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الدورة السابعة واخلمسون 
البند ٤٤ من جدول األعمال املؤقت* 

  متابعة نتائج مؤمتر قمة األلفية 
 تنفيذ إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية 

  تقرير األمني العام** 
ـــام، يف قراريــها ١٦٢/٥٥ املــؤرخ ١٤ كــانون  طلبـت اجلمعيـة العامـة إىل األمـني الع
األول/ديسمرب ٢٠٠٠ و ٩٥/٥٦ املؤرخ ١٤ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١، أن يعـد تقريـرا 

عن التقدم الذي أحرزته منظومة األمم املتحدة والدول األعضاء يف تنفيذ إعالن األلفية. 
ويركز هذا التقرير، وهو التقرير السنوي األول من نوعه، على االلتزامـات املعلنـة يف 
مجيع فصول اإلعالن، وعلى القضايا الــيت بـرزت بشـكل خـاص خـالل السـنة املاضيـة، ويـوىل 
اهتماما خاصا للصالت اليت جتمع بينها. وهـو يتضمـن مرفقـا إحصائيـا يتتبـع التقـدم احملـرز يف 
وحتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، بـدءا مـن خـط األسـاس املشـترك. ويســـلط التقريــر أيضــا 
الضوء على موضوعـني عينـا للسـنة احلاليـة ومهـا: منـع نشـوب الصـراع املسـلح، والوقايـة مـن 
األمـراض اخلطـرية، مبـا فيـها فـريوس نقـص املناعـة البشـــرية/متالزمــة نقــص املناعــة املكتســب 

(اإليدز) واملالريا والتدرن الرئوي (السل). 
 
 

 
 

 .A/57/150 *
قدمت هذه الوثيقة يف وقت متأخر إىل شؤون املؤمترات دون اإليضاح املطلوب مبوجب الفقـرة ٨ مـن قـرار  **
اجلمعية العامة ٢٠٨/٥٣ باء، الذي قررت اجلمعيـة فيـه أنـه إذا قُـدم التقريـر متـأخرا، تعـني إيـراد السـبب يف 

حاشية للوثيقة. 
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 أوال - مقدمة 
يف قراريــــــــها ١٦٢/٥٥ املـــــــــؤرخ ١٤ كـــــــــانون  - ١
األول/ديســـــمرب ٢٠٠٠ و ٩٥/٥٦ املـــــــؤرخ ١٤ كــــــانون 
ـــرا  األول/ديســمرب ٢٠٠١، طلبــت اجلمعيــة إيلَّ أن ُأعــد تقري
سنويا عن التقدم الذي أحرزته منظومة األمم املتحدة والـدول 

األعضاء يف تنفيذ اإلعالن املتعلق باأللفية. 
ويركز هذا التقرير، وهـو التقريـر السـنوي األول مـن  - ٢
هــذه التقــــارير، علـــى االلتزامـــات املعلنـــة يف مجيـــع فصـــول 
اإلعـالن، وعلـى القضايـا الـــيت بــرزت بشــكل خــاص خــالل 
السنة املاضية، ويويل اهتماما خاصا للصالت اليت جتمع بينها. 
ـــا يتتبــع التقــدم احملــرز يف حتقيــق  وهـو يتضمـن مرفقـا إحصائي
األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، بـدءا مـن خـط األسـاس املشـــترك. 
ـــى موضوعــني حــددا للســنة  ويسـلط التقريـر أيضـا الضـوء عل
احلاليــة ومهــا: منــع نشــوب الصــراع املســـلح والوقايـــة مـــن 
األمــــراض اخلطــــرية، مبــــا فيــــــها فـــــريوس نقـــــص املناعـــــة 
البشـرية/متالزمـة نقـص املناعـــة املكتســب (اإليــدز) واملالريــا 

والسل. 
ويجســد إعــــالن األلفيـــة الرؤيـــة املشـــتركة للـــدول  - ٣
األعضاء يف األمم املتحدة لعــامل أكـثر سـالما ورخـاء وعدالـة، 
يستطيع فيه البشر مجيعا أن يعيشـوا حيـاة أفضـل وأكـثر أمنـا. 
على أن أحداث السنة املاضية، ذكرتنـا بأنـه، علـى الرغـم مـن 
ـــدم، فــال يــزال أمــام  وجـود بعـض العالمـات الدالـة علـى التق
اتمـع الـدويل شـوط طويـل يتعـني أن يقطعـه لبلـوغ أهـــداف 
األلفية. وتتركز آمالنا يف حتقيق تلك األهداف، أكـثر مـن أي 
وقت مضى، علـى قـدرة الـدول األعضـاء، فـرادى وجمتمعـني، 
علـى اختـاذ تدابـري مسـتدمية. ويـرد يف الفقـرات التاليـة وصـــف 
للمدى الذي بلغناه وملا يلـزم للتحـرك قدمـا حنـو حتقيـق املزيـد 

من التقدم. 

 ثانيا -السالم واألمن ونزع السالح 
إن االلتزام بالسالم واألمن ونزع السالح املعرب عنه  - ٤
ـــوق كــل شــيء، تعبــري عــن اإلميــان  يف إعـالن األلفيـة هـو، ف
بإمكانية التعاون الـدويل. وجلميـع الذيـن يسـيؤون إىل حقـوق 
اإلنسـان أو ينتـهكون القـانون الـدويل، أو يسـتخدمون العنــف 
كوسيلة لبلوغ غايام، يرسل االلـتزام ـذه األهـداف حتذيـرا 

قويا وهو أنه لن حيدث تساهل مع هذه األفعال بعد اآلن. 
على أنه، بعد مضي عام واحد بـالضبط علـى اعتمـاد  - ٥
اإلعــالن، تلقــت هــذه الرســـالة ردا متحديـــا ورهيبـــا. فقـــد 
أصابت اهلجمات اإلرهابية اليت وقعـت يف ١١ أيلـول/سـبتمرب 
ــــامل بصدمـــة.  ٢٠٠١ ضــد الواليــات املتحــدة األمريكيــة الع
وجـاءت هـذه اهلجمـات يف وقـت كـــان الســالم فيــه بــالفعل 
ـــــاكن مثــــل الشــــرق األوســــط  مســـتهدفا للـــهجمات يف أم
وأفغانستان وكولومبيا ووسط أفريقيـا. ومـا فتئـت التوتـرات، 
منذ ذلك احلني، تتصاعد يف الشرق األوسـط وشـبه القـارة يف 
جنوب آسيا وغري ذلك من األماكن. وبدال مـن التحـرك حنـو 
حتقيق أهداف إعـالن األلفيـة، بـدا العـامل أحيانـا وكأنـه يـرتلق 

إىل الوراء حنو مزيد من الصراعات. 
ــــرة، يظـــل  ويف هــذه البيئــة اجلديــدة، املعقــدة واخلط - ٦
هناك، رغم ذلـك، مسـوغا للتفـاؤل احلـذر. ذلـك أن احلـادي 
عشـر مـن أيلـول/ســبتمرب ٢٠٠١ ســلط ضــوءا جديــدا علــى 
األمهية احليوية للجهود املتعددة األطـراف الـيت تبـذل للحفـاظ 
على السلم واألمن الدوليني، واليت رمبا متثلت يف جـائزة نوبـل 

للسالم اليت منحت لألمم املتحدة. 
ــول/سـبتمرب ٢٠٠١ زمخـا  لقد أعطت أحداث ١١ أيل - ٧
جديدا للتصميم على اختاذ �التدابري املتضـافرة ضـد اإلرهـاب 
الـدويل� الـيت جـرى التعـهد ـا يف إعـالن األلفيـة. فاإلرهــاب 
ال يضــرب ضحايــاه املباشــــرين فحســـب، وإمنـــا يصيـــب يف 
الصميم ما متثله األمم املتحدة من مبادئ. وهو يـهدد السـيادة 
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والدميقراطية وحكم القـانون وغريهـا مـن املبـادئ املكرسـة يف 
ميثـاق األمـم املتحـدة. ولـذا، للمنظمـة مصلحـــة حيويــة ودور 
حيــوي تؤديــه يف النضــال ضــد اإلرهــاب يتمثــل يف: اقنــــاع 
اموعــات الســــاخطة بعـــدم احتضـــان اإلرهـــاب كوســـيلة 
لتحقيق أهدافها، وحرمان اموعات أو األفـراد مـن الوسـائل 
ـــام باألعمــال اإلرهابيــة، ودعــم التعــاون  الـيت متكنـها مـن القي

الدويل على أوسع نطاق. 
ولكي يتسم رد اتمـع الـدويل بالفعاليـة، ومـن املـهم  - ٨
ــــه  للغايــة أن ال يكتفــي بقمــع متويــل اإلرهــاب والتخطيــط ل
وتنفيذه فحسب، وإمنا أيضا فهم الظروف اليت تولده والسعي 
لتحسينها. واإلرهاب ليس سالحا تستخدمه جمموعـة إقليميـة 
أو ثقافية أو دينية أو اجتماعيـة – اقتصاديـة واحـدة. وإمنـا هـو 
اسـتراتيجية قدميـة تكـــاد توجــد يف مجيــع اتمعــات، وكثــريا 
ما يلجأ إليـها الضعيـف أو السـاخط ضـد القـوي. ولئـن كـان 
يتعني على الكافة إدانته، فإنه يلزم حتليل دوافعه بعناية يف كـل 

سياق حمدد. 
ولقـد اختـــذ جملــس األمــن، بعــد ١١ أيلــول/ســبتمرب  - ٩
ـــــن ١٣٦٨ (٢٠٠١) و ١٣٧٣ (٢٠٠١)،  مباشــــرة، القراري
واختـــذت اجلمعيـــة العامـــة القـــرار ١/٥٦. وباختـــاذه القــــرار 
١٣٧٣ (٢٠٠١) املـؤرخ ٢٨ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠١، فـــرض 
جملــس األمــن للمــرة األوىل تدابــري إلزاميــة مبوجـــب الفصـــل 
السابع من امليثـاق، ليـس ضـد دولـة أو قادـا أو مواطنيـها أو 
سـلعها، وإمنـا ضـد أعمـال اإلرهـاب علـى نطـاق العـامل وضــد 
اإلرهابيني أنفسهم. ويف ذلك القرار، حض جملس األمـن، بـل 
ألـزم الـدول األعضـــاء باختــاذ التدابــري الالزمــة، إلحضــار أي 
شخص أو أشخاص هلم دور يف التخطيط ألعمـال إرهابيـة أو 
ـــة. وحتقيقــا  متويلـها أو اإلعـداد هلـا أو اقترافـها، للمثـول للعدال
هلـذه الغايـة، أنشـأ الـس جلنـة مكافحـة اإلرهـاب وطلـب إىل 
الـدول األعضـاء تقـدمي تقـــارير عــن تنفيذهــا للقــرار ١٣٧٣. 
وحـىت ١٨ متـوز/يوليـه ٢٠٠٢، مت تقـدمي ١٦٧ تقريـرا أصليـــا 

و ٤٧ تقريرا تكميليا، وجيري اآلن استعراضها يف شراكة مـع 
الدولة املعنية من جانب خرباء استشـاريني يسـاعدون اللجنـة. 
وسـوف تقـدم اللجنـة ووكـاالت األمـم املتحـدة وغريهـــا مــن 
الدول املساعدة التقنية لتيسري تنفيذ القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١). 
ويتمثل جانب آخر مهم من اجلهود املبذولة ملكافحـة  - ١٠
اإلرهاب، يف أعمال األمم املتحدة حنو وضـع اإلطـار القـانوين 
الـالزم ملنـع اإلرهـــاب وقمعــه. وعلــى مــدى العقــود األربعــة 
املاضية، اعتمد الكثري من الصكـوك القانونيـة، ممـا تكـون معـه 
جمموعـة كبـرية مـن فقـــه القــانون يف هــذا اــال. فــهناك ١٢ 
اتفاقية دولية وجمموعـة مـن الصكـوك اإلقليميـة، املنشـئة لنظـم 
مشــتركة يف مكافحــة اإلرهــــاب، مبـــا يف ذلـــك االجـــراءات 
املتعلقة بتسليم ارمني وتبادل املعلومات والتعاون من جانب 
الشرطة واهليئات القضائية. وهنـاك الكثـري الـذي يتعـني القيـام 
به؛ فعلى سبيل املثال، مل يتم بعـد عقـد اتفاقيـة شـاملة وعامليـة 
بشأن اإلرهاب. وكثري من االتفاقيـات الــ ١٢ القائمـة حباجـة 
إىل توقيعات وتصديقات إضافية – وال سيما االتفاقية الدوليـة 
لقمــع متويــل اإلرهــاب (١٩٩٩)(١) واتفاقيــة األمــم املتحـــدة 
ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب احلـــدود الوطنيــة(٢)، إىل جــانب 
بروتوكوالا الثالثة(٣)، غري أن الصكـوك احلاليـة توفـر أساسـا 

متينا لالنطالق منه.  
ــة  وتتحمـل الـدول األعضـاء املسـؤولية األوىل يف حمارب - ١١
اإلرهاب. فعليها واجب بالغ األمهية يف منع الظـروف املغذيـة 
لإلرهــاب مــن االزدهــار داخــــل حدودهـــا. ويتطلـــب هـــذا 
الواجب اختاذ تدابري تتجـاوز كثـريا تدابـري مكافحـة اإلرهـاب 
احملـددة. فـهو يتطلـب كبـح تدفقـات األسـلحة غـري املشـــروعة 
الـيت توفـر للسـاخطني الوسـيلة الرتكـاب أعمـال العنـــف. ويف 
إمكـان األمـم املتحـدة مسـاعدة الـدول األعضـــاء يف النــهوض 
ـذه الواجبـات، وهـي تفعـل هـذا بـالفعل، مـن خـالل برامـــج 
التنمية وتقدمي املساعدة يف جمـال منـع اجلرميـة ومراقبـة العقاقـري 

وبعدد من الطرق األخرى. 
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وتسـهم األمـم املتحـــدة يف حماربــة اإلرهــاب بطريقــة  - ١٢
جوهريـة أخـرى. بـالعمل حارســـا للميثــاق والقيــم األساســية 
اسدة فيه. على أن من احملـزن أن بعـض البلـدان اختـذت مـن 
أحـداث ١١ أيلـول/سـبتمرب ذريعـة لتقليـص حقـوق اإلنســان. 
وأيــا كــانت الظــروف هنــاك حقــوق معينــة لإلنســان جيـــب 
محايتـها ومقتضيـــات حماربــة اإلرهــاب عامليــا جيــب أال تقبــل 
كحجة النتهاك احلقوق األساسية لألفراد أو اجلماعـات. لقـد 
قمــت بتذكــري الـــدول األعضـــاء ـــذا األمـــر يف عـــدد مـــن 
املناسبات. وسوف أستمر يف القيام بذلك. ومـن املـهم للغايـة 
أن جنـد سـبل االسـتفادة مـن هـذا اإلحسـاس اجلديـد بـــااللتزام 
الدويل دون أن نقوض القيم األساسية للميثاق. ويوفـر إعـالن 

األلفية بالضبط التوجيه الذي حنتاج إليه. 
ـــدول األعضــاء العــزم أيضــا  ويف اإلعـالن، عقـدت ال - ١٣
علـى �زيـادة فعاليـة األمـم املتحـدة يف صـون الســـالم واألمــن 
بتزويدهــا مبــا يلزمــها مــن مــوارد وأدوات ملنــع الصراعـــات، 
وتسـوية املنازعـات بالوسـائل السـلمية وحفـــظ الســالم وبنــاء 
السالم والتعمري بعد الصراع�. ويف الفصل املواضيعي التـايل، 
أناقش التحديات اليت ينطوي عليها منـع نشـوب الصراعـات، 
مع التركيز يف الوقت نفسه على حفـظ السـالم وبنـاء السـالم 
فيما يلي ومبزيد من التفصيـل يف تقريـري السـنوي املقبـل عـن 

أعمال املنظمة. 
وسـجلت األمـم املتحـدة جناحـــات حقيقيــة يف جمــايل  - ١٤
حفظ السالم وبناء السالم. فقـد جنحـت إدارة األمـم املتحـدة 
ـــور الشــرقية يف إقامــة املؤسســات احلكوميــة  االنتقاليـة يف تيم
واإلدارات العامـة األساسـية ونقـــل الســلطة تدرجييــا إىل قــادة 
ـــول/ســبتمرب ٢٠٠٢، ســوف تشــغل  تيمـور الشـرقية. ويف أيل
تيمــور الشــرقية مقعدهــا يف اجلمعيــة العامــة كــأحدث دولـــة 
عضو. وسوف يكون ذلك اليوم مدعاة لفخر األمم املتحدة. 

ويف مجهوريــة يوغوســالفيا االحتاديــة، لعبــت األمــــم  - ١٥
املتحــدة أيضــا دورا هامـــا يف انتقـــال الســـلطة التدرجيـــي إىل 
مؤسسـات احلكـم الـذايت يف كوسـوفو، بعـد االنتخابـات الـــيت 
أجرـا اجلمعيـة يف ٢٠٠١، ويف غضـون ذلـــك، يف ســرياليون 
أسـهمت األمـم املتحـدة يف اســـتقرار األوضــاع باملســاعدة يف 
اســتكمال عمليــة نــزع الســالح وإعــادة إدمــاج املتحــــاربني 
السابقني وإجراء االنتخابات الوطنيـة، وتدريـب قـوة الشـرطة 

ومد سلطة احلكومة على سائر ربوع البلد. 
وتسـهم األمـم املتحـدة أيضـا إسـهاما كبـريا يف عمليــة  - ١٦
االنتقال اجلارية يف أفغانستان بعد انتهاء حكم طالبـان – رغـم 
ـــة  أن هــذا ال يــزال يف مرحلــة مبكــرة ويتــهدده تدهــور احلال
األمنيـة يف الشـمال فضـال عـن تراخـي دعـــم واهتمــام اتمــع 
ـــالغ الفخــر للجــهود الــيت  الـدويل. ولقـد شـعرت وال زلـت بب
بذلتها األمم املتحدة، بـدءا مـن اإلجنـاز الضخـم الـذي حققتـه 
الوكاالت االنسانية يف مواصلة إيصال املعونة للمدنيـني، حـىت 
يف أثناء عنفوان القصـف اجلـوي يف عمليـة احلريـة الدائمـة إىل 
جنـاح ممثلـي اخلـاص يف إحضـار األطـراف املختلفـــة إىل مــائدة 
املفاوضـات يف بـون ومسـاعدا يف التوصـل إىل اتفـــاق بشــأن 
اهلياكل الالزمة لعمليـة االنتقـال واجلـدول الزمـين لتنفيـذه. إن 
ما حدث مؤخرا من عقد جملس اللويـا جريغـا وبدايـة املرحلـة 
الثانية من عملية االنتقال حريـان بـأن جيعـل شـعب أفغانسـتان 

يشعر ببعض الثقة يف مستقبله للمرة األوىل منذ عقود. 
وبشـــكل أعـــم، أدى تنفيـــذ تقريـــر الفريـــــق املعــــين  - ١٧
A بعمليات السالم اليت تضطلع ا األمـم املتحـدة، (-55/305/
S/2000/809)، املعـــــروف باســـــم تقريـــــر اإلبراهيمــــــي، إىل 

حتسـينات حمـــددة يف قــدرة الــدول األعضــاء واألمانــة العامــة 
ومنظومــة األمــم املتحــدة علــــى اتســـاعها، علـــى التخطيـــط 
لعمليــات الســالم وإدارــا وإجرائــها، طــوال دورة حياــــا. 
وُأعطيت لألمانة العامة موارد إضافية كبرية، ممـا يسـمح علـى 
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وجه أخص بتوزيع الوحدات بشكل أسـرع مـىت تعـني تنظيـم 
عملية جديدة كبرية حلفظ السالم. 

وطبيعي أن هناك الكثـري الـذي يتعـني علينـا أن نفعلـه  - ١٨
أكـثر مـن ذلـك لتحسـني قدرتنـا علـى صـون وبنـاء الســالم يف 
أرجـاء العـامل. إن زيـادة الدعـم الـذي تقدمـه الـدول األعضـــاء 
أمر حيوي بصفة خاصة يف التعجيل يف عملية نشـر األفـراد يف 
امليدان ويف املساعدة يف الدعم املتعلق بالسـوقيات، واملسـاعدة 
ــــم املتحـــدة للترتيبـــات  التقنيــة والتدريــب الــذي تقدمــه األم
اإلقليميــة ودون اإلقليميــة يف جمــال حفــظ الســالم، وحتتــــاج 
أنشطة األمم املتحدة يف ميادين نزع السالح وتسـريح اجلنـود 
وإعادة دمج املتحاربني السابقني، مبا فيهم اجلنـود األطفـال يف 
اتمـع – إىل مزيـد مـن اخلـربة التقنيـة وتعزيـز آليـات التنســـيق 
الداخلية. ويظل االفتقار املستمر لقـدرة مكرسـة لبنـاء السـالم 
داخل األمانة العامة عقبة كـأداء أمـام ختطيـط وتنسـيق أنشـطة 
بنـاء السـالم علـى حنـو أفضـل، وإن كــان قــد مت وضــع خطــة 
عمل ونشرها يف أحناء املنظومة، بشـأن الكيفيـة الـيت ميكـن ـا 
ـــاء الســلم الــيت يضطلــع ــا  للمقـر حتسـني دعمـه لعمليـات بن

امليدان. 
وجيـب علـى الـدول األعضـاء أيضـــا أن يســعوا ســعيا  - ١٩
ـــه ألنشــطة حفــظ الســالم  جـهيدا جلعـل الدعـم الـذي يقدمون
وبنـاء السـالم الـيت تضطلـــع ــا األمــم املتحــدة أكــثر اتســاقا 
واستدامة وأدعى إىل الثقة فيها والتعويل عليها. فمنذ أقل مـن 
ستة أشهر خلت، تعهد اتمع الدويل بعدم الوقوع يف غلطتـه 
الســابقة بــالتخلي عــن شــعب أفغانســتان، ممــا مكَّــن مجاعـــة 
القاعدة من إنشاء قواعد هلا هنـاك يسـتطيعون منـها التخطيـط 
هلجمام املروعة وجتنيـد األفـراد هلـا والقيـام ـا، وتبـدو هـذه 
الوعـود جوفـاء بشـكل مـتزايد حيـــث تنــاضل األمــم املتحــدة 
وشركاؤها من اجلهات غري احلكومية جلمع املوارد – مبـا فيـها 
املوارد اليت تعهدت ا احلكومـات – من أجـل الـربامج البالغـة 
األمهيـة يف ذلـك البلـد. إنـين آمـل أال نـــدرج أنفســنا يف عــداد 

أولئـك املُقـدر عليـهم تكـرار أخطـار التـاريخ ألـــم نســوها – 
سواء يف أفغانستان أو البلدان الكثرية األخرى يف خمتلف أحناء 
العامل، اليت تضطلـع األمـم املتحـدة فيـها حاليـا بأنشـطة حلفـظ 

السالم وبناء السالم. 
ويف أيـار/مـايو وحزيـران/يونيـه حبـــس العــامل أنفاســه  - ٢٠
حينمــا تصــاعدت التوتــرات بــني اهلنــد وباكســــتان. وهـــذه 
األزمـة، مقترنـة باألدلـة القويـة علـى إمكانيـة حـــدوث أعمــال 
إرهابية تستخدم فيها أسـلحة نوويـة أو كيميائيـة أو بيولوجيـة 
يف أعقــاب اهلجمــات اإلرهابيــة الــيت وقعــت يف ١١ أيلـــول/ 
سبتمرب، جعلت أمهية إزالة أسلحة الدمار الشـامل أوضـح مـن 
ذي قبــل. علــى أن االجتاهــات الســارية، علــى العكــس مـــن 
ذلـك، ليسـت مشـجعة. فالنفقـات العسـكرية العامليـة تتجـــاوز 
ـــن دوالرات الواليــات املتحــدة يف  اآلن ٥٠٠ بليـون دوالر م
السـنة، ومـا فتئـت اخلطـى املتخـذة جتـاه التخلـص مـن أســـلحة 
الدمار الشامل، وخباصة األسلحة النووية، بطيئة، تاركــة أكـثر 
من ٠٠٠ ٣٠ من هذه األسلحة مل تجرِ إزالتـها بعـد. (وعلـى 
ـــن ذلــك، نقصــت التجــارة يف األســلحة التقليديــة  النقيـض م
نقصانـا طفيفـا علـى مـدار السـنة املاضيـة – ولكـــن حــىت هــذا 
التقـدم قـد ال يـدوم، إذ أن عـدد الـدول املســـتوردة للمعــدات 

العسكرية يف تزايد). 
وعلى اجلانب اإلجيايب، اسـتكملت الواليـات املتحـدة  - ٢١
واالحتــاد الروســي ختفيــض ترســاناما النوويــة إىل مســــتوى 
٠٠٠ ٦ رأس حربية استراتيجية لكل منهما، وفق مـا تقتضيـه 
املعـاهدة األوىل للحـــد مــن األســلحة االســتراتيجية (ســتارت 
ـــت هاتــان الدولتــان  األوىل)، ويف ٢٤ أيـار/مـايو ٢٠٠٢ وقَّع
أيضا معاهدة احلد مـن األسـلحة اهلجوميـة االسـتراتيجية، الـيت 
تلزمـهما بتخفيـض الـرؤوس احلربيـة النوويـة الـــيت ميلكاــا إىل 
مسـتويات تـــتراوح مــا بــني ٧٠٠ ١ و ٢٠٠ ٢ رأس حربيــة 
على مدى فترة عشر سنوات. وهذه املعاهدة هـي األوىل الـيت 
مت التوصل إليها بــني االحتـاد الروسـي والواليـات املتحـدة منـذ 
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ـــة  توقيــع املعــاهدة املتعلقــة بزيــادة ختفيــض األســلحة اهلجومي
االستراتيجية واحلد منها (ســتارت الثانيـة) يف عـام ١٩٩٣(٤)؛ 
وتعد، فضال عن حتسني الثقة بينهما، خطوة هامـة حنـو الوفـاء 

بالتزاماما مبوجب معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية. 
ـــهما وغريمهــا مــن الــدول األطــراف يف  ومـع ذلـك ف - ٢٢
املعـاهدة األخـرية حباجـة إىل ترمجـة النتـائج الـيت حققـها مؤمتـــر 
عـام ٢٠٠٠ االسـتعراضي لألطـراف يف معـاهدة عـدم انتشـــار 
األســـلحة النوويـــة إىل إجــــراءات حمــــددة. وتوفــــر العمليــــة 
التحضرييـة ملؤمتـر عـــام ٢٠٠٠ االســتعراضي، الــيت بــدأت يف 
نيسان/أبريل ٢٠٠٢ فرصة هامـة للعمـل علـى تنفيـذ املعـاهدة 

وتعزيز عامليتها على حنو كامل. 
ـــر الشــامل  وُأعيـد تـأكيد الدعـم القـوي ملعـاهدة احلظ - ٢٣
للتجارب النووية(٥) يف املؤمتر املعين بتسهيل بدء نفـاذ معـاهدة 
احلظر الشامل للتجارب النووية الذي عقـد يف تشـرين الثـاين/ 
نوفمـرب ٢٠٠١. وقـد عرضـت املعـاهدة للتوقيـع عليـها طـــوال 
مخس سنني ولكن مل يبدأ سرياا بعـد. وإىل أن يبـدأ نفاذهـا، 
ينبغــي احملافظــة علــى وقــــف التفجـــريات اخلاصـــة بتجـــارب 
األســلحة النوويــة، بــل والتفجــريات النوويــــة مـــن أي نـــوع 

كانت. 
ــــة حظـــر  وتتواصــل اجلــهود املبذولــة يف تنفيــذ اتفاقي - ٢٤
ـــة  اسـتحداث وإنتـاج وتكديـس واسـتخدام األسـلحة الكيميائي
وتدمري تلك األسـلحة(٦). وقـد مت وضـع قائمـة جرديـة جلميـع 
ـــة مــن  األسـلحة الكيميائيـة وعددهـا ٨,٦ مليـون سـالح املعلن
جـانب الواليـات املتحـدة واالحتـاد الروسـي واهلنـد ومجهوريــة 
ـــــت امتالكــــها هلــــذه  كوريـــا (الـــدول األطـــراف الـــيت أعلن
األسلحة)، وجيري إعادة التفتيش عليها بانتظام. وعلى الرغـم 
مــن عــــدم التوصـــل إىل توافـــق يف اآلراء بشـــأن بروتوكـــول 
للتحقـق مـن األسـلحة البيولوجيـة، ففـي تشـرين الثـاين/نوفمــرب 
٢٠٠٢، ســــتواصل الــــدول األطــــــراف يف اتفاقيـــــة حظـــــر 

اســــتحداث وإنتــــاج وتكديــــس األســــلحة البكتريولوجيـــــة 
(البيولوجية) والتكسينية وتدمري تلك األسلحة، بذل جـهودها 
للتوصل إىل اتفاق بشـأن ـج متعـدد األطـراف لتعزيـز احلظـر 

املفروض على األسلحة البيولوجية. 
وأخريا، هناك جمال بالغ األمهية يتعني اختاذ إجراء فيـه  - ٢٥
يتمثـل يف التخلـص مـن فـائض األســـلحة الصغــرية واألســلحة 
اخلفيفة غري املشروعة ويف مؤمتر األمـم املتحـدة املعـين باالجتـار 
غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسـلحة اخلفيفـة مـن مجيـع 
ـــــدول  جوانبـــه، املعقـــود يف متـــوز/يوليـــه ٢٠٠١، اتفقـــت ال
األطـراف علـى وضـع قوانـني ونظـم وإجـراءات إداريـة ملراقبــة 
إنتاج وتصدير واسترياد ونقل أو إعادة نقل األسلحة الصغـرية 
واألســلحة اخلفيفــة. وحتتــاج الــدول، أساســــا، إىل القوانـــني 
واملؤسسات الالزمة ملنع التدفق غري املشـروع هلـذه األسـلحة، 
وإىل قـوة القـــانون واإلرادة السياســية حملاســبة املخــالفني. ويف 
غضـون ذلـك، تواصـل األمـم املتحـــدة دعــم الــربامج الوطنيــة 
لـرتع السـالح وتســـريح انديــن وإعــادة دجمــهم يف اتمــع، 
وسوف تعمل على تعميم البيانـات املتعلقـة باسـترياد وتصديـر 

هذه األسلحة. 
 

منع الصراع املسلح 
يظل منع نشوب الصراعـات أولويـة كثـريا مـا تكـون  - ٢٦
ـــم املتحــدة. وكمــا  بعيـدة املنـال ولكنـها رئيسـية بالنسـبة لألم
أشرت إليه يف مواضـع أخـرى، فـإن حصـر اإلجنـازات احملـددة 
يف هذا اال هو أقرب إىل املستحيل، حيث أنه يتطلب سردا 
ـــي األوضــاع  لألحـداث الـيت مل تقـع. وعـالوة علـى ذلـك، فف
الكثرية اليت تضطلع فيها األمم املتحدة أو الوكـاالت األخـرى 
بأعمال وقائية هادئـة، يتوقـف النجـاح علـى الفطنـة والتكتـم. 
ومع ذلك، فإين أعتقد أن أعمال األمم املتحـدة وشـركائها يف 
بلدان مثل نيجرييا وكوت ديفـوار وغامبيـا وميامنـار وقـربص، 
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وهـي قلـة مـن كـثرة، قـد أسـهمت يف حتقيـق درجـة أكـرب مــن 
االستقرار. 

على أنه يف احلاالت الـيت فشـلت فيـها األمـم املتحـدة  - ٢٧
وغريهــا يف منــع الصــراع، كــانت النتــائج واضحــة للجميـــع 
وضوح الشمس يف كبد السماء وحمطمة لضحاياهـا. فبالنسـبة 
ــــامل، ال تتعـــدى رؤيـــة امليثـــاق  لكثــريين يف خمتلــف أحنــاء الع
واإلعالن املتعلق باأللفية للسـالم أكـثر مـن كونـه ذلـك، فـهو 
رؤية ملا ميكن أن يكـون ولكنـه ليـس كائنـا، والواقـع أنـه جتـلٍ 
ـــن  لفداحـة إخفاقنـا يف مـد يـد العـون للماليـني مـن البشـر الذي
يعيشـون يف عـامل مل يـــزل مبتليــا بالصراعــات ونقــص التنميــة 
وغيبة حقوق اإلنسان والدميقراطية. فاحلياة بالنسـبة تمعـات 
معينة، ويف بعض احلاالت، لشـعوب البوسـنة وروانـدا وليربيـا 
وســـرياليون ومجهوريـــــة الكونغــــو الدميقراطيــــة وكولومبيــــا 
وأفغانسـتان وإسـرائيل واألراضـي الفلسـطينية احملتلـــة، وغريهــا 
من األماكن الكثرية املنكوبة باحلروب يف كافة أرجال العـامل، 
كــانت، ويف بعــض احلــــاالت مل تـــزل أشـــبه حبالـــة الطبيعـــة 
الفوضوية اليت صورهـا تومـاس هوبـز يف مؤلفـه منـها باألمـاين 

النبيلة اسدة يف امليثاق واإلعالن املتعلق باأللفية. 
ولسـنا حباجـة إىل مـن يذكرنـا بتكـاليف هـــذا الفشــل  - ٢٨
فهي تكاليف هائلــة، ال يف ماليـني األرواح املُزهقـة واألقـوات 
الضائعـــة فحســـب، وإمنـــا أيضـــا يف اضمحـــالل اقتصــــادات 
املستقبل ومؤسساته وتطلعاته. فبـدال مـن حتـرر أجيـال كاملـة 
من ويالت احلروب، ابتلعتها هذه ابتالعا. ويف العـام املـاضي، 
بـدال مـن أن حنـرز تقدمـا جتـاه السـالم، يبـدو أننـــا عانينــا مــن 
نكسـات كبـرية مقلقـة: التصـــاعد املــتزايد أبــدا لتيــار العنــف 
واملـرارة واليـأس يف الشـرق األوســـط، وتزايــد التوتــرات بــني 
اهلند وباكستان، والنكسات اليت أصـابت السـلم يف كولومبيـا 
وليربيا واهلجمات اإلرهابية املذهلة ضـد الواليـات املتحـدة يف 

١١ أيلول/سبتمرب ٢٠٠١. 

إىل أي شيء نعزو هذا التبـاين بـني الرؤيـة واحلقيقـة؟  - ٢٩
يقول مثل صيين سائر من الصعـب العثـور علـى النقـود لشـراء 
ــــها لشـــراء النعـــش.  الــدواء، ولكــن مــن الســهل العثــور علي
ولألسـف فـإن الشـيء نفسـه يصـــدق علــى منــع الصراعــات. 
فكمـا أوردت تفصيـال يف تقريـري الـذي صـدر مؤخـرا بشــأن 
 ،(Corr.1 و ،A/55/985-S/2001/574) منع نشوب الصراعات
كـان اتمـع الـدويل أكـــثر اســتعدادا وقــدرة علــى اســتيعاب 
تكاليف الصراع اهلائلة منه على توليد اإلرادة وبعد النظر ملنع 

نشوبه. 
ويتمثل التحدي الذي نواجهه يف عكـس هـذا املسـار  -٣٠
– ليس فقط يف إدراك أنه كثريا مـا يكـون أيسـر ودائمـا أكـثر 
إنسـانية وأقـل تكلفـة أن نتعـامل مـع الصراعــات مبنــع نشــوا 
بدال من أن نواجه نتائجها املأسوية بعد نشـوا، بـل أيضـا يف 
أن نقرن هذا اإلدراك بالعمل انطالقـا منـه. والشـرط الرئيسـي 
إذا كـان لنـا أن حنـول الوعـد مبنـع الصراعـات إىل عمـــل هــو، 
كما أكدت يف تقريري السالف الذكر، اإلرادة السياسية مـن 
جـانب احلكومـات الوطنيـة. فاملســـؤولية الرئيســية، عــن منــع 
الصراعات هي مسؤوليتها. وتستطيع األمم املتحدة أن تسـهم 
بطريقـة كبـرية يف تـاليف نشـوب أو إعـادة نشـوب الصراعــات 
العنيفـة، ولكـن فقـط إذا كـانت الســـلطات يف البلــدان املعنيــة 

ملتزمة بالسالم. 
ــــة  وال ميكــن أن يكــون مــن صــاحل أي حكومــة أمين - ٣١
وذات طابع متثيلي أن تسمح باملنازعات الكامنة أن تستشــري 
وتتقيـح دون كـابح. بـل إن مـن مسـؤولية احلكومـات العمـــل 
علــى جتنــب خمــاطر الصــراع عــن طريــق السياســات العامــــة 
املنصفـة والتقيــد باملعايــري اإلنســانية الدوليــة ومعايــري حقــوق 
اإلنسـان. فالسـيادة جتلـب معـها املسـؤولية األساسـية يف محايــة 
األمـن الشـــخصي واحلقــوق املدنيــة والسياســية واالجتماعيــة 
والثقافيـة للمواطنـني. ولكـــل مــن األمــم املتحــدة واملنظمــات 
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اإلقليميـة واملنظمـات غـري احلكوميـة واتمـع املـدين وكيانـات 
القطاع اخلاص دور يؤديه يف دعم احلكومات الوطنية. 

وشـرط ثـان يف سـد الفجـوة بـني الرؤيـة والواقـع هـــو  - ٣٢
القدرة فكثرة من الدول تريـد محايـة مواطنيـها ولكنـها تفتقـر 
إىل الوسيلة للقيام بذلك. وكثري من املنظمات اإلقليميـة وغـري 
احلكومية يتمىن القيام بدور مناسب ولكنـه غـري جمـهز لذلـك. 
واألمم املتحدة أيضا حباجة إىل القدرات واملــوارد إذا أريـد هلـا 
أن حتقـق إمكاناـا يف جمـال منـع الصراعـات. فتمامـا كمـــا أن 
نظم الصحة العمومية الداخلية ال تعتمد علـى غـرف احلـاالت 
الطارئـة وحدهـا، وإمنـــا تقــوم باســتثمارات كبــرية يف املرافــق 
واملعـارف الضروريـة للوقايـة مـن سـوء الصحـة، كذلـك أيضــا 
بإمكـان اجلـهاز الـدويل إلدارة املنازعـات، بـل يتعـني عليـــه أن 
يستثمر يف القدرات الالزمة للجانب اهليكلـي والتشـغيلي ملنـع 
نشوب الصراعات على كافة الصعـد، مـن احمللـي إىل الوطـين، 

ومن اإلقليمي إىل الدويل ومن الثنائي إىل املتعدد األطراف. 
إننـا حباجـة إىل جعـل تنميـة القـدرة علـى منـع نشــوب  - ٣٣
ـــى كــل مــن الصعيديــن احمللــي  الصراعـات أولويـة حقيقيـة عل
والوطـين. ويسـتتبع هـذا إقامـة ورعايـة جمتمـــع مــدين وآليــات 
ومؤسسـات تفتـح البـاب للحـوار العـام ونـزع فتيـل التوتــرات 
بالوسائل السلمية وحلكم القـانون والتوزيـع املنصـف للمـوارد 
وحتقيق تكافؤ الفرص. وتشكل معاجلة عدم املسـاواة والتنـوع 
حتديا ذا طابع خاص بالنسبة للحكومات الوطنية. وقد تشمل 
التدابري الرامية إىل حتقيق ذلك إعمال حقـوق اإلنسـان وإقامـة 
آليـات بديلـة حلـل املنازعـات. ومـن اجلـهود الـيت تبذهلـا األمــم 
ــــة إىل تنفيـــذ التقريـــر املتعلـــق مبنـــع نشـــوب  املتحــدة والرامي
ـــى تنفيــذ  الصراعـات، أن عملـت املنظمـة مـع دول أعضـاء عل
جمموعــة مــن املشــاريع ــدف إىل تعزيــز مــــهارات موظفـــي 
احلكومات الوطنية والنظـراء يف اتمـع املـدين وقدراـم. غـري 
أن إحـراز تقـدم علـى هـذه اجلبـهات لـن تتحقـق منـه جـــدوى 

كبرية ما مل تصاحبه جـهود للحـد مـن الفسـاد وتعزيـز احلكـم 
الرشيـد. 

وال يكفي دائما بذل اجلهود لتعزيز القدرات الوطنيـة  - ٣٤
على منع نشوب الصراعات. فيمكن أن تكون البيئة اإلقليمية 
ــــات وســـوء  ودون اإلقليميــة هــــي الفــرق بــني إدارة الصراع
إدارا. فـفي حاالت كثرية جدا، تنتشر الصراعـات اإلقليميـة 
من بلد إىل آخر. واملنظمـات اإلقليميـة يف كثـري مـن احلـاالت 
هـي أفضـل مـن يسـتطيع منــع نشـوب الصراعـــات يف املنــاطق 
اـاورة هلـا وباسـتطاعتها أن تسـتخدم جمموعـة مـــن الوســائل 
الكفيلة مبنع نشوب هــذه الصراعـات. مـن ذلـك مثـال، تركـز 
ـــم جنــوب شــرق آســيا علــى التكــامل االقتصــادي  رابطـة أم
و �احلـــوار الصـــامت�، يف حـــني جنحـــت منظمـــــة األمــــن 
والتعاون يف أوروبا يف جمال تدابـري بنـاء الثقـة الـيت تركـز علـى 
مســألة األقليــات. ويف املشــاورات الــيت عقــدت بــني األمــــم 
املتحـدة واملنظمـات اإلقليميـة، نوقشـــت مســألة منــع نشــوب 
الصراعـــات وطـــرق مشـــاطرة الـــدروس املســـــتفادة وإقامــــة 
شراكات أكثر فعاليـة يف هـذا اـال. وتواصـل األمـم املتحـدة 
أيضا مساعدة املنظمـات اإلقليميـة علـى جتـهيز نفسـها لتكـون 

أقدر على االضطالع ذه املهمة احليوية. 
أما على الصعيـد الـدويل، فقـد تنـاول عـدد كبـري مـن  - ٣٥
التوصيات الواردة يف تقريـري بشـأن منـع نشـوب الصراعـات 
مسألة القدرات واملوارد. وُأعرُب عن ترحييب باملناقشات الـيت 
ـــرارات الداعمــة  جـرت يف جملـس األمـن واجلمعيـة العامـة والق
الصادرة عنهما استجابة للتقريـر. وإين أتطلـع إىل مسـاع مزيـد 
من ردود األفعال من قـبل اجلمعية العامة. ويف غضـون ذلـك، 
جيـري تنفيـذ التوصيـات الـيت تـأيت ضمـن سـلطيت. علـى ســبيل 
املثـال، فـإن الشـواغل املتعلقـة مبنـع نشـوب الصراعـات تؤخـــذ 
اآلن يف االعتبـار يف عمليـات األمـم املتحـدة املتعلقـة بتخطيـــط 
التنميـة علـى الصعيـد القطـــري. وجيــري أيضــا التنســيق علــى 
الصعيد العاملي حيـث تعمـل صنـاديق األمـم املتحـدة وبراجمـها 
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ووكاالــا املتخصصــة معــــا إلدمـــاج منظـــور منـــع نشـــوب 
الصراعات يف مجيع أنشطتها. 

إن حتقيق الفعالية يف منـع نشـوب الصراعـات يتطلـب  - ٣٦
رؤيـة وتعبـريا ملموسـا عـن وجــــود إرادة سياســية، أي توفــري 
املـوارد. والرؤيـة متوفـرة، ولكـــين ال أســتطيع أن أقــول نفــس 
الشـيء عـــن املــوارد. فليــس مــن اليســري مطلقــا أن ندفــع يف 
احلاضر مثنا لشيء قد يتحقق أو ال يتحقق يف املستقبل. وليس 
ــــويل اهتمامـــا كافيـــا  ســهال أيضــا علــى البلــدان املاحنــة أن ت
ملـا يعتمـل يف البلـدان الناميـة مـن مشـاكل. ويف حقيقـة األمــر، 
لقد ارتـكب هذا اخلطأ من قبـل بـأن صـرف النظـر عـن خطـر 
كان يهدد السـالم العـاملي باعتبـاره �شـجارا يف بلـد نـاء بـني 
أناس ال نعرف عنهم شيئـا�. وقد أفضى هذا اخلطـأ إىل أشـد 
احلـروب فتكـا ودمـارا يف التـاريخ. ومـــن رمــاد هــذه احلــرب 
قامت األمم املتحدة ولديـها رؤيـة للمسـتقبل ميكـن أن تكـون 
خمتلفة ومن شأا أن تكون كذلك. غري أن هـذه الرؤيـة تظـل 
عصية على التحقيق، ويف ١١ أيلول/سبتمرب ٢٠٠١، جتلـَّـــت 
مرة أخرى بشـكل درامـي ومدمـر اآلثـار املترتبـة علـى حماولـة 
حل املشاكل اليت نواجهها اليوم على حساب مـا سـيعاين منـه 
ـــــوم  اآلخـــرون يف الغـــد. وســـوف تظـــل أحـــداث ذلـــك الي
وما ترتب عليـها مـن آثـار علـى الصعيـد العـاملي، حتتـل مكانـا 
ــــرة لبعـــض الوقـــت يف  بــارزا يف جــدول األعمــال ويف الذاك

املستقبل. 
وإين على أمل يف أن تستخلص الدروس احلقيقية مـن  - ٣٧
جتربـة ١١ أيلـول/سـبتمرب ويف أن تصبـح الرؤيـة القائمـــة علــى 
نشـوء نظـام دويل ملنـع نشـــوب الصراعــات بطــرق فعالــة ويف 
الوقت املناسب حقيقة واقعة. ومعروف جيدا أن من الصعـب 
حتديـد حجـم النجاحـات الـيت حتققـت يف جمـــال منــع نشــوب 
الصراعات. ولكن هـذا ال يعين أن كـل شـيء ال ميكـن تقديـر 
حجمــه يصبــح غــــري ذي أمهيـــة. ويف إغفالنـــا هـــذا الـــدرس 

ما يعرضنا للخطر. 

  
ـــداف  ـــر: األه ـــى الفق التنميــة والقضــــاء عل ثالثا –

اإلمنائية لأللفية   
تعبـِّـر األهداف اإلمنائية الواردة يف إعــالن األلفيـة عـن  - ٣٨
عزم القادة السياسـيني يف العـامل علـى ختليـص �بـين اإلنسـان، 
ــــة  رجــاال ونســاء وأطفــاال، مــن ظــروف الفقــر املدقــع املهين
والال إنسانية�، وجعـل احلـق يف التنميـة �حقيقـة واقعـة لكـل 
إنسـان� وختليـص �البشـرية قاطبـة مـن الفاقـــة�. إننـا نواجـــه 
عاملا مقسـَّــما بني األغنياء والفقراء كما مل حيدث مـن قبـل يف 
تاريخ البشرية. فـهناك مـا يقـرب مـن ســدس البشـرية حققـوا 
مستويات من الرفــاه مل يكـن أحـد حيلـم ـا حـىت منـذ بضعـة 
عقـود مضـــت. ويف الوقــت ذاتــه يصــارع ســـدس آخــر مــن 
بين البشر من أجل احلصول على قوم اليومي يف معركة بـني 
ــني  احليـاة واملـوت ضـد املـرض واجلـوع والكـوارث البيئيـة. وب
هاتني الفئتني هناك ما يقرب من أربعة باليني مـن بنــي البشـر 
يف البلـدان الناميـة مل يعــــودوا يعيشــون علــى شــفري الكارثــة، 
ـــني مــن األمــن والقــدرات والرفـــاه  ولكنـهم ال يزالـون حمروم

املادي اليت تتمتع ا شعوب البلدان املتقدمة النمـو. 
وتظـل احتماالت الوفـاء بـاألهداف اإلمنائيـة لأللفيـة،  - ٣٩
يف ضـوء الظـروف الراهنـة مشوشـــة بالتــأكيد، حيــث توجــد 
فوارق بارزة بني املناطق وداخلها. وقد كـان التقـدم احملـرز يف 
شــرق آســيا وأجــزاء مــن جنــوب آســيا كافيــا يف الســـنوات 
ـــــر اســـتمراره – بتحقيـــق  – إذا تيسـَّـ األخــرية ليعطــي األمــل 
جناحات واسعة النطاق يف الوفـاء بـالعديد مـن هـذه األهـداف 
أو جبميعـها. غـري أن التقـــدم احملــرز يف أمريكــا الالتينيــة يظــل 
بطيئــا، يف حــني ال يكــاد جـــزء كبــري مــــن أفريقيـــا جنـــوب 
الصحـراء الكـربى وأجـزاء كبـرية مـن أواسـط آسـيا حتقــق أي 
تقدم على اإلطالق. بل األسوأ من ذلك أـا تنحســر بشـكل 

درامـي. 
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ويف مجيع أحناء العامل، اخنفضت نسبة الفقر املدقع يف  - ٤٠
الدخـل (احملـددة عتبتــه بـدوالر واحـــد يف اليــوم) مــن ٢٩ يف 
املائة من سكان العامل النامي يف عـام ١٩٩٠ إىل ٢٣ يف املائـة 
يف عــام ١٩٩٩ (انظــر املرفــق). وهــذا جيعــل العــــامل النـــامي 
يقترب من هدف خفض نسبة الفقـر إىل النصـف حبلـول عـام 
٢٠١٥. غــري أن الفضــل يف ذلــك يعــود إىل حــــد كبـــري إىل 
إحـراز تقـدم كبـري يف منطقـة واحـدة. فاملقيـاس العـاملي خيفــــي 
وراءه الفوارق اإلقليمية الكبرية واملثرية لالنزعـاج. ففـي حـني 
اخنفـض بـالفعل مسـتوى الفقـر املدقـع يف شـرق آسـيا واحمليـــط 
– مــن ٢٨ يف املائــة يف عــــام  اهلــادئ مبقــدار النصــف تقريبــا 
١٩٩٠ إىل ١٤ يف املائـة يف عـام ١٩٩٩ – فـإن مجيـع املنــاطق 
األخرى ال تزال بعيدة عن حتقيق اهلدف. ففي أفريقيا جنـوب 
الصحـراء الكـربى، حيـث قرابـة ٣٠٠ مليـون شـــخص كــانوا 
يعيشـون يف فقـر مدقــع عـام ١٩٩٩، لــم يكـــد معـدل الفقـــر 
يتحسـن البتـة خالل السنوات العشر اليت سـبقت ذلـك العـام. 
وقد ُأحـرز تقدم أسرع يف جنوب أفريقيا غري أنــه يظـل أبطـــأ 

من أن يستطيع حتقيق اهلدف حبلول عام ٢٠١٥. 
كذلك كان التقدم حنو حتقيق األهداف متباينـا. فقـد  - ٤١
جنحـت منطقـــة شــرق آســيا إىل حــد بعيــد يف خفــض نســبة 
األشـخاص الذيـن يعـانون مـن غائلـــة اجلـــوع، بينمـا مل يكـــد 
معدل سوء التغذية يف أفريقيـا يتحـرك قيــد أمنــلة. ويف حقيقـة 
األمـر، فقـد ارتفـــع عـدد األفريقيـني الذيـن يعـانون مـن ســـوء 
التغذية مبقدار ٢٧ مليون نسـمة خـالل التسـعينات. وحققـت 
ــــاطق تقريبـــا جناحـــا يف توفـــري التعليـــم االبتدائـــي  مجيــع املن
للجميـع، غـري أن معـدالت التحسـن كـانت أيضـا، يف أجـــزاء 
عديدة من العامل النامي، أبطــأ مـن أن تسـتطيع حتقيـق اهلـدف 
حبلول عام ٢٠١٥، حيث انطلقـت أفريقيـا جنـوب الصحـراء 
الكـربى مـن أدىن املعـدالت الصافيـة لاللتحـاق وكـان تقدمــها 
بعد ذلك بطيئا. إىل جانب ذلك ال يزال انعـدام املسـاواة بـني 
اجلنسـني يف مجيـع مراحـــل التعليــم يعــوق التنميــة االقتصاديــة 

والعدالة االجتماعية. وهذه الفجـوة هلا أمهيتـها، إذ أن البلـدان 
الــيت تعــترف حبقــــوق املـــرأة ال تعـــترف فحســـب بالكرامـــة 
اإلنسانية املشتركة، ولكنها أيضا تضـاعف قدراـا باسـتفادا 
مـن طاقـات النصـف اآلخـر مـــن الســكان ومواهبــه. وحلســن 
احلـظ، مـا لبـث العـامل حيـرز تقدمـــا يف إتاحــة الفــرص للمــرأة 
لتشارك يف العمل لقـاء أجـــر. علـى أن املسـاواة بـني اجلنسـني 
يف تقلـُّـد السلطة السياسية، على األقل كما يتبني من متثيلهمـا 
يف الربملانــات، ال تــزال بعيــدة املنــال. ومل يصــل أي بلـــد إىل 
ـــبة الــــ ٣٠ يف  حتقيـق املسـاواة يف هـذا اـال، ومل يتجـاوز نس
املائـة الـيت نـادى ــا الـس االقتصـادي واالجتمـاعي يف عــام 

١٩٩٠ سـوى ١٠ بلدان. 
ـــه إلـــى االنزعــاج هــو  وأشـد مـا يدعـو مـن ذلـك كل - ٤٢
اإلحصاءات املتعلقة بوفيـات األطفـال. فـال يـزال املاليـني مـن 
ـــة  األطفـال ميوتـون سـدى كـل سـنة بسـبب عـدم وجـود رعاي
صحية أو مياه نظيفة أو بيئـة منــزلية مأمونـة أو تغذيـة كافيـة. 
ـــى نفســه التزامــا خبفــض  وعلـى الرغـم مـن أن العـامل قطـع عل
معـدل وفيـات األطفـال مبقـدار الثلثـني بـني عـام ١٩٩٠ وعـام 
٢٠١٥، فـإن معـدل التقـدم احملـرز يتجـه حنـو حتقيـــق اخنفــاض 
ـــال دون ســن  مبقـدار الربـع. وتـتراوح معـدالت وفيـات األطف
اخلامسة من ٤ يف كل ألف مولـود حـي يف بعـض البلـدان إىل 
مـا يزيـد علـى ثالمثائـة يف بلـدان أخـرى. وعلـى الرغـم مــن أن 
مجيع البلدان أحرزت يف حقيقة األمر بعض التقدم على األقـل 
يف خفـض معـدالت وفيـات األطفـال بـني عـام ١٩٩٠ وعـــام 
ـــات  ١٩٩٩، ال يكـاد يكـون التغـري ملحوظـا يف معـدالت وفي
األطفـال املهولـة يف أفريقيـا (انظـر املرفـــق)، مشــرية إىل عــودة 
ــــاءين  تفشـــي املالريـــا واآلثـــار املباشـــرة وغـــري املباشـــرة لوب
متشـابكني ومهـــا متالزمــة نقــص املناعــة املكتســب (اإليــدز) 
والسـُّـــل. وتــربز صــورة مرعبــة أيضــا فيمــا يتعلـــق بوفيـــات 
األمهات، حيث مل حتـرز املنطقتـان اللتـان توجـد فيـهما أعلـى 
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املعـدالت، ومهـا أفريقيـا جنـوب الصحـــراء الكــربى وجنــوب 
آسيا الوسطى، تقدما كافيا لبلوغ اهلدف يف عام ٢٠١٥. 

وبالنسبة للعقد املنصرم، كان سـجل التقـدم احملـرز يف  - ٤٣
اـالني االجتمـاعي واالقتصـادي يف الــدول اجلزريــة الصغــرية 
النامية متفاوتا، يف حني استمرت لديها أوجـه الضعـف البيئـي 
وغري ذلك من أوجه ضعفها. وقد اخنفضت املساعدة اإلمنائيـة 
الرمسية اليت حصلت عليها هذه الدول، مـن حيـث نسـبة هـذه 
املساعدة إىل دخلها القومي، غـري أن العديـد منـها ُوفـِّــقت يف 
تعويض ذلك بتنويع اقتصاداا يف جماالت السـياحة واألعمـال 
ــــإن أداء الـــدول  املصرفيــة والصناعــات اخلفيفــة. ولألســف ف
غـري السـاحلية، ويبلـغ عددهـا ٢٤ دولـة، مل يكـن جيـدا. فقــد 
عانت هذه الدول أيضا من اخنفاض املساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة 
الــيت حصلــت عليــها مــن حيــث نســبتها املئويــة إىل دخلــــها 
القومي، وأما البلدان اخلمسة عشـر الـيت تتوفـر عنـها بيانـات، 
فقـد شـهدت أيضـــا اخنفاضــا يف مســتوى نصيــب الفــرد مــن 

الدخل القومي. 
وعلـى الرغـم مـن أن جـزءا كبـريا مـن العـامل النـــامي،  - ٤٤
وخاصـة مـا يقـع منـه خـارج شـرق آسـيا، ال يـزال بعيـدا عـــن 
حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، فـإن أشـــد شــواغلنا امللحــة 
تتجه بطبيعة احلال حنو أفقر الفقراء. فاملاليني من الناس الذيـن 
حل م الفقر، وخاصـة يف أفريقيـا جنـوب الصحـراء الكـربى 
وأيضـا يف أجـزاء مـن آسـيا وأمريكـا الالتينيـة، إمنــــا وقعـــوا يف 
فـــخ هـذا الفقــر – حيــث يقتــات الفقــر بالفقـــر فهـــو يولِّـــد 
األمـــراض وســـوء التغذيـــة وعمـــــل األطفــــال والصراعــــات 
والكوارث البيئية، وهذه بدورها تولـِّـد مزيدا من الفقـر. وقـد 
يقـول بعـض املتفـائلني، انطالقـا مـن قصـــص النجاحــات الــيت 
حتققـت يف آسـيا وأمـاكن أخـرى، أن مبقـدور أفقـر الفقـراء أن 
يتجاوزوا الصعاب إذا تيسر هلم أن حيلوا مشاكلهم الداخليـة. 
ولكن لألسف فإن ما حيـول دون ذلـك بالنسـبة للعديـد منـهم 

عوامل تتجاوز كثريا نطاق قدرام. 

وحيث أنه ال يزال أمام مجيــع منـاطق العـامل ١٣ سـنة  - ٤٥
حـىت املوعـــد النــهائي لتحقيــق اهلــدف، فــال تــزال أمامــها يف 
ـــة، غــري أن  حقيقـة األمـر فرصـة لتحقيـق معظـم أهـداف األلفي
الدرس الرئيسي املستفاد من العقد املنصرم هو أن النجـاح لـن 
يتحقـق مـن تلقـاء ذاتـه. فـال بــد للطـائرة مـــن ربــان يقودهــا، 
وال توجد عملية سحرية إلنعــاش السـوق، وال مــد صـاعد يف 
ـــوارب فــوق منســوب امليــاه  االقتصـاد العـاملي لـريفع مجيـع الق
املنخفض، وليضمن حتقيق األهداف حبلول عـام ٢٠١٥. فلـن 
تتحقـق هـذه األهـداف إال إذا حتققــــت الظــروف االقتصاديــة 
الصحيحـة علـى الصعيديـن الوطـين والـدويل، وعـُـبــئت لذلــك 
ــــة إىل أن تبـــذل مجيـــع  املــوارد املاليــة الالزمــة. وهنــاك حاج
ـــة مزيــدا مــن اجلــهود وأن تعمــل معــا ضمــن  اجلـهات الفاعل
شراكة عاملية حقــة يتحمـل فيهــا مجيـع الشـركاء مسـؤوليات 
والتزامـات متبادلـة ويقبلـون مسـاءلة بعضـــهم بعضــا. وقــد مت 
ـــة بــإجراء مفاوضــات  اإلقـرار بذلـك ضمنـًــا يف الواليـة املتعلق
بشأن التجارة، واملتفق عليها يف املؤمتر الوزاري الرابـع ملنظمـة 
التجـارة العامليـة املعقـود يف الدوحـة يف تشـــرين الثــاين/نوفمــرب 
٢٠٠١، وصراحــةً يف توافــــق اآلراء يف مونتـــريي املعتمـــد يف 
املؤمتر الدويل لتمويل التنميـة، املعقـود يف مونتـريي باملكسـيك 
ـــــأن التنميــــة  يف آذار/مـــارس ٢٠٠٢. ويوحـــــي االتفاقـــان ب
أصبحـت اآلن حتتـل يف جـدول أعمـال البلـدان املتقدمـة النمــو 

مكانا أعلى مما كانت حتتله يف املاضي القريب. 
لقد وضعت الوالية الـيت ُأقـِــرت يف الدوحـة األسـاس  - ٤٦
جلولة جديدة مـن مفاوضـات جتاريـة متعـددة األطـراف يتعـني 
أن تعطـى فيـها ألول مـرة، األولويـة لشـــواغل البلــدان الناميــة 
ـــزال  ومشـاركتها يف النظـام التجـاري املتعـدد األطـراف. وال ي
أمام اتمع الدويل شـوط ليقطعه ليـحقـق نظاما جتاريـا وماليـا 
متعـدد األطـراف يتسـم باالنفتـاح واإلنصـاف وعـدم التميـــيز. 
فواليـة الدوحـة، إذا مـا ُأجنـِـــزت، حرِيـَّــــةٌ بــأن تتيــح للبلــدان 
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الناميـة أن حتقــق مـن نظـام التجـارة الـدويل مـن الفوائــد أكــثر 
مما حققته حىت اآلن. 

وقد توصل املؤمتر الدويل لتمويل التنمية إىل توافـق يف  - ٤٧
اآلراء حـول السياسـات املطلـوب اتباعـها لتعبئـة املـوارد علـــى 
ــــي والــدويل وحــول حتســني نوعيــة املعونــات  الصعيديـن احملل
ـــها، مــع حتســني االتســاق يف األنظمــة النقديــة  وزيـادة حجم
واملالية والتجارية. فإذا وفــت البلـدان املاحنـة بااللتزامـات الـيت 
قطعتـها علـى نفسـها يف الدوحـة ومونتيــري، فإـــا، مــن اآلن 
فصاعدا، لن تأخذ بيـد من البلدان النامية مـا متــده إليـها بـاليد 

األخرى. 
إن توافق اآلراء يف مونتيـري يسلِّـم بأن املسؤولية عن  - ٤٨
ـــى عاتقــها هــي ذاــا، وتعطَـــى  تنميـة البلـدان الناميـة تقـع عل
األولويــة العليـــا هنــا للحكــم الرشــيد والعتمــاد اســـتراتيجية 
ـــة ســليمة. ويؤكـــد توافــق اآلراء جمــددا أيضــا  اقتصاديـة إمنائي
ــــة اقتصاديــة تشجــــع االســتثمار اخلــاص  احلاجـة إىل توفـر بيئ
ــــن  وتعـزز النمـو االقتصـادي. ويتطلـب هـذا مناخـا جتاريـا ميكِّ
االقتصادات الوطنية من اجتـذاب رؤوس أمـوال موثوقـة علـى 
املدى الطويل من اخلارج ويشـجع االبتكـار وتنظيـم املشـاريع 
وإنشـــاء صناعـــات جديـــــدة يف جمــــاالت منــــها املعلومــــات 
واالتصــاالت، حــىت يســتطيع أفقــر البلــدان تنويــع صناعاـــا 
ـــيت ظلــت تشــكل  خـارج النطـاق الضيـق لسـلعها األساسـية ال
اجلـزء األساسـي األكـرب مـن جتـارة صادراـا. وســـوف يتعــني 
على البلدان النامية أيضا أن توظف اسـتثماراا بكثافـة – ويف 
معظم احلاالت بكثافة أشـد مما كـان عليـه األمـر يف املـاضي – 
يف ما يلبـــي االحتياجـات البشـرية األساسـية مـن صحـة جيـدة 
وتغذيــة كافيــة وتعليــم إىل جــانب تــأمني متطلبــات املعيشـــة 
األساســية كاملــاء واملرافــق الصحيــة، واســتدامة البيئــة: هـــذه 
تكاليف غري قابلة للتخفيض يف امليزانية ال وليست ترفـا ميكـن 
إرجـــاؤه إىل أن يصبـــح االقتصـــاد غنيـــا. إـــا، باألحــــــرى، 
استثمارات أساسية يتعني على كل جمتمـع أن يوظفهــا اليـــوم 

– أي يف قـدرات أطفالـه علـى النمـــاء  يف مسـتقبله االقتصـادي 
أفرادا منتجني يف االقتصاد العاملي. 

إن البلــدان الناميــة تــأخذ هــذه املســـؤوليات جبديــــة  - ٤٩
صارمة – على حنـو ما أظهرته أفريقيا، مثال، بالنسبة للشـراكة 
اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا. غـري أن املرجـح أن يظـل حـىت 
أفضل اجلهود الـيت تبذهلـا البلـدان الناميـة، لكسـر حلقـة الفقـر 
واجلهل واملرض والعنف والتدهور البيئـي، قاصرة ما مل تعتمد 
علــى دعــم اتمــع الــدويل. ذلــك هــو اجلــانب اآلخــر مــــن 

الشراكة. 
وهناك عدة تعهدات ُأعلـِـنت يف مونتريي مـن شـأا،  - ٥٠
لــو ُوفـِّــــي ــا، أن تبــدأ، بعــد طــول انتظــار، عكــس اجتــــاه 
االخنفـــاض يف املســـاعدة اإلمنائيـــة الرمسيـــة. فقـــد اخنفضـــــت 
املساعدة اإلمنائية الرمسية على مدى عقديـن تقريبـا مـن حيـث 
نسبتها املئوية إىل الناتج القومي اإلمجايل، حيـث بلغـت أدنــى 
– ٠,٢٢ يف املائة – يف عـام ١٩٩٧،  مستوياا على اإلطالق 
ومرة أخرى، لألســف، يف عـام ٢٠٠١ حينمـا بلغـت قيمتـها 
ما يساوي ٥١ بليون دوالر من دوالرات الواليـات املتحـدة. 
ومل يستـوف هدف الــ ٠,٧ يف املائة، يف عام ٢٠٠١، سـوى 
مخسة بلدان – حيث أعطت الدامنرك ما يصـل إىل ١ يف املائـة 
– يف حـني بلـغ مـا أعطـاه آخـرون  من ناجتها القومي اإلمجايل 
حـــدا أدىن وهــو ٠,١ يف املائــة. ومــن شــأن التعــهدات الـــيت 
أعلنـت يف مونتيــري، أن حتـدث زيـادة ســـنوية مبقــدار بليــوين 
دوالر علـى األقـل، حبلـول عـام ٢٠٠٦. وهـذه خطـــوة هامــة 
وإن كانت ال تزال بعيدة جدا عن الوصـول إىل مبلـغ الـــ ٥٠ 
بليــون دوالر اإلضافيــة املطلوبــة ملنــح البلــدان الناميــة فرصـــة 

معقولة لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية. 
وسوف يتضمن الوفاء باهلدف اإلمنائي الثامن لأللفيـة  - ٥١
(�إقامة شراكة عاملية من أجل التنميـة�) إجيـاد طـرق جديـدة 
– اســتنادا إىل العلــوم والتكنولوجيــات اجلديــــدة – للتصـــدي 
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للظـروف الـيت يواجهـها أفقـــر الفقــراء علــى وجـــه التحديــد. 
فيتوجـب على البلدان الغنية والبلدان الفقرية أن تعمل معا من 
أجل العثور على حلول جديدة للمشـاكل الصحيـة والتغذويـة 
والبيئية اليت تسـد على مئات املاليني من البشر منـافذ اخلـروج 
– يف بعـض احلـاالت، اســـتخدام  مـن ربقـة الفقـر. ويعـين هـذا 
التكنولوجيات املوجودة على حنو أكثر فعالية – العمل، مثـال، 
على أن حتصل النظم الصحية ألفقر البلدان علـى األدويـة الـيت 
تعمـل علـى إنقـاذ احليـاة واملطلوبـة ملكافحـــة اإليــدز واملالريــا 
والسـل وغريها من األمراض الفتاكـة. غـري أن هنـاك حتديـات 
كثـــرية – كـــالظروف املناخيـــة واإليكولوجيـــة الـــيت تواجــــه 
ــــات احلاليـــة  – ال توفــر هلــا التكنولوجي الفالحــني يف أفريقيــا 
ــــيتطلب األمـــر اســـتخدام تكنولوجيـــات  حلــوال كافيــة، وس
جديدة مستمدة مـن أوجـه التقدم العلمي الراهنـة – مـن ذلـك 
ــــدة واســـتراتيجيات جديـــدة يف  مثــال، اســتخدام بــذور جدي
الفالحــة تنتـــج حمــاصيل أكــثر حتمـــال، وأقــدر علــى مقاومــة 
اجلفاف وأكثر عطاء، وأن يكون ذلـك بطريقـة تعـزز إنتاجيـة 
التربــة. فـإذا تسنــى زيـادة إنتـاج احملـــاصيل، فباإلمكــان أيضــا 
إبطـاء عمليـة اإلزالـة الكاســـحة لألحــراج يف املنــاطق املداريــة 
إذ لـن يضطـر الفالحون املـدقـِـعـون بعد ذلك إىل غــزو أراٍض 
تتحول تدرجييا إىل أراٍض هامشية دف التعويض عن فقـدان 
خصوبــة التربـــة يف مواقعــهم التقليديــة. كذلــك فــإن أوجــــه 
التقـدم املذهلـة يف جمـال علـم الطـب احليـوي جتعـل يف املتنــاول 
أدويـة ولقاحـات جديـدة ملكافحـــة املالريــا والتــدرن الرئــوي 

(السل) واإليـدز. 
وسيتعني على البلدان املتقدمـة النمـو أن تسـاعد، مـن  - ٥٢
خــالل طائفــة واســعة مــن القنــوات، علــى تضييــق الثغـــرات 
ـــدمي الرعايــة  القائمـة يف جمـال التمويـل والـيت تعـترض سـبيل تق
الصحية إلنقاذ احلياة، وتوفري التعليم للجميع، وتـأمني التغذيـة 
ــــتدامة.  الكافيــة واســتخدام النظــم اإليكولوجيــة بصــورة مس
والثغــرات القائمــة يف جمــــال التمويـــل هائلـــة متــــى قورنـــت 

بـإيرادات اجلـهات املسـتفيدة املعنيـة، ولكنـــها متواضعــة جــدا 
مقارنة بإيرادات املاحنني احملتملـني. وتوحــي مجيـع املؤشـرات، 
يف واقـع األمـر، بـأن باإلمكـان حتقيـق هـذه األهـداف إذا ظـــل 
االتفـاق يف نطـاق نسبــة الـــ ٠,٧ يف املائـة مـن النـاتج القومــي 
ـــرادات املرتفعــة  اإلمجـايل وهـي نسـبة الـتزم ـا امسيـا عـامل اإلي

لتخصيصها للمساعدة اإلمنائية. 
وتبذل حاليا جهود دولية للمساعدة يف زيادة القـدرة  - ٥٣
على حتمل أعباء الديـون وجتنـب أن تصبـح الديـون عبئـا علـى 
ــالديون  التنميـة. وقـد بـدأت مبـادرة البلـدان الفقـرية املثقلـة ب
تعمل على ختفيف أعباء الديون لــ ٢٦ بلـدا مبـا تبلـغ قيمتـه 
حنو ٤١ بليون دوالر من دوالرات الواليات املتحـدة. ولكـن 
بـني ايـة عـام ٢٠٠٠ وايـة نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢، مل يصــل 
ـــا   ســوى ٤ بلــدان أخــرى إىل نقطــة اختــاذ القــرار اخلــاص
مبوجب املبادرة أي املرحلة اليت تـُـقـرر فيها أهلية البلد وحيــدد 
املبلــغ املخصــص لتخفيــف عــبء الديــن، ويبــدأ هــذا املبلـــغ 
بــالتدفق. إىل جــــانب ذلـــك، وحبلـــول ايـــة نيســـان/أبريـــل 
٢٠٠٢، مل يصـــل ســـوى ٥ بلـــدان إىل نقطـــة اإلجنــــاز، أي 
املرحلة اليت يقدم فيها، بدون شروط وبصورة ال رجعة فيـها، 
اجلـزء املتبقــي مـن املبلـغ املخصـص لتخفيـف عـــبء الديــون. 
وهناك حاجة إىل اختاذ مزيد من التدابـري جلعـل البلـدان تتـأهل 
للحصول يف أسرع وقـت ممكـن علـى كـامل املبلـغ املخصـص 
ـــة إىل ذلــك، كــان مــن شــأن  لتخفيـف عــبء الديـون. إضاف
ما حدث مؤخرا من تبـاطؤ يف االقتصـاد العـاملي واخنفـاض يف 
أسعار السلع األساسية أن زاد من مبلغ ختفيف عــبء الديـون 
املطلوب جلعل الديون تصل إىل مستوى ميكن احتمالـه. مث إن 
مبــادرة البلــدان الفقــرية املثقلــة بــالديون تعــاين بــــالفعل مـــن 
اخنفـــاض مســـتوى التمويـــل املقـــدم للصنـــدوق االســــتئماين 
للمبادرة، ومثـة حاجـة إىل أن يبـذل اتمـع الـدويل مزيـدا مـن 

اجلهود لتعبئة املوارد الالزمة لتنفيذ هذه املبادرة تنفيذا تاما. 
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على أن االحتماالت على املدى القصري إلحراز تقدم  - ٥٤
حنو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، واجهــت، بالنسبة ملعظم 
البلـدان الناميـة أكـرب وأعنــف مـا حـــلَّ باالقتصـاد العـاملي مــن 
نكسـات خـالل عقـد مـن الزمـن علـى األقـل، وتشـوا أيضـــا 
تنبؤات بأن االنتعـاش سـيكون بطيئـا وستبقــى البلـدان الناميـة 

تتعثـر يف املؤخرة. 
ومن شأن هـذا البـطء يف النمو أن يزيد من الضغـوط  - ٥٥
علـى الصعــد احملليـة إىل اتبـاع سياســـات أكــثر محائيــة، وهــو 
ما ميكن أن جيعل األمـور أســوأ حـاال. فمـن األمـور اجلوهريـة 
أال تتــرك لإلضمحـالل تلـك اإلرادة السياسـية الـيت جتلــــت يف 
الدوحـة. وممـا يؤسـف لــه أن االنطباعـات الـيت تركـــها بعــض 
البلدان املتقدمة النمو يف عام ٢٠٠٢ ليست مشجعة. فيجـب 
أال تتـرك خطة الدوحة للتنمية حتيد عن مسارها باختـاذ تدابـري 
محائـية، سواء كانت هذه يف شكل حواجز على الــواردات أو 
إعانـات تقـدم إىل املنتجـــني احملليــني. وعلــى البلــدان املتقدمــة 
النمـو أن تظـــل متمســكة مببــادئ الســوق الــيت تبــدي بالغــة 
كربى يف وعظها البلدان الفقرية بالتقيد ـا. فـإذا ظلـت تضـع 
حواجز أمام منتجات من قبيـل املنسـوجات واملالبـس القادمـة 
– حـارمة هذه البلدان من فرصة  من البلدان املنخفضة الدخل 
ـــادرة علــى املنافســـة –  تصديـر صناعـات وخدمـات جديـدة ق
وإذا ظلت تنفـق حـوايل بليـون دوالر مـن دوالرات الواليـات 
املتحدة على اإلعانات املقدمـة للمزارعـني، األمـر الـذي جيعـل 
أسـعار الصـادرات الزراعيـة للبلـدان الفقـرية غـــري قــادرة علــى 
ـــه مــن  املنافسـة يف األسـواق العامليـة، وختصـص، يف الوقـت ذات
أمـوال دافعـي الضرائـب فيـها مبـالغ أقـل للمسـاعدة اإلمنائيــة – 
فسـوف تبقـى البلـدان الفقـرية حبيسـة فقرهـا وسـوف تندحـر 

اآلمال املعلقة على حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية. 
لقد أطلقــت، يف إطــار منظومـة األمـم املتحـدة، محلـة  - ٥٦
األلفية اليت دف إىل وضع أهدافها يف الصـدارة لـدى الوعـي 
العام يف مجيع أحناء العامل وجعل هـذه األهـداف حمــط اهتمـام 

ــــتخذ مــن إجــراءات علــى الصعيــد العــاملي. ويف نطــاق  مـا ي
ــــة إىل شبكــــة عامليـــة مـــن  احلملــة، سيستنـــد مشــروع األلفي
اخلــربات، ســواء مــن داخــل منظومــة األمــم املتحــــدة ومـــن 
خارجــها، للمســاعدة علــــى حتديـــد أفضـــل االســـتراتيجيات 
الكفيلـة بتحقيـق النجـاح. وإنـــي علـى أمــل كبـري يف أن هــذه 
العمليــة ستحفـــزنا مجيعــا علــى توظيــف مزيــد مــن اجلــــهود 
والقدرات اخلالقـة يف ما نسعــى إىل إجنـازه مـن مـهام أساسـية 
تكفل للتقدم االقتصادي أن يعود بالفائدة على الفقـراء وعلـى 
ــذا  األغنيـاء معــا. وليـس هـذا التقريـر سـوى خطـوة أوىل يف ه

االجتاه. 
 

مكافحة األمراض للوفاء باألهداف اإلمنائية لأللفية 
ال تـزال األمـراض املعديـة تبــدد املكاســـب احملققــة يف  - ٥٧
جمال التنمية يف أحناء العامل، فهـــي ختفـض العمـر املتوقـع وحتــد 
من اإلنتاجية والدخل. وباعتماد إعالن األلفيـة، أعـرب ١٨٩ 
رئيـس دولـة عـن عزمـهم علـــى وقــف انتشــار فــريوس نقــص 
املناعة البشرية/اإليدز واملالريا وغريهـا مـن األمـراض اخلطـرية 
ودحرها حبلول عام ٢٠١٥. وبعد عــام، أكــد رؤسـاء الـدول 
مـن جديـد التزامـهم مبكافحـة فـريوس نقـص املناعـــة البشــرية/ 
اإليـدز بـأن أيــدوا باإلمجـاع، يف الـدورة االسـتثنائية السادســـة 
والعشـــرين للجمعيـــة العامـــة، املعقـــودة يف حزيـــــران/يونيــــه 
٢٠٠١، إعالن االلتزام بشـأن فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/ 
اإليدز (قرار اجلمعية العامة دإ-٢/٢٦، املرفق). هذا اإلصـرار 
وذلك النطاق يف اإلعالن يعبـِّـران عـن اعـتراف عـاملي باآلثـار 
الكاسحة واملدمرة ملرض اإليــدز وعـن إميـان بإمكانيـة دحـــره 
ـــد  بــاللجوء إىل جمموعــة متضــافرة مــن األنشــطة علــى الصعي

الوطين وإىل العمل املكثـف على الصعيد العاملي. 
وقد بلغ عدد املصابني بفريوس نقـص املناعـة البشـرية  - ٥٨
يف كــامل أحنــــاء العـــامل يف كـــانون األول/ديســـمرب ٢٠٠١، 
ـــويف ٢٠ مليــون شــخص آخــر بســبب  ٤٠ مليـون شـخص ت



1602-50667

A/57/270

اإليدز. يف حني حقق عدد قليل من البلدان بعـض النجـاح يف 
احلـد مـن تفشـي األوبئـة ورمبـا عكسـت اجتاهـها فـإن الصــورة 
العامـة ال تـزال مروعـة. ويف عـام ٢٠٠١، أصيـــب ٥ ماليــني 
شــخص آخــر بفــريوس نقــص املناعــة البشــرية وتــويف ثالثـــة 
ماليــني بســبب املــرض. وال تــــزال منطقـــة أفريقيـــا جنـــوب 
الصحـراء الكـربى أكـثر املنـاطق تضـررا بالوبـاء إذ يبلـــغ عــدد 
املصــابني فيــها بفــريوس نقــص املناعــــة البشـــرية ٢٨ مليـــون 
شخص كمــا تبلـغ نسـبة الوفيـات فيـها بسـبب اإليـدز ٨٠ يف 
املائة تقريبا، وحدثت فيها معظم اإلصابات اجلديـدة بفـريوس 
نقص املناعة البشرية يف عام ٢٠٠١. واحلالـة حرجـة أيضـا يف 
منطقـة البحـر الكـارييب الـــيت بلــغ فيــها معــدل إصابــة الكبــار 
بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية ثـاين أعلـى معـدل. ويف منطقــة 
آسيا واحمليط اهلادئ، دد أخطـر األوبئـة املنحصـرة يف مواقـع 
معينة باالنتشار على نطاق واسع يف بعـض أكـثر بلـدان العـامل 
كثافة سكانية؛ أما يف منطقيت شرق أوروبا ووسـط آسـيا فـإن 
الوبـاء ينتشـر حاليـا بأسـرع خطـى. وعلـى الرغـم مـن انتشـــار 
الوبـاء السـريع واملتواصـــل، فــإن برامــج الوقايــة مــن اإلصابــة 
بفريوس نقص املناعة البشرية ال تشمل سوى أقل مـن ٢٠ يف 
املائة من املعرضني خلطر اإلصابة وأن نسبة صغرية فقــط منـهم 
تتاح هلا إمكانية احلصـول علـى أدويـة مكافحـة فـريوس نقـص 
املناعـة البشـرية، أو الوقايـة مـن األمـراض الطفيليـــة أو ختفيــف 

األمل. 
أعمال الوقاية – أود فقط أن أوجـه انتبـاهكم إىل أن  - ٥٩
معـدالت انتشـار اإلصابـة بفـريوس نقـص املناعـة البشـــرية قــد 
اخنفضت حقيقة يف أوغندا وتـايلند منـذ بضـع سـنوات ويعـود 
الفضل يف ذلك إىل اجلهود الوقائية الشاملة الــيت تبذهلـا القيـادة 
ـــيز علــى  السياسـية، واخنفـاض ظـاهرة الوصـم والتميـيز والترك
الشباب. ويف كمبوديا، أدى تنفيـذ برنـامج للتثقيـف والوقايـة 
ــــترويج الســـتخدام الواقـــي الذكـــري  واســع النطــاق مشــل ال
(الرفـال) واختـاذ خطـوات ملواجهـة ظـاهرة الوصـم واحلـد مـــن 

خطـر التعـرض لإلصابـة بفـريوس نقـص املناعـة البشـــرية، أدى 
إىل اخنفاض كبري يف اإلصابة يف أوساط الكبار. 

ــــاض يف معـــدل انتقـــال اإلصابـــة  وكلمــا حتقــق اخنف - ٦٠
بفريوس نقص املناعة البشـرية، حدثـت اخنفاضـات مذهلـة يف 
أوساط الشباب. ويقدر أن ٠٠٠ ٦ إصابـة جديـدة بفـريوس 
نقـص املناعـة البشـرية – نصـــف جممــوع اإلصابــات تقريبــا – 
حتـدث كـل يـوم يف أوسـاط الشـباب املتراوحـة أعمـارهم بــني 
١٥ و ٢٤ سنة. وحتظى وقاية الشـباب مـن اإلصابـة بفـريوس 
ـــــة البشــــرية بأولويــــة كبــــرية يف العديــــد مــــن  نقـــص املناع
االستراتيجيات الوطنية املتعلقة باإليدز، غري أن معظم البلـدان 
تفتقـر فيمـا يبـدو إىل أهـداف حمـددة زمنيـــا تتعلــق بالشــباب. 
وقام العديد من البلدان بتوسـيع نطـاق الثقافـة اجلنسـية العامـة 
وتعزيــز مــهارات احليــاة يف املــدارس، كمــا نقّحــت املنـــاهج 
الدراســية وعــززت تدريــب املدرســــني. واســـتثمرت بلـــدان 
أخرى يف تعليم األقران وتعزيز دور األسـرة. وال حيصـل علـى 
خدمـات الوقايـة مـن فـــريوس نقــص املناعــة البشــرية الالزمــة 
للتقليـل مـن خطـر اإلصابـة سـوى الـرتر القليـل مـن الشـــباب. 
ووفقا لليونيسيف، فإن ثـالث شـابات مـن كـل أربـع تـتراوح 
أعمـارهن بـني ١٥ و ١٩ ســـنة يف أفريقيــا جنــوب الصحــراء 
الكربى جتهلن كيفية الوقاية من اإلصابة بفريوس نقص املناعة 
البشـرية. ويف حـني ترتفـع معـدالت اإلصابـة يف منطقـة وســط 
آســيا فــإن ١٠ يف املائــة فقــط أو أقــل مــن املراهقــني الذيــــن 
تتراوح أعمارهم بني ١٥ و ١٩ سنة ما مسعوا قط باإليدز.  

وهنـاك بوجـه خـاص شـكل هـام مـن أشـكال الوقايــة  - ٦١
يركز على ٠٠٠ ٨٠٠ إصابة تنتقل سـنويا مـن األمـهات إىل 
ـــة  املواليـد اجلـدد. وجيـب أن نعتـرب أن هـذا الشـكل مـن الوقاي
ـــة. وعــالوة علــى ذلــك، فــهذا ممكــن تقنيــا.  ضـرورة أخالقي
وتدعــم حاليــا حكومــات عديــدة املشــاريع الصغــرية لتقـــدمي 
خدمـات الرعايـة والدعـم والعـالج للنسـاء املصابـات بفــريوس 
نقـص املناعـة البشـــرية، مبــا يف ذلــك العــالج الوقــائي املضــاد 
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للفريوسات التراجعية. ولالقتراب من هدف تلبيـة احتياجـات 
مليونني ونصف من احلوامل املصابـات بفـريوس نقـص املناعـة 
ـــها إىل  البشـرية سـنويا ، فـإن هـذه التغطيـة ينبغـي توسـيع نطاق
حـد كبـري، كمـــا يتعــني تعزيــز خدمــات املشــورة واالختبــار 
الطوعيــة – الــيت تشــكل املدخــــل احليـــوي هلـــذه الـــربامج - 
كما جيب أن تصبح تغذية األمهات املصابات بفـريوس نقـص 

املناعة البشرية للرضع تغذية آمنة أمرا واقعا.  
وميكن أيضا تقدمي مسامهة حامسة يف هذا الصـدد عـن  - ٦٢
طريــق اســتخدام التكنولوجيــات اجلديــدة. وأفضــل طريقــــة 
ميكن عقد األمل عليها يف التغلب على وباء اإليدز هـي توفـري 
لقاح آمن وفعال للوقاية من اإليدز وإتاحته للجميـع، غـري أنـه 
حىت ولئن مت تعجيل وتـرية تنفيـذ برامـج البحـث احلاليـة، فلـن 
يتسىن التوصل إىل لقاح يستخدم على نطاق واسـع قبـل ايـة 
العقد. وحققت البحوث تقدما مطردا، غـري أن اخلصوصيـات 
ـــة التوصــل إىل لقــاح  غـري املألوفـة لفـريوس اإليـدز جيعـل عملي
عملية معقدة ومكلفة وطويلـة. وبـدأ العمـل بـالفعل يف كيفيـة 
تنفيذ برامج التحصني دف احلد من التأخـري يف إتاحـة لقـاح 
ـــتعمال علــى نطــاق واســع حاملــا يتوفــر. وهنــاك  صـاحل لالس
تكنولوجيا وقائية حمتملة أخرى أال وهي مبيدات اجلراثيم اليت 
ميكــن أن تغــري يف برامــج الوقايــة مــن فــريوس نقــص املناعـــة 
البشرية/اإليدز. وهناك حبوث أخرى جارية يف جمـال مبيـدات 
اجلراثيـم ـدف الوقايـــة مــن اإلصابــة بفــريوس نقــص املناعــة 
البشرية وغري ذلك مـن اإلصابـات اجلرثوميـة والفريوسـية الـيت 
تنقل عن طريق االتصــال اجلنسـي. وهنـاك حاجـة للمزيـد مـن 

االستثمار جلعل هذه التكنولوجيا مقبولة وفعالة ورخيصة. 
زيادة إمكانية الوصول إىل الرعاية والعالج – جيـب  - ٦٣
أن تشمل مجيع أوجه الوقاية الفعالة مـن فـريوس نقـص املناعـة 
ـــة والرعايــة والعــالج. فــهذه  البشـرية/اإليـدز مزجيـا مـن الوقاي
العنـاصر الثالثـة مرتبطـة ارتباطـا غـري قـابل لالنفصـام. وأحـــرز 
ـــال توفــري العقاقــري املضــادة للفريوســات  تقـدم ملحـوظ يف جم

االرجتاعية وغري ذلك من العقاقري األساسية. وحتقق ذلـك مـن 
خــالل الدعــوة للعــالج املكثــف، واملنافســة العامــة، والـــتزام 
الصناعة الصيدلية على نطاق أوسع، والتسعري التفـاضلي. بيـد 
أنه ال تزال الغالبية الكربى من املصابني بفريوس نقـص املناعـة 
البشرية/اإليدز يف البلـدان الفقـرية حمرومـــــة مـن هـذه األدويـة 
اليت ال حيصل عليها سـوى ٠٠٠ ٢٣٠ شـخص مـن املصـابني 
بفريوس نقص املناعة البشـرية يف البلـدان الناميـة مـن بـني سـتة 
ـــــربازيل).  ماليـــني بشـــر يســـتحقوا (يوجـــد نصفـــهم يف ال
ويالحظ اخنفاض معـدالت الوفيـات واإلصابـات الناشـئ عـن 
ـــد مــن العقاقــري املضــادة للفريوســات التراجعيــة يف  توفـر املزي
الـربازيل بوجـه خـاص، كمـا ســـيصبح ذلــك ممكنــا يف بلــدان 
أخـرى يف أمريكـا الالتينيـة، ومنطقـة البحـر الكـــارييب وآســيا، 
اليت التزمت بتوفــري هـذه العقاقـري. ويسـر االخنفـاض الكبـري يف 
أســعار األدويــة احلصــول علــى العــالج بصــــورة معقولـــة يف 
البلدان الفقرية، ولكن حىت يصبح ذلـك حقيقـة، ينبغـي توفـري 
موارد إضافية – تفوق كثـريا حجـم التدفقـات احلاليـة – كمـا 

ينبغي تعزيز قدرات النظم الصحية.  
معاجلـة ظــاهرة الوصــم والتميــيز – ال يــزال تفشــي  - ٦٤
ظـاهرة الوصـم والتميـيز عائقـا رئيسـيا أمـام عكـس اجتـاه وبـاء 
فريوس نقص املناعـة البشـرية/اإليـدز، وذلـك علـى الرغـم مـن 
وجود القوانني الوطنية الـيت تعـزز حقـوق اإلنسـان واحلريـات 
األساســية. وتشــهد األدلــة املــتزايدة علــى أن محايــة حقـــوق 
األشخاص عامل حاسم للتصدي هلذا الوباء يف األمـد الطويـل 
بفاعلية. ومن الضروري توفـري املعلومـات والتثقيـف والرعايـة 
الصحيـة، فضـال عـن احلمايـة مـن التميـــيز والعنــف مــن أجــل 
زيـادة مناعـة املصـابني. واحتـل هـذا العمـل موقـع الصــدارة يف 

محلة مكافحة وباء اإليدز الفعالة يف أوغندا. 
وجيــب أن حتظــى رعايــة األطفــال امليتمــني بســــبب  - ٦٥
ــــص املناعـــة البشـــرية/اإليـــدز بأولويـــة كبـــرية.  فــريوس نق
فأعدادهم تزداد بسرعة، ال سيما يف أفريقيـا. وهـم يتعرضـون 
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إىل خطـر إضـايف يتمثـل يف سـوء التغذيـة، واالعتـــالل، وســوء 
املعاملة، وعمل األطفال واالستغالل اجلنسي، كما يتعرضـون 
أيضا يف كثري من احلاالت إىل التمييز. وال تتوفر للعديد منــهم 

إمكانية االلتحاق باملدارس. 
دعـم اختـاذ تدابـري وقائيـة وعالجيـــة فعالــة ملكافحــة  - ٦٦
املالريـا والسـل - عرفـت املالريـا منـذ زمـن طويـــل بوصفــها 
مرضـا ميكـن أن يكـون فتاكـا، غـــري أن إمكانيــة الوصــول إىل 
العالجـات الوقائيـة واملسـكنة ال تـزال تتحسـن ببـــطء شــديد. 
وحتـدد مبـادرة مكافحـة املالريـا، الـيت أنشـأا منظمـة الصحـــة 
العامليـة، واليونيسـيف، والبنـك الـدويل يف عـام ١٩٩٨، أربعــة 
جمــاالت للتدخــل ــدف ختفيــف عــبء املالريــا يف أفريقيـــا: 
الشبكات املعاجلة مببيـدات احلشـرات؛ والوصـول الفـوري إىل 
العالج الفعال يف املرتل أو قريبا منـه؛ وتوفـري العقاقـري املضـادة 
ـــرض يف  للمالريـا للحوامـل الـاليت ال تظـهر عليـهن أعـراض امل
املناطق اليت ترتفع فيها معـدالت انتقـال اإلصابـة ـذا املـرض؛ 
ــــع والوقايـــة لتعزيـــز ســـرعة وفعاليـــة  وحتســني أســاليب التوق
التصـدي للوبـاء. ويتعـني علـى احلكومـات أن تعـزز، بالتعــاون 
ـــدرات الوطنيــة علــى  مـع القطـاع اخلـاص وجمتمـع املـاحنني الق

تنفيذ هذه التدابري. 
وأحرز تقدم كبري يف جمال مكافحة السل منذ اعتمـاد  - ٦٧
إعالن األلفية. وبدأ تنفيـذ توسـيع اسـتراتيجية العـالج القصـري 
الـدورة اخلـــاضع لإلشــراف املباشــر يف ١٤٨ بلــدا. ومت نشــر 
برنــامج اســتراتيجي لتخفيــف عــبء الســل وفــريوس نقـــص 
ـــرية كمــا جيــري اختبــار اســتراتيجيات مشــتركة  املناعـة البش
ملكافحــة فــريوس نقــص املناعــة البشــــرية والســـل. ويف عـــام 
٢٠٠١، أسفر املنتدى األول لشركاء وقـف السـل املعقـود يف 
واشنطن العاصمة عـن إعـالن واشـنطن لوقـف السـل، وتنفيـذ 
اخلطة العاملية لوقف السل. ويقـوم املرفـق العـاملي إلنتـاج دواء 
السـل، الـذي بـدأ العمـل يف عـام ٢٠٠١، بتـــأمني اإلمــدادات 
من أدوية السل للبلدان اليت حتتاجـها يف العـامل بأسـره، وذلـك 

ـــني مصــاب خــالل فــترة  ـدف توفـري العـالج لــ ١١,٦ مالي
اخلمس سنوات املقبلة. 

تعبئة االســتجابة العامليـة - أطلقـت احلملـة الدعائيـة  - ٦٨
يف السـنوات القليلـــة املاضيــة، نتيجــة إلذكــاء الوعــي وتوفــري 
ـــية واجتماعيــة كبــرية ملكافحــة وبــاء  املعلومـات، قـوى سياس
ــــتزايد  اإليــدز. وأبــدى الرؤســاء ورؤســاء الــوزراء بشــكل م
التزامـهم الشـخصي مبكافحـــة اإليــدز، ممــا أدى يف كثــري مــن 
احلاالت إىل تزايد أعداد االس الوطنية املعنية باإليدز منسـقة 
أنشطتها الوطنية يف جمال مكافحـة هـذا الوبـاء ومعـززة إياهـا. 
وتعــترف جمموعــات دوليــة متنوعــة مثــل االحتــــاد األفريقـــي 
(منظمة الوحدة األفريقية سابقا)، وجمموعة الثمانية، والبلـدان 
الصناعيــة الرئيســية، واملنتــدى االجتمــاعي العــاملي واملنتـــدى 
االقتصادي العاملي، تعترف بضرورة مكافحـة اإليـدز كشـرط 

أساسي لتحقيق التنمية والتقدم واألمن. 
ـــص املزيــد  وأدى االلـتزام السياسـي املـتزايد إىل ختصي - ٦٩
مـن املـوارد يف امليزانيـات الوطنيـة، وذلـك عـن طريــق إدمــاج 
مكافحـة فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـــدز ضمــن عمليــة 
ختفيف عبء الديـن، ومـن خـالل املسـاعدة الثنائيـة واملتعـددة 
األطراف. وناهزت هذه املـوارد ٣ باليـني مـن الـدوالرات يف 
عـام ٢٠٠٢ – أي ضعفـي مـا أنفـــق علــى اإليــدز يف البلــدان 
ــــاء  الناميــة منــذ ســنتني تقريبــا، غــري أن ذلــك مل يكــف للوف
ـــنويا  باالحتياجــات املقــدرة الــيت تنــاهز ١٠ باليــني دوالر س
حبلول عام ٢٠٠٥. وجيب بذل جهود عامليـة متضـافرة لتوفـري 

النقص البالغ سبعة باليني دوالر. 
وشرعت أكثر البلـدان تـأثرا بـاإليدز يف زيـادة حجـم  - ٧٠
اسـتثماراا احملليـــة يف برامــج مكافحــة فــريوس نقــص املناعــة 
البشـرية/اإليـدز. وتعـهدت احلكومـات األفريقيـــة يف اجتمــاع 
القمة بشأن فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز، الذي عقدتـه 
ــل ٢٠٠١،  منظمـة الوحـدة األفريقيـة يف أبوجـا يف نيسـان/أبري



02-5066719

A/57/270

تعهدت بتعزيز التصدي لإليدز واألمراض األخرى عن طريـق 
ختصيـص مـا ال يقـل عـن ١٥ يف املائـة مـن املبـالغ الـيت تنفقــها 
علـى الصحـة علـى الصعيـد الوطـــين. وسيشــكل ذلــك زيــادة 
كبرية يف اإلنفاق. وأعلنت مؤخرا كل من بوتسوانا وجنـوب 
أفريقيـا وروانـدا وكينيـا ونيجرييـا زيـادات كبـرية يف ميزانياــا 

املخصصة ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز. 
ــاحنني/الـذي يبلـغ حاليـا ثلثـي اإلنفـاق  وازداد متويل امل - ٧١
علـى اإليـدز – سـتة أضعـاف منـذ عـام ١٩٩٨. وعلـى الرغـم 
مـن هـذه اخلطـوة اإلجيابيـة حنـو سـد الفجـوة يف جمـال التمويــل 
العاملي وما ميلكه للصندوق العاملي املنشأ حديثا من إمكانيات 
ملكافحة اإليدز والسل واملالريا، فـإن تعبئـة املزيـد مـن املـوارد 

ال يزال يشكل حتديا كبريا. 
وتكثفــت تعبئــة منظومــة األمــــم املتحـــدة الواســـعة  - ٧٢
النطاق يف عملية مسـاعدة البلـدان علـى تنفيـذ إعـالن االلـتزام 
بشأن فريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز. وقـامت اجلـهات 
املشــتركة يف رعايــة برنــامج األمــم املتحــدة املشــــترك املعـــين 
بفــريوس نقــص املناعــة البشــــرية/اإليـــدز، والبنـــك الـــدويل، 
واليونيسيف، ومنظمة الصحة العاملية، واليونسكو، وصنـدوق 
األمـم املتحـدة لألنشـــطة الســكانية، وبرنــامج األمــم املتحــدة 
اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة للمراقبة الدوليـة للمخـدرات، 
ومنظمـة العمـل الدوليـــة، بالزيــادة يف حجــم براجمــها املتعلقــة 
بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز وإعطائها األولويـة، كمـا 
زادت كثـريا يف حجـم املـوارد الـيت ختصصـها لدعـــم مكافحــة 
فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز. وحىت قبل انعقـاد الـدورة 
االســتثنائية للجمعيــة العامــة بشــأن هــذا املوضــــوع، كـــانت 
منظومــة األمــم املتحــدة صممــت اســتراتيجية عامليــة وخطـــة 
استراتيجية ملنظومة األمم املتحدة تتعلق بفريوس نقـص املناعـة 
البشرية/اإليدز تغطي أنشطة ٢٩ مؤسسة ووكالة تابعة لألمـم 
ـــل بتنفيــذ اخلطــة، علــى ضــوء  املتحـدة. وجيـري حاليـا التعجي
إعــالن االلــتزام، وبدعــم مــن أمانــة برنــامج األمــم املتحــــدة 

املشترك املعين بفريوس نقص املناعـة البشـرية/اإليـدز، الوسـيط 
يف جمــال السياســــة العامـــة، واملســـاعدة التقنيـــة واملعلومـــات 

االستراتيجية. 
ـــريه احلاجــة إىل  ويـربز مـدى تفشـي وبـاء اإليـدز وتأث - ٧٣
توخي ج واسع النطاق على مستوى اتمع احمللـي. ولذلـك 
ــــاء اإليـــدز، االلـــتزام بتوحيـــد  ينبغــي لنــا عنــد التصــدي لوب
احلكومـات، واجلماعـات ذات املعتقـــد الواحــد، واجلماعــات 
الثقافية واحمللية، وأربـاب العمـل، والنقابـات، واملنظمـات غـري 
احلكوميـة، والقطـاع التجـاري لغـرض القيـام بعمـــل متضــافر. 
وقد حتققت أفضل النتائج يف البلدان اليت توخت جـا متعـدد 
القطاعـات يشـمل احلكومـة بأسـرها وقـائم علـى الشـــراكات. 
واألشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز هم 
أكــرب املــوارد احملتملــة يف محـــالت مكافحـــة الوبـــاء الوطنيـــة 

والعاملية. 
املضي قُدما - ومن األمهية مبكان أن يفـهم كـل فـرد  - ٧٤
أن حتقيق اهلدف اإلمنائي لأللفية املتمثل يف وقـف وبـاء اإليـدز 
وعكس اجتاهه سيتطلب اختاذ إجراءات جريئة وابتكارية على 

عدد من اجلبهات، مبا يف ذلك: 
ترسيخ إعالن االلتزام بشأن فـريوس نقـص  (أ)
املناعة البشرية/اإليدز بوصفـه إطـارا للعمـل واملسـاءلة قـائم 
على أهداف حمددة زمنيا وميكن قياسها لتوجيــه االسـتجابة يف 

مجيع املستويات؛ 
تعزيـز االسـتجابات الوطنيـة بتركـيز املـــوارد  (ب)
البشــرية واملاليــة الواســعة النطــاق علــى اــــاالت الناجحـــة، 
ـــائم علــى املشــاريع إىل ــج قــائم علــى  واالنتقـال مـن ـج ق

الربامج يشمل شراكات متعددة القطاعات؛ 
تعزيـز حقـوق اإلنسـان واحلـــد مــن ظــاهرة  (ج)

الوصم والتمييز، من خالل تدابري ميكن تنفيذها؛ 
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التركـيز علـى الشـباب خـالل مجيـع مراحــل  (د)
مكافحة الوباء؛ 

مجع املوارد الضرورية إلجناز العمل، وتعزيز  (هـ)
ـــة والدعــم والعــالج كلمــا ازدادت  مبـادرات الوقايـة والرعاي
القدرات. وما مل يعبأ قـدر أكـرب مـن املـوارد فـإن الطريـق إىل 

األمام ستظل مسدودة. 
 

 رابعا - محاية بيئتنا املشتركة 
بعــد مــرور ١٠ ســنوات علــى انعقــــاد قمـــة األرض  - ٧٥
األوىل يف ريو دي جانريو، ال تزال حالـة البيئـة العامليـة هشـة. 
فـاهلدف اإلمنـائي السـابع لأللفيـة املتمثـل يف كفالـــة االســتدامة 

البيئية آخذ يف التراجع بدال من االقتراب. 
وعلى الصعيد العاملي فإن إجنازاتنا آخـذة يف التحسـن  - ٧٦
ـــوع األحيــائي، واالمتثــال التفاقــات  علـى مسـتوى محايـة التن
استهالك مركب الكلوروفلوركربون (كمـا ينـص علـى ذلـك 
بروتوكول مونتريال املتعلق باملواد املسـتنفدة لطبقـة األوزون) 
واسـتخدام الطاقـة بفعاليـة. ومـع ذلـك فإننـــا تكبدنــا خســارة 
صافية على الصعيد العاملي يف جمال الغابات، ومل نشهد سوى 
تغري طفيــف يف خفـض تلـوث اهلـواء يف الداخـل (الناشـئ عـن 
استخدام أنواع الوقود الصلـب ألغـراض التدفئـة والطـهي) يف 
البلـدان الناميـة ومل ينفـذ بروتوكـــول كيوتــو امللحــق باتفاقيــة 

األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ(٧). 
وتواجه مناطق عديدة يف العامل، مبا فيها منطقة شـرق  - ٧٧
ـــيت تشــهد منــوا ســريعا، تواجــه خطــر أزمــة بيئيــة يف  آسـيا ال
السـنوات املقبلـة. ويتوقـع أن تواجـــه منــاطق كثــرية يف العــامل 
ـــة   نقصـا يف مـوارد امليـاه بسـبب اسـتنفاد جممعـات امليـاه اجلوفي
ـــل ميــاه األــار ألغــراض الــري وإنتــاج  كمـا أن عمليـة حتوي
الطاقـة وميـاه الشـرب بلغـت حدودهـا القصـــوى إيكولوجيــا. 
ويـهدد نضـــوب املغذيــات يف التربــة نظــم كســب الــرزق يف 

املناطق الريفية الفقرية، ال سيما يف أفريقيـا وأجـزاء مـن آسـيا. 
ــــاث األحـــراج االســـتوائية بوتـــرية ســـريعة يف  وتواصــل اجتث
التسـعينات، وذلـك حـىت بعـد أن أخـذ العـامل يـدرك الوظـائف 
اإليكولوجيــة احليويــة الــيت تقــــوم ـــا الغابـــات االســـتوائية. 
ومل تتمكـن أمريكـا الالتينيـة بوجـه خـاص مـن وقـف ارتفـــاع 
معــدالت اجتثــاث األحــراج ممــــا يســـبب تدهـــور املنظومـــة 
اإليكولوجيـة بصـورة يتعـذر عكـس اجتاهـها. وبطبيعـة احلــال، 
فإن العامل بأسره يواجه خماطر فادحة من جـراء تغـري املنـاخ يف 
األمـد الطويـل، والناشـئ أساســـا مــن االعتمــاد علــى الوقــود 
األحفوري، وذلك على الرغم مـن أنـه ميكـن أن تـترتب علـى 
ذلك آثار أسوأ بكثري يف املناطق الفقرية اليت هي آخر متسبب 

يف املشكلة. 
ومنــذ أواخــر القــرن التاســع عشــر ارتفعــت درجــــة  - ٧٨
حرارة سطح األرض بدرجة واحدة تقريبا مبقياس فـهرايت. 
وأدى اجتثاث األحراج إىل زيادة االعتماد على أنواع الوقـود 
األحفوري ألغراض النقـل، واتسـاع نطـاق اإلنتـاج الصنـاعي 
ـــدالت انبعــاث  والتعديـن الـيت أسـهمت مجيعـها يف ارتفـاع مع
غازات الدفيئة مثل ثاين أكســيد الكربـون، ممـا زاد يف إمكانيـة 
حبس الكرة األرضية للحرارة. ويظل بروتوكـول كيوتـو هـو 
األداة الرئيسـية الـــيت ميكــن أن يســتخدمها اتمــع الــدويل يف 
ــــاخ. وصدقـــت مؤخـــرا اليابـــان  مكافحــة اســتمرار تغــري املن
واالحتــاد األورويب علــى الــربوتوكول، غــــري أن العديـــد مـــن 
البلدان اليت سامهت بقسط كبري يف ارتفاع مستويات التلـوث 

يف املاضي مل تفعل ذلك بعد. 
وباستطاعة كل من البلدان الصناعية والبلـدان الناميـة  - ٧٩
ــاملي  أن تتعـاون مـن أجـل خفـض االنبعاثـات علـى الصعيـد الع
وذلك من خالل تنفيذ تدابري منـها نقـل التكنولوجيـا السـليمة 
بيئيـا، وتبـادل حقـوق إطـــالق االنبعاثــات وإــاء املســاعدات 
املاليــة واحلوافــز الضريبيــة علـــى الوقـــود األحفـــوري. ومـــن 
الضـروري أيضـــا أن تســاعد البلــدان املتقدمــة النمــو البلــدان 
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النامية اليت تتأثر أكثر من غريها بتغري املناخ مـن أجـل تكييـف 
ــة  اقتصاداـا. وهنـاك حاجـة إىل بـذل املزيـد مـن اجلـهود لتوعي
اجلمهور بالقضايا البيئية، ومجع بيانات أدق بشأن تغـري املنـاخ 
وامتصاص غاز الكربون عن طريق زرع األشجار على سـبيل 

املثال. 
وال تــــزال الــــدول األعضــــاء يف حاجــــة إىل اختـــــاذ  - ٨٠
إجـراءات مـن أجـل الوفـاء بااللتزامـات الـيت تعـهدت ـا منـــذ 
ـــو دي جانــريو. ففــي عــام ٢٠٠٢، ومــع  ١٠ سـنوات يف ري
اقتراب موعد انعقاد مؤمتـر القمـة العـاملي للتنميـة املسـتدامة، 
مل انفك أحث الـدول األعضـاء علـى إعطـاء األولويـة خلمسـة 
ــــة؛  جمــاالت رئيســية هــي: امليــاه واملرافــق الصحيــة؛ والطاق
والصحـة؛ والزراعـة؛ والتنـوع األحيـائي. وجيـب العمـل مــن 
خــالل اســتراتيجية إدارة امليــاه علــى خفــــض تســـرب امليـــاه 
وهدرهـــا، ال ســـيما يف الزراعـــة مـــن أجـــل حتقيـــق هــــدف 
�حمصول أكرب لكل قطـرة�؛ وجيـب اسـتخدام الطاقـة بفعاليـة 
أكرب وإنتاج جزء أكرب منها من املصادر املتجـددة؛ والوصـول 
إىل ميـاه الشـرب اآلمنـــة؛ وتوصيــل املرافــق الصحيــة والطاقــة 
النظيفــة الرخيصــة إىل باليــني البشــر الذيــن يعــــانون بســـبب 
فقدها؛ وجيب التقليل من املخاطر الصحية عـن طريـق حتسـني 
أســاليب اإلصحــاح، والتحصــــني والتخلـــص مـــن النفايـــات 
ــة  التكسـينية بصـورة آمنـة؛ وجيـب إصـالح املمارسـات الزراعي
ـدف وضـــع حــد لتدهــور التربــة ولزيــادة اإلنتــاج؛ وجيــب 
احملافظـة علـى التنـوع األحيـــائي مــن خــالل اســتغالل املــوارد 
الطبيعية بصورة انتقائيـة أكـثر صرامـة، تصحبـها حلـول بديلـة 
للمجتمعات احمللية اليت يعتمد يف أسـباب عيشـها احلاليـة علـى 

املمارسات غري املستدامة. 
وباإلضافة إىل املوارد الـيت تلـزم لتحقيـق التقـدم، فـإن  - ٨١
التعهد بالعمل يف هذه ااالت ذات األولويـة اخلمسـة سـيتيح 
للجميـع فرصـة إلصـــالح أرضنــا الثمينــة والعيــش يف ازدهــار 

مسـتدام – ليـس فقـط خـالل فـترة حياتنـا بـل وكذلـك خــالل 
حياة أطفالنا. 

 
خامسـا - حقـوق اإلنسـان، والدميقراطيـة واحلكــم 

الرشيد   
أحــرز خــــالل الســـنتني املـــاضيتني تقـــدم وســـجلت  - ٨٢
انتكاسات يف جمال محاية حقـوق اإلنسـان يف العـامل. وتشـمل 
اإلجنازات حتميل مرتكـيب انتـهاكات فظيعـة حلقـوق اإلنسـان، 
مبا يف ذلك رئيسي دولة سابقني املسؤولية عن أفعاهلم. وكـان 
التقدم احملرز يف جمال محاية حقـوق اإلنسـان مـع ذلـك ضعيفـا 
بسـبب انتـهاكات حقـوق الالجئـني واملشـردين يف الداخــل يف 
ـــني  سلســلة مــن اهلجمــات اإلرهابيــة الفظيعــة وتطبيــق القوان

واملمارسات التمييزية على نطاق واسع. 
ـــل يف دخــول  وحتقـق إجنـاز كبـري يف السـنة املاضيـة متث - ٨٣
ــاذ يف  القـانون األساسـي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة حـيز النف
١ متوز/يوليه ٢٠٠٢. وهذه هـي احملكمـة الدائمـة األوىل الـيت 
هلـا القـــدرة علــى التحقيــق وحماكمــة األفــراد مرتكــيب جرميــة 
ـــم احلــرب واجلرائــم ضــد اإلنســانية.  اإلبـادة اجلماعيـة وجرائ
وعلى الرغم من أن اختصاص احملكمـة ال يطبـق بـأثر رجعـي، 
فإن إنشاءها يوفر منتدى دائما للمساءلة عن أخطر انتهاكات 

حقوق اإلنسان اليت حتدث بعد ١ متوز/يوليه ٢٠٠٢. 
وسـوف ال متـــارس احملكمــة اختصاصــها إال يف حالــة  - ٨٤
عجز احملاكم الوطنية أو عدم رغبتــها يف ممارسـة اختصاصاـا. 
واحملكمة ال ترتع من الدول مسؤولياا عـن مسـاءلة منتـهكي 
حقـوق اإلنســـان، كمــا أــا ال تضعــف قدرــا علــى القيــام 
بذلك. والعمل الذي ستقوم بـه فـهو توفـري جهـة دوليـة تلجـأ 
إليـها الـدول عندمـا ال تتمكـن مـن حماكمـــة ومعاقبــة مرتكــيب 
جرائــم احلــرب واجلرائــم ضــــد اإلنســـانية. ويف متـــوز/يوليـــه 
٢٠٠٢، بلغ عدد الدول الـيت صدقـت علـى النظـام األساسـي 
حملكمــة رومــا ٧٥ دولــة ومل توقــع ســتة بلــدان كبــرية يبلـــغ 
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ـــى نظــام رومــا  جممـوع تعـداد سـكاا ثالثـة باليـني نسـمة عل
األساسي ومل تصدق عليـه. ومـن املـهم أن تفعـل هـذه الـدول 
ذلك يف أقرب وقت ممكن نظرًا ألن اكتساب احملكمة الصبغـة 
العاملية أمر حاسم يف حتقيق فعاليتها علـى املـدى الطويـل. ويف 
النقاش الذي جرى مؤخرا بشأن اختصاص احملكمـة للنظـر يف 
قضايـا افتراضيـة تشـمل موظفـي دوٍل غـري أطـــراف يف النظــام 
األساسـي يعملـون يف عمليـات حفـظ السـالم الـيت تنشــؤها أو 
تنظمـها األمـم املتحـدة، واجـه جملـس األمـن فيمـا يبـدو خيــارًا 
صعبـا بـني املسـاءلة الدوليـة ومـدى صالحيـة عمليـــات حفــظ 
الســالم. ويف النهايــة مت العثــور عــن حــل يســتبقي اخليــــارين 
كليـهما، وسـاعد علـى توضيـح تكـامل دور احملكمـة مــع دور 
احملاكم الوطنية. بيد أن التعارض األساسي يف املبادئ ال يـزال 

دون حل ولعله يطفو على السطح يف املستقبل. 
وعلى الرغم من اجلدل حول املؤمتر العـاملي ملكافحـة  - ٨٥
العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجـانب ومـا يتصـل 
بذلك من تعصب، املعقـود يف دوربـان، جنـوب أفريقيـا، مـن 
ــول/سـبتمرب ٢٠٠١، أحـرز تقـدم  ٣١ آب/أغسطس إىل ٨ أيل
يف النـــهوض بـــاحلقوق يف اـــاالت التاليـــة: إقامـــة العــــدل؛ 
ــــة؛ والتثقيـــف وإذكـــاء  ومؤسســات حقــوق اإلنســان الوطني
الوعــي؛ وضــع السياســات واملمارســات يف جمــاالت العمالـــة 
ـــة. ولالســتفادة مــن التقــدم احملــرز يف املؤمتــر،  والصحـة والبيئ
يتعني على الدول أن تنفذ التدابري يف جماالت الوقاية والتثقيف 
واحلماية اليت التزمت ا يف مؤمتر دوربـان. ويف هـذا السـياق، 
تشـكل االتفاقيـة الدوليـة للقضـاء علـى مجيـــع أشــكال التميــيز 
ـــة والتعصــب، كمــا أن  العنصـري(٨) أداة فعالـة إلـاء العنصري
االنضمـام العـاملي إىل هـذه االتفاقيـة وتنفيذهـا الكـامل مســـألة 

حامسة. 
وينبغـي ربـــط اجلــهود الراميــة إىل تعزيــز الدميقراطيــة  - ٨٦
حبقـوق اإلنسـان واحلكـــم الرشــيد. وحــىت تطبــق الدميقراطيــة 
بفعالية، جيب على مجيع األطراف أن تقبل نتـائج االنتخابـات 

احلـرة والرتيهـة والتقيـد ـا، كمـا جيـب علـى اجلـهات الفــائزة 
احــترام حقــوق اجلــهات الــيت ختســر االنتخابــات ومحايتـــها. 
ومما يساعد علـى كفالـة هـذه العمليـات الدميقراطيـة اسـتقالل 
اجلهاز القاضي وحرية الصحافـة. وبإمكـان كـل بلـد أن حيـرز 
حتســنا يف عمليتــه الدميقراطيــة عــن طريــــق زيـــادة املشـــاركة 
وتوســيع نطاقــها، مبــــا يكفـــل شـــفافية العمليـــات السياســـية 
والقضاء على التمييز. وعلى الرغم من التقدم الـذي أحـرز يف 
العديد من املناطق خالل العقد املاضي، فإننا نشـهد اآلن فقـد 
بعض تلك املكاسب الدميقراطيـة، كمـا أن األزمـة االقتصاديـة 

وضعت الدميقراطية على احملك يف العديد من بقاع العامل. 
ويستند أيضا جناح الدميقراطيات إىل احلكـم الرشـيد،  - ٨٧
كمــا أن مكافحــة الفســــاد شـــرط أساســـي لنجـــاح احلكـــم 
الرشيد. ويؤدي الفساد إىل إضعاف الثقة العامـة، كمـا يعـوق 
تنميـة التطـور السياسـي والتنميـة االقتصاديـة املســـتدامة. ومــن 
املتوقـع أن تنتـهي اللجنـة املخصصـــة املعنيــة بالتفــاوض بشــأن 
وضـع اتفاقيـة ملكافحـة الفســاد مــن مفاوضاــا يف ايــة عــام 
٢٠٠٣. وأود أن أؤكــد أمهيــة وضــع مشــــروع االتفاقيـــة يف 
صيغته النهائية ليعزز اإلطار القانوين الدويل ملكافحة الفساد. 

ويف ٢٢ كــــانون األول/ديســــــمرب ٢٠٠٠ اختـــــذت  - ٨٨
خطوة هامة من أجل الوفــاء بالتعـهد مقـدم يف إعـالن األلفيـة، 
أال وهـو: �مكافحـة مجيـع أشـكال العنـف ضـد املـرأة وتنفيــذ 
اتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع أشـكال التميـيز ضـد املـــرأة�. ويف 
ذلك التاريخ، دخل بروتوكـول اختيـاري ملحـق باالتفاقيـة(٩) 
حـيز النفـاذ، وهـو: (أ) يتيـح للمـرأة، يف الـدول الـــيت صدقــت 
على الربوتوكول، إمكانيـة الوصـول إىل العدالـة علـى الصعيـد 
الدويل؛ (ب) ومساعدة الدول على الوفاء بالتزاماـا مبوجـب 
االتفاقيــة عــن طريــق تشــجيع إجــــراء تغيـــريات يف القوانـــني 
واإلجـراءات الوطنيـة؛ و (ج) السـماح للجنـة املعنيـة بالقضـــاء 
على التمييز ضد املرأة بالقيـام بـإجراءات للتحقيـق يف حـاالت 

االنتهاكات اخلطرية أو املنظمة حلقوق املرأة. 
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ـــن  ويف الســنة املاضيــة، طرحــت ضــرورة محايــة األم - ٨٩
الوطين يف مواجهة اإلرهاب حتديا كبريا أمام الدول األعضاء. 
ــــوا وأســـيئت معاملتـــهم  وهنـــــاك أدلــة تثبــت أن أفــرادًا عذب
ورحلــــوا وأن طــالبني للجــوء ردوا إىل بلداــم األصـــل دون 
بـذل حماولـة كافيــــة ملعرفــــة مـا إذا كانـــــوا حقيقـــــة الجئــني 
حسـين النيـة وإذا كـان لديـهم مـا يـربر خوفـــهم مــن التعــرض 
للقمع. وجيب أال يتحقق على حساب حقوق اإلنسـان، كمـا 
ينبغــي أال يتعــرض أفــراد أو جمموعــات ملعاملــة متييزيــة علـــى 
أســـاس العـــــرق أو اللــــون أو الســــاللة أو األصــــل الوطــــين 
أو العرقـي. ويف الواقـع، فإننـا ال ميكـــن أن نســاعد علــى منــع 
اإلرهــاب إال عــن طريــق تعزيــز محايــة حقــوق اإلنســـان إىل 

جانب الدميقراطية والعدالة االجتماعية. 

محايــة الضعفاء  سـادسا -
رغـم حتقيـق بعـض التحســـن يف محايــة املدنيــني يف  - ٩٠
حـاالت الطـوارئ املعقــدة، ال يــزال اســتمرار الصراعــات 
ـــاء  وانعـدام األمـن يتسـبب يف تشريــد املدنيـني يف مجيـع أحن
العامل. وعالوة علـى ذلـك، ال يـزال األطفـال مــستضعفني 
ـــن  بشـكل خـاص يف أوضـاع الصـراع والتجنيـد وغريهـا م

الظروف اليت تنعدم فيها احلماية. 
وأدى االقتتـال املطــول وعـدم االســـتقرار وانعــدام  - ٩١
التسـويات السياسـية املسـتدمية إىل تشـريد مـا يزيــــد علــى 
٢٠ مليون شخص يف مجيع أحنـاء العـامل، منـهم أكـثر مـن 
٥ ماليني الجئ أو مشرد داخليا يف أفريقيا وحدها. لكـن 
عــام ٢٠٠١ مل يشــهد فيمــا يتعلــــق بـــالالجئني حـــاالت 
ـــاق ميكــن مقارنتــه مبــا حــدث يف  طـوارئ حـادة علـى نط
التسـعينات، فقـد عـاد حـوايل ٠٠٠ ٧٠٠ الجـئ ومشـــرد 
داخليــا إىل ديــارهم يف شــرق أفريقيــــا، وجنـــوب شـــرق 
أوروبــا، ووســط آســــيا وجنوـــا. ومسحـــت التطـــورات 
ــــيت حدثـــت يف أفغانســـتان وتيمـــور الشـــرقية  اإلجيابيــة ال
ـــد بــالعودة إىل ديــارهم يف هــذه البلــدان  وسـرياليون للعدي

ـــــن األشــــخاص يف  وســـوف تـــؤدي إىل عـــودة املزيـــد م
املستقبل. 

ومـــن جهـــة أخـــرى، تتعـــهد الـــدول األعضــــاء،  - ٩٢
يشجعها يف ذلك جملس األمن، بتيسري إيصـال املسـاعدات 
اإلنسانية إىل الفئات الضعيفـة بصـورة آمنـة ودون عوائـق. 
ويبقــى هـذا واحـدا مـن التحديـات الكبـرية رغـم حــدوث 
بعــض النجاحــات. ففــي مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيـــة 
مثـال، قـــامت األمــم املتحــدة بفصــل أكثـــر مــن ٠٠٠ ١ 
مقاتل سابق وأفراد أسـرهم عـن الالجئـني املدنيـني األكـثر 
عـددا ونقلــهم إىل مكـان جديـد. وهـــذه اجلــهود أساســية 
للحفـاظ علـى الطـابع املـدين ملخيمـــات الالجئــني وكفالــة 
ــــني والســـكان املســـتضيفني الذيـــن  سالمـــة وأمــن الالجئ

حييطون ذه املخيمات. 
وينبغي إحراز املزيد من التقدم يف تقاسـم األعبـاء.  - ٩٣
ـــن ملتمســي  فالتكـاليف املتصلـة باسـتضافة أعـداد كبـرية م
اللجــوء تظــل مرهقــة، ال ســيما يف بلــدان اللجـــوء األول 
بالعـــامل النـــامي. وهـــــذه التكــــاليف ال تشــــمل العــــبء 
ـــل متتــد  االقتصـادي النـاجم عـن توفـري اللجـوء فحسـب، ب
ــــرات فيمـــا بـــني  لتشــمل أيضــا الشــواغل األمنيــة، والتوت
الـدول، واهلجـرة غـري املنتظمـة، واالضطـــراب االجتمــاعي 
والسياسي، والضرر البيئي. وأحـث الـدول األعضـاء علـى 
مسـاعدة بلـدان اللجـوء األول مـن خـالل زيـادة الترتيبــات 
املتعلقـة بتقاسـم املسـؤولية وتعزيـز الشـراكات مـــع اتمــع 
املدين يف جمال احلماية، ودمـج قضايـا الالجئـني يف الـربامج 
اإلمنائيـــة الوطنيـــة واإلقليميـــة والنـــهوض بـــربامج إعـــــادة 

التوطني. 
وأدى النمــو الســريع يف أعــــداد كبـــار الســـن يف  � ٩٤
العـامل أمجـع إىل حـدوث ثـورة دميغرافيـة مل يشـهدها العــامل 
مـن قبـل. فنسـبة األشـخاص الذيـن يبلغـون مـن العمــر ٦٠ 
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عامـا فمـــا فــوق تــزداد بوتيـــرة أســرع منــها يف أي فــترة 
سـابقة. ويف عـام ١٩٥٠، كـــان عــدد هــؤالء األشــخاص 
يقــدر حبــوايل ٢٠٠ مليــون شــخص. أمــا اآلن، فعددهــم 
يقدر بـحوايل ٦٢٩ مليون شـخص ومـن املتوقـع أن يصـل 

عددهم بليونني حبلول عام ٢٠٢٥. 
وهذا االجتاه يكتسـي أمهيـة خاصـة إذ أن الشـباب  - ٩٥
ميثلـون معظـم املقـاتلني، يف حـاالت الطـــوارئ املعقــدة، يف 
حـني أن األشـخاص املدنيـني األكـثر تـــأثرا بالصراعــات – 
ومنهم حوايل ٨٠ يف املائة من الالجئني واملشردين داخليـا 
– هم النساء واألطفال وكبار السـن.  يف مجيع أحناء العامل 
ـــإن عــددا كبــريا مــن النســاء عليــهن أن يلبــني  ولذلـك، ف
ـــــى دون  احتياجـــات األطفـــال واملســـنني مـــن ذوي القرب

مساعدة شريك ذكر. 
وغالبــا مــا تقــع املشــاكل واالحتياجــات اخلاصـــة  - ٩٦
بكبار السن، الذيــن هـم يف حاجـة إىل السـالمة الشـخصية 
والعنايـة املركـزة واخلدمـات الصحيـة واإلنسـانية األساســية 
واملســكن املالئــم، علــى عــاتق النســــاء الالئـــي يتحملـــن 
ـــــن أنفســـهن فئـــة  مســؤولية األســر املعيشــية والالئـــي هـ
مسـتضعفة ومعرضـة للعنـف. ومـــن املــهم توفــري مســاعدة 
ــن  خاصـة للمجتمعـات احملليـة لرعايـة كبـار السـن، لكـن م
املــهم أيضــــا االعـــتراف مبســـامهة هـــؤالء األشـــخاص يف 
األوقـات الـيت ينعـدم فيـها االســـتقرار واســتثمار مقدراــم 
ومواهبهم استثمارا كامال. فقد أخذ كبـار الالجئـني علـى 
سبيل املثال املبادرة يف العودة إىل بلدان بعيـدة عـن بعضـها 
ــــريا وكثــريا مــا يكــون بوســعهم، فــور  مثـل كرواتيـا وليب
عودم إىل ديارهم، اإلسهام يف حتقيق السالم واملصاحلة. 
ـــــر  إن ضعـــف األطفـــال يف أوضـــاع الصـــراع أم - ٩٧
ال شـك فيـه لكـن علينـــا مجيعــا أن نكفــل هلـــم، يف مجيــع 
األحوال، السالمة والرفاهية واحلقوق. وقـد عـززت دورة 

اجلمعيـة العامـة االسـتثنائية املعنيـة بـــالطفل الــتزام اتمــع 
الـدويل بقضيتـه، وُأعلـِــنت تربعـــات لوضــع اســتراتيجيات 
دف إىل حتسني حياته وكفالة استفادته من التعليم اجليـد 
ومحايته من سـوء املعاملـة واالسـتغالل والعنـف ومكافحـة 

األثر املدمر لفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز عليه. 
كما عـززت القوانني الدولية املتعلقة بالطفل. فقـد  - ٩٨
بــدأ نفــاذ اتفاقيـة عـام ١٩٩٧ حلظـر اســـتعمال وتكديــس 
وإنتاج ونقل األلغام املضـادة لألفـراد وتدمـري تلـك األلغـام 
(معاهدة حظر األلغـام املربمـة يف أوتـاوا)، واتفاقيـة منظمـة 
العمـل الدوليـة لعـام ١٩٩٩ املتعلقـة حبظـــر أســوأ أشــكال 
عمــل األطفــال واختــاذ إجــراءات فوريــة للقضــاء عليــها، 
وامليثـاق األفريقـي حلقـــوق الطفــل ورفاهــه لعــام ١٩٩٩. 
وقـام عـدد كـــاف مــن البلــدان بــالتوقيع والتصديــق علــى 
الـــربوتوكولني االختيـــاريني امللحقـــــني باتفاقيــــة حقــــوق 
الطفـل(١٠) لكـي يبــدأ سـرياما يف أوائــل عــام ٢٠٠٢ – 
ويتعلـــــق الـــــــربوتوكول األول مبشــــــاركة األطفــــــال يف 
ـــربوتوكول الثــاين ببيــع األطفــال  الصراعـات املسـلحة، وال
واسـتغالهلم يف البغـاء وإنتـاج املـواد اإلباحيـة(١١). وعـــالوة 
على ذلك، وقـَّـعـت الصومال على االتفاقية خالل الـدورة 
ـــق ســوى دولــة عضــو  االسـتثنائية للجمعيـة العامـة. ومل تب
ــــة  واحــدة لـــم تتعــهد بعــــد ــذا االلــتزام القــانوين بقضي

الطفل. 
ومن الضروري أن تتخـذ الـدول التدابـري القانونيـة  - ٩٩
واإلداريــة حلمايــة احلقــوق املكرســــة يف املعـــاهدات الـــيت 
وقـَّـعــت عليـها والنـهوض ـا، وتقـدمي تقـارير عـن التقـــدم 
احملـرز يف إعماهلـا. وينبغـي أن توفـــر الربملانــات يف البلــدان 
املتقدمة النمو والبلدان النامية على السـواء املـوارد الالزمـة 
إلعمــال حقــوق الطفــــل. وينبغـــي وضـــع اســـتراتيجيات 
حلماية الطفل وتعزيـز رفاهـه. فليسـت مثـة قضيـة أهـم مـن 

قضية الطفل. 
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تلبية االحتياجات اخلاصة بأفريقيا  سابعا -

ال تزال أفريقيا تعـاين مـن انتشـار الفقـر، إذ يعيـش  -١٠٠
نصـف سـكاا تقريبـا حتـت عتبـة الفقـر. وأهـم املبـــادرات 
الـيت اختـذت يف السـنة املاضيـة لتلبيـة االحتياجـات اخلاصـــة 
بأفريقيا متثلت يف إقامة الشراكة اجلديدة مـن أجـل تنميـة 

أفريقيا وإنشاء االحتاد األفريقي. 
ـــــــهما  واملبادرتـــــان اســـــتجابتان متمايزتـــــان لكن -١٠١
متكاملتـــان للتحـــدي املتمثـــل يف توفـــــري أطــــر سياســــية 
ومؤسسية شاملة للقارة. فاالحتاد األفريقـي خيطـط إلنشـاء 
برملان لعموم أفريقيا، ومصرف مركزي، وحمكمـة، واختـاذ 
عملـة موحـدة. وســـيحق لــه التدخــل يف حــاالت اإلبــادة 
اجلماعيــة واالنتــهاك البــالغ حلقــوق اإلنســان واســـتعراض 
سجل كل بلد مــن قـِــبل النظـراء. أمـا الشـراكة اجلديـدة، 
فتنطـوي علـى الـتزام أساســي مــن الــدول بكفالــة احلكــم 
الرشـيد يف اـــاالت االقتصاديــة والسياســية واالجتماعيــة 
مـن أجـل احلـد مـن الفقـر وزيـادة النمـو املسـتدام. ويعمــل 
أصحـاب هـذه املبـادرة، يف إطـار االحتــاد األفريقــي، علــى 
تنظيم تنفيذ هـذه االلتزامـات مـن خـالل إقامـة شـبكة مـن 
الشراكات: داخل أفريقيا، ومــع البلـدان املتقدمـة صناعيـا، 
واملنظمات املتعددة األطراف مثل األمم املتحـدة، واتمـع 
املدين. ولئن كان هناك الكثري مما ينبغي القيـام بـه لتحويـل 
هـذه اخلطـة إىل واقـع، فـإن اتمـع الـدويل عليـه أن يغتنـــم 
هذه الفرصة ملساعدة أفريقيا علـى حتقيـق التنميـة خبطـوات 
أســرع واســتدامة أكــــرب، وترســـيخ دعـــائم الدميقراطيـــة، 

وزيادة الشفافية وحتقيق السالم الدائم يف املنطقة. 
ـــرية. إذ  إن الفــرص والتحديــات علــى الســواء كب -١٠٢
على الرغم من أن هـذه الفـرص تنطلـق مـن وجـود مـوارد 
بشرية وطبيعية بأفريقيـا، ومـن اختـاذ خطـوات صعبـة علـى 
طريــق ترســيخ دعــائم الدميقراطيــة، والــتزام مــن جــــانب 

الدول باالعتماد على الـذات يف وثيقـة الشـراكة اجلديـدة، 
وهو أمر أهم، فإن التحديات ال تزال مثبطة للهمة. فرغـم 
أن جتــاوز معــــدالت النمـــو نســـبة ٤ يف املائـــة يف غالبيـــة 
البلدان األفريقية يف العام املـاضي يبـدو أمـرا مشـجعا، فـإن 
١٥ بلدا فقط من أصل ٥٣ بلـدا هـي الـيت جتـاوزت نسـبة 
ـــدو أن بلــدا واحــدا فقــط هــو الــذي بلــغ  ٥ يف املائـة ويب
املعدل ٧ يف املائة الذي حتتـاج أفريقيـا كـكــل إلــى بلوغـه 
واحلفاظ عليه يف السنوات الـــ ١٣ املقبلـة لتحقيـق اهلـدف 
اإلمنــائي لأللفيــة املتمثــل يف خفــض عــدد الفقــراء الذيـــن 
يعيشـون يف فقـر مدقـــع إىل النصــف حبلــول عــام ٢٠١٥. 
وال تــزال التجــارة تعتمــد بشــدة علــــى الســـلع األوليـــة. 
ويقتضي إحراز التقدم يف هذا اال إزالـة القيـود التجاريـة 
يف البلـدان املتقدمـة النمـو الـيت تعــــوق تقـــدم االقتصــادات 
ـــة  األفريقيــة. ويكتســي االســتثمار العــاملي يف أفريقيــا أمهي
أساسية وسوف يسـتفيد منـه االقتصـاد العـاملي فضــال عـن 

أفريقيا. 
ومثة حتد كبري آخـر يتمثـل يف وبـاء فـريوس نقـص  -١٠٣
املناعة البشرية/اإليدز. فبحلول عام ٢٠٠١، أصاب هـذا 
الفريوس أكثر من ٢٨ مليـون شـخص وأودى حبيـاة أكـثر 
مـن ١٨ مليـون شـخص. وأدى فـريوس اإليـــدز إىل تدمــري 
ـــق  البـىن الدميغرافيـة، وزيـادة الطلـب علـى اخلدمـات واملراف
الصحيـة العامـة، وخفــض القــدرة اإلنتاجيــة لليــد العاملــة 
ومسـتوى تراكـم رؤوس األمـــوال وتوافــر العــاملني املــهرة 

واملتعلمني. 
وعالوة على ذلك، ال تـزال حالـة الصـراع وعـدم  -١٠٤
االســـتقرار مســـتمرة يف عـــدد مـــــن البلــــدان األفريقيــــة. 
ــــة  واحلــرب، ســواء كــانت دوليــة أو أهليـــة، تضــر حبماي
حقوق اإلنسان وحتد من التنمية. لكن بوسع بناء السـالم 
أن يصلـح بعـض هـذا الضـرر شـريطة أن يكـون املـراد بـــــه 
هـو االنطـالق يف عمليـة واسـعة النطـاق إلعـادة النـــاس إىل 
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ديـارهم، وإنعـاش االقتصـــادات، وإعــادة بنــاء املؤسســات 
ــا ميكـن  متهيـدا لتحقيق سالم دائم. وتبني موزامبيق للعامل م
حتقيقـه عندمـــا تلتقـــي اإلرادة الوطنيــة باملســاعدة الدوليــة 
ـــه.  وعندمــا يثــق النــاس بالســالم ويعملــون معــا مــن أجل
ومتضـي إثيوبيـا وإريتــريا وســـرياليون علــى نفــس الـــدرب 
مبساعدة من األمـم املتحـدة. كمـا أحـرز تقـدم حنـو حتقيـق 
ــــة  الســـالم يف أنغـــوال وتلـــوح طالئعـــه جليـــة يف مجهوري
الكونغــو الدميقراطيــة. إن احلــرب، كمــــا عرفنـــا بتكلفـــة 
باهظـة، هي ألـــد أعـداء التنميـة. وجيـب علـى احلكومـات 
أن تعمل مع اتمـع املـدين ليـس لكفالـة إدارة الصراعـات 

يف أفريقيا فحسب، بل أيضا تسويتها تسوية كاملة. 
إن الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيـا تواجـه  -١٠٥
إذن مشـــاكل حقيقيـــة ينبغـــي التغلـــب عليـــها. وتتمثـــــل 
املبــادرات احملوريــة الــيت وردت فيــــها يف حتقيـــق الســـالم 
ـــة واإلدارة السياســية وضمــان  واألمـن، وكفالـة الدميقراطي
اإلدارة االقتصاديــة وإدارة الشــركات. أمــا اســــتراتيجياا 
فليســت جديــدة، إذ تركــز علــى حتقيــــق تنميـــة حمورهـــا 
اإلنسان، وإدارة االقتصادات املوجهة إىل السوق، وكفالـة 
احلريـة والدميقراطيـة وتعزيـز السـالم واالسـتقرار. والعنصــر 
اجلديــد فيــها هــو أن أفريقيــا هــي الــيت حتــــدد األهـــداف 
واالستراتيجيات وشروط الشـراكات الـيت حتتاجـها لبلـوغ 

هذه األهداف. 
أمـا بالنسـبة للعـــامل املتقــدم النمـــو، فــإن التحــدي  -١٠٦
ـــى توفــري املــوارد الــيت  الرئيسـي يكمـن يف تبيـان قدرتـه عل
ينبغـي أن تـرد مـن خـارج أفريقيـا. فقـــد الــتزمت جمموعــة 
البلـدان الصناعيـــة الرائــدة الـــثمانية، خــالل مؤمتــر القمــة 
الــذي عقدتــه يف كاناناســكيس بكنــدا فــــي ٢٦ و ٢٧ 
حزيران/يونيه ٢٠٠٢ �خبطة جديــدة� النتشـال البلـدان 
األفريقية من ربقة الفقر. وتشـتمل خطـة العمـل مـن أجـل 
أفريقيا اليت وضعتـها هـذه اموعـة علـى التعهــد مبسـاعدة 

مالية وتقنية تعـادل قيمتـها ٦ بــاليني دوالر مـن املسـاعدة 
اإلمنائيــة الرمسيــة املمنوحــة للبلــدان األفريقيــة الــيت تعتمــد 
اعتمـادا تامـا معايـــري احلكــم الرشــيد املنصــوص عليــها يف 
وثيقة الشراكة اجلديدة. كما تعـد اخلطـة بتقـدمي املسـاعدة 
يف فــض الصراعــات، وتشــجيع التجــــارة واالســـتثمارات 
والتنميـة املسـتدامة، ووقـف تدفـق األسـلحة غــري القانونيــة 

وتقدمي الدعم لقوة أفريقية حلفظ السالم. 
علـــى أن أكــرب التحديــات يف أفريقيــا جيــــب أن  -١٠٧
يتغلب عليها األفارقة أنفسهم. فالقادة األفارقـة يعـتزمون 
القضـاء علـى الفقـر، واتبـاع ـج يـهدف إىل حتقيـق النمـــو 
ـــة التنميــة، مــن  املسـتدام، ووقــف ميـش أفريقيـا يف عملي
خالل عدد من املبادرات. إم يلتزمون التزاما قويـا بدمـج 
منظور اإلدارة املالية الرشـيدة يف األسـواق املاليـة والقطـاع 
ـــب واخلدمــات، ال ســيما  اخلـاص؛ وتوفـري التعليـم والتدري
ملكافحـة فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز وغـريه مـــن 
ــــاكل األساســـية؛ وتطويـــر  األمــراض الســارية؛ وبنــاء اهلي
الزراعــة والصناعــة التحويليــة مــن أجــل األســواق احملليـــة 
والدولية. ويف جمال حتقيق السالم واألمن؛ يـُـروِّج األفارقـة 
ملبادرات دف إىل كفالة سيادة القانون، ومعايـري حقـوق 
اإلنســـان والدميقراطيـــة؛ وتعزيـــز آليـــــات منــــع نشــــوب 
الصراعات على املستويني اإلقليمي والقاري؛ وتعزيـز دور 
املرأة يف التنمية االجتماعية واالقتصاديـة مـن خـالل تيسـري 
استفادا من التعليم واالئتمان ومنحها احلـق يف املشـاركة 

السياسية. 
ــــذ  ومــن اجلوهــري أن يتــابع القــادة األفارقــة تنفي -١٠٨
االلتزامـات الـيت تعـهدوا ـا لســـكان أفريقيــا، ويـُـحســـنوا 
ــــات حتســـينا  مســتوى اإلدارة والشــفافية يف مجيــع القطاع
حقيقيـا. ومـن املـهم بنفـس القـدر أن يتـابع اتمـع الــدويل 
تنفيـــذ التزاماتــه املتعلقــة بــــالتخفيف مـــن الديـــن، وفتـــح 
ـــات. ولــن يكــون  األسـواق، وزيـادة االسـتثمارات واملعون
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بوسـع سـكان أفريقيـا أن يتطلعـوا إىل مســـتقبل تســلم فيــه 
البيئـة ويتعـاىف فيـه االقتصـاد ويسـود فيـه السـالم إال عندمــا 
يتخطـى مجيـع الشـركاء املعنيـني هـذه الوعــود وإلــى اختــاذ 

إجراءات ملموسة. 
 

تعزيز األمم املتحدة  ثامنا -
ُأنشــئت األمــم املتحــــدة لكفالـــة إمكانيـــة التنبـــؤ  -١٠٩
والنظـام يف عـامل يتغـري باسـتمرار. وال بـــد للمنظمــة لكــي 
تؤمن أمهيتها وبقاءها أن تواصـل التغيـري والتـأقلم والتعلـم. 
إن ظروف عامل اليوم متثـل حتديا وتتصـف بالتعقُّــد وكـثرة 
املطـالب بشـكل يفـوق بكثـري ظـروف عـــامل ١٩٤٥. وإذا 
كان كل حتـد فرصـة، فـإن الفـرص املتاحـة لألمـم املتحـدة 
ــــامل وإعـــادة  إلعــادة تكريــس نفســها خلدمــة شــعوب الع
تشـكيل نفسـها مـــن أجــل خدمــة الــدول األعضــاء علــى 

أفضل وجه، تكاد تكون بال حصـر. 
وغالبا ما ال يقدر عمق التغيـريات الـيت حدثـت يف  -١١٠
األمـم املتحـدة، ال سـيما منـذ انتـهاء احلـرب البـاردة، حــق 
قـدره. فبفضـــل مــا أقرتــه اجلمعيــة العامــة مــن ابتكــارات 
استجابة للتوصيات الـيت وردت يف التقريـر الـذي أصدرتـه 
 A ــــد األمـــم املتحـــدة (51/950/ يف عــام ١٩٩٧ عــن جتدي
و Add.1-7) ويف تقريــر اإلبراهيمــي، تســــىن للمنظمـــة أن 
تعمل حبس أعمق مـن وحـدة املقـاصد، وتسـاوق اجلـهود، 
ـــم  وســرعة األداء. ففــي الســنوات األخــرية، برهنــت األم
املتحدة على قدرا على التكيف مع التقلبــات السـريعة يف 
العــامل، إذ تعــاملت بنجــاح مــع التحديــــات اجلســـيمة يف 
كوســوفو، وســرياليون، وتيمــور الشــــرقية، وأفغانســـتان، 
ــــن األمـــن  واســتجابت للطلــب علـــى أشــكال جديــدة م
الـدويل يف أعقـاب اهلجمـــات اإلرهابيــة الــيت شــنت علــى 
الواليـات املتحـــدة يف ١١ أيلــول/ ســبتمرب ٢٠٠١. كمــا 
واجـهت حبـــزم وثبــات حتــدي التنميــة يف عصـــر العوملــة، 

إذ اعتربت األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة مبثــابة برنـامج إمنـائي 
مشــترك للســنوات الـــ ١٥ املقبلــة، فولـَّـــدت زمخــا قويـــا 
ـــدز وأقــامت شــراكات جديــدة  حلملـة مكافحـة وبـاء اإلي
لدعم قضايا األمم املتحدة. وشهد التنسيق بـني الوكـاالت 
اإلنســانية واإلمنائيــة حتســنا ملحوظــا وأصبحــت املنظمــــة 
مسـتعدة أكـثر مـن ذي قبـل لوضــع وتنفيــذ اســتراتيجيات 
شاملة يف البلدان اخلارجة من براثن الصراع. وقد حتققـت 
هذه اإلجنازات يف سياق طابعـــه اخنفـاض املـوارد احلقيقيـة 
ــــة  يف امليزانيــة العاديــة. وحــــريٌّ بــإصالح جــدول األنصب
املقـررة الـــذي مت يف ايــة عــام ٢٠٠٠ بالنســبة للميزانيــة 
العادية وميزانية حفظ السالم أن يرجـع على األقل القـدرة 

على التنبؤ بتدفقات التمويل. 
وال يـزال هنـاك جمـال كبيــــر للتحســني. فعلينــا أن  -١١١
نكفـل أن برنـامج عمـل املنظمـــة يعكــس األولويــات الــيت 
يـُــمليها إعـالن األلفيـة، وأن تـُطبـَّــــق املمارســات اإلداريــة 
واملتعلقــة بــاملوارد البشــرية يف املنظمــــة بأكملـــها. وهلـــذا 
ـــدمي تقريــر إىل اجلمعيــة العامــة يف هــذا  السـبب، أعـتزُم تق
اخلريف أقترُح فيه إجـراء مزيـد مـن التحسـينات الربناجميـة 
واملؤسســية واإلجرائيــة حــىت يتســــىن لنـــا حتويـــل منـــوذج 

اإلعالن الطموح إىل برنامج عمل قابل للتحقيق. 
ـــة  ولئـن كنـت أركـز يف تقريـري علـى عمـل األمان -١١٢
ــــات إىل األجـــهزة  العامــة والطريقــة الــيت تقــدم بــه اخلدم
احلكوميــة الدوليــة التابعــة للمنظمــــة، فمــــن الواضـــح أن 
اإلصالح جيب أن يتم أيضا يف هذه األجهـزة. ولن يكـون 
أي إصالح لألمم املتحدة كامال دون توسيع نطاق جملـس 
األمـن الـذي طـــال انتظــاره. وعــالوة علــى ذلــك، جيــب 
مواصلـة اجلـهود الراميـة إىل إعـادة تنشـيط اجلمعيـــة العامــة 
والــس االقتصــادي واالجتمــــاعي ليتســـىن للمنظمـــة أن 

تضطلع بكامل املسؤوليات اليت أوكلها إليها امليثاق. 
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االستنتاجات  تاسعا -
إن سـجل اتمـع الـدويل يف العـامني األولـــني مــن  -١١٣
ـــاز والقصــور يف  تنفيـذ إعـالن األلفيـة هــو مزيـج مـن اإلجن
أحســن األحــوال، فبعــض أهــداف األلفيـــة اســـتفاد مـــن 
ـــــجاعة الالزمــــة.  القـــرارات الصعبـــة واإلصالحـــات الش
يف حــني مل تســتفد أهــداف أخــرى. وخــــالل الســـنوات 
الثالث عشرة املتبقية، جيب إحراز تقدم على نطاق أوسـع 
بكثري، وإال فإن الكلمـات الرنانـة الـيت وردت يف اإلعـالن 
لـن تكـون سـوى ذكريـــات قاتـــمة لالحتياجــات البشــرية 

املنسيــة والوعود اليت مل يـُــوف ـا. 
ـــس غامضــا. فــإعالن األلفيــة  إن الطريـق أمامنـا لي -١١٤
ـــه مجيــع الــدول األعضــاء الـــ ١٨٩.  رســم طريقـا اعتمدت
ويتبني من النجاحات اليت أوردهـا هـذا التقريـر أن الرؤيــة 
الـيت عبـَّــرت عنـها هـذه الـدول مل تركـز علـى آفـاق أبعـــد 
من قدرتنا على بلوغها. وقـد أحـرز معظـم التقـدم اسـتنادا 
إىل اســتراتيجيات جتمــع بــني طاقــات الــــدول األعضـــاء، 
واملؤسسات والوكاالت الدوليـة، مبـا يف ذلـك املؤسسـات 
والوكــاالت التابعــة لألمــــم املتحـــدة، وطاقـــات جـــهات 
أخـــرى، ال ســـيما القطـــاع اخلـــاص، واملنظمـــــات غــــري 
ـــة، واملؤسســات األكادمييــة  احلكوميـة، واملؤسسـات اخلريي
والثقافية، وغريها من منظمات اتمـع املـدين. ومـن شـأن 
اعتمـــاد اســـــتراتيجية منســــقة، وتعبئــــة اإلرادة واملــــوارد 
لتطبيقها، أن حيدث فارقا بني التقدم والتراجع. إن الفقـراء 
ــــــوؤون حتــــت وطــــأة  واملســـتضعفني وأولئـــك الذيـــن ين
الصراعات أو يعانون مـن الظلـم والتميـيز - هـؤالء مجيعـا 

ينتظرون منا أن نعمل. 
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قرار اجلمعية العامة ٢٥/٥٥، املرفق األول.  (٢)

ـــة  املرجـع نفسـه، املرفقـان الثـاين والثـالث، وقـرار اجلمعيـة العام (٣)
٢٥٥/٥٥، املرفق. 

حوليــة األمــم املتحــدة لنـــــزع الســـالح، الـــد ١٨، ١٩٩٣  (٤)
ـــل  (منشـورات األمـم املتحـدة، رقـم املبيـع (E.Q4.IX.1)، التذيي

الثاين. 
انظر قرار اجلمعية العامة ٢٤٥/٥٠.  (٥)

انظـــر الوثـــائق الرمسيـــة للجمعيـــة العامـــة، الـــدورة الســـــابعة  (٦)
واألربعون، امللحق ٢٧ (A/47/27)، التذييل األول. 

 .Decision 1/CP.3 ،FCCC/CP/1997/7/Add.1 (٧)
قرار اجلمعية العامة ٢٠١٦ ألف (د-٢٠)، املرفق.  (٨)

قرار اجلمعية العامة ٤/٥٤، املرفق.  (٩)
قرار اجلمعية العامة ٢٥/٤٤، املرفق.  (١٠)

قـرار اجلمعيـة العامـة ٢٦٣/٥٤، املرفقـــان األول والثــاين علــى  (١١)
التوايل. 
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املرفــق 
األهداف اإلمنائية لأللفية   

ُأجريـت مشـاورات بـــني خمتلــف هيئــات منظومــة  - ١
األمـم املتحـدة وغريهـا مـن املنظمـــات لتحديــد املؤشــرات 
الـيت تقيــس التقـــدم احملــرز حنــو حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة 
ــــة بـــاألهداف اإلمنائيـــة  الــواردة يف إعــالن األلفيــة املعروف
لأللفيـة. وتعكـس املؤشـرات الـيت ســـلط عليــها الضــوء يف 
هـذا التقرير ما توصل إليـه اخلـرباء الفنيـون حاليـا مـن آراء 
بشــأن اجلوانــب الــيت ميكــن قياســها علــــى حنـــو موثـــوق 
ومـا بلغتـه املعلومـات املتاحـة. ويركـــز املرفــق علــى أرقــام 
عاملية وإقليمية إلعطاء نظرة شاملة عن التقـدم احملـرز علـى 
ـــن التفاوتــات بــني األقــاليم يف التقــدم  الصعيـد العـاملي وع

احملرز يف حتقيق األهداف. 
ومـــع أن املؤشــــرات والبيانـــات املعروضـــة متثــــل  - ٢
أفضل املتاح يف الوقت الراهن، فمـن املهم اإلشـارة إىل أن 
بعـض املؤشـرات سـوف تقتضـي تنقيحـا مـع حتسـن نوعيــة 
املعلومـات. وبوجـــه خــاص، فــإن عبــارة ��غــري متاحــة�� 
تشري يف الوقت احلاضر إىل أن البيانات متاحة بشـأن عـدد 
قليل من البلدان، مما يتعـذر معـه حسـاب املتوسـط العـاملي 
أو اإلقليمـي. بيـد أن هـذه املؤشـرات تعتـرب مقـــاييس قيمــة 
بالنســبة لألهــداف الــيت حــددت وســوف تبــذل اجلـــهود 
إلجيـاد معلومـات موثوقـة بشـــأا. وقــد أخــذت البيانــات 
املعروضة هنــا مـن تقريـر صـدر عـن فريـق اخلـرباء املشـترك 
بـني الوكـاالت املعـين مبؤشـرات حتقيـق األهـــداف اإلمنائيــة 
ــار/مـايو ٢٠٠٢، الـذي سـيتاح علـى  لأللفية بتاريخ ٣١ أي

 .http://millenniumindicators.un.org املوقع الشبكي
وســـــامهت الوكـــــاالت والصنـــــاديق والـــــــربامج  - ٣
ـــــة يف البيانــــات والتحليــــالت املتعلقــــة  واملنظمـــات التالي
بــاألهداف اإلمنائيــة لأللفيــــة: إدارة الشـــؤون االقتصاديـــة 

واالجتماعية التابعة لألمانة العامة لألمم املتحـدة، ومنظمـة 
األمم املتحدة لألغذية والزراعـة، ومنظمـة العمـل الدوليـة، 
ــــدويل لالتصـــاالت  وصنــدوق النقــد الــدويل، واالحتــاد ال
الســلكية والالســلكية، وبرنــامج األمــم املتحــدة املشـــترك 
املعــين مبكافحــة فــريوس نقــص املناعــة البشــــرية/اإليـــدز، 
ومنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـــة، ومؤمتــر األمــم املتحــدة 
للتجـــارة والتنميـــة، وبرنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنــــائي، 
وبرنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة، ومنظمــة األمــم املتحـــدة 
للتربيـة والعلـم والثقافـة، واتفاقيـة األمـم املتحـــدة اإلطاريــة 
بشـأن تغـري املنـاخ، وبرنـامج األمـم املتحـدة للمســـتوطنات 
ــــم املتحـــدة للســـكان، والبنـــك  البشــرية، وصنــدوق األم
الدويل، ومنظمة الصحة العاملية، ومنظمة التجـارة العامليـة، 
ومنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي، واالحتــاد 
الربملـاين الـدويل. كمـا شـــاركت يف هــذه العمليــة اللجنــة 
االقتصادية ألفريقيا، واللجنة االقتصادية ألوروبـا، واللجنـة 
االقتصاديــة ألمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــــارييب، 
واللجنـة االقتصاديـة واالجتماعيـة آلســـيا واحمليــط اهلــادئ، 

واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا. 
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الغايات اإلمنائية لأللفية: األهداف واملؤشرات    
وحدة القياس ٢٠٠١(أ)(ب) ١٩٩٠ املؤشرات  الغايات واألهداف 

الغاية ١ - القضاء على الفقر املدقع واجلوع 
ختفيض نسبة السـكان  اهلدف ١ -
ــــي عـــن  الذيــن يقــل دخلــهم اليوم
دوالر واحـد إىل النصـف يف الفـــترة 

ما بني ١٩٩٠ و ٢٠١٥ 

نسبة السكان الذين يقل دخلهم عن ١ - 
ــــدوالر  مــا يعــادل القــوة الشــرائية ل

واحد يف اليوم  

   

مجيع البلدان ذات الدخـل املنخفـض   
واملتوسط 

النسـبة املئويـة (يرجـــع أحــدث ٢٣ ٢٩ 
األرقـــــام املتاحـــــــة إىل عــــــام 

 (١٩٩٩
 ١٤ ٢٨ شرق آسيا واحمليط اهلادئ   
 ٤ ٢ أوروبا وآسيا الوسطى   
أمريكـــا الالتينيـــة ومنطقـــــة البحــــر   

الكارييب 
 ١٥ ١٧ 

 ٢ ٢ الشرق األوسط ومشال أفريقيا   
 ٣٧ ٤٤ جنوب آسيا   
 ٤٧ ٤٨ أفريقيا جنوب الصحراء الكربى   
النســـبة املئويــــة (١,٠٨ دوالر   نسبة فجوة الفقر(ج) ٢ -  

خط الفقر. يرجع أقدم األرقام 
املتاحــــــة  إىل عـــــــام ١٩٨٧، 

وأحدثها إىل عام ١٩٩٨) 
 ٦,٩ ٨,٦ العامل   
 ٧,٦ ٩,١ العامل (باستثناء الصني)   
 ٤ ٦,٨ شرق آسيا   
 ٢ ٥,٦ شرق آسيا باستثناء الصني   
 ٠,٩ ٠,١ أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى   
أمريكـــا الالتينيـــة ومنطقـــــة البحــــر   

الكارييب 
 ٤ ٥,٢ 

 ٠,٤ ١ الشرق األوسط ومشال أفريقيا   
 ١٠,٤ ١٣ جنوب آسيا   
 ١٨,١ ٢٠ أفريقيا جنوب الصحراء الكربى   
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وحدة القياس ٢٠٠١(أ)(ب) ١٩٩٠ املؤشرات  الغايات واألهداف 

ـــــن ٣ -   حصـــة أفقـــر مخـــس ســـكاين م
االستهالك الوطين(د) 

النســبة املئويــــة (يرجـــع أقـــدم   
ــــــام  األرقـــــام املتاحـــــة  إىل ع
١٩٨٨، وأحدثــــها إىل عــــــام 

 (١٩٩٣
 ٢,٠ ٢,٣ العامل   

ختفيض نسبة السـكان  اهلدف ٢ - 
الذيــــن يعــــانون مــــن اجلـــــوع إىل 
النصـف يف الفـــترة مــا بــني ١٩٩٠ 

و ٢٠١٥ 

شيوع عدد األطفـال نـاقصي الـوزن ٤ - 
الذيـــن يقـــل عمرهـــم عـــن مخـــــس 

سنوات 

النسبة املئوية   

 ٢٨ ٣٢ املناطق النامية    
 ٢٧ ٢٨ أفريقيا    
 ١٠ ١٠ مشال أفريقيا    
ــــوب الصحـــراء    أفريقيــا جن

الكربى 
 ٣٠ ٣٢ 

أمريكـا الالتينيـة ومنطقـــة البحــر   
الكارييب 

 ٨ ١١ 

 ٣١ ٣٧ آسيا    
 ١٠ ١٩ شرق آسيا    
 ٤٨ ٥٥ جنوب وسط آسيا    
 ٢٨ ٣٨ جنوب شرق آسيا    
 ١٩ ١٤ غرب آسيا   
ــــن ال حيصلـــون ٥ -   نســبة الســكان الذي

علـى احلـد األدىن السـتهالك الطاقـــة 
الغذائية 

   

النســبة املئويــــة (يرجـــع أقـــدم ١٧ ٢٠ املناطق النامية    
ــــــام  األرقـــــام املتاحـــــة  إىل ع
ــــــــها  ١٩٩٠-١٩٩٢، وأحدث

إىل عام ١٩٩٧-١٩٩٩) 
 ٢٨ ٢٩ أفريقيا    
 ٤ ٤ مشال أفريقيا    
ــــوب الصحـــراء    أفريقيــا جن

الكربى 
 ٣٤ ٣٥ 



3202-50667

A/57/270

وحدة القياس ٢٠٠١(أ)(ب) ١٩٩٠ املؤشرات  الغايات واألهداف 

أمريكـا الالتينيـة ومنطقـــة البحــر   
الكارييب 

 ١١ ١٣ 

 ١٦ ١٩ آسيا    
 ١٠ ١٦ شرق آسيا    
 ٢٣ ٢٥ جنوب وسط آسيا    
 ١٣ ١٧ جنوب شرق آسيا    
 ٧ ٦ غرب آسيا   

الغاية ٢ – حتقيق تعميم التعليم االبتدائي 
ـــال  كفالـة متكـن األطف اهلدف ٣ - 
يف كــل مكــان، ســواء الذكـــور أو 
اإلنــاث منــهم، مــن إمتــــام مرحلـــة 
التعليم االبتدائي حبلول عام ٢٠١٥

صــايف نســــبة التســـجيل يف التعليـــم ٦ - 
االبتدائي 

النسـبة املئويـة (يرجـــع أحــدث   
ــــــام  األرقـــــام املتاحـــــة  إىل ع

 (١٩٩٨

 ٨٤ ٨٠ العامل   
 ٨٢ ٧٨ البلدان النامية   
 ٩٦ ٩١ البلدان اليت متر مبرحلة انتقال   
 ٩٨ ٩٧ البلدان املتقدمة النمو   
 ٧٦ ٧٤ الدول العربية ومشال أفريقيا   
 ٥٧ ٥٠ وسط وغرب أفريقيا    
 ٦٣ ٥٩ اجلنوب األفريقي وشرق أفريقيا   
 ٩٤ ٨٥ أمريكا الالتينية   
 ٨٠ ٦٢ البحر الكارييب   
 ٩٧ ٩٦ شرق آسيا   
 ٩٢ ٨٨ وسط آسيا   
 ٧٤ ٦٧ جنوب وغرب آسيا   
 ٩٦ ٩٩ احمليط اهلادئ   
 ٩٣ ٨٥ أوروبا الوسطى والشرقية   
 ٩٧ ٩٧ أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية   
نسـبة عـدد التالميـذ الذيـن يلتحقـون ٧ -  

بالدراسـة يف الصـف األول ويصلـون 
إىل الصف اخلامس 

 غري متاح غري متاح 
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وحدة القياس ٢٠٠١(أ)(ب) ١٩٩٠ املؤشرات  الغايات واألهداف 

معدل اإلملام بـالقراءة والكتابـة لـدى ٨ -  
ــارهم  األشـخاص الذيـن تـتراوح أعم

بني ١٥ و ٢٤ سنة 

   

النسبة املئوية اإلمجالية ٨٦ ٨٤ العامل   
النسبة املئوية لدى الذكور ٩٠ ٨٨    
النسبة املئوية لدى اإلناث ٨٣ ٧٩    
النسبة املئوية اإلمجالية ٨٤ ٨١ البلدان النامية   
النسبة املئوية اإلمجالية ٦٥ ٥٧ أقل البلدان منو   
النسبة املئوية اإلمجالية ٩٧ ٩٥ آسيا الشرقية وأوقيانوسيا   
النسبة املئوية اإلمجالية ٦٨ ٦١ جنوب آسيا   
النسبة املئوية اإلمجالية ٧٧ ٦٨ أفريقيا جنوب الصحراء الكربى   
النسبة املئوية اإلمجالية ٧٩ ٦٩ الدول العربية   
أمريكـــا الالتينيـــة ومنطقـــــة البحــــر   

الكارييب 
النسبة املئوية اإلمجالية ٩٤ ٩٢ 

الغاية ٣ – تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة 
ــــاوت بـــني  اهلــدف ٤ - إزالــة التف
اجلنســـــني يف التعليـــــم االبتدائـــــــي 
والثـانوي ويفضـل أن يكـــون ذلــك 
حبلــــول عـــــام ٢٠٠٥، وبالنســـــبة 
جلميــع مراحــل التعليــــم يف موعـــد 

ال يتجاوز عام ٢٠١٥ 

نســبة البنــات إىل البنــني يف مراحـــل ٩ - 
التعليم االبتدائي والثانوي واجلامعي 

   

   التعليم االبتدائي   
(يرجع أحدث األرقـام املتاحـة ٠,٨٧ ٠,٨٣ املناطق النامية   

إىل عام ١٩٩٨) 
 ٠,٩٦ ٠,٩٥ املناطق املتقدمة النمو   
 ٠,٨٦ ٠,٧٩ مشال أفريقيا   
 ٠,٨٥ ٠,٨٢ أفريقيا جنوب الصحراء الكربى   
أمريكـــا الالتينيـــة ومنطقـــــة البحــــر   

الكارييب 
 ٠,٩٥ ٠,٩٥ 

 ٠,٩٢ ٠,٨٦ شرق آسيا   
 ٠,٧٩ ٠,٧١ جنوب وسط آسيا   
 ٠,٩١ ٠,٩٤ جنوب شرق آسيا   



3402-50667

A/57/270

وحدة القياس ٢٠٠١(أ)(ب) ١٩٩٠ املؤشرات  الغايات واألهداف 

 ٠,٨٤ ٠,٨٢ غرب آسيا   
 ٠,٩٣ ٠,٩٤ أوقيانوسيا   
   التعليم الثانوي   
 ٠,٨٢ ٠,٧٢ املناطق النامية   
 ٠,٩٩(هـ) ٠,٩٨ املناطق املتقدمة النمو   
 ٠,٩٠ ٠,٧٦ مشال أفريقيا   
 ٠,٨٢ ٠,٧٥ أفريقيا جنوب الصحراء الكربى   
أمريكـــا الالتينيـــة ومنطقـــــة البحــــر   

الكارييب 
 ١,٠٦ ١,٠٦ 

 ٠,٨٢ ٠,٧٣ شرق آسيا   
 ٠,٦٨ ٠,٥٩ جنوب وسط آسيا   
 ٠,٩٣ ٠,٨٧ جنوب شرق آسيا   
 ٠,٧٤ ٠,٦٩ غرب آسيا   
 ٠,٩٤ ١,٠٠ أوقيانوسيا   
 التعليم اجلامعي   
 ٠,٦٦٠,٧٥املناطق النامية   
 ١,٠٥١,١٢املناطق املتقدمة النمو   
 ٠,٥٢٠,٧٢مشال أفريقيا   
 ٠,٤٧٠,٦٣أفريقيا جنوب الصحراء الكربى   
أمريكـــا الالتينيـــة ومنطقـــــة البحــــر   

الكارييب 
٠,٩٤١,٠٢ 

 ٠,٤٩٠,٥١شرق آسيا   
 ٠,٥٤٠,٥٨جنوب وسط آسيا   
 ٠,٨٢١,١١جنوب شرق آسيا   
 ٠,٦٦١,١٠غرب آسيا   
 ٠,٨٢٠,٦٣أوقيانوسيا   
نسبة اإلناث إىل الذكور ممن يلمـون ١٠ -  

بالقراءة والكتابة فيمـا بـني سـن ١٥ 
و ٢٤ سنة 

   

ــن ٠,٩٣ ٠,٩٠ العامل    نسـبة اإلنـاث إىل الذكـور مم
يلمون بالقراءة والكتابة 



02-5066735

A/57/270

وحدة القياس ٢٠٠١(أ)(ب) ١٩٩٠ املؤشرات  الغايات واألهداف 

حصــة النســاء مــــن الوظـــائف ذات ١١ -  
األجر يف القطاع غري الزراعي 

النسبة املئوية   

 ٣٨٤٦العامل   
 ٤٥٤٦االقتصادات املتقدمة النمو   
 ٤٦٤٩االقتصادات اليت متر مبرحلة انتقال   
 ٣٨٤٤آسيا واحمليط اهلادئ   
أمريكـــا الالتينيـــة ومنطقـــــة البحــــر   

الكارييب 
٣٧٤١ 

 ٢١٣٨أفريقيا   
ـــام املتاحــة عــن ٢١٢١الشرق األوسط ومشال أفريقيا    (أحـدث األرق

الشرق األوسط ومشال أفريقيـا 
هي لعام ١٩٩٩) 

نسـبة املقـاعد الـيت حتتلــها النســاء يف ١٢ -  
الربملانات الوطنية 

١٣١٤العامل    

النسـبة املئويـة (يرجـــع أحــدث 
األرقـــــام املتاحـــــــة إىل عــــــام 

 (٢٠٠٢

 ٣٤٣٩بلدان الشمال األورويب   
أوروبا - البلدان األعضاء يف منظمة   

األمن والتعاون يف أوروبا(و)  
(مبـــــا يف ذلـــــك بلـــــدان الشــــــمال 

األورويب) 

١٧١٧ 

البلدان األوربية األعضـاء يف منظمـة   
األمـن والتعـاون يف أوروبـا (باســتثناء 

بلدان الشمال األورويب) 

١٦١٥ 

 ١١١٦األمريكتان   
 ١٣١٥آسيا   
 ٩١٣أفريقيا جنوب الصحراء الكربى   
 ٥١٣احمليط اهلادئ   
 ٥٤غرب آسيا   



3602-50667

A/57/270

وحدة القياس ٢٠٠١(أ)(ب) ١٩٩٠ املؤشرات  الغايات واألهداف 

الغاية ٤ – ختفيض معدل وفيات األطفال 
اهلدف ٥ - ختفيض معـدل وفيـات 
األطفـال دون سـن اخلامسـة مبقـــدار 
الثلثــني يف الفــترة مـــا بـــني ١٩٩٠ 

و ٢٠١٥ 

ـــــات األطفــــال دون ســــن ١٣ -  معـــدل وفي
اخلامسة 

الوفيات لكل ٠٠٠ ١ مولود حي   

 ٨٣ ٩٣ العامل   
 ٩ ١٤ املناطق املتقدمة النمو   
 ١١ ١٦ أوروبا   
 ٩١ ١٠٣ املناطق النامية   
 ١٥٦ ١٦٤ أفريقيا   
 ٤٦ ٨٨ مشال أفريقيا   
أفريقيــــا جنــــوب الصحــــــراء   

الكربى 
 ١٧١ ١٧٦ 

ــــة ومنطقـــة البحـــر    أمريكــا الالتيني
الكارييب 

 ٣٧ ٥٤ 

 ٧٣ ٩٠ آسيا   
 ٤٠ ٤٦ شرق آسيا   
 ٩٦ ١٢٥ جنوب وسط آسيا    
 ٥٤ ٧٧ جنوب شرق آسيا    
 ٦٤ ٧٠ غرب آسيا   
 ٩٣ ٩٥ أوقيانوسيا   
الوفيات لكل ٠٠٠ ١ مولود حي   معدل وفيات الرضع ١٤ -  
 ٥٧ ٦٤ العامل   
 ٨ ١٢ املناطق املتقدمة النمو   
 ١٠ ١٤ أوروبا   
 ٦٣ ٧٠ املناطق النامية   
 ٩٨ ١٠٣ أفريقيا   
 ٣٩ ٦٣ مشال أفريقيا   
 ١٠٦ ١١٠ أفريقيا جنوب الصحراء الكربى   
 ٢٩ ٤٣ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب   
 ٥٤ ٦٤ آسيا   



02-5066737

A/57/270

وحدة القياس ٢٠٠١(أ)(ب) ١٩٩٠ املؤشرات  الغايات واألهداف 

 ٣١ ٣٧ شرق آسيا   
 ٧٠ ٨٥ جنوب وسط آسيا    
 ٣٩ ٥٤ جنوب شرق آسيا    
 ٥١ ٥٣ غرب آسيا   
 ٦٦ ٦٧ أوقيانوسيا   
نسـبة األطفـال البـالغني مـن العمـر ســنة ١٥ -  

واحدة احملصنني ضد احلصبة 
النسـبة املئويـة (يرجـــع أحــدث   

األرقـــــام املتاحـــــــة إىل عــــــام 
 (١٩٩٩

 ٧٢ ٧٤ العامل   
 ٩١ ٨٣ املناطق املتقدمة النمو   
 ٨٩ ٨١ أوروبا   
 ٦٩ ٧٣ املناطق النامية   
 ٥٦ ٦٦ أفريقيا   
 ٩١ ٨٢ مشال أفريقيا   
أفريقيــــا جنــــوب الصحــــــراء   

الكربى 
 ٥١ ٦٣ 

ــــة ومنطقـــة البحـــر    أمريكــا الالتيني
الكارييب 

 ٩٢ ٧٧ 

 ٧١ ٧٤ آسيا   
 ٨٩ ٩٨ شرق آسيا   
 ٥٧ ٥٩ جنوب وسط آسيا    
 ٨٠ ٧٢ جنوب شرق آسيا    
 ٨٢ ٨١ غرب آسيا   
 ٦٠ ٦٩ أوقيانوسيا   

الغاية ٥ – حتسني الصحة النفاسية 
ختفيـض معـدل الوفيـــات  اهلدف ٦ - 
ــترة  النفاسـية مبقـدار ثالثـة أربـاع يف الف

ما بني ١٩٩٠ و ٢٠١٥ 

الوفيات لكل ١٠٠٠ مولود حي   معدل الوفيات النفاسية(ز) ١٦ - 

(يرجــع أحــدث األرقــام املتاحـــة  ٤٠٠ ٤٣٠ العامل   
إىل عام ١٩٩٥) 

 ٤٤٠ ٤٨٠ البلدان النامية   



3802-50667

A/57/270

وحدة القياس ٢٠٠١(أ)(ب) ١٩٩٠ املؤشرات  الغايات واألهداف 

 ٠٠٠ ١غري متاح أقل البلدان منوا   
 ٠٠٠ ٨٧٠١ أفريقيا   
 ٣٠٠ ٠٦٠١ ١شرق أفريقيا   
 ٠٠٠ ٩٥٠١وسط أفريقيا   
 ٣٤٠٤٥٠مشال أفريقيا   
 ٢٦٠٣٦٠اجلنوب األفريقي   
 ١٠٠ ٠٢٠١ ١غرب أفريقيا   
 ٣٩٠٢٨٠آسيا   
 ٩٥٥٥شرق آسيا   
 ٥٦٠٤١٠جنوب وسط آسيا   
 ٤٤٠٣٠٠جنوب شرق آسيا   
 ٣٢٠٢٣٠غرب آسيا   
 ١٩٠١٩٠أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب   
 ٦٨٠٢٦٠أوقيانوسيا   
نسبة الوالدات اليت جتري حتت إشراف ١٧ -  

موظفي صحة من ذوي املهارة 
النسبة املئوية 

 ٤٢٥٣املناطق النامية    
 ٤٠٤٢أفريقيا جنوب الصحراء الكربى   
 ٤٢٦٤مشال أفريقيا   
 ٢٦٣٦جنوب وسط آسيا   
 ٤٩٦٩شرق آسيا وجنوب شرقها   
 ٥٩٦٤غرب آسيا   
ــــة ومنطقـــة البحـــر    أمريكــا الالتيني

الكارييب 
٧٦٨٥ 

الغاية ٦ – مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز واملالريا وغريمها من األمراض 
اهلــدف ٧ - وقــــف انتشـــار فـــريوس 
نقص املناعة البشرية/اإليدز حبلول عام 
٢٠١٥ وبدء احنساره اعتبارا من ذلك 

التاريخ 

انتشــار فــريوس نقــص املناعــة البشــرية ١٨ - 
لدى احلوامل الالئـي تـتراوح أعمـارهن 

بني ١٥ و ٢٤ سنة 

 غري متاح غري متاح 



02-5066739

A/57/270

وحدة القياس ٢٠٠١(أ)(ب) ١٩٩٠ املؤشرات  الغايات واألهداف 

تقديـرات انتشـار فـريوس نقـص املناعـــة   
البشــرية لــدى الشــبان الذيــن تــــتراوح 

أعمارهم بني ١٥ و ٢٤ سنة 

ـــة    (يرجــع أقــدم األرقــام العاملي
املتاحــــــــة إىل عـــــــــام ١٩٩٩ 
وأحــدث األرقــــام العامليـــة إىل 

عام ٢٠٠١) 
النسبة املئوية اإلمجالية ١,٢١,٤العامل   
النسبة املئوية للرجال ٠,٧٠,٨   
النسبة املئوية للنساء ١,٠١,١   
(األرقـام الوحيـدة املتاحـة فيمــا    

يتعلــــق بــــــالتصنيف حســـــب 
املنــــاطق هــــــي أرقـــــام عـــــام 

 (١٩٩٩
النسبة املئوية اإلمجالية ٠,٢غري متاحاملناطق املتقدمة النمو   
النسبة املئوية اإلمجالية ٠,٢غري متاحأوروبا   
النسبة املئوية اإلمجالية ١,١غري متاحاملناطق النامية   
النسبة املئوية اإلمجالية ٥,١غري متاحأفريقيا   
النسبة املئوية اإلمجالية ٠,٠٢غري متاحمشال أفريقيا   
أفريقيــــا جنــــوب الصحــــــراء   

الكربى 
النسبة املئوية اإلمجالية ٦,٣غري متاح

النسبة املئوية اإلمجالية ٠,٥غري متاحأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب   
النسبة املئوية اإلمجالية ٠,٢غري متاحآسيا   
النسبة املئوية اإلمجالية ٠,١غري متاحشرق آسيا   
النسبة املئوية اإلمجالية ٠,٣غري متاحجنوب وسط آسيا    
النسبة املئوية اإلمجالية ٠,٤غري متاحجنوب شرق آسيا    
النسبة املئوية اإلمجالية ٠,٠١غري متاحغرب آسيا   
النسبة املئوية اإلمجالية ٠,٢غري متاحأوقيانوسيا   
معدل انتشار استخدام الغطاء الذكـري ١٩ -  

لدى مستخدمي وسائل منع احلمل(ح) 
النسبة املئوية 

 ٧غري متاحالعامل   
 معدل انتشار وسائل منع احلمل   
 ٥٧٦٧العامل   



4002-50667

A/57/270

وحدة القياس ٢٠٠١(أ)(ب) ١٩٩٠ املؤشرات  الغايات واألهداف 

عـدد األطفـال امليتمـني بســـبب فــريوس ٢٠ -  
نقص املناعة البشرية/اإليدز(ط) 

باملاليني 

(يرجع أحدث األرقـام املتاحـة ٠,٩١٣,٤اموع، املناطق الثالثة (٨٨ بلدا)   
إىل عام ٢٠٠١) 

 ٠,٨١١,٠أفريقيا   
 ٠,٠٠٧١,٨آسيا   
 ٠,٠٥٤٠,٦أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب   

اهلـــدف ٨ - وقـــف انتشـــار املالريــــا 
ــول  وغريهـا مـن األمـراض الرئيسـية حبل
عام ٢٠١٥ وبدء احنسارها اعتبارا من 

ذلك التاريخ 

معـــــدالت االنتشـــــار و الوفيــــــات ٢١ - 
املرتبطة باملالريا 

   

 غري متاح غري متاح معدل االنتشار يف العامل   
ـــن املالريــا يف    معـدل الوفيـات الناجتـة ع

العامل 
الوفيــــات لكــــــل ٠٠٠ ١٠٠ ١٤٨ غري متاح 

طفـل يـتراوح سـنه بـــني حلظــة 
امليالد و ٤ سنوات 

 صفر غري متاح البلدان املتقدمة النمو   
 ١٦٦ غري متاح البلدان النامية   
   أفريقيا    
 ٤٧ غري متاح مشال أفريقيا   
أفريقيــــا جنــــوب الصحــــــراء   

الكربى 
 ٧٩١ غري متاح 

   آسيا   
 صفر غري متاح شرق آسيا   
 ٦ غري متاح جنوب وسط آسيا   
 ٢ غري متاح جنوب شرق آسيا    
 ٢٦ غري متاح غرب آسيا   
ــــة ومنطقـــة البحـــر    أمريكــا الالتيني

الكارييب 
 ١ غري متاح 

 ٢ غري متاح أوقيانوسيا   



02-5066741

A/57/270

وحدة القياس ٢٠٠١(أ)(ب) ١٩٩٠ املؤشرات  الغايات واألهداف 

ـــــني يف املنــــاطق ٢٢ -   نســـبة الســـكان املقيم
ـــذون  املعرضـة خلطـر املالريـا الذيـن يتخ
تدابـــري فعالـــــة للوقايــــة مــــن املالريــــا 

وعالجها(ي) 

النسبة املئوية   

غري متاح غري متاح العامل    
<٥ غري متاح ٢١ بلدا أفريقيا   

(العــــالج الوقــــائي لألطفـــــال 
املصابني باحلمى) 

 ٥٠ غري متاح ١٤ بلدا أفريقيا   
معدالت االنتشار والوفيات املرتبطة ٢٣ -  

بالتدرن الرئوي (السل) 
   

معـــــــدل االنتشـــــــار لكــــــــل ١٢٣ غري متاح معدل االنتشار يف العامل   
١٠٠ ٠٠٠ من السكان 

 ٢٤ غري متاح البلدان املتقدمة النمو   
 ١٤٧ غري متاح البلدان النامية   
 ١٨٧ غري متاح أفريقيا    
 ٢٧ غري متاح مشال أفريقيا   
ــــوب الصحـــراء    أفريقيــا جن

الكربى 
 ٢٢٣ غري متاح 

 ١٥٣ غري متاح آسيا   
 ٨٨ غري متاح شرق آسيا   
 ١٩٦ غري متاح جنوب وسط آسيا   
 ٢٣٩ غري متاح جنوب شرق آسيا   
 ٤٢ غري متاح غرب آسيا   
أمريكـا الالتينيـة ومنطقـــة البحــر   

الكارييب 
 ٤٤ غري متاح 

 ٢١٧ غري متاح أوقيانوسيا   
الوفيات لكل ١٠٠ ٠٠٠ مــن ٢٨ غري متاح معدل الوفيات يف العامل   

السكان 
 ٥ غري متاح البلدان املتقدمة النمو   
 ٣٣ غري متاح البلدان النامية   
   أفريقيا    
 ٥ غري متاح مشال أفريقيا   
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ــــوب الصحـــراء    أفريقيــا جن
الكربى 

 ٦٢ غري متاح 

   آسيا   
 ١٩ غري متاح شرق آسيا   
 ٤٠ غري متاح جنوب وسط آسيا   
 ٤٩ غري متاح جنوب شرق آسيا   
 ١١ غري متاح غرب آسيا   
أمريكـا الالتينيـة ومنطقـــة البحــر   

الكارييب 
 ١١ غري متاح 

 ٤٤ غري متاح أوقيانوسيا   
نسـبة حـاالت السـل الـيت اكتشـــفت ٢٤ -  

ـــام العــالج  ومت شـفاؤها يف إطـار نظ
لفترة قصرية حتت املراقبة 

ـــــــاالت ٢٧ ١١  النســـــبة املئويـــــة للح
املكتشفة (يرجــع أقـدم األرقـام 

املتاحة إىل عام ١٩٩٥) 
النسبة املئوية للحاالت املشفية ٨٠ ٧٧    

(يرجع أقدم األرقام املتاحة إىل 
عام ١٩٩٥) 

الغاية ٧ – كفالة االستدامة البيئية 
اهلـدف ٩ - إدمـاج مبـادئ التنميـــة 
املســــتدامة يف سياســــات البلــــــدان 
ـــة واحنســار فقــدان  وبراجمـها القطري

املوارد البيئية 

نســـبة مســـاحة األراضـــــي املغطــــاة ٢٥ - 
بالغابات 

النسبة املئوية ٢٩,٦ ٣٠,٣ 

ـــــة لغــــرض ٢٦ -   املنطقـــة األرضيـــة احملمي
احملافظة على التنوع البيولوجي 

النسبة املئوية ٩,٥ ٧,٥ 

ــــــــتخدمة (املكافئـــــــة ٢٧ -   الطاقــــــة املس
لكيلوغـرام مـن النفـــط) لكــل دوالر 
مـن النــاتج احمللــي اإلمجــايل (تعــادل 

القوة الشرائية) 

(مــا يكــــافئ كيلوغرامـــا مـــن ٢٢٨ ٢٧٩ 
النفـــط) لكــــل ٠٠٠ ١ دوالر 
مـــن النـــاتج احمللـــي اإلمجــــايل 
(تعادل القوة الشرائية) (يرجــع 
أحـــــدث األرقـــــام إىل عـــــــام 

 (١٩٩٩
انبعاثات غاز ثـاين أكسـيد الكربـون ٢٨ -  

واســــــــــــــــــتهالك غــــــــــــــــــــازات 
الكلوروفلوروكربــون املســببة لنفـــاد 

طبقة األوزون 

نصيـــب الفـــرد مـــن األطنــــان ١,١٣ ١,١٥ 
املتريـة (يرجـع أحـدث األرقــام 

إىل عام ١٩٩٨) 
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ماليني األطنان املتريـة إمكانيـة ٠,١٥ ١،١    
ائتــــــالف طبقـــــــة األوزون(ك) 
(يرجع أحدث األرقام إىل عام 

 (١٩٩٩
نســبة الســكان الذيــن يســــتخدمون ٢٩ -  

الوقود الصلب(ل) 
النسبة املئوية   

 ٧٥٧٥البلدان النامية   
 ٨٢٧٩أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  
 ٤٦٤٠مشال أفريقيا والشرق األوسط   
 ٨٠٧٩آسيا   
أمريكـا الالتينيـة ومنطقـــة البحــر   

الكارييب 
 غري متاحغري متاح

ـــــــض نســــــبة  اهلـــــدف ١٠ – ختفي
األشـــــخاص الذيـــــــن ال ميكنــــــهم 
احلصول على مياه الشـرب املأمونـة 

إىل النصف حبلول عام ٢٠١٥ 

نســـبة األشـــخاص الذيـــن ميكنـــــهم ٣٠ - 
بصـــورة مســـتدامة احلصـــول علــــى 
ــــاطق  مصـــدر حمســـن للميـــاه يف املن

احلضرية والريفية 

   

النسبة املئوية اإلمجالية ٧٧٨٢العامل   
ــــــاطق ٩٤٩٥    النســـــبة املئويـــــة يف املن

احلضرية 
النسبة املئوية يف األرياف ٦٤٧١   
 ٨٦٩٠مشال أفريقيا   
 ٥٤٥٨أفريقيا جنوب الصحراء الكربى   
 ٧١٧٦شرق آسيا   
 ٧٢٨٥جنوب وسط آسيا   
 ٧٢٧٨جنوب شرق آسيا   
 ٨٢غري متاحغرب آسيا   
أمريكـــا الالتينيـــة ومنطقـــــة البحــــر   

الكارييب 
٨٢٨٦ 

 ٤٠٤٨أوقيانوسيا   
اهلـدف ١١ – حتقيـق حتســـني كبــري 
حبلــــــول عــــــــام ٢٠٢٠ ملعيشـــــــة 
مــا ال يقــل عــن ١٠٠ مليــون مـــن 

قاطين األحياء الفقرية 

نسبة سكان املناطق احلضريـة الذيـن ٣١ - 
ـــــق  ميكنــــهم احلصــــول علــــى املراف

الصحية احملسنة 

النسبة املئوية   
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 ٨١٨٥العامل   
 ٩٤٩٦مشال أفريقيا   
 ٧٥٧٤أفريقيا جنوب الصحراء الكربى   
 ٥٦٧٠شرق آسيا   
 ٥٢٧٠جنوب وسط آسيا   
 ٧٣٨٠جنوب شرق آسيا   
 ٩٥٩٧غرب آسيا   
أمريكـــا الالتينيـــة ومنطقـــــة البحــــر   

الكارييب 
٨٥٨٦ 

 ٩٢٨٧أوقيانوسيا   
ـــن ٣٢ -   نسـبة األسـر املعيشـية املسـتفيدة م

الســــــكن املضمــــــون (مملـــــــوك أو 
مستأجر) 

ـــاطق  النسـبة املئويـة لسـكان املن
احلضريـة فقـط (يرجـع أحــدث 

األرقام إىل عام ١٩٩٣) 
 ٧١غري متاحالعامل   
 ٦٢غري متاحالبلدان النامية   
 ٩٦غري متاحالبلدان املتقدمة النمو   
 ٤٤غري متاحأفريقيا   
 ٦٣غري متاحآسيا وأوقيانوسيا   
 ٩٦غري متاحأوروبا   
أمريكـا الالتينيـة ومنطقـــة البحــر   

الكارييب 
 ٧٤غري متاح

 ٩٩غري متاحأمريكا الشمالية   
الغاية ٨ – إقامة شراكة عاملية من أجل التنمية 

اهلدف ١٢ – املضي يف إقامة نظـام 
ـــــايل يتســــم باالنفتــــاح  جتـــاري وم
والتقيـد بـالقواعد والقابليـة للتنبـؤ بــه 

وعدم التمييز 

[بعــــض املؤشــــرات املبينــــة أدنـــــاه  
ســـيجري رصـــده بصـــورة مســــتقلة 
بالنسبة ألقــل البلـدان منـوا، وأفريقيـا، 
ــــري الســـاحلية، والـــدول  والبلــدان غ

النامية اجلزرية الصغرية.] 

   

يشـــمل التزامـــا بـــاحلكم الرشــــيد، 
ـــف وطــأة الفقــر -  والتنميـة، وختفي
ـــــد  علـــى الصعيـــد الوطـــين والصعي

العاملي 
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   املساعدة اإلمنائية الرمسية   
امـــــوع بباليـــــــني دوالرات ٥١,٣ ٥٣,٠ املساعدة اإلمجالية السنوية   

الواليــــات املتحــــدة (يرجــــــع 
أحـــــدث األرقـــــام إىل عـــــــام 

 (٢٠٠١
باليـــــني دوالرات الواليــــــات ١٤,٤١١,٨   

املتحدة املقدمة إىل أقل البلدان 
منوا 

اهلـدف ١٣ – معاجلـة االحتياجــات 
اخلاصة ألقل البلدان منوا 

   

تشمل: قدرة صادرات أقل البلـدان 
ـــــن  منـــوا علـــى الدخـــول معفـــاة م
التعريفات اجلمركية ومن اخلضـوع 
للحصص؛ وبرناجما معززا لتخفيـف 
عـبء الديـون الواقـع علـــى البلــدان 
ـــــة بــــالديون وإلغــــاء  الفقـــرية املثقل
ـــــة وتقــــدمي  الديـــون الثنائيـــة الرمسي
املســاعدة اإلمنائيــة الرمسيــة بصـــورة 
أكـثر ســـخاء للبلــدان الــيت أعلنــت 

التزامها بتخفيف وطأة الفقر 

صـــايف املســـاعدة اإلمنائيـــة الرمسيــــة ٣٣ - 
اإلمجالية املقدمة إىل أقل البلدان منـوا 
ـــة مــن الدخــل القومــي  كنسـبة مئوي
اإلمجايل للجهات املاحنـة املنتميـة إىل 
منظمـة التعـــاون والتنميــة يف امليــدان 
االقتصادي/جلنة املساعدة اإلمنائية(م) 

النسبة املئوية اإلمجاليـة (يرجـع ٠,٣٣٠,٢٢
أحدث األرقام املتاحة إىل عـام 

 (٢٠٠١

ـــل ٠,٠٩٠,٠٥    النسـبة املئويـة املقدمـة إىل أق
البلدان منوا 

نســـبة املســـاعدة اإلمنائيـــــة الرمسيــــة ٣٤ -  
ـــص  اإلمجاليـة الثنائيـة القابلـة للتخصي
لقطــاع معــني املقدمــة مــن البلـــدان 
ــــاون  املاحنــة املنتميــة إىل منظمــة التع
ــة  والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي/جلن
املساعدة اإلمنائية، مقارنة باخلدمـات 

االجتماعية األساسية 

النسبة املئوية (تشمل اخلدمات ١٣,٨ ٨,١ 
االجتماعيــة األساســية التعليـــم 
ــــة الصحيـــة  األساســي والرعاي
األولية والتغذية واملياه املأمونـة 
واملرافـق الصحيـة. ترجـع أقــدم 
األرقـــام املتاحــــة إىل ١٩٩٥-

ـــــــــــــــــــــها إىل  ١٩٩٦ وأحدث
 (١٩٩٩-٢٠٠٠

نســـبة املســـاعدة اإلمنائيـــــة الرمسيــــة ٣٥ -  
ــــة بقيـــود الـــيت  الثنائيــة غــري املربوط
ـــة إىل  تقدمــها البلــدان الناميــة املنتمي
منظمـة التعـــاون والتنميــة يف امليــدان 
االقتصادي/جلنة املساعدة اإلمنائية 

النسبة املئوية ٥٩,٤٨١,١



4602-50667

A/57/270

وحدة القياس ٢٠٠١(أ)(ب) ١٩٩٠ املؤشرات  الغايات واألهداف 

اهلـدف ١٤ – معاجلـة االحتياجـــات 
ـــــري الســــاحلية  اخلاصـــة للبلـــدان غ
ــــرية اجلزريـــة  والــدول الناميــة الصغ
(عـن طريـق برنـامج العمـــل للتنميــة 
ــــرية  املســتدامة للــدول الناميــة الصغ
ـــدورة االســتثنائية  اجلزريـة ونتـائج ال
الثانية والعشرين للجمعية العامة) 

املساعدة اإلمنائية الرمسية اليت تتلقاهـا ٣٦ - 
البلــدان غــري الســاحلية بالنســــبة إىل 

إمجايل الدخل القومي 

النسبة املئوية ١٣,٠٦,٦

املساعدة اإلمنائية الرمسية اليت تتلقاهـا ٣٧ -  
الـــدول اجلزريــــة الصغــــرية الناميــــة 

كنسبة من إمجايل الدخل القومي 

النسبة املئوية ٢,١ ٥,٣ 

 الوصول إىل األسواق   
اهلــــدف ١٥ – املعاجلــــة الشـــــاملة 
ملشاكل ديون البلدان الناميـة باختـاذ 
ـــــى املســــتويني الوطــــين  تدابـــري عل
والـدويل جلعـل حتمـل ديوـــا ممكنــا 

على املدى الطويل 

نسـبة الصـــادرات اإلمجاليــة للبلــدان ٣٨ - 
الناميـة وأقــل البلــدان منــوا (حســب 
القيمة وباستثناء األسلحة) املسموح 
ـــــوم إىل  بدخوهلـــا معفـــاة مـــن الرس

البلدان املقدمة النمو(ن) 

النسـبة املئويـة للصـــادرات مــن ٤٩٦٥
ــــدم  البلــدان الناميــة (يرجــع أق
األرقـــــام املتاحـــــــة إىل عــــــام 

 (١٩٩٦

النسـبة املئويـة للصـــادرات مــن ٧٧٦٦   
أقـل البلـدان منـوا (يرجـع أقـــدم 
األرقـــــام املتاحـــــــة إىل عــــــام 

 (١٩٩٦
متوسـط التعريفـات اجلمركيــة  الــيت ٣٩ -  

تفرضها البلدان املتقدمـة النمـو علـى 
املنتجـــات الزراعيــــة واملنســــوجات 

وامللبوسات من البلدان النامية(س) 

ــــــة للتعريفـــــات ٦,٨٥,٨ النســــبة املئوي
املفروضـــة علـــى املنســــوجات 
(يرجع أقدم األرقام املتاحة إىل 

عام ١٩٩٦) 
ــــــة للتعريفـــــات ١٠,٦٩,٨    النســــبة املئوي

ـــــى امللبوســــات  املفروضـــة عل
(يرجع أقدم األرقام املتاحة إىل 

عام ١٩٩٦) 
تقديـر اإلعانـات الزراعيـة  يف بلــدان ٤٠ -  

منظمـة التعـــاون والتنميــة يف امليــدان 
االقتصادي كنسبة مئوية مـن ناجتـها 

احمللي اإلمجايل 

النسبة املئوية ١,٣ ١,٩ 

نســـبة املســـاعدة اإلمنائيـــــة الرمسيــــة ٤١ -  
املقدمة لبناء القدرات التجارية 

 غري متاحغري متاح

ــــــى حتمـــــل    اســــتدامة القــــدرة عل
الديون(ع) 
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العــدد الكلــي للبلــدان الــيت بلغــــت ٤٢ -  
مرحلــة اختــاذ قــرار بشــــأن مبـــادرة 
البلدان الفقرية املثقلة بالديون  والـيت 
بلغت مرحلة االستيفاء (تراكمي) 

اليت بلغت مرحلة اختاذ قرار ٢٦ ٢٢ 

اليت بلغت مرحلة االستيفاء ٥ ١    
ختفيــف الديــن املتعــهد بــه مبوجـــب ٤٣ -  

مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون
باليـــــني دوالرات الواليــــــات ٤١ ٣٤ 

املتحدة (تراكمي) 
تكاليف خدمة الديون كنسبة مئويـة ٤٤ -  

من صادرات البضائع واخلدمات  
البلــــدان ذات الدخــــــل املنخفـــــض 

واملتوسط 

النسبة املئوية ١٨ ١٨ 

اهلـدف ١٦ – التعـاون مـــع البلــدان 
الناميـة لوضـع وتنفيـذ اســتراتيجيات 
تتيح للشباب عمال الئقا ومنتجا 

معـدل البطالـة لـدى الشـــباب الذيــن ٤٥ - 
تتراوح أعمارهم ما بـني ١٥ و ٢٤ 
ســنة، حســـب اجلنـــس، واإلمجـــايل 

العاملي 

النسبة املئوية   

(يرجع أقدم األرقام املتاحة إىل ١٠,٣ ١٠ العامل   
عام ١٩٩٥، وأحدثها إىل عام 

 (١٩٩٩
اهلدف ١٧ – التعاون مع شـركات 
املســتحضرات الصيدالنيــة إلتاحــــة 
العقاقـري األساسـية بأسـعار ميســورة 

يف البلدان النامية 

ــــــن ميكنـــــهم ٤٦ -  نســــبة الســــكان الذي
ــــري األساســـية  احلصــول علــى العقاق

بأسعار ميسورة بشكل مستدام 

النسبة املئوية    
 

(يرجع أقدم األرقام املتاحة إىل ٧٠ ٦٣ العامل   
عام ١٩٨٧، وأحدثها إىل عام 

 (١٩٩٩
 ٦٥ ٥٥ البلدان النامية   
 ٩١ غري متاح البلدان املتقدمة النمو   
   أفريقيا   
 ٨٣ غري متاح مشال أفريقيا   
 ٤٧ غري متاح أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  
   آسيا   
 ٨٤ غري متاح شرق آسيا   
 ٤٤ غري متاح جنوب وسط آسيا   
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 ٧٧ غري متاح جنوب شرق آسيا   
 ٨٦ غري متاح غرب آسيا   
أمريكـا الالتينيـة ومنطقـــة البحــر   

الكارييب 
 ٦٤ غري متاح 

 ٧٧ غري متاح أوقيانوسيا   
اهلـدف ١٨ – التعـاون مـع القطـــاع 
اخلاص إلتاحة فوائد التكنولوجيـات 
ـــــــا  اجلديـــــدة، وخباصـــــة تكنولوجي

املعلومات واالتصال 

عـدد خطـوط اهلـاتف واالشــتراكات ٤٧ - 
يف اهلــاتف اخللــوي لكــل ١٠٠ مــن 

السكان  

لكــــل ١٠٠ مــــــن الســـــكان   
ــة  (يرجـع أحـدث األرقـام العاملي
املتاحة بالنسبة للبلدان املتقدمـة 
النمو والنامية إىل عام ٢٠٠١) 

٣٢,٣ ١٠,١ العامل   
١٦,٨ ٢,٤ البلدان النامية   
٩٦,٣ ٣٧,٩ البلدان املتقدمة النمو   

 

عـــدد احلواســـيب الشـــخصية قيـــــد ٤٨ -  
االستخدام لكل ١٠٠ مـن السـكان 
ـــل  وعــدد مســتخدمي اإلنــترنت لك

١٠٠ من السكان 

   

  احلواسيب الشخصية   
٩,٤ ٢,٣ العامل   
٢,٤ ٠,٣ البلدان النامية   
٣٢,٥ ٨,٥ البلدان املتقدمة النمو   

عدد احلواسيب الشخصية قيد 
ـــــن  االســـتخدام لكـــل ١٠٠ م
السكان (يرجع أحدث األرقام 
العامليـة املتاحـة بالنسـبة للبلـــدان 
املتقدمة النمــو والناميـة إىل عـام 

 (٢٠٠١
  مستخدمو اإلنترنت   
٨,١ ٠,٠٥ العامل   
٣٠,٣ ٠,٤١ البلدان النامية   
٢,٨ ٠,٠٠ البلدان املتقدمة النمو   

ـــــترنت  عـــدد مســـتخدمي اإلن
لكل ١٠٠ من السكان (يرجع 
أحـدث األرقـام العامليـة املتاحـــة 
بالنسـبة للبلـدان املتقدمـة النمـــو 

والنامية إىل عام ٢٠٠١) 
  

احلواشي 
مجيع بيانات عام ٢٠٠٠ تشـري إىل أحـدث األرقـام املتاحـة. مجيـع بيانـات عـام ١٩٩٠ تشـري  (أ)

إىل أقدم األرقام املتاحة. وعندما ال تتوافر بيانات عاملية أو إقليمية إضافية يشار إىل ذلك. 
كُتبت بيانات املؤشرات اليت �تسري حسب اخلطـة� حنـو حتقيـق اهلـدف خبـط مـائل وحبـروف  (ب)

ثخينة للتأكيد عليها. 
(ج) تقيـس نسـبة فجـوة الفقـر مـدى جسـامة الفقـر، معـربا عنـها كنسـبة مئويـة خلـط الفقـر. وهــي 
نتيجة ضرب نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر يف الفرق بني خط الفقر ومتوسـط 
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دخـل السـكان الذيـن يعيشـون دون خـط الفقـر. فمثـال إذا كـــان ٣٠ يف املائــة مــن الســكان 
يعيشـون حتـت خـط الـدوالر الواحـد يف اليـوم، وكـان متوسـط اسـتهالك هـــؤالء الســكان أو 
دخلـهم أقـل مـن خـط الفقـر بعشـــرين ســنتا (أي يســاوي ٨٠ ســنتا مــن ســنتات الواليــات 

املتحدة)، فإن نسبة فجوة الفقر تساوي ٦ يف املائة.  
األرقام املبينة هنا هي تقديـرات حبـوث البنـك الـدويل، وتسـتند إىل االسـتهالك مقيسـا كنسـبة  (د)

مئوية تراكمية من الدخل أو اإلنفاق العاملي. واألرقام هي تقديرات حبوث البنك الدويل. 
نظرا لغياب البيانات عن هذا العام، مل تشمل الواليات املتحدة وكندا يف هذا املتوسط.  (هـ)

منظمة األمن والتعاون يف أوروبا.  (و)
يرجع أحدث البيانات املتاحـة إىل عـام ١٩٩٥. والبيانـات املقدمـة يف عـام ١٩٩٠ غـري قابلـة  (ز)

للمقارنة، وبالتايل ال ميكن استخدامها لتحليل االجتاهات. 
الواقي الذكري هو وسيلة منـع احلمـل الوحيـدة الفعالـة يف منـع انتقـال فـريوس نقـص املناعـة.  (ح)
ويفيد معدل انتشار موانع احلمل أيضا يف تتبع التقدم احملقق حنو غايات أخرى تتعلق بالصحـة 
والشؤون اجلنسانية والفقر. نظرا ألن معدل استخدام الواقي الذكري ال يقاس إال يف أوسـاط 
النساء املقترنات بشريك، فإنـه سـوف يسـتكمل مبؤشـر يتعلـق باسـتخدام الواقـي الذكـري يف 
حـاالت التعـرض الشـديد خلطـر العـدوى. وسـتعزز هـذه املؤشـــرات مبؤشــر يتعلــق باملعــارف 
واألفكار اخلاطئة عن فريوس نقص املناعة/اإليدز يف أوساط السكان الذيـن تـتراوح أعمـارهم 

بني ١٥ و ٢٤ عاما. 
ـــني صفــر و ١٤ عامــا يف ايــة  العـدد التقديـري لألطفـال األحيـاء الذيـن تـتراوح أعمـارهم ب (ط)
٢٠٠١، الذين فقدوا أحد والديهم أو كليهما بفعل اإليدز. ويف املسـتقبل سـوف يقـاس هـذا 

الرقم بنسبة اليتامى إىل غري اليتامى بني سين ١٠ و ١٤ الذين حيضرون املدرسة. 
تقاس الوقاية بالنسبة املئوية للسكان الذين تقل أعمــارهم عـن ٥ سـنوات الذيـن ينـامون حتـت  (ي)
ناموسـيات معاجلـة مببيـدات احلشـرات؛ ويقـاس العـالج بالنسـبة املئويـــة للســكان الذيــن تقــل 

أعمارهم عن ٥ سنوات الذين يتلقون عالجا مناسبا. 
تتعلق البيانات بالبلدان املتقدمة النمو.  (ك)

األرقام عبارة عن تقديرات أولية قدمتها منظمة الصحة العاملية.  (ل)
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي/جلنة املساعدة اإلمنائية.  (م)

يستثىن منها النفط، وتستثىن منها أيسلندا والنرويج.  (ن)
تستثىن منها أيسلندا والنرويج وسويسرا. وال تتوافر التعريفات اجلمركية اليت تفرضـها البلـدان  (س)

املتقدمة النمو على املنتجات الزراعية الواردة من البلدان النامية. 
بدأت مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون يف عــام ١٩٩٦. ويرجـع أقـدم األرقـام املتاحـة إىل  (ع)

عام ٢٠٠٠، وأحدثها إىل عام ٢٠٠٢. 
 


