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     ٢٠١٣                     الدورة املوضوعية لعام 
      ٢٠١٣      يوليه  /     متوز  ٢٦- ١      جنيف، 

                             االستعراض الوزاري السنوي  :                   اجلزء الرفيع املستوى
                                                      منظمة غري حكوميـة ذات مركـز استـشاري لـدى                  وهو  ، ري        فيلق اخل                 بيان مقدم من        

                         اجمللس االقتصادي واالجتماعي
  

              مـن قـرار     ٣١     و  ٣٠              للفقـرتني                                                                    تلقى األمني العام البيان التايل، الذي يـتم تعميمـه طبقـا             
   .  ٣١ /    ١٩٩٦                        اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
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      بيان  ال    
  

                   يف الربازيـل يف      ت         تأسـس   ،                                    ظمات اجملتمع املـدين غـري احلكوميـة                               فيلق اخلري منظمة من من      
                                           اعيـة واالسـتدامة والـصحة والتواصـل                                                     عمـل يف جمـاالت التعلـيم والتنميـة االجتم          ت    ، و     ١٩٥٠     عام  

                                           وحـدة يف سـبعة بلـدان يف أمريكـا              ١٠٠                 ما يقرب من       من          كل عام،      ق       الفيل       ويقدم    .         االجتماعي
   .   فقر                               ماليني خدمة لألسر اليت تعاين من ال  ١٠          أكثر من                                  اجلنوبية وأمريكا الشمالية وأوروبا،

                                                            توصــيات املنظمــة بــشأن موضــوع اجلــزء الرفيــع املــستوى  ي                            ويعــرض هــذا البيــان اخلطــ  
                                 لعلـم والتكنولوجيـا واالبتكـار            تـسخري ا  ”         وهـو     ١٣  ٢٠       عـام    ل                             للمجلس االقتصادي واالجتماعي    

   . “                         قيق األهداف اإلمنائية لأللفية                            لتعزيز التنمية املستدامة وحت  ية     لثقاف ا   ات  ي    مكان  اإل و
                                         ملنظمـة وإىل املواضـيع الـيت ناقـشها                             أفضل ممارسـات ا                                    وجرى تأسيس الفيلق استنادا إىل      

ــاء،        معــين                                                فريــق مؤلــف مــن أصــحاب مــصاحل متعــددين    ــسيق           وتولــت ا                       بالتعــاون البن                  ملنظمــة تن
ــه ــو دي جــان                 اجتماعات ــد يف ري ــذي عق ــستدامة ال ــة امل ــم املتحــدة للتنمي ــؤمتر األم     ريو،                                                                                        خــالل م

  :   تني          أساسـي                        مقسمة إىل ركيـزتني                                      التوصيات الواردة يف هذه الوثيقة     و  .     ٢٠١٢                  الربازيل، يف عام    
   ي      هـ   ة       لثانيـ                              نتجهـا اجملتمـع املـدين، وا       ي                                   االجتماعيـة والبيئيـة الـيت                                     هي حتفيـز التكنولوجيـات         األوىل

   إىل                       هتـدف هـذه املواضـيع     و  .                                                                    تعزيز النماذج الثقافية والعلمية اجلديدة من أجل التنميـة املـستدامة   
                                             لتحديات الراهنة، اليت تفاقمت مـن جـراء         ا             سبل ملواجهة        عن                                 مساعدة الدول األعضاء يف حبثها    

ــار مجيــع املمارســات املــ    .                                                   عــدم االســتقرار االقتــصادي والــسياسي والبيئــي         ذكورة                                         وقــد مت اختب
   .                  بنجاح يف اجملتمع املدين

                                                                                           أيـضا التأكيـد علـى خـربة املنظمـة الواسـعة يف جمـال تكنولوجيـا املعلومـات                               ومن املهـم    
            بـشهور                     املنظمـة رمسيـا                                                        ي نتاج برنـامج إذاعـي مت بثـه قبـل تأسـيس                ه     اخلربة     هذه   و  .         واالتصاالت

              الربازيلـي           لراديـو             ، مـذيع ا                  ألزيـرو زارور             مؤسـسها،              علـى يـد        )    ١٩٥٠       يناير   /               كانون الثاين   ١   يف   (
                      علــى مــدى العقــود   و  .                        الــصحافة الربازيليــة      احتــاد                                            الــشهري الــذي كــان خيطــو خطواتــه األوىل يف  

                  والتلفزيـون،   ،         الـصحافة  (         أخرى                                  تواصلها االجتماعي لتشمل منابر                                 التالية، وسعت املنظمة إطار     
     لــة                                 ح الــيت تــستخدم هــذا اإلطــار مح ا        النجــ ص    قــص      ومــن    ).                          وســائل اإلعــالم البديلــة و            واإلنترنــت

                    ها رئــيس املنظمــة،       شــعار            الــيت صــمم   ،  “                     مــن املــرض نفــسه       أفتــك             التحامــل      فــريوس  :        اإليــدز ”
           شــعبية يف       حركـة            بعينــها                      أصــبحت هـذه احلركـة    و  .                     يه دي بايفـا نيتـو                          الـصحفي والكاتـب خوســ  

                        مـسرية يف ريـو دي                  شـخص يف      ٢٠٠     ٠٠٠                               ، عندما مجعـت أكثـر مـن                             تسعينيات القرن املاضي  
                           ا مـن األفـراد مـن خـالل            كـبري  ا     عـدد                        اليت تؤكد أمهية احليـاة،     ،          احلملة                 وتضم حاليا هذه    .      جانريو

                                             برنـامج األمـم املتحـدة املـشترك املعـين                     املبـادرة                  بـني شـركاء            ومـن     .            االجتماعي               وسائط التواصل 
                  مـع أتباعـه       ته      رسـال                                                      اإليـدز يف الربازيـل، الـذي دأب علـى تقاسـم              /    شرية                         بفريوس نقص املناعة البـ    
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   ى       ا حيتــذ      منوذجــ       يعتــرب       بلــد       وهــو                يف الربازيــل،     حــىت و  .     ٢٠١٢                    نترنــت منــذ عــام     اإل        شــبكة     علــى
                   التحامــل وآثــاره            ،فال يــزال         فريوســات    رترو                          لــى العقــاقري املــضادة لل ع    صول                    يتعلــق حبريــة احلــ       فيمــا

ــع يف صــمت ب            االجتماعيــة                               فقــد تغــريت هــذه الــصورة               ومــع ذلــك،   .                         العديــد مــن الــضحايا   ِ              يوِق
   .                   ث هذا التحول الثقايف                                                     وكانت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مفيدة للغاية يف إحدا

  
                                     شبكة التكنولوجيات االجتماعية البيئية    

                           هـو تـشجيع االبتكـارات                 اإلعالمـي و        هـا     إطار                                             هناك موضوع آخـر تنـشره املنظمـة عـرب           
        قابلـة                         هـذه االبتكـارات                      باإلضافة إىل كـون    و  .                      االجتماعية البيئية                  االجتماعية أو            تكنولوجيات   وال

                                ماعيـة كـبرية، علـى سـبيل                                         االبتكـارات هلـا آثـار اجت         ذه   هـ           فـإن   ، ة        قتـصادي                           للتطبيق من الناحيـة اال    
                                    العمـل الالئـق يف املنـاطق احلـضرية            تـوفري          لعمـل و  ا        فـرص      هتيئة                     التوسع يف اإلنتاجية و               املثال، على 
                                                      لسالمة التغذوية؛ وزيادة تيسري إمكانيـة وصـول األشـخاص                                وتعزيز الصحة والغذاء وا    ؛        والريفية

   .          االجتماعي      والظلم                       واحلد من اآلثار البيئية            ذوي اإلعاقة؛ 
                    إىل نـشر هـذه            ترمـي       يـة         اإلعالم                                             للمنظمة حصص دائمة من الوقت يف املنابر        ص  َ خَص  ُ وُت  

                    علـى القـضايا                 اليت تركز           واملناسبات                                 دد املشاريع والشبكات واملنظمات      حت و  .                املمارسات اجليدة 
ــة وتــسلط الــضوء عليهــا   ــة البيئي                                                      مــن خــالل تــشجيع مــشاركة ممثليهــا يف مناقــشات                                                  االجتماعي

  .              جملتمــع املــدين              مناقــشتها يف ا              جديــدة جتــري           موضــوعات       طــرح            الــوطين و        الــصعيد              ئيــسية علــى  ر
                                     املشاركة يف اجتماعـات شـبكتها،                                         تتبع املنظمة استراتيجية أخرى هي       ،                نفس خط العمل        وعلى

      عـدة        مـع                        الـشراكة واملـشاركة         ، ب     ٢٠١٢           ويف عـام      .                بني الكيانات     صالت                       اليت تسهم يف تعزيز ال    
        موجهـة             مناسـبات                                          يف أربع مناطق رئيسية مـن البلـد          ة                  بلديات برازيلي     مثاين         استضافت           منظمات،  

   . ني                    والتربويني االجتماعي       اإلداريني         تدريب  حنو
       يوجـد                                      تنفيذ هذا العمل لعدة سنوات،                                             و باولو، على سبيل املثال، حيث جرى           يف سا  و  

            االجتماعـات                          اختيـار موضـوعات        ري    وجيـ   .       لرصـد                   ، وتطبق عملية ل       فردي                    لدى الكيانات سجل    
                                         جملتمـع الـذين ليـسوا علـى درايـة                                    ويـتم تـدريب قـادة ا        .                    واهتمـام اجلمهـور                         شهرية وفقا لطلباهتا    ال

ــة  ــصات اإللكتروني ــت                         باملن ــى اســتخدام اإلنترن ــة عل ــدوره   و  .                                        الرقمي ــة، ب ــذه املعرف ــ  ،  ا                         ه      نحهم    مت
           ، وتعزيــز            باملعلومــات        لــشبكة               اإللكترونيــة ل         الفــرق   “       تغذيــة ”           نــهم مــن                     ســتقالل الــذايت، ومتك  اال

                                       من املبـادرات والفعاليـات الـيت             جمموعة         أيضا             تدعم املنظمة  و  .                  اجلهات املشاركة              الشراكات بني 
                    تـدريب اإلداريـني           تتـيح                  منصة إلكترونية                                                       هتدف إىل تعزيز اجملتمع املدين يف الربازيل، مبا يف ذلك           

   .     ن بعد م                                           من خالل استخدام األدوات التكنولوجية للتعلم  ني        االجتماعي
                  مـن أطروحـة           بـوحي    ،                               طاق شبكة اجملتمـع التـضامين      ن                                 ويتم تنسيق هذه املبادرات ضمن        

ــو مــن   ــا نيت ــرن املاضــي                       بايف ــات الق ــ                            مثانيني ــضامن     ”   ة          ، املعنون ــى الت ــائم عل ــسكوين الق                                              اجملتمــع امل
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   ي   هـ  و             املـسكونية،    و  .                             املنظمـة جاهـدة لتحقيقـه                                                ، الذي يقدم منوذجـا للمجتمـع تـسعى           “       واإليثار
                  ه نطـاق عـاملي                                ديـين بعينـة ولكـن لـ             نـب               علـى جا               غـري قاصـر      ،            بالكتابـة          املؤلـف              يتناولـه          موضوع  

                            بايفـا نيتـو أن هنـاك              يـرى               وبالتـايل،     .                 شـامل للجميـع         هـو    ف                                         قابل للتطبيـق علـى نطـاق عـاملي؛           أو
       وتغــض                        تغلــب علــى احلــواجز،                                          ا النــوع مــن احلركــة املــسكونية الــيت ت                            ضــرورة ملحــة لتعزيــز هــذ

                   ، وبالتايل تعـزز        عاملي          اإلبداع ال      على     ض                                                     الطرف عن الكراهية، وتشجع على تبادل اخلربات للح       
        املبـدأ           يـشكل     هذا و  .  ا   قوي          فيها دورا          النساء    ؤدي                          التعاونيات الشعبية اليت ت                   قيمة الشراكات، مثل 

                                                                   طة الشبكة، واملفهوم الذي دأبت املنظمـة علـى التبـشري بـه               أنش              الذي حيرك                  األخالقي األساسي 
   .           منذ تأسيسها

  
                                         التعاون البناء بني أصحاب املصلحة املتعددين    

          معـــرض                               لـــشبكة اجملتمـــع التـــضامين يف                                أصـــحاب املـــصلحة املتعـــددين         نتـــدىُ   ِّ      ُيجمِّـــع م  
                                          ، ممــثلني عــن الــسلطات احملليــة والقطــاع     ٢٠٠٤                                         وهــو منتــدى يعقــد ســنويا منــذ عــام    ،         االبتكــار

                        وأوروغـواي وبـاراغواي              األرجنـتني  (                        بلدان أمريكا الالتينية     من                       اخلاص واجملتمع املدين يف مخسة 
                                      والتحـديات والبـدائل املتعلقـة                       أوجـه التقـدم           ملناقشة    )                تعددة القوميات   امل               دولة بوليفيا    و         الربازيل   و
َ    وُتعـَرض   .                               تحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية    ب      لـى   ع                                                  قـصص النجـاح والتوصـيات يف وقـت الحـق              ُ  

            املنتـدى          يعتمـد           األوىل،          دورتـه        منـذ    و  .                                                     اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف اجلزء الرفيع املـستوى       
                                                                      قتصادية واالجتماعية وخمتلـف الكيانـات التابعـة ملنظومـة األمـم                         الشؤون اال       إدارة              على دعم من    

   .                املتحدة يف البلدان
  .                     التعــاون البنــاء           حلقــة عــن       ضــمت          لمنتــدى،  ل         خاصــة     دورة   ت       ، عقــد    ٢٠١٢        يف عــام  و  

ُ  ِّ    الـذي ُروِّج                                هذا احلدث الرفيع املـستوى،       و          املتحـدة                                         الربنـامج الرمسـي ملـؤمتر األمـم                سـياق    يف        لـه          
        أوســاط            ألكادمييــة و           واألوســاط ا                                    ثلني عــن جملــس الــشيوخ الربازيلــي،    ممــ      ضــم                       للتنميــة املــستدامة،

        وجـرت   .              االسـتدامة             خبطة حتقيـق            مرتبط            وكل منها                   ومنطقة األمازون،                يف العامل           األعمال     قطاع
   .                                                                          مناقشة دور العلم والتكنولوجيا يف التنمية املستدامة على نطاق واسع يف ذلك الوقت

ــ                 واقترحــت أفكــار   ــ               خمتلفــة، مث                                            ق علمــي حكــومي دويل أو هيئــة مــن هــذا                 ل إنــشاء فري
              دورة امليـاه      بـ                                                                                        ، مثل الفريق احلكومي الـدويل املعـين بـتغري املنـاخ، لرصـد اجلوانـب املتـصلة                         القبيل

           السـتدامة                                                                 نتاج الطاقة وغريهـا مـن العوامـل ذات األمهيـة احلامسـة ل                                           واآلثار البيئية واالجتماعية إل   
             رة املـوارد                                                عـداد وتنفيـذ خطـط طويلـة األجـل إلدا              إ  يف        ذاهتـا                            وستساعد أيضا هذه اهليئة     .        العاملية

ــة علــى املــستويني  ــدويل                            الطبيعي ــاء مناقــشة    .                   احمللــي وال ــر               هــذه اخلطــط،                     وأثن ــز  ح   ُ    اقُت           آليــات        تعزي
                   الــسكان الــذين       حلــصول                   وإعطــاء األولويــة                                                    مــشاركة اجملتمــع املــدين مــع احلكومــات والربملانــات 



E/2013/NGO/61  
 

13-30348 5 
 

                                                 ، فهم مـستبعدون حاليـا مـن احلـصول علـى            )           مثل الطاقة  (                          على املوارد الطبيعية                      يعانون من الفقر  
   .       هذا احلق
                      ملتقدمة إىل البلـدان                                                                       اقتراح آخر لتمويل ونقل التكنولوجيا والتدريب من البلدان ا           ُ  وقُدم  

  .                                                                            أن تتطور بشكل أكثر كفاءة مـع احلفـاظ علـى املـوارد الطبيعيـة                ة   ألخري                  األخرى، حىت ميكن ل   
ــري إىل أن    و ــسياق، أشـ ــذا الـ ــاك ا                                   يف هـ ــتراتيجية فع         هنـ ــة                سـ ــاد        الـ ــل يف إجيـ ــة                     تتمثـ ــيلة إلقامـ                      وسـ
                     ؤســسات علــى أهنــا        هــذه امل           أن تــربهن         ويــتعني  .                       مــن خمتلــف األحجــام “     عيــة              مؤســسات اجتما ”

                                                تلبيـة االحتياجـات االقتـصادية واالجتماعيـة                                      الذايت، ويف الوقت نفسه على                         قادرة على االكتفاء  
                      ى نطـاق واســع الــيت                                   تعاونيــات إعـادة التــدوير علــ         ؤسـسات                  علــى هــذه امل              ومــن األمثلـة   .           والبيئيـة 

   .                                      ذوي اإلعاقة من اجملتمعات ذات الدخل املنخفض   من    ا          توظف أشخاص
  

                                     العناصر اليت تكفل االستدامة الثقافية     
ــاج        ينطــوي    ــات          إنت ــشر التكنولوجي ــة                       ون ــة البيئي ــيم الثقافــات                           االجتماعي ــضا علــى تقي                                     أي

          العلميـة            األوسـاط       و                          اجملتمعـات التقليديـة               علـى يـد                                                واملعارف املتراكمة على مـدى آالف الـسنني         
       نـصبني              إىل بنـاء                             ، بـدعم مـن الـشعب،                             الذي حدا بفيلق اخلري                   هذا هو السبب     و  .              على حد سواء  

  :        مهـا                             مـع التنميـة املـستدامة                                         التـدرجيي حنـو زيـادة الوئـام               ثقايف    ال       لتحول   ل             ميثالن رمزين          تذكاريني
ــد ــسكونية        اخلــري        معب ــاملي لألخــوة امل ــان الع ــاملي  (                                          والربمل ــان الع ــ                    الربمل ــع     ).  ة        للمنظم                وكالمهــا يق
   .        برازيليا  يف

  .                                                                                      وأظهــر القــرن املاضــي أن االبتكــار التكنولــوجي وحــده ال يكفــي لتحقيــق االســتدامة  
  .                   اجملتمــع العــاملي                                                                                 ومــن الــضروري إجــراء اســتعراض أكثــر تعمقــا للنمــاذج والقــيم الــيت شــكلت 

      ١٩٩٤   و      ١٩٨٩   ي           يف عـام    ا     افتتح        اللذان            أعاله،     ان         املذكور      ُ                 ان الُنصبان التذكريان         هدف هذ  ي و
   .         تلك احلاجة ب      عاملي             تذكري اجملتمع ال     إىل            على التوايل،

                                      يف اجلهود الـيت تبـذهلا املنظمـة                                                               وباإلضافة إىل إذكاء الوعي، يساهم النصبان التذكريان        
          مدارسـها                        وتـنظم املنظمـة يف        .                                                                    من أجل الدعوة لثقافة السالم يف كل اجملتمعات اليت تعمـل فيهـا            

       وفقـا             تثقيفيـة             اجتماعيـة             وبـرامج         فـصوال                           جتماعية ودور املـسنني                                   واملراكز اجملتمعية للمساعدة اال   
       نظمـة           تقـدر امل                يف كـل سـياق،    و  .              ن جتري مساعدهتم       احملددة مل                                لالحتياجات االجتماعية والثقافية   

  .                 يـة املـسكونية     ان     الروح و                              بالتايل قيم املواطنة واألخالق           تعزز                                       اجلذور الثقافية لكل فرد وأسرته، و     
                        التـدريس الـذي يوجـه             إطـار   و      ، وهـ  “                      صول تدريس أعمال اخلـري   أ ”                          وهذه اجلهود هي جزء من      

  .  “             واطن املـسكوين     املـ          تربيـة          أصـول   ”     و “                     أصـول تـدريس احملبـة    ”                               كافة أعمـال املنظمـة ويـضم      
    ها        نـشر       تـوىل  ي       ،واليت          املنظمـة            اخلاصـون ب     ن                                   ة التدريس اليت وضـعها املربـو             طريق                وتستخدم املنظمة 

  .                           العمل واملؤمتر الـسنوي                      احملاضرات وحلقات             ة واخلاصة،يف         العام                      ون يف شبكات التدريس        املعلم
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       وخـربة                                  اجلمـع بـني احملتـوى التربـوي           بغـرض                  كل فئـة عمريـة      م   ئ  تال    ل         خصيصا      طريقة         وصممت ال 
   .                     القيم الروحية العاملية

        وتــدعم         ملنظمــة   با         اخلاصــة                 قنــوات االتــصال          تنــتج          نفــسه،      ربــوي                        ضـمن هــذا املفهــوم الت  و  
            االجتماعيـة             لمـشاريع    ل                             يف شـكل مـواد تعليميـة                أيـضا           يتـاح    و   م  َ قَد ُ ُي    ذي  ال       عليمي            احملتوى الت    ج      إنتا

            الــسابقني يف          املنظمــة         طــالب         بواســطة                                                     يف الواقــع، يــتم إنتــاج الكــثري مــن هــذه املــواد  و  .           التربويــة
              وحتـول هـذا                                       البـصرية والوسـائط املتعـددة؛                                                           برنامج دائم لتدريب املهنيني يف اجملـاالت الـسمعية و         

          مبـادرات        يف                 هـذا العمـل            ويـسهم     .          الجتمـاعي                                            مدرسة فنيـة متخصـصة يف التواصـل ا                  بسرعة إىل 
                                                                                                 علــى مجيــع اجلبــهات التعليميــة واالجتماعيــة للمنظمــة، حيــث يــتم تــدريب األطفــال والــشباب  

   .                             والكبار ليصبحوا دعاة لالستدامة
                      عناصـر نـشطة مـن              تـصبح               نفـسها              اجملتمعـات                    أيـضا نظـرا ألن                                  هذا العمل له أثـر أكـرب         و  

                        يف البحـث عـن حلـول     ا                 ليـصبح مـشارك            كـل فـرد      ف ل                                            خالل االستمرار يف تعزيـز وهتيئـة الظـرو        
   .          ما مت حبثه                   مشاكل احمللية، وتطبيق  لل
  

            االستنتاجات    
                                                تمـع علـى الـصعيد العـاملي ميكـن أن يـستفيد                         املنظمـة أن اجمل                       للموضح أعاله، تـرى         وفقا  
ــا ــتخدام                     ، بـــروح التـــضامن      حقـ ــيما                     ، مـــن اسـ ــة، وال سـ               تكنولوجيـــات   ال                                       التكنولوجيـــات احلاليـ

ــة الب ــة، وأن                االجتماعي ــات              يئي ــد     أن ت         ينبغــي                      هــذه التكنولوجي                           مــن االســتثمارات مــن   ا              تلقــى مزي
        بـشأن                                    الـدخول يف نقـاش أكثـر تعمقـا            ضـرورة                         وتؤكد املنظمة أيضا علـى    .                احلكومات واجملتمع 

           ل منظـور                مـن خـال         جتـرى                              هذا على جتنب األحباث الـيت                وسيساعد  .   ها ت                العلمية وقيم    ات      املمارس
   .                         إال إىل تفاقم عدم املساواة    يؤدي    لن         ، وهو هنج     حبت               اقتصادي وإقصائي

            التغـيري             يعتمـد             ، جيـب أن                                               ضـافة إىل االعتمـاد علـى قـوة املنطـق                                         وذكر بايفا نيتـو أنـه باإل        
                                                        ، وأنــه مثــة حاجــة ملحــة إلقامــة حتــالف بــني العقــل  “        خلوقــات            مــشاعر امل     رقــى أ ”               اهليكلــي علــى 

                            ن تبقـى أقـدامنا ثابتـة                               التطلع إىل أعلـى، فينبغـي أ              ورغم ضرورة   ،        بالطبع ”  :           وقال أيضا   .       والقلب
  . “        على األرض

  
  


