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 تـمهيد
مع اقتراب العالم من موعد العام 2015، وهو املوعد الذي ُحّدد لتحقيق األهداف اإلمنائية 

لأللفية، بدأ التفكير في مستقبل التنمية العاملية. ويعد وضع ‘خطة التنمية ملا بعد عام 2015’ 
فرصة حتقق إمكانية الدخول في حقبة جديدة للتنمية الدولية – وهي خطة ميكن أن تستأصل 

شأفة الفقـر املدقع وتؤدي إلى عالم يسوده الرخاء، والسالم، واالستدامة، واإلنصاف، والكرامة 
للجميع. نحن بحاجة إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية، بشكل جماعي، من أجل حتويل 

ومجتمعاتنا. �اقتصاداتنا 
        هذا التقرير خالصة لنتائج مشاورات عاملية غير مسبوقة تقودها األمم املتحدة شارك فيها 

أكثر من مليون شخص في جميع البلدان ومن جميع اخللفيات. وقد بُذل جهد خاص للوصول 
إلى الفقراء واملهمشني وغيرهم من الذين ال تسمع أصواتهم عادة. وأصبح هذا املسعى 

الفريد من نوعه ممكنا بفضل تقنية االتصاالت احلديثة، وتعبئة وكاالت األمم املتحدة واحلماسة 
االستثنائية التي أبدتها أعداد ال تعد وال حتصى من املتطوعني. ومن خالل هذه العملية، عزمت 

األمم املتحدة على االستفادة من الروح املستوحاة من الكلمات األولى التي وردت في امليثاق 
�التأسيسي: “نحن الشعوب”.

مجموعة النقاش في والية ذي 
)بنني( تأخذ مكانها في ظل شجرة 
)مصدر الصورة: برنامج األمم املتحدة 

اإلمنائي )بنني(/ رافائيال كارلني( 
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وقد بثت هذه املشاورات رسالة واضحة. فرغم 
أن خطة التنمية ملا بعد عام 2015 ينبغي 

أن حتددها احلكومات، وهو ما سيتم بالفعل، 
طالب الناس في جميع أنحاء العالم بالقيام 

بدور في القرارات التي تؤثر على حياتهم. 
البد أن يشعر اجملتمع املدني والقطاع اخلاص 

والشبان والشابات، والنساء، واألشخاص 
ذوي اإلعاقة، ومجموعات الشعوب األصلية 

َّكنهم حتى يّتسم  أن اإلطار املستقبلي مي
هذا األخير بالشرعية التامة، واألهم من كل 

شيء، حتى يتسنى تنفيذه ومتابعته. 
إن الوصول إلى اتفاق باإلجماع يكتسي نفس 

البساطة والقوة والسلطة كإطار األهداف 
اإلمنائية لأللفية ويستجيب لتحديات التنمية 

املستدامة ميثل حتديا هائال. وستواصل 
منظومة األمم املتحدة دعم املفاوضات وجلب 
أصوات الناس إلى طاولة املفاوضات. وال ميكن 

جتاهل هذه التطلعات والتوقعات؛ إنها تعبر 
عن العالم الذي يريده الناس.

�بان كي مون 
األمني العام لألمم املتحدة 
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 تصدير
إن املشاورات حول خطة التنمية ملا بعد عام 2015 التي تشرف على وضعها مجموعة األمم 
املتحدة اإلمنائية كانت مبثابة مترين رائع يبعث على التواضع. وقد كان احلماس والطاقة اللذان 

أطلقت عنانهما هذه املشاورات إلهاما مستمرا لنا. لقد تواصنا مع أكثر من مليون شخص وقد 
جتاوز ذلك توقعاتنا األولية. وانسجاما مع روح إعالن األلفية، وبناًء على جتربة األهداف اإلمنائية 

لأللفية، من الواضح أن الناس من جميع البلدان ومن جميع اخللفيات يريدون أن يكون لهم رأي في 
مستقبلهم. وستكون املعلومات الغنية والواسعة التي مت جنيها من خالل عملية التشاور هذه 

ثمينة لتصميم خطة التنمية ملا بعد عام 2015.
لقد كشفت املشاورات استمرار املهانة التي يتسبب فيها الفقر وعدم املساواة والظلم 

وانعدام األمن.
ويبقى إنهاء فقر الدخل واجلوع، وحتقيق املساواة الكاملة بني اجلنسني، وحتسني اخلدمات 

الصحية وفرص احلصول على التعليم لكل طفل، أهدافا تتصدر أولويات الناس. والبد أن تبقى 
هذه القضايا في اخلطة املستقبلية ليتم التطرق إليها مباشرة.

وفي الوقت نفسه، كشفت املشاورات عن احلاجة إلى التعلم من األهداف املوجودة والبناء 
�عليها. فعلى سبيل املثال، يريد الناس زيادة التركيز على جودة اخلدمات األساسية - 

بان كي مون، األمني العام لألمم املتحدة 
)الوسط(، يقابل متطوعي استقصاء “عاملي” 

بقيادة األمم املتحدة لتحديد أولويات الناس 
من أجل عالم أفضل. ستطرح نتائج هذا 

االستقصاء على زعماء العالم للنقاش ووضع 
القادمة  العاملية  التنموية  �اخلطة 

)مصدر الصورة: األمم املتحدة/ إسكندر ديبيبي(
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�وليس احلصول عليها فقط. 
فليس مهما فحسب عدد األطفال املقيدين 

في املدارس، وإمنا ما يقدرون عليه من التعلم. 
وكذلك فإن زيادة مشاركة املرأة في احلكومات 

الوطنية ليست سوى اخلطوة األولى نحو 
متكني املرأة من أن يكون لها رأي على قدم 

املساواة في صنع القرار على كل املستويات.
وهناك أيضا دعوات لوضع خطة حتولية 
حقيقية ملواجهة التحديات التي لم تَُعالج 

في األهداف اإلمنائية لأللفية، وكذلك تلك 
التحديات التي أصبحت اآلن حرجة. لقد 

عالج إعالن األلفية العديد من هذه القضايا، 
مثل النمو الشامل والوظائف الالئقة، 

واحلكم، والسالم واألمن، والتحرر من العنف، 
واالستدامة البيئية. ويطالب الناس اآلن 
بخطة عاملية تعالج التحديات املتعلقة 

بالناس وبالكوكب أيضا. كما برزت املساواة 
وعدم التمييز أيضا كرسالة رئيسية حيث 

يطالب الناس بالعدالة واملشاركة والكرامة. 
وال ميكن حتقيق التقدم إذا تُركت الناس 

لتتخلف عن الركب.
وأخيرا، يريد الناس أن يستمروا في اإلدالء 

بآرائهم، والتأكد من أن مساهماتهم تؤخذ 
في االعتبار في اإلطار الذي يوضع للمستقبل، 

ويريدون مراقبة التقدم احملرز في بلدانهم 
بشكل آني، ومساءلة حكوماتهم في إجناز 

الوعود. وفي هذا اإلطار، يطالبون بثورة بيانات، 
من خالل زيادة الوصول إلى معلومات محدثة 

وأكثر موثوقية ومفصلة. باختصار، يريدون 
مواصلة ديناميكية االلتزام الناجمة عن 

املشاورات. إن االلتزام الهائل واملشاركة اللذان 
رأيناهما في هذه املشاورات قد ميثالن البداية 
احلقيقية للمساءلة االجتماعية حول خطة 

التنمية القادمة.
وقد حتققت هذه النتائج بفضل تعاون 

استثنائي بني جميع وكاالت األمم املتحدة 
اإلمنائية وخارجها، التي عملت كرجل ‘واحد’، 

سواء في املقر الرئيسي أو على الصعيد 
امليداني، من أجل حتقيق الهدف املشترك 

نفسه. ونتوجه بالشكر إلى جميع املنسقني 
املقيمني والفرق الُقطرية لألمم املتحدة، وإلى 

جميع وكاالت األمم املتحدة املعنية على 
املستويات العاملية واإلقليمية والُقطرية، 

وجلميع أعضاء فرقة العمل املعنية باألهداف 
اإلمنائية لأللفية التابعة جملموعة األمم املتحدة 
اإلمنائية ملشاركتها النشطة جدا وإلى جميع 
من ساهم في حتقيق املسعى الذي لم يسبق 

له مثيل. كما نتوجه بالشكر اخلاص أيضا إلى 
فريق الصياغة الذي جمع مادة غنية بشكل ال 

يصدق من املشاورات للمساعدة في تشكيل 
خطة التنمية اجلديدة والتأكد من أنها 

تعكس متاما املستقبل الذي يريده الناس.

جون هندرة 

�األمني العام املساعد ونائب املدير التنفيذي، 

قسم السياسات والبرامج، هيئة األمم املتحدة للمرأة

�أوالف كيورفن 

األمني العام املساعد ومدير مكتب السياسات اإلمنائية،  

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
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 الرسائل الرئيسية
 يجمع هذا التقرير وجهات نظر حول ‘العالم الذي نريد’ التي أعرب عنها أكثر من مليون 

شخص في جميع أنحاء العالم. طوال سنة واحدة تقريبا، شارك الناس بنشاط في 88 مشاورة 
الوطنية، و11 مشاورة مواضيعية، وكذلك في دراسة استقصائية بعنوان ‘عاملي’. أوال وقبل 

كل شيء، يدل هذا على اإلقبال الهائل الذي يوجد في جميع البلدان لدى الناس للقيام بدور في 
صياغة عاملهم وتغييره.

حتتوي  نتائج هذا احلوار العاملي على رسائل مهمة موجهة للحكومات وهي تسعى إلى االتفاق 
على خطة التنمية اجلديدة التي ميكن أن تعتمد على النجاحات التي حتققت في إطار األهداف 

اإلمنائية لأللفية.
قال الناس بوضوح إن اجملاالت األساسية التي تشملها األهداف اإلمنائية لأللفية – وهي 

التعليم، والصحة، وتوفير املياه والصرف الصحي، واملساواة بني اجلنسني - ال تزال ذات أهمية 
حاسمة، ليس فقط بالنسبة لألشخاص الذين يعيشون في البلدان األكثر فقرا. وتتمثل أول 
مهمة ألي إطار تطوير جديد في إمتام العمل الذي لم يُنجز بعد من األهداف اإلمنائية لأللفية.

وفي الوقت نفسه، هناك دعوة إلى تعزيز الطموح، وإحلاح للوصول إلى بقية الناس في 
العالم الذين ما زالوا يعيشون حتت وطأة أشكال عديدة وغير مقبولة من الفقر. 

اليوم العاملي حلقوق اإلنسان في كويتو، اإلكوادور 
)مصدر الصورة: ماريا خوسيه غيفارا، برنامج 

متطوعي األمم املتحدة(
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فالعالم لديه املوارد والتقنية للقضاء على 
الفقر واجلوع. إن وفاة طفل واحد ميكن جتنبها 

هي وفاة ال نطيقها.
كما برزت أيضا دعوات لتجاوز األهداف 
ية التي ترمي فقط إلى زيادة احلصول  الكَمِّ

على اخلدمات. فعلى سبيل املثال، يريد الناس 
احلصول على تعليم ذي نوعية جيدة طوال 

حياتهم، فضال عن رعاية صحية أفضل 
تكون شاملة.

وال تتوقف دعوات املليون صوت عند هذا 
احلد. فالناس ساخطون على الظلم الذي 

يشعرون به بسبب عدم املساواة وتزايد 
القالقل، وهم يرون أن فوائد النمو االقتصادي 

موزعة توزيعا غير متكافئ، لذا فإنهم 
يطالبون بفرص عمل الئقة وسبل للعيش. 

ويريدون من حكوماتهم القيام بعمل أفضل 
في متثيلهم، من تقدمي اخلدمات األساسية، 

وتشجيع النمو وتنظيم األسواق، ومنع 
األخطار املتعلقة بتهديد الكوكب ورفاهية 

األجيال املقبلة. ويريدون أيضا حتسني حياتهم 
وحياة أسرهم، ويطلبون من احلكومات 

خلق فرص مشاركتهم الكاملة وعلى قدم 
املساواة في اتخاذ القرارات التي تؤثر عليهم. 
ويريدون فضال عن ذلك العيش دون خوف من 

العنف أو النزاعات. ويطالبون بوضع هذه 
القضايا ضمن خطة التنمية اجلديدة.

إن عدم املساواة واإلقصاء االجتماعي 
حقيقة السيما بالنسبة لألشخاص األكثر 
فقرا، والنساء والفتيات، واملناطق الريفية، 

واألحياء الفقيرة في املدن، وذوي اإلعاقة، 
والشعوب األصلية واملهاجرين والنازحني، 

وغيرهم من املهمشني ألسباب تتعلق بالدين 
أو العرق، أو امليول اجلنسية. ومظاهر قلة 

األمان التي يواجهونها يفاقم بعضها بعضا: 
فعلى سبيل املثال، عدم وجود وظيفة الئقة 

قد يترك الناس دون خدمات صحية وفي 
ظروف غير آمنة.

وباإلضافة إلى ذلك، فقد أكد الناس 
بشكل قاطع أن التحديات - بل والفرص 
- التي يواجهونها معقدة ومترابطة. إن 

احلصول على طعام مغذ وبأسعار معقولة 
مرتبط بتدهور األراضي وتوافر املياه. فاحلصول 

على املاء أو الوقود قد يعرض الناس للجرمية 

والعنف، ومصادر الطاقة غير اآلمنة قد 

تسبب الوفاة اختناقا بالدخان السام. 

ويجد الناس صعوبة أكبر في احلصول على 

اخلدمات، والفرص املتساوية، أو االستفادة 

من الثروات الطبيعية لبالدهم عندما تكون 

املؤسسات ضعيفة أو فاسدة. ويشير هذا إلى 

ضرورة جتاوز مناهج العمل التي تفتقر إلى 

التعاون والوصول إلى خطة تنمية مستدامة 

مستقبلية تكون أكثر تكامال وشمولية.

ويطالب الناس ببناء اخلطة اجلديدة 

على أساس حقوق اإلنسان، والقيم العاملية 

للمساواة والعدالة واألمن. وينادي العديد من 

الدعوات بتحسني احلكم، واألسواق، والبيئة. 

ومبا أن عاملنا اليوم مترابط ارتباطا وثيقا من 

املشتركة،  وبيئتنا  العاملي،  االقتصاد  خالل 

وقدرتنا على تبادل األفكار بشكل فوري، 

فإنها تؤكد على ضرورة وضع خطة عاملية 

البلدان وجميع الناس. تنطبق على جميع 

وهناك أيضا دعوة قوية الستمرار التركيز 

على أهداف ملموسة قابلة للقياس، مع 

حتسني طريقتنا في قياس التقدم بشكل 

كبير. ويتطلب هذا حتسني كبير ملستوى 

املعلومات املتوفرة لدينا، من خالل نظم 

اإلحصاءات العامة، فضال عن أشكال جديدة 

من البيانات. وسيسمح لنا تفصيل البيانات 

وتعزيزها مبراقبة املكاسب التي حتصل عليها 

جميع الفئات من الناس، للتأكد من عدم ترك 

أي شخص متخلفا عن الركب.

وأخيرا، فإن ثورة البيانات ستدعم ثورة 

املساءلة، حيث فتحت املشاورات األبواب أمام 

املشاركة املستمرة - ليس فقط في هذه 

العملية لتحديد األولويات في العالم، ولكن 

أيضا حملاسبة احلكومات، وقطاع األعمال، 

واملنظمات الدولية، واجملتمع املدني عن مدى 

حتقيقها. ال بد من تعزيز االلتزام، والعمل، واملوارد 

والشراكات للحصول على ‘العالم الذي نريد’.
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ماذا نستنتج من  |1 
املشاورات؟

باتريك ماكيو، حامل الرقم القياسي في سباق 
املاراثون، يشارك مع أطفال املدارس في مدينة 
نيروبي في مسيرة تطالب بشوارع آمنة، وذلك 

�بعد اقتراعهم في استقصاء “عاملي” 
)مصدر الصورة: حملة زياني مانديال 2013(

�القصة حتى اآلن: التزام لم يسبق له مثيل في صياغة 
�خطة ما بعد عام 2015

يبني هذا التقرير نتائج حوار عاملي لم يسبق له مثيل حول رؤية إطار التنمية ملا بعد عام 
2015، الذي شمل أكثر من مليون شخص من جميع أنحاء العالم. ففي عام 2012، استجاب 

أعضاء مجموعة األمم املتحدة اإلمنائية1 لدعوة األمني العام من أجل إجراء عملية مفتوحة 
وشاملة لصياغة هذه الرؤية وجلب أصوات األفراد واجملتمع املدني للمشاركة في احلوار. لقد 

ألقينا الشبكة إلى مساحات واسعة وحاولنا أن نُشرك أكبر عدد ممكن، مع االعتراف بأن 
العملية ستكون مختلفة في كل بلد. وقامت العديد من البلدان بجهود خاصة للوصول إلى 

الفئات املهمشة واحملرومة من جميع األعمار واجلنسيات: تلك األصوات التي كانت حتى اآلن 



للجميع الكرامة  مع  مستدام  مستقبل   | نريد  الذي  العالم   : صوت  4     مليون 

ممثلة متثيال ضعيفا أو ناقصا في مناقشة 
خطة التنمية احلالية واملستقبلية. وقد 

شملت العملية أصحاب املصلحة من مناحي 
احلياة املتنوعة، مبا فيهم ممثلو احلكومات 

الوطنية واحمللية والقطاع اخلاص والنقابات 
ومنظمات اجملتمع املدني.

وقد نُِشرَ تقرير مؤقت عن هذا احلوار 
العاملي في مارس 2013. ومنذ ذلك احلني 
توسع احلوار في جميع أنحاء العالم – من 

خالل الدراسات االستقصائية، واملناقشات 

املركزة مع الفئات املهمشة وأصحاب املصلحة 

اآلخرين، ومن خالل مناقشات مواضيعية على 

اإلنترنت. وجرى احلوار عبر ثالث قنوات رئيسية: 

أوال، ثمانية وثمانني )88( مشاورة وطنية 

في البلدان حيث تقوم األمم املتحدة بتوفير 

املساعدة للحكومات، بتسهيل من فرق األمم 

املتحدة الُقطرية وبالتنسيق مع احلكومات 

والقطاع اخلاص ومراكز البحوث واجملتمع املدني. 

ثانيا، إحدى عشر )11( مشاورة مواضيعية 
تقودها وكاالت األمم املتحدة بالتعاون مع 

احلكومات، والتي تضم أيضا اجملتمع املدني 
وأساتذة اجلامعات، ورجال األعمال. ثالثا،  قدم 

املوقع ‘‘worldwewant2015.org”  منصة 
للمشاركة عبر اإلنترنت حول مواضيع رئيسية 

تتعلق باملناقشات املواضيعية اإلحدى عشر 
)11( واملشاورات الوطنية. واسُتكملت هذه 
النشاطات بالدراسة االستقصائية العاملية 

’عاملي‘، التي تطلب من املشاركني ترتيب 
قائمة من ست أولويات ألنفسهم وأسرهم، 

واجتذبت حتى اآلن أكثر من 800000 تصويتا 
أدلى به الناس في 194 بلد2. 

ينظر هذا التقرير في نتائج هذه املصادر 
املتكاملة. ويستخدم إلى أقصى حد ممكن 
األصوات التي سمعناها ويشيد بها إشادة 

كاملة: للتعبير عن املشكالت واملعوقات 
التي تواجه الناس في جميع أنحاء العالم 

بلغتهم اخلاصة، ولتقدمي تصورهم عّما يتعني 
على احلكومات أن حتدده كأولويات والسعي 

للحصول عليه حتى حتصل على العالم الذي 
يريده الناس. 

البدء من حيث توقفنا

في هذا التقرير نبدأ من حيث تركنا احلوار 
العاملي في شهر مارس، عندما خلصنا 

ما سمعنا في املراحل األولية من عملية 
التشاور. وقد عزز استمرار احلوار االستنتاجات 

األولية من تقريرنا األول، وباإلضافة إلى 
ذلك، يلقي احلوار ضوءا جديدا على األولويات 

الناشئة. وتظهر نتائج املشاورات رغبة 
قوية في االستفادة من الزخم املتولد عن 

األهداف اإلمنائية لأللفية، ويظهر أيضا رغبة 
قوية لضم مجاالت ومبادئ إضافية من 

إعالن األلفية لم تكن من ضمن األهداف 
اإلمنائية لأللفية. كما أن النتائج تعكس 

باإلضافة إلى املشاورات الوطنية الـ 88 في اجلنوب، تتم مشاورات بني 
أصحاب املصلحة املتعددين حول خطة التنمية ملا بعد عام 2015 أيضا في 

العديد من البلدان “املتقدمة” مثل كندا، والدامنرك، وفرنسا، وأملانيا، وإيطاليا، 
واليابان، وهولندا، وإسبانيا، وسويسرا واململكة املتحدة واالحتاد األوروبي.

وغالبا ما تكون النتائج منسجمة مع املشاورات في البلدان النامية. فالناس 
لديهم انشغاالت وتطلعات مماثلة – حول التعليم والصحة على سبيل 

املثال – ويعتقدون أن القضايا العاملية تؤثر على حياتهم وحياة أطفالهم.

وفي هذه احلوارات الوطنية، تدعو الشعوب حكوماتها إلى بذل قصارى 
جهدها للمساهمة في حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية بحلول عام 2015، 

ولكن في الوقت نفسه تدعو إلى وضع إطار بديل قوي يجمع بني التنمية 
واالستدامة. ويدعو النداء املشترك إلى وضع أهداف عاملية تساهم في رفع 
الكرامة اإلنسانية والدفاع عن حقوق اإلنسان، فالشعوب تريد العيش في 
عالم عادل ومنصف ومستدام يستطيع فيه كل شخص حتقيق إمكاناته 

والعيش في مأمن من الفقر.

وللتوصل إلى وضع إطار خطة التنمية ملا بعد عام 2015، تركز املشاورات 
على أهمية البدء برؤية مشتركة حقيقية حول مستقبل كوكبنا، تؤكد على 

أن التنمية ال ميكن أن تتحقق إال من خالل جهود مشتركة يبذلها اجلميع.

 وعلى حد قول ممثل املنظمات غير احلكومية اإلسبانية: “علينا أن نفكر 
عامليا، وعلينا أيضا أن نعمل على الصعيد العاملي.”

�لتغيير اجملتمع، وبناء القدرة على التكيف، والتخفيف من النزاعات وحتقيق التنمية املستدامة. ”“ ينبغي أن يكون الناس واجملتمعات احملرك الرئيسي في بداية، ونهاية وعلى امتداد أي جهد 
ص39 املدنية،  واملشاركة  التطوعي  العمل  حول   3.11 الفصل  لتنزانيا،  الوطني  التقرير 

http://worldwewant2015.org
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بوضوح احلاجة إلى أخذ املسائل التي ظهرت 
منذ عام 2000 في احلسبان، فضال عن 

التحديات املستقبلية، وخاصة تلك املرتبطة 
بالديناميات السكانية والتدهور البيئي. إنها 

بوضوح مطلبا واضحا ملعاجلة عدم املساواة 
والظلم وانعدام األمن بجميع األشكال، 

واعتراف قوي باحلاجة للتصدي النشغاالت 
احلكم وزيادة املساءلة إذا أردنا حتقيق األهداف 

على نحو مستدام. كما تعبر النتائج 
بوضوح عن التحدي املتمثل في االعتراف 

بحقوق اإلنسان األساسية واحترامها، وفهم 
تعقيدات مختلف القضايا والترابط بينها، 

واالستجابة للنداء من أجل وضع خطة 
حتولية تكون أكثر طموحا - مع التركيز على 

أهداف محددة، وواقعية، وقابلة للقياس. 
ويتم تناول هذه النقاط في القسم التالي 

بتفاصيل أكثر.
لقد استخلص تقريرنا التجميعي املؤقت 
“بداية  احلوار العاملي” ثالث نتائج رئيسية من 

املرحلة األولى من املشاورات:
أوال، القضايا التي تشملها األهداف 

اإلمنائية لأللفية ال تزال قائمة وعلى رأس 
أولويات الشعوب. وقد عززت نتائج االستقصاء 
العاملي بقوة هذا الفكرة حيث إن احلصول على 

التعليم اجليد واخلدمات الصحية جاءت في 
املراتب األولى باستمرار كأولويات عاملية.

ثانيا، الطريقة التي نقيس بها التقدم 
احملرز في مجاالت األهداف اإلمنائية لأللفية 

احلالية حتتاج إلى التكييف والتنقيح والتعميق. 
على سبيل املثال، علينا أن نوضح أن هدفنا 

الوصول إلى جميع الناس، مبا فيهم الذين 
يعانون من التهميش أكثر من الغير، إذ ال بد أن 

نخّلص جميع الناس من الفقر املدقع واجلوع، 

وليس فقط أن نخفض عددهم إلى النصف. 
نحن بحاجة للتأكد من أن جميع النساء 

لهن رأي في القرارات التي تؤثر عليهن. نحن 
بحاجة للقضاء على جميع الوفيات النفاسية 
ووفيات األطفال التي ميكن جتنبها، ليس فقط 

بعضها. كما أن احلصول على التعليم ليس 
كافيا – علينا أيضا حتسني نوعية ما يتم 
تدريسه والتأكد من أن الشبان والشابات 

مستعدون جيدا حلياتهم العملية.

ثالثا، صدرت نداءات الستكمال األعمال 
غير املنجزة واملستمرة من األهداف اإلمنائية 

لأللفية في سياق التنمية املستدامة، ومعاجلة 
أوجه عدم املساواة والتمييز، واستخدام إطار 

حقوق اإلنسان للوصول إلى التقارب حول 
خطة حتولية حقيقية للجميع، مما يعني 

النظر في مجاالت إضافية مثل النمو الشامل، 
والوظائف الالئقة، واالستدامة البيئية، 

واحلكم، والسالم واألمن.

رامون ريفيرو – منظمة سلفادور االجتماعية )منظمة غير حكومية لذوي األصول األفريقية(
)مصدر الصورة: برنامج األمم املتحدة اإلمنائي في أوروغواي/ بابلو بيللي(

األهداف اإلمنائية لأللفية هي أن هناك حاجة إلى وضع أهداف نوعية خاصة بكل بلد في مرحلة حتديد الغايات. “ األهداف اإلمنائية لأللفية ال تزال مبثابة أعمال غير منجزة في جزر سليمان. والدروس املستفادة من تنفيذ 
وعالوة على ذلك، في حالة جزر سليمان، الشباب، واألشخاص ذوي اإلعاقة، واملسنون، والسكان في املناطق 

الريفية، والفئات الضعيفة األخرى لم يشاركوا مشاركة كاملة في تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية. لذلك، 

�ينبغي تطبيق نهج شامل في مرحلة حتديد الغايات وكذلك تنفيذ خطة التنمية ملا بعد عام 2015 . ”
2015 عام  بعد  ملا  التنمية  خطة  حول  القطرية  املشاورات  عن  سليمان  جزر  قدمته  الذي  النهائي  التقرير 
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متاما مع  االستنتاجات  وتتوافق هذه 
وفي  العاملي –  املنبثقة عن احلوار  النتائج 

الواقع، لقد صبت في االجتاه نفسه. 
وضع مساهمون آخرون  فمنذ شهر مارس، 

يجعل  مما  الطاولة،  على  استنتاجاتهم 
هذه مرحلة جديدة في احلوار. ونشر 

نتائج مداوالته في  املستوى  الرفيع  الفريق 
نهاية شهر مايو. ودعا تقريره إلى حتوالت 

عاملية  وشراكة  هامة،  ومؤسسية  اقتصادية 
احملرز  التقدم  لتتبع  بيانات  وثورة  متجددة، 

وتعزيز املساءلة. وقد دعت ثالثة تقارير أخرى 
القدر:  رؤية طموحة بنفس  �إلى 

املستدامة،  التنمية  حلول  شبكة  تقرير 
املتحدة،  لألمم  اإلقليمية  اللجان  وتقرير 

هذه  واستكملت  العاملي.  امليثاق  وتقرير 
اجملتمع  منظمات  وضعتها  بتقارير  التقارير 

اجلامعية.  واألوساط  البحوث  ومراكز  املدني، 
الذي وافقت  املفتوح،  العمل  وقد عقد فريق 
سلسلة  ريو،  في مؤمتر  الدول األعضاء  عليه 
من املشاورات مع الدول األعضاء وخبراء من 

األوساط اجلامعية، ووكاالت األمم املتحدة. 
أبعد من  إلى  التقارير  ولقد ذهبت بعض 
واقترحت مجموعات  رؤية،  تقدمي  مجرد 

القيام  وفي  والغايات.  األهداف  ملموسة من 

التنمية الطموح  أن إطار  نرى  بذلك، بدأنا 
الراسية جذوره في حقوق  والشامل، 

للتحقيق على  وقابل  أمر ضروري  اإلنسان، 
حد سواء.

إقبال  لقد كشفت املشاورات عن 
ليس فقط في  باملشاركة  ومطالبة  ضخم 

أيضا في  ولكن  التنمية،  تصميم خطة 
دعوة  مليون صوت  وقدم  تنفيذها مستقبال. 

التجارية  واملؤسسات  الناس  أن  تفيد  واضحة 
املشاركة  يريدون  املدني  اجملتمع  ومنظمات 
التنمية في حني  إيجاد حلول لقضايا  في 
الدولي عن  واجملتمع  احلكومات  يحاسبون 

مناحي  من مختلف  الناس  ويطالب  التنفيذ. 
‘ما’ يجب فعله،  بالتحول - ليس فقط  احلياة 

وال  التنمية.  نحقق  أيضا “كيف”  ولكن 
ولكن بحوار  واحد فحسب،  يطالبون بحوار 

وال  للمشاركة.  ملموسة  وفرص  مستمر 
وإمنا  املشكالت فحسب،  التعبير عن  يريدون 
واملشاركة  احللول  إيجاد  املساعدة في  أيضا 

في تنفيذها. وفي هذا السياق، دعت عدة 
مشاورات وطنية، جرت في بلدان مثل 

ومصر،  الدميقراطية،  الكونغو  جمهورية 
إلى  وتنزانيا،  وقيرغيزستان،  وإندونيسيا، 

املدنية: للمشاركة  مواتية  بيئة  خلق 
احملرك  واجملتمعات  الناس  يكون  أن  “ينبغي 

اجملتمع  لتغيير  أي جهد  بداية  في  الرئيسي 
القدرة  وبناء  امتداداه،  وعلى  ونهايته 

الصراعات  من  والتخفيف  التحمل،  على 
التقرير   - املستدامة.”  التنمية  وحتقيق 

العمل  حول  الفصل3.11  لتنزانيا،  الوطني 

آناكالرا بالنيل – املعهد الوطني للشباب )وزارة التنمية االجتماعية(
)مصدر الصورة: برنامج األمم املتحدة اإلمنائي في أوروغواي/ بابلو بيللي( 

وهذه ليست مجرد ضرورة أخالقية ولكنها ضرورة عملية. فالفئات األكثر فقرا هي أول من “ ... على وجه اخلصوص، من املهم االستماع بعناية إلى حاجات وأصوات الفئات األكثر فقرا. 
يواجه املشكالت التي قد يواجهها الكل – وهي أول  من يعاني التحوالت الطفيفة في النظم 

اإليكولوجية احمللية؛ وهي أيضا أول من  يشعر بالتغيرات في أسواق العمل؛ وهي أول من يعاني من 
تقلبات أسعار السلع األساسية. فإذا استمعنا إلى اجملتمعات األكثر فقرا ودعمناها ميكننا البدء 

�في االستعداد ملستقبل ال ميكن التنبؤ به على نحو متزايد. ”
2013 يونيو  والتنمية،  للبيئة  الدولي  املعهد 
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ص. 39 املدنية،  واملشاركة  التطوعي 
البلدان، يشارك الناس  في كثير من 

بالفعل في صياغة حلول جديدة – تشجع 
احلكومات على كافة املستويات على إشراك 

إيجاد حلول للحفاظ على  اجلمهور في 
املبتكرة،  الطاقة  ومصادر  الطبيعية،  املوارد 
العامة. وتشكل كل  ومراقبة جودة اخلدمة 

هذه اجلهود جزءا من احلوار املعقد الذي 
يسعى إلى إبراز أفضل األفكار وبناء توافق 
في اآلراء بشأن خطة التنمية ملا بعد عام 

الذي نريد.  2015: العالم 
التي تهدف إلى بناء توافق  هذه العملية 

في اآلراء لها قيمة في حد ذاتها، وهي أن 
اجلميع يجب أن يكون لهم احلق والفرصة 

تؤثر  التي  القرارات  اتخاذ  للمشاركة في 
ولكن هذه  على حياتهم وحياة أطفالهم. 
األهمية  بالغ  استثمار  أيضا  العملية هي 

العاملية  للرؤية  الناجح  التنفيذ  لضمان 
املستقبل:  في  التنمية  الناشئة عن خطة 
في الواقع، احلوار ال يدور فقط حول الرؤية، 

اللبنات  أيضا حول كيفية وضع  ولكن 
وبسرعة.  مكانها  في  للتنفيذ  األساسية 

الناس في جميع أنحاء العالم  لقد عبر 
للمشاركة.  واستعدادهم  رغبتهم  عن  بقوة 

ذات قاعدة عريضة  ولضمان ملكية 
واستدامة – لكل من الرؤية وتنفيذها – 
حتتاج أي خطة مستقبلية إلى دمج طرق 

املعنيني  السكان  لالستفادة من طاقة 
أكمل. بطريقة  وقدراتهم 

الغرض الرئيسي من هذا التقرير هو تعزيز 
املناقشة من خالل جلب املزيد من األصوات 

– واملزيد من تنوعها – إلى دائرة املناقشات. 

وقد أكدت املشاورات مع مجموعة واسعة من 
أصحاب املصلحة على مدار األشهر العديدة 

املاضية مجددا إمياننا بأن الناس هم أفضل 
اخلبراء بشأن تنميتهم. ومع تشاور الدول 

األعضاء في إطار فريق العمل املفتوح حول 

شكل ومضمون أهداف التنمية املستدامة، 
يؤمل أن تساهم الفرصة لالستماع إلى أكثر 

من مليون صوت من مختلف أنحاء العالم في 
الوصول إلى توافق اآلراء حول ما هو مطلوب 

للمضي قدما نحو العالم الذي نريد.

أم ُحبلى، تنتظر دورها في فحص فيروس نقص املناعة البشرية مع جنينها، بينما يقوم متطوع محلي 
بالشرح لها كيفية ملء استقصاء “عاملي” أثناء احلملة الوطنية، حزيران/يونيو 2013، مستشفى 

سانت جورج، ليمبي، شمال هايتي )مصدر الصورة: بينجامني فرووين/ من متطوعي األمم املتحدة من 
أملانيا/برنامج متطوعي األمم املتحدة( 

واحللول التي يقدمها الناس على مستوى القاعدة، وعلينا، كفريق، أن نبذل قصارى جهدنا لفهم “ لقد أدركنا أن على خطة التنمية القادمة االعتماد على اخلبرات احلقيقية، والقصص، واألفكار، 
�العالم من خالل أعينهم والتفكير في القضايا التي من شأنها أن حتدث فرقا في حياتهم... 

لقد اتفقنا على أن خطة التنمية ملا بعد عام 2015 ينبغي أن تعكس انشغاالت الناس الذين 

�يعيشون في فقر، والذين غالبا ما تذهب أصواتهم أدراج الرياح أو ال تسمع أصال. ”
ص 2-1 املستوى،  رفيع  الفريق  تقرير 
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   21 آب/أغسطس 2013
العالم نتائج استقصاء ’عاملي‘ 



9 للجميع  الكرامة  مع  مستدام  مستقبل   | نريد  الذي  العالم   : صوت  مليون 

البناء على األهداف اإلمنائية 
لأللفية وإعالن األلفية

اإلمنائية لأللفية على أساس  صيغت األهداف 
إعالن األلفية لعام 2000، وكان الغرض 

أدلى  التي  اجلماعية  االلتزامات  تفعيل  منها 
بها رؤساء الدول واجملتمع الدولي. ومع أن 

لالنتقادات  تعرضت  لأللفية  اإلمنائية  األهداف 
تعريفها  مت من خاللها  التي  الطريقة  بسبب 
فضال عن محتواها،3  فقد حشدت على مدار 
وتستمر في  املاضية –  الثالث عشرة سنة 

الفاعلة  واجلهات  جهود احلكومات،  حشد – 
الدولية  التنمية  ووكاالت  احلكومية،  غير 

الواضحة  حول مجموعة من األهداف 
ترمي  التي  زمنيا  احملددة  والغايات  الصياغة، 

الدخل لدى مختلف  إلى حتسني متوسط 
أيضا  وقد حفزت  واحملرومة.  الفقيرة  الفئات 

الفهم  وشجعت  والقدرات،  املعرفة  زيادة 
األبعاد،  املتعدد  الفقر  لطبيعة  األفضل 

وإعادة صياغة  التفكير  إعادة  وساعدت في 
وقد جلبت  الوطنية.  السياسات  أولويات 

احلصري  االستخدام  بعيدا عن  االنتباه 
في  وشككت  االقتصادية،  للمؤشرات 

الرئيسي  أو  الوحيد  القياس  بوصفها  دورها 
للقياس،  وقابلة  دقيقة  غايات  وألنها  للتقدم. 

للمساءلة  إطار  فقد ساعدت على خلق 
والعاملية.  والوطنية  احمللية  املستويات  على 
ال ينبغي لنا أن نغفل عن اإلجنازات الكبيرة 

اإلمنائية  األهداف  التي حتققت بفضل 
إجنازها.  نحو  السعي  نواصل  ونحن  لأللفية 

الزخم  على  للبناء  اآلن  الفرصة  فلدينا 
أوجدته. الذي  الكبير  اإليجابي 

وقد أكدت نتائج االستقصاء ’عاملي‘ 

استمرار أهمية األهداف اإلمنائية لأللفية 
بالنسبة للناس في جميع أنحاء العالم 

– وليس فقط في البلدان ذات الدخل 
املنخفض. حيث ُطِلَب من املشاركني 

التصويت على ست أولويات يرونها ذات 
أهمية أكبر ألنفسهم وألسرهم. وبرز 

التعليم اجليد والرعاية الصحية األفضل – 
وهي عناصر أساسية في األهداف اإلمنائية 

لأللفية – كأولويات واضحة، تليها عن قرب 
احلكومة النزيهة واملستجيبة وفرص عمل 

أفضل. وباإلضافة إلى ذلك، أكدت املشاورات 
الُقطرية القضايا املشتركة بني عدة قطاعات 

مثل عدم املساواة والتمييز.

وقد أوضحت هذه العملية الرامية إلى 
وضع خطة التنمية اجلديدة التوقعات املستمرة 
بأن العالم سوف يفي بوعود األهداف اإلمنائية 

لأللفية وإيصالها إلى جميع الناس. ومن 
الواضح أن اجملموعة اجلديدة من األهداف 

سوف تكتسب شرعيتها من حتقيق األهداف 
اإلمنائية لأللفية.

سائقو سيارات النقل في وياناد بإقليم كيراال في الهند، ميلؤون استمارة استقصاء “عاملي”، 
حزيران/ يونيو 2013 )مصدر الصورة: مركز أيه أف آر سي – الهند(

لأللفية ساعدت احلكومة  اإلمنائية  األهداف  أن  بلدي هو  الذي يستخلص في  الرئيسي  الدرس  إن  متكنت “  احلالية في مالوي.  والتحديات  املشاكل  تتماشى مع  التي  والسياسات  البرامج  على وضع 
لألهداف  اخلاضعة  اجملاالت  التي تشمل جميع  ملالوي،  والتنمية  النمو  إستراتيجية  من صياغة  احلكومة 
ألنه من  لأللفية  اإلمنائية  األهداف  تنفيذ  وبرنامج  مبثابة محرك  كانت  الوثيقة  فهذه  لأللفية.  اإلمنائية 

” األنشطة اخملططة.  وأثر  احملرز  التقدم  �السهل مراقبة 
ص12 النهائي،  التقرير  املياه،  حول  املشاورات  مالوي،  من  مشارك 
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اجملاالت التي تشملها األهداف اإلمنائية 
لأللفية احلالية ال تزال ذات أهمية حاسمة 

بالنسبة إلى الناس في جميع أنحاء العالم، 
ولكن ينبغي ضبطها وتعميقها لتجاوز 

املستويات املتوسطة

يشيد املشاركون في املشاورات باإلجنازات 
الكبيرة التي حققتها األهداف اإلمنائية 

لأللفية، ولكن عندما يتطلعون إلى املستقبل، 
يفكرون في الدروس املستفادة من جتربة 

التنفيذ. وعند القيام بذلك، يعبرون عن رغبة 
واضحة للذهاب إلى أبعد من ذلك بكثير: 
إلى حد ‘رفع املستوى’ للمجموعة التالية 

من األهداف، وصقل وتعميق شموليتها. إن 
تقرير املشاورات حول الصحة، على سبيل 

املثال، يعترف باإلجنازات الكبيرة التي حتققت 
في إطار األهداف اإلمنائية لأللفية املتعلقة 
بالصحة ولكن يالحظ أن العمل لتخفيض 

وفيات األطفال واألمهات لم يتم إال جزئيا؛ كما 
يشير إلى إغفال األمراض غير املعدية وأولويات 

صحية أخرى، مما يعني أن التقدم لتحسني 
مؤشرات الصحة العامة لم يكن بنفس القدر 

من البراعة.
وفي املشاورات حول التعليم، برزت دعوات 

كثيرة جدا لوضع خطة أكثر طموحا تذهب 
إلى أبعد من مجرد ضمان حصول اجلميع على 

التعليم االبتدائي، وتركز على املساواة في 
احلصول على جميع مستويات التعليم – مبا 
في ذلك ما قبل االبتدائي، والتقني والتدريب 
املهني، والتعلم مدى احلياة – وفيما يتعلق 

باجلودة، ماذا يتعلم التالميذ، وكيف وأين 
يتعلمون، بدال من معدالت االلتحاق باملدارس. 

جناح حاسم؛ ولكن، إغفال بعض التحديات الصحية الرئيسية األخرى يعتبره الكثيرون نقطة ضعف هامة... “ إن العدد احملدود من األهداف الصحية الواضحة في األهداف اإلمنائية لأللفية يعتبر على نطاق واسع عامل 
يؤكد بعض املتدخلني أن استبعاد العديد من األولويات الصحية من األهداف اإلمنائية لأللفية، مبا في ذلك 

األمراض غير املعدية، والصحة واحلقوق اإلجنابية واجلنسية الشاملة، والصحة العقلية، والعنف واإلصابات، 

�قد أعاق التقدم نحو حتقيق األهداف نفسها، والتقدم العادل في النتائج الصحية الشاملة.  ”
ص25 النهائي،  التقرير  الصحة،  حول  املشاورات 

شابة حتمل لوحة تطالب فيها بتوفير مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي كأحد حقوق اإلنسان 
خالل املناقشات املواضيعية حول االستدامة البيئية )مصدر الصورة: برنامج األمم املتحدة اإلمنائي( 
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وهذا يستلزم إيالء مزيد من االهتمام إلى وسائل 
ضمان التعليم اجليد، مبا في ذلك معاجلة 
النقص في املعلمني املؤهلني، والصفوف 

الكبيرة، وعدم كفاية البنية التحتية، واملناهج 
التي عفا عليها الزمن التي تفشل في إعداد 

الشباب للعمالة املنتجة. وتؤثر جميع هذه 
العوامل على نوعية التعليم وقد مت التطرق 

إليها بوضوح في املشاورات الوطنية.
أبرز التشاور حول املياه نداءات لتجاوز التركيز 

في الهدف السابع من األهداف اإلمنائية لأللفية 
املعني بتوسيع فرص احلصول على املياه الصاحلة 

للشرب والصرف الصحي. وهناك دعوات 
لتحسني فرص احلصول على املياه والصرف 

الصحي والنظافة الصحية، وإدارة أفضل وأكثر 
استدامة ملوارد املياه ومياه الصرف الصحي، 

وحتسينات في نوعية املياه من خالل نهج وقائي 
يكون ممكنا ومربحا في الوقت نفسه.

وفي السياق نفسه، أبرزت املشاورات حول 
اجلوع، واألمن الغذائي، والتغذية ضرورة معاجلة 

نقص التغذية والسمنة، وأُطلقت نداءات 
للقضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي 

بطريقة مستدامة بحلول عام 2025 استنادا 
إلى حق كل فرد في طعام آمن وكاف ومغذ 

وبأسعار معقولة. ومت التأكيد على سبل حتقيق 
األمن الغذائي، مع إيالء االهتمام إلى النساء 

بوصفهن محرك التغيير لضمان التغذية 
واألمن الغذائي، واإلنتاج الغذائي املستدام واملرن 

واالستهالك، واحلد من خسائر ما بعد احلصاد 
وإتالف الطعام، وزيادة اإلنتاجية الزراعية.

وأكدت املشاورات حول عدم املساواة على أن 
املعدالت الوطنية كثيرا ما أخفت تفاوتات في 

مدى  حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، وأن العديد 
من اجملموعات احملددة، مثل النساء والفتيات، 
واملعوقني، واألقليات العرقية، وكذلك األسر 

الفقيرة في املناطق النائية واألحياء الفقيرة 
في الريف واحلضر، قد تُركت في متخلفة عن 

الركب بشكل منهجي. وشددت املشاورات 
على ضرورة حتديد ومعاجلة العوامل الهيكلية، 

مثل التمييز، والعنف القائم على نوع اجلنس 
واإلقصاء االجتماعي، التي تدمي هذه التفاوتات. 
وفي الغالبية العظمى من املشاورات الوطنية 
واملواضيعية، ظهرت مطالب واضحة ملعاجلة 

عدم املساواة بني اجلنسني من األساس وفي 
جميع أبعادها، وليس فقط من خالل التركيز 
على املظاهر الثالثة التي حتددت كغايات في 

الهدف الثالث من األهداف اإلمنائية لأللفية، أال 
وهي التكافؤ بني اجلنسني في التعليم، وحتسني 

فرص حصول املرأة على وظائف جيدة خارج 
القطاع الزراعي، وزيادة متثيل املرأة في البرملان.

يجب توسيع األهداف اإلمنائية لأللفية 
�لتأخذ في االعتبار التحديات 

اجلديدة والناشئة

وأعربت املشاورات على طموح قوي للمضي 
قدما. فقد نظرت أيضا في ما حدث في العالم 

منذ عام 2000، ولفتت االنتباه إلى االنتشار 
املتزايد للبطالة، والعنف وانعدام األمن، 

واإلقصاء السياسي، واألدلة على التمييز 
وعدم املساواة املتزايد وعواقبهما على اجلميع، 

والضرورة امللحة ملعاجلة االستدامة البيئية، 
فضال عّما يتصل بها من زيادة التعرض 

للكوارث وآثار التغيرات املناخية. كما أبرزت 
املشاورات التحديات اجلديدة التي يجب أن 
تؤخذ في االعتبار، مبا في ذلك الديناميات 
السكانية وأثر أمناط اإلنتاج واالستهالك 

احلالية غير املستدامة.
وفي املشاورات حول النمو والتوظيف، اتفق 

املشاركون على أن التوظيف والعمل الالئق 
يجب أن يكونا في صميم أهداف االقتصاد 

الكلي في جميع البلدان وهدف التنمية 
األساسي. وال تعتبر الوظائف كوسيلة للخروج 
من الفقر فحسب؛ بل إنها تعطي املرأة والرجل 

شعورا باحترام الذات، والكرامة، واالحترام 
أمام اجملتمع. إن غياب فرص العمل واإلقصاء 

من سوق العمل يزيدان من التفاوتات في 
أسواق العمل، ويضعفان التماسك االجتماعي 

ويقلالن من الثقة في القيادة السياسية 
واملؤسسات. لقد دعا املشاركون في املناقشة 
إلى مزيد من االهتمام بنوعية النمو – نحو منو 
شامل يولد فرص العمل والعمل الالئق ويقلل 

من التفاوتات. وينبغي أيضا تشجيع وضع 
سياسات محددة للشباب، وال سيما من خالل 

�تعزيز املؤسسات التي تطور املهارات. 

بوركينا فاسو “مع ذلك، في نهاية العام، يتخرج اجلميع على الرغم من عدم تلبيتهم ملعايير التعليم املناسب. ” زعيم جماعة، 

�التحليل واالبتكار، حيث يكون الطالب شريكا للمعلم، وليس متلقيا سلبيا. ”“يجب تغيير طرق التدريس التقليدية، فضال عن احلاجة إلى تطبيق أساليب جديدة لتعزيز مهارات 
مستخدم فيسبوك، األردن، فبراير 2013

احلظ، نفتقر إلى األساسيات، وبالتالي علينا أن نأخذ جميع هذه الدروس دون إجراء جتربة واحدة ونتعلم “ندرس علوما تتطلب إجراء التجارب في املعامل واستخدام مواد كيميائية مستوردة. ولسوء 

�النظريات فقط. ويثير هذا القلق بالنسبة الطالب الطامحني إلى أن يصبحوا علماء. ”
توغو طالب جامعي، 
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وينبغي أيضا توسيع نطاق احلماية االجتماعية 
التي يتم حتديدها على الصعيد الوطني 
لدعم أولئك الذين ال يستطيعون العمل 

ومتكينهم.
ال ميكن جتاهل الديناميكيات السكانية – 

مبا في ذلك أمناط النمو السكاني، وشيخوخة 
عند حتديد  والتحضر -  والهجرة  السكان، 

أهداف جديدة. هذه العوامل تؤثر على 
الرامية  والتدابير  السياسات  تصميم 

للموارد  املستدام  االستخدام  إلى حتقيق 
املتمثل  بالتحدي  مرتبطة  وهي  الطبيعية. 

في خلق فرص العمل والنمو الشامل في 
البطالة ويقل  ترتفع فيه معدالت  وضع 

السكانية  الديناميات  توفر  كما  التوظيف. 
التنمية  من  ملزيد  للتنمية  هامة  فرصا 

اخلصوبة  انخفاض مستويات  إن  املستدامة. 
املثال،  على سبيل  السكاني،  النمو  وتباطؤ 

يؤديان إلى زيادة تركيز السكان في الفئة 
البلدان من  مما ميكن  العاملة،  العمرية 

التنمية  وتعزيز  دميغرافية  مكافأة  جني 
الهجرة عامال هاما  وقد تكون  االقتصادية. 

واالقتصادية.  االجتماعية  التنمية  من  ميكن 

أكثر من مليار شخص على  يعتمد  فاليوم، 
للهروب من  والداخلية  الدولية  الهجرة 

الصدمات  مع  وللتكيف  والنزاعات،  الفقر 
الدخل  وحتسني  واالقتصادية،  البيئية 
وللتغيرات  أسرهم.  وتعليم  والصحة 

احلماية  آثار على استدامة نظم  السكانية 
التقاعد،  أنظمة  وال سيما  االجتماعية، 

وضمان حصول اجلميع على خدمات 
الصحي  والصرف  واملياه  والتعليم  الصحة 
والغذاء والطاقة.4  عندما صيغت األهداف 
العالم  أغلب سكان  كان  اإلمنائية لأللفية، 

وفي عام  الريفية.  املناطق  يعيشون في 
من املتوقع أن يعيش ثلثي سكان   2050
العالم في املدن، مما يعني أن إطار ما بعد 

عام 2015 ال بد أن يأخذ في احلسبان 
بيئات حضرية  الناجمة عن حتقيق  التحديات 

املشاورات  وأكدت  مستدامة وصحية. 
الديناميات  بشأن  العاملية  املواضيعية 

القائمة  السياسات  أهمية  على  السكانية 
لنوع اجلنس ملعاجلة  واملراعية  على احلقوق 
الديناميات  تتيحها  التي  الفرص  وتسخير 
السكانية. ومت التأكيد على أن مثل هذه 

السياسات ليست فقط مهمة في سياق 
السكاني،  والنمو  اخلصوبة  ارتفاع معدالت 

ولكن أيضا في سياق انخفاض اخلصوبة 
تتعلق  أيضا  وكونها  السكان،  وشيخوخة 

والتحضر. البشري  التنقل  بقابلية 
وقد متت مراعاة حتد آخر جزئيا في 

الهدف السابع من األهداف اإلمنائية 
لأللفية – والذي أصبح اآلن أكثر إحلاحا من 

أعمال التنمية غير املنجزة، ذهبت املشاورات املواضيعية حول املياه إلى أبعد من مجرد املطالبة “ لتوضيح الطبيعة املعقدة للقضايا املهملة، وإظهار كيف يستطيع إطار جديد استكمال 
باملراحيض والصنابير ملليارات الفقراء الذين ال يزالون يفتقرون إلى هذه اخلدمات أو لديهم نقصا في 
هذا اجملال. وعوضا عن ذلك، عاجلت املشاورات موضوع املياه، ومياه الصرف الصحي، والنظافة؛ وإدارة 

املوارد املائية وإدارة الصرف الصحي وجودة املياه كأبعاد حيوية ثالثة مترابطة، وإذا اجتمعت فمن 

�شأنها تأمني حصول اجلميع على املياه إلى األبد. ”
النهائي التقرير  املياه،  حول  املشاورات 

جانب من اجتماع القيادة العاملية حول الديناميات السكانية، دكا، بنغالديش 
)مصدر الصورة: هيئة األمم املتحدة للمرأة/ سيلفي آي. كوهني( 
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أي وقت مضى – وهو االستدامة البيئية. 
إننا نقترب بسرعة، وفي بعض احلاالت 

قد جتاوزنا بالفعل، حدود كوكبنا. ولذلك 
البيئية وكذلك  يصبح رفع مستوى األهداف 

البيئية في  إدماج انشغاالت االستدامة 
لقد  أمرا عاجال.  التنمية  جميع عمليات 
زاد سوء إدارة املوارد الطبيعية – وعدم 

وجود حوافز لتحسني اإلدارة – من مخاطر 
املستنزفة،  الطبيعية  املوارد  النزاع على 

آثار سلبية على معيشة الناس،  وله أيضا 
وقد زاد من تعرضهم للكوارث. وبصرف 

النظر عن معاجلة األسباب اجلذرية للتنمية 
غير املستدامة بيئيا، هناك دعوات ملزيد من 

االنتباه إلى بناء قدرة اجملتمعات على التكيف، 
وال سيما الفئات الضعيفة من السكان، 

وحتسني قدرتها على مقاومة الصدمات في 
املستقبل القريب دون تراجع إجنازات التنمية 

التي لم تتحقق إال بشق األنفس.
مفقودا  عنصرا  الطاقة  أمن  ويعتبر 

 1.3 حاليا  اإلمنائية لأللفية.  األهداف  في 
إلضاءة  الكهرباء  إلى  يفتقرون  مليار شخص 

ما  ويعتمد  األعمال،  تسيير  أو  منازلهم 
العالم  املئة من سكان  في  يقرب من 40 
أو فضالت  النباتي  والفحم  على اخلشب 
فيتنفسون  طعامهم،  لطهي  احليوانات 

املشكالت  الذي يسبب  السام  الدخان 
يحتاج  كما  منهم.  لكثير  الصحية 

املنزل  وفي  للدراسة،  الطاقة  إلى  األطفال 
أو في املدرسة. إن األطفال الذين عليهم 
جمع احلطب واملاء ألسرهم أقل حظا في 
الطاقة  إن  االبتدائية.  باملدارس  االلتحاق 

الصحية  الظروف  لتحسني  ضرورية 
املغلي،  غير  املاء  الناجمة عن شرب  السيئة 

الرضع  ووفيات  التنفسي  اجلهاز  وأمراض 

في  الهواء  تلوث  الناجمة عن  واألطفال 
أيضا  ضرورية  والطاقة  املغلقة،  األماكن 

وفي  األخرى.  الصحية  اخلدمات  لتوفير 
التي  البلدان  مبا فيها  البلدان –  جميع 

هناك حاجة  الطاقة–  فيها خدمات  تتوافر 
املستدامة  الطاقة  من  املزيد  لتوفير  ملحة 

الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات  وتقليل 
املنبعثة من  الدفيئة  غازات  وغيره من 

الغازات تساهم في  فهذه  األحفوري.  الوقود 
املستقبل  في  تهدد  التي  املناخية  التغيرات 

بل  السكان،  واملائي ملاليني  الغذائي  األمن 
ومن شأن االنتقال إلى  وقد تهدد االستقرار. 
أكثر استدامة خلق فرص عمل  إنتاج  أمناط 

الكربون. قطاع منخفض  في  هامة 
عموما، إن التحديات املرتبطة بالديناميات 
السكانية، واالستدامة البيئية، وأمن الطاقة 

وحتقيق وظائف الئقة تدعو كلها لوضع 
مناذج جديدة من النمو االقتصادي. حيث ال 
توفر األسواق وحدها حوافز لنمو مستدام 

سياسات  التغيير  وسيتطلب  وشامل.  بيئيا 
حكومية نشطة إلى جانب زيادة مساءلة 

القطاع اخلاص واحلكومات على كافة 
املستويات.

على رعاية صحة األم والرضع  “يجب أن نشجع احلفاظ 
وجعل الرعاية الصحية مجانية 

�لألطفال دون اخلامسة من العمر. 
وينبغي توسيع نطاق هذا البرنامج 

ليشمل اجلميع وليس فقط سكان 

�املراكـز احلضرية. ”
بنني  الوطنية،  املشاورات 

شاب يحمل لوحة يطالب فيها بضرورة حتسني جودة الهواء في املناطق احلضرية خالل 
املناقشات املواضيعية حول االستدامة البيئية )مصدر الصورة: برنامج األمم املتحدة اإلمنائي( 
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العناصر  إعادة تأكيد  نداءات من أجل 

األلفية  إعالن  واملبادئ األساسية من 

باإلضافة إلى تأكيد التحديات اجلديدة، لفتت 

املشاورات االنتباه إلى العناصر التي مت تأكيدها 

بوضوح في إعالن األلفية ولكن لم جتد مكانا 

في األهداف اإلمنائية لأللفية. والسبب الرئيسي 

في ذلك أن احلصول على اتفاق جماعي بشأنها 

والعمل عليها كان أصعب، والسبب أيضا أنه 

لم يتم وضع أولويات لقياسها. وتتضمن هذه 

العناصر املفقودة – أو غير الكافية – حتسني 

احلكم، والسالم والتحرر من العنف، واحترام 
الطبيعة، والنمو االقتصادي الشامل. وهناك 

إدراك قوي باحلاجة إلى إعطاء هذه العناصر 
مكانا أكثر بروزا في اخلطة اجلديدة.

لكن املشاورات تبرز مخاوف من أن الشيء 
الذي اختفى عن األنظار ليس فقط بعض 

العناصر، وإمنا  املبادئ والقيم العامة لإلعالن 
عندما أخذت األهداف اإلمنائية لأللفية انطالقتها. 
وينطبق هذا بشكل خاص على النهج األساسي 
القائم على حقوق اإلنسان. وبالتالي نتج عن ذلك 
عدم االهتمام باملشاركة، والتمييز وعدم املساواة 
في تصميم األهداف اإلمنائية لأللفية وتنفيذها، 
وكذلك ضعف املساءلة وإهمال احلقوق املدنية 
والسياسية وقضايا مثل املشاركة السياسية، 
واألمن الشخصي، واحلصول على العدالة. وأدت 

املشاورات إلى إطالق العديد من النداءات من 
أجل مزيد من االهتمام بحقوق اإلنسان العاملية 

كمبدأ توجيهي منهجي. وينبغي أال يستفيد من 
األهداف بعض األشخاص فقط، أو بعضهم فقط 

في بعض البلدان؛ بل ينبغي أن تكون للجميع.
وفي السياق نفسه، كشفت املشاورات أيضا 

عن مخاوف من أن الطريقة التي صيغت بها 
األهداف اإلمنائية لأللفية تعني أن االهتمام كان 

أقل تركيزا على محنة الذين تركوا في ليتخلفوا 
عن الركب حتى عندما حتققت األهداف الشاملة. 

إن التركيز على األهداف ‘اجلزئية’ )على سبيل 
املثال، خفض الفقر بنسبة 50 في املئة لتحقيق 

جانب من االجتماع رفيع املستوى اخلاص باملناقشات املواضيعية حول الطاقة، 
أوسلو، النرويج، نيسان/ أبريل 2013 )مصدر الصورة: توماس إيكوف( 

الدميقراطي  الدولي على اعتماد مجموعة من مبادئ احلكم  الواردة في إعالن “ لقد حث املشاركون اجملتمع  املبادئ  مما يعكس  وحقوق اإلنسان في خطة التنمية ملا بعد عام 2015 
االجتماعية  واحلقوق  اإلعاقة،  ذوي  وحقوق األشخاص  الطفل،  الذي يتضمن حقوق  األلفية 

” والثقافية.  واالقتصادية 
منغوليا الوطنية،  املشاورات 

عملية اإلدماج االجتماعي واحترام حقوق املواطنني اإلكوادوريني من أصل أفريقي. ”“ لتحقيق مستقبل أفضل للشباب اإلكوادوري املنحدر من أصول أفريقية، ال بد من إطالق 
اإلكوادور  ازميرالداس،  الوطنية،  املشاورات  أفريقية،  أصول  من  املتحدر  الشباب 
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الهدف األول من األهداف اإلمنائية لأللفية، أو 
خفضه مبقدار الثلثني في الهدف الرابع من 

األهداف اإلمنائية لأللفية( واستخدام اجملاميع 
أو املتوسطات الوطنية كمؤشرات رئيسية 

قد أدى إلى احتمال ترك أفقر األسر واجلماعات 
األكثر حرمانا متخلفة عن الركب حتى إذا حتقق 

الهدف على املستوى الوطني أو العاملي. وقد 
جذبت جميع املشاورات املواضيعية االنتباه إلى 

هذا األمر، مما أدى إلى دعوات جلعل خطة التنمية 
القادمة أكثر اتساقا مع حقوق اإلنسان العاملية. 

ويعني هذا حتديد األهداف باستعمال العبارات 
‘خفض إلى الصفر’ أو ‘100 في املئة ‘. على 

سبيل املثال، هناك دعوات من أجل القضاء على 
فقر الدخل املدقع؛ والقضاء على اجلوع وانعدام 

األمن الغذائي وسوء التغذية )على سبيل املثال، 
تقزم األطفال( على نحو مستدام بحلول عام 

2025؛ والقضاء على وفيات األطفال التي ميكن 
جتنبها بحلول عام 2035؛ وحصول اجلميع على 

خدمات الرعاية الصحية األساسية؛ وتوفير 
التعليم للجميع على كافة املستويات؛ وتنشئة 

جيل يخلو من تهديد فيروس نقص املناعة 
البشرية / اإليدز والسل واملالريا.

َعبَّرت منظمات اجملتمع املدني بقوة عن 
احلاجة إلى املزيد من التركيز على عدم املساواة 
والفئات التي تركت لتتخلف عن الركب. على 

سبيل املثال، تؤكد التقارير حول مبادرة ‘شارك’ 
واملشاورات الوطنية حول ما بعد عام 2015 

أن الشباب، ومجتمعات الشعوب األصلية، 
والنساء، والفئات التي تواجه مختلف أشكال 

التمييز، ما يزالون يعانون من التهميش في إطار 

�إحدى قادة قبيلة املايا تعرض من خالل وسائط اإلعالم آراء الشعوب األصلية حول مفهوم التنمية، غواتيماال 
)مصدر الصورة: صندوق األمم املتحدة للسكان/ سابرينا موراليس(

2025. يجب أن يتم القضاء على اجلوع وسوء التغذية نهائيا وعلى نحو ال رجعة فيه استنادا إلى حق “  ميكن القضاء على اجلوع، وانعدام األمن الغذائي، وسوء التغذية على نحو مستدام بحلول عام 
كل إنسان في الغذاء اآلمن، والكافي، واملغذي، وبأسعار معقولة. وميكن حتقيق هذه الرؤية. وهناك حاجة 

�ملحة وضرورة أخالقية وسياسية التخاذ إجراءات فعالة وجريئة. ”
والتغذية الغذائي  واألمن  اجلوع  حول  مبدريد  العاملية  املواضيعية  املشاورات 
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مبادرة “شارك”، التي نظمها معهد دراسات التنمية و”ما بعد عام 2015”، جتمع البحوث القائمة على املشاركة من 
مجموعة بحوث تضم 18 منظمة في أكثر من 30 بلدا. إنها توصل، دون رقابة، أصوات أولئك الذين يعانون أشد الفقر 

والتهميش مبراكز صنع القرار على الصعيدين الوطني والعاملي، وبالتالي توفر أدلة ذات جودة عالية على واقع الفقر على مستوى 
القاعدة، وبذلك تبرز وجهات نظر أفقر الناس في النقاش حول ما بعد عام 2015. وميكن حتميل التقرير الكامل “شارك” 

www.participate2015.org  :”والتفاصيل عن املنهجية، ونتائج البحوث عبر الوسائط املتعددة من موقع اإلنترنت “شارك

مت جمع البحوث القائمة على املشاركة، التي أجنزتها إحدى اجملموعات العاملية للبحوث القائمة على املشاركة لدراسة جتارب 
الناس الذين يعيشون حتت وطأة الفقر والتهميش، واآلليات والعمليات من أجل التغيير اإليجابي. وينظر التقرير في كيفية إسهام هذه املعرفة 

في وضع مجموعة من املبادئ من أجل التنمية ورؤية جديدة للمستقبل. واملبادئ العشرة التالية مترابطة ويعزز بعضها بعضا لتوفير إطار 
حتويلي قوي لرؤية التنمية ملا بعد عام 2015:

1. إعطاء األولوية للذين يعيشون في فقر مدقع وتهميش من خالل نهج قائم على احلقوق. وجلعل الكرامة واقعا جلميع الناس، يجب أن 
يُنظر إلى احلق في الغذاء واحلق في العمل واحلق في التعليم واحلريات املدنية والسياسية على أنها حقوق أساسية ومترابطة؛

املوارد  باملساواة في احلصول على  التمتع  الفئات املستبعدة من  لتتمكن  التمييزية.  املقاييس  التفاوت من خالل معاجلة  معاجلة   .2
التي تقوضها؛  القيود االجتماعية املتقاطعة وعالقات السلطة املؤسسية  ال بد من حتويل  واخلدمات والعدالة، 

التدخالت التي تهدف إلى حتويل حياة من يعانون أشد الفقر والتهميش ينبغي أن تعزز  3. الكرامة واالعتراف لهما أهمية مركزية. 
ومتكينهم؛ بهم  واالعتراف  كرامتهم 

التنمية منح األولوية للتدخالت وتنمية القدرات التي تعزز العناصر  على مبادرات  وليس فقط األفراد.  تعزيز األسر واجملتمعات احمللية –   .4
العناصر السلبية؛ الناس وتواجه  الدعم األقرب من  اإليجابية لشبكات 

ويتطلب  باستمرار ومتشابكة.  اجتماعية متغيرة  والتهميش عمليات  الفقر  بالشمولية ألن  تتسم  اإلمنائية  التدخالت  أن  التأكد من   .5
إدارتها محليا؛ هذا استجابات منسقة ومتكاملة، تستند إلى واقع الناس على األرض، وبرامج يتم 

الناس  لزيادة شعور  أن تكون وسيلتان قويتان  القدرات  ميكن لتنظيم اجملتمع وتنمية  القدرات.  االستثمار في تنظيم اجملتمع وتنمية   .6
بالوكالة، وحتدي األعراف السلبية، وبناء الروابط بني الفرد واجملتمع، وتعزيز التعاون من أجل إحداث تغيير اجتماعي إيجابي؛

تأثير املواطنني في عملية صنع  ويضمن  الناس،  ويقوي أصوات  يتناول هذا النهج املعرفة احمللية،  تعزيز النهج التشاركي في احلكم.   .7
القرار وميكن الناس من مساءلة صناع القرار؛

ينبغي للمؤسسات أن جتعل مصالح الناس في مركز اتخاذ القرارات، بل  والوصول إلى عدالة شاملة.  مؤسسات تخضع للمساءلة،   .8
يجب أن تبتعد عن احملسوبية واجلشع، وتقترب من النهج الشامل الذي يجعل الناس في مركز السياسة والتنمية؛

9. جودة اخلدمات بدال من كميتها. عند توفير اخلدمات، يجب االبتعاد عن الكمية كمقياس للنجاح والتركيز بدال من ذلك على اجلودة؛

10. العمل على املدى الطويل. يجب أن تقوم التدخالت على أساس العالقات واالستثمارات طويلة األجل في اجملتمعات، وليس على 
البعض وقصيرة األجل.  تُقيم مشاريع منفصلة عن بعضها  التي  القصيرة  الزيارات 

شخص يعاني من إعاقة التنقل ويستخدم كرسي متحرك، يصعب للغاية لألشخاص مثلي الوصول إلى املياه “عند معاجلة مسألة احلصول على املياه، ينبغي أيضا االهتمام باحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة. بصفتي 

�من البئر. فينبغي توفير وسائل تيسيرية معقولة لضمان وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إلى املياه النظيفة.”
ص13 النهائي،  التقرير  املياه،  حول  املشاورات  املعوقني،  أحد 

B

C

http://www.participate2015.org
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إجناز األهداف اإلمنائية لأللفية. وتؤكد أيضا أن 
التركيز على اجملاميع الوطنية والعاملية يعني أننا 
قد أغفلنا اتساع الفجوة بني من هم في املؤخرة 

ومن هم في املقدمة. ونتيجة لذلك، فإن الذين 
يعانون أشد الفقر لم يشعروا باألثر الرئيسي 
التعبوي لألهداف اإلمنائية لأللفية. ومبا أننا لم 
نقس مدى اتساع الفجوة بطريقة منتظمة، 

انصرف االنتباه عن معرفة من هم في املقدمة 
وملاذا وصلوا إلى تلك املرتبة.

شعور بالظلم بسبب التفاوتات 
العميقة وانعدام األمن يَظهر في 

جميع املشاورات

وقد أظهرت املشاورات أن عدم املساواة وانعدام 
األمن يبرزان في العديد من مخاوف الناس 

عندما يتعلق األمر بالعالم الذي يريدون. وكل 
ذلك ميثل حواجز هيكلية إذا لم تعالج سوف 

تهدد أو توقف التقدم في إجناز جميع األهداف 
احلالية واملستقبلية.

املساواة الشديد بشأن عدم  القلق 

دعت املشاورات إلى زيادة التركيز على املساواة 
في خطة التنمية املستقبلية، ورمبا هذا املطلب 

أقوى من أي شيء آخر. ومت التعبير عن هذا 
األمر في املشاورات الوطنية من خالل الطريقة 

التي أبدى بها الناس شعورهم باإلحباط 

منذ سبتمبر 2012، عقدت مبادرة “ما 
بعد 2015”، والنداء العاملي ملكافحة 

الفقر، واملنتدى الدولي للبرامج الوطنية 
للمنظمات غير احلكومية، مداوالت وطنية وإقليمية للمجتمع املدني في 30 بلدا 

في أمريكا الالتينية، وأفريقيا، وآسيا، أال وهي: بنغالديش، بنني، بوليفيا، كمبوديا، 
اجلمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الدميقراطية،  الدامنرك،  كولومبيا،  الصني، 
السلفادور، إثيوبيا، فرنسا، أملانيا، غواتيماال، الهند، اندونيسيا، ايرلندا، اليابان، كينيا، 
ليبيريا، مالي، املكسيك، املغرب، نيجيريا، باكستان، الفلبني، كوريا اجلنوبية، إسبانيا، 

سري النكا، أوغندا، اململكة املتحدة، وزامبيا.

وتشير نتائج املشاورات إلى أن اجلميع يتفق في كل األوطان أن العالم في أزمة. هناك 
حاجة قوية لوضع إطار جديد للتنمية يعبر عن القيم العاملية. ويتطلب التغيير اجلوهري 

والتحويلي التزام جميع الدول بالتمسك بالقيم املشتركة واملساواة، واحترام حقوق اإلنسان 
والسالم واالستدامة البيئية.

إن القضاء على الفقر واجلوع أمر ضروري لوضع خطة التنمية اجلديدة. ويتطلب ذلك 
تنفيذ احلماية االجتماعية الشاملة. ويتطلب أيضا تقدمي دعما خاصا للمجتمعات 

الزراعية واملناطق الريفية، التي تعاني من الفقر بشكل مختلف عن املناطق احلضرية. 
وقد مت حتديد التوزيع العادل لألراضي كضرورة أساسية للقضاء على اجلوع في العديد من 

السياقات الوطنية.

كما أن املساواة ضرورية خلطة التنمية اجلديدة وتشمل اجلنسني، حيث اعترف كل املشاركني 
في املناقشات بأنه ال ميكن إقامة املساواة بدون عدالة بني اجلنسني. ومع أن املساواة تبدأ 

في األسرة، يجب أن متتد أيضا إلى املستوى الوطني. ولضمان املساواة بني األمم، يجب إقامة 
شروط عادلة للتجارة ونظام عادل للحكم العاملي.

اتفقت اآلراء في املشاورات أن التغيرات املناخية تشكل تهديدا بارزا على اجملتمع. ففي 
كل منطقة، الحظ املشاركون في املشاورات أن الفقراء بدءوا من اآلن يشعرون بآثار الفقر. 

ويجب أن يأخذ اإلطار الذي سيتم وضعه ملا بعد عام 2015 بعني االعتبار الترابط بني اآلثار 
االجتماعية والبيئية ملسار النمو.

وبرز رأي قوي أثناء املشاورات الوطنية وهو أن حقوق اإلنسان يجب أن تدعم إطار التنمية 
اجلديد. وهذا يعني ضرورة القضاء على الفقر – وليس مجرد احلد منه – وال بد أن متتد حقوق 
اإلنسان األساسية إلى اجلميع. وبرز انتقاد قوي لألهداف اإلمنائية لأللفية إذ أنها حددت غايات 

تركت الناس متخلفة عن الركب. فيجب علينا أال نرتكب اخلطأ نفسه مرة أخرى.

وأخيرا، أعرب املشاركون عن قلقهم في العديد من املشاورات الوطنية من أن ضعف 
املساءلة يُشكِّل تهديدا لتحقيق األهداف احلالية واملستقبلية. ولذلك، ينبغي أن يكون 

اإلطار اجلديد ملا بعد عام 2015 مدعوما بآلية املساءلة الشاملة والكاملة التي تعزز هياكل 
حقوق اإلنسان القائمة. كما يجب أن يوفر اإلطار متويال عادال.

ومع ذلك، ولضمان نتيجة ذات مغزى، يجب أن تكون احلقوق املدنية والسياسية راسخة بقوة، 
مبا في ذلك حرية التعبير والتجمع. والوصول إلى املعلومات أولوية من األولويات لتحقيق 

املساءلة ومكافحة الفساد والتهرب من الضرائب؛ ويجب أن يشارك القطاع اخلاص في هذا 
اجملال، كما يجب أن يشارك الناس في بناء مستقبلهم لتحقيق إطار التنمية.

ميكن االطالع على التقرير الكامل “ملا بعد عام 2015” في العنوان التالي:                 
http://www.beyond2015.org/civil-society-demands-post-2015-agenda

أن  يكفي  يسهل  “ال  مبن  نهتم 
ونترك  بهم  االتصال 

فقرا  أشد  هو  من 

ضعفا.” �وأكثر 
املشاورات حول املياه، التقرير النهائي

ما بعد 2015

http://www.beyond2015.org/civil-society-demands-post-2015-agenda
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إزاء مختلف أشكال عدم املساواة والتمييز 
واإلقصاء التي يعانون منها. وكثيرا ما يرتبط 

هذا باملطالبة بأن يعاَملون بكرامة واحترام. 
وقد مت التعبير عن ذلك أيضا بقوة في جميع 

املشاورات املواضيعية، وليس فقط املشاورات 
التي تناولت صراحة عدم املساواة والعوامل 

الهيكلية لعدم املساواة. وفي املشاورات حول 
عدم املساواة، سمعنا أن “امليزة األكثر شيوعا 

التي برزت في مئات املقاالت والتقارير األخرى هو 
الرأي الواضح أن أي معاجلة ألوجه عدم املساواة 

ميكن بل ويجب أن تكون على أساس حقوق 
اإلنسان”. وتشير الدالئل إلى أن التفاوتات في 

أبعاد كثيرة قد زادت منذ عام 2000، مما يجعل 
هذه الدعوات أكثر قوة.

تشير املشاورات إلى كيفية تشابك 
أشكال مختلفة من عدم املساواة والتمييز 
وتعزيز بعضها البعض – على سبيل املثال، 

عدم املساواة في احلصول على األراضي وغيرها 
من الثروات، واخلدمات االجتماعية، والطعام 

املغذي واملياه الصاحلة للشرب وخدمات 
الصرف الصحي احملسنة. وقد مت حتديد التمييز 
القائم على نوع اجلنس باعتباره مظهرا هاما 

ودافعا لعدم املساواة. وال تزال أنظمة التعليم 
تستبعد بعض اجلماعات، حيث تصبح بعض 
الناس، بسبب األمية وفقر الدخل، أقل قدرة 

على ممارسة حقوقهم في مجاالت أخرى. 
وغالبا ما تعزز هذه التفاوتات مزيدا من املواقف 

التمييزية االجتماعية والثقافية، واملمارسات، 
وحتى التحيز التشريعي أو اإلداري.

اإلمنائية لأللفية املتعلقة بالصحة. ومع أن اإلنصاف جزء مهم من إعالن األلفية، فإنه ليس سمة “... إن نقص االهتمام باإلنصاف يعتبر على نطاق واسع من أهم أوجه القصور في األهداف 
أساسية في رصد تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية. وألن األهداف تركز على الغايات الوطنية اإلجمالية، 
فإنها ال تقيس النتائج بالنسبة إلى الفئات احملرومة واملهمشة وبالتالي تتجاهلها. إن التركيز على 
حتسني املعدالت الوطنية يشجع النهج النفعي بدال من النهج الشامل،  مما يؤدي غالبا إلى تفاقم 

�التفاوتات حتى عندما يتم إحراز تقدم في متوسط املستويات املطلقة للمؤشرات. ”
ص24 النهائي،  التقرير  الصحة،  حول  املشاورات 

رجل من الشعوب األصلية من مدينة بويو في اإلكوادور 
)مصدر الصورة: برنامج األمم املتحدة اإلمنائي/ ماريكه إبيرز(
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إن اإلصابة باألمراض غير املعدية في 
تزايد في جميع أنحاء العالم، ولكن ال سيما 
البلدان  وخاصة في  واملهمشني،  الفقراء  بني 

األقل منوا في أفريقيا وجنوب آسيا. واحلصول 
على اخلدمات الصحية اجليدة هو أمر أكثر 

صعوبة خارج العواصم. وتقود كل هذه 
االختالفات في مستويات  إلى  التفاوتات 

الريف واحلضر،  املعيشة والفرص بني سكان 
أو بني الرجال والنساء، واملساهمة في 

وغيرها.  العرقية  اجلماعات  بعض  إقصاء 
وأكدت املشاورات حول عدم املساواة أن 

أمر  وبالفتيات  والنهوض بها  املرأة  متكني 
على عدم املساواة،  بالغ األهمية للقضاء 

والفتيات،  النساء  تعليم  االستثمار في  وأن 
واملشاركة وضمان حقوقهن على  والصحة 
قدم املساواة، مبا في ذلك الصحة واحلقوق 

نحو  ميثل طريقا سريعا  واإلجنابية،  اجلنسية 
الشامل. االقتصادي  والنمو  التنمية 

الوطنية  املشاورات  املثال،  على سبيل 
في جامايكا سلطت األضواء على أوضاع 

املناطق  والفقيرات في  األميات  النساء 
املساواة  تلتقي عدم  حيث  الريفية، 

بسبب اجلنس والفقر بعدم املساواة في 
الريف  واإلقامة في  التعليم  احلصول على 

املتاحة  والفرص  اخليارات  وجتتمع لتحد من 
منها.  للمتضررين 

أنواع عدم املساواة املذكورة في معظم 
األحيان هي تلك التي بني الرجال والنساء، 

وبني املناطق الريفية واملناطق احلضرية )أو في 
كثير من احلاالت بني العاصمة وبقية البالد(، 
وبني األغنياء والفقراء. وغالبا ما ترتبط هذه 
األخيرة بتجربة اإلقصاء من التوظيف. ومع 

ذلك، يتم في كثير من األحيان أيضا ذكر 
أوجه عدم املساواة والتمييز التي تواجه 

األشخاص ذوي اإلعاقة واألقليات العرقية، 
وعدم املساواة بني األجيال. كما يواجه 

الالجئون والنازحون داخليا وعدميو اجلنسية 
حتديات ال يكادون يتغلبون عليها في احلصول 

على حقوقهم.

�عدم املساواة تفاقمت بفعل 
تزايد القالقل

أظهرت املشاورات كيف تتفاقم عدم 
املساواة بفعل أنواع كثيرة ومتفاوتة من 
انعدام األمن. إن انعدام األمن االقتصادي 
والوظيفي من بني األنواع األكثر انتشارا 

النعدام األمن املذكورة. حيث يعني نقص 
فرص العمل للشباب أن اجليل اجلديد كله 

يواجه في كثير من البلدان مستقبال غامضا 
ليس به سوى القليل من الفرص لتحسني 
أوضاعهم. ويجبر عدم وجود فرص العمل 

الالئق الناس في جميع أنحاء العالم لقبول 
العمل غير املستقر وغير اآلمن أحيانا، حتى 

في البلدان التي تشهد معدالت منو مرتفعة 
نسبيا. كما أن الذين يجدون مخرجا من 
الهجرة غالبا ما يتعرضون للتمييز  خالل 

االجتماعي  الضمان  وانعدام  والتجرمي 
وغيرها من احلقوق. وتأتي احملاوالت الرامية 

إلى معاجلة أمن الدخل على حساب غيرها 
العشوائية  الهجرة  وتضع  من الضمانات. 

الضغط على املراكز احلضرية، وغالبا ما يجد 
املهاجرون حلوال سكنية في ظروف غير آمنة 

أو غير صحية. وبسبب عدم الوصول إلى 
نظم العدالة واحلماية التي تعمل بشكل 

والتهديدات  جيد يتعرض األشخاص للعنف 
والفتيات  النساء  وتكون  ألمنهم الشخصي. 

عرضة بشكل خاص للعنف و اخلوف من 
العنف، مبا في ذلك وهن في منازلهن.

تؤثر بعض جوانب انعدام األمن، مثل 
جرائم العنف والصراع االجتماعي، على 

اجلميع – األغنياء والفقراء على حد سواء،  
في  البلدان الغنية و الفقيرة. ومع ذلك، 

يكون الفقراء أقل قدرة على التكيف معه. 
وجتعل التنمية التي ال تأخذ في االعتبار 

التضرر  الهشة خطر  اإليكولوجية  النظم 
من الكوارث أكبر حتى بالنسبة ألولئك 

األقل قدرة على التعامل معها. وتهدد آثار 
الظواهر اجلوية  خاصة  املناخية،  التغيرات 

سبل  اإليكولوجية،  النظم  وتدهور  املتطرفة 
عيش الكثير من الناس، وتزيد من انعدام 
األمن وخاصة بالنسبة إلى أولئك الذين 

�وذلك بسبب العوامل السياسية والضمير والتمييز. ” “هنا، في مونتي بالتا، هناك فجوة يا أماه! 
الدومينيكية اجلمهورية  املرأة،  حقوق  منظمة  من  ممثلة 

من عدم املساواة. عندما أصعد التالل للذهاب إلى بعض “بصرف النظر عن األطفال، النساء هن أكثر من يعاني 
اجملتمعات، بعضهن ال يحسن القراءة والكتابة؛ وال يستطعن 

القيام بوظيفة. الشيء الوحيد الذي يستطعن القيام به 
هو اإلجناب. الشيء الوحيد الذي في عقولهن هو احلصول 

على بعض املال، ويجب أن أجنب له طفال صغيرا. وما يحدث 

�ألطفالهن؟ إنهم يقتاتون على السكر واملاء. ”
جامايكا وطنية،  املشاورات  في  مشارك   
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يعتمدون مباشرة على األراضي والزراعة 

من أجل البقاء.

للبلدان  املتزايد  الترابط  زاد  لقد 

تتعرض  التي  اخملاطر  من  العوملة  نتيجة 

لها دول اجلوار: سواء بسبب السلوك غير 

اجلنسيات  متعددة  للشركات  املسؤول 

السريعة في أسعار  الزيادات  أو بسبب 

تؤثر  التي  الطاقة  وأسعار  العاملية  الغذاء 

واحلكومات  الناس  ال يستطيع  البلدان،  في 

احلد من اخملاطر. إن تعدد اخملاطر له تأثير 

يواجه  الذي  األمن  انعدام  مضاعف على 

تعذر  وقد  العالم.  أنحاء  السكان في جميع 

في  تقريبا  لأللفية  اإلمنائية  األهداف  حتقيق 

فإن  ذلك،  ومع  بالنزاعات.  املتأثرة  البلدان 

ليست مجرد  االستقرار  وعدم  النزاعات 

مباشرة؛  املتضررة  للبلدان  بالنسبة  مشكلة 

النزاع في بلد ما قد  أن  التجربة  أثبتت  فقد 

التنمية في  آفاق  على  ويؤثر  ميتد بسهولة 

أخرى. بلدان 

اإلمنائية لأللفية بصورة منتظمة على االجتاهات التي كانت ‘دون املتوسط’. وحيث كان التقدم “منذ اعتماد إعالن األلفية، تفاقمت العديد من أنواع عدم املساواة، في حني لم تركز األهداف 
في التنمية البشرية سريعا بالنظر إلى األرقام الكلية، كثيرا ما استمرت أوجه التفاوتات احملددة 

أو أصبحت أكثر شدة. وقد أبرزت زيادة فرص الوصول إلى التقنية في العالم ووسائل اإلعالم 

�االجتماعية مدى عدم املساواة، مما أدى إلى الوعي وزيادة الطلب من أجل التغيير. ”
النهائي التقرير  املساواة،  عدم  معاجلة  حول  املشاورات 

اليومي والسياسة.”“في عام 2015، أريد عاملا ال تقتل فيه النساء وحيث قتل النساء ال يعتبر شيئا  العيش  �عاديا وحيث يكون للنساء متثيل في 
تركيا أنقرة،  جامعي،  طالب 

�السكان ميكن أن تعمل لهم بأجور زهيدة، أفِهمت؟ ”“هناك انطباع بأن السلطات لها فائدة في وجود سكان فقراء ألن هذه الفئة من 
أوكرانيا  املهاجرين،  العمال  مع  التركيز  فريق  مناقشة 

في جنوب أفريقيا، أطفال من ابتدائية سيفال، ويسترن كيب تعقد حملة “مسيرة شورت لوجن”، واستقصاء “عاملي” 
في يوم مانديال )مصدر الصورة: حملة زيناني مانديال 2013(



21 للجميع  الكرامة  مع  مستدام  مستقبل   | نريد  الذي  العالم   : صوت  مليون 

�دعوة قوية لوضع 
خطة موسعة

املساواة  اخملاوف من عدم  متثل  عموما، 
االستدامة،  فضال عن  األمن،  وانعدام 

من  املفقودة  واملبادئ  العناصر  أهم 
تلفت  كما  لأللفية  اإلمنائية  األهداف 

من  العديد  تدعم  ألنها  إليها،  االنتباه 
األهداف  وضبط  لتعميق  النداءات 

التي  العناصر  وتعزيز  لأللفية،  اإلمنائية 
أو عوجلت بصورة غير مرضية.  تدرج  لم 

حقوق  على  القائم  النهج  مع  ومتشيا 
بدعوات  دائما  تقترن  فإنها  اإلنسان، 

وأكثر  استجابة  أكثر  حلكومة  واضحة 
مزيدا  متنح  حيث  للمساءلة:  خضوعا 

إليجاد  باآلراء  واإلدالء  من فرص املشاركة 
هذه  الظلم.  وإلزالة  األمن  حلول النعدام 

ننظر  عدسة  مبثابة  املبادئ  أو  القيم 
في  كانت  التي  العناصر  في  من خاللها 

تنعكس  لم  إما  ولكنها  األلفية  إعالن 
الكافي في  بالقدر  تنعكس  لم  أو  إطالقا 

املشاركة  وهي:  لأللفية،  اإلمنائية  األهداف 
املنتجة،  والعمالة  الشاملة  االقتصادية 

والسالم  واحلكم،  البيئية،  واالستدامة 
القدر  فهي على نفس  ذلك،  ومع  واألمن. 

تناولها  مت  التي  كالقضايا  األهمية  من 
لأللفية. اإلمنائية  األهداف  في 

بني اجلنسني مما يحرم الفتيات من التعليم االبتدائي “زواج األطفال من األسباب الرئيسية لعدم املساواة 
والثانوي. وهذا يؤدي إلى وجود أمهات غير متعلمات 

�وأطفال غير متعلمني. بل هذه حلقة مفرغة. ”
الشباب،  حول  الوطنية  املشاورات  حضرية،  منطقة  من  عاما   20 عمرها  امرأة 

أذربيجان شيروان، 

التعليم االبتدائي للجميع وهو “لقد استفاد جيلنا من 
على وشك إمتام التعليم الثانوي، 

ما الذي ميكن عمله لتحسني 
مستويات التعليم لوالدينا 

األميني الذين يتعني عليهم اتخاذ 

�قرارات كبرى في حياتنا؟ ”
غامبيا من  طالب   

طالب من ذوي االحتياجات اخلاصة، وعضو في رابطة طالب الغابون، يشارك في حلقة عمل للشباب 
)مصدر الصورة: برنامج األمم املتحدة اإلمنائي – الغابون( 
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املشاركة االقتصادية والنمو بدون وظائف

أعربت املشاورات التي أجريت في جميع أنحاء 

العالم عن اخملاوف بشأن نقص الوظائف 

الالئقة. حيث اعتبر أن الفجوة بني أعداد 

النساء والرجال الذين يبحثون عن عمل 

منتج وخلق فرص عمل الئق ال ميكن حتملها 

اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا وسياسيا. ويعتبر 

النمو غير املنشئ للعمالة عامال رئيسيا 

يساهم في التفاوت في الدخل وتعزيز أنواع 
أخرى من عدم املساواة. إن االفتقار إلى فرص 

العمل يؤدي إلى الشعور بالظلم وانعدام 
األمن. فالوظائف ضرورية إلحداث التحول 

اإلمنائي في اجملتمعات. وبالنسبة لألفراد، تكون 
الوظائف الوسيلة الوحيدة املستدامة لكسب 

الدخل و الهروب من الفقر.
حتدث الناس في املشاورات حول انتشار 

التمييز والتهميش في سوق العمل. وهو ما 

يعاني منه، على سبيل املثال، سكان الغجر 
في أوروبا الشرقية، والشعوب األصلية في 

أمريكا الالتينية، والعديد من الفقراء، والفئات 
املهمشة في جميع أنحاء العالم، فكثيرا ما 
تكون هذه الفئات غير قادرة على العثور على 

وظائف بسبب سوء نوعية التعليم في الصغر 
أو بسبب الشعور بالدونية على أساس اجلنس 
أو العمر أو الطبقة االجتماعية أو العنصر أو 

العرق أو اإلعاقة أو غير ذلك من اخلصائص.

]لبدء نشاط جتاري[، قال لي املدير ‘انظر، باعتبارك شخصا “)...( عندما طلبت احلصول على قرض من أحد البنوك 

معوقا فأنت لست مؤهال... فكيف ميكنك التسديد؟ ”
غواتيماال  املعوقني،  أحد 

لكن لن أجد شيئا لي لو عدت إلى الديار. ”“اجلميع يريد الذهاب إلى باكو. أنا أحب أن أعود ]لقريتي[، 
ساليان،                                                                   منطقة  ريفية،  مستوطنة  من  شابة  امرأة 

أذربيجان شيروان،  الشباب،  حول  الوطنية  املشاورات 

اجلنسني، وحيث حقوق اإلنسان حقيقة واقعة. ”“نريد عاملا خاليا من الفقر والظلم، فيه املساواة بني 
بيرو الوطنية،  املشاورات   

وضعيفة، سوف يتعاملون معك دائما بهذه الطريقة، لن يدعموا “إذا رأوا منذ البداية، منذ رياض األطفال، أنك من عائلة فقيرة 
أفكارك، حتى لو كانت جيدة وأفضل من أفكار زمالئك. ” 

مولدافيا  محرومة،  منطقة  من  شاب  طالب   

في كيفية حتقيق االستدامة البيئية العاملية، سلميا، مع تلبية “يكمن التحدي العاملي الكبير في اخلمس وعشرين عاما املقبلة 
التطلعات املشروعة لرفع مستويات املعيشة بالنسبة للمليارات 

من الناس في 2015، في عالم حيث يحصل أغنى 10 في املئة من 
السكان... على 55 في املئة من الدخل العاملي وأفقر 60 في املئة 

�من السكان يحصلون على... 10.1 في املئة فقط. ”
والتوظيف  النمو  حول  املشاورات  في  مشارك 

�بعض القيم
“املفقــودة” من 

إعالن األلفية5

احلق  والنساء  للرجال  “احلرية. 
وأن  حياتهم  يعيشوا  أن  في 

بكرامة  وبناتهم  أوالدهم  يربوا 
واخلوف  اجلوع  مأمن من  وفي 

الظلم.  أو  القمع  أو  العنف  من 
احلقوق  هذه  لضمان  سبيل  وخير 

الدميقراطي  النيابي  احلكم  هو 
الشعوب.” إرادة  إلى  املستند 

“املساواة. يجب عدم حرمان أي 
فرد أو أمة من فرصة االستفادة من 
التنمية. ويجب ضمان املساواة في 

احلقوق وتكافؤ الفرص للرجل واملرأة.”

“احترام الطبيعة. يجب توخي 
احلذر في إدارة جميع أنواع الكائنات 
احلية واملوارد الطبيعية، وفقا ملبادئ 

التنمية املستدامة. فبذلك وحده 
ميكن احلفاظ على الثروات التي ال تقدر 

وال حتصى التي توفرها لنا الطبيعة 
ونقلها إلى ذريتنا. ويجب تغيير 

أمناط اإلنتاج واالستهالك احلالية 
غير املستدامة، وذلك لصالح رفاهنا 

في املستقبل ورفاهية ذريتنا.”
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وحتى عندما يجدون وظائف، تواجه 
اجلماعات التي تعاني التمييز والتهميش 

ظروف عمل صعبة. ففي بيرو، طالبت 
خادمات البيوت احملترفات مزيدا من االحترام 

وظروف عمل أفضل. وطالنب بتوظيف ‘كرمي’. 
ومتنع عدم املساواة بني اجلنسني النساء من 

احلصول على عمل الئق واحلصول على الثروات 
اإلنتاجية مثل األرض.

يواجه الذين يعانون التمييز والتهميش 
مشكالت التوظيف حتى في ظروف 

اقتصادية جيدة. وحني تصبح فرص العمل 
نادرة، يُدفع بهم إلى مزيد من التهميش. 

ففي أرمينيا وصربيا وطاجيكستان، حتدث 
املشاركون في املشاورات عن الوظائف 

الالئقة، كيف ومتى تصبح نادرة، وعند ذلك 
يضطر الناس لقبول العمل غير الرسمي أو 

غير اآلمن وساعات العمل الطويلة.
إن نقص العمل الالئق ظاهرة منتشرة 

في معظم البلدان. وبينت املشاورات حول 
النمو والتوظيف أن البطالة آخذة في 

االرتفاع في العالم املتقدم، بينما في البلدان 
املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة الدخل 

تقع أجزاء كبيرة من القوى العاملة في 
فخ األشكال غير الرسمية وغير املستقرة 
للعمالة، حيث يعمل نصف العاملني في 

البلدان النامية في القطاع غير الرسمي.
يتخذها  التي  اخليارات  املشاورات  وأبرزت 

الناس في حالة عدم وجود عمل الئق وبأجور 
بأعمال غير  الناس  يقوم  فقد  غير كافية. 

مدفوعة األجر في قطع صغيرة من األرض. 
املزيد  املنازل إلجناب  في  النساء  وقد تبقى 

إلى  والشباب  الرجال  ويذهب  من األطفال. 

التنمية.  محور  هي  األدوات  “الوظائف  كإحدى  األمر  هذا  إلى  النظر  يجب 
الفقر  على  للتغلب  �األساسية 

واإلقصاء.” املساواة  �وعدم 
الهند الوطنية،  املشاورات  العمال،  نقابة  ممثل 

مستوطنون من قبائل الروما في قرية باسايد القريبة من كيكندا أثناء الزيارات ملستوطنات الروما في مقاطعة فويفودينا املستقلة 
في جمهورية صربيا )مصدر الصورة: السيد سلوبودان سيفيجيتش الذي قاد عملية املشاورات(
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املدن والبلدات املزدهرة أو إلى بلدان أخرى 
بحثا عن فرص عمل أفضل، مما يزيد من 

املناجم  وعمال  الرسميني،  غير  التجار  أعداد 
الشباب  من  كثير  يستمر  وقد  واملهاجرين. 

الدراسة على أمل حتسني فرصهم  في 
إلى  آخرون  ينزل شباب  وقد  الوظيفية. 
وانعدام  غضبهم  عن  للتعبير  الشوارع 

بوظائف –  الناس  ويقبل معظم  أمنهم. 
أي وظائف – بغض النظر عّما إذا كانوا 

وسواء  اإلساءة،  أو  املعاملة  يتعرضون لسوء 
أو كان العمل  أكانت ظروف العمل خطرة 

ملدة يوم أو بضع ساعات فقط.
ويشعر العاملون في القطاع غير 

الرسمي واملهاجرون بعدم األمان والضعف 
بشكل خاص. على سبيل املثال، في 

رواندا، يحاول الناس كسب لقمة العيش 
من املتاجرة في الشوارع ويقولون إنهم 

عرضة لالعتقال: “يتم القبض على 
الباعة املتجولني، ويجردون من بضائعهم، 
الصغير  رأسمالهم  فيفقدون  ويسجنون، 

الذين بدءوا به جتارتهم.”
ويؤدي عدم وجود وظائف إلى هجرة اليد 

العاملة، وإذا ما أُديرت هذه األخيرة بشكل 
سيئ، فإنها تخلق أفواجا كبيرة من العمال 

املهاجرين الذين غالبا ما يتم جترميهم 
ويفقدون معظم حقوقهم في البلدان 

املستقبلة. وفي مولدافيا وطاجيكستان، 
أكد املشاركون أن الهجرة أحدثت أيضا 

مشقة ومخاطر للعائالت واألطفال الذين 
تُركوا، وخصوصا عندما تكون تغطية 

احلماية االجتماعية ضعيفة. ففي تنزانيا، 
قال املشاركون إن املهاجرين يواجهون انعدام 
األمن الداخلي بشكل رهيب، والعديد منهم 

يقعون ضحايا العنف بل حتى القتل، مما 
يجعلهم وأسرهم أقل أمنا.

الشباب معدالت  بني  البطالة  وبلغت 
املتقدمة منها  البلدان،  مقلقة في بعض 

البلدان  والنامية على حد سواء. ففي بعض 
في جنوب أوروبا، أكثر من 50 في املئة من 
وفي جيبوتي،  العمل.  الشباب عاطلون عن 
وتؤثر  باخلطر  تنذر  البطالة معدالت  بلغت 

على ما يقرب من 50 في املئة من السكان 
العاملني وحوالي 60 في املئة من الشباب. 
واستمرار  الصعب  االقتصادي  للوضع  ونظرا 
الثقة  إنهم فقدوا  الشباب  يقول  البطالة، 

في أنفسهم وفي مستقبل األمة. لقد دب 

يحول دون كسب سبل املعيشة املستدامة واملنصفة. ومع “ال يزال التمييز القائم على نوع اجلنس حاجزا خطيرا 
أن النساء يشكلن ثالثة أرباع القوة العاملة في الزراعة، 

فإن حظوظهن في حقوق امللكية ضئيلة جدا. ”
الهند الوطنية،  املشاورات  املزارعني،  جمعيات  من  مشارك 

إذا كنت تعيش في  حي فقير، عليك وضع عنوان في أعالي املدينة من أجل “عندما تتقدم لطلب وظيفة، 

” احلصول على وظيفة. 
جامايكا  وطنية،  مشاورات  التركيز،  مجموعة  في  مشارك 

املزارعات أصحاب احليازات الصغيرة. ففي األعراف “املستقبل قامتا بالنسبة لنا نحن معشر النساء 
احمللية، ال يرث األرض إال الرجال، على الرغم من أن النساء 

يقمن مبعظم العمل في احلقول. هذا الهيكل يبقينا 

معتمدات على الرجال ويضع لنا  أغالل الفقر. ”
توغو مزارعات،    

�صورة جماعية أثناء املشاورات مع الشباب في بلفورد روكسو، والية ريو دي جانيرو، البرازيل 
)مصدر الصورة: فالفيو لوبيز - متطوعي األمم املتحدة/برنامج األمم املتحدة اإلمنائي في البرازيل(
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اليأس في قلوب معظم الشباب ويرون أن 
احلل هو السفر إلى اخلارج. ومما يبعث على 
القلق بشكل خاص هو العدد الكبير من 

الشباب الذين ال يعملون وال يدرسون بدوام 
كامل.

الهائلة  التحديات  لهذه  التصدي  إن 
االقتصاديات،  في  يتطلب حتوالت هيكلية 
ال أقل من ذلك. ويعتبر االفتقار إلى النمو 
الشامل عامال مساهما في عدم املساواة 

والظلم وانعدام األمن. ففي املشاورات 
كانت هناك دعوات  النمو والتوظيف،  حول 

لتعزيز  فعالية  أكثر  قوية العتماد سياسات 
التحول  ومتكني  للعمالة  املولدة  القطاعات 
ذا قيمة مضافة أعلى. إنتاج  إلى  الهيكلي 

احلكم أهمية 

يُنظر إلى األسواق والقطاع اخلاص، مبفردها، 
على أنها غير قادرة على ضمان منو مستدام 
أن تكون  فعلى احلكومات  وبيئيا:  اجتماعيا 

اإلنتاجية  القطاعات  تعزيز  نشطة في 
واملستدامة مع احلد من التلوث البيئي 

وعلى احلكومات  الطبيعية.  املوارد  وتدهور 
اقتصادية متماسكة  أيضا وضع سياسات 
بالنسبة  الالئق  العمل  إيجاد فرص  لتحفيز 

الذين شاركوا  الناس  وينتظر  للكثيرين. 
في املشاورات أيضا من احلكومات أن تقوم 

بعمل أفضل في إنتاج ‘اخليرات’ العامة، 

التمييز في أسواق العمل، وتوسيع  ومعاجلة 
وغيرها  االجتماعية  احلماية  تغطية  نطاق 

من احلقوق لعمال القطاع غير الرسمي 
التدابير  املزيد من  والعمال املهاجرين، واتخاذ 

البطالة  ارتفاع مستويات  ملعاجلة  االستباقية 
أو اإلقصاء من أسواق العمل التي يعاني 

بشكل خاص. منها الشباب والنساء 
وتأتي توقعات قيام احلكومات بأدوار 
تتميز بأكثر إيجابية جنبا إلى جنب مع 

وتعتبر  بزيادة مساءلة احلكومات.  توقعات 
نقائص احلكم – مثل الفساد، والسيطرة 

على املوارد الرئيسية من قبل النخب 
السياسية ورجال األعمال، إضافة إلى 

تدني قدرات املؤسسات احلكومية – أنها 
الالزمة  املوارد  النمو الشامل بتبديد  تعيق 

للتنمية. ويعتبر العديد  من املشاركني، وال 
سيما من البلدان األفريقية، أن الفساد ال 

يؤدي فقط إلى سوء استخدام املوارد العامة، 
ولكنه أيضا يقوض ثقافة الثقة التي هي 
فعلى  ضرورية لتعميق وتوسيع األسواق. 

سبيل املثال، يُنظر إلى التصدي للفساد في 
لتنويع  احلكومية كمفتاح  النخب  أوساط 
التي تعتمد على تصدير عدد  االقتصاديات 
محدود من املنتجات غير املكررة. وصدرت 

دعوات من القطاع اخلاص في الشرق األوسط 
النظام  أفريقيا للتحول بعيدا عن  وشمال 

الذي يعتمد على املوارد والعقود التي 

تسيطر عليها الدولة ووضع نظام قادر على 
تسخير رأس املال املستقل وروح املبادرة.

البلدان  الترابط بني  زيادة  وتتطلب 
إحداث تغييرات في إدارة الشؤون االقتصادية 

الدولية. ودعا املشاركون في املشاورات 
إلى إصالح التجارة العاملية والنظام املالي 

ونقل التقنية، ألنه بدون هذه اإلصالحات 
فإن العديد من البلدان لن تكون قادرة على 

إحراز تقدم بشأن النمو الشامل والتوظيف 
فعلى سبيل  البيئية.  وأهداف االستدامة 

املثال، في املشاورات التي جرت في إندونيسيا 
والفلبني، أعرب املشاركون عن قلقهم 

التجارة على الصناعات  اتفاقات  تأثير  حيال 
ومت  العيش احمللية.  التقليدية الصغيرة وسبل 

التعبير عن هذه الدعوات من أجل ‘التجارة 
العادلة وليس التجارة احلرة’. ويشكل الدعم 

املستمر لإلنتاج الزراعي في الدول الغنية 
حاجزا أمام حتسني الوظائف الزراعية والدخل 

في االقتصاديات األقل منوا. ويؤدي انعدام 
الدولية إلى  املالية  النظم  الشفافية في 

االجتماعي”  الطابع  و”إضفاء  التقلبات  زيادة 
التي يصعب على االقتصاديات  على اخملاطر 

اجملتمعات  من  الضعيفة  والشرائح  الضعيفة 
التي متنع  القواعد  وتعيق  التكيف معها. 
التنويع  املعرفة فرص  وتبادل  التقنية  نقل 

النمو  وتطوير األعمال، وأيضا استدامة حلول 
املستقبل. في 

على كوكبنا  احملافظة  �األرض، وإال، كيف سنعيش؟ ”“علينا 
إكوادور امبابورا،  األصلية،  الشعوب  من  رجل 

الرسمة التي شاركت بها ميليتشيا بيترونيجفتش ذات العشرة أعوام في مسابقة للرسم عنوانها 
بعد عام 2015  رؤيتها لصربيا  وتطرح من خاللها  أريدها”  التي   “صربيا 
)مصدر الصورة: فريق األمم املتحدة القطري في صربيا( 
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البيئية االستدامة  إلى  احلاجة 

تُعالج االستدامة البيئية كهدف مستقل 
في بنية األهداف اإلمنائية لأللفية، في حني 

عوجلت في إعالن األلفية باعتبارها قيمة 
أساسية جتب مراعاتها في التعامل مع 

جميع الغايات واألهداف األخرى. ويعني ذلك 
أنه متت االستهانة بالروابط بني االستدامة 

البيئية وفقر الدخل وعدم املساواة. وقد 
أبرزت املشاورات حول االستدامة البيئية هذه 

الروابط، وتظهر املشاورات الوطنية بوضوح 
مساهمة انعدام املمارسات املستدامة بيئيا 

وأمناط النمو احلالية غير املستدامة في 
عدم املساواة وزيادة قلة األمن بالنسبة إلى 
الفئات الضعيفة جدا وتلك التي أصبحت 

ضعيفة مؤخرا. وتدعو املشاورات إلى حتديد 
هدف مخصص لالستدامة البيئية واعتبار 

االستدامة مبدأ أساسي يجب تبسيطه في 
جميع األهداف األخرى.

كما أظهرت املشاورات في أفريقيا، 
على سبيل املثال، كيف أثرت تغيرات أمناط 

إزالة الغابات  الطقس، التي تفاقمت بسبب 
وتدهور األراضي، مباشرة على الدخل وأيضا 

من خالل فقدان األراضي الصاحلة للزراعة، 
واألمن الغذائي واملائي. وأُعرب عن القلق 

الالتينية ومنطقة  كبير أيضا في أمريكا 
البحر الكاريبي، إزاء األثر احلاضر واملستقبلي 

الستنزاف املوارد على األمن البشري. 
إن االفتقار إلى اإلدارة املستدامة للموارد 
الطبيعية يزيد من أوجه عدم املساواة حيث 

إنه يؤدي إلى مزيد من عدم املساواة في 
احلصول على املوارد الطبيعية، مبا في ذلك 

املياه الصاحلة للشرب، والتخلص بأمان من 
للتلوث،  والتعرض  النقي  والهواء  النفايات، 

الزراعية. وعلى  أو  واخملاطر الكيميائية 
الصعيد الدولي، تشعر بعدم املساواة الدول 

التي غالبا ما تتحمل  الفقيرة وشعوبها 
عبء التغيرات املناخية، وهي أقل قدرة 

على التعامل مع آثارها ولم تساهم كثيرا 
في أسبابها )على سبيل املثال، أفريقيا 

٪2.5 من انبعاثات الكربون(.6   مسئولة عن 
ونشهد تفاوتات عاملية في استخدام املوارد 
الطبيعية أيضا في استخدام املياه إلنتاج 

تستخدم  العاملي،  الصعيد  على  الطاقة: 
الطاقة 8 في املئة من جميع املياه العذبة 

التي يتم ضخها، لكن البلدان الغنية حتول 
ما يصل إلى 44 في املئة من هذا القدر. 

اليوم وغدا وبعد  )التعبير( يجب  “نحن قادة املستقبل  �عام 2015، وحقوقنا في 

” تسمع.  أن 
زامبيا الوطنية،  املشاورات  الثانوية،  بلوساكا  مدرسة  14 سنة،  تبلغ  فتاة 

شاب يطالب بتغيير سلوك املستهلك )منط االستهالك( خالل املشاورات املواضيعية املعنية 
باالستدامة البيئية )مصدر الصورة: برنامج األمم املتحدة اإلمنائي( 
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ويساهم عدم وجود إدارة فعالة للموارد 
الطبيعية في عدم املساواة داخل البلدان 

وعلى الصعيد العاملي في الوصول إلى هذه 
املوارد. وينطبق هذا أيضا على عدم املساواة 

بني األجيال، ألن استمرار استنزاف املوارد 
الطبيعية يعني احلد من فرص حصول 

األجيال القادمة على املوارد.
الضوء  الوطنية  املشاورات  سلطت 

األمن  انعدام  فيها  يتزايد  على حاالت 
احمللية  اجملتمعات  بني  الدخل  وأمن  الوظيفي 

املياه.  وتلوث  األراضي  تدهور  املتضررة من 
أن  توغو كيف  الصيادين من  ويظهر مثال 

هذه احلالة تزيد من عدم املساواة، حيث إن 
التأقلم  في  حاال  أفضل  امليسورة  الفئات 

البديلة. احللول  وإيجاد 
إلى أوجه  وتشير املشاورات أيضا 

الوطني  الصعيدين  على  احلكم  في  القصور 
والدولي، فضال عن عدم وجود اإلرادة 

املشكلة  من  كبير  جزء  بوصفها  السياسية، 
أكثر استدامة  إمنائية  في حتقيق مسارات 

للموارد  أفضل  إدارة  وينبغي وضع  بيئيا. 
لتشجيع  واضحة  حوافز  مع  الطبيعية، 

وهناك  تبديدا.  وأقل  أكثر كفاءة  استخدام 
وسبل  التنظيمية،  األطر  إلى  أيضا حاجة 

أمام  والشركات  واألفراد  احلكومات  محاسبة 
احترام  الضارة وعدم  املمارسات  العدالة على 

البيئية. االستدامة 

احلكم أهمية 

تتطلب االستدامة البيئية تغييرات في أمناط 
اإلنتاج واالستهالك احلالي املفرط. ويُنظر 
إلى احلكومات على أنها ‘’داعمة’’ حيوية 

في توجيه التحول بعيدا عن إعطاء األولوية 
للنمو االقتصادي مهما كانت التكاليف، على 
حساب االستدامة االجتماعية والبيئية. ومن 
بني املشكالت اجلوهرية أن رأس املال الطبيعي 

ال قيمة له وال سعر محدد في األعراف 
التقليدية، وبالتالي فهو غير مدرج في عملية 

صنع القرار االقتصادي. ونتيجة لذلك، فهو 

محل سوء تقدير بشكل كبير. وليس هناك 
الكثير من احلوافز الستخدامه على نحو 

مستدام. وتوجد تدابير ميكن استخدامها 
إلدراج قيمة املوارد الطبيعية في القرارات 

السياسية االقتصادية، ويتعني على احلكومات 
تطبيقها باستمرار. إن إعطاء ثمن من أجل 

استخدام التراث الطبيعي العاملي  سيدعم  

يذهبون إلى الغابون لصيد األسماك ويعودون بالكثير من األموال، في حني يظل الصيادون “إن البحيرات في هذه املنطقة تكاد تكون ميتة. وبالتالي، فإن الصيادين األوفر حظا 
الفقراء من أمثالي أسرى هذا البؤس. نحن الصيادون نطالب بأن يدرس اخلبراء البحيرات 

�احمللية، التي أصبحت قذرة وميتة. ”
توغو من  صياد 

�شاب يطالب باملساءلة العامة أثناء املشاورات املواضيعية املعنية باالستدامة البيئية 
)مصدر الصورة: برنامج األمم املتحدة اإلمنائي( 
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دون شك التحول مستقبال  نحو فصل 
النشاط االقتصادي عن استغالل  املوارد من 

املبتكرة؛  والتقنيات  العمليات  إدخال  خالل 
التدابير  الذي تتيحه هذه  التوفير  أن  إذ 

لتحويل  االقتصادية  الناحية  من  سيشجع 
القرار في  إنتاج الشركات بل سيدعم صناع 

الالزمة. االستثمارات  تبرير 
وأشارت املشاورات حول االستدامة 

إلى  واملشاورات حول احلكم  البيئية 
االمتيازات احملتملة من إحداث مزيد من 

الفرص إلشراك اجملموعات في إدارة النظم 

وبذل  الطبيعية،  واملوارد  احمللية  اإليكولوجية 
املزيد من اجلهود الواعية إلرساء الروابط 

والعاملي. احمللي  املستويني  على 
دعا املشاركون في املشاورات حول 

القانوني  التمكني  إلى  البيئية  االستدامة 
إنشاء  احمللية من خالل  للمجموعات 

ميكن محاكمة  حيث  محلية  بيئية  محاكم 
البيئية  اآلثار  أو األفراد على  الشركات 

و هناك  أعمالهم.  الناجتة عن  السلبية 
التي تعمل  احملاكم اخلضراء  أمثلة لهذه 

والهند. الصني  في  بالفعل 

وأخيرا، من املسلم به أن عدم وجود 
العدالة  نظم  وغياب  فعالة،  تنظيمية  أطر 
واحلوافز يعني أن القطاع اخلاص قد يقوض 

إلى حتسني االستدامة  الرامية  اجلهود 
يجب  أيضا:  العكس صحيح  ولكن  البيئية.  

بيئة  لتوفير  بدور  القيام  على احلكومات  
متكينية – من خالل  حتديد ضريبة مناسبة 

واملشتريات احلكومية –   الدعم  وتقدمي 
اخلاص في منط   القطاع  لتسخير مساهمات 

بيئية. أكثر استدامة  يكون  منو 
وكما قال أحد املشاركني في املشاورات 

”“في األساس، ينظر إلى أزمة املياه باعتبارها أزمة إدارة... إن أصوات أصحاب املصلحة  املياه.  القرار بشأن حصص  والشفافية عناصر هامة في فعالية صنع 
14 ص  النهائي،  التقرير  املياه،  حول  املشاورات 

املستدامة “إن البيئة املتدهورة بشدة في السودان، اإلضافة إلى قضايا األراضي التي لم حتل بعد،  غير  فالطبيعة  واألمن.  االقتصادية  والتنمية  الرزق  هائلة لكسب  تفرض حتديات 
تنطوي على  التي  البيئية  اإلدارة  نتيجة لضعف  األساس  السودانية هي في  للبيئة 

” الطبيعية.  واملوارد  البيئة  إلدارة  واملؤسسية  القانونية  واألطر  السياسات 
السودان الوطنية،  املشاورات 

القانون،  وسيادة  الرشيد،  املستدامة احلكم  للتنمية  أي مشروع  النجاح في  ”“يتطلب  والشفافية، باإلضافة إلى إشراك اجملتمع املدني. 
البيئية االستدامة  حول  املشاورات  مشارك، 

دولي  تنظيمي  إطار  االتفاق على  احلكومات  يجب على  واإلنصاف،  العدالة  تدفع “حرصا على  الشركات  أن  ويضمن  والبيئية،  االجتماعية  املعايير  األدنى من  احلد  أن يضع  من شأنه 
اكتساب موقع  لدرجة  أن تصبح كبيرة  من  الشركات  ومينع  الضرائب،  العادل من  نصيبها 

” بالفشل.  أنه ال يسمح لها  أو كبيرة لدرجة  أقوى من احلكومات،  احتكاري وتصبح 
البيئية    االستدامة  حول  اإللكترونية  الوسائل  عبر  مناقشة  للبيئة،  الدولي  املنتدى  من  ممثل 

يسمحان  الوطنية  احلكومات  وضعف  الفعال،  الدولي  احلكم  إلى  االفتقار  القوانني “إن  حتترم  التي  تلك  بكثير  لتفوق  للبيئة  املدمرة  البشرية  األنشطة  هذه  مبمارسة 

” الوطنية.  البيئية  املسؤولية  ومبادئ 
البيئية االستدامة  حول  املشاورات 
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البيئية: االستدامة  حول 

أكثر  واعيا  اخلاص  القطاع  أصبح   “لقد 
من ذي قبل بالدور املنوط  به من أجل منو 
أجل  من  للبيئة وشامل  مراع  املدى  بعيد 

أفكارا  يقدم  فهو  املستدامة.  التنمية 
مستوى  على  الفقر  على  للقضاء  جديدة 
األطراف  الشراكة مع  الكوكب من خالل 

مثل  التنمية  مجال  في  التقليدية  الفاعلة 
واملنظمات  الوطنية  املساعدات  وكاالت 
سالسل  من  واالستفادة  احلكومية،  غير 

الناس   ألفقر  اقتصادية   فرص  التوريد خللق 
االجتماعية  املسؤولية  ودمج  العالم،  في 

هام  فإنه مساهم  أعمالها.  ممارسة  في 
الشامل.  األخضر  النمو  خطة  بلورة  في 

مناخ  توفير   إلى ضمان  احلكومات  وحتتاج 
القطاع  مشاركة  لتحفيز  مالئم  استثماري 

اخلاص.’’ 

وأمناط  البيئية  االستدامة  حتقيق  إن 
إنه  حيث  عاملي  حتد  ميثل  املستدام  النمو 

جميع  على  ويجب  البلدان،  جميع  على  يؤثر 
وعلى  ملعاجلتها.  بالتزامات  تبادر  أن  البلدان 
إدارة  الدولي  أن  يضطلع بدور  في  اجملتمع 

احلوافز  وتوفير  الشاملة،  العامة  اخليرات 
“املساوئ”  ملعاجلة  مالئمة  مساءلة  وآليات 

الكربون،  انبعاثات  وال سيما    - العامة 
املوارد  واستنفاذ  احمليطات  وحموضة 

. لطبيعية ا

�مطالب من أجل حكومة 
أكثر استجابة 

إعالن  في  الدميقراطي  النيابي  احلكم  ذُكر 
أهمية  األكثر  الوسيلة  باعتباره  األلفية 

النجاح  إن  فقيل  اإلنسان.  حقوق  لتحقيق 
على  والقضاء  اإلمنائية  األهداف  حتقيق  في 

كل  داخل  الرشيد  احلكم  على  يعتمد  الفقر 
املستوى  على  الرشيد  احلكم  وعلى  بلد، 

النظم  في  الشفافية  على  وخاصة  الدولي، 
ذلك،  ومع  والتجارية.   والنقدية  املالية 
واخلاضع  املستجيب  احلكم  أهمية  فإن 

كاف  بشكل  توضيحه  يتم  لم  للمساءلة 
لأللفية. اإلمنائية  األهداف  في 

من  احلكم  بتحسني  املطالبة  متت 
املطالبة  هناك  أوال،  املشاورات.  أثناء  وجهني 

الناشئتني  واملشاركة  املساءلة  من  مبزيد 
وثانيا،  واإلقصاء.  بالظلم  الشعور  عن 

في  حتسينات  دون  أنه  قوي  شعور  هناك 
وال  احلكومية،  املؤسسات  وشفافية  قدرات 
العامة  اخلدمات  توفير  على  قدرتها  سيما 

االستفادة  فإن  الطبيعية،  املوارد  وإدارة 
طموحة  جديدة  إمنائية  خطة  تطوير  من 

الرشيد  احلكم  ويعتبر  محدودة.  ستكون 
وكذلك  ذاتها،  حد  في  للتنمية  نتيجة 

الرامية  التدابير  لتنفيذ  أساسيا  عامال 
وكذا  لأللفية  اإلمنائية  األهداف  حتقيق  إلى 

إشراك  هي  البيئة  قضايا  ملعاجلة  طريقة  املطلوب، “أفضل  املستوى  في  املعنيني،  املواطنني  جميع 
الذين سوف سيرثون    - الشباب  وخاصة مشاركة فئة  

البيئية  لالستدامة  األجيال  بني  احلالية   التحديات 
وميكنهم  الشباب  يضم  الذي  احلكم  إن  واإليكولوجية. 

” البيئية.  التحديات  ملواجهة  حاسم  �أمر 
النهائي التقرير  احلكم،  حول  املشاورات 

وانعدام املساواة في مجتمعنا هي مبثابة “أشعر أن طريقة سير نظام حكمنا 
عوائق أمام النمو والتنمية. وإذا استمر 
األمر على هذا النحو سواء خططنا أو 

لم نخطط ملا بعد عام 2015 أو 2050، 

�فإن األمور سوف تبقى على حالها. ”
الهند نادو،  تاميل  عاما،   22 عمره  يبلغ  مشارك 

مشاركون في املشاورات املواضيعية حول احلكم )مصدر الصورة: برنامج األمم املتحدة اإلمنائي(
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املستقبلية. اإلمنائية  األهداف  جميع 
واملشاركة  التصويت  في  احلق  يساهم 

كمواطنني،  بالكرامة  الناس  شعور  في 
بثقة  تتسم  لعالقة  األساس  هو  وذلك 

مهما  دافعا  يعتبر  مما  احلكومات،  مع  أكبر 
ضروري  التصويت  في  احلق  للتنمية. 

املفاوضات،  طاولة  على  املظالم  ملناقشة 
اجلهات  باعتبارها  احلكومات  ومساءلة 
بالتزاماتها. الوفاء  عدم  عن  املسؤولة 
على  القائم  احلكم  انعدام  يعتبر 

حتمل  التي  الهيكلية  احلواجز  من  املشاركة 
إليه  وينظر  املساواة.  انعدام  طياتها  في 

وعدم  املتقلبة  احلاالت  في  يساهم  أنه  على 
فهو  وبالتالي  احملتملة،  والنزاعات  االستقرار 

وللشباب  األمن.  انعدام  تزايد  في  يساهم 
في  بارزا  مكانا  املراهقني  واألطفال 

كأطراف  أو  كمساهمني  سواء  املشاورات، 
الفئة  بهذه  االعتراف  ومت  املناقشة.  في 

املشاركة  ضعف  أن  غير  حتول،  قوة  بصفتها 
للتحول  واإلرادة  الطاقة  تسخير  دون  حال 

اجملموعة. هذه  ضمن 
باحلكم  املتزايدة  املطالب  إلى  باإلضافة 

أن الفساد  أعتقد  الكفاءة.  الوقت ومنعدمة  تضيع  قد يكون أحد العوامل التي تؤثر على نوعية اخلدمات الصحية. ”“اخلدمات الصحية سيئة للغاية، 
البرازيل العمر،  سيدة متوسطة 

الفئات املهمشة  يجب استهداف  إليها. ” “عندما يتعلق األمر مبوضوع الصحة،  واالستماع 
شاب من األردن في يناير 2013، عبر موقع التواصل االجتماعي الفيسبوك

الناعمة دون “يدير الرجال أهم املناصب في احلكومة. والنساء الالتي يتمكن من التدرج كثيرا في  الوزارات  النظام ينتهني غالبا متقلدات مناصب رمزية أكثر فيما يُطلق عليه 

دعم من امليزانيات ألداء واجبهن. هذا األمر بحاجة إلى تغيير.. ”
اليمن الوطنية،  املشاورات  شابة مشاركة، 

شابات ذوات إعاقة، طلنب املداخلة دون مساعدة أو مترجم فوري، املشاورات الوطنية، إكوادور “ال شيء لصاحلنا من دوننا. ”

املشاورة مع األطفال والشباب من مدارس وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني أثناء 
احلوار الوطني في األردن )مصدر الصورة: األمم املتحدة(
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مت  كحق،  واملساءلة  املشاركة  على  املبني 
بأن  املشاورات  جميع  خالل  من  االعتراف 
التنفيذ  لضمان  متكني”  “عامل  احلكم 

مت  وقد  األخرى.  والغايات  لألهداف  الفعال 
السابقة  األقسام  في  األمر  هذا  توضيح 

إلى  باإلضافة  والتوظيف،  النمو  حول 
 – احلكم  نقائص  إن  البيئية.  االستدامة 
املؤسسات،  في  القدرات  إلى  كاالفتقار 

العدالة  نظم  وغياب  والفساد،  والشفافية، 
عوائق  تعتبر   – املساءلة  وانعدام  الفعالة، 

أو   لأللفية  اإلمنائية  األهداف  حتقيق  أمام 
وقد  متكافئة.  غير  إجنازات  حتقيق  إلى  تؤدي 

الظلم  أن  بوضوح  العربي  الربيع  أظهر 
أو  السياسية  املشاركة  وانعدام  املالحظ 
غير  النمو  أمناط  إلى  باإلضافة  “الصوت”، 

للمشاركة  احملدودة  واإلمكانيات  املتكافئة 
إلى  تؤدي  قد  عوامل  كلها  االقتصادية، 

مستقرة.  تبدو  أوضاع  في  التوازن  إخالل 
يعمل  قضائي  نظام  وجود  عدم  يؤدي 

بالعجز.  الناس  شعور  إلى  جيد  بشكل 
في  موجودة  ذلك  عن  تعبر  حالة  وأسوأ 
عدد  أكبر  يحوي  الذي  البلد  كولومبيا، 

بني  ما  يتراوح  )العدد  داخليا  املشردين  من 
فقدت  حيث  نسمة(.  مليون  و5.5   4.9

ووسائل  أراضيها  السكان  من  الفئة  هذه 
بالعدالة  اآلن  تطالب  وهي  عيشها. 

ممثلو  ويطالب  ومطمئنة.  آمنة  لتعود 
السترجاع  بالضمانات  داخليا  املشردين 

إليها  العودة  من  وبتمكينهم  أراضيهم 
إلزالة  عمليات  إجراء  ينبغي  وباملثل،  آمنني. 
السكان  ملنح  احلقول  في  املوجودة  األلغام 

األمن  وضمان  مستدامة  إنتاجية  بدائل 
والتغذية. الغذائي 

في  متكني  عامل  بوصفه  احلكم  وبرز 
من  املستخلصة  الدروس  حول  املناقشات 

في  وأيضا  لأللفية،  اإلمنائية  األهداف  تنفيذ 
اعتبر،  حيث  املستقبلية،  األهداف  سياق 

حتقيق  الضروري  من  أنه  املثال،  سبيل  على 

اجليد  التعليم  على  احلصول  في  املساواة 
أفضل  إدارة  وحتقيق  الصحية،  واخلدمات 
املياه  توفير  لضمان  الطبيعية  للموارد 

ومستداما.  عادال  توفيرا  والطاقة  والتغذية 
حتقيق  في  التحديات  إلى   ينظر  ما  وغالبا 

صلة  لها  بأن  والتحسينات  اإلجنازات 
ينظر  أخرى،  ناحية  ومن  احلكم؛  بنقائص 

مسبق  كشرط  احلكم  في  التحسينات  إلى 
مستدامة. حلول  إلى  للوصول 

الناقصة  الالمركزية  عمليات  اعتبرت 
في  مرونة  تدعمها  ال  التي  اجلزئية،  أو 

عامل  قوية،  مساءلة  آليات  وال  امليزانية 
املناطق  بني  الفوارق  تزايد  في  مساهم 

العواصم  بني  أو  واحلضرية،  الريفية 
و’’البقية’’.

وارد  غير  ذاته عنصر  في حد  احلكم 
وتوضح  لأللفية.  اإلمنائية  األهداف  في 

للحكومة  كبرى  أهمية  إيالء  املشاورات 
الدعوات  خالل  من  ذلك  يظهر  املستجيبة: 

�واحتياجاتهم بعني االعتبار. لقد انخرط الشباب في املنظمات التي تعزز املشاركة املدنية والعمل التطوعي “الشباب يريدون أن يكونوا سباقني وجزءا من التغيير. فيجب أن تؤخذ وجهات نظرهم، وأفكارهم 

... ]للحصول[ على مزيد من فرص مشاركة املواطنني والعمل التطوعي. ”
ص1 وص12 غواتيماال،  الوطني،  التقرير 

مختلفة. إذا كانت احلكومة بالفعل نزيهة وشفافة، سنتمكن من حل املشكالت اخملتلفة مثل التعليم “لدينا حاجة ملحة حلكومة تهتم فعليا بحاجات الناس. وإذا حتقق الهدف، ميكننا تلبية أهداف أخرى 

واحلصول على املياه الصاحلة للشرب والطاقة الكهربائية، التي متثل حاجات أساسية لبقاء اإلنسان. ”
البرازيل الوطنية،  املشاورات  عاما،   14 عمره  يبلغ  شاب 

األردن “آمل أن أمتكن في يوم من األيام من إيصال آرائي وأفكاري إلى صناع القرار. ” شبابية،  منظمات  مع  التركيز  مجموعة  األردن،  من  مشارك 

التنمية  “باإلضافة إلى توفر موارد ضئيلة لألنشطة اإلمنائية، مؤسسات الدولة متلك قدرة محدودة الستعمال  الفقر وحتقيق  التقدم نحو احلد من  الفساد بشدة  يعيق  األموال بشكل فعال وفعلي... 
الفرص للمواطنني إلسماع  كما يجب توفير  العامة والشفافية.  ويجب تعزيز نظام املساءلة  البشرية. 

النتائج املرجوة. ويجب أيضا تعزيز  أصواتهم ومحاسبة أصحاب الوظائف العمومية من أجل حتقيق 
نظام احلكم احمللي ... إذ أن نظام احلكم احمللي اجليد جوهري لتوفير خدمات اجتماعية شاملة وفعالة 

على املستوى احمللي. إن نظام احلكم احمللي يوفر محيطا مواتيا إلشراك الفقراء واملهمشني في النظام 

السياسي، بل وكذلك يستخدم  كواجهة مباشرة بني املواطنني واملؤسسات احلاكمة. ”
باكستان الوطنية،  املشاورات  تقرير 
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واإلدالء  املشاركة  في  باحلق  لالعتراف 
والقادر  الشفاف  احلكم  تعريف  وفي  بالرأي، 

أهداف  لتحقيق  أساسي  مفتاح  بوصفه 
املزيد من  إيالء  يجب  أنه  يوحي  مما  أخرى، 

القادمة  التنمية  خطة  في  االهتمام 
العاملية  والضمانات  تتماشى  التي  لألهداف 

سيادة  وتنفيذ  والهوية،  اإلنسان  حلقوق 
األنظمة  استقاللية  وضمان  القانون، 

ملكافحة  الرقابة  هيئات  وإنشاء  القضائية، 
متابعة  ونظم  التظلم  آليات  وكذا  الفساد، 

إلى  الرامية  اجلهود  إطار  في  املشاركة 
املساءلة. حتسني 

والعنف  الصراعات  �معاجلة 
والكوارث 

املشاورات حول  واضحة خالل  رسالة  برزت 
ال  أنه  وهي  والكوارث  والعنف  الصراعات 
الشعب  بقي  إذا  الفقر  استئصال  ميكن 
والضعف.  األمن  وانعدام  اخلوف  ينتابه 

تُضمن  مستقبل  أجل  من  نداء  وُجه  لقد 
اخلوف  من  خالية  حياة  الناس  جلميع  فيه 

والكوارث. والظلم  األمن  وانعدام  والعنف 
التحضر،  في  الهائل  التزايد  إن 
النظام  وتدهور  املناخية،  والتغيرات 

األمن   وانعدام  والهجرة،  اإليكولوجي، 
والهشاشة،  والنزاعات،  الغذائي، 

ضرورة  تؤكد  املفاجئة  األخرى  والصدمات 
اخملاطر  تعدد  معاجلة  كيفية  في  النظر 

القادمة.  التنمية  خطة  في  األمن  وانعدام 
والعنف  الصراعات  حول  املشاورات  وأكدت 
أبدا من  تخلو  ال  التنمية  أن  على  والكوارث 
وجوانب  اخملاطر  تخلق  أن  إما  فإنها  اخملاطر؛ 

إن  منها.  تقلل  أو  منها،  تزيد  أو  الضعف 
ببيئة  يعترف  ال  للتنمية  احلالي  النموذج 
األوجه  واملعقدة  األبعاد  املتعددة  اخملاطر 
تداخل  من خالل  البلدان  من  العديد  في 

هذا  وفي  والنزاعات.  والكوارث  الهشاشة 
التنمية  مجتمع  في  املشاركون  دعا  الصدد، 

يهدف  جديد  تنمية  منوذج  تصميم  إلي 
تقليصا  اخملاطر  أشكال  جميع  تقليص  إلى 

وتطلعية. مرنة  بطريقة  واضحا 
والنزاعات  العنف  أسباب  تتبع  وميكن 
التنمية  بنواقص  وإحلاقها  األمن  وانعدام 
النساء،  وتهميش  املساواة،  انعدام  مثل 

لألطفال  الفعالة  السياسات  وغياب 
الوطنية  املوارد  استغالل  وسوء  والشباب، 

داخل احلكومة والقطاع اخلاص من أجل تكوين مواطنني، “]ينبغي إعطاء األولوية لـ [... مكافحة الفساد 
وسياسيني ورجال أعمال يتحلون بالنزاهة واإلخالص 

واملسؤولية؛ وبالتالي أمة أقوى ومجتمع يقل فيه انعدام 

املساواة. ”
البرازيل الوطنية،  املشاورات  اخلاص،  القطاع  سنة،   58 عمره  متدخل 

تداس، واألموال تبدد، والدستور ينتهك واملساءلة ضعيفة أو “إن انعدام املساءلة يشكل حتد رئيسي في لبنان. فالقوانني  
ال وجود لها، خاصة بالنسبة  لألشخاص الذين في السلطة. 
“الغطاء الطائفي” و”الغطاء السياسي” و”السلطة املالية” 

كلها دروع  ضد املساءلة، مما يقوض سيادة القانون. ”
لبنان الوطنية،  املشاورات  اإللكترونية،  املناقشة  في  مشارك 

يتعلق باإلنفاق، أو بامليزانية أو بالتخطيط. ”“يجب أن تكون القيادة أكثر شفافية، سواء كان األمر 
زامبيا اإلذاعة،  عبر  مناقشة 

اخلدمة العسكرية في اجليش وال يعرفون ما هي املشاكل. فكيف “أحيانا يصبح أبناء الوزراء نوابا في البرملان حتى أنهم ال يؤدون 

ميكنهم مخاطبة الشعب؟ يجب أال تباع أصوات الناخبني. ”
قيرغيزستان الوطنية،  املشاورات  التركيز،  مجموعات  من  املشاركني  أحد 

قادة محليون خالل املشاورات الوطنية في أرياف لوريتو، بيرو، كانون األول/ ديسمبر 2012 
)مصدر الصورة: األمم املتحدة(
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أفقر  إن  املثال،  سبيل  فعلى  والطبيعية. 
عرضة  األكثر  هم  العالم  في  الناس 
الناجمة  الكوارث  فيها  مبا  للكوارث، 

املناطق  في  التنمية  تخطيط  سوء  عن 
املناخية.  التغيرات  وآثار  احلضرية  السكنية 

املشاورات حول  في  املشاركون  والحظ 
والهشاشة  والعنف  النزاعات  أن  احلكم 
لأللفية،  اإلمنائية  األهداف  حتقيق  تعرقل 

ذو  أو  بالنزاعات  أو متأثر  بلد هش  يوجد  وال 
واحدا  هدفا  ولو  قد حقق  دخل منخفض 

)املشاورات  لأللفية.  اإلمنائية  األهداف  من 
 ).10 النهائي ص  التقرير  احلكم،  حول  

واضح  اتفاق  الوطنية  املشاورات  وتُبرز 
واألمن.  السلم  غياب  في  تنمية  ال  بأنه 

والعنف  النزاعات  حول  املشاورات  وتشير 
احلصول  في  املساواة  انعدام  أن  والكوارث 

مخاطر  في  تساهم  الطبيعية  املوارد  على 
من  املئة   في   40 على األقل  النزاعات: 
الستني  مدار  على  الداخلية  النزاعات 

باملوارد  مباشرة  صلة  لها  املاضية  سنة 
من  النزاع  نشوب  وخطر  الطبيعية، 

للموارد  العادل  غير  التوزيع  سببه  جديد 
للموارد  املستدامة  فاإلدارة  الطبيعية. 

بالنسبة  ليس  ضروري  أمر  الطبيعية 
أيضا  وإمنا  فحسب،  االقتصادية  للرفاهية 

املستدام. للسالم  منهاجا  بوصفها 
املساواة  أن عدم  أيضا  املشاورات  وتبني 

قدرة  أقل  هشاشة  األكثر  الناس  جتعل 
ويرجع  العنف.  من  النفس  عن  الدفاع  على 
إلى  وأيضا  النزاع  إلى اخلوف من  األمر  هذا 

وظهرت  الشخصي.  األمن  على  االعتداءات 
بشكل  العنف  من  التحرر  إلى  الدعوة 
املشاورات وجها  في  واضح جدا سواء 

االستقصائية  الدراسات  خالل  من  أو  لوجه، 
ومنطقة  الالتينية  أمريكا  ففي  اخملتلفة. 

خلصت  املثال،  سبيل  على  الكاريبي،  البحر 

أن  إلى  الشباب  حول  العاملية  الدراسات 
في  األولويات  هذه  تضع  املنطقة  هذه 

الثالثة. املرتبة 
يرتبط كل من انعدام األمن وانعدام 

املساواة ارتباطا وثيقا بالظلم. ومما يزيد من 
انعدام األمن الشخصي عدم استفادة الناس 

45-50 في املئة. تستمر الفوارق بني املناطق احلضرية والريفية من “تبلغ التغطية اإلجمالية للخدمات الصحية األساسية حوالي 
حيث نتائج الصحة والتغذية واستعمال اخلدمات، على الرغم من 

أنها تبدو قد تقلصت خالل العقد املاضي، رمبا بسبب الهجرة الكبيرة 
نحو املدن. وهناك فوارق كبيرة بني املناطق احلضرية-الريفية واملناطق 

اإلقليمية من حيث توفر املوارد واخلدمات الصحية. وحجم القوى العاملة 

املاهرة اإلجمالية كبير، لكنها تتركز في املناطق احلضرية والغنية. ”
السودان الوطنية،  املشاورات  تقرير   

البلد. وغالبا ما تقوم املمرضات املبتدئات بدور األطباء خارج املراكز “هناك نقص في املرافق الصحية واخلبراء الطبيني في هذا 
احلضرية الرئيسية. وبالتالي، نحن بحاجة إلى مزيد من األطباء، 

واملمرضات األكثر خبرة وأطباء نساء وتوليد في املستشفيات 

والعيادات احمللية والوطنية. ”
توغو األمهات،  نادي 

اجلامعية. فال تتوفر في اجلامعات خارج القاهرة واإلسكندرية املعدات “املشكلة تبدأ في املدرسة وتستمر طوال سنوات الدراسة 
اخملبرية وال حتى أجهزة الكمبيوتر، مما يستبعد القيام باملسارات 

والدراسات في احملافظات التي يغلب عليها الطابع الريفي. ”
مشارك من مصر، مجموعة التركيز حول سوء اإلدارة املركزية والنوعية الرديئة للمناهج واملرافق التعليمية

وحضانات األطفال ليس فقط في العاصمة وإمنا في كافة أرجاء البالد.”“أريد بناء املزيد من املدارس اجلديدة واملباني متعددة الطوابق واملالعب 
تركمانستان. الوطنية،  املشاورات 

السكان“في رأيي، التحدي األكبر يكمن في احلكم احلضري. ” ديناميات  حول  اإللكترونية  املناقشات  في  مشارك 

ماتيس مارتينيز – البيئة الساحلية )منظمة غير حكومية 
معنية بالبيئة( – )مصدر الصورة: برنامج األمم املتحدة 

اإلمنائي في أوروغواي/ بابلو بيللي( 
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من أنظمة العدالة للحصول على إمكانيات 
حقيقية حلماية ضحايا العنف أو عندما ال 
يوجد احترام كبير لسيادة القانون. ويظهر 

ذلك من خالل عدم تنفيذ سياسات مناهضة 
التمييز.

تكشف املشاورات التي جرت في كوستا 
ريكا أن األشخاص األكثر فقرا يشعرون أن 
أمامهم  خيارات أقل لتجنب اخلطر وإيجاد 
بدائل للدفاع عن أنفسهم. وذكر الشباب 

أنهم ميشون وهم خائفني من التعرض لهجوم. 
أما املسنني فإنهم يقولون أنهم يتعرضون 

لالعتداء عندما يذهبون الستالم معاشهم. 
كما ذكر األطفال في اجملتمعات الضعيفة، 

مثل أولئك الذين يعيشون في باريو كوبا، وهو 
حي فقير يسوده العنف، أن اخملدرات والبلطجة 

مشكلتان ذات أولوية يجب حلهما من أجل 
ضمان مستقبل أفضل. وقصت امرأة من بلدة 

آالجويليتا، وهي مجموعة سكنية يسودها 
العنف، قصتها عن زوجها الذي قُتل دون سبب 

واضح، وأنها لم تتمكن من إحالة اجلناة إلى 
العدالة؛ وذكرت امرأة أخرى من نفس اجملموعة 

من أجل التنمية والسلم في املستقبل ... فتوفير فرص “نحن كشباب ... لدينا رغبة حقيقية في العمل معا 
العمل، وتزايد انعدام املساواة، والبيئة، وحتقيق املساواة 

بني اجلنسني والسلم واألمن في شمال شرق آسيا، تشكل 
األولويات الرئيسية، وشباب املنطقة يودون أن تدرج هذه 

األولويات في خطة التنمية املستقبلية في العالم.”
�ممثلون شباب من الصني واليابان وكوريا ومنغوليا، فاعلية شباب شمال شرق آسيا، 

يناير 2013

باألمان حتى إن كنت في منزلك اخلاص. ”“في عصرنا هذا يصل العنف إلى باب دارك، فال تشعر 
السلفادور من  شاب 

البرازيل“يجب علينا تقليص الفوارق االجتماعية للحد من العنف.” الوطنية،  املشاورات  سنة،   35 عمرها  مشاركة 

املشاورات مع النواب األطفال فيما يتعلق بخطة التنمية ملا بعد عام 2015 أثناء احلوار الوطني في الرباط، املغرب، 
9 شباط/فبراير 2013 )مصدر الصورة: رين فان هولزبيك/ منظمة األمم املتحدة للطفولة(
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أن ابنها في السجن ألنه دافع عن زوجته من 
االعتداء عليها. 

إن عدم املساواة بني اجلنسني يجعل 
النساء والفتيات، على اخلصوص، عرضة 

للعنف. وظهر العنف القائم على نوع اجلنس 
في املشاورات املواضيعية وعبر جميع املناطق 

كاعتداء على حقوق اإلنسان اجلوهرية 
وكمظهر من مظاهر عالقات القوى غير 

املتكافئة بني املرأة والرجل.
لقد أبرزت املناقشات حول انعدام 

املساواة الدور الهام لاللتزام املدني والعمل 
التطوعي كوسيلة يستعملها جميع 

الناس، وخاصة األكثر ضعفا منهم، لتعزيز 
شعورهم باملسؤولية والقيمة الذاتية، وتوفير 
فرص لتحقيق نتيجة ملموسة  في عيشهم 

واالضطالع  بدور بناء في مجتمعاتهم.
وملعاجلة قضايا انعدام األمن، وانعدام 

املساواة والظلم، الناجمة عن النزاعات 
والعنف والكوارث، يجب أن تكون خطة 

التنمية ملا بعد عام 2015 شمولية 
ومتعددة األبعاد. كما يجب أن تركز على 
دوافع السلم، لضمان األمن الشخصي 

بصورة صريحة وإمكانية جلوئهم إلى 
العدالة؛ واملساواة والتماسك االجتماعي، 
واملشاركة في صنع القرار؛ واحلكم العادل 

املستجيب اخلاضع للمساءلة؛ وأهمية وجود 
مؤسسات شاملة؛ والوصول بشكل عادل 

إلى اخلدمات واملوارد والفرص االقتصادية 
الفئات االجتماعية. جلميع 

والحظ املشاركون أن احلكومات حتتاج إلى 
إنشاء مجموعات متجانسة من السياسات 

تساعد األشخاص األكثر ضعفا على بناء 
القدرة على التكيف في مواجهة اخملاطر 

املتعددة التي قد تلحق الضرر بهم فرديا أو 
بطرق مختلفة. وال ينبغي لسياسات التنمية 

رض اجملتمعات ملزيد من  االقتصادية أن تُعَّ
الهشاشة – على سبيل املثال، إنفاذ القوانني 

التحتية  للبنية  الساحلية  باملنطقة  اخلاصة 
السكنية أو غير السكنية على طول 

السواحل.  وفي هذا اإلطار، ينبغي أن تكون 
هناك أطر تنظيمية وآليات شفافة لتحميل 
القطاع اخلاص مسؤولية  املمارسات املضرة 
باجملتمعات احمللية. وهناك أيضا دعوات إلدراج 

الفئات الهشة عند وضع  السياسات:
“هناك صدمات متعددة تؤثر على بلدان املنطقة 

مبا فيها منطقة ساموا وهي متداخلة وتزداد 

عن نفسها. وبالتالي، فإن املرأة ال ترفع صوتها عندما تتعرض “نحن سجينات ثقافة سيئة حترم املرأة من احلق في التعبير 

لسوء معاملة أو غير ذلك. ”
توغو جماعة،  قادة 

أكثر حيوية، مما يعني بيئة يستطيع األطفال الصغار فيها، “بالنسبة لي، أريد أن يكون مستقبلي  أكثر أمانا وفي بيئة  
خاصة الفتيات والنساء، العمل في كل مكان وبكل حرية دون 

التعرض ملضايقات من السكارى أو األوغاد أو الرجال. ”
اجلديدة غينيا  بابوا  مورسبي،  بورت  الوطنية،  املشاورات  فتاة، 

مدبرة ومتناسقة إلحداث أكبر أثر ممكن. إن ختان اإلناث، والعنف “إن قصص جميع النساء تتشابه وكأن وقائع العنف كانت 
املنزلي واجلنسي مشكالت خطيرة تتجاوز احلدود االقتصادية 

واالجتماعية والعرقية واجلغرافية ... ”
إثيوبيا املدني،  اجملتمع  حول  املشاورات 

صياغة خطة التنمية، التي تستطيع بطرق عدة أن تترابط في “هناك حاجة إلشراك الناس، وبشكل خاص الشباب، في 
َّكن الشباب،  شكل الرغبة في زيادة العمل التطوعي الذي مُي

وحتويل العالقة السلبية الغالبة بني املواطن والدولة في معاجلة 

حتديات التنمية، وتوفير مهارات العمل. ”
ص16 القيم،  املواضيعية:  اجملاالت  قيرغيزستان،  الوطني  التقرير 

منطقة ساموا وهي متداخلة  وتزداد يوما بعد يوم  وتتالقى لتحدث “هناك صدمات متعددة تؤثر على بلدان املنطقة مبا فيها 
روابط معقدة.  ولذلك يجب وضع إطار لبناء القدرة على التكيف 

ملعاجلة األسباب اجلذرية بدال من التصدي لألزمات املتكررة والسعي 
إلعادة توازن النظم االجتماعية والبيئة واالقتصادية. ويتعني على 

اإلطار الشامل أن يستجيب إلى احتياجات الفقراء. ”
ساموا الوطنية،  املشاورات  تقرير 
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يوما بعد يوم وتتالقى لتحدث روابط معقدة. 
ولذلك يجب وضع إطار لبناء القدرة على 
التكيف ملعاجلة األسباب اجلذرية بدال من 
التصدي لألزمات املتكررة والسعي إلعادة 

توازن النظم االجتماعية والبيئة واالقتصادية. 
يتعني على اإلطار الشامل أن يستجيب إلى 

احتياجات الفقراء.” تقرير حول املشاورات 
الوطنية، ساموا.

خطة جديدة: خطة واسعة 
وحتولية وشاملة

يطالبون املشاورات  في  �املشاركون 
جديد  بإطار 

تولد شعور في أثناء املشاورات أن التركيز على 
األهداف ليس فقط يصرف االنتباه عن أجزاء 

مهمة ومبادئ أساسية من خطة التنمية، بل 
إن التركيز كان في كثير من األحيان منصبا 
على أعراض املشكالت وليس على الدوافع 

اخلفية للتقدم. وقد أدى هذا األمر، فضال 
عن االعتراف بأن قيما هامة قد ضاعت أثناء 
تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية، إلى دعوات  

من أجل وضع إطار جديد للمجموعة التالية 
من األهداف اإلمنائية: إطار يحتوى ويؤكد 

من جديد على القيم واملبادئ التي لها صلة 
بحقوق اإلنسان، واملساواة وعدم التمييز، 

واحلق في املشاركة، والتحرر من اخلوف من 
جميع أشكال العنف، وإمكانية اللجوء إلى 

العدالة واحترام الطبيعة. ويتطلب وضع 
إطار يتناول مختلف أشكال الظلم وانعدام 

املساواة، إضافة إلى تعدد اخملاطر وانعدام 
األمن عمال منسقا. 

ودون إطار متكامل، يكمن اخلطر في أن 
حتقيق هدف من األهداف يكون على حساب 
هدف آخر. فعلى سبيل املثال، إذا حرر النمُو 

الناس من فقر الدخل، علينا أيضا النظر 
في أثر النمو على االستدامة البيئية. لقد 

جذبت املشاورات االنتباه إلى الطبيعة املعقدة 
واملترابطة لتحديات التنمية اليوم. وميكن 

صياغة جميع القضايا كأهداف، ولكن العديد 
منها عوامل مساعدة أو عوامل مؤثرة على 

حتقيق أهداف أخرى. فعلى سبيل املثال، 
املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يؤديان إلى 

تقدم أسرع في جميع األهداف اإلمنائية األخرى.

وكما مت التعبير على ذلك في املشاورات 
حول اجلوع واألمن الغذائي والتغذية، تعالج 

األهداف اإلمنائية لأللفية في صيغتها احلالية، 
أعراض الفقر والتخلف، لكن غالبيتها تتجاهل 
األسباب األكثر عمقا. وقد تؤدي هذه الوضعية 
إلى إفراط التركيز على التخفيف القائم على 
املساعدات من األعراض، بدال من تقدمي حلول 

التنمية املستدامة على املدى الطويل.
وكما مت التأكيد أعاله، فإن العديد 

من القيم واملبادئ املنصوص عليها في 
إعالن األلفية ليست هي الوحيدة التي ال 
تزال صاحلة، فهي مطلوبة أكثر نظرا إلى 
استعصاء التحديات العاملية. وينبغي أن 

يُبني  اإلطار اجلديد على القيم واملبادئ 
الواردة في إعالن األلفية ويدمجها، كما يجب 

أن يأخذ في احلسبان التحديات الناشئة 
واملرتبطة باالستدامة بجميع أبعادها – بيئية 

واجتماعية واقتصادية. وينبغي أن يضمن 
أال يتحقق النمو االقتصادي على حساب 

الكوكب، وال يستبعد قطاعات واسعة من 
السكان من مزايا التقدم في عملية التنمية.

ومثلما عبر عنه أحد املشاركني في 
املشاورات حول املياه:

“لقد وفرت األهداف اإلمنائية لأللفية أرضية 
مشتركة توافق جميع األطراف املعنية على 

أساسها وتخطط وتنفيذ التنمية. ومع 
ذلك، فقد أحدثت األهداف اإلمنائية لأللفية 

ظاهرة عن غير قصد، إنها أحدثت فواصل بني 
القطاعات – التعليم له غايته اخلاصة، واملياه 

لها غايتها اخلاصة، إلخ، بحيث أن كل واحد 
يعمل مبعزل عن اآلخرين في حيزه وال يتحدث 

مع اآلخرين وال يتابعهم من أجل حتقيق تضافر 
اجلهود والقواسم املشتركة. “

النهائي للمشاورات حول  التقرير  وفي 
الصحة:

اإلمنائية لأللفية  األهداف  “لقد ساهمت 
أيضا في جتزئة الُنُهج بخصوص التنمية: بني 
بالصحة،  املتعلقة  لأللفية  اإلمنائية  األهداف 

وغيرها من األهداف اإلمنائية لأللفية ، مثل 
املساواة بني اجلنسني؛ وبني األهداف اإلمنائية 

التي أغفلتها خطة  واألولويات  لأللفية 
اإلمنائية لأللفية.” األهداف 

واجلوع  بالفقر  املعنية  املفردة  الغايات  يعكس “إن فصل  مما   – والتعليم  واملياه  والصحة  والتغذية 
قد   – املتحدة  لألمم  التابعة  الوكاالت  عمل مختلف 

اجملزأ لألهداف،  التنفيذ  إلى حد كبير في  ساهم  
القطاعات  واملتعددة  املنسقة  املساعي  أفشل  مما 

وأكثر  أكبر  مستدامة  حتسينات  إلجناز  الضرورية 
استخدام  إن  والتغذية.  الغذائي  األمن  في مجالي 
أدوار مختلف  يوضح  املستوى  عالي  متكامل  إطار 

منسقة  بأعمال  القيام  يسهل  أن  ميكن  القطاعات 
وال ميكن  وكلها ضرورية،    - القطاعات  ومتعددة 

لعمل من هذه األعمال وحده أن يحقق أهداف األمن 

” والتغذية.  الغذائي 
والتغذية الغذائي  واألمن  اجلوع  حول  املشاورات 
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التداخالت بني مختلف التحديات اإلمنائية 
منصوص عليها في الفصل الثالث. وقد 

متت اإلشارة أعاله إلى أن احلكم املستجيب 
واملسئول والشفاف والقوي هو في حد ذاته 
نتيجة للتنمية، ولكن أيضا داعم أساسي 

يساعد على حتقيق األهداف األخرى. وينطبق 
األمر نفسه إلى حد كبير على قضايا أخرى 
تناولتها مواضيع املشاورات اإلحدى عشرة.

التعليم  إلى  بالنظر  وميكن توضيح ذلك 
الذي يعتبر حقا من حقوق اإلنسان 

األساسية، وهدفا في حد ذاته،  ولكن أيضا 
أداة متكينية تساعد على حتقيق أهداف 

أخرى. وبالفعل، أشار أحد املشاركني في 
املشاورات التي أجريت في مالوي إلى 

للتنمية،  الفقري  العمود  بوصفه  التعليم  
في حني أكد أحد املشاركني في املشاورات 

التي أجريت في البرازيل أنه هو األساس الذي 
َّكن من حتقيق جميع األهداف األخرى من  مُي

لأللفية. اإلمنائية  األهداف 
ودعت املشاورات حول النزاع والعنف 

والكوارث إلى خلق تعليم يأخذ بعني االعتبار 
النزاعات، ويلعب دورا في تعزيز التسامح 

وبناء السلم وحل النزاعات. وقد لفتت 
االنتباه أيضا إلى احلاجة إلى بنية حتتية 
تربوية آمنة جلعل األطفال في منأى عن 

مخاطر الكوارث. وبالنسبة إلى االستدامة 
البيئية، مبا في ذلك االستخدام املستدام 

للطاقة واملاء واألرض، يعد التعليم جوهريا 
في تنمية الفهم حول كيفية تعامل 

األشخاص مع البيئة واعتمادهم عليها. 
وفي الواقع، دعت املشاورات حول االستدامة 

التعليم  في  حتويلية  تغييرات  إلى  البيئية 
لرفع مستوى معرفة  املدارس وخارجها  داخل 

العاجلة  والضرورة  االستدامة  حتديات 
احترام  وتشجيع  اجلذرية،  أسبابها  لتناول 

مهما  التعليم  ويعتبر  الكوكب.  موارد 
االختيارات  ولتشجيع  التغذية،  سوء  ملعاجلة 

املمارسات  ولترقية   الصحية،  الغذائية 
الصحية اجليدة ألن جميعها يؤثر على النتائج 
الصحية. كما يحسن التعليم صحة النساء 

واألطفال ويؤثر على اختيار حجم األسرة. 
إن إدراج احلقوق اجلنسية وحقوق اإلجناب 

في املناهج املدرسية يساعد النساء على 
ضمان اختيارات مدروسة بشأن اخلصوبة. 

وفي املشاورات حول النمو والتوظيف، يؤدي 
التعليم دورا أساسيا في مساعدة الشباب 

على اكتساب املهارات املطلوبة إليجاد وظائف 
الئقة. وللتعليم أيضا دور آخر للحد من 

انعدام املساواة، شريطة أن يشمل اجلماعات 
املهمشة واملستبعدة – مثل الفتيات 

واألطفال وذوي اإلعاقة، واملثليني واملثليات 
-  ويعالج مسائل التمييز من خالل جعل 

الشباب واعني بحقوقهم. إن التعليم وخاصة 
التعليم املستكمل في الطور الثانوي، له 

تأثير مضاعف على متكني النساء والفتيات. 
وأوصت املشاورات حول احلكم بإدراج التربية 

املتعلقة مبكافحة الفساد كجزء من املناهج 
الدراسية الوطنية لدعم املشاركة في صنع 

القرار على نطاق أوسع.
العادل  التعليم  نتائج  حتقيق  يعتمد 

في  أثيرت  التي  القضايا  معاجلة  على  أيضا 
املسائل   – األخرى  املواضيعية  اجملموعات 

األخرى  املواضيعية  املشاورات  في  املتناولة 
ومؤثرات  متكينية  عوامل  مبثابة  ستكون 

التقدم(  عدم  )أو  حتسينات  إلدخال  حاسمة 
املثال،  سبيل  على  التعليم.  غايات  على 
من  املياه،  اآلمن على  انعدم احلصول  إذا 

مدرسة  عن  التالميذ  يتغيب  أن  جدا  احملتمل 
أيضا  بينت  وقد  املياه.  أجل جمع  من 

التالميذ  تزويد  أن  املياه  حول  املشاورات 
والنظافة  الصحي  الصرف  وخدمات  باملياه 

ويحسن  احلضور  يعزز  للجميع  الصحية 
من  املئة  في   49 ولكن،  واملساواة.  النتائج 
الشرب،  الصاحلة  املياه  إلى  تفتقر  املدارس 

البلدان  في  املدرس  املئة من  في  و55 
مزودة  غير  الدخل  واملنخفضة  املتوسطة 
حول  )املشاورات  الصحي  الصرف  مبرافق 

وجتب   .)14 ص  النهائي،  التقرير  املياه، 
في  والديناميات  السكان  منو  مراعاة  أيضا 

التعليم. مخطط 
لم  فإذا  الكامنة  الدوافع  فهم  يجب   

على  سلبي  تأثير  لها  فسيكون  تعالج 
املنشود.  للهدف  املستدام  التحقيق 

التأثير  في  التعليم  مثل  مثلها  والصحة 
فيها،  واملساهمة  أخرى  أهداف  حتقيق  على 

النتائج  على  بدورها  تؤثر  أنها  حني  في 
اجليدة  الصحة  تعتمد  حيث  الصحية. 

األخرى:  اإلمنائية  اجلوانب  من  العديد  على 
والطاقة  اجلنسني،  بني  واملساواة  كالتعليم 

والصرف  واملياه  والتغذية  املستدامة 
املناخية.  التغيرات  مع  والتكيف  الصحي، 

والشيخوخة،  السكاني  النمو  ويؤثر 
له،  اخملطط  غير  العمراني  التوسع  وكذا 

أمر  واحلكم   وعلى جودتها.  الصحة  على  
اجليدة.  الصحية  اخلدمات  تقدمي  في  أساسي 

على  ضغوطا  والكوارث  النزاعات  وتضع 

طالب ميلؤون اإلستمارات في بنغالديش
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في  املوجودة  تلك  وحتى  الصحية،  اخلدمات 
واالستهالك  اإلنتاج  أمناط  وتُرى  اجلوار.  دول 

تدعم  أنها  على  املستدامة  غير  والنمو 
املعدية،  غير  لألمراض  السريع  االنتشار 
الوفيات  من  املئة  في   65 والتي سببت 

املئة منها في  في  و80  في عام 2010، 
واملتوسط.  املنخفض  الدخل  ذات  البلدان 

 50 )أكثر من  الزيادات  املزيد من  ويتوقع 
خاصة في   ،2030 بحلول عام  املئة(  في 

حول  )املشاورات  آسيا  وجنوب  أفريقيا 
لقد   .)47 ص  النهائي،  التقرير  الصحة، 

تلبية  عدم  أن  أفريقيا  في  املشاورات  بينت 
إلى  الناس  غالبية  دفعت  الطاقة  متطلبات 
وسبل  للطاقة  كمصدر  الفحم  إلى  اللجوء 

املناطق  أجزاء  بعض  وفي  الريف  في  العيش 
الصحة.  على  سلبية  آثارا  يترك  مما  احلضرية 

املستوى  على  املساواة  انعدام  أن  ويعتبر 
القائمة،  التجارية  األنظمة  في  العاملي 

ونقل  املعرفة  على  املطبقة  تلك  فيها  مبا 
في  األدوية  على  احلصول  تعيق  التقنية، 

النامية. البلدان 

وظائف أفضل ونحاسب احلكومة في حني نفتقر إلى التعليم املناسب. لذلك يجب علينا “إن نقص التعليم هو السبب اجلذري لوفيات األمهات في زامبيا. فكيف نحصل على 

االستثمار في التعليم في املراحل االبتدائية والثانوية واجلامعية. ”
زامبيا الوطنية،  املشاورات  لوساكا،   ، مفتوح  لقاء 

رائد اجملتمع الشبابي من ساو باولو يكتب أولويات مجموعته خالل املشاورة املنعقدة في بلفورد، روكسو، البرازيل، 
كانون الثاني/ يناير 2013 )مصدر الصورة: خوسيفال اندراد دي سوزا بينتو(
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النهائي للمشاورات  التقرير  يبني  وكما 
الصحة: حول 

‘’يتطلب حتقيق املزيد من النتائج في 
حتسني الصحة املزيد من تضافر اجلهود 

في مجاالت الصحة والقطاعات األخرى. 
وميكن تسهيل ذلك بصياغة األهداف بحيث 

يستوجب حتقيقها انسجام السياسات واحللول 
املشتركة في قطاعات متعددة، بعبارة أخرى، 

باستعمال نهج يعتمد على احلكومة بأسرها، 
أو نهج يدمج الصحة في كل السياسات.

باحلكم: يتعلق  وفيما 
يتعلق  فيما  للحكم  أكبر حتد  “يتعلق 

باتساق السياسات باتخاذ القرارات داخل 
احلكومات وبني احلكومات، حيث  يتم في 

أغلب األحيان جتاهل أولويات الصحة العامة 
لفائدة مصالح أخرى، على سبيل املثال، 

التجارية.” العالقات  مصالح 
وأوصت املشاورات املواضيعية حول 

احلكم بأنه ‘’يجب أن تكون حقوق اإلنسان 
التأكيد  مقياسا التساق السياسات”. ومت 

بوضوح في املشاورات على الروابط بني توفير 
املياه والطاقة واألمن الغذائي:

احلديث  اجملتمع  في  نواجهها  التي  “املشكلة 
اليوم هي أننا ننسى الروابط بني املياه 

النقائص  تناول  إلى  ومنيل  والغذاء.  والطاقة 
في كل من هذه املوارد مبعزل عن بعضها 

البعض ونحاول سد هذا النقص دون فهم 
التي قد تنجم عن أعمالنا.  كامل لآلثار 

على سبيل املثال، إذا أردنا إنتاج األغذية في 
الطبيعي  البيئي  نظامه  يتحمل  ال  موقع 

املشكلة  نحل  املفضلة،  الزراعية  محاصيلنا 
عن طريق ضخ املياه اجلوفية أو نقلها 

باألسمدة  ومزجها  من مسافات طويلة 
ويؤدي هذا  احملاصيل.  منو  لتسهيل  )الطاقة( 
احلل عادة إلى إعادة توزيع املوارد التي تؤذي 

وتنهك  اإليكولوجية  النظم  املطاف  آخر  في 
مشارك في  لكوكبنا.”  الطبيعية  الدورة 

املياه املشاورات حول 
الحظت املشاورات حول النزاع والعنف 

والكوارث ما يلي:
“لبناء السلم املستدام وضمان التحرر من 

اخلوف، يجب على خطة التنمية ملا بعد عام 
2015 أن تعالج الطبيعة الهيكلية لألسباب 

األساسية للنزاعات والعنف، وانعدام األمن، 
مما يعني التركيز على سيادة القانون، واحلكم، 

واملساواة، وتوفير فرص اقتصادية “.

كل ما سبق ذكره يعزز الدعوة إلى 
وضع أهداف مستقبلية في إطار يعكس 

النهج القائم على حقوق اإلنسان والقيم 
األساسية مثل املساواة والعدالة والتحرر 

من انعدام األمن والعنف، وكذا احترام 
الطبيعة. ويجب أيضا استخدام هذا 

اإلطار كأساس لوضع نظام ملراقبة التقدم 
احملرز – بعبارة أخرى، ميكن متابعة إجناز كل 

هدف، وتفادي العزلة واملنافسة بني األهداف، 
التقدم الشامل  كما ينبغي أيضا متابعة 

بالنسبة إلى اإلطار العام.
هذا اإلطار لتصميم األهداف يعني أنه 
جتب مراعاة قضايا االستدامة واآلثار بعيدة 

املدى على البيئة، على سبيل املثال، عند 
الرامية إلى معاجلة قضية  التدابير  حتديد 

توفير الغذاء واألمن، واملياه، والطاقة، واملرافق 
واتساق  التنسيق  ويعد  والسكن.  الصحية 

السياسات أمور جوهرية. على سبيل املثال، 
اجلهود الرامية إلى توفير حوافز تشجع 

للموارد  األكثر عقالنية وفعالية  االستخدام 
الطبيعية – السيما من خالل تسعيرها 

– قد تتعارض مع اجلهود املبذولة لضمان 
املياه صاحلة للشرب والطاقة للجميع.  توفير 

وقد يصعب على الفقراء دفع ثمن ما تعتبر 
احتياجات بشرية أساسية، والتي عادة تقدم 
مجانا أو على أساس الدعم. ولكن، سيكون 
التقدم محدودا في معاجلة ظاهرة االحتباس 

احلراري من دون تثمني املياه وفهم صلتها 
بالطاقة. والبد من مراعاة قضايا االستدامة، 
النمو االقتصادي  وينبغي أيضا تكييف مناذج 

االجتماعية. احلماية  ونظم 
الهيكلية في  التغيرات  تقرير  وعند 

االقتصاديات الرامية إلى إحداث مزيد من 
فرص العمل املنتجة، وخاصة تلك املتعلقة 

بقطاع الزراعة، جتب مراعاة كيفية تأثير 
اإليكولوجية  النظم  املقترحة على  التغييرات 

وأيضا عند  بالتغذية احمللية.  والتزويد  احمللية 
وضع السياسات األخرى التي تهدف إلى خلق 
فرص عمل يجب مراعاة تأثيرها احملتمل على 
التعرض للكوارث. على سبيل املثال، أعربت 

مشاركة في جامايكا عن مخاوف بشأن 
أثر سياسات احلكومة على تطوير قطاع 

السياحة في غرب جامايكا من خالل منح 
تراخيص لبناء فنادق على شاطئ البحر. 

وقالت إنها شعرت بتداخل بني أهداف خلق 
فرص العمل واحلاجة إلى حماية السواحل 

والتأكد من أن هذه السياسات لم جتعل 
اجملتمعات أكثر عرضة للكوارث.

كل ما سبق ذكره ال ينبغي أن يحول 
االنتباه عن األهمية األساسية لتحديد 

مجموعة من األهداف الواضحة املعالم 
والقابلة للقياس والواقعية  واجلريئة والتي 
من شأنها أن حتفز العمل لتحسني النتائج 

املرجوة.

تغيير حتويلي أجل  �دعوات من 
األشخاص  على  مرتكز 

دعت املشاورات إلى حتقيق أهداف أكثر 
طموحا، وباإلضافة إلى هذا، هناك دعوات 

أخرى إلعادة توجيه مسار تنميتنا بطريقة 
طموحة. هذا ما مت التعبير عنه في الدعوات 

من أجال تغيير حتويلي يحمل في طياته 
عبارات الثقة بأننا منلك املعرفة والقدرة 

على القيام مبثل هذا التحويل شريطة أن 
الدولي اإلرادة للعمل بشكل  يكون للمجتمع 
جماعي للمضي قدما وحتقيق هذا الطموح. 

التحويلي يجب وضع  التغيير  ولتحقيق 
وفرصهم  وتطلعاتهم  وحقوقهم  األشخاص 

في بؤرة التنمية: على سبيل املثال من 
أجل انتهاج طرق جديدة لتمكني التعليم 

والتعلم؛ وطرق جديدة ندير بها ونقدر املوارد 
التساؤالت حول  كما يطرح  الطبيعية. 

النمو االقتصادي الذي ال يعبر الناس فيه عن 
آرائهم والذي ال ينشئ عمالة وال يبالي بثمن 

الطبيعية. املوارد  استنزاف 
ويستلزم التغيير التحويلي أيضا 

تغيير الطريقة التي يتم التعامل بها في 
اجملتمع الدولي مبا في ذلك إقامة روابط 

أفقية متجهة إلى األعلى وإلى األسفل بني 
األولويات احمللية والوطنية  والعاملية. وهذا 

ما سيمكن األشخاص في اجملتمعات احمللية 
إلسماع أصواتهم وجعلها في احلسبان على 
املستويات العليا والتحرك لتحسني حياتهم 
وحياة أسرهم ومجتمعاتهم. كما ستوسع 

من اآلليات التي تعزز املساءلة واملراقبة 
القائمة على املشاركة وجبر األضرار. كما 

تستلزم إعادة النظر في استخدام الناجت احمللي 
اإلجمالي كمقياس ملستوى التقدم في عملية 

التنمية مع االعتماد على التدابير املراعية 
للبيئة والتي محورها اإلنسان. وتقتضي 

من جهة أخرى، تعزيز الشراكات اجلديدة مع 
القطاع اخلاص الذي قد يُشكِّل مؤثرا حاسما 
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للتغيير إذا وجدت ضمانات تنظيمية مناسبة 
مع االعتراف بأن عمليات اإلنتاج املستدامة 
هي أيضا مربحة جتاريا. تقترن النداءات من 

أجل التغيير التحولي بالتحذيرات ضد عدم 
جدوى وخطورة محاولة حتقيق تقدم مستدام 

من خالل تغيير “تدريجي” أو باالستمرار في 
وضع “بقاء األمور على حالها”.

ضرورة أن تكون اخلطة املقبلة عاملية  

إلى وضع خطة  تدعو جميع املشاورات 
بأن في عاملنا  البد من االعتراف  عاملية – 

التحديات  تكون  يزداد شمولية،  الذي 
مرتبطة  البلدان  وجميع  عاملية  اإلمنائية 

وقيم  قضايا  فهناك  بعضا.  ببعضها 
اإلنسان،  حقوق  البلدان:  إلى جميع  متتد 

وهناك  واألمن.  واملساواة  واالستدامة، 
معاجلتها معاجلة  من  البد  وحتديات  قضايا 

العاملية  اإلمنائية  التحديات  إن  جماعية. 
لهذه  العاملية  والطبيعة   – الرئيسية 

أن تقتصر على تقدم  ال ميكن  التحديات – 
النامية  للدول  املساعدات  الغنية  الدول 

النهج  ألن هذا  املدقع،  الفقر  على  للقضاء 
احلسبان  في  يأخذ  ال  للتنمية  ‘االعتيادي’ 

املشاورات.  من  املنبثقة  الرئيسية  النقاط 
تتمثل في  أخالقية ملحة  هناك ضرورة 

التغلب  في  الغنية  البلدان  مساهمة 
انعدام  وكذلك في معاجلة  الفقر،  على 

العالم من خالل إصالحات  املساواة عبر 

متثل  التي  واملالية  التجارية  املؤسسات  في 
كما يجب  للفقر.  اجلذرية  األسباب  سببا من 

الطليعة  تكون في  أن  الغنية  الدول  على 
االستهالك  أمناط  إلى  التحول  بخصوص 

باحلوافز  أن تبني –  ويجب  واإلنتاج املستدامة، 
املعرفة  كيف ميكن تسخير   – املناسبة 
الهدف  هذا  لتحقيق  املوجودة  والتقنية 

االجتماعي.  واالستقرار  السلم  تهديد  دون 
على حتديات  للتغلب  شراكات  بناء  ويجب 

بلد على عاتقه  يأخذ كل  حيث  االستدامة، 
مسؤوليته  ويتحمل   واملسؤوليات  االلتزامات 

لها. بوفائه  اخلاصة 
املساواة  وانعدام  السكان،  ديناميات  إن 
وحتقيق  املرأة،  والعنف ضد  بني اجلنسني 
املياه  وأمن  للجميع،  املستدامة  الطاقة 
ذي  والتعليم  املستدام،  الغذائي  واإلنتاج 

ونوعية  الصحية،  واخلدمات  اخملتلفة  النوعية 
حتديات  كلها  تعتبر  العمل،  وفرص  الوظائف 

إلى آخر  بلد  يختلف اإلحساس بها من 
أن  وبالرغم من  العالم.  أنحاء  في مختلف 

تشير جميع  عاملية،  تكون  أن  ينبغي  اخلطة 
املشاورات إلى ضرورة وجود بعض املرونة 

الظروف  مع  العاملية  األهداف  لتكييف 
تقرير  التأكيد عليه في  مت  وكما  احمللية. 

الصحة: املشاورات حول 
“يجب أن يكون أي هدف صحي 

حيث جند في كل  عامليا.  مستقبلي مالئما 
املالية  املوارد  إلى  وأفراد يفتقرون  بلد أسر 

للوقاية من  الرعاية  أو  والطب،  والتغذية 
كل بلد  ومع ذلك،  األمراض ومعاجلتها. 

الغايات  أن تكون  يجب  يختلف عن اآلخر: 
األولويات  مع  للتكييف  قابلة  واملؤشرات 

بلد.” لكل  الصحية  والظروف 

فيما يخص البيانات  حتفظات  

بوضوح  دعت  املشاورات  أن  رأينا  لقد 
خضوعا  أكثر  حلكم  عال  وبصوت 

يترك  أن  دون  استجابة  أكثر  للمساءلة 
االعتراف  ومت  الركب.  عن  متخلفا  أحدا 

أوجه  ومعاجلة  املساءلة  لضمان  أنه  أيضا 
من  املزيد  توفير  يحب  املساواة،  انعدام 

جديدة  وأنواع  أفضل  بيانات  أي  البيانات، 
سهلة  تكون  بيانات  وكذا  البيانات  من 

ثورة  قيام  إلى  احلاجة  تكررت  كما  املنال. 
املناسبات. من  العديد  في  بيانات 

وفي سياق ضمان  نهج عاملي قائم على 
اتفاق واضح على أن  حقوق اإلنسان، هناك 

اجملمعات  يكون على  أن  ينبغي  ال  التركيز 
البيانات  على  أيضا  ولكن  فقط  الوطنية 

واملنطقة  الدخل  حسب شرائح   - املفصلة 
اجملموعات  حسب  وكذلك  واجلنس  اجلغرافية 
إقصاء.  األكثر  وخاصة  املعنية  االجتماعية 

التركيز على  فإن  أعاله،  وكما متت مناقشته 
العناية  عن  االنتباه  تبعد  اجملمعة  املؤشرات 

ال  التي  وحرمانا  تهميشا  األكثر  بالفئات 
تزال في املؤخرة. 

دعت املشاورات حول انعدام املساواة إلى 
املشاركة في مسارات املتابعة املدعمة بتدابير 

لتعزيز القدرات وتغطية املتابعة الوطنية 
واحمللية والتقييم وجمع البيانات وحتليلها. 
وستكون هناك حاجة إلى هذه العمليات 

لتتبع آثار السياسات والتشريع وامليزانيات 
والبرامج مبا في ذلك تلك األكثر تهميشا 

وحرمانا. ويجب أن يكون هناك تقييم قائم 
على املشاركة لهذه التدابير وآليات املتابعة 

التي يقوم بها املواطنون محليا وكذا 
املعلومات حول التقدم واألداء. غير أن هذه 

املشاورات واملشاورات حول االستدامة البيئية 
تشيران إلى أنه من أجل فعالية املتابعة من 

جانب املواطن، حتتاج اجملتمعات احمللية والفئات 
الضعيفة إلى احلصول على األدوات الالزمة 

التي تسمح بفعالية هذا النوع من املتابعة 
)مثال، التعليم، والقدرات واملوارد  واملعلومات(.
هناك اتفاق على وجود طرق جديدة لقياس 

املستدامة، مع مبادرة دولية جديدة لتحسني نوعية “نحن ندعو أيضا إلى ثورة البيانات من أجل التنمية 
اإلحصاءات واملعلومات املتاحة لألشخاص واحلكومات. ويجب 
علينا أن نتحرك بقوة لالستفادة من التقنية اجلديدة، وحشد 

املصادر، وحتسني االتصال لتمكني األشخاص بإمدادهم 

مبعلومات حول التقدم احملرز نحو حتقيق األهداف املرجوة. ”
ص21 املستوى،  رفيع  الفريق  تقرير 
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األهداف التي لم تكن سابقا محل قياس. مثال، 
أكدت املشاورات حول احلكم أن االلتزامات حول 
احلكم وحقوق اإلنسان قابلة للقياس وأن هناك 
مجموعة واسعة من مصادر البيانات ميكن أن 
نستنبط منها مؤشرات للحكم الدميقراطي 

وحقوق اإلنسان ملا بعد عام 2015. وميكن 
قياس استقاللية القضاء وسهولة اللجوء 

إليه مثلما ميكن قياس األمن الشخصي 
واملشاركة السياسية. وعالوة على ذلك، هناك 
مجال للغايات اخلاصة ببعض القطاعات حول 

وشفافية املالية العامة ومساءلة املواطن. وقد 
يشمل إطار املساءلة واملراقبة آليات مراجعة 

النظراء أو بطاقات نقاط ميألها املواطنون أو 
كالهما، حيث يقيس املواطنون مدى نوعية 

اخلدمات التي توفرها احلكومات ثم يليها 
االستماع إلى الشواغل االجتماعية حيث 

يُشرك مقدمو اخلدمات وأعضاء اجملتمع املدني 
مباشرة بعضهم بعضا.

والوقاية من  النزاعات  إن مؤشرات 
مناذج  توجد  ولكن  نسبيا،  العنف جديدة 

أمثلة على كيفية قياس  وأدوات متنح 
االستدامة  املشاورات حول  والحظت  التقدم. 

اآلثار  وأدوات متابعة  أن مناهج  البيئية 
مثل  بالفعل  موجودة  اخلارجية  البيئية 

واحملاسبة  الطبيعي  املال  رأس  احملاسبة على 
لبيئية. ا

وتشير املشاورات حول كل من 
احلاجة  إلى  والصحة  السكانية  الديناميات 

جلمع  الوطنية  القدرات  تطوير  إلى  مستقبال 
واالقتصادية  االجتماعية  البيانات  وحتليل 

بالعمل  املتعلقة  وتلك  والدميغرافية 
املستقبلية  التصورات  إعداد  إلى  وكذلك 

اإلحصاءات  مع  الدميغرافية  البيانات  ودمج 
املعقدة  والبيئية  واالجتماعية  االقتصادية 

املوارد  املزيد من  ويجب تكريس  األخرى. 
وضمان  الوطني،  املدني  التسجيل  لتحسني 

حسب  مفصلة  سكان  معطيات  توفير 
السن واجلنس ودرجة اإلعاقة وما إلى ذلك 

ومتابعتها  وتنفيذها  البرامج  لتصميم 
املشاورات حول  وأوضحت  الفوارق.  ومعاجلة 

بدراسات  القيام  ضرورة  والتوظيف  النمو 
وأدوات  املصطلحات  وتوحيد  العمل،  حول 

باخلبرة  الغنية  الدول  وتتمتع  الدراسات. 
الالزمة ملساعدة  املوارد  تستثمر  أن  وينبغي 

هذه  مثل  لتنفيذ  فقرا  األكثر  البلدان 
نسبيا. تكلفة  وبأقل  الدراسات 

املتمثلة  احليوية  املهمة  مع  وبالتوازي 
التقليدية،  اإلحصاءات  أشكال  تعزيز  في 

البيانات  جلمع  جديدة  مبتكرة  وسائل  توجد 
املالي  االستثمار  من  بقليل  تنفيذها  ميكن 
أن تسد ثغرات مؤشرات  والتي ميكن أيضا 

تقنيات  استعمال  وتشمل  املتابعة، 
القصيرة  الرسائل  إرسال  مثل  جديدة 

التصورات  أن تكون  وميكن  وحشد املصادر. 
احلياة  نوعية  إلى  واالستجابات  النوعية 
أهمية  بقدر  مهمة  بالرفاهية  والشعور 

ودعت  بالنتائج.  اخلاصة  ية  الكمِّ التدابير 
استقصائية  بدراسات  القيام  إلى  املشاورات 

اخلدمات  ومستعملي   / املشاركني  حول 
األخرى  واخليارات  التركيز،  ومجموعات 

على  القائم  والتقييم  الكيفي  للتقييم 
ودعت  احملرومة.  الفئات  املشاركة مع 

تقارير  إعداد  إلى  التعليم  املشاورات حول 
املدارس  التي تشمل  والعمليات  اآلليات  حول 

واجملتمعات. ومع ذلك، ال بد من القيام 
تلك  وتوحيد  لتنفيذ  فقط  ليس  بجهود 

أيضا  ولكن  البيانات  اجلديدة جلمع  املناهج 
االستثمار في  على سوء  التغلب  لضمان 

التقليدية. اإلحصائية  األنظمة 
املشاورات حول  كما صدرت من 

في  يتمثل  عام  هدف  لوضع  دعوة  الصحة 
يلم  أن  ميكنه  للجميع’’  الرفاه  ‘’استدامة 

األخرى  واجلوانب  الصحة  بني  بالروابط 

الرقابة  يتجاوز  خيار  وهناك  الرفاه.  من 
مختلف  قياس  إدراج  في  يتمثل  القطاعية، 
بالرقم  املتعلق  اجلانب  مثل  احلرمان  جوانب 

الذي  األبعاد،  متعدد  للفقر  القياسي 
إحدى  منه  تعاني  الذي  احلرمان  يظهر 

األسر )أو أحد األطفال( في وقت واحد، 
مثل  الفقراء  أفقر  على  الضوء  وتسليط 
ألوان حرمان في  من  يعانون  الذين  أولئك 
الضوء  القياس  ولن يسلط هذا  واحد.  آن 

فحسب،  األبعاد  املتعدد  الفقر  تغيرات  على 
اإلقصاء  في  االجتاهات  أيضا  سيوضح  ولكن 

والتهميش. االجتماعي 

امللخص

تبني املشاورات أوال وقبل كل شيء رغبة 
كبرى عبر العالم لدى الشعوب لالضطالع 
العالم وتغييره.  بدور محوري في تشكيل 

وأكدت أن اجملاالت األساسية التي تغطيها 
األهداف اإلمنائية لأللفية ال تزال ذات أهمية 

الناس  إلى  بالنسبة  وليس فقط  حاسمة، 
البلدان األكثر فقرا.  الذين يعيشون في 

يجب أن تكون املهمة األولى ألي إطار تنمية 
جديد هي استكمال األعمال التي لم تنجز 

بعد من األهداف اإلمنائية لأللفية وضمان 
الالزمة إلجناز تلك  استمرارية االستثمارات 

اجملاالت ضمن غايات األهداف اإلمنائية لأللفية 
التي ال تزال جزئية في طبيعتها.

لوحة إليرينا ستيفانوفيتش، ثمانية أعوام، املشاركة في مسابقة الرسم عن 
“صربيا التي أريدها” التي من خالله تطرح رؤيتها عن صربيا ملا بعد 2015 

)مصدر الصورة: مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية في صربيا(
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وفي الوقت نفسه هناك دعوة إلى 
تعزيز الطموح من أجل الوصول إلى بقية 
زالوا يعيشون في  شعوب العالم الذين ما 

حاالت فقر مزرية وفي احلرمان والظلم. 
فيما  الصفر’’  ‘’نقطة  لبلوغ  وهناك دعوات 

وجتاوز  العاملية،  احلالية غير  يتعلق باألهداف  
ية التي ال تلبي قضايا اجلودة  األهداف الكَمِّ

لتحقيق منهج  املنعزل  النهج  وإلى جتاوز 
اإلطار  وينبغي على  تكامال وشمولية.  أكثر 
أن يصوغ نهج حقوق اإلنسان القائم على 

العاملية  والقيم  ‘’قطاعي’’،  كل هدف 
واألمن. والعدالة  للمساواة 

وهناك دعوات أخرى تفوق األهداف 
التي  التحديات  وتشمل  لأللفية  اإلمنائية 
لرفاهنا  بالنسبة  اآلن حاسمة  أصبحت 

تناول إعالن  لقد  الشامل املشترك. 
واملبادئ  العناصر  العديد من هذه  األلفية 
ولكنها لم تكن ضمن األهداف اإلمنائية 
لأللفية. وهنا تبرز أربع قضايا، أال وهي: 

واحلكم  الالئقة؛  والوظائف  الشامل  النمو 
واالستدامة  واألمن؛  والسلم  واملساءلة؛ 
املشاركة في  أيضا  بينت  لقد  البيئية. 
أهمية  املشاورات بوضوح  غالبية هذه 

وال تطالب الشعوب  القيم مثل املساواة. 
بالتغذية  أيضا  تطالب  بل  فقط،  بالتعليم 

والكرامة  واملشاركة  والعدالة  والصحة 
الدائم  التقدم  يتحقق  لن  ولذلك  للجميع. 

إذا ترك الناس متخلفني عن الركب.
وأشارت املشاورات بقوة إلى أنه ال 

العاملية  التحديات  التطرق إلى   ميكن 

إجباري  فالتقدم  بطريقة معزولة:  اليوم 

في كل اجملاالت وفي نفس التوقيت. 

وهناك حاجة إلى اتباع نهج شامل قائم 

على حقوق اإلنسان يأخذ في احلسبان 

وال ميكن  أبعادها.  مسألة االستدامة بكل 

فصل خطة احلد من الفقر عن األعمال 

أن يقيم  ويجب  الضرورية حلماية كوكبنا. 

املتكامل صلة واضحة بني خطة  النهج 

احلد من الفقر املتعدد األبعاد الوارد في 

التنمية  وحتقيق  لأللفية  اإلمنائية  األهداف 

التنمية  الفقر في إطار  احلد من  املستدامة: 

املستدامة  التنمية  تشير  حيث  املستدامة 

إلى اإلطار الذي يستعمل نهج حقوق 

االقتصادية  القضايا  ويشمل  اإلنسان 

البيئية. واالستدامة  واالجتماعية 

وختاما، أشارت املشاورات إلى ضرورة 

قيام ثورة البيانات ووضع إطار قوي يتيح 

املساءلة  التقدم وضمان  الشعوب  متابعة 

املشاورات  اعتبار  وينبغي  التنفيذ.  أثناء 

في حد ذاتها بداية ثورة البيانات: فهي 

منوذج لعملية قائمة على املشاركة جلمع 

والفوائد  أنها مثال للخيارات  كما  البيانات، 

ملنح املواطنني تعبير أكبر وفرص أوسع 

n للمشاركة. 

ت ظا ملحو

مجموعة األمم املتحدة اإلمنائية جتمع االثنني وثالثني )32( صندوقا، وبرنامجا، ووكالة، وإدارة، ومكتبا التابعة لألمم املتحدة والتي تلعب   1
دورا في التنمية. الهدف املشترك للمجموعة هو تقدمي دعم أكثر متاسكا وفعالية وكفاءة للبلدان التي تسعى إلى حتقيق األهداف 

اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية.

 www.myworld2015.org  2

انبثقت األهداف اإلمنائية لأللفية من إعالن األلفية وكذلك من مؤمترات األمم املتحدة التي عقدت في العشرية السابقة لها، لكن لم   3
تشارك الشعوب في وضعها إال قليال. وقد انتقدت بعض اجلماعات األهداف اإلمنائية لأللفية ألنها تعكس رؤية محدودة وبسيطة 

للتنمية: رؤية تتجاهل الروابط بني القضايا فضال عن األسباب اجلذرية للفقر وعدم املساواة والتمييز. 

الديناميات السكانية وآثارها أخذت حيزا كبيرا في املناقشات التي دارت في آسيا واحمليط الهادئ، مبا في ذلك فيتنام، مثال. “تخضع   4
فيتنام لعملية دميغرافية فريدة من نوعها. هناك عدد كبير من السكان الشباب وفئة سكانية أخرى تبلغ سن الشيخوخة بسرعة مما 

يحدث حتديات وفرصا للشباب والكبار وللمجتمع بشكل عام. بالنسبة إلى الشباب، يتمثل التحدي في إيجاد فرص عمل ذات معنى 
ومنتجة. وبالنسبة إلى كبار السن، ال بد من تأمني الرعاية الكافية من الدولة والضمان االجتماعي في ظروف تدهور الرعاية األسرية 

التقليدية للمسنني. وتتفاقم هذه االجتاهات بفعل التوسع احلضري السريع، الذي يعيد تشكيل التوزيع السكاني في البلد وزيادة 
النمو االقتصادي في املراكز احلضرية، في حني يفرض ضغوطا على البيئة احلضرية واإلدارة احلضرية. وتُظهر هذه التغيرات الدميغرافية 

احلاجة إلى نظام حماية اجتماعية شامل للجميع.” تقرير حول املشاورات القطرية في فيتنام بشأن خطة ما بعد عام 2015.

اجلمعية العامة لألمم املتحدة، إعالن األلفية، األمم املتحدة، نيويورك، 2000،   5 
http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.pdf

معاجلة عدم املساواة، التقرير النهائي، ص53.  6

http://www.myworld2015.org
http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.pdf
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مجموعة متنوعة من أصحاب املصلحة وطرق التوعية 

أجريت  التي  الوطنية  املشاورات  من  الواردة  الرسائل  عن  تقريرا  الفصل  هذا  يقدم 
مبشاركة  املشاورات  هذه  الُقطرية  املتحدة  األمم  فرق  قادت  وقد  العالم.  حول  دولة   88 في 

حزيران/ حتى   2012 األول/أكتوبر  تشرين  من  الفترة  في  وأجريت  الوطنية،  احلكومات 
شاركت  وقد  التقرير.  هذا  في  ذكره  يرد  لن  ثّم  ومن  جاريا،  بعضها  واليزال   .2013 يونيو 

أقل  ذلك  في  مبا  الدخل،  ومتوسطة  منخفضة  البلدان  األحوال:  جميع  في  البلدان 
املرض  أعباء  ارتفاع  أو  بالنزاعات  املتأثرة  والبلدان  الساحلية  غير  والبلدان  منوا  البلدان 

األصلية.  الشعوب  ذات  والبلدان 

مليون صوت   |2 
من حول العالم

العملية التشاورية في تنزانيا مع الشباب حول 
خطة التنمية ملا بعد عام 2015، أثناء تصوير 

الفيلم الوثائقي “استمع إلينا” – )مصدر الصورة: 
األمم املتحدة/ صندوق األمم املتحدة للسكان(
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كان التركيز الرئيسي على الوصول إلى 
الفقراء واملهمشني: أي أولئك الذين لن تتاح 

لهم غالبا إمكانية املساهمة في النقاش 
حول ما بعد عام 2015. وتشمل هذه 

الفئات على سبيل املثال األطفال، والشباب، 
واملثليات واملثليني ومشتهي اجلنسني 

)LGBT(، والشعوب األصلية، والنقابات 
العمالية، والقطاع اخلاص في العديد من 

الدول، والنازحني، واملشردين، واملزارعني، ونزالء 
السجون، وأفراد العصابات. ولكن لم تكن تلك 

اجملموعات بأي حال من األحوال هي اجملموعات 
الوحيدة املشاركة. ففي كل بلد ومنطقة، 

شملت املشاورات مجموعة واسعة من 
أصحاب املصلحة. واشترك صانعو القرار 

الوطنيني واحملليني في هذه العملية في كل 
بلد، وكذلك اشترك ممثلون عن القطاع اخلاص، 

وأيضا على سبيل املثال، أفراد من القوات 
املسلحة في اإلكوادور والصحفيني ومعاهد 

البحث األكادميية في العراق. ويّسر إجراء 
العديد من املشاورات منظمات اجملتمع املدني 

احمللية، وجرى بعضها مع حكومات دون وطنية.
وقد اقترن هذا التنوع في املساهمني 

بتنوع في األدوات املستخدمة في التوعية. 
وتنوعت طرق التشاور من بلد إلى آخر، 
لكن معظمها جمع مزيج من دراسات 
أو  اإلنترنت مباشرة  استقصائية على 

تليفونية،  ومقابالت  بطريقة غير مباشرة، 

ورسائل نصية، ومواقع التواصل االجتماعي، 
واجتماعات  واملقابالت  التركيز  ومجموعات 

ألصحاب مصلحة متعددين. وفي حني 
اجتهت اجلهود إلى إشراك مجموعة واسعة 
من اآلراء، لم يتيسر دائما في بعض احلاالت 

الوصول إلى الفئات الضعيفة. )الوصف 
بالعملية  املتعلقة  للمسائل  الكامل 

مذكور في امللحق 1.(
وفي حني أن هذا الفصل يركز على 
التي عقدتها  الوطنية  نتائج املشاورات 
صراحة مجموعة األمم املتحدة اإلمنائية، 

فقد استفدنا كذلك من مدخالت 
والقطاع  املدني  اجملتمع  منظمات 

اخلاص، مبا في ذلك تلك الواردة من البلدان 
مرتفعة الدخل، ومن املشاورات مع الفئات 

التي أجريت حتت  السكانية املهمشة 
رعاية حملة ما بعد عام 2015. وطبيعة 

هذا التمرين - الذي عقدته أفرقة األمم 
املتحدة مع برامج التعاون اإلمنائي - تعني 

أن البلدان مرتفعة الدخل كانت أقل متثيال. 
بيد أن مدى احملادثات العاملية حول خطة 

التنمية اجلديدة قد استفادت من اإلجراءات 
التي أجرتها منظمات اجملتمع  واملشاورات 

املدني الدولية والوطنية في أوروبا وأمريكا 
الشمالية، وكذلك من عمل اللجان 

املتحدة. لألمم  اإلقليمية 

للبيانات  مصدر جديد  �مليون صوت: 
التنمية   حول حتديات 

حاولنا بقدر املستطاع أن نتحاشى فرض 
نظام صارم على هذه املواد الغنية واملتنوعة. 

الثراء والتلقائية في  فهناك خطر فقدان 
الرسائل، وال سيما فقدان التصورات املذهلة 

أحيانا عن ترابط حتديات التنمية املؤثرة 
على األشخاص ومجتمعاتهم. فكان لدى 
الوعي  املشاركني مستويات مختلفة من 
التقنية عن هذه املسائل، لكننا  واملعرفة 

حاولنا أن نتحاشى ‘ترجمة’ اإلسهامات إلى 
مصطلحات تقنية. ومع ذلك، فقد أدى تركيز 
الكمية الضخمة من املواد، وهو أمر حتمي، 

إلى بعض التنازالت. 
الثمانية  الوطنية  املشاورات  توضح 

مناحي  األشخاص من مختلف  أن  والثمانون 
تواجه  التي  التحديات  بديهيا  يفهمون  احلياة 

دون  بينهم  املشتركة  والروابط  التنمية 
والتقارير  اخلبرة  من  بالضرورة  االستفادة 

عبر طريقة التصويت التي ابتكرها برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وشركة بروكتر وجامبيل في تايالند، يقوم األطفال 
بتلوين أولوياتهم على رسم كرة أرضية خاص باستقصاء “عاملي”، بعد أن أدلوا بأصواتهم في مدرسة بان كلوجن 

هواي نا مبقاطعة فيتشابن، تايالند )مصدر الصورة: مارك كوجان/ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، تايالند، 2013( 

مناطق مهمة في التنمية مثل احلد من الفقر، والتعليم، “رغم أن تلك األهداف ]األهداف اإلمنائية لأللفية[ عاجلت 
والصحة، التزال الروابط املشتركة بني األهداف مفقودة 

- مما أدى إلى غياب التضافر ويشكّل موضع الضعف 

الرئيسي في جميع األهداف اإلمنائية لأللفية.”
إيران الوطنية،  القطرية  املشاورات  مشارك، 



45 للجميع  الكرامة  مع  مستدام  مستقبل   | نريد  الذي  العالم   : صوت  مليون 

تواجه  التي  للتحديات  املكرسة  التحليلية 
وقد خلق هذا  احلاضر.  وقتنا  التنمية في 
خطة  حول  الوطنية  واملشاورات  التقرير 

للبيانات،  جديدا  مصدرا  اجلديدة  التنمية 
احلوار حول نقاط  لكنه مصدرا يوجه 

االستعانة مبصادر  وأيدت طرق  االلتقاء. 
في هذه  استخدمت  التي  خارجية متعددة 

التيار  في  التي صدرت  اخلبراء  تقارير  العملية 
وغيره من احلوار حول ما بعد العام 2015.

قسمنا  فقد  التقرير،  هذا  وألغراض 
والثمانني  الثمانية  الوطنية  املشاورات 
ولكن  منطقة.  كل  بحسب  أجزاء  إلى 

مئات  أمام  املساءلة  تدابير  من  كتدبير 
الذين اشتركوا في  اآلالف من األشخاص 
مت  وطني  تقرير  دولة  فلكل  العملية،  هذه 

الُقطري.  املستوى  على  صحته  من  التأكد 
املشاورات  لنتائج  ترسيخ  على  وللحصول 

فاملصادر  حدة،  على  دولة  لكل  الوطنية 
الوطنية  التقارير  هي  لهذا  اكتماال  األكثر 

والثمانون.  الثمانية 
التي  التحليالت اإلقليمية  ولم حتاول 

تلت ذلك أن تلخص جميع املسائل التي أثيرت 
لكنها بدال من ذلك  البلدان،  في جميع 
استكشفت املواضيع األكثر بروزا. فقد 

برزت موضوعات مشتركة وكذلك اختالفات 
عديدة بني املناطق بل وفي داخل املناطق 
نفسها، مما يعكس احلاجة والدعوة إلى 

خطة عاملية من ناحية، وخطة تقبل املرونة 
لتأخذ في احلسبان السياقات اخملتلفة. ونأمل 

التقارير املتاحة  النهج اإلقليمي  أن يكمل 
األخرى التي تركز على االجتاهات العاملية. 

ونأمل كذلك من خالل إتاحة املواد اخلام 
أن يشترك احملللون املعنيون بشكل أكثر 

وينظروا إلى فئات أخرى - مثال االحتياجات 
اخلاصة واألولويات للبلدان متوسطة الدخل 

مثال أو البلدان التي عانت من النزاع، أو الدول 
اجلزرية الصغيرة النامية أو أقل البلدان منوا أو 

الساحلية. غير  البلدان 

�دعوات لإلبقاء على قنـوات
املشاورات مفتوحة 

فقد  السردي،  امللخص  من  يتضح  كما 
كبير  استعداد  عن  املشاورات  كشفت 
وضع  في  فقط  ليس  لالشتراك  وطلب 

التنفيذ  في  أيضا  ولكن  التنمية،  خطة 
تسمح  آليات  خالل  من  املستقبلي 

واجملتمع  احلكومات  مبساءلة  لألشخاص 
اخلاص.  القطاع  األحيان  وفي بعض   - الدولي 

جترى  مشاورات  يطلبون  ال  فاألشخاص 
حول  مستمرة  محادثات  وإمنا  واحدة،  مرة 

في  احلقيقة،  وفي  يريدونه.  الذي  املستقبل 
عالمات  رأينا  املشاورات،  هذه  عقد  أثناء 

التي  العديدة  املشاورات  عمليات  من  التعب 
محادثة  تظل  لكنها  املشاركة،  تتطلب 

ونأمل  البيانات.  الستخراج  واحدة  مرة  جترى 
للمجتمع  املسبوق  غير  االشتراك  يكون  أن 

هذا  في  املصلحة  أصحاب  من  وغيره  املدني 
مبثابة شرارة  ُجمعت  التي  املواد  وثراء  احلوار 
بني  الروابط  وحتفظ  ترسخ  عملية  في  البدء 
واملناقشات  اجملتمع  مستوى  على  املناقشات 
حول  والعاملية  واإلقليمية  والوطنية  احمللية 

العديد  ويرى   .2015 بعد عام  ما  خطة 
الوطنية  املشاورات  املصلحة  أصحاب  من 

اخلطة  ستتناول  أطول،  حلوار  كبداية 
بعضه  ويتطلب  بعضه،  اجلديدة  العاملية 

حتى  أو  محلية  أو  وطنية  استجابات  اآلخر 
. قليمية إ

دعوات  عن  املشاورات  كشفت  كما 
السياسة  صانعي  على  الضغط  لتصعيد 

تلك  حتقيق  عن  أكثر  مسؤولني  ليكونوا 

والعاملية.  الوطنية  املستويات  على  األهداف 
املشاورات  نتائج  تناقش  املرحلة،  هذه  وفي 

احمللي  املستوى  على  احلكومات  مع  الوطنية 
اإلقليمية.  احملافل  في  األحيان  بعض  وفي 

برزت  التي  اآلراء  احلكومات  وترى بعض 
قيم  كمصدر  املشاورات  تلك  أثناء  في 

الوطنية.  للتنمية  لتخطيطها  للمعلومات 
الدولية  احلكومية  العملية  مضي  ومع 

ذلك  في  مبا   - بتحديد خطة جديدة  املعنية 
بأهداف  املعني  املفتوح  العامل  الفريق 

تستفيد  قُدما،   - املستدامة  التنمية 
يقدمها  التي  املدخالت  من  األعضاء  الدول 

يقدمها  وكذلك  املستوى،  رفيع  الفريق 
وخارجها.  املتحدة  األمم  هياكل  داخل  اخلبراء 

لديهم  كان  استشيروا  الذين  فاألشخاص 
قدموا  أنهم  كما  باألولويات،  واضحا  حسا 

في  املشاركة  على  حريصون  وهم  حلوال 
يريدونه.  الذي  املستقبل  حتقق  تدابير  وضع 
اخملتصرة  والطريقة  النتائج  في  الثراء  وهذا 

عن  املشاركون  بها  عّبر  التي  واملباشرة 
هي  للمستقبل  وتوصياتهم  أولوياتهم 
األعضاء  الدول  توليها  أن  ينبغي  عوامل 

وضع  إنهاء  في  قُدما  وهي متضي  االهتمام 
وتنفيذها. اخلطة 

إشراُك القطاعات كافة في املناقشة لضمان االستماع إلى أصوات جميع طبقات مجتمع الدومينيكان أثناء خطة 
التنمية ملا بعد 2015. )مصدر الصورة: سارة روميرو، برنامج متطوعي األمم املتحدة/ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي(
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الوطنية،  املشاورات  نتائج  مناقشة  وقبل 
نتائج استقصاء “عاملي”  إلى  النظر  يجدر 

امللخصات  في  واردة  )نتائج كل منطقة 
االستقصاء  نتائج  وتشير  أدناه(.  اإلقليمية 

إجماال إلى وجود دعوة واضحة ومنتشرة 
آمنة  وظائف  وتوفير  والصحة  التعليم  جلعل 
نزيهة ومستجيبة  ووجود حكومة  آمن  ودخل 

جزءا من خطة ما بعد عام 2015. وجاء 
األولويات ممن استجابوا  تلك  التعبير عن  هذا 
البلدان  أنواع  الستقصاء “عاملي”  من جميع 

)كبارا وصغارا،  السكان  فئات  وجميع 
إناثا وذكورا(؛ وقد أكدوا على أن التركيز 
لأللفية  اإلمنائية  األهداف  األساسي على 

اإلمنائية لأللفية  األهداف  وأن  يظل مهما، 
خلطتنا  البناء  لبنة  أن تكون  ينبغي دون شك 

بنتائج  وباملقارنة  للتنمية.  املستقبلية 
املشاورات  تكشف  “عاملي”،  استقصاء 
تسمح  طرقا  تستخدم  التي  الوطنية، 

وتأثير  املشاركني  أعمق خملاوف  مبناقشات 
بكثير  أعظم  انشغاال  احمللية،  السياسات 

مبعاجلة أنواع كثيرة من عدم املساواة، من 
تعزز خلق فرص  اقتصادية  خالل سياسات 
وأكثر  وأشكال من احلكم محسنة  عمل، 

وسيادة  الشخصي  واألمن  شفافية وشموال، 
وعيا حقيقيا  أيضا  تكشف  كما  القانون؛ 

التي  والتهديدات  البيئة  بهشاشة  ومتناميا 
النمو  تواجه سبل العيش من جراء أمناط 

البيئية.  االعتبار االستدامة  تأخذ في  التي ال 
الثقافة بوصفها جزءا ال  إلى  أنها تشير  كما 

االجتماعي.  والتماسك  التنمية  من  يتجزأ 
باإلضافة إلى ما يقرب من 800,000 

شخص شاركوا في استقصاء “عاملي”، 
فقد شارك ما يقرب من 362,600 شخص 

الوطنية.  املشاورات  أثناء  بآرائهم في 
كما  املنطقة  بحسب  تقسيمهم  ويأتي 

يلي: 110,000 شخص في 31 من بلدان 
الكبرى؛  الصحراء  جنوبي  الواقعة  أفريقيا 

الالتينية  أمريكا  بلدان  من   20,600
من  الكاريبي؛ 92,000  البحر  ومنطقة 

من منطقة  آسيا واحمليط الهادئ؛ 16,000 
أفريقيا؛ 124,000  الشرق األوسط وشمال 

الوسطى. وآسيا  الشرقية  أوروبا 

�جدول 1
�البلدان التي يُجرى فيها 

مشاورات وطنية

أفريقيا 
�آسيا 

الهادئ واحمليط 
أمريكا الالتينية ومنطقة 

البحر الكاريبي 
الدول العربية 

والشرق األوسط 
وشمال أفريقيا

�أوروبا الشرقية 
ووسط آسيا

أجنوال
بنني

بوركينافاسو
بوروندي الكاميرون 

الكاميرون
الرأس األخضر

كوت ديفوار
جمهورية الكونغو 

الدميقراطية
إثيوبيا
غابون 
غامبيا

غانا
كينيا

ليسوتو
ليبريا
مالي

ماالوى
موريتانيا

موريشيوس
موزمبيق

النيجر
نيجيريا

رواندا
سان تومي 
وبرينسيبي 

السنغال
جنوب أفريقيا

سوازيالند
تنزانيا
توجو

أوغندا
زامبيا

بنغالديش
بوتان

كمبوديا
الصني
الهند

إندونيسيا
إيران

منغوليا
باكستان

الفلبني
بابوا غينيا اجلديدة

ساموا
جزر سليمان

تايلند 
تيمور - ليشتي

فييتنام

بوليفيا
البرازيل

كولومبيا
كوستاريكا

كوبا
اجلمهورية الدومينيكية

إكوادور 
السلفادور

غرينادا
غواتيماال
هندوراس 

جامايكا
بيرو

سانت لوسيا
ترينيداد وتوباغو

أوروغواي

اجلزائر
جيبوتي

مصر
العراق
األردن 
لبنان

املغرب
اململكة العربية 

السعودية
السودان

اليمن 

ألبانيا
أرمينيا

أذربيجان
بيالروس 
جورجيا

كازاخستان
قيرغيزستان
كوسوفو1  

ملدوفا
اجلبل األسود 
طاجيكستان

تركيا
صربيا

تركمانستان 
أوكرانيا

وفقا لقرار مجلس األمن التابع لألمم 
املتحدة رقم 1244

جميعها. وما نحن بحاجة إليه هو االتفاق على طريقة إجراء “كلنا نعلم ما هي املشكالت وما هي احللول. لقد دُرست 
الغايات الكَّمية  نحن نحتاج إلى االنتقال من  التغييرات.  هذه 

إلى غايات نوعية.” لألهداف اإلمنائية لأللفية 
لبنان املدني،  اجملتمع  خبراء  أحد 
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�أصوات من أفريقيا 
جنوب الصحراء الكبرى

أنغوال، بنني، بوركينا فاسو، 
بوروندي، الكاميرون، الرأس 

األخضر، كوت ديفوار، جمهورية 
الكونغو الدميقراطية، إثيوبيا، 

الغابون، غامبيا، غانا، كينيا، 
ليبيريا، مالي، مالوي، موريتانيا، 
موريشيوس، موزمبيق، النيجر، 

نيجيريا، رواندا، ساو تومي 
وبرينسيبي، السنغال، تنزانيا، 

توغو، أوغندا، زامبيا 2

أن تقبل  أفريقيا ميكن  أن  �تفاؤل من 
التنمية حتديات 

لفتت املشاورات التي أجريت في أفريقيا 
جنوب الصحراء الكبرى االنتباه إلى حتديات 

التنمية البشرية الكبيرة التي ال تزال قائمة 
في شبه القارة باإلضافة إلى األعمال التي لم 

تنجز بعد املتعلقة بخطة األهداف اإلمنائية 
لأللفية. غير أنها تتميز بحس جديد ملحوظ 
من التفاؤل والثقة في قدرة البلدان األفريقية 
على أن تقبل حتدياتها، وكذلك هناك استعداد 

الستكشاف طرق مختلفة ملعاجلتها. 
ويصاحب هذا التفاؤل تأكيدا قويا على احلاجة 

إلى حتقيق حتول هيكلي اقتصادي لتحقيق 
املزيد من التنمية الشاملة والوصول إلى جودة 

أفضل للوظائف ألغلبية السكان العاملني. 

ويعتبر هذا أساسيا لوضع البلدان على طريق 
ميكن أن يضمن اكتفاء ذاتيا أعظم على املدى 

األطول، باإلضافة إلى تنمية أكثر استدامة 
ومكاسب في مجال التنمية البشرية.

اللذان  والثقة  التفاؤل  ويدعم جزئيا 
االقتصادية  النجاحات  املشاورات  سادا 

األخيرة: فالقارة تسجل معدالت منو ثابتة 
وإيجابية مبتوسط 4.9 في املئة في املدة 

من عام 2000 إلى عام 2010. ومع ذلك، 
فالنمو األخير يقوده إلى حد كبير بلدان 

ثرواتها  قليلة تعتمد في معدالت منوها على 
من املوارد الطبيعية. ونظرا إلى نقص 

فقليال  املضافة،  للقيمة  احمللية  الوسائل 
املوارد الطبيعية  ما خلق مجرد استخراج 
وتصديرها -مع إنه يفسر النمو في الناجت 

فرص عمل إضافية لتحقيق  احمللي اإلجمالي- 
للتنمية.  االقتصادية  االجتماعية  األهداف 
وكما هو احلال في أجزاء أخرى من العالم، 

فأمناط النمو ال تُترجم دائما -أو ليس دائما 
آثار إيجابية بشكل متساٍو لفرص  بعد- إلى 
العاملني  العمل، فاجلزء األكبر من السكان 

متدنية.  وأجورهم  للمخاطر  عرضة 
وأشارت املشاورات التي أجريت في 

إلى  وتنزانيا ومالوي  ورواندا  وتوغو  موزامبيق 

�سفير منظمة “جيرل هب” يكشف عن استقصاء “عاملي” لطالب مدرسة إيفو تيك 
)مصدر الصورة: مارك داروه/ جيرل هب روندا(

مسار التنمية احلالي: االستثمار في البنية التحتية، والتنمية البشرية، وخلق فرص عمل، “ما الذي يلزم القيام به لتحسني احلياة لألجيال القادمة؟ نحن بحاجة إلى االستمرار في 
واحلكم الرشيد وغيرها. يجب أن يشارك املواطنون ويتملكوا التنمية. وهناك حاجة إلى بذل 
املزيد من اجلهود من أجل مزيد من التآزر والتنسيق في تكوين األصول. استثمروا في تطوير 

أخالقيات املواطنني، واضمنوا أن القطاع العام والسوق يلتزمان مبعايير جودة محددة ملا يقدمانه 
من البضائع واخلدمات. وحتتاج برامج التنمية إلى استهداف األسر كمحور يرتكز على تقاسم 

وتبادل املسؤولية لتحقيق نتائج التنمية على مستوى احلياة املعيشية لألسرة.”
إثيوبيا الوطنية،  املشاورات  في  مشاركون 

http://www.worldwewant2015.org/regions/160534
http://www.worldwewant2015.org/regions/160533
http://www.worldwewant2015.org/regions/160431
http://www.worldwewant2015.org/regions/160431
http://www.worldwewant2015.org/regions/160535
http://www.worldwewant2015.org/regions/160535
http://www.worldwewant2015.org/regions/160432
http://www.worldwewant2015.org/regions/160383
http://www.worldwewant2015.org/regions/160435
http://www.worldwewant2015.org/regions/160435
http://www.worldwewant2015.org/regions/160536
http://www.worldwewant2015.org/regions/160535
http://www.worldwewant2015.org/regions/160388
http://www.worldwewant2015.org/regions/160435
http://www.worldwewant2015.org/regions/160387
http://www.worldwewant2015.org/regions/160538
http://www.worldwewant2015.org/regions/160537
http://www.worldwewant2015.org/regions/160437
http://www.worldwewant2015.org/regions/160543
http://www.worldwewant2015.org/regions/160390
http://www.worldwewant2015.org/regions/160542
http://www.worldwewant2015.org/regions/160541
http://www.worldwewant2015.org/regions/160544
http://www.worldwewant2015.org/regions/160393
http://www.worldwewant2015.org/regions/160391
http://www.worldwewant2015.org/regions/160438
http://www.worldwewant2015.org/regions/160438
http://www.worldwewant2015.org/regions/160395
http://www.worldwewant2015.org/regions/160545
http://www.worldwewant2015.org/regions/160400
http://www.worldwewant2015.org/regions/160547
http://www.worldwewant2015.org/regions/160438
http://www.worldwewant2015.org/regions/160401
http://www.worldwewant2015.org/regions/160399
http://www.worldwewant2015.org/regions/160549
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الهيكلي  التحول  مينحها  التي  القوة 
للشعوب.  العيش  لسبل  لالقتصاديات 

أكبر مصدر  بكونه  الزراعي  القطاع  ويتفرد 
بلدان عديدة،  العمل في  لتوفير فرص 

باستثمارات  الدفع  إلى  دعوات كثيرة  وهناك 
لتوفير فرص عمل  القطاع  ضخمة في هذا 

النوع من  أن لهذا  ويعتبر  الفقر.  حتد من 
عدم  ملعاجلة  محتمل  محفز  تأثير  التحول 

وال سيما  أفريقيا،  في  االقتصادية  املساواة 
أكبر في  بشكل  والنساء  الشباب  على دمج 

االقتصادية. األنشطة 
وتعد النسبة املرتفعة نسبيا من الشباب 
في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى موردا هائال 

ميكنه أن يدفع إلى املزيد من التقدمي شريطة 
إتاحة فرص ملشاركتهم في التنمية.

انطالق استقصاء “عاملي” في املالديف بدعم من املشاهير احملليني. وفي هذه الصورة طالب املالديف 
يكتبون أولوياتهم )مصدر الصورة: مكتب املنسق املقيم لألمم املتحدة في املالديف(

املالية حيث إننا ننعم مبوارد طبيعية كافية للتنمية املستدامة إذا استخدمت بحكمة وفاعلية. “ينبغي أن تقوم استراتيجيتنا للتنمية على االعتماد على الذات وعدم استجداء املساعدات 

يجب أن تغير عقليتنا من االستجداء إلى االعتماد على الذات ألن االستجداء ليس مستداما.”
تنزانيا الوطنية،  املشاورات 

فاألحرى بنا أيضاً أن نسأل أنفسنا: “ماذا إن لم تكن هذه املساعدات تتوافر لدينا أصالً؟ “.  “وفي حني أننا نعرب عن شكرنا ألي مساعدة قُدمت إلى بلداننا مهما كان نوعها أو قيمتها، 
بالتأكيد سنكون أفضل حااًل مما نحن عليه اآلن. سنكون أكثر تنظيماً، وسيكون مواطنونا أكثر 

استنارةً، وستكون هناك هيئات رقابة مؤثرة، كما سينخفض الفساد إلى أدنى معدالته.”
تنزانيا الوطنية،  املشاورات 

تستثمر في بناء مصانع وغيرها من الصناعات التي ميكنها توفير وظائف للنساء محدودات املهارات الالتي “إذا كان هناك املزيد من فرص العمل، سيكون هذا طريقا ملكافحة الفقر. وينبغي على احلكومة أن 
ميثلن الضحية الرئيسية للفقر. بالنسبة لنا، توفير وظائف للنساء هو مفتاح كل شيء، لكي نستطيع 

احلصول على الغذاء، واملسكن املعقول، والتعليم ألطفالنا وأحفادنا، واخلدمات الصحية وغيرها.”
موزامبيق بييرا،  مشاركة، 

أن تقدم خطة ما بعد عام 2015 استراتيجيات توفر تدريب مهني للشباب، وتوفر وظائف “هناك العديد من الشركات اجلديدة في البلد، لكن ليس هناك وظائف للشباب ... يجب 

بالعمل.” الباقي  وسننجح في حتقيق  ومساكن لهم؛ 
موزامبيق شاب،  طالب 
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املصلحة  أصحاب  من  العديد  ويدعو 
والتصنيع،  الصناعة  نحو  التحرك  إلى 

مختارة  قطاعات  في  االستثمار  ويصاحبها 
الزراعة من أجل توفير فرص عمل  من 

أنه من املسلم به كذلك أن  بيد  منتجة. 
والسكك  )الطرق،  التحتية  البنية  فقر 

والالسلكية  السلكية  واالتصاالت  احلديدية، 
أمام  الرئيسية  العقبة  تزال  ال  والري( 

اشتراك  إلى  املشاركون  ويدعو  التحول. 
تكثيف  وكذلك  أكبر،  اخلاص بشكل  القطاع 

للمشروعات  متكينية  بيئات  خللق  املبادرات 
واملتوسطة.  الصغيرة 

التحول  على  التركيز  هذا  يُعزى  وقد 
املشاورات  نتج عن  الذي  االقتصادي 

املتزايدة  السياسية  اإلرادة  عالمات  إلى 
في  االستثمار  إلى  تهدف  شراكات  لتشكيل 
فمثال،  االقتصادي.  والتحول  التحتية  البنية 

تنمية  أجل  من  اجلديدة  الشراكة  تنسق 
التنمية  في  أفريقيا  شركاء  مع  أفريقيا 
املعنية  اإلقليمية  االقتصادية  واللجان 

اآللية  عملت  وقد  التحتية.  البنية  بتنمية 
أنشأت  التي  األقران،  الستعراض  األفريقية 

عام 2003، كأداة قوية لضغط األنداد 
وهي تعالج  الدول األعضاء،  بني  البنّاء  واحلوار 

باحلكم  املتعلقة  الرئيسية  التحديات 
الشركات،  وإدارة  والسياسي،  الدميقراطي 
االجتماعية  والتنمية  االقتصادي  واحلكم 

جتمع  ذلك،  إلى  باإلضافة  واالقتصادية. 
البنية  تنمية  في  واملوارد  اجلهود  أيضا  القارة 

في  والطاقة  النقل  لشبكات  التحتية 
املشاورات  وتؤكد  املنطقة.  وفي  البلدان 
تظل  التحتية  البنية  احتياجات  أن  على 

طرق  عن  تبحث  املنطقة  بلدان  ولكن  هائلة، 
لتلبيتها.   جديدة 

�جلسة مشاورة الشباب في أنغوال مبقاطعة كوانزا سول في شباط/ نوفمبر 2012 
)مصدر الصورة: منظمة األمم املتحدة للطفولة، أنغوال، 2012، ساماندجاتا(

�يقبل الكثير من الناس على عملنا بزعم أننا ال نربح “اقتصاديا، نحن نعيش على هامش اجملتمع. فال 
ما يكفي لنتحمل تكلفة األعمال الفنية. لذا فنحن 

حتت رحمتهم.”
توغو الفنانون، 

�بضائعهم، ويسجنون، فينتهي رأس املال الصغير الذي “يلقى القبض على الباعة اجلائلني، ويُجردون من 

نبدأ به جتارتنا.”
رواندا الوطنية،  املشاورات 

جديدة وال سيما في الصناعة والتصنيع، كتكملة خللق “والدور املتنامي للقطاع اخلاص في خلق وظائف 
فرص العمل الذي تسهله احلكومة، هو دور أساسي 

لدفع النمو على نطاق أكثر اتساعا في زامبيا.”
زامبيا الوطنية،  املشاورات 

لكن ليس هناك سوقا لبيعه ... ومما يزيد األمر سوءاَ أنه “لقد حصدنا كميات هائلة من الذرة هذا العام، 
ال يوجد بنية حتتية وافية )الطرق والسكك احلديدية( 

ميكننا استخدامها لتسويق بضائعنا داخل البلد.”
توغو مزارعات، 



للجميع الكرامة  مع  مستدام  مستقبل   | نريد  الذي  العالم   : صوت  50     مليون 

   9  آب/أغسطس 2013
أفريقيا نتائج استقصاء ’عاملي‘ 

غير املتوقعة، وتدهور النظم اإليكولوجية، وتقلب األسعار وارتفاعها باضطراد.”“تتعرض الزراعة والنظام الغذائي هذه األيام إلى املزيد من األمناط والظروف اجلوية القاسية 
مزارعة، رواندا

الناجتة عن استخراج الفوسفات وغسله. فنحن نعاني معاناة بالغة من هذا األمر الذي “سواحلنا ملوثة. ونطالب شركة SNPT بأن جتد مكانا آخر لتتخلص فيه من نفاياتها 

جتب معاجلته فورا.”
توغو الوطنية،  املشاورات 

التنوع البيئي )إزالة الغابات وتدهور األراضي الرطبة واملتنزهات( املتسارع والتحضر العشوائي “التقدم السريع للصحراء، وتدهور البيئة البحرية ونقصان الثروة السمكية، وتدمير 
وعدم وجود نظم جماعية للصرف الصحي ومعاجلة النفايات والنفايات املنزلية هي 

التحديات التي يجب أن تواجهها بلدنا.”
حوار مع شبكات منظمات اجملتمع املدني، موريتانيا
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متنوعة �قارة 
مختلفة بأولويات 

أظهرت املشاورات  التفاؤل،  برغم هذا 
قائمة.  التزال  التي  الكبيرة  التحديات 

تزال تواجه معدالت مرتفعة من  فالبلدان ال 
منخفضة  فيها  التعليم  ومستويات  الفقر، 

وال  التنمية،  لالشتراك بشكل فعال في 
املنتشرة  األمراض  تتواكب مع عبء  تكاد 

وحتسني األمن  الفقر،  فاحلد من  فيها. 
إلى  الوصول  وحتسني  والتغذية،  الغذائي 

وكذلك  بنوعية جيدة،  ورعاية صحية  تعليم 
احلصول على مياه نظيفة وصرف صحي 

ذُكروا مرارا كأولويات في جميع تقارير 
استقصاء “عاملي”  نتائج  وتؤكد  املشاورات. 

اجليد،  التعليم  أن:  وهي  النتيجة،  هذه 
وفرص عمل أفضل،  ورعاية صحية أفضل، 
واحلصول على مياه نظيفة وصرف صحي 

هي املسائل األربعة التي تأتي على رأس 
كما  باالهتمام.  التي حتظى  املسائل  قائمة 
يعلقها  التي  األهمية  أيضا  النتائج  توضح 

نزيهة  وجود حكومة  املشاركون على 
ومستجيبة من أجل كل من إدارة املوارد 

لتقدمي خدمات  املالي  احليز  وخلق  الوطنية 
للمواطنني.  ذات جودة جيدة 

بينية.  اختالفات  أفريقيا  نتائج  تخفي 
منخفضة  البلدان  معظم  إلى  بالنسبة 

الدخل - 27 من أصل 31 بلد أجريت 
أفريقيا جنوب  في  فيها مشاورات وطنية 
االحتياجات  تلبية  تأتي  الكبرى-  الصحراء 

والنمو  الفقر  واحلد من  األساسية  اإلنسانية 
ومتكررة،  رئيسية  كموضوعات  الشامل 

في حني أن معاجلة عدم املساواة وقضايا 
والتوظيف  والتنمية  والنمو  الهجرة 

الرشيد  احلكم  وتعزيز  البيئية  واالستدامة 
تالقي صدى أكبر مع بلدان الدخل املتوسط 

بلدان  األدنى وبلدان الدخل املتوسط )7 
البلدان  من أصل 31 بلد(. وباملثل، أكدت 
أكبر على  تأكيدا  املعدنية  باملوارد  الغنية 

واألمن  والسالم  الرشيد  قضايا احلكم 
واالستدامة  القانون  اإلنسان وسيادة  وحقوق 
إلى  باإلضافة  املساواة.  ومعاجلة عدم  البيئية 

والتكامل  التحتية  البنية  تنمية  فإن  ذلك، 
البلدان،  في جميع  متكرر  اإلقليمي موضوع 
الساحلية  غير  البلدان  من  املشاركون  لكن 

أكبر.  عليه بشكل  يؤكدون 

يفهمون  �الناس 
البيئي   التدهور  تداعيات 

املناخ  وتغير  البيئية  االستدامة  ذُكرت  كما 
زيادة الوعي  أدلة على  كمصادر قلق، وثمة 

وتأثيره على  البيئة  اإلنسان على  أفعال  بأثر 
اعتمادا  تعتمد  أفريقيا  فقارة  العيش.  سبل 

الزراعي  لإلنتاج  الطبيعية  بيئتها  على  كبيرا 
والسياحة  الصيد  مبا في ذلك  والنمو، 

تأثير سلبي  فأي  والطاقة.  والنقل  والتجارة 
املدى.  بعيدة  تداعيات  له  البيئة  على 

البيئة في  وقد أُشير إلى احلفاظ على 
إنه بالنسبة إلى  العديد من املشاورات. إذ 

رواندا  مثل  الساحلية،  غير  البلدان  معظم 
وبوركينا  والنيجر  وإثيوبيا  وأوغندا  ومالوي 

البيئية  اخملاوف  تتمركز  وزامبيا،  ومالي  فاسو 
إزالة  التي سببها  املناخ  حول تغير أمناط 

التربة. وهذا األمر له  الغابات وتدهور 
بالنسبة  الغذائي  األمن  أثر مباشر على 

يعتمد  التي  أفريقيا  أجزاء  إلى معظم 
البعلية.  الزراعة  على  فيها  الزراعي  اإلنتاج 

املياه وفقدان  تعتبر ندرة  إلى ذلك،  باإلضافة 
مباشرة  نتائج  للزراعة  الصاحلة  األراضي 

أن  البلدان  وتدرك معظم  البيئي.  للتدهور 
تُلبى قد دفعت  لم  التي  الطاقة  احتياجات 
إلى سبل غير  األفريقية  الشعوب  معظم 

على  االعتماد  مثل  للعيش،  مستدامة 
وسبل  للطاقة  رئيسي  كمصدر  الفحم 

السكان في  إلى معظم  بالنسبة  العيش 
الصفيح.   ومدن  الريفية  املناطق 

اجلزرية  والدول  الساحلية  البلدان  وتتأثر 
السلبية  باآلثار  باستمرار  النامية  الصغيرة 

فقدان  مثل  املناخ،  تغير  على  املترتبة 
اإليكولوجية  النظم  وتدمير  الشواطئ 

مباشرة  املتعلقة  اخملاوف  وتثير  البحرية، 
على سبيل  املياه.  ملوارد  املستدامة  باإلدارة 
تغير  تأثير  الغابون  الشباب في  أثار  املثال، 
بورت  اإلنساني على  النشاط  املناخ على 

اخلريطة  على  من  اختفائه  ويخشون  جانتيل، 
إلى  وسيؤدي هذا  الساحل.  تآكل  بسبب 
وغيرها  للزراعة  الصاحلة  األراضي  فقدان 

اجملتمعات  إلى  بالنسبة  العيش  سبل  من 
أثار املشاركون من بنني  كما  حول الساحل. 
ديفوار  وكوت  وغانا  وليبيريا  ونيجيريا  وتوغو 
مخاوف  وموزامبيق  وتنزانيا  أفريقيا  وجنوب 
األمر  وسيكون لهذا  السواحل.  تآكل  حول 

والتجارة،  السياحة  على  كبيرة  تداعيات 
املزيد من مواطن  إلى  اجملتمعات  وسيعرض 

الطقس. أمناط  بتغير  املتعلقة  الضعف 
طول  على  الصيد  مجتمعات  وتستنكر 
وليبيريا  )توغو  ألفريقيا  األطلنطي  الساحل 

األسماك،  نفاد  ونيجيريا(  ديفوار  وكوت 
للبروتني  الرئيسي  املصدر  يزال  ال  وهو 

التلوث  إلى  ويُعزى هذا  األفريقيني.  ملاليني 
تنتهجها  التي  املدمرة  الصيد  وممارسات 

البلدان  األمر نفسه في  وتردد  املصانع.  كبرى 
وكينيا  )تنزانيا  الهندي  احمليط  ساحل  على 

اإلطماء  ذُكر  أخرى،  وفي حاالت  وموزامبيق(. 
كمخاوف  والترسب  السواحل  وتآكل 

النساء املشاركات أثناء املشاورة الوطنية في السنغال )مصدر الصورة: األمم املتحدة(
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وأشار  البيئة.  حول  املناقشات  في  رئيسية 
وتنزانيا  وموزامبيق  مالوي  في  املشاركون 

الطاقة  توليد  على  اإلطماء  تأثير  إلى 
في  حقيقيا  قلقا  هذا  ويعد  الكهرومائية. 

كبيرا  اعتمادا  تعتمد  إنها  حيث  للمنطقة 
الكهرومائية. الطاقة  على 

التعليم هو  أن  الناس  �يرى 
كلها  للتنمية  الفقري  العمود 

تأكدت أهمية التعليم في مشاورات عديدة. 
على سبيل املثال، ربطت مجموعات النساء 

في توغو بني األمية والقدرة على اتخاذ قرارات 
حكيمة حول جميع أنواع االستثمار: 

“... األمية عائق حقيقي يعترض طريق املرأة  الشباب في ساو نيكوال خالل املشاورة الوطنية في كاب فيردي )مصدر الصورة: األمم املتحدة(

مالوي“التعليم هو العمود الفقري للتنمية، بحيث إنه حتى عند نثر السماد، يحتاج املرء إلى التعليم.” الشباب،  مشاورات 

زامبيا“حلل مشكلة الفقر، فاألولوية هي التعليم الذي يغير عقول الناس.” فنان، 

أفضل ونساءل احلكومة في حني نفتقر إلى التعليم املناسب؟ يجب أن نستثمر في التعليم على “إن نقص التعليم هو السبب اجلذري للوفيات النفاسية في زامبيا. فكيف نحصل على وظائف 

العالي.” والتعليم  والثانوي  واإلعدادي  االبتدائي  املستوى 
زامبيا لوساكا،  البلدية،  دار  في  اجتماع  من  مشارك، 

القراءة والكتابة بشكل صحيح، في حني أن طالب السنة الثانية في النظام السابق أفضل بكثير من “البد أن تتحسن جودة التعليم إذا أردنا أن نتطور كأمة.  فطالب السنة الرابعة هذه األيام ال يعرفون 

طالب السنة الرابعة اليوم.”
مالوي األحياء،  مشاورات  مشاركة، 

البلدان “تتحقق التنمية من خالل رأس املال البشري واالستثمار في التعليم.  لكن يتفق اجلميع على أن  وال يناسب احتياجات  النوعية،  أنه يركز على الكمية وليس  حيث  التعليمي فاشل،  نظامنا 

العمل فيها...” وأسواق  النامية 
موريتانيا الفكر،  لقادة  التركيز  مجموعات 

الفصل الدراسي ببعض الغاري ليأكلونه على الغداء. هذا كثير جدا، نحن فقراء.”“في حني أن املدارس مجانية، فالدفاتر والزي املدرسي ليس كذلك. فالعديد من أقراننا يأتون إلى 
توغو ابتدائية،  مدرسة  في  تلميذ 
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التي ال متلك معلومات كافية ودقيقة عن مجال 
النشاط الذي متارسه من حيث الفرص املتاحة.” 

وذكرت مجموعات الشباب ومنظمات 
اجملتمع املدني ومجموعات األقلية التعليم مرارا 

بوصفه مهما في عدد من البلدان، حيث إنه 
يزود املرء مبجموعة املهارات الالزمة لالشتراك 

في أنشطة اقتصادية ذات مغزى، واتخاذ 
القرارات الصحية الصحيحة، واملساهمة في 

حتقيق عدد من النتائج اإلمنائية األخرى. 
وقد ألغت جميع البلدان تقريبا التي 

أجريت فيها املشاورات رسوم التعليم االبتدائي 
لضمان حصول الكافة عليه وملعاجلة عدم 

املساواة بني اجلنسني. ورغم أن هذه السياسة 
قد زادت من نسبة القيد، فقد تأثرت جودة 

التعليم سلبيا، حيث تعاني احلكومات لتوفير 
املدخالت الالزمة لهذا النموذج من االستثمار. 

حيث تسهم عوامل مثل عدم كفاءة املعلمني، 
وارتفاع نسب الطالب إلى املعلمني، وعدم 

كفاية مواد التدريس والتعليم، وعدم مالءمة 
البنية التحتية واملناهج القدمية التي ال 

تستجيب للمتطلبات العصرية في انخفاض 
النتائج املتحصلة من التعليم. 

وغالبا ما ذكر املشاركون في املشاورات 
مشكلة نقص مهارات القراءة والكتابة 

األساسية عند األطفال املتخرجني من املدارس 
االبتدائية والثانوية في السنوات األخيرة، 

ودعوا احلكومات إلى االستثمار في ‘التعليم 
ذي النوعية اجليدة’ على جميع املستويات. 

احلاجة إلى خدمات صحية أفضل 
االجتماعية  احلماية  وتغطية 

كما سيطر موضوع الصحة على 
املشاورات. حيث يظل االنتشار املرتفع نسبيا 
لفيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز )حيث 

نسبة 34 في املئة من السكان املصابني 
به في العالم موجودين في شرق وجنوب 
أفريقيا(، واملالريا، وارتفاع معدالت وفيات 

الرضع ومعدالت الوفيات النفاسية قضايا 
رئيسية في النقاش حول الصحة. وال ميكن 

التهوين من أثر فيروس نقص املناعة البشرية/
اإليدز. لقد محى اإليدز عقودا من التقدم رغم 

النجاح امللحوظ في توفير العالجات املضادة 
للفيروسات الرجعية للعديدين في أفريقيا، 

واإلصابات اجلديدة به أقل بكثير. 
ويدعو املشاركون في املشاورات إلى اتخاذ 

إجراءات لتحسني إتاحة األدوية ومعاجلة 

إضراب. “مع ذلك يتخرج اجلميع في نهاية العام على “يأتي األطفال إلى البيت قائلني إن املعلمني في 

الرغم من عدم تلبية معايير التعليم املالئم.”
فاسو بوركينا  جماعة،  زعيم 

وهو على وشك إمتام التعليم الثانوي، ما الذي ميكن “لقد استفاد جيلنا من التعليم االبتدائي للجميع 
عمله لتحسني مستويات التعليم لوالدينا األميني 

الذين يتعني عليهم اتخاذ قرارات كبرى في حياتنا؟”
غامبيا طالب، 

العيادات ويكون العاملون في مجال الصحة يقدمون “نريد مستقبل يكون لنا فيه عالج كاف في 
االهتمام والرعاية، وأن يعامل اجلميع على قدم 

املساواة بصرف النظر عن نوعه، فالعيش بفيروس 

نقص املناعة البشرية واإليدز كالعيش بعجز ما.”
فاسو بوركينا  واإليدز،  البشرية  املناعة  نقص  بفيروس  يعيشون  أشخاص 

في هذه البلد. وغالبا ما تقوم املمرضات املبتدئات “هناك نقص في املرافق الصحية واخلبراء الطبيني 
بدور األطباء خارج املراكز احلضرية الرئيسية. 
وبالتالي، نحن بحاجة إلى مزيد من األطباء، 

واملمرضات األكثر خبرة وأطباء نساء وتوليد في 

املستشفيات والعيادات احمللية والوطنية.”
توغو األمهات،  نادي 

يذهبوا إلى املرحاض وحدهم مع عدم مالءمة املرافق “ماذا عن زمالئنا املعوقني، كيف تتوقعوا أن 
املوجودة لهم؟  إنه من احملرج لهم أن يصطحبهم 
أحد إلى املرحاض الذي يتوقع املرء فيه أن يحظى 

اخلصوصية.” ببعض 
مالوي طالب، 
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البنية التحتية الصحية غير املالئمة. وأشاروا 
إلى نقص املوظفني وعدم الوصول إلى مراكز 

الصحة وكذلك احلاجة إلى مواجهة تزايد 
حاالت األمراض غير املعدية. وفي جميع 

البلدان تقريبا، ألقى الناس الضوء على حاجة 
احلكومات إلى ضمان احلصول على اخلدمات 
االجتماعية على قدم املساواة بالنسبة إلى 
النساء واألشخاص الذين يعانون من فيروس 

نقص املناعة البشرية/اإليدز واملعوقني وغيرهم 
من األقليات. ويبرز هذا األمر بشكل خاص 

بالنسبة إلى املعوقني حيث إن حصولهم على 
التعليم والرعاية الصحية ومرافق الصرف 

الصحي ميثل حتديا حقيقيا. حيث ال يزال 
األشخاص الذين يعانون من فيروس نقص 

املناعة البشرية/اإليدز يواجهون التمييز 

�نساء صغيرات تقدم أسباب عدم املساواة واالقصاء االجتماعي أثناء املشاورة الوطنية في أوغندا 
)مصدر الصورة: األمم املتحدة(

الناس تقول إنه يجب اإلعالن عن أسماء األشخاص الذين يعانون من فيروس نقص املناعة البشرية...”“... أعني اجملتمع متطفلة بحيث إنه يصعب علينا أن نعرض نفسنا أمام العامة. غالبا ما نسمع 
فاسو بوركينا  واإليدز،  البشرية  املناعة  نقص  فيروس  من  يعانون  أشخاص 

ضدهن في املدارس الداخلية في مالوي. ومبجرد أن أصبح معلوما أنهن يتعاطني العقاقير، بدأت الفتيات “هناك استمارة تشاركتها أربع فتيات يتعاطون العالج املضاد للفيروسات العكوسة بأنه يتم التمييز 
األخريات جتنبهن وتسربن من املدرسة في بعض األحيان. حتتاج املدارس إلى وضع خطط حلماية أولئك 

املصابني بفيروس نقص املناعة البشرية ويتعاطون العالج املضاد للفيروسات العكوسة في املدارس.”
مالوي الوطنية،  املشاورات 

إلى احتياجاتنا.” “ليس هناك أطباء كافيني ملعاجلة األمراض التي تصيب كبار السن. نحن نُعامل بطريقة ال تلتفت 
فاسو  بوركينا  الوطنية،  املشاورات  املسنني،  أحد 

هؤالء األطفال بتعريض مستقبلهم للخطر ألن العديد منهم يلجأ للشوارع بحثا عن العيش.”“نحن نعتني بأحفادنا األيتام، وألننا ال منلك احلد األدنى لنوفر لهم غذاء وكساء وتعليما، ينتهي حال 
موزامبيق نامبوال،  موهاال،  مقاطعة  املسنات،  إحدى 

من العمر. وينبغي توسيع نطاق هذا البرنامج ليشمل اجلميع وليس فقط سكان املراكز احلضرية.”“ يجب أن نشجع احلفاظ على صحة األم والرضع وجعل الرعاية الصحية مجانية لألطفال دون اخلامسة 
بنني الوطنية،  املشاورات 
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والوصمة االجتماعية عند حصولهم على 
اخلدمات االجتماعية. 

بالنسبة إلى معظم البلدان، تقدمي أي 
نوع من احلماية االجتماعية يعتبر ضروريا 

للمساعدة في رفع الفئات الضعيفة من الفقر 
املدقع ومنع توارث الفقر من جيل آلخر. وتدعو 

املشاورات في بعض البلدان إلى أن خطة ما 
بعد عام 2015 تقدم احلد األدنى من حقوق 

احلماية االجتماعية للمجموعات اخملتلفة. في 
رواندا، هناك دعوات إلى تقدمي برامج حماية 

اجتماعية محسنة إلى املعوقني، في حني أنه 
في توغو تدعو األقليات واحملرومون إلى رعاية 
صحية مجانية. وفي أفريقيا اجلنوبية، حيث 

يرتفع انتشار اإليدز، ترك الوباء آالف األيتام 
الذين أصبحوا إما أرباب عائالت أو يرعاهم 

األجداد. وهذا يجعل تقدمي احلماية االجتماعية 
إلى هذه اجملموعة قضية ملحة بشكل خاص.

األطفال أرباب األسر غالبا يناضلون 
على جبهات عديدة. فهم غالبا ينتهون إلى 

التسرب من املدرسة لكسب العيش، وفي 
بعض احلاالت، يشتركون في سلوك محفوف 

باخملاطر بحثا عن العيش. فتقدمي الغذاء 
والرعاية الصحية والتعليم واإلسكان واملياه 

والصرف الصحي قضايا ذات أهمية بالغة 
لهؤالء األطفال. 

يدعو املشاركون في العديد من البلدان إلى 
احلماية االجتماعية املستهدفة ملعظم األسر 
الضعيفة، في حني يدعون إلى تقدمي أشكال 

أخرى من احلماية االجتماعية وشبكات األمان 
للشرائح صحيحة اجلسد من اجملتمع إلعادة 
بناء القدرة على التكيف وكسر دائرة الفقر.

كما ذُكر نقص األمن الغذائي وسوء التغذية 
كأحد الطرق التي ظهرت بشكل أكثر وضوحا 

في العديد من البلدان األفريقية. وفي عام 2012، 
سجلت أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ثاني أعلى 

معدل مؤشر اجلوع العاملي، مع وجود مستويات 
مقلقة للجوع في بعض األجزاء في املنطقة. 

وبشكل عام، ال يزال ارتفاع معدل انتشار اجلوع 
وسوء التغذية، وال سيما بني األطفال، حتديا 

كبيرا. ورغم أن أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 
لديها وفرة في املوارد الطبيعية الزراعية، هناك 

املاليني من األشخاص ال يزالون يعانون اجلوع وسوء 
التغذية بسبب انخفاض اإلنتاجية الزراعية 

نظرا إلى تقلبات الطقس والكوارث الطبيعية 
وعدم االستقرار السياسي. وأثار املشاركون من  

رواندا ومالوي وإثيوبيا والنيجر ومالي إنتاج            

الغذاء وتوافره واحلصول عليه بوصفها 
قضايا ذات أولوية لتشملها خطة ما بعد 

العام 2015.

أفريقيا  في  �الشعوب 
املرأة تدعو إلى متكني 

قضية  اجلنسني  بني  املساواة  عدم  تزال  ال 
سد  في  احملرز  التقدم  ورغم  االهتمام.  تثير 

متفاوت.  األمر  هذا  فتحقيق  الفجوة، 
ومالوي  رواندا  حققت  املثال،  سبيل  فعلى 

املرحلة  في  املساواة  وسيشيل  وزامبيا 
جنوب  وأظهرت   ،2010 عام  االبتدائية 

ومدغشقر  وناميبيا  وسوازيالند  أفريقيا 
احلظ،  ولسوء  طفيفا.  تراجعا  وإريتريا 

املراحل  في  اجلنسني  بني  املساواة  تقلصت 
الهوامش  زيادة  مع  التعليم،  من  الثانوية 

حققت  وقد  العالي.  التعليم  في  حتى 
وجنوب  رواندا  ومنها  البلدان،  بعض 

األخضر،  والرأس  وموزامبيق  وأنغوال  أفريقيا 
تنزانيا،  نيجيريا،  وغامبيا،  وبنن،  وليسوتو، 

قد ارتفعت بنفس النسبة. والتحدي هو أن معظمنا ليس “إنتاج الغذاء وجتارته ينموان في البلد. بيد أن أسعار الغذاء 
عنده وظيفة تدر األموال إلنفاقها على الغذاء. يتغذى الناس 

على غذاء جيد بناء على القدرة على حتمل تكاليفه...”
رواندا السوق،  في  النساء  إحدى 

بجميع التدابير. ويعني هذا أن نحشد جميع املوارد الضرورية “ينبغي على تنزانيا كبلد أن تعلن عن وقف اجملاعة واجلوع 

نحو معاجلة قضايا انعدام األمن الغذائي.”
تنزانيا الوطنية،  املشاورات 

أصحاب احليازات الصغيرة. ففي األعراف احمللية، ال يرث األرض “املستقبل قامتا بالنسبة لنا نحن معشر النساء املزارعات 
إال الرجال، على الرغم من أن النساء يقمن مبعظم العمل في 
احلقول. هذا الهيكل يبقينا معتمدات على الرجال ويضع لنا 

أغالل الفقر.”
توغو مزارعات، 

التعبير عن نفسها. بالتالي، ال تتكلم النساء عندما “نحن سجينات ثقافة سيئة حترم املرأة من احلق في 

يتعرضن إلساءة املعاملة أو غير ذلك.”
توغو جماعة،  زعماء 

وفي اجملتمع، يعملن بجد، لكنه ال يزال صعبا عليهن حتمل  “ترى النساء الروانديات أنفسن ممثالت في البرملان 

الضمان املصرفي.”
رواندا الوطنية،  املشاورات 
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وأوغندا  وسيشيل  وإثيوبيا،  بوروندي، 
في  النساء  أعداد  زيادة  في  هائلة  مكاسب 

القرار،  صنع  ومناصب  الوطنية  البرملانات 
البلدان.  جميع  في  احلال  هو  ليس  هذا  لكن 
ولسن  فقيرات  أفريقيا  في  النساء  فغالبية 

من  يعانني  يزلن  ال  حيث  اقتصاديا،  ممكنات 
ممثالت  ولسن  املعاملة،  وإساءة  العنف 
حيث  اخملتلفة  احلكم  هياكل  في  جيدا 

مهما. صوتهن  يكون 
الفرعية  املنطقة  من  أخرى  أجزاء  وفي 

وكوت  وبنني  وتنزانيا  إثيوبيا  سيما  وال 
والسودان  فاسو  وبوركينا  وتوجو  ديفوار 

غير  املعاملة  قضايا  ذُكرت  وأوغندا، 
اجلنسي  العنف  ذلك  في  مبا  املنصفة، 

املمارسات  إلى  نظرا  اجلنسني  بني  والتمييز 
مجموعات  في  كثيرا  القمعية،  الثقافية 

املدني.   اجملتمع  ومنظمات  النساء 

واحلكم �الشفافية 
في جوهرهما  

مستجيبة  حكومات  ووجود  الرشيد  احلكم 
املشاورات  معظم  في  متكررة  موضوعات 

املنطقة. في  أجريت  التي 
الصحراء  جنوب  أفريقيا  بلدان  معظم 

تتمتع  دميقراطية  حكومات  بها  الكبرى 
ولكن  مختلفة،  بدرجات  بالالمركزية 

سياسة  تنفيذ  عدم  بشأن  مخاوف  أثيرت 
املصالح  حتمي  نصوص  وجود  وعدم  فعالة 
الضوء  املشاركني  معظم  وألقى  العامة. 
في  مبا  واملساءلة،  الشفافية  نقص  على 

من  البرملانات  ألعضاء  املساءلة  نقص  ذلك 
املساءلة  وآليات  ميثلونها،  التي  اجملتمعات 

ونفقات  العتمادات  الضعف  شديدة 
الوطنية. ودون  الوطنية  امليزانية 

توفير  عند  اخلدمات  تقدمي  سوء  ويعتبر 
والتعليم  )الصحة  االجتماعية  اخلدمات 
في  سيما  وال  الصحي(،  والصرف  واملياه 
نتيجة  احلضرية  وشبه  الريفية  املناطق 

الالمركزية.  اإلدارة  تنفيذ  لسوء  ما  حد  إلى 
الالمركزية  ومنها  الالمركزية،  وتعتبر 

اخلدمات،  لتقدمي  السلطة  وانتقال  املالية 
في  املشاركني  بني  خاص  بشكل  مهمة 

وأوغندا.  ومالوي  بنني 
مشاركة  أمام  اجملال  فتح  ويعد 

من  آخر  مجاال  واملتزايدة  الفعالة  املواطنني 
الوطنية.  املشاورات  في  التركيز  مجاالت 

مدبرة ومتناسقة إلحداث أكبر أثر ممكن. فتشويه األعضاء “إن قصص جميع النساء تتشابه وكأن وقائع العنف كانت 
التناسلية لإلناث، والعنف العائلي واجلنسي مشكالت خطيرة 

تتجاوز احلدود االقتصادية واالجتماعية والعرقية واجلغرافية. 
وينبغي إذا أن تتركز التنمية التي تتمحور حول تسهيل تلبية 

تلك االحتياجات حول كيفية متكني تلبية احتياجات النساء 

وحتقيق إمكاناتهم من خالل املعايير واحلقوق.”
إثيوبيا املدني،  اجملتمع  مشاورات 

يتعلق باإلنفاق، أو بامليزانية أو بالتخطيط.”“يجب أن تكون القيادة أكثر شفافية، سواء كان األمر 
زامبيا اإلذاعة،  عبر  مناقشة 

وحقوقنا في )التعبير( يجب أن تسمع.”“نحن قادة املستقبل اليوم وغدا وبعد عام 2015، 
زامبيا الثانوية،  بلوساكا  مدرسة  سنة،   14 تبلغ  فتاة 

يزيد من تكاليف املعامالت املالية على العديد من األنشطة “وتتجلى من خالل السلوك املعتمد على جمع الريع مما 
العامة واخلاصة. فالفساد ال يزيد من تكاليف القيام باألعمال 

التجارية ويؤدي إلى إهدار املوارد العامة فحسب، بل إنه يؤدي 
أيضا إلى تآكل ضمير األمة. كما يقضي على ثقافة الثقة 
الضرورية لتعميق األسواق وتوسيعها. ومن ثم، ينبغي أن 

تكون مكافحة الفساد وتعزيز احلكم الرشيد جزءا ال يتجزأ من 

إطار خطة ما بعد عام 2015.”
مالوي الوطنية،  املشاورات 

استغالل املوارد غير املتجددة هو التأكد من أن أرباح تلك املوارد “الطريقة الوحيدة الستدامة األرباح املتحصلة من 
تستثمر في رأس املال البديل، كرأس املال البشري والبنية 

التحتية لضمان أن القدرة اإلنتاجية لالقتصاد ال تتراجع مع 

نضوب املوارد.”
تنزانيا الوطنية،  املشاورات 
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املستويني  على  سيما  وال  املشاركون،  وعبر 
عن  األقليات،  ومن  الوطني  ودون  الوطني 

صياغة  في  بفاعلية  املشاركة  إلى  احلاجة 
امليزانية  وتنفيذ  والتخطيط  السياسات 

الشباب  ويتميز  التنمية.  خطط  ورصد 
بالصراحة  الوطنية  املشاورات  جميع  في 
إلى  احلاجة  عن  التعبير  في  خاص  بشكل 
السياسة  حول  النقاشات  في  إدماجهم 

. ها تنفيذ و
باملوارد  الغنية  البلدان  إلى  بالنسبة 

وجمهورية  ديفوار  وكوت  أنغوال  مثل 
وغانا  والغابون  الدميقراطية  الكونغو 
اقتالع  ورد  وزامبيا،  ونيجيريا  وليبيريا 

ما  خلطة  رئيسية  كأولوية  الفساد  ثقافة 
الشفافية  إلى  باإلضافة   ،2015 عام  بعد 

إلى  بالنسبة  الطبيعية.  املوارد  إدارة  في 
بقوة. االقتصادي  احلكم  يتردد  البلدان،  تلك 
وموزامبيق  تنزانيا  في  املشاركون  وأثار 

اكتشف  بلدان  وهي   - ومالوي  وأوغندا 
وترسبات  معدنية  ترسبات  مؤخرا  فيها 

الطبيعية  املوارد  إدارة  مسألة  طاقة- 
ظاهرة  لتجنب  للقلق  خاص  كمصدر 

عن  بالبحث  الناس  وطالب  املوارد’.  ‘لعنة 
املوارد  تلك  الستغالل  الوطنية  القدرات 

التعاقدية  الترتيبات  في  الشفافية  لزيادة 
في  اجلنسيات  متعددة  الشركات  مع 

اجملتمعات  إلى  األهمية  وإليالء  اجملال،  هذا 
األرباح  الستثمار  واضحة  وخطط  املشردة 

االستخراجية  الصناعات  من  املتحصلة 
التحتية. والبنية  البشري  املال  رأس  في 

�األمن واألمان
كشرط مسبق للتنمية 

وكذلك غيرها  باملوارد،  الغنية  البلدان 
التي تعاني من النزاع أو انعدام األمن أو 

مهتمة بشكل خاص  تتعافى منهما، 
للتنمية.  واألمان كشرط مسبق  باألمن 

وتتصور املشاورات التي أجريت في أنغوال 
الكونغو  ديفوار وجمهورية  وبوروندي وكوت 

ونيجيريا  ومالي  وليبيريا  الدميقراطية 

ورواندا خطة ما بعد عام 2015 تضمن 
حتقيق األمن من النزاع ومن اجلرمية، ومن ثم 
املتاخمة  البلدان  أما  السالم.  ضمان حتقيق 
أوغندا )تتاخم جنوب  ‘الهشة’، مثل  للدول 

وإثيوبيا  )الصومال(  وكينيا  السودان( 
)ليبيا  والنيجر  السودان(  وجنوب  )الصومال 

وبوركينا فاسو  )مالي(  والسنغال  ومالي( 
)مالي( فقد أثارت مسألة األمن وال سيما 
على البلدات احلدودية. باإلضافة إلى ذلك، 

يؤكد املشاركون في بلدان عديدة على األثر 

التجهيز ملناقشة مجموعة التركيز في بدء مشاورة خطة ما بعد 2015 
في تاملي، شمال غانا )مصدر الصورة: مرمي باملا ساليفو، خدمة شئون 

املوظفني التابعة لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي(

الصحية وحدها لن تكفي إذا كان الناس ال يستطيعون احلصول على مياه نظيفة وصرف صحي “يجب أن تتبنى خطة التنمية ملا بعد عام 2015 نهجا أكثر تكامال للتنمية. فالرعاية 

الئق، أو إذا لم يكن لديهم طعام مغذ أو كانوا يفتقرون إلى تعليم أفضل.”
زامبيا الوطنية،  املشاورات 
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السلبي الذي خلفه عدم االستقرار والصراع 
املضاف  والعبء  البشرية،  التنمية  على 

الذي يسببه السكان املشردين على تقدمي 
اخلدمات االجتماعية في البلدان اجملاورة. 

التنمية  بالتالي أن مؤشرات  وليس مفاجئا 
النزاع -والبلدات  التي تعاني  البشرية للبلدان 

املتاخمة للبلدان اجملاورة في معظم احلاالت- 
تنخفض إلى ما دون املستويات املتوسطة 

والوطنية.  اإلقليمية 

بل إن اخملاوف بشأن األمن الشخصي 
أثيرت حتى في البلدان اآلمنة. كما ذُكر 

مرارا في املشاورات أن عدم املساواة 
الفقر والهجرة وانعدام  غالبا ما تفاقم 
األمن من جراء اجلرمية والعنف. وأشارت 

املشاورات إلى ارتفاع معدالت اجلرمية في 
املدن والبيوت في مالوي وزامبيا وكينيا 

نيجيريا  وإثيوبيا  وموريشيوس  والسنغال 
الدائم  التهديد  وكذلك  أفريقيا،  وجنوب 

املتمثل في العنف ضد النساء واألطفال. 
النزاع  الواقعة في مناطق  ودعت اجملتمعات 
في كينيا إلى السالم حيث إنه من دونه ال 

مزارعهم.   في  العمل  يستطيعون 

التقدم غير التام في األهداف اإلمنائية 
لأللفية، والوقائع اجلديدة في أفريقيا  

بشكل عام، تكشف املشاورات في أفريقيا 
عن األعمال غير املنجزة في خطة األهداف 

اإلمنائية لأللفية، بل وأكثر من ذلك: فقد 
الوقائع اجلديدة والتحديات التي  عرضت 

حتتاج إلى العالج مثل جودة التعليم والرعاية 
الصحية وزيادة عدم املساواة والبطالة 

حتى في البلدان التي تشهد منوا اقتصاديا، 
والعالقة القوية بني البيئة وسبل عيش 

للتنمية.  تبني نهجا متكامال  وأهمية  الناس 
وترددت تلك القضايا مع جميع مجموعات 

أصحاب املصلحة: النساء والرجال والشباب 
وصناع السياسة واألقليات والقطاع اخلاص 

على حد سواء.   

�املشاورات االقليمية

األفريقية
البلدان األفريقية منذ عام 2000 منخرطة متاما في تنفيذ األهداف اإلمنائية 

لأللفية. ولزيادة دور أصحاب املصلحة األفارقة في وضع خطة ما بعد عام 
2015، بدأت اللجنة االقتصادية ألفريقيا ومفوضية االحتاد األفريقي ومصرف 

التنمية األفريقي مجموعة من العمليات على املستويني اإلقليمي والقاري 
تهدف إلى التعبير عن موقف أفريقي موحد في خطة ما بعد عام 2015. 

وقد أجريت مشاورات إقليمية ودون إقليمية حتى اآلن في أكرا-غانا 
في تشرين الثاني/نوفمبر 2011؛ وممباسا - كينيا في تشرين األول/

أكتوبر 2012؛ وداكار-السنغال في كانون األول/ديسمبر 2012؛ 
واحلمامات-تونس في آذار/مارس 2013. وشارك في املشاورات اإلقليمية 

أصحاب املصلحة من جملة 53 بلدا أفريقيا ميثلون احلكومات 
واجملتمعات االقتصادية اإلقليمية ومنظمات اجملتمع املدني مبا فيها 

منظمات الشباب والنساء، والبرملانيني واملؤسسات األكادميية والقطاع 
اخلاص، مبا في ذلك املشاركة من خالل استقصاء على اإلنترنت. 

ونتج عن املشاورات اإلقليمية األربعة وثيقة ختامية توجز القضايا الرئيسية 
التي سيتضمنها املوقف األفريقي املوحد. ونوقشت الوثيقة اخلتامية 

في منتدى االحتاد األفريقي لروساء الدول واحلكومات في أيار/مايو 2013. 
واتخذ املنتدى إجراء جماعيا إلقرار األولويات الرئيسية اآلتية ألفريقيا:

التحول االقتصادي الهيكلي والنمو الشامل - النمو املستدام   .i

الشامل، والزراعة، واألمن الغذائي والتغذية، والنمو غير الضار 
بالبيئة، والتصنيع والقيمة املضافة، والبنية التحتية والتنمية؛

االبتكار ونقل التكنولوجيا والبحث والتنمية - القدرات التقنية احملسنة؛  .ii

التنمية البشرية - استئصال شأفة الفقر، والتعليم وتنمية   .iii

رأس املال البشري، واحلصول الشامل العادل على رعاية صحية 
جيدة، واملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، والديناميات السكانية، 

واحلد من مخاطر الكوارث، واحلصول على مأوى الئق؛

التمويل والشراكات؛  .iv

العوامل املساعدة على التنمية - البيئات التمكينية   .v

احمللية والقارية والعاملية للتنمية.

اخلطوات التالية: من املقرر لألولويات اخلمسة املتفق عليها ألفريقيا أن تتطور 
لتصبح أهداف وغايات ومؤشرات للمناقشة في قمة االحتاد األفريقي املقبلة.
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أصوات من أمريكا الالتينية 
ومنطقة البحر الكاريبي 

بوليفيا والبرازيل وكولومبيا 
وكوستاريكا وكوبا 

وجمهورية الدومينيكان 
واإلكوادور والسلفادور 

وغرينادا وغواتيماال 
وهندوراس وجامايكا وبيرو 

وسانت لوسيا وترينيداد 
وتوباغو وأوروغواي 3

يتساءل الناس في أمريكا اجلنوبية ومنطقة 
البحر الكاريبي “ملاذا ال يتمتع بعض الناس 

مبعيشة جيدة”؟

“ملاذا ال يتمتع بعض الناس في هذا البلد 
‘مبعيشة جيدة’ ]buen vivir باألسبانية[؟” 
هذا هو السؤال الذي طرحه أحد املشاركني من 

اإلكوادور، ملقيا الضوء على موضوع كبير متكرر 
في املشاورات في أمريكا الالتينية ومنطقة 

البحر الكاريبي - أي عدم املساواة املتأصلة التي 
يعاني منها معظم املشاركني في احلصول على 

احلقوق السياسية واالقتصادية واالجتماعية. 
إنهم ال يستخدمون دائما كلمة “عدم 

املساواة”، لكنهم يتحدثون عن التعرض حلواجز 
عندما يتعلق األمر بحقوقهم كمواطنني وبشر. 
كلها موضوعات  والعنف  فالتمييز واإلقصاء 

تتقاطع في املشاورات اخملتلفة. 
وشملت املشاورات الوطنية في املنطقة 

أصوات من ال تُسمع آرائهم ومن ميارس ضدهم 
التمييز غالبا )الالجئني، واملشردين داخليا 

واملعوقني، والشعوب األصلية، واملنحدرين من 
أصول أفريقية، واملهاجرين، واملثليات واملثليون 

ومزدوجو امليل اجلنسي ومغايرو الهوية اجلنسانية، 
والذين يعيشون في الشوارع وغيرهم(؛ ومن 

ثّم، فرمبا ال تكون الدعوة إلى املزيد من املساواة 
أمرا مفاجئا بشكل خاص. ومع ذلك، فاحلاجة 

إلى معاجلة التمييز واإلقصاء وعدم املساواة 
تعتبر أيضا أولوية لدى مجموعات أخرى، ومنها 
القطاع اخلاص وأعضاء من النخب السياسية 

أو االقتصادية أو كالهما. وهناك إدراك متزايد بأن 
عدم املساواة ضارة باجملتمع ككل، وليس فقط 

مبن يعاني منها مباشرة. وترددت الدعوة إلى 
املساواة في جميع البلدان، بصرف النظر عما إذا 

املشاورة مع مجتمعات املنطقة اجلنوبية بحضور شريك برنامج األمم املتحدة اإلمنائي واملنظمات غير احلكومية 
موفيمينتو نواس بودميوس في كوريتيبا، شباط/ فبراير 2013 )مصدر الصورة: فالفيو لوبيز، من متطوعي 

�األمم املتحدة، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي في البرازيل(

احلقيقة أنها ال تتحقق، وإذا حتققت فهي تقريبا نفس “ينبغي حتقيق كل ما هو وارد في الدستور، لكن 

احلقوق اخملتارة.”
مشارك شاب، املشاورات الوطنية، السلفادور

متييز بني اجلنسني وحيث يُطبق القانون بصرف النظر عن “أنا أتخيل مستقبال مليئا باحلقوق حيث ال يوجد 

األفضليات ... حيث تتحقق املساواة في احلياة بحق.”
شابة من السكان األصليني، إيكوادور

بسبب لون بشرتنا. إنفاذ القوانني سيأخذ وقتا ... حيث “القوانني موجودة لكنها ال تُطبق. فال نزال نعاني التمييز 

يلزمنا تعليم أوالدنا وإرشادهم لكيال ميارسوا التمييز.”
ذكر منحدر من أصل أفريقي، بوليفيا

http://www.worldwewant2015.org/regions/160483
http://www.worldwewant2015.org/regions/160481
http://www.worldwewant2015.org/regions/160480
http://www.worldwewant2015.org/regions/160350
http://www.worldwewant2015.org/regions/160371
http://www.worldwewant2015.org/regions/160353
http://www.worldwewant2015.org/regions/160372
http://www.worldwewant2015.org/regions/160484
http://www.worldwewant2015.org/regions/160373
http://www.worldwewant2015.org/regions/160354
http://www.worldwewant2015.org/regions/160489
http://www.worldwewant2015.org/regions/160357
http://www.worldwewant2015.org/regions/160374
http://www.worldwewant2015.org/regions/160367
http://www.worldwewant2015.org/regions/160363
http://www.worldwewant2015.org/regions/160491
http://www.worldwewant2015.org/regions/160367
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كانت قد أحرزت تقدما في السنوات األخيرة أم ال 
تزال متأخرة فيما ما يعتبر عموما اجتاها إقليميا 

إيجابيا للحد من عدم املساواة.  
في بعض البلدان مثل جامايكا، يفسر 
الناس معنى عدم املساواة وطبيعتها واآلثار 

املترتبة عليها من خالل وجهات نظر املشاركني. 
وينظر العديدون في جميع أنحاء املنطقة إلى 

عدم املساواة بوصفها انتهاكا واضحا حلقوقهم 
اإلنسانية. وتلك احلقوق منصوص عليها في 

العديد من القوانني الوطنية لكنها ال تتحقق، 
على األقل ليس للجميع أو ليس جميع احلقوق.  
وتشعر بعض اجلماعات أنها تتحمل غالبا 

اجلزء األعظم من عدم املساواة وكيف تعزز تلك 
املمارسات بعضها بعضا لتخلق متييزا منهجيا. 

فعلى سبيل املثال، تواجه النساء من جولياكا 
في جبال األنديز العالية في بيرو التمييز 

بسبب نوع اجلنس والتمييز الريفي والعرقي 
ويعانون من انخفاض الدخل )26 في املئة من 
املتوسط الوطني( ومعدالت عالية من األمية 

)20 في املئة(. وال يحقق أطفالهم نتائح أفضل 
منهن، حيث إن 28 في املئة ممن تبلغ أعمارهم 
السادسة إلى التاسعة يعانون من شكل من 
أشكال سوء التغذية. وفي غواتيماال، يحدد 

املعوقون التمييز والفساد وغياب سياسات 
عامة موجهة لدعمهم كمسببات لغيرها 
من عدم املساواة في احلصول على الوظائف 

واالئتمان والرعاية الصحية املتخصصة لألنواع 
اخملتلفة من اإلعاقات، وحياة خالية من العنف.  

�يلفت الناس االنتباه إلى عدم املساواة
في احلصول على خدمات اجتماعية جيدة

كما هو احلال في البلدان متوسطة الدخل 
حول العالم، يطلب الناس في أمريكا الالتينية 
ومنطقة البحر الكاريبي احلصول على خدمات 
جيدة على قدم املساواة وال سيما فيما يتعلق 

بالتعليم والصحة. 
ورغم أن احلصول على التعليم الثانوي 

لم يتحقق للجميع بعد، فقد ضمنت بلدان 
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

حصول اجلميع على التعليم االبتدائي. ومع 
اتساع نطاق التغطية، طفت قضية التعليم 
اجليد على السطح كأولوية جديدة. فقد ساد 

اعتقاد في املاضي أن احلصول على التعليم 
بحد ذاته كان ‘متعادال’. أما اآلن، فالنقاش 

يركز على قضية كيف ميكن لنظام يختلف 
في اجلودة أن يحافظ على دوافع جديدة لعدم 

املساواة وينتجها في آن واحد. فالناس عندهم 
توقعات مختلفة فيما يتعلق مبا ينبغي أن 

يقدمه التعليم. 
في البرازيل وكولومبيا، يشعر الناس أن 

التعليم اجليد ينبغي أن ينتج عنه تغيرات 
في جودة احلياة. بالنسبة إلى الشباب في 

كولومبيا في املناطق احلضرية، ال يعلمهم 
النموذج التعليمي كيف يصبحون وكالء 

للتغيير، في حني انتقد الشباب في املناطق 
الريفية من كولومبيا النموذج التعليمي 

بوصفه مييل إلى احلضر بشكل زائد عن احلد. 
كما طلب املشاركون من البرازيل وكوستاريكا 
أن يكون التعليم أكثر صلة بالسياق اإلقليمي 

وباحتياجات السكان، إلعداد الطالب لسبل 
أفضل للعيش في مجتمعاتهم. 

وفي بوليفيا، يجمع التقرير النهائي 
للمشاورات تعريف املشاركني جلودة التعليم 

في ثالث نقاط رئيسية: أ( تعليم نافع وعملي 
يركز على التوظيف بناء على حاجات البلد 

واجتاهاته التي ال تنفك تتطور باستمرار؛ ب( 
كادرا من املعلمني املدربني تدريبا جيدا تكون 

مهنتهم هي شغلهم الشاغل؛ ج( بنية حتتية 
مجهزة ومالئمة. وأكد صغار القادة في ليما 
في بيرو على أهمية أن يشمل املنهج ثقافة 

بيئية ووعي أفضل بحقوق اإلنسان. وفي 
غرينادا طالب املشاركون بإدماج أكثر لقضايا 

املساواة بني اجلنسني في نظام التعليم. 
وطلب املثليات واملثليون ومزدوجو امليل اجلنسي 
ومغايرو الهوية اجلنسانية في البرازيل أن تتخذ 

القوات املسلحة في كيتو، إكوادور )مصدر الصورة: ماركيه إبرز، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي(

]لبدء نشاط جتاري[، قال لي املدير ‘انظر، باعتبارك شخصا “)...( عندما طلبت احلصول على قرض من أحد البنوك 

معوقا فأنت لست مؤهال... فكيف ميكن التسديد؟”
غواتيماال املعوقني،  أحد 
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املدارس إجراءات للقضاء على التمييز ضد 
امليول اجلنسية. وفي البلدان العشرة التي يوجد 
فيها سكان أصليون، ارتبط التعليم اجليد أيضا 

مبحتوى قضايا الشعوب األصلية أو مناهج 
مزدوجة اللغة للغتهم األصلية. 

رعاية وخدمة جيدة تقدمي 

عندما يتعلق األمر بالرعاية الصحية، تبرز قضية 
جودة اخلدمات العامة كأحد مصادر القلق 

الضاغطة على الناس في املنطقة. حيث ذُكرت 
الرعاية وتقدمي اخلدمة كمشكلتني رئيسيتني 

تواجه الناس حتى في البلدان ذات احلماية 
االجتماعية التي تقدم للجميع. فقد تُبنى 

املستشفيات ويُعني األطباء وتستمر الشكاوى. 
وذكر الناس مجموعة من القضايا عند وصف 

احلاجة إلى االستثمار في توفير رعاية جيدة وتقدمي 
أفضل للخدمة: فعدم احلصول على خدمات 

معينة والتواصل بفظاظة واإلهمال )حيث وصف 
أحد األطباء إحدى النساء من الشعوب األصلية 

بأنها ‘مقززة’ عندما أظهرت جسدها الذي يعاني 
من املرض(؛ وندرة تقدمي املعلومات للمستخدمني، 

وطول فترات االنتظار لكل من املواعيد ملقابلة 
األطباء االستشاريني ومواعيد العمليات، وطول 
املسافات التي ينبغي أن يسافرها الناس لرؤية 

أطباء متخصصني. كما ذُكر الفساد غالبا 
كسبب رئيس محتمل لسوء اخلدمة.

وفي بعض احلاالت، يحول اإلهمال في 
تقدمي اخلدمات املشاكل الصحية التي ميكن 

معاجلتها إلى مشاكل خطيرة تهدد احلياة 
أحيانا. وتروي إحدى السيدات األكبر سنا من 

فيتو دي كوتوبروس في كوستاريكا ما يلي: 
حفيدها البالغ من العمر 13 عاما نُقل إلى 
املستشفى بسبب ألم مستمر في إحدى 

ساقيه. أخبرهم الطبيب أنها ليست أكثر من 
عالمات منو الصبي وجعلهم يعودون إلى املنزل. 

وعندما رأت أن حفيدها ال يزال يتألم، أخذته ثانية 
إلى املستشفى، وعندها وبخها الطبيب وقال 

إنها غير مؤهلة لتشخيص األمراض. بعدها 
بأيام، أوضحت الفحوص الطبية أنه ال بد من 

استئصال إحدى ساقيه بسبب وجود ورم خطير.
وفي حاالت أخرى، ميكن أن تكون بعض 

العوامل اخلارجية التي ال تُعالج خطيرة بنفس 
الدرجة. ففي سانت لوسيا، ال حتصل النساء الذين 

أجريت معهم مشاورات على خدمات صحية 
جنسية وإجنابية كافية ومنتظمة، ويرجع ذلك 

جزئيا إلى عدم علمهم مبا هو متاح لهن. ويصف 

آخرون حواجز تتضمن نصوصا قانونية تتعلق 
بسن القبول واآلراء الدينية التي تعارض املمارسات 
الصحية اجلنسية واإلجنابية مثل استخدام الواقي 

الذكري وغيره من أشكال منع احلمل.

ما الذي تقدمه املشاورات بشأن احللول 
احملتملة لهذه املشاكل؟ اقترح اخلبراء الذين 

أجريت معهم مشاورات في غواتيماال بعض 
الطرق احملتملة مثل: تعزيز الصحة بوصفها 

منفعة عامة، مع توفير تغطية صحية للجميع 

كهدف؛ ووضع سياسات تقلل من عدم املساواة 
عند تقدمي اخلدمات الصحية؛ وتوفير معلومات 

معدلة محليا بشأن التهديدات الصحية؛ 
ووضع أنظمة رصد صحية أكثر قوة؛ والتركيز 
على الرعاية الوقائية؛ وتفصيل اخلدمات على 

احتياجات التركيبة السكانية احملددة. 

وال ميكن جتاهل متابعة القضايا األخرى 
األنظمة  ومسائل  الوقائية،  بالرعاية  املتعلقة 

اخلصائص  وكذلك  والتغذية  الغذائية 

الشباب في مشاورة خطة ما بعد 2015 في أوباال، كوستاريكا )مصدر الصورة: صندوق األمم املتحدة في 
كوستاريكا، جرودريجز(

املدارس التي يدرس فيها املسكيتوس إلى هذه اجلماعة “فيما يتعلق بالتعليم، ال ينتمي معظم املعلمني في 
والثقافة العرقية. فاملسكيتوس لهم لغتهم اخلاصة، 

واملعلمون ال يعرفون اللغة التي يتحدثها طالبهم.”
هندوراس األصليني،  السكان  من  شابة 
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بأن األنظمة  وأقرت املشاورات  الوبائية للبلد. 
الوطنية في املنطقة يجب أن  الصحية 

تكافح في نفس الوقت األمراض الشائعة 
النامية مثل  البلدان  املوجودة في معظم 
الناشئة  القضايا  وكذلك  التغذية،  سوء 
السرطان.  والسكر وحتى  السمنة  مثل 
املعدية -مثل  باألمراض  وتنتشر اإلصابة 

اإليدز- واألمراض غير املعدية بني السكان 

األكثر فقرا وال سيما هؤالء الذين في سن 
العمل. كما يتضح في املشاورات اخملتلفة، ال 
تقدم نظم شبكات األمان احلالية في أمريكا 

تدابير  الكاريبي  البحر  ومنطقة  الالتينية 
الرعاية  يحتاجون  الذين  مالئمة لألشخاص 

الثالثة.  الدرجة  أو من  الثانوية  الصحية 
بتأمني خاص  غير مشمولني  فالفقراء 

الرعاية  ولم تطبق بعد  للرعاية الصحية، 

الصحية للجميع في كل مكان.
وأكد املشاركون أيضا في جميع الدوائر 

إلى معاملة أكثر إنسانية  على احلاجة 
وطالب  الرعاية الصحية.  من مقدمي 

املعوقون في مانتا في إيكوادور، وَمنْ يعانون 
البشرية/اإليدز  املناعة  فيروس نقص  من 
في  وحساسية”  إنسانية  أكثر  “مبعاملة 

املتخصصني في مجال  اليومي مع  تعاملهم 
أدرج  بوليفيا وكوستاريكا،  وفي  الصحة. 

باألسبانية(   calidez( ’الدفء‘ املشاركون 
يقدمون هذه  كصفة مرغوبة فيمن 

اخلدمات. وينطوي هذا على طريقة أكثر ودا 
وجتربته. املريض  بخلفية  يتعلق  فيما 

النساء والشباب واجلماعات الريفية 
واألصلية األكثر قلقا من إقصائهم من 

احلياة االقتصادية. 

شهدت بلدان عديدة في املنطقة منوا 
اقتصاديا ثابتا في السنوات األخيرة. ومع 
ذلك، توضح املشاورات تصورا هو أن هذه 

الرفاهية النسبية ال يشعر بها اجلميع 
على قدم املساواة بني جميع التركيبات 

السكانية. وفي احلقيقة، تشعر بعض الدوائر 
أن احلواجز لتحقيق النجاح االقتصادية عالية 
للغاية. وال يتضح هذا في أي مكان أكثر من 
سوق العمل، في كل من القطاعني الرسمي 

الرسمي. وغير 
وغالبا ما يعتبر الشباب الفئة األكثر 

تأثرا بنقص فرص العمل، وهذا ليس مفاجئا، 
حيث إن العديد من البلدان ترتفع معدالت 

بطالة الشباب فيها بنسبة املتوسط 
الوطني. وما يثير القلق هو أن هذه الظاهرة 

تفسر غالبا كامتداد للوضع االجتماعي 
الراهن الذي ال يحترم الشباب كثيرا. ففي 
جامايكا، يشعر املشاركون الشباب أنهم 

عالقون بني ماٍض يسيطر عليه الفقر 
ومستقبل غير مؤكد بال فرص لتحسني 

وضعهم. وغالبا ما يُحدد الشباب من املناطق 
الريفية بوصفهم األكثر حرمان. وتُفسر 

البطالة بني الشباب كتعبير عن عجز اجملتمع 
األكبر عن فهم تطلعات الشباب من حيث 

اإلبداع والريادة في األعمال.
كما أن سوق العمل قد أصبح غير مواٍت 
للنساء. فيما يقرب من نصف بلدان أمريكا 

الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، يبلغ 

وقتا  وتستغرق  للغاية،  الصحية سيئة  طويال وتفتقر إلى اخلدمات الطبية ذات الكفاءة. أعتقد أن “اخلدمات 
الفساد ميكن أن يكون أحد العوامل التي تؤثر على جودة 

الصحية.” اخلدمات 
البرازيل العمر،  متوسطة  سيدة 

أن تعالج ‘حمى الضنك’ ... لكن الشخص الذي يصاب بها “يعالج األطباء األمراض فقط وليس البشر. أنت تعرف 

وتأثيرها على األسرة ال تؤخذ في االعتبار.”
السلفادور السن،  كبير  مشارك 

املشاورة مع سكان غواراني، كايوا، وتيرينا األصليني في بانام بيزنهو، ماتو غروسو - نيسان/ أبريل 2013 
)مصدر الصورة: فالفيو لوبيز، من متطوعي األمم املتحدة، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي في البرازيل(
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�اليوم العاملي حلقوق اإلنسان )9 ديسمبر 2012( في كيتو، اإلكوادور 
)مصدر الصورة: ماريا خوسيه جيفارا، من متطوعي األمم املتحدة(

املنزل ... فلتعلم احلكومة أنه لدينا شبابا على استعداد للقيام بأشياء بأيديهم.”“لدينا الكثير من الشباب الذين يتلكأون ألنهم يفتقرون إلى املهارات ... وعندهم ضغوط في 
لوسيا سانت  التركيز،  مجموعات  دائرة  مشارك، 

”“ال نريد أن نتعلم لنكون موظفني ونطيع األوامر، ولكن لنصبح مبادرين ومبدعني ووكالء  للتغيير.
كولومبيا الشباب،  مشاورات  مشارك، 

احتياجاتهم.”“]أريد[ عاملا به فرص أكثر للجميع، ميكن للشباب فيه أن يحلموا ويصدقوا أنه ال يزال ممكنا  تلبية 
أوروغواي شاب،  مشارك 

الدومينيكية“يجب أن تكوِن صغيرة وجميلة و‘مدللة’ لتكون لِك فرصة كامرأة.” اجلمهورية  مشاركة، 

للمعاشات والتأمينات ألنهن يؤدين األعمال املنزلية حتى إذا عملن طوال حياتهن.”“نحن النساء عندنا مشكلة أنهم يأخذون معاشاتنا. هناك العديد من النساء يفتقرن 
كوستاريكا خوسيه،  سان  امرأة، 

�املرشد الروحي للمايا، أمام ورشة عمل النساء،غواتيماال 
)مصدر الصورة: أوديث ألفاردو/ هيئة األمم املتحدة للمرأة(
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أكثر  املئة  في  الشابات 50  احتمال بطالة 
املشاورات  وتكشف  الشباب.  نظرائهن  من 
يبحثون  وهم  النساء  تعانيه  الذي  التمييز 

القطاعات  تفتح جميع  فال  عن فرص عمل. 
املنافسة  وتكون  لهن،  األبواب  االقتصادية 

تندر  األمهات،  إلى  وبالنسبة  شرسة. 
وتتركز أساسا  املرنة  ذات اجلداول  الوظائف 

وحتى حينها،  الرسمي.  غير  القطاع  في 
البيوت في  ربات  تروي  املميزات كما  تقل 

األمناط  وهذه  وكوستاريكا.  وبيرو  غواتيماال 
من اإلقصاء ال ميكن سوى أن تفاقم فجوة 

من حيث  املنطقة  في  بالفعل  كبيرة 
العمل.  في سوق  النساء  اشتراك 

واملساواة  الشباب  وبعيدا عن مسائل 
املشاركني  العديد من  أثبت  اجلنسني،  بني 

القرارات  اتخاذ  التمييز في  أدلة على 
اخللفية  مثل  معايير  على  بناء  بالتعيني 

العرقي  واألصل  واالقتصادية،  االجتماعية 
ويشعر  الهجرة.  أو حالة  اجلنسية  وامليول 
أن  غواتيماال  في  األصلية  الشعوب  ممثلو 

محاور.  ثالثة  على  التمييز  يعانني  النساء 

فيتحدثون عن اآلثار الضارة على حياة النساء 
نتيجة تالقي الفقر ونقص التعليم واملوقع 

اجلغرافي الريفي واالنتماء للشعوب األصلية. 
وتوباغو  ترينيداد  من  املهاجرين  وشارك 

أنهم  كيف  حول  قصص  وكوستاريكا 
االقتصادية  املشاكل  بسبب  بالدهم  تركوا 

من  جديدة  ‘مجموعة  واجهوا  ولكنهم 
العمل  سوق  دخولهم  عند  التحديات 

النساء  تستطيع  وال  املضيف.  البلد  في 
وكوستاريكا  نيكاراجوا  من  املهاجرات 
بسبب  الزراعية  الوظائف  في  العمل 

العمالة  حلماية  التقييدية  السياسات 
يكون  أن  يجب  األحيان  وفي معظم  احمللية. 

عرضة  يجعلهن  مما  اخلفاء  في  العمل 
ترينيداد  وفي  استغاللية.  عمل  لظروف 

نقص  املهاجرين  العمال  ميأل  وتوباغو، 
اخلاص  األمن  وال سيما في مجاالت  العمالة 

والتجارة.  السريعة  الوجبات  ومطاعم 
يعملون  الذين  املهاجرون  يتعرض  ذلك،  ومع 

أسوأ  عمل  لظروف  القطاعات  تلك  في 
املتوسط. عن  أجورهم  وتنخفض 

العمل  وأسواق  املتنوعة  البلدان  وفي 
يلتقي  كيف  املدهش  من  وحتدياتها،  فيها 
املثالية  الوظيفة  وصف  حول  املشاركون 

من  األدنى  احلد  حتترم  وظيفة  أنها  على 
من  أكثر  في  أشاروا  حيث  العمل.  حقوق 

الكرمي  الالئق  العمل  بوصف  إليها  مناسبة 
ويشمل  الدولية.  العمل  منظمة  بألفاظ 

ممارسة  وهي  األطفال،  عمل  حظر  هذا 
املنطقة  من  األكبر  اجلزء  في  مستمرة 
في  ملحة  كقضية  جديد  من  وتأكدت 

املشاورات.  بعض 
من  كرمي  بعمل  املطالبة  ترددت  كما 

اخلاص.  القطاع  وكذلك  العمالية  النقابات 
اتفق  املثال،  سبيل  على  البرازيل  وفي 

البلد  في  الرئيسية  النقابات  عن  املمثلون 
الدولة  من  يطلب  أن  ينبغي  اجملتمع  أن  على 

واملبادئ  املعايير  تنفذ  أن  عليها  ويشترط 
املتحدة/ األمم  وضعتها  التي  التوجيهية 

على  أكدوا  كما  الدولية.  العمل  منظمة 
تنفيذ  رصد  في  املدني  اجملتمع  دور  أهمية 

إيكوادور،  وفي  التوجيهية.  املبادئ  تلك 
اخلاص  القطاع  عن  املمثلني  أحد  يتمنى 
رجال  ويؤكد  هشة”.  عمالة  دون  “بلدا 

وضع  إلى  احلاجة  الكولومبيني  األعمال 
أصحاب  جلميع  مشتركة  استراتيجية 

احللول  تساعد  أن  لها  وفقا  ميكن  املصلحة 
املشردين  فيها  مبا  الهشة،  اجملتمعات 

الئقة. وظائف  على  احلصول  في  داخليا، 

الالتينية  أمريكا  في  الناس  ويهتم 
بالبيئة  الكاريبي  البحر  �ومنطقة 

املناخ وتغير 

القطاع  فيها  مبا  الدوائر،  من  العديد  وفي 
املنطقة  في  كبير  قلق  هناك  اخلاص، 

والنقص  الغابات  إزالة  مستويات  بشأن 
للموارد  املالئم  التنظيم  في  العام 

تصور  املنطقة  في  ويشيع  الطبيعية. 
البيئة.  تدهور  في  يسهم  املناخ  تغير  بأن 

ومنطقة  الالتينية  أمريكا  تضم  حيث 
التنوع  من  املئة  في   40 الكاريبي  البحر 

من  واحدة  وتعتبر  العالم  في  البيئي 
بسبب  للكوارث  عرضة  املناطق  أكثر 

خالل  من  اآلراء  هذه  وتأكدت  املناخ.  تغير 
“حماية  تبرز  حيث  “عاملي”  استقصاء 

في  رابعة  كأولوية  والغابات”  األنهار 
اجلنوبية. أمريكا 

�مشاورة الفتيات الصغيرات في ريو دي جانيرو مبعرفة منظمة األمم املتحدة للطفولة 
)مصدر الصورة: فالفيو لوبيز، من متطوعي األمم املتحدة، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي في البرازيل(
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الوعي حول  رفع مستوى  ُعبر  وقد 
تغير  ومكافحة  البيئة  حماية  أهمية 

نظر  وجهات  ومن  مختلفة  بطرق  املناخ 
يشعر  وتوباغو،  ترينيداد  في  مختلفة. 
الشباب  جهل  إزاء  بالقلق  املشاركون 

يريد  إيكوادور،  وفي  املناخ.  تغير  بقضايا 
اخلاص  القطاع  املشاريع من  أحد أصحاب 

أنهار  ذا  بالبيئة’  ‘غير ضار  بلد  يبني  أن 
في حني  دون ضباب دخاني،  نظيفة ومدن 

املدني  اجملتمع  عن  املمثلني  أحد  اقترح 
مع  بالتناغم  االجتماعية  األهداف  حتقيق 

املشاركون  أكد  أوروغواي،  وفي  البيئة. 
ضمان  في  املواطنني  اشتراك  أهمية  على 

الدولية حول  واملعاهدات  القوانني  أن  إنفاذ 
املتحدة  األمم  دور  ويُرى  املناخ.  وتغير  البيئة 

الضغط من أجل  بوصفه ضروري في 
أكثر  البيئة  تلوث  التي  البلدان  مععاقبة 

نظيراتها.  من 
رئيسي  كتهديد  املناخ  تغير  يرى  وال 

الكامل  بالدعم  املعاجلة  إلي  يحتاج 
ككل  واملواطنني  املدني  واجملتمع  للحكومات 

الكاريبي.  البحر  بلدان  أكثر من  أي مكان  في 
غرينادا  في  استشيروا  الذين  اخلبراء  ويدرك 

يتم  املناخ،  بتغير  األمر  يتعلق  عندما  أنه 
وصانعو  التنمية  في  الشركاء  إعالم 

املواطنون  ولكن  جيد  بشكل  السياسات 
قدم  لوسيا،  وفي سانت  إعالمهم.  يتم  ال 
التخطيط  من  تتدرج  توصيات  املشاركون 
والصرف  األفضل جودة  واإلسكان  احلضري 

الدولية  احملافل  في  املواقع  زيادة  إلى  الصحي 
أفضل حول قضايا  الدعوة بشكل  أجل  من 

البيئية. واالستدامة  املناخ  تغير 

في  املشاركون  الحظ  كوبا،  وفي 
التنمية  أهداف  أن  الوطنية  املشاورات 

متعدد  بنهج  تعالج  أن  يجب  املستدامة 
املتحيزة  النهج  عن  ويبتعد  �القطاعات 

واجملتمع.  واالقتصاد  والسياسة  البيئة  بني 
احلصول  أهمية  تأكدت  السياق،  هذ  وفي 

ملعاجلة  رئيسي  كعامل  الطاقة  على 
واملياه  بالفقر  املتعلقة  التنمية  حتديات 
بني  واملساواة  والصحة  الغذائي  واألمن 

والبيئة. اجلنسني 
برزت  البيئية،  القضايا  مناقشة  وعند 
واحلاجة  التنمية  إلى  احلاجة  بني  التوترات 

 ... الطبيعية  املوارد  حماية  �إلى 
يتحدث  املثال  سبيل  على  جامايكا  وفي 

ساحل  حماية  إلى  احلاجة  عن  الناس 

يالحظون  ولكنهم  ناحية،  من  جامايكا 
أجل  من  احلكومة  تبذلها  التي  اجلهود 

جامايكا  غرب  في  السياحة  قطاع  تطوير 
على  فنادق  لبناء  تصاريح  منح  خالل  من 

إلى  املشاورات  وتدعو  البحر.  شاطئ 
البيئي  البعدين  لدمج  مبتكرة  طرق 
من  املشاركون  وطالب  واالقتصادي. 

أمناط  يتبع  اقتصادي  بنموذج  أوروغواي 
يعزز  ثم  ومن  بيئيا  املستدامة  االستهالك 

اإلنتاج. هيكل  في  نوعية  نقلة 

بالعنف التهديد  ميثله  �ما 
احلياة   جلودة 

والبيئية  االقتصادية  الشكوك  عن  بعيدا 
يرى  بسببها-  وأحيانا   - واالجتماعية 

البحر  ومنطقة  الالتينية  أمريكا  في  الناس 
مهمة  مشكلة  الشخصي  األمن  الكاريبي 

توثر على جودة حياتهم يوميا مع كون األقل 
وذُكرت  للتهديد.  تعرضا  أكثر  املوارد  فقرا في 
مهمة  كقضية  والعنف  اجلرمية  احلماية ضد 

في كل من املشاورات التي أجريت وجها 
)األولوية  اخملتلفة  االستقصاءات  وفي  لوجه 

رقم ثالثة على رأس قائمة األولويات 
الستقصاء  وفقا  الوسطى  أمريكا  ملنطقة 

البحر  منطقة  في  الرابعة  واألولوية  “عاملي”، 
اجلنوبية(. أمريكا  في  واخلامسة  الكاريبي 

استشيروا في  الذين  الشباب  وقال 
خائفون  وهم  يسيرون  أنهم  السلفادور 
الناس  ويتحدث  للهجوم؛  تعرضهم  من 

االجتماع اإلقليمي اخلاص باملشاورة املواضيعية املعنية بالطاقة، ميريدا، املكسيك، 
�متوز/ مارس 2013 )مصدر الصورة: األمم املتحدة(

أن نحافظ على  األرض،  “علينا  �كوكبنا 

وإال كيف سنعيش؟”
رجل من الشعوب األصلية، إمبابورا، إكوادور
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تعرضوا  أنهم  في كوستاريكا عن كيف 
وقصت  معاشاتهم.  يستردون  وهم  للهجوم 

وهي مجموعة  آالجويليتا،  بلدة  امرأة من 
زوجها  عن  قصتها  العنف،  يسودها  سكنية 
الذي قُتل دون سبب واضح، وأنها لم تتمكن 
وذكر األطفال  العدالة.  إلى  من إحالة اجلناة 
الذين  أولئك  مثل  الضعيفة،  اجملتمعات  في 

وهو حي فقير  باريو كوبا،  يعيشون في 
والبلطجة  اخملدرات  أن  العنف،  يسوده 

أولوية يجب حلهما من أجل  ذات  مشكلتان 
أفضل. مستقبل  ضمان 

يُذكر  الكاريبي،  البحر  منطقة  وفي 
للقلق.  رئيسي  األمن كذلك كمصدر  انعدام 

أن  لوسيا  سانت  املشاركون في  ويشعر 
للمواطنني في  األمن قضية كبرى  انعدام 
زادت اجلرمية والعنف  البلد حيث  من  أجزاء 

الثانوية  البيانات  وتدعم  السنوات.  مر  على 
ارتفع معدل  ففي جامايكا  املشاركني.  آراء 

جرائم القتل لكل فرد منذ عام 1990 
األكثر  البلدان  البلد من ضمن  وتصنف 

الذكور  الشباب  ويكون  العالم.  في  عنفا 
غالبا مجني  عاما(   34 إلى   18 )البالغني 

أن نسبة  أو مرتكبي جرائم رغم  عليهم 
يكن ضحايا  أن  يحتمل  الالتي  النساء 

تقريبا. الضعف  تبلغ  املنزلي  للعنف 
األمن  ترتبط مسائل  ما  وغالبا 

ونظرا إلى البيئات العائلة  العائلي.  بالعنف 
أن تتعرض  ميكن  واالجتماعية الصعبة، 

للمواجهات  بسرعة  ضعفا  األكثر  الفئات 
والفتيات  الفتيان  أوضح  بيرو،  وفي  العنيفة. 

العديد  أن  الذين شاركوا في املشاورات 

يكون  يُتركوا مبفردهم عندما  األطفال  من 
وقالوا  للخطر.  يعرضهم  مما  باخلارج  والديهم 

إن اآلباء أحيانا يكونوا حتت تأثير اخملدرات أو 
يكونوا  أن  املعلمني ميكن  وإن  الكحوليات، 

العنف.  يرتكبوا  من  هم 
وكذلك تظهر عالقات القوة غير 

املتكافئة بني املرأة والرجل في شكل العنف 
املوجه ضد النساء والفتيات وال سيما 

العنف اجلنساني  وذُكر منع  العنف اجلنسي. 

�املشاورة مع سكان غواراني، كايوا، وتيرينا األصليني في بانام بيزنهو، ماتو غروسو - نيسان/ أبريل 2013 
)مصدر الصورة: فالفيو لوبيز، من متطوعي األمم املتحدة، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي في البرازيل(

معاملة األطفال. إنهم ال يحاولون، وبدال من ذلك يغضون “ال أعتقد ... ]أننا[ نركز بشكل كاف على إساءة 
الطرف. وفي الوقت الذي ال ينتبهون فيه ميوت املزيد من 

األطفال ... إما بسبب املرض أو سوء التغذية ...”
جامايكا الشباب،  من  التركيز  مجموعات  مشارك، 
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كقضية ذات أولوية في جميع مشاورات 
ترينيداد  وفي  الكاريبي.  البحر  منطقة 

وتوباغو، يعتقد املشاركون أن القضاء على 
هذا العنف ينبغي أن يكون هدف قائم بذاته 

في خطة التنمية املقبلة. وفي معظم 
املشاورات التي أجريت في أمريكا الالتينية، 
تتسق شهادات الناس مع املعدالت املرتفعة 

بشكل ملحوظ للعنف ضد النساء في 
جميع أنحاء املنطقة مما قد يؤثر على نسبة 

تبلغ 70 في املئة منهم في بعض البلدان.

يطالب الناس باملزيد من املشاركة الشاملة 
وحكومات مستجيبة

وأقر العديد من املشاركني بالتقدم الدميقراطي 
في املنطقة على مدار العشرين عاما األخيرة 
ولكنهم يتوقعون املزيد من حيث إدماج املزيد 

من الدوائر اجلديدة والناشئة في العملية 
الدميقراطية. وتريد الشعوب األصلية الذين 

استشيروا في 10 مشاورات وطنية من 
أصل 16 مشاورة وطنية أجريت في املنطقة 

أن تصل بشكل أكبر إلى احلكومات احمللية 
والوطنية. كما يريدون أن يكون لهم رأيا في 

كيفية حتديد خطة التنمية اجلديدة.
كما كان مجتمع املثليات واملثليون 
ومزدوجو امليل اجلنسي ومغايرو الهوية 

اجلنسانية نشطا للغاية خالل املشاورات 
الوطنية اخملتلفة وطالب في العديد من 

احلاالت بجهود أكثر تنسيقا سياسيا للتأثير 
على السياسات العامة. حيث دعا املشاركون 

من املثليات واملثليون ومزدوجو امليل اجلنسي 
ومغايرو الهوية اجلنسانية من سانت لوسيا 

على سبيل املثال بإلغاء قوانني اللواط 
وبخطة تنمية تتضمن القضاء على الوصمة 

االجتماعية والتمييز والعمل نحو االعتراف 
بحقوق مثل زواج املثليني. 

وأُشير غالبا إلى العالقة بني عدم املساواة 
االجتماعية واالقتصادية واحلكومات السيئة 

طوال املشاورات الوطنية اخملتلفة. بدال من 
االعتناء بالناس، غالبا ما يُعتبر السياسيني 
واألحزاب السياسية أنهم أكثر تركيزا على 

مصاحلهم اخلاصة. وأدى هذا إلى انتشار عدم 
الثقة في املؤسسات احلكومية في بلدان 

عديدة في املنطقة. 
ويعتبر غالبا غياب الشفافية واملساءلة 

وال سيما على املستوى احمللي حتديا كبيرا 
يواجه املواطنني في املنطقة. وتتركز املطالبة 

فنحن ال نقول  للفقر وللضعف.  تعريفا مختلفا  إننا فقراء وإمنا مت إفقارنا.”“عندنا 
كولومبيا األصلية،  الشعوب  منظمات  إحدى  زعيم 

املتحولني  وهوية  باملتخنثني  البرازيل  تعترف  جنسيا، عندئذ سيكون عندنا حتول نحو ... سياسة عامة “عندما 

نواجهها.” التي  والقضايا 
البرازيل الوطنية،  املشاورات  باملتخنثني،  املعنية  املدني  اجملتمع  منظمات  عن  ممثل 

الحتياجاتنا، أو الفساد في السلطة القضائية أو فقدان فرص “نحن لسنا بحاجة إلى سلطات فاسدة ال تستجيب 

الفساد.” بسبب  املستقبل 
بيرو إكيتوس،  مشارك، 

أساسية في التنمية وال سيما على املستوى احمللي. أولئك الذين “تعد املشاركة النشطة للشباب واجلهات الفاعلة في اجملتمع 
يتقلدون مناصب في احلكومات مؤقتون بينما اجلهات الفاعلة في 
اجملتمع املدني دائمة، وهذا يضمن أن تظل اخلطة التي وضع اجملتمع 

أولوياتها مستقلة عن اإلدارة الرئاسية أو احمللية.”
هندوراس املدني،  اجملتمع  منظمات  قادة  أحد 

�إمرأة من السكان األصليني وابنتها في مشاورة خطة ما بعد 2015، الكسونا، كوتو بروس، كوستاريكا 
)مصدر الصورة: أعمال األمم املتحدة في كوستاريكا/ دراميريرز(
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   13 آب/أغسطس 2013
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي  نتائج استقصاء ’عاملي‘

تلبية أهداف أخرى مختلفة. إذا كانت احلكومة بالفعل نزيهة وشفافة، سنتمكن من حل “نحن في حاجة ملحة إلى حكومة تهتم فعليا بحاجات الناس. وإذا حتقق الهدف، ميكننا 
التي  الكهربائية،  والطاقة  الصاحلة للشرب  املياه  التعليم واحلصول على  اخملتلفة مثل  املشكالت 

متثل حاجات أساسية لبقاء اإلنسان.”
البرازيل الوطنية،  املشاورات  عاما،   14 العمر  يبلغ من  شاب 

وأنا وحيد. ولكن هنا في النقابة )‘FeDeracióN’(، عندي أصدقائي الذين يدعمونني.”“والدي توفي عندما كنت رضيعا، وأمي تعيش مع رجل آخر وجئت إلى املدينة وعمري 12عاما 
بوليفيا مشارك، 

وكيف ميكن أن يسهموا في تنمية البشرية.” “كان ينبغي على األهداف اإلمنائية لأللفية األولى أن تشمل الثقافة واملعرفة )...( 
أوروغواي الوطنية،  املشاورات  مشارك، 
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بحكومة أفضل غالبا على احلاجة إلى 
مكافحة الفساد. وفقا لطبعة 2011 من 

استقصاء مؤسسة التينوباروميتر، يعتبر ما 
يقرب من نصف سكان أمريكا الالتينية )48 
في املئة( أن القضاء على الفساد ينبغي أن 

يكون على رأس قائمة األولويات ألية حكومة. 
وفي استقصاء “عاملي” يأتي خيار ‘حكومة 

نزيهة ومستجيبة‘ على رأس قائمة األولويات، 
بعد التعليم وقبل الصحة. 

كما يُقاسى من عدم املساواة أيضا من 
خالل عدم الوصول إلى عمليات صنع القرار 

على قدم املساواة. ويُعبر عن هذا بشكل عام 
على إنه طلب لسماع آراء الشعب. “يجب أن 
نبدأ نؤمن بأن الشعب له رأي” كما أوجز أحد 
املشاركني في السلفادور. وذُكر التأكيد على 
احلاجة إلى املزيد من مشاركة اجملتمع املدني 

في الشؤون العامة ككل في بلدان مختلفة. 
فعلى سبيل املثال، أكد أعضاء من اجملتمع 

املدني في كوبا على أهمية حتسني مشاركة 
املواطنني، مبا في ذلك الشباب واجملتمعات، في 

صياغة السياسات وصنع القرار حول القضايا 
العاملية وكذلك في تنفيذ العمليات القائمة 

على املشاركة في اخلطط الوطنية التي تدمج 
العلوم والقانون واالقتصاد في احلياة اليومية.

باملزيد من  الناس كذلك  �يطالب 
التحمل  على  والقدرة  التكافل 

مع مواجهة مجموعة جديدة من التحديات، 
تتجه الشعوب في أمريكا الالتينية ومنطقة 

البحر الكاريبي إلى أشكال جديدة من 
التكافل وااللتزام بهدف مشترك. وفي العديد 

من احلاالت، كلما اشتدت الهشاشة، زادت 
احلاجة إلى تعزيز الروابط األسرية والروابط بني 

اجملتمعات احمللية. ويرتبط بتلك األمور تأكيد 
مشترك على متاسك اجتماعي أكبر من خالل 

الهويّات االجتماعية والثقافية.
وتعتبر الروابط االجتماعية األقرب هي 

قلب نهج القدرة على التحمل. وفي جامايكا، 
أكد املشاركون على دور األسرة والقادة 

الدينيني والروحيني كمروجني للتغيير والقدرة 
على التحمل. في سانت لوسيا، دعا أفراد 

من جماعة عرضة إلى حد كبير إلى األخطار 
الطبيعية إلى املزيد من املشاركة من جانب 

الشعب في عملية صنع من أجل التحرك 
نحو تنمية أكثر قوة وقدرة على التحمل.

أهمية الهوية الثقافية في احلفاظ 
على التماسك االجتماعي موضوع شامل 

في املشاورات وال سيما في قضية الشعوب 
األصلية. كما ذُكرت الثقافة كوسيلة 

للتنمية البشرية.

وكذلك فإن التكافل الذي يتوخاه 
املشاركون هو تكافل بني األجيال. في أوروغواي، 

طلب املشاركون في املشاورات أن تأخذ جميع 
عمليات اتخاذ القرار في اجملاالت االقتصادية 

ومجاالت اإلنتاج في االعتبار احلاجة إلى ضمان 
أن األجيال القادمة عندها نفس الفرص التي 

توفرت لسابقتها. 

�املشاورات اإلقليمية في 

�أمريكا الالتينية 
ومنطقة البحر الكاريبي 

في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، هناك حدثان على خطة 
التنمية ملا بعد عام 2015. أولهما حدث في بوغوتا، كولومبيا في 5 آذار 

/ مارس 2013، ومقرر أن تبدأ اجلماعة الكاريبية واللجنة االقتصادية 
ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي املناقشات حول التحديات 

احملددة التي تواجه املنطقة الفرعية في تشكيل خطة التنمية القادمة. 
وناقشت الوفود احلكومية من أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

القضايا التي حتتاج املنطقة أن تنظر فيها ملتابعة األهداف اإلمنائية 
لأللفية ومؤمتر ريو 20+. وثانيهما ُعقد في الفترة بني 20-17 نيسان 
/ أبريل في غواداالخارا، وعقدته احلكومة املكسيكية  ونوقشت على 

نطاق واسع املوضوعات اإلحدى عشر للمشاورات املواضيعية ملا بعد عام 
2015 وكذلك القضايا املتشعبة منها مثل الشمولية واحلكم العاملي 

والقياس. وفي غواداالخارا، وافق ممثلو الشعوب األصلية على تنظيم ندوة 
محددة عن خطة ما بعد عام 2015 وعقدت في 23 أيار / مايو في أثناء 

املنتدى الدائم املعني بقضايا الشعوب األصلية في مدينة نيويورك.
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�أصوات من أسيا 
واحمليط الهادي 

بنغالديش، بوتان، كمبوديا، 
الصني، الهند، إندونيسيا، 
إيران، مونغوليا، باكستان، 

بابوا غينيا اجلديدة، الفليبني، 
ساموا، جزر سليمان، تايالند، 

تيمور - ليشتي، فييتنام4

التعليقات من آسيا  إلى  تشير حملة حديثة 
الهادئ مأخوذة من استقصاء  واحمليط 

“عاملي” إلى أن معظم األصوات تذهب إلى 
وفرص  اجليدة  الصحية  والرعاية  التعليم 

مستجيبة  حكومات  ويتبعها  أفضل  عمل 
وغذاء معقول األسعار ومغذ واحلماية من 

وأجريت ستة عشر بلد  اجلرمية والعنف. 
برزت قضايا  منها مشاورات وطنية حيث 
واألمن  والتعليم  والصحة  التوظيف  مثل 

واالستدامة  القانون  وسيادة  الشخصي 
بوصفها  االجتماعية  واحلماية  البيئية 

املداوالت  الثانية من  للجولة  قضايا أساسية 
الوطنية  املناقشات  شملت  كما  العاملية. 

العاملية  أيضا دعوات للتوسع في األهداف 
وتعزيزها. وتنقيحها 

وليس  للجميع  �النمو 
ثمن بأي  النمو 

في آسيا، هناك دعوات مستمرة للفت انتباه 
أكبر للنمو االقتصادي الذي ميكنه ضمان 

خلق فرص عمل؛ ألهداف التنمية وليس 
مجرد النمو االقتصادي؛ و-يرتبط بذلك- 
باستخدام  وتقييمه  التقدم  بداية قياس 

النمو.  تتعدى  التي  املقاييس 
االقتصادي  النمو  طبيعة  وتعتبر 

للتفاوت في  وليس فقط  وداعمة  دافعة 
التفاوت  وإمنا أيضا ألنواع أخرى من  الدخل 

املتزايدة بني  التفاوتات  فيها  مبا  واحلرمان، 
على  بوتان  ففي  والريفية.  احلضرية  املناطق 

اتساع  عن  الناس  يتحدث  املثال،  سبيل 
واحلضرية،  الريفية  املناطق  بني  الفجوة 

الزراعي  الركود  إلى  أنه نظرا  ومع مالحظة 
في  االستثمار  ونقص  الداخلية  والهجرة 
في  الريف  فإن  الريفية،  األساسية  البنية 
االقتصادي  النمو  ويتمحور  سريع.  تدهور 

العاصمة  حول  متزايد  بشكل  العمل  وفرص 
احلضرية.  املناطق  من  وغيرها 

في  الصينيون  املشاركون  وضغط 
معاجلة  أجل  من  الوطنية  املشاورات 

وإمنا من  املشكلة ال من ظاهرها فقط 
أنه في حني أن  مع مالحظة  أيضا،  باطنها 

تقدم تقدما هائال في خفض عدد  البلد قد 
التحديات.  العديد من  زال هنام  فال  الفقراء، 

الفقراء  املواطنني  التحديات  تلك  وتشمل 
نسمة،  مليون   122 يبلغ عددهم  الذين 

التنمية  وفوارق  املستمرة،  املساواة  وعدم 
احلضر  إلى  الريف  من  والهجرة  اإلقليمية 

الذين  األشخاص  ويشعر  واسع.  نطاق  على 
أن  الصينية  الوطنية  املشاورات  في  شاركوا 

من كل من  القضايا ستتطلب عمال  تلك 
املدني.  اجملتمع  ومنظمات  احلكومة 

الهند  في  أجريت  التي  املشاورات  وألقت 
املستمرة  املساواة  عدم  على قضية  الضوء 

نوعية  مع سوء  تتشابك  والفقر حيث 
النمو  ومنط  للعديدين،  املتاحة  الوظائف 

وظهر  العمل.  تدهور ظروف  الذي تسبب في 
العمل  زيادة  املثال في  هذا على سبيل 

من  الكبير  والعدد  الرسمي  غير  التعاقدي 
العمل  على  أجبروا  الذين  داخليا  املهاجرين 
في ظل أجور أقل من حد الكفاف. وتلقي 

العمالة  على ظروف  الضوء  املشاورات 
الرسمي  غير  القطاع  في  وال سيما  الهشة 

�طالب جامعات احملمدية يوجياكارتا )إندونيسيا( يتشاركون أولوياتهم من أجل خطة تنمية عاملية أفضل ملا بعد 2015 عبر استقصاء “عاملي” 
)مصدر الصورة: ديالن ألبان، مكتب املنسق املقيم في إندونيسيا(

http://www.worldwewant2015.org/regions/160494
http://www.worldwewant2015.org/regions/160511
http://www.worldwewant2015.org/regions/160510
http://www.worldwewant2015.org/regions/160495
http://www.worldwewant2015.org/regions/160512
http://www.worldwewant2015.org/regions/160403
http://www.worldwewant2015.org/regions/160516
http://www.worldwewant2015.org/regions/160408
http://www.worldwewant2015.org/regions/160513
http://www.worldwewant2015.org/regions/160499
http://www.worldwewant2015.org/regions/160421
http://www.worldwewant2015.org/regions/160501
http://www.worldwewant2015.org/regions/160422
http://www.worldwewant2015.org/regions/160474
http://www.worldwewant2015.org/regions/160503
http://www.worldwewant2015.org/regions/160502
http://www.worldwewant2015.org/regions/160502
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وحقوق  لقوانني  املتكررة  االنتهاكات  مع 
االستعانة مبصادر  أن  لوحظ  كما  العمل. 
زاد في  الدولية قد  الشركات  خارجية في 

ملعايير  الضعيف  اإلنفاذ  في  املساهمة 
أنواع  مع  التقاطع  ويعني  الالئق.  العمل 

أخرى من عدم املساواة مثل عدم املساواة 
اإلقليمية  املساواة  وعدم  اجلنسني  بني 

وفي احلصول على اخلدمات أنه دون إجراء 
اجلبهات  من  العديد  على  تصحيحي 

من  كبيرة  قطاعات  ستواصل  السياسية، 
االقتصادي. االزدهار  برغم  التخلف  اجملتمع 
مخاوفهم  أيضا  املشاركون  وتقاسم 

واالجتماعية  -االقتصادية  االستدامة  حول 
احلالية.  النمو  الستراتيجيات  والبيئية- 

بفضل  أنه  منغوليا  في  املواطنون  والحظ 
بسرعة  البلد  تنمو  التعدين،  في  االزدهار 

متوسطة  البلدان  وضع  في  لتصبح  وتدرجت 
النمو  يعتبر  وفي حني  الدنيا.  الدخل 

للبلد،  املستقبلية  التنمية  أجل  من  رئيسيا 
التنوع  أكثر شموال من خالل  فقد أصبح 

وإذا لم  القطاع اخلاص.  االقتصادي وتطور 

   9 آب/أغسطس 2013
أسيا واحمليط الهادي نتائج استقصاء ’عاملي‘

أولوية مبا في ذلك احلاجة إلى ضمان أن نسبة 20 في املئة من “التأكيد على معاجلة عدم املساواة في الدخل موضوع ذو 
السكان في القاع يحسنون وضعهم االقتصادي أسرع من 

نسبة 20 في املئة في القمة من خالل النمو الشامل.”
الهند الوطنية،  املشاورات  املرأة،  جمعيات  من  مشاركة 

حياة األسر. هناك العديد من العائالت الذين ال يجدون الوقود “لم يُحدث منو الدخل من قطاع التعدين أي اختالف في 
واخلشب، وينام األطفال ومعهم كالبهم على السرير لكيال 

ميوتوا من البرد.”
منغوليا الوطنية،  املشاورات 
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املساواة  ستهدد عدم  األمر،  يعالج هذا 
على  القضاء  إلى  املتصاعدة  االقتصادية 

املؤشرات  في  الالئق  التقدم  من  الكثير 
في  املشاركون  يشعر  وكذلك  االجتماعية. 

البيئية  االستدامة  بأن  املنغولية  املشاورات 
النمو مع  استراتيجيات  في  تدمج  أن  يجب 
التحمل  على  القدرة  بناء  على  أكبر  تركيز 

الضعف  حاالت  لتقليل  االجتماعية  واحلماية 
التحمل بني  القدرة على  بناء  في  واملساعدة 

واملهمشني.  الفقراء  السكان 

تعليقات من ورشة العمل التابعة لعمليات 

املشاورات ملا بعد عام 2015 التي عقدت في 

منغوليا لإلجابة عن السؤال ‘هل لقطاع التعدين 

تأثير إيجابي على حياة الناس ... حياتكم؟’:

• “لم يحدث منو الدخل من قطاع التعدين 	
أي اختالف في حياة األسر. هناك العديد 

من العائالت الذين ال يجدون الوقود 

واخلشب، وينام األطفال ومعهم كالبهم 

على السرير لكيال ميوتوا من البرد.” 

• “مياه الشرب هي املشكلة األصعب. 	
فاملياه على السطح تتناقص باستمرار. 

وبعض املراكز معرضة خلطر عدم حصولها 
على مياه الشرب على اإلطالق.” 

• الكبرى 	 التعدينية  املصانع  دخل  “يذهب 
الدولة.”   إلى 

• “ال يجب أن نعشق قطاع التعدين، وبدال 	
من ذلك يجب علينا أن ننتج منتجات 

الطبيعية  البيئة  بيئية في هذه 
نسبيا.”   املناسبة 

• “فالبيئة الطبيعية تصبح أكثر هشاشة 	
باستمرار. لقد تدهورت املراعي، وتزداد 

التربة سوءا وتزداد الظروف سوءا. ينبغي 
أن تكون سياسة البيئة الطبيعية جزءا 
من السياسات االقتصادية ويجب علينا 

أن نحافظ على الطبيعة.”

وأشار املشاركون في بعض بلدان الدخل 
املتوسط األدنى في املنطقة إلى أن الناس 

يعتبرون تلك االقتصادات الوطنية قد بلغت 
مستوى مستقر من حيث آفاق النمو فيها. 

والحظوا أنه في حني أن املكاسب االقتصادية 
األولية قد رفعت اقتصاداتهم من املراكز 

األخيرة من نهاية سالسل اإلنتاج العاملية 
ذات األجور املنخفضة واملهارات املنخفضة، 

فإن افتقارهم إلى القوى العاملة عالية 
املهارة واستثماراتهم احملدودة في األبحاث 
والعلم والتقنية متنع تلك االقتصادات من 
التنافس مع املنتجات التي أنتجتها مبهارة 
كبيرة وابتكار كبير االقتصادات املتقدمة. 

فحسب وإمنا خلق ظروف للسعادة ورفاهية احلياة.  كيف نفعل ذلك؟ هناك إجابة واحدة “يجب أن تخدم التنمية هدفا، وال ينبغي أن يكون الهدف هو تعزيز النمو االقتصادي 
فقط ‘حتويل’ جميع البشر على األرض - قادة ومنتجني ومستهلكني واجلميع إلى بشر واعني 

الربح وتناول الطعام وغيرها من العمليات االستهالكية للمواد ...” القرار وحتقيق  بصنع 
احللول( تبادل  املنشور حول  االستعالم  )مساهمة في  اإلجمالي  الوطنية  السعادة  بوتان عن  مركز   

شباب إندونيسيا يناقش التحديات أثناء مشاورة الشباب التي عقدتها 
منظمة األمم املتحدة للعلم والتربية والثقافة في جاكرتا. الفقر، واحلوكمة 
�الضعيفة، وقلة فرص املشاركة من بني القضايا الرئيسة املتناولة 
)مصدر الصورة: منظمة األمم املتحدة للعلم والتربية والثقافة في جاكرتا(
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فالتصور الشائع هو أن التجارة الدولية 
احلالية والتمويل العقاري منظمني بحيث إن 
تلك البلدان لن تكون قادرة على اإلفالت من 

مصيدة الدخل املتوسط. 
وفي أندونسيا، لفت املشاركون االنتباه 

إلى احلاجة املتزايدة حلماية أكبر للبضائع 
واملنتجني احملليني، مع التأكيد على تقليل 

اتفاقات التجارة احلرة أو إعادة ضبطها حلماية 
الصناعات الصغيرة أو التقليدية وال سيما 

املزارعني والصيادين. ويشعر املشاركون أن 
وجود حماية أكبر لتلك القطاعات ستؤمن 

سبل عيش أفضل للممارسني واجملتمعات التي 
تعتمد على تلك الصناعات. وكنتيجة ثانوية، 

ستقلل كذلك من االعتماد على املمارسات 
اخلطيرة واملدمرة بيئيا مثل الصيد بالديناميت، 

واإلفراط في الزراعية/زراعة احملصول الواحد 
والتعدين غير الشرعي عن الذهب. 

وعبر املشاركون في الفلبني عن مخاوف 
مماثلة بشأن الطرق التي تؤثر بها أنظمة 

التجارة الدولية على سبل العيش احمللية. 
‘التجارة العادلة وليست احلرة’ مهمة 

للبلدان التي تسعى لتعزيز اشتراكها في 
األسواق الدولية وهناك دعوات للمطالبة 

مببادرة محسنة من املعونة التجارية. وتالحظ 
املناقشات أيضا أهمية ‘إقامة شراكات 

عاملية من أجل حتقيق التجارة العادلة وخلق 
نظام اقتصادي عادل’. كانت هناك مناقشات 
عديدة في اجملتمع احمللي الحظت أن محادثات 

التجارة العاملية، بعد 11 عاما من املفاوضات، 
ال تزال في طريق مسدود، وأن إجراء جولة 

الدوحة ميكن أن تكون مهمة جدا في معاجلة 
االختالالت الهيكلية في نظام التجارة العاملي. 

’هناك حاجة ملحة إلزالة جميع التدابير 
املقيدة للتجارة التي وضعت في بداية األزمة 

املالية العاملية حيث إن تلك التدابير حتد 
بشكل أكبر آفاق النمو وفرص خلق فرص 

العمل في البلدان النامية.

�استمرار عدم املساواة في منطقة 
آسيا واحمليط الهادي

املتسعة عبر  االقتصادية  الفجوة  بعيدا عن 
لفتت  البلدان،  االقتصادية في  املستويات 

إلى اجملموعات واجملتمعات  االنتباه  املشاورات 
تاريخيا وظلت معزولة عن  التي ُهمشت 

فعلى سبيل  السائد في مجتمعهم.  التيار 
املثال، الحظ املشاركون في تايالند أن 

بعض احلقوق ال يتمتع بها بالكامل العديد 
وتشمل  واألقليات.  املهمشة  الفئات  من 
تلك الفئات سكان األحياء الفقيرة في 

الشمال الشرقي والذين ليس لهم أرض، 
أُشير إلى حصولهم على حقوقهم  والذين 

إنها ستسمح  حيث  أولوية،  بأنها  القانونية 
العيش واحلقوق  لهم بتحقيق فرص سبل 
في اخلدمات االجتماعية األخرى )أي أوراق 

ملكية األرض في حالة من ال ميلكون أرضا، 
واحلصول على رقم حلجز منزل لسكان 

األحياء الفقيرة(. وكذلك فإن حقوق العمال 
املهاجرين مصدر قلق مهم بني بعض 

استشيروا: الذين  السكان 
كما تركز املناقشات عن عدم املساواة 
أيضا على السن والتحديات التي تواجهها 

فئات عمرية محددة مثل الصغار جدا والشباب 
واملسنني. منطقة آسيا واحمليط الهادئ على 

�مسيرة ذوي االحتياجات اخلاصة في أبريل 2013، أوالن باتور، منغوليا 
)مصدر الصورة: وزارة السكان والتنمية واحلماية االجتماعية، منغوليا(
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مفترق طرق مهمة، مع مزيج من العديد 
من التغييرات الدميوغرافية الرئيسية هي: 
انخفاض معدالت اخلصوبة، وارتفاع نسبة 

الشباب بني السكان، والشيخوخة السريعة، 
والتحضر، واملدن الكبرى والهجرة داخل البلدان 
وخارجها. ولفتت املشاورات في الصني والهند 

وأندونسيا وباكستان والفلبني االنتباه إلى 
التحدي املزدوج املتمثل في سكان يشيخون 

بسرعة وسكان من الشباب ترتفع نسبتهم، 
فكالهما يغير من نسبة اإلعالة ألعضاء 

اجملتمع النشطني اقتصاديا. 
والحظ املشاركون في فييتنام أن البلد متر 
بعملية دميغرافية فريدة. فهناك عدد كبير من 

السكان الشباب وفئة سكانية أخرى تبلغ سن 
الشيخوخة بسرعة مما يخلق حتديات وفرصا 

للشباب والكبار وللمجتمع بشكل عام. 
بالنسبة إلى الشباب، يتمثل التحدي في إيجاد 
فرص عمل ذات معنى ومنتجة. وبالنسبة إلى 
كبار السن، البد من تأمني الرعاية الكافية من 
الدولة والضمان االجتماعي في ظروف تدهور 

الرعاية األسرية التقليدية للمسنني. وتتفاقم 
هذه االجتاهات بفعل التحضر السريع، الذي 

يعيد تشكيل التوزيع السكاني بني القطاعات 
احلضرية والريفية للبلد ويزيد النمو االقتصادي 

في املراكز احلضرية، في حني يفرض ضغوطا 
على البيئة واإلدارة احلضرية. توضح هذه 

التغيرات الدميوغرافية احلاجة إلى نظام حماية 
اجتماعية شامل.

تستمر عدم املساواة بني اجلنسني في 
آسيا واحمليط الهادي، وهي مرتفعة في 

اخلطة. ويعتبر عمل املرأة وتعليمها من أهم 
األنشطة الرامية إلى معاجلة عدم املساواة 

بني اجلنسني. وفي أثناء املشاورات، وكجزء 
من املناقشات، طفت على السطح قضايا 

مثل كثرة عدد النساء في القطاع غير 
الرسمي الذي ال يتمتع بحماية، وتركيزهن في 
قطاعات ومهن معينة بدافع من التنميطات 
اجلنسانية، والتحديات التي تواجه حصولهن 
على االئتمان واخلدمات املالية، ومستوياتهن 

املتدنية من ملكية األرض واملمتلكات. 
ويعتبر أن لقضيتي التعليم ومراعاة الفوارق 

بني اجلنسني فوائد للمجتمع أكثر بكثير 
من املساهمات االقتصادية التي ميكن أن 

تقدمها املرأة. فلهن دور مهم يلعبنه في حتول 
اجملتمعات واملمارسات الثقافية التمييزية 

والتصورات وال سيما لألجيال القادمة.

ألنه سيمكننا من  منزل  بحجز  نطالب  احلصول على خدمات وحقوق متساوية من حيث “نحن 
الصحية  والرعاية  الصحي  والصرف  واملاء  الكهرباء 

وغيرها  االنتخابات  وحقوق  املستشفيات  إلى  والوصول 

العامة.” اخلدمات  من 
احلديدية  السكك  خطوط  بجوار  يسكن  املهاجرين  من  جماعة  أعضاء  �أحد 

تايالند  الوطنية،  املشاورات  تايالند،  شرق  شمال  كاين،  خون  في 

مينع من كسب سبل املعيشة املستدامة واملنصفة. ومع “ال يزال التمييز القائم على نوع اجلنس حاجزا خطيرا 
أن النساء يشكلن ثالثة أرباع القوة العاملة في الزراعة، 

امللكية ضئيلة جدا.” حظوظهن في احلقوق 
الهند الوطنية،  املشاورات  املزارعني،  جمعيات  من  مشارك 

تولي احلكومة األولوية األولى للنساء والفتيات وال سيما “بوصفي إحدى مواطنات بابوا غينيا اجلديدة، أريد أن 
في التعليم واألشياء األخرى كما ينبغي أيضا أن تسمح 

احلكومة.” بإدارة  للنساء 
اجلديدة غينيا  بابوا  مورسبي،  بورت  الوطنية،  املشاورات  املدرسة،  في  فتاة 

�املشاورة الوطنية املعنية بسياسة اإلصالح لتطوير كبار السن ووقايتهم، شباط/ فبراير 2013، 
درخان، منغوليا )مصدر الصورة: وزارة السكان والتنمية واحلماية االجتماعية، منغوليا(
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واملساءلة من عوائق  احلكم  اعتبار 
لتنمية  ا

الشفاف  احلكم  في  نقائص  وتعتبر 
والذي  املشاركة  على  القائم  املستجيب 

احلكومات  قدرة  على  مؤثرة  مساءلتها  ميكن 
التنمية  إدارة  على  الدولة  ومؤسسات 

في  واالستجابة  واالقتصادية  االجتماعية 
تعتبر  القصوى،  احلاالت  وفي  األزمات.  أثناء 
بالغ في  انهيار  النقص مسؤولة عن  نقاط 

البشري  األمن  يهدد  مما  القانون،  سيادة 
هذه  عن  ويُعبر  العنيفة.  النزاعات  ويفاقم 
الفساد  في  والروتينية  املنتشرة  النقائص 

املتفاوتة،  التنظيمية  واألطر  النطاق،  واسع 
السياسية  والواسطة  احملسوبية  وثقافة 

املتآكلة. 
على  منغوليا  من  املشاركون  وأكد 

والبيئة  املستجيب  احلكم  أهمية 
وحقوق  املؤسسات  وقدرة  القانونية 
في  التقدم  من  املزيد  إلحراز  اإلنسان 

ضوء  وفي  لأللفية.  اإلمنائية  األهداف  حتقيق 
فرضتها  غايات  وضع  في  منغوليا  خبرة 

األهداف  من  التاسع  للهدف  نفسها  على 
اإلنسان  حقوق  )‘تعزيز  لأللفية  اإلمنائية 

املشاركون  حث  الدميقراطي’(،  واحلكم 
من  مجموعة  تبني  على  الدولي  اجملتمع 

خطة  في  الدميقراطي  احلكم  غايات 
لتعكس   2015 عام  بعد  ملا  التنمية 

كما  األلفية.  إعالن  في  الواردة  املبادئ 
تعزيز  في  املدني  اجملتمع  دور  بزيادة  نودي 
الرأي  إلبداء  منبر  توفير  من   – التنمية 

اخلدمات  تقدمي  إلى  واملهمشني  للفقراء 
على  بقوة  التأكيد  جرى  كما  األساسية، 

لالشتراك  االحتماالت  من  املزيد  إلى  احلاجة 
على  املشاركون  وأكد  القرار.  صنع  في 

ووسائل  االتصاالت  وتقنية  املعلومات  أن 
مهمة  أدوات  ستصبح  االجتماعية  اإلعالم 

الرأي  حلشد  األرجح  على  متزايد  بشكل 
وميكن  املستقبل.  في  والتغيير  العام 
صوت  لتوفير  األدوات  هذه  استخدام 

في  الضعيفة  والفئات  للمواطنني  أقوى 
على  احلصول  من  وميكنهم  القرار  صنع 

املهمة. املعلومات 
السالم  املشاركون  يرى  باكستان،  وفي 

فهناك  أهمية.  األكثر  التنمية  حتدي  واألمن 
دون  أنه  املشاركني على  بني  فريد  توافق 
في  والنظام  والقانون  األمن  قضايا  حل 

األخرى  اإلمنائية  الغايات  حتقيق  فإن  البلد، 
الناس  ويؤكد  املنال.  بعيد  حلما  سيظل 

ينبغي  الدوليني  املصلحة  أصحاب  أن  على 
الواقع وال  أرض  احلقائق على  يقدروا  أن 
على  وخطتهم  سياساتهم  يفرضون 

احمللي،  املستوى  وعلى  احمللية.  احلكومة 
أن  ينبغي  اجلهود  أن  على  املشاركون  أكد 
بني  االجتماعي  التماسك  لتحسني  تبذل 

واجملموعات  الطوائف  مختلف  من  السكان 
أجل  من  التسامح  تعزيز  بهدف  العرقية 

مع  وبالتوازي  متنوعة.  ومعتقدات  آراء 
تدعمه  الذي  الرشيد  احلكم  يأتي  ذلك، 

وسيادة  واملساءلة  الشفافية  مبادئ 
لشعب  إحلاحا  أكثر  ثانية  كأولوية  القانون 

أهمية  على  املشاركون  وأكد  باكستان. 
تعمل  التي  احلكومية  النظم  تَُقرِّب  أن 
احلاكمة  األجهزة  كامل  بشكل  محليا 

املساءلة  آليات  وحتسن  املواطنني  من  أكثر 
الرشيد،  احلكم  من  وكجزء  والشفافية. 
للعدالة  والوصول  القانون  سيادة  تعتبر 

للنظام  الوصول  أن  سيما  وال  مهمني 
الفئات  بني  متفاوت  واستخدامه  القانوني 
وينبغي  اخملتلفة.  واالقتصادية  االجتماعية 
شامال  الوطني  القانوني  النظام  يكون  أن 
للنساء  امللكية  حقوق  يحمي  أن  وينبغي 

الضمانات  ويوفر  املهمشة  والفئات 
أو  السياسية  السلطة  استخدام  ضد 
الطبقة  من  املؤسسية  أو  االقتصادية 

لنخبوية. ا
آراء املشاركني من مشاورات ما بعد عام 

2015 في باكستان:  

• “التدخل السياسي أحد احلواجز الرئيسية 	
التي أعاقت حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية.” 

• أردنا تغييرا على املستوى الشعبي، 	 “إذا 
واملستدام للحكومة  الفعال  النظام  فإن 

احمللي بحاجة إلى أن يوضع في مكانه 
الصحيح. ودون هذا فإن مشاركة 

التنمية  الهشة في عملية  اجملتمعات 
املنال.” بعيد  ستظل حلما 

• توفر موارد ضئيلة 	 إلى  ‘’باإلضافة 
الدولة  مؤسسات  اإلمنائية،  لألنشطة 

متلك قدرات محدودة الستعمال األموال 
وفعلي.”  فعال  بشكل 

• نحو حتقيق 	 التقدم  بقوة  الفساد  “يعيق 
ويجب  البشرية.  والتنمية  الفقر  احلد من 

العامة ويجب  تعزيز نظام املساءلة 
أن يكون شفافا. ينبغي توفير الفرص 

التعبير  على  قدرتهم  لرفع  للمواطنني 
يتقلدون  آرائهم وليسألوا َمنْ  عن 

ينبغي  كما  النتائج.  العامة عن  املناصب 
االجتماعية.”  املساءلة  نظم  تعزيز 

في  أجريت  التي  املشاورات  عملية  وألقت 
بني  التفاعل  على  الضوء  تيمور-لشتي 

وسوء  احلكم  ضعف  رئيسية:  قضايا  ثالث 
البشري  املال  ورأس  التحتية  البنية  مستوى 
نقص  في  احلكم  ضعف  ويسهم  املتخلف. 

ألن  البشري  املال  ورأس  التحتية  البنية 
تدابير  تنفيذ  ميكنها  ال  املعنية  السلطات 

حيز  تنظيمية  آليات  وضع  ميكنها  وال 
إلى  أيضا  املشاركون  أشار  كما  التنفيذ. 

لكن في احلقيقة اجلميع يأخذون الرشوة. “الوزير احلالي قال إنه ال يوجد رشوة حتى، 
فعدم وجود الرشوة يعني غياب اجلودة اجليدة. 

هذه هي احلقيقة.”
فييتنام هانوي،  السن،  كبار  مع  التركيز  مجموعات  مناقشات 
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وال  التحتية،  البنية  جودة  في  االختالفات 

فيما  البعيدة،  الريفية  املناطق  في  سيما 

والصرف  واملياه  والكهرباء  بالطرق  يتعلق 

ويعزى  الصحية.  والرعاية  والنقل  الصحي 

التحتية  البنية  في  رئيسي  نقص  إلى  هذا 

آثاره على  األمر  ولهذا  صيانتها،  أو سوء 

ومستوى  االقتصادي  والوضع  الصحة 

السلطة  وتظل  احملليني.  والسكان  التعليم 

احملليات  مستوى  على  والسلطات  مركزية 

أو مؤسسية  مالية  قدرات  لها  يتوفر  ال 

اجملتمع.  الحتياجات  مباشرة  لالستجابة 

على  الضوء  أيضا  املشاركون  ألقى  كما 

وتنفيذه.  ورصده  القانون  إنفاذ  من  اخملاوف 
الفساد  بشأن  مخاوفهم  عن  وعبروا 

التي  احلكومية  املؤسسات  في  والتواطؤ 
أوصلت  كما  املشاكل.  تدارك هذه  متنع 

التجارية  األعمال  أن  قويا  رأيا  املشاورات 
االزدهار  ميكنهم  ال  العام  واجلمهور  احمللية 

نقص  إن  حيث  إمكانياتهم  وحتسني 
من  األجنبية  األطراف  ميكِّن  الفعال  احلكم 

التجارية.  واألعمال  األسواق  على  السيطرة 
املنخفض  املستوى  األمر  بهذا  ويتصل 

وتشير  البشري.  املال  رأس  لتنمية  باستمرار 
يصعب  التعليمي  النظام  أن  إلى  املشاورات 

التعليم  جودة  انخفاض  مع  إليه  الوصول 
عن  وينتج  الريفيني.  للسكان  سيما  وال 

مع  املهارات  منخفضي  هذا سكان شباب 
العمل.  فرص  من  القليل 

وفي املشاورات في إيران، حتدث املشاركون 
عن مسؤوليات املكلفني بها واحلاجة إلى 

التركيز على حكم يستجيب للجماهير مع 
التركيز على كرامة اإلنسان وحقوقه. ويُنظر 

إلى الشفافية وكذلك األمانة والنزاهة 
إلى  بالنسبة  رئيسية  بوصفها صفات 

وترددت مالحظات  باملسؤوليات.  املكلفني 
مشابهة عبر جميع املشاورات، مؤكدين على 
التركيز على جودة احلكومة وممارستها وليس 

الرسمي. هيكلها 
أن  املشاركون  يرى  إندونسيا،  وفي 

شروط  الفساد  على  والقضاء  الشفافية 
للتدخالت  ناجح  تنفيذ  أجل  من  مسبقة 

املوارد  وتنظيم  احلكومة  إدارة  مثل  اإلمنائية 
كذلك  الرشيد  احلكم  يتطلب  كما  املائية. 

في عملية صنع  أكبر  مدني  اشتراك 
وتنظيمها. السياسات 

االجتماعية  �التحوالت 
جارية في آسيا

يالحظ املشاركون في العديد من املشاورات 
في املنطقة أن التحوالت االجتماعية 

السريعة جارية في مجتمعاتهم، وأنها 
لها تداعيات على األنظمة التقليدية 

للحماية والرعاية االجتماعية. فهي مرتبطة 
بالديناميات املتغيرة في هياكل األسرة، 

يصاحبها حتول دميوغرافي نحو حجم أصغر 
لألسر؛ والتحوالت في ترتيبات العمالة 

التقليدية واحلاجات املتغيرة لسوق العمل؛ 
والتحضر املتزايد والهجرة من القطاعات 

النزعة االستهالكية،  والتقاليد “تغير اجملتمع وحتول نحو  بالثقافة  واإلميان  التعاطف  حيث 
واحلكمة كانت أكثر قيمة في املاضي. كما تغير 

نـمط االستهالك. ويعتمد الناس أكثر على مصادر 
الغذاء اخلارجية والطعام السريع. وقل نظام 

املقايضة في اجملتمع. وتقل املعرفة بالزراعة من 
اجملتمع. والشباب في اجملتمع أكثر تأثرا باإلعالم 

الهواتف احملمولة  التقنية مثل  واإلنترنت واألجهزة 
واحلاسبات. أصبح أفراد العائلة أكثر بعدا عن 

بعضهم بعض بسبب االجتاهات اخملتلفة واألنشطة 

اليومية. كما تواجه اجملتمعات تعاطي اخملدرات.”
لتايالند  2015 عام  بعد  ملا  التنمية  خلطة  النوعية  البيانات  عن  اإلبالغ 

طفل في اسالم اباد )مصدر الصورة: األمم املتحدة(
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الريفية؛ والتغيرات الكلية في النسيج 
العوامل  لتلك  االجتماعي للمجتمعات. 

تداعيات مهمة على أدوار ومسؤوليات 
الفئات واألقسام اخملتلفة في اجملتمع - سواء 

أكانت نساء أم مسنني أم شباب أم صغار 
السن أم معوقني أم مقعدين. وأشار التحول 
الدميوغرافي بالفعل إلى زيادات في السكان 

كبار السن واألصغر سنا، فكالهما يزيد 
نسبة اإلعالة. والنساء الالتي دخلن العمالة 
الرسمية أو الالتي يعملن في قطاعات كان 

يهيمن عليها سابقا عمال ذكور واجهوا 
كذلك مجموعة من القضايا اجلديدة تتضمن 

تأخر اإلجناب وخفض نسبته وزيادات في 
أعباء العمل ومسؤوليات الرعاية. واألسر 

بطيئة في التكيف مع التحوالت في األدوار 
التقليدية.  واملسؤوليات 

مالحظات حول األدوار اإلنتاجية واإلجنابية 
التقليدية للنساء من فييتنام في املشاورات 

القطرية ملا بعد العام 2015: 
“تعاني النساء من جماعة إيدي من 

العديد من الصعوبات. عندما نكون حوامل، 
ال يزال علينا أن نعمل حتى نضع، وبعد 

الوضع بثالثة أيام نعمل مرة أخرى: نحضر 
املياه، وجنلب خشب التدفئة ونعمل في 

حقول املرتفعات، ويجب أن نحمل أطفالنا 
معنا. هذا صعب جدا لكننا إن لم نفعله لن 

يساعدنا أحد.” - مشاركة، املناقشات في 
مجموعات، بلدة إيسني، مقاطعة داك الك، 

فييتنام
وكان للتحوالت في هياكل وتقنيات 
العمالة -بعيدا عن سبل العيش األكثر 

تقليدية- تداعيات مهمة. فالناس اآلن أقل 
أكثر من  وبيئاتهم  اتصاال مع مجتمعاتهم 
املاضي، ولذا هناك إحساس بأن شيئا ثمينا 

من الطرق القدمية التي كانت تتم بها األمور 
قد ُفقد. 

ودعا املشاركون في املشاورات 
التثقيف  بإدراج  ضمن غيرهم  اإلندونيسية 

في مجال الصحة اجلنسية واإلجنابية 
الوطنية.  الدراسية  املناهج  الشاملة في 

وهذه واحدة من أقوى املوضوعات في 
احلوار بني أصحاب املصلحة املتعددين عن 

عدم املساواة، وترددت على لسان القادة 
الشباب في مشاورات الشباب التي أجرتها 
اليونيسكو. ويشير التوافق العام في اآلراء 

العاملني في  جملموعات أصحاب املصلحة 

مجال الصحة اجلنسية، جتارة اجلنس وفيروس 
نقص املناعة البشرية/اإليدز، ونوع اجلنس 

العامة وغيرها  والصحة  والهوية اجلنسية 
من القطاعات، إلى أنها حاجة ذات أولوية، 
ليس في إندونيسيا وحدها وإمنا أيضا في 

خطة التنمية ملا بعد عام 2015.
وتبرز قضايا املهارات والتدريب على 

الوظائف واحلصول على التعليم كموضوعات 
رئيسية. فهي تساعد على ضمان أن 

الداخلني اجلدد في سوق العمل مجهزين 
باملهارات الالزمة وأنهم على وعي بالتحوالت 
االجتماعية اجلارية في مجتمعاتهم ودورهم 

فيها. وفي الفلبني، الحظ املشاركون أن 
البلدان التي فيها حتول دميوغرافي أو تقترب 
منه )من األعلى إلى األدنى خصوبة( تعاني 

معدال متزايدا من شيخوخة السكان، 
والتحدي الذي تواجهه احلكومة هو: أوال 
االستثمار في خدمات اجتماعية فعالة 

لتعزيز الوصول إلى شيخوخة ناجحة 
وصحية؛ وثانيا توفير البيئة الالزمة للسكان 
كبار السن لكي يساهموا بشكل كبير في 

التنمية االقتصادية. وطالب الناس الذين 
استشيرا بوضع سياسات وبرامج صريحة 
لرعاية طبية واجتماعية جيدة للمواطنني 

كبار السن. 

الطاقة  واحتياجات  السكاني،  التوسع 
البيئية واالستدامة  والتحضر 

العمالقة  املدن  والهجرة ومنو  التحضر  يعتبر 
قضية أخرى بارزة. وال يتعلق هذا بقضايا 

التحتية  البنية  بشأن  واخملاوف  التحضر 
املتداعية أو انتشار األحياء الفقيرة أو 

القدرة على التخطيط احلضري فقط. وإمنا 
وإهمال  الزراعي،  النمو  بتباطؤ  أيضا  يتعلق 

الريفية  املناطق  والفوارق بني  الريفي،  القطاع 
واحلضرية من حيث تقدمي اخلدمات العامة 

االنتباه  املناقشات  ولفتت  التحتية.  والبنية 
بهجرة  املتعلقة  املترابطة  املواضيع  إلى 

الريف إلى احلضر )والهجرة عبر احلدود من 
أجل العمل(، وتزايد األحياء الفقيرة والفقراء 

القطاع  وتراجع االستثمار في  العاملني 
والزراعي. الريفي 

خدمات النقل إلى اختناقات مرورية ساحقة في املدن “يؤدي عدم وجود البنية التحتية للنقل وسوء إدارة 
الكبرى في إندونيسيا، وجاكرتا على رأسهم. وتؤدي 

مخططات التخطيط السيئة هنا إلى أزمات اختناقات 
مرورية وفيضانات وقمامة مهملة وأزمة مياه، وكذلك 

إلى ارتفاع مستويات الفقر والتلوث البيئي وحوادث 
الطرق. وغالبا ما تكون السياسات احلكومية هنا 

متناقضة مع احتياجات املدن حيث تؤكد أكثر على 
بناء الطرق السريعة داخل املدن واستصالح األراضي 

للمناطق الساحلية، مما يقلل بشكل منهجي من 

املناطق التي ميكن العيش فيها.”
تقرير حول املشاورات القطرية في أندونسيا بشأن خطة ما بعد عام 2015
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من  كجزء  البيئية  �االستدامة 
الفقر شأفة  استئصال 

تزداد  كمجال  البيئية  االستدامة  تبرز 
القدمي  التصور  اختفاء  مع  فيه،  املناقشة 
شأفة  استئصال  بني  صعب  خيار  باتخاذ 

تدريجيا:  البيئية  واالعتبارات  الفقر 
متشابكني.  أنهما  على  يُرى  فكالهما 

وإزالة  البيئي  والتلوث  التحضر  من  ولكل 

الزراعية  الدورات  وتغير  والتصحر  الغابات 
وزيادة  االستخراجية  الصناعة  في  والتوسع 

حياة  على  هائل  تأثير  البحر  مياه  منسوب 
والضعفاء  الفقراء  على  سيما  وال  السكان 

التي  املشاورات  والحظت  السكان.  من 
الهادي  احمليط  بلدان  من  العديد  في  أجريت 

تغير  أن  النامية  الصغيرة  اجلزرية  والدول 
منسقة  سياسة  استجابة  يتطلب  املناخ 

ملعاجلة  املدني  واجملتمع  العام  القطاع  من 
املدى  وعلى  الغذائي.  واألمن  التكيف  تدابير 

سطح  مستوى  ارتفاع  يهدد  قد  األبعد، 
اجلزرية  الدول  هذه  وجود  البحر مجرد 

الصغيرة.
املشاركون في مشاورات  والحظ 
فرضها  التي  املشكالت  أن  بنغالديش 

الطلب  زيادة  ذلك  مبا في  السكاني،  التوسع 
تعتبر  كانت  التي  الزراعية  األراضي  على 

الزراعي.  لإلنتاج  مناسبة  غير  مضى  فيما 
واحلصول  الغذاء  توافر  املناخ على  تغير  ويؤثر 
الغذائي  النظام  استهالك  على  وأيضا  عليه 

أنه له  املناخ على  تغير  يُرى  كما  وتنوعه. 
اجلوع يجعل  إن  املضاعف حيث  اخلطر  تأثير 

باألمراض  لإلصابة  عرضة  أكثر  السكان 
للخطر  األخرى  الدوافع  وتشمل  املعدية. 

الضعيف. واحلكم  التحضر  إدارة  سوء 
املشاورات في  الفعل من  ردود  وتؤكد 

بني  القوية  العالقة  على  اجلديدة  غينيا  بابوا 
فيها  يعيش  التي  والبيئة  البشرية  التنمية 

املشاورات  في  املشاركون  والحظ  السكان. 
اإلنذار  نظم  من  احملدود  العدد  الكمبودية 

وآلية  شاملة  سياسة  وغياب  املبكر 
على  املناخ  تغير  قضايا  حول  االستجابة 

احمللي.  اجملتمع  مستوى 

�الشباب يناقشون القضايا، والعالم الذي يريدونه ملا بعد 2015 فييتنام 
)مصدر الصورة: اليونيسف 2013(

على الفقراء والنساء واألطفال والفئات املهمشة. وفي بنغالديش ثمة عالقة بني البيئة والهجرة، “يفاقم تغير املناخ في البيئات الضعيفة عدم املساواة االجتماعية ويؤثر تأثيرا غير متناسب 
وتتصل بعوامل اجتماعية واقتصادية أخرى تدفع السكان إلى التحرك إما طوعا أو مدفوعني بحكم 

الضرورة. وفي املقابل، ينبغي أن تؤخذ أيضا إدارة مخاطر الكوارث في االعتبار ملعاجلة اجملتمعات 
احمللية واملناطق املعرضة للخطر وتطوير قدرتها على التكيف بوصفها حقيقة ملحة اجتماعيا 
واقتصاديا.  وقد زاد التوسع السكاني والكثافة العالية من الطلب على اإلنتاج الزراعي ويتطلب 
زراعة األراضي التي كانت تعتبر فيما مضى غير مناسبة لإلنتاج الزراعي. وفي املقابل، يؤثر تغير 

املناخ على توافر الغذاء واحلصول عليه وأيضا على استهالك النظام الغذائي وتنوعه. كما يعمل 

تغير املناخ كُمضاعف خلطر اجلوع مما يجعل السكان أكثر عرضة لإلصابة باألمراض املعدية.”
بنغالديش  الوطنية،  املشاورات 
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احللول  هي  والتدريب  التعليم  وكان 
الكمبودي  الشعب  اقترحها  التي  الرئيسية 

إن  يقولون  إذ  املناخ.  تغير  قضايا  ملعاجلة 
الوطنية  دون  واإلدارات  الوطنية  السلطات 
املدني  اجملتمع  ومنظمات  البلدية  واجملالس 

دور  لهم  كلهم  التنمية  في  والشركاء 
سلوك  وتغيير  اجلمهور  توعية  في  يؤدونه 

تستطيع  احمللي،  املستوى  وعلى  الناس. 
وتطور  تأهيل  تعيد  أن  البلدية  اجملالس 

قيادة  وتعزز  مياه  ومصادر  مرنة  ري  نظم 
األفكار  وتشمل  املياه.  إدارة  بشأن  اجملتمع 

الوضع  حتسني  كيفية  حول  األخرى 
للطاقة  بديلة  مصادر  إدخال  البيئي 

الرياح  وطاقة  الشمسية  الطاقة  -مثل 
للطاقة  احليوية  والكتلة  احليوي  والغاز 

بأسعار  املناسبة  الطاقة  وتطوير  املائية- 
األجهزة  إدخال  وكذلك  اجلميع  متناول  في 
استخدام  كفاءة  وحتسني  للطاقة  املوفرة 

املشاورات  في  املشاركون  وعبَّر  الطاقة. 
مجتمعات  بناء  في  رغبتهم  عن  الكمبودية 

قدرة  فيها  للسكان  يكون  ومزدهرة  مرنة 
أفضل،  عيش  وسبل  التكيف،  على  قوية 

في  أقل  وهجرة  صحية،  ومجتمعات 
املعرفة  يريدون  فهم  احلضرية.  املناطق 

استجابة  ونظم  املعلومات  على  واحلصول 
جيدا  تنسيقا  منسقة  وآليات  فعالة 

االستجابة  عند  الدعم  خدمات  لتقدمي 
املناخ.  لتغير 

املشاورات  في  املشاركون  ألقى  كما 
على  احلصول  على  الضوء  األندونيسية 

والحظت  معقولة.  بأسعار  نظيفة  طاقة 
اخلاص  القطاع  استعداد  رغم  أنه  املناقشات 

نظيفة/متجددة،  طاقة  مصادر  الستخدام 
مرتفع  حاليا  الطاقة  هذه  تكلفة  فإن 

التجارية  األعمال  ملعظم  تسمح  ال  بدرجة 
حفز  للحكومات  وميكن  باستخدامها. 

إنشاء  تسهيل  أو  لبدء  مطلوب  كبير  ضغط 
يسهل  أن  وميكن  التحتية.  البنية  هذه 

بعد  ملا  التنمية  الهدف في خطة  إدماج هذا 
العالم. أنحاء  في  التحول  هذا  عام 2015 

سليمان  جزر  من  املشاركون  وانتهى 
قضايا  أن  إلى  اجلديدة  غينيا  وبابوا  وساموا 

املناخ  لتغير  والهشاشة  العمل  فرص 
بطريقة  معاجلتها  جتب  رئيسية  أولويات 

لتغير  الهشاشة  أن  لوحظ  حيث  منسقة. 
البحر  سطح  مستوى  ارتفاع  بسبب  املناخ 

الكوارث  خطر  زيادة  وكذلك  السواحل  وتغير 
بالنسبة  باحلياة  تتعلق  تهديدات  الطبيعية 
سماتها  وأدت  الصغيرة.  اجلزر  هذه  لسكان 

اقتصاد  مع  نامية،  صغيرة  جزرية  كدول 

مخاوف  إلى  كبير،  حد  إلى  السياحة  تدفعه 
املناخ  تغير  يطرحها  التي  األخطار  حول 

املصدر  على  وكذلك  الشخصي  أمنها  على 
فيها. والعمالة  للدخل  الرئيسي 

رئيسي في صناعة السياسات للتنمية املستقبلية. وقد “]حتدد[ غياب املعرفة والفهم لتغير املناخ كتحدي 
ذُكر كذلك بشكل متساو انخفاض القدرة على التكيف 

مع حوادث تغير املناخ. وتتمثل املزيد من التحديات في غياب 
معلومات مناخية موثوقة وكذلك عدم وجود مصادر مياه 

ومحدودية السياسات ورأس املال البشري وإمدادات الطاقة، 

ونقص رؤوس األموال وكذلك محدودة نظم اإلنذار املبكر.”
كمبوديا املناخ،  تغير  حول  عمل  ورشة 

�املشاورات اإلقليمية في 

 آسيا واحمليط الهادي
حتت إشراف اللجنة االقتصادية آلسيا والشرق األقصى، نُظمت سلسلة 
من االجتماعات جملموعة من اخلبراء في ما بني عامي 2012 و2013 حول 

خطة ما بعد عام 2015 التي تصاغ اآلن. وأجريت املشاورات اإلقليمية 
الفرعية في أملاتي، كازاخستان )28-26  أيلول/سبتمبر 2012( لبلدان 

وسط وشرق آسيا؛ وفي نادي، فيجي )11-10 تشرين األول/أكتوبر 2012( 
لدول جزر احمليط الهادي؛ وفي بانكوك )23-21 تشرين الثاني/نوفمبر 

2012( للبلدان األعضاء في جنوب شرق آسيا؛ وفي دكا )11-9 شباط/
فبراير( لبلدان جنوب آسيا. كما عقدت حلقة عمل مشاورات في سييم ريب، 

كمبوديا )19-17 كانون األول/ديسمبر 2012( لصالح أقل البلدان منوا.

وأعلمت املشاورات اإلقليمية الفرعية بأنشطة للتفكير وضعها خبراء 
بارزون وجمعت ممثلني عن احلكومات واجملتمع املدني واألكادميي واملنظمات 

الدولية. وهناك دعم واضح إلطار التنمية وأهدافها، وهذا ينطبق على جميع 
البلدان. وفي نفس الوقت، أكد بعض املشاركني على احلاجة إلى املزيد من 

التخصيص على الصعيدين اإلقليمي والوطني. واعتقدت الغالبية العظمي 
من املشاركني في هذه املشاورات اإلقليمية أيضا أن إطار التنمية اجلديد بحاجة 

إلى تركيز خاص على أقل البلدان منوا مع وضع أهداف أو نصوص إضافية.
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�أصوات من الدول العربية 
والشرق األوسط وشمال أفريقيا 

اجلزائر وجيبوتي ومصر 
والعراق واألردن ولبنان 

واملغرب والسودان واليمن5

صوت   25,500 “عاملي”  استقصاء  جمع 
حديثة  حملة  وتشير  العربية.  الدول  من 

القائمة  رأس  على  التي  األولويات  أن  إلى 
أفضل  عمل  وفرص  اجليد  التعليم  هي 

مستجيبة  نزيهة  وحكومة  صحية  ورعاية 
هذه  وتكررت  والعنف.  اجلرمية  ضد  واحلماية 

من  التعليقات  خالل  من  أيضا  التطلعات 
قضايا  أن  لوحظ  حيث  الوطنية  املشاورات 

الشخصي،  واألمن  العنف  من  التحرر 
وتوليد  القانون،  وسيادة  احلكم  وحتسني 

على  احلصول  وحتسني  الشاملة،  العمالة 
البيئية  واالستدامة  جيدين  وتعليم  صحة 

التنمية  خلطة  رئيسية  املوارد  وإدارة 
املقبلة.  العاملية 

يرى السكان أن التحرر من العنف شرطا 
مسبقا إلحراز التقدم في املستقبل 

كثيرة  صفات  في  العربية  الدول  تتشارك 
أقلها  ليس  التنوع،  شديدة  أيضا  لكنها 

االقتصادية.  التنمية  مستويات  حيث  من 
النفط،  ومستوردي  مصدري  وتشمل 
الدخل:  مستويات  جميع  من  وبلدان 

أصبح  لقد  واملنخفض.  واملتوسط  املرتفع 
لعقود  املنطقة  في  عاديا  حدثا  النزاع 

الناجم  االستقرار  عدم  يزال  وال  عديدة 
يسبب  أو  للتنمية  عوائق  يضع  عنه 

منع  املشاورات  جميع  وأثارت  تراجعات. 
مسبق  كشرط  العنف  من  والتحرر  النزاع 

املستقبلي.  للتقدم 
درجات  من  املتضررة  للبلدان  بالنسبة 
وانعدام  االنتقال  فإن  النزاع،  من  مختلفة 

البلدان  أو من خالل  األمن -إما مباشرة 
والتصورات  الناجت  األمن  وانعدام  اجملاورة- 

السكان  فرص  بشدة  تقلل  النحو  هذا  على 
أثرا  لهذا  وكان  املتضررة.  اجملتمعات  في 

والعمالة  والتعليم  الصحة  على  سلبيا 
كما  املدنية.  واملشاركة  األسرة  وتكوين 

على  بعينها  قيودا  أيضا  النزاع  آثار  تضع 
اخلدمات  من  وغيرها  الصحية  الرعاية  نظم 
كذلك  وتتطلب  بالفعل،  املتهالكة  العامة 

�مشاركة شابة في املنتدى اخلاص بالتعليم حتت عنوان: “ تعليم وثيق ببيئة العمل للشباب األردني” - عمان، 19 فبراير 2013 
)مصدر الصورة: املنسق املقيم التابع لألمم املتحدة في األردن(

http://www.worldwewant2015.org/regions/160440
http://www.worldwewant2015.org/regions/160385
http://www.worldwewant2015.org/regions/160439
http://www.worldwewant2015.org/regions/160559
http://www.worldwewant2015.org/regions/160557
http://www.worldwewant2015.org/regions/160555
http://www.worldwewant2015.org/regions/160567
http://www.worldwewant2015.org/regions/160443
http://www.worldwewant2015.org/regions/160442
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الغذائي  األمن  لتحسني  متزايدة  جهودا 
أن  العديدون  ويرى  للمتضررين.  والتغذية 
يجب  قيمة  عامة  سلع  واألمن  االستقرار 

ملواطنيها. توفرها  أن  احلكومة  على 

عدم  املنطقة  في  عديدة  بلدان  وتواجه 
ثورة  بعد  واجتماعي  سياسي  استقرار 

غياب  عن  رضاها  عدم  عن  للتعبير  الشعوب 
التنمية  مسار  على  التأثير  أجل  من  الفرص 

من  إحباطهم  عن  للتعبير  أو  بلدهم،  في 
أن  ويرون  أو منطه.  االقتصادي  النمو  وتيرة 

الراسخة  النخب  على  تعود  املنافع  معظم 
إلى وظائف  يترجم  ال  النمو  وأن  واجلديدة، 
وقد  الناشئني.  الشباب  لقطاع  سيما  وال 
ليس  تقدما  أظهرت  بلدان  في  هذا  حدث 

املؤشرات  في  أيضا  وإمنا  فحسب  اقتصاديا 
احلقيقة،  وفي  البشرية.  للتنمية  الرئيسية 
الدميقراطية،  املؤسسات  وحتسن  الرفاه  مع 

للتغيير  أسرع  بخطوة  املطالبات  تزايدت 
لعدم  الضمنية  الدوافع  بعض  ومعاجلة 

واإلقصاء. املساواة 

   7 آب/أغسطس 2013
الدول العربية والشرق األوسط وشمال أفريقيا  نتائج استقصاء ’عاملي‘

هو نزع السالح والسالم وحتسني االقتصاد.”“أعتقد أن احللم الذي يجب أن يراودنا جميعا 
املغرب الوطنية،  املشاورات  البرملانيني،  أحد 

البشري.”“ما نحتاجه بعد عام 2015 هو احلكم  واألمن  الرشيد 
من  املزيد  إلى  احلاجة  حول  العراق،  الوطنية،  املشاورات  األكادمييني،  أحد 

احلكومة وشفافية  مساءلة 

شيء من أجل احلفاظ على هذا السالم.”“جيبوتي دولة تعيش في سالم ويبذل كل 
جيبوتي الوطنية،  املشاورات  احلكومة،  عن  ممثل 
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وشكلت قضية احلكم األفضل جزءا من 
أساس جميع املناقشات في املنطقة 

والرسالة العامة األقوى الناجتة عن املشاورات 
في هذه املنطقة هي املطالبات بحكم أفضل 

وأقل فسادا وميكن الوصول إليه بشكل 
أكبر وأكثر استجابة، واملطالبات بتغير أمناط 

النمو ونظم التعليم ملعاجلة مشكالت 
العمالة؛ وإدارة املوارد الطبيعية. وتشكل 

املطالبات بحكم أفضل جزءا من أساس جميع 
املناقشات في الشرق األوسط وشمال أفريقيا. 

ويرى السكان أن التقدم في حتقيق 
األهداف اإلمنائية لأللفية معتمدا على 

التحسن في احلكم. وبالنسبة للمنطقة 
ككل، فقد أوضحت مؤشرات التنمية 

البشرية -مبا فيها متوسط العمر املتوقع 
والصحة والتعليم والبنية التحتية واملساواة 
بني اجلنسني- وجود زخم إيجابي، ولكن نظرا 

إلى النزاع والبيئة السياسية واالجتماعية 
واالقتصادية التي تزداد تعقيدا وتنوعا، لم 

يحرز أي تقدم في السنوات األخيرة. وبشكل 
خاص فالتقدم في حتقيق الهدف اإلمنائي األول 

)القضاء على الفقر املدقع واجلوع( والهدف 
اخلامس )حتسني صحة األم( ال يزال متخلفا. 

ويخفي التقدم اإلجمالي الشامل متايزا كبيرا 
داخل البلدان وداخل املنطقة.6  ورمبا يعبر عن 

هذا بكل وضوح في متوسط معدل األمية في 
املنطقة الذي يحوم حول 30 في املئة.7  وفي 

جميع احلاالت، فاألمية أكثر انتشارا بني النساء 
بنسبة أعلى من الرجال، مما يؤدي إلى عيوب 

في أسواق العمل وفي الفرص املتاحة للقيادة 
واملشاركة في احلياة االجتماعية والسياسية. 

ومرة أخرى، يُرى أن املزيد من التقدم معتمد 
على حتسن احلكم وعلى فرص املشاركة وعلى 

وجود مؤسسات قادرة على استخدام نهج 
أكثر شمولية عبر القطاعات.

تعبر جميع املشاورات الوطنية عن 
احلاجة إلى إجراء إصالحات للحكم مصممة 

خصيصا على الصعيد الوطني كدافع 
للتنمية املستقبلية. وإضافة إلى ذلك، 

تُرى اإلصالحات التي ميكن أن تقلل من عدم 
الثقة بني احلكومات واملواطنني كإصالحات 

رئيسية ملعاجلة اإلحباط السائد الذي يتضح 
في املشاورات بشأن عدم املساواة. وهناك 
مطالبات بعقود اجتماعية أكثر شمولية 

على أساس االعتراف بحقوق اإلنسان، وبآليات 
تسمح باملزيد من الشفافية واملساءلة. 

عبئا  السوريني  الالجئني  استضافة  اقتصاديا جديدا ميارس ضغطا هائال على املوارد “تشكل 
احملدودة للدولة. ورغم هذه الصعوبات والضغط 

التحتية  والبنية  والصحة  التعليم  على  املتنامي 
وأسواق العمل في اململكة، سنستمر في تقدمي 

واملساعدة لهم.” العون 
األردن الوطنية،  املشاورات  املدني،  اجملتمع  عن  ممثل 

متثل معاجلة العلل االجتماعية وأوجه القصور، وتعزيز “بالنسبة للشباب واألكادمييني واجملتمع املدني، 
االستقرار االجتماعي والسياسي شروط أساسية 

مطلوبة لتحقيق السالم واألمان. وبالنسبة للنساء، 
تعتبر حرية التنقل في األماكن العامة دون التعرض 

خلطر التحرش أو االعتداء مقياسا للسالم واألمن.”
اجلزائر الوطنية،  املشاورات  تقرير 

مشاورة برملان الشباب، الرباط، شباط/ فبراير 2013 )مصدر الصورة: أعمال األمم املتحدة 
في املغرب - راين فان هولز بيك(
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ويُنظر إلى عدم وجود حوار مفتوح وغياب 
مصادر البديلة للمعلومات )غير املصادر 

احلكومية( على أنها أعراض مشكلة غياب 
الشفافية واملساءلة. ونظرا الستمرار وجود 

بعض أشكال القيود، فاإلعالم ليس متمكنا 
متاما من أداء دور نشط ومن دعم مشاركة 

املواطنني في عملية صنع القرار.
ورغم منو اجملتمع املدني وفتح هوامش 

أوسع للتعبير واملناقشات السياسية، فإن 
معظم الدول العربية ال تزال تعتبر استبدادية. 

وعند حدوث مشاركة، يكون مداها وتأثيرها 
محدودا، وغالبا ما تستقصي الشباب 

والنساء. ويكون العدد الكبير املتنامي من 
السكان الشباب حساس بشكل خاص 

للقيود املفروضة على املشاركة السياسية 
واالقتصادية. ومع دخول الشباب إلى اجملتمع، 

يواجهون معدالت مرتفعة من البطالة، 
وهامش ضئيل للمشاركة السياسية وقليل 

من األمل في التغيير.8  ومن ثم، يُنظر إلى 
املشاركة املدنية على أنها عامل حاسم في 

دفع اإلصالحات الدميقراطية واالجتماعية، 
كاستغالل وسائل اإلعالم االجتماعية لتحقيق 

مشاركة أوسع للشباب. 
كما أُلقي الضوء في املشاورات على 

دعم احلكم على املستوى احمللي في شكل 
الالمركزية، مبا في ذلك الالمركزية املالية 

وتداول السلطة من أجل جودة تقدمي اخلدمات. 
ومع بقاء معظم الدول العربية مركزية 
احلكم إلى حد ما، ثمة مطالبة بحكم 

ذاتي أكثر محلية من أجل إشراك املواطنني 

املشاركة الشعبية في الشؤون العامة. وهناك حاجة إلى “يعتبر احلكم من األولويات التي حتتاج إلى التعزيز مع 

حتسني آليات لتقييم السياسات العامة.”
اجلزائر الوطنية،  املشاورات  تقرير  اخلاص،  القطاع  من  مشاركون 

ضرورية بنفس قدر أهمية أهداف التنمية نفسها. ويتطلب “اتضح أن الوسيلة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة 
هذا، بحكم التعريف، مشاركة أوسع وحكم دميقراطي 
لضمان ملكية أهداف ما بعد عام 2015، وآليات رصد 

وتفاعل إيجابي للشعب مع النتائج.”
السودان الوطنية،  املشاورات  تقرير 

مشكلة في امللكية والقيادة. واحللم هو أن يتضمن إطار التنمية “احلالة احلالية لألهداف اإلمنائية لأللفية ]توضح[ أن هناك 

املقبلة أفكار امللكية والقيادة ل]حترير[ روح التعاون.”
املغرب الوطنية،  املشاورات  التركيز،  مجموعات  في  مشارك 

احلكومية “ليس هناك أي تقارير ظل تبحث عنها منظمات  والتصريحات  الوثائق  املدني الستكمال  اجملتمع 

املعيارية.”
مصر،  الوطنية،  املشاورات  املدني،  اجملتمع  �مشارك من 

املدني دور اجملتمع  حول تقلص 

العام؛ “يشترط على تقارير احلكومة أن تكون شفافة  للرأي  استطالعات  بإجراء  قوموا  ومتاحة للجمهور. 
للجمعيات حول مختلف  تشاورية  اجتماعات  واعقدوا 

واالجتماعية.” االقتصادية  القضايا 
املشاركة،  التركيز  مجموعات  إحدى  من  مقدمة  �توصيات 

العراق الوطنية،  املشاورات  تقرير 

مستقبلنا.”“يحق لنا االشتراك في القرارات واخلطط التي تؤثر  على 
مصر،  الوطنية،  املشاورات  الشباب،  من  �مشارك 

العامة الشؤون  في  املشاركة  حول 
الفتة ترحيبية من بثينة اخلطيب )اليونيسيف( - مشاورة خطة 

ما بعد 2015 املعنية خلفض معدل وفيات األطفال واألمهات، 
عمان، 25 نيسان/ أبريل 2013 )مصدر الصورة: املنسق املقيم 

التابع لألمم املتحدة في األردن(
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في القضايا وفتح مجال مع اجلماهير في 

السياسات احمللية واإلقليمية. 

وتاُلحظ الفوارق اجلغرافية في جميع 

املشاورات وال سيما من حيث الفوارق بني 

املناطق الريفية واحلضرية. ويعزى هذا جزئيا 

إلى األمناط القائمة من املركزية والطريقة 

التي تتعزز بها االختالفات في احلصول على 

اخلدمات األساسية واالجتماعية وجودتها.

منطقة  في  املشاورات  �لفتت 
إلى  االنتباه  العربية  �الدول 

والفوارق  املساواة  عدم 

وتعد مكافحة عدم املساواة املزمن داخل 
يبرز  بينها مصدر قلق  البلدان وفيما 

ومترابطة  بذاتها  قائمة  باستمرار كقضية 
كحاجز ثابت في أولويات أخرى ظهرت أيضا 

في املشاورات.  
ومرة أخرى، ترتبط هذه القضايا في 

املقام األول -وليس واألوحد- باألمناط السائدة 
من احلكم وأمناط النمو االقتصادي الذي 
الفوائد تعود على نخبة صغيرة.  يجعل 

وفي املشاورات الوطنية، أشير إلى استمرار 
عدم املساواة من حيث الثروة وفرص العمل 

واحلصول على األصول واألراضي، واخلدمات 
واملساواة بني  والتعليم،  واملياه،  االجتماعية، 

واملشاركة  االجتماعية  والعدالة  اجلنسني 
السياسية. ويؤثر هذا بشكل خاص على 

الضعيفة. والفئات  واملعوقني  النساء 
القضايا  عدم املساواة بني اجلنسني من 

التي يُشعر بها أكثر من غيرها. وفي حني 
باإلعالنات  التزمت  العربية  الدول  أن معظم 
املرأة،  بتمكني  املتعلقة  العاملية  واالتفاقيات 

الواسعة ال تترجم  فإن هذه االلتزامات 

الضوء على عجز شديد في قدرة الطبيعة املؤسسية والبشرية واملادية مبا فيها ضعف املساءلة املالية واإلبالغ، “وقد سلطت عملية الالمركزية، التي أُدخلت في عام  1992 ملعاجلة أوجه التفاوت اإلقليمية في البلدان، 
ونقص الشفافية، وعدم فعالية رصد االستفادة من مخصصات امليزانية وتعبئة اإليرادات. وقد تفاقمت هذه 

املشكلة من خالل هياكل احلكم املعقدة، مع التنسيق الضعيف بني الوزارات واملنظمات احلكومية الدولية.”
السودان الوطنية،  املشاورات  تقرير 

بها. طاملا ظلت السلطة مركزة في هيئة سياسية واحدة، فإن الفصائل السياسية ستواصل التنافس “وينبغي أن يكون لكل مدينة سلطتها املركزية اخلاصة في اتخاذ القرار ونظم دعم ذاتية التمويل خاصة 

للحصول على قطعة من الكعكة.”
لبنان الوطنية،  املشاورات  مشاور، 

الشراكة مع مؤسسات اجملتمع املدني احمللية.”“نحن بحاجة إلى إنهاء املركزية ونتوجه إلى خارج العاصمة ... ونصل إلى أماكن تركز الفقر من خالل 
األردن الوطنية،  املشاورات  الفقر،  من  واحلد  البطالة  حول  اجتماع  واالجتماعي،  االقتصادي  اجمللس  في  أعمال  رجال  أحد 

�املشاورة مع ممثلي عشرة منظمات للمجتمع املدني من صعيد مصر بتاريخ 4 آذار/ مارس 2013 في أسوان 
)مصدر الصورة: السيدة ياسمني الدغيدي(
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إلى حتسينات ملموسة على أرض  دائما 
أنها تتطلب جهود  إلى  الواقع. ويعزى هذا 

الدوافع  ملعاجلة  متعددة على جبهات عديدة 
خلف  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية 

النساء  تواجه  الراسخة.  املساواة  عدم 
السياسية  زيادة مشاركتهن  في  حتديات 

وأيضا في  ورفع وضعهن في مجتمعاتهن 
السودان،  وفي  األساسية.  احتياجاتهن  تلبية 

أعلى معدالت اإلصابة  من  النساء  تعاني 
البشرية/اإليدز في  املناعة  نقص  بفيروس 

الحظ  واليمن،  واملغرب  لبنان  وفي  البلد. 
املشاركة  ال ميكنهن  النساء  أن  املشاركون 
السياسي.  القرار  بشكل فعال في صنع 

وفي مصر، علق املشاركون على أن العنف 
ويظهر بشكل  يزداد  والفتيات  النساء  ضد 

خاص في الشوارع واجملاالت العامة. وفي 
الريفية  املناطق  في  النساء  أشارت  اجلزائر، 

إلى عوائق متعددة وضعف متزايد في 
بأسعار  قدرتهن على احلصول على سكن 

االجتماعي.  وال سيما في اإلسكان  معقولة، 
التنميطات املستمرة  تزال  ال  األردن،  وفي 

التمتع  من  النساء  متنع  الثقافية  واحلواجز 
العمل وفي  الكاملة في سوق  باملشاركة 

السياسية. الساحة 

الشامل  بالنمو  السكان  �يطالب 
وخلق فرص عمل

بشكل عام، تواصل البلدان العربية حتقيق 
معدالت منو في الناجت احمللي اإلجمالي تستحق 
االحترام ولكن نظرا إلى االختالالت الهيكلية 

وعدم وجود سياسات داعمة، لم يصاحب 
هذه املعدالت ارتفاع مكافئ في فرص العمل 

واألجور. ويواصل عدد سكان املنطقة الذي 
يبلغ حوالي 320 مليون شخص الزيادة 
بسرعة واضعا ضغطا كبيرا على سوق 

العمل. وتقع موارد األرض واملياه، فضال عن 
البنية التحتية حتت ضغط، مما يؤثر على 

فرص العمل وفرص توليد الدخل. ومن 
املتوقع أن تزداد التغيرات الدميغرافية على 
مدى العقد املقبل، واملنطقة معرضة ألن 

يكون بها أعلى نسبة من السكان الشباب 
في العالم. وبحلول عام 2015، يتوقع أن 

يصل عدد السكان الذين يتراوح عمرهم بني 
24-15 إلى 73 مليون نسمة. وتثير بطالة 

الشباب قلق خاص، كما يثيره انخفاض 
معدالت مشاركة النساء )مثال في جيبوتي 

الريفية واحلضرية.”“ثمة عدم إنصاف في التنمية بني احملافظات وبني  املناطق  اجلنسني وكذلك بني 
العراق الوطنية،  املشاورات  تقرير 

يتوفر  املستدامة غير ممكنة سوى عندما  إلى “التنمية  يؤدي  للتغيير مما  الوسيلة ليصبحوا وكالء  للسكان 

مجتمع أكثر صحة منتج وأقوى.”
اجلزائر الوطنية،  املشاورات  املعوقني،  أحد 

النساء هو نفس الشيء الذي سيفعله الرجال.”“ال يوجد فرق بني دور املرأة ودور الرجل - ما ستفعله 
اليمن الوطنية،  املشاورات  املدني،  اجملتمع  عن  ممثل 

يتمكن من التدرج كثيرا في النظام ينتهني غالبا متقلدات “يدير الرجال أهم املناصب في احلكومة. والنساء الالتي 
مناصب رمزية أكثر فيما يُطلق عليه الوزارات ’الناعمة‘ دون 

دعم من امليزانيات ألداء واجبهن. هذا األمر بحاجة إلى تغيير.”
اليمن الوطنية،  املشاورات  مشاركة،  شابة 

املشاورة مع النساء ونشطاء اجملتمع املدني بتاريخ 20 شباط/ فبراير في القاهرة، التي استضافتها هيئة 
األمم املتحدة للمرأة عبر برنامج اجملتمع الوطني )مصدر الصورة: السيدة فاطمة ياسني، مساعدة االتصاالت، 

هيئة األمم املتحدة للمرأة(
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واألردن تكون معدالت مشاركة اإلناث في 
سوق العمل من أدني املعدالت في العالم(. 

ومع كون ما يقرب من 60 في املئة من 
السكان دون اخلامسة والعشرين من العمر، 
سيكون من الالزم خلق أكثر من 50 مليون 

وظيفة في العقد القادم الستيعاب هذا 
العدد الضخم من الشباب.9  

ويربط أصحاب املصلحة في املنطقة 
الفجوات في حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية 

بنقص فرص العمل وأمناط النمو غير الشاملة. 
ويفتقر االقتصاد إلى التنوع مع اعتماد بعض 

االقتصادات الغنية باملوارد على تصديرها، 
ويعتمد غيرها على عدد محدود من القطاعات 

كالسياحة، فيما يعتمد أفقرها على املعونة 
اخلارجية. ويُرى بوضوح أن اإلنعاش االقتصادي 

مع خلق فرص العمل أمر شديد األهمية 
ليس فقط للحد من الفقر وإمنا أيضا من أجل 

التماسك االجتماعي واالستقرار. 

وتتمحور بشكل واضح في مشاورات 
عديدة العالقة بني حتسني فرص العمل وإدارة 

املوارد الطبيعية. وتتآكل املناظر الطبيعية 
املادية من جراء التحضر السريع ويهددها 

التصحر وتغير املناخ وارتفاع منسوب مياه 
البحر، مما يؤثر على األراضي الصاحلة للزراعة 

احملدودة في املنطقة. وتطرح الضغوط 
السكانية وسوء إدارة املوارد املائية احملدودة، 

التي يضاعف من سوئها انخفاض مناسيب 
املياه اجلوفية وتلوثها، تهديدات أمام احلصول 

على املياه في املستقبل واألمن الغذائي 
والصحة وسبل العيش الزراعية. 

وتظل االقتصادات العربية التي تعتمد 
على صادرات املوارد الطبيعية شديدة 

الهشاشة أمام أسعار الطاقة العاملية 
وتقلبات الطلب على الطاقة. ويعتمد 

الكثير منها على واردات الغذاء وهي شديدة 
الهشاشة أمام تقلبات أسعار الغذاء 

وارتفاعها. وتدعو املشاورات إلى برامج تنمية 
مستدامة ميكنها استهداف تنوع االقتصادات 

من أجل تعزيز خلق فرص عمل وحتسني 
التماسك االجتماعي وضمان االستدامة 
البيئية. ويرغب من أجرى املناقشات في 

التحول من النمو الذي يقوده التصدير إلى 
إنشاء قطاعات إنتاجية مستدامة ميكنها 

خلق وظائف ذات قيمة مضافة في مجاالت 
الزراعة واخلدمات والسياحة والصناعة.

كما عبر ممثلني عن القطاع اخلاص عن 
احلاجة إلى التحول بعيدا عن النظام الذي 

يعتمد كثيرا على املوارد والعقود التي 
تسيطر عليها الدولة إلى نظام قادر على 

تسخير رأس املال املستقل وروح املبادرة. 
باختصار، إنهم يأملون في فصل وتعريف 

التقديرات األخيرة نسب البطالة عند 54.4 في املئة في 2011 مقارنة بنسبة 42 في املئة في 2009.”“وفي اليمن، يشار إلى البطالة على أنها ‘التحدي األكثر أهمية الذي يواجه عملية التنمية. وتضع 
اليمن الوطنية،  املشاورات  تقرير 

العاملني وحوالي 60 في املئة من الشباب. ونظرا إلى لوضع االقتصادي الصعب واستمرار البطالة، تقول “لقد بلغت البطالة في جيبوتي معدالت تنذر باخلطر وتؤثر على ما يقرب من 50 في املئة من السكان 
األجيال األصغر سنا إنها ليس لديها معايير وإنها فقدت الثقة في نفسها وفي مستقبل األمة. لقد دب 

اليأس في قلوب معظم الشباب ويرون أن السفر إلى اخلارج هو احلل.”
جيبوتي الوطنية،  املشاورات  تقرير 

�مجموعة نقاش في املنتدى الوطني التابع ملنظمات اجملتمع املدني في عمان، 2 آذار/ مارس 2013 
)مصدر الصورة: املنسق املقيم التابع لألمم املتحدة في األردن(
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أوضح لدور الدولة والقطاع اخلاص في 
التنمية االقتصادية من أجل مجاالت عمل 

متساوية للجميع، ومرة أخرى، من أجل آليات 
شفافة للمساءلة لكل من الدولة والقطاع 
اخلاص. وينظر إلى احلكومة على أنها ال تقوم 
مبا يكفي ملكافحة الفساد، مما يجعل تكلفة 

ممارسة األعمال التجارية باهظة.

في التعليم والصحة، تتعلق املطالب 
باحلصول عليهما بشكل أفضل بجودة أفضل 

رغم أن معظم البلدان في املنطقة العربية قد 
حققت، أو على وشك حتقيق، التعليم االبتدائي 

للجميع، فثمة نظرة مختلفة عن العجز في 

جودته. ويعزى هذا إلى عوامل متعددة، مبا فيها 
نقص املعلمني املؤهلني، والفوارق اجلغرافية في 

املوارد التعليمية، وعدم املساواة في احلصول 
عليه بسبب الوضع القانوني واالجتماعي ونوع 

اجلنس، وعدم توافق املهارات املكتسبة من خالل 
املواد الدراسية ومتطلبات سوق العمل. وبشكل 

عام تتعالى بوضوح الدعوة إلى معاجلة جودة 
التعليم ومحتواه.

وتكشف املشاورات عن طلبات بنهج 
أكثر تنسيقا بني القطاع اخلاص واملؤسسات 

التعليمية واحلكومة من أجل إدماج أفضل 
ألنظمة التعليم والتدريب املهني في املنطقة 

مع احتياجات أرباب العمل.

ونظرا إلى ارتفاع معدالت البطالة في 
بعض األجزاء في املنطقة، هناك حاجة واضحة 
إلى تقدمي فرص ملن تسرب من الدراسة للعودة 

إلى نظام التعليم. 

ويُنظر إلى أوجه القصور الرئيسية في 
النظم الصحية في املنطقة على إنها ترجع 

إلى قضايا احلكم التي نوقشت أعاله وهي: 
عدم الكفاءة البيروقراطية ومحدودية القدرات 

التقنية ومحدودية البيانات، وعدم كفاية 
التمويل. وتتعرض اخلدمات الصحية التي تعمل 

على خلفية من النزاع إلى ضغط محدد. 

يشعر املساهمون أن أي نهج ملعاجلة قضايا 
الصحة يجب أن ينظر إلى الصحة باعتبارها 

وإهماله للنمو في القطاعات اإلنتاجية األخرى، أي الزراعة والصناعة.”“االقتصاد السوداني شديد الهشاشة أمام الصدمات اخلارجية نظرا إلى اعتماده على النفط 
السودان الوطنية،  املشاورات  تقرير 

يخلق العديد من الوظائف التي تراعي البيئة.”“االقتصاد الذي يراعي البيئة لن يكون أداة مهمة في حماية البيئة فحسب، بل إنه ميكن أن 
األردن احلكومة،  مع  استهاللي  اجتماع  مشارك، 

مصر“القطاع اخلاص واحد من أطراف متعددة، لكن احلكومة هي التي تأخذ بزمام املبادرة.” الوطنية،  املشاورات  تقرير  اخلاص،  القطاع  من  مشارك 

األردن“نقص فرص العمل يجعلني أؤجل تخرجي من اجلامعة. ملاذا أتعجل البقاء عاطل في البيت.” الوطنية،  املشاورات  والعمالة،  الشباب  حول  عمل  ورشة  مشارك، 

مصر“أمتنى أن أعود ألعيش مع أهلي وأتعلم وأصبح مهندس سيارات.” الوطنية،  املشاورات  الشوارع،  أطفال  أحد 

العراق“اليوجد معيار عام للرعاية؛ وانخفاض جودة الدواء أمر خطير ويهدد احلياة.” الوطنية،  املشاورات  تقرير 

الدعم“في كل مرة يكون عندي استشارة طبية، لي ولولدي، أشعر باإلحراج من نظرات املوظفني.” خدمات  على  احلصول  عند  التمييز  حول  املغرب،  الوطنية،  املشاورات  البشرية،  املناعة  نقص  بفيروس  مصابة  عاما   33 تبلغ  امرأة 
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حق أساسي من حقوق اإلنسان يقوم على 
املبادئ األساسية للمساواة واملساءلة. بيد 

أن هذا احلق غير مضمون بأي حال من األحوال 
جلميع مواطني البلدان العربية. ويتضح 

التفاوت في احلصول على الرعاية الصحية بني 
املناطق الريفية واحلضرية على سبيل املثال. 
وإضافة إلى ذلك، تعاني النساء من اإلهمال 

والتقاليد املتحيزة جنسانيا واملمارسات الضارة. 
ويؤثر التفاوت في احلصول على اخلدمات 
الصحية وجودتها على الفئات الضعيفة، مبا 
فيها الفقراء واملسنني والشباب واملهاجرين 

واملشردين داخليا والالجئني. وحتى عندما 
يحصل سكان املنطقة على هذه الرعاية، 

فإنهم، وال سيما الذين يعانون من فيروس نقص 
املناعة البشرية واملعوقني، يعانون من الوصمة 

االجتماعية والتمييز.
ودعا املشاركون في بعض املشاورات البلدان 

إلى تأسيس احلد األدنى من مستويات احلماية 
االجتماعية لضمان احلصول على اخلدمات 
والتحوالت االجتماعية األساسية وملعاجلة 
التفاوت الصارخ في احلصول على خدمات 

الصحة وحتقيق نتائجها عبر املنطقة وداخل 
البلدان نفسها. 

ويشعر السكان الذين شاركوا في 

الشاملة لكي يصل  الصحية  للتغطية  إلى جميع املواطنني والقاطنني في البلد بصرف النظر عن “ينبغي وضع نظام 
وضعهم احلالي في الضمان االجتماعي. وينبغي أن يتضمن نظام 

وهياكل  املستشفيات  إلى  الوصول  الشاملة  الصحية  التغطية 
النائية، وكذلك الوعي بقضايا الصحة بني  الرعاية في املناطق 

الصحية  الرعاية  إيجابية لصالح  تدابير  ووضع  الضعيفة،  الفئات 
الوقائية. وفي هذا النهج، سيكون هناك مجال لوجود قياسات 

الصحية.” للخدمات  نوعية 
لبنان الوطنية،  املشاورات  تقرير 

حيث إنه يتسبب في حدوث عزلة تخلق التخلف وحتافظ عليه. ومن “ميثل نقص خدمات البنية التحتية حاجزا حقيقيا أمام التنمية 
ثم، يتوقع أن تكون معاجلة العزلة الريفية بتحسني احلصول على هذه 

املوارد عنصرا رئيسيا في أي استراتيجية للتنمية.”
السودان الوطنية،  املشاروات  تقرير 

من ناحية، ومنح القطاع اخلاص التسهيالت لالستثمار فيها.”“نحن في حاجة ماسة إلى تفعيل القانون املعني بالطاقة املتجددة 
األردن الوطنية،  املشاورات  مشاركة،  شابة 

عرض مسرحي أثناء االجتماع رفيع املستوى املعني باملشاورات املواضيعية حول املياه، الهاي، آذار/ مارس 2013 )مصدر الصورة: املعهد الدولي لالستدامة البيئية/ نشرة مفاوضات األرض(
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املشاورات بأن أنظمة الصحة ينبغي أن يتم 
تعزيزها لتصبح أكثر قدرة على معاجلة 

االجتاهات والتهديدات الناشئة. وهي تشمل 
االنتشار املتزايد لألمراض غير املعدية وفيروس 

نقص املناعة البشرية والسمنة املفرطة 
وحوادث املرور. ومرة أخرى، تعتبر آليات 

املساءلة أساسية إذا كان من املقرر أن تتحقق 
التحسينات في احلصول على الرعاية وجودتها.

األمن الغذائي والطاقة واملياه 

أكدت املشاورات على مدى إحلاح قضايا 
الغذاء والطاقة وانعدام األمن املائي وأظهرت 
وعيا بعالقتها بقضايا مثل الفقر والتعليم 

والصحة ونوع اجلنس. وتعتبر موارد املياه أحد 
أوجه الضعف السائدة في املنطقة العربية 
حيث يتوقع أن ينخفض توافر املياه لكل فرد 

إلى النصف بحلول عام 2050. 
ومرة أخرى تشكل قضايا احلكم وعدم 

املساواة على تلك املناقشات، حيث إن العديد 
من تقارير املشاورات تزعم أن اخلدمات العامة 

في هذه اجملاالت مشتتة، إضافة إلى سوء 
توزيعها وضعف موثوقيتها وضعف األطر 

املؤسسية فيها التي تربط مقدمي اخلدمة 
باملستفيدين منها. فالرسائل الرئيسية هي 

أن استدامة الغذاء والطاقة واملياه تكمن، 
بشكل عام، في اإلدارة املستدامة للموارد 

الطبيعية، وتعد أساسية بالنسبة للعدالة 
االجتماعية في املنطقة. ولن يكون حتسني 

توافر هذه املوارد واحلصول عليها بشكل أكثر 
إنصافا ممكنا إال بدمجها مع إصالحات احلكم 

التي تقوم على ضمان احلقوق.

احتياجاتها؟”“لقد حان الوقت إليالء قضية الديناميات السكانية االهتمام الالزم. هل مصر أن قادرة على  وتوفير  املتوقعة  الزيادة  استيعاب 
مصر الوطنية،  املشاورات  التركيز،  مجموعات  في  مشارك 

الندرة ويقدم بدائل لها.”“ميكن أن يثبت البحث أنه أحد األرصدة القيمة لدى البلد ألنه قد يلقي الضوء على مجاالت 
أحد خبراء البيئة، املشاورات الوطنية، مصر، حول احلاجة إلى املزيد من التقييم والتدقيق البيئي وكذلك نظم املعلومات اجلغرافية لتغذية عمليات صنع القرار

�املشاورات الوطنية في 

في الدول العربية والشرق األوسط 
وشمال أفريقيا 

أجريت املشاورات حول أولويات التنمية ملا بعد عام 2015، والنجاح 
الذي حققته األهداف اإلمنائية لأللفية وأهميتها، والتحديات العاملية 

الناشئة التي تؤثر على املنطقة، وعمليات ما بعد مؤمتر ريو 20+ 
لتحقيق أهداف التنمية املستدامة. باشتراك ما يزيد عن 350 ممثل 

من احلكومة واجملتمع املدني واألعمال التجارية واملنظمات العاملية، 
وجرت تلك املشاورات املوازية في بيروت وعمان ودبي، وقد عقدت من 
خالل مجموعة األمم املتحدة اإلمنائية اإلقليمية واللجنة االقتصادية 

واالجتماعية لغربي آسيا وجامعة الدول العربية  واجملتمع املدني.  

وبرزت خالل هذه املشاورات احلاجة إلى البناء على نقاط القوة في األهداف 
اإلمنائية لأللفية مع إدخال حتسينات وإضافات تساعد في تتبع خطوط 

عريضة أكثر صلة بطريق املنطقة نحو التنمية البشرية املستدامة. 
وطالب املشاركون مبجاالت كانت في قلب إعالن األلفية لتنعكس في إطار 

التنمية العاملي القادم، مبا فيها مواجهة صور عدم املساواة والتفاوتات؛ 
وقضايا احلكم مثل اإلدالء بالرأي واملشاركة؛ والقضايا املرتبطة بالسالم 

واألمن وتقرير املصير الوطني؛ وتعبير أكثر اكتماال للمساواة بني اجلنسني 
ومتكني املرأة. وطالبوا كذلك بأن يعكس إطار التنمية القادم بشكل أفضل 

الترابط بني االستدامة االجتماعية واالقتصادية والبيئية. وأقرت العديد 
من الوفود بأهمية العالقة بني املياه والطاقة والغذاء وطالبت باملزيد من 

التنسيق بني الوزارات. وأكدوا على احلاجة إلى مكافحة التصحر، وضمان 
األمن املائي، وخلق فرص عمل في املنطقة للتواكب مع التغير الدميغرافي.

وبالتطلع إلى التنفيذ، كان املشاركون واضحني في أنه ال ميكن للحكومات 
وحدها أن حتقق التنمية. وجميع أصحاب املصلحة في حاجة إلى 

املساهمة أكثر في حتديد السياسات وحتقيق التقدم أكثر من املاضي. 
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�دمج القدرة على التكيف 
البيئية واالستدامة 

للمستقبل،  منها  تطلعا  املشاورات،  ألقت 
الضوء على الرغبة في دمج القدرة على 

البيئية في خطة ما  التكيف مع االستدامة 
بعد عام 2015. ويسلم املشاركون باحلاجة 
إلى إطار جديد لتمكني البلدان من التحسن 
في أثناء األزمات وبعدها، وبناء خدمات وبنية 

واالستجابة  الصدمات  وتوقع  حتتية قوية، 
لها. كما أنه من املسلم به كذلك أن 
بيئية  تواجه حتديات  العربية  املنطقة 

ضاغطة قد يكون لها تأثير عميق على آفاق 
ميكن  وقد  للمنطقة  املستقبلية  التنمية 
التي  التنمية  أن تقلب مكاسب  بسهولة 

حتققت بحلول منتصف القرن اجلاري ما 
لم يتخذ إجراء طارئ. وغالبا ما ينظر إلى 
للضغوط  نتيجة  بوصفه  البيئي  التدهور 
أنه مرتبط  والدميغرافية على  االقتصادية 

بأمناط االستهالك واإلنتاج. ودعت املشاورات 
املستدامة  للتنمية  متكاملة  نهج  إلى 

املتجددة  الطاقة  لتشمل حوافر الستخدام 
والتقنية النظيفة.

هناك دعوات– داخل املدارس وخارجها 
ومع منظمات اجملتمع املدني – لكي يؤدي 

التعليم دورا اكثر بروزا في رفع الوعي 
البيئية. االستدامة  قضايا  معاجلة  بأهمية 

األردن“إذا كان ال أحد يعرف ما هي االستدامة البيئية، فكيف نضمنها؟” الوطنية،  املشاورات  الكوارث،  مخاطر  من  احلد  حول  عمل  ورشة  مشارك، 

األطفال على احترام البيئة. وأخيرا يكون الهدف جعل ’حماية البيئة‘ قيمة مدنية يتبعها “بدمج التعليم البيئي وثقافة التنمية املستدامة في مناهج املدارس، ميكن أن ينشأ 

اجلميع.” ويحترمها 
املغرب الوطنية،  املشاورات  تقرير 

جمعت املشاورات املعنية بخطة التنمية ملا بعد عام 2015 ذوي االحتياجات اخلاصة واألكادمييني واجملموعات 
النسائية في الشمال العراقي ) مصدر الصورة: جيرمان روبلز/ برنامج متطوعي األمم املتحدة( 
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�أصوات من أوروبا الشرقية 
ووسط آسيا 

ألبانيا وأرمينيا وأذربيجان 
وبيالروس وجورجيا 

�وكازاخستان وكوسوفو10
وقيرغيزستان ومولدوفا 

واجلبل األسود وصربيا 
وطاجيكستان وتركيا 

وتركمانستان وأوكرانيا11

آسيا  الشرقية ووسط  أوروبا  دول  أحرزت 
مجتمعيا  اقتصاديا  وتطورا  ثابتا  تقدما 

مبا في  املاضية،  االثني عشر سنة  في 
لأللفية.  اإلمنائية  األهداف  في  تقدم  ذلك 

نسبيا:  مزدهرة  املنطقة  أصبحت  وعامليا، 
يُعرف  فيما  الناس  معظم  يعيش  فال 
العديد  ويحصل  املدقع،  بالفقر  عامليا 

االجتماعية  اخلدمات  على  السكان  من 
والتعليم.  الصحة  فيها  مبا  األساسية 
ازدادت  حيث  املنطقة،  في  ولكن حتى 

اتسعت   ،1990 عام  الدخل منذ  معدالت 
واألفقر في  األغنى  بني  الفجوة  بشدة 

املساواة  عدم  وتسيطر  البلدان.  من  العديد 
للفئات  احلياتية  اخلبرات  على  املستمرة 

واملشردين  والالجئني  كاملهاجرين  املهمشة 
وقاطني  واملعوقني  العرقية،  واألقليات 
املناطق  في  واملقيمني  الريفية  املناطق 

لعقود.  تخلفت  التي  املنكوبة  احلضرية 
األطفال  إلى  إضافة  الفئات–  هذه  وتعرضت 

 – املسنني  وبعض  والنساء  والشباب 
 2008 عام  بعد  فيما  الدخل  في  خلسائر 

االجتماعية  اخلدمات  على  حصولهم  وقّل 
األساسية. 

التنمية  خطة  حول  السرد  ويركز 
إلى  احلاجة  على  باضطراد  العاملية 

الوطنية  املشاورات  وتساعد  ‘التحول’. 
واحلكومة  املدني  واجملتمع  املواطنني  مع 
ما  طالسم  فك  في  التجارية  واألعمال 

أجزاء  يزال  ال  منطقة  في  التحول  يعنيه 
حياتهم  في  حتوالت  من  تعاني  سكانها  من 

تكون  ما  غالبا  وبينما  التحول.  عن  جنمت 
الشرقية ووسط  أوروبا  في  األفراد  قدرات 
أن  املؤسسات حتاول  تزال  ال  آسيا عالية، 

للسكان  تصل  وأن  العمل  بساحة  ترتفع 

األوكراني بعد  اجملتمع  التحرر “نحن نشهد حتول في  تسبب  حيث  السوفيتي،  االحتاد  انهيار 
ونبحث  اجملتمع،  في  تناقضات خطيرة  في  املفرط 

الذي يجمع بني  األفضل  النموذج  باستمرار عن 
وسياسة  االجتماعية  واحلماية  السوق  اقتصاد 

فعالة.” مجتمعية 
أوكرانيا  الوطنية،  املشاورات  خبير اجتماعي وأكادميي، 

في التقدم احلالي ولكن الوقت قد حان للدخول في “ال شك أن التحرر حقق نتائج إيجابية وساهم 
املرحلة التالية ومواكبة التطورات اجلديدة حيث أن 

ممارساتنا التحررية أصبحت مندثرة بالفعل.”
ممثل عن منظمات اجملتمع الدولي، املشاورات مع اخلبراء في يريفان، أرمينيا

املشاورات العامة حول توظيف الشباب في فلورا، ألبانيا ) مصدر الصورة: األمم املتحدة في ألبانيا(

http://www.worldwewant2015.org/regions/160551
http://www.worldwewant2015.org/regions/160550
http://www.worldwewant2015.org/regions/160518
http://www.worldwewant2015.org/regions/160554
http://www.worldwewant2015.org/regions/160409
http://www.worldwewant2015.org/regions/170324
http://www.worldwewant2015.org/regions/160378
http://www.worldwewant2015.org/regions/160414
http://www.worldwewant2015.org/regions/160379
http://www.worldwewant2015.org/regions/160530
http://www.worldwewant2015.org/regions/160527
http://www.worldwewant2015.org/regions/160565
http://www.worldwewant2015.org/regions/160380
http://www.worldwewant2015.org/regions/160418
http://www.worldwewant2015.org/regions/160381
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العديد  ويشعر  اجتماعيا.  املستبعدين 
العامة  املساءلة  ضعف  بأن  السكان  من 
املتميزة  والنخبة  األفقر  بني  ما  والفجوة 

قربه  أو  الفقر  في  يعيشون  الذين  متنع 
كما  الوسطى.  الطبقة  إلى  االنتماء  من 
تعيق  بعينها  عقليات  بأن  أيضا  يشعرون 

املنطقة. في  املساواة  حتقيق 
الشرقية  أوروبا  جتربة  على  سيطر  وقد 

وهو  ووسط آسيا منذ عام 1990 – 
اإلمنائية  لألهداف  األساسي  التاريخ 

التخطيط  عن  بعيدا  التحول  لأللفية- 
أكثر  ومجتمعات  اقتصادات  نحو  املركزي 

قد  التغيرات  هذه  أن  وفي حني  انفتاحا. 
وجود  عن  املشاورات  تكشف  أسواقا،  فتحت 

يشعر  لم  التحول  هذا  فوائد  بأن  إحساس 
النظام  بأن  أيضا  إحساس  وثمة  اجلميع.  بها 
على  الصعب  من  جعل  ميراثا  خّلف  السابق 

أن  واملساواة  البيروقراطية  الكفاءة  مبادئ 
املنطقة.  في  السوق  وحوافز  السلوك  توجه 

املترابطة من  األمناط  أن  السكان  ويرى 

  9 آب/أغسطس 2013 

أوروبا الشرقية ووسط آسيا نتائج استقصاء ’عاملي‘

الدولة والسياسات متارس  التمييز ضد الذين ميلكون قدرات مختلفة. وقد شكّل هذا “إبان الشيوعية، كانت 
العليا مواقف اجملتمع ونتج عن ذلك  التمييز في املستويات 

سلوك متييزي جتاه هذه اجملموعة.”
ألبانيا  املساواة،  عدم  حول  الوطنية  املشاورات  حوار 

آبائهم يكملون تعليمهم.  وينطبق “في طاجيكستان، يصل العديد من األطفال للصف  التاسع، وال يدعهم 
هذا بشكل خاص على الفتيات... فال يستطعن النساء 

تعليمهن.” نتيجة عدم  حماية حقوقهن 
طاجيكستان  “عاملي”،  استقصاء  مشارك، 
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تطور  تعوق  واالقتصادي  السياسي  اإلقصاء 
املنطقة.  في  الوسطى  الطبقة 

يريد السكان في أوروبا الشرقية ووسط 
آسيا مستوى أعلى من احلقوق املشمولة 

في األهداف اإلمنائية لأللفية 

في 15 بلد حيث أجريت املشاورات الوطنية، 
أكد السكان من جديد على احلقوق 

املوجودة في األهداف اإلمنائية  األساسية 
صنف 25000  املثال،  على سبيل  لأللفية. 

أوروبا الشرقية،  رجل وامرأة تقريبا في 
التعليم  “عاملي”،  استقصاء  أكملوا  الذين 
رغم  أوائل اختياراتهم،  اجليد والصحة في 

من أنهم أعطوا وجود حكومة نزيهة 
يريد  بينما  األولوية.  نفس  ومستجيبة 

الناس غالبا املزيد من الطموح في األهداف 
وهناك  املستقبلية،  العمل  أطر  يخص  فيما 

للمجتمع  ليس صحيحا  أنه  إحساس 
التركيز على األهداف  أن يفقد  العاملي 

إنهاء  “قبل  ويتخطاها  لأللفية  اإلمنائية 
املهمة” – كما قال أحد املشاركني من 

السكان واجملموعات خالل  وأكد  كوسوفو. 
إيالء  إلى  الوطنية على احلاجة  املشاورات 
رفاهية  في  كاستثمار  للتعليم  األولوية 
وتعد  واملستقبلية.  احلالية  مواطنيهم 

فيه  ترتفع  لبلد  هام  مثال  طاجيكستان 
األساسي،  التعليم  في  التسجيل  نسب 

التعليم أبعد  ولكن يرى السكان أن جودة 
ما تكون عن املالءمة. وفي الوقت نفسه، 

واألقليات  املعوقني  تواجه فئات مثل األطفال 
عوائق  املهاجرين  العمال  وأطفال  العرقية 

بالتعليم. االلتحاق  في  كبيرة 
التسجيل نسبيا،  ارتفاع معدالت  رغم   

إال إن األوالد غالبا ما يكملون تعليمهم 
داخليا  من بني املشردين  بالفتيات.  مقارنة 

في أذربيجان، على سبيل املثال، أظهرت 
احملادثات أن هناك حاالت في أماكن عديدة 

زواج  التعليم بسبب  البنات فيها  تترك 
األطفال، حيث يشكل زواج األطفال مشكلة 

وتركيا. طاجيكستان  في 
يرى الناس في شرق أوروبا ووسط آسيا 

أن تركيز األهداف اإلمنائية لأللفية على 
النساء  التعليم االبتدائي محدود جدا. وترى 

واملشاركون من اجملتمع املدني أن نقص 
التعليم في مرحلة ما قبل املدرسة  يؤخر 
النساء في سوق العمل والقطاع اخلاص. 

التعليم  النقص في احلصول على  ويُعد 
العالي واجلامعي عنق زجاجة يحول دون 

اإلقليمي.   املستوى  االقتصادي على  التقدم 
طلب  املثال،  على سبيل  في تركمنستان، 
أكثر من 1800 شخص ممن شاركوا في 

التنمية  أن يتضمن إطار  الوطنية  املشاورات 
العاملي القادم ثالث مكونات في مجال 

ومرونته  التعليم  نوعية  حتسني  أ(  التعليم: 
والقدرة عليه مبا يؤهل الناس ملواجهة 

حتديات القرن احلادي والعشرين؛ ب( زيادة 
وال سيما في  بالتعليم،  االلتحاق  سهولة 
والثانوي  مرحلة ما قبل االبتدائي واملهني 

لألفراد الضعيفة من اجملتمع؛ ج( زيادة عدد 
العاملية  للمعايير  املكرسة  التدريس  ساعات 
املشاركون في  وطالب  املستدامة.  والتنمية 

مزيد  بإيالء  احلوارات الوطنية في أذربيجان 
اخلدمات كطريقة  بنوعية  االهتمام  من 

الستمرار النمو السريع في العقد السابق.
يجذب العديد من املشاركني عبر أوروبا 

الشرقية االنتباه إلى الرابطة املقطوعة بني 
التعليم وسوق العمل. ويشعر ممثلو القطاع 

اخلاص باإلحباط في العديد من الدول منها 
أوكرانيا وطاجيكستان حيث أنه في بيئة 

ترتفع فيها معدالت البطالة ال توجد اخلبرة 
املناسبة.  ويتوق الطلبة في العديد من 

البلدان إلى كسب خبرة واقعية ولكنهم 
يجدون مناهج مدارسهم ال تفي باحتياجات 

سوق العمل. ويتفق ممثلو التجارة والطالب عبر 
أوروبا الشرقية بشكل عام على أن طبيعة 
سوق العمل منفصلة، رغم أن بعض ممثلي 

�أندريه إستاس، العب هوكي اجلليد في نادي دينامو منسك، بيالروس، يعرض قائمة أولوياته 
في استقصاء “عاملي” )مصدر الصورة: أليكسي شاليك/ األمم املتحدة – بيالروس( 



للجميع الكرامة  مع  مستدام  مستقبل   | نريد  الذي  العالم   : صوت  94     مليون 

االبتدائي والثانوي. وهذا يؤدي إلى أمهات غير متعلمات وأطفال غير متعلمني. إنها حلقة مفرغة.”“زواج األطفال من األسباب الرئيسية لعدم املساواة بني اجلنسني مما يحرم الفتيات من التعليم 
أذربيجان شيروان،  الشباب،  حول  الوطنية  املشاورات  حضرية،  منطقة  من  عاما   20 عمرها  امرأة 

احتضان مهنيني مؤهلني.”“ينبغي على أذربيجان أن تستثمر في خلق ثروة بشرية وأن تناضل لكي تصبح مركز امتياز عن طريق 
أذربيجان باردا،  العمر،  متوسط  رجل 

باإلضافة إلى قدرات الشباب. لقد جعلها عصر اإلنترنت بهذا الوضوح.”“في بعض األحيان تكون وسائل التدريس وقدرات املدرسني ال تواكب احتياجات السوق ومتطلباته، 
ألبانيا الوطنية،  املشاورات  ليزاها،  اخلريجات،  إحدى 

طاجيكستان“تدهورت نوعية التعليم بشدة ونواجه خطر أن نصبح شعبا أمياً.” اخلاص،  القطاع  مع  املشاورات  املقاولني،  أحد 

يجب أن ينشأ تعاون ما بني املؤسسات التعليمية واألعمال التجارية، ويجب على الدولة أن تدعمه.”“تلتزم املؤسسات التعليمية بالنظريات والتعاريف والرسائل اجملردة. وينبغي أن تدمج النظرية مع التطبيق؛ 
أوكرانيا الوطنية،  املشاورات 

مناقشة مجموعة التركيز مع األقليات العرقية في مدينة أوش، مقاطعة أوش، قيرغيزستان )مصدر الصورة: إبراغيموف حسن( 



95 للجميع  الكرامة  مع  مستدام  مستقبل   | نريد  الذي  العالم   : صوت  مليون 

القطاع اخلاص في أوكرانيا، على سبيل املثال، 
يتمنون أن يروا بعض الطالب يأخذون املسار 

املهني لتلبية احتياجات أرباب العمل. ويشعر 
البعض أن حل هذا االنفصال ال يتطلب بحثا 
أفضل عن سوق العمل فحسب ولكن أيضا 
تفاعال مباشر بني أنظمة التعليم والقطاع 

اخلاص. وفي ألبانيا، أشارت املشاورات إلى وجود 
مؤسسة تعليمية عالية وحيدة هي  التي 

توفر للطالب فرصة للعمل في شركة خاصة 
خالل دراستهم. وهذا يتم بشكل جيد: إذا 
كان التخصص صحيحا، غالبا ما تصطف 

الوظائف قبل تخرجهم.
وكعالمة على أن اخلطوة األخيرة لألهداف 
اإلمنائية لأللفية ال تزال ملحة في عقول الناس 

في أوروبا الشرقية ووسط آسيا، تُصنف 
الصحة األفضل باستمرار تقريبا كأعلى 

أولوية في املنطقة في استقصاء ’عاملي‘. 
وتأكد التركيز على الصحة في العديد من 
االستقصاءات الوطنية التي أجريت ضمن 

املشاورات. ومما يثير االهتمام أنه في استقصاء 
’عاملي‘ وغيره من االستقصاءات التي أجريت 

كجزء من املشاورات الوطنية، على سبيل املثال، 
بيالروس، تولي النساء أهمية أكبر من الرجال 

للخدمات الصحية. وفي طاجيكستان، أشارت 
احلوارات مع النساء واألقليات العرقية وممثلو 

اجملتمع املدني إلى أن الوفيات النفاسية ووفيات 
األطفال ال تزال تقلقهم بشكل كبيرقي 

بلدهم. حتى أن البعض شكك في التحسن 
الذي حدث في هذه الغاية من األهداف اإلمنائية 

لأللفية التي عكستها املعلومات الرسمية، 
نظرا إلى علمهم بالوالدات املنزلية، وال سيما 

في املناطق اجلبلية في طاجيكستان.
ويتفق العديد من أصحاب املصالح أنه 

نظرا إلى أن األهداف اإلمنائية لأللفية الرامية 
إلى تقليل الوفيات النفاسية ووفيات األطفال، 

باإلضافة إلى وقف انتشار فيروس نقص املناعة 
البشرية/اإليدز لم تتحقق بعد، يجب أن حتظى 
بأولوية في خطة ميا بعد عام 2015. وفي حني 
يشعر العديدون بنقص في اخلدمات الصحية 

فيما يخص فيروس نقص املناعة البشرية 
والصحة اإلجنابية، بل وقلت بعد األزمة املالية، 
ويرى آخرون أن هناك تقدم على مدى السنوات 
األخيرة في قوة املنظمات العاملة في متالزمة 

نقص املناعة البشرية )اإليدز(.
وإضافة إلى الفجوات في توافر اخلدمة، 

ركزت املناقشات عن الصحة في املنطقة على 

ثالثة مواضيع: انخفاض جودة اخلدمات، خاصة 
خارج املناطق احلضرية؛ واحلاجة إلى التركيز 

بشكل أعمق على الوقاية واتباع أسلوب حياة 
صحي خاصة لألمراض غير املعدية؛ والفساد 
املدوي في قطاع الصحة. وفي اجلبل األسود، 

على سبيل املثال، يشعر الناس بأن العالج 
إما غاٍل أو من املستحيل احلصول عليه في 
املؤسسات الصحية في احلكومة باملقارنة 

باملؤسسات اخلاصة.
باإلضافة إلى حتديد أولوية متسقة 

للحصول على خدمات صحية وتعليمية ذات 
جودة أفضل، يتواصل الدافع إلمتام األهداف 

اإلمنائية لأللفية في املنطقة فيما يخص 
املياه والصرف الصحي. وظهرت هذه القضية 
كواحدة من كبرى املشكالت عند السكان في 

كازاخستان وطاجيكستان، واملشاركني من 
املناطق الريفية في العديد من البلدان األخرى. 

ويشير عدم احلصول اآلمن على مياه الشرب 
في جميع أنحاء املناطق الريفية في املنطقة 

إلى أنه برغم التقدم االقتصادي واالجتماعي 
واسع النطاق، لم يكتمل العمل على األهداف 
اإلمنائية لأللفية في املنطقة وغالبا ما تعقده 
املهمة وتكلفة تبديل البنية التحتية البالية 

أو غير الفعالة التي كانت موجودة قبل 
املرحلة االنتقالية.

سيطر ركود االقتصاد والبطالة على 
املناقشات في أوروبا الشرقية وأسيا الوسطى

املنطقة  واالقتصادية  املالية  األزمات  ضربت 
بشدة، وليس مدهشا أن حتتل الدخول 

الشعوب.  اهتمامات  أولوية  الكافية  غير 
العمالة مصدر قلق منذ بداية  وأصبحت 

العديد من  ويتعافى االقتصاد في  التحول، 
بآثار متباينة على وظائف  البلدان ولكن 
القطاع الرسمي. ويرى أكثر من  80 في 
املئة من املشاركني في استقصاء وطني 

الالئقة والدخول  الوظائف  أن  في مولدوفا 
العنصر األهم لضمان حياة  العالية هي 

ولن يكون هناك متييز، وسيكون في مقدور الناس أن يقولوا أنهم “أعتقد أنهم سيجدون عالجا لفيروس نقص املناعة البشرية، 

مرضى بفيروس نقص املناعة البشرية، كالسكرى اآلن”
شخص مصاب بفيروس نقص املناعة البشرية، املشاورات الوطنية، بيالروس

بأزمات قلبية والسكتة الدماغية. وتعتبر البيئة هي السبب “اآلن الرجال البالغون من العمر ثالثني عاما معرضون لإلصابة 
في ذلك والطعام الذي نأكله.  لن نستطيع أن نعيش  لنبلغ من 

العمر 92 عاما كما عاش أجدادنا.”
أحد املتقاعدين، مناقشة في دار البلدية، منطقة كابان، أرمينيا

األسود. حيث إن اخلصخصة هي طريقة البيع الوحيدة “يُشكل الوضع االقتصادي املشكلة الرئيسية في اجلبل 
للممتلكات. واألشخاص الذين عملوا ألكثر من 25 عاما في 

حيرة. فهم ال يستطيعون أن يتقاعدوا، لقد ُخدعوا.”
مشارك في املشاورات الوطنية، اجلبل األسود



للجميع الكرامة  مع  مستدام  مستقبل   | نريد  الذي  العالم   : صوت  96     مليون 

أفضل على املدى البعيد.  وفي صربيا، كانت 
الوظائف والوظائف  األولوية األولى لِكثرة 
شخص.   الالئقة بعد استشارة 28000 
بالنسبة  األولى  األولوية  البطالة  وتتصدر 
للعاطلني )58 في املئة(، وسكان األرياف 
)35 في املئة(، والنساء )34 في املئة(.  

وفي قرغيزستان، كانت النساء في األرياف 
أكثر من اهتم بهذه القضية من أصحاب 

املصلحة في البالد.  في أذربيجان، يرى حوالي 
1500 شخص من املشردين داخليا الذين 

أجريت معهم مقابالت كجزء من املشاورات 
الوطنية أن نقص سبل العيش هي العقبة 
األساسية أمام حتقيق االعتماد على النفس 

دون الدعم احلكومي.  
باإلضافة  البطالة،  أن  الناس  يعتقد 

قد حفزتها ثالثة  العمل،  إلى ضعف فرص 
عوامل أخرى هي: األجور غير الكافية 
العمل  وأحوال  الئق،  ملستوى معيشي 

يؤدي  توفر عمال مؤقتا  التي قد  املتدنية 
ويوجد في بعض  البطالة؛  إلى  النهاية  في 

العمالة خاصة بني  احلاالت متييز صريح في 
األخرى.  العرقية  واألقليات  )الغجر(  الروما 

’نقص  ألبانيا، يرى الشبان والشابات أن  وفي 
االتصال  و’طبيعة شبكات  اجلدارة‘  مبدأ 

مينعا حصولهم  اخلاص  القطاع  في  والعائلة‘ 
الثقة في  كما ُطرح نقص  الوظائف.  على 

مشكلة،  بوصفها  العامة  التوظيف  مكاتب 
بأنهم لم  الشباب  العديد من  اعترف  حيث 

يبذلوا جهدا حتى في محاولة طلب توظيف 
الناس في  املُنشأة ملساعدة  املكاتب  تلك  في 

احلصول على وظائف.   
املتمثلة في  املشكلة  املشاورات  وتسرد 

كيف أن البطالة ال متنع الناس من كسب 
تُشيع ضعف  إنها  بل  عيشهم فحسب، 

وأثار  العمل.  وانتهاكات حقوق  العمل  ظروف 
وطاجيكستان  وصربيا  أرمينيا  في  الناس 
الوطنية؛  املوضوع خالل مشاوراتهم  هذا 

الرجال إلى  يَجنح  الوظائف،  عند ندرة 
القبول بأي أوضاع عمل حتى تلك التي 

أية لوائح.  أو  تتخطى ساعات العمل احملددة 

وقد جذب الناس االنتباه إلى أن ارتفاع 
البطالة يُرسخ دورة عدم املساواة.  وحتدثوا 

التي تقبل بأوضاع  البلدان  أنه في بعض  عن 
عمل متدنية وساعات أطول، ال يكون هذا 

أمرا  ويكون  الشابات،  وخاصة  للنساء  َخيارا 
املعوقني. إلى  بالنسبة  ال ميكن تصوره 

للهجرة  أفضل  بإدارة  املطالبة  وظهرت 
مشاورات  من  العديد  في  السكان  وتنقل 

إلى  خاص  بشكل  االنتباه  جذب  مع  املنطقة 
في  النساء  وتتحدث  النساء.  على  تأثيرها 

أنهن  عن  وطاجيكستان  ومولدوفا  أذربيجان 
هجرة  عند  الفعليات  البيوت  ربات  يصبحن 

على  كازاخستان،  وفي  للعمل.  أزواجهن 
أكثر  حوالي  النساء  تشكل  آخر،  صعيٍد  
صربيا،  وفي  للعمل،  املهاجرين  نصف  من 

من  أكثر  املدن  إلى  الريفيات  النساء  تنتقل 
التي  األراضي  وراثة  ممارسات  نتيجة  الرجال 

الرجال. تُفضل 
أعمق  لنهج  املتماسكة  الدعوة  وكانت 
وأكثر جرأة في حتقيق املساواة بني اجلنسني 

�شباب كازاخستان يعرضون أولوياتهم في استقصاء “عاملي” أثناء حملة توعية نظمها برنامج متطوعي األمم املتحدة مبناسبة يوم الشباب الدولي عام 2013 
َّنج من متطوعي األمم املتحدة/ برنامج متطوعي األمم املتحدة( )مصدر الصورة: جي ِهنيَّ ي
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الشائع  املوضوع  هي  والتوظيف  التعليم  في 
مبا فيها  األماكن،  وفي بعض  املنطقة.  في 

بني  املساواة  حتتل  وتركيا،  طاجيكستان 
وليس فقط فيما  األولويات  رأس  اجلنسني 

أيضا  ولكن  والتوظيف  التعليم  يخص 
وحتررهن  العامة  احلياة  في  في مشاركتهن 

التركيز  أن  الدهشة  يثير  ومما  العنف.  من 
واملرأة يعد مجاال  الرجل  على املساواة بني 

الشرقية في  أوروبا  نتائج  فيه  تختلف 
الوطنية.  املشاورات  عن  ’عاملي‘  استقصاء 

“املساواة  تُصنف  ’عاملي‘،  استفتاء  ففي 
بني الرجل واملرأة” األولوية األخيرة بني 16 
أخيرا  والثالثة  الشرقية،  أوروبا  في  أولوية 
تُشير  آخر،  وعلى صعيٍد  في وسط آسيا. 
إيالء  إلى  نوعيا  الوطنية  املشاورات  كافة 

هذا  يعزى  وقد  اجلنسانية.  للقضايا  األولوية 
اجلنسانية  األولويات  ترتيب  في  االختالف 
املشاورات  بها  أجريت  التي  الطريقة  إلى 

وفي  التركيز.  ومجموعات  البلدية  دور  مع 
الناس  يصنف  ’عاملي‘،  أنه في استفتاء  حني 
املشاورات  تتيح  مستقل،  بشكل  أولوياتهم 

ثراء. أكثر  الفرصة حلوار  الوطنية 

�يرى الناس أن العديد من أشكال 
�عدم املساواة متنعهم من اغتنام 

الفرص ملستقبل أفضل

سائد  اعتقاد  هناك  أن  املشاورات  أظهرت 
يتسلل  لم  املساواة  مبدأ  أن  العديدين  بني 

األعمال في  إدارة  وطرق  العقليات  إلى  كامال 
أظهرت  حيث  آسيا.  ووسط  الشرقية  أوروبا 
 7000 أكثر من  أجريت مع  التي  املشاورات 

األكثر  األولويتني  أن  كوسوفو  في  شخص 
الفرصة  هما  املثال  سبيل  على  أهمية 

الفرصة  إن  قائلني  وعبروا  واملساواة.  
وعبر  وظيفة؛  مجرد  من  بكثير  أكثر 

لتوسيع  فرصة  أنها  عن  كوسوفو  سكان 
عالي  تعلم  على  احلصول  عبر  اإلمكانات 

الئق  عمل  وكذلك  املفتوح،  والسفر  اجلودة، 
بعيدا  املساواة  عن  وعبروا  اآلمال.   يحقق 

عبارة  أنها  رأوا  فقد  والفقر؛  الثراء  عن 
وهي  واالقتصادي،  السياسي  املناخ  عن 

امليالد  من  واملعرفة  للخبرات  استمرارية 
واحلرية  للسعادة  عادلة  فرصة  تضمن  والتي 

العالم  وفي  ومجتمعه  املرء  وطن  في 
التفكير  من  الطريقة  هذه  وتلقى  األوسع. 

أيضا. أخرى  بلدان  صدى في 

الشرقية  أوروبا  تعي شعوب  بينما 
ووسط آسيا أنواع عدم املساواة، فهم ال 

يهتمون سوى بثالثة أنواع: أ( عدم املساواة 
بني الرجل واملرأة؛ ب( عدم املساواة بني 

أعضاء اجملتمع األغنى واجملتمع األفقر؛ ج( 
عدم املساواة بني العاصمة واملدن األخرى في 
أنه بعيدا  وكشفت املشاورات كذلك  البالد. 

عن عدم املساواة في الدخل، وعدم املساواة 
التقسيم  وعدم املساواة في  بني اجلنسني، 
العرقية  األقليات  تواجه  والريفي،  احلضري 
واملعوقني عدم املساواة. وكذلك يُنظر إلى 

عدم املساواة في الوصول إلى السلطة 
العديد  املمتلكات كأمر حاسم في  وحيازة 

من الدول مبا فيها أوكرانيا.

النساء بشكل طبيعي بني الناس وأن مُتثل النساء في “في 2015، أريد أال تُقتل النساء وأال يعيش قاتلو 

والسياسية.” اليومية  احلياة 
طالبة جامعية، مقابلة في  الشارع، أنقرة، تركيا

شعب فقير حيث ميكن أن يعمل لديها مقابل الفول “هناك انطباع أنه من املفيد أن يكون لدى احلكومات 

أتعلم هذا؟” السوداني، 
أوكرانيا التركيز مع عمال مهاجرين،  مناقشة مجموعات 

�مناقشة مجموعة التركيز مع املتقاعدين، مقاطعة تشوي، قيرغيزستان 
)مصدر الصورة: هايبولني نايل( 
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وفي تركيا، كان املوضوع الوحيد الذي 

املواضيعية هو  املناقشات  تخلل كافة 

الصعوبة الناجتة عن عدم املساواة بني 

اجلنسني، بالرغم من أنه على اجلانب األكثر 

إيجابية، أظهر بحث على اإلنترنت أنه من 

بني 1656 شخص، هناك 44 في املئة من 

املشاركني متفائلون ويظنون أن هذا الوضع 

سيتحسن فيما بعد عام 2015. ومن 

املثير للدهشة أن تلك التوقعات ال متتد 

إلى توقعاتهم عن توزيع الدخل وتساوي 

الفرص في التعليم حيث إن 60 في املئة 
من املشاركني األتراك ال يتوقعون أن عدم 
املساواة في الدخل ستنخفض، و45 في 

املئة ال يعتقدون أن املساواة في فرص 
القريب.   املدى  التعليم ستتحسن على 
وفى اجلبل األسود، ُصنفت عدم املساواة 

بني اجلنسني النوع األكثر أهمية في عدم 
يتبعه مباشرة عدم املساواة  املساواة، 

العرقية. وفي أوكرانيا، يرى 62 في املئة 
من 1806 من املسنني بني الرجال والنساء 
أن عدم املساواة بني الفقراء واألغنياء يعد 

مظهرا من مظاهر عدم املساواة األكثر 
ارتباطا بالنمو األوكراني. ويعادل هذا ضعف 
املرتبطة  التي تولى لعدم املساواة  األهمية 

والوصول للسلطة وعدم  العمر  بالتقدم في 
املساواة بني الريف واحلضر وعدم املساواة 

املعوقني. إلى  بالنسبة 
عبَّر عدة آالف من الرجال والنساء في 

أوروبا ووسط آسيا ممن استشيروا خالل  شرق 
“العاصمة  ديناميكية  أن  عن  العملية  هذه 
اإلقليمية.  التفاوتات  تعزز  مكان”  أي  مقابل 

حول  ويرى الناس، من خالل احلوار التركي 
االقتصادية  السياسات  أن  والتوظيف،  النمو 

األربعني  في  للعاصمة  موجهة  أصبحت 
أرمينيا  في  الناس  ويتحدث  األخيرة.  سنة 

األفضل في  الصحية  اخلدمات  تداعيات  عن 
األفضل  اخلدمات  وتعني  العاصمة.  يريفان 

الدخول وحتسن  ارتفاع  الرسوم وكذا  ارتفاع 
صحة الناس. ويرى املشاركون أن هذا املوقف 

يرسخ دورة من عدم املساواة بني العواصم 
اإلقليمية.   واملناطق 

ُطرحت خالل العديد من اإلحصاءات 
الريفية وتوسيع  املناطق  ظواهر إخالء 

وأذربيجان وصربيا.   املناطق احلضرية في تركيا 
في تركيا، يرى الناس أن الهجرة من الريف 

إلى احلضر تزيد خطورة عدم املساواة. وهذا 
هو احلال بني الناس في املناطق التي ترسل 
واملناطق  وكوتاهيا(  )قسطموني  املهاجرين 

املهاجرون )إسطنبول(،  إليها  ينزح  التي 
طارحني دورة من عدم املساواة في كل 

الريفية األقل في اإلمكانيات  من املناطق 
باألعباء. املثقلة  احلضرية  واملناطق 

فقراء، يكون ثمنهم زهيدا.”“يفضل السياسيون أن تكون الشعوب فقيرة. إذا كانوا 
األسود اجلبل  الوطنية،  املشاورات 

�لكل شخص احلرية في أن  يعبر  عما يفكر فيه، بغض “يجب علينا أن جنعل األغنياء يحترمون الفقراء ويعطون 

النظر عن كونه غني أم فقير.”
إحدى املشردات داخيا يتراوح عمرها بني 10 و13 عاما، إقليم ريفي في فيزولي، أذربيجان

في أي مجتمع تشير إلى مدى تقدم الدولة.” “في رأيي املتواضع،إن عدم املساواة بني الرجال والنساء 
ألبانيا تيرانا،  رسمي،  غير  إقليم  ببسكوكان،  شابة،  معلمة 

�الطوابق واملالعب وحضانات األطفال، ليس فقط في  “أريد بناء املزيد من املدارس اجلديدة واملباني املتعددة 

العاصمة وإمنا في كافة أرجاء البالد.”
تركمانستان الوطنية،  املشاورات 

املشاركون في لقاء مفتوح يدلون بأصواتهم على سيناريوهات تنموية محتملة عقب املناقشات 
حول سيناريوهات األمن الغذائي في أرمينيا ملا بعد عام 2015، مدينة يغيجنادزور بإقليم فايوتس 

دزور، أرمينيا، آذار/ مارس 2013 )مصدر الصورة: األمم املتحدة في أرمينيا(. 
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�يطالب الناس في املنطقة 
مسئولية  أكثر  �بحكومات 

واستجابة

أظهرت املشاورات نقص في الثقة في 
الريفية  املناطق  في  العامة  املؤسسات 

املناطق احلضرية.  بشكل خاص وكذلك في 
وقد أقصى هذا األمر أوروبا الشرقية عن 

أقر  حيث  ’عاملي‘،  العالم في استفتاء  باقي 
أكثر من 20,000 رجل وسيدة أن وجود 
على  هي  ومستجيبة”  نزيهة  “حكومة 

الرعاية  أولوياتهم جنبا إلى جنب مع  رأس 
ودعمت  اجليد.  التعليم  وقبل  الصحية 
املطالبة  املفصلة  الوطنية  املشاورات 

وفي كازاخستان،  اإلنسان.  باملساءلة وحقوق 
على سبيل املثال، كانت األولوية األولى بني 

شخص هي حماية حقوق اإلنسان   600
أوروبا  في  الناس  ويُطالب  وتشجيعها. 

الشرقية ووسط آسيا، وال سيما في املناطق 
النظام  أكبر في  أقل وثقة  الريفية بفساد 

اإلنسان. أفضل حلقوق  واحترام  القضائي 
السلطات  عن  باالنفصال  الناس  يشعر 

التفكير  اجتاهات  أحد  ويرتبط  العامة. 
الفساد  أن  في  املتمثلة  املتكررة  بالرؤية 

البيئة  اجملال هو ممارسة شائعة في  صغير 
البلدان،  بعض  في  الشباب  ويشعر  العامة. 

تعايشهم  من  الفساد جزء  بأن  على مضض، 
اجملتمع.  في 

وقد ظهر هذا بقوة في املنطقة من 
املرتبطة  التركيز  مجموعات  مناقشات  خالل 

الناس وجود  يرى  بالقطاع الصحي حيث 
ارتباط وثيق بني ما يدفعونه من أموال وما 
املدفوعات  وتُعد قضية  رعاية.  يتلقونه من 
مزمنة  مشكلة  الصحية  للرعاية  الفعلية 

البلدان مبا فيها مولدوفا  العديد من  في 
وطاجيكستان. وأوكرانيا  وألبانيا 

البلقان،  املشاورات في غرب  وتُظهر 
وجود شعور بأن سوق  مبا فيها كوسوفو، 

يكون  حيث  مت تسييسه بشدة:  العمل 
إذا كانوا  التوظيف  أوفر حظا في  الشباب 

املناسب.  السياسي  للحزب  منتمني 
أوكرانيا،  أيضا في  التصور  أثير هذا  وقد 

يتسرب  حيث  سياسية  ديناميكية  متضمنا 
إليها  ينتمي  ال  إلى مجاالت  احلزبي  االنتماء 

والبطالة. كاالستثمار 

وصف املشاركون من اجلمهور واخلدمات 

أريد فقط أن أكون قادرة على احلصول على كل ما أحتاج كشابة في قريتي.”“لو كان لدي فرصة للميالد من جديد، ملا اخترت مكانا آخر غير قريتي. ال أريد أن أنتقل إلى املدينة. 
أذربيجان شريفان،  الشباب،  مع  اإلقليمية  املشاورات  جداباي،  مبنطقة  نائية  ريفية  منطقة  من  شابة 

يعرفون ما هي املشاكل.  فكيف ميكنهم مخاطبة الشعب؟ يجب أال تباع أصوات الناخبني.”“أحيانا يصبح أبناء الوزراء نوابا في البرملان حتى أنهم ال يؤدون اخلدمة العسكرية في اجليش وال 
قرغيزستان الوطنية،  املشاورات  التركيز،  مجموعات  في  مشارك 

أنني أمتتع بتأمني صحي،  ال أزال أقدم رشاوى ملوظفي الصحة ألحصل على خدمة أحسن وأسرع.” “بالرغم من 
ألبانيا تيرانا،  البلدية،  دار  في  مناقشة 

متطوعة ايزادا اريستانبك، 19، تدعم حملة التوعية “العالم الذي نريد” لبرنامج متطوعي األمم املتحدة 
كازاخستان في اليوم العاملي للشباب 2013، استانا، كازاخستان )مصدر الصورة: جي هيون يانغ، من 

متطوعي األمم املتحدة، برنامج متطوعي األمم املتحدة 2013(
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طالب ليبرازد يتكلمون عن املستقبل الذي نريده أثناء املشاورة العامة في ألبانيا 
)مصدر الصورة: أعمال األمم املتحدة في ألبانيا(

خطر الفقر، بالكاد يشبعون احتياجاتهم اليومية للبقاء على قيد احلياة.”“في صربيا، األشخاص الوحيدون الذين يعيشون جيدا هم السياسيون وعائالتهم، أما اآلخرين فهم في 
صربيا الوطنية،  املشاورات 

عن واقعة يربح فيها أحد رجال األعمال مناقصة ألنه قدم رشوة للموظف املدني. في الواقع، يجب وضع “ليس الفساد كله سواء... فمثال قد يتلقى الطبيب امتنان، مكافأة من والد طفل. وهذا يختلف 
ضوابط في كلتا احلالتني. وعلى أية حال، فهما يخلقان بشكل واضح مخاطر مجتمعية.  ويُعد فساد 

كهذا مدمرا بشكل كامل للنظام.”
أوكرانيا لفيف،  منطقة  الشباب،  مع  الوطنية  املشاورات 

التخلص من “الغول” الذي يجعل اجلميع خائفني ويكبت إرادتهم ويخفض قيمتهم.”“يجب على الدولة أن تطور نظام األعمال الصغيرة واملتوسطة. ويجب على كافة القطاعات 
أرمنيا دزور،  فايونس  مبنطقة  البلدية  دار  في  مناقشة  العمر،  متوسط  أعمال  رجل 



101 للجميع  الكرامة  مع  مستدام  مستقبل   | نريد  الذي  العالم   : صوت  مليون 

املدنية والقطاع اخلاص بشكل عام عواقب 
الفساد.  يُضيف الفساد في القطاع 

إلى تكلفة اخلدمات الصحية، وهو  الصحي 
ما يؤثر على السكان األكثر فقرا بشكل 
أكبر.  ويضعف الفساد في التعليم ثقة 

التميز  القائم على  النظام  الشباب في 
وميكن أن يؤدي إلى خريجني غير مؤهلني. 

وفي القطاع اخلاص، يرى الناس أن احملسوبية 
متنع األشخاص األكثر تأهيال من التوظيف. 

وفي القطاع اخلاص، يكون الفساد أكثر ضررا 
العديد  ويشعر  الصغيرة.  التجارية  لألعمال 

من املواطنني واملمثلني عن قطاع األعمال 
في أوروبا الشرقية ووسط آسيا أن العمل 

األمني أصبح أكثر صعوبة وال ميكن احتماله، 
الفساد صغير  املتشابك بني  اخلليط  بسبب 

املدى من ناحية وبني ما يرونه من عبء ثقيل 
متمثل في اللوائح من ناحية أخرى.

لإلصالحات  محدودا  تأثيرا  الناس  يرى 
إلى  باإلضافة  املنطقة  في  السياسية 

وفي  السلطة.  استخدام  سوء  مفاهيم 
العديد من  يرى  املثال،  على سبيل  مولدوفا، 

أن وجود نظام قضائي موثوق فيه  الناس 
أفضل  حياة  إلى  للوصول  للناس  ضروري 

العدالة  أن  يعني  وهذا  البعيد.  املدى  على 
اجملتمعات  في  اآلن  واقعا حتى  ليست 
املناطق  في  الناس  يرى  بينما  الريفية، 

وتبقى  اجملال.  هذا  في  أكثر  تقدما  احلضرية 
الناس  من  للعديد  بالنسبة  السياسات 
فخالل املشاورات حول عدم  أوراق.  مجرد 

الوطنية  املشاورات  من  كجزء  املساواة 
هي  األساسية  التوصية  كانت  التركية، 

املساواة  وضمان  وتنفيذها  اخلدمات  إنشاء 
احلصول عليها كما هو معرف في  في 
إلى  اإلضافة  قبل  احلالية،  السياسات 

اإلصالحات  إلى  ويُنظر  احلالي.  التشريع 
غير  أنها  على  عام  بشكل  السياسية 

املنطقة. في  كاملة 

�يشهد بعض الناس في املنطقة 
البيئية،  بالصحة  زائدا  �اهتماما 

اآلن وعلى املدى البعيد

’عاملي‘،  استقصاء  نتائج  إلى  بالنظر 
كأولوية  مهما  مكانا  البيئة  حماية  حتتل 
باقي  نتائج  من  أكثر  الشرقية  أوروبا  في 

الوطنية  املشاورات  وتؤكد  ككل.  العالم 
أن الناس يرون أن مشكالت املاء وندرة 

والتلوث  النفايات  وإزالة  والتصحر  األرض 
يقتصر على  االعتقاد  هذا  أن  رغم  كأولويات، 

املصلحة.  أصحاب  من  معينة  مجموعات 
واستقصاءات  ’عاملي‘  استقصاء  ويظهر 

وتركيا  صربيا  في  أجريت  إضافية  أخرى 
املكونات  معظم  أن  ومولدوفا  وكازاخستان 

أولوية  البيئة  حماية  تولي  أن  يرجح  التي 
احلكومة  وممثلي  والنساء  الشباب  هي 

وفي   بعدها.  وما  الثانوية  املدراس  وخريجي 
التجارية  األعمال  بعض  ترى  وألبانيا،  تركيا 

إمكانية خلق فرص عمل  أن  العمال  واحتادات 
وإضافة  للبيئة.  املراعي  االقتصاد  في  توجد 
يُبني  واحمليطات،  واألنهار  الغابات  حماية  إلى 
تُظهر  الشرقية  أوروبا  أن  ’عاملي‘  استقصاء 

املُناخ  تغير  مبحاربة  نسبيا  عاليا  اهتماما 
العاملية. االستقصاءات  باقي  إلى  بالنسبة 

احملادثات حول  الناس خالل  وأظهر 
املفضية  األسباب  بازدواجية  وعيا  البيئة 

يعتقدون  ناحية،  فمن  البيئي.  التدهور  إلى 
مواردهم  منافع  حتصد  الصناعات  بعض  أن 

احملليون  السكان  يعاني  بينما  الطبيعية 
يعرفون  أخرى،  ناحيٍة  ومن  عواقبها.  من 

تنبع  البيئية  التحديات  من  العديد  أن  أيضا 
املستدامة  باملمارسات  الوعي  نقص  من 

التحليل  هذا  ويظهر  احملليني.  السكان  بني 
على  أرمينيا،  في  بوضوح  األبعاد  ثنائي 

املدى  على  الناس  يهتم  حيث  املثال،  سبيل 
وكذلك  التعدين،  قطاع  بتأثير  الطويل 

ودفن  األوراق  كحرق  الفردية  باملمارسات 
اخلطيرة. النفايات 

كازاخستان،  في  املساءلة  حتدي  يظهر 
مواقف  حول  قلقه  املدني  اجملتمع  أبدى  حيث 

والهواء  املاء  نوعية  من  املتهاونة  الناس 
وأصبحت  قزوين.  بحر  من  املوارد  واستخراج 

في  خاصة  ظاهرة  البيئي  االنحدار  آثار 
األخير.  العقد 

كوسوفو“هناك العديد من اخلطط والوثائق. ولكنها بال تنفيذ.” للنساء،  احلزبي  املؤمتر  أعضاء  أحد 

أوكرانيا:  الرئيسية في  إننا  نخطط ولكننا ال ننظر أبدا ملا نفذناه وفقا لتلك اخلطط.  “هذه هي املشكلة 
وهذا أمر غير منطقي. أما اإلصالحات واخلطط ومفاهيم 

ولكن ال أحد  فيتم كتابتهم وتخطيطهم.   اإلستراتيجيات– 

يحلل فعال ما أجنزناه وما لم ننجزه بعد.”
أوكرانيا الوطنية،  املشاورات  األكادميية،  املصالح  أصحاب  جملموعة  ينتمي  خبير 

أستاذة شابة من خاركيف تشجع طالبها على 
مناقشة مزايا اقتصاد البيئة وعيوبه )مصدر الصورة: 
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي في أوكرانيا(



للجميع الكرامة  مع  مستدام  مستقبل   | نريد  الذي  العالم   : صوت  102     مليون 

األوروبيون الشرقيون والوسط  ينظر 
إلى املستقبل من منطلق  آسيويون 

أن نفعل” “نستطيع 

رغم ما تفتحه الطرق ملا بعد عام 2015 

من أبواب أمام الناس إلعداد قوائم مبا 

فإن موقف  من حكوماتهم،  يتوقعونه 

يتبناه هؤالء  الذي  نفعل”  أن  “نستطيع 
املشاركني مدهش. وفي العديد من اجملاالت 

العمالة  التي ظهرت كأولوية قصوى – 

املساواة  وعدم  والصحة  والتعليم  املنتجة 

الناس  يُقر   – البيئية  والصحة  اجملتمعية 

بحكومات  بقوة  ويطالبون  الدولة  بالتزامات 

مبسؤوليتهم  أيضا  يقرون  ولكنهم  مسؤولة. 
املساواة  الفردي لضمان  املستوى  على 

والتقدم في جودة احلياة. 
اقتصادية  ببيئة  املشاورات  وتطالب 

أكثر من طلبهم  التميز فيها –  يستطيعون 
دعم عام مباشر. ففي أرمينيا، خالل 

اجتماع دار البلدية، على سبيل املثال، ُسئل 
بيئة  املزارعني عما يفضلونه:  مجموعة من 

سوق آمنة وعادلة أم دعم مباشر من الدولة. 
لم يكن اإلجماع في هذه اجملموعة على أن 
األولوية تذهب إلى سوق عادل فقط، لكن 
أيضا أن دعم الدولة الزراعي غالبا ما يأتي 

عكسية: بنتائج 
وفي أوكرانيا، تظهر بقوة املطالبة 

بساحة عمل عادلة. حيث يشعر مالكو 
املشاريع الصغيرة واملهاجرون العمال وممثلو 

القرم التتار أن املشاريع الصغيرة تتراجع إلى 
اخللف من جراء األعباء والضوابط املتزايدة 

البطيئة وشبكة الفساد. وكمظهر آخر 
لرغبة الناس في كسب معيشتهم دون 

االعتماد على شبكات األمان، ففي أرمينيا 
وأذربيجان وتركيا، أثارت املشاورات تصورا أنه 

في بعض احلاالت تكون اإلغاثة اإلنسانية 
واملشاريع وغيرها من أشكال املساعدة حاجزا 

يحول دون معاجلة جذور الضعف والفقر.
إلى  أن نفعل”  يُترجم موقف “نستطيع   

لتوقعات حكومة  اجلديد  التطوير  برنامج 

نساء مناطق مختلفة من البلد يناقشن املستقبل الذي يريدنه، تركمانستان، مدينة 
عشق آباد، االحتاد النسائي، 24 نيسان/ أبريل 2013 )مصدر الصورة: أندري كاليتينسكي، 

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي في تركمانستان(

كل الرسوم البيئية التي يدفعها املصنع تؤول بطريقة ما إلى مناطق أخرى في الدولة.”“يوجد في بلدتنا نهر يتغير لونه مرة في السنة بسبب النفايات الصناعية للمصنع احمللي. ومع ذلك 
أرمينيا البلدية مبنطقة كابان،  دار  شابة في مناقشة في 

ثلجية بيضاء للجبال وهو ما يسبب قلة املياه في األنهار. ويتلوث الهواء نتيجة حرائق الغابات في روسيا، “كانت جبال االتاو مشهورة بجمالها. اآلن، ال يوجد هذا اجلمال وهذا ُمقلق. ولم يعد هناك قمم 

فيستحيل تنفس الهواء حيث ميلؤه الدخان في بعض األحيان.”
كازاخستان الوطنية،  املشاورات 
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على  تركمانستان،  ففي  ومستجيبة.  نزيهة 
بإطار عمل  الناس  يطالب  املثال،  سبيل 

أنها طريق  يرى احلكم على  للتنمية  جديد 
بتقدمي  املطالبة  إلى  باإلضافة  االجتاه.  ثنائي 
على  والقضاء  أكثر عناية  اخلدمات بشكل 
أن يرون  الناس  يريد  البيروقراطية،  احلواجز 

الثقافة  أجل “حتسني  تقدما مجتمعيا من 
املواطنني” “وتطوير  لدى  القانونيني  والوعي 
احلكم الذاتي” وزيادة مشاركة النساء في 

ومشاركة  واجملتمعية  السياسية  احلياة 
تؤثر  التي  القضايا  الشباب واألطفال في 
املنطقة  الناس في  ويؤكد  على حياتهم. 

الثقافة  ودور  الشخصية  مسؤوليتهم  على 
املستدامة. التنمية  دفع  في 

في بيالروس،  يؤكد ممثلو القطاع اخلاص 
اجملتمعية: املسؤولية  أهمية  على 

“إذا اهتم كل فرد باملكان الذي يعيش فيه، 
سنعيش جيدا.” -ممثل جتاري في املشاورات 

بيالروس الوطنية، 

اإلنترنت  على  ركز استقصاء  وكذلك 
في صربيا على سؤال: ’كيف ميكنك 

املشاركة في  الشخصي  الصعيد  على 
التغيير في صربيا؟‘ من بني 3500 شخص 

قائمة  تصدرت  االستقصاء،  اشتركوا في 
املسؤولية  الصغيرة مثل  اإلجراءات  اإلجابات 

اليومية من خالل  احلياة  الشخصية في 
االلتزام املهني أو السلوك املسؤول في 

يتحدثون  ناس  الشهادات  وتتضمن  اجملتمع. 
اتخذوا إجراء “برفضهم  أنهم  ويقولون كيف 

الصواب  و”بتعليم أحفادهم  دفع رشاوى” 
الهجرة إلى  وعدم  و”ببقائهم هنا”  واخلطأ” 
اخلارج للعمل. هذه الوعود باتخاذ اإلجراءات 
انتشارا تطالب  أكثر  الفردية تكمل دعوات 
للمنظمات  أقوى  ودور  والتسامح  بالتوحد 

n .احلكومية غير 

فحوص معملية.  فقطاع البذور فاسد أيضا ويسيطر عليه “ال متتلك البذور شهادات جودة، وال ميكننا أن جنري أية 

شخص واحد.”
أرمينيا املزارعني،  البلدية مع  دار  مناقشة في 

عمل كال من الزوج والزوجة.”“ميكن أن يكون من السهل تكوين طبقة متوسطة لو 
أرمينيا في منطقة شيراك،  البلدية   بدار  شابة في اجتماع 

أنحاء أوكرانيا أن تصبح أكثر نشاطا. وينبغي أن يوظفوا “ينبغي على املنظمات غير احلكومية في جميع 
أشخاص أكثر نشاطا يريدون أن يغيروا ويستطيعون ذلك.  

فهذا مهم جدا لدرجة أنه من املمكن أن يوقظ الدولة.”
أوكرانيا الوطنية،  املشاورات 

سنعيش جيدا.” “إذا اهتم كل فرد باملكان الذي يعيش فيه،
بيالروس الوطنية،  املشاورات  ممثل جتاري في 

�املشاورات اإلقليمية في 

أوروبا ووسط آسيا 

يخطط برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومجموعة األمم املتحدة اإلمنائية 
ومعهما املفوضية االقتصادية لألمم املتحدة في أوروبا إلجراء مشاورات 
وطنية حول خطة التنمية ملا بعد عام 2015 عنوانها “الوصول إلى 

مجتمعات أكثر شموال واستدامة وازدهارا: املنظورات اإلقليمية بشأن 
خطة التنمية اجلديدة”، وتعقد في 7 و8 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 

في إسطنبول بتركيا. وتستضيف احلكومة التركية هذا احلدث رفيع 
املستوى. 
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ت ظا ملحو

نتائج املشاورة ليسوتو وجنوب أفريقيا وسوازيالند غير مدرجة في هذا الباب حيث انها فى مراحلها األولية.   1 
�وميكن احلصول على روابط التقارير والوثائق الصادره عن املشاورات الوطنية لهذه املنطقة على منتدى ‘العالم الذي نريد’ 

http://www.worldwewant2015.org/regions :عبر
ميكن احلصول على روابط التقارير والوثائق الصادره عن املشاورات الوطنية لهذه املنطقة على منتدى ‘العالم أننا نريد’   2 

http://www.worldwewant2015.org/regions  :عبر
ميكن احلصول على روابط التقارير والوثائق الصادره عن املشاورات الوطنية لهذه املنطقة على منتدى ‘العالم أننا نريد’   3 

http://www.worldwewant2015.org/regions  :عبر
نتائج املشاورات للمملكة العربية السعودية غير مدرجة في هذا الباب حيث انها في مراحلها األولية. وميكن احلصول على روابط   4

�التقارير والوثائق الصادره عن املشاورات الوطنية لهذه املنطقة على منتدى ‘العالم الذي نريد’
http://www.worldwewant2015.org/regions :عبر

األمم املتحدة وجامعة الدول العربية، التقرير العربي الثالث حول األهداف اإلمنائية لأللفية وأثر األزمات االقتصادية العاملية، 2010    5
املرجع نفسه.  6

مكتب األمم املتحدة اإلمنائي، تقرير التنمية البشرية في البلدان العربية، 2009  7
مكتب األمم املتحدة اإلمنائي، تقرير التنمية البشرية في البلدان العربية، 2009  8

وفقا لقرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم 1244  9
ميكن احلصول على روابط التقارير والوثائق الصادره عن املشاورات الوطنية لهذه املنطقة على منتدى ‘العالم أننا نريد’   10 

http://www.worldwewant2015.org/regions  :عبر
مبوجب قرار مجلس األمن 1244  11

http://www.worldwewant2015.org/regions/160508
http://www.worldwewant2015.org/regions/160507
http://www.worldwewant2015.org/regions/160505
http://www.worldwewant2015.org/regions
http://www.worldwewant2015.org/regions
http://www.worldwewant2015.org/regions
http://www.worldwewant2015.org/regions/160562
http://www.worldwewant2015.org/regions
http://www.worldwewant2015.org/regions
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الرئيسة املتبلورة في إحدى عشرة مشاورة مواضيعية  النقاط والروابط  يلخص هذا الفصل 
�تقودها مجموعة األمم املتحدة اإلمنائية للفترة 2012: 2013، وتعالج هذه املواضيع اآلتي:

عدم املساواة؛ والصراعات؛ والنزاعات؛ والعنف؛ والكوارث؛ والتعليم؛ والطاقة؛ واالستدامة 
والتغذية؛  الغذائي؛  واألمن  واجلوع؛  والصحة؛  والتوظيف؛  والنمو  واحلوكمة؛  البيئية؛ 

واملياه. السكانية؛  والديناميات 

انتقينا مواضيع املشاورات وفقا للقضايا التي اعتبرتها اجملموعة قضايا حيوية تستحق 
الطرح في ظل السياق العاملي احلالي، وتأخذ بعني االعتبار التغيرات التي طرأت على العالم منذ 
تشكيل مجموعة األهداف اإلمنائية )مبا في ذلك الديناميات السكانية، وعمليات التحضر، وحدود 

الكوكب، وزيادة أوجه عدم املساواة(. وانطلقت أغلب املشاورات في أواخر عام 2012، واستمرت 

طالب شباب في زامبيا يكتبون تطلعاتهم 
املستقبلية ملا بعد 2015 )مصدر الصورة: 

جورجينا فيكيت/ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي(

خطة التنمية   |3 
املستدامة

http://www.worldwewant2015.org/sustainability
http://www.worldwewant2015.org/sustainability
http://www.worldwewant2015.org/Energy2015
http://www.worldwewant2015.org/education2015
http://www.worldwewant2015.org/conflict
http://www.worldwewant2015.org/conflict
http://www.worldwewant2015.org/inequalities
http://www.worldwewant2015.org/food2015
http://www.worldwewant2015.org/food2015
http://www.worldwewant2015.org/health
http://www.worldwewant2015.org/employment
http://www.worldwewant2015.org/governance
http://www.worldwewant2015.org/sustainability
http://www.worldwewant2015.org/water
http://www.worldwewant2015.org/population


للجميع الكرامة  مع  مستدام  مستقبل   | نريد  الذي  العالم   : صوت  106     مليون 

حتى أوائل عام 2013 وفقا جلدول األعمال 
لكل مجموعة. وترأس هذه اجملموعات وكاالت 

األمم املتحدة املعنية، بالتعاون مع البلد أو 
البلدان التي استضافت املشاورات، والتي نقدر 
مشاركتها تقديرا كبيرا. واستفادت املشاورات 

على وجه اخلصوص من املشاركة الفعالة 
ودعم اجملتمع املدني – أفرادا ومنظمات، ومن 

معاهد األبحاث األكادميية والقطاع اخلاص.
ولكل مشاورة مسيرتها اخلاصة وتفاصيلها 

التي أوجزناها في امللحق الثاني، وتضمنت 
املشاورات كافة سلسلة من املناقشات اخلاصة 
والعامة العاملية والغنية جدا. فقد توصلت إلى 

مساهمني عاملني عبر البرنامج االفتراضي الذي 
يطرحه املوقع اإللكتروني “العالم الذي نريد” 

 )the WorldWeWant 2015 Website(
حيث يشمل مرحلة املشاورات الفعالة عبر 

اإلنترنت التي تتيح فرصة النقاش اإللكتروني 
حول مواضيع فرعية محددة، فضال عن تقدمي 
املستندات وجمعها. وأجرت بعض املشاورات 

استقصاءات للرأي، وتسجيالت تصورية 
حملاضرات أسئلة وأجوبة مع خبراء، باإلضافة إلى 

بث مباشر الجتماعات رفيعة املستوى. وأطلق 
البعض صفحات إعالمية على موقع الفيس 
بوك مثل Waterpost 2015، وتويتر. وقد 

ُعقدت لقاءات مباشرة حول املواضيع الفرعية 
بهدف نقاش أكثر تركيزا، كما تضمنت باألخص 
نقاشات مباشرة وعامة للشباب الصغار– على 

وجه التحديد – املُرَحب بتوظيف طاقتهم 
ورغبتهم في عملية املشاركة وباالستجابة 

ألصواتهم. ومن ثم عقدت اجملموعات املواضيعية 
كافة لقاءات عاملية رفيعة املستوى خلصت اآلراء 

اجملتمع عليها وأقرتها، فأضفت قيمة مضافة 
ليس فقط لعملية وضع خطة التنمية ملا 

بعد عام 2015: حيث توصلت كل مشاورة 
لشراكات جديدة، وطرق عمل مع شركاء 

الوطن واجملتمع. وتتوافر روابط التقارير النهائية 
الكاملة، واملستندات األخرى املتعلقة مبادة 
املناقشات اإللكترونية ومحتواها، وعملية 

املناقشة في موجزات كل مشاورة فردية أدناه.

التعليم

التعليمي  الهدف  نطاق  �توسيع 
وكيفا:  كما  وتطويره 

التعليم بطبيعة مستقلة في  يتسم 
األهداف اإلمنائية لأللفية، وباحتالله قمة 

أولويات استقصاء “عاملي”. وعلى الرغم من 
التقدم الكبير في إحلاق األطفال باملرحلة 

االبتدائية – بعد أن التحق أكثر من 50 
مليون طفل باملرحلة االبتدائية من عام 
2000 حتى 2010، مازال التفاوت بني 

البلدان وفي داخلها ضخما. فقد تباطأ سير 
عملية القيد في املدارس االبتدائية منذ عام 
2004 حيث وصل عدد املقيدين في املرحلة 

التاريخ احلديث. ووُصفت عملية التوعية بأنها مهمة مرهقة، لكنها في الوقت ذاته منشطة. ففي املاضي “... أطلقت هذه املشاورات املواضيعية املعنية باملياه واحدة من عمليات املشاركة األكثر طموحا في 
– وفي أغلب األحيان – كانت دائرة “قطاع” املياه تنتهي بأنها ال تخاطب إال نفسها. وعلى الرغم من أن ذلك 

�يضمن اتفاقا في املؤمترات املعنية باملياه، لكنه نادرا ما يشكل أداة جذب في السياسة الوطنية.”
)مشاورات املياه؛ التقرير النهائي، ص5(

مشاورة الشباب، مالوي “إن التعليم هو العمود الفقاري للتنمية؛ فمثلما تطلب التربة السماد، يحتاج اإلنسان إلى التعليم.”

ليودميال فاوتشوك، حاملة امليداليات الثالث في األلعاب األوملبية للمعاقني، تشارك في استقصاء 
“عاملي” في مينسك، جمهورية بيالروس )مصدر الصورة: أليكسي شاليك/ األمم املتحدة – بيالروس( 
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االبتدائية 75 مليون طفل، باإلضافة إلى 
أن هناك 71 مليون طالب من طالب مرحلة 
ما دون الثانوية يفتقرون حاليا إلى التعليم 

األساسي اجليد.1
وتركزت اجلهود في العقود املاضية تركيزا 

كبيرا على احلصول على التعليم املدرسي 
وإمتامه، ال على ما يتعلمه األطفال بالفعل 
في املدرسة. فهناك على األقل 250 مليون 
طفل ال ميكنهم القراءة أو الكتابة أو العد 
جيدا، حتى بني األطفال الذين قضوا أربعة 

أعوام في املدرسة.2 وعالوة على ذلك لم 
يحصل ماليني الشباب والبالغني –  وباألخص 

النساء – على التعليم والتدريب لتنمية 
املهارات واملعرفة والسلوك الالزمني للتحول 

الناجح حلياة راشدة واحلصول على وظائف 
الئقة.3 عدد الشباب في تزايد أكثر من أي 
وقت مضى، وهم متمركزين عشوائيا في 

العالم النامي، ويكون ثالثة أضعاف العاطلني 
البالغني على األرجح من الشباب.  وفي عام 

2011 قُدر عدد البالغني األُميني بـ 774 
.4 ولذلك وُصفت قضايا جودة  مليون أُميِّ
التعليم، ونتائج التعلم، وتنمية املهارات، 

بأنها من االهتمامات الرئيسية. 
ويُضعف نقص كفاءة املوارد البشرية 

التحتية بشدة من مسيرة  والبنية  واملالية 
الرامية إلى توفير تعليم جيد.  التقدم 
ويشمل ذلك فجوة املعلمني – فعلى 

مليون  املستوى العاملي سيتعني تغير 5.1 
معلم تقريبا، واإلعالن عن 1.7 مليون 

وظيفة تدريس من أجل حتقيق هدف التعليم 
االبتدائي العاملي بحلول عام 2015، 5 فضال 

عن احلاجة اإلضافية إلى 26 مليار دوالر6  
البلدان  التعليم األساسي في  سنويا لتوفير 

الفقيرة.

الفرصة للجميع وإتاحة  املساواة 

غالبا ما يقع اإلقصاء من التعليم – مبا في 
ذلك اإلقصاء مما يتعلق بتخطيط وسياسات 

وميزانية التنمية املتعلقة بالتعليم– بني 
الفتيات، والريفيني، والشعوب األصلية، 

واألطفال العاملني، واألطفال الذين يعشوا في 
النزاعات، واأليتام، واملهاجرين، والبدو، واألطفال 

ذوي االحتياجات اخلاصة، واملصابني بفيروس 
نقص املناعة البشرية/اإليدز، واألشخاص الذين 

يعيشوا في سياق النزاعات والكوارث، والالجئني، 
واملشردين داخليا، واألقليات اللغوية والثقافية. 
وتزداد صور إقصاء الفتيات من التعليم ما دون 

الثانوي مقارنة بالصبية بغض النظر عن الثروة 
وموقع األسرة،7  كما أن ثلثي نسبة األميني 
البالغني في العالم الذين يصل عددهم إلى 

774 مليون شخص بالغ من النساء.8

مواضيعية مشتركةمشاورة  �احلكومات الراعية قيادة 
أو احلكومات ذات الصلة

عدم املساواة
)http://www.worldwewant2015.org/inequalities(

الدمنارك وغانااليونيسيف؛ وهيئة األمم املتحدة للمرأة.

النزاع والعنف والكوارث
)http://www.worldwewant2015.org/conflict(

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي؛ ومكتب دعم 
بناء السالم؛واإلستراتيجية الدولية للحد 

من الكوارث؛ اليونيسيف.
فنلندا وليبيريا وإندونيسيا وبنما

التعليم
)http://www.worldwewant2015.org/education2015(

اليونسكو واليونيسيف
كندا والسنغال وأملانيا ومصر وجنوب أفريقيا 

واملكسيك وفرنسا وتايالند

الطاقة
)http://www.worldwewant2015.org/energy2015(

اليونيدو؛ وإدارة الشئون االقتصادية 
واالجتماعية؛ والبنك الدولي.

النرويج واملكسيك وتنزانيا والهند

االستدامة البيئية
)http://www.worldwewant2015.org/sustainability(

برنامج األمم املتحدة للبيئة؛ وبرنامج األمم 
املتحدة اإلمنائي.

فرنسا وكوستاريكا

احلوكمة
)http://www.worldwewant2015.org/governance(

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي؛ واملفوضية 
السامية حلقوق اإلنسان.

أملانيا وجنوب أفريقيا

النمو والعمالة
)http://www.worldwewant2015.org/employment(

منظمة العمل الدولية؛ و برنامج األمم 
املتحدة اإلمنائي.

اليابان

الصحة
)http://www.worldwewant2015.org/health(

السويد وبوتسوانااليونيسيف؛ ومنظمة الصحة الدولية

اجلوع واألمن الغذائي والتغذية
)http://www.worldwewant2015.org/food2015(

برنامج األغذية العاملي؛ ومنظمة الزراعة 
واألغذية 

أسبانيا وكولومبيا

الديناميات السكانية
)http://www.worldwewant2015.org/population(

إدارة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية 
واالجتماعية؛ واملنظمة الدولية للهجرة؛ 

وصندوق األمم املتحدة للسكان؛ وبرنامج األمم 
املتحدة للمستوطنات البشرية )املوئل(.

سويسرا وبنغالديش

املياه
)http://www.worldwewant2015.org/water(

اليونيسيف؛ وإدارة الشؤون االقتصادية 
واالجتماعية؛ وجلنة األمم املتحدة املعنية 

باملوارد املائية.
هولندا وسويسرا وليبريا واألردن وهنجاريا وموزمبيق 

إضافيا. ماليا  دعما  املتحدة  والواليات  املتحدة،  واململكة  كوريا،  وجمهورية  هيوليت،  مؤسسة  منحت  وقد 
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املاضي،  على  والبناء  قدما،  �املضي 
الروابط وخلق 

مع غياب منظومة تعليمية قوية، ستستمر 
أوجه القصور الهيكلية وعدم املساواة 

مما يعيق حتقيق خطة ما بعد عام 2015. 
وأكدت املشاورات بوضوح وجوب وضع خطة 

ما بعد عام 2015 بناء على ما حتقق، ومازال 
في طور اإلجناز، مع األخذ بعني االعتبار 
التوجهات والتحوالت العاملية احلالية 

مثل الترابط االقتصادي املتزايد، والعوملة، 
والتنمية التقنية؛ والضغط املتزايد على 

املوارد الطبيعية، واالستهالك املتزايد للطاقة 
املؤدي إلى التدهور البيئي؛ والتغير السريع 
في أسواق القوى العاملة؛ والترابط األقوى؛ 

والتحوالت اجلغرافية السياسية؛ وكبار السن 
والسكان األكثر حتضرا؛ والنمو السكاني 

و’تضخم عدد الشباب‘؛ وزيادة معدل البطالة 
وزيادة صور عدم املساواة. ويؤثر ذلك جميعا 

بالسلب على البلدان النامية واملتقدمة على 
حد سواء.

وُسلط الضوء أيضا على الروابط 
املذكورين  والتحول  بالتوجهات  املتعلقة 

أعاله في مجموعات مشاورات مواضيعية 
أخرى. فاالستدامة البيئية، – على سبيل 

املثال – تنادي بتغيرات حتولية في التعليم – 
داخل املدارس وخارجها – لرفع درجة املعرفة 

والوعي بتحديات االستدامة، وباحلاجة امللحة 
للتعامل معها من جذورها. وفي الواقع 

يتلخص التعليم من أجل التنمية املستدامة 
بشكل أساسي في القيم واملساواة التي 

ميثل االحترام قلبها: احترام اآلخرين، مبا في 
ذلك احترام األجيال احلاضرة واملستقبلية، 

واحترام االختالفات والتباينات داخل اجملتمعات 
والثقافات، واحترام موارد الكوكب الذي 

نقطنه. وأوصى املشاركون في مشاورات 
احلكم بتفاعل البلدان مع نظم التعليم 

لتقدمي تعليما مكافحا للفساد كجزء من 

الوطنية.  التعليمية  املناهج 
املعنية  املواضيعية  املشاورات  وفي 

األولويات  على  احلاضرون   أجمع  بالتعليم، 
اآلتية:

1.  تطالب رؤية خطة ما بعد عام 2015 

عاملي  تعليمي  بإطار  بالتعليم  املعنية 
قائم  بنهج  مسترشدا  واحد متسق 

أهمية عاملية،  ذات  اإلنسان  على حقوق 
األهداف  املستفادة من  الدروس  تغذيه 

بالتعليم  املرتبطة  لأللفية  اإلمنائية 
وينبغي  للجميع.  التعليم  توفير  وخطط 

باملبدأ األساسي  دعم هذا اإلطار 
من  أساسيا  حقا  بصفته  للتعليم 
ينبغي  عاما  ونفعا  اإلنسان،  حقوق 

للجميع. توفيره 

جميع  وعلى  للجميع  نضمن  أن  ينبغي   .2

على  احلصول  فرصة  إتاحة  املستويات 
نهج  يصير  أن  وينبغي  جيد.  تعليم 
التوجيهي  املبدأ  احلياة  مدى  التعلم 

املعنية   2015 بعد عام  ما  خلطة 
خالل  التعلم  تتضمن  التي  بالتعليم 

اآلليات  باستخدام  احلياة،  مراحل  جميع 
مبا  لتقدميه،  الرسمية  وغير  الرسمية 
الرعاية  برنامج  على  احلصول  ذلك  في 
املبكرة،  الطفولة  مرحلة  في  والتربية 

والتدريب  بعده،  وما  االبتدائي  والتعليم 
لسياقات  وفقا  العالي  والتعليم  املهني 

�نخاطر بتحولنا إلى سكان أميني.”“لقد تدهورت جودة التعليم تدهورا خطيرا، وبهذا 
رجل أعمال، مشاورات القطاع اخلاص، طاجيكستان

في حد ذاته قد يكون صاحلا أو طاحلا ، وفي بعض احلاالت “نحن بحاجة إلى ضمان التعليم اجليد، فالتعليم 
قد يكون مدمرا. ولذلك نحن بحاجة إلى ضمان وجود 

�اجلودة لتوفير األمل والقوة للمستقبل.”
اليمن الوطنية،  املشاورات 

�نساء السكان األصلييني في مشاورة خطة ما بعد 2015، ال كسونا، كوتو بروس، كوستاريكا 
)مصدر الصورة: أعمال األمم املتحدة في كوستاريكا/ دراميريرز(
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وأولوياتها.  فيها  التنمية  وحتديات  البلد 
مدى  توسيع  يتضمن  أن  ينبغي  كما 

صريحا  التزاما  التعليم  على  احلصول 
ومحو  الكبار  تعليم  فرص  بتوفير 

النساء. بني  سيما  وال  أميتهم، 

مبا  تركيز االهتمام على جودة التعليم،    .3

في ذلك محتواه وأهميته وكذلك على 
يلي:  ذلك ما  ويتضمن  التعلم.  نتائج 

• ضمان توفير إمداد كاف من املعلمني 	
ذوي الهمة واملدربني جيدا، والقيادة 

املدرسية، وينطوي ذلك على حتسني 
تدريب املعلمني، وظروف العمل، 

وتوزيعهم وتوفير فرص التطوير املهني؛

• التركيز على نتائج تعلم عادلة ذات 	
صلة قابلة للقياس طيلة احلياة،9  مبا 

التعليم األساسي للقراءة  في ذلك 
والكتابة واحلساب، فضال عن املهارات 

والكفاءات ذات الصلة باألمور 
واالقتصادية  واملدنية  االجتماعية 

والصحية؛ والبيئية 

• التنمية املستدامة في 	 إدخال مبادئ 
وتعليم  والثانوي،  االبتدائي  التعليم 
الكبار كي يطور املتعلمون املهارات 
والكفاءات التخاذ قرارات مستنيرة 

من أجل مستقبل مستدام. وينبغي 
التثقيف  والتدريب  التعليم  أن يشمل 

العاملية  املدنية  والتربية  البيئي، 
والعمل ملواجهة  الوعي  لتعزيز 

واملستقبلية  احلالية  التهديدات 
ويطرح  العاملية ورفاه اإلنسان.  للبيئة 
املستدامة  التنمية  أجل  التعليم من 

إطارا  شامال كي يدمج التنمية 
بكافة  التعليم  املستدامة في 

وأنواعه؛  مستوياته 

• الالزمني 	 واملهارات  التدريب  تعزيز 
الشباب  تزويد  وضمان  واحلياة.  للعمل 

االجتماعية،  والكفاءات  باملهارات 
إلخراج  والتقنية  والتوظيفية، 

ومسؤولني  مستنيرين  مواطنني 
الئقا،  يجدون عمال  وفاعلني، 

السلمية.  اجملتمعات  في  ويساهمون 
أن تشمل هذه اجلهود  وينبغي 

القطاعات  مستوى  على  التعاون 
املستعرضة  املهارات  تنمية  أجل  من 

والتفكير  الفريق،  بروح  )العمل 

إلخ(،  وحل املشكالت،  النقدي، 
واملهنية  التقنية  املهارات  وتنمية 

املرحلة  االنتقال من  ومهارات  اخلاصة، 
العملية؛ املرحلة  إلى  التعليمة 

• التعليم 	 بيئات  توفير  تعزيز 
بيئات  ويعني هذا ضمان  التمكينية. 

تعليم آمنة وصحية، مبا في ذلك 
مباني وفصول دراسية آمنة مراعية 
ومياه شرب نظيفة وآمنة؛  للكوارث؛ 

ومرافق  املدرسية،  التغذية  وبرامج 
صحية مراعية للفوارق بني اجلنسني 

التعليم  ودمج  الصحية،  والنظافة 
واإلجنابية  اجلنسية  بالصحة  املعني 

املعرفة  وكذلك  التعليم،  في مناهج 
املتعلقة  واملعرفة  األصلني  بالسكان 
الريفية.  املناطق  السكان في  بحياة 

تركيز أكبر على املساواة؛ ينبغي أن تعكس   .4

سياسات التعليم واستراتيجياته متاما 
حاجة األطفال احملرومني، والشباب 

والبالغني، والفتيات والنساء على وجه 
اخلصوص، إلى تعلم القراءة والكتاب 
التقنية  املهارات  واكتساب  واحلساب، 

واملهنية ذات الصلة، باإلضافة إلى 
للتمتع  الضرورية  املستعرضة  املهارات 
بحياة كرمية وعمل الئق. كما ينبغي أن 

يصير من األولويات الوصول إلى األطفال 
غير امللتحقني باملدارس عبر آليات 

املرنة املتحركة، وعقد  التدخل املبتكرة 
التعليمية  اجملتمعات  الشراكات مع 

التعليمية غير  اخلدمات  ومقدمي 
احلكومية. ولضمان أن التعليم يقاس 

ويتحسن بشكل منصف، ينبغي أن 
واملرسلة  املعلومات اجملمعة  تصف 
التقدم احملرز مع مرور الوقت وسط 

الفئات السكانية، فضال عن متوسط 
معدالت اإلجناز.

مازالت املساواة بني اجلنسني من أقوى   .5

على  املتجدد  التركيز  بجانب  األولويات، 
بعد  التعليم  على  احلصول  حتسني 

والفتيات  للنساء  الثانوي  وبعد  االبتدائي 
وتشير  وداعمة.  آمنة  تعليم  بيئات  في 
لتطوير  املضاعف  التأثير  أن  إلى  األدلة 

بعد  إال  يظهر  ال  الفتيات  تعليم  عملية 
الثانوي.  التعليم  ملرحلة  الفتيات  إمتام 

وإضافة إلى ذلك، ال ميكن معاجلة 
التركيز  املساواة بني اجلنسني من خالل 
التعليم  فرصة  على  حلصولهن  احملدود 

تُعالج على مستوى  أن  بل يجب  وحده، 
اجملتمع األوسع في آن واحد، على 

عديدة  قطاعات  وفي  متعددة  مستويات 
مبا في ذلك املستويات  الوقت،  في نفس 

واالجتماعية  االقتصادية  والقطاعات 
والثقافية. والسياسية 

طالبات مشتركات في مسابقة كتابة مقال عن رؤيتهن لوضع الرفاهة في عام 2030 – تركمستان، 
بلقان آباد، مدرسة ثانوية، 17 أبريل 2013 )مصدر الصورة: صندوق األمم املتحدة للسكان – تركمستان(
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والغايات واألهداف  اإلطار 

تنادي رؤية خطة ما بعد عام 2015 املعنية 
بالتعليم بإطار عاملي واحد متسق للتعليم 

ذي أهمية عاملية. ويجب حتديد الغايات العاملية 
والوطنية لكل مجال من اجملاالت السابقة مع 

إيالء االهتمام الواجب بالفئات املستضعفة، 
ملعاجلة عدم املساواة والتمييز على أساس 

اجلنس أو الثروة أو العرق، أو املكان إلخ. ويتطلب 
حتقيق تلك الرؤية إطار عاملي واحد متسق 

للتعليم على علم بالنجاحات التي حتققت 
والتحديات التي واجهت األهداف اإلمنائية 

لأللفية، وخطط توفير التعليم للجميع. وبناء 
على الهدف التعليمي الشامل املقترح املعني بـ 

’التعليم املتكافئ اجليد والتعليم مدى احلياة 
للجميع‘، تسعى التوصيات إلى تطوير أهداف 

محددة، ومؤشرات وغايات، حيث حتددت األولويات 
األربعة اآلتية كأساس للمزيد من املناقشات: 

الفتيات والصبية  أن يكون مبقدور جميع   .1

جميعا احلصول على تعليم جيد في 
املرحلة قبل االبتدائية وإمتامه ملدة متفق 

عليها – ال تقل عن عام.

احلصول املتكافئ على دورة كاملة من   .2

مع  وإمتامها،  اجليد  االبتدائي  التعليم 
للقياس  وقابلة  بها  تعلم معترف  نتائج 

القراءة والكتابة  وخاصة في تعلم   –
واحلساب.

أن يكون مبقدور جميع املراهقني، فتيات   .3

احلصول على تعليم في  وصبيان، 
والثانوية  الثانوية  قبل  ما  املرحلتني 

وإمتامه، مع نتائج تعلم معترف بها 
للقياس. وقابلة 

والبالغني  الشباب  جميع  يحصل  أن   .4

على  والنساء،  الفتيات  وال سيما   ،
تنمية  وفرص  الثانوي  بعد  ما  التعليم 

املهارات  فيها  مبا  واملهارات،  املعرفة 
بالعمل  املتعلقة   – واملهنية،  التقنية 

التعلم،  ملزيد من  والالزمة  واحلياة، 
العادلة  اجملتمعات  من  املزيد  وإقامة 

الشاملة. املتسامحة 

الصحة

لأللفية اإلمنائية  األهداف  في  الصحة 

أكدت املناقشات التي جرت في املشاورات 
حول الصحة مجددا الوضع املركزي الذي 

حتتله الصحة  في خطة التنمية املستقبلية، 
حيث تؤثر جميع األهداف اإلمنائية لأللفية 

على الصحة، وتؤثر الصحة بدورها على 
جميع األهداف اإلمنائية لأللفية وتساهم 

فيها. فالصحة شرط مسبق ونتيجة ومؤشر 
لألبعاد الثالث للتنمية املستدامة )االقتصادي، 
والبيئي، واالجتماعي(، فال ميكن حتقيق التنمية 
املستدامة إال في ظل غياب التفشي الشديد 
لألمراض املنهكة املعدية وغير املعدية. ويتأثر 

حتقيق التقدم في مجال الصحة والرفاه بالروابط 
والعالقات بني الصحة والتعليم، وتغير املناخ 
والتهديدات البيئية األخرى، والقيود املفروضة 

على املوارد املالية والطبيعية، وانخفاض معدل 
الفقر ولكن مع ازدياد عدم املساواة، والنمو 
السكاني وحتول السكان إلى الشيخوخة 

بسرعة، والتحضر العشوائي، واألمراض اجلديدة. 
وهنك أدلة كثيرة تشير إلى أن األهداف 

احلالية املعنية بالصحة في األهداف اإلمنائية 
لأللفية ستبقى من األولويات ملا بعد عام 

2015: حيث تظل صحة النساء واألطفال، 
وفيروس نقص املناعة البشرية واألمراض 

املعدية األخرى مازالوا من ضمن أولويات الصحة 
املهيمنة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، 

والعديد من الدول الهشة، وبني السكان الفقراء 
في البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط. 
ففي 2011 – على سبيل املثال – بلغ عدد 
األطفال الذين يعانوا من نقص الوزن 100 

مليون طفل )الغاية 1 )ج( من األهداف اإلمنائية 
لأللفية(. وميوت نحو 19000 طفل حتت سن 
اخلامسة كل يوم، كما أن الوفيات بني حديثي 

الوالدة ازدادت ازديادا ملحوظا حيث تسهم بنحو 
43 في املئة من إجمالي وفيات األطفال. وكان 

من املمكن جتنب حدوث هذه الوفيات.  وعلى 
محور آخر ميوت كل يوم نحو 800 امرأة تقريبا 
ألسباب ميكن جتنبها متعلقة باحلمل واإلجناب 

)الغاية 5 )أ( من األهداف اإلمنائية لأللفية(. وال 
يحصل عدد يقدر بنحو 222 مليون امرأة على 
الوسائل احلديثة ملنع احلمل، وخدمات الصحة 
اجلنسية واإلجنابية )الغاية 5 )ب( من األهداف 
اإلمنائية لأللفية(. ويصاب كل يوم نحو 7000 

شخص في البلدان منخفضة ومتوسطة 

أو املالطفة اجلنسية، بل أريد أن أحظى باالحترام. وإذا كان “ال أحب – كامرأة – أن أتعرض للتحرش، أو االغتصاب، 

�لدينا تعليم شامل، الحترم الرجال النساء.”
غواتيماال الوطنية،  املشاورات  مراهقة، 

صبي صغير في حلقة عمل مع السلطات احمللية 
في مدينة إزميرالداس، إكوادور )مصدر الصورة: 

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي/ ماريكه إبيرز(
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الدخل بفيروس نقص املناعة البشرية، كما أنه 
ما زال هناك 46 في املئة من املصابني بفيروس 

نقص املناعة البشرية الذين بحاجة إلى العالج  
غير قادرين على احلصول عليه؛ كما أنه في 

2010 بلغ عدد املصابني باملالريا 219 مليون 
حالة، وتسبب املرض في 660,000 حالة وفاة؛ 
وفي عام 2011 بلغ عدد املصابني بالسل 8.7 

مليون حالة جديدة، وتسبب املرض في 1.4 
مليون حالة؛ وتظل األمراض املدارية املهملة 
مؤثرة على السكان املهمشني واألكثر فقرا، 

وال سيما في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 
)الهدف السادس من األهداف اإلمنائية لأللفية(.
وعلى الرغم من التقدم املدهش في خفض 
معدل الوفيات، ففي 2015 سيظل عددا كبيرا 
جدا من األشخاص ميوتون من جراء أسباب ميكن 
جتنبها من خالل مجموعة كبيرة من التدخالت 

الوقائية والعالجية، ومنها التغذية الكافية، 
واحلصول على مياه شرب آمنة، وصرف صحي 

جيد، وممارسات النظافة الصحية )كغسل 
اليدين(، والتطعيم، وتقليل تلوث الهواء الداخلي، 

واحلصول على خدمات الرعاية الصحية.
وعالوة على ذلك يشير عدد كبير من األدلة 

غير املرتبطة باألهداف اإلمنائية لأللفية إلى 
الصحة بوصفها هدف عاملي أكثر إحلاحا وتعقيدا 

في عام 2015 عما كانت عليه عام 2000. 
وما األعباء املتزايدة لألمراض غير املعدية– وال 
سيما بني الفقراء، واملهمشني، واحملرومني في 
جميع البلدان من مختلف مستويات الدخل، 

والتهديدات العاملية الناشئة التي تواجه األمن 
الصحي مثل مقاومة املضادات احليوية وظهور 

أمراض معدية جديدة سوى مثالني للقضايا 
الصحة التي ال تعاجلها األهداف اإلمنائية لأللفية. 

الروابط،  وخلق  للمستقبل،  التطلع 
اإلقصاء ومعاجلة 

أظهرت املشاورات توافقا كبيرا في اآلراء حول 
التحديات األساسية للصحة  وأولوياتها. 

واألولويات التي حتددت هي: معاجلة احملددات 
االجتماعية والثقافية والبيئية واالقتصادية 

والسياسية للصحة، وحتسني صحة احملرومني 
واملهمشني واملَوُصومني والسكان الذي يصعب 

الوصول إليهم في جميع البلدان، وتلبية 
االحتياجات الصحية اخلاصة للناس في مختلف 

مراحل احلياة. وتنادى املشاورات بتحديد أهداف 

وغايات جديدة قائمة على األهداف اإلمنائية 
لأللفية املوجودة، ولكنها ستنفرد بغايات أكثر 

طموحا لتواجه أعباء األمراض غير املعدية 
ومخاطرها، وستعزز النظم الصحية من خالل 

تغطية صحية عاملية واحلصول عليها، ومعاجلة 
محددات الصحة من خالل وضع غايات في 

قطاعات ومواضيع أخرى.
واتفقت املشاورات على أن التقدم في 
الصحة والرفاه لن يحدث إال باحلد من عدم 
املساواة. وميكن أن يتحقق هذا صراحة في 

األهداف جميعا بتقسيم املؤشرات والغايات 
على جميع املستويات، مبا في ذلك الغايات 
الرامية إلى سد الفجوات. وحتتاج خطة ما 

بعد عام 2015 إلى إطار شديد الدقة يحدد 
حتديدا واضحا كل من: اختالف مناذج التنمية 
املستدامة عن مناذج التنمية احلالية، وارتباط 

الصحة بالتنمية ارتباطا وثيقا. 
وتعد الصحة اجليدة عامل دافع وفي 

الوقت نفسه مستفيد من النمو والتنمية 
االقتصاديني. فالصحة العليلة نتيجة للفقر 

وسببا له في نفس الوقت. فهناك 100 مليون 
شخص سنويا إما يقعون بني براثن الفقر 

نتيجة للتكاليف املتعلقة بالصحة، مبا في 
ذلك النفقات من األموال اخلاصة على خدمات 
الرعاية الصحية، أو يعجزون عن حتمل نفقات 
اخلدمات الصحية األساسية، فيتفاقم املرض 

للخدمات  الشاملة  التغطية  الصحية األساسية نحو 45 إلى 50 في املئة. “تبلغ نسبة 
والتباين بني املناطق احلضرية والريفية فيما يتعلق 
بنتائج الصحة والتغذية واستخدام اخلدمات مازال 

قائما... وهناك فوارق جوهرية حضرية - ريفية 

الصحية.” واخلدمات  املوارد  توافر  في  �وإقليمية 
السودان الوطنية،  تقرير املشاورات 

مجموعة من املسنني يشاركون في مشاورات ما بعد عام 2015 في مدينة جيكارال مبقاطعة بونتاريناس، 
كوستاريكا )مصدر الصورة: األمم املتحدة في كوستاريكا/ دراميريز( 
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املتوطن.  فصار من التحديات التي تواجه 
البلدان جميعا ضمان حصول اجلميع على 

اخلدمات الصحية اجليدة الفعالة – وحماية 
سكانها من اخملاطر املالية عند احلصول عليها. 
ومن ثم يجب على أي هدف مستقبلي يتعلق 
بالصحة أن يكون ذا أهمية عاملية وقائما على 
معايير ومبادئ حقوق اإلنسان. فكل بلد وطن 

ألسر وأفراد يفتقرون إلى اإلمكانيات املالية، 
والتغذية، والدواء، والرعاية للوقاية من األمراض 

ومعاجلتها وإدارتها. وعلى الرغم من ذلك ال 
يتشابه أي بلد مع آخر: فيجب أن تكون الغايات 
واملؤشرات قابلة للتكييف مع أولويات الصحة 

وظروفها في كل بلد. 
ولقد بينت املشاورات الوطنية أيضا مدى 
أهمية حتسني احلكم على املستويني الوطني 
ودون الوطني كعامل أساسي لضمان تقدمي 

خدمات صحية جيدة وتوفيرها خارج مدن 
العاصمة، ومعاجلة عدم املساواة في احلصول 

عليها وفي جودة اخلدمات املتاحة. وحتدد 
املشاورات املواضيعية حول الصحة تعزيز 

كفاءة اإلدارة وقدراتها بوصفها أولوية من أجل 
تقوية نظام الصحة.

وباملثل سيؤدي عدم معاجلة أوجه القصور 
في تقدمي اخلدمات الصحية األساسية إلى 

اتساع هوة عدم الثقة بني السكان وحكوماتها، 
وقد تعزز عدم املساواة. 

وعلى األسلوب املتبع في تقدمي الرعاية 
الصحية أن يعالج القضايا املتعلقة بحصول 

ذوي االحتياجات اخلاصة على هذه اخلدمات، 
فضال عن املواقف االجتماعية التي تعني 
التعامل مع مرضى فيروس نقص املناعة 

البشرية على أنهم موصومون، وقلق النساء في 
بعض اجملتمعات عند استخدام اخلدمات املتاحة. 

كما تؤثر معاجلة قضايا الغذاء والتغذية )مبا 
فيها مرض السمنة( تأثيرا مباشرا على النتائج 

الصحية مثلما تؤثر قضايا األمن املائي ونوعية 
املياه. ويشكل عدم معاجلة الهشاشة في 

مواجهة الكوارث ضغوطا إضافية مؤثرة على 
اخلدمات الصحية التي تتحمل فوق طاقتها 

بالفعل في أجزاء عديدة من العالم، وفي ذات 
الوقت تُرى حاالت الصراع أنها تضع ضغوط 
إضافية ضخمة على اخلدمات الصحية في 

البلدان املتضررة ضررا مباشرا من النزاع وكذلك 
في البلدان اجملاورة لها، مما سيؤدي في النهاية 

إلى انتكاسات في مؤشرات الصحة. 

والغايات األهداف 

انتهت املشاورات حول الصحة إلى أن توفير 
الرفاه املستدام للجميع ميكن أن يكون هدفا 

شامال  خلطة ما بعد عام 2015 الكبرى، 
وينبغي أن يسلم هذا الهدف بالصحة بوصفها 
مساهما مهما في عملية التنمية املستدامة 

وحتقيق رفاه اإلنسان ونتيجة لهما. وقد 
يستجيب هذا للمطالب املتزايدة بالنظر فيما 

وراء الناجت احمللي اإلجمالي للبلد عند تقييم 
النمو الصحي والتنمية املستدامة، فضال عن  
مناقشة قضايا اإلنصاف. كما يقر هذا الهدف 

بأن حالة الصحة اجليدة ال حتددها الوقاية من 
املرض وعالجه فقط، ولكن يساهم في حتقيقها 

أيضا مجاالت األخرى للتنمية، ومنها التعليم، 
واملساواة بني اجلنسني، والطاقة املستدامة 

والتغذية، واملياه والصرف الصحي، والتأقلم مع 
تغير املناخ والتخفيف من آثاره.

وباإلضافة إلى هذا الهدف الشامل، فإن حتديد 
هدف صحي محدد – مثل حتقيق معدالت صحية 
أفضل في جميع مراحل احلياة )مبا في ذلك مراحل 

احلياة احلاسمة كاملراهقة( سيكون ذي أهمية 
لكل بلد. ومن ثم، ينبغي بناء اجلهود الرامية إلى 

اإلسراع مبسيرة التقدم  في خطة األهداف اإلمنائية 
لأللفية املعنية بالصحة على اجلهود الوطنية 
والعاملية التي أحدثت بالفعل تقدما ملحوظا 

في خفض وفيات األطفال واألمهات، والتحكم 
في فيروس نقص املناعة البشرية والسل واملالريا 

واألمراض املدارية املهملة. ولذلك ينبغي – 
عوضا عن التراجع عن حتقيق هذه األهداف – أن 
تصاغ اخلطة اجلديدة بصيغة أكثر طموحا، وأن 
تؤكد مجددا على غايات املبادرات اجلارية: مثل 

القضاء على وفيات األطفال واألمهات التي من 
املمكن جتنبها، والقضاء على  سوء التغذية 

املزمن واملالريا، وتوفير خدمات الصحة اجلنسية 
واإلجنابية للجميع ، ومنها تنظيم األسرة، وزيادة 

وقتا  وتستغرق  للغاية،  الصحية سيئة  طويال وتفتقر إلى اخلدمات الطبية ذات الكفاءة، “اخلدمات 
اعتقد أن الفساد ميكن أن يكون احد العوامل التي 

�تؤثر علي جودة اخلدمات الصحية.”
البرازيل الوطنية،  املشاورات  العمر،  سيدة متوسطة 

مراهقون أثناء مشاورات خطة ما بعد عام 2015 في مدينة غوادالوبي مبقاطعة سان خوسيه، كوستاريكا 
)مصدر الصورة: األمم املتحدة في كوستاريكا/ دراميريز(
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تغطية التحصني ، وحتقيق الرؤية الطامحة إلى 
خلق جيل ال يعاني من اإليدز وال السل. 

وينبغي الوصول إلى احلد من أعباء األمراض 
غير املعدية األساسية من خالل التركيز على 

أمراض القلب واألوعية الدموية، وأمراض السرطان، 
وأمراض اجلهاز التنفسي املزمنة، وداء السكرى 
)األمراض غير املعدية األربعة األكثر تسببا في 
الوفاة(،  فضال عن األمراض العقلية.  وميكن أن 
تستند بعض الغايات إلى قرار جمعية الصحة 

العاملية التي أوصت بخفض الوفيات الناجتة 
عن األمراض غير املعدية األربعة بنسبة 25 في 

املئة بحلول عام 2025. كما ميكن أن تهدف 
بعض الغايات األخرى إلى خفض درجة انتشار 

األمراض غير املعدية واإلعاقات الناجتة عنهما )مبا 
في ذلك األمراض العقلية( في جميع األعمار، 

باإلضافة إلى خفض عوامل اخلطورة املصاحبة 
لتلك األمراض.  وطرح قطاع الصحة التغطية 
الصحية للجميع واحلصول عليها كمساهم 

رئيسي لتحقيق األهداف والغايات املتعلقة 
بالصحة، ولتحسني الصحة على نطاق أوسع. 

وهذا الهدف من األهداف املرجوة أيضا ألنه 
من حق الناس أن يحصلوا على نظام صحي 

يقيهم من األمراض ويعاجلهم منها بفعالية 

وبتكلفة معقولة داخل بيوتهم ومجتمعاتهم 
مع إحالتهم للعيادات واملستشفيات عند 

الضرورة. وسيتطلب تنفيذ الهدف الصحي 
متويال مستداما ومتوقعا، حكما عامليا مطورا، 

واستعراضا للبنية العاملية احلالية للصحة.

الناجح التنفيذ  متطلبات 

وفيما يتعلق بوسائل التنفيذ طالبت املشاورات 
بأشكال جديدة من املساءلة لتصير جزءا ال يتجزأ 
من إطار التنمية القادم، مبا في ذلك تلك األشكال 

التي تسمح مبساحة أكبر ملشاركة املواطنني، 
وامللكية، والتأثير. وظهرت مطالب بإيالء اهتمام 
خاص بآليات إشراك املراهقني ومتكينهم، من أجل 
رفع قدرتهم على االهتمام بتنميتهم الصحية 
وهم على أعتاب مرحلة البلوغ، وال سيما فيما 

يتعلق مبمارسات الصحة اجلنسية واإلجنابية 
السليمة، وجتنب مخاطر األمراض غير املعدية. 

كما كانت هناك مطالبات أيضا بتعزيز نظم 
معلومات الوطنية للصحة، والسجل املدني، 
وتطوير توافر اإلحصائيات املفصلة.  وتأكدت 

أهمية التمويل طويل املدى املتوقع املستدام من 
املصادر احمللية والدولية. ونادت أصوات بتجربة 

آليات متويل مبتكرة مثل ضريبة املعامالت املالية. 

وتبرز احلاجة إلى  املساءلة املطورة لضمان 
الشفافية في استخدام املوارد، وجتنب انعدام 
الكفاءة في استخدام املوارد املتاحة. وينبغي 

استكشاف فرص عقد شراكات جديدة، مبا في 
ذلك الشراكات مع القطاع اخلاص الذي ميكن 

حتفيزه ليستثمر أكثر في الصحة العامة ، وأن 
يتحمل املسؤولية عن أي أنشطة تسبب ضررا 

بالصحة.  وفي اخلتام يلزم إجراء استعراض 
للبنية الصحية العاملية، وإطار جديد يسمح 

باملزيد من التفاعل والتعاون بني العديد من 
البرامج، وصناديق التمويل، والوكاالت املنخرطة 
في الصحة والتنمية، والذي قد يحد من مخاطر 

االستخدام املزدوج للموارد.

املياه

حتقيق األمن املائي للجميع: خطة أكثر 
اتساعا وعمقا

لتوضيح الطبيعة املعقدة لألمن املائي ولبيان 
كيف ميكن إمتام األعمال غير املنجزة من 

خطة التنمية في ظل إطار جديد، فقد جتاوزت 
املشاورات املواضيعية حول املياه مجرد املطالبة 

مجموعة تودوروكي وادايكو للطبول اليابانية من جمهورية أملانيا، تقدم عرضاً في افتتاح االجتماع رفيع املستوى حول املياه في مدينة الهاي، 
في إطار االحتفال بيوم املياه العاملي،آذار/ مارس 2013 )مصدر الصورة: املعهد الدولي لالستدامة البيئية/ نشرة مفاوضات األرض( 



للجميع الكرامة  مع  مستدام  مستقبل   | نريد  الذي  العالم   : صوت  114     مليون 

بتوفير دورات مياه وصنابير للمليارات من الفقراء 
احملرومني أو الذين ال يحصلون على هذه اخلدمة، 

بل تناولت ثالثة أبعاد حيوية ومترابطة وهي: )1( 
توفير املياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة 
الصحية )WaSH(، )2( إدارة املوارد املائية، )3( 
معاجلة مياه الصرف الصحي/إدارة جودة املياه. 

وميكن لهذه األبعاد الثالثة معا أن تؤمن حصول 
اجلميع عامليا على املياه على الدوام.

وقد ُعبر عن أولوية ضمان احلصول على املياه 

وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية 
بشكل صريح وقوي. ورغم تعزيز مصادر املياه لدى 

2 مليار شخص منذ عام 1990، فال زال هناك 
783 مليون شخص ال يحصلون على املياه، و1.8 
مليار يحصلون على مياه شرب ’محسنة‘ لكنها 

غير آمنة، و2.5 مليار ال يحصلون على خدمات 
الصرف الصحي احملسنة، و1.1 مليار يتغوطون في 
العراء. فعدم توافر املياه وخدمات الصرف الصحي 

والنظافة الصحية يتسبب في نشر األمراض 

التي ميكن الوقاية منها ويؤدي إلى وفاة ماليني 
األشخاص، كما يعرض الثقة في احلكومات، سواء 

على املستوى احمللي أو الدولي، للخطر. ويتكلف 
هذا من 1.5 إلى 4.3  في املئة من إجمالي الناجت 

احمللي، ويعيق منو األطفال، ويستنزف وقت املرأة 
وطاقتها، ويتسبب في خلو املدارس من الطلبة، 
ويفرض مخاطر ال داعي لها ويتنافى مع الكرامة 

اإلنسانية. لكن العكس صحيح كذلك، فاستثمار 
دوالر أمريكي واحد في املياه وخدمات الصرف 

دورة مياه، وأتصور أن األمر كذلك ينطبق على املدارس. لكن لسوء احلظ هذا هو الواقع في “هل تتصور منزال بال دورة مياه؟ أعتقد أن معظمنا ال ميكنه تصور العيش في منزل بال 
معظم البلدان النامية. ففي نيكاراغوا على سبيل املثال هناك حوالي 75 في املئة من 

�املدارس احلكومية ال تتوافر بها مرافق صرف صحي مالئمة.”
النهائي املشاورات حول املياه، التقرير 

فعاليات االجتماع رفيع املستوى للمشاورة املواضيعية املعنية باملياه، الهاي، متوز/ مارس 2013 )مصدر الصورة: املعهد الدولي لالستدامة البيئية/ نشرة مفاوضات األرض(
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الصحي والنظافة الصحية )WaSH( يجني 
4.30 دوالر أمريكي كعائد – وهو تقدير متحفظ 

يرتفع إذا أخذنا في االعتبار السياحة، وحماية 
األصول الطبيعية، واإلنتاجية الناجتة عن دمج 

املياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية 
في الفصول واملرافق الصحية.

وقد جرى تناول الطبيعة الشاملة إلدارة 
موارد املياه بعمق في املشاورات في ظل التجاهل 

الكبير لها في األهداف اإلمنائية لأللفية. 
فالروابط األفقية لقضية املياه تكشف عن 

تنافس بني قضايا الطاقة والزراعة والصناعة 
والطبيعة. كما يزيد االرتفاع في مستويات الثراء 

ودرجات احلرارة والزيادة السكانية من اإلجهاد 
املائي. لكن ظهرت في الوقت نفسه سبل 
محتملة للتعاون. فالتقييم املالئم للموارد 

ميكن أن يقلل من احتياج قطاع الطاقة لنسبة 
8-44  في املئة من مجمل السحب على املياه، 

واحتياج املياه لنسبة تصل إلى 33  في املئة 
من مجمل مصادر الطاقة. وميكن أن يحسن 

إلى حد كبير وجود سلسة إمداد غذائي فعالة 
إمدادات التغذية العاملية دون احلاجة ملزيد من 

املياه. وميكن لهذه اجلهود املبذولة لتقليل الفاقد 
أن حتسن من فرص الشعوب الضعيفة في 

احلصول على املياه، وتعزز من مواجهة آثار تغير 
املناخ، وتخفف التوترات حول مستجمعات املياه 
املشتركة. لكن أزمة املياه باألساس اعتبرت أزمة 
في احلكم. وحلها ينبغي أن جتمع بني اإلصالحات 
’الناعمة‘ – الشفافية واملساءلة واملشاركة في 
صنع القرار –واالستثمارات احلقيقية في كل من 
األعمال املدنية و’البنية التحتية الطبيعية‘ التي 

تختزن املياه وتنقلها وتبردها وتنقيها.
إن تلوث أنهارنا يعرض للخطر املليارات 

من األسر التي تعيش في املدن على ضفافها 
وتشعر باجلوع والعطش. وقد أكد احلوار حول 

معاجلة مياه الصرف الصحي وجودة املياه على أن 
التخفيف من التلوث لم يعد حال. وقد ناقشت 

األطراف كيف ميكن للوقاية من التلوث أو تقليله 
أو منعه أن تكون ممكنه ومربحة، فقد أعادوا 

النظر في استخدام مياه الصرف الصحي وإعادة 
استخدامها وقيمتها وحتى في معناها. وحيث 
إن نصف البشرية تسكن في املدن، فإن الصرف 

امللوث والصرف السطحي ينشران األمراض التي 
حتملها املياه بني املليارات من البشر. وفي الوقت 

الذي تعود فيه احللول احلقيقية بنتائج كبيرة، 
فإن الفقراء في املدن الذين هم في أمس احلاجة 
لتلك النتائج ال يدفعون أي ضرائب أو ميثلون أي 

تأثير تقريبا؛ ونادرا ما يستثمر السياسيون في 
هذا اجملال إن كانت التكلفة عاجلة واملكاسب 
ال تظهر إال بعد مغادرتهم مناصبهم أو تعود 

بالنفع على سكان املناطق البعيدة. ومن املمكن 
للمليارات املتأثرين من الساكنني على مصبات 

األنهار الذين يعتمدون على النظم البيئية 
البحرية كمصدر للغذاء أن يلتفتوا باجتاه املنبع 

ليبطئوا أو يوقفوا أو مينعوا كميات النيتروجني 
والفوسفور في 90  في املئة من مياه الصرف 
غير املعاجلة في املدن. وقد تتخطى املكاسب 
القدرة على التكيف إلى تعزيز النمو وفرص 

العمل ودرجة اليقني في مجال األعمال. لكن 
نطاق العمل مهم، فاختيارات إعادة االستخدام 

يجب أن تراعي الظروف احمللية والتقاليد الثقافية 

يرفع “لقد اتضح أن توفير مرافق املياه والصرف  للتالميذ  الصحية  والنظافة  الصحي 
اإلنتاجية ويعزز اإلنصاف.  ويزيد  معدالت احلضور 

ومع ذلك ... فإن 49 في املئة من املدارس تنقصها 
مياه الشرب اآلمنة و55 في املئة من املدارس 
البلدان  الصحي في  الصرف  تنقصها مرافق 

املتوسطة واملنخفضة الدخل. وكشفت املشاورات 
�أن املدرسة أكثر من مجرد فصول ومقاعد، 

وال ميكن تسميتها مدرسة دون وجود دورات مياه 

الصحية.” بالنظافة  وتوعية  وصنابير 
�املشاورات حول املياه، التقرير النهائي

أمنيات الشباب في خطة ما بعد 2015، غوادالوبي، سان خوسيه، كوستاريكا )مصدر الصورة: أعمال األمم 
املتحدة في كوستاريكا/ دراميريرز(
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وأمان االستخدام ودرجة الوعي والقدرات.
لقد خلقت األهداف اإلمنائية لأللفية 

زخما عامليا وحققت تقدما وطنيا في األهداف 
املتعلقة بقضية املياه وخدمات الصرف الصحي 

بوصفها التزام أخالقي، وينبغي البناء على هذا 
التقدم. لقد أصبح من اجللي في املشاورات أنه 

يجب اعتبار ضمان احلصول اآلمن على املياه من 
احلقوق األساسية للجميع، وأن األهداف والغايات 

واملؤشرات املتعلقة باملياه ملا بعد عام 2015 
يجب أن تتحدد وفقا لنهج يقوم على حقوق 

اإلنسان. وقد أكدت املشاورات املواضيعية على 
املكاسب االقتصادية الكبيرة لالستخدام الرشيد 
للمياه، لكنها أعلنت أن احلوافز االقتصادية وحدها 
لن تكفي لضمان احلصول املتكافئ للسكان في 

الوقت احلالي ناهيك عن األجيال القادمة.
لقد اعترفت اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
في 2010 صراحة بحق اإلنسان في احلصول 

على مياه شرب آمنة وخدمات صرف صحي. وقد 
أعادت املناقشات التأكيد على احلاجة إلى احلق 

في متكني النساء واألطفال في جو من اإلنصاف، 
والسماح للفئات األفقر واألضعف بالتفاوض 

من موضع الضعف، واملساعدة في ضمان 
تكامل القرارات املتعلقة بنقاط االستخدام على 

مستوى القطاعات الثالثة “باجتاه املنبع” فيما 
يخص املوارد املائية و “باجتاه املصب” فيما يخص 

معاجلة مياه الصرف. وقد استمعت املشاورات 

وأفسحت اجملال ألصوات اجليل القادم املمثل في 
برملان الشباب وكذلك في حملة “ما بعد عام 

2015” التي تضم 260 منظمة من منظمات 
اجملتمع املدني من 60 بلد.

املستقبل نحو  التطلع 

ينبغي أن تسلم خطة التنمية ملا بعد عام 
2015 بأن املياه شرط في إطار التنمية املستقبلي 

لتحقيق مكاسب حيوية في مجاالت االقتصاد 
واإلنصاف والتوظيف والصحة والتعليم والزراعة/
الغذاء والطاقة، وللحفاظ على خدمات األنظمة 

البيئية وتعزيز مواجهة آثار التغير املناخي.

انتهت املشاورات املواضيعية حول املياه 
باجتماع على مستوى رفيع في الهاي بهولندا صدر 
عنه بيان يحدد مسارا جديدا للعمل املنسق واإلدارة 
العاملية موضحا أهمية املياه في اإلطار التنمية ملا 

بعد  عام 2015 في النقاط األساسية اآلتية:

• إن املياه من احملددات األساسية جلميع جوانب 	
التنمية االجتماعية واالقتصادية والبيئية، 
وعليه يجب أن حتتل بؤرة اهتمام أي إطار ملا 

بعد عام 2015 يهدف إلى القضاء على 
الفقر وحتقيق التنمية املستدامة العاملية.

• إن املياه، وخدمات الصرف الصحي والنظافة 	
الصحية، وإدارة املوارد املائية، ومعاجلة مياه 

الصرف الصحي وجودة املياه كلها عناصر ال 
غنى عنها لبناء عالم ميتع باألمن املائي.

• ستزداد أهمية األمن املائي، فينبغي أن 	
حتظى قضية املياه باالهتمام الكافي في 

خطة التنمية ملا بعد عام 2015 من 
أجل الوقاية من األزمات في قطاع املياه 

والقطاعات التي تعتمد على املياه.

• تلعب احلكومات دورا محوريا في توفير املياه 	
من أجل االحتياجات املتعارضة، لكن السعي 

لبناء عالم يتمتع باألمن املائي مسؤولية 
مشتركة وال ميكن حتقيقه إال من خالل التعاون 
وتبادل املعرفة على املستوى احمللي والوطني 
واإلقليمي والدولي ومن خالل الشراكات  مع 
العديد من أصحاب املصلحة بدءا من املواطن 

وصوال إلى صانع القرار والقطاع اخلاص.

• إن تنمية القدرات في مجال املياه على املستويني 	
الفردي واملؤسسي، سيكون أساسيا لتحقيق 
خطة التنمية ملا بعد عام 2015 وتنفيذها.

الروابط املتأصلة بني املاء والطاقة والغذاء. فنحن ننظر “إن املشكلة التي يواجهها مجتمع اليوم هي أننا ننسى 
إلى النقص في كل من هذه املوارد بشكل منفصل ونحاول 

التغلب على ذلك دون أن نفهم تأثير ما نفعله متاما. فإن أردنا، 
على سبيل املثال، أن ننتج الغذاء في مكان ال ميكن للنظام 

البيئي فيه أن يدعم منو احملاصيل التي نحتاجها فإننا “نحل” 
أو نقلها ملسافات بعيدة  املشكلة باستخراج املياه اجلوفية 

وخلطها باألسمدة )الطاقة( لزراعة تلك احملاصيل. وعادة 
ميثل هذا احلل إعادة توزيع غير فعالة للموارد تؤدي إلى اإلضرار 

�باألنظمة البيئية واإلخالل بدورة الطبيعة على كوكبنا.”
املياه اإللكترونية حول  املناقشات  مشاركة، 

�املشاورة مع مجلس الشباب في برازيليا، آذار/ مارس 2013 
)مصدر الصورة: فالفيو لوبيز، من متطوعي األمم املتحدة، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي في البرازيل(
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• يلزم تنفيذ آليات متويل مبتكرة وشاملة 	
ومستدامة.

أكثر طموحا وغايات  أهداف 

يجب أن تتحدد أهداف وغايات طموحة تضع 
في االعتبار األعمال غير املنجزة والتحديات 

الناشئة واملستقبلية. ويجب أن تلهم وتخلق 
حوافز لتغيير السلوك من أجل إدارة املوارد 
وتخصيصها بشكل مستدام، بحيث تعود 

فوائدها على اجلميع دون متييز.

• يجب أن يكون هدف العالم هو ضمان 	
حصول اجلميع على خدمات آمنة ومستدامة 

للمياه الصرف الصحي والنظافة الصحية.

• ينبغي مراقبة املياه اجلوفية والسطحية 	
وتنظيمها وإدارتها بشكل مستدام 

ومتكامل لسد االحتياجات البشرية مع 
احترام متطلبات النظام البيئي.

• من الضروري جمع املياه املستعملة ومياه 	
الصرف الصحي ومعاجلتها قبل إعادتها إلى 
الطبيعة، كما جتب معاجلتها في ظل مبادئ 

منع التلوث ومبادئ إعادة االستخدام.

اجلوع واألمن الغذائي والتغذية

املزدوج التحدي 

إن انتشار سوء التغذية واجلوع على مستوى 
العالم ال يزال مبستويات عالية بشكل غير 

مقبول. وتقدر منظمة األمم املتحدة لألغذية 
والزراعة )الفاو( أن هناك 870 مليون فرد )12.5 

في املئة من تعداد السكان العاملي أو واحد من 
كل ثمانية أفراد( ال يزالون يعانون من نقص في 

التغذية ما بني 2012-2010 مما يعكس انعدام 
التقدم في مناطق عدة، حتى مع انخفاض نسب 

فقر الدخل. وينتشر اجلوع مبعدالت مرتفعة في 
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا 

على وجه اخلصوص. وفي الدول النامية يعاني 
واحد من كل أربعة أطفال حتت سن اخلامسة 

)171 مليون طفل( من تأخر النمو بسبب 
نقص التغذية املزمن. كما يعاني حوالي 2 مليار 

شخص )ما يزيد على 30 في املئة من سكان 
العالم( من سوء التغذية النجم عن نقص 

املغذيات الدقيقة أو “اجلوع اخلفي” وهو أمر له 
تداعيات خطيرة على الصحة العامة.

وفي الوقت نفسه فقد تضاعفت معدالت 

السمنة في األعوام الثالثني األخيرة. فهناك 
حوالي 43 مليون طفل حتت سن اخلامسة 

يعانون من زيادة الوزن، كما يعاني نحو 500 
مليون شخص بالغ من السمنة، حيث يتزايد 
انتشارها في البلدان منخفضة ومتوسطة 

الدخل. ويؤدي ذلك إلى نتائج عديدة من ضمنها 
على سبيل املثال زيادة مخاطر الوفاة املبكرة 
بسبب الظروف الصحية اخلطيرة املزمنة، مبا 

في زيادة انتشار األمراض غير املعدية. ويوضح 
هذا العبء العاملي املضاعف املتمثل في نقص 

التغذية واإلفراط فيها التحديات األساسية التي 
تواجه حتقيق األمن الغذائي وأمن التغذية.

التحديات الضمنية: حتقيق اإلنتاج 
املستدام للغذاء

تتضمن التحديات املتعلقة بالغذاء والتغذية 
حتديات متعددة في اإلنتاج للغذاء. فالزيادة 

السريعة في تعداد السكان العاملي وارتفاع 
مستويات الثراء يزيد من الطلب على الغذاء. 

فمن املتوقع أن يزيد تعداد السكان العاملي 
من 7 مليار نسمة حاليا إلى 9 مليار نسمة 
في 2050، مع حدوث الزيادة املتوقعة كلها 
تقريبا من الناحية العملية في أقل البلدان 

منوا. وفي ظل ارتفاع الدخول وانتشار العوملة 
والتحضر تتغير األنظمة الغذائية. فهناك 
طلب متزايد على املنتجات احليوانية التي 

تتطلب موارد مكثفة بشكل خاص إلنتاجها. 
وتقدر الفاو أن هذه العوامل تعني أن اإلنتاج 

العاملي من الغذاء يجب أن يزيد بنسبة 60 في 
املئة إلشباع الطلب على الغذاء والوقود احليوي 
بحلول عام 2050. لكن املسالة ليست مجرد 

زيادة اإلنتاج: فاإلدارة السيئة للموارد الطبيعية 
تهدد قدرتنا على أن نحافظ بشكل مستدام 

على معدالت إنتاج الغذاء وزيادتها. فهناك حد 
ملوارد الكوكب وهو ما ميثل حتديا أمام اإلنتاج 

املستدام للغذاء وسيتطلب إعادة النظر 
في نظم توزيع الغذاء مع املزيد من التركيز 

على تقليل النفايات والفاقد وحتسني عملية 
الوصول إلى األسواق. وسيكون من الواجب 

زيادة إنتاج الغذاء في ظل تضاؤل املوارد وزيادة 
املنافسة عليها. وسيكون من الضروري زيادة 

إنتاج الوحدة املزروعة من األرض باستخدام 
نسبة أقل من املياه واألسمدة واملبيدات.
وإن لم يتم تبني نهج واسع النطاق 

للتعامل مع الشواغل املتعلقة باألمن الغذائي 
فإن التقدم في مجال األمن الغذائي والتغذية 
سيتعرض لتهديدات أكبر كنتيجة للضغط 

على املوارد الطبيعية وسوء إدارتها. حيث 
تتعرض األنظمة البيئية العاملية والتنوع 

البيولوجي في العالم بالفعل لضغط كبير 
بسبب االستغالل املفرط والتدهور. فهناك 

تدهور بيئي متزايد لألراضي املنتجة وغيرها من 
املوارد الطبيعية املنتجة. وعلى مدار األربعني 
سنة األخيرة أصيب حوالي 30 في املئة من 

األرض الزراعية على مستوى العالم )1.5 مليار 
هكتار( بالبوار. في الوقت الذي تقل فيه كميات 

وسوء التغذية بشكل دائم بحلول 2025. يجب أن يكون “ميكن القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي 
القضاء على اجلوع وسوء التغذية حاسما ونهائيا انطالقا 

من حق اجلميع في طعام آمن وكاٍف ومغٍذ بتكلفة 
معقولة. وهذه رؤية قابلة للتحقيق. إن العمل اجلريء 

�والفعال ضرورة ملحة وواجب أخالقي وسياسي.”
املشاورات املواضيعية حول اجلوع واألمن الغذائي والتغذية مبدريد
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املياه اجلوفية كنتيجة لإلفراط في استخدامها. 
فبدون حسن إدارة املوارد الطبيعية من املمكن 
أن نضيع التقدم الذي حققناه في تعزيز األمن 

الغذائي التغذية.
ويضيف تغير املناخ إلى حتدي حتقيق اإلنتاج 

املستدام للغذاء وإشباع الطلب لدى السكان 
املتزايدون. وبحسب تنسيق الشؤون اإلنسانية 

التابع لألمم املتحدة، فإن حوالي 70 في املئة 
من الكوارث اآلن لها عالقة باملناخ بعد أن 

كانت النسبة 50 في املئة منذ عقدين، وقد 
زاد أثرها سوءا بسبب اإلدارة غير املستدامة 

للموارد الطبيعية. وتؤدي هذه األمناط الشاذة 
من الطقس بشكل متزايد حلدوث تقلبات 

سنوية كبرى في معدالت اإلنتاج وتسهم في 
ارتفاع أسعار الغذاء وتقلبها؛ وغالبا ما تتسبب 

األحوال اجلوية البالغة السوء في أزمات غذاء 
حادة. ومن املرجح أن تزداد حدة األحوال املرتبطة 

بتغير مناخ في السنوات املقبلة، في الوقت 
الذي يتوقع فيه أن تتسبب درجات احلرارة 

املرتفعة في تقليص اإلنتاجية الزراعية في 
أجزاء كبيرة من العالم النامي.

ولقد برزت عوامل خطورة أخرى. 
فالطبيعة الدورية لألزمات احلادثة في أسعار 

الغذاء بجانب استمرار تقلب أسعار الغذاء 
فضال عن تأثير األزمة املالية في 2008-2009 

ترتبط بانعدام األمن الغذائي املتزايد وارتفاع 
مستويات اجلوع وسوء التغذية. وقد أدى 

التحضر السريع )نتيجة الهجرة من الريف 
إلى احلضر بنسبة كبيرة، وهو ما يرتبط غالبا 

بتناقص الفرص االقتصادية املتاحة في البيئات 
الريفية التقليدية( إلى ظهور طبقة جديدة 

كبيرة من املشترين الفقراء للغذاء الذين 
يتضررون بشدة من ارتفاع األسعار بجانب 

مخاطر أخرى.

املستقبل نحو  التطلع 

وفي ظل هذا السياق سريع التطور، أكد 
املشاركون في املشاورات على أن خطة التنمية 

بعد عام 2015 اجلديدة يجب أال تتبنى نهج 
’التعامل التقليدي‘ مع قضية األمن الغذائي، 
بل املطلوب تبني نهج مبتكر متعدد اجلوانب. 
حيث اعتبر النمو االقتصادي الشامل وسيلة 

من الوسائل األكثر فعالية لتعزيز األمن 
الغذائي والتغذية، لكنه ليس كافيا: فمن 

الضروري وضع سياسات محددة تستهدف 
اجلوع وسوء التغذية – مبا في ذلك السمنة – 
وكذلك سياسات تدعم السالسل املستدامة 

للقيمة الغذائية مبا في ذلك جميع جوانب 
اإلنتاج واملعاجلة والتوزيع واالستهالك، وكذلك 

التدابير التي تهدف إلى تقليل فواقد الغذاء 
)حوالي ثلث الغذاء املنتج لالستهالك اآلدمي 

يضيع أو يهدر على املستوى العاملي(. ومن 
الضروري أيضا اتخاذ تدابير وقائية اجتماعية 

لضمان احلصول على الغذاء بشكل كاٍف.
إن حتدي القضاء على اجلوع الذي أطلقه 
مؤخرا األمني العام في مؤمتر ريو 20+ ميثل 

دعوة لالحتشاد في سبيل عمل مشترك 
للتعامل مع التحديات املتعددة املرتبطة 

بضمان األمن الغذائي للجميع بشكل 
مستدام. ولقد ظهر في املشاورات دعم 

للتوجه العام والرؤية اخلاصة بالقضاء على 
اجلوع باعتباره أساسا لتعبئة اجلهود في 

مجال األمن الغذائي والتغذية مع تغطية 
كثير من اتساع نطاق العمل املطلوب.

لقد أقرت املشاورات بأهمية احلكم 
اجليد واإلرادة السياسية عوامل متكينية 

أساسية في العمل في مجال األمن الغذائي 
والتغذية وكذلك أهمية نظم احلكم لتعزيز 

مشاركة أصحاب املصلحة عبر جميع 
القطاعات وعلى جميع املستويات. وبشكل 
عام، مت التأكيد على ضرورة العمل املتكامل 

بني جميع القطاعات مرارا وتكرارا، في 
ظل العمل اجلماعي الفعال في مجاالت 
الصحة والتعليم واملياه والطاقة وإدارة 

املوارد الطبيعية. يؤدي نقص التغذية إلى 
معدالت منو بدنية وإدراكية منخفضة 

ونتائج تعليمية ضعيفة ومقاومة أضعف 
لألمراض وزيادة مخاطر اإلصابة باألمراض 
املزمنة عند البلوغ وضعف اإلنتاجية عند 

الوصول لسن البلوغ – وكلها عوامل تؤدي 
إلى انخفاض القدرات االقتصادية لألفراد 

واجملتمعات وتسبب دوام الفقر. وباملثل، فإن 
واإلفراط في االستهالك يزيد من مخاطر 

اإلصابة باألمراض املزمنة وما يصاحبها من 
تكاليف الرعاية الصحية. وقد لوحظت 
بالتدخل اإلنساني  التنمية  أهمية ربط 

لضمان استجابات فعالة للطوارئ واالنتقال 
إلى التنمية وكذلك احلاجة إلى معاجلة 

التحديات التي يفرضها التحول احلضري.
اتفقت املشاورات على أنه ميكن القضاء 

على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء 
التغذية بشكل مستدام بحلول عام 2025 

من خالل إطار ملعاجلة األمن الغذائي يقوم 
على مبادئ ومعايير حقوق اإلنسان ويعالج 

عدم املساواة والتمييز الذي تواجهه الفئات 
الضعيفة. ومع ذلك فإن حتقيق هذا الطموح 

سيتطلب تغييرات شاملة وحتولية وهيكلية، 
بجانب تبني نهج شامل ومتعدد القطاعات 
في التعامل مع األمن الغذائي وأمن التغذية 

وهو ما يتضمن العناصر الهامة اآلتية:

• إعطاء األولوية لوكالء التغيير املهمني: 	
�النساء وصغار املنتجني.

يجب أن يحتل صغار منتجي الغذاء، 
وال سيما النساء، ومؤسساتهم وأسر 

مشاورة الغوارنني األصليني، وشعب كايوا وتيرينا في بنام بيزينهو، ماتو غروسو، نيسان/ أبريل 2013 
)مصدر الصورة: فالفيو لوبيز، من متطوعي األمم املتحدة، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي في البرازيل(
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املزارعني والصيادون ومربو املاشية 
ومستغلو الغابات والعمال وأصحاب 
املشاريع الصغار/الريفيون والسكان 

احملليون بؤرة اهتمام خطة التنمية 
اجلديدة. ومن الضروري أيضا التركيز 
بشكل خاص على الشباب من أجل 

املستقبل. كذلك فإن مستويات احلماية 
االجتماعية واملساعدة الغذائية وشبكات 

األمان وتعزيز فرص العمل في الريف 
وبناء القدرات الفنية هي من الشروط 
التمكينية الهامة في جميع البلدان.

• بوصفها 	 بالتغذية  اخلاص  االهتمام 
الغذاء  أمن  رئيسية لتحقيق  وسيلة 

التغذية. �وأمن 
أكد املشاركون على أن القضاء على 

اجلوع وغيره من أشكال سوء التغذية 
في متناول أيدينا. ومن الضروري بشكل 

خاص أيضا توفير احلماية االجتماعية 
املعززة وشبكات األمان للفئات 

التدخالت  الضعيفة من السكان، مثل 
وبخاصة  املوجهة لألمهات واألطفال، 

في نطاق األلف يوم احلرجة، مبا في ذلك 
احلمل وقبل بلوغ الطفل سن عامني، مما 
يضمن التحسن طويل األجل في صحة 

اجملتمع وفاهه. كما شدد املشاركون أثناء 
وضع خطة عاملية على أهمية التغلب 

التغذية  املزدوجة لنقص  التحديات  على 
واختاللها وهو ما يتطلب وضع نظم 

غذائية متنوعة تضم غذاء آمنا كافيا 
مغذ بتكلفة معقولة على مدار عمر 
الفرد، وبخاصة النساء في سن احلمل 

واألطفال. ويدخل احلصول على املياه 
الصحية وخدمات  والنظافة  اآلمنة 
بالتغذية  والتوعية  الصحي  الصرف 

ضمن األمور األساسية.

• املستدام واستهالكه.	 الغذاء  �انتاج 
للغذاء  املستدام  اإلنتاج  يتطلب 

واستهالكه نهجا شامال يشمل 
الزراعية  للمنتجات  القيمية  السلسلة 

واجلودة األعلى واألنظمة الغذائية 
محليا  الغذاء  وتوافر  املغذية  املتنوعة 
الفعالة وتقليل  الغذاء  توزيع  وأنظمة 

ونفاياته. الغذاء  فواقد 

• ال 	 حيث  الريفي  للقطاع  الهام  الدور 
العالم  سكان  أرباع  ثالثة  يعيش  يزال 

�الفقراء.
وزيادة  الريفية وحتسني  التنمية  تدخل 

وحتسينها  والريف  باحلضر  الوظائف 
والُنهج  الغذائية  السلسلة  بجانب 

املناطق  املعززة بني  والروابط  اإلقليمية 
القضاء  ركائز  واحلضرية ضمن  الريفية 

املستدامة  العيش  الفقر وسبل  على 
التنمية. ومسارات 

• ملواجهة 	 التكيف  على  القدرة  تعزيز 
�التحديات.

االحتياجات  الضروري إلشباع  من 
في  املتزايدين  للسكان  الغذائية 

وتقلبات  والعوملة  مناخ  تغير  مواجهة 
تكثيف  على  العمل  والتحضر  األسعار 

زراعي أكثر استدامة ومقاومة  إنتاج 
وتوفير  املعرفة  ويقوم على  لألزمات 

أكثر فعالية  بنية حتتية أفضل وأسواق 
لتقلب أسعار  احلكيمة  واإلدارة  وترابطا 
ومتابعتها.  ومخاطرها  الغذائية  املواد 

املستدام  الغذاء  إنتاج  ربط  ينبغي 
باستخدام  واستهالكه  لألزمات  واملقاوم 

والعمل  والطاقة  للمياه  أكثر كفاءة 
العاملية  واألرض وإشراف املشاعات 

واألرض  التربة  )مثل  البيئية  واألنظمة 
والتنوع  والغابات  واحمليطات  والهواء 

الواعي  والتخطيط  البيولوجي( 
ضمن  لألزمات  لالستجابة  واملتكامل 

التنمية طويلة األمد، مبا في  خطة 
ذلك من خالل إنشاء شبكات األمان 

االجتماعية. احلماية  ومستويات 

• القائمة.	 واألطر  اآلليات  �تعزيز 
اتفق املشاركون أيضا على أن اجلهود 

التعاون  وتفعيل  لتنسيق  املبذولة 
تقريب  وآليات  بالفعل  القائم 

وتشمل  األهمية مبكان.  من  السياسات 
هذه اجلهود على وجه اخلصوص جلنة 

وتنفيذ   )cFS( العاملي الغذائي  األمن 
مبا في ذلك  املتفق عليها عامليا،  أطرها 
لإلعمال  الطوعية  التوجيهية  املبادئ 

واملبادئ  الغذاء،  املطرد للحق في 
األراضي  حليازة  الطوعية  التوجيهية 
واملوارد  والغابات  األسماك  ومصايد 

على  التأكيد  جرى  كذلك  الطبيعية. 
ملبادرات  املوجه  الدعم  تعزيز  أهمية 

األمن  املتعددين حول  املصلحة  أصحاب 
اعتبر حتدي  لقد  والتغذية.  الغذائي 

القضاء على اجلوع، بعد أن تلقى دعما 

يتحقق إال عندما يكون احلصول على نظام غذائي سليم مصاحبا لبيئة صحية وهو ما “إن انعدام األمن الغذائي هو أحد أسباب نقص التغذية. ومع ذلك فإن أمن التغذية ال 
يتضمن احلصول على املياه اآلمنة واخلدمات  الصحية املناسبة. ويجب أن  تعكس األهداف 

�املستقبلية الترابط فيما بني هذه القضايا اإلمنائية وأن تقدم حلوال مستدامة.”
ورقية نسخة  والتغذية،  الغذائي  واألمن  اجلوع  حول  املشاورات 
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واسعا من املشاركني في املشاورات 

السابقة، بداية محتملة للجولة القادمة 

من املشاورات. 

لم تصل املشاورات إلى توافق في اآلراء، 

بل دعت إلى مزيد من اجلهود، وبخاصة على 

تقارب  لتحقيق  والدولي،  اإلقليمي  املستويني 

أكبر في بعض املسائل من بينها االستثمار 

الزراعة وأنظمة املعاجلة، والسياسات  في 

التجارية والوصول إلى األسواق، والدعم 

احلكومي ودور الوقود احليوي.

قائم  إدراج هدف  املشاورات  واقترحت 

والتغذية  الغذائي  األمن  يخص  فيما  بذاته 

 2015 بعد عام  ملا  التنمية  في خطة 

التغذية  وأمن  الغذائي  األمن  ’حتقيق  وهو 

. للجميع‘

الطاقة

الهدف الناقص من األهداف اإلمنائية لأللفية 
والروابط املفقودة

لقد أجمع املشاركون على أن احلصول على 
طاقة نظيفة مضمونة بتكلفة معقولة ينبغي 

أن يصبح هدفا عامليا في خطة التنمية ملا بعد 
عام 2015. وقد اعتبر الكثيرون الطاقة مبثابة 
’الهدف الناقص من األهداف اإلمنائية لأللفية‘ 

الذي يجب أن يعوض. ففي املشاورات اإلقليمية 
في أفريقيا، على سبيل املثال، ظهر اتفاق مؤكد 

على أن النمو االقتصادي املستدام والرفاه 
االجتماعي ال ميكن حتقيقهما دون توفير خدمات 

للطاقة احلديثة ذات التكلفة املعقولة.
لقد أكد الكثيرون على أن الطاقة ال 

تستحق أن تصبح هدفا مميزا فحسب، بل يجب 
أن تعترف خطة التنمية ملا بعد عام 2015 

بالطاقة كعامل متكيني في قضايا املياه 
النظيفة واألمن الغذائي والصحة والتعليم 

واحلد من الفقر واالستدامة البيئية. وكان 
املشاركون على استعداد لتقدمي أمثلة على أن 
النقص في احلصول على الطاقة يعيق احلصول 
على تعليم الئق وإدارة منزل صحي ومنتج وإدارة 

عمل ناجح واحلصول على اخلدمات الصحية 
املناسبة – من خالل آثار حاسمة وباقية.

لقد شدد أصحاب املصلحة على 
األولوية امللحة ملعاجلة حتدي الطاقة. وورد 

العاملي بعنوان الطاقة  املتابعة  في إطار 
املستدامة للجميع أن 1.2 مليار شخص 
– ما يعادل تقريبا عدد سكان الهند – ال 
يحصلون على الكهرباء، في الوقت الذي 

يعتمد فيه 2.8 مليار شخص على الوقود 
الصلب – اخلشب والفحم النباتي وفضالت 

احليوانات واحملاصيل والفحم – للطهو أو 
تدفئة منازلهم. ويسبب تلوث الهواء الداخلي 

في الوفاة املبكرة ألربعة ماليني شخص كل 
عام، معظمهم من النساء واألطفال.

من الضروري بذل جهود كبيرة للتوسع 
في احلصول على الكهرباء ووقود آمن للطهي 

في جزء كبير من املناطق الريفية بآسيا 
وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وعلى 

البلدان واملنظمات الدولية والقطاع اخلاص 
واجملتمع املدني زيادة استثمارات الطاقة مبعدل 

600 مليار دوالر أمريكي سنويا على األقل 
حتى عام 2030 لتتجاوز ضعف التقدير 

احلالي الذي يساوي 409 مليار دوالر أمريكي. 
وستشمل الزيادة املقدرة 45 مليار دوالر 

للتوسع في قطاع الكهرباء و4.4 مليار تنفق 
على وسائل الطهو احلديثة و394 مليار 
دوالر على الكفاءة في استخدام الطاقة 

و174 مليار دوالر على الطاقة املتجددة. ورأى 
الكثيرون أن االستثمار في كفاءة استخدام 

الطاقة والطاقة املتجددة يوفر حلوال مربحة 
من جميع اجلوانب للبلدان التي حتتاج ملوازنة 

األولويات االقتصادية والبيئية.
إن حتدي الطاقة أكبر من مواجهته 

منفردين؛ فعلى جميع أصحاب املصلحة 
دور ليؤدوه. وقد صنفت 1,712 شركة 

على مستوى العالم، في املسح السنوي 
لتنفيذ االتفاق العاملي لعام 2012، الطاقة 

ضمن فئة “عاجل ومهم للغاية” وشعروا 
أن عملياتهم قد يكون لها تأثير كبير في 

الترويج للتغيير.  

اجلهود الرامية إلى زيادة احلصول على أي منهما سيؤثر “ترتبط قضايا املياه والطاقة ببعضها جدا لدرجة أن 
حتما على اآلخر. إن كنا نتمتع باحلكمة الكافية ميكننا  

االستفادة من التآزر املوجود وزيادة احلصول على كليهما. وإن 

�غابت عنا احلكمة فقد أسرى حلقة مفرغة.”
مشارك في املشاورات اإللكترونية حول متكني عالم متعطش، املشاورات حول املياه

االجتماع رفيع املستوى حول املشاورة املواضيعية املعنية بالطاقة، أوسلو/ النرويج، نيسان/ أبريل 2013 
)مصدر الصورة: توماس إيكوف(

http://www.worldbank.org/en/topic/energy/publication/Global-Tracking-Framework-Report
http://www.worldbank.org/en/topic/energy/publication/Global-Tracking-Framework-Report
http://www.worldbank.org/en/topic/energy/publication/Global-Tracking-Framework-Report


121 للجميع  الكرامة  مع  مستدام  مستقبل   | نريد  الذي  العالم   : صوت  مليون 

املستقبل نحو  التطلع 

لقد برز اإلجماع جليا من خالل األصوات 
التي مت االستماع إليها – من اجملتمع املدني 

والقطاع اخلاص واحلكومات واألكادمييني 
والشباب وأصحاب املشاريع– على أن أهمية 
أن تصبح الطاقة هدفا محددا في خطة ما 
بعد عام 2015. كما اتضح الدعم الكبير 
لألهداف الثالثة لتوفير الطاقة املستدامة 
للجميع – وهي حتقيق حصول اجلميع على 

الطاقة ورفع كفاءة استخدام الطاقة 
واستخدام الطاقة املتجددة.

كما برزت مسألة أخرى حظيت بإجماع 
شديد متثلت في احلاجة لتبني نهجا شامال 

لتوفير الطاقة. وتكرر التأكيد على دور 
اجملتمع في صناعة القرار في بداية مشروعات 
الطاقة بدءا من تبني األفكار إلى التخطيط 

من خالل التنفيذ واملتابعة، وقد اعتبرت 
املشاركة الشعبية ومشاركة الشباب واملرأة 
في حتديد االحتياجات املستقبلية من األمور 

شديدة األهمية.
وكذلك برز اإلجماع بخصوص احلاجة 

لنهج وطني إلدارة قطاع الطاقة وإيجاد 
بيئات متكينية متوازنة ومتكاملة وعاملية 

لضمان حتقيق نتائج حقيقية وإعمال حقوق 
اإلنسان. يجب على احلكومات أن تضع غاياتها 

واستراتيجياتها اخلاصة والواضحة وأن تنفذ 

مجموعة من السياسات واللوائح الوطنية 
التي تشجع التغيير الذي تعجز األسواق 

وحدها عن إحداثه.
لقد كان هناك اتفاق واسع النطاق على 

زيادة دعم البحوث والتنمية لتشجيع االبتكار 
التقني وتعزيز تقنية الطاقة النظيفة. 

فالتكلفة املتناقصة باستمرار لتقنية الطاقة 
النظيفة، مثل محطات توليد طاقة الرياح 

واملصابيح العاملة بالطاقة الشمسية، 
جتعل هذه البدائل أكثر جاذبية من الناحية 

االقتصادية على مستوى العالم. لقد طالب 
الكثيرون بتمويل اآلليات التي توازن بني 

التكاليف األولية املرتفعة مقابل تكاليف 
التشغيل املنخفضة.

يبرز اختالف اآلراء من حيث حتديد أماكن 
التوسع في احلصول على الطاقة كفرصة 

جتارية واعدة. فقد أعرب البعض عن قلقه من 
أن االستثمارات األكثر إحلاحا ينبغي توجيهها 

إلى “قاعدة الهرم” من أجل إتاحة الفرصة 
لبناء سوق مستدمي طويل األمد بخاصة من 
أجل توفير الطاقة في املناطق الريفية. وقد 

جرى التأكيد أثناء املناقشة األمريكية اجلنوبية 
على سبيل املثال على بناء املهارات والقدرات 
لدى السكان واملشروعات احمللية التي تتطلب 

مرافق تقليدية، كما جرى التأكيد على احلاجة 
لشركات التوزيع لالستثمار في مجال توزيع 

الطاقة في املناطق الريفية في ظل التزامات 
خدمية عاملية.

كما أُعرب عن القلق حيال دور مشروعات 
البناء الكبيرة ذات االستثمارات املكثفة )مثل 

مشروعات توليد الكهرباء من املياه أو من 
الطاقة النووية( التي ال يجري فيها استشارة 

اجملتمعات املتأثرة أو إشراكها. لقد طالب 
املشاركون بنهج إمنائي أكثر مسؤولية – بحيث 
يسهل تنمية اجملتمع مع التركيز على القدرات 

احمللية وعلى اجلوانب االجتماعية والبيئية.
لقد أعيد التأكيد على أن كل الشركاء 
– احلكومات واجملتمع املدني والقطاع اخلاص – 

يجب أن يعملوا معا لدعم التحول اجلذري 
املطلوب في قطاع الطاقة. فكل منهم له 

دور في حتديد السياسات وتنفيذ األعمال 
ومراقبتها، وفي تشجيع االبتكار على 

املستوى االجتماعي والعمل الشعبي، وفي 
تشجيع تغيير السلوكيات، واملساعدة في 

نشر املمارسات السليمة وبناء القدرات على 
املستويات. جميع 

وفي النهاية، جرى التأكيد على الدعم 
املوسع خلطة ما بعد عام 2015 لوضع هدف 

“بسيط واضح طموح” في مجال الطاقة. 
واقترح أن يصاغ هذا الهدف كاآلتي: “الطاقة 

املستدامة للجميع” )أو أي لفظ آخر يعبر عن 
الفكرة ذاتها(.

االجتماع رفيع املستوى حول املشاورة املواضيعية املعنية بالطاقة، أوسلو/ النرويج، نيسان/ أبريل 2013 )مصدر الصورة: توماس إيكوف(
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الديناميات السكانية

لقد جتاوز عدد سكان العالم حاجز 
أن يزيد  السبعة مليارات نسمة ويتوقع 

عن 9 مليار نسمة بحلول 2043. وتتميز 
متزايد  بتفاوت  اليوم  السكانية  التحوالت 

عبر البلدان واملناطق. فبينما ال يزال سكان 
الزيادة السكانية  الدول األفقر يعانون من 

املتقدمة  الدول  يعاني سكان  السريعة، 
الدميغرافي شيخوخة سكانية  التحول  في 

سريعة، ويصل األمر إلى تناقص السكان 
في بعض احلاالت. وعالوة على ذلك يشهد 
العالم أمناط هجرة دولية معقدة بشكل 

متزايد وال تزال بلدان عديدة تعاني من 
للتحضر.  عالية  معدالت 

الديناميات السكانية على  ال تؤثر هذه 
واحمللي  الوطني  الصعيدين  على  التنمية 

اإلقليمي  املستويني  بل على  فحسب، 
والعاملي أيضا. لذا تناولت املشاورات حول 

املتمثل  التحدي  السكانية  الديناميات 
في تلبية احتياجات األعداد املتزايدة من 

أمناط  مع تعديل  السكان وتطلعاتهم، 
اإلنتاج واالستهالك احلالية في نفس 

أكثر استدامة  تنمية  الوقت لتحقيق منوذج 
والتغير  التنمية  بني  العالقة  ومعاجلة 

السريع. السكاني 

ملاذا تعد الديناميات السكانية مهمة؟

يؤثر النمو السكاني، وشيخوخة السكان 
وانكماشهم، وكذلك الهجرة والتحضر 

والتهجير القسري تقريبا على جميع 
أهداف التنمية التي تتصدر خطط التنمية 

الوطنية والعاملية. فهي تؤثر على االستهالك 
واإلنتاج والتوظيف وتوزيع الدخل واحلماية 

من الفقر واحلماية االجتماعية، مبا في ذلك 
املعاشات التقاعدية؛ كما أنها تعرقل جهودنا 

لضمان حصول اجلميع على خدمات الصحة 
والتعليم واإلسكان والصرف الصحي واملياه 

والغذاء والطاقة.
ويضع النمو السكاني، على وجه 

اخلصوص، ضغوطا متزايدة على موارد كوكب 

األرض– من املياه والغابات واألرض والغالف 
اجلوي لألرض – مبا يسهم في تغير املناخ 

ويتحدى الستدامة البيئية. ومع ذلك، ال تؤثر 
الديناميات السكانية على األهداف اإلمنائية 

احلرجة وحسب؛ بل تتأثر هي األخرى بالتغيرات 
االجتماعية واالقتصادية والبيئية. 

حتديات أم فرص؟ الديناميات السكانية: 

السكانية حتديات  الديناميات  ال تفرض 
توفر فرصا هامة لتحقيق  لكنها  وحسب، 

فالتدهور في  أكثر استدامة.  تنمية 
السكاني،  النمو  وبطء  مستويات اخلصوبة 

على سبيل املثال، يؤدي إلى زيادة تركيز 
والتي  العاملة،  العمرية  الفئة  السكان في 

ميكن أن متكن البلدان من جني مكاسب 
االقتصادية. التنمية  وتعزيز  دميغرافية 

وميكن للهجرة أن تشكل عامال هاما 
التنمية االجتماعية واالقتصادية.  يشجع 
ويعتمد أكثر من مليار نسمة اليوم على 

الهجرة الدولية والداخلية للهروب من الفقر 

“املهاجرين غير الشرعيني” واحدة من اجملموعات الضعيفة التي حددها املشاركون في املشاورة املنعقدة في محافظة مونتي بالتا خلطة تنمية 
ما بعد 2015 في جمهورية الدومينيكان” )مصدر الصورة: سارة روميرو/ برنامج متطوعي األمم املتحدة/ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي(
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والنزاعات، والتكيف مع الصدمات البيئية 
واالقتصادية، وحتسني الدخل والصحة 

والتعليم لدى أسرهم. فالتحويالت املالية 
السنوية للبلدان النامية وحدها تقترب 

من 500 مليار دوالر، أي ثالثة أضعاف مبلغ 
املساعدة اإلمنائية الرسمية.

ميكن أن يشكل التحضر دافعا قويا 
َّكن ارتفاع  للتنمية املستدامة. حيث مي

الكثافة السكانية احلكومات من إنشاء 
البنية التحتية واخلدمات األساسية في 

املناطق احلضرية بسهولة أكبر وبتكلفة 
منخفضة نسبيا للفرد الواحد. وتسبب املدن 
املالئمة للعيش واملستدامة آثار غير مباشرة 
فيما يتعلق بتوفير فرص أكبر للحصول على 

اخلدمات،  مثل التعليم والرعاية الصحية 
لسكان الريف، مع متكينهم اقتصاديا أيضا. 

وعالوة على ذلك، ميكن للتحضر أن يزيد 
التوفير في الطاقة، وال سيما في قطاعي 

اإلسكان والنقل.
ومع ذلك، فإن فوائد التحوالت الدميغرافية 
والتحضر والهجرة ال تتحقق تلقائيا وبشكل 

حتمي. فاحتماالت أن تشكل الديناميات 
السكانية حتديات أو فرص تعتمد إلى حد 

كبير على السياسات املطبقة. 

�التطلع نحو املستقبل: 
كيفية استغالل الفرص

نتيجة  السكانية هي  الديناميات  إن 
للخيارات والفرص الفردية. ومن أجل معاجلة 

الديناميات  تتيحها  التي  الفرص  واستغالل 
ينبغي  املستدامة،  للتنمية  السكانية 

للبلدان أن تسعى إلى تعزيز، وليس تقييد، 
العمل على  للبلدان  وينبغي  الفردية.  احلقوق 

تعزيز اخليارات، وحسن التصرف واإلبداع 
ومقاومة األزمات أمام الناس، من خالل تبني 
إلى حقوق اإلنسان  التي تستند  السياسات 

وتراعي الفروق بني اجلنسني.
وميكن للسياسات املراعية لنوع اجلنس 

والقائمة على حقوق اإلنسان، مثل تعزيز 
احلصول على خدمات الصحة اجلنسية 

واإلجنابية واحلقوق املرتبطة بها، مبا في ذلك 
خدمات تنظيم األسرة الطوعي والتعليم، 
الذي يشمل التثقيف اجلنسي الشامل أن 

تخلق عاملا من االختالف للشعوب واجملتمعات. 
وتساعد هذه اإلجراءات جميعها على جتنب 

احلمل غير املرغوب فيه، واحلد من حاالت احلمل 

في سن املراهقة، واحلد من وفيات حديثي 
الوالدة والوفيات النفاسية واحلد من العنف 

اجلنساني واإلجهاض غير اآلمن. كما أنها 
تساعد على مكافحة فيروس نقص املناعة 

البشرية/اإليدز وغيره من األمراض التي تنتقل 
عن طريق االتصال اجلنسي وال تزال حتصد 

املاليني من األرواح كل عام.
كما أن السياسات القائمة على حقوق 

اإلنسان واملراعية لنوع اجلنس مهمة أيضا 
فيظل انخفاض نسب اخلصوبة والشيخوخة 

السكانية السريعة أو انخفاض عدد السكان. 
فينبغي للسياسات التي تستهدف انخفاض 
اخلصوبة تعزيز توازن أفضل بني العمل واحلياة 

وضمان احلصول على اخلدمات األساسية، مثل 
رعاية األطفال واحلماية االجتماعية. وعالوة 
على ذلك، تعتبر السياسات غير التمييزية 

هامة لتمكني كبار السن من املساهمة 
الكاملة في مجتمعاتهم مع تلقي الرعاية 

واخلدمات واحلماية االجتماعية التي يحتاجون 
إليها في نفس الوقت. وميكن للسياسات 

املالية وبرامج احلماية االجتماعية وأنظمة 
الدعم غير املالي لألسر التأثير في القرارات 

املؤثرة في حجم األسرة.
ويعد املنهج القائم على حقوق اإلنسان 

مهما في وضع سياسات الهجرة، التي 
ينبغي أن حتترم حقوق اإلنسان للمهاجرين 

والعمال املهاجرين وحتميها. وميكن ملثل هذه 
السياسات أن حتقق مكاسب اقتصادية 

واجتماعية كبيرة من الهجرة، مع ضمان 
عيش وظروف عمل كرميني للمهاجرين. ومن 

الضروري تبني النهج القائم على حقوق 
اإلنسان كذلك في اختيار السياسات 

املستهدفة للتحضر وأمناط االستيطان 
املستدامة. وبينما يتخذ املهاجرون قراراتهم 
في الغالب على أساس واعتبارات اقتصادية، 
فإنه ال ينبغي اعتبارهم مجرمني. ومن املهم 

تبني نهج مماثل جتاه السكان املهجرين قسرا، 
سواء الالجئني أو املشردين داخليا، وحتقيق 

مكاسب مماثلة وضمان االحترام الكامل حلقوق 
اإلنسان اخلاصة بهم.

ال يوجد في عالم اليوم مكان التخاذ تدابير 
قسرية من التحكم في عدد السكان أو حتديد 

األهداف الدميغرافية. فمثل هذه السياسات 
تتعارض مع احترام حقوق اإلنسان، وقد أثبتت 

التجربة أن مثل هذه التدابير من املرجح أن 
تكون ذات نتائج عكسية على املدى الطويل.
وقد أوضحت املشاورات املوسعة بشأن 
الديناميات السكانية بشكل ال لبس فيه 
أهمية مراعاة األولويات التالية في خطة 

التنمية ملا بعد عام 2015:

تعزيز تكوين رأس املال البشري على   .1

مدار احلياة، مع التركيز بشكل خاص على 
الصحة، مبا في ذلك خدمات الصحة اجلنسية 

واإلجنابية واحلقوق املوازية لها، والتعليم مبا 
في ذلك التثقيف اجلنسي الشامل، واحلد من 

الفقر والعمل واحلماية االجتماعية املناسبني، 
وكذلك التركيز بشكل خاص على حقوق 

اإلنسان وعدم التمييز وتكافؤ الفرص ومتكني 
املرأة ومشاركة الشباب.

2015 في عدم التناسب بني النمو السكاني في “يكمن التحدي األكبر في مرحلة ما بعد عام 
اخلدمات  وتقدمي  التحتية  والبنية  احلضرية  املناطق 

الرئيسية  القضايا  تظل  )مبا في ذلك اإلسكان(، 

�التي متثل العشوائية في رأيي.”
مشارك في املناقشة اإللكترونية حول الديناميات السكانية
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وتعتمد قدرة البلدان على اغتنام الفوائد 
املصاحبة لتباطؤ النمو السكاني فضال عن 
الفوائد التي ميكن أن جتنيها من شيخوخة 

السكان، على االلتزام باالستثمار في رأس املال 
البشري طوال احلياة. بالفعل فإن تطوير رأس 

املال البشري مهم في جميع مراحل احلياة.

وهناك حاجة إلى بذل جهود متضافرة 
لضمان حصول الشباب على التعليم 

والرعاية الصحية اجلنسية واإلجنابية وفرص 
العمل الالئق. ويجب أن يتكامل االستثمار 
في تكوين رأس املال البشري، مما يعزز فرص 

العمل للشباب، مع السياسات االقتصادية 

التي تشجع االستثمار في القدرات اإلنتاجية 
واملساهمة في خلق فرص عمل للشباب.

وحلصد الفوائد التي ميكن أن تصاحب 
شيخوخة السكان، ستحتاج الدول إلى تعزيز 

الشيخوخة النشطة والصحية للمسنني. 
وهذا يستدعي احلصول الكافي على نظم 
شاملة للحماية االجتماعية وتوسيع احلد 

األدنى للحماية االجتماعية، مبا في ذلك 
معاشات التقاعد والرعاية الصحية، فضال عن 
االستثمار في التعليم املستمر والتعلم مدى 

احلياة، تكملها سياسات مكافحة التمييز ضد 
كبار السن.

للهجرة،  اإلمنائية  الفوائد  تعزيز   .2 

املهاجرين  على ضمان حقوق  التركيز  مع 
ضدهم،  التمييز  ومكافحة  وسالمتهم 
التنموية  الفوائد  يحقق  منظور  وتبني 

والبلدان  املرسلة  البلدان  من  لكل  للهجرة 
املستقبلة.

للهروب من حاالت  للناس  الهجرة  تتيح 
فالهجرة  واعدة.  إلى حياة  والسعي  اليأس 

االستثمارات  في شكل  تولدها،  التي  واملوارد 
ونقل  املالية  العمال  وحتويالت  املشتتة 

القدرات  تعزيز  ميكنها  واملهارات،  املعرفة 
مستوى  على  البشرية  والتنمية  الفردية 

األسرة – في املنشأ وبلدان املهجر على حد 
التنمية  وميكن أن تسهم أيضا في  سواء – 

بشكل جزئي عن طريق  والوطنية،  احمللية 
مواجهة  في  التحمل  على  القدرة  تعزيز 
والصدمات. والبيئية  االقتصادية  اخملاطر 

ومع ذلك، ال يزال العديد من املهاجرين يجبرون 
على ترك منازلهم أو يقعون ضحايا اإلجتار 

بالبشر، وكثير منهم ال يحصلون على حقوق 
اإلنسان واخلدمات األساسية. فاملهاجرون- 
وخاصة الفئات األكثر ضعفا مثل النساء 

واألطفال واملراهقني والشباب واملهاجرين غير 
الشرعيني وخدم املنازل والعمال املؤقتني وذوي 

املهارات احملدودة – غالبا ما تفتقر للحماية 
الكافية، خصوصا فيما يتعلق بحقوقهم 

العمالية، والعدالة، والرعاية الصحية وغيرها 
من اخلدمات العامة.

حتتاج  للهجرة،  التنموية  الفوائد  وجلني 
إلى وضع سياسات وطنية شاملة  البلدان 

والعمل في  الهجرة،  ومتوازنة في مجال 
الثنائية  الشراكات  تعزيز  على  نفسه  الوقت 

نفسه.  اجملال  في  والدولية  واإلقليمية 
كما ينبغي للدول أن تعمل على احلد من 

للهجرة،  واالقتصادية  االجتماعية  التكاليف 
التحويالت  نقل  تيسير  ذلك  ويدخل ضمن 

عمليات  تكاليف  وخفض  النقدية 
البلدان أن  النقل هذه. وأخيرا يجب على 
واملزايا  احلقوق  نقل  تدابير لضمان  تتخذ 

مبا في ذلك معاشات  املكتسبة عبر احلدود، 
الشيخوخة.

للعيش فيها  قابلة  مدن منصفة  إنشاء   .3

زيادة  تستوعب  أن  ميكنها  ومستدامة، 
مع  واخلدمات،  الرزق  الطلب على مصادر 

ينبغي أن يتم من خالل ضمان احلصول على جميع “إن إدراج املهاجرين وعائالتهم وإدماجهم هو شيء 

�اخلدمات العامة والتمكني في مجال حقوق اإلنسان.”
إكوادور املشاورات الوطنية،  مهاجر، 

أولفني ناحو رايس، فتى من سكان لينسيا األصلني، يشارك في ورشة عمل مشاورة 
جماعات السكان األصلية، واألفرو هندوراس )مصدر الصورة: فرناندو بيرجويلوس/ أعمال 

األمم املتحدة في هندوراس(
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واحلضرية  الريفية  املناطق  بني  الروابط  تعزيز 
للمجتمعات  املستدامة  التنمية  وتعزيز 
بحلول عام 2050  املتوقع  ومن  الريفية. 

املدن  الذين يسكنون في  يرتفع عدد  أن 
املئة من إجمالي عدد  في  إلى حوالي 67 

الهيمنة  وجتعل  العالم.  في  السكان 
بني  التحضر  عملية  للمدن  املتزايدة 

التحوالت االجتماعية العاملية األكثر أهمية 
والعشرين. الواحد  القرن  في 

والسلطات  املركزية  للحكومات  وميكن 
من خالل االستعداد للتحضر  احمللية، 

واالستفادة من مزايا التكتل وإدارة النمو 
اإلمنائية،  استراتيجياتها  من  احلضري كجزء 
أن تواجه حتديات النمو احلضري. لقد كانت 

والفنون،  واالبتكار  للتنمية  دائما مراكز  املدن 
وإذا أديرت املدن بشكل جيد ميكنها أن 

متثل إسهاما هاما في حتقيق االستدامة 
والبيئية. واالقتصادية  االجتماعية 

تعزيز القدرات الوطنية جلمع البيانات   .4

واستخدامها  السكانية  �والتوقعات 
استراتيجيات  تضع  أن  يجب  وحتليلها، 

بشكل  الناس  حول  املتمحورة  التنمية 
في  التغيرات  احلسبان  في  منهجي 

وأماكنهم،  وأعمارهم  السكان  تعداد 
السكانية  والتوقعات  البيانات  واستخدام 

واملؤشرات،  اإلمنائية  باألهداف  للتعريف 
يجب  كما  والبرامج.  السياسات  وكذلك 
البيانات  تصنيف  البيانات  منتجي  على 

الصلة  ذات  واالقتصادية  االجتماعية 
واملكان. والعمر  اجلنس  حسب  منهجيا 

التي  امللخصات  تؤكد كل  اليوم،  وإلى 
جملموعة  الفني  الدعم  فريق  يقدمها 

الديناميات  أهمية  على  املفتوحة  العمل 
احلد  في  املتمثل  التحدي  ويعد  السكانية. 

مع ضمان  رفاه اإلنسان،  الفقر وتعزيز  من 
نفس  في  الطبيعية  البيئة  استدامة 

الوقت، جزءا ال يتجزأ من األمناط والتحوالت 
السكانية.

تتيحها  التي  الفرص  ويتطلب استغالل 
االعتماد على  السكانية  الديناميات 

والوطنية  واإلقليمية  الدولية  الشراكات 
األكثر فعالية وقوة، مع التركيز على تبادل 

الفنية واملالية التي  املعرفة وتقدمي املساعدة 
َّكن الدول من تبني سياسات  من شأنها أن مت

تعتمد على األدلة وتراعي حقوق اإلنسان 
السكانية. والتوقعات  البيانات  حتددها 

النمو والتوظيف

النمو  املشاورات حول  املساهمون في  أجمع 
التوظيف  أن  على  كبير  بشكل  والتوظيف 

األهداف  أن يصبحا من  ينبغي  الالئق  والعمل 
إلى  اجلديدة  املركزية في اخلطة  اإلمنائية 

املستدامة  والتنمية  الشامل  النمو  جانب 
الفقر  دائرة  تعتبر مخرجا من  ال  فالوظائف 

والرجال  النساء  إنها تعطي  بل  فقط، 
واحترامها من جانب  الذات  بتقدير  شعورا 

العمل  يزيد عدم وجود فرص  ولذلك  اجملتمع. 
من سوق العمل عدم املساواة،  واإلقصاء 

ويقلل  االجتماعي،  التماسك  ويضعف 
واملؤسسات.  السياسية  القيادة  في  الثقة 
االقتصادي  النمو  بأن  أيضا  املشاركون  وأقر 

العمل،  لفرص  لصالح خلق مستمر  ضروري 
بتحويل  تطالب  دعوات  لكن كانت هناك 

النمو – نحو منو  إلى نوعية  دفة االهتمام 
ويقلل  يوفر فرص عمل وعمل الئق،  شامل 
اقتصاديا  ونحو منو مستدام  املساواة  عدم 

وبيئيا.  واجتماعيا 

واملستقبل احلاضر  في  التحديات 

تسلط املشاورات الضوء على التحديات 
اجلوهرية في عملية التوظيف والعمل الالئق 
في السنوات القادمة. ويتضمن هذا كل من 

التحديات الناجتة عن التباطؤ االقتصادي 
العاملي احلالي والقضايا الهيكلية. وال حتتاج 
بلدان عديدة حاليا توفير عمل الئق للنساء 

والرجال العاطلني كليا أو جزئيا فحسب، 
لكن  قُدر االحتياج العاملي للوظائف من أجل 

املستجدين على سوق العمل في الفترة ما بني 
2016 حتى 2030 بـ 470 مليون وظيفة.  
فأصبح ضعف العمالة وهشاشتها من 

حتديات التوظيف األساسية التي يواجهها 
معظم العالم النامي اليوم، حيث إن ما يفوق 

نصف عمال في البلدان النامية يعملون 
في القطاع غير الرسمي – )وأكثر من ثالثة 

أرباعهم في جنوب آسيا وأفريقيا جنوب 
الصحراء الكبرى(. ولم يعد احلصول على 

وظيفة ضمانا ضد الفقر- ألن عامل من كل 
ثالثة تقريبا يعيش مع عائلته في الفقر على 

مستوى العالم. وقد حتقق تقدما ملحوظا 
لتقليل عدد العمالة الفقيرة بعد زيادة القدرة 

اإلنتاجية والدخول على وجه اخلصوص، لكن 
معظم هذا التقدم حدث في شرق آسيا. هناك 

افتقار إلى احلماية االجتماعية األساسية، 
وإهمال في باملعاير الدنيا للسالمة والصحة 

في مقر العمل، في حني تفرض قيود على 
صوت العمال حريتهم في تكوين اجلمعيات. 

ويُحرم النساء والشباب في سوق العمل. 
ففي جميع املناطق، تقل مشاركة النساء عن 

الرجال في سوق العمل، وتنخفض بشكل 
خاص في الشرق األوسط وشما أفريقيا وجنوب 

آسيا – )حيث يقل عن 30 في املئة(. وتزداد 
احتمالية شغل النساء لوظائف في القطاع 

غير الرسمي أو الوظائف التي تتطلب مهارات 
بسيطة. وحتى إذا وُضعت املرأة  

األردن “البحث عن وظيفة هو رحلة شـاقة إلى املستحيل.” الوطنية،  املشاورات  والتوظيف،  الشباب  عمل  ورشة  في  املشاركني  أحد 
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على قدم املساواة مع الرجل وظيفيا، ينخفض 
راتبها عن الرجل بنسبة تبلغ 10 – 30 في 
املئة. أما الشباب حتديدا، فقد قست األزمة 
االقتصادية قسوة عسيرة عليهم، حيث إن 

عدد العاطلني من الشباب ارتفع إلى 3.5 مليون 
عاطل بني 2007 و2013 كما بلغت مستويات 

مقلقة في بعض االقتصاديات املتقدمة. 
ومع ذلك ال تكشف اإلحصائيات القصة 

الدراسات االستقصائية  حيث توضح  كلها: 
املفصلة تبني أن  40 - 70 في املئة تقريبا من 

الشباب في بعض البلدان تائهون فال تعليم وال 
عمل منتظم. 

وكشفت املشاورات عن التهميش احلاد 
لبعض الفئات في سوق العمل والتمييز 
بينهم مثل كبار السن، وسكان الريف، 

والشعوب األصلية،  واملعاقني، واألقليات 
العرقية والعنصرية، واملهاجرين. ويواجه 

هؤالء العاملني مشكالت التوظيف حتى في 
الظروف االقتصادية القوية؛ أما في أوقات 
الركود فإنهم يالقون املزيد من التهميش.

ضمنية مبادئ 

نُهج عديدة من شأنها  املشاورات  تقترح 
املعنية  املستقبلية  اخلطة  تطبيق  دعم 

أن  ينبغي  أوال:  وتوفير عمل الئق.  بالتوظيف 
والعدالة،  باحلقوق،  املتعلقة  املبادئ  تدعم 
التنمية  واحلد من عدم املساواة في خطة 

ملا بعد عام 2015. ثانيا: ال ينبغي أن تتعزز 
الواحدة  األرضية  على  القائمة  الُنهج 

تُترك مساحة  أن  وينبغي  كافة،  للسياسات 
تدرك  أن  ينبغي  ثالثا:  احمللية.  للسياسة 

الهيكلي  التحول  إلى  احلاجة  اخلطة 
االقتصاديات  أقل  وال سيما  لالقتصاديات 

الهيكلي في  بالتحول  ويُقصد  منوا. 
التحول من مرحلة  النامية  البلدان  أغلب 

الزراعية  املنتجات  وحتضير  املعادن  استخراج 
إنتاجية  أكثر  أعمال  ممارسة  إلى  وتصديرهما 

البلدان  ذات قيمة مضافة. ومبجرد أن تصل 
يكتسب  التنمية،  في  أعلى  إلى مستويات 

حتول آخر أهمية كبرى – الذي مييل أكثر 
الطاقة  تستخدم  التي  القطاعات  ناحية 

الكربون.  انبعاث  وتقلل من  أعلى،  بكفاءة 
رابعا: ينبغي أن توفر اخلطة اجلديدة دورا 

العامة،  توفير “السلع”  للدولة في  أعظم 
وسد الفجوات بني األسواق، على أن 

يصاحب هذا الدور قدر أكبر من املساءلة 
املشاورات  توضح  خامسا:  للحكومات. 
الدور  الدولي ينبغي أن يلعب  أن اجملتمع 

العامة  “السلع”  توفير  في  الرئيسي 
األضعف. أعضائه  ومساعدة  العاملية، 

البحث عن حلول

النمو  املشاورات حول  املشاركون في  أوصى 
السياسات  من  عدد  بتطبيق  والتوظيف 

التعزيز  إلى  الرامي  الهدف  لتحقيق 
وحتقيق  الالئق،  والعمل  للتوظيف  الفوري 

وأدرك  البيئية.  واالستدامة  الشامل  النمو 
االقتصادية  القطاعات  أن  املشاركون 

وقدرتها  النمو  ديناميات  حيث  من  تختلف 
تعزيز  ينبغي  ولذلك  فرص عمل.  على خلق 

األفضل في خلق فرص عمل  القطاعات 
وتبني  الهيكلي.  التحول  على  تساعد  كي 
املتنوعة  للقطاعات  اخملتلفة  السمات  أن 

والصناعات  والتصنيع،  كالزراعة،   –
حتتاج   – اخلدمات  وقطاع  االستخراجية، 

قدمت  كما  متباينة.  عمل  سياسات  إلى 
الهادفة  التوصيات  من  عددا  املشاورات 

لصناعة الفارق في عملية التنمية واحلد من الفقر. ووفقا “ لنوعية التوظيف وليس عددها الرصيد األكبر 
ملصطلحات فقر الدخل هناك تسلسل هرمي ملتوسط 

الدخل، حيث يأتي املوظفني الرسميني على القمة، 
ويليهم العمال ذوي األجور الرسمية، ثم يتبعهم – من 
دائرة العمالة غير الرسمية – املوظفون غير الرسميني، 
والعمال ذي األجور غير الرسمية، وأصحاب العمل احلر، 

وعمالة اليومية، والعمالة الصناعية العاملة من املنزل، 

�وأسر العمال املساهمني بال مقابل.”
مشارك في املناقشة حول النمو والتوظيف

ال يتعدى 10 أو 15 في املئة. واآلخرون في أغلب البلدان “في أفريقيا... معدل العاملني في القطاع الرسمي 
يعملون بطريقة ما في مجاالت أخرى تنحصر بني الزراعة 
أو القطاع غير الرسمي. وتعاني شريحة عمالية ضخمة 
من الفقر ليس ألنهم ال يحركوا ساكنا؛ بل ألنهم مهما 

فعلوا، ستبقى القوة اإلنتاجية منخفضة، ودخلهم 

�منخفض انخفاضا يصورهم حقا كعمال فقراء.”
تنزانيا من  مشارك 

الكبار. فهم يعانون كثيرا؛ فالعديد ال يحصل على رد من “يساورنا القلق حيال البطالة التي يعاصرها أخوتنا 
الشركات ووكاالت التوظيف املتقدم إليها، مما يجعلنا 

�نتساءل عن القدر الذي ينتظرنا بعد إنهاء الدراسة.”
توغو الوطنية،  املشاورات  املدارس،  فتيات 
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إنتاجا.  األكثر  القطاعات  لتدعيم 
وأكدت املشاورات على الدور املركزي 

العيش واألمن  توفر ُسبل  التي  للزراعة 
لكن  السكان.  للمليارات من  الغذائي 

الرئيسي في العديد من نظم  التحدي 
الزراعية الصغيرة هو قلة اإلنتاج.  احليازة 
وزيادة اإلنتاج أمر ضروري لزيادة الدخول ملا 

يزيد على حد الكفاف، مع توفير  الغذاء 
في الوقت نفسه للمزيد من الناس دون 

املوارد الطبيعية.  زيادة كبيرة في استهالك 
وينبغي أن يصاحب تدابير زيادة اإلنتاج – 
مثل حتسني فرص احلصول على املدخالت 

واالئتمان – تنمية ريفية غير زراعية وحتسني 
الوصول إلى األسواق، ألن تنمية األسواق 
أن تقلص املسافة بني  الريفية تستطيع 

ومن ثم تقلل من  واملنتجني،  املستهلكني 
النقل. لعملية  البيئية  التكاليف 

التنمية  وأعاد املشاركون إلى خطة 
الصناعية  القطاعات  احلوار حول تطوير 
النمو،  التي متلك إمكانات حتفز عملية 

وتزيد من فرص العمل، وتؤدي إلى التحسني 
ومن  املعيشة.  املستمر في مستويات 

املرجح أن الصناعات ذات وفورات اإلنتاج 

إنتاج وأجور أعلى.  الكبير ستحقق معدالت 
إلى وجود  حيث متيل القطاعات الصناعية 

العالية فيها على توفير فرص  القدرة 
العمل، خاصة إذا وُضع في االعتبار توفير 

فرص عمل مباشرة وغير مباشرة. ومع ذلك 
الصناعي  التقدم  املناقشون مبعاجلة  أوصى 

التنمية ملا بعد  معاجلة دقيقة في خطة 
عام 2015– بحيث نتجاوز مرحلة إنتاج 

السلع إلى مرحلة إنتاج ذات قيمة مضافة 
إنتاجية أعلى مهارة،  أعلى، ونرتقي إلى 

الروابط بني الصناعات كثيفة رأس  ونبني 
املال وبقية االقتصاد، وحتفيز الصناعات ذات 

الكفاءة األعلى في استخدام الطاقة.
القدرة احملدودة  وانتقد املشاركون 

على  االستخراجية  الصناعة  لقطاعات 
توفير فرص عمل، باإلضافة إلى اآلثار 

إال أن منو  بالبيئة،  التي تُلحقها  السلبية 
يوفر  أن  الصناعات االستخراجية ميكنه 
الدخل من  فرصا في للبلدان منخفضة 

أجل النهوض باملوارد الضرورية التي ميكن 
البشرية.  التنمية  في مجال  استثمارها 

ولذلك أوصى املشاركون بالربط بني 
والقطاعات  االستخراجية  القطاعات 

األخرى من خالل توظيف اإليرادات املالية 
لدعم تطوير  االستخراجية  الصناعات  من 

وللحد من  التوظيف،  القطاعات كثيفة 
املوارد املعدنية غير املتجددة على  استخراج 

بفرض  واالستهالكي  اإلنتاجي  املستويني 
الضرائب، ورفع الدعم عن االستهالك.

املزدوجة  الطبيعة  املشاركون  والحظ 
لقطاعات اخلدمات؛  فخدمات السوق  - 

التجزئة  أو بيع  بالتوزيع  كاخلدمات اخلاصة 
أو املاليات – تتبع مسار القطاعات 

أيضا  اخلدمات  وتتضمن هذه  “اإلنتاجية”. 
قطاعات كبيرة غير رسمية ووظائف 

ضعيفة اجلودة، مما يجعلها “فرص املالذ 
األخير” لدى الفقراء القاطنني في املناطق 

ويترتب على  الريف.  احلضرية واملهاجرين من 
إلى القطاعات احلضرية غير  حركة السكان 
التخطيط  السريعة سيئة  الزيادة  الرسمية 

التوصيات  فشملت  العشوائي؛  للتحضر 
زيادة اإلنتاجية، وحتسني ظروف العمل في 
قطاعات اخلدمات، فضال عن اتخاذ تدابير 

خلق فرص عمل في قطاعات أخرى، وال سيما 
الريفية. املناطق  في 

اعتبر “التوظيف” من االهتمامات الرئيسة خالل املشاورة في محافظة مونتي بالتا خلطة تنمية ما بعد 2015 في جمهورية الدومينيكان 
)مصدر الصورة: سارة روميرو /برنامج متطوعي األمم املتحدة/ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي(
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يجب أن تصاحب السياسات القطاعية 
تدابير أخرى

املتناهية  املشاريع  أن  املشاورات  وأبرزت 
الرسمية  وغير  والصغيرة،  الصغر، 

حلجمها،  نظرا  متعددة  عوائق  تواجه 
احمللية  االقتصاديات  مع  ارتباطها  وعدم 
الصناعة،  أو  الزراعة،  أُقيمت في  سواء 
وقطاعات  االستخراجية  القطاعات  أو 
الريفية  املناطق  في كل من  اخلدمات، 

تدابير  باتخاذ  املشاورات  وأوصت  واحلضرية. 
دعم خاصة لهذه املشروعات – مثل 

وخدمات  التمويل  على  األفضل  احلصول 
القانونية،  حقوقهم  وتعزيز  األعمال؛  تطوير 
وحتسني  اخلاصة  امللكية  وحقوق  والتجارية، 

على  والتشجيع  التنظيمية؛  العمليات 
هذه  وربط  والتعاونيات؛  اجلمعيات  تشكيل 

القطاع  في  الشركات  بكبرى  املشاريع 
الرسمي.

أنه  واقترح املشاركون في املشاورات 
متسقة  اقتصادية  سياسات  تطبيق  ينبغي 

وتعالج  إلى توفير فرص عمل،  تهدف 
هذه  وتشمل  احملددة.  اإلمنائية  احتياجاتها 

السياسات – على سبيل املثال – صندوق 
الذي  الكلي  االقتصاد  أدوات سياسات 

يهدف إلى توفير فرص عمل  بزيادة معدل 
السياسات  العام عن طريق  االستثمار 

التمويل عبر  وحتسني احلصول على  املالية، 
واملالية.   النقدية  السياسات 

السياسات  باتباع  املشاورات  وأوصت 
تقليص  أن تساعد في  التي تستطيع 
الدخول مثل سياسية  بني  الفجوات 

اجلماعية،  واملفاوضة  االجتماعية،  احلماية 

التصاعدية،  والضرائب  لألجور،  األدنى  واحلد 
وطالب  والتنظيمية.  القانونية  والتدابير 

االعتراف  أكبر من  املشاركون مبساحة 
االجتماعية  احلماية  نظم  مبساهمة 

الفقر وعدم  للحد من  العاملية  أو  الشاملة 
بزيادة  العمل  ودعم توفير فرص  املساواة، 

ولتعمل كضوابط  البشري،  املال  رأس 
تدابير  وحتتاج  الركود.  أوقات  تلقائية في 

االجتماعية  واخلدمات  االجتماعية  احلماية 
التحديد،  على وجه  النساء  أن تستهدف 
الريفية.  املناطق  في  القاطنني  والفقراء 
االجتماعي  األمن  تتطلب  الفئات  فهذه 

وتدهور  والكوارث،  املناخ  تغير  كالوقاية من 
األكثر  اإلنتاج  مع  والتكيف  الطبيعية،  املوارد 

وملعاجلة  الطاقة.  كفاءة في استخدام 
االجتماعية  احلماية  نطاق  توسيع  حتديات 

أوصى  الرسمي،  غير  القطاع  لتشمل 
احلماية  نطاق مستويات  بزيادة  املشاركون 

وتشكيل  الضرائب،  من  املمولة  االجتماعية 
للمشروعات  التابعة  والتعاونيات  اجلمعيات 
الرسمية.  وغير  والصغيرة  الصغر  املتناهية 

احلماية  تدابير  بني  اجلمع  حيث سيمكن 
الناس من  العمل  وفرص  االجتماعية 

االندماج مع اجملتمع وسوق العمل بدال من أن 
للفوائد. سلبيني  متلقني  يصبحوا 

قانونية  تدابير  املشاورات بصياغة  ونادت 
تعمل  العمل  أسواق  جلعل  وتنظيمية 

بكفاءة وإنصاف أكبر مثل اعتماد قوانني 
اإليجابي،  والتمييز  التمييز،  مكافحة 

وحتديد احلد األدنى لألجور، ودعم املفاوضات 
اجلماعية، ومتكني املرأة من حق التملك على 
قدم املساواة مع الرجل، ومؤسسات اللجوء 

والتعليم،  املظالم،  في  والنظر  القضائي 
ورفع درجة الوعي باحلقوق.

حيال  املتزايد  القلق  املناقشات  وعكست 
وأوضح  النمو؛  لعملية  البيئية  االستدامة 

واالستدامة  النمو  بني  املقايضات  املشاركون 
البلدان  في  املناقشات  ودارت  البيئية. 

املناخ  تغير  تأثير  فقرا حول  األكثر  واجملتمعات 
الناس.  املوارد على سبل عيش  وتزايد ندرة 
متوسطة  البلدان  في  الريفية  املناطق  في 
باتخاذ  ومطالبات  أكبر  وعي  الدخل هناك 

واإلنتاج،  االستهالك،  نظم  لتغيير  إجراءات 
من  املشاركون  وعبر  التحتية.  والبنية 

إلى سياسات  احلاجة  املتقدمة عن  البلدان 
بإسراف،  من شأنها احلد من االستهالك 

أكثر كفاءة  بنية حتتية  في  استثمارات  وخلق 
والتأكيد  والطاقة،  املوارد  استخدام  في 

وأوصى  امللحة لهذه اإلجراءات.  على احلاجة 
وتدابير  متعددة  بسياسات  أيضا  املشاركون 

واملعايير،  التنظيمية،  اللوائح  مثل  تنظيمية 
العامة  واملشتريات  والدعم،  والضرائب، 
النظم  إلى  باإلضافة  واملثبطة،  احملفزة 
“السلع”  لتمويل  الدولية  واملؤسسات 

العاملية. البيئية 
احلصول  معدالت  تزايد  من  الرغم  وعلى 

بقاع  في  التعليم  مبستويات  جميع  على 
منتشرة  نقائص  هناك  العالم،  من  كثيرة 

اجلودة  حيث  من  التعليم  نظم  في 
اخللفيات  من  فالشباب  واإلنصاف.  والصلة 

األصلية  الشعوب  ومن  والريفية  الفقيرة 
على  احلصول  من  شديدا  حرمانا  محرومون 

وإمتامها  التعليم  من  العليا  املستويات 
حياتهم.  باكر  في  للتعليم  الفتقادهم 

تنمية  بتحسني  املشاركون  وأوصى 
نظم  وتطوير  التعليم،  ونظم  املهارات 

والرجال،   النساء  تدريب  وإعادة  التدريب 
التدريب  جلعل  خاصة  تدابير  واتخاذ 

وتعزيز  اإلعاقات،  لذوي  شامال  والتعليم 
األكادميية  واجلهات  احلكومة  بني  التعاون 

اخلاص. والقطاع 
باالعتراف بصوت  املشاورات  وطالبت 

العمال  منظمات  بني  احلوار  وتعزيز  العمالة، 
غيرها  وكذلك  العمل  أصحاب  ومنظمات 

للعاملني  املمثلة  املدني  اجملتمع  منظمات  من 
املشاركون  وطالب  الرسمي.  القطاع غير  في 

منظمات  يتخطى  موسع  اجتماعي  بحوار 
الرسمي.  القطاع  في  العاملني 

بالغة عن اآلثار املباشرة.]…[ وعادة ما تزداد مضاعفات “تزداد أهمية اآلثار غير املباشرة للقطاع الصناعي زيادة 
العمالة عن املضاعفات التي حتدثها القطاعات األخرى؛ 
وتبرهن األدلة أنه مع خلق كل فرصة عمل في القطاع 

�الصناعي يتوافر فرصتان أو ثالث فرص عمل.”
مشارك في املشاورات حول النمو والتوظيف
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السياسة  تدابير  أن  املشاورات  وبينت 
إلى  األهداف حتتاج  احمللية جتاه هذه 

السياسة  واتساق  داعمة  عاملية  مؤسسات 
ما  دولة  في  املطبقة  فالسياسات  الدولية؛ 
في  التنمية  نتائج  على  كثيرا  تأثيرها  ميتد 

ذلك عبرت  الرغم من  وعلى  أخرى.  بلدان 
نظام  عجز  حيال  القلق  عن  املشاورات 

التحديات  مواجهة  على  العاملي  احلكم 
اجلماعية.

املكاسب  بتعزيز  املشاركون  وطالب 
العديد  وانتقد  الدولية،  للتجارة  من  التنمية 

للتجارة  املفاجئ  للتحرير  الضارة  اآلثار 
العمال ذوي املهارات  املال على  وتدفقات رأس 

ولوحظ  األخرى.  والفئات  واملزارعني،  احملدودة، 
لاللتزام  التي تسعى جاهدة  البلدان   أن 

نظرا  تواجه حتديات  هيكلية  حتوالت  بإجراء 
ومع ذلك حذر املشاركون  التجارة.  إلى عوملة 

الثنائية  التجارية  االتفاقات  شيوع  أن  من 
رصدها  ينبغي  اإلقليمية  ودون  واإلقليمية 

بإجراء  وطالبوا  التنمية.  على  لتأثيرها 
لتوفير  العاملي  التجارة  نظام  في  إصالحات 

لبناء  الساعية  للبلدان  متكينية  بيئة 
اإلنتاجية. قدراتها 

إلى  احلاجة  على  املشاركون  وشدد 
التقلبات  من  للحد  دولي  مالي  نظام  إدارة 

في  املساواة  وعدم  املفرطة  واخملاطرة 
والحظوا  املكافآت.  وإعطاء  الدفع  عمليات 

تدعم  أن  ينبغي  املالية  النظم  أن 
باخلطوات  وإقرارا  اإلنتاجية.  للقطاعات 

بداية  في  املسار  هذا  في  املتخذة  اإليجابية 
أشار  العاملية،  واملالية  االقتصادية  األزمة 

وأكدت  مازال طويال.  الطريق  أن  املشاركون 
بيئة  لتأسيس  احلاجة  على  أيضا  املشاورات 

املعرفي  والتبادل  التقني  للتحول  مالئمة 
حرية  أكثر  تبادل  أجل متكني  من  البلدان  بني 

التقنية  وباألخص  البلدان،  عبر  للتقنية 
الطاقة  تستخدم  أو  تولد  التي  املبتكرة 

امللوثة  الطاقة  مصادر  من  تقلل  أو  املتجددة 
. للبيئة

في  ملحوظة  بزيادة  العديدون  وتنبأ 
القادمة  العقود  في  الهجرة  معدالت 

الالئقة  العمل  فرص  إلى   لالفتقار  نتيجة 
وزيادة عدم املساواة  البلدان املصدرة،  في 

السكانية.  والديناميات  البلدان،  بني  البالغة 
الدولي  أن اجملتمع  املشاورات  وجتلى من 

إلى قواعد ومؤسسات لدعم  في حاجة 

وحلماية  احلدود،  عبر  العمال  انتقال  حركة 
من  الهجرة  فوائد  ولتعزيز  حقوقهم، 

وإليهما.  واملستقبلة  املصدرة  البلدان 

والغايات األهداف 

بذاته  قائد  بتبني هدف  املشاورات  أوصت 
وقد  والتوظيف.  الشامل  بالنمو  يُعنى 

الغايات  من  الهدف سلسلة  يشمل هذا 
لتضع  بعناية  صيغت  التي  التوظيف  حول 

غير  العمل  قياس  االعتبار صعوبات  في 
وأوصى املشاركون األخذ في  الرسمي. 
مثل  بالنمو  املتعلقة  الغايات  االعتبار 

واحلد من  اإلنتاجية،  وزيادة  الهيكلي،  التحول 
االجتماعية  احلماية  وتغطية  املساواة،  عدم 

تكييف  ينبغي  ذلك،  وعالوة على  وأثرها. 
املال  رأس  االعتبار  لتأخذ في  الغايات 

حجر  إرساء  ويحتاج  والبشري.  الطبيعي 
ومالحقة ركب  األساس بحلول عام 2015 

وآليات  البيانات  تعريفات  تناسق  إلى  التقدم 
استقصاء  إجراء  عن  فضال  االستقصاءات، 

العالم.  العاملة حول  القوة  موسع عن وضع 

املراهقون في مشاورة خطة ما بعد 2015، سان خوسيه، أوباال، كوستاريكا )مصدر الصورة: صندوق األمم املتحدة للسكان - كوستاريكا / جرودريجز(
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االستدامة البيئية

طرأت  التي  الرئيسية  التغيرات  من 
عندما   2000 عام  منذ  العالم –  على 

 – لأللفية  اإلمنائية  األهداف  وُضعت 
من  بها  نقترب  التي  املتزايدة  السرعة 

بالفعل  تخطيناها  والتي  الكوكب،  حدود 
الذي  اآلخر  والتغير  احلاالت.  بعض  في 

تغير  آثار  بحدة   الشعور  زيادة  أيضا  طرأ 
على  الشديدة  املناخية  وبالظواهر  املناخ، 

زادت  قد  أخرى  ومن جهة  التحديد.  وجه 
عن  فضال  الكوكب،  بحدود  الوعي  درجة 

فقد  وجودها.  على  العلمي  الدليل  توافر 
وحقوق  البيئة  بني  رابط  بوجود  الوعي  منى 

اجليل  وباألخص حقوق هذا  اإلنسان – 
على  احلصول  في  املستقبلية  واألجيال 

وصحية.  نظيفة  وبيئة  طبيعية،   موارد 
الهدف  في  الروابط  هذه  تنعكس  ولم 

التي  لأللفية  اإلمنائية  األهداف  من  السابع 
املنعزلة  الُنهج  من  شديدة  معاناة  عانت 

اإلمنائية  األهداف  بنية  شجعتها  التي 
شامل  إرشادي  إطار  غياب  ويعنى  لأللفية. 

هدفا  أصبحت  البيئية  االستدامة  أن 
مبدأ  يكون  أن  من  بدال  وثقيال  منفصال 

اإلمنائية. األهداف  جميع  في  مكمال  ضمنيا 
معترفا  العاملي  اخلطاب  تطور  وقد 

األبعاد  خالل  من  التكامل  حتقيق  بأن 
اخلاصة  والبيئية  واالقتصادية  االجتماعية 

منافع  إلى  ستؤدي  املستدامة  بالتنمية 
الروابط  بوضوح  اآلن  وأقرت  عديدة. 

أقرت  كما  والبيئة،  الفقر  بني  القائمة 

الفقر  من  احلد  التي  بني  الترابط  حقيقة 
البيئية.  واالستدامة 

الروابط: االستدامة البيئية املتكاملة

قرر أصحاب املصلحة في املشاورات حول 
الروابط  على  التركيز  البيئية  باالستدامة 
واالقتصادية  البيئية  األبعاد  بني  املتداخلة 
البيئية.  باالستدامة  اخلاصة  واالجتماعية 

للُنهج  الواعي  التجنب  الهدف هو  وكان 

االستدامة  مع  التعامل  وعدم  املنعزلة، 
فكانت  بذاتها،  قائمة  كقضية  البيئة 

النتيجة أن أغلب األصوات نادت بأال تدمج 
خطة ما بعد عام 2015 بني األبعاد الثالثة 
تتبنى  لكنها  فحسل،  املستدامة  للتنمية 

اإلنسان،  وحقوق  قيما كاملساواة،  أيضا 
منافع  لتحقيق  التكيف  على  والقدرة 

رفاه اإلنسان داخل حدود  متعددة لتحسني 
الكوكب.

وخدمات  الطبيعية  املوارد  وأصبحت 
أساسية  مساهمة  مبثابة  البيئية  النظم 

سبل  )كتوفير  األساسية  االحتياجات  لتلبية 
العذبة(،  واملياه  والغذاء،  واملأوى،  العيش، 

واحلد من عدم املساواة في السياقات 
التحدي هو ضمان  وصار  واحلضرية.  الريفية 
تدابير  إلى  البيئية  االستدامة  عوامل  حتليل 

تهدف إلى حتسني حياة الفقراء، مبا في 
اإلمدادات  بزيادة  املتعلقة  التدابير  ذلك 

والصرف  والطاقة،  واملياه،  الغذائية، 
الصحية،  والرعاية  والتعليم،  الصحي، 

واملسكن، واألمن، إلخ. وعلى الرغم من ذلك 
في حني أن  فاالحتياجات األساسية فورية، 

بهدف  غالبا  تُبتكر  لم  املتوافرة  الوسائل 
املدى على  والطويل  املباشر  تأثيرها  احلد من 

اإلمنائية  األهداف  أوجه قصور   البيئية “من  الغايات  بني  الصريح  الرابط  غياب 
احلد  بأهداف  املتعلقة  الغايات  مع  ومؤشراتها 

الصحة.” وتطوير  الفقر،  �من 
البيئية االستدامة  حول  اإللكترونية  املناقشة  في  مشارك 

رسمة طالب في الثانية عشر من العمر باملدرسة اإلبتدائية في شمال بلدة بلوزين عن قضية البيئة 
)مصدر الصورة: أعمال األمم املتحدة في مونتينيغرو(
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التنمية  األمر ممارسات  وقد وضع هذا  البيئة. 
احلالية على مسار غير مستدام. وال شك 

أن بلوغ هذا احلق هو قضية “انتصار أو 
انكسار” خلطة ما بعد عام 2015.

وقت  السكانية من  الديناميات  وذُكرت 
آلخر في هذه املشاورات. وُسلط الضوء أيضا 
والعشوائية  السريع  التحضر  معدالت  على 
البيئي،  والتدهور  الفقر،  ترسخ ظروف  ألنها 

ومع تخطيط  الصحية.  احلياة غير  وأمناط 
للعيش في  لالنتقال  العالم  ثلثي سكان 

املدن بحلول عام 2050؛ يتطلب من إطار 
ما بعد عام 2015 أن يدفع إلى خلق بيئات 
على  بالعمل  وصحية  ومستدامة  حضرية 

النقل  ووسائل  بالعشوائيات،  للنهوض 
مبا  العيش في احلضر،  املستدامة وسبل 

واملساحات  النظيف  الهواء  توفير  ذلك  في 
اخلضراء.

إلى حتديات  الروابط  وناقشت املشاورات 
املتعلقة  التحديات  تلك  مثل  الصحة – 

الكتلة  بسبب  الداخلي  الهواء  بتلوث 
الفحم  ومواقد  املستدامة  غير  احليوية 

الدخل.  ومتوسطة  منخفضة  البلدان  في 
الناشئة  اخملاطر  أيضا  املشاورات  وناقشت 
في بلدان عديدة أمام الفقراء في املناطق 
اعتمادا  يعتمدون  ما  غالبا  الذين  الريفية 

وخدمات  الطبيعية  املوارد  على  مباشرا 
غالبا  يتعرضون  والذين  البيئية،  النظم 
املناخ.  تغير  مثل  البيئية  األخطار  خملاطر 

تعرضا  أيضا  احلضر  يتعرض سكان  وباملثل 
كما  الطبيعية.  الكوارث  خملاطر  متفاوتا 

ناقشت املشاورات مناذج لسوء إدارة أو عدم 
إدارة املوارد الطبيعية حيث يؤدي ندرة املوارد 

نزاعات محلية.  إثارة  إلى 

�زيادة الوعي بالقضايا، 
واالستجابات الناقصة

أوضحت املناقشة – أنه على الرغم من 
البيئية  االستدامة  الوعي بقضايا  زيادة 
ناقصة وال  باتت  احلالية  –فاالستجابة 

واملعقدة  املتعددة  التحديات  تتواكب مع 
ومع  والكوكب.  التي يواجهها السكان 

ذلك اشترك أغلب املشاركني في املشاورات 
في نظرة تفاؤلية بأن االبتكار والُنهج 

املعرفة  أننا منتلك  إلى  املتكاملة يشيرا 
والقدرة والطموح على إعادة توجيه مسار 

التنمية املستدامة صوب خطة عاملية ال 

تعكس األهداف املشتركة فقط، بل حتتضن 
العامل  لكن سيظل  اخملتلفة.  واقعنا  حقائق 
الرئيسي للوصول إلى اتفاق  هو حاجتنا إلى 
خطة حتولية ال استجابات إضافية متنافرة، 

قد حتقق مكاسب على املدى القصير، لكنها 
الفعال بني  التكامل  ليست كافية إلحداث 

واالقتصادية  واالجتماعية  البيئية  األبعاد 
واختتم  املستدامة.  التنمية  لتحقيق 

املشاركون في املشاورات حول االستدامة 
يتطلب  التحولي  التغير  أن  البيئية موضحني 

أربع مجاالت رئيسية على  تركيزا على 
واحلكم  التحول االقتصادي،  التحديد:  وجه 

والتعليم. والتمكني،  احمللي  العمل  واملساءلة، 

املزيد من التقدم يلزمه تغيرا حتولياً في أربع 
مجاالت رئيسية

حتددت احلاجة إلى مراجعة مناذج النمو 
احلالية كقضية حاسمة في  االقتصادي 

هذه املشاورات، وكذلك في املشاورات 
حول معاجلة عدم املساواة، والنمو 

ويتعني على منوذج  والصحة.  والتوظيف، 
النمو االقتصادي احلالي أن يتحول من أجل 
االقتصادية عن استخدام  اإلنتاجية  فصل 

أيضا تغيير  كما حتدد  الطبيعية.  املوارد 
االقتصادي كدافع  النمو  كيفية قياس 

نقيس  التي  فالطريقة  للتحول:  رئيسي 
بها التقدم ال بد أن يتخطى مؤشرات الناجت 
احمللي اإلجمالي وحدها، لتأخذ في اعتبارها 

الصلة.  ذات  واالجتماعية  البيئية  التداعيات 
إال أن املشكلة اجلوهرية هي غياب املساءلة 

عن رأس املال الطبيعي عادة فال يدمج 
عند صنع القرار االقتصادي. فنتج عن ذلك 

انخفاضا  الطبيعي  املال  رأس  انخفاض قيمة 
توظيفا غير مستدام.  وتوظيفه  كبيرا، 

تقييم  أكبر على  بتركيز  املتناقشون  وطالب 
والحظوا  البيئة،  العوامل اخلارجية على  آثار 

هناك أساليب وأدوات وأمثلة موجودة 
آثار  بالفعل املوضوعة لتأخذ في االعتبار 
وتزيد من  البيئة،  العوامل اخلارجية على 

دمج البيئة في دائرة صنع القرار عبر – على 
املال الطبيعي،  الذكر –محاسبة رأس  سبيل 

والدفع مقابل خدمات  البيئية،  واحملاسبة 
وعلى احلكومات أن  النظم اإليكولوجية.10  

تقوم بدور حيوي لتوجيه هذا التغير إلى 
مساره الصحيح من خالل الضرائب واحلوافز، 

لكنها  وغيرها؛،  ونظام احلصص )الكوتا(، 
بحاجة إلى أن تكون قادرة على االعتماد 

ليلتزموا  واملستهلكني  اخلاص  القطاع  على 
أمناط  لتغيير  ومسؤوليتهم  بأدوارهم 

تغييرا جوهريا. واإلنتاج  االستهالك 
وفي هذا الشأن، البد من األخذ في 

االعتبار دور القطاع اخلاص واألسواق؛ 
فاألسواق والتعاونيات ميكن أن يكون لها 

باستخدام  املتعلقة  القرارات  تأثير قوي على 
املوارد الطبيعية؛. كما أن جميع أنواع 

األعمال– مبا في ذلك املشروعات املتناهية 
ميكنها  واملتوسطة –  والصغيرة،  الصغر، 
أن تكون دوافع هائلة للتغيير بتوضيح أن 

املستدام )مثل االستخدام  اإلنتاج  عمليات 
وإنتاج  السامة،  الكيمائية  للمواد  احملدود 

االجتماعية(  التنمية  وبرامج  أنظف، 
أننا  ورغم  اقتصادية.  أرباح  بإمكانها حتقيق 

بدأنا ندرك األدوار احملتملة للقطاع اخلاص 
إدراكنا  يتخط  لم  احملتملة ومسؤولياته، 

اللذين من خاللهما  واملدى  الكيفية  نقطة 
يستطيع القطاع اخلاص أن يساعد في 

الوقت  االستجابة بشكل هائل هائلة في 
املناسب – بجانب احلكومات واجملتمع املدني 

القابلة  املوارد  الطبيعية، “متى تتضاءل  املوارد  وتتدهور  لالستهالك؛ 
املعتمدين على  السكان  تتأثر ُسبل عيش 

�هذه املوارد تأثرا شديدا.”
مشارك من إثيوبيا، املناقشة اإللكترونية حول االستدامة البيئية



للجميع الكرامة  مع  مستدام  مستقبل   | نريد  الذي  العالم   : صوت  132     مليون 

نواجهها.  التي  البيئية  التحديات  إلى   –
التحولي  التغير  من أجل  نداء  وُجه  كما 
دورا  تلعب  فاحلكومات  واملسائلة؛  احلكم  فى 
تكامل  لتعزيز  إطار متكيني  في وضع  رئيسا 

الشاملة  واالجتماعية  البيئية  القيم 
اخلاص  القاطع  وإلشراك  لقطاعات عديدة، 

التغيير  تناغم  لضمان  املدني  واجملتمع 
ملبادئ  وعكسه  احمللية،  التطلعات  مع 

على  االجتماعية  والعدالة  اإلنسان  حقوق 
املشاركني  العديد من  ورأى  املستويات كافة. 

وعدم  بالفساد،  مرتبطة  البيئية  األضرار  أن 
الوظيفي  واالختالل  التشريعات،  كفاية 

التشريعات  إنفاذ  في  والتهاون  للمؤسسات، 
احلكم  لكن  املعلومات.  ونقص  املوجودة، 
لدفع  اجلوهرية  العناصر  من  أيضا  اعتبر 

هناك  وكانت  التحولي.  التغيير  ملسار 
والقدرات  املؤسسات  بتعزيز  مطالبات 

متكينية  بيئة  خللق  املستويات  جميع  على 
متعدد  واحلكم  املتعددين  املصلحة  ألصحاب 

ذلك محفزات  مبا في  واملشاركة،  املستويات 
كما  املتكاملة.  والُنهج  اجلماعي،  العمل 

القانون ودور احلكومات في  اعتبر أن سيادة 
أمر  تنظيمية  وأطر  مالئمة  وضع سياسة 

أساسي.
وبيئية  اجتماعية  معاير  صياغة  وينبغي 

الوطني  املستويني  على  وتفعيلها  مقبولة 
الشفافية  إلى  دعوات  وكانت هناك  والعاملي، 

القرار على جميع  واملساءلة في صنع 
إدارة  وباألخص على مستوى  املستويات، 

والتجارة  واستخراجها،  الطبيعية،  املوارد 
على  الضوء  ُسلط  كما  التجاري.  والتبادل 

حاسم  كعنصر  املعلومات  إلى  الوصول 
نداءات  أيضا  والحت  العملية.  في هذه 
والبيئية،  االجتماعية  بالعدالة  تطالب 

عليا  إلى هيئة  باحلاجة  البعض  اقتراح  مع 
الدولية  اجلنائية  احملكمة  مثل  للمراقبة 

اجملتمع  متكن  قد  التي  البيئة  بجرائم  املعنية 
واخلاص  العام  القطاعني  املدني من حتميل 

حياتهم.  على  البيئية  التأثيرات  مسؤولية 
التمكني  تعزيز  أيضا  املشاركون  واقترح 
تأسيس  عبر  احمللية  للمجتمعات  القانوني 

على  الصني –  ففي  بيئية محلية.  محاكم 
بيئية  محكمة   47 املثال –تأسست  سبيل 

استجابة   2009 عام  منذ  متخصصة 
االجتماعية  االحتجاجات  ملستويات 

في حني  البيئية،  اآلثار  بسبب  املتصاعدة 
البيئية  احملكمة  قانون  الهند صدر  في  أنه 

متكينية  بيئة  لتأسيس   2010 في  الوطنية 
احملاكم  لنظام  املستقبلي  للتأسيس  متهيدا 

وهذان  العالم.  في  األكثر شموال  البيئية 
منوذجان مهمان من وسط ما يتعدى 350 
السنوات  في  عامليا  ظهرت  بيئية  محكمة 

بوصول  اجملتمعات  تطالب  حيث  األخيرة 
للعدالة. أوسع 

الثالث  التحولي  بالتغير  يتعلق  وفيما 
اتفاق واسع النطاق على أن  كان هناك 

أصحاب  من  وغيرها  احمللية  اجملتمعات 

وخدمات النظم البيئية، إال أن متتعهم بحقوق اإلنسان املواضيعية باتت أكثر عرضة للخطر “غالبا ما يعتمد فقراء الريف في سبل عيشهم اعتمادا مباشرا على املوارد الطبيعية 
نتيجة للمخاطر البيئة النابعة من – على سبيل املثال ال احلصر – صور تغير املناخ كتغير 

أمناط سقوط األمطار، وكالظواهر املناخية الشديدة املتكررة احلدوث. ويتعرض قاطنو احلضر – 
خاصة قاطنو املستوطنات العشوائية الواقعة في مناطق معرضة للخطر – تعرضا متفاوتا 

خملاطر الكوارث الطبيعية، والضعف البيئي املتفاقم للنمو السكاني والتحضر العشوائي، 

�التهديد بتجاهل حقوقهم اإلنسانية.”
الصندوق العاملي للطبيعة، املناقشات اإللكترونية حول البيئة 

االقتصادية والتنموية الرئيسية؛ فهو يتصف “بالتهديد املضاعف” الذي يضخم من الضغوطات “يشكل تغير املناخ التهديد األخطر على مسار احلد من الفقر، فضال عن أنه من أعراض األزمة 
احلالية الواقعة على اجملتمع واالقتصاد واملوارد. وتقع آثار جتاوز “حدود الكوكب” – خاصة الناجتة 

عن تغير املناخ – على الفقراء أوال، بل يزداد وقعها عليهم ألنهم غالباً ما يعتمدون اعتماداً 
مباشراً على املوارد الطبيعية في كسب عيشهم، وال ميلكون إال القليل من املوارد املتاحة التخاذ 

�تدابير متكنهم من التكيف مع األوضاع املتغيرة حولهم.”
الشبكة الدولية للعمل املناخي، االئتالف الدولي ملا بعد عام 2015، املناقشة اإللكترونية حول االستدامة البيئية
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لتأمني  الضرورية  العناصر  من  املصلحة 
إلدارة  متكينهم  بشرط  البيئية  االستدامة 

أما  الطبيعية.  واملوارد  البيئية،  النظم 
اعتادت عدم  التي  املهمشة  اجملتمعات  في 

الضعيفة  السكانية  الفئات  حتتاج  التمكني 
واألطفال  النساء  مثل  ضعفا ملحوظا –  

إلى احلصول على  واجملتمعات األصلية – 
واملوارد،  والقدرات،  األدوات )التعليم،  صندوق 

إلخ(  التمكينية،  والبيئة  واملعلومات، 
يعكس  الذي  التحولي  التغير  لتحقيق 

احمللية.  واالحتياجات  الواقع  حقائق  بإنصاف 
العاملي  العمل  الروابط بني  ومازال خلق 

أن تشكل  املمكن  ومن  واحمللي غائبا، 
ولذلك  قيودا.  احمللي  املستوى  القدرات على 
الروابط بني  بخلق  نداءات مطالبة  ظهرت 

الُنهج  عبر  والعاملية  احمللية  املستويات 
املنظمات  من  ُطلب  والتصاعدية:  التنازلية 
املبادرات  أن تدرج خطة محلية في  الدولية 

أن توفر احلوافز  ومن احلكومات  كافة، 
احمللية. اجملتمعات  مع  للعمل  اخلاص  للقطاع 

املمارسات  أفضل  ومشاركة  توثيق  اعتبر 
التجارب  لتكرار  أساسيا  املستفادة  والدروس 

بها. والنهوض  اإليجابية 
الذي دعت  الرابع  التحولي  التغير  ونظر 

أداة  يعتبر  الذي  التعليم  إلى  املشاورات  إليه 
للتنمية  الضرورية  التغيرات  لدفع  قوية 

على  البيئية  واالستدامة  املستدامة، 
يساهم  أن  للتعليم  وميكن  التحديد.  وجه 

مستجيبني  واجملتمعات  األفراد  جعل  في 
ومستعدين  والناشئة  احلالية  للتحديات 

رائدة إلطالق  وكذلك قوة فعلية  لها، 
من  السياسية  والضغوط  السوق  ضغوط 
لألمام  املستدامة  التنمية  دفع خطة  أجل 
قرارات مستنيرة  التخاذ  اجلميع  عبر متكني 
وحتتاج  ومستهلكني.  وعمال،  كمواطنني، 

كي  تغير جذري  إلى  التعليمية  النظم 
واحلساسية  املرونة،  اكتساب  من  تتمكن 

أداة  لتصبح  تكييفها  وإلى  الثقافية، 
 – البيئية  االستدامة  عملية  في  مساهمة 

أيا  الناس وقيمهم  تغير سلوك  من خالل 
أو مستهلكني،  قرار،  فئتهم كصناع  كانت 

أن يساعد  ينبغي  ومن ثم  أو منتجني. 
املستدامة  التنمية  أجل  من  التعليم 

القدرة  وبناء  البيئة،  تقدير  على  السكان 
تغير  وآثار  البيئية  اخملاطر  مواجهة  على 

الفصول  التعليم  يتجاوز   بأن  وأوصي  املناخ. 

باحلياة  ذات صلة  ليشمل مهارات  الدراسية 

أن  ينبغي  الذي  التعليم  أي  اليومية – 

التعليم  ليشمل  الرسمية  النظم  يتجاوز 

وليساهم في  النظامي،  وغير  الرسمي  غير 

على  فالتربية  عاملني‘.  ’مواطنني  تنشئة 

على  الطالب  يشجع  الصاحلة  املواطنة 

للتحديات  احللول  من  أنفسهم كجزء  رؤية 

والعاملية.  احمللية  البيئية 

واحة السالم – على أن تدخل في نزاعات على األرض واملوارد؛ “أوشكت تنزانيا – التي اشتهرت على مر الزمان بأنها 
فقد بدأت النزاعات بني الفالحني واملزارعني أن تتصاعد 

تصاعدا مهددا حلالتي األمن والسالم... في املناطق التي 

�تعاني من ندرة املوارد املائية )بسبب تغير املناخ(.”
البيئية االستدامة  حول  اإللكترونية  للمناقشة  مساهمة 

رجال األعمال أهدافا أكثر من الغايات إذا أنتجت نفس “في النموذج االقتصادي احلالي ... سيزرع صغار 
إذا  استعماالت الطاقة العائد مرتني بغض النظر عن 

�كانت الغاية هي ما يحتاجه السكان. ”
البيئية االستدامة  حول  اإللكترونية  املناقشة  في  مشارك 

�شابة تطالب بالتعليم البيئي خالل املشاورة املواضيعية املعنية باالستدامة البيئية 
)مصدر الصورة: برنامج األمم املتحدة اإلمنائي(
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التطلع للمستقبل: هدف قائم بذاته 
وتكامل أكبر 

على الرغم من أن الغرض من املشاورات 
لم يكن صياغة أهداف مستقبلية )غايات 
ومؤشرات(، يؤمل أن تتمكن املدخالت التي 
مت تلقيها خالل املشاورات من إرساء أرضية 

تكامل األبعاد البيئية بصفتها قضية شاملة 
وهدفا قائما بذاته.  وما اتفق عليه املشاركون 
هو أن خطة ما بعد عام 2015 خطة عامليا، 
بحيث يلزم العمل في كافة البلدان وليست 

البلدان النامية فقط ، وأن الغايات ينبغي 
أن تكون شاملة وليست حصرية. وملعاجلة 

التحديات العاملية التي نواجهها، حتتاج جميع 
البلدان أن تقر باملسؤوليات وامللكية. 

وال بد أن تنطبق األهداف على البلدان كافة، 
وفي الوقت ذاته تعكس سارات تنمية متنوعة 
وقدرات تنفيذية مختلفة. ويكمن التحدي في 

وضع سياق لالستدامة البيئية، وإكساب خطة 
ما بعد عام 2015 املرونة كي يتمكن من معاجلة 

االحتياجات في املناطق اخملتلفة.
“هل انتشار 10 في املئة من األهداف 

الرامية إلى احملافظة على التنوع البيولوجي 

إلى احلكم الرشيد، وإعمال حكم القانون والشفافية في “يحتاج التقدم الناجح ألي مشاريع تنمية مستدامة 

�مشاركة اجملتمع املدني.”
البيئية االستدامة  حول  اإللكترونية  املناقشة  في  مشارك 

إطار تنظيمي دولي ميكنه أن يؤسس احلد األدنى من املعاير “حتقيقا للعدل واملساواة حتتاج احلكومات أن تتفق على 
االجتماعية والبيئية، وأن يضمن أداء الشركات لواجبها 

الضريبي العادل، وأن مينع تضخم الشركات تضخما 
يكسبهم صفة احملتكر، ويعزز من نفوذهم تعزيزا يفوق نفوذ 

�احلكومات أو يصعب إسقاطه.”
البيئية االستدامة  حول  اإللكترونية  املناقشة  في  مشارك 

صغار النساء من أقلية عرقية في ين باي، فيتنام. )مصدر الصورة: األمم املتحدة(
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كافيا؟ أم هل هذه النسبة من األهداف الرامية 
إلى احملافظة مخاطرة حقيقية باالنهيار – أو 

دعوة إليه ؟ فكر في النواحي الوظيفية للنظم 
األخرى املتفاعلة واملعقدة التي نعرفها كأنها 
مثال ... سفينة فضاء! فلن يعطل رائد فضاء 

عاقل %82 من نظم املالحة، و%91 من 
النظم الكهربية للمركبة، و%87 من الدروع 

احلرارية فيها، و%78 من أجهزة التنقية من 
غاز ثاني أكسيد الكربون ونظم دعم احلياة، 

و%94 من نظم الدفع وإعادة الدخول، أو 
يدمرهم، أو يتلفهم، أو يتخلص منهم”ــــــ 

مشارك في املناقشات اإلليكترونية.

احلكم

دور احلكم في حتقيق  
لأللفية اإلمنائية  األهداف 

أبرزت املناقشات في جميع املشاورات 
املواضيعية الدور الذي ميكن أن تلعبه 

معاجلة نقائص احلكم في معاجلة التحديات 
املرتبطة بالعنف االجتماعي والسياسي، 
وعدم املساواة، وهشاشة الدولة، واملراحل 

االنتقالية، والطلب املتزايد على موارد البيئة 
الطبيعية، وأزمة الثقة العاملية في نزاهة 

الدولة وقدرتها وشرعيتها لتحقيق التنمية 
البشرية، وتوفير اخلدمات العامة اجليدة. 

وفي عام 2005، حدد مشروع األلفية لألمم 
املتحدة في تقريره اخلتامي أن إخفاقات احلكم 
وجتاهل السياسات املقررة من العوامل األربع 

املتسببة في نقص حتقيق األهداف اإلمنائية 
لأللفية. لذا أوصت بأن استراتيجيات احلد من 

الفقر على أساس األهداف اإلمنائية لأللفية 
“إطارا لتعزيز احلكم، وتعزيز حقوق اإلنسان، 

وإشراك اجملتمع املدني، وتعزيز القطاع 
اخلاص.12”  وتشير عدة نتائج أخيرة ملؤسسة 

بروكينجز إلى وجود عالقة بني جودة احلكم 
والتحسينات في مستويات املعيشة مبرهنة 

على أن االستثمارات في مؤسسات القطاع 
العام واحلريات املدنية وحرية اإلعالم واملساواة 
بني اجلنسني ومكافحة الفساد ميكن أن حتقق 

نتائج طيبة في مجال التنمية املستدامة 
واحلد من الفقر.13   

وفي نتائج استقصاء ’عاملي‘، اختيرت 
“احلكومة النزيهة املستجيبة” في التصويت 

باستمرار كواحدة من أهم ثالث قضايا متثل 

أهمية قصوى لألفراد وعائالتهم في جميع 
أنحاء العالم، بصرف النظر عن جنسهم 

ووضعهم االقتصادي.
وبشكل عام، أوضحت جتربة األهداف 

اإلمنائية لأللفية على أن احلكم الدميقراطي 
ال يشكل حجر األساس لتحقيق هذه  الفعَّ

األهداف، وتؤثر تأثيرا مباشرا على كيفية 
حتويل األهداف إلى نتائج ملموسة على 
أرض الواقع، وعلى كيفية إشراك الناس 
في عملية اتخاذ القرارات التي تؤثر على 

حياتهم. ويشمل ذلك ضمان أن اجملتمعات 
قادرة على املشاركة بكل حرية في عمليات 

صنع القرار، ومساءلة املسؤولني، وتعزيز 
مؤسسات أكثر مساءلة وشفافية. واألهم 

من ذلك هو أن وجود مؤسسات للدولة فعالة 
وعالية القدرات يؤدي إلى حتقيق نتائج أفضل. 

وميكن لتعزيز وسائل إعالم حيوية ومتنوعة 
ومستقلة أن يدعم مساعدة احلكومات في 

ترجمة االلتزامات إلى أعمال.

�التطلع إلى املستقبل:  
احلكم كهدف وعامل متكيني

أكدت املناقشات في كل املشاورات املواضيعية 
على أن خطة التنمية املستقبلية ستتطلب 
مؤسسات قوية جيدة القدرات على مستوى 

القطاعني اخلاص والعام لتستجيب لالحتياجات 
احلقيقية للناس واجملتمعات. كما سيتطلب 

تنفيذ خطة ما بعد عام 2015 حكم رشيد، 

الة شاملة تخضع  ومؤسسات قوية فعَّ
للمساءلة. فاملشاركة والشفافية واملساءلة 

أدوات قوية لضمان مراقبة املواطنني الستخدام 
املوارد العامة، مبا في ذلك الوقاية من إهدارها 

ومن الفساد. كما أن املؤسسات الفعالة مهمة 
لتوفير اخلدمات العامة التي يعتمد عليها كل 

املواطنني وإن كان يعتمد عليها الفقراء بشكل 
أكبر. ويعادل ذلك أهمية احلاجة إلى بناء فعالية 

سيادة القانون.
وأكدت املشاورات على أن احلكم عامل 

متكيني للتحول االجتماعي- االقتصادي 
وحتسني احلياة من خالل استئصال شأفة 

عدم املساواة الهيكلية. وحيث إن أسباب 
الفقر متغلغلة تغلغال عميقا في النظم 
السياسية واالقتصادية غير العادلة، فإن 

إطار العمل ملا بعد عام 2015 يحتاج إلى 
أن يحلل األنظمة التي تخلق عدم املساواة، 

وكذلك األنظمة التي تعزز شمول اجلميع 
واملساواة، حيث إن ذلك شرط أساسي 
التماسك االجتماعي وحكم  لتحقيق 

وفعال. مستجيب 
إن االتساق بني السياسات في مستويات 

احلكم وعبرها، مبا في ذلك امللكية الوطنية 
إلطار دولي، تعد من األولويات. كما يجب 

أن يتواءم إطار عاملي جديد مع السياسات 
الوطنية، وامليزانيات، وتقدمي اخلدمات محليا. 

ودون هذه املواءمة الرأسية، سيظل هذا 
اإلطار اجلديد على األرجح مجرد إلهام ولن 

وحده، ويجب أن نطور حلوال متكاملة على املستويات احمللية “ال ميكن لبلد أن يواجه حتديات التنمية املستدامة 
والوطنية واإلقليمية والعاملية، ويجب أن يرتقي كل بلد 

ملواجهة التحديات؛ فالتميز التقليدي بني البلدان النامية 
واملتقدمة، أو املتبرعني واملستفيدين ال يصف على اإلطالق 

�العالم املعقد الذي نحيا فيه.”
املستدامة11 التنمية  شبكة حلول 
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ميكن حتقيقه. وينطوي ذلك على الغايات 
واملؤشرات املصممة خصيصا للسياق 

الوطني. وبينما ميكن ألهداف احلكم العاملية 
أن تكون دوافع مهمة لتقدمي اخلدمات 

االجتماعية وتنفيذ السياسات، ينبغي أن 
تتسم بقدر كاٍف من املرونة بحيث تسمح 
بتحديد أولويات التحديات احملددة السياق 

ومعاجلتها على املستويات احمللية والوطنية 
واإلقليمية.

املدعومتني  والشفافية،  واملساءلة 
اإلنسان  حلقوق  الدولية  واملبادئ  باملعايير 

التنمية  أن  أمران جوهريان لضمان   ،
الناس:  الحتياجات  ومستجيبة  مستدامة 

ان  ُمِهمَّ عنصران  واملساءلة  الشفافية 
لتطلعات  مستجيبة  التنمية  أن  لضمان 

املصلحة،  وأصحاب  الرئيسيني  املستفيدين 
للموارد  الفعالة  التعبئة  على  قائمة  وأنها 

أن  وميكن  واستخدامها.  وتوزيعها  العامة 

الدولي  اإلنسان  العاملي حلقوق  اإلطار  يساعد 
املسؤولية  من ميكنه حتمل  على  التعرُّف  في 

محددة  ونتائج  عمليات  عن  واملساءلة 
املساءلة  آليات  وتوفير  بالتنمية،  خاصة 

واإلصالح.
أمر جوهري لضمان  الفساد  ومكافحة 

ويساهم  للتنمية.  أفضل  نتائج  وتعزيز 
في  شامالً،  تنموياً  بصفته حتديا  الفساد، 
ويقلل من  االقتصادي  النمو  ويعيق  الفقر 

االستجابة الحتياجات  احلكومات على  قدرة 
شعوبها، مما يؤدي إلى زيادة عدم املساواة 
وملعاجلة  البشرية.  التنمية  نتائج  وخفض 

هذا التحدي، يجب على خطة ما بعد عام 
الفساد بشكل حاسم  أن تعالج   2015

املزيد من الشفافية من خالل توحيد  وتعزز 
املثال،  على سبيل  الفساد،  تقييمات مخاطر 

وقائية لضمان عدم تسريب  أداة  باعتبارها 
األموال إلى خارج البالد.

وصار من الضروري متكني األفراد واجملتمع 
املدني وإشراكهم إشراكا ذا معنى في 

أنظمة احلكم وذلك ملعاجلة قضية عدم 
املساواة وتعزيز اإلدماج االجتماعي. كما 

أن التمكني لبنة أساسية في بناء احلكم 
الرشيد إلى جانب اإلشراك الفعالة ذات 
املعنى في عمليات صنع القرار. وينبغي 
على خطة ما بعد العام 2015، سعيا 

إلى تعزيز املشاركة النشطة من قاعدة 
الهرم االجتماعي إلى قمته، ضمان تسهيل 

املشاركة ذات املعنى للمجتمع املدني من 
خالل إطار ذي توجه حقوقي يحمي ويعزز 

حرية املعلومات ، والتعبير، واحلركة، وتكوين 
اجلمعيات، والتجمع، ويقلل من التوجهات 

نحو زيادة التوريق احلكومي.
كما أن تعزيز احلكومات احمللية والتنمية 
احمللية أمر هام للغاية وذلك من أجل ضمان 

التمكني واملشاركة املدنية وتقدمي أفضل 

العاملية للحد من  بالتعاون مع املنظمات  الرئيسيني  صور الفقر والتدهور البيئي. لكن في مواقف عديدة يفشلون في التفاعل مع فئة كبيرة “تؤدي احلكومات دور املساهمني 
وغالبا ما  الضعيفة....  البيئية  األنظمة  ذات  النائية  للمناطق  القاطنة  السكان  من 

وأولوياتهم،  البيولوجي،  بالتنوع  الغنية  واملناطق  النائية  املناطق  قاطني  احتياجات  تتباين 
الرفاه  برامج  تتماشى  وقد ال  البيئية،  والنظم  باألرض  وصلتهم  ومتطلباتهم،  وثقافتهم، 

مع احتياجاتهم ألنها غالبا ال تُطرح على مائدة حوار صانعي السياسات، فضال عن أنهم 

�يفتقرون إلى مصادر أو وسائل عرض قضيتهم من أجل تنمية مستدامة وعادلة.”
البيئية  املناقشة اإللكترونية حول االستدامة  مشارك في 

البشري، وتغيير حالة عدم املساواة ألنه في ظل حكم دميقراطي شاملة، وقيادة ذات كفاءة، “يجب أن يهدف توجهنا في خطة التنمية ملا بعد عام 2015 صناعة القدرة، واالستثمار 

واإلرادة السياسية ميكن حتقيق ذلك.”
رئيس األساقفة ندوجناني، املراقب اإلفريقي، املشاورات حول احلكم، التقرير النهائي 

روزماري زولو، تنمية ال تهدأ زامبيا، في اشارة الى توفير املوارد للقرية الريفية. اإلجتماع اخلتامي للمشاورات حول احلوكمة، جوهانسبرغ“ألول مرة، يقول عضو في البرملان انه تواصل مع الشباب ولم يكن لديه خيار سوى اإللتزام.”
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للخدمات. يجب إدراج مؤشرات على املستوى 
احمللي في أي إطار للتنمية في املستقبل 

وذلك ألن احلكومات احمللية هي النقطة 
األساسية لالتصال املؤسسي بالنسبة 

لغالبية األفراد. كما حتتاج السياسات إلى 
التركيز على األفراد واجملتمعات، انطالقا 

من تقدمي اخلدمات ومرورا بالبرامج األوسع 
لتمكني املواطنني وكذلك برامج املشاركة 

املدنية، بدال من التركيز على املساحات 
اجلغرافية فحسب.

حتتاج العالقات السلطوية بني ممثلي 
القطاع العام واخلاص وكذلك اجملتمعات 
إلى إعادة تشكيل. فهناك حاجة إلعادة 

تشكيل العالقات السلطوية بني الشركات 
والدول واجملتمعات على صعيد البلد الواحد، 

ونقل ديناميات السلطة إلى املستويات 
متعددة األطراف  وذلك حتى ال يتميز األغنياء 

واألقوياء السلطة على حساب الفقراء 
واملُهمَّشني. ويجب تعزيز املؤسسات وذلك 

لتغيير العالقات بني اجلهات الفاعلة، ومن ثم 
إعادة تشكيل ديناميات السلطة من أجل 

مشاورات شاملة ورصد قائم على املشاركة.

أن اهتمامات  اتفق املشاركون على 
الشباب من أمر حاسم خلطة ما بعد عام 

2015: نظرا إلى أن الشباب هم قادة 
وورثة  الرئيسيني  واملنتفعني  املستقبل 

األجيال،  بني  املشتركَة  احلالية  التحديات 
فيجب دمجهم في عملية تصميم خطة 
أنه  كما  جديدة وإشراكهم في ملكيتها. 

السياسة  بتوجهات  إحلاقهم  الضروري  من 
وأشكال  للبيئة  املراعية  التقنيات  نحو 
وكذلك  البيئية،  الكفاءة  ذات  التنمية 

واالبتكار  العمل  املتزايد على فرص  بالتركيز 
القادم ومن  للجيل  ثروة مشتركة  وتكوين 

أجيال. يليه من 
وأدرك املشاركون أيضا أن أنظمة احلكم 
والقائمة على  اجلنسني  للفوارق بني  املراعية 

للتمكني من  املركزية  العوامل  احلقوق من 
املرأة وحتقيق أهداف املساواة  حتقيق حقوق 
التي يجب أت تتناول القضايا  بني اجلنسني 
إن عدم املساواة بني  الهيكلية للتمييز: أي 

اجلنسني املستمرة وجه من أوجه قصور 
التي يحقق بها احلكم  الطريقة  تعد  احلكم. 

املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة ودفع 

حقوق اإلنسان لألمام جزءا ال يتجزأ من 
فإن عدم املساواة  الفعال املستجيب.  احلكم 
ليست مشكلة هيكلية فقط  اجلنسني  بني 
األولويات  فإن  وعليه،  أيضا؛  ولكنها نظامية 

التنمية  وأولويات  اجلنس  بنوع  املتعلقة 
تقويض  حتديدا مطلوبة لضمان عدم 

املتعلقة  لألهداف  األخرى  العامة  السياسات 
اجلنس. بنوع 

كان يُنظر إلى دور القطاع اخلاص 
وتنظيمه على أنه دور محوري وأن الشركات 

يلزم أن تكون مسؤولة أمام اجلمهور، وبخاصة 
عندما يتعلق األمر بإدارة السلع واخلدمات 

العامة: أي أنه من املهم إعادة النظر 
في الشراكات العامة-اخلاصة باعتبارها 

“شراكات عامة-مع أشخاص”، وسيشمل 
هذا قطاع خاص نشط له نصيب في 

املساهمة في تعزيز التنمية على الصعيدين 
الوطني واحمللي. لذا، ينبغي، حسبما ذكرت 

مبادئ األمم املتحدة اإلرشادية بشأن األعمال 
التجارية وحقوق اإلنسان: تنفيذ إطار 

“احلماية واالحترام واالنتصاف” اخلاص باألمم 
املتحدة )2011(، باعتباره جزءا من اإلطار 

املعياري وإطار السياسة واملساءلة للقطاع 
اخلاص، ضمن خطة ما بعد عام 2015. 

حيث سيحق للناس من خالل هذا اإلطار 
اتخاذ قرارهم بأنفسهم فيما يتعلق بكيفية 
االستفادة من املوارد الطبيعية دون االضطرار 

إلى الرضا باالحتكارات التي متارسها بعض 
الشركات أو القادة ذوي النفوذ الواسع.
واتفق املشاركون على أن الوصول 

للعدالة واإلدارة الفعالة للعدالة عوامل 
التنمية وحقوق اإلنسان:  متكينية للتنمية 

ففي الوقت احلالي، ال تصل املؤسسات 
واخلدمات في كثير من األحيان إلى أكثر 

ال. لذا، حتتاج خطة  الناس حرمانا بشكل فعَّ
ما بعد عام 2015 إلى ضمان أن مؤسسات 

وخدمات العدالة أكثر شموال وابتكارا، وميكن 
أن يحصل اجلميع عليها.

بعض اخليارات من أجل األهداف والغايات

اعَتَبرت املشاورات مجموعة من املعايير 
لتحديد أولويات احلكم  ومتغيرات حقوق 
اإلنسان واختيارها ليتم إدراجها في اإلطار 

العاملي اجلديد من األهداف والغايات واملؤشرات، 
مستعينة في ذلك باملعايير التي اتَفقت عليها 
الدول األعضاء باألمم املتحدة في مؤمتر ريو + 20.

الوصول للعالم الذي نريده بإدراج الفتيات الصغار في املشاورات الوطنية خلطة تنمية ما بعد 2015 
في جمهورية الدومينيكان. هذا الطالب مشارك من مدرسة حكومية في محافظة هرماناس ميرابال 
)مصدر الصورة: سارة روميرو /برنامج متطوعي األمم املتحدة/ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي(
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اخليارات بشأن  العديد من  كما نوقشت 
تعزيز نظام احلكم وحقوق اإلنسان في خطة 
ما بعد عام 2015، من خالل إما استعراض 

غاية واحدة قائمة )أو غايات( لها أهداف 
ومؤشرات، أو من خالل دمج احلكم وحقوق 
اإلنسان في خطة ما بعد عام 2015، إما 

عن طريق هدف )أو أهداف( قائم بذاته 
أو غايات  الغايات واملؤشرات  مخصص مع 

ومؤشرات احلكم ذات الصلة باألهداف 
األخرى )“الدمج”(، أو عن طريق ما سلف 

معا. وكان هناك توافق في اآلراء حول فكرة 
واملعايير  بلد  اخلاصة بكل  القياسات  أن 
احملرَز في  التقدم  لقياس  الدولية مهمة 

احلكم، كما هو احلال في مجاالت أخرى. 
أثناء  املُقدَّمة في  االقتراحات  وقد كانت 

بالتزامن معها  أو  باحلكم  املعنيَّة  املشاورات 
التالي: النحو  على 

ينبغي وجود هدف عام حول احلكم، يتضمن 
عناصر فرعية أو ال يتضمنها، حسبما يلي: 

• املشاركة؛ 	

• الشفافية والوصول إلى املعلومات؛ 	

• املساءلة، مبا في ذلك مساءلة الشركات؛ 	

• احلقوق السياسية واملدنية )على سبيل 	
املثال، حرية التعبير، واحلق في التجمع 

وخوض االنتخابات(؛ 

• تعزيز كفاءة املؤسسات وقدراتها.	

أو ينبغي وجود عدة أهداف ترتبط 
باحلوكمة فيما يلي:

• العدالة؛ 	

• السالم، والنزاع، وأمن اإلنسان؛ 	

• احلكم العاملي؛ 	

• التمكني واحلقوق املدنية والسياسية.	

كما تضمنت عدة اقتراحات هدفا قائما 
بذاته بشأن حقوق اإلنسان كافة.

وطرحت مناقشة حول الغايات واملؤشرات 
احملتَملة االقتراحات اآلتية: أ( حكم شفاف دون 

تقييد للميزانية اخملصصة له، وإلى جانب حرية 
املعلومات وتقدمي تقارير شاملة حول الشركات؛ 
ب( حكم قائم على املشاركة يتسم بقدر أكبر 

من حرية التعبير وحرية الصحافة واالختيار 
السياسي؛ ج( حكم خاضع للمساءلة يلتزم 

بسيادة القانون ويقدم خدمات عامة أكثر 
إنصافا وكفاءة، ويحد من الفساد. كذلك، أشارت 

املناقشة إلى أنه ينبغي استكمال الغايات 
احملددَّة القطاعات فيما يتعلق بالشفافية املالية 

ومساءلة املواطن من خالل إدراج الشفافية 
واملساءلة ضمن األهداف األخرى احملددَّة القطاعات 

واحملتملة وذلك حتى ميكن مراقبة برامج املعونة 
ذات الصلة ومسيرة التقدُّم في الوقت احلقيقي. 

كما كانت هناك اقتراحات حول قياس استقاللية 
القضاء واحلصول عليه، إلى جانب سيادة حرية 

االنتخابات ونزاهتها ومتكني الناخبني.

�النزاعات والعنف 
والكوارث

لم يتجسد في األهداف اإلمنائية لأللفية 
االلتزام الوارد في  إعالن األمم املتحدة لأللفية 
بإنهاء النزاعات وحلها سلميا، وبناء السالم، 

ومكافحة شتى صور العنف ضد املرأة، 
واحلد من عدد الكوارث الطبيعية والبشرية 

وآثارهم. وتوضح األدلة املتاحة حاليا أن 
النزاعات، والعنف، والكوارث الناجمة عن 
اخملاطر الطبيعية قد قللت إلى حد كبير 

–  في مناطق مهمة من العالم – من 
مكاسب ألهداف اإلمنائية لأللفية. حيث إن 
طول فترة انعدام األمن والنزاعات العنيفة 

تعيق أو تدمر سبل العيش، فضال عن تثبيط 
حركة االستثمار الضرورية خللق فرص 

عمل، والقضاء على الفقر، وحتقيق النمو 
االقتصادي. ويتوقع أن تزداد حدة هذا الواقع؛ 
فبحلول عام 2030 من املتوقع أن األغلبية 

الكاسحة من فقراء العالم – وباألخص 
األطفال والشباب– سيعيشون في بلدان 

ومناطق متضررة من النزاع املزمن، والعنف، 
والكوارث. وهناك أدلة تشير إلى هؤالء 

الناس ستعرضون إلى نصيب غير متناسب 
النزاع والعنف  من املعاناة التي يسببها 
والكوارث، ويعزى ذلك نسبيا إلى ضعف 

التي  املؤسسات وغياب احلماية االجتماعية، 
يساعد غيابهم على إضعاف قدرة الناس 
على  توقع الصدمات والضغوط واألزمات 

والتعافي منها  ومنعها واإلعداد لها، 
بشكل سريع وفعال. ومن ثم سيصبح من 

املستحيل القضاء على الفقر في زمننا هذا 
بدون االستجابة لهذه التحديات. وينبغي أن 
النزاعات والعنف والكوارث على أنها  تعتبر 

حتديات إمنائية متأصلة، وينبغي أن تعالج في 
العوامل  على عكس  التنمية  شكل نتائج 

ال يتجزأ  وكجزء  البحتة،  اإلمنائية  التمكينية 
من إطار التنمية ملا بعد عام 2015.

وأقرت املشاورات بأن تأثير النزاعات 
التنمية قضية عاملية  والكوارث على  والعنف 

ينبغي أال تُؤخذ على أنها مشكلة تواجه 
البلدان الضعيفة واملتضررة من النزاع، ألنه 

ال يوجد مجتمع ال تكون التنمية املستدامة 
فيه عرضة حلوادث عدم االستقرار أو العنف 

أو حلول الكوارث. وتواجه وكل البلدان 
التحديات نفسها مع اختالف درجتها، 

القدر، ولكنهما نتيجة لقرارات سياسية وعالقات “ليست ظاهرتا عدم املساواة والفقر دربا من دروب 

�سلطوية تتسم بالتمييز واإلقصاء والظلم.”
�مركز احلقوق االقتصادية واالجتماعية / ما بعد عام 2015

املناقشة اإللكترونية املعنية باحلكم 
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البلدان ميكنها أحيانا  وتوضح التجربة أن 
أن تنتقل بسرعة من حالة االستقرار إلى 

عدم االستقرار. وفي ضوء ما سبق، اتفقت 
املشاورات على النداءات التي وجهها فريق 
عمل منظومة األمم املتحدة إلدراج عنصري 

“السالم” و”األمن” كبعد رابع من أبعاد 
البنية اإلمنائية ملا بعد عام 2015.

�معاجلة إنعدام األمن
متعددة ومخاطر 

اجلذرية  األسباب  وثيقة بني   هناك عالقة 
مستويات  مع  والعنف  النزاع  الندالع 

الكوارث  خملاطر  والتعرض  الضعف 
الضعيف،  واحلكم  للفقر،  املصاحبني 

كما  االجتماعي.  األمن  وانعدام  والتهميش، 
والعنف  النزاعات  بني  االرتباط  أيضا  يزداد 
املتعددة  األخرى  التحديات  مع  والكوارث 

وإدارة  والبطالة،  املناخ،  تغير  تشمل  التي 
املالي.  االستقرار  وعدم  الطبيعية،  املوارد 

على  وتؤثر  هذه  اخلطر  عوامل  وتتشابك 
التكهن  يصعب  بطرق  بعضا  بعضها 
التزام  أي  أن يتصف  ولذلك يجب  بها. 

بالشمولية  والكوارث  النزاعات  مبعاجلة 
العوامل  يركز على  أن  والبد  األبعاد.  وتعدد 

ويضمن  السالم،  لعملية  الدافعة 
إلى  ووصولهم  الناس  أمن  بشكل صريح 

االجتماعي،  والتماسك  واملساواة  والعدالة 
العادل  واحلكم  القرار،  في صنع  واملشاركة 

املؤسسات  وأهمية  املسؤول،  املستجيب 
اخلدمات  على  العادل  واحلصول  الشاملة، 

إلى  بالنسبة  االقتصادية  والفرص  واملوارد 
ضوء  وفي  االجتماعية.  الفئات  جميع 
املناخ،  لتغير  مصاحبة  مخاطر  نشوء 

كان  والتحضر،  االقتصادية،  والضغوط 
التنمية  أن خطة  لضمان  نداء  هناك 

املتعددة  اخملاطر  هذه  ستتفهم  القادمة 

وتتجاوز  املعقدة،  التنمية  وحتديات  األبعاد 
متكامال.  إمنائيا  دعما  وتضمن  القطاعات، 

اإلمنائي وضع  اجملتمع  من  املشاركون  وطالب 
التام  التقليل  إلى  يهدف  إمنائي جديد  منوذج 

وأكثر  مرن  بأسلوب  كافة  اخملاطر  ألشكال 
بناء  أن  البعض  ورأى  للمستقبل.  تطلعا 

تعزيز  ميكنه  مفهوم  التكيف  على  القدرة 
املعقدة  التنمية  لتحديات  أفضل  فهم 

معاجلتها.  وكيفية  األبعاد،  املتعددة 

القضاء على العنف مبعاجلة العجز اإلمنائي

فإن  ’عاملي‘،  استقصاء  نتائج  توضح  كما 
تواجه  التي  إحلاحا  املشكالت  أكثر  أحد 

الشخصي  األمن  حتقيق  هس  الناس 
وميكن  سالم.  في  احلياة  على  والقدرة 

األمن  وانعدام  والنزاع  العنف  دوافع  تعقب 
املساواة،  عدم  مثل  اإلمنائي  العجز  إلى 

فعالة  سياسات  وغياب  املرأة،  وتهميش 
استخدام  وسوء  والشباب،  باألطفال  تُعنى 

ولذلك  الدولة.  وموارد  الطبيعية  املوارد 
استجابة  العنف  على  القضاء  يتطلب 
استجابة  وليس  األول  املقام  في  إمنائية 

اجلهود  ذلك  يشمل  أن  وينبغي  فقط.  أمنية 
والثقة  األمن  على  احلصول  لزيادة  املبذولة 

الفئات  جميع  بني  العدالة  وتوفير  فيه 
في  اإلنصاف  في  أكبر  وعدل  االجتماعية، 
والسياسية،  االقتصادية  املشاركة  فرص 

االجتماعية  واملوارد  اخلدمات  على  واحلصول 
ما  سرعان  الذين  للشباب  سيما  وال   –

املشاركة  إلى  لإلقصاء  تعرضهم  يُترجم 
واجلرمية. العنف  أعمال  في 

التقدم.”“في ظل غياب األمن والسالم لن تتحقق التنمية؛ ألن حتقيقهم يجعل فرص االستثمار  ويساعد األفراد واجملتمعات على  التنمية،  وميكن من تنفيذ مشاريع  �قائمة، 
ممثل اجملتمع املدني في املشاورات الفرعية املواضيعية حول حاالت النزاع والضعف

أحد الشباب املشاركني في اجتماع احلوار الوطني للشباب املعني بخطة تنمية ما 
بعد 2015، واملؤمتر الدولي للسكان والتنمية في عمان بتاريخ 14 اذار/ مارس 2013 

)مصدر الصورة: الشباب من األقران – األردن(
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بأنهن  حتديدا  والفتيات  النساء  وتتصف 

ذلك  في  مبا  العنف،  أنواع  جلميع  عرضة 

يحدث في  ما  غالبا  الذي  األفراد  بني  العنف 

األكثر  الصورة  اإلناث  قتل  ويعد  منازلهم. 

العنف  من  النوع  هذا  صور  من  وعنفا  تكرار 

من  الرغم  وعلى  النساء.  منه  تعاني  الذي 

خصص  لأللفية  اإلمنائية  األهداف  إطار  أن 

لكنه  اجلنسانية،  بالقضايا  معنيا  هدفا 

النساء  ضد  العنف  حيال  ساكنا  يحرك  لم 

خاصا  اهتماما  نولي  أن  وينبغي  والفتيات. 

أشكال  جميع  ومكافحة  املرأة،  بتمكني 

والفتيات.  النساء  ضد  املمارسة  العنف 

دون  أنه  تثبت  اآلن  أدلة عديدة  وهناك 

على  والقضاء  اجلنسني  بني  اإلنصاف  حتقيق 

ومتكني  اجلنس  نوع  على  القائم  العنف 

دوافع  معاجلة  العالم  يستطيع  لن  املرأة، 

متسارعة  تنمية  يضمن  ولن  والعنف  النزاع 

ومستدامة.

مواجهة مخاطر الكوارث كاستثمار في 
التنمية املستدامة

للكوارث على  املراعية  التنمية غير  عرضت 
مر السنني مجتمعات عديدة ألشكال أعمق 

التنمية  وعرضت مكاسب  الضعف،  من 
للخطر. إال أن العكس صحيح أيضا: فاألدلة 

توضح املساهمة في حتقيق بعض األهداف 
اإلمنائية نتيجة الستثمارات احلد من مخاطر 

الكوارث، مبا في ذلك التوفير املستمر 
األرواح  وحماية  التعليم والصحة،  خلدمات 

وسبل العيش. ومن ثم، ال تصنف فقط 
استثمارات احلد من مخاطر الكوارث كعامل 

من عوامل متكني التنمية فحسب، بل هي 
أيضا من هدف إمنائي رئيسي يحمي األهداف 
اإلمنائية األخرى. ولذلك يجب اعتبار احلد من 
التنمية  الكوارث استثمار في مجال  مخاطر 

إضافية. املستدامة ال كنفقات 
كما ندرك جيدا أن التدهور البيئي يزيد من 

مخاطر الكوارث لتضخيمه للمخاطر، وزيادة 
تعرض الناس وممتلكاتهم للخطر، واحلد من 
قدرة السكان على التأقلم مع هذه احلوادث 

الشديدة وإدارتها. وال ميكن بناء السالم، 
وتقليل الهشاشة  أمام الكوارث، إذا ظلت 

املوارد الطبيعية والنظم البيئية التي تعتمد 
عليها سبل العيش خارج معادلة التنمية.

اإلدارة املستدامة للموارد

من الضروري فهم العالقة بني املوارد 
والكوارث  والعنف  والنزاعات  الطبيعة، 

إن  حيث  املستدامة.  التنمية  لضمان حتقق 
النزاعات  املئة على أقل تقدير من  في   40
املاضيتني  الستني سنة  مر  على  الداخلية 

مخاطر  وترتفع  الطبيعية،  باملوارد  مرتبطة 

�ومستويات اخلطر، وأوجه عدم املساواة، والشكوك –  “يتحتم – في عالم تزداد فيه الرابطة بني بقاعه، 

يأتي بناء مقومات مناعة الشعوب في قلب خطتنا للتنمية.” �أن 
مشارك في املشاورات الفرعية املواضيعية حول احلد من مخاطر الكوارث، جاكرتا، إندونيسيا، شباط/ فبراير 2013

ممثل اجملتمع املدني في املشاورة دون املواضيعية املعنية باحلد من مخاطر الكوارث في جاكرتا، 
إندونيسيا، تشرين/ فبراير 2013. املشاورة املواضيعية العاملية املعنية بالصراعات والعنف والكوارث.  

)مصدر الصورة: برنامج األمم املتحدة اإلمنائي في إندونيسيا(
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استغالل  يتسبب  عندما  النزاعات  عودة 
أو  بيئية  الطبيعية في أضرار  املوارد 

عندما تُوزع هذه املوارد توزيعا غير عادل. 
للموارد  املستدامة  اإلدارة  أصبحت  ولذلك 

املستوى  على  املهمة  العناصر  من  الطبيعية 
وتوفير فرص  االقتصادي  النمو  لدعم  الوطني 

احمللي لدعم سبل  املستوى  وعلى  العمل، 
والضعفاء  النزاعات  من  املتضررين  عيش 

اإلدارة املستدامة  فإذا حتققت  من السكان. 
 ، الطبيعية،  للموارد  املنصفة  الشفافة 
وعوجلت عدم املساواة في التحكم في 

أن تصبح  الطبيعة  للموارد  ميكن  املوارد، 
لتحقيق  ومنصة  االقتصادي،  للرفاه  محركا 

املستدام. السالم 

املقترحة واملؤشرات  الغايات 

في حني أن مؤشرات القضاء على النزاعات 
والعنف واحلد من مخاطر الكوارث جديدة 
نسبيا مقارنة مع املؤشرات االجتماعية – 
االقتصادية األخرى، فقد شهدت السنوات 
العشرة األخيرة تقدما كبيرا، وهناك عدد 
من املبادرات اجلارية لتحديد مقاييس هذه 

التنمية.  في سياق  وتفعيلها  املواضيع 
وسلطت املشاورات الضوء على أن عدم 

املساواة األفقية دافع مهم للنزاع والعنف، 
باعتباره قضية شاملة في  وميكن معاجلته 

غايات متعددة ومن خالل بيانات مفصلة 
– مثل الفئات ذات اإلعاقة، واألقليات، 

والعنصرية  واجلنسانية  الدينية  واجلماعات 
املمثلة  اجلماعات  وغيرها من  والعرقية 

بشكل زائد بني الفقراء. وينبغي أن تُوضع 
املؤشرات وفقا ملستوى جغرافي أكثر 

املعلومات  املزيد من  توفير  تفصيال لضمان 
عن كيفية توزيع التقدم والتأكد من عدم 

ترك أي فئة متخلفة عن الركب.  
واقترحت املشاورات وضع هدف قائم 

بذاته للحد من العنف، وتعزيز التحرر من 
اخلوف، وتشجيع السالم املستدام. وميكن 

صياغة هذا الهدف كما يلي: ’ضمان 
مجتمعات تعيش في استقرار وسالم‘، لكن 

يجب على أي هدف للحد من العنف وانعدام 
األمن أن يتجاوز مجرد إنهاء العنف ويعالج 

دوافعه )القضاء على العنف(، ودوافع 
السالم من أجل تعزيز أمن الناس وبناء 

السالم املستدام. وميكن أن تشمل الغايات 
واملؤشرات ما يلي:

احلد من الوفيات الناجمة عن العنف  أ . 
ومنعها بني كل 100,000 شخص ، 

والقضاء على جميع أشكاله ضد األطفال، 
والنساء، وغيرهم من الفئات الضعيفة؛

احلد من الدوافع اخلارجية للعنف والنزاع،  ب . 
مبا  في ذلك التدفقات غير الشرعية 

لألسلحة، واخملدرات، والتمويل، واملوارد 
الطبيعية بالبشر؛

ضمان إنفاذ القانون، وبناء نظم عدالة  ت . 
ونزيهة وغير متييزية يسهل الوصول إليها 

وتستجيب الحتياجات األفراد والفئات 
االجتماعية وحقوقهم؛

تعزيز الثقة في هيئات صنع القرار العام  ث . 
من خالل العدل وتنوع التمثيل؛

القضاء على الرشوة والفساد، ومساءلة  ج . 
مرتكبي هذه اجلرائم من موظفي القطاع 

العام واخلاص؛

تعزيز قدرات الدولة، والشفافية، واملساءلة  ح . 
فيما يخص التحكم في املوارد الطبيعية؛ 

احلد من عدم املساواة بني الفئات  خ . 
االجتماعية واملناطق، وداخل البلدان.

هدف  إنشاء  أيضا  املشاورات  واقترحت 
مخاطر  من  باحلد  يُعنى  بذاته  قائم 

فرصة  الهدف  هذا  يوفر  وقد  الكوارث. 
للتنمية  العاملية  األطر  بني  الترابط  ملعاجلة 

الكوارث،  مخاطر  من  واحلد  املستدامة، 
ذلك،  عن  وعوضا  والنزاعات.  املناخ،  وتغير 

الكوارث  مخاطر  من  احلد  جهود  دمج  ميكن 
وخاصة   – األخرى  القطاعية  األهداف  مع 

والصحة،  الفقر،  من  باحلد  املعنية  األهداف 
واملساواة  الغذائي،  واألمن  واحلكم،  والبيئة، 

وطالب  واملياه.  والتعليم،  اجلنسني،  بني 
في  لينعكس  جديد  إمنائي  بنهج  املناقشون 

الذي  النهج  وهو  القادمة،  التنمية  خطة 
الكوارث  مخاطر  من  احلد  اعتبارات  يدمج 

التنمية. تدخالت  جميع  مع 

التفاوتات  �االجتماعية.”“شرط احلد من العنف تقليل 
مشاركة تبلغ 35 عاما ، املشاورات الوطنية، البرازيل

نابضة باحلياة، حيث يستطيع الصغار فيها – والفتيات “وعن آمالي، أرغب في مستقبل أكثر أمانا في بيئة 
والنساء حتديدا – العمل بحرية دون مضايقات جنسية 

�من السكارى، واألنذال، وكبار السن.”
مشاركة في املشاورات الوطنية، بورت مورسبي، بابوا غينيا اجلديدة 

فتاة أفرو إكوادورية في ازميرالدا - اإلكوادور 
)مصدر الصورة: ماركيه إبرز، برنامج األمم 

املتحدة اإلمنائي(
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معاجلة عدم املساواة

والعاملية  �الشمولية 
اجلوانب وتعدد 

في جميع املشاورات املواضيعية والوطنية 
التي أجرتها مجموعة األمم املتحدة اإلمنائية 

وعلى نطاق أوسع في معظم املناقشات 
واألنشطة املتعلقة مبا بعد عام 2015،  برزت 

عدم املساواة بوصفها قضية مركزية خلطة 
التنمية القادمة. وقد بينت موجزات املشاورات 

األخرى أن هذه القضية تتخطى كثيرا مجرد 
معاجلة عدم املساواة في الدخل، وفقر الدخل 
اللذين يعتبرا أحد األعراض أو مجرد تعبير عن 
أوجه احلرمان املتعاضدة املتعددة املوجودة في 

البلدان كافة مع اختالف املدى والشكل.
ونالت قضية عدم املساواة قدرا من 

االهتمام في إعالن األلفية لكن لم يتم تناولها 
تناوال منظما في األهداف اإلمنائية لأللفية. 

ومنذ عام 2000 قد زادت أنواع عديدة من عدم 
املساواة سوءا. حتى البقاع التي تشهد تقدما 

في التنمية البشرية بشكل سريع في اجململ،  
ال تزال عدم املساواة اخلاصة قائمة أو حتى 

أصبحت أكثر سوءا. وقد شتت تركيز األهداف 
اإلمنائية لأللفية على املؤشرات اإلجمالية 
العاملية والوطنية، واالجتاهات املتوسطة 
االنتباه عن الفجوة بني من تقدموا ومن 

تخلفوا عن الركب. 
وتصنف أوجه عدم املساواة من ضمن 

التحديات العاملية، فهي موجودة داخل 
البلدان وبينها. وعلى الرغم من أن مجتمعات 
مختلفة تشهد صورا سائدة مختلفة لعدم 

املساواة نتيجة للتطور االجتماعي واالقتصادي 
والسياسة، سمعنا من جميع املشاورات أن 
هناك صور متماثلة من عدم املساواة تتكرر 

في جميع أنحاء العالم. وقد عبر السكان 
في مظاهرات تلقائية في بلدان عديدة عن 

قلقهم حيال تقويض صور عدم املساواة لقيم 
اإلنصاف والعدالة االجتماعية.

وتنتج صور عدم املساواة من العقبات 
الهيكلية املتواجدة في مجاالت متعددة 

– كاجملال االقتصادي واالجتماعي والبيئي 
والسياسي. وتتشابك هذه احلواجز وتدعم 
بعضها بعضا. فضال عن أن عدم املساواة 

غالبا ما تترابط مع أشكال محددة للتميز 
العنصري وتعززها، مبا في ذلك في اجملاالت 

االجتماعية والقانونية والثقافية. ونرى ذلك 
في التمييز على أساس العمر، أو اجلنس، أو 

العرق، أو هوية الشعوب األصلية، أو اإلعاقة، 
إلخ. وعندما تتشابك هذه العقبات الهيكلية 

واألشكال احملددة من التمييز، ال تكون 
النتيجة سوى أشكال متراكمة بل وفريدة 

من التمييز واإلقصاء. 
وغالبا ما تؤثر عدم املساواة على األفراد 

واجلماعات التي تعاني حرمانا من العديد من 
حقوق اإلنسان. وعادة ما تتخلف اجلماعات 
املهمشة واملقصاة عن التمتع بحق معني 

من احلقوق نتيجة عدم حصولها على حقوق 
أخرى مثل العمل الالئق والغذاء واملسكن 

والصحة وحقوق الصحة اجلنسية واإلجنابية 
واملعلومات والتعليم واملشاركة والسالمة 

التنمية التي نختارها كثيرا في زيادة مخاطر الكوارث املتعلقة بزيادة عدد السكان واملمتلكات “في الوقت الذي ينبغي أن تساهم التنمية في احلد من صور الضعف، تساهم أمناط 
املتعرضني لألخطار؛ وإذا ُخطط لهذه األمناط جيدا، تستطيع تدابير مرحلة الطوارئ األولية في 

املقابل أن حتد املزيد من اخملاطر. وميكن لتدابير احلد من مخاطر الكوارث أن تلعب دورا بارزا في 
زيادة النمو االقتصادي في املنطقة املتضررة، وأن تعزز أيضا أسباب “بناء عوامل مقاومة أقوى” 

�وااللتزام بذلك.”
رئيس وكالة أندونسيا الوطنية املعنية بإدارة اخملاطر، املشاورات الفرعية املواضيعية في احلد من مخاطر الكوارث، جاكرتا، أندونسيا، 19 فبراير 2013

النزاع وإطالة  الفاشلة فقط، لكنه أيضا من دوافع  املوارد من الفرص  مدته؛ أما االهتمام اإلداري وتنسيقه، وإصالحات احلكم، فهي تساعد على أن تكون املوارد “ليس سوء إدارة 
روابط  على  بالقضاء  اإلصالحات  هذه  إجراء  وميكن  السالم.  بناء  انطالق  نقطة  الطبيعية 

والكفاءة،  واملساءلة،  والشفافية،  واملشاركة،  املساواة،  لتحقيق  ضمانا  النزاعات  �متويل 
الطبيعية في  املوارد  للتحول من توظيف  ثمينة  بأنها فرصة  النزاعات  بعد  ومتتاز فترة ما 

السالم.” دعم عملية  إلى  النزاعات  �إشعال 
فريق اخلبراء املرجعي للمشاورات املعنية بالنزاعات والعنف والكوارث، مونروفيا، ليبريا، تشرين الثاني/ نوفمبر 2012
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البدنية، واالنتصاف القضائي. وغالبا ما ترتبط 
الصور املتعددة للحرمان وعدم املساواة ارتباطا 

وثيقا بأشكال محددة من التمييز في التمتع 
باحلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية 

واالجتماعية والثقافية. وتشمل األمثلة، على 
سبيل الذكر ال احلصر، التمييز على أساس 

اجلنس والعمر والطبقة االجتماعية والعنصر 
والعرق، وهوية الشعوب األصلية ووضع األقلية 

والقدرة واإلعاقة ومحل السكن، واحلالة 
االجتماعية واألسرية  واإلصابة بفيروس نقص 

املناعة البشرية وامليول اجلنسية.
ومن ثم لم تعد عدم املساواة مشكلة 
السكان األكثر تضررا وإقصاء فحسب، بل 
إنها تؤثر على اجلميع بطرق متعددة. وأشار 

املشاركون في املشاورات إلى أنه نتيجة لعدم 
املساواة واإلقصاء تضرر النمو االقتصادي، 

وضعفت اإلمكانية اإلنتاجية، وظهرت معدالت 
الضعف والهشاشة، مبا في ذلك الضعف 

والهشاشة في مواجهة النزاعات والكوارث، 
وضعف التماسك االجتماعي والوضع األمني. 

األجيال تضرر تعليم األطفال  وإلى “على مر  اآلباء؛  نتائج تعليم  بالغا من  تضررا 
آبائهم،  يتمثل دخل األطفال في  حد كبير 

أو كانت  أو ولدا،  إن كان الطفل فتاة 
اجملموعة العرقية هي ما حتدد فرص التعليم 

�والنجاح.”
 إنقاذ الطفولة، املشاورات املعنية مبواجهة صور عدم املساواة، التقرير اخلتامي

أو أمة من  ويجب “يجب عدم حرمان أي فرد  التنمية.  من  االستفادة  فرصة 
وتكافؤ  احلقوق  في  املساواة  ضمان 

واملرأة.” للرجل  �الفرص 
األلفية إعالن 

االجتماع رفيع املستوى حول املشاورة املواضيعية املعنية مبعاجلة الالمساواة، كوبنهاجن/ الدمنارك، شباط/ فبراير 2013 )مصدر الصورة: اليونيسف 2013(
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وأُثيرت قضية التمييز القائم على نوع 
اجلنس في املشاورات بصفتها الدافع األكثر 

انتشارا لعدم املساواة  اآلن. حيث إنها قضية 
تؤثر على اجملتمعات كافة: الغنية والفقيرة.  
وغالبا ما ترتبط عدم املساواة بني اجلنسني، 

مثل الصور األخرى من عدم املساواة،  بأشكال 
محددة من التمييز وتعززها، مبا في ذلك في 

اجملاالت االجتماعية والقانونية والثقافية.
وتبرر عدم املساواة بني البلدان حاليا 

اجلزء السائد من انعدام املساواة االقتصادية 
العاملية. حيث يخلق تركيز القوة العاملية على 
املوارد الطبيعية واالقتصادية، وهيكل األسواق 
والتمويل عدم املساواة في بلدان أخرى. ويجب أن 
تتضمن معاجلة عدم املساواة دعم جهود البلدان 
الفقيرة والنامية الرامية إلى تنويع اقتصاداتهم 

لضمان احلصول العادل على املوارد واألسواق، 
ونظم الضرائب العادلة الفعالة، فضال عن 

مراقبة التمويل العاملي من أجل تأمني بيئات 
اقتصادية مستقرة، وحتقيق األهداف االجتماعية.

وقد ازدادت أيضا قوة حتديات احلصول غير 
املتكافئ على املوارد الطبيعية، والضعف 
في مواجهة التدهور البيئي، وتغير املناخ. 

فقد فاقمت هذه التحديات من عدم املساواة 
القائمة، وأثارت مخاطر جديدة وحرجة للفئات 

من السكان والبلدان التي غالبا ما تكون 
محرومة بالفعل.

وإذا لم نتغلب على عدم املساواة والتمييز 
التي أخرت تقدم اجليل احلالي، لن ميكن تأمني 

رفاه األجيال املستقبلية. فأطفال اليوم الذين 
ولدوا في ظروف من احلرمان سيعانون من 

انتكاسات قد ال يتعافون منها - ومن املرجح 
أن هذه الظروف بدورها ستؤثر على حياة 

أطفالهم. وبناء على دراسة تستند إلى أدلة 
من 32 بلد أن الطفل في نسبة 10 في املئة 
من األسر األغنى يتمتع مبتوسط دخل مجد 

أكثر لتلبية احتياجاته يزداد 35 مرة عن نسبة 
الدخل املتاحة للطفل في نسبة 10 في املئة 

من األسر األفقر.

الهيكلية  القضايا  إلى مواجهة  احلاجة 

إذا لم نعالج القضايا الهيكلية، ستستمر 
وتعمق عدم املساواة. وفي هذه النقطة 

امتاز صغار الشباب  بالقوة، فاحلصول 
العاملي املتزايد على التقنية ووسائل اإلعالم 

االجتماعي سلط الضوء على مدى عدم 
املساواة، فضال عن أنه جذب االنتباه إلى 

املطالبة بالتغير وزاد من شدتها. فإدراك أن 
حياة البعض تزدهر بينما يعاني الكثيرون 

لكسب العيش، مع االستيالء على السلطة 
االقتصادية والسياسية معا، هو مصدر الكثير 

من االضطرابات.  وقد تتراكم عدم املساواة 
على مر السنني، لكن التغيير ميكن أن يأتي 

سريعا عندما يبلغ السكان نقطة الالعودة في 
التغاضي عن صور عدم املساواة. 

وبالنظر إلى ما قال املشاركون أنه 
بحاجة إلى اإلجناز، نستطيع أن نحدد أربعة 

مسارات لسياسة العمل املعنية مبعاجلة 
الدوافع الهيكلية لعدم املساواة. أوال: نحتاج 

إلى تأصيل حقوق املساواة وعدم التمييز 
في القوانني، وتطبيقها من خالل سياسات 

اقتصادية واجتماعية. ثانيا: يتعني على الدول 
أن تتخذ إجراء حلماية املواطنني واآلخرين من 

التمييز، والعنف، واالستغالل، وإحلاق األذى 
من جانب اآلخرين. ثالثا: يتطلب اتخاذ تدابير 
تسوية لدعم األفراد والفئات الذين تضاءلت 

قدراتهم أو تقيدت بسبب عدم املساواة. 
رابعا: يجب تعزيز قدرات أصحاب احلقوق كي 
يتمكنوا من املطالبة بحقوقهم من اآلخرين 

مطالبة سليمة. 

مناقشة أهداف حتسني آليات املساءلة، 
وغاياتها، واحلاجة إليها

كان هناك إجماع واضح على أنه يجب معاجلة 
عدم املساواة في إطار التنمية املستقبلي.  

حيث كان هناك نهج ومستويات عديدة 
اقترحت للتعامل مع هذه الظاهرة. أوال: إذا 
تواجد هدفا منفصال معنيا بعدم املساواة، 
فيجب أال يشمل عدم املساواة االقتصادية 

فقط، بل يجب أن ميتد لعدم املساواة 
االجتماعية والبيئية والسياسية. ثانيا: يجب 
أن تكون عدم املساواة جزءا ال يتجزأ من سياق 
األهداف والغايات جميعها. فينبغي أن تصمم 

جميع األهداف والغايات وفقا للتغطية 
العاملية أو احلصول عليها، أو لسياسية 

العودة لنقطة الصفر، على الرغم من أن 

أغلبية سكان  احلالية  القرار  اآلراء القيمة.”“تقصي هياكل صناعة  �العالم، وتعزز تهميش أصحاب 
مشارك في املشاورات حول معاجلة عدم املساواة

�صرح معني، أو مؤسسة، أو نظام اجتماعي؛ فإنها  “تتجاوز عدم املساواة مشكلة احلصول املتكافئ على 
التعامل مع  تاريخ  ترسخا عميقا من خالل  �تترسخ 

�هذه اجلماعة.”
مشارك، املشاورات حول معاجلة عدم املساواة

الفتيات ذات االحتياجات اخلاصة األكثر حرمانا  في اجملتمعات األفقر حاال أو في بقعة يقطنها أقلية من “تعيش 

األصلية.” �الشعوب 
مشارك، املشاورات حول معاجلة عدم املساواة

حتى الصف التاسع، ثم ال يسمح اآلباء باستكمال تعليمهم. “في طاجيكستان يستمر العديد من األطفال في التعليم 
وينطبق هذا حتديدا على الفتيات .... الالتي أدى افتقارهن 

�لفرصة التعليم إلى عجز املرأة عن حماية حقوقها.”
طاجيكستان الوطنية،  املشاورات 
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اجلانب السلبي لهذا النهج هو عدم متكيننا 
من تعقب ما يحدث للفقراء أو السكان األكثر 

إقصاء. ومن ثم ينبغي أن تتطلب اللغة التي 
صيغت بها كل غاية أن تقضي على عدم 

املساواة في حالة الغايات املطلقة، أو أن حتد 
منها تدريجيا في الغايات األخرى. ثالثا: من 

الضروري تصنيف عدم املساواة السائدة في 
إطار العمل وفقا ملا يالئم كل دولة. رابعا: 

ينبغي أن تركز الغايات واملؤشرات على أفقر 
الفقراء ليس فقط من خالل التصنيف حسب 

مؤشر الثروة، بل كذلك من خالل عن انتقاء 
الغايات واملؤشرات املرتبطة بالفقراء.

وأشار التقرير األخير لألمني العام للفريق 
رفيع املستوى املعني بخطة ما بعد عام 

2015 إلى احلاجة إلى بيانات مصنفة )على 
أساس النوع، واملنطقة اجلغرافية، والدخل، 
واإلعاقة، والعرق، والعمر، والفئات األخرى(، 

وصرح بأنه “ لن نعتبر أن الغايات قد ‘حتققت’، 
إال إذا تقابلت مع جميع مستويات الدخل 

والفئات االجتماعية ذات الصلة.”، ويعكس 
هذا النتائج التي انتهت إليها املشاورات فيما 

يخص كيفية قياس عدم املساواة وفهمها 
بشكل أفضل.

ولم يتم التوصل إلى اتفاق خالل 
املشاورات حول كيفية صياغة أهداف 

املشاورات الرئيسة. فعلى سبيل املثال كان 
هناك اتفاق كبير في اجتماع القيادة على أنه 

ينبغي أن يكون هناك “هدف رئيسي” واحد 
حول املساواة بني اجلنسني. بيد أنه لم يتم 

التوصل إلى اتفاق حول ما إذا كان من املفترض 
وضع “هدف رئيسي” لألشكال األخرى من 

عدم املساواة أو إدراج هذه األشكال في إطار 
األهداف كلها.

بني اجلنسني زواج األطفال الذي يحرم الفتيات من “من األسباب الرئيسة لصور عدم املساواة 
التعليم األساسي والثانوي، وسيشكل هذا الفكر 

جيال من األمهات واألطفال األميني ويتحول إلى دائرة 

مفرغة.” �حياتية 
�متشاركة في طورها العشرين من منطقة ريفية في املشاورات الوطنية 

حول الشباب، شيروان، أذربيجان

�عن انتهاكات حقوق اإلنسان اخلاصة باملرأة، “االستخدام غير اآلدمي لألرض واملوارد ال ينفصل 

الفقر.” �واستمرار 
مشارك في املشاورات حول معاجلة عدم املساواة 

املساواة بني اجلنسني في أسبانيا  بل  “معايير  الوثائق،  �ليست منصوصا عليها كهذه 

 “كلمات من هواء”.”
مساهم في املشاركة اإللكترونية حول مبواجهة صور عدم املساواة

نحو أوجه االستقالل العاملي والسياسي واالقتصادي، “تعزز عدم املساواة االقتصادية األسباب املتداخلة 
وغيبا نظم املسائلة املالية، والتوفير املظلم للموارد 

�الطبيعية واملنافع العامة العاملية.”
مشارك في املشاورات حول معاجلة عدم املساواة

التي من ضمنها احلقوق  اجلنسية واإلجنابية، سنتبوأ وضعا أفضل من أجل “عندما نضمن حقوقنا 
والرفاهية  بالصحة  قرار حر ومستنير مرتبطا 

�واملستقبل.”
مشارك في املشاورات حول معاجلة عدم املساواة

وفقرائها معاملة “لقد تعاملت املناهج السابقة اخملصصة للنهوض  أغنيائها  مع  الريفية  باحلياة 
مختلفة؛ حيث يوجد توجه عقلي محدد قد أصبح 

إال أن  الفقيرة،  العامل احلاسم لتنمية اجملتمعات 
�تطبيق هذا التوجه قد أدى إلى صناعة عاملني: 

للفقراء.” وآخر  األغنياء،  �عالم 
مشارك في املشاورات حول معاجلة عدم املساواة

�إجراء املقابالت خالل املشاورات الوطنية في بوتان 
)مصدر الصورة: األمم املتحدة(
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وفي اخلتام يجب أن نضع معاجلة عدم 

املساواة كعنصر جوهري في إطار املساءلة، ألن 

الناس لن تشعر بالرضا إذا استمر احلصول على 

اإلبالغ من خالل متوسطات عريضة تخفي 

عدم املساواة واإلقصاء.  وانطالقا من ترجمة 

إطار العمل العاملي إلى سياسة عمل وطنية، 

سنحتاج إلى إيالء عناية خاصة بعملية رصد 

ما يتعرض له املثقلون باألعباء نتيجة عدم 

املساواة السائدة واملتشابكة. وستتطلب 

املساءلة العامة أن تبني نظم رصد قوية من 

خالل تطورات مهمة في القدرة اإلحصائية، 

وصلة البيانات اجملمعة وشفافيتها. وطالب 

املشاركون في املشاورات ضمان التعبير عن 

الرأي وحتقيق العدالة والتمثيل ملن يعاني 

اإلقصاء. كما أن تعزيز قدرات أصحاب احلقوق 

كي يطالبوا بحقوقهم من اآلخرين مطالبة 

سليمة جزءا ال يتجزأ من األعمال الرامية إلى 

n .معاجلة عدم املساواة

ت ظا ملحو
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الـملحقات

�امللحق 1 وصف عملية املشاورات الوطنية 
ملا بعد 2015: 

أفريقيا

الوطنية املشاورات  مع  متماثلة  نهج 

استفادت عمليات املشاورات حول خطة التنمية ما بعد عام 2015 في أفريقيا استفادة كبرى من إرث 
تشكيل خطط تنموية طويلة )وثائق الرؤية(، ومتوسطة، وقصيرة املدى- ورقة استراتيجية احلد من الفقر، 

واخلطط اإلمنائية الوطنية- وهي عمليات اقتضت عقد مشاورات واسعة النطاق مع مختلف أصحاب 
املصالح. ومن ثم اعتمدت هذه املشاورات على هذه اخلطط؛ وشملت قوالب جديدة للتشاور مع أصحاب 

املصالح، وإشراك اجلماعات األخرى التي عادة ال تشارك بانتظام في عمليات التخطيط الوطني. وتشابهت 
املنهجيات املستخدمة تشابها كبيرا فيما عدا القليل منها، حيث إن أغلب املشاورات في أفريقيا نظمتها 

أفرقة األمم املتحدة، واحلكومات الوطنية )وحتديدا الوزارات أو وزارتي التخطيط أو املالية(، وعناصر اجملتمع املدني 
الرئيسية، مبا في ذلك النساء، والشباب، وذوي االحتياجات اخلاصة، واملصابني بفيروس نقص املناعة البشرية/

اإليدز، واألكادمييني، واملنتسبني للقطاع اخلاص. وكان لالجتماعات احلية بأشكالها اخملتلفة النصيب األكبر 
من منهجيات التشاور في الثالثني دولة املشاركة جميعا في املشاورات الوطنية،  كما أنه - زيادة لسبل 

الشمولية واملساءلة – ُعِقدَت مناقشات جماعات التركيز، ومقابالت مع أصحاب املصالح، وبرامج إذاعية 
مباشرة مبشاركة املستِمعني هاتفيا، واجتماعات الفرق اخلاصة واخلبراء. وأُجريت إضافة إلى ذلك استطالعات 

إلكترونية وحية في بلدان عديدة، واشتملت على استقصاء األمم املتحدة “عاملي “من أجل عالم أفضل، 
واستخدام الرسائل النصية التي ساهمت في احلصول على انطباع 17,000 شاب أوغندي. وإجماال لألمر، 
ُعِقدَت مشاورات مع ما يقرب من 350,000 من أصحاب املصلحة بخصوص خطة التنمية ملا بعد 2015 
في أفريقيا. وأجرَت بلدان عديدة مشاورات في أحياء وأقاليم ومحافظات أو مناطق مختارة باعتبارها عينات 

منوذجية مُتثِّل بلدان بأكملها، وتلتها عمليات مشاورة وحتقق من النتائج على املستوى الوطني.

الشمولية

ومن أجل التركيز العميق على خطة التنمية ملا بعد 2015 ُعقدت ورش عمل مع عروض تقدميية 
قصيرة ال تهدف فقط إلى طرح مواضيع املناقشة، بل تشجيع اإلسهامات اجلادة للمشاورات ومنهجها 

التصاعدي. ومن بني قوالب املشاركة املوضوعة، كانت املقابالت شبه املنظمة من القوالب األكثر 
استخداما ألنها أعطت املشاركني حرية التحول للتفكير في القضايا الطارئة في الوقت الذي تعمل 

فيه مجموعات التركيز على حتليل املواضيع املقترحة ومناقشتها. و من السمات املشتركة بني البلدان 
في املناقشات استخدام اللغات احمللية التي أزاحت عائق املشاركة أمام أغلبية أصحاب املصالح، فضال 

عن أن التشاور مع أصحاب املصالح فيما يخص املرأة، وأطفال املدارس، وكبار السن، وذوي االحتياجات 
اخلاصة، ومصابي اإليدز اتصف أيضا بأنه من السمات املشتركة بني البلدان، بعد أن ساعدت هذه 

السمة في االهتمام الشديد بالعوائق الثقافية احلالية التي لم تؤخذ في االعتبار.

والتحقق التوثيق 

في بلدان كثيرة يلي كل نقاش وعرض تقدميي مناقشة عامة لالتفاق على املواضيع والقضايا املعنية 
بخطة التنمية ملا بعد 2015 اخلاصة بكل دولة، والتحقق من نتائجهم سواء كان على املستوى احمللي، 

أو اإلقليمي، أو احملافظات املناطقية، أو الوطن. وأصدرت معظم جماعات املناقشات الفردية ودون الوطنية 
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تقاريرها وتوثيقاتها اخلاصة التي تزامنت مع 
صدور التقارير الوطنية اخملتلفة. ويأخذ التحقق 
من التقارير الوطنية أشكاال مختلفة؛ فحينما 

عقدت معظم البلدان ورش عمل وطنية للتحقق 
من التقارير، استعان آخرون باللجان التوجيهية 

الوطنية، أو فرق األمم املتحدة، أو احلكومات 
الوطنية للتحقق من نتائج املشاورات الوطنية. 

الدول العربية

املشاورات حتديات 

التنمية ملا  ليس مبهمة سهلة النهوض بخطة 
بعد 2015 احملافظة على روح مشاركة شرائح 

السياق  فهذا  املستدامة.  وتوعيتها  اجملتمع 
واهتمامات  اإلمنائي تقوده وتعيقه املسافة، 

اللوجستية،  والتحديات  والسالمة،  األمن 
ويشله - ولعلها الناحية األهم - العجز عن 

تبيانا  وإعدادات ثقافية متباينة  خلق مساحات 
دقيقا من شأنها تشجيع أصحاب املصالح 

آرائهم وتوجهاتهم.  التعبير عن  على 
 ومنذ تصاعد هذه التحديات من ديسمبر/
كانون األول 2012 حتى سبتمبر/أيلول 2013 

العربية تسع مشاورات  البلدان  استضافت 
وطنية معنية بخطة التنمية ملا بعد 2015 
وسط ظروف سياسية وإنسانية واقتصادية 
مختلفة. وقادت أفرقة األمم املتحدة القطرية 

املشاورات بالتعاون مع الشركاء الوطنني 
حازمني على وضع أسس الشمولية واالنفتاح 

أعينهم.  نصب  والشفافية 

الُنهج تنوع 

وفي محاولة للتأكيد على أكبر دائرة مشاركة 
محتملة، قد وظفت املشاورات الوطنية نُهج 

متنوعة وفقا لقوالب التنمية اخملتلفة ذات 
الصلة بالسياقات احمللية، وبقدرة أصحاب 

املصالح على املشاركة.  وقد أحسنت 
استراتيجيات التوعية توظيف مناهج الوصول 

إلى األهداف والتواصل، مبا في ذلك اجللسات 
املواضيعية املتخصصة، ومجموعات التركيز، 

وحوار السياسات، واللقاءات املفتوحة، 
واملشاورات اإللكترونية، واإلعالم االجتماعي، 

ومقابالت اخلبراء.
وقد لعب عقد الشراكات مع املنظمات   

الرئيسة دورا فعاال في تيسير املشاورات، 
التواصل مع السكان.  واتساع نطاق 

وشارك - دون األخذ في االعتبار املشاورات 
اإللكترونية – 6,000 شخص تقريبا في 

التي شهدت أطياف  املفتوحة  احلوارات 
كبيرة من أصحاب املصالح، ومبا في ذلك 

النظم  وممثلي  الصلة،  ذات  الوطنية  املنظمات 
احلكومية،  غير  واملنظمات  اخملتلفة،  احلكومية 

واحلركات  واحمللي،  املدني  اجملتمع  ومنظمات 
واألطفال،  والشباب  واالجتماعية،  النسائية 
واملصابني بفيروس  اخلاصة،  االحتياجات  وذوي 

اخلاص،  والقطاع  البشرية/اإليدز،  املناعة  نقص 
واملشردين  والالجئني،  واألقليات،  والضعفاء 
املتعددة،  اجلنسية  التوجهات  وذوي  داخليا، 

واألكادميية.  اإلعالمية  واألجهزة 
وأقرت املشاورات كافة حدود هذه العمليات 
اإلمنائية، وأكدت أن متثيل أصوات السكان عينة 

فرعية وشاملة ال غنى عنها لإلشارة إلى التنوع 
السكاني. ومن ضمن سبل شمولية التفكير 

اجلهود الساعية إلى الوصول للمناطق الريفية، 
واحملليات احمليطة النائية عن العاصمة، مع إيالء 

اهتمام خاص باملشاركة املتوازنة للجنسني، 
وإشراك سكان من طبقات اجتماعية - 

مختلفة.  اقتصادية 
وفي بعض املشاورات انتشرت استراتيجيات 

التواصل والتوعية مستفيدين من استخدام 
املعسكرات اإلعالمية املنتظمة واالجتماعية؛ 

باإلضافة إلى أدوات نشر املعلومات، 
واالستقصاءات، وإشراك قاعدة جمهور أكبر 

عبر برامج النشر التقليدية واإللكترونية. وقد 
شارك على ما يقرب من 11,000 شخص في 

املنتديات اإللكترونية؛ كما أنه أثناء رفع التقارير 
سجل 25,000 صوت من املنطقة العربية في 

استقصاء األمم املتحدة العاملي من أجل عالم 
 .)My World( ”أفضل “عاملي

حصر اآلراء

وعلى الرغم من أن املشاورات تهدف إلى تقدمي 
التوصيات الواضحة للحكومات، واجملتمع 

املدني، وأصحاب املصالح فيما يخص األولويات 
الوطنية التنموية، أكد املعنيون على ضرورة 

متثيل اآلراء اخملتلفة ال املوافقة باإلجماع، 
باإلضافة إلى التعبير عن اآلراء املعارضة في 

التقارير.  
وقد ضمنت املشاركة االستراتيجية 

للوسطاء الوطنيني أن السياقات واألعراف احمللية 
لن تضلل حصر اآلراء املتصاعدة من املناقشات، 

حيث إن الوسطاء املعينني قادوا مناقشات 

مفتوحة أو استخدموا أسئلة إرشادية إلجراء 

عمليات الوساطة،  كما أن مدوني املالحظات 

تواجدوا في مسرح األحداث جلمع اآلراء. 

ومع هذا مازالت - إذا لزم األمر - عمليات 

املشاورات - التي تعد مرجعا لإلطارات واحلوارات 

الوطنية اإلمنائية - قيد التطبيق. 

املشاورات  من  التحقق 

أثناء سير املشاورات أخذت أفرقة األمم املتحدة 

املعلومات  الرسمية  للهيئات  تقدم  القطرية 

اخلاصة بالنتائج، وتدعوهم إلى عرض صدى 

الرسائل الصاعدة من عمليات املشاورة. وخالل 

عملية حصر انطباعاتهم حول مدى توافق أو 

اختالف األولويات احملصورة مع املناقشات واآلراء، 

ُلوحظ أن بعض التحفظات قد أُبديت حول 

التأثير املستقبلي للمشاورات، إال أن عموم 

التقارير  بالقوة جتاه  املشاركني بلغهم الشعور 

املرفوعة. وقد عبروا عن موافقتهم الصادقة 

وتنوع اجلماعات  الغنية،  املناقشات  على 

معها. املتشاور 

املترتبة اآلثار 

من األفكار التي شاعت في املشاورات الرغبة 

الواضحة إليجاد املزيد من املشاورات وسبل 

التحقق من أجل تعبير السكان عن أرائهم، 

فضال عن صياغة األولويات، وكتابة التقارير 

الشاملة التي تضم التحديات احلالية، وأولويات 

العمل املقترحة، والوسائل املمكنة إلجناز 

اخلطط اإلمنائية الوطنية والعاملية. 

ومتنح العمليات االستشارية في بعض 

املواقف الَدفعة األولية خللق حتالفات وروابط 

جديدة بني أصحاب املصالح والفرص من أجل 

إيجاد الفضاء لعقد مبادرات جديدة، وخلق 

حلقة وصل نشطة بني صانعي السياسة 

وأصحاب املصالح التقليدين وغير التقليدين، 

واكتشاف سبل/استراتيجيات حتقيق األهداف 

املالئمة للتأثير على املناهج البرامجية 

املستقبلية الشاملة ألمناط جديدة في مسيرة 

اجلهود اإلمنائية.
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أسيا واحمليط الهادي

وفي أسيا واحمليط الهادي أجرت ست عشرة 
دولة1 مشاورات شعبية أخذت أشكاال 

مختلفة، وضمت قطاعا عريضا من أصحاب 
املصالح من خالل مشاركة اجملتمعات املهمشة 

واملقصاة، واجلماعات التي ال حتصل باستمرار 
على فرصة املساهمة في مناقشات صياغة 

السياسات. واستهلت مجموعة األمم املتحدة 
اإلمنائية عملية املشاورات القطرية موفرًة 

متويال تأسيسيا للبلدان املعنية التي قدمت 
يد العون في تنظيم هذه املشاورات اخلاصة 

بخطة ما بعد 2015، حيث إن هذه العملية 
غالبا ما تدعمها املوارد التي تطرحها احلكومات 

الوطنية وشركاء التنمية األخريني. وقد 
شارك ما يزيد عن 340,000 2 شخص في 

املشاركات، وساهموا في تطويرها.

وهدفت هذه املشاورات القطرية إلى حتفيز 
ملا  التنمية  املعنية بخطة  الشاملة  املناقشة 

بعد 2015 من خالل توفير قاعدة حتليلية، 
ومدخالت، وأفكار ميكن من خاللهما )أ( وضع 

نريده”  الذي  رؤية عاملية مشتركة “للمستقبل 
الصريحة للحكومات،  التوصيات  مع تقدمي 

واجملتمع املدني، وأصحاب املصالح الكبيرة؛ )ب( 
إحداث دوي ألصوات الفقراء واملهمشني في 

عمليات املفاوضات الرسمية؛ )ج( التأثير على 
العادلة كي تتماشى مع  العمليات احلكومية 

تطلعات اجملتمع املدني خلطة تنمية ما بعد 
2015. ولتحقيق هذا الهدف، فحصنا نطاق 

من القوالب االستشارية، وهيأنا هذه القوالب 
ومفتوحة  إمنائية شاملة  لعمليات  لتتسع 

العديد من  ومتسعة ملشاركة  وشفافة، 
أصحاب املصالح. وأعدت أفرقة األمم املتحدة 

والتوعية،  للتشاور  مبتكرة  أنشطة  القطرية 
ودعمتهم من أجل توفير فرص املشاركة 

للجماعات  اجملدية  واملساهمة  الفعالة، 
الفنية  اخملتلفة. وأعانت هذه املساعدة 

منهجية  تطوير  على  البلدان  والتشغيلية 
املشاورات املعنية بخطة ما بعد 2015 من 

التعريف باجملتمعات، والقطاعات، أو  أجل 
اجلماعات املقصاة أو غير املمثلة في النقاشات 

بنغالديش، بوتان، كمبوديا، الصني، الهند، إندونيسيا، إيران، منغوليا،   1
باكستان، بابوا غينيا اجلديدة، الفلبني، ساموا، جزر سليمان، تايلند، 

تيمور ليشتي، وفيتنام.
وهذا يشمل املشاركني مباشرة )27،902( في فعاليات التشاور،   2
وكذلك عن طريق املشاورات االفتراضية من خالل مواقع االنترنت، 
الفيسبوك، تويتر )64807( وذلك من خالل مسح “عاملي” - عبر 

اإلنترنت، وحاليا عن طريق الرسائل القصيرة - )250822(.

وترسيخ  السياسات؛  لصياغة  الرسمية 
حجر أساس ملستويات أعمق وأكبر لعلميات 

املشاركة التي يرأسها شركاء التنمية، مبا 
في ذلك احلكومات الوطنية، وشركاء التنمية، 

واجملتمع املدني، والقطاع اخلاص، واألكادمييني، 
املصالح.   وأصحاب 

املناهج املعنية باملشاورات  ويتراوح نطاق 
بدءا من اللقاءات املفتوحة حتى وورش 

وافتتاح  التركيز،  ونقاشات مجموعات  العمل، 
االجتماعات مبشاركة طالب املدارس واجلماعات، 

واحلية،  اإللكترونية  االستطالعات  وإجراء 
واملشاورات االفتراضية مبا في ذلك النقاشات 

اإللكترونية.  الدولة  اإللكترونية عبر مواقع 
وإضافة إلى ذلك، حصلت هذه املناهج 

على دعم سلسلة من تدابير التوعية التي 
واملنظمات غير  الشريكة،  املؤسسات  حددتها 

األلفية،  وحملة  املدني،  واجملتمع  احلكومية، 
وآخرون من أجل العمل على رفع درجة الوعي 

بخطة ما بعد 2015 واملشاركة فيها. 
بالتحقق  القطرية  املشاورات  أغلب  واُختتمت 

من فعاليات ورش العمل/اللقاءات من أجل 
القطرية  واألولويات  املتصاعدة  املواضيع  إيجاز 

بصفتها مداخالت على احلوار اخلاص بخطة 
التنمية ملا بعد 2015.

وُعرفت اجلماعات أصحاب املصالح 
اخملتلفة، والقطاعات بطرق متنوعة، أو 

اُستفيد منها، أو وُظفت كمدخل وفقا ملعاير 
املهمشة  اجلماعات  اتصفت  وأحيانا  متنوعة. 

بناء على سماتهم اخلاصة املتسببة في 
وكبار  والنساء،  الشباب،  إقصائهم )كإقصاء 
السن، واألطفال - باألخص أطفال الشوارع، 

وأطفال املدارس، وذوي االحتياجات اخلاصة، 
البشرية/ املناعة  ومصابي فيروس نقص 

اإليدز، والعاملني في مجال اجلنس، واملثليات 
ومدمني اخملدرات،  واملثليني ومشتهي اجلنسني، 

والشعوب األصلية،  بالصحة،  العناية  وفرق 
وما شابه(.  وفي أحيان أخرى تُعرف هذه 
بتمثيلها  أو  الوظيفي،  بدورها  اجلماعات 

املهنية احملددة )كالقطاع اخلاص،  للمجموعات 
التجارية؛، ونقابات العمال، والروابط  والغرف 

وروابط/مجتمعات  الفالحني،  وروابط  العمالية، 
الشباب، واحتادات الطالب، والنقابات واالحتادات، 

للربح،  الهادفة  واملنظمات غير  والتعاونيات، 
وما شابه(. ويعد من أدوات املساعدة أحيانا 

وشبكات للقضايا  توافر جماعات فكرية، 
وحقوق  )كقضايا ذوي االحتياجات اخلاصة، 

املرأة، وما شابه(، ومعاهد بحثية )كمعاهد 
البحث والتدريب على العمل االجتماعي( في 
التركيز على  الدوائر االستشارية ومجموعات 

وجه التحديد.  أما في سياقات أخرى على 
الرغم من ذلك، اُستخدمت التصنيفات اإلدارية 

املهمشة  القطاعات  للتواصل مع  احلالية 
الفساد،  برامج مكافحة  من  )كاملستفيدين 

والالجئني،  املشروطة؛  النقدية  والتحويالت 
وفقراء الريف، وقاطني الضواحي، واملشردين، 

واملهاجرين  الرسمي؛  القطاع غير  وعمالة 
للخارج، واملزارعني، وفقراء احلضر، واملزارعني غير 

املالكني ألراضي، وغير ذلك(.  

بآرائهم  ورحب السكان بفرصة املساهمة 
عندما أحسوا بأن صانعي القرارات يسمعون 
وأن مشاركتهم تبني اهتمامهم  ألصواتهم، 
بقضايا التنمية. ويبرز في ردود الفعل أنهم 

تتجاوز  التي  االجتماعية  باملشكالت  مهتمون 
فهم حريصون  والشخصية؛  احلالية  أولوياتهم 

الذي سيورثونه ألطفالهم،  املستقبل  على 
والبيئة والطبيعة، ورفاه األقل رزقا من اآلخرين، 
والتقدم االقتصادي والثقافي لبالدهم في عالم 
العوملة.  وليس هذا الرد مبفاجأة، ألنه من املهم 
أال نرى القضايا اإلمنائية من األمور املهمة فقط 
لكن في  والتكنوقراطني.  السياسات  لصائغي 

احلقيقة هذه هي القضايا التي استحوذت 
على آراء أعضاء عموم الناس، ومتثل خبراتهم 

احلياتية املهمة التي يقدمون رؤيتهم فيها. وإذا 
أخذ أحدا في االعتبار ردود فعل الشباب، وكبار 

السن، وذوي االحتياجات اخلاصة، واألقليات 
القاطنة محافظات معزولة جغرافيا،  العرقية 
ستجني هذه املمارسة قطًعا أولى ثمار اجلهود 

العاملية للتوصل للجماعات التي عادة ال 
تشارك في صياغة السياسات أو املناقشات 
العاملية. وحتى اآلن ومع تقدم سير عمليات 

مشاورات عاملية كهذه، نهضت هذه املستويات 
إلى مستوى من املشاركة الشعبية في عدد ال 
حصر له من القضايا املتداخلة التي مازالت - 
على الرغم مما سبق - في صومعة املناقشات 

التقنية للسياسات، فضال عن الوعي بها. وقد 
ساهم هذا النهوض أيضا في الوعي مبفهومي 

واملساءلة ومناقشتهما من أجل  املسؤولية 
حتقيق املزيد من األهداف اإلمنائية والتطلعات 

اإلمنائية  التي تخاطب اخلطط  املستقبلية 
تتجاوزها. وأحيانا  الوطنية،  للسياسة 
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أمريكا الالتينية والكاريبي

ُعِقَدت املشاورات الوطنية في ست عشرة دولة 
الكاريبي،  البحر  الالتينية ومنطقة  أمريكا  من 

البلدان متوسطة  حيث إنهم جميعا من 
والتنمية  التعاون  لقائمة منظمة  الدخل وفقا 

وجلنة املساعدة اإلمنائية اخلاصة باملساعدة 
وتنتمي  املستفيدة.  للبلدان  الرسمية  اإلمنائية 

ستة دول منهم إلى قائمة الدول اجلزرية 
التي تنفرد مبواجهة حتديات  النامية  الصغيرة 

املُناخ، والبيئات الهشة،  خاصة نحو تغير 
وندرة املياه، واالعتماد على الطاقة. وعلى 

الرغم من تباين أحوال هذه اجلماعة من حيث 
التجارة اخلارجية ورصيدها،  وهيكل  الدخل، 

وحجم السكان وتوزيعهم، مُتثِّل هذه البلدان- 
وكوبا،  وكولومبيا،  وبوليفيا،  )البرازيل، 

وغرينادا،  والسلفادور،  وإكوادور،  وكوستاريكا، 
وبيرو،  وجاميكا،  وهندوراس،  وغواتيماال، 

لوسيا،  وسانت  الدومينيكية،  واجلمهورية 
وترينيداد وتوباغو، وأوروغواي( -  األصول 

اإلقليمية األساسية التي تساهم في حتديد 
املُقِبل. التنمية  مالمح إطار 

ودعمت املشاورات الوطنية في أمريكا 
الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي العديد من 
األنشطة التي تصل إلى نطاق متنوع وواسع 

من املشاركني وأصحاب املصلحة. فقد شارك 
على األقل 26,000 فرد من مختلف اخللفيات 

الثقافية، وساهموا في املناقشات املعقودة غالبا 
من خالل ممارسة املشاركة، ومجموعات التركيز، 

واالستقصاءات املكتوبة )بعضها إلكترونية(. 

إضافة إلى ذلك، أولت هذه املشاورات 
اهتماما خاصا باجملموعات التي عادة ما تُستبَعد 

من جدول األعمال وعمليات التخطيط مثل 
األطفال، والشباب، واملثليات واملثليني ومشتهي 

اجلنسني )LGBT( ومغايري الهوية اجلنسانية، 
والزعماء الوطنيني شعبيا. واشتملت األعمال 

في السلفادور على أصوات أفراد العصابات 
)Maras باإلسبانية(، وفي اإلكوادور على آراء 
َّدين  اجليش، وفي كولومبيا على أصوات املُشر

داخليا )املتراوح أعدادهم بني 4.9 مليون و5.5 
مليون شخص(. كما تَسلَّم فريق األمم املتحدة 
القطري بالبرازيل أكثر من 5,000 استقصاء 

بصيغة اخليارات املتعددة حيث احتوت تلك 
االستقصاءات على أولويات استقصاء األمم 

املتحدة العاملي من أجل عالم أفضل “عاملي” 
إلى جانب أربعة أسئلة مفتوحة على النحو 
التالي: “ما الذي يحتاج إلى التغيير؟”، و”ملاذا 

يعد هذا التغيير مهما؟”، و”كيف ميكن حتقيق 
هذا التغيير؟”، و”من الذي يستطيع املساعدة 
في هذه العملية؟”. وأكمل نزالء السجن هذه 

االستقصاءات إلى 1,448 استقصاء، كما 
شملت املشاورات البرازيلية االحتادات واملشردين 

من بني اآلخرين.
تعادل اإلجابات املستقبلية فيما يخص 

العالم بعد عام 2015 أهميًة املناقشات 
التحضيرية لصياغة األسئلة؛ ففي غواتيماال، 
اجتمع زعماء الرأي في جلسة محددة ألصحاب 
املصلحة العديدين ملناقشة التحديات الرئيسة 
التي تواجه البالد، كما جرى استقصاء في بيرو 

بني ُصناع القرار باعتباره خطوة مشاوراتية 
مبدئية تساعد في أخذ انطباع أوليٍّ عن 
املالحظات املدونة حول األهداف اإلمنائية 

لأللفية واألهداف األخرى ملا بعد 2015. وأجاب 
أكثر من 100 من قائدي بيرو –  أغلبهم من 

القطاع العام – على هذا االستقصاء. وعالوة 
على ذلك في املكسيك، صنعت املشاورات 

مع الصحفيني إعالنا إعالميا للتدريب اخلاص 
على تغطية األخبار املتعلِقة بخطة التنمية 

اجلديدة. وبوجه عام، كانت املشاورات فرصة 
ممتازة لبلورة الرؤى، وجلمع مقترحات هذه 

اجملموعات، والقادة، وخبراء احلكومة ومنظمات 
اجملتمع املدني والقطاع اخلاص.

وفي التجارب جميعا تشاركت أفرقة 
األمم املتحدة الُقطرية مع احلكومات الوطنية، 
وأشرفت على العملية برمتها من خالل جلان 

توجيهية مشتركة. ففي كولومبيا، اشتركت 
شبكة معروفة من املنظمات غير حكومية - 

كاالحتاد الكولومبي للمنظمات غير احلكومية 
- مع فريق األمم املتحدة القطري واحلكومة 

الكولومبية في توجيه دفة املشاورات. وفي 
أوروغواي، أُقيم حتالف استراتيجي مع املعهد 

الوطني للشباب. كما أنه انعقدت التحالفات 
في كل من بيرو وغواتيماال وهندوراس مع 

احلكومات دون الوطنية وذلك نظرا ألهمية كل 
منهم في تنفيذ اخلطة القادمة.

وخاطبت بعض املشاورات على الصعيد 
الوطني نطاقا أوسع من عمليات اخلطط 

م فريق األمم املتحدة القطري  الوطنية؛ فقد نظَّ

في بوليفيا نتائج املشاورات وفقا للركائز الثالثة 

عشر للخطة الوطنية اخلاصة مبئوية بوليفيا 

الثانية سنة 2025. ويخطط فريق األمم املتحدة 

القطري في السلفادور لعرض نتائج املشاورات 

على كل املرشحني املتوقع خوضهم لالنتخابات 

الرئاسية في العام القادم.

واتصفت اآلليات دون اإلقليمية باألهمية؛ 

ففي أمريكا الوسطى، جرت مشاركة املشاورات 

ملا بعد 2015 في السلفادور مع منظومة 

التكامل ألمريكا الوسطى في منتدى رفيع 

املستوى يتضمن األمانات العامة والدول 

األعضاء، حيث دارت املناقشات حول كفاءة 

املساعدات واجتاهات التعاون اإلقليمي. وُطرحت 

املناقشة العامة ملا بعد 2015 في ندوة حول 

قضايا شباب بلدان اخملروط اجلنوبي.

التقارب بني الدول اجلزرية الصغيرة النامية 
وعمليات التنمية ملا بعد 2015

أكدت املشاورات الوطنية في منطقة البحر 

الكاريبي على اندراج جدول أعمال الدول اجلزرية 

الصغيرة النامية في مناقشة خطة ما بعد 

2015 على النحو املالئم في الوقت الذي 
تستعد فيه الدول للمؤمتر العاملي للدول اجلزرية 

الصغيرة النامية لسنة 2014. دارت ست 

مشاورات من أصل 16 مشاورة وطنية ملا بعد 

2015 قد أُجريت في منطقة أمريكيا الالتينية 
ودول البحر الكاريبي، في الدول التي تتسم 

بكونها من الدول اجلزرية الصغيرة النامية - 

)غرينادا، وسانت لوسيا، وجاميكا، وترينيداد 
وتوباغو، وكوبا، واجلمهورية الدومينيكية(.

عالوة على ذلك، أُجريت املشاورة في جاميكا 

مة وفريق الوساطة في  مبشاركة اللجنة املُنظِّ

املشاورات الوطنية حول الدول اجلزرية الصغيرة 

النامية. وتضمنت املناقشات في كل من 

سانت لوسيا وغرينادا تبادالت بني وزارات املالية 
والتخطيط والشؤون اخلارجية. وجدير بالذكر 

أن الوزارات الالحقة قد بدأت في االشتراك في 

تعريف الورقات الُقطرية للمؤمتر العاملي للدول 

اجلزرية الصغيرة النامية لسنة 2014.
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أوروبا ووسط آسيا

جترى املشاورات الوطنية في اخلطة اإلمنائية 
اجلديدة في أوروبا الشرقية ووسط آسيا في 

15 دولة حيث تصل إلى 150,000 شخص 
في املنطقة من خالل لقاءات املائدة املستديرة، 

واللقاءات املفتوحة، واستقصاء األمم املتحدة 
“عاملي” من أجل عالم أفضل. ولكل دولة تقرير 

مشاورات وطنية ُمعتَمد على املستوى القطري، 
ومتاح بنسختيه املطبوعة واإللكترونية على 

http://www.worldwewant2015.org  موقع�
الدول جميعها وسائل توعية  وتستخدم 

الناس فيما يتخطى عمليات سياسة  إلشراك 
املعتادة مكرِّسني اجلهود اخلاصة لعقد  التنمية 

والعشوائيات.  الريفية  املناطق  املناقشات في 
وأدرج أصحاب املصلحة الشباب، والنساء، 

واألطفال، وذوي االحتياجات اخلاصة، ومصابي 
َّدين  واملشر البشرية/اإليدز،  املناعة  فيروس نقص 
الدوليني،  التنمية  وشركاء  واألكادمييني،  داخليا، 

والصحفيني،  والقطاع اخلاص،  الفكر،  وجماعات 
واملنظمات غير احلكومية من ضمن آخرين. 

وفيما يلي مقتطفات وجيزة من عملية 
املشاورة في كل بلد:

ألبانيا: شارك أكثر من 2,000 شخص من 
18 منطقة عبر استطالعات الرأي اخلاطفة 

للجامعات، واستقصاء األمم املتحدة “عاملي” من 
أجل عالم أفضل، كما أنه أكثر من %60 كانوا 

نساء. وبلغت نسبة مشاركة سكان احلضر 62%، 
ووصلت مشاركة املناطق الريفية إلى 38%.

أرمينيا: أُجرى التشاور مع أكثر من 3,000 
مشارك، وحول ما يزيد عن 2,000 فكرة وتوصية 

بخصوص خطة التنمية املستقبلية من خالل 
اللقاءات املفتوحة، واستطالعات الرأي عبر 

الفيس بوك واجللسات مع األطفال والشباب.

أذربيجان: شارك أكثر من 2,700 صوت خالل 
املشاورات وعبر استقصاء “عاملي”.

بيالروس: شارك أكثر من 7,000 مواطن 
من األطفال والشباب وكبار السن واألقليات 

والفئات املُستضَعفة، وعرضوا أولوياتهم في 
إطار تنمية شاملة ونافذة.

جورجيا: تبدأ حاليا املشاورات في جورجيا، 
وستمتد طوال شهر سبتمبر/أيلول. ويلعب 

شباب جورجيا دورا نشطا في تنظيم 
اجتماعات مواضيعية، وفي املشاركة من خالل 
وسائل اإلعالم االجتماعية. لذا، ال تندرج نتائج 
جورجيا الكاملة في هذا التقرير ألنها لم تُتح 

بعد ولم تُعتَمد.

كزاخستان: شارك أكثر من 2,000 شخص 
في مناقشات متنوعة ابتداء من أكتوبر/تشرين 

األول حتى مارس/آذار 2013 في مدن أستانا 
وأكتاو وأملاتي وكيزيلوردا. كما أفادت املشاورات 

الوطنية ملا بعد 2015 في كزاخستان من 
إرشادات اللجنة التوجيهية رفيعة املستوى 
التي يشترك في رئاستها نائب رئيس الوزراء.

قيرغيزستان: ساهم 1,685 مواطن في 
مشاورات قيرغيزستان الوطنية في األساس 
من خالل مناقشات ترتكز على 11 موضوعا 

يعكسون املوضوعات التي جرت مناقشتها في 
املشاورات املواضيعية العاملية.

كوسوفو 3: اشترك 7,000 مواطن في 
مناقشة كوسوفو ملا بعد 2015 من بينهم 

%52 نساء و%48 رجال، حيث دارت تلك 
املناقشة من خالل مجموعات التركيز 

واملناظرات اجلامعية واستطالعات آراء عامة 
الناس أو “رجل الشارع” وعبر اإلنترنت.

ملدوفا: اشترك 7,000 مواطن في مشاورات 
مولدوفا ملا بعد 2015 من خالل املقابالت 

مة في أكثر املناطق حرمانا بالبالد  املُنظَّ
وعن طريق استقصاء مُمثِّل للصعيد الوطني 

اإللكترونية. واالستقصاءات 

اجلبل األسود: شارك 8,023 مواطن في اجلبل 
األسود أو باألحرى نسبة %1,3 من مجموع 

مبوجب قرار مجلس األمن 1244 )1999(  3

السكان بنشاط في املشاورات الوطنية ملا بعد 
2015 في الفترة ما بني ديسمبر/كانون الثاني 

ومارس/آذار 2013.

طاجيكستان: بلغ عدد املشاركني في 
املشاورات الوطنية بطاجيكستان 1,050 

شخص عن طريق احلوارات املواضيعية التي 
تعكس املناقشات املواضيعية العاملية وكذلك 

من خالل مناقشات املائدة املستديرة وتوزيع 
استطالعات الرأي على مجموعات مختارة 

)البرملان واحلكومة والقطاع اخلاص(. كما 
تستند هذه العملية على املناقشات احلالية 

الدائرة حول موضوعات محدَّدة مثل األمن 
الغذائي والتغذية -مستفيدة من مشاورات 
تصنيف األمن الغذائي التي أجراها برنامج 

األغذية العاملي- ومشاورات الستعراض برنامج 
املؤمتر الدولي للسكان والتنمية. 

تركيا: تضمنت عملية املشاورات في تركيا 
9,839 مواطن، خالل تسعة حوارات مواضيعية، 

ومناقشات إقليمية، واستقصاءات إلكترونية 
ومسابقة تنافس على التقاط الصور اإلنستاجرام.

صربيا: شارك حوالي 28,000 شخص في 
املشاورات بصربيا من خالل مجموعات التركيز 

واالستقصاءات ووسائل اإلعالم االجتماعية.

تركمانستان: شارك 1,818 شخص في املشاورة 
التركمانية الوطنية ممثِّلني كل ربوعها. سارت هذه 

العملية مسترشدة بتوجيهات مجموعة عمل 

مشتركة بني األمم املتحدة وتركمانستان رفيعة 

املستوى برئاسة نائب وزير اخلارجية.

أوكرانيا: شارك زُهاء 35,000 شخص في 
عملية تشكيل مستقبل خطة التنمية حيث 

طرح 4,568 منهم آراءهم من خالل مناقشات 
املائدة املُستديرة واملقابالت واالستقصاءات، إلى 

جانب 20,000 أعربوا عن آرائهم في مشروع 
التعهيد اجلماعي لألمم املتحدة إزاء ما ينبغي 

تغييره جلعل حياتهم أفضل، كما صوَّت أكثر من 
10,000 فرد عبر استقصاء “عاملي” من أجل 

عالم أفضل اإللكتروني.

http://www.worldwewant2015.org
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 انتقت مجموعة األمم املتحدة اإلمنائية أحد 
عشر موضوعا للمشاورات العاملية املعنية 

بخطة التنمية ملا بعد عام 2015 بهدف 
تغطية اجملاالت اخملتلفة للتحديات اإلمنائية 

على أرض الواقع. وتتلخص هذه املوضوعات 
في حاالت الضعف والنزاع، والتعليم، والطاقة، 

واالستدامة البيئية، واألمن الغذائي، واحلكم، 
والنمو والتوظيف، والصحة، وعدم املساواة، 
والديناميات السكانية، واملياه. وال يعني هذا 
أن جهاز األمم املتحدة يتوقع بالضرورة حتديدا 

ألهداف معينة بشأن كل هذه القضايا، بل أن 
هذه القضايا كافة تساهم في السياق الذي 
يتيح فرصة التقدم البشري. وجتري املشاورات 

املواضيعية حتت القيادة املشتركة لوكاالت األمم 
املتحدة املتخصصة وفقا الختصاصاتها مع 

احلصول على دعم الوكاالت املساهمة األخرى. 
ويشارك في استضافة هذه املشاورات بلد أو 

أكثر، مع احلضور القاري املتوازن نسبيا.  وتُعقد 
االجتماعات احلية للقيادة واملشاركة اخملتصة 

باملشاورات املواضيعية في أفريقيا، وأسيا، 
وأوروبا، وأمريكا الالتينية. 

وشملت املشاورات مرحلة املشاورات 
اإللكترونية مع الدعوة إلى تقدمي املساهمات 
وأوراق العمل، فضال عن - في بعض احلاالت - 

االجتماعات التحضيرية مع أصحاب املصالح 
أو املواضيع الفرعية ذات الصلة، وتعتمد هذه 

املشاورات على املوضوعات، واالجتماعات العاملية 
العالية املستوى التي توجز عملية إجماع اآلراء، 

وتقرها. وفيما يلي وصفا لكل مشاورة من 
املشاورات املواضيعية: 

املساواة معاجلة عدم 

املعنية  العاملية  املواضيعية  املشاورات  ُعقدت 
مبعاجلة عدم املساواة في خطة التنمية ملا بعد 

عام 2015 حتت رعاية مجموعة األمم املتحدة 
اإلمنائية ابتداء من سبتمبر/أيلول 2012 حتى 
يناير/كانون الثاني 2013. ويشترك في قيادة 

اليونيسيف وهيئة األمم  عملية املشاورات 
بلدان  ويدعمهما حكومات  للمرأة،  املتحدة 

الدامنرك وغانا. ويوفر أعضاء الفريق االستشاري 
اخلاص باملشاورات - املنتمني ملنظمات اجملتمع 

املدني، ووكاالت األمم املتحدة، واملؤسسات 
األكادميية - التوجيهات اإلرشادية املستمرة، 

النطاق.  الواسعة  واإلسهامات 
وتهدف املشاورات إلى طرح عملية مفتوحة 

وشاملة تسمح بإدراج دائرة من األصوات 
ووجهات النظر املتنوعة، حيث أفصح عدد 

الوثائق الكتابية البالغ عددها 175 وثيقة عن 
ذلك )بحلول نهاية شهر يناير/كانون الثاني 
2013(. وتغطي هذه الوثائق نطاقا واسعا 

من القضايا املرتبطة بعدم املساواة، كما 
توفر الكثير من األدلة والتحليالت القيمة. 

واستفادت املشاورات استفادة كبيرة من سلسة 
العشرة مناقشات إلكترونية املُراقبة واملعنية 

باملواضيع التي أثارتها الوثائق التحريرية. 
وجذبت هذه املناقشات اإللكترونية - التي متتد 
فترة انعقادها من ثالث إلى أربع أسابيع - عددا 
كبيرا من املداخالت الكتابية والتعليقات التي 

يحررها أعضاء اجلهات العامة واملنظمات عامليا 
بخصوص املواضيع اآلتية: 

• املساواة بني اجلنسني )372 مداخلة وتعليق(؛ 	

• العنف اجلنساني )138(؛ 	

• املثليات، واملثليني، ومشتهي اجلنسني، 	
ومغايري الهوية اجلنسانية، واخملنثني )101(؛ 

• املعوقني )111(؛ 	

• عدم املساواة االقتصادية )84(؛ 	

•  الشعوب األصلية )109(؛ 	

•  الشباب )241(؛ 	

• عدم املساواة احلضرية )101(؛	

• األقليات )118(.	

وأُدرجت ملخصات هذه املناقشات اإللكترونية 

والفردية ونتائجهم كملحقات في التقرير 
اخلتامي اخلاص باملشاورات املواضيعية. وُعقدت 

أيضا مناقشة اخلبراء حول تدابير معاجلة 
املساواة، وتقييم حاالتها.  وبلغ عدد الردود 

الكلي 1,375 رد تقريبا. 

 وستتحول املشاورات املواضيعية، 
واملناقشات اإللكترونية ذات الصلة إلى شبكة/

حتالف يعالج عدم املساواة. وسيستمر نشر 
املعلومات واألفكار على املوقع اإللكتروني  
http://www.worldwewant.org  الذي 

سيستضيف أيضا مناقشات املتابعة املتفرقة 
التي تُعمق من مستوى تناول املناقشة للقضايا 

املطروحة التي نوقشت في مراحل املشاورات 
السابقة، أو تلمس القضايا التي لم تُطرح من 
قبل. وسيصبح الغرض من الشبكة/التحالف 

ضمان بقاء مواجهة عدم املساواة مركزا 
للمناقشة، خاصة وإذا انتقلت ملرحلة مفاوضات 

احلكومة الدولية.

والكوارث والعنف،  النزاعات، 

تعاون برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وجلنة 
الدولية للحد  واالستراتيجية  السالم،  بناء 

من الكوارث على تيسير عقد املشاورات 
والعنف  بالنزاعات  املعنية  املواضيعية 

والكوارث. وعملت القيادة املشاركة على 
باعتبارها  احلية  العاملية  احلوارات  تنظيم 

أن العملية  طريقة املشاركة األساسية ضمانا 
االستشارية ِملك حقيقي للشعوب في 

أنحاء العالم جميعا. ونُظمت سبعة حوارات، 
التقارير املستقلة بكل جلسة على  وتتوافر 
املوقع اإللكتروني العاملي. وعلى الرغم من 

وصف املشاورات احلية بالعاملية، فقد ُعقدت 
في مناطق عاصرت دروسا عديدة  استراجتياً 

لتطرحها من وجهة نظرها اخلاصة من أجل 
والغياب األمني،  والعنف،  النزاعات،  مكافحة 
والكوارث. وسلكت املشاورات األسلوب اآلتي:

• ُعقدت املشاورات املعنية “بحاالت النزاع 	
والضعف، وخطة التنمية ملا بعد عام 

امللحق 2  وصف عملية املشاورات املواضيعية التي تعقدها األمم املتحدة 

http://www.worldwewant2015.org
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2015” في ليبريا بتاريخ 28 - 30 تشرين 
الثاني/نوفمبر 2012، وركزت على النزاعات 

واالضطرابات السياسية، وشارك فيها ما يزيد 
عن 57 فردا من اثنني وعشرين دولة - اختيروا 

من احلكومات، واجملتمع املدني، والقطاع اخلاص، 
واإلعالم، واملؤسسات الدينية، واملفكرين.

• وأُجريت املشاورات املعنية “بالعنف وأمن 	
الشعوب، وخطة التنمية ملا بعد عام 

2015” في بنما بتاريخ 31 كانون الثاني/
يناير حتى أول شباط/فبراير 2013. 
واستضافت حكومات بنما وفنلندا 

املشاورات التي سلطت الضوء على العنف 
املنظم والشخصي، وأمن الشعوب. ووصل 
عدد املشاركني في املشاورات 160 مشترك 

من 33 دولة.

• ونظمت القيادة املشتركة مشاورتني 	
عامليتان بهدف احلد من مخاطر الكوارث؛ 

وُعقدت املشاورات األولى بتاريخ 22 – 25 
تشرين األول/أكتوبر على هامش املؤمتر 

األسيوي اخلامس بشأن احلد من مخاطر 
الكوارث الذي حضره 2,000 مشترك من 

72 دولة. وناقش ما يزيد عن 100 مشترك 
في جماعات أصحاب املصالح دور الكوارث 
في خطة التنمية ملا بعد عام 2015. أما 

املشاورات الثانية، فقد أجريت من 19 حتى 
20 شباط/فبراير 2013 في جاكرتا بحضور 
150 مشترك.  ومتت املشاورتان برعاية رئيس 

دولة إندونيسيا معالي الدكتور سوسيلو 
بامباجن يودويونو، حيث إنه بطل األمم املتحدة 
للحد من الكوارث، والرئيس املشارك لفريق 
الشخصيات البارزة الرفيع املستوى التابع 

لألمني العام لألمم املتحدة املعني بخطة 
التنمية ملا بعد عام 2015.

• واستضافت حكومات فنلندا املشاورات 	
الرفيعة املستوى في مدينة هلسنكي 
- فنلندا بتاريخ 13  آذار/مارس 2013. 
وشارك 120 قائد من منظمات اجملتمع 
املدني، واحلكومات، واملنظمات الدولية، 
والقطاع اخلاص، ووكاالت األمم املتحدة، 

واملنظمات الدولية. وناقش اجتماع 
هيلسنكي التقرير التجميعي للمشاورات 

دون املواضيعية املنعقدة في إندونيسيا، 
وليبريا، وبنما.

• وختاما، تقابل في 19 - 18 حزيران/يونيو 	
ما يزيد عن ستني خبيرا لتقدير نتائج 

التنمية، ومبا في ذلك اإلحصائيني، واحملللني 
السياسيني، واملتخصصني في الرصد 
والتقييم في مدينة نيويورك ملناقشة 
كيفية تقدير نتائج النزاعات، والعنف، 

والكوارث، واحلكم، والكوارث، تقديرا 
صحيحا في السياق التنموي. 

وقد اشتملت األعمال على احلوارات اإللكترونية، 
حيث اختصت إحداها بـ “احلد من مخاطر 

الكوارث والصمود في األهداف اإلمنائية خلطة 
ما بعد عام 2015 - ما هي اخليارات؟” التي 

ترأستها باملشاركة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، 
واالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث؛ 

وناقشت أخرى “العنف القائم على نوع اجلنس 
في إطار خطة التنمية ملا بعد عام 2015” 

التي رأستها باملشاركة برنامج األمم املتحدة، 
واليونيسيف، وهيئة األمم املتحدة للمرأة، فضال 
عن أكثر من ستني ورقة بحثية موثقة، وأفكار 

مطروحة، وأوراق موقف اجملتمع املدني.
وإضافة إلى ذلك، رصدت القيادة املشتركة 

عددا من املشاورات التي استضافتها احلكومات، 
واجلماعات األخرى املعنية من خارج مشروع 

اجملموعة اإلمنائية التابع لألمم املتحدة. واشتملت 
على مؤمتر ديلي الدولي املعني ببناء السالم وبناء 

الدول، واحلوار الدولي املعني ببناء السالم وبناء 
الدول، واملؤمتر الوزاري األسيوي اخلامس املعني 

باحلد من مخاطر الكوارث، واجتماع فريق اخلبراء 
املعني باألعمال التجارية املسئولة واالستثمار 

في املناطق املتضررة من النزاعات واخملاطر العالية، 
فضال عن مبادرة مبادئ االستثمار املسئول.

لتعليم ا

تشاركت منظمة اليونسكو واليونيسيف في 
عقد املشاورات املواضيعية املعنية بالتعليم. 

وُعقدت االجتماعات اإلقليمية حلكومات الدول 
األعضاء وأصحاب املصالح اخلاصة ببرنامج 

توفير التعليم للجميع والقضية التعليمية 
داخل خطة التنمية املستقبلية في املنطقة 

العربية )شرم الشيخ(، وأفريقيا )جوهانسبرغ( 
بتاريخ أكتوبر/تشرين األول 2012، ثم في 
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

)املكسيك( في يناير/كانون الثاني عام 2013، 
ثم في آسيا واحمليط الهادئ )بانكوك( في 

فبراير/شباط عام 2013. وفي عام 2012 
ُعقد اجتماع املنظمات غير احلكومية املعنية 

بالتعليم في باريس، ونُظم لقاء جانبي حول 
خطة تنمية ما بعد عام 2015 خالل االجتماع 

العاملي للتعليم للجميع بحضور ممثلي 
احلكومات وغيرهم من أصحاب املصالح من 
املناطق جميعا.  وُعقد اجتماعان إقليميان 

رفيعان املستوى على مستوى القارة األسيوية 
واحمليط الهادئ فيما يخص التعليم ما بعد عام 
2015 في بانكوك في شهر أيار/ مايو، تشرين 

الثاني/نوفمبر 2012. ووصل العدد الكلي 
للمشاركني 430 مشترك، ومبا في ذلك 210 
ممثل للحكومات من 91 دولة، وممثلني دوليني 

وإقليمني ووطنيني )90(. واجتمعت الدول 
األعضاء املمثلني في نيويورك - التي تضم ما 
يزيد عن 40 حكومة - في آذار/مارس 2013 

بدولتي السنغال وكندا.
 وانطلقت املشاورات املواضيعية اإللكترونية 

املعنية بالتعليم من على منتدى “العالم الذي 
نريد” في ديسمبر/ كانون األول 2012. وهذه 

املنصة حتى اليوم - مبا في ذلك املناقشات 
اإللكترونية األربعة، والتعليقات، واملشاورات 

اإللكترونية األخرى مع اجملتمع املدني، والشباب، 
واملؤسسات األكادميية - قد سجلت 700 

مساهمة، وجذبت 21,000 مشارك من 100 
دولة وإقليم في جنوب الكرة األرضية وشمالها.

وقد استضافت أيضا املنظمات األخرى عددا 
من املشاورات التربوية - مبا في ذلك مشاورة 

ممثلي القطاع اخلاص والوكاالت املانحة - التي 
نظمتها مؤسسة بروكينغز في شهر آذار/مارس 

في واشنطن العاصمة.
وأدت نتائج هذه األحداث كافة إلى عقد 

اجتماع عاملي في داكار في الفترة ما بني 18 – 
19 آذار/مارس 2013 الذي ضم مئة مشترك 

- ومن ضمنهم الدول األعضاء، وشركاء التنمية 
املتعددين والثنائيني، واجلماعات الشبابية، 

واحتادات املدرسني، والقطاع اخلاص، واجملتمع 
املدني، ووكاالت األمم املتحدة.

الطاقة

أُجريت األعمال الرئيسة للمشاورات املواضيعية 
العاملية حول بالطاقة ابتداء من يناير/كانون 
الثاني حتى نيسان/أبريل 2013. وأثناء هذا 

الوقت كان برنامج “العالم الذي نريد” منتدى 
نشط لسلسلة من مناقشات الطاقة ذات 
الصلة، الذي تزامن مع عقد األحداث احلية 

في أرجاء العالم جميعا. ونُفذت هذه األعمال 
بفضل دعم حكومات املكسيك، والنرويج، 
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وتنزانيا ، بتوجيه مشترك من ِقبل فضال عن 
القيادة املشتركة مع منظمة األمم املتحدة 

للتنمية الصناعية ، وإدارة الشؤون االقتصادية 
واالجتماعية التابعة لألمم املتحدة، والبنك 

الدولي ، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي. وشكلت 
هذه الكيانات جلنة تسيير مشتركة  عملت 

على توجيه ملف مشاورات الطاقة كله 
بالتنسيق مع مبادرة الطاقة املستدامة 

للجميع التابعة لألمانة العامة، وشبكة األمم 
املتحدة املعنية بالطاقة. 

وبلغ عدد املشاركني في مشاورات الطاقة 
اإللكترونية )أكثر من 3,850 مشترك تقريبا(. 

وتألفت محتويات كل مشاورة من ثالث 
مناقشات ملواضيع فرعية، وخُلص كل موضوع 

منهما في اآلتي: 

املناقشة األولى: من أين تأتي أهمية 
الطاقة ؟؛ التحديات والفرص الرئيسة )من 

16 كانون الثاني/يناير حتى 8 شباط/فبراير 
2013(؛ وجلسة خاصة حول عالقات الطاقة 

واحللول املمكنة )من 11 شباط/فبراير حتى 8 
آذار/مارس 2013(؛ 

املناقشة الثانية: سالمة الطاقة في 
إطار خطة التنمية ملا بعد عام 2015 )من 21 
حتى 29 آذار/مارس 2013(؛ ودعم فريق صغير 

من اخلبراء املراقبني، والوسطاء، والعديد من 
الضيوف معلقو هذه املناقشات.

وبلغت عدد التعليقات مئة وخمسني 
تعليق تقريبا، واشتملت على مداخالت ناجتة عن 

جهود التوعية الكبرى. واُستمع إلى مجموعة 
األصوات املتنوعة التي تضم - على سبيل املثال 

ال احلصر - صغار رجال األعمال في تقنية الطاقة 
الشمسية في جنوب أفريقيا، واألخصائيني 

الزراعيني في فيتنام، وجماعة املفكرين العاملني 
بواشنطن العاصمة، وشبكة النساء العامالت 

لضمان االستفادة الشاملة اآلمنة.  وعلى الرغم 
من أنه لم تتحدد صورة حاسمة لآلراء العاملية 
حول دور الطاقة في خطة ما بعد عام 2015، 

تطرح املشاورات اإللكترونية لقطة سريعة عن 
األفكار املتعلقة بالطاقة ومركزيتها في عملية 

التنمية بناء على ما جاء في امللخص التجميعي 
للمشاورات اإللكترونية املعنية بالطاقة. 

وأصبحت عتبة مشاورات الطاقة أيضا مستودعا 
للموارد، ومنفذا إلصدار تقارير حول الطاقة، 
فضال عن جعلها مركزا للبث على اإلنترنت، 

وحصرا للمعلومات اخلاصة باالجتماعات 
اإلقليمية احلية. 

وتقدر نسبة املشاركني على مستوى األفراد 
) من 1,000 حتى 1,200 مشارك(؛ باإلضافة 

إلى عناصر شبكية أخرى. ودعمت األحداث 
اآلتية مشاورة طاقة عاملية أوسع نطاقا:

• نيودلهي – الهند )1 شباط/فبراير 2013(: 	
اجتمع حوالي مئة متشارك من آسيا في 

قمة نيودلهي للتنمية املستدامة من أجل 
مناقشة أهمية الطاقة، وخطة التنمية ملا 

بعد عام 2015.

•  ميريدا - املكسيك )من 20 حتى 21 آذار/	
مارس 2013(: تقابل ما يزيد عن 150 

متشارك من املكسيك، وأمريكا الوسطى 
والالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ملدة 

يومني في مدينة يوكاتان املكسيكية.

• أوسلو – النرويج )12 آذار/مارس 2013(: 	
قاد اجملتمع املدني مشاورات فيما يخص 

اجملتمع النرويجي وسط حضور 100 
متشارك تقريبا.

• دار السالم - تنزانيا )19 آذار/مارس(: 	
استضافت حكومة تنزانيا مشاورات 
الطاقة في خطة التنمية اإلقليمية 

األفريقية ملا بعد عام 2015 وسط حضور 
150 مشارك تقريبا من أنحاء البلد.

• السعودية )آذار/مارس 2013(: توسطت 	
اململكة العربية السعودية في عقد 

مشاورة إلكترونية مع مواطني املنطقة 
العربية ومنظماتها خالل شهر آذار/مارس 

.2013

• بنوم بنه - كمبوديا )18-16 آذار/مارس 	
2013(: عقدت مؤسسة تابعة لألمم 

املتحدة جلنة متفاعلة أثناء الورشة بعنوان 
“نحو التوفير العاملي للطاقة: رؤية أسوية”، 

حيث شارك فيها ما يقرب من 120 
مشارك من بلدان اجلنوب األسيوي. 

• وأجرت شبكة األمم املتحدة للطاقة جولتان 	
من املشاورات املعنية بالطاقة في شباط/

فبراير،  وآذار/مارس2013 مع املنظمات 
األعضاء.

ويتوافر ملخص  باملداخالت اجلامع لكل هذه 
األحداث على موقع منتدي “العالم الذي نريد”. 

وفي اخلتام، ُعقد حوار رفيع املستوى حول 
الطاقة في خطة التنمية ملا بعد عام 2015 

في أوسلو - النرويج بتاريخ 9  نيسان/أبريل 
2013. واستضافت حكومة املكسيك هذا 

احلوار بالتعاون الوثيق مع حكومات املكسيك 
وتنزانيا، حيث إن احلوار كان تتويجا للمشاورات 

العاملية املنعقدة في األربع شهور السابقني. 
وُجمعت نتائج االجتماعات في ملخص الرسائل 

الرئيسة من مشاورة أوسلو املتاح على موقع 
برنامج “العالم الذي نريد”. ويتوافر املزيد 

من التغطية الجتماع أوسلو من خالل البث 
الشبكي، فضال عن تغطية التقارير الصادرة 

عن املعهد الدولي للتنمية املستدامة  اخلاصة 
باملشاورات حول الطاقة.

البيئية االستدامة 

املشاورات  استضافت حكومة فرنسا 
البيئية حتت  باالستدامة  املعنية  املواضيعية 

القيادة املشتركة مع برنامج األمم املتحدة 
املتحدة،  التابع لألمم  التنمية  وبرنامج  اإلمنائية، 

املتكونة من  التوجيهية  اللجنة  وبدعم من 
وكاالت األمم املتحدة، والبنك العاملي، والشبكة 

الدولية للعمل املناخي الذين ميثلوا حتالف ما 
بعد عام 2015.

ومن نوفمبر/تشرين الثاني 2012 إلى 
أيار/مايو جتمعت أصوات عديدة ملناقشة 
االستدامة البيئية في خطة ما بعد عام 

اإللكترونية  املناقشات  وشهدت فترة   .2015
اآلتي: 1,100 تعليق/تقرير كتابي، و11 نقاش 

معتدل، 5,000 عضو، 50,000 صفحة أراء 
من 173 دولة.

املعنية  املواضيعية  املشاورات  وانقسمت 
املرحلة  إلى مرحلتني:  البيئية  باالستدامة 
التمهيدية األولى التي حدد فيها أصحاب 

املصالح مواضيع عديدة كأولويات احلوار عبر 
التي تفسر  الثانية  واملرحلة  املناقشة،  مذكرات 

اإللكترونية.  املناقشات  املوضوعات عبر  هذه 
ويترتب على ذلك حوار يركز على روابط 

االقتصادية  واالعتبارات  البيئية،  االستدامة 
اجملتمع  تواجه  التي  املرتبطة  واالجتماعية 

العاملي. 
وشكل اجتماع القادة في سان خوسيه 

- كوستاريكا املنعقد من 18 حتى 19 
مارس/آذار 2013 ركيزة رئيسة للمشاورات. 
واستعرض 88 ممثال من املنظمات احلكومية 

الدولية، والقطاع اخلاص، واجملتمع املدني، وممثلي 
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احلكومات وجهاز األمم املتحدة نتائج املرحلة 
األولى من أجل اآلتي:

• الرئيسة التي ينبغي 	 اإلجماع على القضايا 
إدراجها في إطار التنمية املستدامة خلطة 

ما بعد عام 2015، مع األخذ في االعتبار 
الرئيسية؛  واملمكنات  واحملركات  الروابط 

• أينما تُعقد احلوارات، 	 التعريف باجملاالت 
فضال عن احلاجة إلى التفكير الواعي 
واملبتكر من أجل التوصل إلى إجماع، 

الثانية  املرحلة  إلى مناقشة  واالنتقال 
للمشاورات؛ 

• الناشئني 	 املفكرين  النهوض بجماعة من 
والقياديني حول العالم من أجل استمرارية 

احلوار، وتطوير الرؤية والوعي بقضايا 
االرتباط  اللصيقة  البيئية  االستدامة 

نريده. الذي  املستقبلي  بالتقدم 

وضمت املرحلة الثانية - بناء على نتائج 
املرحلة األولى واجتماع القيادة - ست مناقشات 

إلكترونية تركز على الروابط بني االستدامة 
البيئية والقضايا الرئيسة مثل احلد من الفقر، 

وحقوق اإلنسان، واألمن، واملساواة. وتطوع 
العديد من املشاركني في اجتماع القيادة ألداء 

دور الضيوف املراقبني لهذه املناقشات.

عرضا  للمشاورات  األولية  النتائج  وُعرضت 
املدني  واجملتمع  األعضاء  للدول  موجزا  أوليا 

نيسان/أبريل 2013.    19 بتاريخ  نيويورك  في 
اخلتامي  التقرير  في  اخلتامية  النتائج  وُجمعت 

ملناقشة عامة في شهر متوز/ الذي خضع 
.2013 يوليو 

احلكم

ومفوضية  املتحدة  لألمم  اإلمنائي  البرنامج  هيأ 
األمم املتحدة حلقوق اإلنسان - باإلضافة إلى 

عقد  أملانيا االحتادية للموقف -  دعم جمهورية 
احلكم  العاملية حول  املواضيعية  املشاورات 
وخطة التنمية ملا بعد عام 2015. وضمت 

ووجهات  اخلبراء،  املشاورات مشاورات  عملية 
الشعبية،  القاعدة  ذوي  املصالح  نظر أصحاب 

فضال عن الدوائر االنتخابية التي قد ال 
احلكومات  استفادة جيدة من عمليات  تستفيد 

بجانب  املفتوح -  ويسر االتصال  الدولية. 
الذاتي من بني جماعات أصحاب  االختيار 
االهتمام،  التعبير عن  عملية   - املصلحة 

ونتج عن املشاورات مشاركة فعالة  وعززته. 
املنتمني  من نطاق واسع ألصحاب املصالح 
بدءا من احلكومة،  والدوائر،  املناطق  خملتلف 

املدني  اجملتمع  الشعبية حتى  القاعدة  وذوي 
اإلنسان،  الوطنية حلقوق  واملؤسسات  الدولي، 

اإلعالم،  وممثلي  والبرملانيني،  الشباب،  وجماعات 
أيضا  املشاورات  وساند عملية  والقطاع اخلاص. 
ووكاالت  املدني،  اجملتمع  املرجعي ملمثلي  الفريق 

التي قدمت إسهامات ملموسة  املتحدة  األمم 
خالل هذه املسيرة.  وتضمنت املشاورات 
واجتماع  اإلقليمية  احلوارات  من  سلسلة 

التقنيني:   اخلبراء 

• احلوار اإلقليمي األفريقي )الذي استضافه 	
البرملان األفريقي( في جوهانسبرج، من11 

إلى 12 أكتوبر/تشرين األول 2012.

• للبرملانيني وأعضاء 	 املنتدى دون اإلقليمي   
اجملتمع املدني في آسيا واحمليط الهادئ: 

الثاني، ودكا  مانيال 21-20 نوفمبر/تشرين 
11-10 ديسمبر/كانون األول 2012 – 

وترتب عليهما  إعالن مانيال،  وإعالن دكا.

• ورشة عمل خطة ما بعد عام 2015 	
في األسبوع العربي للحكم في القاهرة 
من 26 حتى 29 تشرين الثاني/نوفمبر 

.2012

• ورشة عمل خطة ما بعد عام 2015 في 	
املؤمتر السنوي اخلامس عشر ملكافحة 

الفساد في برازيليا من 7 إلى 10 تشرين 
2012. الثاني/نوفمبر 

•  اجتماع اخلبراء التقنيني بشأن “قياس 	
احلكم والتزامات حقوق اإلنسان في خطة 
التنمية ملا بعد عام 2015” )في نيويورك 

من 13 حتى 14 تشرين الثاني/نوفمبر 
2012(. وضم هذا االجتماع ممثلني مكاتب 

الوطنية. اإلحصاء 

وفي محاولة للتواصل مع نطاق أكبر من أصحاب 
املصالح، أطلقت املشاورات مناقشة إلكترونية 

أسهمت في مشاركة فعالة، باإلضافة إلى 
ما يزيد عن 200 إسهام مصدره أكثر من 20 

حكومة، و100 منظمة للمجتمع املدني، و10 
منظمات قطاع خاص خالل مرحلتني في الفترة 
ما بني كانون األول/ديسمبر 2012 حتى كانون 

الثاني/ديسمبر 2013. 

•  املرحلة 1: ما هي اللبنات التي ينبغي على 	
احلكم بنائها من أجل خطة تنمية ما بعد 

عام 2015؟ 

•  املرحلة 2: كيف ميكننا أن نضع إطارا 	
االعتبار مبادئ  يأخذ بعني  للمساءلة 

والتزاماتها لضمان  اإلنسان  حقوق 
االستفادة املرجوة من خطة التنمية ملا 

بعد عام 2015؟ 

وتُوََّجت هذه اجلهود في االجتماع العاملي 
املعني  املتعددين  اخلتامي ألصحاب املصالح 
باحلكم وخطة التنمية ملا بعد عام 2015 

الذي استضافه مجلس النواب األفريقي في 
ميدراند، جوهانسبرج، جنوب أفريقيا في 28 

فبراير/شباط حتى أول مارس/آذار 2013، حيث 
شمل هذا االجتماع نطاقا من أصحاب املصالح 

ابتداء من الناشطني ذوي القاعدة الشعبية 
العاملية. السياسة  حتى زعماء 

والتوظيف النمو 

قادت منظمة العمل الدولية وبرنامج األمم 
املتحدة اإلمنائي املشاورات املواضيعية املعنية 
التي استضافتها حكومة  بالنمو والتوظيف 

دولة اليابان. وقد عقد برنامج األمم املتحدة 
اإلمنائي ومنظمة العمل الدولية اجتماع 

فريق االستشاريني املعني بالنمو والتوظيف 
في خطة التنمية ملا بعد عام 2015، وضم 

هذا الفريق ممثلني من منظمة الفاو، وصندوق 
األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية، ومؤمتر األمم 

املتحدة للتجارة والتنمية، وإدارة الشؤون 
وهيئة  واليونيدو،  االقتصادية واالجتماعية، 

األمم املتحدة للمرأة، وصندوق األهداف اإلمنائية 
لأللفية، ومنظمة املعونة الدولية، والغرفة 
التجارية الدولية، واملنظمة الدولية ألرباب 

العمل، واالحتاد الدولي لنقابات العمال. وُعقدت 
املشاورات على ثالثة اجتماعات، وأربع مناقشات 

إلكترونية، ومناقشات وتفاعالت عديدة عبر 
املوقع اإللكتروني “للعالم الذي نريد 2015”.  
وأُجرى االجتماع األول للنمو والتوظيف في 

أيار/مايو 2012. وحضر االجتماع األكادمييون، 
ومنظمات اجملتمع املدني، وممثلو احتاد التجارة 

واألعمال، وممثلو احلكومة. ونُظم االجتماع الثاني 
في كانون األول/ديسمبر 2012، حيث قدم 

بإيجاز البعثات الدائمة التابعة لألمم املتحدة، 
وبثته وسائط اإلعالم االجتماعي واإللكتروني. 
ومن كانون الثاني/يناير حتى آذار/مارس2013 
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www. ُعقدت أربع مناقشات إلكترونية عبر
worldwewant2015.org/employ-

ment، بقيادة الفريق االستشاري، وحتت رقابة 
خبراء وكاالت األمم املتحدة واألكادمييني. وتناولت 

موضوعات املناقشات اإللكترونية األربع: 
الوظائف وسبل العيش )حتت رقابة منظمة 
العمل الدولية، 83 تعليق(، النمو والتنويع 

والتغير الهيكلي )حتت رقابة البرنامج اإلمنائي 
لألمم املتحدة، 46 تعليق(، واالستدامة والنمو 

)حتت رقابة البرنامج اإلمنائي لألمم املتحدة، وإدارة 
الشؤون االقتصادية واالجتماعية، 99 تعليق(. 

وُعقد االجتماع الثالث في حزيران/يونيو 2013 
لعرض النتائج الرئيسة للمشاورات وبحث 

التعقيبات. أما االجتماع الرابع للخبراء يزمع 
عقده خالل عام 2013 ملناقشة االقتراحات 

اخلاصة باملؤشرات.

وإضافة إلى هذه املشاورات، ضم تقرير 
النمو والتوظيف رسائل املشاورات الوطنية ملا 
بعد عام 2015 التي يسر انعقادها جهاز األمم 

املتحدة، فضال عن املناقشات واملناظرات من خالل 
األبحاث األكادميية، واخلطابات الرسمية، واملدونات 

اإللكترونية، واملقاالت الصحفية التي تضم 
وجهات نظر دائرة واسعة من أصحاب املصالح.

الصحة

حظيت املشاورات املواضيعية حول الصحة 
بدعم حكومات بتسوانا والسويد، فضال عن أن 

اليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية يسيرا 
إجرائها. ووُضع عدد من اآلليات والعمليات 
امليسرة لعقد مشاورة تشاركية ناجحة، 

حيث اُستعني بخمس أسئلة توجيهية طوال 
املشاورات موضحني فيما يلي: 

• ما هي الدروس املستفادة من األهداف 	
اإلمنائية لأللفية املعنية بالصحة؟ 

• ما هي أولويات خطة التنمية ملا بعد عام 	
2015 املتعلقة بالصحة للخمسة عشر 

عام التاليني لعام 2015؟ 

• كيف يتناسب اجملال الصحي مع خطة 	
التنمية ملا بعد عام 2015؟ 

• ما هي أفضل املؤشرات والغايات اخلاصة 	
بالصحة؟ 

• كيف ميكن ضمان ارتباط عملية املشاورات 	
والنتائج بأصحاب املصالح الرئيسيني؟ 

وسجلت املشاورات اإللكترونية على موقع 
برنامج العالم الذي نريد ملا بعد عام2015   

150,000 رأي من جميع املناطق. وقدمت دائرة 
واسعة من املنظمات واملؤلفني  ما يزيد عن 100 
ورقة بحثية، فضال عن أن 14 اجتماعا حيا جذب 

ما يزيد عن 1,600 فرد في أماكن متفرقة، من 
الباز إلى دار السالم إلى  أبوجا وأمستردام، ومن 
نيويورك إلى وبكني وبانكوك. وميكن الرجوع إلى 

األوراق البحثية وتقارير االجتماع على املوقع 
اإللكتروني اخلاص باملشاورات. وُعقدت على مدار 

عشرة أيام في أواخر شهر يناير/كانون الثاني 
2013 مشاورة إلكترونية بشأن فيروس نقص 

املناعة البشرية والصحة التي شهدت ثالث 
مشاورات معتدلة. و خالل الدورة 132 للمجلس 

التنفيذي ملنظمة الصحة العاملية قُدم عرض 
عن املشاورات شامال للنتائج األولية. وأثناء 

اجللسة 132 للمجلس التنفيذي التابع لألمم 
املتحدة، كان هناك عرض خاص باملشاورة يضم 
النتائج األولية. وركزت املناقشات على القضايا 

التي أثارها التقرير ذو الصلة. 
وبعد عرض عام ملسودة التقرير األولي 

الذي استمر ثالثة أسابيع، ُعقد اجتماع رفيع 
املستوى في غابورون وبوتسوانا في أوائل مارس/

آذار 2013 ملناقشة املسودة املنقحة. وقد 
استضافت حكومة بوتسوانا االجتماع الذي 

ضم خمسني مشتركا من بينهم وزراء الصحة، 
وأعضاء فريق الشخصيات البارزة الرفيع 

املستوى التابع لألمانة العامة، وقادة املنظمات 
الصحية الدولية، وممثلي اجملتمع املدني، 

والشباب، والقطاع اخلاص، واألكادمييني، وخبراء 
الصحة العامة.

وحصلت اللجنة الرفيعة املستوى واألمانة 
العامة لألمم املتحدة على التقرير، ونُشر على 

املوقع اإللكتروني بتاريخ 19 نيسان/أبريل 
2013، حيث حدد نقطة نهاية هذه املرحلة من 

املشاورات املواضيعية العاملية حول الصحة.

والتغذية الغذائي  واألمن  اجلوع 

رأست منظمة األغذية والزراعة وبرنامج 
األغذية العاملي باملشاركة مع الصندوق الدولي 

للتنمية الزراعية واملنظمة الدولية للتنوع 
البيولوجي املشاورات املواضيعية حول اجلوع 

واألمن الغذائي والتغذية، وشارك في املشاورات 

نطاقا واسعا من الشركاء املنتمني للمجتمع 
املدني، والقطاع اخلاص، والبرنامج اإلمنائي لألمم 
املتحدة، واليونيدو، وإدارة األمم املتحدة للشؤون 

االقتصادية، واليونيسيف، ومنظمة الصحة 
العاملية، واللجنة الدائمة للتغذية، والبنك 

العاملي. وقدمت حكومة إسبانيا وكولومبيا 
الرعاية الفعالة والقيمة خالل فترة املشاورات.

وضمت عملية املشاورات العامة ثالث مراحل 
قائمني على بعضهم البعض: 

أوال: استضاف املنتدى العاملي املعني باألمن 
الغذائي والتغذية املناقشة اإللكترونية ابتدءا 

من شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2012 حتى 
يناير/كانون الثاني 2013، وركزت هذه املشاورات 

على الدروس املستفادة، والتحديات والفرص 
النابعني من األهداف اإلمنائية لأللفية، فضال عن 

املُدخالت الداخلة على العناصر املندرجة في 
خطة التنمية ملا بعد عام 2015. ونتج عن هذا 
ما يزيد عن 270 مساهمة من املشتركني التي 

اشتملت على آراء احلكومات، واملنظمات غير 
احلكومية، ومنظمات اجملتمع املدني، واألكادمييني، 

واجلهات املهنية، وجماعات املصالح، والقطاع 
اخلاص، واألفراد. ويتميز النطاق اجلغرافي 

باالتساع، حيث إنه يضم مشاركني من البلدان 
كافة في أغلب املناطق، ومن الشمال واجلنوب، 

ومن الدول النامية واملتقدمة. وخُلصت العناصر 
في  ورقة القضايا التي نُوقشت في املرحلة 

اآلتية من املشاورة. 

العاملي  الفاو وبرنامج األغذية  عقدت  ثانيا: 
مشاورة مع أصحاب مصالح جلنة األمن 

الغذائي العاملي في 11 شباط/فبراير 2013 
بهدف تيسير تبادل األفكار واحلوار، وحتديد 

يتعلق  فيما  الرئيسية  والتوصيات  األولويات 
بعناصر إطار التنمية ملا بعد عام 2015 

املعني باجلوع واألمن الغذائي والتغذية. وشارك 
في اجتماع 11 شباط/فبراير 180متشارك 

الدولية،  واملنظمات  للحكومات،  تابعني  تقريبا 
والشبكات غير  واملنظمات  املدني،  واجملتمع 

واملؤسسات  اخلاص،  والقطاع  احلكومية، 
البحثية، ووكاالت األمم املتحدة. وساعدت 
املتعددين في  املصالح  مناقشة أصحاب 

والتغذية،  الغذائي  األمن  بلبنات  التعريف 
الرئيسة  النتائج  وتتوافر  والرؤية حولهم. 
األساسية  العناصر  للمناقشة فضال عن 

االجتماع  املتكونة خالل فترة  العاملة  للفرق 
في  موجز الرؤساء املشاركني في االجتماع. 
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ثالثا: استضافت حكومات إسبانيا وكولومبيا 
املشاورات الرفيعة املستوى املعنية باألمن 

الغذائي والتغذية التي ُعقدت في مدريد بتاريخ 
4 نيسان/أبريل. واجتمع على ما يقرب من 40 
شخصية رفيعة املستوى املمثلني للحكومات، 

ووكاالت األمم املتحدة، واملؤسسات البحثية، 
واملنظمات غير احلكومية، مبا في ذلك املنظمات 

غير احلكومية املعنية بالتنمية واملستهلكني، 
وشبكات الشعوب األصلية، والقطاع اخلاص، 
واملؤسسات املالية. وهيأ املمثل اخلاص لألمني 

العام املعني باألمن الغذائي والتغذية عقد احلوار 
الرفيع املستوى وفقا للعناصر املدرجة في موجز 

مشاورة مدريد. وناقشت املشاورات الرفيعة 
املستوى رؤية حتقيق األمن الغذائي والتغذية 

في خطة التنمية ملا بعد عام 2015 ولبناته. 
وأُدرجت نتائج احلوار رفيع املستوى في تقرير 

الرؤساء والقيادة املشتركة )املشار إليه الحقا 
“بنتائج وثيقة مدريد”(، وشاركهم في االضطالع 
على هذه النتائج األمني العام لألمم املتحدة الذي 

ألقى خطابا في ختام اجتماع مدريد. 
وإضافة إلى ذلك، نشر املشاركون في اجتماع 

مدريد هذه الوثيقة في الدوائر االنتخابية، 
واقتسمها معهم الشركاء، وأشار أصحاب 

املصالح اخملتلفني إلى هذه الوثيقة في اجتماعات 
عديدة، وأُدرجت النتائج إدراجا جزئيا في تقرير 

جلنة فريق اخلبراء البارزين الرفيعة املستوى.

السكانية الديناميات 

تقدم املشاورات املواضيعية العاملية حول 
الديناميات السكانية موقفا رسميا حول كيفية 

تأثير الديناميات السكانية على التحديات 
التنموية، وإجماعا واسعا النطاق حول طرق 

التعامل األمثل مع الديناميات السكانية في 
خطة التنمية ملا بعد عام 2015. وتشاركت 

حكومات سويسرا وبنغالديش في توجيه 
املشاورة، التي استفادت من الدعم املالي 

السخي املُقدم من حكومات سويسرا ومؤسسة 
هيوليت. وبالنيابة عن الوكاالت الدولية ترأس 
املشاورات صندوق األمم املتحدة للسكان، وإدارة 
األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية، 

وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية، 
واملنظمة الدولية للهجرة بالتعاون الوثيق مع 

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة 
املشترك املعني باإليدز، وهيئة األمم املتحدة للمرأة، 

ومفوضية حقوق اإلنسان، ومنظمة العمل 
الدولية، ومنظمة األغذية والزراعة، وبرنامج 

األغذية العاملي.
وضمت املشاورات محتويات املشاورات 

التي اشتملت على نقاشات  اإللكترونية 
العالية والنمو السكاني،  مركزة حول اخلصوبة 
السكانية،  والشيخوخة  املنخفضة  واخلصوبة 

الداخلية والدولية، والتحضر -  والهجرة 
فضال عن سلسلة من املشاورات احلية مع 

الرواد األكادمييني )من 19 حتى 20 نوفمبر/
تشرين الثاني 2012 في نيويورك(، والقطاع 

اخلاص )من 23 يناير/كانون الثاني 2013 في 
نيويورك(، واجملتمع املدني )من 18 إلى 19 
فبراير/شباط 2013 في جنيف(. وُعقدت 
املناقشات مع الدول األعضاء في نيويورك 

بتاريخ )22 يناير/كانون الثاني 2013(، وفي 
جنيف بتاريخ )22 فبراير/شباط 2013(. 

القيادة  باجتماع  املشاورات  واُختتمت سلسلة 
العاملي مع الدول األعضاء بدءا من )11 حتى 

12 مارس/آذار 2013 في دكا(.

املياه

ساندت حكومات األردن، وليبيريا، وموزمبيق، 
وهولندا، وسويسرا املشاورات املواضيعية 

حول املياه - التي انطلقت في نوفمبر/تشرين 
الثاني 2012، ويسير عقدها اليونيسيف، 

وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، وجلنة 
األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية. وتواصلت 

املشاورات العاملية العامة مع السكان 
املهتمني اهتماما كبيرا بقضايا املياه، كما 

شجعتهم على املشاركة بآرائهم. وبصيغة 
أكثر حتديدا، شجعت املشاورات الفرعية على 

عقد مناقشة عميقة أسبوعيا حول محاور 
االهتمام احلالية املعنية بـ: املياه؛ واملرافق 

الصحية، والنظافة الصحية، وإدارة املوارد 
املائية، وإدارة مياه الصرف، وجودة املياه.

وتكونت املشاورات من مداخل تكميلية 
متعددة؛ وامتدت صوب أحداث احلياة، واإلعالم 
االجتماعي )وخاصة ما يدور على الفيس بوك 

وتويتر(، واملواقع اإللكترونية النشطة التي 
يشارك فيها اآلالف باآلراء املتنوعة، وتعكس 

صدى أصواتهم. وشارك 757,735 مشترك 
مميز من ُجملة 201,207 صفحة آراء، و1,306 

تعليق، و2,109 مشاركة في استطالعات 
الرأي على املشاورات اإللكترونية لبرنامج 

العالم الذي نريد ملا بعد عام 2015. وقدم 
مشاركو 185 دولة عضو وجهات نظر جديدة 
استجابة منهم على املوضوعات األسبوعية 

التي حتظى باهتمام كبيرا. واستوعبت 
االجتماعات الرفيعة املستوى آراء احلكومة، 
ومجتمع األعمال التجارية واملدنية بدءا من 

اجتماع الهاي حتى مونروفيا - ليبيريا، وجنيف 
- سويسرا، وتونس، ومومباي - الهند. ودعمت 
احلوارات احلية املنتديات اإللكترونية، وصفحات 

اآلراء الفاعلة، والتعليقات، والردود على 
استطالعات الرأي، واالنطباعات احلية املصورة، 

واملناقشات اإللكترونية، واالستقصاءات، 
والتقارير، فضال عن املزيد، ونشرتها. وسويا 

أثبتت املشاورات أنها عملية توعية دولية 
موسعة. وخالل خمسة أشهر من املشاركة 

النشطة ألصحاب املصالح، برزت روابط كائنة 
بني مواضيع املشاورات املتعددة، إال أن املياه جزء 

أساسي من حياة كل فرد.

وبلغت املشاورات املواضيعية املعنية 
باملياه ذروتها في الفترة ما بني 21 حتى 22 

مارس/آذار 2013 في االجتماع رفيع املستوى 
الذي ُعقد في الهاي بالتزامن مع احتفاالت 

اليوم العاملي للمياه. وفي هذا الصدد، اعتمد 
املنتدى الرفيع املستوى بيانا يحدد مسارا 

جديدا للعمل املنسق، والتوجه العاملي 
لتسليط الضوء على إطار تنمية ما بعد عام 

 .2015
ويتاح التقرير التجميعي اخلاص بنتائج 
املشاورات للتعليق عليه قبل حترير الصيغة 

النهائية.
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امللحق 3: مجموعة األمم املتحدة اإلمنائية

إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية     DeSa

منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة   FaO

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية      iFaD

منظمة العمل الدولية       iLO

االحتاد الدولي لالتصاالت    iTU

املفوضية العليا حلقوق اإلنسان      OHcHr

مكتب املمثل السامي املعني بأقل الدول منواً والدول النامية غير   OHrLLS

الساحلية والدول اجلزرية الصغيرة النامية     
مكتب املستشار اخلاص لشؤون أفريقيا    OSaa

)اللجنة االقتصادية ألفريقيا واللجنة االقتصادية  ألوروبا واللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي  اللجان اإلقليمية   
واللجنة    االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط الهادي، واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا – تتناوب سنويا(

املمثل اخلاص لألمني العام املعني باألطفال والنزاع املسلح      SrSG/cac

برنامج األمم املتحدة املشترك ملكافحة اإليدز       UNaiDS

مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية        UNcTaD

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي   UNDP

إدارة األمم املتحدة لإلعالم        UNDPi

برنامج األمم املتحدة للبيئة      UNeP

منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة      UNeScO

صندوق األمم املتحدة للسكان      UNFPa

برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية؛ األمم املتحدة - املوئل      UN Habitat

مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني      UNHcr

منظمة األمم املتحدة للطفولة   UNiceF

منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو(      UNiDO

مكتب األمم املتحدة املعني باخملدرات واجلرمية      UNODc

مكتب األمم املتحدة خلدمة املشاريع     UNOPS

هيئة األمم املتحدة للمرأة        UN Women

منظمة األمم املتحدة للسياحة العاملية        UNWTO

برنامج الغذاء العاملي    WFP

منظمة الصحة العاملية     WHO

املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية        WMO

مراقبون

مدير مكتب نائب املدير العام
 OcHa مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية

املتحدث باسم األمني العام 
UNFiP صندوق األمم املتحدة للشراكات الدولية

البنك الدولي
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