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 السبعون الدورة
 املؤقت األعمال جدول من )أ( 22 البند

    والترابط العوملة
 والترابط العوملة سياق يف التنمية تعزيز يف املتحدة األمم دور  

  
 العام األمني تقرير  

 
 موجز 

 التنميـة  خطة تنفيذ إطار يف رئيسية وحتديات فرصا يشكال أن والترابط العوملة شأن من 
 توزيـ   ضـمان  الصـدد  هـذا  يف املتوخـاة  احلامسـة  األهـدا   مـن  يـزال  وال .2030 لعام املستدامة
 العاملي. الصعيد على الصمود على والقدرة االستقرار وحتقيق توازنا، أكثر بشكل العوملة مناف 

 التقريـــر ويـــدر  .68/219 العامـــة اجلمعيـــة بقـــرار عمـــال التقريـــر هـــذا ُأعـــّد وقـــد 
 التقريـر  يتنـاول  كمـا  السياسـات.  رسـم  عمليـة  على وآثارها العوملة جمال يف احلديثة االجتاهات
 البلـدان  داخـل  املسـاواة  عـدم  قبيـل  مـن  للحـدود،  والعـابرة  العاملية القضايا من العديد بالدراسة
 وهـي  املنـا،،  تغـ   ومسـألة  واألغذيـة،  الطاقـة  وأزميت واالقتصادية، املالية واألزمة بينها، وفيما
 .2030 لعام املستدامة ميةالتن خطة بتنفيذ يتعلق فيما آثار عليها تترتب أن ميكن اليت القضايا
 بـه  تقـوم  مـا  تعزيـز  تواصل أن املتحدة األمم على سيتعني أنه التقرير سياق يف ويقترح 

 اجلهـود  وتعزيـز  دعـم  إىل سـعيا  السياسات، بني واالتساق والتنسيق التكامل حتقيق يف دور من
 توصــيات التقريــر يطــرح اخلتــام، ويف .2030 لعــام املســتدامة التنميــة خطــة حتقيــق إىل الراميــة
 الراهن. السياق يف والترابط العوملة وإدارة ملعاجلة
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 مقدمة - أوال 
 2030 لعـام  املسـتدامة  التنميـة  خطـة  تنفيـذ  تواجـه  الـيت  الرئيسـية  التحـديات  أحد يتمثل - 1

 سـكان  جلميـ   املسـتدامة  التنميـة  لتحقيق إجيابية قوة العوملة تصبح أن ضمان يف والعاملية املتكاملة
 يكفـل  حنـو  علـى  العوملة إدارة مسألة وتشكل املقبلة. لألجيال بالنسبة أو احلاضر يف سواء العامل،
 للمجتمـ   بالنسـبة  األولويـات  إحدى بينها وفيما البلدان داخل املستدامة التنمية بتحقيق النهوض
 .2030 لعام املستدامة التنمية خطة سياق يف املصلحة، أصحاب مجي  ذلك يف مبا الدويل،

 ظهـور  أدى لأللفية، اإلمنائية األهدا  وصياغة 2000 عام يف األلفية إعالن اعتماد ومنذ - 2
 اجملـاالت  يف الدوليـة  لألزمـات  اجلماعيـة  االسـتجابات  على الطلب تزايد إىل جديدة عاملية حتديات

 خطـة  باعتمـاد  أيلول/سـبتم،،  يف املتحـدة،  األمم قيام خالل ومن والبيئية. واالجتماعية االقتصادية
 علـى  القضـاء  هـد   لتحقيـق  التارخييـة  مبحاولتـها  قـدما  ستدف  فإهنا ،2030 لعام املستدامة التنمية
 التجـارة،  تعزيـز  علـى  القـائم  املعومل، االقتصاد من خلفية ظل ويف للجمي . املستدامة والتنمية الفقر

 علـى  القضـاء  مـن  ميكِّنـه  وضـ   يف بـات  الـدويل  اجملتمـ   فـإن  واالبتكـار،  املتطورة، والتكنولوجيات
 البيئة. له تتعرض الذي الدمار يوقف وأن واجلوع، املدق  الفقر يف املتمثلة املزمنة ِعلله
ــد - 3 ــة أســهمت وق ــرابط العومل ــق يف والت ــة مكاســب حتقي ــد كــب ة. إمنائي  النمــو أســهم فق

 أن ويف املـدق ،  الفقـر  وهـاد  مـن  النـا   مـن  املاليـني  مئـات  خروج يف بالعوملة املرتبط االقتصادي
 العـاملي.  الصعيد على اإلمجايل احمللي الناتج يف بنصيبها يتعلق فيما أك، حصة النامية البلدان تنتج

 مسـتقبل  ضـمان  علـى  العمل يف والتكنولوجيا والعلم البحوث جمال يف الدولية الشبكات وتسهم
ــر ــتدامة صــحة أكث ــات يف واس ــن قطاع ــل م ــب قبي ــة الط ــد .املتجــددة والطاق  التواصــل أدى وق

ــاملي احلاســوي ــق عــن الع ــات طري ــة التكنولوجي ــرامج الرقمي ــز إىل االجتمــاعي التواصــل وب  تعزي
 العاملي. والتضامن املعلومات ونشر االبتكار

 بالعوملــة. املرتبطــة الســلبية االجتاهــات حــول كــث ة شــواغل تنامــت نفســه، الوقــت ويف - ٤
 ارتفاع م  احلدود ع، العاملة واليد األموال ورؤو  واخلدمات السل  تدفق يف الزيادة وتزامنت
 أزمـات  عـن  النامجـة  اخلارجيـة  الصـدمات  ومـ   بينـها،  وفيما الدول داخل املساواة عدم معدالت
ــة ــب الســل ، وأســعار ومصــرفية، مالي ــار عــن فضــال الصــر ، أســعار وتقل ــة اآلث  لســوء اجلانبي

 فيها غدت بلدان يف يعيشون أشخاص 7 هناك أشخاص، 10 كل أصل ومن املتبعة. السياسات
ــاء بــني الفجــوة ــه كانــت ممــا أكــ، والفقــراء األغني  األزمــة وبعــد .(1)مضــت عامــا 30 منــذ علي

 مسـتويات  الشباب، بني وخباصة البطالة، معدالت بلغت ،2008 لعام العاملية واملالية االقتصادية
__________ 

 (1) Oxfam, Even It Up; Time to End Extreme Inequality  (Oxford, United Kingdom, Oxfam GB, 2014). 
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 وتـدهور  املنـا،  تغـ   يف املتجـددة  غـ   الطبيعيـة  للمـوارد  املستدام غ  االستخدام ويسهم قياسية.
 مسـتوى  أعلـى  2010 و 2000 عـامي  بـني  ما الفترة سجلت حيث العاملي، الصعيد على البيئة
 الدفيئة. غازات النبعاثات التاريخ يف
 هبــذ  املتعلقــة الشــواغل إدمــاج خــالل مــن الظــاهرة هلــذ  الــدويل اجملتمــ  اســتجاب وقــد - ٥

 عامليــة شــراكة إقامــة إىل وبالــدعوة ،2030 لعــام املســتدامة التنميــة خطــة يف وغ هــا االجتاهــات
 خطـة  وتـوفر  كـب ا.  إجنـازا  اآلراء توافـق  علـى  القائمـة  اخلطـة  هـذ   ومتثل التنمية. أجل من نشطة
 سياسـات  (A/CONF.227/6*) التنميـة  لتمويل الثالث الدويل املؤمتر عن الصادرة أبابا أديس عمل

 عمـل  خطة حتقيق يف وسيكون .2030 عام خطة لتحقيق دعما تنفيذها يتعني حمددة وإجراءات
 .2030 عام خطة بتنفيذ الدويل االلتزام على برهان أبابا أديس
 سو  ومنسقة، متكاملة بصورة 2030 لعام املستدامة التنمية خطة إجناز يتسىن ولكي - 6

ــتعني ــى ي ــوىل أن املؤسســات عل ــون ت ــدعم الع ــني وال ــذ الالزم ــتغ . ســريعة ظــرو  يف للتنفي  ال
 االتسـاق  دعـم  لغرض املتحدة، األمم خالل من وخباصة التعددية، تعزيز الضروري من وسيكون

 املستدامة. التنمية حتقيق أجل من العاملي الصعيد على السياسات يف
  

 والترابط العوملة يف األخ ة االجتاهات عن النامجة العامة التحديات - ثانيا 
 يتعلـق  فيمـا  والناشـئة  املسـتمرة  العامـة  التحـديات  مـن  عـددا  أبابا أديس عمل خطة حتدد - 7

 والشـركاء  الـدول  مجيـ   جانب من اجلماعي للعمل كأسا  املستدامة التنمية أبعاد من بعد بكل
 التنمية. يف اآلخرين

 
 االقتصادي البعد - ألف 

 االقتصادي واالستقرار االقتصادي النمو  
 مصـحوبني  االقتصـادي  التـرابط  وتزايـد  العوملـة  جـاءت  العامل ومناطق بلدان من كث  يف - 8

 ماليـني  انتشـال  إىل أدى الـذي  األمـر  حدوثهما، من أيضا ريسَّ الذي االقتصادي، النمو بتسارع
 مـن  1 اهلـد   إطـار  يف الفقر معدل خبفض املتعلقة الغاية جناح إىل وصوال املدق  الفقر من النا 

 واقعة حقيقة إما يشكل الفقر يزال ال تقدم، من أحرز مما الرغم وعلى .لأللفية اإلمنائية األهدا 
 علـى  وعـالوة  الناميـة.  البلدان يف العاملني من كب ة شرحية إىل بالنسبة األفق يف تلوح إمكانية أو

 النمـو  أمهيـة  إىل وبـالنظر  البيئـة.  تـدهور  حسـاب  علـى  النمـو  حتقيـق  إىل السـعي  جرى فقد ذلك،
 مـن  املمكنـة  اجلهـود  كـل  بـذل  مـن  بـد  ال فإنـه  املستدامة، التنمية أهدا  حتقيق أجل من املتوازن
 تنشــيط إىل ســعيا االقتضـاء،  عنــد اهليكليــة، صـالحات اإل ودعــم العامــة السياسـات  مواءمــة أجـل 

http://undocs.org/ar/A/CONF.227/6
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 األوسـ   األهـدا   مـ   يتمشـى  مبـا  االقتصـادي،  النمـو  وحتقيـق  العمالة، فرص وتوليد االستثمار،
 املستدامة. التنمية لتحقيق نطاقا
 الكشـف  األخـ ة  السنوات خالل النامية املناطق من العديد يف النمو معدالت وواصلت - 9
 العـاملي  الصـعيد  مـن  كـل  علـى  والظـرو   العوامـل  مـن  طائفة يعكس مبا متزايدة، اختالفات عن

 السياسـية،  والقضـايا  الكلـي،  االقتصاد باختالالت منها يتعلق ما ذلك يف مبا والوطين، واإلقليمي
 قـوة  مـن  الناميـة  املنـاطق  بعـض  يف النمـو  معـدالت  عنـه  تكشـف  مـا  ورغـم  املسـلحة.  اعاتنـزوال

 علـى  الوطـأة  شـديد  يكـون  قـد  الناشئة االقتصادات يف النطاق الواس  ويلنـزال االجتا  فإن نسبية،
 سـواء  املطـرد،  النمو بتنشيط املتعلقة للتحديات التصدي وبغية ككل. العامل يف االقتصادي األداء
 الضـريبية  املسائل يف الشفافية زيادة أو األساسية، اهلياكل جمال يف االستثمارات حشد طريق عن

 يقتضي سو  اعات،نـزال أثر من حد أدىن إىل التقليل أو العاملية، االختالالت معاجلة أو الدولية،
 الدويل. الصعيد على والتعاون السياسات تنسيق من مزيدا األمر
 وجـود  عـن  2008/2009 عامي خالل العاملية واملالية االقتصادية األزمة كشفت وقد - 10
 كيـف  األزمة تلك وبينت العاملي. واملايل االقتصادي النظام وتنظيم مراقبة يف كب ة قصور أوجه
 عليهـا  تترتـب  أن ميكـن  تتخذها اليت واإلجراءات الفاعلة اجلهات بعض تتبعها اليت السياسات أن

 اآلثـار  خمتلـف  مـ   يتفاعـل  العـاملي  واملـايل  االقتصـادي  النظام يزال وال مقصودة. غ  سلبية نتائج
 هنـاك  تـزال  ال األزمـة،  تلـك  علـى  سـنوات  سب  مرور وبعد واآلن، األزمة. تلك عن جنمت اليت

 مـن  تعـا   تـزال  وال بالكامـل،  عافيتـها  تسـترد  مل الناميـة،  البلـدان  يف وخباصـة  كـث ة،  اقتصادات
 علــى املاليــة واألســواق األمــوال رؤو  بتــدفقات يتعلــق مــا يف وخباصــة شــديدة، تقلــب حــاالت
 الدويل. الصعيد
 لضـمان  نضروريا ومها حامسة أمهية املايل واالستقرار الكلي االقتصاد استقرار ويكتسي - 11
ــة تكــون أن ــ . وشــاملة مطــردة التنمي ــرابط مــن ســياق ويف للجمي ــد، االقتصــادي الت ــإن املتزاي  ف

 األسـواق  وتذبـذب  االقتصـادي  النشـا   هلـا  يتعـرض  أن ميكـن  الـيت  احلادة الصدمات أو التقلبات
 تنسـيق  شـأن  ومن .التقدم هذا مسار عكس أو التنمية تقدم عرقلة يف يتسببا أن شأهنما من املالية

 علـى  يسـاعد  وأن الشـفافية  مـن  مزيـد  إىل يفضي أن املالية والسياسات الكلي االقتصاد سياسات
 العـاملي.  واملـايل  االقتصـادي  بالنظـام  يتعلـق  فيمـا  الصـمود  علـى  والقـدرة  االسـتقرار  وتعزيز محاية
 العامليـة  العامـة  املنـاف   علـى  األمثلـة  أحد العاملي الصعيد على الكلي االقتصاد استقرار حتقيق ويعد
 علـى  السياسـات  لتنسـيق  رئيسـية  أمهية يعطي مما حتقيقها، يكفل أن مبفرد  بلد ألي ميكن ال اليت
 .2030 لعام املستدامة التنمية خطة تنفيذ أجل من املستويات مجي 
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 الدولية التجارة  
 الدوليـة  للتجـارة  ميكـن  املناسـبة،  الداعمة األساسية واهلياكل السياسات توف  خالل من - 12
 أداء ضــعف فــإن ذلــك، مــ و للجميــ . والشــاملة املســتدامة التنميــة لتعزيــز قويــة أداة تكــون أن

 اآلونـة  ويف العامليـة.  التجـارة  يف النمـو  ركـود  مـن  حبالـة  مصـحوبا  كـان  مـؤخرا  العـاملي  االقتصـاد 
 أهنــا حــني يف العــاملي، النــاتج يف مثيلتــها تقريبــا تضــاهي التجــاري التوســ  وتــ ة كانــت األخــ ة
 أجـل  مـن  جديـد  من تتوس  أن الدولية للتجارة بد وال األزمة. قبل الضعف مبعدل أسرع كانت
 العاملي. النمو تنشيط
 يف صـن  ” مفهـوم  يف متزايـدة  بصـورة  يـنعكس  العامليـة  التجارة طاب  على تغ  طرأ وقد -13
 إىل التصــميم مــن بــدءا عملياهتــا، نطــاق بتوســي  متزايــدة بصــورة الشــركات وتقــوم .(2)“العــامل
 ولـئن  والقيمـة.  اإلنتـاج  سالسـل  مـن  كجـزء  املعمـورة  أرجـاء  عـ،  والتسـويق،  والتجمي  التصني 
 أيضـا  ختلق أن ميكن أهنا إال احلدود، ع، والترابط الصالت تعزز أن املمارسة هذ  شأن من كان
 فيـه  حيظـى  الـذي  البلـد  إىل بالكامـل  للُمنَتج التجارية القيمة عزيت إذا التشو  أو التحيز من حالة
 إجيـاد  هـو  الصـدد  هـذا  يف املاثلـة  اهلامة التحديات أحد ولعل السوق. إىل بالوصول النهائي املنتج
 املتعلـق  الـدويل  احلـوار  اسـتفادة  يكفـل  حنـو  علـى  الوطنيـة  احملاسـبية  الـنظم  لتطويـ   ابتكارية حلول

 .(3)األمر هذا من بالسياسات
 االقتصـادية  لألزمـة  فعـل  كـرد  عمومـا  احلمائيـة  عةنــز لل البلـدان  مقاومة من الرغم وعلى - 1٤

 التزايـد.  يف آخـذة  التجـارة  تقييـد  تـداب   مـن  العامـة  احلصـيلة  فـإن  ،2008/2009 عامي خالل
 السياسـات  وجتنـب  األسـواق،  إىل الوصـول  فـرص  وحتسـني  احلمائية، التداب  سحب خالل ومن
 العاملية التجارة قواعد على تعديالت إدخال على االتفاق إىل احلثيث والسعي باملنافسة، ختل اليت

 تتيحهـا  الـيت  الفـرص  واغتنـام  التجـارة،  تعزيز للحكومات ميكن التوزي ، إعادة سياسات وتعديل
 العوملة. مناف  من كاملة استفادة بعد يستفيدوا مل الذين هؤالء سيما وال للجمي ،

 اإلقليميـة  األسواق فإن الراهنة، العاملية االقتصادية البيئة منه تعا  الذي الركود ظل ويف - 1٥
 املنـاطق  داخل التجارة حجم أن بيد النمو. تعزيز إىل الرامية اجلهود يف أساسية بأمهية اآلن حتظى
 جممـوع  مـن  املائـة  يف 22 و األفريقيـة  البلـدان  جتـارة  جممـوع  من املائة يف 1٤ سوى ميثل ال اآلن
 مـن  أكثـر  آسـيا  شـرق  يف املنطقـة  داخـل  التجـارة  متثـل  حـني  يف الالتينية، أمريكا يف البلدان جتارة

__________ 

ــادرة هــي “العــامل يف صــن ” مبــادرة (2)  ــها مب ــة التجــارة منظمــة أعلنت ــادل دعــم هبــد  2011 عــام يف العاملي  تب
 .املضافة القيمة ذات التجارية العمليات وحتليل قيا  يف العملية والنُُّهج واخل،ات املشاري 

 (3) WTO, Global Value Chains in a Changing World (2013). 
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 فرصـة  يتـيح  أن اإلقليميـة  التجارة نطاق لتوسي  وينبغي اإلمجايل. التجارة حجم من املائة يف ٥0
 للترتيبــات وميكــن منــوا. البلــدان ألقــل بالنســبة خاصــة املســتدامة، والتنميــة املطــرد النمــو لتحقيــق
 أجـل  مـن  الناميـة  البلـدان  من كث  إليها حيتاج اليت القيمة سالسل من تعزز أن اإلقليمية التجارية
 التنميـة  أهـدا   حتقيـق  حنـو  السبيل ومتهيد للجمي ، الالئق العمل فرص وتوف  اقتصاداهتا، حتويل

 زيــادة أجــل مــن الناميــة البلــدان مــن العديــد يف مســتغلة غــ  هائلــة إمكانــات هنــاكو املســتدامة.
 األمهية. البالغة الفنية والدراية األجنيب، املباشر االستثمار معها جتلب اليت اإلقليمية، التجارة

 
 املستدام والتمويل اخلاص، املال رأ  تدفقات  

 العامليــة. التجــارة منــو مــن أســرع بــوت ة املاليــة العوملــة تقــدمت األخــ ة، العقــود يف - 16
 النظـام  يف انـدماجا  أكثـر  متزايـدة،  بصـورة  الناشـئة،  األسـواق  وخاصة النامية، البلدان وأصبحت

 يف دوالر، بليون 188 من النامية البلدان إىل اخلاصة املالية التدفقات صايف وارتف  العاملي. املايل
 مصـادر  مـن  تـأ   التـدفقات  كانـت  حيـث  ،2013 عام يف دوالر بليون ٤20 إىل ،2003 عام

 ولـئن  .(17 الفقـرة  ،A/69/358) اجلنـوب  بلـدان  بني التدفقات ذلك يف مبا باطراد، تنوعها يتزايد
 أهـدافها  حتقق كي النامية للبلدان للتمويل هاما مصدرا تشكل اخلاص املال رأ  تدفقات كانت
 وتقلبـات  صـدمات  حـدوث  إىل أيضـا  تفضـي  أن ميكن األجل القص ة التدفقات أن إال اإلمنائية،

 الفعلي. االقتصاد يف
وسجل االستثمار املباشـر األجـنيب يف البلـدان الناميـة أكـ، زيـادة صـافية مـن تـدفقات           - 17

بليـون دوالر يف عـام    197رأ  املال اخلاص علـى مـدى العقـد املاضـي، فقـد ازداد مـن مبلـ         
(. وازداد االســتثمار  18، الفقــرة  A/69/358) 2013بليــون دوالر يف عــام   778إىل  2003

، 2013بليـون دوالر يف عـام    ٤٥٤اخلارج من البلدان النامية أيضا زيادة سـريعة، حيـث بلـ     
بليـون دوالر مـن التـدفقات مـن بلـدان جمموعـة )ال،ازيـل واالحتـاد الروسـي           200مبا يف ذلـك  
 .(٤)صني وجنوب أفريقيا(واهلند وال

وعلى الرغم من أن تدفقات رأ  املال ع، احلدود استعادت قوهتا منذ األزمـة العامليـة    - 18
ومصـادر بـارزة علـى     اسـتقبال  وأصبحت البلدان الناميـة وجهـات   2008/2009خالل فترة 

ــات كــب ة يف        ــال تعرضــت لتقلب ــدفقات رأ  امل ــإن ت ــال اخلــاص، ف ــدفقات رأ  امل  الســواء لت
السنوات األخ ة؛ وال تزال للسياسات النقدية والدورات االقتصادية يف البلدان املتقدمة النمـو  

 .(٥)آثار كب ة على االجتاهات العامة
__________ 

 .2014 ،تقرير االستثمار العامليمؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية،  (٤) 

 .2012تقرير التجارة والتنمية، مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية،  (٥) 

http://undocs.org/ar/A/69/358
http://undocs.org/ar/A/69/358
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وبوجه خاص، اتسمت التدفقات املصرفية وتدفقات حافظات األوراق املاليـة الدوليـة    - 19
التمويـل الطويـل األجـل مـن أجـل التنميـة       إىل البلدان النامية بشدة التقلب، مما يؤثر سلبا علـى  

املستدامة يف البلدان النامية، مبا يف ذلك بالنسبة ملشاري  اهلياكل األساسية ومبـادرات االقتصـاد   
 املراعي للبيئة.

ويف حني أن زيادة مشاركة املستثمرين األجانب يف أسواق رأ  املال احمللية ميكـن أن   - 20
ــها أيضــا أن    ــدة، ميكن ــود بالفائ ــدم    تع ــاالت ع ــد احتم ــدوى ذلــك،    تزي ــار ع ــتقرار وانتش االس

 يتضح من منط التوس  والتقشف يف تدفقات حافظات األوراق املالية. كما
ويف ضــوء اآلثــار اجلانبيــة عــ، احلــدود للقــرارات املتعلقــة بالسياســة املاليــة والنقديــة يف  - 21

اســات النقديــة واملتعلقــة   البلــدان املتقدمــة النمــو، يلــزم إدخــال حتســينات علــى تنســيق السي       
ــا       ــدويل واإلقليمــي، فضــال عــن حتســني اإلدارة عموم ــى املســتويني ال ــة عل باحلســابات الرأمسالي
للسيولة العاملية. ومن شأن تـوف  بيئـة مواتيـة ثابتـة علـى الصـعيد الـوطين، قائمـة علـى األسـس           

د من املخـاطر  الالزمة من سياسات وقوانني وأنظمة ومؤسسات، أن ييسر أيضا االستثمار وحي
 املقترنة به، مثل الفساد أو االفتقار إىل فرص االستثمار التنافسية.

 
 الديون السيادية وإعادة هيكلة الديون  

عمـل أديـس أبابـا أن االقتـراض أداة هامـة لتمويـل االسـتثمار الـذي يعتـ،           خطةؤكد ت - 22
حيويا من أجل حتقيق التنمية املستدامة، مبا يف ذلـك أهـدا  التنميـة املسـتدامة، وأن االقتـراض      
السيادي يتيح أيضا ملالية احلكومة أن تقوم بدور معـاكس للـدورة أثنـاء الـدورات االقتصـادية.      

ق املالية العاملية أن جيعل االقتراض السيادي، الذي هـو أداة هامـة لتمويـل    تقلب األسواميكن لو
االستثمار، أمرا حمفوفا باملخاطر وجيعل إدارة حتمل الـديون أمـرا صـعبا علـى البلـدان. وبـالرغم       
من أن العديد من البلدان قام باحلد من عدم قـدرهتا علـى تسـديد الـديون السـيادية منـذ توافـق        

، قـام صـندوق النقـد    2002ذي اعتمد  املؤمتر الـدويل لتمويـل التنميـة يف عـام     آراء مونت ي ال
بلــدا مــن البلــدان املنخفضــة الــدخل بلــدانا عــاجزة عــن    18الــدويل والبنــك الــدويل بتصــنيف  

 .(6)تسددهاتسديد ديوهنا أو أن االحتمال كب  بأهنا لن 
الـيت وقعـت يف منطقـة اليـورو     وأبرزت أزمات الديون األخ ة، مبـا يف ذلـك األزمـات     - 23

ويف عدد من أقل البلدان منوا والدول اجلزرية الصغ ة النامية، ما ميكن أن يترتب علـى أزمـات   
 الديون السيادية من تأث  على االستقرار االقتصادي واملايل اإلقليمي والعاملي.

__________ 

 .www.imf.org/external/Pubs/ft/dsa/DSAlist.pdf، انظر 201٥آب/أغسطس  6حىت  (6) 
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ايل العـاملي  وكشفت الصعوبات الناشئة عن تلـك األزمـات أن النظـام االقتصـادي واملـ      - 2٤
يفتقر إىل آلية إلعادة هيكلة الديون السـيادية وحلـها. ومـا زالـت النـهج املتبعـة إلعـادة هيكلـة         
اإلقــراض الرمســي وإقــراض القطــاع اخلــاص إىل املقترضــني الســياديني حــىت اآلن غــ  متكاملــة    

 إعطــاء نتــائجكــل حالــة، وهــذا األمــر يــؤدي إىل التــأخ  يف إعــادة هيكلــة الــديون، و بوحســ
ــا ال تعطــي       غــ  ــدائنني علــى حــد ســواء. وغالب منصــفة وفقــدان القيمــة بالنســبة للمــدينني وال

ــة ل نفــاق علــى       ــة فرصــة كافي ــة الــديون وختفيــف أعبائهــا البلــدان املدين عمليــات إعــادة هيكل
اجلوانب االجتماعية واالقتصادية الضـرورية لضـمان النمـو والتنميـة علـى نطـاق واسـ . وهـذا         

ة من اخنفاض النمو الذي يتطلب بدور  املزيد من إلغـاء الـديون يف املسـتقبل.    خيلق عملية دوري
فعلى سبيل املثال، ما زالت خطط إعادة اهليكلة لنادي بـاريس بـني الـدائنني الـرمسيني والبلـدان      

 النامية عرضة ملثل هذا التكرار يف عمليات إعادة اهليكلة.
قيـد النظـام احلـايل إلعـادة هيكلـة الـديون       ويؤدي اتساع نطـاق وتنـوع الـدائنني إىل تع    - 2٥

السيادية. وقد يكون من بني الـدائنني مقرضـون مـن القطـاعني العـام واخلـاص، مثـل املصـار          
اإلمنائية املتعددة األطرا ، والدول األعضـاء يف نـادي بـاريس، واملصـار  وحـاملي السـندات       

احلكومـة. كمـا أن الـدائنني     داخل البلد وخارجه، فضال عن جهات حملية معنية استدانت منها
، اليت تشـتري الـديون خبصـم    “الصناديق االنتهازية”الرافضني إلعادة اهليكلة، مثل ما يدعى بـ 

كب  يف السـوق الثانويـة بقصـد التقاضـي، يزيـدون مـن تعقيـد اجلهـود الـيت تبـذهلا البلـدان غـ              
 املسددة لديوهنا للتوصل إىل تسوية م  الدائنني.

آليــات منظمــة مــن أجــل إعــادة هيكلــة الــديون الســيادية يشــكل فجــوة   وعــدم وجــود - 26
رئيسية يف اهليكـل املـايل الـدويل احلـايل. وينبغـي أن يكـون اهلـد  مـن أيـة آليـة جديـدة حتقيـق             
إعادة هيكلة فعالـة ومنصـفة ومسـتدامة حتتـرم حقـوق الـدائنني مـ  تـوف  احليـز الـالزم للبلـدان            

 م األهدا  اإلمنائية.املدينة من أجل حتقيق النمو ودع
ــأن هنــاك جمــاال لتحســني       - 27 ــا تســلم ب ويف هــذا اخلصــوص، فــإن خطــة عمــل أديــس أباب

ترتيبات التنسيق بني القطاعني العام واخلاص وبـني املـدينني والـدائنني، وذلـك للتقليـل إىل أدىن      
بشـكل منصـف    حد من املخاطر املعنوية للدائنني واملدينني على السواء، ولتيس  تقاسم األعباء

 وإجراء عملية إعادة هيكلة منظمة وجيدة التوقيت وفعالة حتترم مبادئ املسؤولية املشتركة.
 

 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واألمن السي،ي  
الرقميـة بـدور رئيسـي     ااضطلعت تكنولوجيات املعلومـات واالتصـاالت والتكنولوجيـ    - 28

ــاملي. ويف       ــدماج يف االقتصــاد الع ــادة االن ــالنمو االقتصــادي وزي ــبط توســعها ب ــة، وارت يف العومل
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الوقت نفسه، بدأت اجلرائم السي،ية تأخذ شكال متفشيا من أشكال اجلرميـة عـ، الوطنيـة الـيت     
حاياها، والـيت ميكـن   تق  يف الفضاء السي،ي املعقد الذي ال تلتقي فيه الشبكات اإلجرامية وض

ــة واضــحة أو بــني      ــة خمتلفــة إىل حــد كــب ، دون وجــود حــدود إقليمي أن تقــ  يف منــاطق زمني
حتجــب هويــة اجلهــات الفاعلــة. إذ إهنــا اجملــالني العــام واخلــاص. وهنــاك أيضــا مســألة اإلســناد، 

يفة، فضـال  سيما الفئـات الضـع   وللجرائم السي،ية تأث  على عدد كب  من النا  يف العامل، وال
 عن النظم االقتصادية والسياسية واالجتماعية، وهلذا ال بد من التصدي هلا.

واجلرائم السي،ية تؤذي اجملتم  بطرق جديدة هامة واألضرار املالية اليت تلحقها ميكـن   - 29
، قــد تصــل اخلســائر الســنوية  201٤أن تكــون هائلــة. ووفقــا للبحــوث الــيت نشــرت يف عــام    

بليون دوالر. وهذا التقدير يبني أمهية محايـة البنيـة    ٤00عن اجلرمية السي،ية إىل  العاملية النامجة
 .(7)التحتية للمعلومات، اليت كث ا ما تع، احلدود اجلغرافية

يف املائــة مــن   70 و 30ويف دراســة حديثــة، أبلغــت البلــدان املشــاركة أن مــا بــني        - 30
وطـين، مـ  مـا يترتـب علـى ذلـك مـن ضـرورة حتسـني          األفعال اإلجرامية السي،ية هلا بعـد عـ،   

 .(8)التعاون الدويل بشأن هذ  املسألة
 

 البعد االجتماعي -باء  
العوملة واالعتماد املتبادل قادران على حتسني رفا  اإلنسان واجملتم  وتغي  حياة النـا    - 31

خـالل الصـدمات االقتصـادية    تغي ا إجيابيا. ولكن السـهولة الـيت اتسـم هبـا انتقـال املخـاطر مـن        
وغ هـا مـن الصــدمات، ازدادت نتيجـة االعتمــاد املتبـادل وباتــت تعـرض للخطــر متتـ  األفــراد       

، جيـب احلـد   2030باخلدمات االجتماعية األساسية. ويف سـياق خطـة التنميـة املسـتدامة لعـام      
م ختلـف أحـد   من قابلية التعرض لألذى يف البعد االجتماعي والقضاء عليها من أجل كفالة عد

 عن الركب.
 

 احلماية االجتماعية وتوف  العمل الالئق  
ــات الصــدمات االقتصــادية        - 32 ــل اســتقرار يف أوق ــة، بوصــفها عام ــة االجتماعي إن احلماي
أثناء تغي  العمل ميكـن أن تسـاعد يف التخفيـف مـن اآلثـار السـلبية للعوملـة، وتعزيـز القـدرة           أو

__________ 

ــاالت،    (7)  ــدويل لالتصــ ــاد الــ  Understanding Cybercrime: Phenomena, Challenges and Legal Responseاالحتــ
 (.201٤)جنيف، 

ــن مشــكلة اجلرميــة الســي،ية            (8)  ــين باملخــدرات واجلرميــة، مســودة دراســة شــاملة ع ــب األمــم املتحــدة املع مكت
 (.2013)شبا /ف،اير 
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لس إىل مرحلـة التعـايف. و ـة ضـرورة ملحـة اللتزامـات قويـة        على التكيف وتعزيز االنتقال الس
باحلماية االجتماعيـة يف ضـوء أزمـة فـرص العمـل احلاليـة يف العـامل وتغـ  أسـواق اليـد العاملـة.            
وفجوة العمالة العاملية، اليت تقيس عدد الوظائف املفقودة منذ بدايـة األزمـة االقتصـادية واملاليـة     

ــرة   ــة خــالل الفت ــزداد ســوءا يف    2008/2009العاملي ــ  أن ت ــن املتوق ، آخــذة يف االتســاع، وم
مليون شخص عاطـل عـن العمـل     201، كان هناك 201٤يف عام و. املقبلةالسنوات اخلمس 

مليـون نسـمة منـذ بدايـة األزمـة. وإذا ُأخـذ الوافـدون         31يف مجي  أحناء العـامل، بزيـادة قـدرها    
ــس املق   ــنوات اخلمـ ــالل السـ ــل خـ ــوق العمـ ــدد إىل سـ ــار، الاجلـ ــة يف االعتبـ ــق   بلـ ــن خلـ ــد مـ بـ

 .(9)من أجل سد الفجوة القائمة 2019مليون فرصة عمل إضافية حبلول عام  280
سـيما الشـابات، يعـانون علـى حنـو غـ  متناسـب مـن البطالـة،           وال يزال الشباب، وال - 33

. ويبلـ  معـدل البطالـة    201٤مليون شـاب يبحثـون عـن عمـل يف عـام       7٤و ة ما يقرب من 
يف صـفو  الشــباب مــا يقــرب مــن ثالثــة أضــعا  معــدل البطالــة يف صــفو  البــالغني. وهــذا  
املعــدل غــ  املتناســب للبطالــة بــني الشــباب وكبــار الســن واألشــخاص ذوي اإلعاقــة هــو مســة   
شائعة يف مجي  املناطق، ومن املفارقات أنه قائم جنبا إىل جنب مـ  االجتـا  العـاملي حنـو حتسـني      

على التماسك االجتماعي يف العديد مـن البلـدان، وميكـن     البطالة وقد أثرتالتحصيل العلمي. 
 أن تنتشر آثارها السلبية نتيجة االستياء.

وتباطأ وق  التحسينات يف العمالة الضعيفة، اليت تتسم بعـدم كفايـة الـدخل واخنفـاض      - 3٤
ــ  أن يبقــى      ــة. ومــن املتوق ــدان النامي ــة وصــعوبة ظــرو  العمــل يف البل ــة  اإلنتاجي معــدل العمال

يف املائــة مــن جممــوع العمالــة يف البلــدان الناميــة واالقتصــادات   ٤٥الضــعيفة ثابتــا عنــد حــوايل 
الناشــئة، وذلــك علــى النقــيض مــن التقــدم احملــرز يف فتــرة مــا قبــل األزمــة. ويبلــ  عــدد العمــال  

اء العـامل،  بليـون نسـمة يف مجيـ  أحنـ     1.٤٤املستخدمني يف العمالة الضعيفة يف الوقت احلايل بــ  
ــ،ى         ــحراء الكـ ــوب الصـ ــا جنـ ــال يف أفريقيـ ــة عمـ ــل أربعـ ــل كـ ــن أصـ ــة مـ ــك ثالثـ ــا يف ذلـ مبـ

 آسيا. وجنوب
واتسعت أوجه التفاوت يف الدخل يف معظـم البلـدان املتقدمـة النمـو والبلـدان الناميـة،        - 3٥

مما زاد من حدة الفقر وعطل التعايف االقتصادي وتعايف سوق العمـل. وال تـزال بعـض الفئـات     
الضعيفة يف بعض البلدان، مثل األشخاص ذوي اإلعاقة، يكسبون أقل من فئـات غ هـا. ففـي    

، بلـ   2013األمريكية، ووفقا للدراسة االستقصائية األهليـة األمريكيـة لعـام    الواليات املتحدة 

__________ 

 (9) International Labour Office, World Employment and Social Outlook: The Changing Outlook of Jobs (2015). 
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متوسط دخل العمال ذوي اإلعاقة يف فترة االثين عشر شـهرا املشـمولة بالدراسـة االستقصـائية     
 .(10)يف املائة من متوسط دخل األشخاص من غ  ذوي اإلعاقة 68نسبة 
دد فرص العمـل الـروتيين الـذي حيتـاج إىل     وسبب بعض هذ  التطورات هو اخنفاض ع - 36

مهارات متوسطة يف السنوات األخ ة، بسبب انتقاهلـا إىل اخلـارج، بسـبب احلوسـبة والتصـني       
اآليل. وقد وق  هذا بالتوازي م  ازدياد الطلب علـى الوظـائف الـيت تقـ  يف أدىن وأعلـى سـلم       

ين كـان مـن شـأهنم شـغل وظـائف      املهارات. ونتيجة لذلك، فإن العمـال املـتعلمني نسـبيا والـذ    
تتطلب مهارات متوسطة باتوا جم،ين بصورة متزايدة على املنافسة على مهن تتطلـب مهـارات   
 منخفضة. وهذ  التغي ات يف أسواق العمل والفئات املهنية أخذت تعيد تشـكيل أمنـا  العمـل   

علــى مــدى بصــورة ســريعة وتســهم يف زيــادة التفــاوت يف الــدخل املســجل يف معظــم البلــدان   
 .العقدين املاضيني

وبوســ  سياســات احلمايــة االجتماعيــة والضــمان االجتمــاعي أن تســهم يف احلــد مــن    - 37
التقلبــات يف الــدخل املتــاح وتعزيــز القــدرة علــى التكيــف معهــا. وإذا كانــت هــذ  السياســات  
مصممة تصـميما جيـدا زادت مـن القـدرات ومـن املشـاركة يف سـوق العمـل، وهـي ضـرورية           
حلماية من ليست لديهم محاية والفقراء والفئات األكثر ضعفا، مبـن فـيهم العمـال يف االقتصـاد     

ــزز غــ  الرمســي وأســرهم. و  ــة     تع ــدنيا للحماي سياســات احلــد األدىن لألجــور أيضــا احلــدود ال
 االجتماعية، وقد يكون هلا أثر إجياي من حيث زيادة الطلب الكلي.

أمــر أساســي للقضــاء علــى الفقــر وحتقيــق التنميــة  وإن خلــق فــرص عمــل منــتج والئــق - 38
املستدامة. فالتنمية القائمة على أعمال من نوعية دنيا تنطوي على خماطر اجتماعية، كما تزيـد  
من احتمال هجرة الشباب املتعلمني. وتعت، السياسات الفعالة إزاء سوق العمل واملؤسسـات،  

ــية يف ك    ــل رئيسـ ــة، عوامـ ــدمات العمالـ ــرامج وخـ ــل بـ ــوى   مثـ ــادية أقـ ــدة اقتصـ ــاء قاعـ ــة بنـ فالـ
 .نطاقا وأوس 

 
 هجرة اليد العاملة  

يتمثل أحـد اجلوانـب االجتماعيـة اهلامـة للعوملـة يف احلركـة الدوليـة لليـد العاملـة، الـيت            - 39
تتيح فوائد للبلدان املستقبلة والبلدان املرسلة على السواء، بينما تطرح أيضا بعـض التحـديات.   

هاجرين وغ  املهاجرين على حد سواء، وذلك يف البلـدان األصـلية وبلـدان    وتؤثر اهلجرة يف امل
العبور وبلدان املقصد. وتوفر خطة األمم املتحدة اإلمنائية اجلديدة املقترحـة إطـارا قويـا حلمايـة     

 وتعزيز وإعمال حقوق مجي  املهاجرين، مبن فيهم العمال املهاجرون.
__________ 

 .American Community Survey ،2013الواليات املتحدة، مكتب تعداد السكان يف  (10) 
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العاملة يف الوقت الراهن إىل االجتاهات الدميغرافيـة، وتغـ    وتعزى احلركة الدولية لليد  - ٤0
االقتصادات، وحتول أمنا  اإلنتاج العاملي، وتذليل العقبات التقليدية مـن قبيـل تكـاليف السـفر     

 وغياب وسائل النقل وقلة املعلومات وضعف التواصل.
بنحـو   (11)املسـنني وخالل اخلمس عشرة سنة القادمة، من املتوق  أن يزيد معدل إعالة  - ٤1
يف املائة يف املنـاطق املتقدمـة النمـو. ونتيجـة لـذلك،  ـة حاجـة إىل سياسـات لزيـادة نسـبة            ٤0

املشــاركة يف القــوى العاملــة، وتقيــيم الطلــب علــى اليــد العاملــة املهــاجرة، الــيت ميكــن أن تســد  
تقدمـة النمـو   الثغرات املوجودة يف سوق العمل. وتعد شـيخوخة السـكان وأثرهـا يف املنـاطق امل    

 اجتاهًا طويل األجل.
ــى مســت     - ٤2 ــة أيضــا عل ــات الدميغرافي ــؤثر االجتاه ــة يف   وســو  ت ــوى العامل قبل حجــم الق

ــامل ــامل  تن   العـ ــكانية يف العـ ــات السـ ــا للتوقعـ ــامي. فوفقـ ــام  النـ ــيح عـ ــالل  201٥قـ ــ  خـ ، ُيتوقـ
سـنة   2٤و  1٥عشرة سنة القادمة أن يزيد عدد السكان الذين تتراوح أعمـارهم بـني    اخلمس
ــوا   3٤بنســبة  ــدان من ــل البل ــة يف أق ــوا     (12)يف املائ ــدان من ــل البل ــ  أن تســجل أق . ويف حــني ُيتوق

تدفقات صافية للهجرة إىل اخلـارج، لـيس مـن املـرجح أن تكـون التـدفقات إىل اخلـارج كافيـة         
لتخفِّض إىل حد كـب  النمـو يف السـكان املقـيمني يف تلـك البلـدان ممـن تتـراوح أعمـارهم بـني           

تســعى جمموعــة أن ســنة. لــذلك، فخــالل الســنوات اخلمــس عشــرة املقبلــة، يــرجَّح  2٤و  1٥
 أك، من الشباب من أقل البلدان منوا إىل احلصول على فرص للعمل يف اخلارج.

ــة املهــاجرة حبســب        - ٤3 ــد العامل ــب فيمــا يتصــل بالي ويتحــدد أيضــا شــكل العــرض والطل
ت، ممـا حيـدث تفاوتـًا يف مسـتوى املهـارات. ورغـم       التغ ات اهليكلية اليت تطرأ على االقتصـادا 

ارتفاع مستويات البطالة، تقبل البلدان النامية والبلدان املتقدمـة النمـو علـى حـد سـواء العمـال       
األجانــب ذوي املهــارات املختلفــة ملواجهــة الــنقص احلــاد يف أســواق عملــها. ويف العديــد مــن   

نقـص متوقـ  يف العمـال املـؤهلني، وال سـيما       البلدان املتقدمة النمو، ويف أماكن أخـرى، هنـاك  
يف جماالت العلوم والتكنولوجيـا والرعايـة الصـحية. ومـن القطاعـات االقتصـادية األخـرى الـيت         
تواجــه فيهــا البلــدان العاليــة الــدخل والبلــدان املتوســطة الــدخل نقصــا فعليــا أو حمــتمال يف اليــد   

 العاملة الزراعة والبناء وقطاع الضيافة.
__________ 

ة أو أكثــر مقســوما علــى عــدد الســكان يف ســن العمــل،  ــــسن 6٥ن تبلــ  أعمــارهم ــــاص الذيــــــعــدد األشخ (11) 
ــكان )      6٤-1٥) ــعبة السـ ــة، شـ ــادية واالجتماعيـ ــؤون االقتصـ ــدة، إدارة الشـ ــم املتحـ ــنة(، األمـ (. 201٥سـ

 .201٥العامل  تنقيح عام التوقعات السكانية يف 

الشؤون االقتصادية واالجتماعيـة، شـعبة السـكان. التوقعـات السـكانية يف العـامل  تنقـيح         إدارةاألمم املتحدة،  (12) 
 .201٥عام 
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كن التوفيق بني العرض والطلب فيما يتصل باليـد العاملـة بصـورة أكثـر فعاليـة مـن       ومي - ٤٤
خــالل تــذليل العقبــات أمــام تنقــل اليــد العاملــة، بوســائل منــها االعتــرا  املتبــادل بــني البلــدان  
باملهــارات واملــؤهالت، وحتســني إمكانيــة حتويــل االســتحقاقات املكتســبة، وختفــيض تكــاليف    

 يادة فرص اهلجرة اآلمنة واملنظمة.استقدام املوظفني، وز
مـن العمـال املهـرة مـن البلـدان الناميـة       “ هجرة الكفـاءات ”ويف الوقت نفسه، تشكل  - ٤٥

إىل البلــدان املتقدمــة النمــو مصــدر قلــق دائــم. وهــذ  هــي احلــال بصــفة خاصــة يف البلــدان الــيت 
عـروض مـن املهنـيني    تواجه أوضاعا خاصة، وكذلك يف بعض البلدان النامية حيث قد يكون امل

ذوي املهــارات يف القطاعــات ذات األولويــة حمــدودًا. ومــ  ذلــك، ُينظــر إىل العمــال املهــرة يف   
املهجر بشكل متزايد على أهنم يسامهون يف تنمية بلداهنم األصلية من خـالل حتـويالهتم املاليـة،    

ر  واملهـارات  من مجلة أمور أخرى. وميكن للبلـدان األصـلية أن تسـتفيد أيضـا مـن نقـل املعـا       
 ومباشرة األعمال احلرة وتبادل اخل،ات بني املغتربني وجمتمعاهتم األصلية.

ــام  - ٤6 ــد رت، 201٤ويف عـ ــدان الناميـــة مببلـــ        ُقـ ــدفقات التحـــويالت املاليـــة إىل البلـ تـ
بليون دوالر يف اجملمـوع، أي أكثـر مـن ثالثـة أضـعا  مبلـ  املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة.           ٤36

ــى االحتياجــات املعيشــية      وتعــزز هــذ    ــق عل ــا ُتنفا ــدفقات دخــل األســر املعيشــية، وكــث ا م الت
األساسية، مثل الغذاء والسـكن واملالبـس وعلـى السـل  املعمِ ـرة. وتسـتخدم التحـويالت املاليـة         
أيضــا لــدف  تكــاليف الرعايــة الصــحية والتعلــيم، وبــذلك فهــي تــؤدي مباشــرة إىل حتســني رأ  

ال لتعزيز االستخدام املنتج للتحـويالت املاليـة، وذلـك بكفالـة أن يـتم      املايل البشري. وهناك جم
معظمهــا عــن طريــق النظــام املصــريف الرمســي، وبتشــجي  فــرص االســتثمار املتاحــة للمغتــربني.    
وباإلضافة إىل ذلك، ينبغـي ختفـيض تكـاليف إرسـال التحـويالت املاليـة، الـيت كـث ا مـا تكـون           

 قار إىل الشفافية ووجود ثغرات تنظيمية.نتاج عدم كفاية املنافسة واالفت
 

 املخاطر الصحية واألوبئة  
، 2000لقد استتبعت العوملة زيـادة كـب ة يف املخـاطر علـى الصـحة العامـة منـذ عـام          - ٤7
سيما مـن خـالل السـفر والتجـارة الـدوليني، كمـا أن وت هتـا فاقـت وتـ ة التنميـة وقـدرات             ال

البلـدان. وميكـن لزيـادة السـفر بالطـائرة والتجـارة يف السـل         نظم الصحة العامة يف العديـد مـن   
واخلدمات ع، سالسل القيمة والتوريد العاملية الطويلة أن تسهل نقل وحركة امُلْمرضـات الـيت   
تسبب األمراض املعدية، واليت قد ينتقـل بعضـها، حسـب التقـديرات، يف مجيـ  أحنـاء العـامل يف        

 .(13)ساعة 36أقل من 
__________ 

 .O.B. Jonas, “Pandemic risk”, background paper for the 2014 World Development Report (2013)انظر  (13) 
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مـ  إدراج احلاجـة إىل تعزيـز     2030قرار ذلك يف خطة التنمية املستدامة لعام وقد مت إ - ٤8
قدرة البلدان على اإلنـذار املبكـر واحلـد مـن املخـاطر وإدارة املخـاطر الصـحية علـى الصـعيدين          
الوطين والعاملي. وميكن أن ينقل األشخاص أو البضائ  أو األغذية أو احليوانات أو البيئـة هـذ    

يترتب علـى ذلـك مـن عواقـب وخيمـة، ال سـيما للبلـدان الناميـة والبلـدان الـيت           املخاطر م  ما 
تواجــه أوضــاعا خاصــة، الــيت كــث ا مــا تكــون أشــد البلــدان تــأثرا باخلســائر البشــرية وتــدهور    

 اء حاالت الطوارئ املتعلقة بالصحة العامة.االقتصاد من جّر
نظــم الصــحة العامــة علــى ويف الوقــت نفســه، فــإن العوملــة قــد ســاعدت علــى حتســني   - ٤9

الصعيدين الدويل والوطين، حيث يؤدي التقدم التكنولوجي والعلمي إىل فهم أفضـل لألمـراض   
املعديــة وســبل كشــفها وتشخيصــها ومراقبتــها. ويــؤدي توســي  نطــاق تكنولوجيــا املعلومــات   
ــا     ــة إىل تيســ  تب دل واالتصــاالت وشــبكة اإلنترنــت العريضــة النطــاق ووســائط اإلعــالم العاملي

املعلومات بشأن تفشي األمراض، كما ميكنه أن يؤدي إىل نشـر معلومـات بالغـة األمهيـة لعامـة      
اجلمهور بسرعة وسهولة. وتـدعم العوملـة أيضـا زيـادة التعـاون بـني العلمـاء ومسـؤويل الصـحة          
ل العامة، وهناك عدد متزايد من الشبكات العاملية واإلقليمية للعلماء واخل،اء اليت تتعاون وتعمـ 

 على تعزيز القدرات العلمية من خالل التعاون الدويل.
وما من بلد يستطي  أن يقوم مبفرد  بإدارة املخاطر الصحية العاملية. وعلـى الـرغم مـن     - ٥0

ــل      ــة متث ــة القــدرات املؤسســية علــى الصــعيدين الــوطين واإلقليمــي، فــإن املؤسســات الدولي أمهي
ــامل     ــن الســلطة لتنســيق نظــام ع ــة دون   املســتوى األنســب م ــ  املخــاطر الصــحية واحليلول ي لتتب

تطورها إىل وباء. ومن شأن االستثمار يف بناء القـدرات مـن أجـل حتسـني االسـتجابة أن يعـزز       
 النظم الوطنية واإلقليمية والدولية للوقاية من األوبئة.

 وأثنـــــاء تفشـــــي وبـــــاء فـــــ و  إيبـــــوال يف ســـــ اليون وغينيـــــا ولي،يـــــا يف الفتـــــرة  - ٥1
حالـة ُأبلـ  عـن     21 000شخص من بني أكثر مـن   8 000تويف أكثر من  ،2013-201٤

إصــابتها بــاملرض. وقــد تضــرر عــدد أكــ، مــن النــا  بســبب فقــدان أفــراد أســرهم أو بســبب    
تيتمهم. وكشـف وبـاء إيبـوال عـن أوجـه قصـور يف آليـات الصـحة العامـة الدوليـة واإلقليميـة،            

التعامـل مـ  الصـدمات يف جمـال الصـحة       وعن ضعف قدرة النظم الصحية داخـل البلـدان علـى   
العامة. وقد أبرز الوباء احلاجة إىل بناء نظم قويـة للصـحة العامـة يف البلـدان الناميـة. كمـا أدى       
إىل ائتال  حتالف دويل غـ  مسـبوق، وهـو التحـالف الـذي يسـتطي  بفضـل التعـاون اإلمنـائي          

على دحـر هـذا الوبـاء وإنشـاء نظـم       وبناء القدرات مساعدة البلدان املتضررة من ف و  إيبوال
 صحية أفضل.
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ــام األمــني العــام       - ٥2 ــوال، ق ــدرو  املســتفادة مــن التصــدي لتفشــي فــ و  إيب وملراعــاة ال
بتشكيل الفريق الرفي  املستوى املعين بالتصدي لألزمات الصحية علـى الصـعيد العـاملي، الـذي     

دولية ملنـ  وإدارة األزمـات الصـحية    ُطلب منه تقدمي توصيات من أجل تعزيز النظم الوطنية وال
 .201٥يف املستقبل. ومن املتوق  أن يقدم الفريق تقرير  يف كانون األول/ديسم، 

 
 األبعاد البيئية - جيم 

 االستخدام املستدام للموارد الطبيعية واالعتبارات العابرة للحدود  
السـكا  والتوسـ  احلضــري   تعـد االجتاهـات املرتبطـة بالعوملــة، مثـل تغـ  أمنـا  النمــو        - ٥3

والتغي ات يف أسلوب احلياة وظهور أشكال جديدة من النشا  االقتصادي، من العوامـل الـيت   
تــؤدي جزئيــا إىل زيــادة الطلــب علــى املــوارد الطبيعيــة ومــا يتصــل بــذلك مــن آثــار بيئيــة. وإذا  

ة إىل خمــاطر ُتركــت هــذ  االجتاهــات دون أي ضــابط، فإهنــا تعــرض األفــراد واجملتمعــات احملليــ   
وأخطار بيئية جديدة، ال بـل إهنـا تـؤدي إىل زيـادة إضـعا  البشـر والكوكـب إمجـاال. وميكـن          
لالســتهالك واإلنتــاج املســتدامني أن يســاعدا علــى كفالــة اإلدارة احلكيمــة للمــوارد الطبيعيــة،    

 2030م يف ذلك املوارد املشتركة؛ وقد ُأدرَج ذلك بالكامل يف خطة التنميـة املسـتدامة لعـا    مبا
 بوصفه أحد أهدا  التنمية املستدامة.

وبسبب الترابط القائم بني البيئة واالقتصاد، قد َتنتج طائفة واسـعة مـن اآلثـار السـلبية      - ٥٤
ــدان سياســات الســتخدام املــوارد ال تراعــي ســوى مصــلحتها       ــهاج البل غــ  املقصــودة عــن انت

د  تعزيز النمـو االقتصـادي والتنميـة    الوطنية. وميكن للسياسات املتبعة على الصعيد الوطين هب
أن تـؤدي إىل زيـادة الضــغط علـى املـوارد الطبيعيــة، مبـا يف ذلـك الــنظم اإليكولوجيـة اإلقليميــة        
والغابــات واحمليطـــات والطـــرق املائيـــة واألرصـــدة الســمكية والغـــال  اجلـــوي. وقـــد يكـــون   

اب املصـلحة أثـرس سـليب    لالستخدام غ  املستدام لقواعد املوارد املشـتركة مـن قبـل بعـض أصـح     
على اآلخرين، وقد يؤدي إىل زيادة املنافسة والـااع علـى املـوارد الشـحيحة العـابرة للحـدود.       
ومن األمثلة الشائعة على ذلك تشـييد سـدود كـب ة احلجـم ملراقبـة منسـوب امليـا  واالحتفـا          

النـهر أو يف البلـدان   هبا، وهو ما قـد يـؤثر علـى األمـن املـائي ملاليـني املسـتخدمني باجتـا  جمـرى          
حوضا مـن األحـواض املائيـة العـابرة للحـدود البـال         1٥8اجملاورة. ويف الوقت احلاضر، يفتقر 

 .(1٤)حوضا على الصعيد العاملي إىل أي نوع من أنواع أطر اإلدارة التعاونية 263عددها 

__________ 

ــر   (1٤)   The United Nations World Water Development Report 2015; Water for a Sustainable Worldانظـــــــــــــــ

(Paris, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2015). 
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العديـد   وتتأثر صحة احمليطات والتنوع البيولوجي البحـري سـلبا بـالتلوث النـاجم عـن      - ٥٥
من املصادر ال،ية والبحرية. و ـة حاجـة إىل االلتـزام باختـاذ إجـراءات للحـد بشـكل كـب  مـن          
معدل وقوع ذلك التلوث وأثر  على الـنظم اإليكولوجيـة البحريـة. فعلـى سـبيل املثـال، يـدعم        
حاليــا برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة البلــدان، بنــاء علــى طلبــها، يف وضــ  وتنفيــذ خطــط عمــل  

 نية أو إقليمية للحد من القمامة البحرية.وط
وباإلضافة إىل ذلك، فإن تلوث اهلـواء، النـاتج يف جـزء كـب  منـه عـن احتـراق الوقـود          - ٥6

ماليــني حالــة وفــاة مبكــرة يف الســنة، أي يف ُثمــن الوفيــات العامليــة   7األحفــوري، يتســبب يف 
ا وتتغلغل يف الرئتني ويف جمـرى  السنوية. فالتلوث مميت بسبب اجلسيمات اليت ال تعر  حدود
ة وإصـــابات اجلهـــاز التنفســـي. الـــدم وتزيـــد مـــن انتشـــار إصـــابات القلـــب واألوعيـــة الدمويـــ 

يف املائـة مـن الوفيـات السـنوية املتعلقـة بتلـوث اهلـواء حتـدث          90التقديرات إىل أن حنـو   وتش 
ص يف منطقـة آسـيا   يف البلدان النامية املكتظة بالسكان، حيث تتركز هذ  الوفيـات بشـكل خـا   

 .(1٥)واحمليط اهلادئ
وباإلبقاء على األنشطة البشرية ضـمن أمنـا  االسـتهالك واإلنتـاج املسـتدامني، سـتلزم        - ٥7

مراعــاة السياســات لقضــايا توزيــ  اجلهــات الــيت لــديها إمكانيــة اســتخدام املــوارد الطبيعيــة           
ل املؤسسـات الثنائيـة   نسـب مـن قبـ   واالستفادة منها. وميكن أن تدار هـذ  السياسـات بشـكل أ   

اإلقليميـة أو العامليــة الـيت تتــيح املنتـديات واألطــر واحلـوافز املناســبة ملعاجلـة مســألة اســتخدام       أو
املوارد الطبيعية ونـدرهتا. وعلـى وجـه اخلصـوص، فـإن املنظـور اإلقليمـي أمـر أساسـي ملواجهـة           

 العديد من التحديات املشتركة العابرة للحدود.
 

   الطوارئ اإلنسانيةحاالت خماطر الكوارث وو تغ  املنا،
مـن املـرجح   وكشف أوجه الترابط بني الدول. ي اأساسي اعاملييا   املنا، حتدتغيشكل  - ٥8
هـدد التقـدم احملـرز يف    أن يف الضغو  البيئيـة يف القـرن احلـادي والعشـرين و    يكثيؤدي إىل تأن 

متزايــد علــى الــنظم تــب عليــه بشــكل املترألثــر ل. وميكــن 2030عــام ل التنميــة املســتدامةخطــة 
سهم يف إدخـال تغـي ات جوهريـة علـى كوكـب      ياإليكولوجية واجملتمعات احمللية املتضررة أن 

األساسـية  املـوارد الطبيعيـة   إىل مستدام بشكل الوصول ، وأن حيد من إمكان االستخدام واألرض
 . اإلنسانيةالطوارئ  حاالتطر الكوارث الطبيعية واأن يزيد من خملتحقيق رفا  اإلنسان و

__________ 

 ,I. Parry, “Environmental hazards”, Finance and Development (International Monetary Fundانظـــــــــــــــر    (1٥) 

December 2014.) 
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مسـتويات اخلطـورة نتيجـة    يرفـ   بالفعل خماطر الكـوارث و يفاقم ن تغ  املنا، العاملي إ - ٥9
األمطـار ومسـتويات   تسـاقط   أمنـا  عـدد مـن االجتاهـات بينـها     بـروز  ، ولتغ  درجـات احلـرارة  

ــزامن مــ   بشــكل خطــ  أن حتــدث يف بعــض احلــاالت الــيت ميكــن ســطح البحــر،  يف وقــت مت
شــخص يــون مل 1٤8.2تضــرر  ،2013يف عــام والااعــات وغ هــا مــن حــاالت الطــوارئ.  

الـذين  لسـكان  زاد مـن حجـم ا  األمـر الـذي   بسبب الـااع،  ا شردوتالكوارث الطبيعية أو  جراء
يف الفتـرة مـن   وملساعدة اإلنسانية. االهتمام هبم نظرا الحتياجهم إىل ااألمم املتحدة يتعني على 

حــتفهم  شـخص  16 300أكثـر مــن  ى ، القــ201٤إىل حزيران/يونيـه   2013حزيران/يونيـه  
 .(16)دوليا الكوارث املبل  عنهامن  3٥8لـ  نتيجًة

علـى كـل مـن    الطوارئ اإلنسـانية  حاالت واالستجابة للكوارث الطبيعية وإن التأهب  - 60
ــاملي ميكــن  الصــعد ا ــوطين واإلقليمــي والع ــرض  يف  اأن يســاعد ل ــن تع للمخــاطر البشــر احلــد م

ــة  ــة والصــدمات املناخي ــدر يف و ،الطبيعي ــاء ق ــل   مهتابن  ،علــى حتمــل الصــدمات يف األجــل الطوي
الـيت لـديها    بلـدان ال ولقيـت التنميـة.  فوكفالة االنتقال السلس مـن مرحلـة اإلغاثـة إىل اإلنعـا      

يف جهودهـا الراميـة إىل حتقيـق األهــدا     إحباطـا  ااع، احتياجـات إنسـانية، ال سـيما نتيجـة للــ    
التنميـة  خطـة  مـن املخـاطر يف مرحلـة االنتقـال إىل     تشابك زيج مهي عرضة ملو ،اإلمنائية لأللفية

حتسـني االسـتجابة    ، سيكون مـن الضـروري  ةاجلديد طةتنفيذ اخل. وبغية 2030عام لاملستدامة 
للحــد مــن خمــاطر الكــوارث واالســتجابة      لــدويلعلــى الصــعيد ا التعــاون وتنميــة القــدرات   و

 األزمات يف أحناء العامل. مواجهة هبد  اإلنسانية

 الطقـس املتقلـب   على الظـرو  املناخيـة وأمنـا     مثاال األزمة يف منطقة الساحلوتوفر  - 61
ــة   ــا  واألوبئ ــارس واجلف ــها آث ــيت تواكب ــابرة للحــدود نامجــة عــن الــ    ال ــد والتشــريد، وااع ع تول

ــاورة.         ــدان جم ــن  انيــة بل ــل ع ــا ال يق ــة يف م ــانية هائل ــأن  واحتياجــات إنس ــدَّر ب ــر مــن  يق أكث
مــن انعــدام األمــن الغــذائي نتيجــة لــتغ  أمنــا   ونعــانيمليــون شــخص يف منطقــة الســاحل  20

مليــون طفــل دون ســن   1.2 نحــو. كمــا أن مــا يقــدَّر ب واألزمــات املتكــررة مطــارتســاقط األ
الوفيـات تقريبـا مـرتبط بسـوء التغذيـة      تلـك   نصف، واخلامسة ميوتون سنويا يف منطقة الساحل

 .  (17)ألمراض ذات الصلةوا

حـاالت  جراء تغ  املنا، والكوارث الطبيعيـة و تضررا ألن البلدان النامية هي األكثر و - 62
عنصرا أساسيا يف ضـمان بقـاء    انكونيسني تنسيق واالستجابة الدولي، فإن الالطوارئ اإلنسانية

__________ 

 (16) United Nations, Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction 2015. 
 (17) www.unocha.org/sahel/about-sahel. 
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. 2030لعـام   املسـتدامة التنميـة  خطـة  غايـات  أهـدا  و  حتقيـق على املسار الصحيح حنو العامل 
مــن الناحيــة إال أهنــا الــدخل، ة تركــز يف البلــدان املرتفعــاملطلقــة تأن اخلســائر االقتصــادية مــ  و
 البلدان املنخفضة الدخل.بالنسبة إىل بكث  أضخم تشكل مشكلة نسبية ال

 علـى مـدى السـنوات   ضعا  أربعة أزادت أكثر من طلبات التمويل اإلنسا  م  أن و - 63
 نســبة تفــوقباتســعت  املقــدموالتمويــل ن املاضــية، فــإن الفجــوة بــني التمويــل املطلــوب العشــري
يف ازدياد، وم  ذلك فـإن القـدرات الوطنيـة والدوليـة     هي احتياجات التمويل . فيف املائة 800

االســتثمار يف احلــد مــن خمــاطر مــن أمهيــة يعــزز مــا وهــذا نفســه.  املعــدلعلــى تلبيتــها ال تنمــو ب
 .  الفجوة يف موارد التمويل اإلنسا ألنه ال ميكن حتمُّل استمرار وجود هذ  الكوارث، 

حلد من خماطر الكوارث واالستجابة اإلنسانية أن تسـخر  من أجل اشراكات للوميكن  - 6٤
وسـيتعني  جمموعـة القـدرات احملليـة والوطنيـة والعامليـة.      كامـل  دعم تـ لبلـدان و اإمكانـات  كامل 

تنســيق املشــاركة مــن أجــل حتديــد األهــدا  واملعــاي   لومنــاهج آليــات تكييــف أو اســتحداث 
 تقدمي املساعدة الفعالة.متهيدا لاملشتركة الالزمة بني الشركاء 

يف  ًةمركزيـ ، أن تكون مدجمة بشكل أكثـر  دارة الكوارثإلدارة املخاطر، ال وينبغي إل - 6٥
يف اخلسـائر   اتدوالر 7 وحنـ وفر يـ ق علـى التأهـب للكـوارث    نفاكل دوالر ُيوالتعاون اإلمنائي. 

السـنوات املقبلـة   فـإن  ، ةالدوليـ  ةاإلنسـاني األوسـا   خدمات الطلبات على وبتزايد االقتصادية. 
هـود املبذولـة مـن    واجلملعونة العاملية اركز ملفرصة لتحقيق التعاون والقدرة على املواجهة ستوفر 

عـام  يف املنـا،  بـاريس املعـين ب  ر ، ومـؤمت 2030لعـام   التنمية املستدامة. وتوفر خطة أجل التنمية
العـاملي  اإلنسـا   القمـة  ومـؤمتر  هيوغو للحد من خمـاطر الكـوارث   إطار عمل ومتابعة ، 201٥
تزام طويــل واإلمنــائي للتعهــد بــال  اإلنســا يف اجملــالني لجهــات الفاعلــة ل افرصــ 2016يف عــام 
 خطـط التنميـة  ة تـراُبط  لتغـي  اهليكلـي يف طريقـ   مـن أجـل ا  املشاركة يف دعوة مشـتركة  باألجل 

 .  واحلد من أخطار الكوارث واملساعدة اإلنسانية ،تغ  املنا،ذات الصلة، و
  
 والترابط   ستجابات املتكاملة للعوملةاال -ا ثالث 

ماعيـة للتحـديات النامجـة عـن     اجللـول  تسـاق يف احل التكامـل واال من الضروري حتقيـق   - 66
 - بــني األبعــاد الثالثــة للتنميــة املســتدامة العامليــة تــرابط بــالنظر إىل أوجــه ال. ووالتــرابطالعوملــة 

نتشـر بسـرعة   تغالبـا مـا   يت لصـدمات احلاليـة، الـ   اب  اوإىل ط - والبيئي جتماعيواال االقتصادي
مـن  السياسـات  يف تكامـل واالتسـاق   ، سيكون من الضـروري حتقيـق ال  بني البلدان والقطاعات

 .  2030عام ل التنمية املستدامة خطةإحراز تقدم يف أجل 
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   2030لعام  التنمية املستدامةخلطة  تكامل السياسات استجابًةالسعي إىل   

، هــي أهــدا  التنميـة املسـتدامة  الـيت تشـمل   ، 2030عــام لالتنميـة املسـتدامة   إن خطـة   - 67
العوملــة ،ز أمهيــة ُتــكمــا أهنــا ، مــن األهــدا  اإلمنائيــة لأللفيــة ايف نطاقهــوال وشــ ر تكــامالثــأك

اجلهـات الفاعلـة   ، سـعت  األهدا  اإلمنائيـة لأللفيـة  . ففي إطار والتحديات العاملية بدرجة أك،
يف  العمـل مـن دون  مسـتقل عـن بعضـها الـبعض،     على حنو هدا  كٍل من األحتقيق إىل  عموما

 مل تتحقـق علـى سـبيل املثـال،    ولتـززر.  لفـرص  ال قـدر مـن  حتقيـق أقصـى   على كث  من األحيان 
واعتـ، الـبعض   مايـة البيئـة،   املتعلـق حب ، 7رقم املرتبطة باهلد  اإلمنائي لأللفية  ةفختلاملغايات ال

علــى حنــو  7اهلــد  جــرت مقاربــة  بشــكل عــام لــومزيــد مــن التقــدم  أنــه كــان ميكــن إحــراز
 .متكامل م  األهدا  األخرى

اجلديــدة تــدمج اجلوانــب االقتصــادية واالجتماعيــة والبيئيــة      والغايــات  ألهــدا  إن ا - 68
بينـها يف حتقيـق التنميـة املسـتدامة  ميـ  أبعادهـا. ويتطلـب        فيمـا  بالصالت اليت تربط تعتر  و

معـزز   مدعومة باتسـاق سياسـا   للتنمية املستدامة شاملة  بدور  استراتيجيات وطنيةاألمر هذا 
وداعمـة لتكامـل   دوليـة مؤاتيـة   ، فضال عن بيئة اتبني املؤسسوبني الوزارات وات بني احلكوم

ي ذهو القضاء علـى عـدم اتسـاق السياسـات الـ     من هذا التوجه اهلد  األساسي . واساتالسي
 .عرقل إحراز التقدميقوض أو ي

ــززر داخــل  ينبغــي و - 69  السياســات واســتراتيجيات التمويــل، مــ  مراعــاة  إدراج أوجــه الت
واضـي   امل وحيـدة أهـدا   حتقيـق  إىل السـعي  املترتبـة علـى ذلـك. ومـن شـأن       احملتملةالتنازالت 
 يف متسـم بالفعاليـة والكفـاءة   إحـراز تقـدم   يف هامـة  فـرص  إىل ضـياع  ؤدي يـ أن منعزلـة  بطريقة 

على سبيل املثال، يتطلب حتقيق اإلنتاج الغذائي املستدام جمموعة مترابطـة مـن   ف. ةاجلديدطة اخل
لتحتيـة  بىن ااالستثمار يف الو ،حملاصيلاتعزيز التدخل الزراعية من أجل  اتإجراءاألنشطة، مثل 

ميكــن . واســتخدام األراضــي وحتســني سياســات ،وزيــادة الكفــاءة يف اســتخدام امليــا   ،الريفيــة
العمـرا    وسـ  التبينـها  العديد من األهدا  اإلمنائية األخـرى،  لب يف صتشابك مماثل مصادفة 

 املستدام ومحاية التنوع البيولوجي.
 

   زيادة اتساق السياسات على الصعيدين الوطين والدويل  

ــرابط عوملــة والإن  - 70 ــالت ــان أن ــة  متــززرة جهــود بــذل  ه ينبغــييعني ــق التنمي مــن أجــل حتقي
بـات ضـبابيا   التمييز بني التحديات اإلمنائيـة الوطنيـة والعامليـة    ف. مجي  املستوياتعلى املستدامة 
ا بأمهيـة  عيسرأن تتسم مجتمعات والشبكات احمللية وميكن للمتزايد منذ إعالن األلفية. بشكل 

صـدمات العامليـة آثـار كـب ة يف     ميكـن أن تترتـب علـى ال   متاما كمـا  الصعيد العاملي، كب ة على 
 .ات احملليةأو اجملتمع طقااملنأنأى 
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ــة  يف اتســاق مــن الضــروري حتقيــق  داخــل البلــدان، و - 71 ــوزارات املعني السياســات بــني ال
. للجميـ   التنميـة الشـاملة  حتقيـق  وكفالـة  التحول اهليكلـي  توجيه دفة لتعزيز االستثمار املنتج، و

ــات العامــة      بــالنظر إىل حتــديا سيشــكل ذلــك  و ــات بــني الــوزارات واملؤسس تضــارب األولوي
وملـا كانـت اخلطـة    كـل منـها.    ما يتعلق بوالية وأولويات ومـوارد متويـل   واحلكومات احمللية يف

والبيئية على مجي  املسـتويات،   شمل األبعاد االقتصادية واالجتماعيةتلتنمية املستدامة لديدة اجل
 التنسيق.درجة عالية جدا من سيكون من الضروري حتقيق فإنه 

يف جمـــال وضـــ  والـــدويل. علـــى الصـــعيد االتســـاق الســـعي إىل حتقيـــق جيـــب أيضـــا و - 72
عـدد مـن املبـادئ التوجيهيـة األساسـية مـن       يتعني على البلـدان التقيـد ب   ،سياسات االقتصاد الكلي

يشج  التنميـة املسـتدامة والقضـاء علـى     مبا أجل ضمان استقرار النظام االقتصادي واملايل العاملي 
السياسـات   تطبيـق لـى  ، فإن حتقيق القـدرة ع لبلدان الناميةإىل ابالنسبة والفقر. ويف نفس الوقت، 

بـال   ة العامـة، هـو أمـر    الية املسياسكا  للحيز جياد إعلى واملالية املعاكسة للدورات االقتصادية 
 النمو املطرد والتنمية املستدامة.حنو املسارات اخلاصة بكل بلد وسلوك تحديد لاألمهية 

البلدان النامية إىل الدعم عن طريق حتسني اتساق السياسـات علـى الصـعيد    وستحتاج  - 73
الـيت تنطـوي   هتا على التصدي للتحديات ابناء قدرستفادة من العوملة ونها من االا ميكِّالدويل، مب

والتصـدي لكيفيـة   خفـض اإلعانـات الزراعيـة يف العـامل املتقـدم النمـو،       ن إ. هذ  األخـ ة  عليها
تقنيـة  عـ،  وحتسني إمكانية الوصول إىل اإلنترنت  ،التكيف م  تغ  املنا، والتخفيف من آثار 

تحسـني اتســاق السياسـات يف دعــم البلــدان   أمثلــة علـى الفــرص املتاحــة ل هـي  النطـاق العــريض  
ــة.  جمــاالت أخــرى إىل جانــب  يف هــذ  اجملــاالت و يفتقــدم وســيتعني الســعي إىل إحــراز  النامي
والبلـدان الـيت تواجـه أوضـاعا خاصـة.       االحتياجات األساسية يف أقل البلدان منـوا لبية مواصلة ت

تقـدمي الـدعم الـدويل    ل خـاص  سـيكون مـن املهـم بشـك    البلدان املتوسطة الـدخل،  وبالنسبة إىل 
 تمويل من القطاع اخلاص.  تعبئة الوبناء القدرات واملؤسسات و ،تكامل السياساتل

 
 تعزيز وبناء التعاون املتعدد األطرا   

ــنظم    تكييــف  مــن الضــروري  - 7٤ ــيت ت ــة ال ــنظم واملؤسســات والسياســات الدولي ــاد األال بع
ــني     ل ةختلفــملا ــد ب ــرابط املتزاي ــة املســتدامة مــن أجــل حتســني إدارة الت اتية االت السياســاجملــلتنمي

بعـض جمـاالت السياسـة    ويف حني حتظى إىل أدىن حد.  ا، والتقليل من تناقضاهتهاواالستفادة من
وأنظمـة    اتفاقـاتس حتكـم األخـرى    العامليـة،  إدارة الشـؤون آليـات  العامة بتغطية ضعيفة مـن قبـل   

ة فعاليـ جممـل ال التكاليف وحيـد مـن   من يزيد وتشرذما . ويسبب ذلك عددة األطرا متوآلياتس 
عـزل  شبه منشكل . وإضافة إىل ذلك، فإن املؤسسات املتعددة األطرا  تعمل أحيانا يف احملققة
 .  للتنمية املستدامة ةشامل ما يفو ت فرصة الترويج التباع مقاربةبعض، البعضها عن 



A/70/326 
 

 

15-13851 21/26 

 

 هــايف تعزيــز التعــاون بــني املؤسســات املتعــددة األطــرا ، مبــا في وأحــرز بعــض التقــدم  - 7٥
ذلت جهود من أجل سد الفجوات القائمة واحلـد  يف هذ  احلاالت، ُبومنظومة األمم املتحدة. 

من حاالت التكرار من خالل إدماج التنميـة املسـتدامة يف أطـر التنميـة، ونشـر املعلومـات عـن        
 لعمل ال،ناجمي.تطبيقها يف او أدوات السياسة العامة

مــن الضــروري ، ةاجلديــد اخلطــةيف دعــم  النظــام املتعــدد األطــرا  فعــاالوكــي يكــون  - 76
وإحـدى  التنميـة املسـتدامة.   خطة  تطبيقحتديد وسد أي فجوات مؤسسية ميكن أن حتول دون 

الصـعد  كـل مـن   علـى  بـني السياسـات   احلاجـة إىل تعزيـز التنسـيق واالتسـاق      يه اتهذ  الثغر
أقصى قدر مـن التـززر الناشـن عـن مسـامهة خمتلـف       ذلك  وسيحققالعاملي واإلقليمي والوطين. 

الترتيبات الدوليـة، يف جمـاالت التجـارة واملعونـة والـدين والتمويـل واهلجـرة واالسـتدامة البيئيـة          
بابـا  أديـس أ خطة عمـل  األحكام الواردة يف إن فدد، . ويف هذا الصمنائيةاإلقضايا غ ها من الو

 تطبيـق التعاون مـن أجـل   تعزيز وهي ستدعم يف وقت مناسب جدا  تأ  االتتلك اجملب املتعلقة
   .2030عام لالتنمية املستدامة خطة 

ــك،  و - 77 ــات املؤسســية  ينبغــي لإضــافة إىل ذل ــة إىل هلالترتيب ــز تكامــل السياســات  ادف تعزي
ذلك من خـالل اهلياكـل احلكوميـة    القائمة، مبا يف  صاحلةأن تستفيد من املمارسات ال هاواتساق
، علـى أن يـؤدي   جمللس االقتصـادي واالجتمـاعي واجلمعيـة العامـة    من ا لاليت يوفرها كالدولية 

 وري املتوخى له.احمل دورالالتنمية املستدامة ب املعيناملنتدى السياسي الرفي  املستوى 

للحكومــات، بنــاء  الصــكوك والتوجيهــات املناســبةواألدوات تــوف  ومــن املهــم أيضــا  - 78
 .على طلبها، من أجل تيس  تكامل السياسات

 
 زيادة التكامل والتنسيق واالتساق على الصعيد اإلقليمي  

السـبيل الضـطالع الكيانـات     2030هّد االنتقـال إىل خطـة التنميـة املسـتدامة لعـام      ُيم - 79
تنفيـذ اخلطـة مـن خـالل     . ويلزم النظر إىل دورها يف ضوء ا مضىاإلقليمية بدور أقوى بكث  مم

ــز   ــة  إجيــاد علــى  االهتمــام التعــاون الشــامل لعــدة قطاعــات وبتركي ــة ودون إقليمي حلــول إقليمي
 التحليالت واآلليات اجلارية بالفعل. تنادا إىلاس، حدودللوعابرة 
وميكن للمنتديات اإلقليمية، مبـا فيهـا تلـك الـيت تعقـدها اللجـان اإلقليميـة، أن تسـاعد          - 80

قابلــة األهــدا  العامليــة إىل سياســات ومبــادئ توجيهيــة وتوصــيات ومعــاي   ويــلحت البلــدان يف
الشـراكات وتعزيـز التعـاون األقـاليمي والتعـاون      إضـافًة إىل تعبئـة   على الصعيد الـوطين،  للتنفيذ 

فيما بني بلدان اجلنوب. وقد تتيح املنتديات اإلقليمية أيضا للبلدان الـيت تواجـه حتـديات إمنائيـة     
خيفـف  من تنفيذ ُنهج السياسات املتكاملة. ومن املرجح أن  املستخلصةة تبادل الدرو  متشاهب
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مـن عـبء االحتياجـات علـى املسـتوى العـاملي، وميكـن أن يـدعم تكامـل السياسـات علـى             ذلك
 الصعيد الوطين ويعزز أيضا يف الوقت نفسه تكامل اجلهود على الصعيدين العاملي والوطين.

 
 املية من أجل التنميةتنشيط الشراكة الع  

الســـتفادة مــن الفـــرص املتاحـــة لتحقيـــق األهـــدا   ليتعني تنشـــيط شـــراكة عامليـــة ســ  - 81
يف  ينبغـي أن تسـهم   والعاملية ةاخلطة املتكاملفوالغايات احملددة يف إطار اخلطة اإلمنائية اجلديدة. 

اتية لتحقيـق التنميـة، وجيـب أن    ؤاملبيئة الالدول لتهيئة  مجي  تعبئة االلتزام والدعم السياسَيني يف
تستند إىل مبادئ التضامن واملساواة وامتالك زمام األمور علـى الصـعيد الـوطين وتقريـر املصـ       
واالحترام املتبادل واملسؤولية العاملية. وجيب االعترا  أيضا بوجود عدد متزايد مـن أصـحاب   

مـن  ة والترابط، من الذين لـديهم  يشهد الكث  منهم تزايد العومل نة من غ  الدول، الذيحاملصل
هــذ   لزمتستسـ . و2030يقـدموهنا دعمـا خلطــة التنميـة املسـتدامة لعـام      مـا  فريـدة  السـامهات  امل

فــرادى  ،الشــراكة أن تســعى الــدول وغ هــا مــن أصــحاب املصــلحة ذوي الصــلة، إىل العمــل   
 تدامة.تحقيق التنمية املسب كفيلةعلى اعتماد السياسات وحشد املوارد ال ،ومجاعات

ــذهلا       - 82 ــيت تب ــة بــني اجلهــود ال ــة املواءمــة الفعال وســيتمثل أحــد التحــديات اهلامــة يف كفال
جمموعة اجلهات الفاعلة اليت تزداد تنوعا من أجل دعم تكامـل السياسـات واتسـاقها يف سـياق     

ــام    ــة املســتدامة لع ــون     2030خطــة التنمي ــد ال يكون ــى اخــتالفهم ق . وأصــحاب املصــلحة عل
ــديهيني، وإذا مل  بالضــرورة شــر  ــيني أو ب ــة كاء طبيع ــة يف إقام ــوّ، العناي إدارهتــا الشــراكات و ُتت

 .االنقسامفيمكن أن تؤدي إىل مزيد من  ورصدها،
نصب فيه التركيز علـى التكامـل واالتسـاق، ميكـن تبـادل      يغ  أنه بإجراء حوار عاملي  - 83

اب املصــلحة وميكــن مــواطن قــوة كــل مــن أصــح ســتقاة مــناملعلومــات واكتســاب املعــار  امل
تسخ ها يف وض  السياسات. فاخل،ة املكتسبة من تنفيذ األهدا  اإلمنائية لأللفية قد برهنـت  

ــني أصــحاب املصــلحة ميكــن أن      ــة شــراكات متعــددة ب ــنجح يف علــى أن إقام ــوارد،  ت ــة امل تعبئ
 ية الرئيسية.يساعد يف حتسني تنفيذ ال،امج وحتقيق توافق يف اآلراء بشأن التحديات اإلمنائ مبا
 

 دور األمم املتحدة  
، ســيتعني علــى منظومــة األمــم املتحــدة  2030خطــة التنميــة املســتدامة لعــام   عهــديف  - 8٤

تحسني تكامل السياسات واتساقها أثنـاء تنفيـذ اخلطـة اجلديـدة.     لاإلمنائية أن تتكيف باستمرار 
بالفعـل علـى بعـض أولويـات      الضوء 2030وقد ألقى االنتقال إىل خطة التنمية املستدامة لعام 

التكامل اليت تطالب هبا املنظمة. وعلـى وجـه التحديـد، يـتعني أن تتبـ  منظومـة األمـم املتحـدة         
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هنجا متكامال من أجل االسـتفادة مـن أوجـه التـززر يف الـ،امج والعمليـات، بطـرق منـها إبـرام          
 ام واخلاص.االلتزام القوي بإقامة الشراكات م  اجلهات الفاعلة يف القطاعني الع

اخلطة العاملية تعين ضمنا أن علـى منظومـة األمـم املتحـدة أن حتـدد وسـائل املشـاركة        و - 8٥
والتنفيذ اليت ُتمّكنها من التكيـف مـ  االحتياجـات املـتغ ة للبلـدان والطلبـات الـيت ُتلقـى علـى          

خــالل عاتقهــا بفعــل التحــديات العــابرة للحــدود. ولــذلك يلــزم تعزيــز املنظومــة وتنويعهــا مــن  
استحداث اجلديد من األدوات والقـدرات التقنيـة. وسـتزداد ضـرورة أن تعمـل ككيـان واحـد        

 على نطاق السياقات القطرية بطريقة منسقة ومتعددة التخصصات.
ــن   توســي - 86 ــك أيضــا التماســك واالتســاق م ــب طلب ذل ــة   جان ــات احلكومي ــف اهليئ خمتل

الدولية التابعة لألمم املتحدة يف إطار السعي الدويل إىل حتقيق التنمية املستدامة. ويشـمل ذلـك   
العمليـات املتصــلة مبتابعــة واسـتعراض املــؤمترات الرئيســية ومــؤمترات القمـة الــيت تعقــدها األمــم    

 ة.، ومتويل التنمي2030املتحدة، وخطة التنمية املستدامة لعام 
ــدى        - 87 ــه للمنت ــذي ســيكون في ــة املســتدامة، وال ــد للتنمي ــاملي اجلدي وسيســهم اهليكــل الع

ــة       ــات املتابعـ ــن عمليـ ــبكة مـ ــى شـ ــرا  علـ ــوري يف اإلشـ ــتوى دور حمـ ــ  املسـ ــي الرفيـ السياسـ
واالستعراض على الصعيد العاملي، والعمل م  اجلمعية العامة واجمللس االقتصادي واالجتمـاعي  

األخــرى ذات الصــلة، يف تعزيــز املســاءلة ودعــم التعــاون الــدويل الفعــال         افــلواهليئــات واحمل
 وتشجي  تبادل أفضل املمارسات والتعلم املتبادل.

  
 التوصيات - رابعا 

 إدارة العوملة حتقيقا للتنمية املستدامة  
لتزام مجي  أصحاب املصلحة، مبن فـيهم احلكومـات واجملتمـ  املـد  والقطـاع      الإن  - 88

وحتقيـق   2030منظومة األمم املتحدة، التزامـا قويـا خبطـة التنميـة املسـتدامة لعـام       اخلاص و
حيويـة لضـمان أن تصـبح العوملـة قـوة إجيابيـة        تكامل السياسات والتنسيق واالتسـاق أمهيـةً  

 ق التنمية املستدامة لشعوب العامل كافة ولألجيال احلالية واملقبلة.يلتحق
مــن خــالل جتديــد الشــراكة العامليــة مــن أجــل التنميــة،  وميكـن الوفــاء هبــذا االلتــزام  - 89

، ال سـيما  2030الذي سيحشد الوسائل الالزمة لتنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام األمر 
أشــد النــا  فقــرا وأضــعفهم إىل جــين  ــار التقــدم االقتصــادي         احتياجــات لــدعم تلبيــة  

سـعي إىل  أديس أبابـا بال عمل  خطةواالجتماعي والبيئي. ويف ذلك الصدد، فإن االلتزام يف 
اّتساق السياسـات وهتيئـة بيئـة مؤاتيـة للتنميـة املسـتدامة علـى مجيـ  املسـتويات ومـن            حتقيق
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جانب كافة اجلهات الفاعلة، وبتنشيط الشـراكة العامليـة مـن أجـل التنميـة املسـتدامة، ميثـل        
 .مناسبة من حيث التوقيتمسامهة 

 
 البعد االجتماعي  

 مــن خــاللحتســني تنســيق السياســات واتســاقها علــى احلكومــات  مــلعأن ت ينبغــي - 90
تعزيــز االســتقرار االقتصــادي مــن أجــل املؤسســات والسياســات العامليــة واإلقليميــة املعنيــة 

واملـايل علـى الصـعيد العـاملي، هبـد  مواءمــة سياسـات االقتصـاد الكلـي مـ  أهـدا  خطــة           
 .2030التنمية املستدامة لعام 

ــي أن  - 91 ــات ت وينبغ ــزتواصــل احلكوم ــة     عزي ــة والدولي ــرو  احمللي ــة الظ ــة وهتيئ الالزم
دعم السياسات اإلمنائية علـى الصـعيد الـوطين.    يت تالقطاع اخلاص ال اتالستمرار استثمار

املـال الـدويل اخلـاص      وينبغي أن تدعم زيـادة احلـوار والتعـاون الـدوليني حتسـني تـدفق رأ      
يف ذلك االستثمار املباشر األجـنيب، الـذي يتركـز حاليـا      وتوسي  نطاقه وإمكانية التنبؤ به، مبا

 يف عدد قليل من القطاعات، وغالبا ما يكون قص  األجل ومتخطيا ألشد البلدان احتياجا.
 صــادر عــنوينبغــي أن تقــوم احلكومــات بالتصــديق علــى اتفــاق تيســ  التجــارة ال    - 92

منظمة التجارة العاملية وتطبيقه من أجل خفـض تكـاليف التجـارة وتوسـي  نطاقهـا. وينبغـي       
أن ختتتم احلكومات أيضا جولة الدوحة اإلمنائية هبد  تعزيز نظام جتـاري متعـدد األطـرا     

 منفتح ومنصف وهتيئة فرص جتارية جديدة.
قـدرة علـى حتمـل الـدين يف     وينبغي تقدمي املساعدة إىل البلدان النامية لكـي حتقـق ال   - 93

ــديون        ــل ال ــدا تعــّزز متوي ــها وضــ  سياســات منســقة تنســيقا جي ــل، بطــرق من األجــل الطوي
 والتخفيف من أعبائها وإعادة هيكلتها وإدارهتا على حنو سليم.

وينبغــي أن تقــوم احلكومــات، بالتعــاون مــ  القطــاع اخلــاص، مبنــ  جــرائم الفضــاء    - 9٤
، مكافحتــهاوجيــا املعلومــات واالتصــاالت، ورصــدها و اإللكتــرو  وســوء اســتعمال تكنول 

ــ  هــذ  احلــوادث وكشــفها       ــدويل ملن ــى الصــعيد ال ــدعم املؤسســي عل ــوف  ال ــها ت بطــرق من
 والتعايف منها. وينبغي أيضا السعي إىل التثقيف والتوعية بشأن جرائم الفضاء اإللكترو .

 
 البعد االجتماعي  

الدويل اجلهـود الوطنيـة والتعـاون الـدويل إلجيـاد      ينبغي أن تعزز احلكومات والنظام  - 9٥
فرص العمل الالئقة وتوسي  نطاق احلماية االجتماعية من أجـل القضـاء علـى الفقـر واحلـد      

 من أوجه عدم املساواة.
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ــة لضــمان      - 96 ــاهلجرة الدولي ــتعلقني ب وينبغــي أن تعــزز احلكومــات التعــاون واحلــوار امل
ــات األس    ــوق اإلنســان واحلري ــرام حق ــارات     احت ــاجرين واستكشــا  اخلي ــ  امله اســية جلمي

 فض التكاليف املتصلة باهلجرة، مبا يف ذلك تكاليف التحويالت املالية.خل
وينبغي أن تدعم احلكومات ومنظومة األمم املتحـدة ومجيـ  الشـركاء ذوي الصـلة      - 97

ة واتقـاء  جهود التنسيق املبذولة على الصعيد الدويل لرصد املخاطر اليت هتدد الصحة العامـ 
ــدفق          ــائي وت ــاون اإلمن ــذا الصــدد التع ــة يف ه ــة حموري ــا يكتســي أمهي ــة. ومم ــا إىل أوبئ تطوره

 االستثمارات إلقامة نظم صحية وطنية ونظم دولية للوقاية من األوبئة.
 

 البعد البيئي  
مـن   ،تقتضي معاجلة األولويات البيئية العاملية والتصدي للتحديات العابرة للحدود - 98

احمللــي إىل العــاملي، أن تقــوم األطــرا  املــؤثرة يف عمليــة التنميــة مبواءمــة هياكلــها   املســتوى
اخلاصة بإدارة البيئـة مـن أجـل دعـم إدمـاج األهـدا  االجتماعيـة واالقتصـادية والبيئيـة يف          

 سياسات التنمية املستدامة.
وينبغــي أن تعــزز احلكومــات وغ هــا مــن أصــحاب املصــلحة أمنــا  االســتهالك          - 99
إلنتاج املستدامني من أجـل ضـمان اسـتغالل وحفـو املـوارد الطبيعيـة بطريقـة مسـتدامة،         وا

ــة االحتياجــات البشــرية       مثومــن  ــى تلبي ــه عل ــة كوكــب األرض وقدرت ــى إنتاجي احلفــا  عل
 واستدامة النشا  االقتصادي.

وينبغي أن حتّسن األوسـا  اإلنسـانية واإلمنائيـة إدمـاج احلـد مـن خمـاطر الكـوارث          - 100
إدارهتا وبناء القدرة على مواجهتها يف ما تبذله من جهـود مشـتركة. وينبغـي هلـا أيضـا أن      و

تواصل تعزيز الشراكات الالزمة ملعاجلة زيادة تعّقد العديد من حاالت الطـوارئ اإلنسـانية   
، األمر الذي يهدد بتقـويض حتقيـق خطـة التنميـة املسـتدامة      الطويل األمد طابعهااملعاصرة و

 .2030لعام 
وينبغي أن يسهم التأكيد جمددا يف خطة عمل أديـس أبابـا علـى أمهيـة الوفـاء التـام        - 101

بااللتزامات املتعّهد هبا مبوجب اتفاقيات دولية، مبا يف ذلك االلتزامات املتعلقة بـتغ  املنـا،   
أكثـر إنصـافا   تكـون  وما يتصـل بـه مـن حتـديات عامليـة، يف تنشـيط السـعي إىل حتقيـق عوملـة          

 .2030متسقة م  خطة التنمية املستدامة لعام و للجمي  وشوال
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 تكامل السياسات واتساقها  
يتحدد أثـر العوملـة علـى الصـعيد القطـري مبجموعـة مـن العوامـل املختلفـة تشـمل            - 102

ــز     ــوارد وتعزيـ ــة املـ ــيقها. وجيـــب تعبئـ ــال تكامـــل السياســـات وتنسـ ــة يف جمـ القـــدرة الوطنيـ
ادر لضـمان أن تـؤدي االسـتراتيجيات اإلمنائيـة إىل حتقيـق      املؤسسـات احملليـة مـن مجيـ  املصـ     

لالجتاهــــات أهــــدا  التنميــــة الوطنيــــة، ومتكــــني اســــتجابات كــــل مــــن البلــــدان املعنيــــة 
 العاملية. واآلثار
ــة        - 103 ــرا  الفاعل ــة األط ــم املتحــدة بتعبئ ــة األم ــات ومنظوم ــوم احلكوم ــي أن تق وينبغ

تـرابط التقـدم حنـو القضـاء علـى الفقـر وحتقيـق        الرئيسية لضمان أن تدعم فوائـد العوملـة وال  
 التنمية املستدامة ال أن تقّيد .

وينبغـــي أن تعـــزز احلكومـــات، بـــدعم مـــن اجملتمـــ  الـــدويل، رصـــانة البيانـــات         - 10٤
واإلحصاءات ونوعيتها لكي توّفر أساسـا للتحليـل السـليم ألثـر العوملـة يف االسـتراتيجيات       

 الوطنية للتنمية املستدامة.
وينبغي أن يساعد اجملتم  الدويل احلكومات يف تعزيـز قـدراهتا علـى متابعـة التنفيـذ       - 10٥

واستعراضه، ال سيما فيما يتعلق بضمان أن تكون السياسات املتعلقة بتحقيق خطة التنميـة  
 متكاملة على حنو جيد. 2030املستدامة لعام 

 
 دور منظومة األمم املتحدة  

املتحــدة، يف إطــار شــراكة مــ  غ هــا مــن املؤسســات       ينبغــي أن تواصــل األمــم    - 106
، أداء دورهـا احملـوري يف حتديـد    اجملام  الفكريـة املتعددة األطرا ، واألوسا  األكادميية، و

املعــاي  العامليــة وتكامــل السياســات علــى الصــعيد العــاملي دعمــا لتحقيــق خطــة التنميــة           
 ة والترابط.يف سياق تتسارع فيه وت ة العومل 2030املستدامة لعام 

ــة املســتدامة       - 107 ــدمج أبعــاد التنمي ــيت ت وينبغــي أن تعــزز األمــم املتحــدة السياســات ال
 تسخ  مناف  العوملة والترابط.من أجل الثالثة 
وينبغي أن تواصل األمم املتحدة االضطالع بدور املنتدى العاملي الشامل للجميـ    - 108

وامليّسر إلقامة شراكة عاملية من أجل حتقيـق التنميـة   بشأن املسائل املتصلة بالعوملة والترابط 
 املستدامة واحملّفز على تنشيطها.

 


