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 مقدمة  

الـيت نواجههـا يف      أحـد التحـديات الرئيـسية         يـشكل  دقعاملـ فقـر   الالقضاء علـى     ال يزال  - ١
هـذا  والقضاء علـى  . يشكل أحد اهلموم الكربى اليت تشغل اجملتمع الدويل   كما أنه   . لعصرهذا ا 

منظمات اجملتمع املدين والقطـاع اخلـاص،       والبالء سيحتاج إىل تضافر جهود مجيع احلكومات،        
 األهـداف اإلمنائيـة     وحتـدد .  التنميـة   حتقيـق  ن أجـل  يف إطار شراكة عاملية أقـوى وأكثـر فعاليـة مـ           

حلــد مــن فقــر الــدخل ا التقــدم احملــرز يف  قيــاس خالهلــا مــننكــمي حمــددة زمنيــا، غايــاتلأللفيــة 
ساواة بــني املــإضــافة إىل تعزيــز   -واإلقــصاء االفتقــار إىل املــأوى الالئــق   واملــرض واجلــوع و

 - ا أهنـا جتـسد حقـوق اإلنـسان األساسـية      كمـ . واالسـتدامة البيئيـة   والتعلـيم صحة  والاجلنسني،  
األهـداف  إن  .  واألمـن  واملـأوى  والتعلـيم صحة  يف الـ  حقوق كل شخص على وجه األرض       أي  

خطـة األمـم املتحـدة    هي حتدد، بالتضافر مـع    ، ولكنها قابلة للتحقيق، و    اإلمنائية لأللفية طموحةٌ  
تخفيف حدة الفقر املـدقع حبلـول        جهود العامل ل    الذي جيب أن تسري فيه     سارامل ،الشاملة للتنمية 

 .٢٠١٥عام 

  تواجـه  األهـداف، حـىت يف املنـاطق الـيت        هذه  بعض  حتقيق   تقدم حقيقي حنو     وقد أحرز  - ٢
 - يف مجيـع البلـدان الناميـة   الـيت حتققـت مـؤخرا    عـدد مـن النجاحـات    ويـربهن  .  كـبرية  حتديات

يـدز، والزيـادات يف      معاجلـة مـرض اإل     نطـاق توسع  ويف ذلك مؤشرات اقتصاد كلي أفضل،        مبا
 مـن    علـى أنـه    - االلتحاق باملدارس والوصول إىل املياه والصرف الـصحي       واإلنتاجية الزراعية،   

ــسليمة     ــة ال ــسياسات الوطني ــدما تــضاهي ال ــق تقــدم ســريع عن ــادةٌ املمكــن حتقي  املــساعدة  يفزي
ت علـى هـذه     اإلجنـازات الـيت حتققـ      تـشهد و. اإلمنائية الرمسية والـدعم الـتقين مـن النظـام الـدويل           

 إعـالن األلفيـة،     إزاءها  ؤه البلـدان الناميـة وشـركا      تـ الدرجة غري املـسبوقة مـن االلتـزام الـذي أبد          
 .وتعزيز الشراكة العاملية من أجل التنميةبناء والنجاح املتزايد يف 

حتقيق األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة     مسرية   كنت، مل   ٢٠١٥ عام   يف منتصف الطريق حنو   و - ٣
ورغـم أن العديـد مـن       . “حالـة طارئـة إمنائيـة     ”  أقـل مـن    مـا نواجهـه لـيس     دة، و على وترية واح  

ال تـزال هنـاك     فإنـه   فقـط،    البلدان النامية يف سبيلها إىل حتقيق بعـض األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة             
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بنـاء علـى االجتاهـات احلاليـة،        ،  مـن املـستبعد   و. فوارق كبرية بني بلد وآخر ويف البلدان نفسها       
 عـدم   الـيت تواجـه   البلـدان اخلارجـة مـن الـصراع أو          ف. مجيـع األهـداف    أفريقـي أي بلد   أن حيقق   

ويف البلــدان املتوســطة الــدخل، حــىت حيثمــا يكــون  . اســتقرار سياســي تــشكل حتــديات كــبرية 
ــة،   يف األســرع هــو  هاتقــدم ــة لأللفي ــق األهــداف اإلمنائي ــإن وجــود  حتقي ــوبف  مــن ةواســع جي
يتطلـب هـذا الوضـع ردودا    و.  يف فقـر مـدقع   تعـيش  زالماليني الناس ال ت   يعين أن    املساواة عدم

 إحـساسنا بالعجلـة   ويـزداد   . اجملتمـع الـدويل والقطـاع اخلـاص       ومؤثرة وفورية مـن احلكومـات،       
ــل حــدة ــات، والتحــديات      بفع ــة واحملروق ــواد الغذائي ــادات األخــرية والكــبرية يف أســعار امل  الزي

 .لبلدان الناميةسيما على ا شكلها تغري املناخ، والياملتزايدة اليت 

املقـرر أن تعقـد     املناسبة الرفيعة املستوى بـشأن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة            وسيلتقي يف     - ٤
التزامـات جديـدة وحاليـة إىل       ترمجـة   زعماء دول العـامل لبحـث و       ٢٠٠٨ سبتمرب/أيلول ٢٥ يف

. لفيــة مجيــع البلــدان حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأل   تــستطيع أنلكفالــةعمــل حاســم ويف حينــه  
باعتبـاره اليـوم الـذي عـاد      هـذا اليـوم     العـودة بأنظارنـا إىل       نتمكن من وحيدوين أمل قوي يف أن      

رسالة قوية مـن    ب فاملناسبة هذه ستبعث  .  األهداف إىل املسار الذي نبلغ بواسطته هذه      العامل   فيه
عقــد يف  املقــرر أن يلتمويــل التنميــة الــدويل تابعــةامل مــؤمتر  انعقــادأعلــى مــستوى سياســي قبــل 

مفادهـا   ٢٠٠٨ديـسمرب   / كـانون األول   ٢نوفمرب و   / تشرين الثاين  ٢٩ يف الفترة ما بني      الدوحة
الــشراكة العامليــة مــن أجــل التنميــة دعمــا      تعزيــز  مــستعدة وراغبــة يف  باتــت   احلكومــات أن

 . من األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياالألهداف اإلمنائية لأللفية وغريه

 املعلومــات األساســية هــذه حتلــيال مــوجزا للمجــاالت البالغــة األمهيــة مــذكرةوتتــضمن  - ٥
نــصل إىل األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة حبلــول عــام  أن حيــث مــن املطلــوب القيــام بعمــل لكفالــة  

 مـن نقـاط     ادد عـدد  حت و ،يف كل جمال   التحديات األساسية اليت نواجهها    الورقة قيموت. ٢٠١٥
األهـداف إىل   هـذه    إلعـادة     أن تـستند إليهـا     تزامـات الطوعيـة   لال اليت ميكن العمل ذات األولوية    

 حتقيــق األهــداف هـو أن   هـذه املــذكرة يــسود املـشترك واألساســي الـذي   واملوضــوع. مـسارها 
 يف وضـع وتنفيـذ اسـتراتيجية        أن تتعاون مم  األ مجيع   يتطلب من ثل حتديا عامليا    مياإلمنائية لأللفية   

 .ية دائمة للجميع تنمية اجتماعية واقتصادلتحقيقمشتركة 

 تتعكس هذه املذكرة عناصر استراتيجية مشتركة ورد بياهنـا يف النتـائج الـيت متخـض               و - ٦
 األمـم املتحـدة وزيـدت شـرحا ووضـعت موضـع التنفيـذ يف                 والقمم اليت عقدهتا   ؤمتراتاملعنها  

وجيهي املعـين   الفريـق التـ   قام  ،  ذلكإضافة إىل   . استراتيجيات التنمية الوطنية اليت متتلكها البلدان     
نظمــات  املقطــاع عــريض مــنبــدعوة باألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة يف أفريقيــا يف اآلونــة األخــرية 

ــشأن جمموعــة شــاملة مــن التوصــيات   للتوصــلتعــدد األطــراف  امل ــارخيي ب ــة إىل تفــاهم ت   العملي
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مـن املهـم   و. التحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية يف أفريقيـــا، ضمن إطار املوارد امللتـزم هبـا حاليـ           
 .األهداف على الصعيد العامليهذه  هذه التوصيات لتحقيق  أساسعلىنبين أن 

منتـدى   ميـع أصـحاب املـصلحة     جلاملناسبة الرفيعة املستوى لزعماء دول العـامل و       وتوفر   - ٧
توقيته مناسب إلعادة تأكيد وجهة نظرهم املشتركة ملا ينبغي أن يفعله اجملتمـع الـدويل،               و مهماً
املـذكرة  وهـذه   . ت اجملتمع املـدين والقطـاع اخلـاص لتحقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة               منظماو

 ااملوائد املستديرة الـثالث املقـرر عقـده       يعكس اجتماعات    األمر الذي    ،منظمة يف مخسة فروع   
مجيع جهودنـا الراميـة     الشاملني اللذين يشكالن أساس     يف املناسبة الرفيعة املستوى واملوضوعني      

 فيمـا يتعلـق     ملوقفنـا  اتقييمـ حبيـث يقـدم      كـل فـرع      وُنظِّـم . ق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة      إىل حتقي 
سـرد للتقـدم الـذي      يتلـوه    مـن أهـداف التنميـة، مث         اباألهداف اإلمنائيـة الرئيـسية لأللفيـة وغريهـ        

 أن ينظـر فيهـا مجيـع أصـحاب          جيـب لموسة الـيت    املجراءات  اإلأحرز حىت اآلن، وأخرياً، قائمة ب     
لـيس القـصد مـن هـذه        و. ٢٠٠٨ سـبتمرب /أيلـول  ٢٥ يـوم    علـى عجـل وحنـن نـستقبل        املصلحة

 . تقدم ملموسأن تربز ما أحرز من  القصد منهاإمناوالقائمة أن تكون شاملة، 
 

 الفقر واجلوع  - أوال 
، للبلـدان دقع ال يـزال حمـط تركيـز كـبري     املـ فقـر  اللقـضاء علـى     املتمثل يف ا   اهلدف العام  - ٨
تنمية ومنظمات اجملتمع املدين، اليت أخذ جممـوع جهودهـا بالتـأثري علـى انتـشار                الشركاء يف ال  و

يواصـل االخنفـاض    يعيشون يف فقر مـدقع      الذين   الناس   عددومع ذلك، فرغم أن     . الفقر وعمقه 
 تقدما بطيئا ال جيري علـى وتـرية واحـدة يف بعـض               خيفي هذا النجاح فإن  ،  على الصعيد العاملي  

وبالفعـل، يبـدو اآلن أن      . أفريقيـا جنـوب الـصحراء الكـربى       بلـدان   عظـم   البلدان، مبا يف ذلـك م     
كـون يف سـبيلها إىل حتقيـق هـدف اإلمنائيـة لأللفيـة املتمثـل يف ختفـيض عـدد                     تعدة بلدان قد ال     

عالوة على ذلك، كـان     . ٢٠١٥حبلول عام    ١٩٩٠عام  الفقراء إىل النصف نسبة إىل مستوى       
لحـصول   ل هلـا علـى قـدم املـساواة       الفرصـة    وإتاحـة  املـرأة    ني متواضعا يف جمال متكـ     عامليالتقدم  ال

تـتمكن املـرأة مـن حتقيـق كامـل           مل مـا و. قتـصادية االوارد  علـى املـ   على عمالة كاملـة ومنتجـة و      
 .طاقاهتا االقتصادية، فإهنا وأسرهتا ستظل تعاين من الفقر بصورة غري متناسبة

 تاخنفـض قـد  سـوء التغذيـة واجلـوع      مـن    ونيعـان الـذين   ناس يف العامل    ال نسبة   ورغم أن  - ٩
.  ال حيـصلون علـى كميـات كافيـة مـن الغـذاء             نعـدد النـاس الـذي      منذ مطلع التسعينات، ارتفـع    

 أسـعار الغـذاء، يعـاين       ارتفـاع ومـع   . معظم الفقراء يف البلدان النامية مـشترون صـافون للغـذاء          و
 مـن نقـص      علـى األقـل    ينما يقدر ببليوين إنسان آخـر     يعاين  حنو بليون إنسان من اجلوع، بينما       

حافـة   إىل إنـسان آخـرين   مليـون   ١٠٠أكثـر مـن      ارتفاع أسـعار الغـذاء دفـع          أن يعتقدو. الغذاء
ــفقــر ال ــق أحــد  وهــذا جعــل  . دقعامل ــسبة   األهــداف حتقي ــل يف ختفــيض ن ــة املتمث ــة لأللفي اإلمنائي
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ــانون مــن اجلــوع إىل النــصف بــني      ــذين يع ــر  ٢٠١٥و  ١٩٩٠عــامي األشــخاص ال ــرا أكث  أم
طفـال يف   األ نـسبة    تاخنفـض ؛ إذ   كان االخنفاض يف سوء تغذيـة األطفـال بطيئـاً أيـضا           و. بةصعو

، ٢٠٠٥و  ١٩٩٠يف املائـة بـني    ٢٧إىل  ٣٣العامل النامي الذين يعانون مـن نقـص الـوزن مـن        
ــسبةوهــذ ــل مــن هــدف  ه الن ــام     أق ــة إىل النــصف ع ــسبة املئوي ويف الوقــت . ١٩٩٠خفــض الن

 دون سن اخلامسة مـن العمـر يف البلـدان الناميـة مـن سـوء          طفلن  مليو ١٤٣حنو   راهن، يعاين ال
 .التغذية، مما يفاقم تأثري األمراض ويقلل من طاقاهتم الصحية والتعليمية

ــدان أن تواصــل تــشجيع  إذ . هــذا الوضــع يتطلــب عمــال عــاجال وحامســا  و - ١٠ ينبغــي للبل
السـتقرار االقتـصادي الكلـي      احلفـاظ علـى ا    واستراتيجيات منو مـستدامة ختـدم الفقـراء،         اعتماد  

ــة، وال    ــة علـــى حنـــو مـــستدام مـــن الناحيـــة البيئيـ ســـيما يف البلـــدان  وتعزيـــز اإلنتاجيـــة الزراعيـ
لة ءاضــعة للمــسااخلقويــة الؤســسات بنــاء املأســلوب احلكــم الرشــيد وأن تــشجيع  كمــا.الناميــة

اهلـدف  حملـرز حنـو    لتأمني وتسريع التقـدم ا القويةعاملية الشراكات إقامة الضروري أيضا، أسوة ب  
إضـافة إىل هـذه التـدابري، يؤكـد         ). الفـرع اخلـامس أدنـاه     نظر  ا( من األهداف اإلمنائية لأللفية      ١

 املتـضررين   لوقايـة أسـوأ     مصممة تصميما حسنا   ارتفاع أسعار الغذاء احلاجة إىل شبكات واقية      
 .حاالً

نباتيــة طــوال لازيــوت العوامــل شــىت يف ارتفــاع أســعار احلبــوب األساســية ووأســهمت  - ١١
ألزمــة احلاليــة يف أمــن الغــذاء العــاملي عــن اإلمهــال اجلمــاعي لزراعــة  ا وكــشفت. العــام املاضــي

تبـاطؤ مهـم يف منـو اإلنتاجيـة الزراعيـة           ممـا تـسبب يف      األغذية يف البلدان النامية من الثمانينـات،        
ارئـة واختـاذ     املـساعدة الط    تقـدمي  شتمل علـى  تـ تتطلب األزمة استجابة شـاملة منـسقة،        و. منذئذ

 :إجراء عاجل ملعاجلة مسائل قصرية وطويلة األجل
 تــدفقات املعونــة جيــب أن تتــاحاملــساعدة الغذائيــة الطارئــة، تقــدمي مــن أجــل  )أ( 
وكـاالت   علـى    جيـب و.  برنامج األغذية العاملي وغريه مـن بـرامج املعونـة الغذائيـة            لدعمالكافية  

 أيــضا تــدابري تــدعماملعونــة الغذائيــة وأن   حجــمتزيــد مــناملعونــة الدوليــة واجلهــات املاحنــة أن  
احلمايـة االجتماعيـة يف البلـدان الفقـرية، مـن قبيـل بـرامج التغذيـة املدرسـية                   مـن تـدابري     أخـــرى  

والتحــويالت النقديــة املــشروطة، مــع مراعــاة االحتياجــات اخلاصــة لألطفــال الرضــع واحلوامــل  
لتحسني األمن الغـذائي مـن خـالل حلـول          حبذا لو نظرت البلدان أيضا يف سبل        و. واملرضعات

 ؛نظم إقليمية ألمن احلبوبوضع تعاونية من قبيل 

لعالقـة بـني ازديـاد اسـتخدام احملروقـات      لتحليل مثة ضرورة إلجراء مزيد من ال      )ب( 
وإحـدى املـسائل املـثرية للقلـق هـي أن اإلنتـاج الزراعـي قـد                 . البيولوجية وارتفاع أسعار الغذاء   

املفاضـالت   وجيـب تقيـيم      . إدرارا للـربح   كثـر احملروقات البيولوجيـة األ    إنتاج تحول باجتاه أخذ ي 
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وذلـك مـن     يف سـوق املـواد الغذائيـة          هلـا   واآلثـار الـسلبية    ةبني فوائد إنتاج احملروقـات البيولوجيـ      
 ؛إلنتاج املستدام للمحروقات البيولوجيةلوضع استراتيجية أجل 

 يف العـامل النـامي، حيـث جيـري معظـم            ةاملـواد الغذائيـ   ستوجب زيادة إنتاجية    ت )ج( 
ومـن الـضروري   .  عـدة خطـوات سـيكون هلـا تـأثريات مباشـرة      اختاذ، يف مزارع صغرية  اإلنتاج  
وحبـذا لـو نظـرت      . واملنتجـات  تدخال املـ  أسـواق والتأمني،  و حتسني التسليف الزراعي،     للغاية

مسـدة  األبـذور و ثـل ال ، ماملـدخالت تـوفري   برامج جيدة التركيـز مـن أجـل       وضع البلدان أيضا يف  
 ؛تنشيط اإلنتاجهبدف بأسعار ميسورة ، سنةاحملبيدات املو

وممارســات ، بــنظم إرشــادية معــززة  مدعومــةجيــب أن تكــون هــذه التــدابري  و )د( 
ومـن  . الريفيـة لبـذور يف املنـاطق   مبـصارف ل وعلـى نطاقـات حمـدودة،     املياه  أفضل يف جمال إدارة   

إىل املـــوارد م وصـــوهلكفالـــة  و، الفقـــراءلـــدى ألرضا ةملكيـــاألمهيـــة مبكان،كـــذلك، تـــأمني 
 اسـتفادة  هـذا الـدعم أيـضا   أن يكفل  جيب  و.  يف اإلنتاج  ةزيادال بشكل متناسب من     هتمواستفاد

مــن حتــسني اإلنتاجيــة، مــع  منــهم،  النــساء ال ســيما أرضــا، ال ميلكــون  الــذينالعمــال الــريفيني
 ســياق يف القــرار علــى صــناعة، و األرضإىل املــرأةصــول و علــى مــسألة خــاص بوجــهالتركيــز 
 الـصحية، مبـا فيهـا الـصحة         والرعايـة  االجتمـاعي والتعلـيم      على تـوفري الـضمان    ، و الريفيةالتنمية  
ــة ــدابري  وســيتطلب . اإلجنابي ــادة بعــض هــذه الت ــزي ــيت تقــدمها املعون ــدان ة ال املاحنــة لقطــاع   البل

 ؛لزراعةا
يف إال نتــائج يف حتقيــق بــدأ  تلــن التــدابري الــيت وال يقــل أمهيــة عــن ذلــك تلــك  )هـ( 
 حبــــوث يفتــــسريع االســــتثمارات وســــوف يتطلــــب األمــــر .  املتوســــط والطويــــلاألجلــــني

ــا ــة، تالتكنولوجي ــادة الغل ــصلة بزي ــا  يف تطــوير و املت هــا مــن أجــل   واعتمادتهــذه التكنولوجي
لفريـق  وتنـشيط ا  وينبغي أن تتعزز كـثريا عمليـة متويـل          . األغذية احملققة يف إنتاج   ةزيادالمواصلة  

هــذه وجيــب أيــضا أن تراعــي   . التابعــة لــه راكــز واملاالستــشاري للبحــوث الزراعيــة الدوليــة    
 علـى  مـا حيـرز مـن تقـدم      اسـتدامة حلاجة إىل التكيف مع تغري املناخ الـذي يهـدد           ااالستثمارات  

تقـدمي دعـم هائـل    إىل وهنـاك حاجـة ماسـة       . لأللفيـة  اإلمنائية األهدافاملدى الطويل حنو حتقيق     
 خطـة   ليتـسىن تنفيـذ    وغريهـا مـن منظمـات اجملتمـع املـدين            واخلرييـة  املاحنـة مر من اجلهات    ومست

  .العمل هذه
أن نكفــل تــوافر  علينــا، األغذيــةنتــاج املزيــد مــن إ إىل الراميــة هــذه التــدابري إىل جانــب - ١٢

الزراعــة املــصدر وتــشكل . ئهالــشرامــن املــال  يهمكــسب مــا يكفــالقــدرة لــدى الفقــراء علــى  
تـوفر  هـي  ، واألريـاف  سـكان  املائـة مـن   يف ٨٦ نحـو مـا يقـدر ب  لكـسب العـيش لـدى     سي  الرئي

الـذين ال ميلكـون      والعمـال    ، صـغار املـالك    بليـون شـخص مـن      ١,٣نحـو   فرص عمل ملا يقدر ب    
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سـبل عـيش     ىللحـصول علـ    الريفيـة  الفرص لفقراء املناطق     إلتاحةيجب اختاذ خطوات    ف. أرضا
األســواق احملليــة ب الريفيــة ربــط املنــاطق لبالغــة األمهيــةر اومــن األمــو. مــستدامة يف هــذا القطــاع

جيـب أن يقتـرن     و.  ميكـن االعتمـاد عليهـا      العاملية عن طريق شـبكة نقـل واتـصاالت        و واإلقليمية
وجيــب أن تكفــل جولــة الدوحــة للمفاوضــات   . املــشاريعوإنــشاء لعمــل لفــرص  بإتاحــة ذلــك

األسواق، وينبغـي ملبـادرة   الوصول إىل ة يف  ي تفضيل حصول البلدان الفقرية على معاملة    التجارية  
ــساعد     ــن أجــل التجــارة أن ت ــة م ــداناملعون ــدراهت  البل ــز ق ــى تعزي ــة  ا عل ــة والتجاري  وأن اإلنتاجي

 اإلطـار  يف تنفيـذ     اإلسراعمن شأن   و.  والدخل اإليراداتن خسائر يف    ما يلحق هبا م    ع اتعوضه
أن ييــسر أيــضا تجــارة إىل أقــل البلــدان منــوا لتقــدمي املــساعدة التقنيــة املتــصلة بالاملتكامــل املعــزز 

 علـى  ا حـصوهل إمكانيـة  ألنـه يعـزز   األطـراف  املتعـدد   التجـاري  النظام   يف منوا   البلدان أقل   إدماج
 . املعونة من أجل التجارةمبادرة األموال يف إطار 

 عنيـة امل املـستوى    الرفيعـة  فرقـة العمـل      قامـت ،  من مجيع جوانبها   الغذائية األزمةملعاجلة  و - ١٣
 ها الـيت ينبغـي أن يتخـذ   اخلطـوات احلامسـة   شـامل حيـدد   إطـار عمـل   بوضـع  الغذاء العـاملي     بأزمة

لتحقيـق  وطويل ملعاجلـة أزمـة الغـذاء العامليـة احلاليـة،      والقصري على املديني ال  اجملتمع الدويل فورا    
 . وختفيف وطأة الفقرالغذائي األمن
كما تنمـو   ف.  وشكله الفقرمنط انتشار    يف   التحضر السريع تغريا عميقا   أحدثت عملية   و - ١٤

الـذين ميثلـون    ،  الفقـرية  األحيـاء  وسـكان . الفقرية يف أحيائها  أعداد السكان كذلك  تنمو  املدن،  
 األن ميوتـو  عرضـة  أكثـر  املدن يف أحنـاء العـامل، هـم    سكان من بليون شخصيف الوقت احلاضر   

 ،التعلـيم تقـل حـصتهم مـن       ، و األمـراض لجـوع و  ل تعرضـا أكثـر   و،  يف مرحلة مبكـرة مـن العمـر       
الربنـامج املتعلـق     تنفيـذ    يـتعني ملواجهـة هـذا التحـدي،       و. عمـل حـصوهلم علـى      فـرص    وتتضاءل

تـشجيع   إىل  هتـدف  جنبـا إىل جنـب مـع سياسـات           ، للجميـع   والعمل الالئـق   لعمبتوفري فرص ال  
ملنـاطق  اويف مـا يتعلـق ب     .  تتوافر هلا أسباب االسـتدامة      مؤسسات صغرية ومتوسطة احلجم    إنشاء

ها يف التنميــة علــى ؤ وشــركايــتعني أن تعمــل البلــدان، علــى الــسواء الريفيــة واملنــاطق احلــضرية
 يف االقتــصاد العــاملي االنــدماج واخلــدمات الــيت مــن شــأهنا أن تعــزز  اهلياكــل األساســيةتطــوير 

ة تنميـ يف جمـال ال    أيـضا سياسـات      البلـدان  أن تعتمـد  وينبغي  .  القدرة اإلنتاجية للمشاريع   حتسنو
 . األساسيةاخلدمات تزويدها ب وتضمن الفقرية األحياء أوضاع تؤدي إىل حتسني احلضرية

 تـشمل مجيـع شـرائح الفقـراء،     هـا علـى حنـو جيعلـها    جيب أن تصمم هذه اجلهـود مجيع     و - ١٥
ميكن أن تـشمل    و. ة بوجه خاص   مستضعف ة أو  املناطق اليت قد تكون حمروم     أو الفئات   سيما ال

مـن  كثريا ما تعـاين   والشباب وكبار السن واملعوقني والفئات اليت   واألطفال النساء   الفئاتهذه  
.  واملهـاجرين  األصـليني  والـسكان  اللغوية، أو الدينية   أو ةثني اإل كاألقليات ، االجتماعي اإلقصاء
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 هلـذه املـسألة    يف بعـض املنـاطق أن تكـرس        جيـوب فقـر      اليت توجـد فيهـا     وقد يتعني على البلدان   
 .  خاصاااهتمام
 األوىل. امينبغـي اسـتغالهل   ضا إىل وجـود فرصـتني سـاحنتني         التطورات احلاليـة أيـ    وتشري   - ١٦
يف أعقـاب    ،لـسلع األساسـية   املنتجـة ل  الناميـة    البلـدان بعض  احملّسن الـذي أتـيح لـ       احليز املايل    يه
ولكـن لكـي    .  الـنفط  ومنها،  األوليةيف عائدات صادراهتا من السلع      اليت حدثت   كبرية  الزيادة  ال

علــى  بعيــدة املــدى ريف حتقيــق آثــا األساســيةالــسلع ازدهــار مــن املتأتيــة  اإليــرادات هم هــذهتــس
ــة إىل هــود اجل ــر  الرامي ــن الفق ــدان   ،احلــد م ــى البل ــأمني    ســيتعني عل ــى ت هــذه أن تعمــل أوالً عل

 يف واضــعة للمــستقبل، اقنفــختطــيط اإلاالســتثمار وإىل  لتنتقــل بعــد ذلــك، املكاســب وإدارهتــا
 و هـــالثـــاينوالتطـــور . انتكاســـات اقتـــصادية مـــا تليهـــا االت االزدهـــار كـــثرياحـــاعتبارهـــا أن 
ــدة  وهــو مــا ي  العــسكرية، الرتاعــات حــصل مــؤخرا يف عــدد  الــذي االخنفــاض ــيح فرصــة فري ت

تـسيطر   أن   إىلحباجة   البلدانوهذه  . جل القضاء على الفقر   أ السالم من    اتلالستفادة من عائد  
. إلمنائيـة الـشاملة    ا ا لتمويـل اسـتراتيجياهت    يـة فعالب وإدارهتارد  ملواإيراداهتا من ا  سيطرة أفضل على    

 لرتاعــات اخلارجــة مــن اللبلــدان ا أن يقــدم بــصورة موثوقــة اجملتمــع الــدويل أيــض ويــتعني علــى 
 .)١(بناء السالم والتعمري والدعم التقين على املديني املتوسط والطويلجماالت  يفاملساعدة 

 
 نقاط عمل للنظر فيها

 واحلد مـن    الغذائي األمن لتعزيز   والعاملية واإلقليمية ةالثنائيعلى الصعد    التعاون   تشجيع •  
 .االختالالت التجارية

حتويــل علـى   جنـوب الــصحراء الكـربى،   أفريقيـا  يف ال ســيما، الناميـة  البلـدان مـساعدة   •  
زيــادات مــستدامة يف اإلنتاجيــة علــى املــدى حتقيــق  علــى حنــو يــضمنزراعــة الكفــاف 

 . قاعدة اقتصادية متنوعةووضعالطويل، 
واملــدخالت املتــصلة بتحــسني تكنولوجيــات ال جمــال يفالبحــث والتطــوير أنــشطة دعــم  • 

 .الغلة
 أسـعار رتفـاع   وال لالضـطرابات املاليـة العامليـة        الـسلبية التقليل إىل أدىن حـد مـن اآلثـار           • 

 .تماعي االج فعالة للضمانشبكاتبتوفري  ،لفقراءل األغذية بالنسبةالطاقة و

                                                         
ــر  )١(  ــامل  انظــ ــة يف العــ ــصادية واالجتماعيــ ــة االقتــ ــة احلالــ ــام دراســ ــن   : ٢٠٠٨ لعــ ــدام األمــ ــى انعــ ــب علــ التغلــ

ــصادي ــشورات( .االقتـــــ ــع    منـــــ ــم املبيـــــ ــدة، رقـــــ ــم املتحـــــ ــع  E.08.II.C.1)األمـــــ ــى املوقـــــ ــاح علـــــ ؛ متـــــ
(http://www.un.org/esa/policy/wess/wess2008files/wess2008.pdf). 
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 التغذيـة ، وتعزيـز بـرامج     األساسـية  واملغذيات الغذائية حصول اجلميع على املواد      كفالة • 
 .املدرسية

، وفـرص العمـل الالئـق،       تكـافؤ فـرص الوصـول إىل املـوارد        العمل بنـشاط علـى تعزيـز         • 
بنـشاط   الـضعيفة ملـرأة والفئـات   امشاركة حتقيق  الصحية، و  والرعاية األساسيوالتعليم  
 .يات صنع القراريف عمل

 ، والقطـاع    احلكومية شراكات فعالة مع منظمات اجملتمع املدين، واملنظمات غري          إقامة • 
 إمنائيـة اسـتراتيجيات    بوضـع    ،على أساس املـشاركة    ،للقيام اخلرييةاخلاص واملؤسسات   

  . لصاحل الفقراءوالريفية احلضريةلمناطق ل
دماجهـا يف االقتـصاد     إ واخلدمات وتعزيـز     ةاألساسي اهلياكلالعمل مع الشركاء لتطوير      • 

 . القدرة اإلنتاجية للمشاريعزيادةجل أالعاملي من 
 

 التعليم والصحة  - ثانيا 
 التعليم 

 يف املائـة    ٨٨ النامية البلدان املدارس االبتدائية يف     يفنسبة القيد   بلغت  ،  ٢٠٠٦يف عام    - ١٧
 جنوب الصحراء الكـربى     غري أن أفريقيا   ؛٢٠٠٠ عام   يف املائة   يف ٨٣ من   مرتفعةيف املتوسط،   

 ، يف مجيــع املنــاطق،عــدم املــساواة يف فــرص التعلــيم تــشكل وال تــزال أوجــه . متخلفــةال تــزال 
 أن  املتمثـل يف ضـمان     لأللفيـة  اإلمنائيـة   مـن األهـداف    ٢كامل اهلدف   بلوغ  أمام  حواجز كبرية   

، مـن إمتـام     ٢٠١٥لـول عـام     حب،   علـى الـسواء     والفتيـات  الفتياناألطفال يف كل مكان،     يتمكن  
حيـث  يف كـثري مـن احلـاالت،        سـيئة   زال نوعيـة التعلـيم      تال  و. دورة كاملة من التعليم االبتدائي    

 املــواد يف تقــل مــستويات اإلجنــاز   ودراســتهم، الفقــراء تقــل احتمــاالت أن يكمــل األطفــال   
 . النامية البلدانالطالب يف معظم األساسية لدى 

سـيما يف    وت بني اجلنسني يف التعليم واضحة يف بعض املنـاطق، ال           التفا أوجه ال تزال    - ١٨
بعــض النجــاح، مــن وجــود أدلــة علــى حتقيــق  جنــوب الــصحراء الكــربى، علــى الــرغم أفريقيــا
لأللفيـة،   اإلمنائيـة  األهـداف  من   ٣زال اهلدف   يال  و. باملدارس االبتدائية نسب القيد    يف   وخاصة

 حبلـول  ، واألفـضل والثـانوي التعلـيم االبتـدائي   مرحليت  يف    التفاوت بني اجلنسني   إزالة املتمثل يف 
تحقــق أن ي عــن ا، بعيــد٢٠١٥عــام يف موعــد أقــصاه  التعلــيم مراحــل مجيــع ويف، ٢٠٠٥عــام 

 وميكـن أن يـشجع الفتيـات علـى االلتحـاق           .ملـا حيـرز مـن تقـدم        املعدل احلايل    ، مبقياس بالكامل
التعلـيم  تقـدمي بـرامج      و ة، احملليـ  اتاجملتمععوة يف   والدتوعية   يف جمايل ال   مالتباملدارس، القيام حب  
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 مزيـد ، وتوظيـف    والفتيـان  منفصلة للفتيات    صحيةاملبكر اليت تستهدف الفتيات، وتوفري مرافق       
 ).  الرابعالفرعنظر ا( تكون مثاال حيتذى به بأدوار  ليقمنمن املعلمات

 كــثريا يف حتقيــق متخلفــة انــه اخلارجــة م أوتبالرتاعــا املتــأثرة  مــا تكــون البلــدانعــادة - ١٩
جيــدة  ةنيانــسإ اسـتجابة  أيالتعلــيم جـزء هــام مــن  فـإن تــوفري  ، ولــذلك.  االجتماعيــةاألهـداف 
اسـتخدام  و ،لـتعلم ل آمنـة    أمـاكن نـشاء   إ ذلـك    ومـن  وحـاالت الطـوارئ،      الرتاعما بعد   حلاالت  

 .التعليمية النظم إلصالححلول مبتكرة 
لتحـاق باملـدارس والبقـاء فيهـا        االنـسبة   لزيـادة   يتـها   فعالاليت ثبتت   ستراتيجيات  اال منو - ٢٠
ــا ــي م ــاء: يل ــسبة ال ســيما الرســوم املدرســية،  إلغ ــنخفض لألســر بالن ــدخل امل ــأمني و، ذات ال  ت

 ، باملـدارس أو املواظبـة علـى الدراسـة         بالتحاق األطفـال   مشروطة الفقرية لألسرحتويالت نقدية   
تـهم   وتغذياألطفـال دارس لتحسني صـحة   يف املجمانية أساسيةخدمات صحية ووتقدمي وجبات  

بيئـة  تـوافر   وضـمان ، االبتدائية السابقة للمرحلة وتوسيع نطاق برامج التعليم      ،مداركهمتنمية  و
الغياب والتسرب مـن    ظاهرة  ، فضال عن احلد من      باملدارسالتحاق الفتيات   على  جاذبة تشجع   

تـوفري   إعـادة من املدرسني وكـذلك     أيضا تدريب املزيد     يلزمتحسني نوعية التعليم،    ول. املدارس
تـأمني  املهمـة بـنفس القـدر       ومن األمور   . ةيومدهم حبوافز ق  والفعال للعاملني يف املهنة     تدريب  ال

 . جمانا وتوزيع الكتب املدرسية التعليمية كافية من املواد كميات
 املائـة    يف ٢٠أو   ١٥فـاق علـى التعلـيم إىل        ناإلنـسبة   حلكومات احمللية   أن تزيد ا   ينبغيو - ٢١
ــة، امليزانيــاتمــن  ــة وإعطــاء الوطني املخصــصة وألن معظــم املــوارد . األساســي للتعلــيم األولوي

 والثنائيـة دورا    األطـراف يمكن أن تؤدي املساعدة املتعددة      ف الوطنية،   امليزانياتأيت من   يللتعليم  
أن  مــن غمروعلــى الــ.  ميكــن التنبــؤ بــهامليزانيــات ا هلــذه دعمــهــاتوفريب ، يف هــذا الــصدد،هامــا

 بليـون  ١,٦مـن  زادت  الدخل   املنخفضة للبلدان واملقدمة األساسياملساعدات املوجهة للتعليم    
ــام     ــدة يف عــ ــات املتحــ ــن دوالرات الواليــ ــون ٠,٥ إىل ١٩٩٩دوالر مــ ــام بليــ  دوالر يف عــ

لتحقيــق نويا مبلــغ املعونــة املطلــوب ســ مــن اقــل كــثري أن هــذا املــستوى ال يــزالإ فــ،)٢(٢٠٠٦
. )٣( دوالر بليـون  ١١ بنحـو    املقـدر ، و ٢٠١٥حبلول عام   للجميع  التعليم االبتدائي    هدف توفري 

يف  دوالر بليــون ٠,٥نحــو تقــدر ب يف التمويــل ة فجــومثــةن ا، كــ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥يف عــامي و
                                                         

، قاعدة بيانات التنمية املتعلقة باملعونة نظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي التابعة مل   اإلمنائية  املساعدة جلنة )٢( 
، )٢٠٠٨بـاريس،   ( علـى اإلنترنـت       اإلمنائيـة   املـساعدة  جلنـة صـفحة   :  اإلمنائيـة   املـساعدة  جلنـة املقدمة من أعضاء    

 .٢٠٠٨مايو / أيار٣٠اطُّلع عليها يف 
هـل سـنبلغ    :٢٠١٥، توفري التعليم للجميع حبلـول عـام         )اليونسكو(منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة        )٣( 

مت التوصل إىل هـذه     ). ٢٠٠٧باريس،   (٢٠٠٨تقرير الرصد العاملي لتوفري التعليم للجميع لعام         اهلدف املرجتى؟ 
 .توفري التعليم للجميع مشاورات جرت مع الشركاء يفالتقديرات بعد 
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 تـوفري التعلـيم    مبـادرة خطـط تعلـيم وطنيـة أقرهتـا         لـديها    بلـدا    ٢٠ م ما يقـرب مـن     كل عام لدع  
 . )٤(للجميع

، ٢٠٠٠منـذ عـام   م للتعلـي املقدمـة  املـساعدة  يف زيـادة  رك الرئيـسي وراء ال  لقد كان احمل   - ٢٢
لتمويل، مثل مبادرة املسار السريع لتـوفري التعلـيم         ل ةشراكات جديدة وآليات مبتكر   هو وجود   
مـن دون   الناميـة،  البلـدان  اليت أنشئت لتعجيل التقـدم يف        ةنيامئ الصناديق االست  غري أن . للجميع

عـدد  ال تتلقى الدعم إال مـن        ،ثنائية ومتعددة األطراف  بانتظام من مصادر     والاألم أن تقدم هلا  
.  حمـدودة للغايـة    للميزانيـات موثـوق   تقدمي دعم   لاملطلوبة  وارد  وامل املاحنة؛اجلهات   منقليل جدا   

 قـدرة الـنظم   ، بأن تعـزز لتعليماملقدمة ل  لتحسني فعالية املعونة     إضافيةبذل جهود   وسوف يتعني   
 .إىل التعليم اجليدأمام اجلميع حتسني فرص الوصول على الوطنية  التعليمية

 
 الصحة

على النطاق العاملي، اخنفضت معـدالت الوفيـات بـني الـذين دون اخلامـسة مـن العمـر                    - ٢٣
ومـع  . ٢٠٠٦ و ١٩٩٠ وفاة لكل ألف مـن املواليـد األحيـاء بـني عـامي           ٧٢إىل  وفاة   ٩٣من  

بالـسرعة  الذين دون اخلامسة من العمر      بني  وفيات  المعدالت   بلدا، مل تنخفض     ٦٢ذلك، ويف   
 من األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة املتمثـل يف اخلفـض مبقـدار الثلـثني مـن                   ٤الكافية لتحقيق اهلدف    

 بلـدا، بقـي املعـدل ثابتـا أو أنـه            ٢٧ويف  . معدل وفيات األطفال الذين دون اخلامسة من العمـر        
مس أطفال العامل الـذين هـم دون سـن          ُخيعيش   ،ويف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى    . تدهور

ويف بلـدان كـثرية، مـا بـرح     .  يبلغ النصف األطفالبنيمجيع الوفيات يف اخلامسة، لكن نصيبها  
سوء التغذية، وعدم توفر الرعاية الـصحية األساسـية اجليـدة، واهلياكـل األساسـية، مبـا يف ذلـك                    

 .ة والوفاة بني األمهات واألطفالتالل الصحعايف ، سببا رئيسيا والصرف الصحياملاء 
 امـرأة، بـشكل رئيـسي يف البلـدان املنخفـضة      ٥٠٠ ٠٠٠وميـوت سـنويا مـا يزيـد عـن       - ٢٤

ــدخل ــل والــوالدة     ،ال ــصلة باحلم ــسبب املــضاعفات املت ــك ب ــا جنــوب   .  وذل ــساء يف أفريقي فالن
يال منـذ عـام   إال قلـ النفاسية تغري معدل الوفيات يالصحراء الكربى أو أجزاء من آسيا، حيث مل   

هــو أكثــر مبئــات املــرات مــن النــساء الــوالدة ، فــإن احتمــال مــوهتن بــسبب مــضاعفات ١٩٩٠
لهـدف اخلـامس مـن األهـداف اإلمنائيـة          الكامـل ل  تحقيـق   الو. اللوايت يعـشن يف البلـدان املتقدمـة       

 ١٩٩٠بــني عــامي النفاســية لأللفيــة املتمثــل بــاخلفض مبقــدار ثالثــة أربــاع مــن نــسبة الوفيــات   
صعبة؛ فاألهداف اإلمنائية لأللفية أحـرزت أقـل تقـدم يف هـذا         مهمة  ال يزال يشكل    ،  ٢٠١٥ و

                                                         
: مبـــــــــــــادرة املـــــــــــــسار الـــــــــــــسريع لتـــــــــــــوفري التعلـــــــــــــيم للجميـــــــــــــع، يف املوقـــــــــــــع التـــــــــــــايل )٤( 

(http://www1.worldbank.org/eduacation/efafti/faq.asp#III-10). 
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ــوالدة،      . اجملــال ــدربني يف جمــال الــصحة خــالل وبعــد احلمــل وال ــة مــن قبــل عــاملني مت فالرعاي
واحلصول يف الوقت املناسب علـى خـدمات التوليـد الطارئـة يف حـال وجـود مـضاعفات هتـدد                     

. األمهـات وإصـابتهن بـالعجز   النفاسـية بـني   وفيـات  اللحيلولـة دون   احلياة، هي أمـور جوهريـة ل      
وميكــن خفــض خطــر التعــرض للوفــاة بــني األمهــات طــوال حيــاهتن عــن طريــق تــوفري خــدمات 

 من بقـاء النـساء      انكما أن التقليل من حاالت احلمل واملباعدة بني املواليد يزيد         . تنظيم األسرة 
 اهلدف اخلامس مـن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة املتمثـل             بيد أن حتقيق  . واألطفال على قيد احلياة   

 .الصحة اإلجنابية ما برح حلما بعيد املنال يف بلدان كثريةرعاية حصول اجلميع على يف 
أما التدابري الالزمة لتحقيق التخفيض الضروري يف وفيات األطفـال فينبغـي أن تـشمل                - ٢٥

والرضـاعة   ألـف؛ كمـال التغذيـة بفيتـامني    بـرامج حتـصني ذات مشـول كامـل ودائـم، وإ          : ما يلي 
التغذيــة الكافيــة و ؛ســنتنيوســتة أشــهر تتــراوح أعمــارهم بــني  فقــط لألطفــال الــذين  الطبيعيــة 

تـرويج غـسل اليـدين ومعاجلـة        و ؛ألطفال العائالت الفقرية، وذلك رغم ارتفاع أسعار األغذيـة        
الريـــا واألمـــراض املعديـــة مل والوقايـــة مـــن التـــهاب الرئـــة واإلســـهال وا؛ميـــاه الـــشرب املرتليـــة

ــشكل فعــال  األخــرى ــها ب ــضروري أن  . ومعاجلت ــصحية    يومــن ال ــة ال كــون مشــول نظــم الرعاي
بـالترافق   شاملة وعاملية،    -شرك العاملني يف اجملتمعات احمللية يف جمال الصحة          تُ  اليت -األساسية  

 .مستدام مع تقدمي اخلدمات الصحية بشكل
ئيــة الرمسيــة املقدمــة مــن أجــل الرعايــة الــصحية لألمهــات  وقــد ازدادت املــساعدة اإلمنا - ٢٦

ــ ــال مـــن  والرّضـ ــوالدة واألطفـ ــديثي الـ ــام  ٢,١ع احلـ ــون دوالر أمريكـــي يف عـ  إىل ٢٠٠٣ بليـ
فاحلاجـة تـدعو    . ، بيد أن هذا ال يكفـي لبلـوغ األهـداف          )٥(٢٠٠٦ دوالر يف عام     الينيب ٣,٥

لــضمان وذلــك دوالر يف الــسنة،  اليــني ب١٠,٢إىل تــدفقات إضــافية يف املعونــات، يف حــدود  
التمويـل الكــايف مــن أجــل تعزيـز الــنظم الــصحية لتلبيــة الطلـب علــى خــدمات رعايــة األمهــات    

 .)٦(واألطفال وغريها من خدمات الصحة اإلجنابية

                                                         
 )٥( Greco, G., T. Powell-Jackson, J. Borghi, A. Mills (2008).تقيـيم مـساعدات   : ٢٠١٥ عام  العد التنازيل حىت

ــة مــن   ــاحنني املقدم ــة والرضـّـ  أامل ــة صــحة األموم ــال بــني عــامي   جــل رعاي ــوالدة واألطف  ٢٠٠٣ع احلــديثي ال
 ).١٢٧٥-١٢٦٨الصفحات ( )٢٠٠٨أبريل / نيسان١٢ (The Lancet, vol. 371, No. 9620. ٢٠٠٦ و

نـداء عـاملي موجـة إىل    ”). ٢٠٠٨(دة واألطفـال  الشراكة من أجل رعاية صحة األمومة والرّضع احلـديثي الـوال    )٦( 
، “زعماء الدول الثماين وغريهم من املاحنني كي يتبنوا رعاية صحة األمومة والرّضع احلديثي الوالدة واألطفـال               

 .http://www.who.int/pmnch/events/2008/RBcalltoaction/en/index.html.:متاح على املوقع التايل



  
 

08-40766 13 
 

ــاملي، يقـــدر   - ٢٧ ــدد وعلـــى النطـــاق العـ ــة  املـــصابني باألشـــخاص عـ فـــريوس نقـــص املناعـ
ويف أفريقيا جنوب الـصحراء الكـربى،       .  مليون نسمة  ٣٣، بـ   )٧(٢٠٠٧اإليدز يف عام    /ةالبشري

فـريوس  املـصابني ب  املائة من الراشدين    يف   ٦٠وهي املنطقة األكثر إصابة هبذا الوباء، فإن حوايل         
 بوجـه خـاص لإلصـابة       اتومـا برحـت النـساء معرضـ       . )٧( هـم مـن النـساء      ةنقص املناعة البشري  

 يف توسـيع    مهـم تقـدم   قـد أحـرز     و. األزمات حاالت وخباصة يف    ة،بفريوس نقص املناعة البشري   
اليـني   م ٣ مشلـت ، فـإن املعاجلـة مبـضادات الفريوسـات الرجعيـة            ٢٠٠٧ يف عـام     :نطاق املعاجلة 

مـن  مبـضادات الفريوسـات الرجعيـة    نـسمة يف حاجـة إىل املعاجلـة     اليـني    م ٩,٧من أصـل    نسمة  
النـساء احلوامـل   بـني   ئـة مـن      يف املا  ٣٣و  . املنخفضة واملتوسطة الـدخل   مرض اإليدز يف البلدان     

 يــتلقني املعاجلــة مبــضادات الفريوســات الرجعيــة ملنــع  ةاملــصابات بفــريوس نقــص املناعــة البــشري 
ومـع ذلـك فـإن    . ٢٠٠٤ يف املائـة عـام   ٩، باملقارنـة مـع نـسبة     إىل الطفـل  من األم   انتقال الوباء   

أللفيـة املتمثـل يف حتقيـق     من األهداف اإلمنائيـة ل ٦اهلدف معظم البلدان ما زالت جتهد لتحقيق      
عكـس انتـشار   وقـف و اإليـدز و /ةحصول اجلميع على املعاجلة من فـريوس نقـص املناعـة البـشري     

عنـــها ويف البلـــدان الـــيت تتـــوفر . ٢٠١٥حبلـــول عـــام اإليـــدز /ةفـــريوس نقـــص املناعـــة البـــشري
والـذين   ، سـنة ٢٤ و ١٥أعمارهم بني تتراوح تزيد نسبة الرجال والنساء الذين      املعلومات، ال 

 يف  ٤٠ وكيفية احليلولة دون اإلصـابة بـه عـن           ةيعرفون كيف ينتقل فريوس نقص املناعة البشري      
.  يف املائـة بكـثري  ٩٥احملـدد بــ   دف اهلـ لنـساء، وهـذا دون      بني ا  يف املائة    ٣٦ لرجال و بني ا املائة  

احلـصول بـشكل    يعوزهـا   بوجـه خـاص     لإلصـابة   ويف بلدان كثرية، فإن فئـات سـكانية معرضـة           
ة، ويعود سبب ذلك غالبا إىل عـدم        اف على خدمات الوقاية من فريوس نقص املناعة البشري        ك

 .توفر ما يكفي من احلماية القانونية ضد التمييز
طويـل  اإليدز تتطلـب هنجـا      /ةاالت اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشري     حلالستجابة  او - ٢٨

يقـوم علـى أسـاس خطـط وطنيـة         ويتعـدد فيـه أصـحاب املـصلحة وتتعـدد فيـه القطاعـات               األمد  
ضمن اشـتراك مجيـع القطاعـات ذات الـصلة، مبـا فيهـا خـدمات الـصحة                  يـ تتعلق مبرض اإليدز و   

ا يف ذلـك مـن خـالل        مبوالتمويل الدويل ملكافحة وباء اإليدز،      . والتعليم واخلدمات االجتماعية  
 قـد ازداد بـشكل   ،)الـصندوق العـاملي  (ملكافحة اإليدز ومرض السل واملالريا العاملي  الصندوق  
فقــد حــصل ارتفــاع غــري مــسبوق يف احلــصول علــى املعاجلــة مبــضادات الفريوســات    . ملمــوس

ولكنه نظـرا إىل أن     . العاملي عدد كبري من الربامج عن طريق الصندوق         وذلك بتمويل الرجعية،  
وا  يف املائة من األشخاص الذين حيتاجون إىل املعاجلة مبضادات الفريوسات الرجعية مـا زالـ               ٧٠

                                                         
اإليـدز، تقريـر عـن وبـاء اإليـدز يف العـامل             /حدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعـة البـشرية        برنامج األمم املت   )٧( 

 ).٢٠٠٨جنيف (
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ال حيصلون عليها وأن خدمات الوقاية الرئيسية من مرض اإليدز ما زالت ال تـصل األشـخاص          
الذين حيتاجون إليها، لذا ينبغـي تعزيـز اجلهـود املبذولـة لتوسـيع نطـاق بـرامج الوقايـة والعـالج                      

وقـد بلـغ التمويـل الـدويل        . وإن توسيع نطاق الوقاية مـن مـرض اإليـدز أمـر أساسـي             . والرعاية
يف أمريكـي  دوالر باليـني   ١٠مج يف البلدان املنخفـضة الـدخل والبلـدان املتوسـطة الـدخل          للربا

ومــع ذلــك، . ســنوات شر، وهــذه الزيــادة مبقــدار عــشرة أضــعاف يف أقــل مــن عــ  ٢٠٠٧عــام 
ــإن ــغ هــو دون    ف ــون دوالر ١٨هــذا املبل ــة ســنويا   بلي ــساعدة   الالزم يف مكافحــة مــن أجــل امل
 .اإليدز وباء
ــل املال - ٢٩ ــسمة كــل ســنة،     وتقت ــون ن ــد عــن ملي ــا يزي ــا م ــهم هــم مــن   ٨٠ري ــة من  يف املائ

الـــذين دون ســـن اخلامـــسة يف أفريقيـــا جنـــوب الـــصحراء الكـــربى وال يـــزال هنـــاك   األطفـــال
وقـد حـصل تقـدم يف       . )٨( يف العـامل كـل عـام       ا مليون حالـة إصـابة باملالريـ       ٥٠٠  و ٣٥٠بني ما

خدام ناموسـيات األسِّـرة املعاجلـة مببيـدات         عمليات مكافحة املالريا، وال سيما عـن طريـق اسـت          
، سـجل مجيـع بلـدان أفريقيـا الـيت لـديها بيانـات عـن االجتاهـات،                   ٢٠٠٠ومنذ عام    .احلشرات

تقــدما مهمــا يف توســيع اســتخدام الناموســيات املعاجلــة مببيــدات احلــشرات، لكــن مــستويات      
م نــداء للعمــل لتحقيــق اســتخدامها مــا بــرح منخفــضا ويف مطلــع هــذا العــام، وّجــه األمــني العــا

 لوضع حد حلاالت الوفـاة مـن       ٢٠١٠تغطية كاملة للمداخالت الرئيسية يف أفريقيا حبلول عام         
 مليـون ناموسـية للوصـول    ٢٥٠ومن الضروري احلصول على ما يقدر بــ    . جراء مرض املالريا  

 فان األمـوال    وحىت تارخيه، .  يف املائة  ٨٠إىل التغطية يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى بنسبة         
 وهـذا أقـل مـن نـصف العـدد       - مليـون ناموسـية      ١٠٠اليت مت االلتـزام بتقـدميها ال تـوفر سـوى            

ومن امللح أيضا زيادة عمليات الوقاية والعالج األخرى اليت أثبتت جدارهتا والفعالـة             . املطلوب
مويــل ويف حــني أن الت. مــن حيــث التكلفــة، مثــل العمليــات الــيت حــددهتا شــراكة دحــر املالريــا

يصل إىل املستويات املطلوبة، فان أوجه التقـدم الرئيـسية يف التنفيـذ قـد بـدأت، والفـضل يف                      مل
ذلك يعود إىل التمويل الدويل من مصادر رئيـسية خرييـة وثنائيـة ومتعـددة األطـراف، مبـا فيهـا                      
مؤسسة بيل وميلندا جيـتس، ومبـادرة رئـيس الواليـات املتحـدة ملكافحـة املالريـا، والـصندوق                   
العاملي، واالستراتيجية العاملية وبرنامج دعم مكافحة املالريـا التـابع للبنـك الـدويل، وغـريه مـن                  

 .الشراكات
ويف حــني أن معــدل اإلصــابة مبــرض الــسل قــد أصــبح مــستقرا يف معظــم املنــاطق، فــإن  - ٣٠

 مليـون   ١,٧ بــ    ٢٠٠٦العدد اإلمجايل هو يف ارتفاع، حيث قُـدرت احلـاالت اجلديـدة يف عـام                
وأصــبحت معاجلــة مــرض الــسل هــي راســخة األركــان؛ والتحــديات الرئيــسية هــي يف     . فــاةو

                                                         
 ).٢٠٠٥جينيف،  (٢٠٠٥منظمة الصحة العاملية واليونيسيف، تقرير املالريا يف العامل  )٨( 
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وهنـاك حاجـة إىل ضـمان دمـج         . توسيع نطاق التغطية ومعاجلة مسألة مقاومـة املالريـا للعقـاقري          
 مثـل   -التشخيص واملعاجلة كليهما متاما يف اخلدمات الصحية، وسـد ثغـرات التمويـل احلرجـة                

 العــــالج القــــصري الــــدورة اخلاضــــع لإلشــــراف املباشــــر وأنــــشطة  التمويــــل الــــالزم لــــربامج
ومـا برحـت التحـديات ماثلـة أمـام حتقيـق            . والتطوير املتعلقـة بتطـوير لقاحـات جديـدة         البحث
 من األهداف اإلمنائية لأللفية فيما يتعلق بوقـف وعكـس اجتـاه اإلصـابة مبـرض الـسل                   ٦اهلدف  

 .وانتشاره والوفاة بسببه
حلصول بشكل كاف على األدوية األساسية عنصرا بـالغ األمهيـة للوقايـة             ومتثل كفالة ا   - ٣١

ويصح هذا األمر علـى األمـراض املداريـة املهملـة الـيت ال تـزال                . من األمراض املعدية ومعاجلتها   
تؤثر على بليون نسمة من بني أفقر الـسكان يف العـامل، واآلثـار الفتاكـة هلـذه األمـراض جتعلـها                      

ومـا دامـت هـذه األدويـة ال تـزال إىل حـد كـبري غـري ميـسورة الـثمن            . لفقرمن العوامل املدمية ل   
ــة         ــة املتعلق ــة لأللفي ــن تتحقــق األهــداف اإلمنائي ــذا فل ــة، ل ــدان النامي ــسبة ملعظــم مــواطين البل بالن

فال بد من االلتزام بتوفري متويل إضايف للشراكة العاملية فيما يتعلق باألدويـة األساسـية               . بالصحة
 .ن، على حنو ما حبث يف الفرع اخلامس أدناهامليسورة الثم

 من األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة املتعلقـة بالـصحة يتوقـف        ٦ و   ٥ و   ٤وحتقيق األهداف    - ٣٢
على ُحسن عمل األنظمة الصحية القادرة على تقدمي اخلدمات بطريقة مناسبة ملختلف مراحـل              

تمــام بوجــه خــاص توســيع اخلــدمات  وممــا حيظــى بااله. احليــاة والــيت تراعــي الناحيــة اجلنــسانية 
الصحية كي تشمل الفقـراء والفئـات الـسكانية القليلـة اخلـدمات، كالـذين يعيـشون يف منـاطق                    
ريفية أو يف العشوائيات يف املدن، مبا يف ذلك عن طريق النهج املبتكرة القائمـة علـى املـشاركة                   

 بــد للمــوارد وعمليــات وال. مــن أجــل تقــدمي الرعايــة الــصحية علــى مــستوى اجملتمعــات احملليــة
التدخل العاملية لدعم حتقيق األهداف الصحية لألهداف اإلمنائية لأللفية من املـساعدة يف تعزيـز               
النظم الصحية عن طريق تـدريب عـدد إضـايف مـن العـاملني يف جمـال الـصحة وعـن طريـق بنـاء                       

د األمـني   وقـد حـد   . مرافق الرعاية واملستوصفات األساسية لتحسني خدمات الصحة األساسـية        
ويقـوم كـل مـن الـصندوق العـاملي والتحـالف            . العام هذه املسألة باعتبارها مـسألة ذات أولويـة        

العاملي من أجل توفري اللقاحات والتحصني بوضـع ُنهـج جديـدة لـدعم تعزيـز الـنظم الـصحية،                    
 .لكن التمويل اإلضايف سيكون ضروريا

ــشأن األلف     - ٣٣ ــاد اإلعــالن ب ــذ اعتم ــة   وبوجــه اإلمجــال، ومن ــساعدة اإلمنائي ــة، ازدادت امل ي
 باليـني دوالر أمريكـي يف عـام    ٦,٨الرمسية من أجل الصحة إىل أكثر من الـضعف وذلـك مـن       
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 جهــة ماحنــة ثنائيــة ٤٠وهنــاك أكثــر مــن . )٩(٢٠٠٦ بليــون دوالر يف عــام ١٦,٧ إىل ٢٠٠٠
ت وتقـويض    مبادرة عاملية بشأن الصحة، فأدى هذا التجـزؤ إىل زيـادة تكـاليف املعـامال               ٩٠ و

ولزيادة فعالية املعونـات، تعمـل الـشراكة الـصحية الدوليـة واملبـادرات املتـصلة           . فعالية املعونات 
 علــى حتــسني التنــسيق وضــمان التمويــل الطويــل األجــل الــذي ميكــن التنبــؤ بــه، علــى     )١٠(هبــا

الــصعيدين احمللــي واخلــارجي معــا، وذلــك لــدعم خطــط واســتراتيجيات الــصحة الوطنيــة الــيت    
 . حتقيق النتائج، ولتعزيز املساءلة املتبادلة املرصودة على الصعيدين العاملي والوطينتتوخى

 
 املياه والصرف الصحي

 بليــون ٢,٥ال يتــاح لنحــو بليــون إنــسان احلــصول علــى ميــاه شــرب مأمونــة، ويفتقــر   - ٣٤
ويف حـني ُتـضطر النـساء إىل صـرف سـاعات            . إنسان إىل خدمات الصرف الـصحي األساسـية       

 من أيامهن يف جلب املياه، ُيحـرم األطفـال، وخـصوصا الفتيـات، مـن حقهـم يف التعلـيم                   طويلة
ــسليمة واخلــصوصية     ــصحي ال ــصرف ال ــق ال ــر إىل مراف ــدل االجتاهــات  . ألن مدارســهم تفتق وت

احلالية على أن العامل قد حيقق اهلدف املتعلق مبياه الشرب ولكن ليس اهلـدف املتعلـق بالـصرف               
فعلـى سـبيل املثـال، ال تتجـاوز نـسبة األشـخاص             .  كبرية بـني األقـاليم     ومثة اختالفات . الصحي

ــر مــن      ــاه الــشرب أكث ــذين يــستخدمون املــصادر احملــّسنة ملي ــا جنــوب  ٥٨ال ــة يف أفريقي  يف املائ
وغـرب آسـيا   )  يف املائـة ٨٨(الصحراء الكربى ولكـن هـذه النـسبة أكـرب بكـثري يف شـرق آسـيا         

ــا )  يف املائـــة٩٠( ومثـــة اختالفـــات كـــبرية أيـــضا يف الوصـــول  ).  املائـــة يف٩٢(ومشـــال أفريقيـ
الــصرف الـــصحي، ويف هـــذا الـــصدد فـــإن كـــال مـــن أفريقيـــا جنـــوب الـــصحراء الكـــربى   إىل

ــوب ــة كــثريا  وجن ــاطق احلــضرية     . آســيا متخلف ــات كــبرية بــني املن ــاك اختالف ــإن هن ــل، ف وباملث
 حيـصلون   أشـخاص ال ١٠أشـخاص مـن أصـل     ٨ ، كـان أكثـر مـن   ٢٠٠٦ففي عـام   . والريفية

كمـا كـان سـبعة أشـخاص مـن      . على املصادر احملّسنة ملياه الـشرب يعيـشون يف املنـاطق الريفيـة           
 .أصل عشرة ممن ال حيصلون على الصرف الصحي احملّسن يعيشون أيضا يف املناطق الريفية

 وهــو اخلفــض مبقــدار   أال مــن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة ٧ومــن أجــل بلــوغ اهلــدف   - ٣٥
، من معدل األشخاص احملرومني من احلـصول املـستدام علـى امليـاه              ٢٠١٥ل عام   النصف، حبلو 

 األساسية، يتعني توفري إمكانية احلصول علـى امليـاه كـل عـام              املرافق الصحية الصاحلة للشرب و  

                                                         
جـدول  : منائية لأللفيـة واليبئـة     األهداف اإل  ٢٠٠٨البنك الدويل وصندوق النقد الدويل، تقرير الرصد العاملي          )٩( 

 ).٢٠٠٨واشنطن العاصمة، (أعمال للتنمية الشاملة واملستدامة 
الذي يضم املبـادرة احلفـازة، واحلملـة العامليـة مـن أجـل األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة املتعلقـة بالـصحة، ورصـد                           )١٠( 

املبـادرات إضـافة إىل الـشراكة       ويـشار إىل هـذه      . املخصصات من أجل الصحة، والتمويل القائم على النتـائج        
 .الصحية الدولية باعتبارها الشراكة الصحية الدولية املعززة
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 مليـون شـخص     ١٧٣لــ   املرافـق الـصحية      مليون شخص وإمكانيـة الوصـول إىل         ٨٧ألكثر من   
الحتمـال تبـاين االحتياجـات اإلقليميـة، سـيتطلب تـوفري           ونظرا  . ٢٠١٥-٢٠٠٦خالل الفترة   

ــك  ــنح ســتثمار يف اهلياكــل األساســية و  االذل ــاه و  م ــصلة باملي ــدخالت املت ــة للت ــصرف األولوي ال
إدارة املنافع العامـة      الواردة يف خطط التنمية الوطنية وزيادة املمارسات اجليدة وحتسني         الصحي

 اجملتمعـات احملليـة يف املنـاطق الريفيـة مـن إدارة      وتوفري وصول متـساو وميـسور التكلفـة ومتكـني       
ويــتعني علــى البلــدان وضــع اســتراتيجيات لبنــاء القــدرات  . الــصرف الــصحي شــبكاتامليــاه و

 ركـز ومـن الـضروري أن ت     . الـصرف الـصحي   هتدف إىل ضمان استدامة توفري خـدمات امليـاه و         
ال تقــل و.  األساســيةأولئــك احملــرومني كليــا مــن احلــصول علــى اخلــدمات  علــى هــذه اجلهــود 

الراميـة إىل بلـوغ اهلـدف اإلمنـائي     تلـك  سد الفجوة بـني االجتاهـات احلاليـة و      تكاليفتقديرات  
تكنولوجيـات مـستدامة    بواسـطة    بتكلفة قليلـة و    الصرف الصحي يف توفري املياه و    لأللفية املتمثل 

 صرفمليـاه والـ   اعلـى   ويعـد اإلنفـاق دون املـستوى املقـرر          . )١١(الـسنة  باليني دوالر يف   ١٠ عن
يف املائـة    ٠,٥ عـن    الـصرف الـصحي   وتقل بطبيعة احلال النفقات على املياه و      . الصحي مشكلة 

يف املائـة    ١,٠والوضع املثـايل هـو أن تزيـد البلـدان مـن النفقـات إىل                . من الناتج احمللي اإلمجايل   
تــدفقات مــن مــضاعفة ال بــد لبلــوغ هــذه األهــداف و. علــى األقــل مــن النــاتج احمللــي اإلمجــايل

 .)١٢(باليني يف السنة ٤,٠ و ٣,٦ املعونة الدولية لتتراوح بني
 

 نقاط عمل للنظر فيها  
الـصحة  جمـاالت   تنفيـذ تـدخالت ثبـت جـدواها يف          للتوسع يف   زيادة املساعدة والدعم     • 

 .الفئات الضعيفة واألشد فقراركز على  تالصرف الصحيوالتعليم واملياه و
نوات تتعلــق باملــساعدة اإلمنائيــة الرمسيــة للتعلــيم والــصحة وضــع التزامــات متعــددة الــس • 

املقدمة إىل بلدان فقرية تتفق مع مبادئ إعالن باريس، وتعزز اآلليات اليت حتقق زيـادة            
الــسل أمـراض  كـبرية يف التمويــل املتعـدد البلــدان لألحبـاث والعقــاقري األساسـية ملعاجلــة     

 . وغريها من األمراض املعديةزاإليد/فريوس نقص املناعة البشريةواملالريا و

                                                         
تقدير آخر للتكلفـة الـسنوية لبلـوغ األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة املتعلقـة بامليـاه والـصرف الـصحي حبلـول عـام                           )١١( 

منظمـة  (صحي لوحـده     الـ  صرف للـ  ا دوالر منـه    باليـني  ٩,٥ بليون دوالر، خيصص مبلغ    ١١,٣  يبلغ ٢٠١٥
سـبتمرب  /أيلـول  (٥عـن امليـاه والـصرف رقـم         األمم املتحدة للطفولة، التقدم احملـرز مـن أجـل األطفـال، تقريـر               

ــون، ج؛ و)٢٠٠٦ ــدير ” .وهــالر، ل. هت ــى     تق ــصحي عل ــصرف ال ــاه وال تكــاليف ومكاســب حتــسينات املي
 ).WHO/5DE/WSH/04.04نظمة الصحة العاملية، وثيقة مل( “الصعيد العاملي

الـسلطة والفقـر وأزمـة      : ما وراء الندرة  : ٢٠٠٦تقرير التنمية البشرية    ،  ٢٠٠٦برنامج األمم املتحدة اإلمنائي      )١٢( 
 .٩‐٨، الصفحتان )٢٠٠٦نيويورك، (املياه العاملية 
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بـشكل  تركيـز   التقدمي دعم متكامل إلنشاء نظم صحية وتعليمية وطنية مـستدامة، مـع              • 
خـــاص علـــى حتـــسني القـــدرات الالزمـــة لتقـــدمي خـــدمات جيـــدة وعلـــى االحتفـــاظ   

 .املهنيني باملوظفني
ص املناعـة  كفاءة التمويـل املوثـوق واملـستمر السـتجابة طويلـة األمـد لوبـاء فـريوس نقـ           • 

 .اإليدز/البشرية
دعم احلكومات من أجل تذليل ما تواجهه النـساء والفتيـات مـن عقبـات يف احلـصول                   • 

 .على اخلدمات الصحية والتعليمية بطريقة منصفة
وضع برامج وطنية خمصصة للحد مـن وفيـات األمهـات أثنـاء النفـاس وكفالـة وصـول                    • 

 .اجلميع خلدمات الصحة اإلجنابية
أو القطـاع اخلـاص   / مـع منظمـات اجملتمـع املـدين والـسلطات احملليـة و          ةبالـشراك العمل   • 

علــى وضــع اســتراتيجيات وخطــط عمــل لتحــسني إمكانيــة احلــصول علــى اخلــدمات    
 .واالرتقاء مبستوى جودهتاواملياه والصرف الصحي الصحية والتعليمية 

 
 االستدامة البيئية - ثالثا 

 اجلهــود الراميــة إىل حتقيــق التنميــة املــستدامة ومــن مث ميكــن للتــدهور البيئــي أن يقــوض - ٣٦
هـم الـذين يعتمـدون يف أغلـب         يف األريـاف    بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية، ذلـك ألن الفقـراء          

ومثــل هــذا التــدهور يــضعف إمكانيــة  . األحيــان علــى قاعــدة املــوارد الطبيعيــة لكــسب رزقهــم 
 املاضي مقاومتها للكوارث وأنقذت حيـاة       التكيف الطبيعي للنظم اإليكولوجية اليت ضمنت يف      

ــة   . البــشر وســبل رزقهــم  ــة لأللفي ويف . ويتــيح حتــسني اإلدارة الفرصــة لبلــوغ األهــداف اإلمنائي
أن  إىل نتيجـة مفادهـا   ٢٠٠٣ة يف عـام  تقيـيم الـنظم اإليكولوجيـة يف األلفيـ      خلـص   الواقع، لقد   

حتـسني الـصحة واحلمايـة البيئيـة     الفقـر واجلـوع و  القضاء علـى  أي تقدم حيرز حنو بلوغ أهداف     
الـنظم  يت تقـدمها  معظـم اخلـدمات الـ   يف حال استمرار تـدهور  لن يكون على األرجح مستداما     

يعـانون كـذلك مـن تـردي األوضـاع         فقراء احلضر   وأن  . اإليكولوجية اليت تعتمد عليها البشرية    
شـواغل الفقـر والبيئـة يف        ال تزال مراعـاة   هلذا  و. يف جمتمعات األحياء الفقرية اليت تتنامى بسرعة      

 .التيار الرئيسي للسياسات اإلمنائية وختطيطها واستثماراهتا أولوية ملحة
واملشاركة العامة الواسعة اليت تشمل الفئات الفقـرية واملهمـشة يف عمليـة صـنع القـرار                  - ٣٧

ادئ املتعلقـة  كمـا أن املبـ  . إلحراز التقدم يف التنمية املستدامة  بالغة األمهية   وتنفيذه هي مشاركة    
األرض هـي مبـادئ     مـوارد   باإلنصاف فيما بني األجيال وبني أبنـاء اجليـل الواحـد يف اسـتخدام               

ــاد  . أساســية ــذ انعق ــة     ومن ــة والتنمي ــين بالبيئ ــم املتحــدة املع ــؤمتر األم ــة األرض (م ــؤمتر قم  يف )م



  
 

08-40766 19 
 

بـع للفريـق   تقريـر التقيـيم الرا  ثرية للقلـق يف   وبـصدور النتـائج املـ   ١٩٩٢دي جانريو يف عام      ريو
إقامـة تعـاون دويل   احلكومي الدويل املعين بـتغري املنـاخ مـؤخرا، بـات العـامل يعـي متامـا ضـرورة               

 .وحتقيق املزيد من اإلنصاف يف تقاسم املوارد ملواجهة حتديات االستدامة العامليةأقوى 
 

 االستراتيجيات الوطنيةجزءا ال يتجزأ من مبادئ التنمية املستدامة جعل   
بـرح   التنميـة، مـا   حتقيـق   رغم من مسامهة املوارد البيئية والطبيعية يف احلد من الفقر و          بال - ٣٨

 بلدا قـد    ٨٠ومع أن ما يزيد على      . هذا القطاع يعاين كثريا من نقص التمويل يف بلدان عديدة         
ــستدامة،     ــة امل ــة للتنمي ــذ اســتراتيجيات وطني ــضي نف ــع أصــحاب    تقت ــن مجي ــشاركة واســعة م م

ــسيني،  ــصلحة الرئيـ ــح   املـ ــن الواضـ ــات يف     مـ ــني االلتزامـ ــة بـ ــزال قائمـ ــذ ال تـ ــوة التنفيـ أن فجـ
إدمـاج  ومـن املهـم     . االستراتيجيات الوطنية للتنمية املستدامة والتقـدم احملـرز علـى أرض الواقـع            

. هذه االستراتيجيات يف عمليات أخرى للتخطيط اإلمنائي، مثل اسـتراتيجيات احلـد مـن الفقـر            
 بني بـرامج البيئـة والتنميـة واحلـد مـن الفقـر ويـدفع بعجلـة             تالعالقامسارا يعزز   ذلك  يشكل  و

التقدم اجلمـاعي حنـو تنفيـذ األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، وأداة حامسـة لـضمان تلقـي الـدعم مـن                        
 . فيما بينهااحلكومات واملنظمات الدولية واجملموعات الرئيسية املاحنة والتنسيق

يدة أن حتـدث نكـسة يف التقـدم حنـو بلـوغ             وميكن للكـوارث الطبيعيـة والظـواهر الـشد         - ٣٩
ــة  ــة لأللفي ــة أو الظــاهرة . األهــداف اإلمنائي  ازداد ضــعف اجملتمــع ،وكلمــا ازدادت شــدة الكارث

الكـوارث، منـها    مـن حـدة طائفـة متنوعـة مـن           تغري املنـاخ    زيد  وي. احمللي، وكانت النكسة أكرب   
وهلـذا، مـن األمهيـة    . جلفـاف الظواهر اجلوية القاسية وهبوب العواصف والفيضانات وحـاالت ا       

تيجيات اإلمنائيـة الوطنيـة تـدابري ترمـي إىل تعزيـز مقاومـة اجملتمعـات                ااالسـتر تتـضمن   احليوية أن   
احمللية بالتنميـة االقتـصادية وبزيـادة تنويـع مـصادر الـدخل وتعزيـز الـدفاعات الطبيعيـة واملتعلقـة                     

 .باهلياكل األساسية وحتسني حالة االستعداد للكوارث
 

 وارد الطبيعية والتنوع البيولوجيامل  
بالرغم من اتساع مناطق الغابـات الـيت تـدار بطريقـة مـستدامة، فـإن إزالـة الغابـات يف                      - ٤٠

مجيع أرجاء العامل، اليت تعزى يف معظم األحيان إىل تغيري استخدام األرض، ما زالـت مـستمرة                 
 وقــد ُســجل أســرع معــدل  . مليــون هكتــار يف الــسنة ١٣مبعــدل مــثري للقلــق يــصل تقريبــا إىل  

منــاطق العــامل تنوعــا علــى الــصعيد البيولــوجي ويف الــنظم       أكثــر لفقــدان الغابــات يف بعــض   
ــة للغابــات القدميــة، ومنــها جنــوب   ــة  و شــرق آســيا وأ- اإليكولوجي قيانوســيا وأمريكــا الالتيني

 ويــسهم ذلــك يف تغــري املنــاخ وفقــدان التنــوع البيولــوجي وزيــادة  . وأفريقيــا جنــوب الــصحراء
احتمــال حــدوث كــوارث طبيعيــة وظهــور خمــاطر هتــدد ســبل رزق األســر الريفيــة والــشعوب    
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وحتتاج بلدان كثرية غنية بالغابات إىل املـوارد املاليـة إضـافة إىل             . األصلية املعتمدة على الغابات   
تكنولوجيات حمسنة وقدرات الزمة لتطبيـق ممارسـات مـستدامة وقائمـة علـى املـشاركة إلدارة                 

 .فظها تتواءم مع االستراتيجيات اإلمنائية الوطنيةللغابات وح
ــثرية،   - ٤١ ــاكن ك ــة   أخــذت ويف أم ــاه العذب ــة واملي ــوارد الترب ــشدة   م ــدهور ب ــستنفد وتت  ؛ت

بعـض  تـزال    الو. زيادة انتشار التصحر  مبا يف ذلك    وسيفاقم تغري املناخ من حدة هذه املشاكل        
، حمرومـة إىل حـد كـبري مـن احلمايـة رغـم              النظم اإليكولوجية، مثل البحريات واملناطق البحريـة      

 مليون متر مربع من األراضـي       ٢٠إىل حنو    ٢٠٠٦حبلول عام   املناطق احملمية عامليا    اتساع رقعة   
ومع ذلك، فإن جزءا واحدا فقط من هذه املناطق احملميـة،           . حلمايةحتت ا ضعت  ووالبحار اليت   

ة حبرية، رغم أمهية دورهـا يف اسـتدامة     متر مربع، ميثل نظما إيكولوجي     تبلغ مساحته حنو مليوين   
 .وسبل العيش البحريةاألرصدة السمكية 

ــصادر         - ٤٢ ــن م ــصدر م ــم م ــدد أه ــسمكية، ليه ــراط يف اســتغالل األرصــدة ال ــزداد اإلف وي
الـصيد الـصناعي والوصـول      اتـساع نطـاق     وقـد فـاقم     . الربوتني احليواين للباليني من األشخاص    

 يف املائـة    ٢٢وال يوجد حاليا سوى نـسبة       .  من هذه املشكلة   السيئ التنظيم إىل مصائد األمساك    
 .١٩٧٥ يف املائة يف عام ٤٠من مصائد األمساك يف العامل قابلة لالستدامة باملقارنة مع نسبة 

هذه القيـود، هنـاك أمثلـة واعـدة تـدل علـى حفـظ وإصـالح املـوارد                   بالرغم من   ولكن   - ٤٣
فعلـى سـبيل املثـال، مثـة عـدد مـن املبـادرات         .  الفقـر  الطبيعية والنظم اإليكولوجية الـيت حتـد مـن        

املنبثقة عن اجملتمعات احمللية يف العامل النامي الـيت كـشفت عـن التوصـل إىل نتـائج بيئيـة وإمنائيـة                      
إجيابية يف مناطق من الساحل األفريقي، حيث يسهم التصحر يف إحـداث الفقـر، كمـا بـشرت                  

ــوارد احملل  ال ــسلطة يف إدارة املـ ــة الـ ــسابقة    مركزيـ ــسائر الـ ــتعادة اخلـ ــها باسـ ــتفادة منـ ــة واالسـ يـ
 .الغابات من
ومن الضروري اتباع ممارسات متأنية وقائمـة علـى املـشاركة إلدارة املـوارد الطبيعيـة،                  - ٤٤

وافز احلـ الية و املوارد  واملاملناطق احملمية   بالنسبة إىل   نفاذ  اإلمن توسيع ودعم لإلدارة وقدرة على       
واملنتجات املائية وحتـسني تطبيـق الـصكوك     األشجار  ألحراج املقطوعة   قوى الستدامة إدارة ا   األ

، واإلدارة اجملتمعيــة واملــشتركة   “امللــوث يــدفع  ”التنظيميــة واالقتــصادية، مبــا يف ذلــك مبــدأ     
للموارد الطبيعية وزيادة املواءمة بني الـسياسات املتعلقـة بالزراعـة واحلراجـة والطاقـة والـسياحة              

وسيكون من األمهية احلامسـة أن يـزداد التعـاون علـى الـصعيد القطـري                . وحفظ املوارد الطبيعية  
تنفيـذ  الذي تشترك فيه احلكومات واجلهات املاحنة واجملتمع املـدين والقطـاع اخلـاص مـن أجـل                  

التعـاون اإلقليمـي والـدويل حيويـا الحنـسار فقـدان            كما سيكون   .  بطريقة فعالة  حلفظ واإلدارة ا
 .التنوع البيولوجيإىل حد كبري من خسارة املوارد الطبيعية وللتخفيف 
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 الطاقة وتلوث اهلواء وتغري املناخ  
. إمكانية احلصول على خـدمات الطاقـة احلديثـة والنظيفـة بتكلفـة مقبولـة              يشيع انعدام    - ٤٥

جللب الكهرباء ووقود الطهي األنظـف ملئـات املاليـني          ضرورية  وستصبح االستثمارات الكبرية    
فـالوقود احلـديث األكثـر كفـاءة حيـد مـن       . زالـوا يعـانون مـن نقـصها     امن األشـخاص الـذين مـ    

االعتماد على وقـود الكتلـة      النامجة عن   اآلثار الضارة على الصحة واإلنتاجية االقتصادية والبيئة        
األحيائية التقليدي واالحتراق غري الفعـال للفحـم، ويفيـد بالتـايل أولئـك األكثـر عرضـة لآلثـار              

 .سيما النساء واألطفال السلبية، وال
حيـد   وقد تسهم أنواع الوقود البيولوجي يف تقليص حجم انبعاثات غازات الدفيئة، مما            - ٤٦

فـرص التوظيـف، تبعـا للمـواد        ومن االعتماد على الوقـود األحفـوري ويزيـد مـن دخـل الريـف                
اإلنتـاج  ُيـزاحم   أن  ينبغـي   ال  و. آلثار املتعلقة باستغالل األرض   ااخلام والتكنولوجيا املستخدمة و   

هـذا  أن يتعـدى     والاملستدام للوقود البيولوجي استغالل مـوارد األرض وامليـاه إلنتـاج األغذيـة              
 مـن إجـراء حبـوث       بد الو. سواء بطريقة مباشرة أو غري مباشرة     شجرة  لى األراضي امل  عاإلنتاج  

تطـــوير  ومتابعـــة مكثفـــة لزيـــادة إنتاجيـــة تكنولوجيـــات اجليـــل األول مـــن الوقـــود البيولـــوجي 
 .تكنولوجيات اجليل التايل

الكــثري مــن  ن يقــدم أليف وضــع جيــد خيولــه   قــد يكــون  القطــاع اخلــاص  أن ورغــم  - ٤٧
االسـتثمار يف   تكنولوجيات الطاقـة الالزمـة بطريقـة فعالـة مـن حيـث التكلفـة ويف حينـها، فـإن                     

ويـتعني علـى    . سيما أفريقيا، حاسم األمهية    والسيظل مع ذلك يف بعض املناطق،       القطاع العام   
صادر الطاقــة احلكومــات أن تــضع إطــارا عامــا للــسياسات يــشجع علــى االســتثمار اجليــد يف مــ

كما تضطلع احلكومات بدور رئيسي يف البحـث والتنميـة يف           . وكفاءهتا وتكنولوجياهتا النظيفة  
 باختـاذ تـدابري منـها إقامـة شـراكات بـني القطـاعني               ،الطاقة املنخفضة الكربـون   تكنولوجيا  جمال  

وميكـن للتعـاون اإلقليمـي أن ييـسر إنـشاء هيكـل أساسـي للطاقـة والتجـارة هبـا                     . العام واخلاص 
 .احلدود عرب
ويعد التعاون الدويل الوثيق ضـروريا جلميـع البلـدان يف التـصدي لـتغري املنـاخ وضـمان           - ٤٨

ــه والتكيـــف    ــة للتخفيـــف مـــن وطأتـ ــدابري فعالـ ــاذ تـ ــهاختـ ــة  معـ ــوارد املاليـ  واحلـــصول علـــى املـ
فقد كان بروتوكول مونتريـال فعـاال للغايـة         . اليت تتيح إمكانية اختاذ تلك التدابري     كنولوجية  والت

احلــد مــن انبعاثــات عــد باحتمــال يف اإللغــاء التــدرجيي الســتخدام املــواد املــستنفدة لــألوزون وي 
ختتـام املفاوضـات احلاليـة الـيت جتـري مبوجـب اتفاقيـة              سـوف يكـون ال    و. بعض غازات الدفيئـة   

هلـذه الظـاهرة، ومـن    للتصدي يف الوقت املناسب أمهية بالغة   ملتحدة اإلطارية لتغري املناخ     األمم ا 
 .غري ذلك سيكون من املتعذر حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية وصوهنا
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 املوارد املائية   

 حيـد  رئيـسيا  عنـصرا  امليـاه  إىل الوصـول  وأضـحى  ،املياه ّحُش من البلدان من كثري يعاين - ٤٩
 بلـدا  ٤٣ يف شـخص  مليـون  ٧٠٠ حـوايل  اليـوم  ويعـيش  .االجتمـاعي و االقتصادي قدمهات من

 يف شــخص باليــني ٣ مــن أكثــر يعــيش قــد ،٢٠٢٥ عــام وحبلــول املــائي؛ اإلجهــاد خــط حتــت
 عامـة  سياسـات  عـن  امليـاه  حشُـ  ينـتج  ،البلـدان  مـن  كـثري  ويف .املـائي  اإلجهـاد  مـن  تعـاين  بلدان

 إىل األســعار، وختفــيض اإلعانــات طريــق عــن للميــاه ماملــستدا غــري االســتخدام علــى شــجعت
 وسـيزداد  . املتعلقة بـإدارة امليـاه     املؤسسية والقدرة األساسية اهلياكل يف االستثمارات قلة جانب
 زديــاد،اال يف آخــذ املائيــة املــوارد وتلــوث .املنــاخ لــتغري نتيجــة البلــدان أغلــب يف ســوءا الوضــع

 أكثـر  سـبل  إجيـاد  إىل احلاجـة  وتتمثـل  .اإلجهـاد  مـن  ملزيـد ا إىل املتاحـة  املائيـة  املـوارد  ضيعّر مما
 يتزايــد الــذي الطلــبلتلبيــة  وإدارهتــا واســتخدامها العامليــة املائيــة املــوارد علــى للحفــاظ ةيــفعال

 .والـدويل  الـوطين  الـصعيدين  على منصف بشكل إليها الوصول وضمان عليها، مستمر بشكل
 ســبيل يف الطلــب إدارة وتــدابري املاديــة التحتيــة لبنيــةا يف االســتثمارات بــني اجلمــع مــنال بــد و

 الـضروري  ومـن  .الزراعـة  ألغـراض  امليـاه  اسـتخدام  يف ال سـيما     امليـاه،  اسـتخدام  كفاءة حتسني
 تلـك  تقاسـم  تعزيـز  سـبيل  يف املائيـة  املـوارد  إلدارة املالئمـة  اهلياكـل  بـشأن  إجراءات اختاذ أيضا
  .والدويل الوطين صعيدينال على صورة بأفضل واستخدامها املوارد

 
 العشوائيات  

 األمـــم موئــل (برنــامج األمــم املتحـــدة للمــستوطنات البــشرية      تقــديرات  إىل اســتنادا  - ٥٠
 خـالل  احلـضر  سـكان  منـو  معـدل  بـنفس  تقريبـا العـشوائيات    سكان عدد إمجايل ارتفع )املتحدة

ــسنوات ــل .املاضــية عــشرة اخلمــس ال ــا يف خاصــا حتــديا الوضــع وميث ــوب أفريقي ــصحراء جن  ال
 حبلـول  كـبري  حتـسني  حتقيـق  إىل الرامـي  اهلدف أُحرِز وإن فحىت .آسيا وغرب وجنوب الكربى

 ميثـل  ال الـرقم  هذا فإن ،العشوائيات سكان من مليون ١٠٠ عن يقل ال ما ملعيشة ٢٠٢٠ عام
 وفقـا  ،يتضاعف أن يتوقع الذين العامل يفالعشوائيات   لسكان املقّدر العدد من املائة يف ١٠ إال

  .٢٠٥٠ عام حبلول نسمة باليني ٣ إىل ليصل مرات ثالث احلالية، التوسع ملعدالت

ــاء إىل حاجــةومثــة  - ٥١ ــة البلــدان مــن كــثري يف القــدرات بن ــز أجــل مــن النامي  املــوارد تعزي
 الــسلطات وحتتــاج .الــسريع للتحــضر مالئــم بــشكل الســتجابةل والبــشرية واملؤســسية القانونيــة
 املــستدامة املــدن ختطــيط جتــاه مــسؤولياهتا مــع تتناســب املــوارد لتعبئــة قــدرات فرتــوا إىل احملليــة

ــا ــا وتطويره ــستوجب .وإدارهت ــاطق  راضــياأل الســتخدام التخطــيط هــذا وسي  يةاحلــضريف املن
 اإلســكان يف واالســتثمار األساســية، اهلياكــل يف كــربى تطــويرات وإحــداث النقــل، وختطــيط
  .املنِتج العمل هتيئة على تشجع بيئة وتعزيز عالة،ف جمتمعية خدمات وكفالة ،امليسور
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 للحيلولـة العـشوائيات    لـسكان  املدنيـة احلقـوق   و اإلنـسان  حقوق كفالة األساسي ومن - ٥٢
 وميكـــن .واالجتماعيـــة واالقتـــصادية الـــسياسية األصـــعدة علـــى وأكثـــر أكثـــر إقـــصائهم دون

 االرتقــاء بــرامج تــدعم أن قليميــةواإل الدوليــة املاليــة املؤســسات مــع يةســتراتيجاال للــشراكات
 بـصورة  التكلفـة  املـنخفض  اإلسـكان  متويـل  حشد وينبغي .طريالقُ املستوى  على بالعشوائيات

 ضــرورة وهنــاك .الــشاملة املاليــة والتحــويالت املاليــة منــها متعــددة، قنــوات طريــق عــن أفــضل
  .العشوائيات جمتمعات يف ال سيما النفايات إدارة نظم لتحسني

 
 عمل للنظر فيهانقاط   

 علـى  بالفائـدة  تعـود  بيئيـة  نتـائج  هلـا  الـيت  واملبـادرات  الـربامج  تنفيذتوسيع نطاق    تعزيز • 
 .واحمللي الوطين الصعيدين على وذلك أفضل، بشكل الفقراء

ــات اســتحداث •  ــة آلي ــا( مبتكــرة مالي ــا حملي ــا ووطني ــن )ودولي ــن كــثري مجــع أجــل م  م
 .البيئة إدارة ألغراض اإليرادات

 تراعــي اإليكولوجيــة والــنظم الطبيعيــة املـوارد  إلدارة نظــم وصــيانة إقامــة يف االسـتثمار  • 
 قــدرات وتطــوير احملليــة، اجملتمعــات إىل وتــستند التــشارك علــى وتقــوم الفقــراء مــصاحل
 .احمللية اخلدمات تقدمي وكالء

 .غاز الدفيئة يف العامل إىل حد كبري انبعاثات لتخفيض تدابري استحداث • 

ــات إدمــاج •  ــاخ خمــاطررفــض  آلي ــا يف   املن ــربامجوالتكيــف معه ــشاريع ال ــة، وامل  اإلمنائي
 .احمللية واخلطط ياتستراتيجاال إىل باإلضافة

تــشجيع ومتويــل تطــوير ونقــل ونــشر تكنولوجيــات مواتيــة للمنــاخ، مبــا يف ذلــك مــن     • 
 .خالل اآلليات االبتكارية، مثل آلية التنمية النظيفة

 اإلسـكان  تـوفري  يف االسـتثمار  ودعـم  الفقـرية  األحيـاء  مـستوى  رفع لتعزيز تدابري تنفيذ • 
  .للفقراء وامليسور الالئق

 
  املرأة ومتكني اجلنسني بني املساواة - رابعا 

 حـد  يف األمهيـة  شـديدا  هـدفان  ومهـا  املـرأة،  ومتكـني  اجلنـسني  بني املساواة تعزيز حيظى - ٥٣
 تعزيـز و واملـرض  واجلـوع  الفقـر  علـى  للقـضاء  تنيفعال تنيقيطر بوصفهما كبري باعتراف ذاهتما،
 مــدى علـى  فقـط  لأللفيـة  اإلمنائيــة األهـداف  مـن  ٣ الغايـة  حتقيــق يعتمـد  وال .املـستدامة  التنميـة 
إملامهــا  ومعــدالت واقتــصاديا، سياســيا املــرأة متكــنيزيــادة  قبيــل مــن - معينــة غايــات معاجلــة
 املـدى  علـى  أيـضا  وإمنا - الزراعي القطاع غري يف بأجر العمل يف واملشاركة والكتابة، بالقراءة
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 تعزيـز  بغـرض  لأللفيـة  اإلمنائيـة  األهداف من أخرى أهداف لتحقيق اإلجراءات به مصمَُّت الذي
 لأللفيـة،  اإلمنائيـة  األهـداف  مـن  ٣ الغايـة  حتقيـق  علـى  التركيـز  ومع .الرجلو املرأة بني املساواة

  .الوثيقة هذه باقي مع التساقبا الفرع هذا قراءة بالتايل ينبغي فإنه

 املبذولـة  اجلهـود  مـن  لأللفية اإلمنائية األهداف من ٣ الغاية تحقيقب االلتزامات وزادت - ٥٤
 ختـصيص  ذلـك  يف مبـا  تقـدم،  إحـراز  لضمان والعاملي واإلقليمي والوطين احمللي املستويات على

 القـدرة  مـن  حتـدّ  الـيت  اجلنـسني  نيبـ  املـساواة  عـدم  أوجـه  ملكافحـة  باملزيد القيام وينبغي .املوارد
  .العامل حول اجملتمعات يف ةيالرفاه من مرتفعة مستويات حتقيق على

 
  التعليم يف اجلنسني بني املساواة  

 أغلـب  وحتقـق  التعلـيم،  يف اجلنسني بني التفاوتات على القضاء صعيد على تقدم زحرِأُ - ٥٥
مـستوى   البلـدان  يثلثـ  قرابـة  بلـغ  حيث دائي،االبت التعليم مبدارس لتحاقاال نسب يف املكاسب

 الـيت  بالـسرعة  لـيس  زاحملـرَ  التقـدم  أن غري .٢٠٠٥ املستهدف العام حبلول اجلنسنيبني    تكافؤال
 معـدالت  أن كمـا  املدرسـة،  خارج يزلن ال الاليت الفتيات ملاليني األساسي التعليم توفري تكفل

 حتقـق  مل الـيت  البلـدان  بـني  ومـن  .أخـرى  إىل منطقـة  مـن  كـبريا  اختالفـا  ختتلف احملققة املكاسب
 بالنـسبة  ،٢٠١٥ عـام  حبلـول  باملـدارس  االلتحـاق  حيـث  مـن  اجلنـسني بني   تكافؤال بلوغ هدف

 حيقـــق أن يتوقـــع ال بلـــدا، ١١٣ وعـــددها ســـواء، حـــد علـــى والثانويـــة االبتدائيـــة للمـــدارس
 علـى  التكـافؤ  البلـدان  مـن  املائة يف ٣٥ سوى يبلغ ومل .٢٠١٥ عام حبلول اهلدف بلدا ١٨ إال

  .العايل التعليم يف املائة يف ٣ و الثانوي التعليم مستوى

 التعليم،فيمـا يتعلـق بـ      لأللفيـة  اإلمنائيـة  األهداف من ٣ الغاية حتقيقالتعجيل يف    وحيتاج - ٥٦
 ، حتديــدااجلــنس نـوع تتعلــق ب تــدخالت ، أعـاله الثــاين الفــرع يف املقترحـة  التــدابري إىل باإلضـافة 
 مــن للحــد الــوطين املــستوى علــى توعيــة حبمــالت والقيــام وإليهــا، املــدارس مــن النقــل كتــوفري
 وتــشمل .النــساء ضــد والعنــف املبكــر واحلمــل الــزواج املبكــر ومنــع للفتيــات، املرتليــة األعبــاء
 اجلنـسني،  بـني  الفـروق  تراعـي  منـاهج  وضـع  التعليمـي  النظـام  داخـل  اختاذهـا  ميكن اليت التدابري
 معلمـات  تعـيني  عـن  فـضال  اجلنـسانية،  باملـسائل  املـدارس  يف واملـسؤولني  علمـني امل مجيع وتوعية

 واملـستويات  الثانوي التعليم يف اجلنسني بني املساواة يف االستثمار زيادة منال بد   و .وتدريبهن
 بفـرص  التمتـع  فيهـا  مبـا  والفتيـات،  للنـساء  األجـل  الطويلـة  املنـافع  تكون حيث للتعليم، األعلى
ال بـد   و ). أدنـاه  انظـر ( املـستويات  هـذه  يف هلـا  مـستوى  أعلـى  علـى  أجـر،  مقابـل  تنافـسية  عمل

 أو املهــين التــدريب قبيــل مــن والنــساء، للفتيــات النظــامي غــري التعلــيم أيــضا تعــزز أن للجهــود
  .األمية حمو وبرامج املهارات على التدريب
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  العمالة يف اجلنسني بني املساواة  
 اآلن النـساء   إذ تـشكل   .العـامل  مـستوى  علـى  العاملة القوة يف النساء مشاركة ارتفعت - ٥٧
 مـن  ارتفعـت  حيـث  الزراعـة،  جمـال  خـارج  األجـر  املدفوعة العمالة إمجايل من املائة يف ٤٠حنو  
 حيــث مــن النطــاق واســعة إقليميــة اختالفــات هنــاك أن بيــد .١٩٩٠ عــام يف املائــة يف ٣٦

 معـدالت  أن كمـا  .الريفيـة  املنـاطق  يف ةخاصـ  عوائـق مـع وجـود      للنـساء،  االقتـصادية  املشاركة
  .الرجال بطالة معدالت من أعلى العامل يف النساء بطالة

 للــــتمكني يةاســـتراتيج ك ناجعــــا يكـــون  أن الدراســـي  التحــــصيل لزيـــادة  ميكـــن  وال - ٥٨
 كـثري  يف األجـر  املدفوعـة  املـرأة  عمالـة  وتتـسم  .االقتـصادية  الفرص يف مساواة إىل ُترجِم إذا إال
 مؤقتـة  أو/و األجـور  متدنيـة  وظـائف  يف النـساء  تتركـز  مـا  وكـثريا  املهـين،  بالفصل االتاجمل من
 نـصيب  حيـدّ  مـا  فكـثريا  .العـامل  حـول  اجلنـسني  بـني  األجـور  يف الفجوات وتستمر .رمسية وغري
 لـى ع صوهلنحـ  من املعيشية أسرهن داخل األجر املدفوعة غري األعمال من املتكافئ غري نساءال

 نقـص  فـريوس  سـياق  يف ال سـيما     الرمسـي،  غـري  االقتـصاد  إىل ويوجههن كاملة،ال العمالة فرص
  .الغذاء وأزمة اإليدز/البشرية املناعة

 نــاطقامل يف ال ســيما ،احلــرة واألعمــال املهــن ةشــرابمل للنــساء الــدعم تقــدمي مــن بــد وال - ٥٩
ــة، ــا الريفي ــالغ االئتمــان إىل وصــوهلن ســبل حتــسني ذلــك يف مب ــصغر ب ــة تواملــدخال ال  الزراعي
 األراضــي يف النــساء حقــوق كفالــة مــنال بــد و .واألســواق والتــدريب واألمســدة كالبــذور

 وميكنـها  االقتـصادي  األمناألرض واملمتلكات    وتوفر . القوانني إصالح طريق عن واملمتلكات
  .االقتصادية التنمية حتقيق حنو انطالق نقطة تكون أن

 منظمـة  اتفاقيـات  على البلدان مجيع تصديق أيضا العمل سوق يف املرأة متكني ويتطلب - ٦٠
 قبيـل  مـن  الالئـق،  العمـل  مبـادئ  تنفيـذ  إىل الراميـة  اجلهـود  ومـضاعفة  وإنفاذهـا،  الدولية العمل
ــة ــة احلماي ــدابري وميكــن .التحــرش مــن والتحــرر االجتماعي ــة للت ــة الفعال ــة تــوفري إىل الرامي  رعاي
 .للمـرأة  املتاحـة  العمـل  فرص نطاق توسيع أجل نم الكثري تفعل أن الوالدية واإلجازة األطفال
 .الرمسـي  غـري  القطـاع  يف يتقاضـينها  الـيت  واألجـور  النـساء  عمـل  ظـروف  ملعاجلـة  حاجة وهناك

علـى قـدم     النـساء  مـشاركة  يف سـابقا  اقُترحـت  الـيت يف اجملـاالت     احملـرزة  التقدم أوجه ستسهمو
  .العمل سوق يفاملساواة 

 
  السياسية املشاركة حيث من اجلنسني بني املساواة  

 الوطنيـة  الربملانـات  يف للمـرأة  الـسياسي  التمثيـل  زيادة صعيد على احملقق التقدم أضحى - ٦١
 إىل ٢٠٠٠ مـن  الفتـرة  فخـالل  .أخـرى  إىل منطقـة  مـن  متـسق  وغري للغاية بطيئا كان وإن ثابتا
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 .املائـــة يف ١٧,٩ إىل ١٣,٥ مـــن إال اتالربملانـــ يف املـــرأة مقاعـــد نـــسبة ترتفـــع مل ،٢٠٠٨
 هـذا  يعـدّ  حـني  ويف .الربملـان  يف املائـة  يف ٣٠ على تزيد نسائية مشاركة بلدا ٢٠ إال حيقق ومل

 املواقـع  يف التمثيـل  فـإن  القـرارات،  صـنع يف   التـأثري  علـى  النـساء  قدرةعلى   هاما مؤشرا التمثيل
صـب رئاسـية يف     منا يف خيـدمن  الـاليت  النـساء  عـدد  أن إال .كـربى  أمهيـة  اآلخـر  هـو  لـه  القيادية

 .٢٠٠٨ عــام يف املائــة يف ١٠,٧ إىل ١٩٩٥ عــام يف املائــة يف ١٠ مــن إال يرتفــع ملالربملانــات 
ــدامل إحــراز إىل حاجــة وهنــاك ــز يف التقــدم مــن زي  مــستويات مجيــع علــى املــرأة مــشاركة تعزي

ــرار صــنع مناصــب مــن ذلــك غــري يف دورهــا إىل باإلضــافة احلكومــة،  اخلــاص القطــاع يف الق
  .اإلعالم ووسائل املدين معواجملت

 ذات االنتخابيـة  الـنظم  يف أكرب بأعداد النساء انتخابأن االحتمال أكرب ب    اخلربة وتبني - ٦٢
 عمليـات  وتـشمل  ؛املـرأة  متثيـل  زيـادة  يف احلـصص  نظـم وقد ُبرهن على فعاليـة       .النسيب التمثيل
 مـن  الـدعم  وتلقـي  اسية،الـسي  األحـزاب  داخـل  بالشفافية تتمتعاختيار   عمليات األخرى الدعم
 واملــسؤوالت املرشــحات وتــدريب حكــومي، متويــل علــى واحلــصول الــسياسيني، القــادة كبــار

 .العنـف  مـن املـرأة    ومحايـة  املـتغرية  االجتماعيـة  باالجتاهـات  ككـل  اجلمهـور  وتوعية املنتخبات،
  .اتباملنتَخ واملسؤوالت حاتللمرشَّ الدعم حشد يف كربى أمهية املدين اجملتمع فلقوة

 
  التقدم قياس وتعزيز احملرز التقدم تعجيل  

 زيـادة  لأللفية اإلمنائية األهداف من ٣ الغاية حتقيق حنو تقدم بإحراز التعجيل سيتطلب - ٦٣
ــة االلتزامــات ــة املــوارد ختــصيص طريــق عــن املالي ــة مــصادر مــن والتمويــل احمللي  ومتعــددة ثنائي
 مـن  املـرأة  شـؤون  وزارات متكـني  مـن ال بـد    و .لللتمويـ  تقليديـة  غـري  آليـات  واتباع األطراف،
 الضـطالع ل هلـا  الفرصـة  إتاحـة  سبيل يف القدرات لبناء الالزمة ملواردا إىل أكرب بشكل الوصول
 املنظـور  مراعـاة  تعميم ورصد اجلنسني بني للمساواة وطنية يات استراتيج تنفيذ يف اهلام ابدوره

  .لأللفية يةاإلمنائ لألهداف األخرى القطاعات يف اجلنساين
 الـيت  والطريقـة  املـوارد  مـن  االحتياجـات  تقيـيم  وأدوات منـهجيات  حتـسني  مـن ال بد   و - ٦٤

الــيت تراعــي نــوع اجلــنس وحتقــق املــساواة بــني  للــربامج دعمــا وتقييمهــا امليزانيــات هبــا ختــصَّص
 هامـة  لتـدابري  لأللفيـة  اإلمنائيـة  األهداف من ٣ الغاية مؤشرات تقدمي من الرغم وعلى .اجلنسني
 أكثــر إضــافية مؤشــرات لوجــود ضــرورة فهنــاك املــرأة، ومتكــني اجلنــسني بــني باملــساواة تتعلــق
 املـستويني  علـى  الرمسية اإلحصائيات علىموازية   حتسينات إدخال أيضا هذا وسيتطلب .مشوال
 طريـة قُ تغطيـة  علـى  تـشتمل  وأن منـتظم  بـشكل  البيانـات  تلك إصدار أجل من والدويل الوطين
ــة ــة االتجملــ كافي ــيت اإلضــافية األولوي ــدول ءرؤســا حــددها ال ــام العــاملي القمــة مــؤمتر يف ال  لع
 والالئقـة  والكاملـة  املنِتجـة  العمالـة  يف املـرأة  حبـصة  تتعلـق  جديـدة  مؤشرات وأدرِجت .٢٠٠٥
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 يف األوىل للمـرة  بـشأهنا  تقريـر  وسـيقدَّم  لأللفيـة،  اإلمنائيـة  األهـداف  إطـار  يف اإلجنابية وصحتها
 اإلمنائيـة  األهـداف  من ٣ للغاية خاصة طريةقُ مؤشرات البلدان بعض تدَّأَع وقد .٢٠٠٨ عام

  .اجلنسني بني باملساواة تتعلق بعينها مسائل تستهدف لأللفية
 الراسـخة  واملؤسـسات  االجتاهات يف عميقا جبذورها اجلنسني بني الالمساواة ضربوت - ٦٥
 ختـصيص  لـضمان  الـسياسي  االلتـزام  تـوفر  ويلـزم  - والوطنيـة  الدوليـة  املـستويات  أعلـى  على -

 .املـرأة  ومتكـني  اجلنـسني  بـني  املـساواة  لتحقيـق  الالزمـة  جتمـاعي اال الـتغري  عملية وتعزيز املوارد
 اجلنـسني  بـني  للمـساواة  طريـة القُ ياتستراتيجاال دعم على املتحدة األمم قدرة لتعزيز وستكون

 .اهلدف هذا حتقيق يف قصوى أمهية
 

 ر فيهانقاط عمل للنظ  
زيادة املمارسات الواعـدة هبـدف تـذليل العقبـات الـيت تعتـرض سـبيل بلـوغ األهـداف                     • 

اإلمنائية لأللفية فيمـا يتـصل بـاملرأة علـى صـعيدي التعلـيم والعمالـة والتمثيـل الـسياسي                    
 .للنساء بشكل كامل ومتساو مع وصوهلن إىل مراكز اختاذ القرار

 وشـراكات تتعلـق بالتـدخالت، ودمـج منظـورات           حتديد وبدء آليات متويليـة ابتكاريـة       • 
 .نوع اجلنس يف مجيع القطاعات الرئيسية لألهداف اإلمنائية لأللفية

حتسني القـدرات اإلحـصائية علـى الـصعيد الـوطين هبـدف االضـطالع علـى حنـو أكثـر                      • 
 .فعالية برصد التقدم احملرز يف ميدان املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة

عمال املوضوعية والربناجمية مبنظومة األمم املتحدة فيما يتـصل أيـضا باملـساواة        تعزيز األ  • 
 .بني اجلنسني ومتكني املرأة

 
 الشراكة العاملية من أجل التنمية -خامسا  

يف الشراكة العاملية من أجل التنمية، تتكفل البلدان النامية باملـسؤولية الرئيـسية املتعلقـة            - ٦٦
ئــة املــوارد احملليــة وكفالــة حــسن اإلدارة، مــع قيــام البلــدان املتقدمــة النمــو   بالتنميــة لــديها وبتعب

ومــن املــستطاع، بــل ومــن  . باملوافقــة علــى تــوفري املــساعدة الالزمــة وهتيئــة بيئــة دوليــة مؤاتيــة   
الواجب أيضا، أن يضطلع باملزيد يف عدد من اجملاالت بغية حتقيق األهـداف املقترحـة مـن قبـل                   

ويـشكل  . )١٣(األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة       مـن  ٨ن أجل التنمية يف إطار الغايـة        الشراكة العاملية م  

                                                         
ــة واالســتجابات         )١٣(  ــشراكات العاملي ــز ال ــسبة اللتزامــات تعزي ــذ بالن ــشأن فجــوات التنفي ــق ب انظــر اجلــدول املرف

اساتية الالزمــة وميكــن االطــالع علــى تفاصــيل أوفــر عــن فجــوات التنفيــذ يف تقريــر فرقــة العمــل املعنيــة   الــسي
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هــذا أمــرا هامــا فيمــا يتــصل بإتاحــة فــرص أفــضل للبلــدان الناميــة لالســتفادة مــن التجــارة             
والتكنولوجيا واكتـساب املـوارد اإلضـافية الـضرورية والوصـول إىل احليـز املـايل الـالزم وذلـك                    

وجيـب  .  مـن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة    ٧ إىل ١لـوغ الغايـات مـن    لدعم جهودها الراميـة إىل ب     
إدمــاج املنظــورات املتعلقــة بنــوع اجلــنس يف طرائــق املعونــة ويف اجلهــود املبذولــة لتعزيــز آليــات  

 .توفري هذه املعونة
 

 التجارة  
 مـن األهـداف    ٨يف جمال التجارة، مل يتحقق سوى تقدم بطئ على صعيد بلوغ الغاية              - ٦٧
ائية لأللفية اليت تتعلق بتهيئة نظام جتاري ومايل منفتح ويـستند إىل القواعـد وموثـوق وغـري                  اإلمن

ــة      ــد خطــة التنمي ــز، ممــا مــن شــأنه أن يفي ــائم علــى التميي ــة الدوحــة   . ق ــشروع يف جول ــذ ال ومن
، مل يتحقـق اتفـاق فيمـا يتعلـق بإجيـاد نظـام جتـاري يـوفر                  ٢٠٠١للمفاوضات التجارية يف عـام      

ة للبلـدان الناميـة وبـدال مـن ذلـك، يـزداد التـزام البلـدان باالتفاقـات االسـتثمارية                     منافع ملموسـ  
 .واالقتصادية فيما يتصل بالتجارة الثنائية واملتعددة األطراف واإلقليمية أيضا

قـل  ألويف ذات الوقت، مل حيرز إال تقدم ضئيل يف ميدان معاجلة االحتياجـات اخلاصـة                 - ٦٨
ولقـد تقلـصت   .  من األهداف اإلمنائية لأللفيـة ٨ من اهلدف ١٦ الغاية املذكورة يفالبلدان منوا  

 مـــن جـــراء تكـــاثر - بالقيـــاس إىل البلـــدان الناميـــة -درجـــة التفـــضيل املقدمـــة هلـــذه البلـــدان 
ومل تعــد املعاملــة التفــضيلية ألقــل . املخططــات التفــضيلية املمنوحــة مــن البلــدان املتقدمــة النمــو 

إال يف جمـال الزراعـة وحـده، مـن حيـث الوصـول لألسـواق بـدون                  البلدان منوا ذات شأن كبري      
وباسـتثناء التجـارة يف األسـلحة والـنفط، ال يـشمل            . رسوم ومتوسط معدل التعريفـات املطبقـة      

 يف املائـة فقـط مـن صـادرات البلـدان      ٧٩الوصول بال رسوم ألسواق البلدان املتقدمة النمو إال    
اإلعــالن  يف املائــة والــوارد يف ٩٧ف احملــدد بنــسبة األقــل منــوا، ممــا يقــل بكــثري عــن ذلــك اهلــد 

، نظمة التجارة العامليـة الـذي عقـد هبونـغ كونـغ           املؤمتر الوزاري السادس مل   الوزاري الصادر عن    
 .٢٠٠٥ديسمرب / يف كانون األولالصني،
والوصول التفضيلي لألسواق من جانب أقل البلدان منو، هبدف تـشجيع النمـو واحلـد                - ٦٩

جدير بالتعزيز من قبل برنـامج كـبري مـن بـرامج املعونـة لتنميـة التجـارة، وذلـك مـن                  من الفقر،   
أجل مساعدة البلدان األكثر فقرا يف حتقيق إمكاناهتا اإلنتاجية والتـصديرية، باإلضـافة إىل دعـم                

وحـىت اليــوم، مل ختــصص ملبــادرة  . جهودهـا الراميــة إىل هتيئــة فـرص العمالــة وتنويــع الــصادرات  

                                                                                                                                                                                                
الوفـاء بـالتزام إقامـة      :  مـن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة        ٨بالقصور يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة، اهلـدف          

 .شراكة عاملية لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية
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وقــد اخنفــضت التزامــات املعونــة يف عــام . ميــة التجــارة ســوى مــوارد حمــدودة للغايــةاملعونــة لتن
. ، ولــيس مثــة دليــل يــذكر علــى أن هــذه املــوارد تعــد مــضافة إىل مــا ســبق االلتــزام بــه    ٢٠٠٥

وعالوة على ذلك، فإن اإلجراءات الراهنة اخلاصة بالوصول إىل مـوارد املعونـة لتنميـة التجـارة                 
ة حاجــة إىل مزيــد مــن الــدعم هبــدف حتديــد األولويــات االســتثمارية   ومثــ. تفتقــر إىل الوضــوح

ــا يف جمــاالت     ــيت ميكــن للمــصارف أن متوهل ــشاريع ال ــسرة واهلياكــل األساســية   وامل التجــارة املي
واإلنتاج املتعلق بالتصدير، وذلك من أجل تعزيز قدرة البلدان على الوصول إىل مـوارد املعونـة                

 املتكامل املعـزز للمـساعدة التقنيـة املتـصلة بالتجـارة إىل تـسهيل               ويسعى اإلطار . لتنمية التجارة 
دمج أقل البلدان منوا يف النظـام التجـاري املتعـدد األطـراف هبـدف زيـادة وصـول هـذه البلـدان                  

 .لألموال الالزمة يف سياق مبادرة املعونة لتنمية التجارة
 

 املساعدة اإلمنائية الرمسية  
، ٢٠٠٧ويف عـام  . د املبذولة لزيادة املـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة     كان مثة تقهقر يف اجلهو     - ٧٠

 يف املائــة مــن الــدخل القــومي اإلمجــايل إال الــدامنرك والــسويد   ٠,٧مل يــصل أو يتجــاوز نــسبة  
وقد اخنفض إمجايل تدفقات املعونة الـصافية املقدمـة مـن بلـدان             . ولكسمربغ والنرويج وهولندا  

 باليــني دوالر مــن دوالرات الواليــات املتحــدة، ممــا ميثــل   ١٠٣,٧جلنــة املــساعدة اإلمنائيــة إىل 
وكــذلك هبطــت املــساعدة املاليــة .  مــن إمجــايل الــدخل القــومي للبلــدان املتقدمــة النمــو ٠,٢٨

وباإلضـافة إىل البلـدان الـسالفة الـذكر، كانـت           . املقدمة ألقل البلدان منوا عن االلتزامات املعلنة      
دة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية هي البلدان الوحيـدة الـيت           أيرلندا وبلجيكا واململكة املتح   

ــى األقــل            ــة تبلــغ عل ــدان منــوا معون ــاء أقــل البل ــدف املتعلــق بإعط ــت بــذلك اهل   إىل٠,١٥وف
أما تدفقات املعونة إىل البلدان النامية فقد هبطـت         .  يف املائة من الدخل القومي اإلمجايل      ٠,٢٠

، والـذي   ٢٠٠٦ املائة على املستوى الذي كانـت عليـه يف عـام              يف ٨,٤بالقيمة احلقيقية بنسبة    
وقـد بلغـت تـدفقات املعونـة        . ٢٠٠٥كان أقل من مستوى الذروة الذي وصـلت إليـه يف عـام              

 نتيجـة إلغـاء مبـالغ كـبرية مـن عـبء الـدين علـى نيجرييـا                   ٢٠٠٥هذه أقـصى حـد هلـا يف عـام           
ليات اإلغاثة اإلنسانية، بدال من التوسـع       والعراق، إىل جانب القيام مرة واحدة بزيادات يف عم        

 .يف الدعم املقدم لربامج التنمية األساسية
 بليـون  ٨٠ويف شىت مؤمترات القمة العاملية، تعهدت البلـدان املاحنـة بزيـادة املعونـة مـن               - ٧١

). ٢٠٠٤باألسـعار الثابتـة لعـام        (٢٠١٠ بليون دوالر يف عام      ١٣٠ إىل   ٢٠٠٤دوالر يف عام    
دة املعدل احلايل لزيادة املعونة املقدمة لربامج التنمية األساسية إىل أكثـر مـن ضـعفني                وينبغي زيا 

خـالل الـسنوات الـثالث املقبلـة، وذلـك إذا مـا أريـد الوفـاء              ) باستثناء ختفيفـات أعبـاء الـديون      (
، مل ُتقـدم أو ُتـربمج أيـة    ٢٠٠٨ويف عـام  . ٢٠١٠مبستوى املعونة الذي سبق التعهد به يف عام        
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ويف مـؤمتر   .  بليـون دوالر فقـط     ٢١مات إضافية تتعلق باملساعدة اإلمنائية الرمسية إال مبقدار         التزا
، تعهـد   ٢٠٠٥القمة الذي عقدته جمموعة البلدان الثمانية يف غلينيـا غليـز، سـكوتلندا، يف عـام                 

وتوضــح . ٢٠١٠أعــضاؤها مبــضاعفة املــساعدة اإلمنائيــة الرمسيــة املقدمــة ألفريقيــا حبلــول عــام   
 أن املــساعدة الثنائيــة اإلمنائيــة الرمسيــة، باســتثناء ختفيــف  ٢٠٠٧يانــات األوليــة املتعلقــة بعــام  الب

 .٢٠٠٥ يف املائة منذ عام ٩عبء الدين، املقدمة هلذه املنطقة مل تزد عن نسبة 
وينبغي أن تكون الزيادات يف حجم املساعدة اإلمنائية الرمسية مصحوبة بتحـسينات يف              - ٧٢

ووفقـا ملـا طلـب يف سـياق إعـالن بـاريس بـشأن فعاليـة                 . ساعدة وقابلية التنبـؤ هبـا     نوعية هذه امل  
، ينبغي مواءمة االحتياجات اخلاصـة باملـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة مـع              ٢٠٠٥املعونة الصادر عام    

. أولويات ونظم البلدان املستفيدة هبدف زيادة احتماالت إنفاق هذه املساعدة علـى حنـو فعـال       
لقيام، طبقا للجداول الزمنية املتصلة بتسليم البلـدان، بتحديـد تفاصـيل جـداول         وكذلك يتعني ا  

ويف . ٢٠٠٥املاحنني العامليني فيما يتصل بربجمة املـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة الـيت صـيغت يف عـام                   
الوقــت الــراهن، ال يتلقــى إال بعــض البلــدان املــستفيدة توقعــات عــن مبــالغ املــساعدة اإلمنائيــة     

ومـن الـصعب علـى البلـدان الناميـة، يف ضـوء             . )١٤(يت قد يتلقاها يف الـسنوات القادمـة       الرمسية ال 
هــذا، أن ختطــط للزيـــادة يف املــساعدة اإلمنائيـــة الرمسيــة مـــن أجــل النـــهوض مبــشاريع تتـــصل       

ــة  ــة لأللفي ــدان      . باألهــداف اإلمنائي ــد مــن البل ــوفر لكــل بل ــدان املتقدمــة النمــو أن ت وينبغــي للبل
 .نية متوسطة األجل بشأن تدفقات املساعدة اإلمنائية الرمسية يف املستقبلاملستفيدة جداول زم

وسوف يفضي اإلسراع يف التقدم يف جمال الوفاء باألهداف احملـددة يف إعـالن بـاريس                 - ٧٣
ال إىل املساعدة فقط يف حتسني إمكانية التنبؤ باملعونة وجتنب جتزئهـا وحتاشـي ارتفـاع تكـاليف                  

ارة مواردها، بل وسـوف يـؤدي أيـضا إىل تقليـل مـستوى املعونـة املرتبطـة          العمليات املتصلة بإد  
بالسلع واخلدمات املقدمة من البلدان املاحنة، واملسامهة يف حتسني عملية توفيق تـدفقات املعونـة               
مع امليزانيات الوطنية، مما يوسع من احليز السياسي الالزم لقيام البلـدان بتحديـد مـا لـديها مـن                    

ومثة أمهية أيضا لقيام املاحنني غري املنـتمني إىل جلنـة املـساعدة اإلمنائيـة بالتـسليم                 . يةأولويات إمنائ 
 .بامللكية الوطنية

                                                         
 ,Scaling Up: Aid Fragmentation)ون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي، جلنـة املـساعدة اإلمنائيـة،       منظمـة التعـا   )١٤( 

Aid Allocation and Aid Predictability: Report of 2008 Survey of Aid Allocation Policies and Indicative 

Forward Spending plans (Paris, May 2008))ـــاح عـــــــلــى املـــــــــوقــــــــــع التــــــــــــــــالــــــــــــي   مـــتـــــــــــــــ :
http://www.oecd.org/dataoecd/37/18/4-636952.pdf. 
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 ختفيف عبء الدين  

مل يكتمل بعـد بلـوغ مـا تقـصده األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة مـن االضـطالع علـى حنـو                      - ٧٤
اءات إضـافية لتخفيـف عـبء     وجيب أن تتخـذ إجـر     . شامل بتناول مشاكل ديون البلدان النامية     

الدين الذي تتحملـه البلـدان الناميـة الـيت ال تـشكل جـزءا مـن املبـادرة املتعلقـة بالبلـدان الفقـرية             
ديـون أشـد البلـدان      وقد كانت غالبية التقدم احملرز، يف الواقع، تتصل بتخفيف          . املثقلة بالديون 

 مــؤهال لتخفيــف أعبــاء  بلــدا٤١ بلــدا مــن أصــل ٣٣، كــان ٢٠٠٨يونيــه /ويف حزيــران. فقــرا
 بلـدا مـن هـذه    ٢٣ديوهنا يف إطار هذه املبـادرة، قـد وصـلت إىل نقطـة القـرار، يف حـني وصـل         

البلدان نقطـة االجنـاز، أي النقطـة الـيت يتوقـع فيهـا مـن الـدائنني أن يقـدموا كامـل املبلـغ الـذي                           
 ٢٣واسـتفاد الــ     . التزموا بتقدميه عند نقطة القرار والذي خيففون به عبء الدين بشكل قطعي           

ــددة          ــادرة املتع ــدين يف إطــار املب ــضا مــن ختفيــف عــبء ال ــيت جتــاوزت نقطــة االجنــاز أي ــدا ال بل
البلـدان  (وإن مـن شـأن ختفيـف عـبء الـدين، جبميـع أشـكاله                . األطراف لتخفيف عبء الدين   

الفقرية املثقلة بالديون واملبادرة املتعددة األطراف لتخفيف عـبء الـدين وختفيـف عـبء الـدين                
أن خيفـف مـن     )  لتخفيـف عـبء الـدين      “الطوعية”بالطرق التقليدية وغريها من الطرق الثنائية       

ــون   ــن     ٣٣حجــم دي ــرار م ــاوزت نقطــة الق ــدا جت ــني دوالر إىل ١٠٥ بل  باليــني دوالر ٩ بالي
وقـد أدى   .  يف املائـة   ٩٠، وهذا اخنفاض تعـادل نـسبته أكثـر مـن            )٢٠٠٦صايف القيمة احلالية    (

اع أسـعار الـسلع األساسـية، إىل املـساعدة يف ختفـيض نـسبة خدمـة الـدين            هذا، إىل جانب ارتف   
 يف املائـة يف عـام       ٦,٦ إىل   ٢٠٠٠ يف املائة يف عام      ١٢,٥لدى مجيع البلدان النامية، وذلك من       

 ممــا هيــأ بيئــة مؤاتيــة لالســتثمار واالنتعــاش دون   ٢٠٠٧ يف املائــة يف عــام ٣، وحــوايل ٢٠٠٦
 ينعكس هذا االجتـاه، مـع هـذا، يف حالـة اخنفـاض أسـعار الـسلع                  وقد. حتمل أعباء ديون مرهقة   

وعالوة على ذلك، فـإن مؤشـرات الـضعف املتـصلة بالـدين             . )١٥(األساسية يف السنوات القادمة   
لــدى معظــم املــشاركني يف املبــادرة املتعلقــة بالبلــدان الفقــرية املثقلــة بالــديون قــد اجتهــت حنــو     

وباإلضــافة إىل ذلــك، فــإن اجلهــود املتعلقــة . دينالتــدهور بعــد احلــصول علــى ختفيــف عــبء الــ
بتخفيف عبء الديون مل تكن متاحة للبلدان اليت تنوء حتت وطأة الدين والـيت ال تنتمـي لتلـك                   

توجد لديها آليـات إلعـادة هيكلـة الـديون الـسيادية       البلدان األعضاء يف هذه املبادرة، حيث ال      
 .على حنو منتظم

                                                         
تقرير مستكمل اعتبارا من منتـصف عـام        : ٢٠٠٨انظر األمم املتحدة، احلالة والتوقعات االقتصادية يف العامل          )١٥( 

 .(http://www.un.org.esa/policy/wess/wesp2008files/wesp08update.pdf): ايل؛ متاح على املوقع الت٢٠٠٨



 

32 08-40766 
 

ن يتطلب بذل جهود إضافية من أجل إبقـاء مـستويات    الديعبء  ومن مث، فإن ختفيف      - ٧٥
تقــدم كـاف يف اسـتحداث آليــات مؤسـسية مناســبة    يطـرأ  ومل . الـدين يف حـدود ميكــن حتملـها   

لتحسني إدارة واحتمال الدين، وال يف صوغ آلية تتعلق بالتحكيم يف شؤون الـديون الـسيادية،        
ومثــة بلــدان كــثرية ال تــزال تتحمــل . ةفيمــا يتــصل بالبلــدان الــيت تنــوء حتــت وطــأة ديــون مرهقــ

تتــرك جمــاال ماليــا كافيــا لزيــادة  مــستويات مــن الــديون تعــد يف نطــاق التحمــل، وإن كانــت ال 
ــوغ         ــة بل ــر، بغي ــصحة واهلياكــل األساســية وختفيــف حــدة الفق ــيم وال ــادين التعل ــاق يف مي اإلنف

ــة  ــة لأللفي ــدول املــشمول   . األهــداف اإلمنائي ــدين يف ال ــادرة املتعلقــة  ومــع ختفيــف عــبء ال ة باملب
بالبلدان الفقرية املثقلة بالديون، كانت هناك زيادة يف متوسط اإلنفـاق علـى الـصحة والتعلـيم،                 

 .ولكن مل تكن مثة زيادة يف االستثمار أو يف التنمية االقتصادية على الصعيد الطويل األجل
 

 الوصول إىل األدوية األساسية بأسعار ميسورة  
تعلق بتوفري األدوية األساسية من األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، إىل اختـاذ              أفضى اهلدف امل   - ٧٦

إجراءات لزيادة توفري هذه األدوية األساسية إىل جانب صوغ تـدابري املعاجلـة الالزمـة ملكافحـة                
ومـع هـذا، فـإن    . متالزمة نقص املناعة املكتـسب واملالريـا والـسل    /فريوس نقص املناعة البشرية   

واالفتقـار إىل وجـود   . ة عديدة ال تزال بعيدة املنال يف كثري مـن البلـدان الناميـة       مثة أدوية أساسي  
هــدف حمــدد مــع وجــود غمــوض فيمــا يتــصل باألدويــة الــيت تعــد أساســية يــشكالن جــزءا مــن  

ومــن الواجــب أن . الــصعوبة القائمــة يف جمــال تقــصي االلتــزام املعلــن بــشأن األدويــة األساســية  
ل الوفاء باهلدف ذي الـصلة مـن خـالل اعتمـاد أهـداف واضـحة               تكثف اجلهود املبذولة من أج    

ــة        ــة إىل األدوي ــدان النامي ــراء يف البل ــة إىل توســيع نطــاق وصــول الفق ــدخالت الرامي ــارة الت وزي
 .األساسية بسعر ميسور

ومثة بلدان كثرية ال تزال تفتقر إىل سياسات حمددة املعامل لتوفري بـدائل نوعيـة لألدويـة                  - ٧٧
ضــع قــوائم مــستكملة لألدويــة األساســية، وهتيئــة آليــات للرصــد املنــتظم ألســعار األساســية، وو

وعلى الصعيد العاملي، جيب على شـركات األدويـة أن تـضع سياسـات              . األدوية ومدى توفرها  
األدويـة األساسـية إىل حـد كـبري يف البلـدان الناميـة،              سعرية تفاضلية من شأهنا أن ختفـض أمثـان          

ــة، و   ــة نوعي ــتج أدوي ــصلة       وأن تن ــوير املت ــال البحــث والتط ــالزم ألعم ــل ال ــن التموي ــد م أن تزي
وينبغـي للبلـدان الناميـة بـصفة        . املنـاطق املداريـة   يف  باستحداث أدوية أساسية لألمراض املهملـة       

خاصة أن حتسن من استخدام حقوقها يف إطـار حقـوق امللكيـة الفكريـة املتـصلة بالتجـارة الـيت                     
ــة مــ   ــة    وضــعتها منظمــة التجــارة العاملي ــشأن اســترياد األدوي ــة ب ــراخيص إلزامي ن أجــل إصــدار ت

 .للحياة املنقذة
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 نقل التكنولوجيا  
 حصول البلدان النامية على التكنولوجيا اجلديـدة أمهيـة فائقـة للتعجيـل              يكتسي حتسني  - ٧٨

ويلزم احلـصول بـشكل دائـم علـى         .  لأللفية  األهداف اإلمنائية األخرى    حتقيق بالتقدم احملرز جتاه  
 تكنولوجيا من أجل حتقيق االبتكار السريع الـذي مـن شـأنه زيـادة اإلنتاجيـة ومواصـلة                   أحدث

ــيم    . النمــو االقتــصادي واحلــد مــن الفقــر   كمــا يتطلــب إحــراز التقــدم يف جمــايل الــصحة والتعل
. فيلااحلصول على التكنولوجيا بصورة مالئمة من أجل حتسني تقدمي اخلدمات وخفـض التكـ          

ــة يف الوقــت احلــايل هــدف كمــي حمــدد خــاص     وال يوجــد يف إطــار األهــد  ــة لأللفي اف اإلمنائي
ويف حني أن توسعا كبريا قد طرأ يف حصول البلدان النامية على اهلواتف النقالـة               . بالتكنولوجيا

واحلواسيب، فقد اتـسعت الفجـوة الرقميـة بـني البلـدان املتقدمـة النمـو والبلـدان الناميـة، وبـني                      
 وهنـاك حاجـة ماسـة إىل تعزيـز الـشراكات العامليـة      . فـضة الـدخل   ات املرتفعة الدخل واملنخ   فئال

 يف هذا اجملـال، مبـا يف ذلـك التـدخالت مـن أجـل حتـسني احلـصول           بني القطاعني العام واخلاص   
على الكهرباء والتقدم السريع يف تطوير املوارد البـشرية مـن أجـل اسـتخدام التكنولوجيـا علـى                   

حبقـوق امللكيـة    سخاء املتعلقـة    ، من شأن القواعد األكثر      وعلى الصعيد العاملي  . حنو أكثر فعالية  
 خلفض تكلفة التكنولوجيا واملنتجـات املقدمـة للبلـدان الناميـة،       تفاضليةأسعار  وضع  الفكرية، و 

ــادة كــبرية يف خفــض تكــاليف احلــصول علــى املعــارف واســتخدامها     ــسهم يف ســد  ،وزي  أن ت
 .الفجوة التكنولوجية

 
 نقاط عمل للنظر فيها  

وضــع خطــوات وإجــراءات حمــددة الســتكمال جولــة الدوحــة للمفاوضــات التجاريــة    • 
 .املتعددة األطراف للحد من االختالالت التجارية القائمة لصاحل آليات أكثر إنصافا

تــوفري مبــادرة البلــدان الفقــرية املثقلــة بالــديون وآليــات ختفيــف أعبــاء الــدين األخــرى     • 
ت عــبء الــديون، وتقــدمي الــدعم آلليــات إعــادة للبلــدان الناميــة الــيت تــرزح بــشدة حتــ

 .هيكلة الديون السيادية
 األساسـية وسـائر التـدخالت املنقـذة للحيـاة بتكلفـة             عقـاقري التوسع يف احلصول علـى ال      • 

 .خمفضة أو مدعمة، وتعزيز نقل التكنولوجيا ألغراض التنمية
 علـى الـصعيدين الـوطين    ص بني القطـاعني العـام واخلـا     تعزيز الشراكات اجملربة والفعالة    • 

والــــدويل مــــن أجــــل حتــــسني احلــــصول علــــى التكنولوجيــــا الرقميــــة وغريهــــا مــــن  
ســيما يف جمــاالت تكنولوجيــا املعلومــات  التكنولوجيــات احلديثــة للتعجيــل بالتنميــة، ال

 .االتصاالت والزراعة والتكيف مع تغري املناخو
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  مالحظات ختامية -سادسا  
 التحدي الكـبري والـصعب املتمثـل يف         بشأنة شاملة، وتذكرة     هذه املذكرة نظر   قدمت - ٧٩

 علـى   التعـاوين املركـز   حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، والعـزم وااللتـزام املـشتركني إزاء العمـل              
ويؤكد ما حتقق حىت اآلن على احلكمة من وراء اتبـاع اسـتراتيجية             . الصعيدين الوطين والدويل  

بـد أن يقـوم    وما يلـزم القيـام بـه مـن اآلن فـصاعدا ال         . ة للجميع مشتركة لتحقيق التنمية الدائم   
ســتراتيجية املــشتركة للتنميــة االجتماعيــة واالقتــصادية الــيت تتكامــل فيهــا أعمــال   علــى هــذه اال

اجملــال يتــوفر هلــم شــركاء التنميــة وتتــآزر، والــيت يقــوم فيهــا مجيــع أصــحاب املــصلحة بــدور و   
 .لتحقيق هذا الدور

سبة الرفيعة املـستوى بـشأن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة الفرصـة للحكومـات                وتقدم املنا  - ٨٠
واجملتمع املدين والقطاع اخلـاص لدراسـة االلتزامـات وتعزيزهـا، وإطـالق مبـادرات وشـراكات                 
وحتالفــات جديـــدة لالضــطالع باملهـــام العديــدة الـــصعبة يف الــسنوات املقبلـــة لكفالــة حتقيـــق      

 .٢٠١٥ول عام األهداف اإلمنائية لأللفية حبل
ملناسـبة الرفيعـة املـستوى، مبـا يف ذلـك االلتزامـات        لنتائج اليت ستتمخض عنها ا    وميكن ل  - ٨١

 منطلقـا اجلانبيـة، أن تـوفر للـدول األعـضاء، وأصـحاب املـصلحة كافـة،                اللقـاءات   املقطوعة يف   
ــة   ــة لأللفي  ويف هــذا اخلــصوص، ميكــن للــدول األعــضاء  . للعمــل علــى حتقيــق األهــداف اإلمنائي

 .٢٠١٠ على مستوى مؤمتر القمة عام  يف هذا اخلصوصاملوافقة على استعراض التقدم احملرز
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 رفق امل
 الثغرات يف تنفيذ االلتزامات اخلاصة بتعزيز الشراكات العاملية وردود السياسات املطلوبة

 
 لعاملية املطلوبةالردود ا السياسات الوطنية  الثغرة 

املــــــــــساعدة  
اإلمنائيـــــــــــــة 

 الرمسية

التزامات املعونـة الـيت      ١٩٧٠منذ عام   مل تلب   
ــاحنون أكـــد علي ــا املـ ــامي مـــن جديـــد هـ يف عـ
مــوارد املعونــة اخنفــضت و. ٢٠٠٥ و ٢٠٠٢

ــة مـــن ٠,٢٨نـــسبة إىل  الـــيت أجنـــزت  يف املائـ
ــضاء يف      ــدول األع ــومي اإلمجــايل لل ــاتج الق الن

ــة املــساعدة اإل  ، أي ٢٠٠٧منائيــة يف عــام  جلن
اهلـدف املتوسـط األجـل الـذي        ن  مـ أقل بكـثري    

ــاتج القــومي  ٠,٥نــسبة يبلــغ  ــة مــن الن  يف املائ
ــايل  ، وهــــدف االلتــــزام  ٢٠١٠لعــــام اإلمجــ

النــاتج القــومي  مــن ٠,٧النــهائي البــالغ نــسبة 
 اإلمجايل 

 بليـون   ١٨زيادة تدفقات املعونـة مببلـغ        
ــعار احلاليــة (دوالر  ــني ســنويا ) باألس ب

 مــــن أجــــل ٢٠١٠ و ٢٠٠٨عــــامي 
الوفــاء باألهــداف املتفــق عليهــا حبلــول  

 ٢٠١٠عام 
املؤسسة اإلمنائيـة   يكون لدى   كفالة أن   

مـا يكفـي مـن املـوارد لـضمان       الدوليـة 
ــار     ــد يف إطـ ــدمي املزيـ ــى تقـ ــدرهتا علـ قـ
دعمها ألقل البلدان منوا امللتزمة خبفض      

ــر، و ــراف   الفقـ ــددة األطـ ــادرة املتعـ املبـ
  الدينلتخفيف عبء 

مل تلــب االلتزامــات املقطوعــة بتحــسني فعاليــة  فعالية املعونة 
 املعونة

 مؤشرا من   ١٢مل يبلغ املستويات املتفق عليها      
 بتحسني  ٢٠٠٥مؤشرات إعالن باريس لعام     

 فعالية املعونة

يتماشــى  حتـسني تنــسيق املعونـة مبــا  
 مع األولويات الوطنية 
 اعتماد نظم شراء وطنية

 مبا يف ذلك غـري الـشركاء        قيام املاحنني، 
 والبلـــدان جلنـــة املـــساعدة اإلمنائيـــة يف 

التعجيـــل بالتقـــدم  املتلقيـــة للمعونـــة، ب 
ــة،     ــة املعونـــ ــال مواءمـــ ــرز يف جمـــ احملـــ
ــائج    ــن أجــل النت ــسيقها، واإلدارة م وتن

 واملساءلة املتبادلة
املــــــــــساعدة  
اإلمنائيـــــــــــــة 
 الرمسيــــــــــــــة
 املقدمـــــــة إىل
أقـــل البلـــدان 

 منوا

ــات املــ   ــب التزام ــة  مل تل ــة الرمسي ساعدة اإلمنائي
املقطوعة يف إطـار خطـة عمـل بروكـسل عـام            

وال ختـصص   .  لصاحل أقل البلـدان منـوا      ٢٠٠١
ــوى  ــضاء  ٨سـ ــدان أعـ ــساعدة  يف  بلـ ــة املـ جلنـ
 يف املائة من النـاتج      ٠,٢-٠,١٥ نسبةاإلمنائية  

  البلدانتلكالقومي اإلمجايل ل

ــة     ــساعدة اإلمنائيـ ــصات املـ ــادة خمصـ زيـ
املقدمة إىل أقـل البلـدان      السنوية  الرمسية  
باألسعار ( دوالر    باليني ٨,٨لغ  بمنوا مب 
ــة ــامي   ) احلاليـ ــني عـ ــا بـ  و ٢٠٠٨فيمـ
٢٠١٠ 

 

 . من األهداف اإلمنائية لأللفية٨اهلدف  )أ( 
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املــــــــــساعدة  
اإلمنائيـــــــــــــة 
 الرمسيــــــــــــــة
 املقدمـــــــة إىل

 أفريقيا

ــة      ــة الرمسي ــات املــساعدة اإلمنائي ــب التزام مل تل
ولـن يلـىب هـدف مـضاعفة        . املقطوعة ألفريقيـا  

 بليـون دوالر    ٢٥مـن   (املعونة املقدمة ألفريقيا    
 ، دوالربليـــــــــون ٥٠ إىل ٢٠٠٤يف عـــــــــام 

باألسعار الثابتة للدوالر األمريكي حبلـول عـام        
باســتثناء ( احلاليــة االجتاهــاتيف ظــل ) ٢٠١٠

ــدين   ــبء الــ ــف عــ ــساعدة ازدادت  :ختفيــ املــ
 يف ٩اإلمنائية الرمسية املخصصة ألفريقيا بنـسبة    

 )٢٠٠٧املائة يف عام 

ر إضــايف دوالباليــني  ٧,٣تقــدمي مبلــغ  
مــساعدة يف شــكل ) باألســعار احلاليــة(

سنويا فيما بـني     أفريقيا   إىلإمنائية رمسية   
 ٢٠١٠ و ٢٠٠٨عامي 

ــة جتاريــة متعــددة األطــراف   عــدم التجارة ــام جول  اختت
 تقدم مزايا حقيقية وأساسية للبلدان النامية

ــروابط ال  ــة لـ ــالء األولويـ ــارة إيـ تجـ
التنميــــة واحلــــد مــــن الفقــــر يف    ب

  الوطنية اإلمنائيةيات االستراتيج

إعــادة التركيــز علــى العناصــر الــيت مــن  
ــل   ــأهنا أن جتعــ ــة  شــ ــات جولــ مفاوضــ

ــة والعمـــل علـــى  الدوحـــة ــة إمنائيـ  جولـ
 اختتامها

املتعــــددة شراكات  الــــعــــدم تــــشجيع
طـــراف والثنائيـــة واالقتـــصادية الـــيت  األ

 االتفاقات املتعددة األطرافتقوض 
الوصـــــــــــول 

ى ــــــــــــــــــــــإل
 األسواق

بـالتزام نـسبة    حـىت   لـى الوفـاء     مل يطرأ حتـسن ع    
 يف املائـــة املقطـــوع يف اإلعـــالن الـــوزاري ٩٧

ــغ  ــد يف هونـ ــغ املعتمـ ــصني،كونـ ــام ، الـ  يف عـ
 الـصادرات القادمـة     بالسماح بوصول  ٢٠٠٥

ــدان      ــواق البلـ ــوا إىل أسـ ــدان منـ ــل البلـ ــن أقـ مـ
. أو نظـام حـصص    املتقدمة النمو بدون رسـوم      

التجــارة يف األســلحة والــنفط مبجــرد اســتثناء و
 وحـصص رسـوم   نـسبة الوصـول بـدون       بلغت  
 ، وهـــي نفـــس ٢٠٠٦ يف عـــام يف املائـــة ٧٩

  سنوات١٠النسبة منذ 
اضـــمحالل املعاملـــة التفـــضيلية املقدمـــة ألقـــل 

 البلدان منوا يف دخول األسواق

ــدان املتقدمــة النمــو بتخفــيض     ــام البل قي
ــواجز  ــحـ ــري   اتالتعريفـ ــة وغـ اجلمركيـ
 املنتجـات   ىلـ عاليت تفرضـها     اجلمركية

الزراعيــــــة واملنــــــسوجات واملالبــــــس 
 مــن البلــدان الناميــة ختفيــضا  املــستوردة

 كبريا
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اإلعانــــــــــات 
 الزراعية

ــة     ــدان املتقدم ــة يف البل ــات الزراعي ــاء اإلعان إلغ
النمــو متاشــيا مــع االلتــزام الــوزاري يف إعــالن   

ــغ  ــغ كون ــصني،هون ــام ، ال ــا ٢٠٠٥ ع  بإلغائه
ويتـــــراوح مـــــستوى . ٢٠١٣لـــــول عـــــام حب

 يف املائـة    ٧٠  و ٣٠نسبة   بني   اإلعانات احلايل 
ـــ  زارعني يف البلــــدان مــــن إمجــــايل دخــــول املـ

، قُـــدرت ٢٠٠٦ويف عـــام . املتقدمـــة النمـــو 
ــدان   ــة يف بلـ ــة الزراعيـ ــاون اإلعانـ ــة التعـ منظمـ

ــصادي  ــدان االقت ــة يف املي ــغ  والتنمي  ٣٦٣مببل
 .بليون دوالر

ــذائي، جب   ــن الغــ ــز األمــ ــة تعزيــ ملــ
 :وسائل منها

لبنيــة زيــادة االســتثمار يف ا • 
 التحتية يف املناطق الريفية

تعزيـــز البحـــوث والتنميـــة  • 
لتحـــسني تكنولوجيـــات اإلنتـــاج    

 الزراعي
 ةتعزيز التنمية الزراعي•

دعـــم املـــدخالت لـــصغار 
 املالك

ــورة    ــسرية الثـ ــل مبـ التعجيـ
 اخلضراء يف أفريقيا

 

ــاءالتعجيـــــل ب  اإلعانـــــات احملليـــــة إلغـــ
وإعانــات التــصدير املخصــصة لإلنتــاج  

  يف البلدان املتقدمة النموالزراعي
ــ  املفروضـــــة علـــــى اتإلغـــــاء التعريفـــ

الصادرات الزراعية الواردة من البلـدان      
 النامية

 :ويف إطار أزمة الغذاء العاملية
 ةاملـــــــساعدتقـــــــدمي  • 

ــوارئ   ــاالت الطـــ ــة يف حـــ إىل الغذائيـــ
 لفئات واملناطق املعرضة خلطر اجلوعا

ــضي   •  ــل التعويــ التمويــ
واجــه ت الــيتل للبلــدان املنخفــضة الــدخ 

ــار ــة  اآلثـ ــسلبية النامجـ ــن  الـ ــاع عـ ارتفـ
 أسعار الغذاء

املعونة لـصاحل   
 التجارة 

ــة      ــة املقدم ــة الرمسي ــة اإلمنائي ــة املعون ــدم كفاي ع
ــة     ــة التحتيــ ــة والبنيــ ــدرة اإلنتاجيــ ــز القــ لتعزيــ

 والتجارة
عدم الوضوح يف تصميم مبادرة املعونة لصاحل       

 التجارة وإجراءات الوصول إىل املوارد
كمال اآلليــات التـشغيلية لإلطــار املتكامــل  اسـت 
 املعزز

ضـــــرورة اســـــتكمال التقييمـــــات 
اخلاصــــة باالحتياجــــات لتحديــــد  

 أولويات االستثمار

التعجيــل بتقيــيم االحتياجــات اإلقليميــة 
املعونة لـصاحل التجـارة     والقطرية ملبادرة   

ــوارد    ــايل املـــــ ــاء إمجـــــ ــة وفـــــ لكفالـــــ
واملخصــــــــصات املتاحــــــــة بتلــــــــك   

 االحتياجات
إدخـال  ل بالتقدم الذي من شأنه  التعجي

  حيز العملاإلطار املتكامل املعزز
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ختفيف عـبء   
 الدين

ــشاكل       ــع م ــاملة م ــل بــصورة ش ــتم التعام مل ي
للمبـادرة   غـري املؤهلـة       البلـدان الناميـة     يف الدين

 املعززة اخلاصة بالبلدان الفقرية املثقلة بالديون
املبـــادرة مل يـــتم التعامـــل بـــصورة شـــاملة مـــع 

   األطراف لتخفيف عبء الديناملتعددة
 مــن البلــدان املثقلــة بأعبــاء الــديون  ٩مل تــصل 

 إىل نقطة االكتمال
جلميـع البلـدان    الدين غـري متـاح      ختفيف عبء   
 املثقلة بالديون 

 مل يتم إلغاء مجيع الديون الرمسية الثنائية

ــدرة علـــــى   ــز القـــ ــاج تعزيـــ اإلنتـــ
 التصديرو

 تعزيز نظم إدارة الدين

ــواجز ا  ــة احلـ ــال   إزالـ ــؤخر اكتمـ ــيت تـ لـ
ملبادرة املعززة اخلاصة بالبلـدان الفقـرية       ا

ــادة   ــا يف ذلـــك زيـ ــة بالـــديون، مبـ املثقلـ
املــوارد للبلــدان الــيت مل تبلــغ بعــد نقطــة 

 االكتمال 
تشجيع اجلهات الدائنة الثنائية الرمسيـة       

واخلاصة غري األعضاء يف نادي بـاريس      
ختفيـــف مماثـــل للـــشروط تقـــدمي علـــى 

ــى   ــاء   الاملفروضــة عل ــة بأعب ــدان املثقل بل
ــديون  ــديون  ال ــسبة لل ــسددة  بالن غــري امل

 املستوفية للشروط
إطـــار القـــدرة علـــى حتمـــل اســـتعراض 

 احلايل وحتسينه الديون
وضـــع عمليـــة منظمـــة إلعـــادة هيكلـــة 
الديون الـسيادية للبلـدان املثقلـة بـديون         
من خارج مبادرة البلدان املثقلة بأعبـاء        

 الديون 
ــادة خمصــصات املــوارد  ــة ملــنح  زي  الثنائي

 اإلقراض امليسَّراملساعدة بدال من 
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ــاقري  العقـــــــــــ
 األساسية

مل حتدد أهداف رقمية للشراكة العامليـة بـشأن         
 العقاقري األساسية

رغــم التقــدم احملــرز يف زيــادة حــصول فــرادى  
البلدان على العقـاقري األساسـية وسـبل العـالج          

ــة فــريوس نقــص املناعــة البــشرية   ــدز /حملارب اإلي
 األدويــةيــا والــسل، فــإن احلــصول علــى واملالر

 األساسية يف البلدان النامية غري كاف

إلغاء الضرائب والرسـوم املفروضـة      
 على العقاقري األساسية

ــة    ــة املتعلق ــسياسة الوطني حتــديث ال
 باألدوية

حتــديث القائمــة الوطنيــة لألدويــة    
 األساسية 

اعتمـــاد سياســـات بديلـــة نوعيـــة    
 لألدوية األساسية

األدويــة تــسعري فية يف الــشفاكفالــة 
 ختفيض أسعارهااألساسية و

يف القطــاع املتــوفرة زيــادة األدويــة 
 العام
ــتظم ألرصـــد ال ــة املنـ ــعار األدويـ سـ
 بأسعار معقولة  كفالة إتاحتهاو

 علـى خفـض     شركات األدويـة  تشجيع  
ة يف البلـــدان ساســـياألدويـــة األأســـعار 

 تتوفر فيها بدائل نوعية النامية اليت ال
ــاء  ــاج ز واجاحلــإلغ ــيت حتــول دون إنت  ال

  وتشجيع تناوهلا، ألدوية النوعيةا
ــادة  لبحــــث املخــــصص لتمويــــل الزيــ

ذات الــصلة األدويــة جمــال والتطـوير يف  
دان الناميـــة، مبـــا يف ذلـــك معظـــم لـــالبب

 األمراض املهملة 

زيـــــــــــــــــادة  
احلـــــــــــصول 
ــى  علـــــــــــــــــ
 التكنولوجيا

مل حتدد أهداف رقمية للشراكة العامليـة بـشأن         
 التكنولوجيا 

 االنتـشار الـسريع لتكنولوجيـا املعلومـات         رغم
 الفجــوةواالتــصاالت يف البلــدان الناميــة، فــإن 

ــدان     ــة النمــو والبل ــدان املتقدم ــة بــني البل الرقمي
 النامية آخذة يف االتساع

صــياغة اســتراتيجيات تكنولوجيــا   
ــصاالت متماشــية   املعلومــات واالت
مــــــع االســــــتراتيجيات اإلمنائيــــــة 

 األوسع نطاقا
لبنيـة التحتيـة األساسـية      يف ا توسع  ال
) ئيــةالكهربامــن قبيــل اإلمــدادات (

والبنية التحتية امليـسرة لتكنولوجيـا      
ــصاالت، الســيما    ــات واالت املعلوم

 يف البلدان املتدنية الدخل
تـــــشجيع اســـــتخدام تكنولوجيـــــا 
الوقــود والطاقــة احلديثــة واألنظــف 

 يف املنازل
 

 االتفـــاق املتعلـــق علـــى املرونـــة اءإضـــف
 امللكية الفكرية املتـصلة     جبوانب حقوق 

ــا    ــشر التكنولوجي ــل بن بالتجــارة للتعجي
 ألغراض التنمية 

ــاص    ــاع اخلــــ ــوافز للقطــــ ــاد حــــ إجيــــ
جمـال  يف  لالضطالع بالبحث والتطـوير     

التكنولوجيا املتصلة بالتنمية واحلـد مـن       
 يف البلدان املنخفضة الدخلالفقر 

ــتطبيــق   التفاضــلي علــى نطــاق  ريسعالت
ولوجيــــا خلفــــض تكلفــــة التكنأوســــع 

ــة  ــدان الناميـ ــسية يف البلـ ــها  الرئيـ وجعلـ
 متاحة للجميع

 
 
 


