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 الدورة التاسعة والستون
 )أ( من جدول األعمال املؤقت* 62البند 

    التنمية االجتماعية  
تنفيذ نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعيـة ووورة اجلمعيـة العامـة      

 االستثنائية الرابعة والعشرين
 

 تقرير األمني العام  
 

 موجز 
. وهـو يقـدم استعرا ـا عامـا     26/531 بقرار اجلمعيـة العامـة   هذا التقرير مقدم عمال 

للمناقشات اليت أجرهتـا جلنـة التنميـة االجتماعيـة دـالل وورهتـا الثانيـة وا مسـني مـ  التر يـ            
ــة   ــا املو ــو  ألو األولوي ــراو ل ســيا  الق ــا    ”عل ــا متألــني األ  ــر   التشــعي  عل ــا الفق عل

. ويـز  التقريـر   “واإلوماج االجتماعي وحتقيق العمالـة الألاملـة وتـو ل العمـك الألـرم للعميـ       
السياسـات واالسـتراتيعيات الفعالـة الال مـة لبدـذ بنـمج قـائم علـا الـتمألني ل  ـال و ـ             
السياســاتأ أو  ــج يرمــي ة  هتيةــة بيةــة مواتيــة تتــيف للنــاخ متألــني أنفســمم مــن دــالل           

اتيعيات شـاملة هتـدإ ة  تع يــ  تاقـات وقـدرات األ ــراو واجلماعـاتأ و فالـة  وليــة       اسـتر 
عمليات املؤسسات واحلو مـةأ والنـموب بعـدم التمييـ . ويتنـاول التقريـر أي ـا اال تياجـات         
ــات         ــزامج ألات ال ــلة بالفة ــذ ال ــدم ااــر  ل تنفي ــواأ والتق ــدان ت ــك البل ــا وأق ا اصــة أل ريقي

دماج االجتمـــاعيأ والوســـائك الألفيلـــة بتع يـــ  البعـــد االجتمـــاعي للتنميـــة  االجتماعيـــة واالنـــ
 املستدامة. وخيتتم التقرير مبعموعة من التوصيات معرو ة علا نظر اجلمعية العامة.
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 مقدمة - أوال 
أن جلنة التنمية االجتماعيـة هـي    26/531أ دت اجلمعية العامة من جديد ل قرارها  - 5

املسؤولة الرئيسية عن متابعة واستعراب مـؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة االجتماعيـة ونتـائج وورة       
اجلمعيــة العامــة االســتثنائية الرابعــة والعشــرينأ وتلبــت ة  األمــني العــام أن يقــدم تقريــرا عــن    

 .  املسألة ة  اجلمعية العامة ل وورهتا التاسعة والستني
ويوج  هذا التقريـر املناقشـات الـيت وارت ل الـدورة الثانيـة وا مسـني للعنـة التنميـة          - 6

أ مـــ  التر يـــ  د وصـــا علـــا املو ـــو  ألو  6152االجتماعيـــة املعقـــووة ل شـــبا / زاير 
التشــعي  علــا متألــني األ ــراو ل ســيا  الق ــا  علــا الفقــر واإلومــاج االجتمــاعي   ’’األولويــة 

ــة ا  ــق العمالـ ــ    وحتقيـ ــرم للعميـ ــك الألـ ــو ل العمـ ــة وتـ ــاوو   ‘‘. لألاملـ ــص االقت ـ ــار ا لـ وادتـ
هـذا املو ـو  باعتبـار  املو ـو  ألا األولويـة لـدورة اللعنـة         6156/7واالجتماعي ل قـرار   

. ويعتـز الـتمألني عمليـة ويناميـة تأدـذ      6152-6153لالستعراب وةقرار السياسـات للفتـرة   
وإ الوتنيـة وااليـة. ول  ـني أن الـتمألني هـو جـ          راها علا املدى الطويـك وتتـأ ر بـالظر   

أساسي ل املساعي الرامية ة  حتقيق األهداإ الرئيسية املتمثلة ل التنمية االجتماعيـة والق ـا    
علا الفقر والعمالـة الألاملـة واملنتعـة واالنـدماج االجتمـاعيأ  ـ ن هـذ  األهـداإ تتـيف أي ـا           

 حتقيق التمألني.
ــ     ويســتعرب اجلــ   األ  - 3 ــة ة  تع ي ــر السياســات واالســتراتيعيات الرامي ــن التقري ول م

الــتمألني. ويتنــاول أي ــا اال تياجــات ا اصــة أل ريقيــا وأقــك البلــدان تــواأ والتقــدم ااــر  ل   
تنفيذ الزامج ألات ال لة بالفةـات االجتماعيـة واالنـدماج االجتمـاعيأ مـز ا أ ـوال الشـبا         

واألســر والشــعو  األصــلية. وير ــ  اجلــ   الثــا  مــن    واملســنني واألشــذاي ألوو اإلعاقــات
التقريــر علــا البعــد االجتمــاعي للتنميــة املســتدامة. ويبحــس السياســات واالســتراتيعيات الــيت   
ــيت تشــألك          ــة والعوامــك أو اار ــات االجتماعيــة ال ــا األ ــوال االجتماعي ميألــن أن تــؤ ر عل

والبيةية من أجـك حتقيـق التنميـة املسـتدامة.      عمليات التغيل ل ا االت االجتماعية واالقت اوية
 وخيتتم التقرير مبعموعة من التوصيات معرو ة علا نظر اجلمعية العامة.
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 املسائك املعرو ة علا جلنة التنمية االجتماعية ل وورهتا الثانية وا مسني -  انيا 
ق ا  علـا الفقـر   املو و  ألو األولوية: التشعي  علا متألني األ راو ل سيا  ال - ألف 

 واإلوماج االجتماعي وحتقيق العمالة الألاملة وتو ل العمك الألرم للعمي   
ةن الــتمألني عمليــة تويلــة املــدى تســل ل املــا  حتقيــق املشــار ة الفعالــة لألــك أ ــراو     - 2

ا تم  ل عمليات اختاأل القرارات اليت تؤ ر علا  ياهتم. وهي تستتب  اختـاأل ةجـرا ات متنوعـة    
ر ة  اعلني خمـتلفني ل  ـاالت متعـدوة. وتـؤوو احلألومـات وورا أساسـيا ل هتيةـة بيةـة         ومشا

مواتية تيسر لب راو وا تمعات االية القدرة علـا الـتمألني الـذال للتغلـى علـا الفقـر وبلـو         
العمالة املنتعـة واحل ـول علـا العمـك الالئـق وحتقيـق اإلومـاج االجتمـاعي. وميألـن للنـاخ أن           

بف ك ما يألتسبونه من متألنيأ عوامك للتغيل وأن يشـار وا بنشـا  ل ةدـاو  لـول     ي بحواأ 
مستدامة للتحديات القائمة والناشةة. وبالتايلأ  ـ ن متألـني األشـذاي عامـك ممـم باعتبـار  ل       

 آن وا د هد ا ل  د ألاته ووسيلة لتحقيق التنمية الشاملة للعمي  واملن فة واملستدامة.  
سات العامة تأ ل علا متألني الناخ ة   د مـاأ سـوا   ـان أللـي نتيعـة      وجلمي  السيا - 1

سياسات مباشرة أو من دالل األ ر غل املباشر لتدابل السياسة العامة. ول  ـني أن ال وجـوو   
ألو سياسة أو استراتيعية أو  موعة سياسات واستراتيعيات  ريـدة أو عامـة يـراو متـا متألـني      

ومــات أن تعتمــد  عــا متألينيــا ل رســم السياســات وتنفيــذها يتــيف النــاخأ ةال أنــه ميألــن للحأل
املشار ة الفعلية جلمي  أ راو ا تم . وينبغي أن يألون هلذا النـمج مسـارانأ أ ـديا يرمـي ة      
حتقيق املساواة ل الفري وة الة احلواج  اليت حتول وون املشار ة من دـالل سياسـات شـاملة    

و اختــاأل تــدابل موجمــة ملــن يواجمــون أشــد التحــديات ل   وجامعــةو ويوجــه املســار ا دــر  ــ 
التغلى علا الفقر واإلق ا . وهذان املساران يع    ك منما ا در ودـى ةوراجممـا ل ةتـار    

 وا د للسياسات.
وتتيف السياسات واالستراتيعيات اليت تر   علا التمألني االستثمار ل ما للنـاخ مـن    - 2

وتعــ   شــعورهم باعتبــارهم أترا ــا معنيــة مــن دــالل تع يــ     تاقــات مــن دــالل بنــا  قــدراهتمأ 
املشار ة الوتنية. وميألن أن تععك عملية التمألنيأ متذ  ال فةأ حتقيق األهداإ اإلتائية لبلفية 

 . من أجك حتقيق تنمية أ ثر  ولية وةن ا ا واستدامة 6151ووعم دطة التنمية ملا بعد عام 
 

 للنمج التمأليين ة ا  السياسات  العناصر الرئيسية املألونة - 5 
تتمثك العناصر الرئيسية للنمج التمأليين ل تع ي  قدرات وتاقـات األ ـراو واجلماعـات     - 7

ل  االت املشـار ةأ وبنـا  املؤسسـات العامـة الـيت تـو ر الـدعم وتتسـم باالنفتـاب والتعـاو            
يقت ــر علــا اســتمداإ  والشــفا ية وخت ــ  للمســا لةأ والق ــا  علــا التمييــ . وهــذا النــمج ال
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 ـاال   ئ ةات اجتماعية معينةأ بك يرمي أي ا ة  تع ي  مؤسسات شاملة للعميـ  ميألـن أن هتيـ   
 تتألا أ  يه الفري أمام اجلمي .  

وميألن قياخ مدى متألني األ راو من دـالل قـدرهتم علـا املشـار ة واإلسـمام بنشـا         - 6
لسياسـية. وميألـن تع يـ  هـذ  القـدرةأ أوال      ل مجي   ـاالت احليـاة االقت ـاوية واالجتماعيـة وا    

وقبك  ك شي أ من دالل االستثمار ل ا دمات االجتماعية األساسية واحلماية االجتماعيـة.  
ةأل يرجف أ ثر أن حي ك األ راو األصـحا  واملتعلمـون علـا وفـائف تـد   عنـما أجـور أعلـاأ         

ر تمم ل ا تمـ . وميألـن   مما ي يد من  ري االرتقـا  االجتمـاعي أمـاممم ويوسـ  نطـا  مشـا      
أي ا تع ي  قدرات األ راو من دالل حتسني  ري االسـتفاوة مـن ا ـدمات املاليـةأ والتـدريى      
ــاالتأ وةوارة      ــات واالت ـ ــات املعلومـ ــرةأ وتألنولوجيـ ــال احلـ ــك واألعمـ ــارات العمـ ــا ممـ علـ

 املعارإأ والتدريى ل  ال التعبةة االجتماعية وبنا  الشرا ات أو التحالفات.  
وعالوة علا ألليأ دى أن تقـوم عمليـة صـياغة وتنفيـذ السياسـات واالسـتراتيعيات        - ٩

الرامية ة  متألني الناخ علا أساخ حتليك أو تقييم اجتماعي دـرى بعنايـة للعوامـك الـيت ترسـ       
ة ــعاإ األ ــراو وةق ــا هم. ويتطلــى توســي  نطــا  قاعــدة لبولــة تــو ل بيانــات مو وقــة ل    

العوامك املتا ة للعموم واملبوبة حبسى نو  اجلـنص والسـن وغليـا مـن      الوقت املناسى بشأن
ا  ائص االجتماعية االقت اوية والدميغرا يةأ وحتديد مؤشرات قابلة للقيـاخ مـن أجـك تقيـيم     
التقدم اار  ل التشعي  علـا متألـني األ ـراو واجلماعـات. ويسـتل م القيـام بـذلي أي ـا و ـ           

 نظم ة  ائية متينة.  
وتعتز املؤسسات املنفتحة والشاملةأ والشـفا ية واملسـا لةأ وا تـرام  قـو  اإلنسـانأ       - 51

ــا          ــتعني عل ــتمألني. وي ــك  ــج ال ــن الشــرو  املســبقة األساســية لتفعي ــة م ــة ال يم ونظــم العدال
ا  وي أن تقوم املؤسسات العامـة الوتنيـة وااليـة بتحويـك هيا لـما وآلياهتـا الدادليـة  ـ          

لية ل تيسل املشار ة الوتنيةأ والتشاور واحلوار االجتماعينيأ وةقامة الشرا ات تألون أ ثر  عا
 م  جمات معنية متعدوةأ ووعم منظمات شعبية شاملة متثك اجلماعات اارومة أو املممشة.

وأدلاأ يعتز عدم التميي  وتألا ؤ الفري أمـام اجلميـ  عن ـرين مـن عناصـر الـتمألني        - 55
ــة. ويشــ  ــات رئيســية      ــا ي األيي ــة واإلق ــا  االجتمــاعي عقب ــى النمطي ــ  والقوال ألك التميي

 مشار ة ال عفا  واارومني من اجلماعات واأل راو.   أمام
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 السياسات الرامية ة  تع ي  قدرة الناخ علا املشار ة  - 6 
 االستثمار ل ا دمات االجتماعية واحلماية االجتماعية  

م اجليـد والرعايـة ال ـحية األساسـية السـبيك أمـام ال ـعفا         ميألن أن ميمد تعمـيم التعلـي   - 56
واارومني من األ ـراو للذـروج مـن وائـرة الفقـر.  احلمايـة االجتماعيـة تـو ر  ـمانات الـدعم           
باحلــد األوم مــن الــددك وا ــدمات األساســيةأ ممــا حيســن مــال األســر املعيشــية الفقــلة علــا   

تذفيــف مــن املذــاتر الــيت تواجممــا. وهــذ    صــعيدو ال ــحة والتعلــيمأ وميألــن األســر مــن ال  
 التدابل تيسر بنا  رأخ املال البشرو وميألن أن تألون نقطة انطال  عملية التمألني.  

ول العقد املا يأ أ ر  قدر  بل مـن التقـدم ل حتسـني معـدالت االلتحـا  بـالتعليم        - 53
تبقا  التالميـذ وةمتـام   االبتدائي. ولألن ال ت ال  غـرات  ـبلة قائمـة علـا مسـتوى معـدالت اسـ       

وراستمم ونوعية التعليم الذو يتلقونه. وعالوة علا ألليأ ال يـ ال االلتحـا  بـالتعليم الثـانوو     
والعـايل ميثـك حتــديا ل العديـد مــن البلـدان. وينبغــي  ـذلي بــذل جمـوو ة ــا ية لتع يـ  نوعيــة        

ل من قبيك  يـاوة عـدو   التعلم وحتسني معدالت استبقا  التالميذ وةمتام وراستمم من دالل تداب
ــ  التألــاليف        ــاهج الدراســيةو ودف ــد املن ــدارخو وتو ي ــ  ةوارة امل ــؤهلنيو وتع ي املدرســني امل
املباشرة وغل املباشرة ألات ال لة بالتعليم )أو رسوم الألتى املدرسية وال و املدرسـي املو ـد   

السـالمة أ نـا  تنقـك     والغدا  والنقك(و وتـو ل الـدعم املـايل أو العـيين لبسـر ال ـعيفةو وحتسـني       
الطــال  مــن املــدارخ وةليمــاو وتــو ل التعلــيم غــل النظــامي والتعلــيم املمــين والتعلــيم عــن بعــد   

 بتألاليف معقولة.
والتربيــة الوتنيــة عامــك  اســم األييــة ل تع يــ  قــدرات األ ــراوأ ةأل أ ــا تبلــور وعــي   - 52

مستنلة من دـالل تـو ل املعلومـات    املواتنني حبقوقمم ومسؤولياهتمأ ومتألن من اختاأل قرارات 
األساسية عن السياسات واألولويات العامةأ مبا ل أللي اعتمـاوات املي انيـة واإلنفـا . وميألـن     

ــامي وغــل ال       ــيم النظ ــن تريــق التعل ــة الوتنيــة ع ــني التربي ــ  منظمــات    تلق ــامي وبشــرا ة م نظ
 .املد  ا تم 
لعامــة حتســني ةمألانيــة االســتفاوة مــن وال يترتــى عــن االســتثمارات ل  ــال ال ــحة ا - 51

ددمات مرا ق الرعاية ال حية األساسية  حسىأ بك أي ا ختفي  التألـاليف املاليـة والبشـرية    
اليت ستتألبد ل املستقبك نتيعة عوامك مثك سو  التغذيةأ والو يات النفاسية وو يات األتفـالأ  

ةأ والتغيـى باسـتمرار عـن املدرسـة     وانتشار األمراب املعدية وغل املعديـة واألمـراب املسـتوتن   
العمك أو االنقطا  عنمما بسبى اعتالل ال حة. ومتألن هذ  االستثمارات الناخ مـن العـي     أو

 ياة صحية ومنتعة بقدر أ ز. ويؤ ر سو  احلالة ال حية ل مرا ك الطفولة املبألرة سلبا علـا  
الئقأ وبالتايلأ من  ري ا روج نتائج التعلمأ األمر الذو يقلك من  ري احل ول علا العمك ال
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من وائرة الفقر ال قا. واعترا ا بأيية الرعاية ال ـحية األساسـية ل التنميـة الشـاملة واملسـتدامةأ      
ي طل  عدو مت ايد من البلدان ب صالب صحي شامك من أجك حتقيق التغطية الشاملة با ـدمات  

والنـمج الـيت تألللـت بالنعـاب مـن       . وينبغي تشعي  تباول املعـارإ بشـأن السياسـات   (5)ال حية
 أجك مساعدة احلألومات اليت تسعا ة  و   نظم للرعاية ال حية الشاملة.

ــار الســلبية لل ــدمات والألــوار  االقت ــاوية        - 52 ــن ا   ــف م ــة ختف ــة االجتماعي واحلماي
واالجتماعيةأ وحتول وون وقو  املـواتنني  ـدوا ل بـرا ن الفقـر بف ـك تـو ل الـدعم املؤقـت         

الطويك املدى ل مان ووام أسـبا  املعيشـة ل بعـ  احلـاالت. ول بعـ  البلـدانأ تشـمك         وأ
احلماية االجتماعية التحويالت االجتماعية املشروتة أو غـل املشـروتة للفةـات املسـتمد ة مـن      
السألان اليت يراو متا معاجلة األسـبا  الألامنـة ورا  الفقـر واإلق ـا . وةورا ـا للمنـا   ااتملـة        

ماية االجتماعيةأ ما  تةت بلدان نامية  ـثلة تعمـك علـا ةنشـا  أو تع يـ  أنظمـة أو بـرامج        للح
احلماية االجتماعية  يما. وت ـم العديـد مـن بـرامج التحـويالت االجتماعيـة ل صـلبما عن ـرا         
لالستثمار ل القدرات البشريةو واالستفاوة من هذ  الـزامج مشـروتة باملوافبـة علـا املدرسـة      

الفحوي ال ـحية بانتظـامأ أو باملشـار ة ل بـرامج التـدريى املمـين أو التـدريى علـا         وةجرا  
املمــارات. لألــن هــاب هــذ  الــزامج ل تألســل  لقــة الفقــر املتــوار  مــن جيــك ة  آدــر ول   
التشـعي  علـا الـتمألني يتوقـف ة   ـد  ــبل علـا تـو ل ا ـدمات االجتماعيـة ألات النوعيــة          

 دمات علا التألفك بالطلى املت ايد.اجليدة وعلا قدرة تلي ا 
 

 حتسني  ري احل ول علا العمك الالئق واألصول اإلنتاجية األدرى  
ال يـــو ر العمـــك الالئـــق الـــددك  قـــ أ بـــك يتـــيف أي ـــا   ـــا  للتفاعـــك االجتمـــاعي  - 57

واالعتراإ بـالفرو وادـك ا تمـ  ويشـألك م ـدر شـعور بالألرامـة. والعمـك الالئـق ميثـك متـذ             
 دى الوسـائك الرئيسـية لـتمألني األ ـراو. ولألـن العمـك  قـ  ال يـؤوو بال ـرورة ة           ال فة ة

حتسني نوعية احلياة. بك ةن معظم األشذاي الذين يعيشون ل  قر يعملون ل الواقـ  ل  ـال   
 راعة الألفاإ أو يشغلون وفائف متدنيـة املمـارات ومنذف ـة األجـور تتسـم بسـو  فـروإ        

ني الناخ بف ك العمكأ ينبغـي عـدم اال تفـا  ب يـاوة  ـري العمـك       العمك. ومن أجك تع ي  متأل
وحتسني نوعيتهو ويتعني ةجرا  تددالت متنوعة من أجك حتسني ةمألانية احل ـول علـا العمـك    
الالئــقأ مبــا ل أللــي مــا يلــي: اســتعراب وتعــديك قــوانني وأنظمــة العمــكو وتنقــيف السياســات   

__________ 

حية الشـاملة مـن أجـك النمـو الشـامك      انظر بيـان رئـيص البنـي الـدويل أمـام املـؤمتر العـاملي املعـين بالتغطيـة ال ـ           (5) 
 و متـــــــاب ل املوقـــــــ   6153واملســـــــتدام الـــــــذو عقـــــــد ل تو يـــــــو ل  ـــــــانون األول/ويســـــــمز      

-http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2013/12/06/political-leadership-universal التـــــــــــــــــايل:

health-coverage-world-bank-japan. 
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م احلــد األوم لبجــور أو التفــاوب اجلمــاعي املتعلقــة بســو  العمــكأ ألغــراب منــما مــثال وعــ 
احلــوا   املاليــة وال ــريبية لالســتثمار اإلنتـــاجي ل املؤسســات ال ــغلة والبالغــة ال ـــغرو         أو

وحتسني موا مة سياسات سو  العمك م  سياسات االقت او الأللـي والسياسـات االجتماعيـةو    
ا  غـل النظـامي مـن أجـك حتسـني      وتع ي  احلوار االجتماعيو وحتفي  اجلمـات الفاعلـة ل القطـ   

 فروإ العمكو ووعم املنظمات القائمة علا الع ويةأ مثك التعاونيات.
وتعتز األصول املنتعة أو املاويـة األدـرىأ مثـك األرا ـي واملسـا ن وا ـدمات املاليـةأ         - 56

عوامك أساسية ل جعك الناخ قـاورين علـا حتمـك ال ـدماتأ وتوسـي  نطـا  ا يـارات املتا ـة         
هلمأ والتغلى علا الفقر. ومثة  اجة علا وجـه ا  ـوي ة  و ـ  سياسـات مـن أجـك تـأمني        
احل ــول علــا األرا ــي واملــوارو املت ــلة متــا و يا هتــاأ وال ســيما لفائــدة صــغار املــ ارعني           
والشعو  األصلية. وتعميم ا دمات املالية استراتيعية هامة أدرى لـتمألني النـاخ.  معظـم مـن     

يوجدون دارج نطا  النظام امل رل الر يأ وبالتايل ال يسمك عليمم الوصـول  يعيشون ل  قر 
ل املائــة مــن  21ة  االئتمـان امليســور التأللفــة. وتفيـد بيانــات البنــي الـدويل أن مــا يقــر  مـن     

ل املائة من البالغني الـذين يعيشـون بأقـك مـن ووالريـن ل       77البالغني ل البلدان الناميةأ ومنمم 
. ودى بذل م يد من اجلمـوو مـن أجـك توسـي  نطـا       (6)يست لديمم  سابات م ر يةاليومأ ل

ــةأ مبــا ل أللــي االودــار ا تمعــي واالئتمــان       احل ــول علــا تائفــة عري ــة مــن ا ــدمات املالي
والتــأمني البــالص ال ــغر والتمويــك الريفــي واألعمــال امل ــر ية املتنقلــةأ ة  جانــى حتســني اإلملــام   

واإلوارية من أجك استذدام هذ  ا ـدمات علـا  ـو أ ثـر ةنتاجيـة. ول الوقـت       بالشؤون املالية 
ــة االســتفاوة مــن       ــة وةمألاني ــد مــن االهتمــام علــا حتســني اإلوارة املالي ــ  امل ي نفســهأ ينبغــي تر ي
ا دمات املاليةأ بسبك منما تشعي  ممارسات اإلقراب املسؤول واملستدام من جانى تائفـة مـن   

ليــةأ مثــك امل ــارإ التعاريــة أو التعاونيــات املاليــة أو مؤسســات التمويــك   مقــدمي ا ــدمات املا
 البالص ال غر أو املنظمات األهليةأ وعما للمشاري  التعارية املنتعة ولتنمية رأخ املال البشرو.

 
 تع ي   ري احل ول علا تألنولوجيا املعلومات واالت االت  

ــات   - 5٩ ــا املعلوم ــأن تألنولوجي ــراإ ب ــاخأ    لقــد ا االعت ــتمألني الن ــة ل واالت ــاالت أواة قوي
وتع ي  املشار ةأ والق ا  علا الفقرأ وحتقيق تنمية شاملة ومستدامة حمورها اإلنسان. و سى 

باليـني   3االحتاو الدويل لالت االتأ سيقار  عـدو مسـتذدمي اإلنترنـت ل مجيـ  أ ـا  العـا        
ــام    ــة ع ــمم ل الب   6152مســتذدم ل  اي ــان من ــدو   )ســيألون الثلث ــة(أ وســيقار  ع ــدان النامي ل

__________ 

 (. متـاب ل املوقـ  التـايل:   Global Findexأ قاعدة بيانات تعمـيم ا ـدمات املاليـة ل العـا  )    انظر البني الدويل (6) 
http://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/global-findex (  ــا املوقـــــ  ل ــران/ 31اتلـــــ  علـــ    يـــ

 (.6152 يونيه
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باليـني ل منطقـة    3.2باليـني اشـترا) )سـتألون منـما      7اشترا ات األجمـ ة اامولـة وا لويـة    
. وقـد اسـتغلت مبـاورات ةتائيـة عديـدة مبتألـرة علـا ال ـعيدين الـوتين          (3)آسيا وااي  اهلاوئ(

عـابأ بـد ا مـن بـرامج     والشعيب علا  د سوا  ةمألانـات تألنولوجيـا املعلومـات واالت ـاالت بن    
ت ال هنا)  التحويالت النقدية ووصوال ة  أنظمة رصد الألوار  واإلنذار املبألر. وم  ألليأ ال

 عوة رقمية  بلة ومتعدوة األبعاوأ م  وجوو  غرات ل  ك من الرب  اإللألترو  واالستذدام 
ا  علــا ســبيك املثــال. بــني امليســورين وااــرومنيأ واملنــاتق الريفيــة واحل ــريةأ والرجــال والنســ  

وباإل ــا ة ة  احلاجــة ة   يــاوة االســتثمار ل اهليا ــك األساســية وتنميــة املمــارات ل  ــال         
ــا       ــة شــاملة بتألنولوجي ــات تغطي ــي أن ت ــمن احلألوم ــات واالت ــاالتأ ينبغ ــا املعلوم تألنولوجي

داصــا  املعلومـات واالت ــاالت ألات النطـا  العــري أ وصــياغة سياسـات بشــأ ا تـويل اهتمامــا    
ــةأ      ــار الســنأ واألشــذاي ألوو اإلعاق ــة حمــدوة )أو الشــبا أ و ب ــات اجتماعي ال تياجــات  ة

 املماجرين(. والشعو  األصليةأ والنسا أ ومن يعيشون ل الفقرأ والعمال
 

 بنا  املؤسسات العامة الشاملة لتيسل مشار ة الناخ - 3 
ــتمألني علــ    - 61 ــة تنفيــذ اســتراتيعيات ال ــة  يتوقــف مســتوى  عالي ا وجــوو مؤسســات  عال

وشــاملة. وتتمســي املؤسســات العامــة الشــاملة بقيممــا والت اماهتــا  دمــة مجيــ  النــاخ وتيســل  
مشار تمم بغ  النظر عن دلفياهتم. وتع   مشار ة ا تم  املد  وةشـرا ه الفعليـان شـرعية    

 املؤسسات وينميان الثقة  يماأ وهو ما يشألك أساخ ا تم  املتماسي.  
املشار ة أمـرا بـالص األييـة لتحقيـق الـتمألني ألسـبا  وجيمـة متنوعـة.  مـن دـالل           و - 65

املشار ةأ ي ـبف النـاخ مـواتنني أ ثـر صـال ا با تسـا  املعر ـة املدنيـة والسياسـيةأ و يـاوة           
الوعي حبقوقمم ومسؤولياهتمأ وحتمك املسؤولية عن حتسني  يـاهتم والـتحألم  يـه. ومـ  مـرور      

ثقة واملماراتأ وأللي ما يشألك  ا  ا مل يد من املشار ة اليت تـؤوو  الوقتأ يألتسى الناخ ال
بدورها ة  م يـد مـن التغـيل اهليأللـي علـا نطـا  أوسـ . ودتامـاأ تتـيف املشـار ة منظـورات            
جديدة وأ ألارا وُنمعـا مبتألـرة ل عمليـات صـن  السياسـات وتنفيـذهاأ وتـو ر ل ا ن نفسـه         

 .(2)االجتماعية والألرامة الشعور باالنتما  واالعتراإ واهلوية

__________ 

 .http://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2014/23.aspx#.U5h9SPl5PQIانظر:  (3) 

انظر العرب الذو أعد  جون غا نتا حللقة النقاش الر يعة املستوى بشأن تع ي  متألني الناخ للق ـا  علـا الفقـر     (2) 
وحتقيق اإلوماج االجتماعي والعمالة الألاملة والعمك الالئق للعمي  املعقووة ل الدورة الثانية وا مسـني للعنـة   

 (.http://www.un.org/esa/socdev/csocd/2014/JohnGaventa.pdf)متاب ل املوق  التايل:  التنمية االجتماعية.
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غــل أن املشــار ة الواســعة النطــا  ال يــرجف أن تترســ  ل غيــا  مؤسســات شــاملة    - 66
و عالــة. وقــد تــثين البلوقراتيــة أو املقاومــة املؤسســية للتغــيل عــن املشــار ة الشــعبية. وباملثــكأ  

يفقـد النـاخ الثقـة    عندما ال تسفر املشار ة الفعلية عن نتائج ملموسة ل الوقـت املناسـىأ قـد    
واألمــك ل العمليــة أو املــوارو الال مــة هلــاأ ممــا يــؤوو ة  ديبــة األمــكأ ول  ايــة املطــاإأ ة   
ة ـــعاإ النـــاخ. ولـــذليأ مـــن املمـــم أن نفمـــم ســـلو) املؤسســـات وأوا هـــا لوفائفمـــا.          

يألــون العديــد مــن املؤسســات القائمــة  مــ ا با ليــات والقــدرات الألا يــة لتيســل           ال وقــد
شار ة. لذاأ ال بد من حتويك  قا ة املؤسسات وتع ي  قدراهتا  سى ما يالئممـاأ مـن أجـك    امل

 تع ي  متألني الناخ.
وميألن تع ي  القدرات املؤسسية ل  االت مثك تنظـيم وتيسـل املشـار ة املدنيـة علـا       - 63

ــة وجلســات االســتما  العامــة واللقــا ات       نطــا  واســ أ مــثال مــن دــالل املشــاورات الدوري
املفتو ة واحلـوار االجتمـاعيو وبنـا  التحالفـات والشـرا اتو وصـن  السياسـات القـائم علـا          
األولةو وتباول املعلومات واملعـارإو وبنـا  قـدرات اجلماعـات وا تمعـات ال ـعيفة لتمألينـما        
مــن املشــار ة الفعالــة. وعــالوة علــا أللــيأ مــن املمــم ةشــرا) خمتلــف أصــحا  امل ــلحة           

لقطاعات ل تع ي  الرؤى واألهداإ والعمليات الشـاملة واملسـتدامةأ   واملؤسسات من خمتلف ا
 ول تطوير رأ اهلا االجتماعي من القدرات.

وقد  ققت جموو التعبةة االجتماعيةأ اليت بدأت ل  ثل مـن األ يـان علـا مسـتوى      - 62
لــدى  القاعــدة الشــعبيةأ ها ــا ل تغــيل العقليــات والســلو)أ ودلــق شــعور أ ــز باملســؤولية    

املــواتنني. وملــدر اإلشــارة ة  أنــه عنــد وعــم املبــاورات الشــعبيةأ يألــون تع يــ  ال ــالت مــ     
الرابطات اجلماعية واحلر ات االجتماعيـة القائمـة وتقويتـما وبناؤهـا أ ثـر  عاليـة بشـألك عـام         
من دلـق مسـا ات وآليـات جديـدة للمشـار ة. ومتلـي التقنيـات احلديثـة مثـك تألنولوجيـات           

ي  واألجمــ ة اامولــة وشــبألات وســائك التواصــك االجتمــاعي ةمألانــات  ــبلة  النطــا  العــر
 لتع ي  قدرة املؤسسات العامة علا الوصول ة  مجمور أوس .  

ــة  ا ــة ل        - 61 ــة أي ــا بأيي ــات الشــفا ية واملســا لة املؤسســية القوي ــاأ تتســم آلي ودتام
ســا لة عــدة أشــألال  ســى وعــم خمتلــف أصــحا  امل ــلحة وةشــرا مم. وميألــن أن تتذــذ امل 

خمتلفةأ مثك احلق ل احل ول علا األجوبة وااللت ام بتقدميماو ووجـو  اإلنفـاأل )القـدرة علـا     
ــدما تفشــك املســا لة(.       ــات االنت ــاإ عن ــة الوصــول ة  آلي  ــمان اختــاأل اإلجــرا ات وةمألاني

ومؤسسـات  وتشمك آليات املسا لة القواعد واإلجرا ات اإلوارية الوا حةأ واألتـر القانونيـةأ   
الرقابةأ ومراجعة احلساباتأ ومـا ةليمـا مـن  ـواب  ومـوا ينأ مبـا ل أللـي ةشـرا) املـواتننيأ          
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ل مان ملاو  املؤسسات العامة وتنفيذ السياسات بفعالية وتوا ر املوارو لتقدم مـا يألفـي مـن    
 ا دمات اجليدة.

 ر علـا  يـاة النـاخأ    سا ل املؤسسات العامة عن ةتا ة املعلومـات املالئمـة الـيت تـؤ    وُت - 62
ــة أو البيانــات اإل  ــائية.      ــق بالسياســة العامــة أو التذطــي  أو املي ن مثــك املعلومــات الــيت تتعل
وينبغي نشر هذ  املعلومات عـن تريـق تألنولوجيـات املعلومـات واالت ـاالت ة  أق ـا  ـد        

مسـتنلة.  ممألن ل مان وصوهلا ة  املـواتنني ل الوقـت املناسـى ومتألينـمم مـن اختـاأل قـرارات        
وستع    ياوة مشار ة وةشرا) ا تم  املد  بدورها الشفا يَة واملسـا لة ل املؤسسـات. ومـن    
أجك  مان احلق ل احل ول علا املعلوماتأ سنت بع  احلألومات قـوانني وأنظمـة )قـانون    

أ علـا سـبيك املثـال( وأنشـأت     6111احلق ل احل ول علا املعلومات الـذو سـنته اهلنـد عـام     
مؤسســية لــدعمما. ومتألـني النــاخ مــن دـالل مــدهم باملعلومــات ميألـن بــدور  مــن وعــم    أتـرا  

 آليات الرصد اليت ُتذ   املؤسسات للمسا لة.  
 

 الق ا  علا التميي  واإلق ا  - 2 
يألمن هدإ آدر من أهداإ  ج التمألني ل ة الـة احلـواج  أمـام املشـار ة. وينبغـي       - 67

  جبميـ  أشـألالهأ مبـا ل أللـي مـن دـالل موا مـة القواعـد         بذل جموو مت ا رة ملألا حة التمييـ 
واملعــايل الدوليــة حلقــو  اإلنســان مــ  األتــر السياســية والقانونيــة الوتنيــةأ مبــا يشــمك تعــديك   

ةلغا  القوانني واملمارسـات التميي يـة ل نظـم العدالـة الر يـة وغـل الر يـة علـا السـوا و           و/أو
ــة نظــم التســعيك املــد و   ــدى     وحتســني تغطي ــانو  ل ــة ل ا ــال الق ــوعي وحمــو األمي ــ  ال وتع ي

ــا ة        ــة و ي ــا العدال ــوقمم )أو   ــوهلم عل ــراوا ومجاعــات بشــأن  ق ال ــعفا  واملممشــني أ 
األرا ي واالستفاوة من ا دمات املاليةو و قو  امللأليةو واحلقـو  ل املـلا ( ومسـؤولياهتم    

مثك نظم احل ـصأ للوصـول ة  الفةـات      مواتننيو واختاأل تدابل داصة أو حمدوة األهداإأ
املســتبعدة أو اارومــةأ عــالوة علــا التــدابل ألات الطــاب  الشــامكو وتــو ل التوجيــه والتــدريى   
ملقدمي ا دمات العامة للت دو للتمييـ  بشـألك  عـالو وحتديـد املعـايل واملواقـف والت ـر ات        

ل الســلطة وتــؤوو ة  التمييــ أ  والقوالــى النمطيــة االجتماعيــة الــيت ختلــق أوجــه عــدم التما ــك
 وتع ي  أنشطة الدعوة الرامية ة  تغيل أللي.

ويألتسي تسعيك املواتنة أييـة داصـة  مـددك ة  الق ـا  علـا التمييـ  واإلق ـا .         - 66
ــة        ــاخ مــن املطالب ــة ومتألــن الن ــة القانوني ــو ر اهلوي ــة للتســعيك املــد  ت وينبغــي ةنشــا  نظــم  عال

جمــد ممألــن لتحديــد وة الــة احلــواج  الــيت حتــول وون التســعيك   حبقــوقمم. وينبغــي بــذل  ــك
 املد أ مبا ل أللي من دالل احلمالت اإلعالمية ومحالت التسعيك.
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 اال تياجات ا اصة أل ريقيا وأقك البلدان توا - با  
 اال تياجات ا اصة أل ريقيا - 5 

ــام بــ        - 6٩ ــا القي ــة أ ريقي ــن أجــك تنمي ــدة م ــه  تواصــك الشــرا ة اجلدي ــورو ل توجي دور حم
أولويات تنمية أ ريقيا وسألا ا. وحير   اليا تقدم  بل ل حتسني نتائج التنميـة االجتماعيـة ل   
مجيــ  أ ــا  القــارةأ وتع يــ  أوا  القطــا  ال راعــي واالســتثمار ل اهليا ــك األساســية والطاقــة.   

القـارة. ويعـ    مـو      وتواصك الشرا ة اجلديدة أي ا وورها ااورو ل حتسـني احلو مـة ل  
التحسينات ل هـذ  ا ـاالت ألات األولويـة لـدى الشـرا ة اجلديـدة سـعي أ ريقيـا  ـو التنميـة           
الشاملة والتحويلية و و حتقيق السالم الدائم. واستشرا ا للمستقبكأ سيتم تع يـ  هـذ  اجلمـوو    

ول القـارو دـالل   أ اليت هتدإ ة  توجيه التح6123من دالل مقترب دطة االحتاو األ ريقي 
ا مسني عاما املقبلة عن تريق النموب بالنمو االقت ـاووأ وو ـ  ععلـة التنميـة االجتماعيـةأ      

 ومتألني املواتننيأ والتألامك األ ريقي.  
ل املائــة  1.7ورغــم أن النمــو االقت ــاوو ل أ ريقيــا اعفــ  عــن معدلــه الــذو بلــص    - 31
ال ــاور عــن ةوارة  4102اصووةة ل ا ا اووة  منشوووا الة وول وا او اووة  ا   أ  ــ ن 6156 عــام

الشــؤون االقت ــاوية واالجتماعيــة التابعــة لبمانــة العامــة يتوقــ  أن ينمــو اقت ــاو القــارة بنســبة  
ــة عــام   2.6 ــة عــام   1.5و  6152ل املائ ــا    6151ل املائ ــو أ ريقي . وهــذا يعــين أن معــدل ت
النمو علا أساخ الطلى القـوو علـا    ي ال يعاول ِ عف املتوس  العاملي تقريبا. ويقوم هذا ال

السـل  األ ريقيـةأ والبيةــة الداعمـة الـيت تتيحمــا سياسـات االقت ـاو الأللــيأ و يـاوة االســتمال)        
واالســتثمار. ةال أن العديــد مــن البلــدان األ ريقيــة   تألــن قــاورة علــا جعــك هــذا النمــو تــوا     

جانى انتشـار واسـ  النطـا      شامال.  الفوار  بني اجلنسني ل  ري العمك تظك مستمرةأ ة 
للبطالة والعمالة الناق ـة واألجـور املتدنيـة. ويسـتمر أي ـا تفـاقم عـدم املسـاواة وادـك البلـدان           

 و يما بينما.
وقد ا ة را  بعـ  التقـدم ل احلـد مـن الفقـر. وبلغـت نسـبة سـألان أ ريقيـا جنـو             - 35

ل املائــــة ل  26.1 ووالر ل اليـــوم  5.61ال ـــحرا  الألـــزى الـــذين يعيشـــون بأقـــك مـــن       
. ومن أجك مواصـلة جمـوو   (1)5٩٩1ل املائة ل عام  12.1أ منذف ة من نسبة 6151 عام

احلــد مــن الفقــر ودلــق  ــري تــو ل ســبك العــي  الألــرم للعميــ أ دــى أن يتــرجم النمــو ل    
أ ريقيا ة  تو غين بفري العمك. و   يألون النمو من فا ومستداما وشـامالأ دـى مـثال أن    

__________ 

(أ متا ـة  6152لفريـق حبـو  التنميـة التـاب  للبنـي الـدويل )       PovcalNetانظر األواة اإللألترونية لتحليك الفقر  (1) 
 )اتلــــ  عليمــــا ل   يـــــران/   http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/index.htm?1,0ل املوقــــ  التــــايل:   

 (.6152 يونيه
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د من ارتفا  عدو الشـبا  املـتعلمني واألشـذاي ألوو اإلعاقـة والفةـات ال ـعيفة األدـرى        حي
بــد  والنسـا  الـذين يعـانون مــن البطالـة أو العمالـة الناق ـة. وباإل ــا ة ة  اجلمـوو الوتنيـةأ ال        

أي ا من التعاون والـدعم الـدوليني جلعـك تنميـة أ ريقيـا أ ثـر اسـتدامة و ـوالأ وال سـيما مـن           
فيف عى  ويون القارة وختفي  تألاليف معـامالت ةرسـال التحـويالت املاليـةأ ومـن      دالل خت

دالل احلد من دسارات رأخ املال االستثمارو واإليراوات املتأتية من دالل التد قات املاليـة  
 املشروعة. غل
وال بـد مــن بــذل م يــد مــن اجلمــوو لألـي يتســم للنــاخأ وال ســيما الشــبا  والفةــات    - 36

ال ـعيفة األدـرىأ احل ــول علـا عمـك مـربف ومنــتج علـا نطـا  واسـ . وتقــدر          االجتماعيـة 
عــاملني ل أ ريقيــا جنــو  ال ــحرا  الألــزى   2مــن أصــك  ــك   3منظمــة العمــك الدوليــة أن  

. وتتطلـى معاجلـة هـذا الو ـ  اسـتثمارات مسـتدامة ل       (2)ميارسون أشـألاال هشـة مـن العمالـة    
وة ةنتاجيـة وتـو القطـا  ال راعـيأ و يـاوة الت ـني        قطاعات تعتمد علا العمالة الألثيفـةأ و يـا  

ــة ل      ــة واملشــار ة االســتراتيعية ل سالســك القيمــة العاملي ــني البلــدان األ ريقي والتعــارة  يمــا ب
ال ناعات التحويلية وا دمات. وحتتاج البلدان األ ريقية أي ا ة  االستمرار ل تع يـ  و يـاوة   

صـحة جيـدة. وهـذا األمـر يتطلـى االسـتثمار ل تنميـة         االستثمار ل قوى عاملـة متعلمـة ألات  
املمارات التقنية واملمنية والتعلم مدى احلياةأ وتع ي  نظم التعليم ل مجي  املسـتوياتأ وحتسـني   
النتـــــائج ال ـــــحيةأ وداصـــــة ل  ـــــال صـــــحة األم والطفـــــكأ و ـــــمان تـــــو ل احلمايـــــة   

 األساسية. االجتماعية
ــيت    - 33 ــة م ــاعفة اجلمــوو ال ــا الفقــر     وبغي ــة مــن أجــك الق ــا  عل ــدان األ ريقي ــذهلا البل تب

واجلو  و مان بقا  الق ا  علا الفقر  من أو  اهتماماهتـاأ أعلـن رؤسـا  الـدول األ ريقيـة      
سنة ال راعة واألمن الغـذائي ل أ ريقيـاأ وأللـي ختليـدا للـذ رى السـنوية العاشـرة         6152عام 

ل أ ريقيـا. ويمـدإ الزنـامج ة  حتويـك ال راعـة ل      العتماو الزنامج الشامك للتنميـة ال راعيـة   
القــارةأ بواســطة تســذل  ــري النمــو الشــامك والتنميــة املســتدامة ل ــمان اال وهــار املشــتر)     
وحتســني ســبك العــي  للعميــ . ومنــذ اعتمــاو الزنــامجأ فلــت  ــرورة االســتثمار ل ال راعــة  

علـا املسـتويات الوتنيـة واإلقليميـة      األ ريقية حتتك مألانة عاليـة ل جـداول أعمـال السياسـات    
ــا مــدى العقــد        ــد حتســن.  عل ــي هــو أن األوا  ال راعــي ق ــة. واألهــم مــن ألل ــة والعاملي والقاري

ــاتج االــي اإلمجــايل ال راعــي  ــو      ــةأ وهــو  2املا ــيأ بلــص املتوســ  الســنوو لنمــو الن ل املائ
 يفو  معدالت النمو دالل العقوو السابقة بألثل. ما

__________ 

ــةأ    (2)  ــك الدوليــ ــة العمــ ــى العمــــك   World of Work Report 2014: Developing with jobsمنظمــ ــفأ مألتــ  )جنيــ
 (.6152 الدويلأ
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يأ   خيف  حتسن األوا   ـثلا مـن مسـتويات الفقـر وانعـدام األمـن الغـذائي        وم  ألل - 32
ــ ال بلــدان عديــدةأ وال ســيما ل منطقــة الســا ك والقــرن األ ريقــيأ تواجــه      ل القــارة. وال ت
ــا جنــو  ال ــحرا        ــدان أ ريقي حتــديات  ــزى ل ةتعــام مواتنيمــا. ول الواقــ أ لــن حتقــق بل

داإ اإلتائيــة لبلفيــة املتمثلــة ل دفــ  نســبة الســألان الــذين   الألــزى الغايــة ااــدوة ل األهــ 
. وعلـا الـرغم مـن ة ـرا  تقـدم متوا ـ  ل       6151يعانون من اجلو  ة  الن ف حبلول عـام  

دف  مستويات نقـص التغذيـة ل السـنوات األدـلةأ ال تـ ال املنطقـة وون اإلقليميـة تسـعك         
. وتقــدر منظمــة األغذيــة وال راعــة أن  (7) يمــا أعلــا معــدالت انتشــار نقــص التغذيــة ل العــا  

مليـون نسـمة( عـانوا     666.7ل املائة من  مو  سألان أ ريقيا جنو  ال حرا  )أو  62.6
. وعـالوة علـا أللـيأ مـن املتوقـ  أن يرتفـ        (6)6153-6155من نقص التغذية دالل الفترة 

وون اإلقليميــة مــن   العــدو املطلــق لبشــذاي املعر ــني النعــدام األمــن الغــذائي ل املنطقــة         
 .(٩)6166مليون عام  255ة   6156مليون ل عام  317

 
 اال تياجات ا اصة ألقك البلدان توا - 6 

تواصك انتعاش أقك البلدان تـوا مـن األ مـة االقت ـاوية العامليـة بـوتلة معتدلـةأ ةأل بلـص          - 31
ــا    ــي  يم ــة ل عــام   1.2معــدل النمــو الألل النمــو  او بنســبة   . ورغــم أن معــدل 6153ل املائ

ل املائــة عــن العــام الســابقأ  ــ ن عــدو البلــدان الــيت  ققــت أو ملــاو ت مســتوى النمــو     5.3
ل املائــةأ   يتعــاو    7والــذو قــار    6151-6115الأللــي الســنوو املســعك ل الفتــرة    

أ 6151-6115بلدا. وال ي ال الفقر املدق  واس  االنتشـار.  اسـتناوا ة  بيانـات الفتـرة      55
ووالر  5.61ل املائة من سألان أقك البلدان توا يعيشون حتت عتبة الفقـر البالغـة    11.6ن  ا

(. وقـد أ ـر  التقـدم  ـو حتقيـق أهـداإ احلـد        5أ املر ـقأ اجلـدول   A/69/95-E/2014/81)انظر 
فــال علــا معــدالت تــو عاليــة. ولــذلي  مــن الفقــر واألهــداإ اإلتائيــة األدــرى  يثمــا ا احل 

سيألون من املمم احلفال علا معدالت النمو االقت اوو اليت حتققت    ا نأ وةدـاو امل يـد   
من  ري العمـك املنـتج والالئـق مـن أجـك تيسـل تقـدم  ـبل ل التنميـة البشـرية واالجتماعيـة.            

 ريـدة علـا جبـمات متعـدوة.     وم  ألليأ تواجه أقك البلدان توا  معموعة حتديات اقت اوية 
__________ 

 (.6153)نيويور)أ  4102تقر ر األهداف اإلمنةئيل  أل فيل  اةم  األمم املتحدةأ (7) 

حة ول  ”وال ندو  الدويل للتنمية ال راعيةأ وبرنامج األغذيـة العـامليأ    أذية وال راعةمنظمة األمم املتحدة لبغ (6) 
ــم املتحــدة    “: األمووغ ا يوو ائع ادااووةةد ا ااوودة   4102اناوودام األمووغ ا يوو ائع ا ا اووة     ــة األم ــاأ منظم )روم

 (.6153لبغذية وال راعةأ 

 Stacey Rosen and others, “International Food Security Assessment, 2012-22”, Outlook No. GFA-23انظـر:   (٩) 

(Washington, D.C., United States Department of Agriculture, Economic Research Service, July 2012). 

http://undocs.org/ar/A/69/95
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وهـي علــا وجـه ا  ــوي عر ـة بشــألك غــل متناسـى لل ــدمات والتقلبـات الــيت تشــمدها      
 االقت اوات املتقدمة و  ار املناخ والألوار  الطبيعية.

ــدم ااــر  ال      - 32 ــا أن التق ــة عل ــ  املؤشــرات االجتماعي ــدل مجي ــذا    وت ــا. وه ــ ال متفاوت ي
أقـك البلـدان تـوا يـتعني عليمـا قطـ  أشـوا  أتـول مقارنـة          يعـ ى ل جـ    ـبل منـه ة  أن      ما

مبعموعات البلدان األدرى من أجك حتقيق األهداإ اإلتائيـة العامليـةأ بينمـا متلـي مـوارو أقـك       
منما لتحقيقما. ول الوقت نفسهأ ي واو عدو السألان ل أقك البلدان توا  يـاوة سـريعةأ وهـذا    

ألن واهليا ك األساسـية علـا سـد ا تياجـاهتم. وعـالوة      يسبى ةجماوا لقدرة األرا ي والس ما
علا ألليأ تظك احلاجة ملحة ة  نظم للحماية االجتماعية الشاملة واملستمرة مـن أجـك تـو ل    

أن  السل  وا دمات األساسـية وتع يـ  القـدرة علـا التحمـك تـوال وورة  يـاة النـاخ. ورغـم         
ان االجتمـاعي وأن ووال  ـثلة منـما    معظم أقك البلدان توا و عت بع  برامج شبألات األمـ 

بذلت جمووا لتوسي  وتع يـ  األتـر املؤسسـية لتلـي الـزامجأ  ـ ن غالبيـة تلـي ا طـ  تعمـك           
 علا أساخ خم ص الغرب وتفتقر ة  االستدامة.

ول  ـال التعلـيمأ تشـمد معـدالت االلتحــا  باملـدارخ ارتفاعـا متواصـالأ  مـا حيــر           - 37
 ؤ اجلنسـني علـا مسـتوى التعلـيم االبتـدائي ل  ـثل مـن أقـك البلـدان          تقدم هام  و حتقيق تألا

م توا. غل أنه علا الرغم من النعا ات الألبلة اليت شمدها عدو قليك من البلـدانأ  ـ ن التقـد   
يسل  طا أبطأ  يما يتعلـق بتحسـني معـدالت ةمتـام الدراسـة. وعـالوة علـا أللـيأ ات ـف أن          
عدو امللتحقني باملدارخ يقك  لما ارتف  مستوى التعليمأ مبا ل أللي التـدريى املمـين والتعلـيم    
ــيم االبتــدائي والثــانوو ول حمــو األميــة          ــتقين. ورغــم التحســن ل  ــري الوصــول ة  التعل ال

با أ يفتقر  ثل منمم ة  قدر  اإ من املمارات الال مـة للعمـكأ وهـم ةمـا عـاتلون      الش بني
 عن العمك أو غل قاورين علا ةداو عمك الئق.

ورغم اعفاب نسبة األشذاي الـذين يعـانون مـن نقـص التغذيـة ل أقـك البلـدان تـوا          - 36
أ 6153-6155فتــرة ل الســنوات األدــلةأ  قــد  ــان النعــاب ل معاجلتــه هامشــيا.  فــي ال  

 أمليـــون شـــذص يعـــانون مـــن اجلـــو . غـــل أن يســـة بلـــدان هـــي ة يوبيـــا  616 ـــان  ـــو 
  يــس مــن ســألا ا لــدى الفقــر مــن احلــد اســتطاعت والنيعــر ونيبــالأ وروانــداأ وبــنغالوي أ

أقك البلدان توا أ ـر ت تقـدما    معظم أن ورغم. سوا   د علا املطلقة والقيمة النسبية القيمة
ــروا ل  ــن         مط ــايتني م ــما غ ــك من ــدو قلي ــص ســوى ع ــاتأ   يبل ــال واألمم حتســني صــحة األتف

األهداإ اإلتائية لبلفية يا دف  معدالت و يات األتفال بنسبة الثلثنيأ ودف  معـدالت  
أنــه  و يـات األممـات بنسـبة  ال ــة أربـا . ورغـم ارتفـا  معــدل اإلصـابة باملالريـا والسـكأ ةال         
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معـدالت اإلصـابة بفـلوخ نقــص املناعـة البشـرية اعفا ــا       يواصـك اعفا ـه. واعف ـت أي ــا   
 تفيفاأ م  ة را  م يد من التقدم ل احلد من الو يات املت لة باإليد .

 
 تنفيذ الزامج املتعلقة بالفةات االجتماعية واإلوماج االجتماعي -جيم  

لـا صـفوإ   ال ت ال الفةات االجتماعية املممشة تارخييا تطغا بشألك غـل متناسـى ع   - 3٩
ــن ال      ــه باســتمرارأ مم ــم عر ــة ل ــر أو ه ــذين يعيشــون ل  ق ــك    ال ــا عم ــور عل يســتطيعون العث

الذين ميارسون أعماال غل مستقرة أو غل م مونةأ واملسـتبعدين مـن املشـار ة الألاملـة ل      أو
ا تمـــ . وباإل ـــا ة ة  االســـتراتيعيات الشـــاملة الراميـــة ة  النـــموب بالتنميـــة االجتماعيـــةأ 

دعي احلاجة أي ـا اختـاأل تـدابل تسـتمدإ  ةـات اجتماعيـة حمـدوة مـن أجـك معاجلـة أوجـه            تست
احلرمان اليت تنفرو متا وون غلهاأ ما يساعد بالتايل علا حتقيـق التألـا ؤ ل الفـري. وي ـطل      

يتع أ من جموو تنفيذ نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعية مـن دـالل الـزامج     جب   ال
 ر   علا  ةات اجتماعية حمدوة.  اليت ت
ى وتشألك األسر املتمألنة اجليدة األوا  اليت يتمت  مجي  أ راوها حبقـوقمم اإلنسـانية قـو     - 21

الــذ رى الســنوية العشــرين للســنة الدوليــة   6152تســمم ل حتريــي التنميــة. وي ــاوإ عــام  
والتـوا ن بـني العمـك    لبسرة. ور  ت األعمال التح لية لال تفال متا علـا موا ـي  الفقـرأ    

واألسرةأ والت امن  يما بـني األجيـال. وقـد ُنفـذت األنشـطة التح ـلية لال تفـال بالـذ رى         
الســنوية علــا ال ــعيد الــوتين واإلقليمــي والــدويلأ وا ــطلعت متــا املنظمــات غــل احلألوميــة    
يـة  واملنظمات األهلية علا وجه ا  وي. وأبر ت البحو  واالستعرا ـات اإلقليميـة والدول  

اليت أجريت ل ةتار العملية التح لية اإلسمامات اهلامـة للسياسـات الـيت تر ـ  علـا األسـرة       
ــك           ل ــني العم ــوا ن ب ــالأ وحتســني الت ــة بالنســبة لبتف ــائج ةدابي ــق نت ــرأ وحتقي ــن الفق احلــد م

واألسرةأ وتع ي  الرواب   يما بني األجيـال. وميألـن التبـا   ـج ير ـ  علـا األسـرة ل و ـ          
ات أن يؤوو ة  تع ي  اجلموو الرامية ة  حتقيـق التنميـة املسـتدامة مـن دـالل الت ـدو       السياس

 الشامك للتحديات القائمة  يما بني األجيال.
وو عت الذ رى السنوية العشرون للسنة الدولية لبسرة ة  الـتفألل ل احلالـة الراهنـة     - 25

ويـة. وتن ـىم معظـم السياسـات ألات     لعملية و   السياسات األسـرية ول  االهتـا ألات األول  
املنحا األسرو علا ترتيبات ال ـحةأ والتعلـيمأ واإلسـألانأ والرعايـةأ ل فـك ت ايـد التر يـ         
أي ا علا العالقات بني األجيال. وتو ر السياسات احلألومية الـدعم واحلمايـة لبسـر ال ـعيفة     

 يـ  بوجـه دـاي علـا األسـر      من دالل التدابل التشريعية ونظم احلماية االجتماعيـةأ مـ  التر  
اليت لديما أتفال صغار واألسر املعيشية اليت ترأسما النسا . وقـد منحـت أي ـا عـدة سياسـات      
منــما األولويــة للشــرا ات مــ  املنظمــات الــيت تر ــ  علــا األســرةأ والقطــا  ا ــايأ وســائر   
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ل و ـ    أصحا  امل لحة املعنيني. واعتمد بع  الدول دططا وتنية لبسرة لالسترشاو متـا 
ــا        ــة عل ــةأ  يمــا اختــذ بع ــما ا دــر أي ــا دطــوات إل ــفا  الالمر  ي سياســات أســرية متين
ا ــدمات والــزامج األســرية مــن قبيــك ا ــدمات والــزامج املت ــلة بــ جرا  التحــويالت النقديــة 

يــ ال يعيــق  وتــو ل الرعايــة لبتفــال. غــل أن عــدم  فايــة البحــو  واإل  ــا ات الدقيقــة ال  
أسرية. وباإل ا ة ة  حتسـني البيانـات واملؤشـراتأ  ـ ن النـموب بالسياسـات        و   سياسات

األســرية يســتدعي ةومــاج املنظــور األســرو بقــدر أ ــز ل و ــ  السياســات عمومــاأ وةجــرا    
تقييم منمعي للسياسات ل األجك الطويكأ وو    ج يراعي مجيـ  مرا ـك احليـاةأ مـ  أدـذ      

 بعني االعتبار.   ةسمامات مجي  األجيال وا تياجاهتا
وتو  احلاجة ة  تع يـ  ومحايـة  قـو  املسـنني اهتمامـا مت ايـدا.  قـد اعتمـدت جلنـة           - 26

مواصـلة تنفيـذ دطـة    ” التنمية االجتماعيةأ ل وورهتا الثانيـة وا مسـنيأ مشـرو  قـرار معنـون     
لتمييـ   تناولـت  يـه ألول مـرة مسـألة ا     “6116عمك مدريد الدولية املتعلقة بالشـيذودة لعـام   

 د املسنني. ويسّلم القرار بأن التميي   د املسنني ميثك سلو ا متحي ا واسـ  االنتشـار يسـتند    
بقوة ة  التميي  علا أساخ السن ويشـألك وا عـه الرئيسـي علـا  ـد سـوا . ول تطـور مـوا أ         

بتعـيني دـبل مسـتقك جديـد معـين مبسـألة متتـ          6152قام  لص  قو  اإلنسان ل أيار/مـايو  
سنني جبمي   قو  اإلنسان. وتتمثك مممة هذا ا بل ل العمك بالتنسـيق مـ  الفريـق العامـك     امل

املفتوب الع وية املعين بالشيذودة وسائر هيةات األمم املتحدة وعملياهتاأ ووراسة آ ـار تنفيـذ   
 دطة عمك مدريد الدولية املتعلقة بالشيذودة من منظور  قو  اإلنسان.

 ا  ل الدورة الرابعة للفريق العامك املفتوب با  الع ـوية املعـين   وشدوت الدول األع - 23
ــووة ل آ /أغســطص    ــة ة     6153بالشــيذودةأ املعق ــوو الرامي ــف اجلم ــا  ــرورة تألثي أ عل

. غل أنه   يـتم التوصـك بعـد    6116تنفيذ دطة عمك مدريد الدولية املتعلقة بالشيذودة لعام 
ها. و يمـا تودـت دطـة عمـك مدريـد ةومـاج مسـألة        ة  اتفا  بشأن  يفية الشـرو  ل تنفيـذ  

الشيذودة وشواغك املسنني ل برامج العمك الوتنية والعاملية باعتبارهـا نقطـة انطـال  أساسـية     
 و تنفيذ ا طةأ  ـ ن التقـدم ااـر   ـ  ا ن صـو  حتقيـق أللـي اإلومـاج  ـةيك أو منعـدم.           

ة  ـ أة. ويعـ ى أللـي أساسـا ة  اتبـا       ت ال معاجلة مسائك الشـيذودة تـتم بطريقـ    وبالتايل ال
ُنمــج ة ا  الشــيذودة واملســنني عمومــا ختتلــف بشــألك ملحــول بــادتالإ البلــدان واملنــاتقأ    
وتستمد أساليبماأ مـثال،أ مـن الـدينأ أو مـن تـاألج الرعايـة االجتماعيـةأ أو تسـتمدهاأ بشـألك          

قـو  اإلنسـان أن يـو ر    مت ايدأ من  قو  اإلنسان. وميألن لنمج يتعلـق باملسـنني قـائم علـا      
منــزا مشــتر ا ميألــن  يــه مناقشــة مســائك الشــيذودة ومعاجلتــماأ  مــا ميألــن أن يوســ  نطــا  

 املنظورات املتعلقة بالشيذودة اليت  ثلا ما تألون  يقة األ ق ومستحألمة.  
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وتغت أدبار الشبيبة علا دطة التنمية العاملية ل ا ونة األدلة.  منذ اال تعاجـات   - 22
ــون وجــووهمأ        واملظــ ــئ الشــبا  يثبت ــا  ت ــا أ م ــ  أ ــا  الع ــا الشــبيبة ل مجي ــيت قاوهت اهرات ال

ويشدوون ل مطالبمم علا ةقامة  تمعات يسوو  يمـا م يـد مـن العـدل واإلن ـاإ وتألتسـي       
تابعا تقدميا أ ز.  ما يطالبون بتويل وور أ ز ل هيا ك احلو مة ل بلدا م وبفـري أ ثـر   

االقت ــاوية. و يمــا أ ــحا الشــبا  مــن الرجــال والنســا  علــا  ــو مت ايــد  ل العمــك واحليــاة 
تـ ال املعـدالت العاليـة جـدا للبطالـة والعمالـة الناق ـة علـا          عوامك قوية ل ة دا  التغـيلأ ال 

ال عيد العاملي تشك مواهبمم واند اعمم. ول فك هذا الواق أ متـص احلاجـة بشـدة ة  ةتـال      
الشـبيبة وةشـرا) الشـبا  ل تقريـر م ـل  تمعـاهتم االيـة وبلـدا م.         العنان  امال إلمألانيات 

بليـون شـا  تتـراوب     5.6عامـاأ منـمم    61و يما تقك أعمـار ن ـف عـدو سـألان العـا  عـن       
متثــك  رصــة غــل مســبوقة  “الطفــرة ل أعــداو الشــبا ”عامــاأ  ــ ن  62 و 51أعمــارهم بــني 

 وب بالتنمية علا ال عيدين العاملي والوتين.  لالستفاوة من مواهبمم ومماراهتم من أجك النم
واســـتعابة هلـــذ  التطـــوراتأ اتمذـــذت عـــدة مبـــاورات ل يـــاوة مشـــار ة الشـــبا  ل  - 21

ــم ــام    األم ــي ع ــات     6156املتحــدة.  ف ــ  الترتيب ــدول األع ــا  بتع ي ــات ال ــد تلب ــ وال عن أ ون
با أ قـام األمـني العـام    املشتر ة  يما بـني الو ـاالت بشـأن السياسـات والـزامج املتعلقـة بالشـ       

جبعك العمك م  الشبا  ومن أجلمم من أولويات برنـامج عملـه ا مسـي. وجـا  و ـ  دطـة       
العمك علا نطا  منظومـة األمـم املتحـدة بشـأن الشـبا  نتيعـة مباشـرة هلـذ  املبـاورة. ودطـة           

دو العمك هذ أ اليت تستند ة  ةتار برنامج العمـك العـاملي للشـبا أ هـي عبـارة عـن خمطـ  حيـ        
أولويات رئيسية ملنظومـة األمـم املتحـدة تتعلـق بالنـموب بالشـبا أ ويـو ر اسـتراتيعية لتع يـ           
التعاون  يما بني  يانات األمم املتحدة علا ال عيد العاملي واإلقليمـي والـوتين. ومـ  التر يـ      

ــو أ واملشــا       ــة احلق ــة ل العمــك وتنظــيم املشــاري أ ومحاي ــا ا ــاالت املوا ــيعية املتمثل ر ة عل
املدنيةأ واإلومـاج السياسـيأ وال ـحةأ والتعلـيمأ مبـا ل أللـي التثقيـف اجلنسـي الشـامكأ  قـد           
صيغت دطة العمك علا نطا  املنظومـة بشـأن الشـبا  بالتشـاور مـ  الشـبا  ل مجيـ  أ ـا          
العــا  الــذين سيواصــلون املشــار ة ل تنفيــذها ورصــدها. وقــد  ــدو التقريــر الســنوو األول    

ة العمك التقدم اار  والثغرات القائمة والـدروخ املسـتفاوة وأجـرى تقييمـا هلـا.      املقدم عن دط
ول ةتار برنامج العمك أي اأ استحد  برنامج متطوعي األمم املتحـدة بالتعـاون مـ   موعـة     
من الشر ا  دطـة متطـوعي األمـم املتحـدة الشـبا أ ومـا بـرب مبعـو  األمـني العـام لشـؤون            

ــ ام أ ــز باال تياجــات اإلتائيــة للشــبا  و قــوقممأ    الشــبا  املعــني ألول مــرة  يــدعو ة  الت
ويعمــك علــا ةشـــرا) الشــبا  ل أعمــال األمـــم املتحــدة. وير ــ  املبعـــو أ منــذ تعيينـــه ل        

أ علـا تع يـ  مشـار ة الشـبا  علــا ال ـعيد الـوتين واإلقليمـي والـدويلأ وعلــا         6153 عـام 
 ات بـني أصـحا  امل ـلحة املتعـدوينأ     أنشطة الـدعوة مـ  الشـبا  وألجلـممأ وتع يـ  الشـرا      
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وموا مة برامج الشبا  ل األمم املتحدة. و  ال عن أللـيأ قامـت ةوارة الشـؤون االقت ـاوية     
ــذل جمــوو ة ــا ية        ــة هلــاأ بب ــة التابع ــة والتنمي ــةأ عــز شــعبة السياســات االجتماعي واالجتماعي

الشـعبة اجتمـاعني   لالستفا ة ل وراسة مو و  مشار ة الشبا . ول هـذا ال ـدوأ عقـدت    
أل رقة ا ـزا  اسُتألشـفت  يممـا ةمألانيـة مشـار ة الشـبا  ل د ـم مناقشـات أوسـ  نطاقـا           
بشأن أ  ك السبك املف ـية ة   فالـة مشـار ة الشـبا  بشـألك  عـال ل و ـ  دطـة التنميـة          

 .  6151بعد عام  ملا
بتحقيـــق االجتمـــا  الر يـــ  املســـتوى املعـــين     6153أيلول/ســـبتمز  63وُعقـــد ل  - 22

األهداإ اإلتائية لبلفية وسائر األهداإ اإلتائيـة املتفـق عليمـا ووليـا  يمـا يتعلـق باألشـذاي        
ــة لــدعوة اجلمعيــة العامــة ل قرارهــا    ســبك امل ــي ”ل مو ــو   22/562ألوو اإلعاقــةأ تلبي

. وشــار) ل “ومــا بعــد  6151اإلعاقــة  ــ  عــام  قــدما: و ــ  دطــة تنميــة شــاملة ملســائك 
ســـيما األشـــذاي   االجتمـــا  وعمليتـــه التح ـــلية العديـــد مـــن أصـــحا  امل ـــلحةأ وال      

اإلعاقة واملنظمات اليت متثلمم. وأقر املشار ون ل االجتما  بأن اجلموو املبذولـة لتحقيـق    ألوو
ألوو اإلعاقـةأ  شـدووا علـا     األهداإ اإلتائية لبلفية وّلت فمرهـا ة   ـد  ـبل لبشـذاي    

أيية  فالة بلو  األهداإ اإلتائيـة املتفـق عليمـا ووليـا املتعلقـة باألشـذاي ألوو اإلعاقـة مـن         
أجك حتقيق مشـار تمم الألاملـة واملتألا ةـة ل ا تمـ . وُسـل  ال ـو  أي ـا علـا الـدور البـالص           

ــذين يشــأللون أ ــز        ــه األشــذاي ألوو اإلعاقــةأ ال ــذو ي ــطل  ب ــة ال ــة ل العــا أ   األيي أقلي
غـم عنـمم ل حتقيـق اهلـدإ املتمثـك ل الق ـا  علـا         باعتبارهم شـر ا  علـا قـدم املسـاواة ال    

 الفقر وغل  من أهداإ التنمية املستدامة.  
جــرا ات الألفيلــة بــأن وأوصــت الو يقــة ا تاميــة لالجتمــا  الر يــ  املســتوى باختــاأل اإل - 27

يـة الوتنيـة مسـائك اإلعاقـة وأن تت ـمن ةجـرا ات حمـدوة        تشمك االستراتيعيات واجلموو اإلتائ
تســتمدإ معاجلــة هــذ  املســائك. وال ظــت الو يقــة أي ــا أن  عــم ونوعيــة وتــوا ر البيانــات   

تـ الأ رغـم حتسـنماأ غـل  ا يـةأ وشـدوت        واإل  ا ات واملؤشرات ألات ال ـلة باإلعاقـة ال  
  تقيـيم وا ـف حلالـة األشـذاي     علا  رورة بذل م يد مـن اجلمـوو ل هـذا ا ـال بغيـة ةجـرا      

ألوو اإلعاقة وَتَتبم  ورجـة اسـتفاوهتم مـن التقـدم العـام ااـر  صـو  حتقيـق األهـداإ اإلتائيـة           
الدولية. وقد بـذل الألـثل مـن الـدول األع ـا  جمـووا لتع يـ  قاعـدة املعـارإ بشـأن اإلعاقـةأ            

اج  موعـة األسـةلة الق ـلة    ل أللي ةجرا  الدراسات االستق ائية ا اصـة باإلعاقـةأ وةور   مبا
 اليت صاغما  ريق واشنطن ل تعداوات السألان.

وتشألك التسميالت ا اصة بذوو اإلعاقةأ باعتبارهـا مسـألة جامعـةأ وسـيلة لتحقيـق       - 26
التنمية الشاملة وغاية هلا علا  ـد سـوا . وأ ـدت الو يقـة ا تاميـةأ متـذ  ال ـفةأ أييـة ة الـة          
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  تألفــك لبشــذاي ألوو اإلعاقــة ةمألانيــة بلــو  أق ــا تاقــاهتم   العوائــق جبميــ  أنواعمــا  ــ 
ومشار تمم الألاملة واملتألا ةة ل ا تمـ . ول هـذا ال ـدوأ ودـالل اال تفـال بـاليوم الـدويل        

ــام   ــة لع ــة     3) 6153لبشــذاي ألوو اإلعاق ــة العام  ــانون األول/ويســمز(أ ا تتحــت األمان
 اصـة بـذوو اإلعاقــة مـن أجـك تيسـل مشــار ة      لبمـم املتحـدة مر ـ ا تابعـا هلــا للتسـميالت ا     

األشذاي ألوو اإلعاقة ل أعماهلا. وشدوت الو يقـة ا تاميـة أي ـا علـا الـدور اهلـام للتعـاون        
الــدويل ولتعبةــة املــوارو علــا أســاخ مســتدام ل تعمــيم مراعــاة مســألة اإلعاقــة ل التنميــة علــا  

 املستويات. مجي 
صلية ل العا  باالعتراإ متويتما الثقا ية أو  قوقمـا  وال حيظا الألثل من الشعو  األ - 2٩

اجلماعيـة أو معار مــا التقليديــةأ وتعـا  مــن اإلق ــا  االجتمـاعي والتمييــ  وانتــما ات  قــو     
اإلنســان بشــألك وائــم. ومتثــك املو ــو  ا ــاي للــدورة الثالثــة عشــرة للمنتــدى الــدائم املعــين    

لرشـيد الـيت تتفـق وةعـالن األمـم املتحـدة بشـأن        مبـاوئ احلألـم ا  ”بق ايا الشعو  األصـلية ل  
ومن وجمة نظر الشعو  األصـليةأ يسـتند   “. 22 و 2ة   3 قو  الشعو  األصليةأ املواو 

ــاوية         ــية واالقت ـ ــاوين السياسـ ــل ل امليـ ــر امل ـ ــق ل تقريـ ــه ة  احلـ ــيد ل أساسـ ــم الرشـ احلألـ
 قـو  اإلنسـان األدـرى.     ميألـن مـن وونـه ةعمـال  ا ـة      واالجتماعية والثقا يةأ وهـو  ـق ال  

ويع   احلألم الرشيد املساواة و ق السألان األصليني ل املشـار ة الألاملـة ل اختـاأل القـرارات     
بشأن الق ايا اليت متسمم و تمعاهتم االية وأرا يمم وأقاليممم ومـواروهم الطبيعيـةأ بوسـائك    

ة الذاتية واحلألـم الـذال. ومـ     منما االعتراإ باألساليى اليت تتبعما الشعو  األصلية ل اإلوار
التر ي  ةقليميا علـا آسـياأ  يـس يعـي   لثـا عـدو السـألان األصـليني ل العـا أ أبـر  املنتـدى            
الدائم اسـتمرار هتمـي  الشـعو  األصـلية مـن دـالل عـدم تـو ل املسـتوى املالئـم مـن التعلـيم             

منـما تشـريدها قسـريا     وا دمات ال حية هلا والتعدو علا م اور ر قما التقليديـةأ بأسـاليى  
عن أرا يما ومواروها وملريدها من ملأليتما. ونسا  الشـعو  األصـلية عر ـة بشـألك دـاي      

ســيما ل منــاتق الــ ا . بيــد  للتمييــ  وســو  ال ــحة اجلنســية واإلهابيــة والعنــف اجلنســا أ ال
 تلي املنطقة شمدت أي ا حتقيق بع  املألاسى ل احل  قو  الشـعو  األصـلية ور اهمـا    أن
شـــألك اعتـــراإ قـــانو  بو ـــعما و قا تـــما باعتبارهـــا شـــعوبا أصـــلية وبأرا ـــي أجـــداوها  ل

 الطبيعية. ومواروها
أ ستعقد اجلمعية العامة اجتماعـا عامـا ر يـ  املسـتوى حتـت      6152ول أيلول/سبتمز  - 11

اسم املؤمتر العاملي بشأن الشعو  األصـليةأ متـدإ تبـاول وجمـات النظـر وأ  ـك املمارسـات        
ما يتعلق ب عمال  قو  الشعو  األصـليةأ مـ  التر يـ  بوجـه دـاي علـا مواصـلة السـعي          ي
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لتحقيق أهداإ ةعالن األمم املتحـدة بشـأن  قـو  الشـعو  األصـلية. وُيتـودا أن يـتمذ         
 هذا املؤمتر العاملي عن و يقة دتامية موج ة عملية املنحا.  

 بـذل م يـد مـن اجلمـوو إلنشـا       ولتحقيق هدإ هتيةـة  تمـ  للعميـ  بالألامـكأ يـتعني      - 15
قاعدة شاملة من األولة    يتسم و   سياسات اجتماعية  عالة. وال غـم عـن تع يـ   ميـة     
ونوعية البيانات واإل  ا اتأ امل نمفة  سـى نـو  اجلـنص والسـن و الـة اإلعاقـة واالنتمـا         

تقيـيم وقيـق أل ـر     ة  شعو  أصليةأ لو   سياسات متعاوبة تع   التنمية املسـتدامةأ وةجـرا   
هذ  السياسات علا مجي  قطاعات السـألان. ويـتعني ةوراج جـووة البيانـات واإل  ـا ات ل      

ل مان أن تألون التنميـة حبـق شـاملة للعميـ  ومن ـفة.       6151ةتار دطة التنمية ملا بعد عام 
ودى أي ا مواصلة اجلموو وتع ي ها لتمألني مجي  الفةات االجتماعيـةأ وعلـا األدـص أ ثـر     
الفةات هتميشاأ مـن ة ـا  صـوهتا والتعـبل عـن ا تياجاهتـا ووواعـي قلقمـاأ ومراعـاة أللـي ل           

 .  6151دطة التنمية ملا بعد عام 
  

 هتيةة مسارات  و حتقيق تنمية مستدامة شاملة للعمي  - الثا  
 ل ةتـــار متابعـــة مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة للتنميـــة املســـتدامة الـــذو عقـــد ل   يـــران/   - 16
أ ما لبس االهتمام العاملي ير   بشـدة علـا  يفيـة حتقيـق تألامـك  عـال ومتـوا ن        6156 هيوني

لببعاو االجتماعية واالقت اوية والبيةية للتنمية املستدامة. ويسوو عموما اتفا  علا أن التنميـة  
أ وأن هـد ما الشـامك سـيتمثك ل    6151املستدامة سـتألون أسـاخ دطـة التنميـة ملـا بعـد عـام        

ا الفقــرأ ة  جانــى ةعطــا  مألانــة أبــر  للق ــايا البيةيــة. غــل أن االهتمامــات         الق ــا  علــ 
 االقت اوية والبيةية تغت حلد  بل    ا ن علا البعد االجتماعي.  

ويتطلى تع ي  البعـد االجتمـاعي للتنميـة املسـتدامة التر يـ  علـا األو ـا  والعوامـك          - 13
ارهــا وســيلة لتحقيــق تنميــة مســتدامة اجتماعيــا  االجتماعيــة الــيت تشــألك عمليــات التغــيل باعتب 

ــا     ــا. وميألــن وصــفما بأ  ــ   ”واقت ــاويا وبيةي ــوى اار ــة ل ا تم ــة   “ الق ــؤ ر ل التنمي ــيت ت ال
املســتدامة. وســُيمأّلن  مــم العوامــك االجتماعيــة الــيت تــد   بتحقيــق نتــائج التنميــة أو تــدعمما    

الجتماعيــة واالقت ــاوية والبيةيــة. وا ــعي السياســات مــن ةدــاو  لــول مســتدامة للتحــديات ا 
والواقــ  أن هــذا التحــول ل التر يــ  ُيوسمــ  نطــا  السياســة االجتماعيــةأ وهــو أمــر  ــرورو    
ملواجمة التحديات املعقدة املطرو ة علا صعيد االستدامة مثك التحديات املتعلقـة بـتغل املنـاخ    

وإلدـاو  لــول أ ثــر  عاليــة   وامليـا  واألمــن الغــذائي والطاقـة واســتغالل األرا ــي والألــوار أ  
 ووواما وةن ا ا وعدال.  
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ــوو  - 12 ــ   ”وتنط ــة ل ا تم ــية هــي: اهليا ــك       “القــوى اار  ــة عناصــر أساس ــا  ال  عل
ــة واملؤسســات والقــدرة علــا العمــكأ وهــي عناصــر ترتألــ  علــا املعــايل والقــيم           االجتماعي

ية ل االنتقال  ـو أتـا  مسـتدامة    االجتماعية. وتقوم القوى اار ة ل ا تم  بدور بالص األي
للتنمية.  اهليا ك واملؤسسات االجتماعية تبلـور أ  ـليات األشـذاي وسـلو مم وةمألانـاهتمأ      

 ـين ونـو  اجلـنص    وتشمك أشألال التقسيم الطبقي االجتماعي االقت اوو )الطبقـة واألصـك اال  
 يــة الــيت تتعســد ل الر يــة وغــل الر “قواعــد اللعبــة”واملوقــ (. وتنــدرج  ــمن املؤسســات 

ــراو         ــدرة األ  ــك ة  ق ــا العم ــدرة عل ــا  ســلو) األشــذاي واملنظمــات. وُيشــل عن ــر الق أت
واجلماعات علا التأ ل ل ة دا  التغيل أو االستعابة للظروإ والتأليف معمـاأ مبـا ل أللـي    

مم أسلومتم ل مواجمة الظروإ ول االبتألـار ول تنظـيم وتعبةـة أنفسـمم للـد ا  عـن م ـاحل       
. والقــوى اار ــة ل ا تمــ  ميألنــما ةمــا الــد   بالتنميــة املســتدامة        (51)وهويتــمم و قــوقمم 

 ةعاقتماأ رهنا بأتا  السلو) والقواعد اليت تلت م متا. أو
ولذلي  من املممأ عند صياغة السياسات املتعلقة بالتنميـة املسـتدامة الشـاملة للعميـ       - 11

أ تنـاول  األسـبا  اهليألليـةأ أو القـوى اار ـة ل ا تمـ أ الـيت        اليت ترمي ة  تغيل تـ  التنميـة  
تألمن ورا  التحديات اإلتائية املطرو ة. ويقت ي أللي  ياوة مشار ة الشر ا  االجتمـاعيني  

 ل عمليات صن  القرارأ وتع ي  متألني األ راو.  
مـ   ـو حتقيـق    ومن ال رورو أن توجه السياسات االجتماعية القـوى اار ـة ل ا ت   - 12

العدالـــة االجتماعيـــة والنمـــو االقت ـــاوو وةوارة البيةـــة.  بوســـعما أن تـــؤ ر ل ة ـــدا  تغـــيل 
ــ  رأخ املــال البشــروأ واحلــد مــن أوجــه عــدم        ــال تع ي ــما علــا ســبيك املث جــذروأ بطــر  من
املساواةأ واملساية ل تو اإلنتاجيـة. وهـذا هـو السـبيك ألن متأّلـن السياسـات االجتماعيـة مـن         

 قيق امل يد من النتائج اإلتائية املستدامة.  حت
 

 ا االت الرئيسية للسياسات  
ب مألان عدة  االت هامة متعلقة بالسياسات علا وجه ا  وي أن تـؤ ر ل القـوى    - 17

اار ة ل ا تم  املؤ رة ل التنمية املستدامة. وتشمك هذ  ا االت استراتيعيات لتع ي  جعـك  
لسياســات االقت ـــاو الأللــيأ وتعمــيم احلمايـــة االجتماعيــة وةعــاوة التو يـــ أ       العمالــة حمــورا  

والتألا ؤ ل الفري والنتائج علا  د سوا و وةرسا  اقت او أد ر عاول اجتماعيـاأ واقت ـاو   
 (.E/CN.5/2014/8اجتماعي ت امينأ وتشعي  املشار ة والتمألني. )انظر 

__________ 

د أ املوج  الرابـ  ملـا بعـ   “البعد االجتماعي للتنمية املستدامة”معمد األمم املتحدة لبحو  التنمية االجتماعيةأ  (51) 
 (.6153)جنيفأ  6151عام 

http://undocs.org/ar/E/CN.5/2014/8
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ومن غل املرجف أن يتممي  التر ي  املن ـىم علـا النمـو االقت ـاوو لو ـد  بالشـمولية        - 16
أو أن يسـفر عــن توسمـ  يتناســى معـه لســو  العمـك و ــري العمـك الالئــق للعميـ . ومــا  ال       
العمك بأجر أو العمك احلر ُيدرم اجل   األ ز مـن ودـك أغلبيـة سـألان العـا . ولـذلي دـى أن        

اهلدإ األساسي لسياسات االقت او الأللي هـو تـو ل العمالـة الألاملـة واملنتعـة والعمـك       يألون 
الالئقأ من أجك حتقيق التنمية اليت تتذذ من األ راو حمورهـا. وباإل ـا ة ة  اسـتراتيعيات مـن     
ــةأ        ــبم التحتي ــم  بسياســات ســو  العمــك النشــطةأ وتطــوير ال ــيت تن ــك االســتراتيعيات ال قبي

اعيةأ واألشغال العامةأ دى ةيال  اهتمام أ ز ة  مواجمـة املذـاتر املرتبطـة    والسياسات ال ن
 بالعمالة غل النظامية والعمالة اهلشةأ وة  تع ي   ري العمك املراعية للبيةة واالستثمار  يما.  

ولألــي ُتحــد  السياســات االجتماعيــة حتــوالتأ دــى أن ال تقت ــر علــا اســتمداإ  - 1٩
ينبغــي أن تــؤوو وفــائف متعــدوة ل ــاحل األشــذاي ل مجيــ  مرا ــك     الفةــات ال ــعيفةأ بــك 

احليــاةأ وأن تشــمك اختــاأل تــدابل إلعــاوة التو يــ  هتــدإ ملعاجلــة أوجــه عــدم املســاواة. وب ــفة   
ــة الشــاملة         ــة وا ــدمات االجتماعي ــبم التحتي ــن ال ــة االســتفاوة م ــيم ةمألاني ــو ر تعم داصــةأ ي

اجمة توارئ متعدوةأ تتراوب من البطالـة ة  اإلعاقـة   وال مان االجتماعي احلمايَة ل  الة مو
والشيذودةأ وحيد من تقلبات الطلى الأللـي ل أعقـا   ـدو  صـدمات اقت ـاويةأ ويعـ         

السياسـات االجتماعيـة   ”القدرة علا االنتقال ة  اقت او أد ر. ول بعـ  احلـاالتأ تسـعا    
الطبيعيـة بطـر  منـما علـا سـبيك املثـال        لتع يـ  اسـتدامة ةوارة البيةـة واسـتغالل املـوارو      “البيةية

 .(55)برامج التحويالت النقدية والعمالة واالستراتيعيات املبتألرة لتعبةة املوارو
ولدى معاجلة مسألة عدم املسـاواة الـيت تتعلـا ل عـدة جوانـى والـيت تألتسـى أييـة          - 21

والنتـائج علـا السـوا .     مت ايدة ل ا طة العامليةأ من املمم تع ي  املساواة علا مستوى الفـري 
وُيو  االهتمام ل  ثل من األ يان ة   يـاوة الفـري املتا ـةأ بطـر  منـما علـا سـبيك املثـال         
ةتا ة الفري لتلقي ددمات الرعاية ال حية أو ال تسا  املماراتأ ممـا يـؤ ر بـدور  ل سـبك     

ديــد نــو  الفــري العــي . غــل أن أوجــه عــدم املســاواة ل النتــائج ااققــة تســاعد أي ــا ل حت  
املتا ة لب راو مما يألرخ أوجه التفاوت ال ارة اليت قد تسـتمر علـا مـدى أجيـالأ وتسـتدعي      
الت دو للقوى اهليأللية والتميي يـة. وملعاجلـة  ـال النـوعني مـن عـدم املسـاواةأ مـن ال ـرورو          

 و   سياسات متسقة.  
األرا ـي تتطلـى االنتقـال ة     ومواجمة التحديات البيةية من قبيك تغل املناخ وتدهور  - 25

اقت ــاو أد ــر وعــاول. و  تســفر بعــ  اجلمــوو املبذولــة لتع يــ  االقت ــاو األد ــرأ ومنــما    
__________ 

أ املــوج  الثــا  “األبعـاو االجتماعيــة لالقت ــاو األد ـر  ”معمـد األمــم املتحــدة لبحـو  التنميــة االجتماعيــةأ    (55) 
 (.6153)جنيفأ عشر للبحو  والسياسات 
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اجلمــوو املتمثلــة ل تســديد مــد وعات مقابــك أوا  دــدمات بيةيــة أو خت ــيص األصــول البيةيــة   
يــان ل ــاحل باالســتناو ة  الســو أ عــن النتــائج املرجــوة باســتمرارأ وتألــون ل  ــثل مــن األ   

. ويـــتعني أن تســـاعد السياســـات  (55)امليســـورين وتلحـــق  ـــررا بـــبع  الفةـــات االجتماعيـــة 
ــة      ــة والتنميــة االقت ــاوية  ــ  تتســم هتية االجتماعيــة الشــاملة ل التو يــق بــني االســتدامة البيةي
اقت او أد ر يتسم بالعدل واإلن ـاإ. وينبغـي ةيـال  م يـد مـن االهتمـام ة  معاجلـة عوامـك         

قبيــك القــدرة املؤسســية واإلراوة السياســية وعالقــات الســلطة ووعــي األ ــراو وســلو مم.   مــن 
وباإل ا ة ة  تيسل ةنشا   ـري عمـك الئقـة مراعيـة للبيةـةأ ب مألـان السياسـات االجتماعيـةأ         
علا سبيك املثالأ أن حتد من قلة املناعة ة ا  التغلات البيةيةأ وأن تشـع  اإلنتـاج واالسـتمال)    

ني للبيةـةأ وتسـتثمر ل األشـغال العامـة االجتماعيـة البيةيـةأ وتـدعم سـبك  سـى الـر             املراعي
ا تمعية ونظم ةوارة املوارو الطبيعية اليت و عتما الشعو  األصـلية وصـياوو األ ـا) وسـألان     

 .(56)الغابات وصغار امل ارعني واليت تنسعم أصال م  مباوئ االقت او األد ر العاول
الـتمألني قوتـان أساسـيتان حمر تـان ل ا تمـ  تـؤ ران ل التنميـة الشـاملة         واملشار ة و - 26

للعمي .  تمألني الناخ واجلماعاتأ ميألن أن دعلمم عناصر  اعلة ل  ال التنميـة املسـتدامة.   
وتتـيف العمليـات القائمـة علـا املشـار ة  رصــة لبشـذاي إل ـا  صـوهتمأ ومتـنحمم القــدرة          

ألــف أعــال  االســتراتيعيات  -األ القــرارات. ويتنــاول الفــر   انيــا علــا التــأ ل ل عمليــات اختــ
 الرامية ة  تع ي  متألني األ راو.  

ويو ر االقت او االجتماعي والت امين وسـيلة هامـة لـتمألني النـاخ مـن دـالل اعتمـاو         - 23
ســبك منتعــة لألســى الــر   وتألــوين شــبألات اجتماعيــة. ويشــل هــذا االقت ــاو ة  أشــألال   

ــة    ةنتــاج وتبــا ول الســل  وا ــدمات مــن ِقبــك أعمــال ملاريــة ومؤسســات ألات عالقــات تعاوني
وترابطيـة وأشــألال ةوارة وميقراتيــةأ مثــك التعاونيــات والرابطــات واجلمعيــات التعا ــديةأ الــيت  
حتألمما مسا  اجتماعية وبيةية ة  جانـى السـعي للـربف والـيت تعـ   الت ـامن. وُيشـألك هـذا         

قت اوو وسيلة  دية إلداو  ري العمك الالئـقأ وتلبيـة الطلـىأ    النمج اجلماعي ل النشا  اال
وحتسني محاية البيةةأ وتع ي  القدرات من دالل ا تسا  املمارات والتنظـيم وةتا ـة الفـريأ    
وهذ  أمـور تعـ   مجيعمـا التنميـة. ول الوقـت نفسـهأ يـزهن االقت ـاو االجتمـاعي والت ـامين           

تـرات الر ـوو االقت ـاووأ وحيـدم بـذلي مـن مـدى قلـة         علا قدرة  بلة علا التحمك دـالل   
 مناعة األ راو واجلماعات.  

__________ 

 .www.unrisd.org/social-drivers-noteانظر:  (56) 
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وتناولــت الــدورة الثانيــة وا مســون للعنــة التنميــة االجتماعيــةأ ل ةتــار بنــد املســائك  - 22
ــة املســتدامة.        ــؤ ر ل التنمي ــيت ت املســتعدة مــن جــدول األعمــالأ القــوى اار ــة ل ا تمــ  ال

النظر ل التنميـة املسـتدامة مـن منظـور اجتمـاعي عنـد صـياغة وتنفيـذ          وناقشت اللعنة  رورة
تألـون متألاملــة وشــاملة للعميـ . ودــى ترسـي  مســأليت املســاواة     6151دطـة ملــا بعـد عــام   

والعدالــة االجتماعيــة ل ا طــ  اإلتائيــة املقبلــة. وملواجمــة التحــديات املعقــدة املطرو ــة أمــام  
بــد مــن حتــول تطــي يوســ  نطــا  السياســة االجتماعيــة.  حتقيــق مســتقبك مســتدام وعــاولأ ال 

ويتطلــى أللــي ة ــدا  تغــيلات جذريــة وهيألليــة علــا  ــك مــن ال ــعيد الــوتين واإلقليمــي   
 والدويل و ياوة ةسمام الشر ا  االجتماعيني ل عمليات اختاأل القرارات.  

  
 التوصـيات -رابعا  

الفقر وتوسـي  نطـا  تـو ل  ـري العمـك       متثك السياسات والتدابل الرامية ة  احلد من - 21
الالئق وحتقيق االندماج االجتمـاعيأ والسياسـات والتـدابل املوجمـة ة  تع يـ  متألـني األ ـراوأ        
عوامك تع   بع ما الـبع . ويقت ـي األدـذ بنـمج متألـيين ل  ـال و ـ  السياسـات صـياغة          

او وا تمعـات االيـةأ دعـك    استراتيعياٍت شاملة وُنمج تر   علـا  ةـات معينـة. ومتألـني األ ـر     
 منمم عناصر  اعلة للتغيل ل النموب بالتنمية املستدامة الشاملة للعمي .  

وللتععيــك بالتقــدم  ــو تنفيــذ نتــائج مــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة االجتماعيــة وحتقيــق    - 22
دامةأ قـد تـوو   أهداإ التنمية االجتماعيـة األدـرىأ ولتع يـ  الر يـ ة االجتماعيـة للتنميـة املسـت       

 اجلمعية العامة أن تنظر ل التوصيات التالية:  
ينبغي للحألومات أن تنظر ل اعتماو  ج ة ا  السياسات من شـأنه متألـني األ ـراو     • 

من دالل االسـتثمار ل  ـاالت منـما التعلـيم واملمـارات املمنيـة وال ـحةو وتع يـ          
لا تيسـل املشـار ة الفعالـةو    مسا لة املؤسسات وشفا يتما ومدى ملاومتا وقدرهتا ع

 والق ا  علا التميي . وحتقيقا هلذ  الغايةأ ينبغي للحألومات أن تقوم مبا يلي:  
االستثمار ل تو ل احلماية االجتماعيـة وا ـدمات االجتماعيـة األساسـيةأ وحتسـني       • 

ةمألانيــة احل ــول علــا عمــك الئــق وعلــا املعلومــات واملــوارو اإلنتاجيــةأ مثــك          
ت املعلومات واالت االتأ وا ـدمات املاليـةأ واألرا ـي واملمتلألـاتأ     تألنولوجيا

 باعتبارها من سبك متألني األ راو
الـــتذلص مـــن القـــوانني والسياســـات واملمارســـات التميي يـــة وغلهـــا مـــن   ■ 

احلواج  اليت حتول وون املشار ةأ بطر  منـما ةنشـا  نظـم  عالـة للتسـعيك      
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للعــو  ة  العدالــة واحل ــول علــا املــد أ مــن أجــك ةتا ــة  ــري متألا ةــة 
ا ـــدمات العامـــةأ و ـــري لالســـتفاوة علـــا قـــدم املســـاواة مـــن األصـــول   

 والفري املتا ة
ــدعم مــن      ■  ــات شــفا ية املؤسســات ومســا لتما مــن أجــك  شــد ال آلي ــ   تع ي

خمتلــف اجلمــات املعنيــةأ وتع يــ  قــدرة املؤسســات علــا تيســل مشــار ة         
اورات وورية وجلسات اسـتما  عامـة   املواتنني املوسعة من دالل عقد مش
 ولقا ات مفتو ة و وار اجتماعي  

تع يـ  قــدرات مجــ  بيانــات موقوتــة وعاليــة اجلــووة ومو وقــة م ــنفةأ بقــدر   ■ 
اإلمألانأ  سى نو  اجلنص والسـن وحبسـى املوقـ  ل األرياإ/احلوا ـر     

 ــين واالنتمــا  ة  الشــعو    والقدرة/اإلعاقــة والــددك والعر /األصــك اال  
صليةأ وقدرات حتليك تلي البيانات وةتا تما علـا نطـا  واسـ أ وأللـي     األ

للــتمألني مــن ةهــا  حتلــيالت اجتماعيــة وتقييمــات لب ــرأ وتنفيــذ عمليــات    
 لو   السياسات والرصد تتمسم بالشموليةو  

ــاوية     ■  ــاو االقت ـ ــتوى األبعـ ــيق علـــا مسـ ــات والتنسـ ــا  السياسـ ــ  اتسـ تع يـ
ــة ا   ــة للتنمي ــة والبيةي ــر     واالجتماعي ــا الفق ــار الق ــا  عل ــ  اعتب ــتدامةأ م ملس

وتع ي  سبك تو ل  ري العمك الالئـق هـد ني حمـورينيو وةيـال  األولويـة ل      
عملية و   السياسات الوتنية إلداو  ري العمـك وتوسـي  نطـا  احلمايـة     

 االجتماعية.
 


