكن أن تؤد    
. واألداء املدرســي وتقليــل اجلــوع وحتــسني ســبل كــسب العــيش وذلــك يف فتــرة زمنيــة قــصرية 

وينبغي للحكومـات والـشركاء يف التنميـة أن يركـزوا بقـدر أكـرب علـى النـهج الكليـة مـن هـذا                      
واء، وينبغـي أن يوسـعوا نطـاق اجلهـود الناجحـة      القبيل يف السياقني الريفي واحلضري على الـس      

  . املبذولة حاليا
  

__________ 
ت إحاطـات عـن سياسـا   ، ?Can low-income countries afford basic social security“”منظمة العمل الدولية،   )٣٠(  

  ).٢٠٠٨جنيف، (، ٣، الورقة رقم الضمان االجتماعي
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  التدخالت
ــرامج التـــدخل احملـــدد الغـــرض   - ٥٤ ــة  املعتمـــدة ع أثبتـــت بـ ــة وخاصـ ــتثمارات عامـ لـــى اسـ

حنــو بلــوغ معظــم األهــداف    جناحهــا، وكانــت هلــا أمهيــة حامســة يف إحــراز تقــدم        متكاملــة
ــة ــة اإلمنائيـ ــة  . لأللفيـ ــتثمار يف الزراعـ ــغار  واالسـ ــه إىل صـ ــا يف    املوجـ ــرا حيويـ ــد أمـ ــالك يعـ املـ
ــة ــة يف      مكافحــ ــة حامســ ــا أمهيــ ــني هلــ ــدارس واملدرســ ــتثمارات يف املــ ــوع؛ واالســ ــوفري اجلــ تــ
واالســتثمارات يف جمــال الــصحة العامــة هلــا أمهيــة حيويــة يف حتقيــق   االبتــدائي للجميــع؛ التعلــيم

، فأمهيتـها حامسـة بالنـسبة       أما االستثمارات يف املياه والـصرف الـصحي       . ٦  و ٥  و ٤األهداف  
العامـة إىل غـرض معـني وحبجـم كـاف، فمـن        فعنـدما توجـه االسـتثمارات   . ٧لتحقيـق اهلـدف   

ــة ســريعا     ــة لأللفي ــوافر  . األرجــح أن يكــون التقــدم يف بلــوغ األهــداف اإلمنائي ــدما ال تت أمــا عن
فــإن التقــدم االسـتثمارات العامــة، مثلمــا هــو احلـال بالنــسبة جلهــود ضــمان الـوالدات املأمونــة،    

  . يكون متواضعا على أفضل األحوال
ممكــن ولـه أمهيـة حامســة مـن أجـل اإلســراع بتحقيـق التقــدم يف       والتعجيـل بالتـدخالت    - ٥٥

وميكــن أن . احلــاالت الــيت ُتــصعِّب فيهــا االجتاهــات الــسائدة بلــوغ األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة   
بسرعة مـن خـالل تزويـدهم بإمكانيـة     تؤدي التدخالت احملددة الغرض إىل حتسني حياة األفراد         

وتـشمل األمثلـة تقـدمي مـدخالت زراعيـة مدعومـة            . احلصول على السلع واخلـدمات األساسـية      
باإلعانات، وتوسيع نطاق برامج الوجبـات املدرسـية، وإلغـاء رسـوم التعلـيم والرعايـة الـصحية                  

ورغـم أن هـذه   . فقـرية املفروضة على املستعملني، وتقدمي حتويالت نقدية مشروطة إىل األسر ال 
التــدابري ينبغــي أال حتــل حمــل االســتراتيجيات اإلمنائيــة الوطنيــة املخططــة واملــدارة بــشكل جيــد    
واملدعومــة بــشراكات مــستجيبة، فإهنــا ينبغــي أال تنتظــر حــدوث التحــوالت اهليكليــة الطويلــة    

  .واألضعفاألجل ألن التأخريات هلا عواقب ضارة ال ميكن عكس آثارها على الفئات األفقر 
  

  الدعم املايل
يشكل الدعم املايل الكايف والثابت والذي ميكن التنبؤ به، وكذلك البيئة املتسقة والـيت              - ٥٦

ميكن التنبؤ هبا للسياسات، على الـصعيدين الـوطين والـدويل علـى الـسواء عناصـر هامـة لبلـوغ                     
ن التنبــؤ بــه أحــد فقــد شــكل عــدم تــوافر متويــل دويل كــاف وميكــ . األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة

ومثـة حاجـة ملحـة إىل توسـيع نطـاق الـشراكات وتعزيزهـا لتـأمني أطـر دوليــة          . العقبـات اهلامـة  
داعمة للتجارة والـضرائب والتكنولوجيـا وختفيـف حـدة تغـري املنـاخ والتكيـف معـه للمحافظـة               

نـسيقا  على التنمية البشرية الطويلة األجل؛ وإىل تـوفري متويـل كـاف وميكـن التنبـؤ بـه ومنـسق ت                    
جيدا للتنمية، يأيت من امليزانيات الوطنية واملساعدة اإلمنائية الرمسيـة واألعمـال اخلرييـة وختفيـف      

  .أعباء الديون، ومصادر متويل وأدوات وترتيبات ومؤسسات جديدة
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  احلوكمة
املتـوفرة علـى الـصعيد القطـري، والـيت تعـد             ميكن لقدرات احلوكمة والتنفيذ املؤسسي      - ٥٧

ية وغايات مرغوب فيها يف حد ذاهتا، أن تسهم يف تعجيل إحـراز التقـدم حنـو بلـوغ                   نواتج إمنائ 
وميكن للبلدان أن تعجل بإحراز التقدم حنو بلـوغ األهـداف اإلمنائيـة             . األهداف اإلمنائية لأللفية  

لأللفية عن طريـق االلتـزام باملعـايري والقـيم األساسـية إلعـالن األلفيـة مبـا فيهـا حقـوق اإلنـسان                        
ويـستلزم حتقيـق األهـداف تـوافر الرتاهـة واملـساءلة         . اواة بني اجلنسني واحلكم الـدميقراطي     واملس

ــوارد واســترداد األصــول ومكافحــة التجــاوزات        ــة إلدارة امل ــد عناصــر هام ــيت تع ــشفافية ال وال
ويعد احلكم الـدميقراطي، باعتبـاره      . والفساد واجلرمية املنظمة اليت تؤثر تأثريا ضارا على الفقراء        

ومـع ذلـك    . ية تكفل متكني األفراد واجملتمعات، أمـرا ال غـىن عنـه لتحقيـق التنميـة البـشرية                 عمل
 جنبـا إىل جنـب مـع التنميـة، وخاصـة يف             “احلكم الرشـيد  ”فينبغي السعي لبلوغ أهداف إقامة      

وينبغي التركيز يف األجل القـصري علـى إجـراء    . مواجهة قصور املوارد املالية والقدرات اإلدارية    
ت عملية تطويرية للحوكمة للتصدي لالختناقات اليت تعرقل التعجيل بالتنمية وإحـراز            إصالحا

  .بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفيةتقدم حنو 
  

   الرصد
لتحسني تـصميم الـربامج والـسياسات        حتسني الرصد والبيانات من العوامل املهمة      يعد  - ٥٨

 املـساءلة بواسـطة شـركاء التنميـة         وهو حاسم أيـضا لـضمان     . والتدخل يف الوقت املناسب فيها    
فر اإلحــصاءات املوثــوق هبــا ا، فــإن تــويءورغــم حــدوث حتــسن بطــ  .)٣١(وأصــحاب املــصلحة

لرصد التنمية ال يزال غري كـاف يف كـثري مـن البلـدان الفقـرية وال يـزال أيـضا التحـدي املتعلـق                         
رغـم االعتـراف    و. ببناء قدرة داخليـة فعالـة لوضـع سياسـة أفـضل فيمـا يتـصل بالبيانـات هـائال                   

املتزايـــد بـــأن اإلحـــصاءات تعـــد أداة ال غـــىن عنـــها للتنميـــة، فـــإن املـــوارد املخصـــصة إلعـــداد  
ويـتعني أيـضا علـى البلـدان، أن تقـوم بـدعم مـن شـركاء               . زالت حمدودة للغايـة    اإلحصاءات ما 

قـدم  التنمية، بزيادة اإلنفاق العام على األنظمة اإلحـصائية الوطنيـة مـن أجـل الرصـد الفعـال للت                  
احملرز حنو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية وسائر مؤشرات التنمية لتحسني اسـتنارة التـدخالت              

  .يف جمال السياسات هبا
  

__________ 
، مـذكرة إحاطـة أعـدها       “عد العـاملي واإلقليمـي والقطـري      تتبع ورصد األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة علـى الـصُ          ”  )٣١(  

  .٢٠٠٩أغسطس / آب٢٧مكتب السياسات اإلمنائية، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، 
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  عوامل النجاح الرئيسية
  :)٣٢(ترد أدناه عوامل النجاح الرئيسية  
  .ستراتيجيات التنميةالقيادة احلكومية الفعالة وامللكية الوطنية ال  - ١  
ــسياسا  - ٢   ــوانني،      ال ــا الق ــسياق بأهن ــذ، وتعــّرف يف هــذا ال ــدعم التنفي ــة ل ت الفعال

سـواء كانـت    (واإلجراءات اإلدارية، واملبادئ التوجيهية      واملعايري، والقواعد التنظيمية، 
الـيت تـؤثر علـى الـسلوك اخلـاص           )متعلقة باألهداف اإلمنائية لأللفيـة بالتحديـد       عامة أو 

  . التفاعل معهموتصرف مقدمي اخلدمات وغريهم ممن جيب
التحسني الكمي والنوعي ويف تركيز االستثمارات املمولة من مصادر داخليـة             - ٣  

ومـن مــساعدات إمنائيــة دوليــة علــى أســاس هنـج كلــي يــشمل صــغار املــالك الــزراعيني   
  .وجماالت الصحة والتعليم والبنية التحتية وتنمية قطاع األعمال واحلفاظ على البيئة

ــدرة املؤســسي   - ٤   ــى      الق ــصاف عل ــة بإن ــدة النوعي ــدمي اخلــدمات اجلي ــبة لتق ة املناس
املــستوى الــوطين مــن قبيــل املرافــق الكافيــة، واملــوظفني األكفــاء، واللــوازم واملعــدات    

  .املناسبة والرصد والتقييم الفعالني
مـن  حمللي مما يعزز احتماالت النجـاح       مشاركة ومتكني اجملتمع املدين واجملتمع ا       - ٥  

  .اد واجملتمعات القدرة على تويل أمور حياهتمخالل منح األفر
الشراكات العاملية الفعالة الـيت تـشمل كـل أصـحاب املـصلحة املعنـيني، مبـا يف             - ٦  

ــة، والقطــاع       ــة، واملنظمــات غــري احلكومي ذلــك احلكومــات املاحنــة، واجملتمعــات احمللي
ــع أصــحاب       اخلــاص واملؤســسات اخلاصــة،   ــام مجي ــساءلة أم ــل للم ــع خــضوع كام م

  . صلحةامل
احلوكمة الرشيدة من جانب املـاحنني واملـستفيدين علـى الـسواء، الـيت تنطـوي                 - ٧  

من جهة على تقدمي املاحنني للمعونـة يف الوقـت احملـدد وبـشكل ميكـن التنبـؤ بـه، ومـن                      
جهة أخرى، على تعزيز القـدرة احلكوميـة واجملتمعيـة يف البلـدان املـستفيدة علـى إدارة                  

  .ارد بشفافية مع اخلضوع للمساءلةموالتدفقات املتزايدة لل
  

__________ 
برنـامج  ( “تعجيل التقدم احملرز حنو بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفيـة      ”نظر  الإلطالع على مزيد من التفاصيل،        )٣٢(  

األهـداف اإلمنائيـة   بالقصور يف حتقيـق  وأعمال فرقة العمل املعنية     ) األمم املتحدة اإلمنائي، تقرير مل يصدر بعد      
  .موعة األمم املتحدة اإلمنائيةالتابعة جمللأللفية 
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ويتمثل أحد االجنازات الرئيسية للعقد املاضـي يف متتـع احلكومـات الوطنيـة وشـركائها                 - ٥٩
يف التنمية، حىت يف البلدان املتـأخرة يف تنفيـذ كـثري مـن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، حبـس جيـد                        

لتحـديات الثالثـة اهلامـة املـصادفة يف         وتركـزت ا  . بالربامج والتدخالت الالزمة لتنفيذ األهداف    
معظــم احلــاالت يف ضــرورة وجــود خطــة وطنيــة عمليــة موســعة، ومتويــل كــاف يعتمــد علــى     
مــصادر داخليــة وخارجيــة علــى الــسواء، مبــا يف ذلــك املــساعدة اإلمنائيــة، وإقامــة آليــات تنفيــذ  

نجاح احملـرز يف كـل    وتربز خطط ال  . جيدة األداء يف جمال االستثمارات العامة وتقدمي اخلدمات       
هدف من األهداف اإلمنائية لأللفيـة تكـاتف عوامـل النجـاح الرئيـسة هـذه مـع بعـضها الـبعض                

اجلغرافيـــة والدميغرافيـــة واالقتـــصادية (ورغـــم أن اخلـــصائص القطريـــة . لتحقيـــق نتـــائج رائعـــة
تتباين حتما، وإن التدخالت احملـددة الـيت طبقـت بنجـاح ختتلـف حـسب اخلـصائص                  ) والثقافية

  . القطرية فإن األمثلة هي جتسيد لعوامل النجاح املشتركة هذه
تباع هنج كلـي، وتثبـت أن حتقـق نتـائج إجيابيـة             اوتؤكد قصص النجاح كذلك حتمية        - ٦٠

يف خمتلــف األهــداف ووجــود بيئــة متكينيــة بــصفة عامــة يعــزز إمكانيــة إحــراز تقــدم مــستدام يف 
ــة    ــة لأللفي ــد وبينمــا تــساعد هــذه األهــداف يف  . بلــوغ كــل هــدف مــن األهــداف اإلمنائي  حتدي

فأوجـه التعاضـد بـني األهـداف        . ، فإنه يتعني النظر إليهـا نظـرة كليـة         جوانب مساءلتنا اجلماعية  
واالســتفادة مــن ذلــك ســتقلل  . واضــحة وال خــالف عليهــا، وفقــا ملــا اتــضح يف قــرى األلفيــة  

 جمـال التعلـيم تـستلزم علـى     فبلـوغ الغايـات يف    . التكاليف، وتزيد الفعالية، وحتفـز العمـل احمللـي        
بينما تتطلب الغايـات يف جمـال الـصحة، إحـراز تقـدم      . سبيل املثال إحراز تقدم يف جمال الصحة     

تبـاع هنـج متكاملـة إزاء    وهناك كثري مـن األمثلـة اإلجيابيـة ال       . بشأن اجلوع والتغذية، وهلم جرا    
 نوسـع نطـاق التـدخالت       وجيب أن نتعلم من هذه األمثلـة وأن       . األهداف أحرزت جناحا هائال   

ــة    . الناجحــة ــة لأللفي فقــد ُوضــعت األهــداف والغايــات واملؤشــرات املتعلقــة باألهــداف اإلمنائي
لتعكس هنجا متكامال إزاء التنمية على النحو الوارد يف اإلعالن بشأن األلفية والوثيقـة اخلتاميـة          

  .٢٠٠٥ملؤمتر القمة العاملي لعام 
  

  التعجيل بإحراز التقدم  -باء   
 خطـى التغـيري بقـدر كـبري         بتـسريع يتمثل السؤال اهلام املطـروح اليـوم يف كيفيـة القيـام               - ٦١

 إىل تقـدم  ٢٠٠٠على أرض الواقع خالل السنوات اخلمس املتبقيـة، حبيـث تتـرجم وعـود عـام              
ويف . حقيقي ألفقر سكان العامل، وخاصة يف الوقت احلايل الذي يشهد تراجعا اقتـصاديا عامليـا            

، يعد التعجيل بـإحراز التقـدم أمـرا حامسـا؛ ونظـرا ألنـه               ٢٠١٥النهائي احملدد بعام    ضوء املوعد   
مل يعد أمامنا سوى نصف عقـد بالكـاد، فيلـزم التعجيـل بقـدر كـبري بتحقيـق التقـدم، وخاصـة                        

  . بالنسبة ألفقر البلدان
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وال تــزال هنــاك فجــوات ضــخمة قائمــة، وال تــسري الكــثري مــن الغايــات علــى املــسار      - ٦٢
وعــالوة علــى ذلــك، هنــاك حتــديات قائمــة يف  . حيح لتنفيــذها يف عــدد كــبري مــن البلــدان الــص

جماالت من قبيل االستدامة البيئية، حىت يف البلدان اليت أحرزت مكاسـب تـدعو إىل اإلعجـاب                 
ويتفـاقم  . يف احلد من الفقر علـى مـدى العقـد املاضـي، مبـا يف ذلـك يف أجـزاء كـبرية مـن آسـيا               

 التقــدم نتيجــة ألزمــيت األغذيــة والوقــود واألزمــة املاليــة، واملــسائل        التحــدي بــسبب تراجــع  
وال يــزال التــأخر يف انتعــاش ســوق العمــل بعــد التراجــع       . املــستجدة مــن قبيــل تغــري املنــاخ    

االقتصادي العاملي يشكل حتديا رئيسيا فيما يتعلـق باحلـد مـن الفقـر يف الـسنوات املقبلـة، ومـن                     
اخ آثار مدمرة على البلـدان واجملتمعـات احملليـة املعرضـة ملخـاطر      املرجح أن تترتب على تغري املن     

  . تغري املناخ
ورغم أن التركيز الرئيسي لألهداف اإلمنائية لأللفية ينصب على البلدان الناميـة حيـث                - ٦٣

يسود احلرمان بـشكل صـارخ، فـإن أوجـه القـصور يف التنميـة البـشرية قائمـة أيـضا يف البلـدان                        
فالـضعف والتمييـز واالسـتبعاد االجتمـاعي     . خاصة بني طوائف مهمشة بعينهااملتقدمة النمو، و  

  . والفوارق بني اجلنسني ال تزال قائمة يف البلدان املتقدمة، وجيب عدم التغاضي عنها
 املوجهــة “التعجيــل”ووفقــا ملــا يتــضح مــن قــصص النجــاح القطريــة، فــإن تــدخالت     - ٦٤

ــة األجــل    ــل تقــد  -لغــرض حمــدد والقريب ــة   مــن قبي ــة اهلام ــدعم املــدخالت الزراعي ــات ل مي إعان
 التعليم واخلـدمات الـصحية والتـصدي لقيـود املـوارد البـشرية يف جمـال         رسوموالتحصني وإلغاء   

تـــزال ذات أمهيـــة حامســـة يف التعجيـــل بالتقـــدم يف احلـــاالت الـــيت ال هتيـــئ فيهـــا   ال- الـــصحة
ومــن املمكــن والــضروري دعــم  . االجتاهــات الــسائدة ســبل حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة  

ــرار        ــيت مل تكــن موجــودة وقــت إق ــدة ال ــات اجلدي ــى اســتخدام التكنولوجي ــول القائمــة عل احلل
وتنطـوي أهـم هـذه التكنولوجيـات علـى      . األهداف من أجل التمكني مـن حتقيـق زيـادة كـبرية     

ــات       ــن تكنولوجي ــا م ــضة النطــاق وغريه ــت العري ــة، وشــبكة اإلنترن  اســتخدام اهلواتــف احملمول
  . املعلومات واالتصاالت

ويف الوقت نفسه، يلزم صياغة التدخالت يف سياق اسـتراتيجيات التنميـة الوطنيـة الـيت           - ٦٥
وميكــن أن حيظــى هتيئــة . حتـدد اإلجــراءات الالزمــة لــضمان اســتدامة النتــائج يف األجــل الطويــل 

بـنفس القـدر مـن أمهيـة        البيئة التمكينية الالزمة للمحافظة على التقدم احملرز يف بلوغ األهـداف            
التعجيل باإلجناز، وذلك علـى وجـه اخلـصوص، وإن مل يكـن علـى وجـه احلـصر، إبـان فتـرات                       

املنـاخ، عنـدما تكـون احتمـاالت تراجـع األهـداف اإلمنائيـة              وتقلب االقتصاد العـاملي واألغذيـة       
قـق  ورغـم أن املنظـور القـصري األجـل، الـذي يركـز علـى تـأمني حت           . لأللفية احتمـاالت حقيقيـة    

مكاسب فورية ميكن أن يكون فعاال يف إنقـاذ األرواح وختفيـف املعانـاة، فينبغـي أال ينظـر إليـه                     
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التغريات اهليكلية األطول أجال الالزمة للمحافظة على التقـدم علـى مـدى             بعلى أنه غري متصل     
  . هاالوقت، بل وحىت غري متسق مع

تعلقـــة بـــالفقر واألغذيـــة والطاقـــة  وتتـــيح احلقيقـــة املتمثلـــة يف أن مجيـــع التحـــديات امل   - ٦٦
واالنكماش العاملي وتغري املناخ مترابطة فيما بينها فرصة فريدة للمجتمع العاملي لكـي يتـصدى               

 يف التـزام اجلميـع بتـوفري       “لالتفاقيـة البيئيـة العامليـة اجلديـدة       ”ويتمثل الشرط األساسـي     . هلا معا 
ورات احلجــم الكـبري والـتعلم وهتيئــة   اسـتثمارات عامـة ضـخمة يف الطاقــة املتجـددة لتحقيـق وفـ      

فرص للعمل يف البلدان الغنية والفقرية على السواء، وإرساء األساس ملرحلة جديدة مـن التقـدم    
وإىل جانب إفادة الفقراء، فسترسي أيضا هذه االسـتثمارات         . االقتصادي والتكنولوجي العاملي  

تكميليـة يف البنيـة التحتيـة والزراعـة،         األساس لتحقيق التنمية املستدامة، وتنشط االسـتثمارات ال       
وتـــساعد يف زيـــادة اإلنتاجيـــة الزراعيـــة، فتعـــزز بالتـــايل األمـــن الغـــذائي وتـــوفر عمـــال كرميـــا   

 . )٣٣(الريف لفقراء

وتـــشمل العناصـــر الرئيـــسة هلـــذا اإلطـــار ضـــمان أن تقـــدم ســـبل مواجهـــة االنتكـــاس   - ٦٧
م النمـو يف البلـدان الناميـة، ومواصـلة          االقتصادي دعما ملا جنح يف املاضـي، وخباصـة محايـة زخـ            

الدعم للربامج املتكاملة للقضاء على الفقر، وتعزيز نطـاق وصـول التـدخالت احملـددة الغـرض،                 
وإرســاء أســس البنيــة التحتيــة لعهــد جديــد مــن التنميــة االقتــصادية املــستدامة، ومحايــة البلــدان   

   .واجملتمعات الفقرية من اآلثار الضارة لألزمات العاملية
وسـيتوقف  . وجيب لذلك أن يسري التعجيل بالتقدم جنبا إىل جنب مع اسـتدامة التقـدم          - ٦٨

تعجيل واستدامة التقدم حنو بلوغ األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة علـى بـذل جهـود مـشتركة أكثـر                     
  : تتعلق بثالثة أشياء نا من القيام هبا يف املاضيفعالية من أي جهود متكّ

يف اجملـــاالت  لتــدخالت املبتكـــرة والــيت ثبـــت جناحهــا   توســيع نطــاق تنفيـــذ ا    )أ(  
مبـا يف ذلـك تقـدمي مـدخالت لـصغار      ( اجلنـسانية والزراعـة املـستدامة    الرئيسية من قبيل املـسائل    

ــة املـــستدامة  ــيم والـــصحة ) املـــالك واإلدارة البيئيـ ــة والتعلـ ويلـــزم دعـــم هـــذه اجلهـــود  . والطاقـ
ــة مــستن    ــة   باســتثمارات حمــددة الغــرض، ومــشاركة جمتمعي ــة لتعبئ ــدرات مؤســسية كافي رية، وق

 وإدارة املوارد املالية وتقدمي اخلدمات العامة بشكل فعال؛ 

إقامــة األســس اهليكليــة واالقتــصادية لــدعم التقــدم ومواصــلته وتقليــل خمــاطر     )ب(  
التراجــع يف حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة عــن طريــق سياســات ومؤســسات اجتماعيــة          

__________ 
، تتــضمن اقتراحــا تفــصيليا عــن تــضافر حتقيــق ٢٠٠٩ جتماعيــة يف العــامل لعــامدراســة احلالــة االقتــصادية واال  )٣٣(  

التنميـــة : ٢٠١٠نظـــر أيـــضا، البنـــك الـــدويل، تقريـــر التنميـــة العامليـــة لعـــام  ا. األهـــداف اإلمنائيـــة واملناخيـــة
  .املناخ وتغري
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مــة علــى احتــرام احلقــوق العامليــة وداعمــة للتغــيريات اهليكليــة والتماســك    واقتــصادية فعالــة قائ
االجتماعي وحتسني الظروف املفضية إىل السالم واألمن واحلكم الرشيد واالسـتثمارات العامـة       
واخلاصــــة الــــيت تــــؤدى إىل التعجيــــل بــــالنمو الــــداعم للفقــــراء وإىل تــــدابري فعالــــة لــــضمان   

 البيئية؛  االستدامة

نطاق الشراكات وتعزيزها لضمان زيـادة التكامـل العـاملي واإلقليمـي،            توسيع    )ج(  
وتوافر إطار دويل داعم للتجـارة ونقـل التكنولوجيـا وختفيـف حـدة تغـري املنـاخ والتكيـف معـه                    
للمحافظة على التنمية البشرية الطويلة األجل؛ ومتويل كـاف وميكـن التنبـؤ بـه ومنـسق تنـسيقا                   

 وختفيـف   رييـة  اخل تربعـات  الوطنيـة واملـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة وال         جيدا للتنمية يشمل امليزانيات   
وهــذا العنــصر الثالــث قــائم علــى أنــه ال ميكــن لــصاحب . أعبــاء الــدين وأدوات متويليــة جديــدة

ســتراتيجيتني ســواء داخــل البلــدان أو فيمــا بينــها، األولــويتني اال      مــصلحة أن حيقــق منفــردا،  
 .مبفرده األول

هداف اإلمنائية لأللفيـة بـذل جهـود خاصـة للتعجيـل ببلوغهـا، علـى                وتستلزم بعض األ    - ٦٩
  :النحو املبني أدناه

  
  )لأللفيةضمن األهداف اإلمنائية  ١اهلدف (الفقر واجلوع     

  : لتحقيق اهلدف اإلمنائي األول لأللفية  - ٧٠
ينبغي أن تركز البلدان الفقـرية ذات القطاعـات الزراعيـة الـضخمة علـى دعـم                   )أ(  

وميكــن ألي زيــادة ضــخمة يف اإلنتاجيــة الزراعيــة أن حتقــق . اجيــة الزراعيــة ونوعيــة النــاتجاإلنت
 تقليــل وفيــات األطفــال عــن طريــق ‘٢’ تقليــل اجلــوع؛ ‘١’: عــدة أشــياء بــشكل متــزامن هــي

زيـادة الـدخول    ‘ ٤’سـية عـن طريـق حتـسني التغذيـة؛            تقليـل الوفيـات النفا     ‘٣’حتسني التغذيـة؛    
 تصادي؛ األسرية والنمو االق

ــالك مــن احلــصول         )ب(   ــزارعني مــن صــغار امل ــة، جيــب متكــني امل ــادة اإلنتاجي ولزي
الفوري على املدخالت، من قبيل األمسدة والبذور عالية الغلة واملعدات والري الـصغري النطـاق               
واإلرشــاد الــتقين ووســائل التخــزين بعــد احلــصاد، وذلــك مــن أجــل حتــديث الزراعــة التقليديــة   

فالزراعــة .  ممارســات الزراعــة املــستدامة  اتبــاعويــتعني يف الوقــت نفــسه   . ريــاواســتغالهلا جتا
الكثيفــة، إذا مل تــنظم بــشكل جيــد ميكــن أن تــؤدي إىل نفــاد مــوارد امليــاه والتلــوث باألمســدة     

  ؛الكيميائية ومبيدات اآلفات وفقدان التنوع البيولوجي
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مـن جوانـب األمـن      وإنتاج مزيد من األغذيـة ال يـؤثر إال علـى جانـب واحـد                  )ج(  
ــه بتــدخالت أخــرى للتــصدي لعــدم اإلنــصاف يف   )وهــو التــوافر( )٣٤(الغــذائي ، وينبغــي إكمال

وينبغي لذلك أن تتصدى بـرامج األمـن الغـذائي ملـسائل            . احلصول على األغذية ولدعم التغذية    
مـــع مراعـــاة األفـــضليات احملليـــة الســـتهالك األغذيـــة  . (احلـــصول علـــى أغذيـــة مغذيـــة كافيـــة

، وينبغـــي أن تنفـــذ بـــرامج تغذيـــة متكاملـــة مـــن أجـــل الفقـــراء )بـــات املختلفـــة للتغذيـــةواملتطل
. ويف األجل القصري ينبغي أن حتظى البؤر الساخنة للفقر داخل البلدان بأولوية عليـا            . والضعفاء

وجيــب أيــضا أن تــستكمل التــدخالت القائمــة علــى الوقايــة، وكــذلك الــدعم الــذي يــستهدف 
 وجبات مدرسية، بتدخالت قائمة على عـالج حـاالت سـوء التغذيـة              األطفال عن طريق تقدمي   

 ؛ ألطفال من الديدان على نطاق واسعاحلادة يف مستوياهتا الوخيمة واملتوسطة وعالج ا

ويعد احلصول على عمل الئـق ومنـتج وتعزيـز القـدرة علـى العمـل احلـر أمـرا                      )د(  
وميكن للـربامج الناجحـة     . فقر واجلوع أساسيا لتحقيق النمو الداعم للفقراء وجلهود التصدي لل       

ــز املــشاريع الــصغرية واملتوســطة احلجــم وخمططــات      ــة وتعزي ــادرات الكثيفــة العمال وخاصــة املب
ضــمان تــوافر العمالــة والتحــويالت النقديــة املــشروطة فــضال عــن تقــدمي تــدريب مهــين وتقــين    

ابيــة يف احلــد مــن وتنميــة مهــارات العمــل احلــر، وخاصــة للــشباب املتعطــل، أن حتقــق نتــائج إجي
الفقر، وينبغـي تطبيقهـا علـى نطـاق أوسـع لكـي تغطـي قطاعـات أكـرب مـن الـسكان، وخاصـة                

 النساء والسكان يف املناطق الريفية؛ 

وينبغي إعطاء اهتمام وثيق للتوصيات الـواردة يف امليثـاق العـاملي لتـوفري فـرص         )هـ(  
ال والعمـال للـدول األعـضاء يف    العمل، الذي اعتمدته وفـود احلكومـات ووفـود أربـاب األعمـ        

ويقتـرح امليثـاق جمموعـة مـن سـبل التـصدي            .  دولـة  ١٨٣منظمة العمـل الدوليـة البـالغ عـددها          
اجملربــة لألزمـــات وتـــدابري اإلنعـــاش الــيت ثبـــت جناحهـــا والـــيت تركــز علـــى العمالـــة واحلمايـــة    

جملربــة  يناســب اجلميــع، بــل حافظــة خليــارات مــن الــسياسات اوهــي ليــست حــال. االجتماعيــة
 .واملختربة اليت ميكن للبلدان أن تقوم بتكييفها مبا يتالءم مع احتياجاهتا وأوضاعها احملددة

  
  )أللفيةل ةاإلمنائي ضمن األهداف ٢اهلدف (التعليم     

  :لتحقيق اهلدف اإلمنائي الثاين لأللفية  - ٧١
اين منـها   يلزم تعزيز أنظمة التعليم الوطنية عـن طريـق التـصدي للقيـود الـيت تعـ                  )أ(  

  البنية التحتية واملوارد البشرية واحلوكمة وذلك بدعم من املاحنني الدوليني؛
__________ 

 أغذيـة كافيـة ومأمونـة     يتحقق األمن الغذائي، عندما يتمكن مجيع األفراد يف مجيع األوقات من احلصول على              )٣٤(  
  .ومغذية لكي يعيشوا حياة نشطة وصحية
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ينبغي عند زيادة ميزانيات التعليم التصدي عند ختـصيص املـوارد ألوجـه عـدم           )ب(  
وينبغـي أن تتـصدى     .املساواة يف الدخل، وبني اجلنسني، وعلى أسس جغرافيـة ولغويـة وعرقيـة            

فعلـى صـعيد العـرض،      . ول علـى التعلـيم مـن جـانيب العـرض والطلـب            التدخالت ملشاكل احلص  
وعلـى  . يلزم توفري خـدمات كافيـة وجعلـها يف املتنـاول اسـتنادا إىل حتليـل مركـز لالحتياجـات                   

 تدابري موجهة الجتذاب األطفال من األسر الفقـرية واملنـاطق الريفيـة             اتباعصعيد الطلب، يلزم    
ومــن األمثلــة الناجحــة علــى زيــادة تــوفري التعلــيم االبتــدائي   . أو األقليــات العرقيــة إىل املــدارس

وإمكانيــة احلــصول عليــه وجعلــه يف املتنــاول، إلغــاء الرســوم املدرســية وتقــدمي اإلعانــات املاليــة   
والنـهج املبتكـرة    )  املدرسـي واملواصـالت    يكالكتب املدرسـية والـز    ( لتغطية التكاليف األخرى  

عـد، والتـدريس     احمللـي، والتعلـيم املتنقـل، والـتعلم مـن بُ           كمدارس اجملتمع (املدارس  فيما يتصل ب  
وأثبتــت بــرامج تعزيــز الــربط بــني التعلــيم والــصحة والتغذيــة، مثــل بــرامج  ). املتعــدد الــصفوف

) كـالتحويالت النقديـة، والـضمان االجتمـاعي       (سية وتدابري احلماية االجتماعيـة      الوجبات املدر 
  جناحها؛
ــشكل التقــدم املطــرد يف الن   )ج(   االســتبقاء واإلكمــال واالجنــاز   - ظــام املدرســي ي
وميكـن تـأمني بيئـات تعليميـة      . حتـديا آخـر يلـزم التـصدي لـه علـى وجـه االسـتعجال           - العلمي

سـتراتيجيات  امالئمة وضمان نوعيـة التعلـيم عـن طريـق إقامـة مـدارس مالئمـة للطفـل ووضـع                     
ة بتعلـيم وتطـوير أولـيني       أي سياسـات للتوظيـف واالسـتبقاء، مدعومـ        (فعالة وشاملة للمعلمـني     

وتعزيــز الــدعم التربــوي، واملنــاهج  ) وأثنــاء اخلدمــة للمعلمــني؛ ووضــع املعلــم وظــروف العمــل 
  . اليت تراعي املتعلم الدراسية واملواد التعليمية ولغات التدريس

  
  )لأللفيةة  اإلمنائي ضمن األهداف٣ اهلدف(املساواة بني اجلنسني     

  : لأللفيةالثالثلتحقيق اهلدف اإلمنائي   - ٧٢
ــة احلــواجز الرئيــسية أمــام تعلــيم الفتيــات، بــسبل منــها تقــدمي املــنح       )أ(   يلــزم إزال

الدراسية، والتحـويالت النقديـة وإلغـاء الرسـوم الـيت يـدفعها املـستخدم؛ وينبغـي توسـيع نطـاق                     
الدعم املقدم للفتيات خاصة على مستوى التعليم الثانوي حيث تـرغم الكـثري منـهن علـى تـرك        

 املدرسـية؛ وينبغـي تتبـع معـدالت اإلكمـال واحلـضور؛ وجيـب حتـسني                 موسـ ملدرسة بـسبب الر   ا
  جودة التعليم؛ وزيادة االستثمار يف التحاق الفتيات باملدارس الثانوية؛

جيــب أن تــصبح هتيئــة العمالــة الكاملــة واملنتجــة وخلــق فــرص احلــصول علــى     )ب(  
باملدارس، اهلـدف الرئيـسي لالقتـصاد الكلـي         العمل الالئق والدخل، ملن جاوزوا سن االلتحاق        

والسياسات االجتماعية واإلمنائية، بسبل منها تعزيز التنمية املتكافئـة للمهـارات وفـرص العمـل               
  وتقليل الفروق يف األجور بني الرجال والنساء؛
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ينبغي استحداث تدابري للحماية االجتماعية وقوانني وسياسات للعمل تراعـي            )ج(  
نــسانية، وينبغــي اســتحداث وفــرض تــدابري للحمايــة القانونيــة ألضــعف النــساء   االعتبــارات اجل

وينبغـي إيـالء اهتمـام خـاص للفـروق بـني اجلنـسني يف الفتـرة االنتقاليـة الـيت ميـر هبـا                . العامالت
الشباب بني املدرسة والعمل، وجعل التعليم والتدريب ذا صلة بالطلب يف سوق العمـل، علـى                

  هج القائم على احلقوق؛أساس دورة احلياة والن
وينبغي استحداث إجراءات إجيابية لتحسني أعـداد النـساء وتـأثريهن يف مجيـع                )د(  

القيــادات النــسائية يف هياكــل صــنع  عمليــات اختــاذ القــرار الــسياسي مبــا يف ذلــك االســتثمار يف
ب القـرار علـى الـصعيد احمللـي عـن طريـق هتيئـة فرصـة متكافئـة للرجـال والنـساء داخـل األحــزا            

 بلـــدا الـــيت أجنـــزت ٢٦وباســـتثناءات قليلـــة، اســـتحدثت البلـــدان، البـــالغ عـــددها  . الـــسياسية
 يف املائـة مـن مقاعـد اجلمعيـات الوطنيـة للنـساء خـالل        ٣٠ن ختـصيص  ضماجتاوزت هدف   أو

  السنوات اخلمس املاضية، بعض أشكال اإلجراءات اإلجيابية؛
تبــع التقــدم احملــرز، والفجــوات ينبغــي حتــسني القــدرة علــى املــستوى الــوطين لت  )هـ(  

والفــرص، واإلبــالغ عــن ذلــك، عــن طريــق حتــسني إعــداد واســتخدام البيانــات واإلحــصاءات   
  املصنفة حسب نوع اجلنس مبا يف ذلك االستخدام يف الوقت املناسب؛

ينبغــي ختفــيض عــبء عمــل املــرأة عــن طريــق االســتثمار يف البنيــة التحتيــة            )و(  
 الــيت تراعــي االعتبــارات   يلعمالــة وخطــط التنــشيط االقتــصاد   وتكنولوجيــات االقتــصاد يف ا 

  اجلنسانية؛
ينبغي تعزيز املـساءلة مـن أجـل تـدعيم حقـوق املـرأة ووضـع حـد للتمييـز بـني               )ز(  

اجلنسني، متاشيا مع االلتزامات املتعهد هبا أمام جلنة القضاء على التمييـز ضـد املـرأة ويف منـهاج       
 الدوليــة ذات الــصلة، بــسبل منــها إهنــاء الالمــساواة يف  عمــل بــيجني واتفاقيــات منظمــة العمــل 

ــربامج       ــسياسات وال ــوانني وال ــذ الق ــى األراضــي واملمتلكــات، واالســتثمار يف تنفي احلــصول عل
  ؛الرامية إىل منع العنف ضد املرأة والتصدي له

ينبغي زيادة االستثمارات من أجل حتقيـق املـساواة بـني اجلنـسني، بـسبل منـها          )ح(  
 كجـزء مـن إصـالح إدارة        “امليزنـة املراعيـة للمنظـور اجلنـساين       ”ابع املؤسـسي علـى      إضفاء الطـ  

  .املالية العامة لضمان تعزيز االلتزامات املالية املكرسة لتحقيق املساواة بني اجلنسني
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  )٦  و٥  و٤األهداف اإلمنائية لأللفية (الصحة     
  : ٦  و٥  و٤لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية   - ٧٣

 تعزيز األنظمة الـصحية، مبـشاركة نـشطة مـن منظمـات اجملتمـع املـدين،            ؤديي  )أ(  
ــال بقــدر كــبري   إىل حتــسني  ــى    . صــحة األمهــات واألطف ــصحية عل ــز األنظمــة ال وينطــوي تعزي

التصدي للقيود الـيت تـصادف املـوارد البـشرية، وتـشييد بنيـة حتتيـة جديـدة، والنـهوض بأنظمـة                      
واإلشراف عن طريـق القيـام بـدور أكـرب يف األنظمـة غـري               اإلمداد وحتسينها، وحتسني احلوكمة     

ويعد تقدمي مزيـد مـن املـساعدة اإلمنائيـة الدوليـة            . الرمسية والرمسية والالمركزية للوقاية الصحية    
  أمرا حيويا للنهوض باألنظمة الصحية يف البلدان املنخفضة الدخل؛

لرئيــسية، مــن قبيــل مــن املعــروف أن التــدخالت احملــددة الغــرض يف اجملــاالت ا  )ب(  
بــرامج التحــصني وزيــادة عــدد القــابالت املــدربات واســتعمال الناموســيات املعاجلــة باملبيــدات   
ــدمج يف        ــدما تـ ــتدامة عنـ ــر اسـ ــون أكثـ ــا تكـ ــة، إال أن آثارهـ ــة قويـ ــار إجيابيـ ــا آثـ ــشرية، هلـ احلـ

  استراتيجيات رامية إىل تقدمي رعاية صحية أولية جامعة وشاملة؛ 
لـى وجـه الـسرعة بتوسـيع نطـاق التـدخالت الـيت هلـا أكـرب أثـر               ينبغي القيـام ع     )ج(  

علـى غايـات األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة ذات الـصلة بالـصحة، مـن قبيـل حـصول اجلميـع علـى             
ــسية يف جمــال بقــاء الطفــل       ــة والتحــصني والتــدخالت الرئي ــسية واإلجنابي خــدمات الــصحة اجلن

تــه وعالجــه والوقايــة مــن األمــراض   والوقايــة مــن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية وختفيــف حد  
 والسل الرئوي وتوفري خدمات معاجلتهما وتـوفري        ااملدارية املهملة وعالجها والوقاية من املالري     

إمكانية احلصول على املياه اآلمنة والصرف الصحي بتكلفة منخفضة، وإتاحة هذه التـدخالت             
  منائية لأللفية يف جمال الصحة؛جل التعجيل بإحراز تقدم فيما يتعلق باألهداف اإلأللجميع من 

. يلزم زيادة التمويل العاملي، إال أنه يتعني القيام بذلك بطـرق ميكـن التنبـؤ هبـا                  )د(  
  فقد أحرزت الربامج املوجهة ملكافحة األمراض جناحا كبريا؛ 

مع إعطـاء  (ية ملناطق بعينها وفئات ضعيفة ومهمشة حمددة       وينبغي إعطاء األول    )هـ(  
ــة والنــساء والــشباب  اهتمــام خــاص ل ــة  ) لفقــراء وســكان املنــاطق الريفي بغيــة مــد نطــاق احلماي

  الصحية ليشمل احملتاجني واملستبعدين؛ 
ينبغي تعزيز قدرة مجيع أصـحاب املـصلحة علـى معاجلـة مـسائل املـساواة بـني                    )ز(  

اجلنسني وتقدمي اخلـدمات الـصحية، وينبغـي تـشجيع الـشراكات مـع منظمـات اجملتمـع املـدين،                    
  . فيها اجلماعات النسائية واملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص امب
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  )  لأللفيةة اإلمنائي ضمن األهداف٧ اهلدف(تعزيز التنمية املستدامة     
 لأللفيـة بـصفة    الـسابع تتمثل إحدى صعوبات إحراز تقـدم حنـو بلـوغ اهلـدف اإلمنـائي                 - ٧٤

ــة عامــة يف عــدم وجــود إطــار أو ســبل لتكامــل العناصــر امل    ورغــم أن . ختلفــة لالســتدامة البيئي
 يتضمن عناصر ميكن أن تسهم يف االستدامة البيئيـة، فإهنـا عنـدما تـضاف إىل بعـضها           ٧اهلدف  

 الـضعف هـذا أن يتفـاقم علـى املـستوى الـوطين          هوميكـن لوجـ   . البعض، ال تقـدم صـورة كاملـة       
ــات واملؤشــ       إذا ــة للغاي ــة العاملي ــشكل آيل اجملموع ــدان ب ــا اعتمــدت البل ــا م رات دون أن تربطه

ــا حــسبها    ــة أو تكيفه ــا الوطني ــدأ      . صــراحة بأولوياهت ــدان مب ــد البل ــو أن تعتم ــا ه ــزم هن ــا يل وم
ــة       ــة وتكيــف بعــد ذلــك هــذا املبــدأ مبــا يــتالءم مــع أولوياهتــا وسياســاهتا الوطني االســتدامة البيئي

  . والسياق احمللي ودون الوطين أو مواصفات النظام اإليكولوجي
  

  يكولوجية والتصدي لتغري املناخاالستدامة اإل    
يتعني للجهـود املبذولـة لتعجيـل إحـراز تقـدم حنـو بلـوغ األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة أن                        - ٧٥

تراعـــي التحـــول الـــسريع الـــذي طـــرأ يف البيئـــة اإلمنائيـــة الـــيت تغـــريت جـــراء تـــدهور النظـــام    
ــاخ     ــيت يفرضــها تغــري املن ــا يف ذلــك التحــديات ال ــوجي، مب ــة  وميكــن أ. اإليكول ن تتحقــق التنمي

الداعمة للفقراء الـيت تعتمـد علـى املـوارد الطبيعيـة علـى املـستويني احمللـي أو اجملتمعـي، أو علـى                        
وتعــد أطــر التخطــيط . والنــهجان الزمــان كالمهــا للحــد مــن الفقــر بأقــصى قــدر. نطــاق وطــين

امة، اإلمنــــائي الــــشاملة واملتماســــكة، ومــــن بينــــها االســــتراتيجيات الوطنيــــة للتنميــــة املــــستد 
. مفيدة إلدماج مجيع اجلوانب املتصلة باالستدامة البيئية املتعلقة ببلد ما بطريقـة متوازنـة              وسائل

وعـالوة  . وقد مت اخللـوص إىل هـذا االسـتنتاج مـن املؤشـرات الـيت تـشري إىل إحـراز تقـدم جيـد                  
علــى ذلــك، تــرتع االســتراتيجيات الناجحــة إىل االعتمــاد علــى املــشاركة الفعالــة مــن جانــب     
الــسلطات احملليــة والبلديــة والــسكان وأصــحاب املــصلحة املعنــيني يف دورة التخطــيط والربجمــة   
وامليزنة، وكذلك إىل اعتماد تشريع وطين قـوي يتـضمن غايـات والتزامـات إلزاميـة حنـو بلـوغ                    

ومن املهم أن تكفل الشراكات العامة واخلاصة املشاركة الفعلية من جانب القطـاع             . األهداف
  . تكن ستحدث لوال هذه الشراكات  ملاخلاص اليت

ويلزم بذل مزيد من اجلهود يف البلدان املتقدمة والنامية على السواء مـن أجـل تـشجيع         - ٧٦
ويلــزم بــشكل ملــح  . مــصادر الطاقــة املتجــددة البديلــة والتكنولوجيــات املنخفــضة االنبعاثــات  

اإلعانــات الــضارة إجــراء إصــالحات يف جمــال الــسياسات مــن أجــل التقليــل بقــدر كــبري مــن     
ئب مناسـبة   املمنوحة لتحقيق تنمية كثيفة يف إنتاج الكربون، وإجياد حوافز إجيابية، وفرض ضرا           

مـن قبيـل الترتيبـات العامليـة لتعريفـات مـصادر توليـد الطاقـة مـن أجـل                  (وغري ذلك من احلـوافز      
 املتجــددةالــيت ستــشجع اعتمــاد مــصادر للطاقــة   ) تــشجيع توليــد الطاقــة املتجــددة واســتعماهلا  
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ومــن شــأن دعــم توليــد الطاقــة باإلعانــات علــى النطــاق  . وتكنولوجيــات منخفــضة االنبعاثــات
للطاقة املتجددة باعتباره أساس التنمية يف البلدان املتقدمة أن يتـصدى لـضرورة              الدويل املمنوح 

فرصـا  باإلضـافة إىل ذلـك      هـذا الـدعم     املفاضلة بني مواجهة تغري املناخ مقابل التنميـة، وسـيتيح           
ــة فـــرص      ــة االقتـــصادية وهتيئـ ــروج مـــن األزمـ ــتثمار اخلـــاص للخـ ــام االسـ ــسية أمـ ــدة رئيـ جديـ

  . كبرية عمل
وتلزم استثمارات موسعة ضـخمة يف اإلدارة املـستدامة للنظـام اإليكولـوجي مـن أجـل                   - ٧٧

 ءويلـزم إعطـاء الفقـرا     . تقليل ضعف الفقراء وزيادة مـسامهة املـوارد الطبيعيـة يف التنميـة الريفيـة              
وجيـب أن   .  مكفولة يف املوارد وغري ذلك مـن الظـروف الـيت متكـن مـن احلـد مـن الفقـر                     احقوق

حتترم تدابري محاية التنوع البيولوجي احلقوق التقليدية للشعوب األصلية يف سبل كسب العـيش              
  . من البحار والغابات

ــة امل       - ٧٨ ــة والطاق ــاءة الطاق ــة يف كف تجــددة وســتمثل خطــط العمــل واالســتثمارات الوطني
 “خــضراء”عنــصرا أساســيا يف التحــول إىل منــو مــنخفض يف الكربــون، ممــا خيلــق فــرص عمــل  

  . وحيد من الفقر
  

  مياه الشرب املأمونة والصرف الصحي    
نظرا لنقص التقدم احملرز يف جمال الصرف الصحي، سيستلزم تنفيذ الغايات احملـددة يف                - ٧٩

. نـب مـوارد ماليـة وتقنيـة وبـشرية كـبرية            جا جمال الـصرف الـصحي إرادة سياسـية ضـخمة إىل          
وتــشري التجربــة الــسابقة إىل أن املــشاكل الرئيــسية تتمثــل يف االعتمــاد املفــرط علــى الــُنهج الــيت 
حيركها العرض، وإمهال احتياجات املستعملني، والتركيز على املشاريع الكـبرية احلجـم، وهـي              

بـسبب قيـود ماليـة يف     ليته أو ختليه عنـها أمور غالبا ما حتدث نتيجة إلغفال القطاع العام ملسؤو 
وبالنسبة للنهج الـذي يـستجيب للطلـب، فإنـه يكـاد يكـون مقيـدا دائمـا بعـدم كفايـة                 . الغالب

وغالبـا مـا يـؤدي اإلبقـاء علـى       . القوة الـشرائية للفقـراء لـشراء مرافـق حمـسنة للـصرف الـصحي              
والقدرات التنظيميـة النـادرة     توفري هذه اخلدمات من القطاع العام، إىل صون قدرات احلوكمة           
  . يف البلدان النامية، بينما يكفل زيادة إمكانية احلصول عليها للجميع

وجيب على االستراتيجيات الوطنيـة املتكاملـة للميـاه املختـصة باالسـتعماالت الرئيـسية             - ٨٠
، األربعة للمياه، وهي الزراعة واالسـتخدام األسـري والـصناعة وخـدمات النظـام اإليكولـوجي               

  .أن تتصدى بشكل نشط للنقص املتزايد يف املياه، الذي يتفاقم نتيجة لتغري املناخ
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  تقليل عدد سكان األحياء الفقرية    
تكــتظ مــدن البلــدان الناميــة يف أرجــاء العــامل بأعــداد متزايــدة مــن الفقــراء، وتفتقــر إىل   - ٨١

قـق التقـدم الـضروري      القدرة على هتيئة وظائف تستوعب بشكل مستدام التدفق السكاين، وحت         
ويف مواجهة الزحف الـسريع علـى احلـضر، ال مفـر مـن              . الالزم لتلبية األهداف اإلمنائية لأللفية    

وينبغي أن تنطوي هذه التـدابري      . أن يتفاقم هذا التحدي ما مل تتخذ إجراءات تصحيحية كافية         
وينبغـي أن   . يةعلى ختطيط حضري سليم، يعد أساسيا لتحقيق النمو املـستدام للمراكـز احلـضر             

تنص على أدوار أصحاب املصلحة الرئيسيني، وهم الـسلطات احملليـة ومنظمـات فقـراء احلـضر                 
واحلكومـة املركزيـة وسـلطات املقاطعـات والواليـات          ) الرمسـي وغـري الرمسـي     (والقطاع اخلاص   

لتنميـة  ويف النهايـة، يعـد حتقيـق منـو أكثـر توازنـا، مبـا يف ذلـك ا                  . واألقاليم والـوزارات التنفيذيـة    
الريفية، احلل الوحيد يف األجل الطويل حيث أنه يتصدى لعوامـل الـشد واجلـذب الـيت تنطـوي            

  .عليها اهلجرة بني الريف واحلضر
  

  ) لأللفيةة اإلمنائي ضمن األهداف٨ اهلدف(توسيع نطاق الشراكات الدولية وتعزيزها     
ــام      - ٨٢ ــازيل حنــو ع ــد التن ــع الع ــصاد  ٢٠١٥وم ــة االقت ــة، وصــلت  ، ووســط األزم ية العاملي

 ضـمن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة إىل مـستوى حالـة طـوارئ        ٨ضرورة تنفيذ التزامات اهلـدف   
  .ومل تعد جمرد مسألة ملحة

  
  املساعدة اإلمنائية الرمسية    

رغم أن املساعدة اإلمنائية الرمسية وصلت إىل أعلى مستوى هلـا علـى اإلطـالق يف عـام                    - ٨٣
 تلبيــة االلتزامــات احلاليــة والقائمــة منــذ أمــد هجــوات ضــخمة تواجــ، فــال تــزال هنــاك ف٢٠٠٨
 يف غلينيغلـز جملموعـة الثمانيـة        ٢٠١٠ويبلغ هدف املـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة احملـدد لعـام             . بعيد
 بليـون دوالر مـن التـدفقات    ٣٥ بليون دوالر بـالقيم احلاليـة، وال يـزال يـتعني تقـدمي           ١٥٤حنو  

ــول   ــة هــذا اهلــدف  مــن أجــ ٢٠١٠اإلضــافية حبل ــدره    . ل تلبي ــغ إضــايف ق ــا مبل وســيلزم ألفريقي
 لكـي تـصل إىل مـستوى        ٢٠١٠بليون دوالر كزيادة يف املساعدة اإلمنائية الرمسيـة يف عـام             ٢٠

. ٢٠١٠ بليـــون دوالر بالنـــسبة للمنطقـــة حبلـــول عـــام ٦٣اهلـــدف احملـــدد يف غلينيغلـــز البـــالغ 
ــة الرمسيــ  ٢٠٠٧عــام  ويف ــوازي    ، بلغــت املــساعدة اإلمنائي ــا ي ــدان منــوا م ة املقدمــة إىل أقــل البل

يف املائـــة مـــن الـــدخل القـــومي اإلمجـــايل لبلـــدان منظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان   ٠,٠٩
ــة          ــساعدة اإلمنائي ــة امل ــضاء يف جلن ــدان األع ــصف البل ــن ن ــل م ــب ســوى أق ــصادي، ومل يل االقت

كــريس نــسبة تتــراوح بــني    ملنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي هــدف ت      التابعــة
  .  يف املائة للمعونة املكرسة ألقل البلدان منوا٠,٢٠ و ٠,١٥
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ورغم أن حـصة تـدفقات      . وال يزال توزيع املساعدة اإلمنائية غري متوازن إىل حد كبري           - ٨٤
 ٢٠٠٠املـــساعدة اإلمنائيـــة الرمسيـــة املكرســـة للبلـــدان الفقـــرية زادت إىل حـــد مـــا بـــني عـــامي 

ــة الواقعــة جنــوب الــصحراء الكــربى كــأكرب متلقــي    ، مــع اســتم٢٠٠٧ و رار البلــدان األفريقي
للمساعدة اإلمنائية الرمسية، إذ زادت املتحصالت بالقيم احلالية للدوالر إىل ما جيـاوز الـضعف،             

 قليـل مـن      علـى عـدد    ٢٠٠٠ الرمسية منـذ عـام       فقد اقتصرت معظم الزيادة يف املساعدة اإلمنائية      
وتلقـى هـذان البلـدان معـا حنـو          . د الرتاع، من بينها العـراق وأفغانـستان       البلدان يف مرحلة ما بع    

سدس املخصصات القطرية مـن بلـدان جلنـة املـساعدة اإلمنائيـة، رغـم أهنمـا ال يـضمان إال أقـل                   
وتقل كـثريا املعونـة األفريقيـة عـن االلتزامـات      .  يف املائة من جمموع سكان البلدان النامية    ٢من  

صــندوق النقــد الــدويل   وبينــت التحلــيالت التفــصيلية الــيت أجراهــا.وعـن االحتياجــات كــذلك 
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي أن برامج فائقة اجلدارة متصلة باهلدف اإلمنـائي لأللفيـة مل متـول                 

  .)٣٥(نتيجة عدم تقدمي التمويل الذي وعد بتقدميه املاحنون
 التنبؤ هبا واستمرارها باإلضـافة إىل       ومثة حاجة ماسة إىل حتسني نوعية املعونة وإمكانية         - ٨٥

وسيتعني على البلـدان الناميـة وشـركائها أن تقلـل جتزئـة املـساعدة، وتكفـل أن تـدعم             . كميتها
فقـد ثبـت مـرارا وتكـرارا إن جتميـع           . املساعدة اإلمنائية الرمسية االسـتراتيجيات اإلمنائيـة الرمسيـة        

حنني يشكل هنجا مثمرا، أحرز على سـبيل املثـال   موارد املاحنني يف صناديق استئمانية متعددة املا    
 عـن   ٢٠٠٥وحـدد إعـالن بـاريس لعـام         . جناحات كبرية يف مقاومة عديد من األمراض املعدية       

 عـددا مـن املبـادئ واملمارسـات لتعزيـز فعاليـة             ٢٠٠٨فعالية املعونـة وبرنـامج عمـل أكـرا لعـام            
على وجـه الـسرعة بتقـدمي مبلـغ         القيام وينبغي. املعونة، اليت يلزم تنفيذها على وجه االستعجال      

 بليــون دوالر الــيت تعهــدت جمموعــة الثمانيــة يف الكــيال بإيطاليــا وجمموعــة العــشرين يف  ٢٠الـــ 
بيتسبريغ بالواليات املتحـدة األمريكيـة بتقـدميها علـى مـدى ثالثـة أعـوام مـن أجـل بـدء تنفيـذ                        

جه اخلصوص، بـدء صـندوق   خطة عمل شاملة للمزارعني من صغار املالك، عن طريق، على و         
  .استئماين متعدد املاحنني

  
  التجارة والتنمية    

ميثل عدم التوصل إىل اتفاق يف جولة الدوحة للمفاوضات التجارية املتعـددة األطـراف        - ٨٦
فجوة رئيسية يف تعزيز الشراكة العاملية لبلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية، نتيجة حلرمـان البلـدان                

ــة مــن فوائــد  ــة   النامي ــة حقيقي ــة مفاوضــات إمنائي ــهاء يف وقــت أنــسب مــن جول وحــسب .  االنت
ــة الدوحــة ال تفــي بالوعــد اإلمنــائي األصــلي املقــصود     ــا، فــإن جول وكــان هــذا . املتــصور حالي

__________ 
هنـج  : زيـادة املـساعدة اإلمنائيـة املقدمـة إىل أفريقيـا     ”برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وصـندوق النقـد الـدويل،          )٣٥(  

  ).٢٠٠٩ (“سيناريو غلينيغلز
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سيشمل وصول الصادرات الزراعية والصناعية وصـادرات اخلـدمات إىل األسـواق بقـدر أكـرب                
عــرض الــيت هتــم البلــدان الناميــة، ومــن بينــها   مــن الفعاليــة، وخاصــة يف القطاعــات وبوســائل ال 

وإلغـاء اإلعانـات   ) حركـة األشـخاص الطبيعـيني    (٤والوسـيلة  ) اإلمداد عرب احلدود   (١الوسيلة  
وأُحرز قدر من التقدم أثناء املفاوضـات يف التوصـل إىل اتفـاق بـشأن               . الزراعية املخلة بالتجارة  

إال أن التقـدم احملـرز بـشأن بعـض املـسائل            جمموعة مـن املـسائل الـيت كانـت متعثـرة حـىت اآلن،               
الرئيــسية األخــرى، ومــن بينــها مــسائل اإلنفــاذ وشــواغل البلــدان الناميــة، فــال يــزال أقــل مــن      

وعــالوة علــى ذلــك، فينبغــي تيــسري عمليــة انــضمام البلــدان الناميــة والــيت متــر مبرحلــة . املتــوخى
وضـع  و العامليـة اتفاقـات منظمـة التجـارة      ، على حنو يتسق مع      العامليةانتقالية إىل منظمة التجارة     

  . هذه البلدان اإلمنائي
وهناك تفاوتات إقليمية وقطاعية ضخمة يف ظروف الوصول إىل األسواق بني البلـدان               - ٨٧

وبصفة عامـة، فـإن البلـدان الناميـة الـيت        . النامية وأقل البلدان منوا، وكذلك بني أقل البلدان منوا        
 منوا، ال تزال تواجه تعريفات أعلى يف املتوسط من أقل البلـدان منـوا               ال تقع بني فئة أقل البلدان     

، ٢٠٠٠ومنــذ عــام . علــى صــادراهتا، مبــا فيهــا صــادراهتا الزراعيــة ومــن املنــسوجات واملالبــس 
حصلت اجلزر الصغرية وأقل البلدان منـوا األفريقيـة علـى معاملـة تفـضيلية ضـخمة يف األسـواق                    

سـيوية، الـيت عـادة مـا تكـون ذات قـدرة             تزال أقـل البلـدان منـوا اآل       الرئيسية لصادراهتا، بينما ال     
تنافسية أعلى، تواجه تعريفات أعلى وتقل أبواب الدخول املفتوحة أمامها بال رسوم مجركيـة،              

ومع ذلـك فـإن املعاملـة التفـضيلية يف دخـول            . وخاصة على صادراهتا من املالبس واملنسوجات     
جبميـــع البلـــدان الناميـــة، آخـــذة يف التنـــاقص، باســـتثناء صـــادرات أقـــل البلـــدان منـــوا، مقارنـــة 

  . الصادرات الزراعية
وتعد أيضا املعونة املقدمة من أجل التجـارة هامـة للغايـة يف مـساعدة أقـل البلـدان منـوا                       - ٨٨

اليت ال تزال تعاين من صعوبات يف االستفادة بشكل كامـل مـن اخلطـط التفـضيلية ويف التغلـب          
، زاد جممـوع التزامـات تقـدمي املعونـة مـن أجـل              ٢٠٠٧ويف عـام    . بـالعرض على القيود املتعلقة    

 يف املائـة عـن خـط األسـاس يف الفتـرة             ٢٠ وبنحـو    ٢٠٠٦ يف املائـة عـن عـام         ٨التجارة بنـسبة    
  . بلدا فقط١١؛ إال أن ما يزيد على نصف املبلغ قُدم إىل ٢٠٠٥-٢٠٠٢
يـدوا بقـدر كـبري الـدعم الـتقين واملـايل       ويتعني علـى املـاحنني أن يفـوا بالتزامـاهتم بـأن يز             - ٨٩

فاملعونـة مـن أجـل      . اإلطار املتكامل احملسن  والسياسي املقدم للمعونة من أجل التجارة وملبادرة        
مثــل الطــرق واملــوانئ (التجــارة هلــا أمهيــة حيويــة يف متويــل البنيــة التحتيــة الــيت ختــدم الــصادرات 

ويتعني أيـضا علـى البلـدان       . املنخفضة الدخل من أجل دعم القدرة التصديرية للبلدان       ) والطاقة
 مجيع إعانات التصدير، مبـا فيهـا إعانـات    ٢٠١٣املتقدمة أن تفي بتعهدها بأن تلغي حبلول عام  
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. الزراعة، اليت ال تزال تشكل وجه خلل رئيـسي للتجـارة واإلنتـاج الزراعـي يف البلـدان الناميـة                   
بالنـاتج القـومي اإلمجـايل للبلـدان املتقدمـة قـد            ورغم أن الدعم املقدم للزراعـة عمومـا باملقارنـة           

، فإنــه ال يــزال مرتفعــا بــالقيم احلقيقيــة مقارنــة باملــساعدة  ٢٠٠٧اخنفــض مــرة أخــرى يف عــام 
  . اإلمنائية الرمسية

، تعرض نظام التجارة املتعددة األطراف إىل ضغوط متزايدة نظـرا           ٢٠٠٧ومنذ أواخر     - ٩٠
ومن املهـم احملافظـة أثنـاء       .  قد تسببتا يف موجات محائية جديدة      ألن أزمة األغذية واألزمة املالية    

األزمات على وجود نظام للتجارة املتعددة األطـراف يكـون حـرا ومنـصفا ومبنيـا علـى قواعـد             
وميكن التنبؤ به وغري متييزي وذلك عن طريق ضمان إلغاء التـدابري احلمائيـة بأسـرع مـا ميكـن،                    

   .ها احلواجز غري التعريفيةومقاومة فرض تدابري جديدة، من بين
  

  حتمل أعباء الدين
أحــرز تقــدم كــبري فيمــا يتعلــق بتخفيــف أعبــاء الــديون، لكــن التنفيــذ الكامــل ملبــادرة      - ٩١

ــع الــدويل          ــب اجملتم ــن جان ــستلزم جهــودا متواصــلة م ــديون ي ــة بال ــرية املثقل ــدان الفق ويف . البل
ال، أهـال لتخفيـف أعبـاء ديونـه          بلـدا مـؤه    ٤٠ بلدا، من بني     ٣٥، أصبح   ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول

 بلـدا منـها مـؤهال لتخفيـف عـبء دينـه هنائيـا يف إطـار مبـادرة                    ٢٦يف إطار املبـادرة، وأضـحى       
وتلقــت  .املبــادرة املتعــددة األطــراف لتخفيــف عــبء الــديونالبلــدان الفقــرية املثقلــة بالــديون و

ى ختفيـف ألعبـاء ديوهنـا        بلـدا، أو مـن املتوقـع أن حتـصل، علـ            ٣٥البلدان املؤهلة البـالغ عـددها       
 بليـون دوالر    ٢٣ و  بليون دوالر يف إطار مبادرة البلـدان الفقـرية املثقلـة بالـديون،             ٥٧جمموعه  

ــار     ــديون يف إطـ ــاء الـ ــايف ألعبـ ــل ختفيـــف إضـ ــن أجـ ــامـ ــراف لتخفيـــف  املبـ ــددة األطـ درة املتعـ
  .الديون عبء
ذائيـة والنمـو التجـاري    وقبل االضـطراب املـايل العـاملي، أدى ارتفـاع أسـعار الـسلع الغ            - ٩٢

ونتيجـة لـذلك، اخنفـض عـبء        . القوي إىل حتسني عائدات التـصدير لكـثري مـن البلـدان الناميـة             
 يف املائـة تقريبـا مـن عائـدات     ١٣خدمة الدين اخلـارجي للبلـدان الناميـة كمجموعـة مـن نـسبة           

درة ومكــن هــذا بلــدان مبــا. ٢٠٠٧ يف املائــة يف عــام ٤ إىل أقــل مــن ٢٠٠٠التــصدير يف عــام 
البلدان الفقرية املثقلة بالديون من زيادة إنفاقها االجتماعي، لكن هذا االجتـاه آخـذ يف التراجـع                 

وارتفعـت  . ألن أسعار صادرات وسلع البلدان النامية اخنفض بقدر كـبري نتيجـة لألزمـة احلاليـة               
صادرات يف  نسبة الدين اخلارجي إىل الناتج احمللي اإلمجايل ونسبة خدمة الدين اخلـارجي إىل الـ              

وتواجـه البلـدان الناميـة تراجعـا        . ٢٠٠٨البلدان النامية بشكل كبري منـذ الربـع األخـري يف عـام              
  . العاملينضخما يف إمكانية احلصول على متويل خارجي جديد بسبب النقص يف االئتما



A/64/665
 

40 10-23800 
 

ويتسبب هذا املزيج من العوامـل يف تزايـد مـشاكل مـوازين املـدفوعات يف عـدد كـبري                      - ٩٣
ويـــؤدي أيـــضا ارتفـــاع أقـــساط خمـــاطر االقتـــراض مـــن جانـــب البلـــدان الناميـــة . لـــدانمـــن الب

وحيد هـذا يف املقابـل مـن قـدرة     . وختفيضات العملة إىل زيادة تكاليف االقتراض العام اخلارجي    
البلدان النامية على اختاذ تدابري معاكـسة للـدورات االقتـصادية ومواصـلة مـستويات كافيـة مـن         

ويف ضـوء األزمـة العامليـة،       . ة التحتية والتعلـيم والـصحة واحلمايـة االجتماعيـ         اإلنفاق على البنية  
ينبغي النظر يف اختاذ تدابري من قبيل تقدمي مزيد من التمويل التساهلي وجتميـد التزامـات الـدين                  

 مـن أجـل مـساعدة البلـدان، الـيت تواجـه ضـائقة        ،وختفيف أعباء الديون وإعـادة هيكلـة الـديون     
ة لألزمة، على تفادي إجراء تعديالت تضر ببلـوغ األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة،               مالية حادة نتيج  

   .وجتنب وصول املديونية العامة إىل مستويات ال ميكن حتمل أعبائها
  

  احلصول على األدوية األساسية بأسعار ميسورة
بني ال ميكن للفقراء يف البلـدان الناميـة احلـصول علـى كـثري مـن األدويـة األساسـية لـسب             - ٩٤

ــسيني ــاك فروقــ  . رئي ــا، أن هن ــام واخلــاص؛      اأوهلم ــني القطــاعني الع ــة ب ــوافر األدوي ــبرية يف ت  ك
وينبغـي تـشجيع   . وثانيهما، أن أسعار األدوية املتوفرة مرتفعة لصلتها باألسعار القياسية الدوليـة   

لنمـو،  شركات األدوية املتعددة اجلنسيات، اليت توجد مقارها يف األغلـب يف البلـدان املتقدمـة ا               
  . تباع سياسات مزدوجة للتسعري، أي حتديد أسعار أدىن للبلدان الناميةاعلى 
وال يزال احلصول على أدوية أساسية بأسعار معقولة يشكل سببا للقلق، وخاصـة وأن                - ٩٥

التصدي لتفشي األمراض املعدية ووجود سالالت مقاومة من األمراض املعدية خيلـق مـصاعب            
طط األساسية لتقدمي اخلدمات الطبية األساسية مبا يتالءم بقـدر أكـرب            ويلزم تكييف اخل  . جديدة

ــة        ــصحية لألهــداف اإلمنائي ــات ال ــها مــع الغاي ــتعني حتــسني مواءمت ــة، وي مــع االحتياجــات احمللي
ــة ــة    . لأللفي ــة نتيجــة لألزمــة االقتــصادية العاملي ــوافر األدوي فــدخول . ومــن املتوقــع أن يتنــاقص ت

 وتزيد ختفيـضات العملـة مـن دفـع تكـاليف األدويـة املـستوردة إىل                 ،صالكثريين آخذة يف التناق   
والوضــع صــعب للغايــة بالنــسبة للبلــدان الــيت تكــون فيهــا أنظمــة القطــاع العــام للــشراء  . أعلــى

ــرية         ــا لألســر الفق ــوافر فيه ــيت ال تت ــدان ال ــل أو ســيئة اإلدارة، ويف البل ــع ضــعيفة التموي والتوزي
على إمدادات عامة من األدوية، ويف البلـدان الـيت تـوزع            إمكانية احلصول عل تأمني صحي أو       

وتلـزم إجـراءات حلمايـة األسـر        . فيها يف األغلب أدوية حتمل عالمة جتارية وليس أدوية جنيسة         
  . املنخفضة الدخل من الزيادات يف تكلفة األدوية نتيجة لألزمة
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  الوصول إىل التكنولوجيات اجلديدة
بـسبل  ققت يف التكنولوجيـا فرصـة للتعجيـل باحلـد مـن الفقـر         تتيح أوجه التقدم اليت حت      - ٩٦
فتقليـل الفجـوة التكنولوجيـة ميكـن أن يثـب           . تـرة سـابقة   فتكن متاحـة للبلـدان الـيت منـت يف            مل

وتيـــسر هـــذه التكنولوجيـــا . وثبـــات ســـريعة إىل حلـــول إمنائيـــة ابتكاريـــه ومنخفـــضة التكلفـــة 
ى هواتـف متنقلـة يتـرجم إىل ختفيـضات يف           فمجرد احلصول علـ   . االتصاالت وتبادل املعلومات  

ــال إىل         ــة والعــالج وحتــسني االنتق ــات عــن الوقاي ــدمي معلوم ــق تق ــات عــن طري ــدالت الوفي مع
، والـتعلم مـن بعـد، وحتـسني     )رعايـة التوليـد يف احلـاالت الطارئـة    مـن قبيـل    (التدخالت احليوية   

مليــاه باســتخدام   فــرص البقــاء والتكيــف مــن خــالل تبــادل املعلومــات عــن مواقــع الكــأل وا         
ــة وغري     ــصحة يف اجملتمعــات احمللي ــة، ومتكــني أخــصائيي ال ــاهلواتف املتنقل ــصاالت ب هــم مــن  االت

  .العاملني يف اجملال الصحي
وقد أحرز يف السنوات األخرية قدر كبري مـن التقـدم يف احلـصول علـى تكنولوجيـات                    - ٩٧

وزاد اسـتخدام اإلنترنـت     . ويـة املعلومات واالتصاالت، وخاصة يف جمال االتصال باهلواتف اخلل       
ومع ذلـك، فـإن نـسبة       . باطراد، حيث يتمتع حنو ُربع سكان العامل بإمكانية استعمال اإلنترنت         

 يف ٤وتبلـغ النـسبة   ( يف املائـة  ١٨سكان البلدان النامية الـذين يـستخدمون اإلنترنـت تقـل عـن             
ويلـزم بـذل     .)٣٦( البلـدان املتقدمـة     يف املائة يف   ٦٠، مقارنة بنسبة    )املائة فقط يف أقل البلدان منوا     

مزيد من اجلهود من خالل تعزيز الشراكات العامة واخلاصة، لسد الفجوات الـضخمة القائمـة           
  .ألسعار بني البلدان وفئات الدخليف إمكانية االستعمال ومعقولية ا

وحــتم التــصدي للتحــديات الــيت يفرضــها تغــري املنــاخ زيــادة اســتخدام التكنولوجيــات   - ٩٨
ولتخفيــف حــدة تغــري املنــاخ والتكيــف معهــا، تلــزم اســتثمارات ضــخمة يف البحــث   . ديــدةاجل

  . والتطوير ونشر التكنولوجيات
  

  الطريق إىل األمام  -رابعا   
. تتحقق األهداف اإلمنائية لأللفية مـن خـالل إشـراك اجملـتمعني الـوطين والعـاملي ككـل               - ٩٩

ركات اخلاصـة واحلكومـات يف جمـال التعـاون          وينبغي أن هتتدي أعمال األفراد واملنظمات والش      
  : اإلمنائي الدويل باملبادئ الرئيسية احملددة أدناه

__________ 
، تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت   /يـة قاعـدة بيانـات مؤشـرات االتـصاالت العامل       ،  االحتاد الـدويل لالتـصاالت      )٣٦(  

  .٢٠٠٨ و ٢٠٠٧
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  برنامج للعملاليت يسترشد هبا املبادئ   
تعد امللكية الوطنية والقيادة والوطنية، اليت تكملها بـرامج وتـدابري وسياسـات               - ١  

  .  أمورا أساسية،لوطنية وحتترم السادة ا،عاملية تتواءم مع األولويات الوطنية
جيـــب االعتـــراف بالتـــشابك بـــني حقـــوق اإلنـــسان واملـــساواة بـــني اجلنـــسني   - ٢  

ــضمان إمكانيـــة احلـــصول علـــى احلقـــوق         ــة والتنميـــة الـــسالم واألمـــن، لـ واحلوكمـ
  . واستدامتها

ــرا        - ٣   ــسانية أم ــة مــن خــالل عدســة جن ــة لأللفي يعــد النظــر إىل األهــداف اإلمنائي
. والفتيات يواجهن عادة أشد أعبـاء الفقـر املـدقع واجلـوع واملـرض             حامسا، ألن النساء    

وينبغي أن تتضمن مجيع جماالت العمل استراتيجيات حمـددة للتـصدي للتحـديات الـيت               
وعلـى رأس القائمـة، يلـزم اختـاذ إجـراءات حامسـة للتركيـز               . تواجهها الفتيات والنساء  

، مبــا يف ذلــك التحــديات الــيت علــى األولويــات امللحــة لتحقيــق املــساواة بــني اجلنــسني 
 والوباء املستمر الساري الذي ال ميكـن إغفالـه املتعلـق            ،تواجه التمثيل السياسي للمرأة   

  . بالعنف ضد املرأة
وجيب أن تظل املعايري والقيم املدرجـة يف إعـالن األلفيـة ويف صـكوك حقـوق                   - ٤  

بعــدم التمييــز اإلنــسان هــي أســاس العمــل، وخاصــة مبــادئ حقــوق اإلنــسان املتعلقــة   
  . واملشاركة املؤثرة واملساءلة

ال تزال ضرورة متكني الفقراء، عن طريق زيادة اجلهود اليت تركز علـى رصـد                - ٥  
 وبنــاء القــدرات وحتــسني إمكانيــة احلــصول ةاملــوطنني لتنفيــذ األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــ

 . على اخلدمات املالية والقانونية، تشكل أمرا حامسا
  

  ل ذو منحى عملي جلميع أصحاب املصلحةبرنامج عم    
ايل يتـــيح التعجيـــل بـــإحراز   املـــال اجملـــلـــسياسات واجمـــال إتاحـــة حيـــز للتـــصرف يف       

  ومواصلته  التقدم
. يستلزم حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية القيـام بتـدخالت معجلـة يف جمـاالت رئيـسية                - ١٠٠

عـم السـتراتيجيات التنميـة الوطنيـة        وينبغي أن تصاغ هذه التدخالت ضمن اإلطـار اإلمنـائي األ          
وينبغي أن تتمثـل األوليـة الفوريـة يف         . لتحقيق منو منصف ومستدام وتغري هيكلي طويل األجل       

ضمان اسـتدامة االنتعـاش االقتـصادي وزيـادة اإلنتاجيـة الريفيـة وهتيئـة فـرص للعمـل الالئـق يف                      
   . عليه قبل األزمةفترة من املرجح أن يكون النمو االقتصادي فيها أبطأ مما كان
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منظمـات اجملتمـع املـدين      مـع   وجيب على احلكومات الوطنية أن تقوم مبـشاركة كاملـة            - ١٠١
وبدعم من اجملتمع الدويل باختـاذ إجـراءات عاجلـة لتنفيـذ اسـتراتيجيات للنمـو والتجـارة متكـن                    

ز للتـصرف   ويعين هذا تعزيـز إتاحـة حيـ       . من التعجيل باحلد من الفقر وعدم املساواة والتهميش       
املايل يتيح توفري اخلدمات العامة الرئيسية واالستثمارات العامة الطويلة األجل يف البنيـة التحتيـة          

ويعين أيضا إعادة دراسة أطر االقتصاد الكلـي الـسائدة، وخاصـة            . والزراعة واملهارات الزراعية  
 الـيت قوضـت بقـدر    من أجل استعادة القدرات الوطنية لتقليل اآلثـار الـضارة حلركـة رأس املـال       

وبـدون تـوفري فـرص عمـل دائمـة      . شديد إدارة تعبئة املوارد الداخليـة والنقديـة وسـعر الـصرف          
فسيثبت أن مجيع مـا قـيس مـن أوجـه تقـدم يف حتقيـق األهـداف                 ومنو الدخل بصورة مستدامة،   

  . اإلمنائية لأللفية جمرد تقدم قصري األمد
ــت    وجيــب أن تكــون سياســات القطــاع املــايل     - ١٠٢ ــيت ثب ــدخالت ال ــل بالت ــة للتعجي داعم

وينبغـي أن تعـزز هـذه       . جناحها إىل جانب السعي لتحقيق االستقرار عن طريق أنظمـة حـصيفة           
وقد تشمل مؤسـسات ماليـة متخصـصة ومـنح حـوافز      للجميع،  السياسات أيضا الشمول املايل     

الفقـراء والزراعـة    والـسكان    للمؤسسات املالية حبيث ختدم املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجـم        
وسينطوي التمويل الشامل للجميع على سلسلة متـصلة مـن اخلـدمات            . واألنشطة غري الزراعية  

املتاحـة لألسـر الفقـري      ) املدخرات والقروض واملدفوعات واملقبوضات والتـأمني     (املالية امليسورة   
جــارة وينبغــي لــسياسات الت. مــن أجــل حتــسني مــستوى معيــشتها ومتكــني املــشاريع مــن النمــو 

والصناعة أن تدعم القطاعات واألنشطة احليوية فيما يتصل بنمو اإلنتاجيـة وهتيئـة فـرص عمـل                 
  . الئق يتسم بارتفاع األجر وباألمن الوظيفي

وينبغي محاية التقدم يف حقبة مـن عـدم األمـن االقتـصادي الناشـئ عـن عـدم اسـتقرار                      - ١٠٣
ويــستلزم هــذا . يعيــة وأوبئــة صــحيةاقتــصادي عــاملي، وتقلــب يف أســعار األغذيــة وكــوارث طب

وينبغــي وضــع تــدابري فعالــة . تــوفري محايــة اجتماعيــة للجميــع وتــدابري لــدعم أضــعف الطوائــف 
للتــصدي جلميــع أشــكال التمييــز واالســتبعاد االجتمــاعي بــسبل منــها تــدابري تــشريعية وتــدابري   

  . لإلنفاذ ومحالت للتوعية وتعبئة اجتماعية
  

  برنامج األهداف اإلمنائية لأللفيةشراكة عاملية موسعة لدعم 
يتعني على اجملتمـع الـدويل، أن يقـوم يف شـراكة مـع مجيـع أصـحاب املـصلحة، بـدعم                       - ١٠٤

ــل         ــة، وتعجي ــسياسات الوطني ــاح يف جمــال ال ــز املت ــة وتوســيع احلي ــة الوطني ــتراتيجيات التنمي اس
 وحتـسني االسـتجابة    النامية، وتقليل احتماالت نشوب أزمـات ونزاعـات،       ناالستثمار يف البلدا  
 اإلنـسانية والتأهيليـة واإلنعاشـية، وتـشجيع ومواصـلة اإلصـالحات لتهيئـة               تالدولية لالحتياجا 

ويف األشـهر املقبلـة، سـتتخذ خطـوات ملموسـة علـى             . بيئة دولية مؤدية بقدر أكـرب إىل التنميـة        
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وسـتكلف األفرقـة   . مجيع املستويات لتحسني التنسيق واإلدارة دعما لألهداف اإلمنائيـة لأللفيـة         
القطريــة لألمــم املتحــدة، ذات األمهيــة الرئيــسية لألمــم املتحــدة، بــدعم اخلطــط العامــة للــدول    

  .األعضاء واملتعلقة بالتحديد باألهداف اإلمنائية لأللفية
 وستستلزم التدخالت املتعلقة باألهداف اإلمنائية لأللفية املتماشية مع اخلطـوط احملـددة          - ١٠٥

قدرة املالية واملؤسسية علـى مجيـع مـستويات دوائـر املـاحنني واملـستفيدين علـى                 أعاله، توسيع ال  
السواء، وأنظمة صارمة لـإلدارة العامـة واخلاصـة لـضمان وصـول األمـوال إىل املكـان املناسـب                    

فبالنـسبة لعـدد مـن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة،            . ويف الوقت املناسب ولالسـتخدامات الـسليمة      
 ما تستدعيه التدخالت الفعالة، كانـت هنـاك أوجـه قـصور يف التمويـل                وعلى الرغم من معرفة   

  . واإلدارة الالزمني للتنفيذ الفعال
ولـذلك،  . وينبغي أن يبدأ مجع األموال لتمويل األهداف اإلمنائية لأللفيـة مـن الـداخل              - ١٠٦

ه املـوارد   تعد التدابري الفعالة واالبتكارية جلمع عائدات داخلية بطريقة مـستدامة وختـصيص هـذ             
واألهم يف هذا الصدد، أنـه ينبغـي للمجتمـع الـدويل أن            . بفاعلية من أجل التنمية أمورا أساسية     

يكثف التعاون الضرييب الـدويل وحيتـرم احلـق الـسيادي للبلـدان وميكنـها مـن مجـع عوائـد ماليـة                       
ــدا   أويقــع . داخليــة أكــرب بكــثري  ــة يف املي ن شــد عــبء علــى اقتــصادات منظمــة التعــاون والتنمي

االقتصادي، اليت ينبغي أال تقتصر على دعم تعبئة املوارد املالية الداخلية يف البلـدان الناميـة، بـل                  
ــة واملعونــ      ــدويل والتجــارة الدولي ــصادية يف جمــاالت االســتثمار ال ــضا العالقــات االقت  ةتــصلح أي

يف مــونتريي الــذي تأكــد  راء والــدين واإلصــالح املنــهجي علــى النحــو املتعهــد بــه يف توافــق آ  
  .)٣٧(٢٠٠٨إعالن الدوحة لعام 

وجيــب علــى جمتمــع املــاحنني أن يلــيب وعــوده احلاليــة بزيــادة املــساعدة اإلمنائيــة الرمسيــة   - ١٠٧
وإذا مل تلب هذه الوعود، فـسيعاين       . بقدر كبري، مع تعزيز فعالية املعونة وإلغاء الشروط الشاقة        

لبلـدان الغنيـة بااللتزامـات هـو حـصن          ووفـاء ا  . الفقراء بل وسـيموتون يف الواقـع بأعـداد كـبرية          
 للنجــاح يف تنفيــذ األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة يف البلــدان  شــرط ال غــىن عنــهالتــضامن الــدويل و
  . املنخفضة الدخل

يف األشهر القليلة املاضية، قدمت عـدة حكومـات مقترحـات واعـدة لـضمان متويـل                  و - ١٠٨
وة إىل تقــدمي متويــل جديــد إلقامــة نظــم  كــاف لبلــوغ األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، مشلــت الــدع 

 ٢٠٠٩صحية أفضل، ومبادرة األمن الغذائي اليت اقترحتها جمموعة الثمانية يف الكـيال يف عـام                
والنداء املرتبط هبا لتمويل الـصندوق االسـتئماين املتعـدد املـاحنني الـذي ميكـن أن يـدعم ماليـني                     

__________ 
  .، املرفق٦٣/٢٣٩قرار اجلمعية العامة   )٣٧(  
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اتفاقيــة األمــم املتحــدة غذيــة، وصــندوق مــن أســر املــزارعني الــيت تــسعى إىل تعزيــز إنتاجيــة األ  
.  لتخفيف حدة تغري املناخ والتكيف معه، وغـري ذلـك مـن الـصناديق        اإلطارية بشأن تغري املناخ   

وينبغــي االســتفادة مــن هــذه الفــرص بــسرعة لــضمان الوفــاء بالتعهــدات الدوليــة حبلــول موعــد  
  . ٢٠١٠ انعقاد مؤمتري قمة جمموعة الثمانية وجمموعة العشرين يف كندا يف

ويف الوقت نفسه، يلزم أيـضا جتـاوز منـاذج متويـل املـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة التقليديـة                     - ١٠٩
ومثـة عـدد مـن      . إىل مناذج متويل ابتكاريه من شأهنا أن تزيد التدفقات املالية وإمكانية التنبـؤ هبـا              
 يف فـرص توسـيع    الربامج واخلطط والنماذج اجلديدة الواعدة، وينبغي النظر على وجـه الـسرعة           

وزادت أيضا التربعات اخلريية من أجـل بلـوغ األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة زيـادة كـبرية         . نطاقها
يف السنوات األخرية وثبتت فعاليتها يف تعبئة الدعم من األفراد ويف إكمـال التمويـل املتـاح مـن         

  . أجل حتقيق األهداف
ا عن طريق إلغاء اإلعانات الزراعية الـيت        وينبغي أيضا أن تفي البلدان املتقدمة بوعوده       - ١١٠

ختــل بالتجــارة وأن تعطــي يف النهايــة إمكانيــة وصــول حقيقيــة غــري مقيــدة إىل أســواق البلــدان    
  . النامية ملساعدهتا يف أن ترتفع بنفسها بعيدا عن بؤرة الفقر

 املتفـق   علـى النحـو   (وحان الوقت لوجود آلية للمساءلة بني البلـدان املتقدمـة والناميـة              - ١١١
، وبـني احلكومـات ومواطنيهـا، لـضمان الوفـاء           )عليه يف توافق آراء مونتريي وخطة عمل أكـرا        

وينبغي أن يكون االجتمـاع املوسـع الرفيـع املـستوى لعـام             . بالتزامات األهداف اإلمنائية لأللفية   
ج يف   مناسبة للتـصديق علـى إطـار للمـساءلة يعـزز االلتزامـات العامليـة، ويربطهـا بالنتـائ                   ٢٠١٠
  .  خطوط زمنية وينشئ آليات للرصد واإلنفاذإطار

  
  تسخري إمكانيات القطاع اخلاص خلدمة التنمية املستدامة    

يبدأ تسخري إمكانيات القطاع اخلاص خلدمة التنميـة املـستدامة مـن املُـزارع يف القـرى                - ١١٢
 الـشركات عـرب     وميتـد ليـصل إىل    . الريفية، الذي يعد العمـود الفقـري للقطـاع اخلـاص يف بلـده             
ــا مــا تعمــل يف مــا يزيــد علــى      ــة الرئيــسية الــيت غالب ــا .  بلــد يف أرجــاء العــامل ١٠٠الوطني وغالب

يؤدي القطاع اخلاص دورا رئيسيا يف التنميـة االقتـصادية، إال أنـه لـن ميكنـه أن يـؤدي دوره            ما
 يـة التنظـيم،  مـن ناح : بقدر أكرب من الفعالية إال إذا كان القطـاع العـام يـؤدي دوره هـو اآلخـر               

ــة، وتقــدمي       ــسية مــن قبيــل الطــرق والطاق ــة الرئي ــة التحتي بتكــريس االســتثمارات العامــة يف البني
  . اخلدمات العامة من قبيل التعليم والصحة

األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة،     وتتخذ بالفعل الكثري من األعمال إجـراءات حمـددة لـدعم             - ١١٣
 ورعايــة البيئــة واملــساواة بــني اجلنــسني والرعايــة   فتــساعد يف احلــد مــن الفقــر واألمــن الغــذائي  
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ــة         ــسية واالســتثمارات االجتماعي ــا الرئي ــات أعماهل ــن خــالل عملي ــك م ــيم وذل ــصحية والتعل ال
ــدعوة ــدة        . وال ــبل جدي ــر يف س ــال أن تفك ــي لألعم ــسؤولة، ينبغ ــى املمارســات امل ــالوة عل وع

اعمـة للفقـراء مـن شـأهنا        ومبتكرة للعمل واالستثمار يف مناذج لألعمال ومنتجـات وخـدمات د          
  .أن حتقق ازدهار األسواق

وستقوم مبادرة االتفاق العاملي اليت اقترحتها األمم املتحدة على الشركات، والتزمـت             - ١١٤
مبوجبــها شــركات العــامل الرئيــسية باعتنــاق مبــدأ املــسؤولية االجتماعيــة العامليــة يف عملــها،          

تبارها حمـور تركيـز رئيـسي للـشركات املـشتركة يف            بالتركيز على األهداف اإلمنائية لأللفية باع     
وسـتتبادل هـذه الـشركات التكنولوجيـات ومنـاذج األعمـال واسـتراتيجيات االتـصال         . املبـادرة 

ومهارات املديرين لتوسيع نطاق مبادرات بلوغ األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة يف كـثري مـن أرجـاء           
ســتراتيجية ا املــستوى إطــارا خلطــط عمــل وســتعلن األمــم املتحــدة يف اجتماعهــا الرفيــع. العــامل

وســتدعو أيــضا الــشركات إىل مواءمــة    . لقطــاع األعمــال لــدعم األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة     
وكـثري  . استثماراهتا االجتماعية مع النمو بصفة عامة واألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة بـصفة خاصـة            

ومــن املمكــن أن . لةمــن هــذه الــشركات شــريك بالفعــل يف قــرى األلفيــة والــربامج ذات الــص  
لبلــوغ األهــداف عــدد أكــرب بكــثري مــن الــشركات إىل اجلهــود العامليــة   ينــضم، بــل وسينــضم،

   .اإلمنائية لأللفية
وحفزت األهداف اإلمنائية لأللفية أضخم جهد تعـاوين يف تـاريخ العـامل حملاربـة الفقـر                  - ١١٥

ان الفقـرية والغنيـة علـى    وأصـبحت صـرخة جتميعيـة للعمـل املـشترك يف البلـد           . واجلوع واملـرض  
وال تــزال بعــد . حــد ســواء، ورايــة تــسري وراءهــا املنظمــات غــري احلكوميــة والــشركات أيــضا  

 سنوات تقريبا على اعتمادها حية وأقوى من أي وقت مضى، وهو أمـر نـادر بـني                  ١٠انقضاء  
  . فالعامل يود هلا أن تنجح. األهداف العاملية

ز تقـدم صـوب بلـوغ األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة إيل              وال ترجع أوجه القصور يف إحرا      - ١١٦
إهنا غري قابلة للتحقيق أو ألن الوقت قصري للغاية، بل تعود إىل عدم الوفـاء بااللتزامـات وعـدم                   

وأدى هـذا إىل  . كفاية املوارد وعدم التركيز واملساءلة واالهتمام غري الكـايف بالتنميـة املـستدامة           
ونتيجـة  . ومن خدمات ومن دعم تقين ومن إقامة للشراكات       عدم تقدمي ما يلزم من دعم مايل        

ألوجه القصور هذه اليت تفاقمت بسبب أزمة األغذية واألزمة االقتصادية وكذلك عـدم جنـاح               
ة الفقــراء أبطــأ مــن املقبــول بعــض الــسياسات والــربامج اإلمنائيــة، كــان حتقــق حتــسينات يف حيــا

   . التناقصأخذت املكاسب اليت حتققت بشق األنفس يف بينما
وتشكل األهداف اإلمنائية لأللفية اتفاقا، ليس بني احلكومات فحـسب بـل أيـضا بـني                 - ١١٧

وينبغي أن تركز كل جهة فاعلة على أفضل سـبل اسـتخدام            . مجيع أصحاب املصلحة اإلمنائيني   
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دد هلــا علــى أصــوهلا وأن تعمــل بكفــاءة وفعاليــة وبــشكل مجــاعي مــن أجــل القيــام بالــدور احملــ  
  : التايل النحو

تتخــــذ سياســــات وُتنــــشئ مؤســــسات ُتــــشرك اإلدارات  :  الناميــــةنالبلــــدا  )أ(  
ويتعني أيضا علـى هـذه البلـدان أن تتعهـد، مـن             . واجملتمعات احمللية واملواطنني لبلوغ هذه الغاية     

خالل التعاون فيما بني بلدان اجلنوب، مبساعدة البلدان النامية األخرى عن طريـق نقـل املعرفـة         
  وجيا واملوارد؛ والتكنول
ــة مــن اجملتمــع املــدين،    )ب(   وتــشمل اجلهــات الــيت تكفــل خــضوع    اجلهــات الفاعل

ــامج العمــل املتعلــق  : احلكومــة للمــساءلة وتلــك الــيت تقــدم اخلــدمات    ــذ برن ــزم بتنفي ببلــوغ  تلت
  األهداف اإلمنائية لأللفية؛ 

عمـل  ينشر التكنولوجيات ويهيئ فرص عمل الئـق وي       : قطاع األعمال اخلاص    )ج(  
  بطرق أخرى على دعم األهداف؛ 

تقوم بـدور حـافز يف تعزيـز االبتكـارات اجلديـدة،            : ات اخلريية اخلاصة  ملؤسسا  )د(  
لكي يعتمدها القطاع العام فيما بعد، وتؤدي هذا الدور من خـالل الـشراكات بـني القطـاعني                  

  العام واخلاص؛ 
بزيادة كمية املساعدة اإلمنائيـة     تفي بااللتزامات القائمة    : البلدان املتقدمة النمو    )هـ(  

  وحتسني فعاليتها، وحتسني إمكانية وصول صادرات البلدان النامية إىل األسواق؛ 
النظــام املتعــدد األطــراف، مبــا يف ذلــك وكــاالت األمــم املتحــدة وصــناديقها       )و(  
  . حيسن تضافره وفعاليته دعما لبلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية: وبراجمها
مضت عشر سنوات منذ اعتمـاد إعـالن األلفيـة وااللتـزام التـارخيي بتقليـل الفقـر                  وقد   - ١١٨

: املــدقع إىل النــصف عــن طريــق تنفيــذ مثانيــة أهــداف قابلــة للقيــاس وحمــددة بإطــار زمــين هــي    
وميتلـك  .وال تـزال هـذه الرؤيـة وتلـك التـدابري علـى أمهيتـها إىل اآلن             . األهداف اإلمنائية لأللفيـة   

ملــوارد الالزمــني لبلــوغ األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة والعتنــاق عمليــات للتنميــة   عاملنــا املعرفــة وا
وسـيتيح لنـا اجتماعنـا يف    . املستدامة تكفل حتقيق مستقبل أكثر ازدهـارا وأمنـا ورخـاء للجميـع     

 جنازاتنا اليت حققناها حىت اآلن وسـد الفجـوات احملـددة،          إسبتمرب، بالتزام متجدد لتدعيم     /أيلول
  . لع مبسؤوليتنا املشتركة وأن نبين عاملا أفضل لألجيال املقبلةفرصة ألن نضط

وأكدت األمم املتحدة احلق يف التنمية، عالوة على احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة               - ١١٩
تبـاع هنـج قـائم علـى      اومـن شـأن     . األخرى املنصوص عليها يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان       

ــسان يف ا    ــوق أن يؤكــد حــق اإلن ــتبعاد     احلق ــرفض االس ــة وي ــة االجتماعي ــى احلماي حلــصول عل
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والوفـاء حبقـوق أي وكـل مـواطن         . االجتماعي، ويـسهم بالتـايل يف األمـن والرفـاه بـصفة عامـة             
وقد حدد إطـار األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة أصـحاب املـصلحة واملكلفـني                . يستلزم موارد كافية  

حتـــدد خطـــوط املـــساءلة عـــن  باملـــسؤوليات وأوكـــل إلـــيهم مـــسؤوليات واضـــحة التحديـــد،   
  . اإلمنائية النتائج
ــود       - ١٢٠ ــة مــن قي ــة املكرســة للتنمي ــا مــا عانــت املــوارد احلكومي ويف العقــود األخــرية، غالب

متزايــدة، يف الوقــت الــذي ســيطر فيــه القطــاع اخلــاص علــى كــثري مــن جمــاالت تقــدمي اخلدمــة    
ــافع ــل احتياجــا    . واملن ــدة ومبتكــرة لتموي ــشجيع أدوات جدي ــها   وجيــري ت ــن بين ــة، وم ت التنمي

ومـع ذلـك،    . الصناديق االستئمانية املتعددة األطـراف مـن قبيـل مبـادرة الكـيال لألمـن الغـذائي                
فلم يتم الوفاء بعد بالوعد بتقدمي معونة كافية، يف حني زاد إحلاح ضـرورة ضـمان زيـادة دعـم                    

وأصبح بالتايل ضـمان تـوفري      . يةاألنظمة املالية والتجارية الدولية للتنمية بعد األزمة العاملية احلال        
  . موارد كافية يشكل حتديا رئيسيا يواجه حتقيق التنمية، مبا يف ذلك األهداف اإلمنائية لأللفية

وجيب أال خنيب آمال املاليني الذين يتطلعون إىل اجملتمع الدويل للوفـاء بالوعـد املعلـن                 - ١٢١
  . سبتمرب للوفاء بالوعد/ولولنجتمع يف أيل. يف إعالن األلفية بإقامة عامل أفضل
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  املرفق 
  مواضيع مقترحة للتناول يف مؤمترات املوائد املستديرة    

  
  الفقر واجلوع واملساواة بني اجلنسني

كيف ميكننا حتسني وتيسري حتقيق منو كثيف يف العمالة ومستدام ومنـصف، وإحـداث                - ١
  تغري هيكلي؟

احمللـي مـن أجـل حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة             يقودها اجملتمـع     ةكيف ميكننا دعم ُنهج كلي      - ٢
  لأللفية؟

ــاتج    تكيــف ميكــن لاللتزامــا   - ٣ ــادة الن ــة الراميــة إىل زي ــة أن تــدعم اجلهــود الوطني  الدولي
  الزراعي من أجل التغلب على اجلوع وضمان األمن الغذائي؟

كيف ميكننا أن نكفل خضوع االلتزامات اجلديدة والقائمة جلميـع أصـحاب املـصلحة            - ٤
  للرصد والتنفيذ بقدر كاف؟

مـا هـي اإلصـالحات وااللتزامـات املؤسـسية الالزمـة للتغلـب علـى عـدم املـساواة بــني             - ٥
  اجلنسني وما هي العقبات الرئيسية اليت تواجه متكني املرأة؟ 

كيف ميكن دعم احلكومات يف توسيع نطاق نظم احلماية االجتماعية عندما تـرى أهنـا       - ٦
  متثل أولوية؟

  
  ة والتعليمصحال
  كيف ميكننا تعزيز احلصول على الرعاية الصحية العامة؟   - ١
ــصحة،          - ٢ ــة يف جمــال ال ــة الالزم ــة مــن حيــث التكلف ــسية الفعال ــدخالت الرئي ــا هــي الت م

وخاصــة مــن أجــل حتــسني صــحة األمهــات؟ وكيــف ميكــن للــسياسات الوطنيــة والــشراكات     
  ملوارد؟ ا الدولية التغلب على القيود احلالية املؤسسية ويف

مــا هــي أفــضل سياســات للتغلــب علــى أوجــه القــصور املؤســسية ويف املــوارد يف جمــال   - ٣
  توفري التعليم للجميع؟ 

ميـع أصـحاب املـصلحة    جلكيف ميكننا أن نكفل خضوع االلتزامات اجلديدة والقائمة         - ٤
  للرصد والتنفيذ بقدر كاف؟
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  تعزيز التنمية املستدامة    
سات فعاليـة مـن حيـث التكلفـة لزيـادة تـوافر ميـاه الـشرب املأمونـة                   ما هي أكثر الـسيا      - ١

  على أساس مستدام وحتسني الصرف الصحي؟
  ما هي الشراكات واملوارد الدولية الالزمة لدعم اجلهود الوطنية؟  - ٢
ما هي أكثر السبل فعالية من حيـث التكلفـة لتحـسني أحـوال سـكان األحيـاء الفقـرية                       - ٣

  دمات األساسية على أساس مستدام؟وضمان حصوهلم على اخل
  ما هي املؤسسات واإلصالحات اليت ستحمي التنوع البيولوجي والغطاء احلرجي؟  - ٤
كيف ميكننا أن نكفل خضوع االلتزامات اجلديدة والقائمة جلميـع أصـحاب املـصلحة            - ٥

  للرصد والتنفيذ بقدر كاف؟
  

  توسيع نطاق الشراكات وتعزيزها
كفل تلبية التزامات تقـدمي املعونـة، ومـا الـذي ميكننـا القيـام بـه أيـضا                   كيف ميكننا أن ن     - ١

  لتحسني القدرة على التنبؤ باملعونة؟
ن طريـق التعـاون الـدويل املعـزز؟         عـ كيف ميكننا تأمني القدرة على حتمـل أعبـاء الـدين              - ٢

    الديون؟ةوما هي أفضل سبل تيسري ختفيف أعباء الدين وتسوي
فل حتقيق جولـة الدوحـة للمفاوضـات التجاريـة املتعـددة األطـراف              كيف ميكننا أن نك     - ٣

  املعقودة يف إطار منظمة التجارة الدولية للوعد اإلمنائي املتوقع منها؟ 
كيـــف ميكننـــا أن نكفـــل إمكانيـــة احلـــصول بـــشكل أيـــسر وأرخـــص علـــى األدويـــة      - ٤

  والتكنولوجيا اجلديدة يف جمال الزراعة والطاقة املتجددة؟ 
ميكن ألصحاب املصلحة أن يتعـاونوا معـا بقـدر أكـرب مـن الفعاليـة ملنـع نـشوب                    كيف    - ٥

  ع عنف مسلح ولتعزيز سيادة القانون والعدالة واألمن؟والصراعات ووق
كيف ميكننا أن نكفل خضوع االلتزامات اجلديدة والقائمة جلميـع أصـحاب املـصلحة            - ٦

  للرصد والتنفيذ بقدر كاف؟
  

  ة ألضعف الفئاتالتصدي لالحتياجات اخلاص
ما الذي ميكننا أن نضيفه عالوة على ما نقوم به للتصدي لالحتياجات اخلاصـة ألفقـر                   - ١

  البلدان؟



A/64/665  
 

10-23800 51 
 

ما الذي يتعني علينا القيـام بـه لتحـسني حتديـد االحتياجـات اخلاصـة ألضـعف البلـدان                       - ٢
  واجملتمعات واألفراد وتلبيتها؟

ــام بــه لكــسر دائــرة ال        - ٣ ــذي ميكننــا القي ــا ال ــر واالســ م ــسياسي واالجتمــاعي  فق تبعاد ال
  األهلي؟ والعنف

مــا هــي اإلمكانيــة اإلمنائيــة الــيت تنطــوي عليهــا اجلهــود اإلنــسانية وجهــود اإلغاثــة مــن    - ٤
  الكوارث وبناء السالم؟

كيف ميكننا أن نكفل خضوع االلتزامات اجلديدة والقائمة جلميـع أصـحاب املـصلحة            - ٥
  للرصد والتنفيذ بقدر كاف؟

  
  تصدي للمسائل املستجدة والنهج املتطورةال
  ما هي أكثر التدابري الفعالة لتعزيز األمن الغذائي؟   - ١
ما هي سبل إدمـاج ختفيـف حـدة تغـري املنـاخ والتكيـف معـه يف اجلهـود األعـم لتعزيـز                          - ٢

  التنمية املستدامة؟
ة االلتزامــات كيــف ميكــن ضــمان تــوفري متويــل للــصاحل العــام العــاملي، مبــا يف ذلــك تلبيــ  - ٣

  احلالية بتمويل التنمية والتصدي للتحديات اجلديدة من قبيل تغري املناخ؟ 
كيف ميكـن للمجتمـع الـدويل أن يتـصدى للمـسائل الناشـئة اجلديـدة املرتبطـة ارتباطـا                      - ٤

  وثيقا ببلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية، من قبيل األمن والعنف املسلح واهلجرة وغريها؟
 إصــالح النظــام املــايل العــاملي علــى حنــو حيــسن دعمــه للتنميــة املــستدامة    كيــف ميكــن  - ٥

  واملنصفة؟ 
ما هي السبل اليت يصلح هبا اجملتمـع الـدويل احلوكمـة االقتـصادية الدوليـة بغيـة حتـسني                      - ٦

  دعم التنمية املستدامة واملنصفة؟
حاب  كيـــف ميكننـــا أن نكفـــل خـــضوع االلتزامـــات اجلديـــدة والقائمـــة جلميـــع أصـــ   - ٧

  املصلحة للرصد والتنفيذ بقدر كاف؟
  


