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                        الدورة السادسة والستون
   *                   من القائمة األولية   ١١٩      البند 

                               متابعة نتائج مؤمتر قمة األلفية 
    

                    خيـارات مـن أجـل      :                                                  التعجيل بالتقدم حنو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة       
                                                                                  النمو املستمر والشامل والقـضايا املتعلقـة بالنـهوض خبطـة األمـم املتحـدة               

      ٢٠١٥      د عام                 للتنمية إىل ما بع
  

                            التقرير السنوي لألمني العام     
  

  موجز  
                                                                                               ينــاقش هــذا التقريــر التقــدم األخــري احملــرز يف اجتــاه حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة       

                                                وبناء على طلب الدول األعضاء، فإنه يستكـشف          .     ٢٠١٥                                     والتحديات القائمة أمام بلوغ عام      
ــس     ــصادي املـ ــو االقتـ ــز النمـ ــة يف تعزيـ ــارب الناجحـ ــن                                                                    التجـ ــزءا مـ ــاره جـ ــشامل باعتبـ                                             تمر والـ

                                                       وهـو يواصـل التـشديد علـى احلاجـة إىل زيـادة               .                                               استراتيجيات حتقيق األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة      
          والقيـام    )  ٨        اهلـدف    (                                                                                اجلهود للوفاء بااللتزامات يف جمال تعزيز الشراكة العاملية من أجل التنميـة             

                                                 م الرفيع املـستوى للجمعيـة العامـة بـشأن                                                                باملتابعة الواجبة لالتفاقات اليت متت يف االجتماع العا       
                 تقتــرب، فقــد     ٢٠١٥                                  ونظــرا ألن املهلــة احملــددة لعــام   .     ٢٠١٠                                   األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة لعــام 

                                                                                                      حان الوقت أيضا للنظر يف مستقبل خطة التنمية الدولية؛ ويقدم هذا التقريـر اقتراحـات بـشأن                 
   .        ر مناسبة                                                 االعتبارات الرئيسية املتعلقة خبطة جديدة وعمليات تشاو
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          مقدمة   -    أوال   
                                                                         سنوات منذ حدد زعماء العامل أهـداف وغايـات مـن أجـل اخلفـض                  ١٠               بعد أكثر من      -   ١

                                                                                                    الــشديد للفقــر املــدقع، واجلــوع، واألميــة واملــرض، شــكل إطــار املــساءلة املــستمد مــن إعــالن    
ــة  (        األلفي

 

ــة وســاعد        )١ ــود اإلمنائي ــوحي للجه ــة ال ــة مبثاب ــة لأللفي ــداف اإلمنائي ــد                                                                                  واأله ــى حتدي               عل
                                                            ويف الوثيقــة اخلتاميــة لالجتمــاع العــام الرفيــع املــستوى    .                                      األولويــات والتركيــز علــى التــدخالت

 (                                                للجمعية العامة بشأن األهداف اإلمنائية لأللفيـة      
 

                      متحـدون لتحقيـق      :                  الوفـاء بالوعـد    ”              املعنونـة     )٢
                      ريـرا عـن التقـدم                                                          ، طلبت الدول األعضاء إىل األمني العام أن يقدم تق          “                       األهداف اإلمنائية لأللفية  

                                                                                             احملرز يف تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية وتقـدمي توصـيات مـن أجـل اختـاذ مزيـد مـن اخلطـوات           
                             وعــالوة علــى ذلــك، طلبــت    .     ٢٠١٥                                                               للنــهوض خبطــة األمــم املتحــدة للتنميــة إىل مــا بعــد عــام   

       احملـرز                                          أن يضمن تقريره السنوي عـن التقـدم       ١٠ /  ٦٥                                            اجلمعية العامة إىل األمني العام يف قرارها        
                                        ، حتليال وتوصـيات بـشأن سياسـات حتقيـق         ٢٠١٥                                      يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية حىت عام   

                                                                                                    النمــو االقتــصادي املطــرد والــشامل واملنــصف مــن أجــل التعجيــل بالقــضاء علــى الفقــر وبلــوغ  
    .                      األهداف اإلمنائية لأللفية

                          تقـارير سـنوية حتليليـة      ة  ل                                                                   ويستجيب هذا التقرير لتلك الطلبات وهو مبثابـة بدايـة لسلـس             -   ٢
                                                                                                        بــشأن حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، مبــا يف ذلــك التوصــيات املتعلقــة باســتمرار خطــة           

   .    ٢٠١٥                             املتحدة للتنمية إىل ما بعد عام      األمم
  

 (                                        التقدم احملرز يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية  -      ثانيا   
 

٣(   

             التقدم احملرز  -    ألف   
                                                             دد مـن اجملـاالت، ويرجـع ذلـك إىل النمـو املـستمر يف                                            جرى إحراز تقدم ملحوظ يف ع       -   ٣

                                                                                                 الدخل الفردي يف بعض البلدان النامية واجلهود املستهدفة يف جمال السياسة العامـة يف اجملـاالت                
                                                                                                       احليوية، مبا يف ذلك توسيع نطـاق الـربامج لتقـدمي اخلـدمات واملـوارد األخـرى بـصورة مباشـرة                     

    .  ا                                  إىل أولئك الذين هم يف أمس احلاجة إليه

__________ 
   . ٢ /  ٥٥                   قرار اجلمعية العامة    )١ (  
  . ١ /  ٦٥                   قرار اجلمعية العامة    )٢ (  

ــعها            )٣ (   ــيت وضــ ــات الــ ــدة املعلومــ ــن قاعــ ــستمد مــ ــرع مــ ــذا الفــ ــإن هــ ــك، فــ ــالف ذلــ ــشر إىل خــ ــا مل يــ                                                                                                                                  مــ
ــ             األهــــــداف            تقريــــــر   :                                                                   واملتــــــاح علــــــى العنــــــوان اإللكتــــــروين التــــــايل     ٢٠١١                          ة لأللفيــــــة لعــــــام             اإلمنائيــــ

http://unstats.un.org/unsd/mdg/Host.aspx?Content=Products/ProgressReports.htm.   
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                                                                                           وال يزال العامل ككل على الطريـق لبلـوغ هـدف خفـض حـدة الفقـر علـى الـرغم مـن                   -   ٤
                              واألزمـات املـصاحبة لـه           ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨                                                 النكسات خالل الكساد االقتصادي يف فترة السنتني        

                                                                        وكان من املتوقع أن ينخفض معـدل الفقـر العـاملي إىل أقـل مـن                  .                               يف جمال أسعار الغذاء والطاقة    
  .            يف املائــة  ٢٣                                                 ، وهــي أدىن مــن اهلــدف احملــدد بكــثري والبــالغ      ٢٠١٥        عــام                   يف املائــة حبلــول  ١٥

                                   ً    ً                                                        ويعكس مع ذلك هذا االجتاه العاملي أساساً منواً سريعا واخنفاضا معجال للفقر يف شـرق آسـيا،                 
                                                                                 وباملعدالت احلالية للتقدم، فإنه ليس مـن املتوقـع أن تـصل أفريقيـا الواقعـة             .                  وال سيما يف الصني   

                                                            ســيا وبلــدان واقعــة يف مــنطقيت القوقــاز ووســط آســيا إىل  آ          ى، وغــرب                        جنــوب الــصحراء الكــرب
                        دوالر يوميـــا حبلـــول     ١,٢٥                                                                          خفـــض الـــشرحية مـــن بـــني ســـكاهنا الـــيت تعـــيش علـــى أقـــل مـــن  

                                                                                 وعالوة علـى ذلـك فـإن عـدد الـسكان الـذين يعيـشون يف فقـر ينمـو                      .             إىل النصف      ٢٠١٥    عام
   .                            حاليا يف أجزاء عديدة من العامل

               وزادت النـسبة    .     ١٩٩٠                                              التعليم االبتدائي بصورة ملموسة منـذ عـام                       وحتسن االلتحاق ب    -   ٥
  .     ٢٠٠٥                    يف املائــة يف عــام   ٨٨     إىل     ١٩٩١                       يف املائــة مــن عــام   ٨٠                                 الــصافية للقيــد باملــدارس مــن 

                                                                                                  وتقترب مناطق جنوب شرق آسيا، ومشال أفريقيا، وأمريكا الالتينية، وشـرق آسـيا مـن حتقيـق                 
                                                                ومــع ذلــك، فــإن التقــدم احملــرز مــؤخرا بالنــسبة للعــامل   .                                        االلتحــاق اجلمــاعي بــالتعليم االبتــدائي

                                                                                      النامي ككل يف زيادة معدالت االلتحاق بالتعليم االبتدائي واستكمال الدراسـة كـان ال يبعـث     
          ، وبلغـت      ١٩٩٩                        يف املائـة منـذ عـام     ٧                                           وزادت النسبة الصافية لاللتحـاق مبجـرد          .             على االرتياح 

   .    ٢٠٠٩                يف املائة يف عام   ٨٩     بذلك 
  .                                                                             ون أيـضا اهلـدف العـاملي خلفـض وفيـات األطفـال علـى وشـك التحقـق أيـضا                 وقد يك   -   ٦

                                                                                                    وقد يتطلـب حتقيقـه زيـادة اجلهـود يف عـدد مـن املنـاطق، وال سـيما يف جنـوب آسـيا، وأفريقيـا               
ــصحراء الكــربى وأوقيانوســيا   ــوب ال ــة جن ــات     .                                                   الواقع ــاملي، اخنفــضت الوفي ــصعيد الع ــى ال                                               وعل

            مليــون يف    ٨,١     إىل     ١٩٩٠        عــام            مليــون يف   ٢,٤ ١                                      بــني األطفــال دون ســن اخلامــسة مــن         فيمــا
   ويف   .                                     حالة وفيـات لألطفـال كـل يـوم        ١٢     ٠٠٠                                   ، أو ما يقرب من اخنفاض مبقدار            ٢٠٠٩    عام

                                                                  ، أدى الربط بني التغطية احملـسنة للتحـصني وإتاحـة الفرصـة                 ٢٠٠٨     و     ٢٠٠٠                  الفترة بني عامي    
                               على الصعيد العـاملي بنـسبة                                                                        للحصول على اجلرعة الثانية إىل خفض الوفيات الناجتة عن احلصبة           

                                                                                         ومتثل هذه احلاالت من الوفيـات الـيت مت تالفيهـا ربـع االخنفـاض يف الوفيـات مـن                      .            يف املائة    ٧٨
                                        طفـال مـن أفقـر األسـر املعيـشية                                                      بني األطفال دون سـن اخلامـسة، ولكـن األ                          مجيع احلاالت فيما  

   .      النامي                                                        يزالون معرضون للخطر بصورة غري متناسبة عرب مجيع مناطق العامل   ال
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                                                                                       واخنفــض انتــشار املالريــا وعــدد الوفيــات الناجتــة عــن املــرض بــصورة حمــسوسة خــالل    -   ٧
  .                                                                                                          العقد املاضي، وذلك بسبب زيـادة التمويـل ملكافحـة املالريـا واهتمـام الـسياسة العامـة بـذلك                   

            مليــــون    ٢٩٠                               وحــــدها، جــــرى توزيــــع     ٢٠١٠    و     ٢٠٠٨                                          ويف الفتــــرة الواقعــــة بــــني عــــامي 
                                                                       املالريــا يف أفريقيــا الواقعــة جنــوب الــصحراء الكــربى، وهــي كافيــة                          الــشبكات الواقيــة مــن      مــن

    .                         مليون نسمة معرضني للخطر   ٧٦٥             يف املائة من   ٧٦       لتغطية 
      عــبء        اخنفــض  و                                 بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية                                   واخنفــضت حــاالت اإلصــابة اجلديــدة   -   ٨

       اقعــة                                                                                         األمــراض املعديــة األخــرى بــصورة مطــردة، مــع حــدوث معظــم االخنفــاض يف أفريقيــا الو  
                                                                       وبفـضل التوسـع الكـبري يف الـربامج والتمويـل، زاد عـدد األشـخاص              .                     جنوب الصحراء الكربى  

ــذين يتلقــون العقــاقري املــضادة للفريوســات العكوســ    ــشرية                                                             ال                                            ة لعــالج فــريوس نقــص املناعــة الب
                                           ضــعفا يف الفتــرة الواقعــة بــني عــامي    ١٣        بنــسبة   )        اإليــدز (                                  متالزمــة نقــص املناعــة املكتــسب     أو

                                      املائــة يف عــدد الوفيــات ذات الــصلة     يف  ١٩                                وأدى هــذا إىل اخنفــاض نــسبته  .    ٢٠٠٩    و     ٢٠٠٤
  ،     ١٩٩٥                                 ماليـني نـسمة منـذ عـام           ٦                                      ومت إنقـاذ حيـاة مـا يـصل إىل             .                             باإليدز خالل نفـس الفتـرة     

   .                                         بفضل الربوتوكوالت الدولية الفعالة لعالج السل
                   ميـاه الـشرب                                                                                       وال يزال العامل علـى طريـق حتقيـق اهلـدف العـاملي لزيـادة احلـصول علـى                    -   ٩

                                                 غــري متناســب بــصور متفاوتــة عــرب البلــدان               ، مــع ذلــك،                               وكــان التقــدم يف هــذا اجملــال   .        احملــسنة
                                                                                              ويف مناطق عديدة من العامل أيضا، ظلت املشاكل املتعلقة بنوعية امليـاه قائمـة بـسبب                  .       واملناطق

      إىل         يفيـون                                    زاء العـامل، مييـل الـسكان الر                      ويف مجيـع أجـ      .         اجلوفيـة             الـسطحية و                        التلوث وتلوث املياه    
                                                                                                 التخلف بشدة عن سكان املدن واملراكز؛ ويف أفريقيا الواقعة جنـوب الـصحراء الكـربى، علـى                 
                                                                                                    ســبيل املثــال، فــإن الفرصــة املتاحــة أمــام أحــد الــسكان احلــضريني تــساوي تقريبــا ضــعف تلــك 

ّ             املتاحة أمام أحد السكان الريفيني يف احلصول على مصدر ُمحّسن ملياه الشرب   ُ                                                .   
  

             أبعاد عديدة         على نطاق               غري مستفيدين   ون                   سكان الضعفاء ال يزال       معظم ال  -    باء   
                        التغذيـة فيمـا بـني            سلوك             يف خفض     ،                    ُ                           أحرز تقدم ضئيل أو مل ُيحرز تقدم على اإلطالق          -    ١٠

                                                                   وبعـد عقـود عديـدة مـن التقـدم، ارتفـع عـدد الـسكان                  .                                     أفقر األسر، وال سيما يف جنوب آسيا      
                                             رة حـادة يف الـسنوات األخـرية، ويرجـع ســبب                                                          الـذين يعـانون مـن سـوء التغذيـة يف العـامل بـصو       

                                                                                                     ذلــك جزئيــا إىل زيــادة أســعار األغذيــة واخلــسائر يف جمــال العمالــة والــدخل الناجتــة عــن األزمــة 
ّ                               وتقّدر منظمة األغذية والزراعـة        .                   االقتصادية العاملية                                              أن أكثـر مـن بليـون نـسمة يعـانون             )        الفـاو  (   

                      ، ولكنـه ال يـزال          ٢٠١٠             يف عـام      ا    ونـ       ملي    ٩٢٥                      واخنفـض العـدد إىل        .     ٢٠٠٩                    من اجلوع يف عـام      
                             نقـص املغـذيات الدقيقـة،               ويـؤثر     .                                                        من اهلدف املتعلق باجلوع من األهداف اإلمنائية لأللفية            أعلى
                                 ويف جنـوب آسـيا، نـتج عـن           .                                                على حنو مليوين نسمة يف مجيـع أحنـاء العـامل            “           اجلوع اخلفي  ”    أو  
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                                  لــة املترديــة للمرافــق الــصحية                               غــري الــسليمة للتغذيــة، واحلا           املمارســات                          نقــص األغذيــة اجليــدة، و
ــر   ــشار الفق ــاق واســع                      وانت ــى نط ــامل                          عل ــال يف الع ــنقص وزن األطف ــشار ل ــسبة انت ــى ن   .                                                            إىل أعل

                     الضعف لكـي يـصبح                                                                                 واألطفال الذين يعيشون باملناطق الريفية باألقاليم النامية معرضون مبقدار          
                    ري الكافيـة عنـد                            وتـؤدي التغذيـة غـ       .  ن                                       ى الذي يكون عليه األطفـال احلـضريو                    دون املستو      وزهنم

                                         طـوال، وااللتحـاق املتـأخر باملدرسـة،               أقـل                                                           بلوغ الطفل سن عامني إىل احلكم عليـه بـأن يـصبح             
                                                                                                وأن يصبح أقل قدرة من الناحية األكادميية، وحيصل على دخل أدىن عنـدما يـصبح كـبريا، ويف                  

   .                                                    يتعرضن خلطر أكرب من جراء الوالدة الصعبة ووفيات األمهات ن                 حالة الفتيات، فإهن
  .                                                                                          ال يــزال هنــاك نقــص كــبري يف االلتحــاق باملــدارس االبتدائيــة واســتكمال التعلــيم        و  -   ١ ١
                                                                                                        أفريقيـــا الواقعـــة جنـــوب الـــصحراء الكـــربى، زاد االلتحـــاق باملـــدارس االبتدائيـــة مـــن            ويف
                                   ، ولكـــن هـــذا ال يـــزال يتـــرك     ٢٠٠٩                      يف املائـــة يف عـــام   ٧٦     إىل     ١٩٩١                  املائـــة يف عـــام   يف   ٥٤
                                                وبــصفة أعــم فــإن األطفــال مــن أفقــر األســر   .                       نطقــة خــارج املــدارس                         يف املائــة مــن أطفــال امل   ٢٤

                                                                                                      املعيشية يف البلدان النامية، وال سيما أولئك الذين يعيشون يف املناطق الريفية وأولئـك املـصابني                
                                                                                                               بإعاقة، يقل احتمـال التحـاقهم باملـدارس االبتدائيـة، ويزيـد احتمـال تـسرهبم مـن املدرسـة قبـل                      

ــدائي   ــيم االبت ــات يف       .                                 اســتكمال التعل ــال أن تكــون الفتي ــد احتم ــة، يزي ــاطق النامي     ٢٠                                                                 ويف املن
      أغــىن                           ضــعف عــن الـــفتيات يف    ٣,٥                                                              املائــة مــن أفقــر األســر املعيــشية خــارج املدرســة مبقــدار    يف
               وعـالوة علـى      .                                                    أضعاف عن الـصبية يف أغـىن األسـر املعيـشية            ٤                             سر املعيشية واحتمال مبقدار       األ

 (               االلتحاق باملدرسة                       تتأخر عن اللحاق بنسب       لتعليم                                ذلك، تبني األدلة احلديثة أن نوعية ا
 

٤( .   
ــة األمهــات     و  -    ١٢ ــى رعاي ــر حــدة يف احلــصول عل ــات أكث ــة العظمــى مــن   ف  .                                                              التفاوت                          األغلبي

                                                           يظـل احلمـل خطـر صـحي كـبري يف منـاطق عديـدة                 ،          ومع ذلـك    .                           وفيات األمهات ميكن تالفيها   
                                والنـساء الـاليت يعـشن يف         ) ٤ ( ة                                                          سيما فيمـا بـني الفقـراء، ونـساء الـشعوب األصـلي                           من العامل، وال  

ــة  ــاطق الريفي ــساء      ،                    ويف املكــسيك وبنمــا   .                    املن ــسبة لن ــاة بالن ــإن خطــر الوف ــال، ف                                                                    علــى ســبيل املث
   ويف   .                                                                                                  الشعوب األصلية عنـد الـوالدة يبلـغ ثالثـة أضـعاف اخلطـر الـذي تواجهـه نـساء أخريـات                  

                  ر املعيـشية علـى                         يف املائـة مـن األسـ     ٢٠                                        يف املائـة مـن النـساء يف أغـىن             ٩٤                      جنوب آسـيا، حتـصل      
                                يف املائة مـن األسـر املعيـشية      ٢٠                      يف املائة فقط من أفقر   ٤٨                                 رعاية قبل الوالدة، بينما يف إمكان  

                                                                               وال تـزال وفيـات األمهـات مرتفعـة بطريقـة غـري مقبولـة يف أفريقيـا                   .                              حيصلن علـى هـذه الرعايـة      
         ن قبـل                                                   وهـذا نـاتج عـن اهتمـام غـري كـاف مـ               .                                               الواقعة جنوب الصحراء الكربى وجنـوب آسـيا       

                                                                                                           السياسة العامة، وهو الوضع الذي يتفـاقم بـسبب قيـود املـوارد، بتحـسني كفـاءة وتغطيـة نظـم                     

__________ 
  ) ٤(   World Bank Global Monitoring Report 2011: Improving the odds of achieving the MDGs Washington, 

DC. 2011.  
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                                                                       وتناقـصت يف الـسنوات األخـرية املـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة املقدمـة             .                            الرعاية الـصحية لألمهـات    
                                           يـؤدي إىل خفـض تكلفـة الرعايـة الـصحية         أن                            ميكـن يف هنايـة املطـاف               والذي                     للصحة التناسلية،   

   .                  مهات واملواليد اجلدد  لأل
       فأقـل    .                                                          بليون نسمة يعانون من نقـص املرافـق الـصحية الكافيـة        ٢,٦                    وال يزال أكثر من       -    ١٣

                                                                                                           من ثلـث الـسكان يف أفريقيـا الواقعـة جنـوب الـصحراء الكـربى ميكنـهم احلـصول علـى مرافـق                        
  ن                                                                                          والتغطية منخفضة بـصورة حـادة باملنـاطق الريفيـة، حيـث يـستعمل ربـع الـسكا                   .           صحية آمنة 

                                األهداف اإلمنائية لأللفيـة، فإنـه              إحدى غايات                   وحىت إذا ما مت حتقيق   .                       فقط مرافق صحية حمسنة   
                 ومـع االجتاهـات      .                                                    دون إمكانية الوصول إىل مرافـق صـحية أساسـية          ب                بليون نسمة       ١,٧        سيتبقى  

          ، وحبلـول                                      إمكانية احلـصول علـى تلـك املرافـق                                                 الراهنة، فإن بليون نسمة إضافيني سيفتقدون إىل   
                                                                  بليـون نـسمة يفتقـدون إمكانيـة احلـصول علـى مرافـق صـحية            ٢,٧                سيكون هنـاك      ٠١٥ ٢     عام  

                                                                                         ويف جنــوب آســيا، اســتفاد األثريــاء بــصورة غــري متناســبة مــن التحــسينات يف املرافــق    .         أساســية
  .                                                   يف املائة من األسر املعيشية قد حتسنت بالكـاد           ٤٠                              حني أن املرافق الصحية ألفقر                    الصحية، يف 

                        محلـة الـسنوات اخلمـس       :                             املرافق الـصحية املـستدامة     ”         بشأن      ١٥٣ /  ٦٥     امة                       ويف قرار اجلمعية الع   
                                                      زيـادة اجلهـود لبنـاء إرادة سياسـية، وتوليـد                  علـى                  الدول األعضاء           ووافقت     ، “    ٢٠١٥         حىت عام   

                                       لــــى مــــستوى القاعــــدة لتحــــسني                                                                    وعــــي مجــــاهريي أكــــرب، وكفالــــة رفــــع كفــــاءة العمــــل ع
   .      الصحية       املرافق
                                                   ة يف التزايــد باســتمرار، وسيــستمر يف االرتفــاع                                            وأخــذ عــدد ســكان األحيــاء الفقــري      -    ١٤
            ة لأللفيــة                                             حتقيــق إحــدى غايــات األهــداف اإلمنائيــ          حنــو                    ، وظــل التقــدم          القريــب          املــستقبل   يف
                                                     ويقـدر حاليـا عـدد الـسكان احلـضريني الـذين              .                                               كاف ملعادلة منـو املـستوطنات غـري الرمسيـة            غري

                                    توسـع الـسريع للخـدمات األساسـية                ويعـد ال  .                مليـون نـسمة     ٨٢٨                            يعيشون يف األحياء الفقرية بـ   
                                                                                             أمرا حيويا لتحسني مستويات معيشة السكان احلـضريني اآلخـذين يف النمـو ووضـع سياسـات                 

   .                                                     كذلك لتهيئة فرص أفضل للعمالة يف املناطق احلضرية والريفية
             وكـان نقـص     .                                                                            ويفتقد العديد مـن األشـخاص الفـرص للحـصول علـى وظـائف الئقـة                 -    ١٥

                                                                         قة السبب الرئيسي خلفض الفقر بصورة غري كافية يف العديد من أجـزاء                                   الوظائف املنتجة والالئ  
      ٢٠٠٧                                   وحـىت قبـل حـدوث األزمـة يف عـام        .                                                   العامل واألعداد اآلخذة يف التزايد للعمـال الفقـراء    

                                        يف املائـة مـن مجيـع العمـال يف             ٢٤  -                                                  مليون عامل، ال سيما يف املنـاطق الريفيـة              ٦٢٤         كان حنو   
      ٢٠٠٩      و       ٢٠٠٧                                   وخالل الفترة الواقعة بني عـامي         .             فقر مدقع                         يعيشون مع أسرهم يف    -       العامل  

                           مليونــا يف جنـوب آســيا    ٥٧                         مليونـا، مبــا يف ذلـك      ١٢٢                                            قـدر أن ذلـك العــدد قـد ارتفــع مبقـدار     
                                            وهنـاك املزيـد مـن الـشباب الفقـراء            .                                                       مليون يف أفريقيا الواقعة جنـوب الـصحراء الكـربى            ٢٤  و
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                            مليـون شـاب ولكنـهم          ١٥٢              يعمـل حنـو       :                                                    يعملون لبعض الوقت أكثـر مـن أي وقـت مـضى              أو
                             وهنــاك ماليــني مــن الــشباب   .               دوالر يوميــا    ١,٢٥                                              يعيــشون يف أســر معيــشية تتقاضــى أقــل مــن 

                                                                                                           املرتبطني عنوة بعمل مؤقت وبدوام جزئـي اضـطرارا أو بالعمـل بعقـد غـري نظـامي يقـدم مزايـا                      
    .                            وتواجه الشابات عقبات إضافية  .                                 ضئيلة وآفاق حمدودة للترقي يف احلياة

                                                                                            وكان نقص فرص العمـل مـصدرا لـرتاع أهلـي ومـسلح يف بلـدان عديـدة، ممـا يقـوض                      -    ١٦
                                             وحــىت اآلن مل حتقــق أي بلــد عرضــة للرتاعــات    .                                                  التقــدم حنــو حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة 

                               وبالنـسبة لألطفـال املولـودين      .                                                    وذات دخل منخفض هدف وحيد من األهداف اإلمنائية لأللفية   
                                                                          عات هناك احتمال مضاعف بأن يعانوا من سوء التغذية، وهناك احتمـال                                   يف بلدان متأثرة بالرتا   

 (                                             مضاعف أيضا للوفاة قبل بلوغ سن مخس سنوات       
 

                           يف املائـة مـن مجيـع          ٤٠                    ويعيش أكثر من      )٥
            يف بلـدان  -           مليونـا    ٢٨  -                                                                    األطفال يف مجيع أحناء العامل مـن غـري امللـتحقني باملـدارس االبتدائيـة        

ــأثرة بالرتاعــات  ــا علــى نطــاق واســع خــالل       ويف  .                            فقــرية مت ــد شــهد عنف ــإن أي بل                                                                       املتوســط، ف
                                                نقطة مئوية أعلى من أي بلد ال يـشهد مثـل          ٢١                            لديه معدل للفقر يبلغ          ٢٠٠٥-    ١٩٨١       الفترة

                                      سـنة مـن منـو الـدخل احمللـي             ٣٠                                                      ومتوسط تكلفة احلرب األهليـة يعـادل أكثـر مـن              .           هذا العنف 
                                     دالت التجـارة بعـد وقـوع حـرب                                                                          اإلمجايل لبلد نام ذي حجم متوسـط، وعـادة مـا تتطلـب معـ              

   .              عاما لالنتعاش  ٢٠          أهلية كربى 
                                                                                           ومــا زالــت األزمــات اإلنــسانية والرتاعــات تقتلــع املاليــني مــن النــاس مــن مواطنــهم يف    -    ١٧

           ويف هنايـة     .                                                                         كما أن هـذه األزمـات تعـوق عـودة الالجـئني واملـشردين داخليـا                 .                 مجيع أحناء العامل  
ّ         ، ُشّرد حنو        ٢٠١٠    عام  ُ                                                           العـامل بـسبب الرتاعـات واالضـطهاد، وهـو أعلـى                 يف       نـسمة             مليـون      ٤٣  

  .                             نـصف مليـون شـخص تقريبـا           بنحـو                                                                 رقم منذ منتـصف التـسعينيات، وأكثـر مـن العـام الـسابق          
ّ   وُشّرد   ُ     .                                           مليون شخص آخرين من جراء الكوارث الطبيعية  ١٥ 
    ّ                                                                                                 ويشكّل ارتفاع نسبة العنـف املـسلح املـرتبط باجلرميـة عقبـة إضـافية أمـام حتقيـق النمـو                       -    ١٨
                                                                     فـالفقر وعـدم املـساواة واألزمـات االقتـصادية عوامـل قـد تـؤدي            .                               تنمية يف عدد مـن البلـدان         وال
  .                                                                                                     حلقات مفرغة من اجلـرائم، وهـو مـا يزيـد مـن تفـاقم األوضـاع االقتـصادية واالجتماعيـة                       إىل

                                                                                           وقد تؤدي أشكال أخرى للجرمية، مثل الفساد واالبتزاز واالستيالء على األصول االقتـصادية،             
    .                                                                   جلهات االقتصادية الفاعلة من موارد هامة وإىل زيادة إضعاف سيادة القانون          إىل حرمان ا

__________ 
  ) ٥(   World Bank, World Development Report 2011: Conflict, Security and Development, (Washington, DC, 2011).   
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                                              التقدم احملرز بشأن باقي األهداف اإلمنائية لأللفية    من                             الفجوات اجلنسانية مستمرة وحتد     
               فتـوفري مزيـد     .                                                                          يتوقف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية بشكل حاسـم علـى تعلـيم املـرأة             -    ١٩

                           وقـد ثبـت أن الرتفـاع         .                                                         ت إلكمال تعليمهن االبتـدائي والثـانوي أمـر حيـوي                           من الفرص للفتيا  
                                                                                                مستويات تعليم اإلناث دور حاسم يف حتسني الصحة وزيـادة دخـل األسـرة مـن خـالل إتاحـة                    

                                                                       وعلـى الـرغم مـن إحـراز تقـدم ملمـوس، فـإن هـدف املـساواة بـني             .                            فرص عمـل أفـضل للمـرأة     
ــانوي   ــدائي والثـ ــيم االبتـ ــول     -                                               اجلنـــسني يف التعلـ ــه حبلـ ــرر حتقيقـ ــان مـــن املقـ ــو هـــدف كـ                                                        وهـ

                                                                             يزال بعيد املنال يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، ومشال أفريقيا، وغـرب                 ال -    ١٥  ٢٠    عام
                                                                  كما أن الفقر بدوره جيعل الفتيات يف وضع غري موات، ذلـك أن               .   يا   نوس                    وجنوب آسيا، وأوقيا  

                                     اق باملدرسـة أقـل مـن الـذكور                           فقـرية يف االلتحـ              معيـشية                                         حظوظ الفتيات الالئي ينتمني إىل أسر       
   .      األسرية     األسر                           الذين ينتمون إىل نفس جمموعة 

                                                                                                وظل التقدم احملرز صوب زيـادة نـسبة النـساء اللـوايت يـشغلن وظـائف مدفوعـة األجـر                      -    ٢٠
                                                                            ففي مجيع أحناء العـامل، مل تـزد حـصة املـرأة يف العمالـة املـأجورة                   .                             خارج القطاع الزراعي بطيئا   

   ويف   .     ٢٠٠٩                     يف املائـة عـام       ٤٠       إىل       ١٩٩٠                   يف املائة عـام      ٣٥              ة طفيفة من                          غري الزراعية إال زياد   
  .                                                                                                 غرب آسيا ومشال أفريقيا، فإن حصتها أقل من ذلك، والتقدم احملرز يف هذا الصدد أقل أيـضا                 

                                                                                                    وزاد بــطء التقــدم بــسبب األزمــة االقتــصادية العامليــة، يف حــني أن فــرص العمــل املتاحــة للمــرأة 
                                    وإضـافة إىل ذلـك، ففـي معظـم           .                                ة للرجال خالل فترة االنتعـاش                                ظلت دون مستوى تلك املتاح    

                                                                                                 البلدان النامية، تكون النساء مرشحات أكثر من الرجال للعمل يف وظائف هزيلة األجـر وغـري                
   .                      آمنة يف القطاع غري الرمسي

                               ففـي مجيـع أحنـاء العـامل،          .                                                                 وتزداد مشاركة املرأة يف صنع القرار السياسي بـوترية بطيئـة            -    ٢١
ــسبة   ال     زادت  ــة ل       ن ــساء مــن              املئوي ــشغلها ن ــة الــيت ت ــة عــام   يف     ١١,٦                                                  لمقاعــد الربملاني       ١٩٩٥               املائ

ــام     ١٩,٣   إىل ــة ع ــا زال طــويال للوصــول إىل هــدف         ٢٠١١                   يف املائ ــق م ــإن الطري ــايل ف                                                                  ، وبالت
           َّ                                  وعــادة مــا هتمَّــش املــرأة الفقــرية واملــرأة   .     ٢٠١٥                                 للمــرأة والرجــل حبلــول عــام         املتكــافئ          التمثيــل 

   .                               صنع القرار يف خمتلف أرجاء العامل                الريفية يف مؤسسات
  

                                       االنتقال إىل مسارات إمنائية أكثر استدامة  -    جيم   
                                                                                                  تتواصــل إزالــة الغابــات علــى الــصعيد العــاملي بــوترية متناقــصة، لكنــها مــا زالــت مــثرية    -    ٢٢
                          مليـون هكتـار سـنويا      ١٦                         الغابـات مـن حنـو              إزالـة                                       فعلى الصعيد العاملي، اخنفضت نـسبة         .      للقلق

                     ويف الوقـت نفـسه،       .                                              مليون هكتار سنويا خالل العقـد املاضـي          ١٣                   لتسعينيات إىل حنو              يف فترة ا  
                                                                                                   ل التـشجري والتوسـع الطبيعـي للغابـات يف بعـض البلـدان مـن اخلـسائر الـصافية يف مـساحات                  َّ قلَّ

ــسر     ــامل خيـ ــل العـ ــك، ظـ ــع ذلـ ــات، ومـ ــنويا بـــني       ٥,٢                                                    الغابـ ــات سـ ــن الغابـ ــار مـ ــون هكتـ                                                        مليـ
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ــامي ــا يقـــ    .     ٢٠١٠    و    ٢٠٠٠        عـ ــع أن مـ ــن                        ومـ ــب     ١٢         رب مـ ــساحة الكوكـ ــن مـ ــة مـ                                         يف املائـ
                                                                                        يف املائة من حباره هي حاليا مناطق حممية، فإن مناطق أخرى تكتـسي أمهيـة بالغـة                   ١      يناهز    وما

          ، مل يكـن      ٢٠٠٩            ففـي عـام    .                                                                    للتنوع البيولوجي على األرض ال حتظـى حـىت اآلن حبمايـة كافيـة             
                         منطقــة، تـستفيد مــن     ٨٢١   ها                                                                    سـوى نـصف املنــاطق اإليكولوجيـة الربيـة يف العــامل، البـالغ عـدد      

                                                            ومـا زال فقـدان الغابـات حيـدث أساسـا يف املنـاطق                .                   املائة من مساحتها    يف   ١٠                محاية أكثر من    
   .                                                     ، يف حني يتركز اتساع الغابات يف املناطق املعتدلة والشمالية       املدارية
ّ                                         ً          وتؤّدي الغابات دورا هاما يف دورة الكربون عامليـاً          -    ٢٣                                     وقطـاع الغابـات وحـده مـسؤول          .    
                                 ، وتعـزى أساسـا إىل إزالـة                   اإلنـساين                  بـسبب النـشاط                                                  ن سدس جممـوع غـازات الدفيئـة املنبعثـة            ع

ــة       ٢٠١٠                  ويف أواخــر عــام   .          الغابــات ــشاء آلي ــدان علــى إن ــة األمــم          يف إطــار                                           ، اتفقــت البل                     اتفاقي
            الكربــون   ات                                                                                               املتحــدة اإلطاريــة املتعلقــة بــتغري املنــاخ ملكافــأة البلــدان الناميــة الــيت ختفــض انبعاثــ  

                                                                                         الــة الغابــات وتــدهورها، وذلــك مــن خــالل برنــامج األمــم املتحــدة للتعــاون يف جمــال          بــسبب إز
                            آليـة املبـادرة املعـززة       (                                                                               خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلـدان الناميـة             

                               ّ                                   وإذا جنحت هذه املبادرة، فإهنا ستمكّن من ختفيف آثار تغري املنـاخ واحلـد       ).               خلفض االنبعاثات 
                                                                                        ل فقدان الغابات والتنوع البيولوجي، مع توفري مصادر دخل بديلة للمجتمعات احملليـة                    من معد 

   .                     اليت تعتمد على الغابات
                                                                                                 والزيادة السريعة اليت يشهدها العـامل يف نـسبة األرصـدة الـسمكية غـري املـستزرعة الـيت                     -    ٢٤

             الـسمكية                                                                                               تعاين من االسـترتاف واالسـتغالل املفـرط أمـر مقلـق جـدا؛ ذلـك أن نـسبة األرصـدة                    
                                  يف املائـة، وهـو أدىن رقـم           ١٥                                                                      املـستزرعة الـيت ال تـستغل إال علـى نطـاق حمـدود ال تتعـدى                     غري

                                                                                     أمـا نـسبة األرصـدة الـسمكية غـري املـستزرعة الـيت تعـاين مـن االسـتغالل                      .                سجل على اإلطالق  
   .    ٢٠٠٨              يف املائة عام  ٣٢     إىل     ١٩٧٤              يف املائة عام  ١٠                     االسترتاف، فقد زادت من          املفرط أو

             وقـد حتقـق      .     ٢٠١٠                                                                      ومل حيقق العامل الغاية املتصلة حبفظ التنوع البيولوجي حبلـول عـام             -    ٢٥
                                                                                            بعض النجاح يف إبطاء وترية نضوب التنوع البيولوجي، لكن فقدان التنوع البيولـوجي مـا زال          

                                                                                             وعلــى الــرغم مــن اعتمــاد بروتوكــول ناغويــا املتعلــق باحلــصول علــى املــوارد اجلينيــة     .         مــستمرا
                                                                                              عادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، باعتباره أداة رئيـسية لتعزيـز التنميـة                          والتقاسم ال 

                                                       نــوع مــن النباتــات واحليوانــات أصــبح مهــددا خبطــر     ١٧     ٠٠٠                                   املــستدامة، فــإن مــا يقــرب مــن 
                                                                        اهــات احلاليــة، سيتواصــل اختفــاء األنــواع طيلــة هــذا القــرن، مــع  جت                واســتنادا إىل اال  .          االنقــراض

  -                                    وســيؤدي نقــص التنــوع البيولــوجي   .                                 ات اجلــسيمة للــنظم اإليكولوجيــة                       تزايــد خطــر التهديــد
ــه    ــق     -                            وهــو أمــر ال مفــر من ــة لتحقي ــة اجلهــود املبذول                                                                             مبــا يف ذلــك يف جمــال الزراعــة، إىل عرقل

    .                                     سيما تلك املتعلقة بالفقر واجلوع والصحة     ، وال        لأللفية                    األهداف اإلمنائية األخرى
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ــادة انبعاثــات ثــاين أكــ    -    ٢٦ ــة االنبعاثــات    .              سيد الكربــون                                         وتواصــلت زي                                   فقــد جتــاوزت كمي
                    ، وهـي آخـر سـنة        ٢٠٠٨         ويف عـام   .            يف املائـة   ٤٠        بنحو      ١٩٩٠                    تلك املسجلة عام       ٢٠٠٨    عام

                       بليـون طـن متـري،        ٢٩,٤                                                                        تتوافر عنها بيانات، بلغت انبعاثات ثاين أكـسيد الكربـون يف العـامل          
                                       منظمـة العامليـة لألرصـاد اجلويـة،                 ووفقا لل   .                               يف املائة عن العام السابق        ١,٥                      أي أهنا زادت بنسبة     

                                                                      هو األكثر دفئا على اإلطالق من حيـث متوسـط درجـات احلـرارة                   ٢٠١٠-    ٢٠٠١            فإن العقد   
   .       يف العامل

                                                                                           وستتحمل البلدان النامية تكاليف باهظـة مرتبطـة بـاألثر الـسليب لـتغري األحـوال اجلويـة             -    ٢٧
      وقـد    .                        ا ملواجهـة هـذا األمـر                                                                   ونقص املياه وارتفاع مستويات سطح البحر، وهـي األقـل اسـتعداد       

 (                                                                                 زادت حدة خماطر الكوارث املتصلة باملناخ بـشكل كـبري خـالل العقـود األخـرية               
 

          فالتـصحر     . )٦
                                                                                                وتدهور األراضي واجلفاف ظواهر ال زالت من بني التحديات البيئية العاملية األكثـر إحلاحـا يف                

                  دون يف معيـشتهم                                           بليون شخص يف العـامل ممـن يعتمـ            ١,٥                           ويؤثر تدهور األراضي على       .      عصرنا
                                         ومـن املـرجح أن يتـأثر سـلبا اإلنتـاج        .                                                              بطريقة مباشـرة علـى اسـتغالل هـذه األراضـي املتـدهورة           

                                                                                                             الزراعي والغذائي بزيادة التقلبات املناخيـة، وال سـيما يف البلـدان املنخفـضة الـدخل الـيت تعـاين                    
                 وقد يـؤدي تغـري     .    ناخ                                                                  أكثر بكثري من غريها من اجلوع والفقر، واملتأثرة أكثر من غريها بتغري امل   
                        ففــي منطقــة أفريقيــا   .                                                                               املنــاخ أيــضا إىل زيــادة خطــر العنــف بــسبب تفــاقم مــشكلة نــدرة املــوارد

                                                                                        جنوب الصحراء الكربى، على سبيل املثال، من املرجح أن تنشب نزاعـات أهليـة عقـب تـوايل          
 (                           سنوات مـن شـح األمطـار      

 

     لـك                                                                     كمـا أن الكـوارث هتـدم مـا بنتـه االسـتثمارات اإلمنائيـة، وذ             .  )٧
                          يف املائـة مـن األشـخاص      ٨٥                                                                          بتدمري املدارس واملرافق الصحية أو إحلـاق أضـرار هبـا، علمـا بـأن               

        وتـشهد    .                                                                                         األكثر تعرضا للزالزل واألعاصري والفيـضانات واجلفـاف يعيـشون يف البلـدان الناميـة              
                                                                                                               البلــــدان الفقــــرية أيــــضا، أكثــــر مــــن غريهــــا، معــــدالت أعلــــى لوفيــــات األطفــــال وخمــــاطر  

    .    دية      االقتصا       اخلسارة
  

                                           األزمة االقتصادية العاملية أبطأت وترية التقدم  -    دال   
              فقـد عانـت      .                                                                                كان للركود االقتصادي أثـر كـبري مشـل مجيـع األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة                  -    ٢٨

                                                                                                                     البلدان النامية من تباطؤ كـبري يف النمـو االقتـصادي، وهـو مـا أثـر علـى الفـسحة املاليـة املتاحـة                         
ــة                              لالســتثمار يف األهــداف اإلمنائ  ــة خــالل األزم ــة لأللفي ــصادات     .                              ي ــد مــن االقت                                     وشــهدت العدي

__________ 
 World Economic and Social Survey 2011: The Green Technological Transformation (United       انظــر    )٦ (  

Nations Publication), chap. IV.  

 :Henk-Jan Brinkman and Cullen S. Hendrix, (forthcoming) Food Insecurity and Violent Conflict      انظـر    )٧ (  

Causes, Consequences, and Addressing the Challenges, Occasional Paper, World Food Programme.  
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                                              احلـوافز املاليـة، مبـا يف ذلـك احلمايـة                    تـدابري                                                       انتعاشا سريعا حتقق، يف كثري من احلـاالت، بفـضل           
                              وساعد أيضا االنتعاش القـوي       .                                                             االجتماعية والتدابري األخرى الداعمة لألهداف اإلمنائية لأللفية      

                                                             ف، وإن كانــت معظــم فــرص العمــل املتاحــة، يف كــثري مــن                                        للنــاتج يف رفــع مــستويات التوظيــ 
   ّ                                                                وأثّـر أيـضا ارتفـاع أسـعار الغـذاء والـنفط يف األسـواق                 .                                         احلاالت، يف شـكل وظـائف أقـل أمنـا         

                                                                       سيما الفقراء، خاصة يف البلدان اليت لديها فـسحة ماليـة حمـدودة                                            العاملية على معظم الناس، وال    
                                              مليـون شــخص إضـايف قـد وقعـوا يف بــراثن       ٤٤                  ويعتقـد أن حنـو    .                                ومحايـة اجتماعيـة غـري كافيــة   

ــا بــني منتــصف عــام       ــرة م ــة يف الفت ــل     ٢٠١٠                                                                                             الفقــر نتيجــة ارتفــاع أســعار املــواد الغذائي            وأوائ
 (    ٢٠١١      عـام 

 

       وعلــى   .                                                                                علمــا بـأن أســعار الغـذاء والطاقــة واصــلت ارتفاعهـا بعــد هـذه الفتــرة       ، )٨
                                 ئيـة، يف حـني يتوقـع أن يـستمر                                                                      مدى العقد املقبل، يتوقع أن يتواصل ارتفـاع أسـعار املـواد الغذا     

 (                           تقلب أسعار السلع األساسية   
 

                                                            ، وهو ما ستتضرر منه بصفة خاصـة البلـدان املنخفـضة الـدخل      )٩
                                                                      وقــد يــؤدي ذلــك إىل زيــادة اســتبدال األطعمــة الغنيــة باملغــذيات    .                                  الــيت تــستورد املــواد الغذائيــة

                يـــة الطعـــام                                                                                          الدقيقـــة، األغلـــى مثنـــا، بأغذيـــة نـــشوية أرخـــص، وتقلـــيص عـــدد الوجبـــات وكم 
    .                                                            املستهلكة، وهو ما سيؤدي إىل تقليص نسبة استهالك املغذيات الدقيقة

                    يف املائـة مـن         ١,٥                                                                         وزادت تكلفة حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة بنـسبة قـد تـصل إىل                 -    ٢٩
 (                                               الناتج احمللي اإلمجـايل سـنويا بـسبب األزمـة         

 

                                                         وحتتـاج بلـدان مثـل نيكـاراغوا ودولـة بوليفيـا               . )١٠
                                  يف املائـة مـن ناجتهـا احمللـي          ٩,٥                                                   قوميات وقريغيزستان إىل ختصيص مبلغ إضـايف ميثـل                     املتعددة ال 

                        لكـي تـتمكن مـن           ٢٠١٥      و       ٢٠١٠                                                        اإلمجايل للتعليم والصحة واخلدمات األساسية بـني عـامي          
ــام    ــول عـ ــة حبلـ ــة لأللفيـ ــداف اإلمنائيـ ــق األهـ ــدمات     .     ٢٠١٥                                                         حتقيـ ــى اخلـ ــاق علـ ــادة اإلنفـ                                        وزيـ

                                                                 فــي لتحقيــق انتعــاش يف النمــو، بــل إن ذلــك يتطلــب األخــذ                                   االجتماعيــة، يف حــد ذاتــه، ال يك
      ومـن    .                                                                خلق فرص العمل وتنويع األنشطة االقتصادية وزيادة اإلنتاجية                     تكميلية لدعم          بسياسات  

                                                                                                            الضروري أيضا القيـام باسـتثمارات إضـافية كـبرية يف القطـاع الزراعـي لـضمان مـا يكفـي مـن                      
   .                 اإلمدادات الغذائية

__________ 
   .    html .    ٢٠١١ _     www   . worldbank         . org   / foodcrisis          / foodpricewatch              / april  :     انظر   )٨ (  
  ) ٩(   Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) and FAO Agricultural Outlook 

2011-2020 (Paris, OECD, 2011)( .   
 World Economic Situation and Prospects 2011 (United                                                   التقـديرات القائمـة علـى النمـاذج، املقدمـة يف      :   نظر   )١٠ (  

Nations publication, Sales No. E.11.II.C.2), box I.3.  
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                                           منائية لأللفية يتطلب منوا مستقرا وعادال وشامال              حتقيق األهداف اإل  -      ثالثا   
                                        الدروس املستفادة من جتارب النمو الناجحة   -    ألف   

                                                                                    أحرزت العديد من البلدان النامية تقدما صوب بلـوغ غايـات حمـددة ضـمن األهـداف             -    ٣٠
                                                                                                     اإلمنائيــة لأللفيــة، غــري أنــه مــن الــضروري التقــدم خبطــى أســرع بكــثري لبلــوغ مجيــع الغايــات يف 

                                                                                   وكمــا ســبقت اإلشــارة إىل ذلــك، فــإن التقــدم احملــرز كــان متفاوتــا، وغالبــا     .                لوقــت املناســب ا
                                                وقد ساعد النمـو االقتـصادي البلـدان الناميـة       .                                            كان له أثر حمدود على أفقر الفئات وأضعفها       ما

                                                                                                 علـى التقــدم يف عـدة جمــاالت، لكنـه أدى أيــضا، يف كــثري مـن األحيــان، إىل زيـادة أوجــه عــدم      
                                                                                   لــك أن الــسياسات والتــدخالت مل تعــزز إحــراز تقــدم متــزامن صــوب بلــوغ مجيــع   ذ  .          املــساواة

   .                                                                    الغايات املندرجة ضمن األهداف اإلمنائية لأللفية مبا خيدم مجيع الفئات السكانية
                                                                                      ويتطلب التقدم حنو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية حتقيق منو مستدام وشـامل وعـادل                -    ٣١
                                                                     رص أمـام اجلميـع، مبـا يف ذلـك النـساء والـشباب والفئـات                                                     خيلق فرص عمل كـثرية ويتـيح الفـ         و

                                                                                وقد جنحت الصني وبلدان أخرى يف شرق آسيا، على وجه اخلـصوص، يف احلـد مـن                   .       احملرومة
                                                                         فقــد متكنــت هــذه البلــدان مــن احلفــاظ علــى منــو اقتــصادي قــوي،      .                           الفقــر يف العقــود األخــرية

ُ                                 وُدعـم هـذا النمـو بـسياسات          .                                                                   وضمان أن تعم فوائده قاعدة عريضة على مـدى فتـرات طويلـة              
                                                                                                           تشجع التغيري اهليكلـي، وعـادة مـا تتـضمن إدخـال حتـسينات علـى اإلنتاجيـة الزراعيـة، والقيـام                   
ــة التحتيــة واخلــدمات يف املنــاطق الريفيــة، ومــنح حقــوق حيــازة                                                                                                                 باســتثمارات كــبرية يف البني

      ومنـا    .                   تجـارة العامليـة                                                                               األراضي للفقراء يف األرياف، ودعم التصنيع والقدرة علـى املـشاركة يف ال            
ــصاد الـــصني مبعـــدل نـــاهز                                                                           يف املائـــة ســـنويا يف العقـــود التاليـــة لإلصـــالح الزراعـــي        ١٠                                     اقتـ

                                                                                                 وتعزز النمـو أكثـر باتبـاع سياسـات صـناعية قويـة ودعـم تطـوير وابتكـار ونـشر                       .     ١٩٧٨     لعام
ــا ــام والعديــد مــن االقتــصادات األخــرى يف شــرق آســيا       .              التكنولوجي                                                                                   وشــهدت أيــضا فييــت ن

                                  وقبـل ذلـك، متكنـت اليابـان          .                                                                      كبريا يف نسبة الفقراء باتباع سبل مماثلـة منـذ الثمانينيـات                  تراجعا
ــى         ــق منــو ســريع ومطــرد واحلــد مــن الفقــر، وذلــك باالعتمــاد عل ــا مــن حتقي ــة كوري                                                                                                       ومجهوري

                                طرد أيـضا تـراكم االسـتثمارات     ض                    وأتـاح النمـو املـ     .                                              استراتيجيات إمنائيـة تـشمل قاعـدة عريـضة      
    .                  داف اإلمنائية األخرى                 الالزمة لتحقيق األه

  .                                         طرد علـى التوزيـع العـادل للفـرص         ض                                                      ومن الـضروري أن يرتكـز النمـو االقتـصادي املـ             -    ٣٢
                                                                                               ففي جتربة دول شرق آسيا، أتاح التوزيع العادل لـرأس املـال املـادي والبـشري األسـاس الـالزم           

      ة دور                                       وكـان لألراضـي واإلصـالحات الزراعيـ        .                                                    لتحقيق منو اقتصادي تعم فوائـده قاعـدة أوسـع         
                                                                                          أساسي يف حتقيق توزيع أكثر عدالة لفرص متلـك األراضـي واإلنتـاج الزراعـي يف بدايـة الطفـرة        
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                                                                     وساعد تعمـيم التعلـيم ونظـم الرعايـة الـصحية علـى نـشر                 .                                     االقتصادية للعديد من بلدان املنطقة    
   .                               التحسينات يف جمال التنمية البشرية

                                      ى أسرع حنـو حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة                                               ويسهم النمو األكثر عدال يف تيسري التقدم خبط      -    ٣٣
                                                                        فقد ال تستطيع األسر الفقرية إرسال أطفاهلا إىل املدرسـة إن مل تكـن                .                         املتصلة بالتعليم والصحة  

                                                                                                       قــادرة علــى حتمــل النفقــات التكميليــة، وقــد يــضطر األبنــاء والبنــات إىل العمــل لتكملــة دخــل   
  .                                    مثــل جلــب املــاء أو مجــع احلطــب                                                           األســرة أو املــسامهة يف أعمــال مرتليــة غــري مدفوعــة األجــر،

                                                                                                       وباملثل، فإن النتائج الصحية لألطفال واألمهات ال تعتمـد فقـط علـى جـودة الرعايـة الـصحية،                   
                      ويف بعـض البلـدان،       .                                                     وغالبا ما تتوقف نوعية احلياة على دخـل األسـرة           .                         وإمنا أيضا على التغذية   

                          احلمايـة االجتماعيـة،                                                                          متكنت احلكومات من احلد من أوجه عدم املساواة مـن خـالل سياسـات             
                           وقد أسـهمت هـذه الـربامج      .                                                                مثل برامج التحويالت النقدية ونظم املعاشات التقاعدية املدعومة      

                                                                                                     والنظم إىل حد ما يف محاية دخـل األسـر خـالل فتـرات الركـود االقتـصادي، وأتاحـت حـوافز                      
      ّ            ا ال متكّـن مـن                                                                                                       لآلباء إلبقـاء أطفـاهلم يف املدرسـة واختـاذ مـا يلـزم مـن التـدابري الـصحية، ولكنـه                     

    .                                    تصحيح أوجه عدم املساواة إال بشكل حمدود
ــستدام      -    ٣٤ ــو املـ ــو النمـ ــيس هـ ــرد لـ ــو املطـ ــراين     .                                                        والنمـ ــع العمـ ــة للتوسـ ــدالت احلاليـ                                             فاملعـ

                                                                                       املــستخدمة يف الزراعــة والــصناعة تــسبب نــضوبا ســريعا للمــوارد الطبيعيــة         ت              والتكنولوجيــا
                                            زادت حـدة خمـاطر الكـوارث املتـصلة               وقـد   .                             حلياة علـى هـذا الكوكـب       ا                لإلبقاء على          الضرورية

                                                              ويـؤثر تغـري املنـاخ ونـضوب املـوارد الطبيعيـة علـى                .                                          باملناخ بشكل كبري خالل العقـود األخـرية       
                                                                                                             النمو يف البلـدان املنخفـضة الـدخل، ذلـك أنـه مـع كـل زيـادة يف متوسـط درجـات احلـرارة يف                         

                       وتغـري املنـاخ خيفـض        .       نـاتج                        يف املائـة مـن ال       ٣       إىل    ٢                                                   العامل بدرجة مئوية واحـدة، يتلـف مـا بـني            
                         مــن البلــدان املنخفــضة          العديــد      تحمل  ي    وســ  .                                                      بالفعــل احملاصــيل الزراعيــة يف خمتلــف منــاطق العــامل

ــة      ــري األحــوال اجلوي ــسبب تغ ــة ب ــدخل تكــاليف باهظ ــصحر ،                                                           ال ــاه  ،           والت ــاع  ،                 ونقــص املي             وارتف
   . ة                                                                   مستويات سطح البحر، وهو ما سيعوق حتقيق األهداف اإلمنائية يف املناطق املتضرر

  
 (                      منو مستدام منصف وشامل        ية كفالة   كيف  -    باء   

  

١١(   
                                                                                            ختتلف السياقات القطريـة والظـروف األوليـة، وتـشري التجـارب الـسابقة إىل مـسارات                   -    ٣٥

                     ومل تقتـصر البلـدان     .                                                                               عديدة للتغلب على العقبات اليت تعترض سبيل النمـو والتنميـة املـستدامني            
                                        ً             غلب على معوقات رئيسية معينـة، ولكنـها أيـضاً                    ً                                    األكثر جناحاً على جمرد اتباع استراتيجيات للت      

__________ 
 United Nations World Economic and Social Survey 2010: Retooling Global Development (United  :       انظـر    )١١ (  

Nations Publication, Sales No. E.10.II.C.I), Chapter II (2010).   



A/66/126
 

14 11-41038 
 

                                                                 بـني الـسياسات االقتـصادية واالجتماعيـة، وكـذلك البيئيـة                      االتـساق                               كفلت درجة معقولـة مـن       
ــاً ــة علـــى متكـــني اتـــساق      .       ً    أحيانـ ــة الوطنيـ ــتراتيجيات اإلمنائيـ                                                                                              ومـــن الـــضروري أن تعمـــل االسـ

ــد  ــروف البلـ ــسياسات املـــصممة لظـ ـــ   .                                         الـ ــر الرئي ــايل، تـــشمل العناصـ ــو                                         وبالتـ ــق النمـ                        سية لتحقيـ
   :                                             واستراتيجيات التنمية بشكل مستدام وشامل ما يلي

  
                              إطار اقتصاد كلي إمنائي املنحى     

                                                                                      مــن الــضروري أن تــدعم سياســات االقتــصاد الكلــي النمــو وعمليــات خلــق الوظــائف   -    ٣٦
                                                                                                   فرضـت األزمـة االقتـصادية العامليـة األخـرية وتقلبـات أسـواق الـسلع واملـال العامليـة                    و  -        املنتجة

                              فقـد سـلطت الـضوء كـذلك         .                                                                       حتديات خطرية علـى سياسـات االقتـصاد الكلـي للبلـدان الناميـة             
      الـيت                          لـدورات االقتـصادية،         ة ل       عاكـس   امل                   القتـصاد الكلـي      ا                                   على األمهية احلامسة إلطارات سياسات      

        ُ                  وميكــن أن ُتفيــد صــناديق   .                                                                 ختفيــف التــأثريات الــسلبية لبيئــة اقتــصادية خارجيــة متقلبــة          ترمــي إىل 
                       آلثــار املترتبـة علــى            التـصدي ل          لــسلع يف        تلـك ا          ِّ        لـدول املــصدِّرة ل            األساســية ل          ر الـسلع                تثبيـت أســعا 

                                                                   ويف البلــدان ذات احلــسابات الرأمساليــة املفتوحــة، يــزداد تطبيــق    .                                 تقلــب أســعار الــسوق العامليــة
                                                                                       سياسات مالية معاكسة للدورات االقتصادية صعوبة، ولكـن ميكـن أن تـستعاد بعـض الـسيطرة       

                ومـن الـضروري     .                                                   تدفقات رأس املال والقطاع املايل احمللي بشكل أفضل                         من خالل تدابري تنظم   
      فمـن    .                 ً                                      ولكنـه لـيس كافيـاً لتحقيـق تنميـة شـاملة             ،                                           ضمان منو مستقر من خالل مثل هذا اإلطـار        

                                                                                           أجل ذلك يلزم استكمال السياسات املعاكسة للدورات االقتصادية بقـرارات إلعـادة ختـصيص              
                                                                 تثمارات يف البنيـة التحتيـة األساسـية والتعلـيم والـصحة                            ً                         املوارد تكفل دعماً طويـل األجـل لالسـ        

                                                                                                 واخلــدمات األساســية األخــرى، باإلضــافة إىل الــسياسات الــيت تعــزز التغــيري اهليكلــي الــدينامي   
  .                                                                                                  وتوليد فرص العمل، مبا فيها تلك اليت تتحقق من خالل سياسات التنمية الزراعيـة والـصناعية               

                                                   جيــب أن تتماشــى قــرارات وسياســات اإلنفــاق ذي                                              ويف البلــدان املعرضــة للكــوارث الطبيعيــة، 
                                                                                                             الصلة مع اسـتراتيجيات إدارة أخطـار الكـوارث للتقليـل مـن االنتكاسـات اإلمنائيـة الناجتـة عـن                     

   .             أخطار الطبيعة
                                                                                              يف البلدان املتضررة من الرتاع وتلك اليت متر مبرحلة مـا بعـد الـرتاع، جيـب أن يعطـي                     و  -    ٣٧

                                                                    اإلدارة االقتصادية للتنمية واملـصاحلة علـى الـصعيد الـوطين                                              الدعم الدويل أولوية لتطوير قدرات    
               ويقـوى بنـاء     .          الـسالم                                                 ً      ً                   ويعد وجود إحساس قوي مبلكية السياسات الوطنية أمراً حيويـاً لبنـاء          -

                                                                                               الدولة والدعم اجلماهريي، بفضل اإلدارة املالئمة ملهام احلكومـة األساسـية، والـسالمة واألمـن               
                                                                ساســية، والنمــو االقتــصادي مــع توليــد فــرص العمــل، وإدارة                               األساســيني، وتقــدمي اخلــدمات األ

                                                                              ويساعد النمو الشامل الذي يوفر الكثري مـن فـرص العمـل علـى ختفيـف حـدة             .                 املوارد الطبيعية 
                 وإطـار سياسـة      .                                 أن هتـدد االسـتقرار الـسياسي             ذلـك                                                 التوترات االجتماعية الـيت ميكـن يف غيـاب          
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                                                    خل وإعادة اإلدماج يف مرحلة ما بعد الـرتاع لتحـسني                                                   األمم املتحدة املتعلقة بتوليد العمالة والد     
 (     ً                          مفيداً لتهيئة الظروف لسالم مستدام      ً توجيهاً                               االستقرار على املدى القصري، يقدم 

  

١٢( .   
                                                                                           جيب أن تكون األولوية للتنمية الزراعية والريفيـة مـن أجـل حتقيـق النمـو الـشامل وال              و  -    ٣٨

ــدنيا   ــز    فت-                                    مــن البلــدان متوســطة الــدخل                                                          ســيما يف البلــدان املنخفــضة الــدخل والــشرحية ال         عزي
             إمكانـاهتم                                                             مليـون مـن صـغار املـزارعني يف الـدول الناميـة ودعـم           ٥٠٠                         القدرات اإلنتاجية لنحو    

                                                                                                   لالســتدامة والتكيــف، مــن شــأنه أن يعــزز األمــن الغــذائي والنمــو االقتــصادي الــشامل إىل حــد  
                      العقبات الـيت حتـول        ل                            تتعلق بالسياسات لكي تذل                                      ومن الضروري وجود خيارات متسقة        .    كبري

                                                                                                    دون تــسريع التنميــة الزراعيــة والريفيــة، مبــا يف ذلــك إمكانيــة احلــصول علــى األراضــي بــشكل   
                                                                                                   مضمون، وحقـوق امليـاه، وتوسـيع نطـاق خـدمات اإلرشـاد واخلـدمات املاليـة، وحتـسني البنيـة                 

        ويلـزم    .        راعيـة               واألسـواق الز    )                           املياه، واإلمداد بالطاقـة       و                                النقل، والتخزين، وأنظمة الري    (         التحتية  
  )                                               مثل التأمني على احملاصـيل وضـد تقلبـات الطقـس     (    ً                                     أيضاً إدخال آليات لتخفيف حدة املخاطر       

                                          وميكـن بتوجيـه اهتمـام خـاص حنـو حتـسني         .                                                  وزيادة قدرات إدارة املخاطر بني صـغار املـزارعني      
                                                                                                   أوضــاع اإلنتــاج بالنــسبة لإلنــاث العــامالت يف الزراعــة توليــد مكاســب اقتــصادية واجتماعيــة    

 (     ضافية إ
  

   أن                                                                                 إدماج الـسياسات الزراعيـة والبيئيـة يف سياسـات أوسـع للتنميـة الريفيـة                  ويكفل    .  )١٣
        وتعتــرب    ).               انظــر أدنــاه (                                                                           تــستمر الغابــات والــنظم اإليكولوجيــة األخــرى يف دعــم الــنظم الزراعيــة 

                          ّ                                                                          أنــشطة مــا بعــد احلــصاد الــيت تركّــز علــى حتويــل اإلنتــاج الزراعــي وحفظــه وهتيئتــه لالســتهالك  
   ،                  ويف هـذا الـصدد      .                                                                    النهائي، مصادر رئيسية لتوليد العمالة والدخل يف الدول النامية           و         الوسيط أ 

               ً     ، وأن تــشجع أيــضاً    صلة                   ً                                                      ينبغــي للــسياسات أيــضاً أن تــشجع تطــوير ونقــل التكنولوجيــا ذات الــ
   .                                          التدريب املهين واإلقبال على ممارسة األعمال احلرة

  

__________ 
 Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, Individual   :      انظــر   )١٢ (  

Observation concerning Employment Policy Convention, 1964, (No. 122) Sudan (ratification:1970), 

International Labour Organization 2010, and “Employment for Peace, Stability and Development: Draft: 

Regional Strategy for the Horn of Africa, 2011-2015”, available at: 

www.ilo.org/public/english/region/afpro/addisababa/pdf/regionalstrategymar2011.pdf.  
                                                                                            أتـيح للنـساء نفـس مـا يتـاح للرجـال مـن مـوارد اإلنتـاج ألمكنـهن زيـادة                               أنه لو     إىل                         تشري التقديرات األخرية       )١٣ (  

                                        أن يرفـع جممـوع اإلنتـاج الزراعـي                                        يف املائة، وهـذا ميكـن          ٣٠       إىل     ٢٠                                      الغالت يف مزارعهن بنسبة تتراوح من       
                                                                             يف املائـة، ممـا ميكـن أن يقلـل بـدوره عـدد اجليـاع يف العـامل                     ٤       إىل      ٢,٥                                                يف البلدان الناميـة بنـسبة تتـراوح مـن           

          املــرأة يف   :                           حالــة األغذيــة والزراعــة  :                                   انظــر منظمــة األغذيــة والزراعــة  .     ئــة   املا      يف   ١٧   و    ١٢      بــني                 بنــسبة تتــراوح 
   . )    ٢٠١١      روما،  (                                             الزراعة، سد الفجوة بين اجلنسني من أجل التنمية     قطاع
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                                        تيجيات اإلدارة املستدامة للموارد الوطنية                       املراعية للبيئة واسترا ت                       اعتماد ونشر التكنولوجيا    
                                                                                                ستحتاج البلدان النامية إىل البحث عن سـبل جديـدة لـضمان اإلدارة البيئيـة املـستدامة                   -    ٣٩

                                                  ميكن حتقيق الفصل بني النمو االقتصادي والتـدهور         و  -                                     والنمو االقتصادي والتقدم االجتماعي   
                                                ام املـوارد وعمليـات اإلنتـاج، مـع احلـد                                                               البيئي من خالل حتسني الكفاءة واالستدامة يف اسـتخد        

                       ً                                   وهنــاك تــدابري بــسيطة نــسبياً، مثــل إعــادة التــدوير    .                                               مــن اســتخدام املــوارد والتلــوث والنفايــات 
                                              لطاقــة، وحتويــل النفايــات إىل مســاد، ومحايــة           املــوفرة ل                                          وإعــادة االســتخدام، واســتعمال املــصابيح 

                                     للميـاه، وغريهـا مـن املبـادرات              وفرة      املـ                                                          التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية، وأساليب الـري        
                      ويعد التقليـل مـن       .                                       يف النمو وحتمي البيئة يف الوقت نفسه            مجيعا            تساهم      اليت                  العديدة األخرى، و  

          ســـتخدام                             حتقيـــق املـــستوى األمثـــل ال                                                               تــدهور األراضـــي، وإعـــادة تأهيـــل املنـــاطق املتـــدهورة، و 
ــ  .             ً                                         األراضــي أمــوراً حامســة يف اإلدارة املــستدامة لألراضــي                               ضروري التمــسك مببــدأ ريــو            ومــن ال

                                                           يف جمال التعـاون الـدويل مـن أجـل التحـول حنـو                “                              مسؤولية مشتركة ولكن متفاوتة    ”          اخلاص بـ 
    .       مستدام                                         عمليات إنتاج اقتصادي أكثر مراعاة للبيئة و

                                                                                      من املهم أن تدخل يف عمليات تعزيز القدرة اإلنتاجية لـصغار املـزارعني التكنولوجيـا            و  -    ٤٠
                                                 َّ                                    لقـــادرة علـــى التكيـــف مـــع املنـــاخ، باإلضـــافة إىل اإلدارة احملـــسَّنة للمـــوارد                ً         املـــستدامة بيئيـــاً وا

  ،         ودخلــهم                                                                             وهنــاك فــرص كــبرية مرحبــة جلميــع األطــراف لزيــادة إنتاجيــة املــزارعني   -           الطبيعيــة
       وعلـى    .                                                      البيئات اهلشة، واملساعدة يف ختفيف حدة تغري املناخ            إصالح                          واحلد من سوء التغذية، و    

ّ                                                     الشبكات احلكومية والدولية لتقاسم املعرفة أن تيّسر نشر التكنولوجيا واالبتكـارات وتكييفهـا                                                          
                                                                                                   واعتمادها على نطاق واسع، لزيادة اإلنتاجية والرحبية ألنظمة اإلنتاج الريفـي، وكـذلك زيـادة               

                                      وميكن البناء على االبتكـارات احملليـة       .                           ا لتخفيف حدة تغري املناخ                                قدرهتا على التكيف وإمكاناهت   
                                                          فقد حققت مثـل هـذه االبتكـارات حتـسينات يف جمـاالت إدارة         .                             اليت جنحت يف تعزيز اإلنتاجية    

ــوجي       ــوع البيول ــاه والتن ــتعمال املي ــاءة اس ــضارة، وكف ــات واألعــشاب ال                ويكمــن حتــدي    .                                                                                   اآلف
                                                        ار الزراعـي احمللـي ودعـم عمليـات تكييفـه وتوسـيعه،              االبتكـ        حتديـد                            السياسات يف التعرف على     

        وختتلـف    .                                                                                      وذلك يف أماكن تشمل البلدان واملناطق الفقرية واليت تعاين من انعدام األمن الغذائي            
                                                                            اإليكولوجيــة بــشكل كــبري بــني املنــاطق املختلفــة، األمــر الــذي يعــين أن     -                     الظــروف الزراعيــة

                    قائمـة موسـعة           تـوفر   وت  .                             فها مـع الظـروف احملليـة                                      واملمارسات الزراعية جيب تكيي     ت           التكنولوجيا
                                                                              واملمارســات املــستدامة يف الزراعــة، وهــي تــوفر خيــارات لتحــول جــذري حنــو                للتكنولوجيــات 

             التقليديـة،     ة   يـ                   املمارسـات الزراع             املعرفـة و                         وتشمل هذه اخليـارات       .                             حتقيق األمن الغذائي املستدام   
ــاوب احملاصــيل، والزراعــة ا    ــة احلــرث، وتن ــسماد العــضوي                                                                كالزراعــة قليل ــة، واســتخدام ال                                          لبيني

   ،                   وعـالوة علـى ذلـك     .                                                                       األخضر، ومجع املياه وزراعة احملاصيل اليت تتميز بكفـاءة اسـتهالك امليـاه       
                                                                                                              فهناك ضـروب جديـدة طـورت أو ال تـزال قيـد التطـوير مـن احملاصـيل الغذائيـة وفـرية الغـالل،                         
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                            ه وتنمــو بــدون احلاجــة إىل                                                                         املقاومــة لآلفــات واألمــراض، الــيت تتميــز بكفــاءة اســتخدامها للميــا 
 (                                   أمسدة كيميائية أو إىل القليل منها فقط

  

١٤( .   
  

                                     السياسات االجتماعية املتسقة والشاملة     
     ً      ً                                              عنـصراً حيويـاً لتحقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة،                   الشاملة                            تعد السياسات االجتماعية      -    ٤١

 (                                                   وهي ضرورية كذلك لنمو مـستدام ومنـصف وشـامل         
  

             جحـة علـى    ُ                       ُتظهـر التجـارب النا     و  -   )١٥
                                                                                               مستويات البلدان أن توفري اخلدمات األساسية للجميـع علـى أسـاس اسـتحقاقات واجبـة األداء              

                      ّ                                   يتطلب مـشاركة حكوميـة فّعالـة، وذلـك يف توفريهـا              )                                   مستمدة من حقوق أو دفعات مسامهة      (
                  وجيـــب أن توجـــه   .                         ِّ                                                       بـــشكل مباشـــر، أويف متويـــل مقـــدِّميها مـــن القطـــاع اخلـــاص أو تنظـــيمهم 

       ً     ً                                                                       اهتمامــاً خاصــاً حنــو تقــدمي اخلــدمات الكافيــة للمنــاطق الريفيــة وغريهــا مــن                       الــسياسات العامــة 
                              ً  ّ                                                           املناطق احملرومة، وأن تتخذ تدابرياً تّيسر وضع هـذه اخلـدمات يف متنـاول اجملموعـات الـسكانية          

ّ            املهّمشة والفقرية                                                      املخصصة لقطاعات بعينها، مثل تلـك الـيت تقـدم                     االجتماعية                وميكن للربامج     .    
                                                                             ، والكتــب املدرســية اجملانيــة، واألدويــة املدعومــة، أن تــساعد علــى حتــسني                      الوجبــات املدرســية

                                                         وباملثل، فقد عززت برامج التحويالت النقديـة مـن إمكانـات      .                                النتائج يف جمايل التعليم والصحة   
   .             ميكن التنبؤ به                                      ُ ِّ                    احلصول على احلاجات األساسية وخاصة عندما قُدِّمت على أساس مستدام و

                                                                    تماعي القائمة على التضامن تساعد على دعم الـتالحم االجتمـاعي                             برامج التأمني االج    -    ٤٢
                                                             ٍ                    زيادة التغطية ألنظمة التأمني االجتمـاعي الرمسيـة أن تـساهم مـن نـواحٍ                     وميكن ل   -    لف آ          وبناء الت 

         للقطـاع                                   ولكن أنظمة التأمني االجتمـاعي        .                               د من األهداف اإلمنائية لأللفية     ي  عد  ال               كثرية يف حتقيق    
  .                                                                        تعمـل علـى ترسـيخ أوضـاع انعـدام املـساواة يف سـوق العمـل                       ر قد                    ذات الصلة باألجو         الرمسي  

                                 حبيـث تتـوزع املخـاطرة علـى         (                                                                        وميكن اختاذ تدابري لتوسـيع التغطيـة وتوحيـد القواعـد واألنظمـة              
                                    عنـصر إعـادة التوزيـع يف أنظمـة       /                       ، ولتعزيـز التـضامن     )                     ً                          جمموعة أكـرب وأكثـر تنوعـاً مـن املـواطنني          

                           وهكـذا مل يقتـصر جنـاح          ).                                   ملعـاش التقاعـدي لكـل مـواطن          ً                           مثالً بضمان حـد أدىن مـن ا        (        التأمني  
                                                 ً                                                    البلدان على توسيع نطاق التغطية فحسب، بل امتد أيضاً إىل تنـسيق وتوحيـد األنظمـة اجملـزأة،                  

              الرئيـسية    ة                    وتشمل حتديات السياس    .                                                   وختفيض التكاليف وتعزيز اإلنصاف واإلدماج االجتماعي     

__________ 
 Food and Agriculture Organization, “Climate-smart Agriculture: Policies, Practices and Financing  :       انظـر    )١٤ (  

for Food Security, Adaptation and Mitigation” (Rome, 2010)..   
 :United Nations Resource Institute for Social Development, Combating Poverty and Inequality  :       انظـر    )١٥ (  

Structural Change, Social Policy and Politics. Chapter 5, (Geneva, 2010)       وذلـك ملناقـشة أوسـع للقـضايا                                 
     .            من التقرير  ٤١    و   ٤٠                  الواردة يف الفقرتني 
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                                           ملهـاجرين واملـصابني بفـريوس نقـص املناعـة                                   اجتمـاعي حلمايـة العـاملني ا        ضمان        سياسات        كفالة  
   .     اإليدز /       البشرية

  
                                        محاية حقوق اإلنسان وضمان احلوكمة الرشيدة     

                                      حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية جلميـع             كفالة                    قوق اإلنسان على     حل                    يساعد تطبيق إطار      -    ٤٣
ــواطنني ــة ال      و  -           امل ــستوى للجمعي ــع امل ــام الرفي ــة لالجتمــاع الع ــة اخلتامي ــشأن                                                                             يف الوثيق ــة، ب                 عام

                         حقوق اإلنسان وتعزيزهـا            احترام   ”                                             ً            األهداف اإلمنائية لأللفية، أكدت الدول األعضاء جمدداً أن         
   “                        ّ                                                           جــزء ال يتجــزأ مــن العمــل الفّعــال مــن أجــل حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة      يعــد           ومحايتــها 

ـــ ) ٢ ( )  ٥٣         الفقــرة  (   .  ) ٢ ( )  ٥٤         الفقــرة    ( “                                              أمهيــة املــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة     ”              ، وأقــرت ب
                                                                   ّ                                          ويعمل إطـار حقـوق اإلنـسان علـى إثـراء تنفيـذ الـسياسات، بـتمكني املـشاركة الفّعالـة جلميـع                       

                               وميكن تعزيز التقدم احملـرز يف        .                                                         أصحاب املصلحة يف صنع القرار، وبتحسني املساءلة واحلوكمة       
                                                                                               حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة بــالتكريس املؤســسي حلقــوق اإلنــسان لــتمكني املــواطنني مــن

    .                                                          التنظيم واملشاركة يف قرارات السياسات العامة ومراقبة نتائجها
                                                                                       احلوكمة الرشيدة واحلفاظ على سيادة القانون على الـصعيدين الـوطين والـدويل هـي                و  -    ٤٤
      وقـد    .      ً                                 أيضاً بأمهية الـشفافية واملـساءلة       ١ /  ٦٥                             يعترف قرار اجلمعية العامة      و  -             أمور حيوية       ً أيضاً

                                                                                مـن التـدفقات املاليـة غـري املـشروعة علـى مجيـع املـستويات، مـن                                              التزمت الدول األعضاء باحلد   
                                علـى النظـر يف التـصديق            هـا                                                                        خالل تعزيز اإلفـصاح والـشفافية يف املعلومـات املاليـة، وجـرى حث             

 (                                                                       على اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد وعلـى تنفيـذها              
  

                                   يعـد تعزيـز اجلهـود الوطنيـة         و  .  )١٦
ــسيات يف جمــال مكافحــة ا   ــة                                            ومتعــددة اجلن ــشمل املــساعدة التقني ــة، وي ــالغ األمهي ــراً ب           ً                                                    لفــساد أم

      ً                                         وغالبـاً مـا تـستخدم التـدفقات املاليـة            .                                                             وغريها من أشكال الدعم لتعزيز قدرات البلـدان الناميـة         
                                                                                                      ألغراض التـهرب مـن الـضرائب القنـوات نفـسها الـيت تـستخدمها عائـدات املخـدرات ومتويـل                     

                     جيــب علــى البلــدان  و  .                    الرقابــة واحلظــر                                                      اإلرهــاب، وكالمهــا خيــضع بالفعــل لعمــل تعــاوين علــى 
                                                              بعض يف مجع الضرائب املستحقة، اليت ستـساعد علـى تعبئـة املـوارد       ال                         التعاون ومساعدة بعضها    

   .                                         الالزمة لتمويل استراتيجيات التنمية الشاملة
  

                                                  األداء يف ما يتعلق بالشراكة العاملية من أجل التنمية  -       رابعا  
                                                              منائيـة لأللفيـة بـشراكة عامليـة أقـوى مـن أجـل التنميـة                                       د جـدول أعمـال األهـداف اإل      ِ ِع َ َي  -    ٤٥

                                                                                               وأثناء االجتماع العـام الرفيـع املـستوى للجمعيـة العامـة بـشأن األهـداف اإلمنائيـة                      ). ٨      اهلدف   (
__________ 

    :                                                                      اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفـساد علـى املوقـع اإللكتـروين التـايل                                          ميكن االطالع على حالة التصديق على          )١٦ (  
http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/signatories.html.   
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                                                                                  ، استعرض رؤساء الدول واحلكومـات التقـدم احملـرز، وهـو مـا لـه أمهيـة                      ٢٠١٠                لأللفية يف عام    
ــة                                                         خاصــة بعــد النكــسات الــيت شــهدهتا بلــدان عديــدة            لفتــرة  ل                                        بــسبب األزمــة االقتــصادية العاملي

                                                                                     واالرتفاعات الشديدة يف أسعار الغـذاء والطاقـة املتعلقـة بـذلك، وااللتزامـات                ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨
                                                                                                    الالحقة بالزيادة يف املساعدة اإلمنائية الرمسية، وكفالة نظـام جتـاري عـاملي أكثـر إنـصافا، ومـنح             

                                                   بأسـعار يف املتنـاول علـى األدويـة األساسـية                                                            الدول األكثر فقرا ختفيفا للدين، وضمان احلصول        
   .                                                            والتكنولوجيات اجلديدة من أجل حتقيق األهداف اإلمنائية األخرى لأللفية

                                بليـون دوالر، لكـن تظـل           ١٢٩                                                              فعت املساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة إىل رقـم قياسـي بلـغ               ُ ُر  -    ٤٦
                    ليـون دوالر عمـا         ب   ٢١                   يقـل مبقـدار             املعونة        سداد       ، كان     ٢٠١٠        ي عام    ف    ف -                    أقل من االلتزامات  

ــان جيـــب  ــداده             كـ ــسب            سـ ــؤمتر قمـــة جمموعـــة                         التربعـــات املعلنـــة                              يف نفـــس الـــسنة، حـ                                يف مـ
                                                           وال ميكن إرجاع سوى أجزاء صـغرية مـن هـذه الفجـوات               .     ٢٠٠٥     عام                       يف غلن إيغلز يف       ٨           الـ

                 واقترحـت فرقـة     .                                                                            يف التسليم إىل دخول قومية أقل من املتوقع بسبب األزمـة االقتـصادية العامليـة      
                                                                                             املعنية برصد الثغرات يف تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية، اليت أنشأها األمني العام، طرقـا                     العمل  

                                                            ملـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة، مبـا يف ذلـك االلتزامـات                    تقدمي ا          فعالية ل    بال           اتساما        أكثر       طرق        من أجل 
ــا                                                                                                                        املتعــــددة الــــسنوات مــــن أجــــل املــــساعدة القابلــــة للربجمــــة بطريقــــة تكــــون متــــسقة متامــ

   .                                              ستراتيجيات اإلمنائية الوطنية من أجل النمو الشامل  اال   مع
                                                                                                  عد عدم التمكن من إمتام جولة الدوحـة املوجهـة حنـو التنميـة أكـرب فجـوة يف الوفـاء                        ُ وُي  -    ٤٧

                                       فمــن املهــم كــثريا إخــراج املفاوضــات   .                                                               بااللتزامــات املتعلقــة بإقامــة نظــام جتــاري أكثــر إنــصافا 
                          ستكمل بعد، مت التأكيـد            ُ   زال مل تُ   ت                    ن جولة الدوحة ال                   وبالرغم من أ    .                     الطريق املسدود احلايل     من

                                                                                                    على أمهية نظام جتاري متعدد األطراف خالل األزمة االقتـصادية العامليـة عنـدما مت فـرض قيـود                   
  .                                                 ألهنـا كانـت سـتخرق القواعـد املتفـق عليهـا       ،                                                على احلكومات يف اللجوء إىل التـدابري احلمائيـة       

                       صادرات أقل البلـدان     ب                            ألزمة االقتصادية بشكل خاص                                            وأضرت التدابري احلمائية املتخذة عقب ا     
 (   منوا

  

                                   ومت االعتـراف باملخـاطر الكـبرية         .                                                               ، لكن مت الرجوع عـن العديـد منـها علـى حنـو سـريع                )١٧
                                                                    ستكمال اجلولة بسرعة، مبا يف ذلك اآلثار احملتملة لتحقيق األهـداف اإلمنائيـة    ا       عدم    لى          املترتبة ع 

                                                      مــن املناقــشات األخــرية يف منظمــة التجــارة العامليــة     بني     ويتــ  .                                   لأللفيــة، واإلعــراب عنــها بوضــوح
                                وهنـاك أيـضا اتفـاق علـى          .                                                  زمني بإهنـاء جولـة الدوحـة وفقـا لواليتـها             تـ                      األعضاء ال يزالون مل      أن

                              ؛ ومثة فكرة بـدأت تنتـشر        “                            األمور على النحو املعتاد        تسيري ”                  هنج جديد يتجاوز        تباع          احلاجة ال 
                                             مع التركيـز علـى االحتياجـات اخلاصـة ألقـل        -      معينة                   املتعلق مبسائل     “            احلصاد املبكر  ”   ـ          تتعلق ب 

__________ 
  ) ١٧(     United Nations, “The Global Partnership for Development: Time to Deliver,” MDG Gap Task Force 

Report 2011, (New York) (forthcoming).  
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ــوا  ــدان من ــذي   -                  البل ــانون               وال ــة يف ك ــة التجــارة العاملي ــامن ملنظم ــوزاري الث ــؤمتر ال ــينجزه امل                                                                                 س
                                                                          وســتحتاج هــذه احلزمــة ألن تــشمل التقــدم يف مــنح أقــل البلــدان منــوا    .     ٢٠١١        ديــسمرب  /    األول

                              ولكن كـي يتـسىن للبلـدان         .          األسواق                                                      وصوال تاما وخاليا من الرسوم اجلمركية أو احلصص إىل        
ــة          ــادرات املعون ــدعم مب ــة حاجــة ألن ت ــزز إىل األســواق، مث ــن وصــول مع ــة االســتفادة م                                                                                                       النامي

  .                                                                       تطوير إنتاجها وقـدراهتا التجاريـة مـن أجـل حتقيـق منـو شـامل            رب                         أجل التجارة على حنو أك       من
                                ذائي، جيـب إعطـاء األولويـة                                                                     الزيادات املتكررة يف أسعار الغذاء وانعدام األمـن الغـ                   يف مواجهة  و

                   زارعني إىل األســـواق            ستقر للمـــ             وصـــول املـــ  ال                           اإلنتاجيـــة، والـــدخل، و          زيـــادة                     للـــدعم مـــن أجـــل
                                                                                              البلدان النامية، مبا يف ذلك مـن خـالل اخلفـض املعجـل إلعانـات التـصدير والزراعـة املقدمـة              يف

   .                            إىل املزارعني يف البلدان املتقدمة
                                                    التخفيف منه حامسة مـن أجـل دعـم اجلهـود اإلمنائيـة                               ق إعادة هيكلة الدين و      ائ        وتعد طر   -    ٤٨

                        اخنفــض عــبء الــدين   ،                              االنتعــاش االقتــصادي العــاملي             ومبــساعدة -                                 يف البلــدان املثقلــة بالــديون 
                                                      يف املائــــة مــــن النــــاتج احمللــــي اإلمجــــايل يف    ٢٢                                                  اخلــــارجي للبلــــدان الناميــــة كمجموعــــة إىل 

      عـبء                                     وسـاهم التخفيـف الكـبري مـن           .   قة          الـساب                       يف املائة يف السنة      ٢٤                 ، باملقارنة مع        ٢٠١٠    عام
   ،           ُ                                                                                             الــدين الــذي ُمــنح للبلــدان املنخفــضة الــدخل يف إطــار مبــادرة البلــدان الفقــرية املثقلــة بالــديون

             علـى حنــو           لـديها  ن و                                                                            واملبـادرة املتعـددة األطـراف لتخفيـف عـبء الــديون يف خفـض أعبـاء الـدي        
                                      الدنيا مـن البلـدان املتوسـطة                  والشرحية                            من البلدان املنخفضة الدخل        كبري                  لكن يبقى عدد      .    كبري

            الـدخل                                   بلدا من البلـدان املنخفـضة        ١٨                    إذ يظل ما جمموعه                 الديون،      تراكم              عرضة خلطر         الدخل
                            ه بالفعـل حالـة تـراكم       جـ   وا                                             املتوسطة الدخل يواجه خطرا كـبريا أو ي                                    والشرحية الدنيا من البلدان   

                          اك حاجـة السـتراتيجيات          وهنـ   .      عـام   ال     دين    لل                  معدالت مرتفعة                         لبلدان أخرى كثرية           ن، فيما  و   لدي ل
                                                       لكــن، قــد تغــري األســواق العامليــة املتقلبــة بــسرعة   .                         ن علــى الــصعيد الــوطين و                     مناســبة إلدارة الــدي

             ن إىل معرقـل   و         الـدي            تـراكم                          ومن أجل تفـادي حتـول       .                                           التوقعات بالنسبة للقدرة على حتمل الدين     
                 الــدين وإعــادة       عــبء                                                                                 جلهــود التنميــة، ينبغــي تعزيــز إطــار االحتياجــات املتعلقــة بــالتخفيف مــن  

                                 البلـدان الفقـرية املثقلـة                  مبـادرة  -                                                     وانتهى رمسيا اإلطار املوجود اخلاص بالبلدان الفقرية          .       هيكلته
ــادرة املتعــددة األطــراف لتخفيــف عــبء الــديون              تــراكم                        ولكــن مــع اســتمرار -                                                                   بالــديون واملب

            ضة الـدخل                                                                                         ن، ينبغي النظر على وجه االستعجال يف متديـده وإتاحتـه لكـل البلـدان املنخفـ                 و    الدي
                                                                                      مــشاكل ديــون، يف الوقــت الــذي يــتم فيــه وضــع إطــار أكثــر مشــوال مــن أجــل                تعــاين مــن     الــيت

        اقتـرح   و  .           نطاقـا                   ن بـشكل أوسـع     و                                                لديون السيادية بالنسبة للبلدان املثقلة بالدي      ل                تسويات منتظمة   
   .                           ، لكنه ال يزال حيتاج للمتابعة    ٢٠١٠                                             هذا األمر مؤمتر قمة األهداف اإلمنائية لأللفية لعام 

                        الـيت ال حتمـل عالمـات                                                    جلهود أكرب من أجـل تـشجيع اسـتعمال األدويـة                هناك حاجة  و  -    ٤٩
  -                                                                                            مضمونة اجلودة واملنخفضة التكلفة بأسعار منخفضة أو بدون مقابل بالنـسبة للفقـراء                  جتارية
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     ، إذ        مـضمون                                                       لى األدوية األساسية اليت تكـون يف املتنـاول غـري             ع     صول                         في احلاضر، ال يزال احل     ف
                                     ويـرغم التـوفر احملـدود لألدويـة          .                                               يف املائـة يف املرافـق الـصحية العامـة            ٤٢            ى بنـسبة                  ال تتوفر سـو   

                                                                                                      األساسية يف القطاع العام املرضى على الشراء من املرافق الـصحية اخلاصـة، حيـث مييـل التـوفر                   
  .        دائمـا                         فبتكلفة أعلى بكثري      ،                            ، لكن حينما تتوفر األدوية     )           يف املائة    ٦٤ (                       ألن يكون حمدودا أيضا     

                   مـرة يف القطـاع      ٢,٧       قـدار                                                                ألسعار املتوسـطة يف البلـدان الناميـة مرتفعـة يف املتوسـط مب                وكانت ا 
                         الـرغم مـن مبـادرات           ، علـى                        مرة يف القطاع اخلـاص      ٦,١                                         العام عن األسعار املرجعية الدولية، و     

            ر التكلفـة    ِ فقِـ                     ُ       نتيجـة لـذلك، ميكـن أن تُ    ك و  .                                                      دولية متنوعة من أجل توفري أدوية ذات تكلفـة أقـل       
                             البلدان املنخفضة واملتوسـطة                                                         راء األدوية جمموعات كبرية من السكان يف العديد من                   املرتفعة لش 
              ومثـة حاجـة      .                                                              ستعمل منتجات العالمة التجارية األصـلية املرتفعـة الـثمن                  ُ   سيما حني تُ             الدخل، ال 

                                   احلصول على األدوية بتكلفـة منخفـضة                                                    لتيسري أكرب من خالل آليات عاملية من أجل الزيادة يف   
                                                                                            فمثال، من املتوقع أن يـؤدي تـشجيع صـناعة األدويـة احملليـة يف البلـدان الناميـة                     .     قراء            بالنسبة للف 

                                                                                                         من خالل نقل التكنولوجيا والتعاون فيما بـني بلـدان اجلنـوب، والزيـادة يف التوعيـة واسـتعمال                   
                                                                 حقـوق امللكيـة الفكريـة املتعلقـة بالـصحة العموميـة،                                          اجلوانب املتصلة بالتجـارة                   أوجه املرونة يف  

ــة ب  امل و ــراءات االختــراع مــن أجــل تــسهيل اســتعماهلا                      ملعلومــات عــن  ا        إتاحــة        تحــسني          دعوم                                                       ب
           إنتـاج          زيـادة                                                                                 ومبادرات كمجمعات براءات االختراع املتعلقة باألدوية، إىل تـشجيع االبتكـار و           

   .           بشكل أفضل             حمتملة السعر     أدوية
      يـسر    امل     صول      احلـ               إمكانيـة               وسع كي يشمل                                      ُ       حيتاج إطار األهداف اإلمنائية لأللفية ألن يُ       و  -    ٥٠

                                             ويعــد تطــوير التكنولوجيــا ذات الــصلة يف -                                                       علــى التكنولوجيــات مــن أجــل التنميــة املــستدامة 
                             أساسـيني بالنـسبة للتنميـة            عـاملني                                                                     البلدان النامية ونقل التكنولوجيا املتطورة من البلدان املتقدمة        

          علومـــات     امل ت                                                               ومت إحـــراز تقـــدم كـــبري يف التبـــادل العـــاملي لتكنولوجيـــا  .                         علـــى املـــدى الطويـــل
ــاخ والت     ــتغري املنـ ــصدي لـ ــات التـ ــصاالت وتكنولوجيـ ــف                                                              واالتـ ــك          كيـ ــا يف ذلـ ــاره، مبـ ــع آثـ                                     مـ

                          احلصول علـى تكنولوجيـا                      استمر النمو يف     و  .                                            تكنولوجيات من أجل احلد من خماطر الكوارث        ال
                                                        ويف البلدان الناميـة، يواصـل انتـشار االشـتراكات            .                                        املعلومات واالتصاالت على الصعيد العاملي    

      ٢٠٠٩                        يف املائـة بـني عـامي      ١٧                      ، إذ منـا بنـسبة                كـبرية                           هلاتف اخللوي النمو بسرعة              يف خدمات ا  
                                            واســــتمر أيــــضا اســــتخدام اإلنترنــــت   .                                يف املائــــة مــــن الــــسكان  ٦٨              ، ووصــــل إىل     ٢٠١٠  و
       إىل           جزئيـا                   ويرجـع ذلـك                                      خاصة يف أقل البلـدان منـوا،        ،                                     االرتفاع، لكنه ال يزال متأخرا كثريا       يف

ــة الباهظــة خلــدمات تكنول  ــصاالت                                   التكلف ــا املعلومــات واالت ــة                              وجي ــة فائق ــسبة                         ، وهــي تكلف             بالن
         علـــى  ا                                                        ويركـــز إطـــار األهـــداف اإلمنائيـــة لأللفيـــة أساســـ   .                                        ألغلبيـــة الـــسكان يف تلـــك البلـــدان

ــصاالت   ــات واالت ــات املعلوم ــاخ        .                                     تكنولوجي ــتغري املن ــضا احلاجــة امللحــة لالســتجابة ل ــثري أي                                                              وت
                                                    تسريع نقـل التكنولوجيـا مـن أجـل التخفيـف                    ظروف          بشأن                                      وانعدام األمن الغذائي املتزايد قلقا    
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                                                          اإلنتاجيـة الزراعيـة وحتـسني الوصـول إىل األسـواق              دة ا    زيـ                                           من آثار تغري املناخ والتكيـف معـه، و        
                                                                       وتتـيح آليـة تكنولوجيـا املنـاخ اجلديـدة، الـيت ستـصبح قابلـة               .                                  بالنسبة للمنتجني الريفيني الصغار   

        ويعتـرب    .                              ن دويل موسـع مطلـوب بإحلـاح                                          ، نقطـة انطـالق بالنـسبة لتعـاو            ٢٠١٢             يف عـام          تطبيق  لل
 (                                                                                                    التمويل بصفة عامة احلاجز الرئيسي أمـام تطـوير التكنولوجيـات املالئمـة للبيئـة وتكييفهـا                

  

١٨(  .  
                                                                                                  ولــذلك، كــي تعمــل آليــة تكنولوجيــا املنــاخ، ســيكون مهمــا كــذلك ضــمان الوفــاء يف الوقــت  

   .  اخ                                                         املناسب بااللتزامات الدولية من أجل التمويل املتعلق مبسائل املن
  

      ٢٠١٥                                   خطة األمم املتحدة للتنمية ملا بعد عام   -      خامسا  
ــة إىل  ل      قمــة   ال            اجتمــاع     طلــب  -    ٥١ ــة لأللفي ــام أن يقــدم توصــيات                                 ألهــداف اإلمنائي                                       األمــني الع
                               طـوات للـدفع خبطـة األمـم                         املزيـد مـن اخل                                                               تقاريره السنوية، حـسب االقتـضاء، مـن أجـل اختـاذ               يف

   .            ة للمضي قدما ل م ت                               يه، يتناول هذا اجلزء التوجهات احمل   وعل  .     ٢٠١٥                          املتحدة للتنمية ملا بعد عام 
  

                                 أمهية إطار األهداف اإلمنائية لأللفية  -     ألف  
      ٢٠١٥           عــد ســنة    ُ  وُت-      ٢٠١٥              ة بعــد عــام    يــ مه     ذات أ                                   ســتظل األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة   -    ٥٢

                                                                                                       آخــر أجــل حددتــه اجملموعــة الدوليــة بالنــسبة لنطــاق مــن الغايــات املرتبطــة باألهــداف اإلمنائيــة  
   رب                              دائمـا حاجـة لتقـدم أكـ               هنـاك                              تلك الغايات، فال تـزال           مجيع                                  لأللفية، لكن حىت وإن مت حتقيق       

                                 ختفــيض معــدل الفقــر املــدقع إىل        هــي     ٢٠١٥                          الغايــة بالنــسبة لعــام  ف  .                           مــن أجــل بلــوغ األهــداف
          مماثلـة            حتديـدات         وتنطبـق   .                                           يرمي إىل القضاء على الفقر املـدقع واجلـوع   ١              ، لكن اهلدف         النصف

   .        لأللفية               ائية عديدة أخرى            على أهداف إمن
                                                                               مــبني يف هــذا التقريــر، مت إحــراز تقــدم كــبري حنــو حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة      هــو        وكمــا   -    ٥٣

                           علــى أن إطــار األهــداف            املــراقبني               ويوافــق معظــم  .     ٢٠٠٠                                         اإلنــسانية منــذ إعــالن األلفيــة لعــام  
ــز      ــاملي، وتركي ــصعيد الع ــالفقر علــى ال ــة ب ــى التوعي ــة ســاعد عل ــة لأللفي                     اهتمــام صــانعي                                                                                           اإلمنائي

                                                                           كانـت قدرتـه علـى اسـتقطاب االهتمـام الـسياسي وتـشجيع العمـل                 و  .           ة الـشعب    ام ع          السياسة و 
            إيـصاهلا                                                                 ونظرا لكون األهداف اإلمنائية لأللفية سهلة نسبيا مـن حيـث            .                      عامال أساسيا يف جناحه   

                                                                         ، فقد حشدت دعما غري مسبوق من احلكومات، واجملتمع املـدين، ونقابـات العمـال،              إىل الناس 
                           حـول جمموعـة موحـدة                           اجملتمـع اإلمنـائي                      وجنحـت يف تعبئـة      .                                واملؤسسات واألوسـاط األكادمييـة    

                                                                                  واليوم، توجد األهداف اإلمنائية لأللفية يف قلب االستراتيجيات الوطنيـة للعديـد              .       األهداف   من
                         الـذي يـشكل جـزءا       ،               إطـار الرصـد           أيـضا          وساعد    .                                                من البلدان النامية وتوفر إطارا لدعم املاحنني      

__________ 
 World Economic and Social Survey 2011: the Great Green Technological Transformation (United  :         انظـر    )١٨ (  

Nations publication, Sales No, E.11.II.C.1).  
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                                                           حيث األهداف مرتبطة بغايـات ملموسـة ومؤشـرات حمـددة                                         ية األهداف اإلمنائية لأللفية،         من بن 
   .                     املساءلة وحتسني احلوكمة       تعزيز         جيدا، على

                                                                                                 لكن نقاط القوة هذه مل تضمن تقدما كافيـا علـى مجيـع اجلبـهات، فيمـا تبقـى مظـاهر                      و  -    ٥٤
                            بـأن اإلطـار يـساعد               االحتجـاج                                الرغم مـن أنـه باإلمكـان           على   و  .                                الالمساواة بني البلدان وداخلها   

                       أوجـه قـصور كـبرية              هنـاك               ال تزال           فإنه  ، ) ٨      اهلدف   (                                       الشراكة العاملية من أجل التنمية                 على تقوية 
ــة       ــة لأللفي ــق األهــداف اإلمنائي ــة مــن أجــل دعــم حتقي ــق بااللتزامــات الدولي ــا يتعل   .                                                                                                        يف األداء يف م

                   باسـتعراض تـام                يتم البـدء     أن  ١٥  ٢٠       عام              جديدة ملا بعد        إمنائية                           ولذلك، سينبغي للتفكري يف خطة 
ــا األساســي     ــة وهنجه ــة احلالي ــامل للخط ــا    ،                                                     وواســع وش ــا جنــح وم ــيم م ــن  مل                                     وكــذلك تقي   .   جح    ي

   .     قبلية ت              ية العاملية املس  ائ من         تحديات اإل  ال                                    وسيحتاج هذا االستعراض ألن يوضع يف سياق 
              اعترف إعـالن    و   .                                                                      للقيم واملبادئ اليت أيدها قادة العامل يف إعالن األلفية أمهية مستمرة           و  -    ٥٥

                                                                              أوطان وشعوب العامل، واحلاجـة إلقامـة إطـار مـن أجـل دعـم العوملـة                     بني           الترابط       زيادة           األلفية ب 
  ‘  ١ ’  :                 الـست اآلتيـة         ساسـية   األ      قـيم    ال               ن علـى أسـاس    ي                                             الشاملة والعادلة يف القـرن احلـادي والعـشر     

                ة بني األوطـان          املساوا  ‘  ٢ ’                                                                   احلريات الفردية من أجل احلكم الدميقراطي والقائم على املشاركة؛          
ــراد؛  ــى      ‘  ٣ ’           واألف ــة عل ــضامن مــن أجــل إدارة التحــديات العاملي ــة         أســاس                                                          الت ــصاف والعدال                      اإلن

                        احترام الطبيعـة مـن       ‘  ٥ ’                                           املعتقدات والثقافات واللغات املتنوعة؛         جتاه         التسامح    ‘  ٤ ’            االجتماعية؛  
                 دية واالجتماعيـة                                                    املسؤولية املشتركة من أجل إدارة التنميـة االقتـصا      ‘  ٦ ’                         أجل التنمية املستدامة؛    

                                                                                             ومـن أجـل حتويـل هـذه القـيم إىل تـدابري ملموسـة، حـدد إعـالن األلفيـة سـتة                         .                  يف العامل بأسـره   
                                                                        السالم، واألمن، ونزع السالح؛ والتنمية والقضاء على الفقـر؛ ومحايـة             :          النطاق             أهداف واسعة 

             ء؛ ومراعـاة                                                             والدميقراطية واحلوكمة الرشيدة؛ ومحايـة الـسكان الـضعفا       ،                      البيئة؛ وحقوق اإلنسان  
            األهـداف        خطـة    أن                وبـالرغم مـن     .                                                              االحتياجات اخلاصة ألفريقيا واحلاجة لتقويـة األمـم املتحـدة         

ــة   ــة لأللفي ــ                    اإلمنائي ــن    ا                   ستمد بعــض حمتواهــ    ت ــه م ــة، إال أن ــن إعــالن األلفي ــا غــري    ا   الو                                         م                    ضــح أهنم
     راءة            َ                        ، ميكـن للعـالَم أن يعيـد قـ             ٢٠١٥                                                   وعند النظر يف عناصر خطة تنمية ملا بعد عـام             .        متطابقني

                                                        مــن أجـل جتديـد تــصوره للتنميـة العامليـة يف ضــوء              انطـالق                                       قـيم ومبـادئ إعـالن األلفيــة كنقطـة    
   .                التحديات املعاصرة

  
                                                     التحديات اليت ينبغي أن تكون يف صميم خطة التنمية اجلديدة    

       تحقـق   ت                 وال يتوقـع أن       .                    خطـة التنميـة         قلـب       يف             املـستدامة                        أهـداف التنميـة        ظل         جيب أن ت    -    ٥٦
        مــن        فــسيكون                            ولكــن حــىت ولــو حتققــت،     ٢٠١٥                                اإلمنائيــة لأللفيــة حبلــول عــام                مجيــع األهــداف 

         بعـــد            املـــستدامة                                                                                  إحـــراز مزيـــد مـــن التقـــدم لتحقيـــق مـــستويات عليـــا مـــن التنميـــة            الـــضروري
                                           مبقدار النصف مـثال، كمـا دعـي إىل          ه        معدالت                        الفقر بدال من ختفيض       على        للقضاء     (    ٢٠١٥    عام
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                                                              وميكـن تركيـز املناقـشات علـى معرفـة مـا إذا كـان                  ).                                           يف خطـة األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة            ذلك
              مثــل زيــادة  (                         ينبغــي أن يــتم ذلــك      معــىن                                                         ينبغــي توســيع نطــاق األهــداف أو اإلســراع هبــا وبــأي  

                                  وكذلك التركيز على القـضايا       ؛                النسب املئوية           وليس على                                         التركيز على النوعية واألرقام املطلقة      
   .                           د التقدم والوفاء بااللتزامات                                ، وما إذا كان ينبغي تغيري نظام رص )             املطروحة أدناه

                                                        أبرزت األزمـة املاليـة واالقتـصادية األخـرية أوجـه            و  -      ٢٠٠٠                      تغري العامل منذ عام          وقد    -    ٥٧
                                                                                                            الترابط املعقدة يف االقتصاد العاملي وأوجـه الـنقص يف احلوكمـة االقتـصادية العامليـة فيمـا يتعلـق                    

                     حــىت البلــدان الــيت  و  .                  قتــصادي العــاملي                       االســتقرار املــايل واال      وحفــظ                                   بكفالــة بيئــة مؤاتيــة للتنميــة 
         وقامـــت   .                                                               تـــأثرت ســـلبا بأحـــداث وقـــرارات خارجـــة عـــن إرادهتـــا      قـــد                      حتظـــى حبـــسن اإلدارة 

                                                                                                احلكومــات بتكــوين جمموعــات عامليــة وإقليميــة خمصــصة رمسيــة وغــري رمسيــة إلقامــة مزيــد مــن   
   ة            صـفها حمركـ                                                                           واكتسبت قوى اقتصادية جديدة من البلدان النامية أمهية أكرب، لـيس بو            .        التعاون

                                                                                   العاملي فحـسب بـل بوصـفها أطرافـا فاعلـة يف حوكمـة االقتـصاد العـاملي                          الكساد               لالنتعاش من   
ــة التغــيريات اهل     .                            والتعــاون اإلمنــائي أيــضا  ــا الغــذاء والطاق ــة يف العــرض                                                          وقــد كــشفت أزمت                    يكلي

     يـة                                          وأصبح العامل أكثر وعيا بالقيود البيئ       .                         أسواق السلع األساسية    “     أمولة ”                   والطلب وزادت من    
   .                                                      حتقيق أهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية بطريقة متسقة              اليت تعترض سبيل         املتزايدة 

      علـى                                                                                     ميكن مواجهة هذه التحديات بإعمال القيم األساسـية الـست يف إعـالن األلفيـة               و  -    ٥٨
      عـالن   إل                   هـداف األساسـية       األ                               مل حيظ العديد مـن القـيم و        و  -                                    حنو أكمل، على النحو املبني أدناه     

ــة ــة، بالتــصدي ألوجــه عــدم املــساواة              األلفي ــة لأللفي ــز كــاف يف خطــة األهــداف اإلمنائي                                                                                             بتركي
           والوصـول                                                                            والسعي إىل حتقيق االستدامة البيئية واألمن يف جمايل الغـذاء والتغذيـة،               )  “       املساواة ” (
ــستدامة   إ ــة املــ ــصادر الطاقــ ــة  ” (                                     ىل مــ ــرام الطبيعــ ــة    ) “                       احتــ ــضغوط الدميغرافيــ ــصدي للــ                                           ، والتــ
           ، وضـمان    ) “         التـسامح  ”     و  “        احلريـات  ” (                           إلنسان واحلوكمة الرشـيدة                ، وحقوق ا   ) “       التضامن ” (

   ). “                املسؤولية املشتركة ” (                         التنمية العاملية املستدامة  و            السالم واألمن 

         املساواة    
                        واملواقـع والفئـات                                     يف مجيع الفئات مـن اجلنـسني                            احلد من عدم املساواة                 جيب أن يكون      -    ٥٩

                                     وجيـب أن ينظـر اإلطـار اإلمنـائي           .             لة للجميـع                                                      العرقية وفئات الدخل يف صميم خطة إمنائيـة شـام         
                                                     حلد من بطالة الشباب وكذلك يف عـدم املـساواة يف                  تكفل ا                     يف آليات فعالة         ٢٠١٥          بعد عام      ملا

                                                                    مجيــع أبعــاد التنميــة البــشرية، مبــا يف ذلــك الــسياسات احملــددة                                 الــدخل والفــرص واإلجنــازات يف
                                      وســيظل تيــسري منــو اقتــصادي أســرع    .               ذه التفاوتــات            املؤديــة هلــ                                  األهــداف الــيت تتنــاول العوامــل 

         يكفـي   ن                                                                                                 وأكثر توازنا أمرا بالغ األمهية، ال سـيما يف البلـدان املنخفـضة الـدخل، ولكـن ذلـك لـ                  
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                                                                                                          ملواجهة حتديات النمو السريع للبلدان ذات العـدد الكـبري مـن الـسكان الـذين يعيـشون يف فقـر                     
   ).                      مبن فيهم العمال الفقراء (

  
             وأمن الطاقة               ن يف جمايل الغذاء                            احترام الطبيعة مع كفالة األم    

ــة    -                                                      التــصدي لــتغري املنــاخ وتــدهور األراضــي والتــصحر     -    ٦٠                                    هــو الطريقــة الوحيــدة لكفال
ــشرية     ــة الب ــل  يف                                                           اســتمرار احلــد مــن الفقــر وحتــسني التنمي ــزم   .                   األجــل الطوي ــد يل        كــون      أن ي             وق

       لخطـة   ل              غل الـشاغل                                                                                         التصدي هلذه التحديات البيئية بعوملة أكثر مراعاة للبيئة وأكثـر إنـصافا الـش             
ــدة  ــة اجلدي ــة   ل          التــصدي                                  وســيلزم أن تكفــل هــذه اخلطــة     .                    اإلمنائي                                   ألبعــاد االقتــصادية واالجتماعي

       وضـع     يف           بالفعـل             البلـدان          وتـشارك   .                     ومتوازنـة ومتـسقة            شـاملة                                          والبيئية للتنمية املستدامة بطريقـة      
                آلليـات للحـد                                                                                      استراتيجيات للتخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معها، مبا يف ذلـك حتـسني ا              

             تتوافـق      ال   ات                           ولكـن هـذه االسـتراتيجي       .            األراضـي   ر                                                  من أثـر الكـوارث الطبيعيـة واحنـسار تـدهو          
      علـى        تعزز                                          وفضال عن ذلك، فإن اإلجراءات املقررة ال          .                        مع التنمية البشرية             بشكل كامل        دائما  

      بعـض                                                                                               األهـداف العامليـة الـيت جيـب حتقيقهـا لتجنـب جتـاوز األخطـار الكارثيـة احملتملـة                             يبـدو      ما
                                 آثار تغري املناخ والتخفيـف منـها      مع                                     وميكن وينبغي توجيه إجراءات التكيف      .  )  ١٨ (              احلدود البيئية 

  .                                                                       إىل إنتاج فوائد متعددة منها األمن الغذائي واحلد من الفقر واالستدامة البيئية

                                                  إمكانيـة الوصـول إىل مـصادر طاقـة نظيفـة                      يعوق عدم     -        ستدامة  امل      طاقة    ال            الوصول إىل     -    ٦١
                                                                              يعرقـل التنميـة البـشرية واالجتماعيـة واالقتـصادية ويـشكل عقبـة                      هبـا                    التكلفة وموثوق         ومعقولة

   ،        نتاجيــة                                        وخلــدمات الطاقــة أثــر عميــق علــى اإل   .                                                    كــأداء أمــام حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة  
      زال     مــا و  .                     وخــدمات االتــصاالت ،                            واألمــن الغــذائي واملــائي ،                وتغــري املنــاخ ،            والتعلــيم ،        والــصحة

         باليــني  ٣                                                                شــخص ال حيــصلون علــى مــصادر طاقــة حديثــة يف حــني يعتمــد            مليــون   ١,٤       هنــاك 
       وهتــدف   .                                         والفحــم كمــصدرهم الرئيــسي للطاقــة  “                                الكتلــة األحيائيــة التقليديــة  ”            شــخص علــى 

          حبلـــول            رئيـــسية                             إىل بلـــوغ ثالثـــة أهـــداف ، “                               الطاقـــة املـــستدامة للجميـــع ”   ،                  بـــادرة اجلديـــدة  امل
               احلـد مـن      ‘ ٢ ’   ؛             احلديثـة                دمات الطاقـة        ى خـ    عل            صول اجلميع    ح                   كفالة إمكانية     ‘ ١ ’  :     ٢٠٣٠    عام

           بنـسبة    ي                                                      زيادة استخدام الطاقة املتجددة على نطـاق عـامل          ‘ ٣ ’              يف املائة؛      ٤٠                      كثافة الطاقة بنسبة    
ــة  ٣٠ ــنة      .             يف املائـ ــة سـ ــة العامـ ــت اجلمعيـ ــة املـــستدامة     ”      ٢٠١٢                                        وأعلنـ ــة للطاقـ ــسنة الدوليـ                                              الـ

  . )١٩   ( “      للجميع

                                                    مهـال الكـبري للزراعـة والتنميـة الريفيـة يف                        تـسبب اإل   -                                      األمن يف جمـايل الغـذاء والتغذيـة         -    ٦٢
ــسنوات        ــع أحنــاء العــامل خــالل ال ــة عــن مــستوى منــو الطلــب يف مجي                                                                                                     قــصور اإلمــدادات الغذائي

__________ 
   .   ١٥١ /  ٦٥                        انظر قرار اجلمعية العامة    )١٩ (  



A/66/126
 

26 11-41038 
 

  .                                لـصدمات البيئيـة واملناخيـة         ل             ألثر املـدمر   ل                                               األخرية، يف حني أصبح العرض خيضع بشكل متزايد         
            يف املائـة    ٧٠                    اج األغذيـة بنـسبة                زيـادة إنتـ           سـيتعني                                                       ولتغذية سكان العـامل الـذين يـزداد عـددهم،           

  .                                                 وســيلزم مــضاعفة اإلنتــاج يف البلــدان الناميــة  .     ٢٠٥٠                                           مقارنــة باملــستويات احلاليــة حبلــول عــام 
ــة  ،                                                            ومـــن الـــضروري حتـــسني فـــرص احلـــصول علـــى األراضـــي    ــية الزراعيـ    ،                                    واهلياكـــل األساسـ

ــدخالت وأدوات إدارة املخــاطر   ــة                                  وامل ــز             الالزم ــة وتعزي ــاج األغذي ــادة إنت ــة     املرو                                      لزي ــدرة      ن           والق
                                                          وسيــساعد ذلــك أيــضا علــى اإلســراع باحلــد مــن الفقــر   .                                       اإلنتاجيــة، ال ســيما لــصغار املــزارعني

                                                      وسيتعني بذل جهود خاصة لتشجيع اسـتحداث واعتمـاد           .                                   وإجياد مزيد من فرص العمل الالئق     
                  إىل جتــاوز حــدود                           زيــادة إنتــاج األغذيــة       تــؤدي                                                  تكنولوجيــات مناســبة للزراعــة املــستدامة لكــيال 

   .                  ة الطبيعية العاملية     البيئ
  

         التضامن    
                          يتزايــد عــدد األطفــال -                 أبعــاد خمتلفــة ب           التنميــة               حتــديا أمــام                             الــضغوط الدميغرافيــة ســتظل   -    ٦٣

ــا مــا تواجــه     ــدان ذات معــدالت النمــو الــسكاين املرتفعــة وغالب         هــذه                                                                                               والــشباب بــسرعة يف البل
         وتواجـه    .           اق العمـل                                                                        طلبات ال ميكن حتملـها علـى اخلـدمات العامـة وضـغوطا علـى أسـو                   البلدان

                                     طـول العمـر شـيخوخة سـكاهنا، مـع         ت      معدال    زداد ت          اخلصوبة و      معدل         نخفض فيها ي             البلدان اليت  
                                 نظـم املعاشـات التقاعديـة                اسـتدامة                                                                         ما يترتب على ذلك مـن آثـار علـى اسـتدامة النمـو وكفالـة                 

                                                  وقــد تقتــضي اهلجــرة الدوليــة وحــاالت التــشريد   .                        ة الئقــة لكبــار الــسن ي                      وضــمان أحــوال معيــش
                                       آليات جديدة حلماية حقوق اإلنـسان             وضع                                                نامجة عن الكوارث الطبيعية والرتاعات السياسية       ال

                                                     ويشكل استمرار التحضر السريع حتديات حبـد ذاتـه،           .                                  واالحتياجات اإلمنائية هلؤالء األشخاص   
                                             العمالة الناقصة والعمالـة غـري الرمسيـة         /                         كما تشكل زيادة البطالة     .                               مما يؤثر أيضا يف قضايا أخرى     

   .                          لالقتصاد والتنمية البشرية    كبرية          يات جديدة   حتد
  

                احلرية والتسامح    
          بالنــسبة          أساســية           بالتـايل        تعتــرب                                                     محايــة حقـوق اإلنــسان وتعزيزهـا مجيــع األبعـاد و         تـشمل   -    ٦٤
                   ، ينبغـي إيـالء         ٢٠١٥                                                     يف املناقـشات املتعلقـة خبطـة مـا بعـد عـام               و  -                  إعـالن األلفيـة                 بادئ وقيم    مل

                                                                  ق حقــوق اإلنــسان مــن أجــل حتقيــق التنميــة، عــن طريــق                                             االعتبــار الواجــب ملواصــلة إحقــا   
                                                                                            السياسات والتشريعات املتعلقة بالعمل وتدابري محاية األقليات والفئات الـضعيفة مـن الـسكان،        

ــال  ــشديد علــى القيمــة     .                      علــى ســبيل املث ــز            املــساعدة                                     وينبغــي الت ــادئ املــساواة وعــدم التميي    ،                                    ملب
   .                      أكثر استدامة وإنصافا     تنمية          لة ونتائج            حوكمة فعا      حتقيق                 واملساءلة من أجل ،        واملشاركة
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                 تقاسم املسؤوليات    
                           ميكـن النظـر إىل اسـتقرار     و  -           للتنميـة                     مـستدامة ومؤاتيـة                    بيئـة عامليـة                    الضروري هتيئة       من    -    ٦٥

ــدويل    ــوجي واســتقرار النظــام املــايل ال ــة النظــام التجــاري املتعــدد    ،                                                                   املنــاخ والتنــوع البيول                                          وعدال
               فـضال عـن      ،                 حتديات التنمية        ملواجهة                          املعارف والتكنولوجيات                           وإمكانية الوصول إىل    ،      األطراف

          ، وكلــها  “                           املنــافع العامــة العامليــة ”                   علــى أهنــا مــن  ،                                             إمكانيــة احلــصول علــى احلمايــة االجتماعيــة 
                       املناقـشات بـشأن                                                            ومـن مث، ينبغـي أن تعتـرب جـزءا ال يتجـزأ مـن                .                                  تشكل جزءا من البيئة العامليـة     

                       شـراكة عامليـة مـن           وهو     ،   ٨                   إعادة حتديد اهلدف        بشأن      و     ٢٠١٥     عام           ملا بعد                      خطة تنمية جديدة    
   .           أجل التنمية

                                                       أصـبح انعـدام األمـن حتـديا عامليـا رئيـسيا يف              و  -              نفس األمهيـة     بـ                  ي السالم واألمن     ظ حي و  -    ٦٦
        العنـف                               باهلشاشة أو الـرتاع أو        ة                                      بليون شخص يعيشون يف مناطق متأثر         ١,٥                     أيامنا هذه؛ فهناك    
                                                             وللجرمية املنظمة عرب الوطنية وشـبكات االجتـار العامليـة أثـر      .              على نطاق واسع                 اإلجرامي املنظم   

                         ويصبح تزايد أوجـه عـدم     .               واألمن البشري ،               واملال واألعمال ،                                   بالغ على سيادة القانون والتنمية    
        صــراع                                           وعــدم حتقــق تطلعــات الــشباب مــصادر    ،                                        واملنازعــات علــى املــوارد الطبيعيــة  ،         املــساواة

                                  تنميـة متكاملـة تؤكـد علـى               خطـة                          ن من الضروري اتباع          وسيكو  .                               رئيسية يف العديد من البلدان    
                                                                                                أوجه الترابط بني األمن واحلوكمة والتنمية من أجل التصدي بشكل فعال للمـشاكل املترابطـة                

   .    ٢٠١٥                          يف اإلطار اإلمنائي ملا بعد عام 
  

      ٢٠١٥                                خطة األمم املتحدة للتنمية بعد عام        من أجل          املشاورات     
                                                    ن مــشاورات منــسقة يف خمتلــف حمافــل األمــم املتحــدة                                 خــالل الــسنوات املقبلــة، ســتمك  -    ٦٧
                              اخلاصـة بـشأن الكيفيـة        م                        مـن إجـراء تقييمـاهت                                أصحاب املـصلحة املعنـيني                           لدول األعضاء وسائر     ا

   .                                                             اليت ينبغي هبا استعراض األهداف اإلمنائية لأللفية وإعادة التفكري فيها
                                 ثـرا إمنائيـا أفـضل، إذا كـان        أ    ٢٠١٥                                                       من احملتمل أن يترك اإلطار اإلمنائي ملـا بعـد عـام             و  -    ٦٨

                                                                                       ن عمليــة شــاملة للجميــع ومفتوحــة ومتــسمة بالــشفافية مبــشاركة أصــحاب املــصلحة     عــ         منبثقــا 
                                       اإلقليميــة والوطنيــة القائمــة إحــدى                        والعمليــات العامليــة و                     اســتخدام اآلليــات     ثــل مي و  -            املتعــددين

                ستفادة وخـربات                                               من الطائفة العريـضة مـن الـدروس املـ                  املداوالت                                 الطرق الكفيلة باستفادة هذه     
   .                 خمتلف أصحاب املصلحة

  .     ٢٠١٥                                                                                         ومن املقرر عقد عدة اجتماعـات رمسيـة وغـري رمسيـة يف الفتـرة الـسابقة لعـام                      -    ٦٩
ــة، ميكــن أن تنــاقش هــذه       ــة لأللفي ــيم التقــدم احملــرز يف حتقيــق األهــداف اإلمنائي                                                                                                       وإضــافة إىل تقي

ــا بعــد عــام     ال                            االجتماعــات عناصــر إطــار   ــق ذلــك   .     ٢٠١٥                         عمــل مل ــى                 وينطب ــصفة خاصــة عل                        ب
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 (                                                       االجتمــاع الــسنوي للجمعيــة العامــة بــشأن التنميــة 
  

                                      وميكــن أن حتــذو االجتماعــات املقبلــة    .  )٢٠
ــسة العامــة   ــة العامــة،       ١٩٨                        حــذو اجلل ــستني للجمعي ــدورة اخلامــسة وال     يف              الــيت عقــدت                                                          مــن ال

   .    ٢٠١٥           ملا بعد عام         التنمية             ملناقشة إطار       جزئيا         ليت كرست   وا      ٢٠١١      يونيه  /      حزيران   ١٤
                         يف متابعـة العديـد                       زمـام املبـادرة                                              لس االقتصادي واالجتماعي وهيئاته الفرعية        اجمل     أخذ و  -    ٧٠

   أن            ن بوسـعها              ومـن مث فـإ    .                                                                             من مؤمترات القمـة واملـؤمترات الرئيـسية الـيت تعقـدها األمـم املتحـدة             
                              إطــار عمــل ملــا بعــد عــام       وضــع                                             مــة للمناقــشات احلكوميــة الدوليــة بــشأن  ا                   تعمــل كمنتــديات ه

                                                                       منتـــدى التعـــاون اإلمنـــائي الـــذي يعقـــد كـــل ســـنتني منـــربا           يتـــيح    صدد،               ويف هـــذا الـــ  .     ٢٠١٥
          كمـا أن     .                                                                                          لمناقشات بني األطراف املعنية املتعـددة بـشأن االجتاهـات يف جمـال التعـاون اإلمنـائي                 ل

                                          الـضوء علـى القـضايا املهمـة الـشاملة           أيضا     لقي  ت                                      ت الوزارية السنوية الثالثة املقبلة س      ضا       االستعرا
                                                وأثنــاء العــروض الوطنيــة الطوعيــة يف إطــار    .                            ة األمــم املتحــدة للتنميــة      يف خطــ          الــواردة           الناشــئة  و

                                                                                                 االســتعراض الــوزاري الــسنوي، ســتتمكن الــدول األعــضاء مــن تبــادل اخلــربات والــدروس          
   .        املستفادة

ــة       -    ٧١ ــع األطـــراف املعنيـ ــة العالقـــات مـ ــساعد علـــى تنميـ ــدة أن تـ ــم املتحـ ــان األمـ                                                                                                   وبإمكـ
       فريـق    ال                                                آليـات اتـصال راسـخة مثـل محلـة األلفيـة و       ع     بوضـ                          وميكن هلا أن تفعل ذلـك   -         الرئيسية

                                                وتتيح أعمال االتفاق العـاملي، مبـا يف ذلـك            .                      هداف اإلمنائية لأللفية           تنفيذ األ                    املعين حبشد الدعم ل   
   .                                                                مؤمتر قمة قادة االتفاق العاملي، فرصة أخرى لتشجيع مشاركة القطاع اخلاص

ــة املهمــة      -    ٧٢ ــسلة مــن املناســبات الدولي ــاك سل ــا     املز                                                     وهن             حــىت عــام   و         مــن اآلن                 مــع تنظيمه
                                ويتيح مـؤمتر األمـم املتحـدة         .     ٢٠١٥                                              ميكن أن تساهم يف إطار العمل ملا بعد عام                واليت        ٢٠١٥
  ) ICN plus 20 (                                   واملــؤمتر الــدويل املعــين بالتغذيــة   )  “  ٢٠             ريــو زائــد  ” (                     للتنميــة املــستدامة         املقبــل 

                       ع اجلوانــب االقتــصادية    يــ  جم ت   ب                                                                   القادمــان فرصــتني مهمــتني إلعــادة الــتفكري يف التنميــة املــستدامة 
                                                                               وطلبت الدول األعضاء إىل رئيس اجلمعية العامـة أيـضا أن يـنظم مناسـبة                 .                     واالجتماعية والبيئية 

      ٢٠١٣                   سـتعقد يف عـام              والـيت                                                                       خاصة ملتابعة اجلهود املبذولة لتحقيق األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة،           
                  تنـاول مـسألة    ،                       خـالل هـذه املناسـبة    ،           وميكن أيـضا   .                                                أثناء الدورة الثامنة والستني للجمعية العامة     

   .    ٢٠١٥        بعد عام       إىل ما                                   املضي قدما خبطة األمم املتحدة للتنمية 
  

__________ 
   .  ٥٦       الفقرة   ،    ٢٦٥ /  ٦٠                   قرار اجلمعية العامة      انظر    )٢٠ (  


