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  الفصل األول
  مقدمة    

يف هذا العام املنصرم، ابتعد العامل عن شفا الكساد االقتـصادي الـشامل الـذي أوشـك                   - ١
ولـيس مـن شـك يف أن        . أن يسقط يف إساره وبدأ يـشهد البـشائر األوىل النتعـاش عـاملي مقبـل               

. االنتعاش ال يزال هشا وغـري منـتظم، وأنـه ال ضـمان حيـول دون حـدوث انتكاسـة يف مـساره                   
ال مرتفعة بدرجة غري مقبولة، ومعدالت العمالة املعرضـة خلطـر البطالـة             ال تز فمعدالت البطالة   
ــاد  ــدالع     . تواصــل االزدي ــصادي، وان ــرّجح أن ختتفــي مــن املــشهد حــاالت التقلــب االقت وال ي

، والتحديات الـيت هتـدد األمـن الغـذائي، واإلجهـادات الـيت تنـوء          ةالرتاعات، والكوارث الطبيعي  
ف إىل ذلـك أن التحلـيالت الـيت أجرهتـا األمـم املتحـدة تـبني أنـه                   ويضا. حبملها املوارد الطبيعية  

 تبذل جهودا ضخمة لتشجيع النمو وحتفيز االنتعاش، فإن هـذه           تم أن احلكومات ما برح    غبر
  . اجلهود مل تف دائما باحتياجات الفقراء وغريهم من الفئات األشد ضعفا

 ملؤها التفـاؤل إىل واقـع كـان    وعلى الرغم من ذلك، هناك ما يربر النظر بعني جديدة        - ٢
واملقـصود بـذلك   . سابقا حمفوفا بتكهنات متـشائمة بالنـسبة ملاليـني البـشر يف شـىت أحنـاء العـامل          

حتديدا هو أن هناك تالقيا بني عدة عناصـر مهمـة سيـساعد علـى هدايـة مـسرية األمـم املتحـدة                       
دد لتوجيــه مــسريهتا يف فــاألمم املتحــدة لــديها إطــار حمــ. ة بالــشكوكلــعــرب هــذه األوقــات احلاف

ــة    ــة لأللفي ــة واألهــداف اإلمنائي وهــي متلــك مــن املــوارد ومــن   . العمــل، يتمثــل يف إعــالن األلفي
املعارف القدر الكـبري الـذي يـساعدها علـى التـصدي للتحـديات الراهنـة، وتتـوافر هلـا بـصورة                      

ألكادمييــة متزايــدة شــراكات متينــة مــع قطــاع األعمــال التجاريــة واجملتمــع املــدين واألوســاط ا   
  . ستساعد على االرتقاء مبستوى جماهبتها هلذه التحديات

ولن يكون ممكننا اعتمـاد هـذه التـدابري إال إذا أصـبح مبقـدور األمـم املتحـدة أن حتـشد             - ٣
وقـد حاولـت املنظمـة طـوال الـسنة املاضـية         . عنصر القيادة واإلرادة الـسياسية العامليـة اجلماعيـة        

بيد أن هذه مهمة ال ميكن للمنظمة مبفردها أن تنجزهـا           . هذه اإلرادة  وتوليد   توفري هذه القيادة  
ق مجيع الـدول األعـضاء، الناميـة منـها     ابنجاح، بل ال بد أن تشارك فيها على حنو دؤوب وسبّ      

واملتقدمة النمو على السواء، وخباصة يف االجتماع العام الرفيع املستوى للجمعية العامـة بـشأن               
  . سبتمرب/فية الذي سينعقد يف أيلولاألهداف اإلمنائية لألل

ــسنوات          - ٤ ــدى ال ــى م ــا األعــضاء عل ــة ودوهل ــك، جيــب أن تعمــل املنظم وإضــافة إىل ذل
ــدابري        ــصدد عــن طريــق اختــاذ بعــض الت ــل خطــى التقــدم يف هــذه ال ــة علــى تعجي اخلمــس التالي

االسـتثمار  وتشمل هذه التدابري اعتماد وسائل مبتكرة لتـوفري مـا يلـزم مـن التمويـل و           . اإلضافية
ألنشطة توفري املنافع العامة العاملية، وختصيص املوارد من أجـل تعزيـز الـسالم واألمـن، وحـشد                  
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اإلمكانيات للوفاء باالحتياجات الالزمة يف جمـال املـساعدة اإلنـسانية وبـشأن حقـوق اإلنـسان                 
  . يف مجيع أحناء العامل

إىل العمل ضـرورة ملحـة أكثـر مـن     ويف هذه البيئة احلافلة بالتحديات، أصبحت املبادرة      - ٥
إن  ويتمثل واحد من أهم االختيـارات الـيت تواجـه املنظمـة حاليـا يف مـسألة مـا                  . أي وقت مضى  

  . كانت ستعمد إىل استغالل قوة من أعظم قوى التغيري اإلجيايب يف العامل أمجع، أال وهي املرأة
ه مـن القـوة والديناميـة للتـصدي         واملرأة ميكن أن توفر للعامل ما هو يف أّمس احلاجة إليـ             - ٦

فهي القاعدة األساسية اليت ال بـد أن تـرتكن إليهـا           . ملا يواجهه من حتديات على النطاق العاملي      
واملرأة إذا مت متكينها هـي الـيت سـُتربئ          . ركائز السالم واألمن واحترام حقوق اإلنسان والتنمية      

حتفز النمو االقتـصادي، وتقـيم عمـاد    ش األسواق وعجراح اجملتمعات اليت مزقتها احلروب، وتن    
وبـدون مـشاركتها    . األسرة، وتكافح مـن أجـل العدالـة وحقـوق اإلنـسان والكرامـة اإلنـسانية               

  . ينهض باألعباء املوضوعة على كاهلهنمشاركة تامة، لن يكون مبقدور النظام الدويل أ
نـهاج عمـل    ويف هذا العام الـذي يـشهد الـذكرى الـسنوية اخلامـسة عـشرة إلعـالن وم                   - ٧

بيجني والسنة العاشرة من سنوات املسعى العـاملي إىل حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، هنـاك                   
املساواة بني اجلنسني ومتكـني املـرأة       : رسالة واضحة أمام أعني الدول األعضاء واملنظمة هي أن        

  . ميعهدفان ال غىن عن حتقيقهما وجيب أن تنهض هبما األمم املتحدة حتقيقا لصاحل اجل
 كثرة كبرية من اجملتمعات، ال يزال التمييز يكتنف بصورة مستمرة سبل االنتفـاع              يفو  - ٨

باألراضي والتكنولوجيا والتمويل والوظائف والتعليم، ممـا يقمـع روح العمـل احلـر لـدى املـرأة             
 والعنـف الـذي ينـال   . وحيكم عليها باإلمالق ويهوي هبا إىل مرتبـة املـواطن مـن الدرجـة الثانيـة           

ثارهـا، ويقـوض االسـتقرار والـسالم والتنميـة          آ املرأة جبميع أشكاله، يلحق هبـا معانـاة ال متحـىّ          
  . على املستوى االجتماعي

 تـشجيع األمـم املتحـدة علـى         علـى  ٢٠١٠ األمـني العـام يف عـام         لوهلذا الـسبب، يعمـ      - ٩
ــها مــن العنــف و      ــدعم للــربامج الــيت تــستهدف متكــني املــرأة ومحايت املمارســات إيــالء كامــل ال

  .ضاء بزمام القيادة يف هذا الصددوال بد أن تأخذ الدول األع. التمييزية
وعلى مدار العقد املاضي، متكن اجملتمع الدويل من إحراز تقدم كبري على طريـق احلـد                  - ١٠

ولــدى . مــن الفقــر وتعزيــز التنميــة املــستدامة وتــأمني الــسالم واالســتقرار وتعزيــز متكــني املــرأة  
وينبغـي هلـم   . العقد املقبل، ينبغي للمنظمة والدول األعضاء أن يكونوا أكثر طموحاالتطلع إىل  

أن يعملــوا ســويا علــى تقويــة املنظمــة حبيــث ميكنــها أن تــصبح حمــورا للعمــل املتعــدد األطــراف  
إذا ما مت حشد هـذه القـوى اجلماعيـة، ميكـن أن يتحقـق مـستقبل أكثـر           و. وحمركا حمفزا للتغيري  
  . ميعإشراقا من أجل اجل
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  الفصل الثاين
  حتقيق النتائج من أجل أشد الناس احتياجا    

 هو العام احلاسم للوفاء بالوعود اليت تعهـدت األمـم           ٢٠١٠أخذ يتجلى حاليا أن عام        - ١١
أي الوعـد  : املتحدة واجملتمع الدويل بإجنازها من أجل أشد الناس احتياجـا يف شـىت أحنـاء العـامل             

لأللفية، والوعد بإحالل السالم يف مناطق الرتاع وحفـز االنتعـاش مـن             بإجناز األهداف اإلمنائية    
ــانون        ــيادة القـ ــسان وسـ ــوق اإلنـ ــز حقـ ــد بتعزيـ ــة، والوعـ ــوارث الطبيعيـ ــات والكـ ــار الرتاعـ آثـ

تـذكرة   يتوقد تفجرت من الزلزال املفجع الـذي أصـاب هـاي          . والدميقراطية على مستوى العامل   
 بــد للمنظمــة ودوهلــا األعــضاء مــن أن تكــون متأهبــة   بالغــة القــوة بالتحــديات املعقــدة الــيت ال 

  . وجمهزة للتصدي هلا
وبرغم أن التحديات املاثلة حتديات هائلة، فإن التجربة أثبتت أنـه حينمـا تكـون هنـاك          - ١٢

التزامات قوية تدعمها سياسات سليمة ومـوارد كافيـة، ميكـن الوفـاء جبميـع االحتياجـات وإن                   
  . عظمت وميكن إحراز تقدم حقيقي

  
  التنمية  -ألف   

خالل العقدين املاضـيني، اللـذين شـهدا إقـرار األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة املتفـق عليهـا                      - ١٣
وتـشكل  . دوليا، حدث حتول هو األول من نوعه يف الطريقة اليت يفكر هبا العامل بشأن التنميـة               

ري مـسبوق    ملـسعى مجـاعي غـ      حجـر األسـاس   ، علـى وجـه اخلـصوص،        األهداف اإلمنائية لأللفية  
  . ملعاجلة األبعاد الكثرية للفقر وعدم املساواة، ولبناء شراكة عاملية من أجل التنمية

والــدول األعــضاء، بتحديــدها واعتناقهــا لألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، وضــعت التنميــة     - ١٤
البشرية يف موضع الصدارة وعزمت على أال تدخر جهدا يف حتويـل عاملنـا إىل عـامل أكثـر أمانـا       

  . أكثر إنصافا وأقوى استدامة وأوفر ازدهاراو
  

  األهداف اإلمنائية لأللفية وغريها من األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا  -  ١  
ليه لتحقيق األهـداف اإلمنائيـة      ععلى مبعدة مخس سنوات من املوعد املستهدف املتفق           - ١٥

وقد قطعت املنظمـة    .  غري مضمون  ، ال يزال النجاح يف املتناول ولكنه      ٢٠١٥لأللفية، أي عام    
بيد أن التقدم احملـرز يـشوبه التبـاين، والثغـرات           . ودوهلا األعضاء أشواطا كبرية يف هذا املضمار      

وسـيلزم أن يبـذل اجلميـع جهـودا مكثفـة           . كبرية، والتحـديات أضـيفت إليهـا حتـديات جديـدة          
  . لتعجيل خطى التقدم صوب التحقيق التام لألهداف
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تقدم متوازنا فيما بني املناطق يف جمال احلد مـن الفقـر، وهـو مهـدد بـاخلطر                  ومل يكن ال    - ١٦
أي علـى   (، بلغ عدد الذين يعيشون يف فقـر مـدقع           ٢٠٠٥عام  ويف  . حاليا يف بعض أحناء العامل    

ــا١,٢٥أقــل مــن   ــسمة، بعــد أن كــان   ١,٤)  دوالر يومي ــون ن ــسمة يف عــام  ١,٨ بلي ــون ن  بلي
وتفيــد التقــديرات املــستكملة حــديثا  .  يف الــصني، وقــد حــدث معظــم هــذا االخنفــاض ١٩٩٠

املستمدة من البنك الدويل أنه نتيجة ملا حدث من أزمات مالية واقتـصادية يف اآلونـة األخـرية،                  
 مليـون  ٦٤سيلتحق مبن يعيشون يف هوة الفقر املدقع حبلول هناية هذا العامل عـدد إضـايف قـدره      

قتـصادي يف البلـدان الناميـة يتمتـع مبـا يكفـي             وعلى الرغم من ذلك، فإن زخم النمو اال       . نسمة
من القوة إلدامـة مـسرية التقـدم علـى طريـق مكافحـة الفقـر علـى حنـو جيعـل العـامل قـادرا علـى                            

  . الوفاء هبدف احلد من الفقر
حتقيق العمالة الكاملة وتوفري العمـل      ”ويف حني أنه ال يوجد موعد حمدد إلجناز هدف            - ١٧

والـسببان  . س بوسع أحـد مـن البلـدان أن يـزعم أنـه بلـغ هـذا اهلـدف                  ، فإنه لي  “الكرمي للجميع 
الرئيسيان الستمرار الفقر واالرتفاع يف أعداد العاملني الفقراء مها نقص التقدم يف إجيـاد فـرص            
ــة يف كــثري مــن املنــاطق        ــة الزراعي ــاطق احلــضرية، وركــود اإلنتاجي ــتج يف املن العمــل الكــرمي املن

لغذائي أيضا تأثرا خطريا من جـراء حرمـان املـرأة مـن فـرص اسـتغالل                 وقد تأثر األمن ا   . الريفية
ــى االئتمــا       ــع ذلــك مــن حرماهنــا مــن فــرص احلــصول عل ــا يتب  واملــدخالت ناألراضــي، مــع م

وقــد أصــيب التقــدم مبزيــد مــن الــضعف بــسبب أزمــيت الغــذاء والطاقــة  . واخلــدمات اإلرشــادية
  .واألزمة املالية واالقتصادية العاملية

 حنــو حتقيــق هــدف التعلــيم االبتــدائي، حيــث ٢٠٠٠حتقــق تقــدم رائــع منــذ عــام وقــد   - ١٨
وكان ازديـاد نـسبة     . اجتازت نسبة االلتحاق يف عديد من البلدان النامية عتبة التسعني يف املائة           

وهنــاك . االلتحــاق بــالتعليم االبتــدائي ســريعا بــأكرب قــدر يف أفريقيــا جنــوب الــصحراء الكــربى
االرتفـاع الـسريع يف نـسبة االلتحـاق قـد يـسبب ضـغوطا غـري مناسـبة                    ابعض القلق من أن هـذ     

  . على قدرة املدارس واملعلمني على توفري التعليم ذي النوعية اجليدة
ــالتعليم          - ١٩ ــسبة االلتحــاق ب ــسني يف ن ــني اجلن ــد املاضــي، ضــاقت الفجــوة ب وخــالل العق

لثانوي، الذي هـو مهـم بـصفة        أما التقدم على مستوى التعليم ا     . االبتدائي، ولكن مبعدل بطيء   
خاصة بالنسبة لـتمكني املـرأة، فقـد كـان معدلـه أبطـأ مـن ذلـك، بـل وبـدأ مـساره يـنعكس يف                         

  . بعض احلاالت
وال تزال معاجلة مشكلة عدم املساواة بني اجلنسني وحتقيق متكني املـرأة ميـثالن هـدفني                  - ٢٠

وعلـى مـستوى العـامل، زادت    . من أصعب األهداف، مبا لذلك من نتائج على مجيع القطاعات   
، فبلــغ متوســطها حــصة املــرأة مــن املقاعــد الربملانيــة علــى الــصعيد الــوطين ولكــن مبعــدل بطــيء 
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در إىل تطبيـق  ابيد أن عددا من البلدان النامية بـ . ٢٠١٠يناير /يف املائة حبلول كانون الثاين  ١٩
يع يف قيـق تقـدم سـر    حت للمـرأة مـن أجـل        بعض التدابري اخلاصة املؤقتة، ومنها ختـصيص حـصص        

  .هذا اجملال
ويسبب العنف ضـد املـرأة والفتـاة أضـرارا ال ميكـن قبوهلـا ويـشكل عقبـة كـأداء أمـام                         - ٢١

وإدراكا لذلك، هتـدف محلـة األمـني العـام     . حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية على مستوى العامل  
دان علـى اعتمـاد وإنفـاذ       ىل تشجيع البلـ   إ“ متحدون من أجل إهناء العنف ضد املرأة      ”: املسماة

قوانني وطينة للتصدي للعنف ضد املرأة والفتاة جبميع أشكاله واملعاقبـة عليـه، واعتمـاد وتنفيـذ                 
ة القطاعات، وتعزيـز أنـشطة مجـع البيانـات بـشأن معـدالت حـدوث                ة متعدد نيخطط عمل وط  

عيـة، والتـصدي   العنف ضد املرأة والفتاة، وزيادة الوعي لـدى اجلمهـور وتعزيـز التعبئـة االجتما      
  . للعنف اجلنسي يف حاالت الرتاع

وقد حتقق تقدم ملموس فيما يتعلق باألهداف املتصلة بالـصحة مـن األهـداف اإلمنائيـة                  - ٢٢
فعلى مستوى العامل، اخنفض عدد الوفيات سنويا من األطفـال دون سـن اخلامـسة مـن          . لأللفية
الـذين يتلقــون عالجـا لفــريوس   أمـا عــدد  ). ٢٠٠٨( ماليــني ٨,٨إىل ) ١٩٩٠( مليونـا  ١٢,٥

نقص املناعة البشرية مبـضادات الفريوسـات العكوسـة يف البلـدان املنخفـضة الـدخل واملتوسـطة                  
غــري أن ). ٢٠٠٨-٢٠٠٣(الــدخل فقــد زاد مبقــدار مخــسة أمثــال علــى مــدى مخــس ســنوات  

حيـث  معدالت إصابة النساء بفريوس نقص املناعة البشرية تواصل االزديـاد يف بعـض املنـاطق،                
وقـد  . تنهض النساء والفتيات بقدر غري متناسـب مـن عـبء تـوفري الرعايـة ملـن أصـاهبم املـرض                    

أحرز قدر ضخم من التقدم يف خفض الوفيات الناجتـة عـن احلـصبة ويف تـوفري وسـائل التـدخل        
ض حـــاد يف عـــدد الوفيـــات الناجتـــة ويـــشمل هـــذا حـــدوث اخنفـــا. ملكافحـــة املالريـــا والـــسل

ة املالريــا بــدأت فريقيــا مــع وجــود مؤشــرات تــرجح أن تــدابري مكافحــ احلــصبة يف أحنــاء أ عــن
  . مثارها تؤيت
وعلى الرغم من ذلك، يتضح من االجتاهات الراهنـة، أنـه ال يـرجح لبلـدان عديـدة أن               - ٢٣

، وخباصـــة يف جمــال خفــض الوفيـــات   ٢٠١٥حتقــق األهــداف املتــصلة بالـــصحة حبلــول عــام      
وال تزال فرص احلـصول علـى خـدمات الـصحة         . أدىن درجة النفاسية، الذي قلّ فيه التقدم إىل       

  . اإلجنابية غري كافية يف األماكن اليت تتعرض فيها صحة املرأة ألشد املخاطر
وعلى الرغم من حدوث زيادة يف نسبة الـوالدات الـيت تـتم مبـساعدة عـاملني صـحيني                     - ٢٤

ــك مــن     ــة، وذل ــاطق النامي ــام  ٥٣مهــرة يف املن ــة يف ع ــام  ٦٣ىل  إ١٩٩٠ يف املائ ــة يف ع  يف املائ
الـيت أجريـت مـؤخرا وجـدت أن املعـدل           األكادمييـة   ، فإن إحـدى الدراسـات التحليليـة         ٢٠٠٨

، وهـو   ٢٠٠٨ و   ١٩٩٠ يف املائة فيما بني عامي       ١,٣السنوي الخنفاض الوفيات النفاسية بلغ      
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احملـدد يف    لتحقيـق اهلـدف      الـالزم  يف املائـة     ٥,٥ما يقل بقدر كبري عن معدل االخنفـاض البـالغ           
وميثل توفري الرعاية الصحية اخلاصة باألمومـة للنـساء الفقـريات           . إطار األهداف اإلمنائية لأللفية   

  .لى القلق بشكل خاص يف هذا الصددونساء املناطق الريفية شاغال من الشواغل الباعثة ع
ميـاه  وقد حتقق قدر من التقدم حنو ختفيض نسبة من ال تتوافر هلم سبل احلـصول علـى                    - ٢٥

فقد ارتفعت نسبة من يتوافر هلـم مـصدر ُمحـّسن للميـاه يف البلـدان الناميـة                  . نظيفة إىل النصف  
ولكـن نـسبة الـذين تتـوافر        . ٢٠٠٨ يف املائـة يف عـام        ٨٤ إىل   ١٩٩٠ يف املائـة يف عـام        ٧١من  

 ١٩٩٠ نقطــة مئويــة فقــط فيمــا بــني عــامي      ١١هلــم مرافــق صــحية ُمحــّسنة زادت مبقــدار     
 مليون على األقل من ساكين األحيـاء الفقـرية         ١٠٠أن هدف حتسني معيشة     وثبت  . ٢٠٠٨ و

  . أقل طموحا بكثري مما يلزم لعكس اجتاه التزايد يف أعداد ساكين األحياء الفقرية
 حــىت اآلن، جنــح تنفيــذ بروتوكــول مونتريــال يف اإلهنــاء التــدرجيي   ١٩٨٦ومنــذ عــام   - ٢٦

. ن مجيـع املـواد املـستنفدة لـألوزون اخلاضـعة للرقابـة        يف املائة م   ٩٨إلنتاج واستخدام أكثر من     
وعلــى العكــس مــن ذلــك، كــان معــدل ازديــاد انبعاثــات ثــاين أكــسيد الكربــون خــالل الفتــرة  

ــه خــالل   ٢٠٠٤-١٩٩٥ ، وال يــزال هــذه ١٩٩٤-١٩٧٠الفتــرة  أعلــى بكــثري ممــا كــان علي
ــري   ــستمرا دون تغ ــاه م ــة ال   . االجت ــصافية إلزال ــدالت ال ــضت،   ويف حــني أن املع ــد اخنف ــات ق غاب

ألسباب منها جزئيا جهـود إعـادة زراعـة الغابـات، فإنـه مـا زال ُيفقـد حاليـا كـل سـنة حـوايل                          
ومل يتحقـق هـدف خفـض معـدل         .  ماليني هكتار من الغطاء احلرجي على مستوى العامل        ٥,٦

 نـوع مـن أنـواع النبـات     ١٧ ٠٠٠وال يزال حنـو   . ٢٠١٠فقدان التنوع البيولوجي حبلول عام      
يوان معرضة لالنقراض من جـراء أخطـار رئيـسية مثـل فـرط االسـتهالك، وفقـدان املوئـل،                     واحل

  . ، والتلوث، وتغري املناخاملزامحةاألحيائية واألنواع 
. ون دوالريــ بل١٢٠ زهــاء ٢٠٠٩وبلغــت املــساعدة اإلمنائيــة الرمسيــة املقدمــة يف عــام   - ٢٧

إىل املبلـغ املزمـع تقدميـه       ) ٢٠٠٩ عـام    بأسـعار ( بليون دوالر    ٢٠وسيلزم إضافة تدفقات تناهز     
املساعدة اإلمنائية الرمسية الـذي حددتـه جمموعـة الثمانيـة يف غلـن              دف  هذا العام، كي يتحقق ه    

وسـيلزم مـن هـذا      . ٢٠٠٩ بليون دوالر بأسـعار عـام        ١٤٦، والذي يقارب    ٢٠١٠إيغلز لعام   
، بلغـت  ٢٠٠٨ويف عـام  . أفريقيـا  بليون دوالر للوفـاء بااللتزامـات املتعلقـة ب         ١٦املبلغ اإلضايف   

 يف املائـة مـن جممـوع        ٠,٠٩املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة إىل أقل البلدان منوا نـسبة تكـافئ             
ــة التابعــة ملنظمــة التعــاون       ــة املــساعدة اإلمنائي الــدخل القــومي اإلمجــايل ببلــدان األعــضاء يف جلن

عــن نــصف هــذه البلــدان األعــضاء  ، حيــث اســتوىف عــدد يقــل يوالتنميــة يف امليــدان االقتــصاد
 يف ٠,٢٠ إىل ٠,١٥اهلدف احملدد له للمعونة املقدمة إىل أقل البلـدان منـوا، الـذي يتـراوح مـن             

  .لقومي اإلمجايلااملائة من الدخل 
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وجيــري حاليــا اختــاذ عــدد مــن املبــادرات املهمــة لتعجيــل خطــى التقــدم صــوب حتقيــق    - ٢٨
، ٢٠٠٩ويف عـام    .  األهداف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا دوليـا         األهداف اإلمنائية لأللفية وغريها من    

وعلى سبيل املتابعة ملؤمتر األمم املتحدة املتعلـق باألزمـة املاليـة واالقتـصادية العامليـة وتأثريهـا يف                   
التنمية، كلفت اجلمعية العامة فريقا عامال خمصصا مفتوح العضوية مبعاجلة جمموعة متنوعة مـن              

وقد ركز الفريق العامـل علـى التخفيـف     . جمايل التصدي لألزمة واإلصالح   التحديات املاثلة يف    
األمـم املتحـدة يف     من آثار األزمة االقتصادية يف التنمية، ومـسائل إصـالح الـنظم، وتعزيـز دور                

  . جمال احلوكمة االقتصادية العاملية
كة ملواجهــة صــل منظومــة األمــم املتحــدة التقــدم يف تنفيــذ مبادراهتــا التــسع املــشتر اوتو  - ٢٩

األزمات، اليت ترمي إىل مساعدة البلدان على حتمـل وطـأة التـأثري املتـداعي لألزمـة االقتـصادية                   
والتعايف منه، مبا يف ذلك مبادرة احلد األدىن للحماية االجتماعية، وامليثاق العاملي لتـوفري فـرص                

 تكاتفت املنظومـة    وبقدر مماثل من التركيز على موضوع العمالة وفرص العمل الكرمي،         . العمل
يف صوغ خطة عمل لعقد األمم املتحدة الثاين للقضاء على الفقر، ُيتـوخى أن تـسهم يف زيـادة                   
ــصادية        ــة االقت ــصدي لألزم ــة للت ــة علــى نطــاق املنظوم ــساق والتكامــل بــني اجلهــود املبذول االت

  . وتأثرياهتا املستمرة
ىل توجيــه خطــة  إة امللحــة وعلــى وجــه اإلمجــال، ُتــربز جتربــة الــسنة املاضــية احلاجــ         - ٣٠

اإلمنائيـة حنـو جعـل االسـتراتيجيات اإلمنائيـة اسـتراتيجيات مملوكـة وطنيـا جتمـع بـني                 األولويات  
وينبغـي أن تـستهدف     . أهداف النمو االقتصادي اجلريء وأهداف التنمية االجتماعية املستدامة       

مي، وتعزيـز عمليـة     هذه االستراتيجيات مـسائل العمالـة الكاملـة والـنقص يف فـرص العمـل الكـر                
وتوسـيع نطـاق اهلياكـل      “ اخلضراء”إجياد فرص العمل عن طريق االستثمار يف توفري الوظائف          

األساسية العمومية، وتقوية احلماية االجتماعية، وتوفري احلوافز اليت جتعل القطاع اخلـاص ُيبقـي     
 رة إىل مـسا   على الوظائف القائمة وينشئ وظائف جديدة، وإعـادة توجيـه الـسياسات الـصناعي             

  .إمنائي منخفض الكربون
ــة بــش      - ٣١ ــة العام ــع املــستوى للجمعي ــام الرفي ــوفر االجتمــاع الع ــة  أنوي ، األهــداف اإلمنائي

سـبتمرب فرصـة فريـدة لتعزيـز اجلهـود والـشركات اجلماعيـة مـن                /لأللفية الذي سيعقد يف أيلـول     
يد خطة التنميـة العامليـة      ، وتعزيز التقدم احملرز على صع     ٢٠١٥أجل دفع عجلة املسرية حنو عام       

وإنين ألشجع بقوة مجيع اجلهـات املعنيـة علـى املـشاركة يف عمليـة مـؤمتر القمـة                  . األوسع نطاقا 
  . ٢٠١٥وأن جتلب معها إىل املؤمتر التزاما جمددا بتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية حبلول عام 
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  االحتياجات اخلاصة ألفريقيا  -  ٢  
ــسياسي    انقــضى عقــد كامــل شــهد     - ٣٢ ــا راســخا باإلصــالح وبتحقيــق االســتقرار ال التزم

ويف الواقـع أنـه منـذ عـام         . واالقتصادي وبدأ يؤتى تأثريه املرجـو علـى مـسار التنميـة يف أفريقيـا              
ــع    ٢٠٠٠ ــصحراء الكــربى تتمت ــوب ال ــا جن ــن      وأفريقي ــوق معــدالت عــدد م ــدل للنمــو يف مبع

ال قـدرا مـن التحمـل لـصدمة األزمـة          وقد أبدت أفريقيا على وجه اإلمجـ      . االقتصادات الناهضة 
املالية واالقتصادية يفـوق مـا بـدا مـن كـثري مـن منـاطق العـامل األخـرى، وُيتوقـع أن تتعـاىف مـن                           

وبـالرغم مـن ذلـك، تـسببت        . آثارها على حنو أسرع من أمريكا الالتينية وأوروبا ووسط آسيا         
ــا ســ     ــه أفريقي ابقا، فهبطــت حــصائل  األزمــات بالفعــل يف إبطــاء النمــو االقتــصادي عمــا عهدت

. الصادرات، والتحويالت املالية مـن األفـريقيني باخلـارج، وأنـشطة االسـتثمار األجـنيب املباشـر                
 لتقريــر احلالــة والتوقعــات االقتــصادية يف  ٢٠١٠ويفيــد االســتكمال الــصادر يف منتــصف عــام  

 يف ٢,٤لــغ  أن املعــدل التجميعــي التقــديري للنمــو االقتــصادي يف أفريقيــا ب٢٠١٠العــامل لعــام 
، بعــد أن كــان متوســطه ٢٠١٠ يف املائــة يف عــام ٤,٧، وُيتوقــع أن يبلــغ ٢٠٠٩املائــة يف عــام 

  . ٢٠٠٧-٢٠٠٤ يف املائة خالل الفترة ٥,٧يناهز 
وحىت بعد أن ينشط تيار االنتعاش يف االقتصادات املتقدمـة، قـد يـستمر التـأثري النـاجم                - ٣٣

ايـة االجتماعيـة يف أفريقيـا نتيجـة لـنقص تـدابري           عن األزمات مـن حيـث البطالـة ومـستوى الرع          
احلماية االجتماعية اليت تعوض عـن التـأثري الـسليب للركـود العـاملي علـى األسـر املعيـشية وعلـى               

  . فئات معينة من الفئات الضعيفة
ولكي تتسارع خطى التقـدم علـى مـسار التنميـة، يلـزم إيـالء اهتمـام خـاص لتحـسني                       - ٣٤

ففـي  . وقـد اتُّخـذت بعـض اخلطـوات اإلجيابيـة يف هـذا الـصدد              .  أفريقيـا  وضع املـرأة والفتـاة يف     
، أصبحت قائمة البلدان العشرة األوىل يف العـامل مـن حيـث النـسبة املئويـة            ٢٠١٠فرباير  /شباط

وروانـدا هـي البلـد الوحيـد يف العـامل      . أفريقيـا للمرأة يف اجملالس الربملانية تضم أربعة مـن بلـدان           
وعلـى الـرغم مـن ذلـك، فـإن النـساء يف       . بية أعـضاء الربملـان مـن النـساء      الذي أصبحت فيه أغل   

ــز ويعــانني مــن املمارســات واملعتقــدات        ــواجهن العنــف والتميي ــن ي ــا زل ــة م ــع أحنــاء املنطق مجي
  . بقدر غري متناسب من اجلوع والفقرالتقليدية الضارة ويقاسني 

فهــي تتمتــع بثــروات  .  لأللفيــةوأفريقيــا لــديها القــدرة علــى حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة    - ٣٥
والناس يف أفريقيا ليسوا حباجة إىل الشفقة وال إىل الـصدقة، بـل حيتـاجون               . بشرية ومادية هائلة  

وينبغـي للبلـدان املتقدمـة النمـو        . جياد فرص العمل وإدرار الدخل    إإىل األدوات اليت متكنهم من      
وعـة الثمانيـة وجمموعـة العـشرين،        أن تفي بالوعود اليت تعهدت هبا مـرارا يف مـؤمترات قمـة جمم             

بيـد أنـه وفقـا ملـا تفيـد بـه            . ويف األمم املتحـدة، مبـضاعفة املعونـة املقدمـة إىل أفريقيـا إىل مثليهـا               
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 ٢٠١٠تعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي، مـن املـرجح أن تتلقـى أفريقيـا يف عـام           لمنظمة ا 
ــون دوالر فقــط  ١١حــوايل  ــة ( بلي ــز    مــن الز) باألســعار اجلاري ــن إيغل ــيت تقــررت يف غل ــادة ال ي

مقيسة باألسعار ومعدالت التضخم لعـام      ( بليون دوالر    ٢٥للمساعدة اإلمنائية الرمسية وقدرها     
وُيعـزى هـذا يف معظمــه إىل عـدم الوفــاء بااللتزامـات مــن جانـب عــدد مـن اجلهــات       ). ٢٠٠٤

  .ة ألفريقياعدة اإلمنائية الرمسياملاحنة الرئيسية اليت تقدم حصصا كبرية من املسا
ويركــز الفريــق التــوجيهي التــابع لألمــني العــام واملعــين باألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة يف      - ٣٦

أفريقيــا علــى االحتياجــات احملــددة يف بعــض اجملــاالت احليويــة ذات األمهيــة االســتراتيجية مثــل    
الـدويل  قـد أوضـح الفريـق للمجتمـع         . والتجـارة  الصحة والتعليم والزراعـة واهلياكـل األساسـية       

الوجهــة الــسليمة بــشأن مــا يلــزم لتــدعيم اجلهــود الذاتيــة الــيت تبــذهلا أفريقيــا لتحقيــق إمكانياهتــا 
فعلـى سـبيل املثـال، يتواصـل إحـراز التقـدم يف أحنـاء               . الوفرية وبلوغ األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة       

). اإليــدز( والــسل ومتالزمــة نقــص املناعــة املكتــسب املالريــاأفريقيــا يف مكافحــة أمــراض مثــل 
وأفريقيا يف سبيلها حاليا إىل بلوغ هدف اإلهناء التـام للوفيـات الناجتـة عـن املالريـا حبلـول عـام                      

وإضافة إىل ذلك، ركـزت جهـود منظومـة األمـم           .  يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى     ٢٠١٥
 املتحــدة علــى تقــدمي الــدعم يف جمــايل احلوكمــة وبنــاء القــدرات املؤســسية، جبملــة وســائل منــها

تعزيز قدرات املوارد البشرية والقدرات القيادية يف حقل اخلدمة العامة جبميع مستوياته، فـضال              
عن تطبيق أساليب احلوكمة اإللكترونية وتسخري تكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت ألغـراض            

 ويف هذه اجملاالت أيضا، آتت االلتزامات جتاه أفريقيـا مثارهـا، وأصـبحت بلـدان كـثرية          . التنمية
  .تنعم حاليا باالستقرار السياسي

  
  السالم واألمن  -باء   

إن واجب منع نشوب الرتاعات العنيفة وكبحها وتـسويتها واجـب مكـرس يف ميثـاق                  - ٣٧
وعلـى مـدار الـسنة املاضـية،     . األمم املتحـدة ويـشكل ركيـزة حموريـة مـن ركـائز عمـل املنظمـة          

ارســة الدبلوماســية الوقائيــة، وحتــسني ضــاعفت منظومــة األمــم املتحــدة جهودهــا املبذولــة يف مم
قدراهتا على مواجهة األزمات، ومعاجلة حاالت الرتاعات العنيفـة، وبنـاء الـسالم املـستدام بعـد            

ومن الواضح أنه لكي تـتمكن األمـم املتحـدة مـن معاجلـة األزمـات الـسياسية                  . انتهاء الرتاعات 
ن ُينظــر إىل أدوات مثــل بـشكل أفــضل وحـل تلــك األزمـات علــى حنــو أكثـر اســتدامة، جيـب أ     

  .حفظ السالم وبناء السالم على أهنا جزء من احلل السياسي ال على أهنا بديل له
  الدبلوماسية الوقائية ودعم عمليات السالم  -  ١  

عن طريق العمل على حنو وثيق مع العناصر الفاعلة الوطنيـة، أصـبحت األمـم املتحـدة                   - ٣٨
ــة    ــدر أكــرب مــن االســتباقية واملرون ــصاعدة   علــى ق ــسياسية املت ــوترات ال ــة يف معاجلــة الت  والفعالي
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وطيلــة الــسنة املاضــية، قــادت املنظمــة عمليــات للوســاطة أو ســاعدت يف   . واألزمــات الناشــئة
وقــد أُضـفي طــابع االقتــدار  .  بلــدا يف أربـع مــن قـارات العــامل  ٢٠االضـطالع هبــا يف أكثـر مــن   

رف والقــدرات وتكــوين شــبكة مــن املهــين علــى خــدمات دعــم الوســاطة عــن طريــق بنــاء املعــا
ــشجيع        ــستهدف ت ــساين والوســاطة ت ــشأن البعــد اجلن ــة، وُوضــعت اســتراتيجية ب اخلــربات الفني

ودعما هلـذه االسـتراتيجية، تـشاركت       . مشاركة املرأة على حنو أكثر فعالية يف عمليات السالم        
ف اجلنــسي يف إدارة الــشؤون الــسياسية مــع األعــضاء يف مبــادرة األمــم املتحــدة ملكافحــة العنــ   

حــاالت الــرتاع، وذلــك يف تنظــيم نــدوة رفيعــة املــستوى بــشأن معاجلــة مــسألة العنــف اجلنــسي 
وازدادت أيـضا اجلهـود الراميـة إىل تـوفري     . املتصل حباالت الرتاع يف اتفاقات الوساطة والـسالم     

مزيـــد مـــن الـــدعم والتوجيـــه الـــسياسيني ألفرقـــة األمـــم املتحـــدة القطريـــة العاملـــة يف بيئـــات    
  .سياسيا معقدة
وقد أولت جهـود املنظمـة املبذولـة يف الـسنة املاضـية اهتمامـا كـبريا ألفريقيـا والـشرق                       - ٣٩

األوسط، واستلزم ذلك تدخالت من مجيع األنـواع، بـدءا مـن منـع نـشوب الرتاعـات وانتـهاء                    
  .بتقدمي الدعم ألنشطة توطيد السالم

وثيــق مــع املنظمــات اإلقليميــة ودون  ويف أفريقيــا، تعاونــت األمــم املتحــدة علــى حنــو     - ٤٠
اإلقليمية يف العمل على العودة السريعة والسلمية إىل النظام الدستوري وتـاليف نـشوب العنـف                 

  . بيساو ومدغشقر والنيجر-يف غينيا وغينيا 
ــيت وقعــت يف          - ٤١ ــة ال ــا شــامال يف املذحب ــة حتقيق ــق الدولي ــة التحقي ــا، أجــرت جلن ويف غيني
ومارسـت  . ، أولت فيه اهتماما خاصا ملا وقع فيها من عنف جنسي          ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول ٢٩

األمــم املتحــدة الدبلوماســية الوقائيــة، يف إطــار شــراكة مــع اجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب     
وأجرت األمم املتحدة أيضا، بالتعاون مـع هـذين الـشريكني، تقييمـا          . أفريقيا واالحتاد األفريقي  

ع األمـين، الـذي يـشكل عنـصرا حامسـا وضـروريا لتوطيـد               لالحتياجات يف جمال إصالح القطـا     
  .االستقرار الطويل األمد يف هذا البلد

وســاعدت األمــم املتحــدة حكومــة ســرياليون يف جمــايل توطيــد الــسالم ومنــع نــشوب      - ٤٢
واختذت املساعدة يف اجملـال األول شـكل املعاونـة يف متابعـة تنفيـذ االتفاقـات الـسياسية              . الرتاع

  .٢٠١٢ينما مشلت يف اجملال الثاين اختاذ تدابري لبناء الثقة تأهبا النتخابات عام الرئيسية، ب
ويف الصحراء الغربية، واصلت األمم املتحدة العمـل مـع املغـرب وجبهـة البوليـساريو،                  - ٤٣

وكذلك مع البلدان اجملاورة، للتوصل إىل حل مقبول لدى الطرفني ملسألة تقرير املصري لـشعب             
  .يةالصحراء الغرب
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ية مـن مجهوريـة الكونغـو       قوقامت األمم املتحدة بتيسري عملية السالم يف املنطقـة الـشر            - ٤٤
وواصـلت األمـم املتحـدة      . الدميقراطية، اليت أسهمت يف حتقيق تقـارب بـني كينـشاسا وكيغـايل            

أيضا تقدمي املساعدة يف التـسوية الـسلمية للرتاعـات احلدوديـة بـني الكـامريون ونيجرييـا، وبـني                    
  .بون وغينيا االستوائيةغا
ويف مجهورية أفريقيا الوسطى، أسهمت األمم املتحدة يف دعم بعض العناصـر احلرجـة                - ٤٥

ــاجهم        ــسرحيهم وإعــادة إدم ــسابقني وت ــزع ســالح احملــاربني ال ــة ن ــل عملي ــسالم، مث ــة ال . لعملي
  .وشجعت كذلك على إشراك كل اجلماعات املسلحة يف عملية السالم

ومــة اهليكليــة ملنــع نــشوب الرتاعــات يف غــرب أفريقيــا، قــدمت املنظمــة  وتعزيــزا للمنظ  - ٤٦
  .الدعم، عن طريق املكتب اإلقليمي، ألنشطة مكافحة االجتار باملخدرات واجلرمية املنظمة

ويف الــصومال، نفــذت املنظمــة ودوهلــا األعــضاء اســتراتيجية لتــدعيم عمليــات الــسالم   - ٤٧
العـام حتـديث خطـط التأهـب الحتمـال أن يقـرر جملـس               وقد استمر طيلـة     . اهلشة يف ذلك البلد   

  .األمن نشر بعثة لألمم املتحدة حلفظ السالم هناك
ويف الشرق األوسط، قدمت البعثات السياسية املوفدة من املنظمـة الـدعم لعـدة بلـدان                - ٤٨

ــسالم     ــصعب مــن احلــرب إىل ال ــة التحــول ال ــة   . ختــوض رحل وســعت املنظمــة جاهــدة إىل هتيئ
وسـاعدت  . اتيـة السـتئناف املفاوضـات الـسياسية بـني اإلسـرائيليني والفلـسطينيني             الظروف املو 

األمم املتحدة يف إدارة عملية وقف القتال بـني إسـرائيل ولبنـان وشـجعت حكومـة لبنـان علـى                     
وقـد دأبـت األمـم املتحـدة علـى      . صوغ استراتيجية شاملة بشأن احلدود إلنفاذ حظر األسـلحة     

  .ابر يف غزة فتحا تامااملناداة بإعادة فتح املع
وشاركت األمم املتحدة مشاركة نشطة يف اجملموعة الرباعية املعنية بالشرق األوسـط،              - ٤٩

وذلــك يف جمــال دعــم جهــود التوصــل إىل تــسوية أوســع نطاقــا يف الــشرق األوســط ومواجهــة   
فلــة ويف اآلونــة األخــرية، يف أعقــاب هجــوم إســرائيل علــى قا. التطــورات املــستجدة يف املنطقــة

سفن للمساعدة اإلنسانية كانت متجهة إىل غزة وحتويلها عـن مـسارها، يـشارك األمـني العـام                  
يف صوغ مقترحات متـسقة مـع البيـان الرئاسـي الـصادر عـن جملـس األمـن بـشأن هـذه املـسألة                     

)S/PRST/2010/9(   ــق دويل يتــسم باملــ ــشفافية يف األحــداث  ، مــن أجــل إجــراء حتقي صداقية وال
  .الصلة ذات
ويف العراق، أسهمت األمم املتحدة يف حل مأزق اخلالف بـشأن قـانون االنتخـاب يف                 - ٥٠

وجيتمـع ممثلـو    . ٢٠١٠مـارس   /ذلك البلد، مما مهد الطريق إلجراء االنتخابات الوطنيـة يف آذار          
حكومــة العــراق وحكومــة إقلــيم كردســتان العراقــي حتــت إشــراف بعثــة األمــم املتحــدة لتقــدمي 
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عن طريق فرقة عمل رفيعة املستوى، ملناقشة تقارير البعثـة بـشأن احلـدود              املساعدة إىل العراق،    
  .الداخلية املختلف عليها

ويف سري النكا، يتواصل األمني العام، مع احلكومة وفقا لاللتزامات املنصوص عليهـا               - ٥١
 وبناء على ذلك، تدعم منظومة األمـم املتحـدة        . ٢٠٠٩مايو  /يف البيان املشترك الصادر يف أيار     

عملية املصاحلة والتوصل إىل حل سياسي مـستدام يـستجيب لتطلعـات مجيـع الطوائـف ويعـاجل                  
مظاملها؛ وتقدم املساعدة يف إعادة املشردين إىل ديـارهم وإعـادة توطينـهم، مبـن فـيهم األطفـال                   
اجلنود السابقون؛ وتواصل الدعوة إىل النهوض بعمليـة للمـساءلة تتنـاول أي انتـهاكات مـدعاة              

  .اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسانللقانون 
مــساعدة احلكومــات يف : ومشلــت جهــود املــشاركة يف أحنــاء العــامل األخــرى مــا يلــي    - ٥٢

وسط آسيا يف صوغ ترتيبـات لـإلدارة املـشتركة ملـوارد امليـاه والطاقـة املـشتركة بوصـف ذلـك                  
ــشأن مــ      ــشوب الرتاعــات؛ ودعــم احلــوار ب ــع ن ــامج ملن ــان  جــزءا مــن برن سألة االســم بــني اليون

ومجهورية مقدونيا اليوغوسـالفية الـسابقة؛ وتيـسري إجـراء مفاوضـات كاملـة بغيـة التوصـل إىل                 
تسوية شاملة يف قربص؛ واملـساعدة يف التـسوية الـسلمية للخـالف علـى احلـدود بـني مجهوريـة                     

  .فرتويال البوليفارية وغيانا
  

  حفظ السالم  -  ٢  
بالغ األمهية يف املساعدة على إدامة بقـاء الـسالم واالسـتقرار    يؤدي حفظ السالم دورا    - ٥٣

وقـد بلــغ حفــظ  . أو اسـتعادهتما يف البلــدان اخلارجـة مــن حـاالت نــزاع يف خمتلــف أحنـاء العــامل    
الــسالم الــذي تــضطلع بــه األمــم املتحــدة مــستوى غــري مــسبوق لعــدد األفــراد املوجــودين قيــد   

 فــرد ٢٠ ٠٠٠ فــرد، بعــد أن كــان   ١٢٤ ٠٠٠النــشر، حيــث وصــل يف العــام املاضــي إىل     
  .عقد واحد فقط منذ
ــز         - ٥٤ ــات واملفاوضــات هــي جمــال التركي ــة لالنتخاب ــة املواتي ــة التمكيني ــة البيئ وكانــت هتيئ

ففي السودان، قدمت بعثـة األمـم املتحـدة         . األساسي ألربع من بعثات حفظ السالم هذا العام       
، إىل جانـب تعزيـز   ٢٠١٠ابريـل  /يت يف نيـسان يف السودان الدعم لعملية االنتخابات اليت أجر      

وشرعت البعثة أيـضا يف تقـدمي الـدعم للجهـات املعنيـة الرئيـسية يف              . القدرة على محاية املدنيني   
، ويف التواصل مـع تلـك اجلهـات    ٢٠١١التخطيط لالستفتاءين املقبلني املقرر إجراؤمها يف عام        

ه، أســفرت املفاوضـات يف دارفـور عــن   ويف الوقـت نفـس  . بـشأن ترتيبـات مـا بعــد االسـتفتاءين    
بيـد أنـه ال يـزال    . إبرام اتفاقات أولية بني حكومة السودان وأحـد حتالفـات مجاعـات املعارضـة             

هنــاك كــثري ممــا يلــزم إجنــازه لكفالــة بقــاء عمليــة الــسالم بــني الــشمال واجلنــوب علــى مــسارها 
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زالـت القيـود املفروضـة      ومـا   . وكفالة التوصل إىل اتفاق سالم جامع وشامل من أجـل دارفـور           
على حرية حركة العملية املختلطة لالحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة يف دارفـور تعرقـل قـدرهتا                  

  .على تنفيذ واليتها
ــاء         - ٥٥ ــاخبني إىل إرجـ ــة للنـ ــة النهائيـ ــى القائمـ ــات علـ ــوار، أدت اخلالفـ ــوت ديفـ ويف كـ

م املتحـدة يف كـوت     وواصـلت عمليـة األمـ     . االنتخابات، وشـابت ذلـك عـدة حـوادث للعنـف          
ديفوار وفريق األمم املتحدة القطري تقـدمي الـدعم لعمليـة تنفيـذ اتفاقـات واغـادوغو الـسياسية                   

  .وجهود توطيد السالم
ــدمي          - ٥٦ ــستان بتق ــساعدة إىل أفغان ــدمي امل ــم املتحــدة لتق ــة األم ــستان، قامــت بعث ويف أفغان

، مبا يف ذلـك الـدعم الـالزم    ٢٠٠٩أغسطس  /املساعدة التقنية لعملية إجراء االنتخابات يف آب      
لتحقيق مشاركة املرأة، وبتيسري احلـوار الـسياسي مـن أجـل تـسوية املـسائل الناشـئة يف أعقـاب            

وواصلت البعثة دعم عملية تنسيق املعونات الدوليـة وسـاعدت احلكومـة اجلديـدة      . االنتخابات
ديات تعرقـل عمـل البعثـة،    بيـد أن انعـدام األمـن جيلـب حتـ     . يف االضطالع مبـسؤولياهتا املتزايـدة   

 تـشرين  ٢٨ومن ذلك وقوع اعتداء مفجع على دار للضيافة تابعة لألمـم املتحـدة يف كابـل يف             
  . أودى حبياة مخسة من أفراد األمم املتحدة٢٠٠٩أكتوبر /األول
وهـــيمن عنـــصرا تعزيـــز املؤســـسات ودعـــم االســـتقرار واالنتعـــاش االقتـــصادي علـــى    - ٥٧

فقــد ركــزت عمليتــا . ا جمموعــة أخــرى مــن بعثــات حفــظ الــسالم الــيت اضــطلعت هبــ األعمــال
ة القـانون، إىل جانـب تيـسري        تعزيز مؤسسات األمن الوطين وسياد     ليشيت وليربيا على     - تيمور

 ليــشيت، قــدمت بعثــة األمــم املتحــدة املتكاملــة يف  -ويف تيمــور . مهــام اإلنعــاش وبنــاء الــسالم 
ــة اســتئناف الــشر  -تيمــور  ــدعم لعملي ــة لالضــطالع بالواجبــات   ليــشيت ال ــة التيموري طة الوطني

ويف ليربيــا، . الــشُّرطية األساســية، وواصــلت دعــم احلكومــة يف جمــال تعزيــز مؤســسات الدولــة 
متكنــت البعثــة مــن مواصــلة خطــوات التخفــيض التــدرجيي املقــررة هلــا واملرتبطــة ببلــوغ نقــاط    

  .مرجعية حمددة
يف بورونـدي، حيـث بـدأت جولـة مـن      وأحرز أيـضا تقـدم ملمـوس يف عمليـة الـسالم              - ٥٨

وســري هــذه االنتخابــات علــى حنــو  . االنتخابــات البالغــة األمهيــة ستــستمر إىل مــا بعــد الــصيف 
سلمي، برغم ما شاهبا من خالفـات ومـن تنـازع علـى النتـائج، دليـل علـى نـضوج مثـرة اتفـاق             

م املـضطلع هبـا يف      وقد ُحولت بعثـة حفـظ الـسال       . السالم املربم بني طرفني كانا متعاديني سابقا      
  .٢٠١٠يناير / كانون الثاين١ذلك البلد إىل بعثة لبناء السالم يف 

وتولت قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان مراقبة تنفيذ اتفـاق وقـف القتـال، فأسـهمت              - ٥٩
وسـعت البعثـة    . بذلك، يف خضم ظروف صعبة، يف هتيئة بيئـة مـستقرة نـسبيا يف جنـوب لبنـان                 
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يسري التوصل إىل اتفاق يتيح للقوات اإلسرائيلية أن تغـادر اجلـزء الـشمايل مـن                سعيا نشطا إىل ت   
  ).٢٠٠٦ (١٧٠١بلدة الغجر، على النحو املتوخى يف قرار جملس األمن 

وكانت هاييت تتقدم تقدما مطردا، بدعم من بعثة األمم املتحدة لتحقيـق االسـتقرار يف       - ٦٠
قتصادي حينما وقع الزلـزال املـدمر الـذي عـصف           هاييت، صوب حتقيق االستقرار واالنتعاش اال     

.  مـن مـوظفي املنظمـة    ١٠١ شـخص، منـهم      ٢٢٠ ٠٠٠وقد جاوز عـدد القتلـى       . بذلك البلد 
ــر مــن      ــواطين هــاييت أكث ــغ عــدد املــصابني مــن م ــدمت األضــرار  ٣٠٠ ٠٠٠وبل  شــخص، وقُ

ى الفـور نـشاط     وبدأ عل .  باليني دوالر من دوالرات الواليات املتحدة      ٧,٨واخلسائر مبا قيمته    
دويل هائــل لتقــدمي املــساعدة، وأذن جملــس األمــن بأعــداد إضــافية مــن اجلنــود وأفــراد الــشرطة    

  .البعثة لدعم
 زيادة املستويات الكلية للقوة التابعة هلـا مـن          علىت البعثة   لوعقب وقوع الزلزال، عم     - ٦١

لبعثــة حاليــا بتــوفري وتقــوم ا.  واإلنعــاش وحتقيــق االســتقرارلإلغاثــةأجــل دعــم اجلهــود الفوريــة 
الدعم اللوجسيت واخلربة التقنية ملساعدة حكومة هاييت على مواصلة عملـها، وبـدعم احلكومـة               
يف تعزيز مؤسسات سيادة القانون على الصعيدين الوطين واحمللي، وتنفيذ استراتيجيتها املتعلقـة             

تخــايب املؤقــت يف وتقــوم البعثــة أيــضا بــدعم احلكومــة واجمللــس االن  . بإعــادة تــوطني املــشردين 
اإلعداد إلجراء االنتخابات يف هاييت وبتنسيق املـساعدات االنتخابيـة الدوليـة املقدمـة إىل ذلـك                 

  .البلد بالتعاون مع اجلهات الدولية املعنية األخرى
وكــان العنــصر املهــيمن علــى اســتراتيجية حفــظ الــسالم يف حالــة بعثــتني أخــريني هــو     - ٦٢

ففـي تـشاد، بـدأت املناقـشات بـشأن مـستقبل بعثـة األمـم           . ياالنسحاب أو التخفـيض التـدرجي     
وأُويل اهتمـام  . املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد بعد أن طالبت احلكومـة بانـسحاهبا        

خــاص ملــسأليت مواصــلة محايــة املــشردين داخليــا وتيــسري تــوفري املــساعدة اإلنــسانية يف شــرقي    
ــشاد ــيض ال   . ت ــة التخف ــد حــالف النجــاح عملي ــدم صــوب    وق ــة حــىت اآلن، وتتق ــدرجيي للبعث ت

  .٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١االكتمال حبلول 
ويف مجهورية الكونغو الدميقراطية، بـدأت مرحلـة جديـدة بتحويـل بعثـة منظمـة األمـم             - ٦٣

املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية إىل بعثـة منظمـة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف                   
ونغــو الدميقراطيــة عقــب االتفــاق بــني احلكومــة واألمــم املتحــدة علــى أن يكــون    مجهوريــة الك

ويف . التخفــيض تــدرجييا ومــستندا إىل تقييمــات مــشتركة لألحــوال القائمــة علــى أرض الواقــع 
الوقت نفسه، ونظـرا إىل اسـتمرار انعـدام األمـن يف املنطقـة الـشرقية، واصـلت البعثـة جهودهـا                      

دعم تنفيذ اخلطط الوطنية للتصدي لوجـود اجلماعـات املـسلحة، بنـاء             املبذولة حلماية املدنيني و   
ــة         ــسلحة جلمهوري ــوات امل ــسلوك الق ــصل ب ــا يت ــصارمة فيم ــشروطية ال ــا امل ــى سياســة قوامه عل
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وتواصلت أيضا اجلهود الرامية إىل حتقيـق االسـتقرار         . الكونغو الدميقراطية إزاء حقوق اإلنسان    
  .لقطاع األمينوتعزيز احلوكمة، مبا يف ذلك حوكمة ا

وخالل الـسنة املاضـية، اشـتد القلـق مـن اسـتخدام العنـف اجلنـسي علـى نطـاق واسـع                         - ٦٤
. على حنو منهجي ضد املدنيني يف الرتاعات املسلحة على أنه تكتيك من تكتيكـات احلـرب                أو

ــشأن هــذا املوضــوع      ــام ب ــر األول لألمــني الع ــد صــدر التقري ــصفة  ) S/2009/362(وق مــستندا ب
 التقارير الواردة من بعثـات حفـظ الـسالم، وأفـصح عـن وجـود ثغـرات خطـرية يف                     أساسية إىل 

قــدرة أجهــزة األمــن والعدالــة احملليــة علــى التــصدي لظــاهرة اإلفــالت مــن العقــاب، فــضال عــن 
وضـمن التوصـيات الرئيـسية      . وجود جوانب للقصور يف توفري اخلـدمات لـضحايا هـذا العنـف            

 العــام تعــيني مــسؤول رفيــع الرتبــة لالضــطالع علــى نطــاق   الــواردة يف التقريــر، اقتــرح األمــني 
منظومــة األمــم املتحــدة باملــسؤولية عــن منــع العنــف اجلنــسي والتــصدي لــه يف حــاالت الــرتاع   

ويف وقت الحق، عـني األمـني العـام ممـثال خاصـا بـشأن العنـف                 . وحاالت ما بعد انتهاء الرتاع    
  .الرتاع اجلنسي يف حاالت

، مـا بـرح األمـني العـام يـشجع الـدول            ةية أوسع نطاقا لتمكني املـرأ     ويف إطار استراتيج    - ٦٥
وقـد وضـعت إدارة عمليـات حفـظ     . األعضاء على توفري مزيد من أفراد حفظ الـسالم اإلنـاث          

ــة حلفظــة الــسالم العــسكريني بــشأن نــوع اجلــنس، ووضــعت كــذلك       ــادئ توجيهي الــسالم مب
  .استراتيجية للتدريب اجلنساين

ــست   - ٦٦ ــد امل ــات     والتزاي ــسندة إىل البعث ــات امل ــد الوالي ــوع وتعق ــشر ويف تن مر يف حجــم الن
ــه القــدرات املناســبة   ال ــوافر مقابل ــة األخــرية، أدى اخــتالف اآلراء داخــل جملــس   . تت ويف احلقب

األمن ولـدى األطـراف املعنيـة األخـرى بـشأن االسـتراتيجية الـسياسية للبعثـات، وعـدم كفايـة                     
ة، إىل عرقلة تنفيذ الواليات املـسندة مـن جملـس األمـن يف              املوافقة من جانب احلكومات املضيف    

وقــد كــشفت األعبــاء املتزايــدة عــن حمدوديــة طاقــة الــنظم واهلياكــل واألدوات  . عــدة عمليــات
األساسية للمنظمة يف مواجهة التحـديات الـيت تنطـوي عليهـا بعثـات اليـوم مـن حيـث جـسامة                    

  .احلجم وسرعة اإليقاع وتعقد املهام
حنــو علــى ، عكفــت األمانــة العامــة علــى العمــل  “فــاق اجلديــدةاآل”ر عمليــة ويف إطــا  - ٦٧

مكثف مع الـدول األعـضاء خـالل الـسنة املاضـية لدراسـة هـذه التحـديات والتقـدم بتوصـيات                      
وقد لقي هذا التوجه تأييدا واسع النطـاق يف سلـسلة مـن املـداوالت جـرت يف إطـار                    . ملعاجلتها

واستمرار املساندة مـن جانـب الـدول األعـضاء ملواصـلة            . مةجملس األمن ويف إطار اجلمعية العا     
التنفيذ يف هذا اجملال أمر ضـروري لـتمكني األمـم املتحـدة مـن تـوفري قـدرات أكثـر قـوة حلفـظ             

  .السالم مستقبال
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  بناء السالم  -  ٣  
شهدت السنة املاضية تزايد للزخم الدافع جلهود األمـم املتحـدة يف جمـال بنـاء الـسالم،            - ٦٨

ــث ت ــاء الــسالم          حي ــق ببن ــر املتعل ــة الــواردة يف التقري ــن التوصــيات املهم ــذ عــدد م واصــل تنفي
وعلـى وجـه التحديـد،      ). A/63/881-S/2009/304(املرحلة اليت تعقب مباشـرة انتـهاء الـرتاع           يف

مت إحراز تقدم يف نشر األفرقة القيادية يف امليدان، ويف صـوغ وتنفيـذ أطـر اسـتراتيجية متكاملـة        
  .م يف مواقع ميدانية معينة، ويف حتسني التعاون مع البنك الدويللتوطيد السال

. وشرع مكتب دعم بناء السالم يف إجراء اسـتعراض شـامل للقـدرات املدنيـة الدوليـة                  - ٦٩
ويهــدف االســتعراض إىل حبــث الكيفيــة الــيت ميكــن هبــا للمنظومــة الدوليــة أن تــرأب الفجــوات  

الم مــن حيــث مــستويات النوعيــة والتــدريب وســالمة  املــستمرة يف القــدرات املدنيــة لبنــاء الــس 
  .توقيت النشر

وقد طلب جملـس األمـن إىل األمـني العـام أن يقـدم تقريـرا عـن مـشاركة املـرأة يف بنـاء                  - ٧٠
الــسالم، يتنــاول بالتحليــل احتياجــات املــرأة والفتــاة يف فتــرة مــا بعــد انتــهاء الــرتاع، ويتــضمن   

يط والتمويـــل لبنـــاء الـــسالم هـــذه االحتياجـــات  توصـــيات لكفالـــة أن تلـــيب عمليـــات التخطـــ 
  .تامة تلبية
وظلت جلنة بناء السالم تزاول نشاطها يف البلدان األربعة املدرجة يف جـدول أعماهلـا،                 - ٧١

وعلى مدى الـسنة املاضـية،   . بدعم من مكتب دعم بناء السالم والبعثات املتكاملة لبناء السالم       
اكاهتا مــع املؤســسات املاليــة الدوليــة واملنظمــات حــّسنت اللجنــة أســاليب عملــها وعــززت شــر

ــة يف جــــدول        ــدان املدرجــ ــة يف البلــ ــة الوطنيــ ــر الفاعلــ ــة والعناصــ ــة ودون اإلقليميــ اإلقليميــ
  .اللجنة أعمال
وقدم صندوق بناء السالم املساعدة التمويليـة لعـدد كـبري متزايـد ومتنـوع مـن البلـدان                    - ٧٢

 مليـون  ٣٣٤، جـاوزت ودائـع الـصندوق     ٢٠١٠فربايـر   / شباط ٢٨ويف  . اخلارجة من نزاعات  
ــر مــن        ــد أن كــان قــد خــصص بالفعــل أكث  مليــون دوالر لــستة عــشر بلــدا    ١٩٦دوالر، بع

  . مشروعا١١٥جمموعه  وملا
، بدأ إجراء استعراض السنوات اخلمس هليكل األمم املتحـدة          ٢٠١٠فرباير  /ويف شباط   - ٧٣

ــسالم  ــاء ال ــة االســتعراض لعــام   . لبن ــوفر عملي ــق    ف٢٠١٠وت ــد وتعمي ــازة إلعــادة تأكي رصــة ممت
  .االلتزام السياسي بدور جلنة بناء السالم واستطالع السبل املؤدية إىل حتقيق كامل إمكانياهتا
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  الشؤون اإلنسانية  -جيم   
خالل الفترة املشمولة بالتقرير، أدت التحديات الناشـئة يف اجملـال اإلنـساين، مثـل تغـري         - ٧٤

مــة املاليــة ونــدرة املــوارد والزيــادة الــسكانية والتوســع احلــضري، إىل املنــاخ وأزمــة الغــذاء واألز
واتـسمت هـذه    . ازدياد مواضع الضعف وتعاظم االحتياجات اإلنـسانية يف خمتلـف أحنـاء العـامل             

الــسنة بتواصــل حــدوث الكــوارث املرتبطــة باملخــاطر الطبيعيــة وشــهدت أيــضا تــصاعدا يف         
  .الرتاعات املسلحة

ة األمم املتحدة، دعما للحكومات وبالتعاون مـع شـركاء آخـرين،            وقد بادرت منظوم    - ٧٥
ــدة مــن حــاالت الطــوارئ  ٤٣إىل االســتجابة لنحــو  ــة جدي ــسعة  ٣٣:  حال ــة، وت ــة طبيعي  كارث

: وكــان التوزيــع اإلقليمــي هلــذه احلــاالت كمــا يلــي . نـــزاعات مــسلحة، وحالــة وبائيــة واحــدة
اهلـادئ، ومثـاين حـاالت يف أمريكـا الالتينيـة       حالة يف آسيا واحملـيط       ١٤حالة يف أفريقيا، و      ١٥

وباملقارنـة بالـسنة املاضـية، زاد عـدد         . ومنطقة البحر الكارييب، وسـت حـاالت يف وسـط آسـيا           
ــا          ــا اخنفــض يف أوروب ــادئ، بينم ــيا واحملــيط اهل ــا ويف آس ــدة يف أفريقي ــوارئ اجلدي حــاالت الط

  .آسيا ووسط
رييب، اســُتدعيت منظومــة األمــم املتحــدة إىل ويف أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــا  - ٧٦

ويف غـضون   . ينـاير / كـانون الثـاين    ١٢التصدي لكارثة الزلـزال املـدمر الـذي وقـع يف هـاييت يف               
 ساعة، نشرت املنظمة املوظفني الالزمني لكفالة التنسيق والتكامـل بـني جهـود االسـتجابة                ٣٦

  .هلذه احلالة الطارئة يف مواجهة فقدان قيادة البعثة
، تـــشاركت األمـــم املتحـــدة والواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة ٢٠١٠مـــارس /ويف آذار  - ٧٧

وحكومة هاييت، بـدعم مـن االحتـاد األورويب وإسـبانيا والربازيـل وفرنـسا وكنـدا، يف استـضافة                    
مؤمتر املاحنني الدويل من أجـل مـستقبل جديـد    ”مؤمتر على املستوى الوزاري يف نيويورك، هو        

ذلك املؤمتر حـشد الـدعم الـدويل لتلبيـة االحتياجـات اإلمنائيـة هلـاييت سـعيا           واستهدف  . “هلاييت
وتعهدت الدول األعـضاء والـشركاء      . إىل إرساء األساس الالزم للتعايف الطويل األمد يف هاييت        

 باليني دوالر خالل الثمانيـة عـشر شـهرا التاليـة بـدءا ملـسرية هـاييت علـى         ٥,٣الدوليون بتقدمي  
  .ويل األمدطريق التعايف الط

، كانــت قــد وزعــت مــواد اإليــواء الطــارئ علــى مــن ٢٠١٠مــايو /وحبلــول هنايــة أيــار  - ٧٨
ُوجــد أهنــم حباجــة إىل ذلــك تقريبــا، وكــان متويــل النــداء اإلنــساين املــنقح املخــصص لعمليــات   

 يف املائـة،  ٥٨ بليون دوالر قـد وصـل إىل نـسبة قـدرها             ١,٥املساعدة اإلنسانية اجلارية والبالغ     
  . مليون دوالر٨٧٨أي 
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ــن       - ٧٩ ــاييت مـ ــتقرار يف هـ ــق االسـ ــدة لتحقيـ ــم املتحـ ــة األمـ ــه بعثـ ــا تقدمـ ــافة إىل مـ وباإلضـ
املساعدات الغوثية والدعم يف اجملاالت املقررة الوارد بياهنا سابقا، تدعم منظومة األمم املتحـدة           

فــرص تــوفري املــأوى، وإتاحــة  : جهــود اإلنعــاش الــيت تــضطلع هبــا حكومــة هــاييت، عــن طريــق   
 مقابل العمـل، وإزالـة األنقـاض، ودعـم جهـود إعـادة البنـاء، وتعزيـز قـدرة                    احلصول على املال  

ومرة أخرى، تتضح مـن األحـداث الـيت        . احلكومة على حنو أعم على إجناز اخلدمات األساسية       
تشهدها هاييت أمهية جمالني مـن جمـاالت االختـصاص ال بـد للمنظمـة مـن أن تواصـل تطويرمهـا                 

  .قهما، مها إدارة حاالت الكوارث واحلد من املخاطروتوسيع نطا
ويف حني أن األمم املتحـدة قـد اسـتجمعت قواهـا وهّبـت إىل مـساعدة مـواطين هـاييت                       - ٨٠

فـال يـزال    . على التعايف من أثـر الكارثـة، فـإن هـذا لـيس وقـت االسـتكانة والرضـا عـن الـنفس                      
ضاء أن تعزز جهودها مـن أجـل الوفـاء          هناك كثري يلزم إجنازه، وجيب على املنظمة ودوهلا األع        

  .بااللتزامات اليت تعهدت هبا حلكومة هاييت وشعبها
وشهدت الفترة املشمولة بالتقرير أيضا انكماشا يف احليز املتاح لألنشطة اإلنسانية مـع               - ٨١

ففـي أفغانـستان وباكـستان والـصومال وتـشاد          . تعرض العاملني يف اجملال اإلنساين لالعتـداءات      
ية الكونغو الدميقراطية والسودان، زاد عدد حاالت القتل واالختطـاف واالعتـداء الـيت              ومجهور

ويف مواجهــة االعتــداءات والتهديــدات الــيت اســتهدفت األمــم املتحــدة، . تعــرض هلــا املوظفــون
اضطرت املنظمة إىل مراجعة وتعديل الترتيبات األمنية واختـاذ تـدابري لتخفيـف املخـاطر بـإجراء             

ويف الوقت نفسه، تعمل املنظمـة علـى كفالـة حتـسني سـبل              . ة اليت ُتنفذ هبا الربامج    تغيري للطريق 
وصول العناصر الفاعلة يف اجملال اإلنساين إىل مقاصدها وكفالة االحترام للمبادئ اإلنـسانية يف              

وتسهم جهود الدعوة يف جذب االنتباه إىل بعـض حـاالت      . جمموعة متنوعة من حاالت الرتاع    
لـة، وبالتـايل يف جلـب الـدعم الـسياسي واملـايل الـذي حتتـاج إليـه هـذه احلـاالت                       الطوارئ املهم 
  .احتياجا ماسا

وبفــضل زيــادة إحكــام التنــسيق لنظــام متويــل األنــشطة اإلنــسانية وجعــل هــذا التمويــل   - ٨٢
متوقفا بدرجة أكرب علـى االحتياجـات، بلغـت قيمـة النـداءات املوحـدة والنـداءات العاجلـة يف                    

ويزيــد هــذا الــرقم بنــسبة  .  يف املائــة منــها٧١ باليــني دوالر، مت متويــل ١٠ة حنــو الــسنة املاضــي
 يف ٧١ باليـني دوالر، ُمـّول منـه    ٧,١املبلـغ املطلـوب      (٢٠٠٧تقارب الضعف عـن رقـم عـام         

 باليـني دوالر،    ٣,٤املبلـغ املطلـوب      (٢٠٠٤، وبنسبة تقارب ثالثة أمثال عن رقـم عـام           )املائة
وعلــى الــرغم مــن أن متويــل الــصندوق املركــزي ملواجهــة الطــوارئ   ).  يف املائــة٦٤ُمــول منــه 

ــام ٤٥٣اخنفـــض مـــن  ــون دوالر يف عـ ــام ٤٠١ إىل ٢٠٠٨ مليـ ــون دوالر يف عـ ، ٢٠٠٩ مليـ
، انـضم   ٢٠٠٩ويف عـام    .  من الدول األعـضاء زادت مـسامهاهتا بعمالهتـا الوطنيـة           ٢٣حنو   فإن
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ــذا بلــغ العــدد ال  ١٧ الــصندوق مــاحنيإىل  ــدا آخــر، وب كلــي للــدول األعــضاء الــيت تربعــت    بل
 ٤٠٧واخنفضت أيضا مستويات متويل الصناديق املشتركة القطرية مـن          .  دولة ١١٧للصندوق  

، بينمــا أنــشئت مخــسة  ٢٠٠٩ مليــون دوالر يف عــام ٣٣٩ إىل ٢٠٠٨ماليــني دوالر يف عــام 
 ويعــزى معظــم.  صــندوقا١٨صــناديق ملواجهــة الطــوارئ يف بلــدان جديــدة، فأصــبح اجملمــوع  
وتطلـب األمـم املتحـدة إىل       . حاالت اخنفاض التمويل إىل التقلبات العامليـة يف أسـعار العمـالت           

 حـسب أسـعار   ساهم به للصندوق الواحد، ُمعدالالدول األعضاء حاليا زيادة املبلغ املتوسط امل     
ــة  ــات الت    . الــصرف احمللي ــسانية وعملي ــشطة اإلن ــسيق األن ــق بنظــام تن ــل املتعل ــا التموي  خطــيطأم

  .ترك، مبا يف ذلك الشؤون املالية، فقد ركد مستواه ومل يواكب االحتياجاتاملش
وهناك تركيز متزايد على عنـصر املـساءلة فيمـا يتعلـق بالـصناديق، مبـا يف ذلـك صـوغ                       - ٨٣

وواصـلت  . مشروع إطار لألداء واملـساءلة فيمـا يتعلـق بالـصندوق املركـزي ملواجهـة الطـوارئ            
دمها يف مضمار تعزيز نظـم املراقبـة املطبقـة لـديها، وال سـيما يف                الصناديق املشتركة القطرية تق   

  .مجهورية الكونغو الدميقراطية وإثيوبيا والعراق واألرض الفلسطينية احملتلة والصومال
فـأوال، جنحـت    . وركزت املنظمة على التقدم يف ثالثة جماالت من جماالت الـسياسات            - ٨٤

 اإلنـساين يف الـدعوة إىل إدراج مـسألة احلـد مـن خمـاطر                املنظمة بالتعاون مع شركائها يف اجملال     
ــتغري املنــاخ     ــة ب ــا، ســاندت  . الكــوارث وإدارة هــذه املخــاطر يف صــميم املناقــشات املتعلق وثاني

املنظمــة فريــق اخلــرباء غــري الرمســي اجلديــد التــابع جمللــس األمــن بــشأن محايــة املــدنيني يف عمليــة  
. اتـساما بالـشفافية واملنهجيـة بـشأن مـسائل احلمايـة      صوغ إجراءات أشد تقيدا باملبادئ وأكثر   

وثالثا، عملت املنظمة علـى غـرس املنظـورات اجلنـسانية علـى حنـو أمشـل يف أنـشطة االسـتجابة                      
اإلنسانية، والتخطيط للطوارئ، والتخطيط للبعثات املتكاملـة، عـن طريـق تقـدمي الـدعم الـتقين              

  .بشأن برامج حتقيق املساواة بني اجلنسني
  

حقــوق اإلنــسان، وســيادة القــانون، ومنــع اإلبــادة اجلماعيــة واملــسؤولية عــن           - دال  
  احلماية، والدميقراطية واحلوكمة الرشيدة

إن محاية حقوق اإلنسان، وتوطيـد سـيادة القـانون، ومنـع اإلبـادة اجلماعيـة والنـهوض            - ٨٥
 أساسية الزدهـار    باملسؤولية عن احلماية، والدميقراطية واحلوكمة الرشيدة تشكل كلها شروطا        

وتـوفر هـذه العناصـر األسـاس        . الرفاه البشري، وهي اليت متكـن مـن إقامـة نظـام حكـم مـستقر               
ــة    ــة لأللفي ــداف اإلمنائي ــق األه ــالزم لتحقي ــساواة     . ال ــدم امل ــساد وع ــف والف ــشأ العن ــدوهنا ين وب

م ولـذا تلتـز  . والرتاع، وينعـدم بـذلك االسـتقرار ويتزعـزع الـيقني وحيـدث التفـسخ االجتمـاعي          
 بتعزيــز هــذه العناصــر عــن طريــق مــا تــضطلع بــه مــن أعمــال يف خمتلــف يلــنياملنظمــة التزامــا ال 

  .العامل أحناء
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  حقوق اإلنسان  -  ١  
تحدة األثر السيئ الذي يلحق حبالـة حقـوق         على مدار السنة املاضية، شهدت األمم امل        - ٨٦

. تصادية والغذائية وتغري املنـاخ    اإلنسان من جراء التحديات العاملية املستمرة، مثل األزمات االق        
وممــا يبعــث علــى القلــق بــصورة خاصــة تزايــد حــاالت كراهيــة األجانــب والتمييــز ضــد غــري      

  .املواطنني واستمرار حاالت اإلفالت من العقاب على انتهاك حقوق اإلنسان
ــة إىل جعــل حقــوق       - ٨٧ وتــصديا لــذلك، عــززت منظومــة األمــم املتحــدة جهودهــا الرامي

ومــن مث أنــشأت جمموعــة األمــم . را أصــيال يف اجلهــود اإلمنائيــة للــدول األعــضاءاإلنــسان عنــص
املتحدة اإلمنائية آلية دائمة ملساعدة منظومة األمم املتحدة على مـستوى املقـر ويف امليـدان علـى                  

  .تعميم مراعاة حقوق اإلنسان يف عمليات صوغ السياسات ويف األنشطة التنفيذية
ا مناســبة االحتفــال بالــذكرى الــسنوية الــثالثني إلبــرام اتفاقيــة  واغتنمــت املنظمــة أيــض  - ٨٨

القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة والذكرى الـسنوية العـشرين إلبـرام اتفاقيـة حقـوق            
ــال          ــع العم ــوق مجي ــة حق ــة حلماي ــة الدولي ــرام االتفاقي ــشرين إلب ــسنوية الع ــذكرى ال ــل وال الطف

جملتمـع الـدويل بـضرورة اختـاذ إجـراءات حامسـة حلمايـة              املهاجرين وأفراد أسـرهم، كـي تـذكِّر ا        
ــا      أشــد الفئــات ضــعفا، وخباصــة النــساء واألطفــال واملهــاجرون والالجئــون واملــشردون داخلي

، ٢٠٠٩أبريـل  /وعقب االختتام النـاجح ملـؤمتر اسـتعراض ديربـان يف نيـسان          . وملتمسو اللجوء 
  .املعرب عنها يف الوثيقة اخلتاميةشرعت املنظمة يف اختاذ خطوات عملية لتحقيق التطلعات 

وأســهم ازديــاد وجــود اخلــربات الفنيــة املختــصة حبقــوق اإلنــسان يف امليــدان يف تعزيــز     - ٨٩
قــدرة املنظمــة علــى تقــدمي املــساعدة للحكومــات وغريهــا مــن الــشركاء يف جماهبــة التحــديات     

عم لبعثـة تقـصي     وقد قدم موظفو شؤون حقوق اإلنسان الد      . السائدة يف جمال حقوق اإلنسان    
احلقائق املوفدة من جملس حقوق اإلنسان إىل غزة، وللجنـة التحقيـق الـيت أوفـدت إىل غينيـا يف          

ــيت وقعــت يف     ــول٢٨أعقــاب أحــداث العنــف ال ــاكري٢٠٠٩ســبتمرب / أيل ــدموا .  يف كون وق
 وإضــافة إىل. الــدعم أيــضا لعمليــات العدالــة االنتقاليــة يف بلــدان عديــدة يف خمتلــف أحنــاء العــامل

ذلك، واصلت منظومة األمم املتحـدة رصـد حالـة األطفـال املتـضررين مـن الرتاعـات املـسلحة                    
  ).٢٠٠٩ (١٨٨٢و ) ٢٠٠٥ (١٦١٢طلبه جملس األمن يف قرارية  وفقا ملا
ويأمل األمني العام أمال صادقا أن ينصب تركيز املناقـشات خـالل االسـتعراض املقبـل                  - ٩٠

 علــى تعزيــز املنجــزات الــيت ٢٠١١-٢٠١٠الفتــرة الــذي ســيجريه جملــس حقــوق اإلنــسان يف 
وبوسع اجمللـس، وجيـب عليـه، أن يبـذل          . حققها اجمللس، مثل آلية االستعراض الدوري الشامل      

وينبغـي أن   . املزيد ملعاجلة احلاالت اخلطرية واملزمنة حلقوق اإلنسان والتصدي لألزمات الناشئة         
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ــستقلني       ــع اخلــرباء امل ــه م ــضا تفاعل ــس أي ــزز اجملل ــيت    يع ــشكلون اإلجــراءات اخلاصــة ال ــذين ي ال
  .اجمللس يقررها
ومــع اقتــراب موعــد انعقــاد االجتمــاع العــام الرفيــع املــستوى للجمعيــة العامــة بــشأن       - ٩١

األهداف اإلمنائية لأللفية، جيب أن يسعى اجملتمع الـدويل إىل اسـتغالل الـزخم املكتـسب املؤيـد                  
  .ام حبقوق اإلنسان، الذي يقوم عليه إعالن األلفيةلألهداف اإلمنائية لأللفية يف تعزيز االلتز

  
  سيادة القانون  -  ٢  

هناك عديد من الفئات الفقرية واملهمشة يف العامل ال تـستفيد مـن احلمايـة الـيت توفرهـا          - ٩٢
وينطبق هذا بصفة خاصة على أعداد ضـخمة بقـدر غـري متناسـب مـن النـساء،           . سيادة القانون 

  .ل على العدالةليس هلن من سبيل إىل احلصو
وطوال السنوات القليلة املاضية، ظلت املنظمة تسعى إىل معاجلة هـذا الوضـع املختـل،                 - ٩٣

ويف الـسنة املاضـية،     . عن طريق توسـيع نطـاق الـربامج الـيت تـضطلع هبـا يف خمتلـف أحنـاء العـامل                    
د يف  بلـدا، توجـ  ١٢٠نفذت منظومة األمم املتحدة بـرامج بـشأن سـيادة القـانون يف أكثـر مـن           

بلــدا منــها عمليــات للــسالم مقــررة مــن قبــل جملــس األمــن وتــشمل مهامهــا حتقيــق هــديف    ١٩
  .“تعزيز العدالة واألمن للجميع”و “ التصدي لظاهرة االستبعاد”
وقــد تعــززت الرابطــة فيمــا بــني الــسالم والتنميــة والعدالــة بنتــائج املــؤمتر االستعراضــي    - ٩٤

وبفضل الصكوك اليت اعتمـدت خـالل       . جلنائية الدولية األول لنظام روما األساسي للمحكمة ا     
الــسنة املاضــية، وهــي إعــالن كمبــاال بــشأن احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة، وتعــديالت نظــام رومــا   
األساسي، واالتفاق املتعلق جبرمية العـدوان، أصـبحت تتـوافر للمجتمـع الـدويل أدوات جديـدة                 

  .ملكافحة اإلفالت من العقاب
كني املرأة، على وجه التحديد، اختذت املنظمة خطـوات حامسـة إلنـشاء             وبغية تعزيز مت    - ٩٥

فريق من اخلرباء جاهز للنشر من أجل تعزيز التصدي بتدابري سيادة القانون للعنـف اجلنـسي يف          
، وتعزيــز اجلهــود القائمــة )٢٠٠٩ (١٨٨٨حــاالت الــرتاع املــسلح عمــال بقــرار جملــس األمــن  

ومتـت أيـضا صـياغة قواعـد جديـدة لألمـم            . ن املنكوبة بـالرتاع   لألمم املتحدة يف كثري من البلدا     
املتحــدة بــشأن معاملــة الــسجينات واملــذنبات، واســتراتيجيات وتــدابري منوذجيــة منقحــة بــشأن  

وبدأ كذلك جهـد عـاملي      . القضاء على العنف ضد املرأة يف ميدان منع اجلرمية والعدالة اجلنائية          
 مــن النــساء ضــمن شــرطة األمــم املتحــدة، هبــدف لتــشجيع الــدول األعــضاء علــى إدراج مزيــد

  .٢٠١٤ يف املائة حبلول عام ٢٠ يف املائة إىل ٦,٥زيادة نسبة مشاركتهن من 
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ــانون        - ٩٦ ــوارد يف جمــال ســيادة الق ــسيق وامل ــق املعــين بالتن ــساق، أصــدر الفري ــزا لالت وتعزي
أن العدالــة توجيهــات علــى مــستوى املنظومــة مــن أجــل اتبــاع هنــج موحــد لألمــم املتحــدة بــش  

ويــسترشد هــذا النــهج مببــدأ األمهيـة احملوريــة للــضحايا والقــانون الــدويل، ويأخــذ يف  . االنتقاليـة 
احلسبان السياق اخلاص بكل حالة قطريـة، ويـشدد علـى أمهيـة مكافحـة اإلفـالت مـن العقـاب          
وتكريس محاية حقوق اإلنسان يف اتفاقات السالم، ويدعو إىل بذل اجلهود من أجل التـصدي               

  .النتهاكات احلقوق االجتماعية واالقتصادية
وبادر الفريق أيضا إىل إنشاء املوقع الشبكي ومستودع الوثائق لألمم املتحـدة يف جمـال       - ٩٧

ــر   ، وهــو مــورد)www.unrol.org(ســيادة القــانون   مركــزي يتــيح االطــالع بــسهولة علــى أكث
 مـن   ١٢٦ األمـم املتحـدة و        من كيانـات   ٤٢ من وثائق األمم املتحدة، ويربط ما بني         ١ ٢٠٠

وتشكل هاتان املبادرتان جزءا من جهد أوسـع نطاقـا تقـوم بـه     . الشركاء يف خمتلف أحناء العامل   
ــانون         ــة يف جمــال ســيادة الق ــساعدة االســتراتيجية والفعال ــن امل ــد م ــوفري املزي ــم املتحــدة لت . األم

سيق واالتـساق علـى     وتشجع الدول األعضاء والـشركاء اآلخـرون علـى التعـاون يف تعزيـز التنـ               
  .الصعيدين العاملي والقطري يف جمايل األمن والعدالة

  
  منع اإلبادة اجلماعية ومسؤولية احلماية  -  ٣  

وقـد قـاد   . بدأ مفهوم مسؤولية احلماية يكتسب زمخا يف إطـار منظومـة األمـم املتحـدة             - ٩٨
ريـر األمـني العـام      املستشار اخلاص الذي يركز على موضوع مسؤولية احلمايـة عمليـة إعـداد تق             

، وقــام )A/63/677( بــشأن تنفيــذ مــسؤولية احلمايــة    ٢٠٠٩ينــاير /الــصادر يف كــانون الثــاين  
باالشتراك مع املستشار اخلـاص املعـين مبنـع اإلبـادة اجلماعيـة، بالتـشاور علـى نطـاق واسـع مـع                      

دة ثالثـة   الدول األعضاء وغريها من اجلهات املعنية يف األشهر الـسابقة للمناقـشة الـيت دارت ملـ                
وأفضت هذه املناقشة اليت كانـت إجيابيـة يف         . يوليه/أيام يف اجلمعية العامة بشأن التقرير يف متوز       

ــوع      ــذا املوضــ ــشأن هــ ــة بــ ــرار األول للجمعيــ ــاذ القــ ــا إىل اختــ ــرار(معظمهــ ) ٦٣/٣٠٨ القــ
  .اآلراء بتوافق
ظــور حتليلــي ويواصــل مكتــب املستــشار اخلــاص املعــين مبنــع اإلبــادة اجلماعيــة تــوفري من   - ٩٩

مزيد يف إطار منظومة األمـم املتحـدة، وقـرع جـرس اإلنـذار عنـد اللـزوم، وزيـادة قـدرة األمـم                
ــة   ــادة اجلماعي ــع اإلب ــسنة املاضــية، عــزز املكتــب نظــام إدارة     . املتحــدة علــى من وعلــى مــدار ال

ــع البلــدان     ــه، وهــو نظــام يتــيح رصــد التطــورات ذات الــصلة، يف مجي ووضــع . املعلومــات لدي
 أي حالـة بعينـها،       موضع التطبيق إطارا حتليليا لتقييم احتمال وقوع اإلبادة اجلماعية يف          املكتب

وطلـب فريـق   .  ترحيبا من الدول األعضاء واخلـرباء واملنظمـات غـري احلكوميـة            ومت إعالنه فلقي  
  .احلكماء يف االحتاد األفريقي إدماج هذا اإلطار يف آلية اإلنذار املبكر لدى املنظمة
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وســعيا إىل تعمــيم . ع املكتــب أيــضا نطــاق أنــشطته يف جمــال التواصــل والتوعيــة  ووســ- ١٠٠
االهتمــام مبنــع اإلبــادة اجلماعيــة وتــشجيع انتــشار ثقافــة الوقايــة يف مجيــع أحنــاء منظومــة األمــم    
املتحـــدة وخارجهـــا، أقـــام املكتـــب خطـــوط اتـــصال مـــع االحتـــاد األفريقـــي ومنظمـــة الـــدول  

  .بلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، واالحتاد األورويباألمريكية، مبا يف ذلك جلنة ال
ــة والــسياسية     - ١٠١ ــة مبزيــد مــن األعمــال املفاهيمي  ويلــزم أن تــضطلع مجيــع األطــراف املعني

  .والتنفيذية هبذا الصدد
  

  الدميقراطية واحلوكمة الرشيدة  -  ٤  
بـصفة مطـردة مـن    تعـزز مبـا يـتم اعتمـاده     ت نـسيج املنظمـة و     الدميقراطيةالقواعد  تتخلل   - ١٠٢

وقــد أصــبحت مــذكرة األمــني العــام اإلرشــادية بــشأن الدميقراطيــة    . معــايري وممارســات دوليــة 
وضعته من أهداف وقواعد حمددة وثيقـة رئيـسية يف جمـال حتقيـق االتـساق يف األعمـال الـيت                      مبا

  .تضطلع هبا املنظمة دعما للدميقراطية
وأصـبح مـن    .  ونتيجة من نتائجه أيـضا      وسوء احلوكمة ميكن أن يكون مصدرا للرتاع       - ١٠٣

املقبول حاليا أن معاجلة مـشكلة ضـعف احلوكمـة، ال سـيما بتعزيـز متكـني املـرأة ومـشاركتها،                     
. تشكل جزءا ال يتجزأ من هنج حتقيق التنمية ومنـع نـشوب الرتاعـات وتـسويتها وبنـاء الـسالم                   

عديــد مــن البعثــات وقــد أصــبحت مهمــة تعزيــز احلوكمــة الرشــيدة مــشمولة أيــضا يف واليــات 
امليدانيــة، ممــا يــسهم إســهاما ملموســا يف إحــداث حتــسن علــى صــعيد احلوكمــة الدميقراطيــة يف  

  .البلدان املضيفة هلذه البعثات
 مــن ٥٠ ويف الــسنة املاضــية، قــدمت األمــم املتحــدة املــساعدة االنتخابيــة ألكثــر مــن    - ١٠٤

ــضاء  ــدول األع ــسالم أو األوضــاع التا   . ال ــظ ال ــا يف    ويف أوضــاع حف ــرتاع، كم ــهاء ال ــة النت لي
 بيـساو   -أفغانستان ومجهورية أفريقيا الوسطى ومجهورية الكونغو الدميقراطية والعـراق وغينيـا            

وكوت ديفوار وهاييت، قدمت هذه املساعدة عن طريق عناصر البعثات امليدانيـة التابعـة إلدارة               
لتقنية الـيت قـدمت يف الـسياق        أما املساعدة ا  . عمليات حفظ السالم أو إدارة الشؤون السياسية      

 ليشيت ومجهورية ترتانيـا املتحـدة والـسلفادور ومـالوي،           -اإلمنائي، كما يف بنغالديش وتيمور      
فقد قدمها أساسا برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي بوصـفها جـزءا مـن براجمـه املتعلقـة باحلوكمـة                     

ا يف حالة غينيا وقريغيزسـتان،      ويف البيئات األخرى اليت توجد فيها منازعات، كم       . الدميقراطية
ــة الســتعادة النظــام الدســتوري، مــع      ــز العمليــات اجلاري ــة يف تعزي أســهمت املــساعدة االنتخابي
ــسائدة        ــشفافية حــىت حتــت وطــأة الظــروف ال ــشمولية وال ــوافر عنــصري ال ــة ت ــسعي إىل كفال ال

  .الصعوبة البالغة
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ز جهــود املنظمــة عــن طريــق  وقــد أســهم صــندوق األمــم املتحــدة للدميقراطيــة يف تعزيــ- ١٠٥
تقــدمي املــنح، وخباصــة للمنظمــات غــري احلكوميــة احملليــة، هبــدف تقويــة صــوت اجملتمــع املــدين،  

وقــد . وتعزيــز حقــوق اإلنــسان، وتــشجيع مــشاركة الفئــات املهمــشة يف العمليــات الدميقراطيــة
شروعا  مـ ٢٧١ ماليـني دوالر وقـدم الـدعم إىل     ١٠٥تلقى الصندوق حىت اآلن تربعات جتاوز       

  .يف خمتلف أرجاء العامل
  
  الفصل الثالث

  تأمني املنافع العاملية    
 هناك عدة أمور تندرج يف عداد األولويـات لـدى األمـني العـام منـذ أن تـوىل منـصبه،               - ١٠٦

ــصحة، ومكافحــة           ــال ال ــة يف جم ــة عاملي ــاد خط ــى إجي ــل عل ــاخ، والعم ــري املن ــة تغ ــي مواجه وه
وتتـشارك هـذه املـسائل يف بعـض         . الح ومنـع االنتـشار    اإلرهاب، وإحراز تقدم بشأن نزع الس     

ــسالم      : اخلــصائص املهمــة  ــشري ويف ال ــاه الب ــأثريا ضــخما يف الرف ــؤثر ت ــها ميكــن أن ت فهــي كل
واألمن؛ وال تعبأ باحلـدود القائمـة بـني البلـدان وتـصيب الـسكان بآثارهـا علـى حنـو عـشوائي؛               

ــة مــن التعقــد، ومــن مث فــإن ا    ــها بدرجــة عالي ــها تــشمل   وتتــسم بطبيعت لوســائل الالزمــة ملعاجلت
وهـي  . قطاعات متعددة وتستلزم تنسيق األنشطة فيما بني طائفـة عريـضة مـن العناصـر الفاعلـة           

واألمـم املتحـدة،    . تشكل أخطارا عاملية ال بد من التـصدي هلـا مـن أجـل تـأمني املنفعـة العامليـة                   
 ومبـا تتمتـع بـه مـن عـضوية           تتميز به من االخنراط يف جمموعة واسعة النطـاق مـن القطاعـات             مبا

عامليــة، هــي املؤســسة الوحيــدة يف العــامل الــيت يتــوافر هلــا مــن ســعة النطــاق واخلــربة الفنيــة             
  .واملشروعية ما يلزم للتمكن من صوغ وتنفيذ سياسات فعالة للتصدي هلذه التحديات

  
  تغري املناخ  -ألف   

 مـع  ٢٠٠٩ثـاين مـن عـام     تضخم الزخم السياسي بشأن تغري املنـاخ خـالل النـصف ال         - ١٠٧
ــانون          ــهاغن يف كـ ــاخ يف كوبنـ ــري املنـ ــشأن تغـ ــدة بـ ــم املتحـ ــؤمتر األمـ ــاد مـ ــامل النعقـ ــؤ العـ هتيـ

سبتمرب، استضاف األمـني العـام مـؤمتر قمـة بـشأن تغـري املنـاخ ضـم                  /ويف أيلول . ديسمرب/األول
. املي من قادة العامل، وأسهم يف وضع مسألة تغري املنـاخ يف صـدارة جـدول األعمـال العـ              ١٠١

وليس هناك مـن مـسألة أشـد أمهيـة مـن تغـري املنـاخ بالنـسبة إىل اسـتدامة التنميـة واالزدهـار يف                       
  .األجل الطويل، وأمن الطاقة، واألمن الغذائي واألمن الدويل

، فإنه كان خطـوة ضـرورية       الناس ويف حني أن مؤمتر كوبنهاغن مل يف بكل توقعات           - ١٠٨
فقـد شـهد مـؤمتر كوبنـهاغن        . ية املبذولـة ملواجهـة تغـري املنـاخ        إىل األمام يف سياق اجلهود الدول     
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وحتقـق تقـدم مهـم    . أكرب جتمع على اإلطالق من رؤساء الدول واحلكومات بشأن تغـري املنـاخ          
  .العاملي يف بناء توافق سياسي واسع يف اآلراء ميكن أن ينشط املفاوضات على الصعيد

ء علـى عناصـر االتفـاق الـيت انبثقـت مـن مـؤمتر               والتحدي املاثل حاليا هو مواصلة البنا      - ١٠٩
ــم        ــة األم ــزدوج يف إطــار اتفاقي ــسار امل ــة ذات امل ــاوض العاملي ــة التف ــهاغن، يف ســياق عملي كوبن

ومــن األمــور البالغــة األمهيــة يف هــذا الــصدد تقويــة الثقــة  . املتحــدة اإلطاريــة بــشأن تغــري املنــاخ
وسيظل اهلدف النهائي هو التوصـل إىل       . اليتهابني البلدان وزيادة شفافية هذه العملية وفع       فيما

 إىل التنميــة املنخفــضة ةاتفــاق عــاملي فعــال وطمــوح وشــامل يــضع العــامل علــى الطريــق املؤديــ   
  .االنبعاثات وحيفز منو الطاقة النظيفة يف البلدان النامية

 وحتديد توقيت ذلـك االتفـاق، وحتديـد شـكله علـى وجـه الدقـة، أمـران يرجـع البـت                       - ١١٠
وأي سنة من التأخر يف هـذا اجملـال تزيـد مـن احتمـاالت اآلثـار املناخيـة                   . ما إىل احلكومات  فيه

  .اخلطرية وتضيف املزيد إىل رصيد اخلسائر البشرية واالقتصادية
، واألمني العام يعمل على حنو وثيـق مـع غـريه مـن قـادة العـامل       ٢٠٠٩ ومنذ هناية عام  - ١١١

وهـو دائـب علـى    . اخ يف عداد الضرورات االستراتيجيةمن أجل ضمان إبقاء موضوع تغري املن     
حث احلكومات على اإلقدام على إصدار تعهدات وطنية خبفـض االنبعاثـات إىل أدىن مـستوى         
ممكــن واختــاذ إجــراءات طموحــة علــى كــل املــستويات مــن أجــل تعزيــز عمليــات ختفيــف            

  .والتكيف اآلثار
دان علــى تعزيــز التقــدم احملــرز يف مــؤمتر  وباإلضــافة إىل ذلــك، حيــث األمــني العــام البلــ- ١١٢

كوبنهاغن بشأن صوغ إطار لعملية التكيف؛ واتفـاق بـشأن احلـد مـن إزالـة الغابـات وتـدهور                    
الغابات؛ ونظام لقياس إجراءات التخفيـف والتمويـل واإلبـالغ عنـها والتحقـق منـها؛ وتطـوير                  

واصـل األمـم املتحـدة دعـم        التكنولوجيا ونقلها؛ والتمويل القصري األجل والطويـل األجـل وست         
  .احلكومات، حسب احلاجة، يف كل جمال من هذه اجملاالت

 ودفعا لـسرعة هـذا الـزخم، أنـشأ األمـني العـام فريقـا استـشاريا رفيـع املـستوى بـشأن                   - ١١٣
متويــل إجــراءات مواجهــة تغــري املنــاخ، هبــدف الوقــوف علــى مــصادر التمويــل املمكنــة لــدعم    

ــاخ   ــصلة باملن ــة اإلجــراءات املت ــدان النامي ــشأن    . يف البل ــستوى ب ــع امل ــا رفي ــضا فريق ــشئ أي وسين
  .االستدامة العاملية، بغية االهتمام بالروابط بني تغري املناخ والتنمية املستدامة

ــتعني أن نــضطلع هبــا   - ١١٤ ــا أعمــال كــثرية ي ــزال أمامن ــة لغــازات  .  وال ت فاالنبعاثــات العاملي
ريات مناخيـة تلحـق مباليـني البـشر يف مجيـع أرجـاء        الدفيئة تواصل االرتفاع، مبـا لـذلك مـن تـأث          

وهـذا هـو مـا جيعـل منظومـة األمـم املتحـدة ملتزمـة مبـساعدة                  . العامل، وخباصـة بأشـدهم ضـعفا      
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احلكومــات يف تنفيــذ االتفاقــات القائمــة واملقبلــة املتعلقــة بــتغري املنــاخ، إىل جانــب بنــاء الرخــاء  
م املتحدة تقدمي اخلـربة الفنيـة واملـساعدة يف      وستواصل منظومة األم  . العاملي على أسس خضراء   

ســياق التنميــة املــستدامة، مبــا يف ذلــك يف القطاعــات األساســية املتــصلة باملنــاخ، مثــل قطاعــات 
وعـن طريـق التـصدي لـتغري املنـاخ،          . الطاقة واملياه واألمن الغذائي واحلد من أخطار الكـوارث        

ئيـة لأللفيـة وأن يرسـم الطريـق إىل مـستقبل         ميكن للعامل أن يـساعد علـى حتقيـق األهـداف اإلمنا           
  .أكثر أمانا وصحة ونظافة وازدهار للجميع

  
  الصحة العاملية  - باء   

 لقـــد اتـــضحت باألدلـــة الراســـخة أمهيـــة الـــصحة بالنـــسبة إىل اإلنتاجيـــة االقتـــصادية، - ١١٥
 العـام إىل  وخالل السنة املاضية، دعا األمـني    . واالستقرار واألمن االجتماعيني، واحلد من الفقر     

التركيـز جمــددا علـى حتقيــق األهـداف املتــصلة بالـصحة مــن األهـداف اإلمنائيــة لأللفيـة، لكوهنــا       
  .تشكل بوضوح أساسا للتقدم يف اجملاالت األخرى

 وأدى التركيـــز علـــى النتـــائج إىل حتفيـــز االبتكـــار، ال يف جمـــال األدويـــة واللقاحـــات  - ١١٦
ل وتـدبري املـوارد، ويف االهتمـام بالقيـاس وبتحديـد       فحسب، بل أيضا يف أساليب تسيري األعما      

األولويات وحتققت من إقامـة شـراكات جديـدة نتـائج مبـهرة، وال سـيما يف ميـدان التحـصني                      
  .والسل واملالريا) اإليدز(ويف جمال مكافحة متالزمة نقص املناعة املكتسب 

ــونزا    - ١١٧ ــيت شــهدت جائحــة األنفل ــسنة املاضــية، ال ــا مــن  ،)A) HINI ويف ال  اتــضحت لن
جديد السرعة اليت تتفشى هبا العوامل املمرضة اجلديدة، وثبتت فعالية اللوائح الـصحية الدوليـة               

  . اليت تصدرها منظمة الصحة العاملية
 مـن البـشر سـنويا، معظمهـم مـن      ٨٠٠ ٠٠٠ وال تزال املالريا تقضي على أكثـر مـن       - ١١٨

يـد أنـه حتقـق يف هـذا اجملـال قـدر هائـل مـن           ب. األطفال دون سن اخلامسة ومن النـساء احلوامـل        
 مليونــا مــن   ١٥٠فقــد مت توصــيل أكثــر مــن     . التقــدم علــى مــدى فتــرة قــصرية مــن الــزمن      

، ٢٠٠٩-٢٠٠٨الناموســيات املعاجلــة باملبيــدات احلــشرية إىل أفريقيــا خــالل فتــرة الــسنتني        
  .ئة يف املا٥٠وجنحت تسعة بلدان يف ختفيض وفيات األطفال لديها بنسبة جتاوز 

فقـــد اخنفـــض املعـــدل العـــاملي .  وتقـــدمت مـــسرية التـــصدي لإليـــدز تقـــدما ملموســـا- ١١٩
ويف الوقــت نفــسه، .  يف املائــة١٧ بنــسبة ٢٠٠١لإلصــابات اجلديــدة عمــا كــان عليــه يف عــام  

زادت إمكانية احلصول على عالج فريوس نقص املناعـة البـشرية يف البلـدان املنخفـضة الـدخل                   
خل مبقدار عشرة أمثال على مدى مخـس سـنوات فقـط، وبـذا بلـغ عـدد                  والبلدان املتوسطة الد  

. ٢٠٠٨الذين يتلقون العالج املضاد للفريوسات العكوسة أربعة ماليني شـخص يف هنايـة عـام                
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كـاد يكـون مربمـا علـى انتقـال          يوتوجد حاليا األدوات والتقنيات الـيت ميكـن أن تقـضي قـضاء              
وأصـبح الوصـم والتمييـز املرتبطـان بفـريوس      . الطفـل فريوس نقص املناعـة البـشرية مـن األم إىل        

نقص املناعة البشرية يواجهان اآلن مبزيد من القوة، كما يتضح يف إقدام عدة بلدان علـى رفـع                   
  .قيود السفر اليت ظلت مفروضة ملدة عقود على املصابني هبذا الفريوس

ــر فع        - ١٢٠ اليــة كــي تلــيب    وجيــب تعزيــز اجلهــود العامليــة للتــصدي لإليــدز علــى حنــو أكث
وال يزال اإليدز هو السبب الرئيـسي لوفيـات النـساء الالئـي هـن               . االحتياجات الصحية للمرأة  

ويبلـغ جممـوع املـصابات بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية              . يف سن اإلجناب على مـستوى العـامل       
وحاالت العجز اليت تعتري التمويل احلكومي تعرض للخطر ما حتقق مـن            .  مليون امرأة  ١٥,٧

وال يـرجح ألربعـة مـن كـل مخـسة      . تقدم يف كبح انتشار هذا الوباء وإنقاذ حياة من أصيبوا به  
مــن البلــدان املنخفــضة الــدخل واملتوســطة الــدخل أن تبلــغ األهــداف احملــددة هلــا بــشأن تعمــيم  

  .إتاحة اخلدمات ذات الصلة
 الــيت هــي  صــحة األم،يف جمــال ويهــيمن الــبطء بــشكل غــري مقبــول علــى تقــدم العــامل - ١٢١

ونظـرا إىل أن مئـات اآلالف مـن النـساء           . املؤشر احلاسم الدال على صحة أي أمـة وازدهارهـا         
ــراوح مــن         ــهن يت ــوالدة إضــافة إىل أن عــددا آخــر من ــاء احلمــل أو ال ــات ميــنت ســنويا أثن والفتي

 مليونا يصنب بإعاقات طويلة األمـد، بـدأ األمـني العـام بـصفة رمسيـة جهـدا                   ١٥ماليني إىل    ١٠
ويهــدف هـذا اجلهــد العــاملي إىل تعزيــز االلتزامــات القائمــة  . يـا بــشأن صــحة املــرأة والطفــل عامل

وتنشيطها، وتأمني التزامات جديدة من طائفة متنوعة من الشركاء ذوي التأثري، وتنظـيم إجنـاز               
  .األنشطة وتوفري املساءلة هبذا الصدد على أرفع املستويات

أللفية، خطت األمم املتحـدة خطـى واسـعة حنـو حتقيـق            وفيما خال األهداف اإلمنائية ل     - ١٢٢
وازداد االهتمـام أيـضا بالتـصدي لألمـراض غـري املعديـة، مثـل               . هدف القضاء على دودة غينيـا     

  .السرطان، وأمراض القلب، والسكري، والسكتة الدماغية
 وعلى الرغم من كل تلك املنجزات، ال تـزال هنـاك حتـديات كـبرية علـى الطريـق إىل          - ١٢٣

ويعــزى هــذا يف معظمــه إىل ضــعف الــنظم الــصحية،      . قيــق مــستوى أفــضل مــن الــصحة    حت
واألخطار اليت يتعرض هلـا األمـن الـصحي مـن جـراء األنفلـونزا الوبائيـة وغريهـا مـن األمـراض                       
الناشــئة، والتفاوتــات الــضخمة الــيت يتــضح فيهــا التقــصري يف ختــصيص املــوارد الكافيــة للرعايــة   

فهنــاك علــى ســبيل املثــال نقــص نــسيب يف التقــدم بــشأن   . األطفــالالــصحية للفقــراء والنــساء و
حتسني إمكانيات احلصول على عالج اإلسهال وااللتهاب الرئوي، اللـذين مهـا أشـد األمـراض           

والدور االستراتيجي لألمم املتحدة يف تشكيل مستقبل الصحة العامليـة يـستلزم            . فتكا باألطفال 
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 تـوفر خـدمات   الـيت اع على قدم املساواة بالنظم الصحية  تركيز االهتمام على دعم إتاحة االنتف     
  .عالية اجلودة يف إطار متساوق للسياسات

 ويلزم بذل مزيد من اجلهد يف دعم البلدان يف عملية صـوغ سياسـات واسـتراتيجيات          - ١٢٤
وخطط صحية وطنية متساوقة ويف تنفيذ هذه السياسات واالسـتراتيجيات واخلطـط علـى حنـو                

وستواصل األمم املتحـدة أداء دور مهـم يف   . حديات الصحية الوطنية والعامليةيواكب حجم الت  
هذا اجملال عن طريق الدعوة، وصوغ املبادئ التوجيهية، وإيالء الدعم للبلدان يف تطوير منـاذج               

  .مبتكرة ألساليب الوصول إىل احملتاجني للخدمات
  

  مكافحة اإلرهاب  -جيم   
كــربى الــيت هتــدد الــسالم واألمــن الــدوليني وتــستلزم    اإلرهــاب هــو أحــد األخطــار ال - ١٢٥

وحتقيـق هـذا اهلـدف يقتـضي بـصورة حامسـة حـشد مـوارد                . مواجهة عامليـة صـارمة ومتـضافرة      
منظومة األمم املتحدة من أجل مكافحة اإلرهاب، ومـن اآلليـات الرئيـسية لـذلك فرقـة العمـل                   

  . اإلرهابالتابعة لألمم املتحدة واملعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحة
 ودعما لتنفيذ استراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب، قامـت فرقـة العمـل               - ١٢٦

ببدء بعض املبادرات، وصـوغ توصـيات حمـددة وأنـشطة للـدعم، وإصـدار تقـارير بـشأن دعـم                     
ــت ألغــراض        ــصدي الســتخدام اإلنترن ــاب، والت ــل اإلره ــصدي لتموي ــاب، والت ضــحايا اإلره

. مــة شــراكات بــني القطــاعني العــام واخلــاص حلمايــة األهــداف املعرضــة للخطــر   إرهابيــة، وإقا
وتضطلع فرقـة العمـل، باالشـتراك مـع مركـز األمـم املتحـدة اإلقليمـي للدبلوماسـية الوقائيـة يف                      
ــذ        ــشأن تنفيـ ــل بـ ــة عمـ ــع خطـ ــة يف وضـ ــضاء يف املنطقـ ــدول األعـ ــساعدة الـ ــيا، مبـ ــط آسـ وسـ

. ى معاجلــة الظــروف املؤديــة إىل نــشوء اإلرهــاباالســتراتيجية، مــع التركيــز بــصفة خاصــة علــ
وقدمت فرقة العمل الدعم أيضا إىل املنظمة الدوليـة للـشرطة اجلنائيـة يف إنـشاء مركـز لإلحالـة                    
بشأن األهداف املعرضة للخطر ونظام للمعلومات لتيسري التبـادل املعـزز للمعلومـات والتنـسيق         

  .ألنشطة تقدمي املساعدة التقنية
األوسـع   األعمـال    جـدول راج جهود مكافحة اإلرهـاب إدراجـا منـهجيا يف            وجيب إد  - ١٢٧

ــسان          ــوق اإلن ــدة حبق ــدويل، وجيــب أن تكــون متقي ــصعيد ال ــى ال ــة عل ــن والتنمي ــسالم واألم لل
 ١٩٠٤ األمـن    جملسومن هذا املنطلق، وعقب اختاذ قرار       . والقانون اإلنساين وقانون الالجئني   

وضــة بــشأن تنظــيم القاعــدة وأســامة بــن الدن وحركــة املتعلــق بنظــام اجلــزاءات املفر) ٢٠٠٩(
ــيَّن  ال ــان، ع ــنيطالب ــام األم ــوز ١٤يف  الع ــه /مت ــالنظر يف    ٢٠١٠يولي ــا ب ــامل مكلف  مفوضــا للمظ

  .الطلبات املقدمة من اجملموعات واألفراد لرفع أمسائهم من القائمة املوحدة
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اسـتراتيجية مكافحـة    والدعم من جانب الدول األعضاء أمر ضروري الستمرار تنفيذ  - ١٢٨
  .اإلرهاب

  
  ومنع االنتشار السالح نزع  -دال   

 سـيكون عامـا حامسـا فيمـا يتعلـق بتحديـد الوجهـة        ٢٠١٠ أخذ يتأكد حاليـا أن عـام    - ١٢٩
وقـد أخـذ اجملتمـع الـدويل قـدرا مـن التقـدم        . ومنع االنتـشار  السالح   نزعاليت ستتخذها جهود    

لـت التطـورات اإلجيابيـة يف هـذا الـصدد قيـام الـرئيس               ومش. املفيد، وال سـيما يف اجملـال النـووي        
ــديف يف     ــري ميدفي ــرئيس دميت ــا وال ــاراك أوبام ــسان ٨ب ــل /ني ــني   أبري ــة ب ــع املعاهــدة املربم بتوقي

واالحتاد الروسـي لزيـادة ختفـيض األسـلحة اهلجوميـة االسـتراتيجية              املتحدة األمريكية    الواليات
لكـة املتحـدة عمـا لـديهما مـن خمزونـات األسـلحة              واحلد منها، وإعالن الواليات املتحـدة واملم      

 األســلحةالنوويــة، والنتيجــة الناجحــة الــيت انتــهى إليهــا مــؤمتر اســتعراض معاهــدة عــدم انتــشار  
  النـووي  الـسالح نـزع وقـد اعُتمـدت يف هـذا املـؤمتر خطـة عمـل لتعزيـز                . ٢٠١٠لعـام   النووية  

لمية علـى مـدى الـسنوات اخلمـس      ومنع االنتـشار واسـتخدام الطاقـة النوويـة يف األغـراض الـس             
وهـذا االتفـاق علـى اختـاذ إجـراءات فيهـا استـشراف للمـستقبل أوقـف التـدهور الـذي                      . التالية

ترحيبـا خاصـا باالتفـاق الـذي         العـام    األمنيورحَّب  . استمر لسنوات يف الثقة يف نظام املعاهدة      
شأن إنـشاء منطقـة خاليـة        بـ  ١٩٩٥مت على عملية تؤدي إىل التنفيذ التام للقرار املتخـذ يف عـام              

وإضافة إىل ذلك، نوَّهت الوثيقة اخلتاميـة ملـؤمتر   . من أسلحة الدمار الشامل يف الشرق األوسط 
ــدة إىل خطــة عمــل    ــنياســتعراض املعاه ــام األم ــ الع ــسالح رتعل ــاط    ال ــت النق ــووي، وتناول الن

  .املرجعية احملددة فيها
ــؤمتر    - ١٣٠ ــر غــري اإلجيــايب هــو أن م ــد أن األم ــزع بي ــسالح ن ــا  ال ــدما جوهري . مل ُيحــرز تق
 النوويــة األســلحة تقــدم بــصدد التوصــل إىل إخــالء شــبه اجلزيــرة الكوريــة مــن  يحيــدث أ فلــم

  .بالطرق السلمية والتفاوضية عن طريق حمادثات األطراف الستة
ــة جل  - ١٣١ ــامج النووي ــة كــذلك فــإن املــسألة املتعلقــة بالربن ــران اإلســالمية مهوري ــزال  إي ال ت

  .لقلقمصدرا ل
ــذا اجملــال   ه ومــن الواضــح أنــ  - ١٣٢ ــد يف ه ــزم إجنــاز املزي ــؤمتر   .  يل ــاجح مل ــام الن ــد االختت فبع

، يلزم للدول األطراف يف املعاهـدة       ٢٠١٠لعام   النووية   األسلحةاستعراض معاهدة منع انتشار     
وجيـب الـسعي بعـزم متزايـد إىل         . وللمنظمات ذات الصلة أن تشرع اآلن يف تنفيذ خطة العمل         

وال بـد مـن حتقيـق عامليـة معاهـدة      . يف الشرق األوسط النووية األسلحةء منطقة خالية من   إنشا
بعقــد اجتمــاع رفيــع  العــام األمــنيوتــنص خطــة العمــل حتديــدا علــى تكليــف  . عــدم االنتــشار

  . السالحنزعلتنشيط مؤمتر  العامة اجلمعيةاملستوى على هامش 
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العمـل دون إبطـاء، ال سـيما مـن أجـل بـدء              يف   الـسالح    نـزع  ويتعيَّن أن يشرع مؤمتر      - ١٣٣
ويلـزم أيـضا بـذل جهـود جديـدة        . املفاوضات واملداوالت الفنية بشأن املـسائل الفنيـة الرئيـسية         

كي يبدأ يف موعد مبكِّر نفاذ معاهدة احلظر الشامل للتجـارب النوويـة، ويتعـيَّن كـذلك تعزيـز                   
  .االتفاقية الدولية لقمع أعمال اإلرهاب النووي

، ٢٠١٠ففـي عـام     . ويف ميدان األسلحة التقليدية، حـدثت بعـض التطـورات املبـشرة            - ١٣٤
تـشارك بنـشاط يف مجيـع جوانـب          املتحـدة    األمـم وسـتظل   . بدأ نفاذ اتفاقيـة الـذخائر العنقوديـة       

األعمال املتعلقة باأللغام، وهي ملتزمة التزاما راسخا مبواصلة دعـم تنفيـذ املعاهـدات اإلنـسانية                
فيها اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسـلحة تقليديـة معينـة ميكـن اعتبارهـا مفرطـة                  الرئيسية، مبا   

الــضرر أو عــشوائية األثــر واتفاقيــة حظــر األلغــام املــضادة لألفــراد واتفاقيــة الــذخائر العنقوديــة،  
  .وحتقيق عاملية هذه املعاهدات، مع السعي إىل تعزيز أوجه التعاضد فيما بينها

 ٢٠١٠يف عـام     املتحـدة    األمـم بدء مفاوضـات يف إطـار       احلاصلة  ت   ومن أهم التطورا   - ١٣٥
وجيـب أن تـصوغ   . ٢٠١٠بشأن التوصل إىل معاهدة لتجارة األسلحة ُيتوخى إبرامهـا يف عـام    

الدول األعضاء معاهدة قوية وفعالة بغيـة التـصدي لآلثـار الـسلبية للنقـل غـري املـنظم لألسـلحة                     
  . على الصعيد اإلقليميعلى االستقرار والتنمية وحقوق اإلنسان

وال تزال مسألة التراكم املفرط لألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة وسهولة توافرهـا             - ١٣٦
ومن التطـورات املبـشرة يف      . يف املناطق املنكوبة بالرتاع واجلرمية من املسائل اليت تثري قلقا دائما          

تركيز على املسألة األوسع نطاقـا وهـي   مؤخرا بال  العامة   اجلمعيةهذا الصدد املبادرة اليت اختذهتا      
ــيت       ــة ال ــى الكيفي ــز عل ــك التركي ــا يف ذل ــسلح، مب ــسألة العنــف امل ــسلح   م ــا العنــف امل ــوِّض هب  ُيق

  .التنمية حركة
وغــريه مــن   الــسالح نــزعالــضوء علــى العالقــة الوثيقــة بــني      العــام األمــني وســلَّط - ١٣٧

رطـا بينمـا تفتقـر التنميـة إىل التمويـل           العـامل مـسلح تـسليحا مف      ”التحديات العاملية، مؤكـدا أن      
ــة لــ     . “الكــايف ــدول األعــضاء علــى إدامــة وتنــشيط املعــايري الفعال  رتعوســتعمل املنظمــة مــع ال

لكي يسود االستقرار واألمن ولكي ميكـن حتريـر املـوارد الالزمـة ملكافحـة تغيُّـر املنـاخ          السالح  
  .وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية
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  الفصل الرابع
  اد أمم متحدة أكثر قوةإجي    

  
بالعمل علـى حنـو فعَّـال علـى امتـداد جمموعـة واسـعة النطـاق                  املتحدة   األمم إن هنوض    - ١٣٨

من اجملاالت املواضيعية أمر ال بد منه لكي حتقق املنظمة هدفها الطويل األجل املتمثـل يف إجنـاز                  
تواجـه اجملتمـع الـدويل    مطالب أشد الناس احتياجا والتصدي جملموعـة التحـديات اجلديـدة الـيت             

ــشرين   ــرن احلــادي والع ــا إىل اختــاذ      . يف الق ــؤدي هب ــدا واضــحا ي ــة جه ــذل املنظم وجيــب أن تب
إجراءات لتحديث عملياهتا، وبدء تطبيق تدابري فعالة من حيث التكلفة واملكافأة علـى االمتيـاز     

نظمـة علـى   وجيب أن تعمل جاهـدة أيـضا علـى كفالـة أن تعمـل األجـزاء املكونـة للم         . واإلجناز
، علــى حنــو جيعــل كــال منــها  املتحــدةاألمــمالوجــه الــسليم ســويا مــع األجــزاء املكونــة ملنظومــة 

وباإلضافة إىل ذلك، سـيتوقف مـستقبل املنظمـة         . يستفيد من مواطن القوة اليت يتمتع هبا اآلخر       
جزئيا على مدى قدرهتا على صوغ عالقات عمل قوية مع جمموعة متنوعة من اجلهـات املعنيـة                 

ولذا فـإن أنـشطة التواصـل وأنـشطة بنـاء الـشراكات       . تشمل املنظمات اإلقليمية واجملتمع املدين 
  .يشكالن عنصرين مهمني من عناصر أنشطة املنظمة

  
ــة،          -ألف    ــاق املنظوم ــى نط ــساق عل ــة، واالت ــة الدولي ــزة احلكوم ــة، وأجه ــة العام األمان

  والتعاون مع املنظمات اإلقليمية
عـددا مـن التغـيريات املهمـة يف سياسـة املـوارد              العام   األمنينظمة، أجرى    ُبغية تقوية امل   - ١٣٩

وتــشمل هــذه التغــيريات اعتمــاد جمموعــة   . البــشرية، ويف ختطــيط امليزانيــة، ويف إطــار املــساءلة  
متنوعة من التدابري تستهدف دعم متكني املرأة يف املنظمة وإرساء األساس الالزم إلقامـة جهـاز                

 العامـة   اجلمعيةو االقتصادي واالجتماعي    اجمللسو األمن   جملسووفر  . رأةجديد يعين بشؤون امل   
. منابر مهمة لتحفيز النقاش وبناء التوافـق يف اآلراء بـشأن طائفـة متنوعـة مـن الـشواغل العامليـة                    

وأُحــرز أيــضا تقــدم مهــم فيمــا يتعلــق بتحقيــق االتــساق علــى نطــاق املنظومــة ومواصــلة تعزيــز  
  .ات اإلقليميةتعاون املنظمة مع املنظم

  
  األمانة العامة  - ١  

 إن حتقيق النتائج من أجل أشد الناس احتياجـا يقتـضي أن تكـون املنظمـة قـادرة علـى                   - ١٤٠
استقدام املوظفني ونشرهم بكفاءة وعلى وجه الـسرعة، ويـستلزم أن يظـل املوظفـون يتعلمـون                 

تنفيـذ خطتـه إلصـالح      م   العـا  األمـني وحتقيقـا لـذلك، يواصـل       . وينمُّون قدراهتم بـصفة مـستمرة     
املوارد البشرية جبملة وسائل منها خفض عدد األنواع املختلفة لعقود التوظيف مـن سـتة عـشر      
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نوعــا إىل ثالثــة أنــواع، واملواءمــة بــني امليــدان واملقــر يف شــروط خدمــة املــوظفني، وبــدء نظــام   
وتعلـم املـوظفني    جديد إلدارة املواهـب بغيـة حتـديث عمليـات اسـتقدام املـوظفني وإدارة األداء                 

  .وتنمية قدراهتم
، يف إطار ما يبذله من جهود لتقويـة املنظمـة، سياسـات شـتَّى                العام األمني وقد اعتمد    - ١٤١

وهذه التدابري مكملة للمبادرات املهمـة      .  يف األمانة العامة وترقية رتبهن     نساءترمي إىل متكني ال   
ق احلـروب والرتاعـات الداخليـة علـى حنـو      من أجل متكني املـرأة يف سـيا    العام   األمنياليت قادها   

، (S/2009/362) ما نوقش سابقا، ومنها تقريره الرائـد بـشأن العنـف اجلنـسي يف الـرتاع املـسلح                 
وتعيينه ممثال خاصا بشأن العنف اجلنسي يف حاالت الرتاع، وإصراره على تطبيق سياسـة عـدم                

  .التسامح إطالقا إزاء اإليذاء والعنف يف بعثات حفظ السالم
عـددا يفـوق كـل       املتحـدة    األمـم من النـساء يف الوظـائف العليـا يف           العام   األمنيوعيَّن   - ١٤٢
سبق يف تاريخ املنظمة، ويشرف على تنفيـذ اسـتراتيجية وخطـة عمـل لتحقيـق التـوازن بـني                     ما

ــق       ــديرين واإلدارات عــن حتقي ــى مــستوى امل ــة العامــة، تكفــالن املــساءلة عل اجلنــسني يف األمان
  .وازن اجلنساينأهداف الت

اقتراحــا شــامال إلنــشاء  العامــة اجلمعيــةإىل  العــام األمــني، قــدَّم ٢٠٠٩ ويف هنايــة عــام - ١٤٣
 األمم املتحـدة    جهاز جديد لألمم املتحدة ُيعىن بشؤون املرأة، تندمج فيه اهلياكل احلالية وميكِّن           

 العامـة   اجلمعيـة وأقـرت   . من تقدمي الـدعم املعـزز إىل شـركائنا الـوطنيني علـى حنـو أكثـر فعاليـة                  
 ٦٤/٢٨٩ القـرار التـارخيي    ٢٠١٠يوليـه   /متـوز  ٢بأن اختـذت باإلمجـاع يف        العام   األمنياقتراح  

ويف ذلك القرار، قضت اجلمعيـة، يف مجلـة أمـور، بـضم      . بشأن االتساق على مستوى املنظومة    
جــامع لألمــم يف جهــاز  املتحــدة األمــمالعناصــر األربعــة الــيت تعــاجل مــسائل املــرأة يف منظومــة   

املعـين بـشؤون    املتحـدة  األمـم املتحدة ُيعىن باملساواة بني اجلنسني ومتكني املـرأة وُيـسمى جهـاز        
وقضت اجلمعية أيضا بتعيني وكيل لألمني العـام رئيـسا للجهـاز اجلديـد، وإنـشاء جملـس                  . املرأة

 ويــشرف تنفيــذي يقــدم الــدعم احلكــومي الــدويل لألنــشطة التنفيذيــة الــيت يــضطلع هبــا اجلهــاز  
وتقرر أن يكون إطار عمل اجلهاز اجلديـد هـو منـهاج عمـل بـيجني، املعتمـد يف املـؤمتر                     . عليها

  .العاملي الرابع املعين باملرأة
ــا        - ١٤٤ ــر ضــروري متام ــة أم ــابع االســتراتيجي وبالفعالي ــصافا بالط ــر ات ــة أكث ــل امليزاني  وجع

عينة وللوقوف علـى مـا إن كانـت       لتحديد النتائج اليت جيب إجنازها يف غضون أي فترة زمنية م          
حـوارا مـع الـدول     العام   األمنيوبغية حتسني عرض امليزانية، أجرى      . األهداف قد حتققت أم ال    

األعضاء اسُتطلعت فيه سيناريوهات شىت لطرق تعديل شكل وثائق امليزانية وُحددت فيه عـدة              
ر اهلـام، نظـرا إىل أن   ويلـزم أن يـستمر هـذا احلـوا      . املزيـد مـن النظـر     من أجل   خيارات لطرحها   
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األمانة العامة حتتاج إىل عملية ميزانوية تكون أقل تعقيدا وتوفر للمديرين مزيـدا مـن املرونـة يف           
  .وينبغي أن يترافق مع هذه املرونة مزيد من املساءلة. استخدام املوارد

 وســيحدث حتــسُّن ضــخم يف إجنــاز املنظمــة للخــدمات وإدارهتــا للمــوارد عــن طريــق    - ١٤٥
الـيت تـستهدف ختطـيط املـوارد يف املؤسـسة وبـدء تطبيـق               “ أوموجـا ”درة اإلصالح املسماة    مبا

وسينتج عن مبادرة أوموجا حتـديث ممارسـات العمـل يف    . املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام 
. األمانة العامة، واالرتقاء مبستوى مهارات املوظفني، وإجياد نظـام متكامـل واحـد للمعلومـات              

 هذا العمل إىل تعزيز الشفافية ودعـم حتـسني رصـد األداء واإلبـالغ عـن النتـائج، مـع          وسيؤدي
وترقبا حلدوث قدر كبري من التحـسُّن يف القـدرات ومـن            . الربط باألهداف وباستخدام املوارد   

بــأن جيــري تطبيــق نظــام   العــام األمــنياقتــراح  العامــة اجلمعيــةاســترداد التكلفــة ســنويا، أقــرت  
يجية البدء باملرحلـة التجريبيـة أوال، الـيت سـتوفر املـسار األسـرع واألقـل تكلفـة           أوموجا باسترات 

  .املؤدي إىل حتقيق املنافع املتوخاة
 أما التقدم احملرز يف تنفيذ املخطط العـام لتجديـد مبـاين املقـر فهـو يـوفِّر مرافـق حديثـة               - ١٤٦

رت بدقـة وكفـاءة عمليـة نقـل         وخالل الفترة املـشمولة بـالتقرير، جـ       . لدعم عملية إجناز النتائج   
 جملـس املكاتب واملوظفني إىل أماكن مؤقتة، ومت افتتاح مبىن احلديقة الشمالية، ومت بنجاح نقل              

إىل املقــر املؤقــت لكــل منــهما، واســتمرت األعمــال   االقتــصادي واالجتمــاعي اجمللــسواألمــن 
  .ة العامة ومبىن املؤمتراتاإلنشائية يف الطوابق السفلية، وبدأت أعمال التجديد يف مبىن األمان

 ويأيت يف مقدمة الُنُهج األساسية اليت تكفل إجناز النتائج بكفاءة من أجـل أشـد النـاس                  - ١٤٧
احتياجا النهج الذي يشمل تطبيق ُنظُـم فعالـة للرقابـة الداخليـة وتعزيـز املـساءلة داخـل املنظمـة                  

خـالل الفتـرة املـشمولة       العـام    مـني األوحتقيقـا لـذلك، أمت      . وبني األمانة العامة والدول األعضاء    
بالتقرير تنفيذ برنامج إصالح نظام الشراء، حيث قـدم تقريـرين عـن إدارة املـشتريات والـشراء                  

وأهـم  . الحقـا يف دورهتـا اخلامـسة والـستني      العامـة    اجلمعيـة املستدام، من املقرر أن تنظر فيهمـا        
سنة وللـسنة الـيت تليهـا هـي تعزيـز           ملـا تبقـى مـن هـذه الـ          العـام    األمـني األولويات العاجلـة لـدى      

ــائج، وتأســيس اإلدارة االســتباقية        ــى النت ــة عل ــة اإلدارة القائم ــشر ثقاف ــساءلة الشخــصية، ون امل
ــدروس       ــة هبــدف اســتقاء ال ــذ توصــيات هيئــات الرقاب ــل تنفي للمخــاطر، ومواصــلة رصــد وحتلي

  .لالستفادة هبا يف التحسني املستمر لإلدارة
  

  دوليةاألجهزة احلكومية ال  -  ٢  
جدول أعماله على الرتاعات الداخلية يف الـدول،         األمن   جملس، يركِّز   ٢٠١٠ يف عام    - ١٤٨

النـوويني، ويركِّـز بقـدر متزايـد علـى اآلثـار             الـسالح    نـزع وأخطار اإلرهاب، ومنع االنتـشار و     
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ــة       ــة املنظمــة واالجتــار باملخــدرات عــرب احلــدود الوطني ــة النامجــة عــن اجلرمي ــا . األمني ــسأم  اجملل
فريكـــز علـــى األهـــداف اإلمنائيـــة لأللفيـــة وتعزيـــز املـــساءلة بـــشأن   القتـــصادي واالجتمـــاعي ا

ويف إطار االستعراض الوزاري السنوي الذي ُيجريـه اجمللـس بـشأن            . االلتزامات اإلمنائية العاملية  
ــا          ــام ضــمَّت مع ــدار الع ــى م ــرأة، ُنظِّمــت عــدة أحــداث عل ــسني ومتكــني امل ــني اجلن ــساواة ب امل

ومناصـرته   العـام    األمـني وقـد أوجـدت مـشاركة       . لقطاع اخلـاص واجملتمـع املـدين      احلكومات وا 
وركَّــز منتــدى التعــاون . القويــة لقــضايا املــرأة وقــضايا الــصحة العامــة إحــساسا أكــرب بــااللتزام 

اإلمنائي ألصحاب املصلحة املتعددين التابع للمجلـس االقتـصادي واالجتمـاعي يف دورتـه لعـام                
ــدفقا  ٢٠١٠ ــادة ت ــى زي ــى صــعيد       عل ــساق عل ــق االت ــى حتقي ــها وعل ــة وحتــسني نوعيت ت املعون

وأتاحت عمليـة املنتـدى إجـراء نقـاش مفتـوح فيمـا بـني الـدول األعـضاء واجملتمـع                     . السياسات
املدين والقطاع اخلاص والربملانيني واحلكومات احمللية بشأن تعزيز وحتسني التعاون اإلمنـائي مـن    

  .يةأجل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللف
بأعمـال حتـضريية مكثفـة مـن أجـل اجتماعهـا العـام الرفيـع                 العامة   اجلمعية واضطلعت   - ١٤٩

. سـبتمرب /أيلـول يف   املتحـدة    األمـم املستوى بشأن األهداف اإلمنائية لأللفية املقرر عقده يف مقر          
وقد توافرت مدخالت مهمة بشأن ُسُبل تعزيز تنفيـذ خطـة التنميـة العامليـة، عـن طريـق احلـوار              

و “ املاء من أجـل احليـاة     ”بشأن موضوعي    العامة   اجلمعيةلرفيع املستوى الذي جرى يف إطار       ا
مـع منظومـة     اجلمعيـة ، وكذلك عن طريق اجتماعات غري رمسيـة شـىت عقـدهتا             “متويل التنمية ”

  .واألوساط األكادميية واجملتمع املدين والقطاع اخلاص املتحدة األمم
عله الشخصي مع اهليئات احلكومية الدولية بعديد مـن ُسـُبل           تفا العام   األمني وقد عزز    - ١٥٠

إىل الـدول األعـضاء إفـادات عـن مـسائل       العـام  األمني، قّدم  العامةاجلمعيةففي حالة  . التواصل
املعـين بتغيُّـر    املتحدة األمممتنوعة، منها اجتماعات جمموعة العشرين واجملموعة الرباعية ومؤمتر       

  .غن، فضال عن الكارثتني الطبيعيتني اللتني حلَّتا هباييت وشيلياملناخ املعقود يف كوبنها
  

  االتساق على نطاق املنظومة  -  ٣  
 ٦٤/٢٨٩باإلمجـاع القـرار التـارخيي        العامة   اجلمعية، اختذت   ٢٠١٠يوليه  /متوز ٢ يف   - ١٥١

بشأن االتساق على نطاق املنظومة الذي اخُتتمت بـه عمليـة حكوميـة دوليـة كـربى بـدأت يف                    
وباإلضافة إىل مقرر إنشاء جهـاز جـامع بـشأن املـساواة بـني اجلنـسني                . ورة احلادية والستني  الد

ومتكني املرأة، اختذت اجلمعية يف ذلك القرار عـددا مـن املقـررات املهمـة يف اجملـاالت األخـرى                    
تطبيـق هنـج جديـد      : وتشمل هذه املقررات ما يلـي     . لعملية حتقيق االتساق على نطاق املنظومة     

ــوافره ”يــد يف حتد ــالزم ت ــربامج؛    “ املــستوى ال ــشطة األساســية للــصناديق وال ــل لألن مــن التموي
وتعزيز مشاركة مقرري السياسات علـى الـصعيد الـوطين يف البلـدان املـستفيدة مـن الـربامج يف            
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ــة مــن       ــشطة التنفيذي ــربامج ويف اجلــزء املتعلــق باألن ــة للــصناديق وال اجتماعــات اجملــالس التنفيذي
ــسدورات  ــصادي واالجتمــاعي  االاجملل ــدول     قت ــات الدائمــة لل ــدويب البعث ــدريب من ــز ت ؛ وتعزي

 االقتــــصادي اجمللــــساألعــــضاء بــــشأن أدوار هيئــــات اإلدارة ومــــسؤولياهتا؛ ودعــــوة رئــــيس 
ــات اإلدارة      واالجتمــاعي  ــسيق مــع هيئ ــة للتن ــد اجتماعــات غــري رمسي ومكتــب اجمللــس إىل عق

مـن أجـل التنميـة؛ وطلـب أن      املتحـدة  األمـم  املسؤولة عـن األنـشطة التنفيذيـة الـيت تـضطلع هبـا       
ــة موجهــة إىل      العــاماألمــنييقــوم  ــذ استقــصاءات دوري ــة اجمللــس، بإعــداد وتنفي ، يف ظــل رعاي

احلكومات يف البلدان املستفيدة من الربامج بشأن األنشطة التنفيذية مـن أجـل التنميـة؛ وطلـب                 
ر املؤسسي القائم للتقييم على نطـاق       تكليفا بإجراء مراجعة شاملة لإلطا     العام   األمنيأن يصدر   

  .املنظومة لألنشطة التنفيذية من أجل التنمية
 وأقرت اجلمعية يف ذلك القرار طريقة مؤداها أن تقدم البلـدان، علـى أسـاس طـوعي،                  - ١٥٢

وثائق الربامج القطرية املـشتركة، ممـا ميثـل خطـوة مهمـة أخـرى إىل األمـام علـى طريـق حتـسني                     
ــة لألمــم املتحــدة اتــساق األنــشطة اإلمن ــة باالجتمــاعيني   . ائي وإضــافة إىل ذلــك، رحبــت اجلمعي

 تـشرين ، املعقـودين يف كيغـايل يف    “األداء املوحَّـد  ”احلكوميني الدوليني للبلدان الـيت تنفـذ هنـج          
ويف الـوثيقتني اخلتـاميتني هلـذين      . ٢٠١٠يونيـه   /حزيـران ، ويف هانوي يف     ٢٠٠٩أكتوبر  /األول

أن هـذا النـهج ينـتج قيمـة مـضافة      “ األداء املوحـد ”ان اليت تنفذ هنـج    االجتماعني، أكدت البلد  
قيادة حكومية جمـددة وحتـسني التوافـق مـع األولويـات            املتحدة   األممعن طريق إكساب برامج     

أيـضا   العامـة    اجلمعيـة وشجعت  .  املتحدة األممالوطنية، ويعزز اتساق وفعالية الدعم املقدم من        
ما يف إجـراء التقيـيم املـستقل للـدروس املـستفادة مـن جتـارب تنفيـذ         على املضي قُـدُ  العام   األمني
  .، مع تقدمي تقرير إىل اجلمعية يف دورهتا السادسة والستني“األداء املوحد”هنج 
 األمـم  وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، واصـل جملـس الرؤسـاء التنفيـذيني يف منظومـة            - ١٥٣

ــق ركــائز   املتحــدة  ــسيق، عــن طري ــين بالتن ــشأن     املع ــسق ومجــاعي ب ــهج من ــدفع بن ــثالث، ال ه ال
ومن اجلهود اجلديرة بالـذكر يف هـذا الـصدد صـوغ            .  املتحدة األمماألهداف املشتركة ملنظومة    

إزاء مسألة تغيُّر املناخ وتقدمي الـدعم للبلـدان الـيت تعـّد لـوازم                املتحدة   األممهنج منسق ملنظومة    
وعـالوة علـى ذلـك، أوفـد رئيـسا اللجنـة اإلداريـة              . للمساعدة اإلمنائية  املتحدة   األممأُطُر عمل   

 بعثـة مـشتركة رفيعـة املـستوى     ٢٠١٠اإلمنائية يف عـام   املتحدة األممالرفيعة املستوى وجمموعة    
إىل عدة بلدان للوقوف على مـا يوجـد مـن اختناقـات علـى الـصعيد القطـري يف جمـال مواءمـة                        

  .ممارسات األعمال وملعاجلة هذه االختناقات
  
  



A/65/1
 

10-46970 36 
 

  التعاون مع املنظمات اإلقليمية  -  ٤  
 يف هذا العصر تتطلـب حلـوال متعـددة    نا إن األزمات والتحديات اليت أصبحت تواجه     - ١٥٤

واملنظمات اإلقليمية ضرورة حيوية أكثـر مـن أي       املتحدة   األمماجلوانب، مما جيعل التعاون بني      
ــة وغريهــا مــن  مــع رؤســاء املنظمــات اإلق  العــام األمــنيوقــد وفَّــر معتكــف  . وقــت مــضى ليمي
 منتــدى مهمـا ملناقــشة االسـتراتيجيات املــشتركة ملنــع   ٢٠١٠ينــاير / الثـاين كــانوناملنظمـات يف  

ــسويتها  واســتطلع املــشاركون مــسألة تكثيــف التعــاون مــع رابطــة أمــم    . نــشوب الرتاعــات وت
  .، ومنظمة املؤمتر اإلسالمي، واجلماعة الكاريبية الدول العربيةجامعةجنوب شرق آسيا، و

 ويف أفريقيــا، مشلــت اجلهــود املبذولــة لتعزيــز شــراكتنا مــع االحتــاد األفريقــي يف إطــار    - ١٥٥
تعزيـز قـدرات أمانـة جملـس الـسالم واألمـن            : برنامج الـسنوات العـشر لبنـاء القـدرات، مـا يلـي            

التــابع لالحتــاد األفريقــي، والتعــاون يف إنــشاء وحــدة الدميقراطيــة واملــساعدة االنتخابيــة التابعــة   
ــا     لال ــة صــوغ اســتراتيجية للوســاطة يف أفريقي ــي، ودعــم عملي ــموتواصــلت . حتــاد األفريق  األم

أيضا مع االحتاد األفريقي بغرض زيادة اإلملام بأمهيـة إدمـاج املنظـور اجلنـساين يف جمـال                  املتحدة  
وحتقيقــا ملزيــد مــن التعزيــز للــشراكات االســتراتيجية مــع االحتــاد األفريقــي،   . تــسوية الرتاعــات

 املتحــدة األمــموعلــى وجــه التحديــد، جعلــت . هيكلــة وجــود املنظمــة يف أديــس أبابــاأُعيــدت 
وتواصـل املنظمـة العمـل    . لنفسها مكتبا واحدا لدى االحتاد األفريقية يرأسـه أمـني عـام مـساعد        

 واجلماعـة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا للتـشجيع علـى        يلى حنو وثيق مع االحتـاد األفريقـ     ع
وإضافة إىل ذلـك، نـدبت املنظمـة عـددا          . النظام الدستوري يف غينيا والنيجر    العودة املبكرة إىل    

من موظفيها إىل أمانة اجلماعة اإلمنائية للجنـوب األفريقـي يف غـابون وإىل اجلماعـة االقتـصادية                  
ــتني يف جمــايل       ــدرات هــاتني املنظمــتني دون اإلقليمي ــاء ق ــا للمــساعدة يف بن ــدول وســط أفريقي ل

  .بكِّرالوساطة والتنبيه امل
 واستمر احلوار على مستوى املكاتب املختصة مـع االحتـاد األورويب، ومنظمـة الـدول                - ١٥٦

األمريكية، ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، وأُجـري تـدريب علـى الوسـاطة باالشـتراك مـع            
واستـشرافا للمـستقبل، سـتكون جهـود التعـاون مـع املنظمـات اإلقليميـة                . هذه املنظمة األخرية  

الصلة أمـرا مهمـا يف مـساعدة حكومـة هـاييت علـى إعـادة البنـاء بعـد الزلـزال الـذي وقـع                          ذات  
  .٢٠١٠يناير / الثاينكانون ١٢هناك يف 

  
  الدوائر اجلماهريية العاملية  -باء   

 إن اجملتمع املدين وجمتمع األعمـال التجاريـة واجملتمـع األكـادميي شـركاء أساسـيون يف                  - ١٥٧
. ، وخباصـة األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة     املتحـدة األمـم يـق أهـداف   عملنا الـذي نـستهدف بـه حتق      
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ــة التحــديات          ــدة التطــور جملاهب ــة شــائعة ومتزاي ــشراكات آلي ــشكِّل ال ــة، ت ــداد املنظم ــى امت وعل
وقد خطت املنظمـة يف الـسنة املاضـية خطـوات واسـعة مهمـة يف توسـيع نطـاق                    . األولوية ذات

ماهرييـة ويف االسـتفادة مـن مـسامهات اجملتمـع املـدين             التنوع اجلغـرايف والـدميغرايف لـدوائرها اجل       
  .عملها يف
  

  تعزيز الشراكات مع اجملتمع املدين  -  ١  
ــشاركة        - ١٥٨ ــادة م ــى زي ــشجِّع عل ــدين وت ــع اجملتمــع امل ــشطا م ــة تواصــال ن  تتواصــل املنظم

وتـستخدم املنظمـة يف ذلـك كـال مـن وسـائل             . املواطنني يف صوغ السياسات الدولية وتنفيذها     
تواصل التقليدية واألساليب األكثر ابتكارا، مبا يف ذلـك اسـتخدام األدوات اجلديـدة لوسـائط              ال

  .اإلعالم اليت تصلح إلعالم وحفز اجليل التايل من مواطين العامل
بـشأن   املتحـدة    األمـم  وشهدت السنة املاضية تعاونا ديناميا بـني ممثلـي اجملتمـع املـدين و              - ١٥٩

فقد حشد اجملتمع الدويل جهوده معا دعمـا للحملـة   . ، ومتكني املرأة ح السال نزعتغيُّر املناخ، و  
، وهي عملية اتصاالت ساعدت على إجياد وعي عاملي هائـل بتغيُّـر             “!فلنربم االتفاق ”املسماة  

واجتمــع أكثــر مــن . املنــاخ بوصــفه واحــدا مــن أكــرب التحــديات يف القــرن احلــادي والعــشرين  
منظمــة غــري حكوميــة، حلــضور الــدورة الــسنوية    ٣٤٠ بلــدا و ٥٥ شــخص، ميثلــون ١ ٣٠٠

الثانية والستني ملـؤمتر املنظمـات غـري احلكوميـة الـذي تنظمـه إدارة شـؤون اإلعـالم، الـيت كـان                       
، والــيت استــضافتها حكومــة   “اآلن، مــن أجــل الــسالم والتنميــة    الــسالح نــزع”موضــوعها 

وشاركت املنظمـات غـري     . سبتمرب/أيلول ١١ إىل   ٩سييت يف الفترة من      املكسيك يف مكسيكو  
احلكوميــة بأعــداد غــري مــسبوقة يف الــدورة الرابعــة واخلمــسني للجنــة وضــع املــرأة، يف مناســبة    

وُنظِّـم  . االحتفال بالذكرى السنوية اخلامسة عـشرة النعقـاد املـؤمتر العـاملي الرابـع املعـين بـاملرأة                 
ية الذكيـة أسـهم يف      بشأن األعمال اخلري   االقتصادي واالجتماعي    اجمللسحدث خاص يف إطار     

ــصادي        ــتمكني االقت ــز مــشاركة القطــاع اخلــاص واملؤســسات واجملتمــع املــدين يف جمــال ال حتفي
  .للمرأة
 ،ؤمتر القمـة املعـين باألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة          ملـ  اجملتمـع املـدين      من املأمول أن يعطـي     و - ١٦٠

نفـا، كـي يـنجح املـؤمتر     آاملـذكورة  طاقة مماثلة ملا بثَّه يف املـسائل   ،سبتمرب/أيلولاملقرر عقده يف   
  .وُيسفر عن نتيجة موفقة

 وممــا ُيــثلج الــصدر مالحظــة أن األعــداد اإلمجاليــة للمنظمــات غــري احلكوميــة املرتبطــة  - ١٦١
فحــسب علــى أن جهــود املنظمــة يف جمــال التواصــل هــذا وال يــدل . باملنظمــة تواصــل االزديــاد
هـم علـى وجـود مـصلحة واحتـرام متبـادلني بـني        دل أيـضا وبقـدر أ   يـ واالتصال هلا تأثريها، بـل      
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أمـرا   املتحـدة    األمـم وتشكِّل املشاركة املـستنرية والنـشطة للمجتمـع املـدين يف أعمـال              . اجلانبني
  .ضروريا إلحداث أثر إجيايب يف حياة الناس العاديني

  
  التفاعل مع جمتمع األعمال التجارية  -  ٢  

ومتثــل . اعــل مــع جمتمــع األعمــال التجاريــة  ُبــذلت جهــود كــبرية مــن أجــل تعزيــز التف - ١٦٢
ــاون بــني    ــة املنقحــة للتع ــادئ التوجيهي ــماملب ــع    املتحــدة األم ــة، واملوق وقطــاع األعمــال التجاري

ــني   ــشراكة ب ــشبكي لل ــمال ــذا     املتحــدة األم ــارزين يف ه ــة، معلمــني ب وقطــاع األعمــال التجاري
ــ. الــصدد، ويــشكالن عنــصرا ضــروريا مــن عناصــر حتــديث املنظمــة    ادئ التوجيهيــة، الــيت فاملب

، تساعد املوظفني على صوغ شراكات فعالة مـع         ٢٠٠٩نوفمرب  / الثاين تشرين ٢٠صدرت يف   
 كـانون  ١٤أمـا املوقـع الـشبكي، الـذي افُتـتح يف            . كفالة احلفاظ على نزاهة املنظمة واستقالهلا     

جاريـة   أول مـدخل شـبكي للمالءمـة بـني مـوارد قطـاع األعمـال الت         يمثل، ف ٢٠١٠يناير  /الثاين
  .واحتياجات املنظمة فيما يتعلق باألزمات اإلنسانية وإقامة الشراكات الطويلة األجل

 وقدم جمتمع األعمال التجاريـة مـسامهات مهمـة يف جمـال العمـل علـى حتقيـق أهـداف                - ١٦٣
مـؤمتر القمــة   العـام  األمـني ، رأس ٢٠١٠يونيــه /حزيـران  ٢٥ و ٢٤ويف يـومي  .  املتحـدة األمـم 

. التفاق العاملي، الذي عرضت فيه مئـات الـشركات منـاذج أعمـال تعـزز التنميـة                الثالث لقادة ا  
مبـادئ  ”وأطلق مؤمتر القمة مبادرات عديدة ُتسهم يف حتقيق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، منـها               

. “إطــار لإلشــراف البيئــي”، و “دليــل اإلبــالغ يف جمــال مكافحــة الفــساد”، و “متكــني املــرأة
ومبــادرة “ احلـرص علـى املنـاخ   ”درات االتفـاق العـاملي، مهـا مبــادرة    وهنـاك مبادرتـان مـن مبــا   

ــاه  ” ــة باملي ــذيني املتعلق ــة الرؤســاء التنفي ــان  “والي ــزاالن جتلب ــول مــن قطــاع األعمــال   احل، ال ت ل
  .التجارية هلذين اجملالني البالغي األمهية

هـداف  استـشراف املـستقبل أن تـشجيع الـشركات علـى بـذل اجلهـد يف دعـم أ           يبيِّن   و - ١٦٤
وجيب أن تتوسع املنظمة يف هـذا اجملـال مـن جمـاالت             . سيظل يف عداد األولويات    املتحدة   األمم

العمــل، عــن طريــق مواصــلة بنــاء قــدرهتا علــى إقامــة الــشراكات مــع جمتمــع األعمــال التجاريــة  
وتيسري املزيد من التعاون فيما بـني الـشركاء، مبـا يف ذلـك جمتمـع األعمـال التجاريـة، واجملتمـع                      

  .ملدين، واجملتمع األكادميي، واحلكومات احملليةا
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  الفصل اخلامس
  خامتة    

جمموعـة    إن املنظمة شيء يفوق جمرد حشد من املباين أو سلسلة مـن االجتماعـات أو               - ١٦٥
فاملنظمـة أساسـا هـي ناسـها،        . من التقارير واملشاورات، أو حىت كوكبة مـن املبـادئ والـربامج           

  .وما يبدونه من التزام هبا املتحدة األممعمال يسبغونه من عاطفة على أ مبا
 ويف حني أن السنة املاضية جلبت بعض النجاحات واإلجنـازات املهمـة، فإهنـا كبـدت                 - ١٦٦

فقــد فقــدت املنظمــة يف هــذه الــسنة عــددا مــن   . املنظمــة أيــضا خــسائر حياتيــة وعمليــة هائلــة  
. رى من سـنواهتا اخلمـس والـستني       موظفيها املتفانني يف خدمتها يفوق ما فقدته يف أي سنة أخ          

ومـن أصـدقائهم     املتحـدة    األمـم وحنن نود من أقارب هؤالء الذين جادوا بـأرواحهم يف خدمـة             
وزمالئهم أن يعلموا أن املنظمة لن حتول عن املُثُل العليـا الـيت عمـل مـن أجلـها أحبـاؤهم، وأن                   

ن هـي علـى كاهـل البـاقني         واملـسؤولية اآل  . تضحياهتم لن يناهلا النسيان أبـدا ولـن تـضيع ُسـدى           
الــيت أســلم زمالؤنــا  املتحــدة األمــممنــا، وهــي أن نعمــل بــال كلــل علــى تقويــة ودعــم رســالة   

  .أرواحهم يف سبيلها
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  املرفق
  :٢٠١٠لأللفية، الغايات واملؤشرات، عام األهداف اإلمنائية     
  اجلداول اإلحصائية    

    
  ١هلدف ا    
      القضاء على الفقر املدقع واجلوع    
  ألف - ١لغاية ا    
ختفيض نسبة السكان الذين يقـل دخلـهم اليـومي عـن دوالر واحـد إىل النـصف                      

      ٢٠١٥ و ١٩٩٠يف الفترة ما بني عامي 
  ١- ١املؤشر     
ــهم         ــل دخلـ ــذين يقـ ــسكان الـ ــسبة الـ ــومينـ ــن اليـ ــا ي دوالر ١,٢٥  عـ ــوة  مبـ ــادل القـ عـ

   )ب)(أ(الشرائية
  )ملئويةاالنسبة (
  
  ٢٠٠٥  ١٩٩٩  ١٩٩٠  

 ٢٦,٦ ٤٥,٧٣٣,٠  ناطق الناميةامل

 ٢,٦ ٤,٥٤,٤  مشال أفريقيا  

 ٥٠,٩ ٥٧,٥٥٨,٣  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  

 ٨,٢ ١١,٣١٠,٩  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  

 ٢٥,٨ ٢٨,٨٢٥,٤  منطقة البحر الكارييب    

 ٧,٤ ١٠,٥١٠,٢  أمريكا الالتينية    

 ١٥,٩ ٦٠,١٣٥,٦  شرق آسيا  

 ٣٨,٦ ٤٩,٥٤٢,٢  جنوب آسيا  

 ٣٠,٧ ٤٤,٦٣٥,٣   اهلندءجنوب آسيا باستثنا    

 ١٨,٩ ٣٩,٢٣٥,٣  جنوب شرق آسيا  

 ٥,٨ ٢,٢٤,١  غرب آسيا  

 - --  أوقيانوسيا  
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  ٢٠٠٥  ١٩٩٩  ١٩٩٠  

 ٥,٣ ٢,٧٧,٨  رابطة الدول املستقلة

 ١٩,٢ ٦,٣٢٢,٣  رابطة الدول املستقلة، آسيا  

 ٠,٣ ١,٦٣,٠  رابطة الدول املستقلة، أوروبا  

 ٠,٥ ٠,١١,٩  البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق أوروبا

 ٥٣,٤ ٦٣,٣٦٠,٤  أقل البلدان منوا

 ٤٢,٨ ٤٩,١٥٠,٧  البلدان النامية غري الساحلية

 ٢٧,٥ ٣٢,٤٢٧,٧  الدول اجلزرية الصغرية النامية
  

  .لدويل طبقا لتعريف البنك ا،باستثناء االقتصادات املرتفعة الدخل  )أ(  
  .٢٠١٠مارس /آذارحبسب تقديرات البنك الدويل،   )ب(  

  
  ٢- ١املؤشر     
  )ب)(أ(نسبة فجوة الفقر    

  )النسبة املئوية(
  
  ٢٠٠٥  ١٩٩٩  ١٩٩٠  

 ٨,٠ ١٥,٦١١,٦  املناطق النامية

 ٠,٥ ٠,٨٠,٨  مشال أفريقيا  

 ٢٠,٧ ٢٦,٣٢٥,٨  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  

 ٢,٨ ٣,٩٣,٨  نطقة البحر الكارييبأمريكا الالتينية وم  

 ١٢,٨ ١٣,٤١٢,٧  منطقة البحر الكارييب    

 ٢,٣ ٣,٥٣,٤  أمريكا الالتينية    

 ٤,٠ ٢٠,٧١١,١  شرق آسيا  

 ٩,٨ ١٤,٥١١,٢  جنوب آسيا  

 ٨,١ ١٤,٢٩,٩   اهلندءجنوب آسيا باستثنا    

 ٤,٢ ١١,١٩,٦  جنوب شرق آسيا  

 ١,٥ ٠,٦١,٠  غرب آسيا  

 - --  سياأوقيانو  

 ١,٥ ٠,٩٢,٥  رابطة الدول املستقلة
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  ٢٠٠٥  ١٩٩٩  ١٩٩٠  

 ٥,٤ ٢,١٧,٥  رابطة الدول املستقلة، آسيا  

 ٠,١ ٠,٥٠,٨  رابطة الدول املستقلة، أوروبا  

 ٠,٢ ٠,٠٠,٥  البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق أوروبا

 ١٩,٩ ٢٧,٥٢٤,٧  أقل البلدان منوا

 ١٥,٥ ٢١,٩٢٠,٢  البلدان النامية غري الساحلية

 ١١,٩ ١٤,٤١٢,٣  الدول اجلزرية الصغرية النامية
  

ضـرب نـسبة الـسكان الـذين يعيـشون دون      وهي حاصـل  . تقيس نسبة فجوة الفقر مدى شدة الفقر      )أ(  
يف الفـرق بـني خـط الفقــر    )  دوالر مبـا يعـادل القــوة الـشرائية يف اليـوم    ١,٢٥احملـدد يف  (الفقـر   خـط 

  .ن يعيشون دون خط الفقرومتوسط دخل السكان الذي
  .تستثىن من ذلك االقتصادات املرتفعة الدخل، طبقا لتعريف البنك الدويل  )ب(  

    
  ٣- ١ املؤشر    
    )ب)(أ( من االستهالك القوميمن السكانفقر اخلمس األحصة     

  )النسبة املئوية(

  
  ٢٠٠٥  

 ٦,١  مشال أفريقيا

 ٣,٦  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

 ٢,٩  تينية ومنطقة البحر الكارييبأمريكا الال

 ٤,٣  شرق آسيا

 ٧,٤  جنوب آسيا

 ٥,٧  جنوب شرق آسيا

 ٦,٢  غرب آسيا

 ٧,٠  رابطة الدول املستقلة

 ٨,٢  البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق أوروبا
  

  . طبقا لتعريف البنك الدويل،باستثناء االقتصادات املرتفعة الدخل  )أ(  
ــت  )ب(   ــدة  مل ت ــة جدي ــة أو إقليمي ــات عاملي ــام    . ح أي بيان ــر ع ــن تقري ــأخوذة م ــة م ــات املقدم  ٢٠٠٨البيان

)A/63/1.(  
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  باء - ١الغاية     
تـــوفري العمالـــة الكاملـــة واملنتجـــة وتـــوفري العمـــل الالئـــق للجميـــع، مبـــن فـــيهم      

    والشباب النساء
  ٤- ١املؤشر     
  معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل لكل شخص عامل    

  لناتج احمللي اإلمجايل لكل شخص عامل لمعدل النمو السنوي  )أ(  
    )النسبة املئوية(    

  )أ(٢٠٠٩  ١٩٩٨      

 -٠,٩٢,١  العامل

 ٠,٥٠,٦  املناطق النامية  

 ١,٣١,٠  مشال أفريقيا    

 -١,٨-٠,٩  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى    

 -٠,٢٣,٤  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب    

 ٣,٢٥,٤  شرق آسيا    

 ٢,٣١,٩  جنوب آسيا    

 -١,٧-٨,٥  جنوب شرق آسيا    

 -٠,٠١,٥  غرب آسيا    

 -١,٣-٥,٦  أوقيانوسيا    

 -٥,٢-٢,٣  رابطة الدول املستقلة  

 -٠,٥٠,٤  رابطة الدول املستقلة، آسيا    

 -٥,٤-٢,١  رابطة الدول املستقلة، أوروبا    

 -١,٧١,٢  املناطق املتقدمة النمو  

 -٠,٤٣,٢  البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق أوروبا    

 ١,٣٠,٧  أقل البلدان منوا  

 -٠,٩-٠,٣  البلدان النامية غري الساحلية  

 -٢,٨-٠,٤  الدول اجلزرية الصغرية النامية  
  

  .بيانات أولية  )أ(  
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  الناتج احمللي اإلمجايل لكل شخص عامل  )ب(  

    ))تعادل القوة الشرائية (٢٠٠٥عام يات املتحدة لبدوالرات الوال(    
  )أ(٢٠٠٩  ١٩٩٨  

 ١٧٢ ٢١ ٤٥٧ ١٧  العامل

 ٥٥٩ ١١ ٨١٦ ٧  املناطق النامية  

 ٣٦٨ ١٨ ٨٠٦ ١٥  مشال أفريقيا    

 ١٣٥ ٥ ٣٨١ ٤  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى    

 ٢١٤ ٢٢ ١٧٠ ٢١  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب    

 ٩٥٢ ١١ ٣٧٠ ٥  سياشرق آ    

 ٧٩٤ ٧ ٠٣٠ ٥  جنوب آسيا    

 ٠٨٩ ٩ ٧٤٤ ٦  جنوب شرق آسيا    

 ٥٥٩ ٣٩ ٠٨٤ ٣٣  غرب آسيا    

 ٥٦٤ ٥ ٩٥٤ ٥  أوقيانوسيا    

 ١٨١ ٢١ ٨٧٥ ١٢  رابطة الدول املستقلة  

 ٨٨٦ ١١ ٤٥٣ ٦  رابطة الدول املستقلة، آسيا    

 ٣٩٩ ٢٤ ٦٩٥ ١٤  رابطة الدول املستقلة، أوروبا    

 ٨٤١ ٦٩ ١٥٦ ٦١  طق املتقدمة النمواملنا  

 ١٥٠ ٢٥ ٤٩٠ ١٥  البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق أوروبا    

 ٩٧٤ ٢ ٠٦٢ ٢  أقل البلدان منوا  

 ٨٢٨ ٤ ٥١٩ ٣  البلدان النامية غري الساحلية  

 ٨٤٦ ٢٣ ٩٢٦ ٢٠  الدول اجلزرية الصغرية النامية  
  

  .بيانات أولية  )أ(  
  

  ٥- ١املؤشر     
  نسبة السكان العاملني إىل عدد السكان    

  اجملموع  )أ(  

  )املئويةنسبة ال(    
  

  )أ(٢٠٠٩  ٢٠٠٠  ١٩٩١  

 ٦٠,٤ ٦٢,٢٦١,٢  العامل

 ٦١,٧ ٦٤,٢٦٢,٩  املناطق النامية  

 ٤٦,٠ ٤٣,٩٤٣,٤  مشال أفريقيا    

 ٦٤,٩ ٦٣,٥٦٤,١  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى    
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  )أ(٢٠٠٩  ٢٠٠٠  ١٩٩١  

 ٦٠,٠ ٥٦,٣٥٧,٩  لبحر الكارييبأمريكا الالتينية ومنطقة ا    

 ٦٩,٨ ٧٤,٥٧٣,١  شرق آسيا    

 ٥٥,٤ ٥٧,٦٥٦,٠  جنوب آسيا    

 ٦٥,٦ ٦٨,٠٦٦,٥  جنوب شرق آسيا    

 ٤٤,٣ ٤٨,٦٤٦,٤  غرب آسيا    

 ٦٦,٨ ٦٥,٥٦٦,٣  أوقيانوسيا    

 ٥٦,٩ ٥٧,٩٥٤,٠  رابطة الدول املستقلة  

 ٥٩,٣ ٥٧,٤٥٥,٧  رابطة الدول املستقلة، آسيا    

 ٥٦,١ ٥٨,٠٥٣,٦  رابطة الدول املستقلة، أوروبا    

 ٥٥,٣ ٥٦,٥٥٦,٥  املناطق املتقدمة النمو  

 ٤٧,٧ ٥٣,٤٥١,٩  البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق أوروبا    

 ٦٩,٠ ٧٠,٧٦٩,٣  أقل البلدان منوا  

 ٦٨,٣ ٦٦,١٦٦,٠  البلدان النامية غري الساحلية  

 ٥٧,٧ ٥٤,٨٥٦,٦  رية الناميةالدول اجلزرية الصغ  
  

  .بيانات أولية  )أ(  
  

  )أ(٢٠٠٩، الرجال والنساء والشباب  )ب(  
  )النسبة املئوية(    

  
  الشباب  النساء  الرجال  

 ٤٤,٢ ٧٢,٨٤٨,٠  العامل

 ٤٥,٠ ٧٥,٥٤٧,٨  املناطق النامية  

 ٢٩,٤ ٧٠,١٢٢,٢  مشال أفريقيا    

 ٤٩,٠ ٧٤,٥٥٥,٥  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى    

 ٤٣,٦ ٧٤,٣٤٦,٥  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب    

 ٥٣,٩ ٧٥,٤٦٤,٠  شرق آسيا    

 ٤١,٢ ٧٧,٢٣٢,٥  جنوب آسيا    

 ٤٣,٦ ٧٧,٦٥٣,٩  جنوب شرق آسيا    

 ٢٦,٠ ٦٦,٤٢٠,٤  غرب آسيا    

 ٥٢,٨ ٧١,٢٦٢,٤  أوقيانوسيا    

 ٣٤,٩ ٦٢,٩٥١,٨  رابطة الدول املستقلة  

 ٣٨,٦ ٦٥,٦٥٣,٤   الدول املستقلة، آسيارابطة    

 ٣٢,٨ ٦١,٩٥١,٣  رابطة الدول املستقلة، أوروبا    
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  الشباب  النساء  الرجال  

 ٤١,٠ ٦٢,٩٤٨,١  املناطق املتقدمة النمو  

 ٢٤,١ ٥٥,٠٤٠,٨  البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق أوروبا    

 ٥٥,٩ ٧٩,٣٥٨,٩  أقل البلدان منوا  

 ٥٥,٠ ٧٦,٦٦٠,٤  يةالبلدان النامية غري الساحل  

 ٤٣,٠ ٦٩,٨٤٥,٨  الدول اجلزرية الصغرية النامية  
  

  .بيانات أولية  )أ(  
  

  ٦- ١املؤشر     
تعـــادل  ( دوالر١,٢٥عـــن اليـــومي نـــسبة الـــسكان العـــاملني الـــذين يقـــل دخلـــهم          

  )الشرائية  القوة
  ) النسبة املئوية(

  
  )أ(٢٠٠٩  ٢٠٠٠  ١٩٩١  

 ٢٤,٨ ٤٢,٩٣٢,٦  العامل

 ٣٠,٧ ٥٦,٣٤١,٣  طق الناميةاملنا  

 ٤,٣ ٦,٤٥,٥  مشال أفريقيا    

 ٦٣,٥ ٦٦,٨٦٦,١  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى    

 ٨,٥ ١٢,٧١٢,٩  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب    

 ١٢,٦ ٦٧,٤٣٦,٥  شرق آسيا    

 ٥١,٣ ٦٠,٩٥٣,٣  جنوب آسيا    

 ٢٧,٦ ٥٣,٥٤١,٨  جنوب شرق آسيا    

 ١١,٥ ٨,٧٨,٦  غرب آسيا    

 ٤٩,٧ ٥١,٦٤٧,٤  أوقيانوسيا    

 ٥,٦ ٤,٦٧,٧  رابطة الدول املستقلة  

 ٢١,٣ ١٦,٢٢٥,٥  رابطة الدول املستقلة، آسيا    

 ٠,٢ ١,٧٢,٦  رابطة الدول املستقلة، أوروبا    

 ٠,٠ ٠,٠٠,٠  املناطق املتقدمة النمو  

 ٠,٦ ٠,٦٠,٩  البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق أوروبا    

 ٦٥,٨ ٧٠,٥٧٠,٧  أقل البلدان منوا  

 ٥٢,٥ ٥٧,٧٥٨,٧  البلدان النامية غري الساحلية  

 ٢٤,٠ ١٧,١٢٠,٤  الدول اجلزرية الصغرية النامية  
  

  .قعاتوت  )أ(  
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  ٧- ١املؤشر 
ــا إىل           ــسامهني يف نفقاهت ــراد األســرة امل ــاملني مــن أف ــاملني حلــساهبم اخلــاص والع ــسبة الع ن

  املنيالع  جمموع
  الرجال والنساء  )أ(  
    )النسبة املئوية(    

  )أ(٢٠٠٩  ٢٠٠٠  ١٩٩١  

 ٥٠,٦ ٥٥,٤٥٢,٨  العامل

 ٦٠,٢ ٦٩,٢٦٤,٠  املناطق النامية  

 ٣٣,٩ ٣٦,٧٣١,٥  مشال أفريقيا    

 ٧٦,٦ ٨٢,٧٨١,٠  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى    

 ٣١,٩ ٣٥,٤٣٤,٤  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب    

 ٥٣,٣ ٦٩,٢٥٩,٠  شرق آسيا    

 ٧٦,٦ ٨١,٥٧٩,٨  جنوب آسيا    

 ٦١,٣ ٦٨,٩٦٤,٨  جنوب شرق آسيا    

 ٢٨,٥ ٤٢,٤٣٣,٢  غرب آسيا    

 ٧٨,٦ ٧٢,٤٧٤,١  أوقيانوسيا    

 ١٨,٧ ١٣,٠٢٠,٥  رابطة الدول املستقلة  

 ٤٤,٠ ٤٣,٠٤٩,٨  رابطة الدول املستقلة، آسيا    

 ١٠,٠ ٥,٣١٢,٠  وروبارابطة الدول املستقلة، أ    

 ١٠,٦ ١٢,١١١,٠  املناطق املتقدمة النمو  

 ٢٨,٥ ٢٣,٣٣٤,١  البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق أوروبا    

 ٨٢,٩ ٨٧,٢٨٥,٠  أقل البلدان منوا  

 ٧٣,٦ ٧٤,٢٧٦,٩  البلدان النامية غري الساحلية  

 ٣٩,٦ ٣٣,٥٣٧,٣  الدول اجلزرية الصغرية النامية  
  

  .توقعات  )أ(  
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  الرجال  )ب(  
  )النسبة املئوية(

    
  )أ(٢٠٠٩  ٢٠٠٠  ١٩٩١  

 ٤٩,٤ ٥٣,٠٥١,٣  العامل

 ٥٧,٣ ٦٤,٧٦٠,٨  املناطق النامية  

 ٢٧,٧ ٣٢,٩٢٨,٢  مشال أفريقيا    

 ٧٠,٦ ٧٨,١٧٦,٤  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى    

 ٣٢,٣ ٣٤,٨٣٤,٦  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب    

 ٤٩,٥ ٦٣,١٥٤,٤  شرق آسيا    

 ٧٣,٦ ٧٧,٨٧٦,٧  جنوب آسيا    

 ٥٨,٣ ٦٤,٣٦١,١  جنوب شرق آسيا    

 ٢٦,١ ٣٦,٢٢٩,٣  غرب آسيا    

 ٧٣,١ ٦٧,٣٦٨,٤  أوقيانوسيا    

 ٢٠,٢ ١٤,٧٢١,٢  رابطة الدول املستقلة  

 ٤٥,٢ ٤٦,٩٥٠,٦  رابطة الدول املستقلة، آسيا    

 ١١,٠ ٦,٠١٢,٣  ، أوروبارابطة الدول املستقلة    

 ١١,٨ ١٢,٠١١,٦  املناطق املتقدمة النمو  

 ٣٠,٢ ٢١,٦٣٣,٢  البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق أوروبا    

 ٧٩,٢ ٨٣,٠٨٠,٤  أقل البلدان منوا  

 ٧٠,٠ ٧١,٩٧٣,٩  البلدان النامية غري الساحلية  

 ٣٩,٨ ٣٢,٤٣٦,٩  الدول اجلزرية الصغرية النامية  
  

  .توقعات  )أ(  
  

  النساء  )ج(  
    )النسبة املئوية(  

  )أ(٢٠٠٩  ٢٠٠٠  ١٩٩١  

 ٥٢,٣ ٥٩,٢٥٥,١  العامل

 ٦٤,٧ ٧٦,٧٦٩,٣  املناطق النامية  

 ٥٣,٣ ٤٩,٩٤٢,٣  مشال أفريقيا    

 ٨٤,٣ ٨٩,٠٨٧,٣  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى    

 ٣١,٣ ٣٦,٥٣٤,١  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب    
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  )أ(٢٠٠٩  ٢٠٠٠  ١٩٩١  

 ٥٧,٨ ٧٦,٧٦٤,٧  شرق آسيا    

 ٨٣,٩ ٩٠,٩٨٨,١  جنوب آسيا    

 ٦٥,٤ ٧٥,١٦٩,٩  جنوب شرق آسيا    

 ٣٦,٨ ٦٢,٩٤٧,٣  غرب آسيا    

 ٨٤,٩ ٧٩,١٨٠,٩  أوقيانوسيا    

 ١٧,٢ ١١,١١٩,٧  رابطة الدول املستقلة  

 ٤٢,٦ ٣٨,٤٤٨,٨  رابطة الدول املستقلة، آسيا    

 ٨,٩ ٤,٥١١,٧  لة، أوروبارابطة الدول املستق    

 ٩,١ ١٢,٣١٠,٢  املناطق املتقدمة النمو  

 ٢٦,٤ ٢٥,٤٣٥,١  البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق أوروبا    

 ٨٧,٧ ٩٢,٩٩١,٢  أقل البلدان منوا  

 ٧٨,٠ ٧٧,٢٨٠,٧  البلدان النامية غري الساحلية  

 ٣٩,٢ ٣٥,٥٣٧,٨  الدول اجلزرية الصغرية النامية  
  

  .توقعات  )أ(  
  

   جيم- ١الغاية     
فــيض نــسبة الــسكان الــذين يعــانون مــن اجلــوع إىل النــصف يف الفتــرة مــا بــني خت    

    ٢٠١٥ و ١٩٩٠
  ٨- ١املؤشر     
     سنوات٥ األطفال ناقصي الوزن الذين يقل عمرهم عن نسبة    

  اجملموع  )أ(  

    )النسبة املئوية(    
  ٢٠٠٨  ١٩٩٠  

 ٢٦ ٣١  املناطق النامية

 ٧ ١١  مشال أفريقيا  

 ٢٧ ٣١  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  

 ٦ ١١  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  

 ٧ ١٧  شرق آسيا  

 ٦ ١٢  شرق آسيا باستثناء الصني    

 ٤٦ ٥١  جنوب آسيا  
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  ٢٠٠٨  ١٩٩٠  

 ٣٥ ٤٩  جنوب آسيا باستثناء اهلند    

 ٢٥ ٣٧  جنوب شرق آسيا  

 ١٤ ١٤  غرب آسيا  

 - -  أوقيانوسيا  
    

  ٢٠٠٨- ٢٠٠٣، الفترة حسب نوع اجلنس  )ب(  
  )النسبة املئوية(

  
  الفتيات  الفتيان  

 إىل نــسبة الفتيــان 
  الفتيات

 ٠,٩٧ ٢٨٢٩  املناطق النامية

 - --  مشال أفريقيا  

 ١,٠٨ ٢٨٢٦  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  

 ١,١٤ ٨٧  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  

 - --  سياشرق آ  

 ٠,٩٣ ١٠١١  شرق آسيا باستثناء الصني    

 ٠,٩٤ ٤٦٤٩  جنوب آسيا  

 ٠,٩٢ ٤٢٤٦  جنوب آسيا باستثناء اهلند    

 ١,٠٠ ٢٥٢٥  جنوب شرق آسيا  

 ١,٠٥ ٢٠١٩  غرب آسيا  

 - --  أوقيانوسيا  

 ١,٠٠ ٥٥  رابطة الدول املستقلة

 ١,٠٠ ٧٧  رابطة الدول املستقلة، آسيا  

 - --  لدول املستقلة، أوروبارابطة ا  

 ١,١٣ ٣٣  البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق أوروبا  
  

  ٢٠٠٨- ٢٠٠٣حسب مكان اإلقامة، الفترة   )ج(  
    )النسبة املئوية(

  املناطق احلضرية  املناطق الريفية  

 ٣٢١٨  املناطق النامية

 ٨٦  مشال أفريقيا  
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  املناطق احلضرية  املناطق الريفية  

 ٣٠١٩  ربىأفريقيا جنوب الصحراء الك  

 ١٢٥  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  

 ٩٢  شرق آسيا  

 ٦٧  شرق آسيا باستثناء الصني    

 ٥٠٣٩  جنوب آسيا  

 ٣٩٤٧  جنوب آسيا باستثناء اهلند    

 ٢٧٢١  جنوب شرق آسيا  

 ٢١٨  غرب آسيا  

 --  أوقيانوسيا  

 --  رابطة الدول املستقلة  

 ٨٥  لة، آسيارابطة الدول املستق  

 ٣٣  البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق أوروبا  
    

  ٢٠٠٨- ٢٠٠٣حسب درجة غىن األسر املعيشية، الفترة   )د(  
    )النسبة املئوية(

  اخلمس األغىن  اخلمس األفقر  

 ٤٣١٩  املناطق النامية

 ١٠٥  مشال أفريقيا  

 ٣٤١٧  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  

 --  مريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييبأ  

 --  شرق آسيا  

 ٨٤  شرق آسيا باستثناء الصني    

 ٦٠٢٦  جنوب آسيا  

 ٥٤٢٩  جنوب آسيا باستثناء اهلند    

 --  جنوب شرق آسيا  

 --  غرب آسيا  

 --  أوقيانوسيا  

 --  رابطة الدول املستقلة  

 ٩٤  رابطة الدول املستقلة، آسيا  
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  ٩- ١املؤشر     
  نسبة السكان الذين ال حيصلون على احلد األدىن من السعرات احلرارية    

  ) النسبة املئوية(
  

  ٢٠٠٧‐٢٠٠٥  ٢٠٠٢‐٢٠٠٠  ١٩٩٢‐١٩٩٠  

 ١٦١٤١٣  )أ(العامل

 ٢٠١٦١٦  )أ(املناطق النامية  

 <٥<٥<٥  مشال أفريقيا    

 ٣١٣٠٢٦  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى    

 ١٢١٠٩   الالتينية ومنطقة البحر الكارييبأمريكا    

 ١٨١٠١٠  شرق آسيا    

 ٨١٣١٢  شرق آسيا باستثناء الصني      

 ٢١٢٠٢١  جنوب آسيا    

 ٢٦٢٣٢٣  جنوب آسيا باستثناء اهلند      

 ٢٤١٧١٤  جنوب شرق آسيا    

 ٥٨٧  غرب آسيا    

 ---  أوقيانوسيا    

 <٧٥)ب(٦  رابطة الدول املستقلة  

 ١٧٩)ب(١٦  رابطة الدول املستقلة، آسيا    

)ب(٥   رابطة الدول املستقلة، أوروبا    
>٥<٥> 

 <٥<٥<٥  املناطق املتقدمة النمو  

البلــدان الــيت متــر مبرحلــة انتقاليــة يف جنــوب          
 <٥<٥<٥  شرق أوروبا

 ٤٠٣٦٣٢  أقل البلدان منوا  

 ٣٤٣٠٢٦  البلدان النامية غري الساحلية  

 ٢٤٢١٢١  ول اجلزرية الصغرية الناميةالد  
  

  .أقاليم أوقيانوسيا/مبا يف ذلك بلدان  )أ(  
  .١٩٩٥-١٩٩٣لفترة نسب ا  )ب(  
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  ٢اهلدف     
  حتقيق تعميم التعليم االبتدائي    

  
   ألف- ٢الغاية     
متكن األطفـال يف كـل مكـان، سـواء الـذكور أو اإلنـاث منـهم، مـن إمتـام                     كفالة      

  ٢٠١٥دائي حبلول عام تعليم االبتمرحلة ال
  ١-٢املؤشر 

  صايف نسبة القيد يف التعليم االبتدائي
  )أ(اجملموع  )أ(  

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٠  ١٩٩١  

 ٨٢,٢٨٤,٣٨٩,٦  العامل

 ٧٩,٩٨٢,٦٨٨,٨  املناطق النامية  

 ٨٠,٢٨٨,٠٩٤,٤  مشال أفريقيا    

 ٥٣,٤٦٠,٣٧٦,٤  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى    

 ٨٥,٨٩٤,١٩٤,٩  ة ومنطقة البحر الكارييبأمريكا الالتيني    

 ٩٧,٥٩٤,٤٩٦,٠  شرق آسيا    

 ٩٨,١٩٧,٦٩٨,٠   باستثناء الصنيشرق آسيا      

 ٧٥,٣٨٠,٠٨٩,٧  جنوب آسيا    

 ٦٤,١٦٨,٥٧٦,٣   باستثناء اهلندجنوب آسيا      

 ٩٤,٠٩٣,٦٩٤,٧  جنوب شرق آسيا    

 ٨٢,١٨٣,٣٨٨,٠  غرب آسيا    

 ---  أوقيانوسيا    

 ٩٠,٣٩٠,٥٩٣,٤  رابطة الدول املستقلة  

 ٨٥,٩٩٥,٢٩٤,٠  رابطة الدول املستقلة، آسيا    

 ٩٢,٥٨٦,٨٩٣,٠  رابطة الدول املستقلة، أوروبا    

 ٩٧,١٩٧,٥٩٦,١  املناطق املتقدمة النمو  

 ٥٢,٣٥٩,٥٧٨,٨  قل البلدان منواأ  

 ٥٥,١٦٥,٤٨١,٦  لبلدان النامية غري الساحليةا  

 ٧١,٢٨٠,١٧٥,٨  لدول اجلزرية الصغرية الناميةا  
  

لقيـد يف التعلـيم   الرمسـي ل سن  بالغ لل طفل١٠٠عدد املقيدين يف املدارس االبتدائية والثانوية بني كل       )أ(  
  .وتتعلق النسب بالسنوات الدراسية املنتهية يف السنوات املقدمة عنها البيانات. االبتدائي
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  )أ(حسب نوع اجلنس  )ب(  
    
  ٢٠٠٨   ٢٠٠٠   ١٩٩١  
  الفتيات  الفتيان  الفتيات  الفتيان  الفتيات  الفتيان  

 ٨٨,٦ ٩٠,٦ ٨٦,١٧٨,٠٨٧,٠٨١,٥  العامل

 ٨٧,٦ ٨٩,٩ ٨٤,٤٧٥,١٨٥,٦٧٩,٤  املناطق النامية

 ٩٢,٥ ٩٦,٣ ٨٦,٩٧٣,٣٩٠,٧٨٥,٢  مشال أفريقيا  

 ٧٤,٥ ٧٨,٣ ٥٨,٠٤٨,٨٦٣,٩٥٦,٦  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  

 ٩٤,٨ ٩٥,١ ٨٥,٤٨٦,٣٩٣,٧٩٤,٤  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  

 ٩٨,١ ٩٤,٢ ٩٩,٩٩٤,٩٩٣,٤٩٥,٤  شرق آسيا  

 ٩٧,٧ ٩٨,٣ ٩٨,١٩٨,٢٩٨,١٩٧,٠   باستثناء الصنيشرق آسيا    

 ٨٧,٥ ٩١,٧ ٨٣,٤٦٦,٧٨٦,٧٧٢,٨  جنوب آسيا  

 ٧٣,٧ ٧٨,٨ ٧١,٧٥٦,٢٧٣,٧٦٣,١   باستثناء اهلندجنوب آسيا    

 ٩٣,٨ ٩٥,٥ ٩٦,٠٩١,٩٩٤,٩٩٢,٢  جنوب شرق آسيا  

 ٨٥,٣ ٩٠,٧ ٨٧,١٧٦,٩٨٧,٨٧٨,٦  غرب آسيا  

 - - ----  أوقيانوسيا  

 ٩٣,٤ ٩٣,٥ ٩١,٠٨٩,٧٩٠,٨٩٠,١  رابطة الدول املستقلة

 ٩٣,٣ ٩٤,٧ ٨٧,٦٨٤,٢٩٥,٥٩٥,٠  رابطة الدول املستقلة، آسيا  

 ٩٣,٥ ٩٢,٦ ٩٢,٧٩٢,٤٨٧,٢٨٦,٣  ول املستقلة، أوروبارابطة الد  

 ٩٦,٤ ٩٥,٨ ٩٧,٣٩٦,٨٩٧,٥٩٧,٥  املناطق املتقدمة النمو

 ٧٦,٧ ٨٠,٧ ٥٧,٨٤٦,٨٦٣,٠٥٦,٠  أقل البلدان منوا

 ٧٩,١ ٨٤,٢ ٦٠,٩٤٩,٢٦٩,٩٦٠,٧  البلدان النامية غري الساحلية

 ٧٥,١ ٧٦,٣ ٧١,٩٧٠,٤٨١,٢٧٩,٠  الدول اجلزرية الصغرية النامية
  

لقيـد يف التعلـيم   الرمسـي ل سن  بالغ لل طفل١٠٠عدد املقيدين يف املدارس االبتدائية والثانوية بني كل       )أ(  
  .وتتعلق النسب بالسنوات الدراسية املنتهية يف السنوات املقدمة عنها البيانات. االبتدائي
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  ٢-٢املؤشر 
اســة يف الــصف األول ويــصلون إىل الــصف  نــسبة عــدد التالميــذ الــذين يلتحقــون بالدر     

  النهائي من التعليم االبتدائي

  )أ(اجملموع  )أ(  
  

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٠  ١٩٩١  

 ٧٩,٦٨٢,١٨٨,١  العامل

 ٧٧,٠٧٩,٥٨٦,٧  املناطق النامية  

 ٧٢,٢٨١,١٩٦,٣  مشال أفريقيا    

 ٥٠,٥٥٢,٠٦٣,٨  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى    

 ٨٤,٢٩٧,٥١٠١,٠  نطقة البحر الكارييبأمريكا الالتينية وم    

 ١٠٦,٢٩٧,٩٩٦,٠  شرق آسيا    

 ٩٤,٥٩٧,٨٩٦,٩   باستثناء الصنيشرق آسيا      

 ٦٤,٤٦٩,٣٨٥,٤  جنوب آسيا    

 ٥٥,٢٦٢,٣٦٦,٢   باستثناء اهلندجنوب آسيا      

 ٨٥,٧٩٢,٤٩٨,٧  جنوب شرق آسيا    

 ٧٧,٦٧٨,٩٨٨,٢  غرب آسيا    

 ٦١,١٦٣,٧٦٧,٠  أوقيانوسيا    

 ٨٢,٨٩٤,٣٩٧,٣  رابطة الدول املستقلة  

 ٦١,٧٩٤,٨٩٩,١  رابطة الدول املستقلة، آسيا    

 ٩٢,٥٩٤,٠٩٦,٠  رابطة الدول املستقلة، أوروبا    

 ٩٧,٨٩٩,١٩٧,٨  املناطق املتقدمة النمو  

 ٣٩,٥٤٥,٨٥٨,٧  قل البلدان منواأ  

 ٤٣,٤٥٤,٩٦٤,٥  لبلدان النامية غري الساحليةا  

 ٦٦,٣٧٦,٠٧٨,٩  لدول اجلزرية الصغرية الناميةا  
  

املقـدم عنـها    ة املنتهيـة يف الـسنوات       يسنوات الدراسـ  بالـ  معدالت إمتام مرحلة التعلـيم االبتـدائي         تتعلق  )أ(  
إمجـايل عـدد املقيـدين يف    نظرا النعدام معدالت إقليمية للمؤشر الرمسـي، يعـرض اجلـدول            و .البيانات

مـن  جمموع عدد امللتحقني اجلدد بالصف النهائي       ” الذي يعادل     التعليم االبتدائي  الصف النهائي من  
لتعليم االبتدائي، بصرف النظر عن السن، معربا عنه بالنسبة املئوية من الـسكان الـذين بلغـوا الـسن                   ا

 Global Education Digest 2009 - Comparing Education).“املفترضـة لاللتحـاق بالـصف النـهائي    

Statistics Across the World )  ،ــدا ــال، كن ــة     مونتري ــم والثقاف ــة والعل ــم املتحــدة للتربي ــة األم منظم
   .)٢٥٥املرفق باء، الصفحة ) ٢٠٠٩، ، معهد اإلحصاء)اليونسكو(
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  )أ(حسب نوع اجلنس   )ب(  

  
  ٢٠٠٨   ٢٠٠٠   ١٩٩١  
  الفتيات  الفتيان  الفتيات  الفتيان  الفتيات  الفتيان  

 ٨٦,٩ ٨٩,٦ ٨٢,٠٧٤,١٨٤,٩٧٩,٢  العامل

 ٨٥,٣ ٨٨,٦ ٧٩,٥٦٩,٨٨٢,٨٧٦,٢  املناطق النامية

 ٩٣,٠ ٩٩,٤ ٨٠,١٦٤,٦٨٤,٢٧٧,٩  مشال أفريقيا  

 ٥٩,٨ ٦٩,٣ ٥٥,٨٤٥,٩٥٧,٠٤٧,٩  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  

 ١٠٣,٠ ١٠١,٨ ٨٤,٥٨٦,١٩٧,١٩٧,٨  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  

 ٩٧,٨ ٩٤,٦ ٩٦,١٩١,٥٩٧,٩٩٧,٨  آسياشرق   

 ٩٥,٨ ٩٧,٩ ٩٣,٩٩٤,٠٩٧,٨٩٧,٦   باستثناء الصنيشرق آسيا    

 ٨٣,٤ ٨٧,٣ ٧٣,٥٥٤,٦٧٥,٨٦٢,٣  جنوب آسيا  

 ٦٤,٢ ٦٨,٢ ٦٠,٥٤٩,٧٦٦,٤٥٨,١   باستثناء اهلندجنوب آسيا    

 ٩٨,٧ ٩٨,٨ ٨٩,٣٨٧,٩٩٢,٧٩٢,١  جنوب شرق آسيا  

 ٨٣,٧ ٩٢,٦ ٨٣,٠٧٢,٦٨٣,٥٧٤,١  غرب آسيا  

 ٦١,٤ ٧٠,١ ٦٣,٤٥٥,٨٦٥,٩٥٩,٠  أوقيانوسيا  

 ٩٥,١ ٩٥,٧ ٩١,٤٩١,٣٩٤,٠٩٣,٤  رابطة الدول املستقلة

 ٩٧,٩ ٩٩,٤ ٨٥,٧٨٥,٠٩٧,٤٩٦,١  رابطة الدول املستقلة، آسيا  

 ٩٢,٩ ٩٢,٩ ٩٤,٠٩٤,٢٩٢,٠٩١,٨  رابطة الدول املستقلة، أوروبا  

 ٩٨,٢ ٩٧,٢ ٩٦,٥٩٨,٠٩٩,٣٩٨,٩  النمواملناطق املتقدمة 

 ٥٦,١ ٦٢,٨ ٤٥,٠٣٤,٦٥٠,٤٤٢,١  أقل البلدان منوا

 ٦٠,٧ ٦٨,١ ٥٣,٧٤٤,٥٦٠,٥٤٩,٩  البلدان النامية غري الساحلية

 ٧٨,١ ٧٩,٣ ٦٤,٨٦٤,٧٧٥,٨٧٥,٨  الدول اجلزرية الصغرية النامية
  

املقـدم عنـها    ة املنتهيـة يف الـسنوات       يسنوات الدراسـ  الـ ب معدالت إمتام مرحلة التعلـيم االبتـدائي         تتعلق  )أ(  
إمجـايل عـدد املقيـدين يف    نظرا النعدام معدالت إقليمية للمؤشر الرمسـي، يعـرض اجلـدول            و .البيانات

مـن  جمموع عدد امللتحقني اجلدد بالصف النهائي       ” الذي يعادل    الصف النهائي من التعليم االبتدائي    
 عن السن، معربا عنه بالنسبة املئوية من الـسكان الـذين بلغـوا الـسن                لتعليم االبتدائي، بصرف النظر   ا

 Global Education Digest 2009 - Comparing Education).“املفترضـة لاللتحـاق بالـصف النـهائي    

Statistics Across the World )  ،ــدا ــال، كن ــة     مونتري ــم والثقاف ــة والعل ــم املتحــدة للتربي ــة األم منظم
  .)٢٥٥املرفق باء، الصفحة ) ٢٠٠٩، حصاء، معهد اإل)اليونسكو(
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  ٣-٢املؤشر 
ـــمع     ـــدل اإلملــ ــارهم     ــ ــراوح أعمـ ــذين تتـ ــال الـ ــساء والرجـ ــدى النـ ــة لـ ــالقراءة والكتابـ ام بـ

   سنة ٢٤ و ١٥ بني
  )أ(اجملموع  )أ(  

  )النسبة املئوية ملن يستطيعون القراءة والكتابة معا(    
  
  ٢٠٠٨‐٢٠٠٥  ٢٠٠٤‐١٩٩٥  ١٩٩٤‐١٩٨٥  

 ٨٣,٣٨٧,١٨٩,٠  العامل

 ٧٩,٨٨٤,٦٨٧,٢  املناطق النامية

 ٦٧,٨٧٩,٣٨٦,١  مشال أفريقيا  

 ٦٥,٤٦٨,٦٧١,٩  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  

 ٩١,٨٩٦,٢٩٦,٩  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  

 ٩٤,٦٩٨,٩٩٩,٣  شرق آسيا  

 ٩٩,٤٩٩,٤٩٩,٥   باستثناء الصنيشرق آسيا    

 ٦٠,٣٧٣,٧٧٩,٣  سياجنوب آ  

 ٥٦,٤٦٧,٣٧٥,٤   باستثناء اهلندجنوب آسيا    

 ٩٤,٥٩٦,٣٩٦,١  جنوب شرق آسيا  

 ٨٧,٨٩١,٩٩٢,٧  غرب آسيا  

 ٧١,٤٧٣,٩٧٣,٠  أوقيانوسيا  

 ٩٩,٨٩٩,٨٩٩,٨  رابطة الدول املستقلة

 ٩٩,٨٩٩,٨٩٩,٨  رابطة الدول املستقلة، آسيا  

 ٩٩,٧٩٩,٧٩٩,٧  باأورورابطة الدول املستقلة،   

 ٩٩,٦٩٩,٦٩٩,٦  املناطق املتقدمة النمو

 ٥٥,٧٦٥,٣٦٩,٩  أقل البلدان منوا

 ٦١,٦٦٨,١٧١,٨  البلدان النامية غري الساحلية

 ٨٥,٣٨٧,١٨٧,٤  الدول اجلزرية الصغرية النامية
  

ح آلخـر نقطـة قيـاس       رجاملـ توسـط   امل على أسـاس      الواردة يف هذا اجلدول     املعدالت اإلقليمية  تحسب  )أ(  
واســُتخدمت تقــديرات معهــد اليونــسكو  . متــوافرة مــسجلة لكــل بلــد أو إقلــيم يف الفتــرة املرجعيــة  

  .تتوافر بيانات بشأهنا لإلحصاء بالنسبة للبلدان اليت ال
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  )أ(حسب نوع اجلنس  )ب(  
  ) معا يستطيعون القراءة والكتابةملنالنسبة املئوية (    

  
  ٢٠٠٨‐ ٢٠٠٥   ٢٠٠٤‐ ١٩٩٥   ١٩٩٤‐ ١٩٨٥  
  النساء  الرجال  النساء  الرجال  النساء  الرجال  

 ٨٦,٤ ٩١,٧ ٨٧,٧٧٨,٦٩٠,٢٨٣,٨  العامل

 ٨٤,١ ٩٠,٣ ٨٥,٣٧٤,٢٨٨,٥٨٠,٦  املناطق النامية

 ٨٢,٢ ٨٩,٨ ٧٧,٤٥٧,٧٨٥,٢٧٣,٣  مشال أفريقيا  

 ٦٧,١ ٧٦,٨ ٧٢,٩٥٨,٣٧٥,٦٦٢,٣  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  

 ٩٧,٢ ٩٦,٧ ٩١,٥٩٢,٠٩٥,٨٩٦,٥  ا الالتينية ومنطقة البحر الكارييبأمريك  

 ٩٩,٢ ٩٩,٤ ٩٧,١٩١,٩٩٩,٢٩٨,٦  شرق آسيا  

 ٩٩,٧ ٩٩,٣ ٩٩,٣٩٩,٥٩٩,٢٩٩,٥   باستثناء الصنيشرق آسيا    

 ٧٣,٣ ٨٥,٧ ٧١,٦٤٨,٣٨١,١٦٥,٦  جنوب آسيا  

 ٧١,٠ ٧٩,٧ ٦٦,٩٤٦,٠٧٣,٩٦٠,٨   باستثناء اهلندجنوب آسيا    

 ٩٥,٨ ٩٦,٣ ٩٥,٥٩٣,٥٩٦,٦٩٦,١  جنوب شرق آسيا  

 ٨٩,٨ ٩٥,٦ ٩٣,٦٨١,٦٩٥,٦٨٨,١  غرب آسيا  

 ٧٤,١ ٧٢,٠ ٧٦,٦٦٦,١٧٦,١٧١,٥  أوقيانوسيا  

 ٩٩,٨ ٩٩,٧ ٩٩,٧٩٩,٨٩٩,٧٩٩,٨  رابطة الدول املستقلة

 ٩٩,٨ ٩٩,٨ ٩٩,٨٩٩,٨٩٩,٨٩٩,٩  رابطة الدول املستقلة، آسيا  

 ٩٩,٨ ٩٩,٦ ٩٩,٧٩٩,٨٩٩,٧٩٩,٨  أوروبالدول املستقلة، رابطة ا  

 ٩٩,٦ ٩٩,٥ ٩٩,١٩٩,٦٩٩,٠٩٩,٦  املناطق املتقدمة النمو

 ٦٥,٥ ٧٤,٥ ٦٤,٢٤٧,٦٧٢,٢٥٨,٩  أقل البلدان منوا

 ٦٦,٣ ٧٧,٦ ٦٧,٦٥٦,١٧٤,٦٦٢,٢  البلدان النامية غري الساحلية

 ٨٧,٧ ٨٧,٢ ٨٧,٣٨٣,٣٨٨,٠٨٦,٢  الدول اجلزرية الصغرية النامية
  

رجح آلخـر نقطـة قيـاس       املـ توسـط   امل على أسـاس      الواردة يف هذا اجلدول     املعدالت اإلقليمية  تحسب  )أ(  
واســُتخدمت تقــديرات معهــد اليونــسكو  . متــوافرة مــسجلة لكــل بلــد أو إقلــيم يف الفتــرة املرجعيــة  

  .تتوافر بيانات بشأهنا لإلحصاء بالنسبة للبلدان اليت ال
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  ٣ اهلدف    
  تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة    

  
   ألف- ٣الغاية     
إزالــة التفــاوت بــني اجلنــسني يف التعلــيم االبتــدائي والثــانوي وُيفــّضل أن يكــون       

 ال يتجـاوز  موعد، وبالنسبة إىل مجيع مراحل التعليم يف     ٢٠٠٥ذلك حبلول عام    
  ٢٠١٥عام 

  
  ١-٣املؤشر 

  يف مراحل التعليم االبتدائي والثانوي والعايلنسبة الفتيات إىل الفتيان     
  )أ(التعليم االبتدائي  )أ(  

  
  ٢٠٠٨  ٢٠٠٠  ١٩٩١  

 ٠,٨٩٠,٩٢٠,٩٧  العامل

 ٠,٨٧٠,٩١٠,٩٦  املناطق النامية

 ٠,٨٢٠,٩١٠,٩٤  مشال أفريقيا  

 ٠,٨٤٠,٨٥٠,٩١  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  

 ٠,٩٨٠,٩٧٠,٩٧  كارييبأمريكا الالتينية ومنطقة البحر ال  

 ٠,٩٢١,٠٢١,٠٤  شرق آسيا  

 ١,٠٠٠,٩٩٠,٩٩   باستثناء الصنيشرق آسيا    

 ٠,٧٦٠,٨٣٠,٩٦  جنوب آسيا  

 ٠,٧٤٠,٨٠٠,٩٦   باستثناء اهلندجنوب آسيا    

 ٠,٩٧٠,٩٧٠,٩٧  جنوب شرق آسيا  

 ٠,٨٧٠,٨٨٠,٩٢  غرب آسيا  

 ٠,٩٠٠,٩٠٠,٨٩  أوقيانوسيا  

 ١,٠٠٠,٩٩٠,٩٩  ل املستقلةرابطة الدو

 ٠,٩٩٠,٩٩٠,٩٨  رابطة الدول املستقلة، آسيا  

 ١,٠٠٠,٩٩١,٠٠  أوروبارابطة الدول املستقلة،   

 ٠,٩٩٠,٩٩١,٠٠  املناطق املتقدمة النمو

 ٠,٨٠٠,٨٤٠,٩٢  أقل البلدان منوا

 ٠,٨٣٠,٨٣٠,٩٢  البلدان النامية غري الساحلية

 ٠,٩٦٠,٩٦٠,٩٥  الناميةالدول اجلزرية الصغرية 
  

  .باستخدام نسب االلتحاق اإلمجايل  )أ(  
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  )أ(ثانويالتعليم ال  )ب(  

  
  ٢٠٠٨  ٢٠٠٠  ١٩٩١  

 ٠,٨٤٠,٩٢٠,٩٦  العامل

 ٠,٧٦٠,٨٩٠,٩٥  املناطق النامية

 ٠,٧٩٠,٩٤٠,٩٨  مشال أفريقيا  

 ٠,٧٧٠,٨١٠,٧٩  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  

 ١,٠٧١,٠٧١,٠٨   ومنطقة البحر الكارييبأمريكا الالتينية  

 ٠,٧٧٠,٩٤١,٠٥  شرق آسيا  

 ٠,٩٦٠,٩٩٠,٩٩   باستثناء الصنيشرق آسيا    

 ٠,٦٠٠,٧٦٠,٨٧  جنوب آسيا  

 ٠,٦٣٠,٨٨٠,٩١   باستثناء اهلندجنوب آسيا    

 ٠,٩٠٠,٩٧١,٠٣  جنوب شرق آسيا  

 ٠,٧٠٠,٧٨٠,٨٦  غرب آسيا  

 ٠,٨٤٠,٩١٠,٨٧  أوقيانوسيا  

 ١,٠٢١,٠١٠,٩٨  رابطة الدول املستقلة

 ٠,٩٦٠,٩٨٠,٩٨  رابطة الدول املستقلة، آسيا  

 ١,٠٥١,٠٢٠,٩٨  أوروبارابطة الدول املستقلة،   

 ١,٠١١,٠١١,٠٠  املناطق املتقدمة النمو

 ٠,٥٨٠,٨٠٠,٨١  أقل البلدان منوا

 ٠,٨٤٠,٨٤٠,٨٥  البلدان النامية غري الساحلية

 ١,٠٧١,٠٤١,٠٢  اجلزرية الصغرية الناميةالدول 
  

  .باستخدام نسب االلتحاق اإلمجايل  )أ(  
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  )أ(عايلالتعليم ال  )ج(  
  

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٠  ١٩٩١  

 ٠,٩٠٠,٩٩١,٠٨  العامل

 ٠,٦٧٠,٨٣٠,٩٧  املناطق النامية

 ٠,٥٧٠,٧٦٠,٩٥  مشال أفريقيا  

 ٠,٥٠٠,٧٠٠,٦٧  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  

 ٠,٩٥١,١٦١,٢٥  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  

 ٠,٥١٠,٧٠١,٠٠  شرق آسيا  

 ٠,٥٤٠,٦٣٠,٧٥   باستثناء الصنيشرق آسيا    

 ٠,٤٩٠,٦٧٠,٧٦  جنوب آسيا  

 ٠,٣٤٠,٧١٠,٩٢   باستثناء اهلندجنوب آسيا    

 ٠,٨٥٠,٩٨١,٠٧  جنوب شرق آسيا  

 ٠,٦٧٠,٨٢٠,٩٢  غرب آسيا  

 ٠,٥٤٠,٨٣٠,٨٤  يانوسياأوق  

 ١,٢٢١,٢٢١,٣٠  رابطة الدول املستقلة

 ١,٠١٠,٩٢١,٠٧  رابطة الدول املستقلة، آسيا  

 ١,٢٨١,٢٨١,٣٤  أوروبارابطة الدول املستقلة،   

 ١,٠٧١,١٩١,٢٩  املناطق املتقدمة النمو

 ٠,٣٦٠,٦٠٠,٥٨  أقل البلدان منوا

 ٠,٨٤٠,٧٨٠,٨٥  البلدان النامية غري الساحلية

 ١,١٧١,٣٠١,٥٦  الدول اجلزرية الصغرية النامية
  

  .باستخدام نسب االلتحاق اإلمجايل  )أ(  
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  ٢-٣املؤشر 
  حصة النساء من الوظائف ذات األجر يف القطاع غري الزراعي    

  ) للعامالتالنسبة املئوية (
  
  ٢٠٠٨  ٢٠٠٥  ٢٠٠٠  ١٩٩٠  

 ٣٩,٢ ٣٥,٢٣٧,٦٣٨,٥  العامل

 ٣٥,٥ ٣١,٢٣٣,٨٣٤,٧  الناميةاملناطق 

 ١٩,٢ ١٩,٣١٩,٠١٨,٧  مشال أفريقيا  

 ٣٢,٤ ٢٣,٥٢٨,٢٣٠,٥  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  

 ٤٢,٤ ٣٦,٣٤٠,٣٤١,٤  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  

 ٤١,٢ ٣٨,١٣٩,٦٤٠,٦  شرق آسيا  

 ٤٤,٠ ٤٠,١٤٢,٣٤٣,٢   باستثناء الصنيشرق آسيا    

 ١٩,٢ ١٣,٢١٧,٢١٨,٠  وب آسياجن  

 ١٩,١ ١٤,٥١٨,٤١٧,٩   باستثناء اهلندجنوب آسيا    

 ٣٨,١ ٣٥,٥٣٧,٣٣٧,١  جنوب شرق آسيا  

 ٢٠,١ ١٦,٥١٨,٨١٩,٥  غرب آسيا  

 ٣٦,٠ ٣٣,٣٣٥,٦٣٥,١  أوقيانوسيا  

 ٥٠,٦ ٤٨,٧٥٠,١٥٠,٩  رابطة الدول املستقلة

 ٤٥,٢ ٤٤,٣٤٤,٧٤٥,٥  رابطة الدول املستقلة، آسيا  

 ٥١,٨ ٤٩,٦٥١,٢٥٢,١  أوروبارابطة الدول املستقلة،   

 ٤٦,٨ ٤٣,٤٤٥,٥٤٦,٣  املناطق املتقدمة النمو
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  ٣-٣املؤشر 
  )أ(نسبة املقاعد اليت حتتلها النساء يف الربملانات الوطنية    

  
  )ب(٢٠١٠  ٢٠٠٥  ١٩٩٧  ١٩٩٠  

 ١٩,٠ ١٢,٨١٢,٥١٥,٦  العامل

 ١٧,٦ ١٠,٤١٠,٨١٣,٩  املناطق النامية

 ٩,٠ ٢,٦٢,١٥,٤  مشال أفريقيا  

 ١٨,٤ ٧,٢٩,١١٤,٢  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  

 ٢٢,٧ ١١,٩١٤,٨١٩,٠  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  

 ٢٩,٤ ٢٢,١١٩,٩٢٦,٠  منطقة البحر الكارييب    

 ٢٠,١ ٨,٦١٢,٩١٦,٤  أمريكا الالتينية    

 ١٩,٥ ٢٠,٢١٩,٩١٩,٤  شرق آسيا  

 ١٤,٥ ١٧,٨١٤,٦١٧,٢   باستثناء الصنيشرق آسيا    

 ١٨,٢ ٥,٧٦,٧٨,٨  جنوب آسيا  

 ٢٠,١ ٥,٩٥,٦٩,٠   باستثناء اهلندجنوب آسيا    

 ١٩,٣ ١٠,٤٩,٧١٥,٥  جنوب شرق آسيا  

 ٩,٤ ٤,٦٤,٧٥,٠  غرب آسيا  

 ٢,٥ ١,٢٣,٤٣,٠  أوقيانوسيا  

 ١٤,٦ ٧,٣١٠,٢-  رابطة الدول املستقلة

 ١٥,١ ٧,١٩,٩-  رابطة الدول املستقلة، آسيا  

 ١٤,٢ ٧,٥١٠,٥-  أوروبارابطة الدول املستقلة،   

 ٢٣,٥ ١٦,٣١٧,٥٢٠,٩  املناطق املتقدمة النمو

البلدان اليت متـر مبرحلـة انتقاليـة يف جنـوب شـرق             
 ١٨,٣ ٢٧,٨٨,٤١٥,٠  أوروبا

 ١٩,١ ٧,٢٧,٣١٣,٠  أقل البلدان منوا

 ٢١,٦ ١٤,٠٧,٧١٣,٤  لبلدان النامية غري الساحليةا

 ٢١,٠ ١٥,٥١٣,٣١٨,٣  الدول اجلزرية الصغرية النامية
  

  .اجملالس التشريعية أو جمالس النواب فقط  )أ(  
  .٢٠١٠يناير / كانون الثاين٣١يف   )ب(  
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  ٤اهلدف     
  ختفيض معدل وفيات األطفال    

  
  ألف - ٤الغاية     
األطفال دون اخلامسة مـن العمـر مبقـدار الثلـثني يف الفتـرة      ختفيض معدل وفيات       

  ٢٠١٥ و ١٩٩٠ما بني 
  

  ١- ٤املؤشر     
  )أ(معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة    

  
  ٢٠٠٨  ٢٠٠٠  ١٩٩٠  

 ٦٥ ٩٠٧٨  العامل

 ٧٢ ١٠٠٨٦  املناطق النامية

 ٢٩ ٨٠٤٦  مشال أفريقيا  

 ١٤٤ ١٨٤١٦٦  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  

 ٢٣ ٥٢٣٣  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  

 ٢١ ٤٥٣٦  شرق آسيا  

 ٢٧ ٣٢٢٨   باستثناء الصنيشرق آسيا    

 ٧٤ ١٢١٩٧  جنوب آسيا  

 ٨٥ ١٣٢١٠٥   باستثناء اهلندجنوب آسيا    

 ٣٨ ٧٣٥٠  جنوب شرق آسيا  

 ٣٢ ٦٦٤٤  غرب آسيا  

 ٦٠ ٧٦٦٦  أوقيانوسيا  

 ٢٥ ٤٦٣٩  ةرابطة الدول املستقل

 ٣٩ ٧٨٦٢  رابطة الدول املستقلة، آسيا  

 ١٤ ٢٦٢٣  أوروبارابطة الدول املستقلة،   

 ٦ ١٢٨  املناطق املتقدمة النمو

 ١٢ ٣٠١٩ البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق أوروبا    
  

  . مولود حي١ ٠٠٠وفيات األطفال قبل بلوغ سن اخلامسة من بني كل   )أ(  
  
  



A/65/1 
 

65 10-46970 
 

  ٢-٤ؤشر امل
  )أ(معدل وفيات الرضع    

  
  ٢٠٠٨  ٢٠٠٠  ١٩٩٠  

 ٤٥ ٦٢٥٤  العامل

 ٤٩ ٦٨٥٩  املناطق النامية

 ٢٥ ٦١٣٨  مشال أفريقيا  

 ٨٦ ١٠٨٩٨  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  

 ١٩ ٤٢٢٨  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  

 ١٨ ٣٦٢٩  شرق آسيا  

 ٢١ ٢٥٢٢   باستثناء الصنيشرق آسيا    

 ٥٦ ٨٧٧١  جنوب آسيا  

 ٦٤ ٩٦٧٨   باستثناء اهلندجنوب آسيا    

 ٢٩ ٥٠٣٧  جنوب شرق آسيا  

 ٢٦ ٥٢٣٥  غرب آسيا  

 ٤٦ ٥٦٥٠  أوقيانوسيا  

 ٢٢ ٣٨٣٣  رابطة الدول املستقلة

 ٣٤ ٦٤٥٢  رابطة الدول املستقلة، آسيا  

 ١٢ ٢٢١٩  أوروبارابطة الدول املستقلة،   

 ٥ ١٠٦   النمواملناطق املتقدمة

 ١٠ ٢٤١٦ البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق أوروبا    
  

  .مولود حي ١ ٠٠٠ كل بنيوفيات األطفال قبل بلوغ سنة واحدة من   )أ(  
  
  



A/65/1
 

10-46970 66 
 

  ٣-٤املؤشر 
  )أ(نسبة األطفال البالغني من العمر سنة واحدة احملصنني ضد احلصبة    

  ) النسبة املئوية(
  
  ٢٠٠٨  ٢٠٠٠  ١٩٩٠  

 ٨٣ ٧٣٧٢  العامل

 ٨١ ٧١٧٠  املناطق النامية

 ٩٢ ٨٥٩٣  مشال أفريقيا  

 ٧٢ ٥٧٥٥  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  

 ٩٣ ٧٦٩٢  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  

 ٩٤ ٩٨٨٥  شرق آسيا  

 ٩٥ ٩٥٨٨   باستثناء الصنيشرق آسيا    

 ٧٥ ٥٧٥٨  جنوب آسيا  

 ٨٧ ٦٠٦٨   اهلند باستثناءجنوب آسيا    

 ٨٨ ٧٠٨٠  جنوب شرق آسيا  

 ٨٣ ٧٩٨٤  غرب آسيا  

 ٥٨ ٧٠٦٨  أوقيانوسيا  

 ٩٦ ٨٥٩٥  رابطة الدول املستقلة

 ٩٣ ٩٣-  رابطة الدول املستقلة، آسيا  

 ٩٨ ٨٥٩٧  أوروبارابطة الدول املستقلة،   

 ٩٣ ٨٤٩١  املناطق املتقدمة النمو

 ٩٥ ٩٣٩٣ لية يف جنوب شرق أوروباالبلدان اليت متر مبرحلة انتقا    
  

جرعة واحـدة علـى األقـل مـن اللقـاح      تلقوا  شهرا الذين ٢٣  و١٢ألطفال املتراوحة أعمارهم بني   ا  )أ(  
  .املضاد للحصبة
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  ٥اهلدف     
  حتسني الصحة النفاسية    

  
  ألف - ٥الغاية     
ــدل       ــيض معــ ــني      ختفــ ــرة بــ ــاع يف الفتــ ــة أربــ ــدار ثالثــ ــية مبقــ ــات النفاســ الوفيــ

  ٢٠١٥ و ١٩٩٠
  

  ١- ٥املؤشر     
  )ب)(أ(الوفيات النفاسيةمعدل     

  ٢٠٠٥  ١٩٩٠  

 ٤٣٠٤٠٠  العامل 

 ٤٨٠٤٥٠  املناطق النامية  

 ٢٥٠١٦٠  مشال أفريقيا   

 ٩٢٠٩٠٠  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  

 ١٨٠١٣٠  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  

 ٩٥٥٠  شرق آسيا  

 ١٧٠-  ستثناء الصنيشرق آسيا با    

 ٦٢٠٤٩٠  جنوب آسيا  

 ٥٧٠-  جنوب آسيا باستثناء اهلند    

 ٤٥٠٣٠٠  جنوب شرق آسيا  

 ١٩٠١٦٠  غرب آسيا  

 ٥٥٠٤٣٠  أوقيانوسيا   

 ٥٨٥١  رابطة الدول املستقلة   

 ١١٩  املناطق املتقدمة النمو  

           ٩٠٠٨٧٠  أقل البلدان منوا  
  .مولود حي ١٠٠ ٠٠٠ل  لكالوفيات النفاسية  )أ(  

ــدة     )ب(   ــة جدي ــة أو إقليمي ــات عاملي ــتح أي بيان ــام    . مل ت ــر ع ــن تقري ــأخوذة م ــة م ــات املقدم  ٢٠٠٨البيان
)A/63/1.(  
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  ٢-٥املؤشر 
  مدربني يني صحموظفني حتت إشراف جرتدات اليت النسبة الو    
   )النسبة املئوية(    

  ٢٠٠٨حوايل عام   ١٩٩٠حوايل عام   

 ٥٨٦٦  العامل 

 ٥٣٦٣  املناطق النامية  

 ٤٦٨٠  مشال أفريقيا   

 ٤١٤٦  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  

 ٧٢٨٦  )أ(أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  

 ٩٤٩٨  شرق آسيا  

 ٩٧١٠٠   باستثناء الصنيشرق آسيا

 ٣٠٤٥  جنوب آسيا  

 ٢٥٤١  جنوب آسيا باستثناء اهلند    

 ٤٦٧٥  جنوب شرق آسيا  

 ٦٢٧٨  غرب آسيا  

 ٥٤٥٧  أوقيانوسيا   

 ٩٧٩٨  رابطة الدول املستقلة   

 ٩٣٩٧  رابطة الدول املستقلة، آسيا    

 ٩٩٩٩  رابطة الدول املستقلة، أوروبا    

 ٩٩٩٩  املناطق املتقدمة النمو  

 ٩٨٩٩  البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق أوروبا    
  

  .ت اليت جرت يف مؤسسات الرعاية الصحيةتشمل فقط الوالدا  )أ(  
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   باء- ٥الغاية     
  ٢٠١٥تعميم إتاحة خدمات الصحة اإلجنابية حبلول عام     

  
  ٣-٥املؤشر 

  )أ(لمعدل استخدام وسائل منع احلم    

  ) النسبة املئوية(    
  
  ٢٠٠٧  ١٩٩٠  

 ٥٥٦٣  العامل 

 ٥٢٦٢  املناطق النامية  

 ٤٤٦٠  مشال أفريقيا     

 ١٢٢٢  فريقيا جنوب الصحراء الكربىأ    

 ٦٢٧٢  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب    

 ٥٤٦٢  منطقة البحر الكارييب

 ٦٣٧٢  أمريكا الالتينية

 ٧٨٨٦  شرق آسيا    

 ٧٤٧٦   باستثناء الصنيشرق آسيا

 ٤٠٥٤  جنوب آسيا    

 ٣٠٤٩  جنوب آسيا باستثناء اهلند

 ٤٨٦٢  جنوب شرق آسيا    

 ٤٦٥٥  غرب آسيا    

 ٢٨٢٨  أوقيانوسيا     

 ٦١٧٠  رابطة الدول املستقلة   

 ٥٤٥٦  رابطة الدول املستقلة، آسيا    

 ٦٣٧٦  رابطة الدول املستقلة، أوروبا    

 ٧٠٧١  املناطق املتقدمة النمو  

 ٦٠٥٨  البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق أوروبا    

 ١٧٣١  أقل البلدان منوا  

 ٢٥٣٣  البلدان النامية غري الساحلية  

         ٥٠٥٤  الدول اجلزرية الصغرية النامية  
  . سنة٤٩ و ١٥ أعمارهن بني املتراوحةاملتزوجات أو املرتبطات بني النساء   )أ(  
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  ٤- ٥املؤشر     
  )أ(معدل الوالدات لدى املراهقات    

  ٢٠٠٧  ١٩٩٠  

 ٦٠٤٨  العامل 

 ٦٥٥٢  املناطق النامية  

 ٤٣٣١  مشال أفريقيا   

 ١٢٤١٢١  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  

 ٩١٧٤  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  

 ٨١٦٧  منطقة البحر الكارييب

 ٩٢٧٤  أمريكا الالتينية

 ١٥٥  شرق آسيا  

 ٤٣  شرق آسيا باستثناء الصني    

 ٨٩٥٣  جنوب آسيا  

 ١٢٣٧١   باستثناء اهلند آسياجنوب

 ٥٣٤٤  جنوب شرق آسيا  

 ٦٢٥٣  غرب آسيا  

 ٨٣٦١  أوقيانوسيا   

 ٥٢٢٩  رابطة الدول املستقلة   

 ٤٥٢٩  رابطة الدول املستقلة، آسيا    

 ٥٥٢٩  رابطة الدول املستقلة، أوروبا    

 ٢٩٢٣  املناطق املتقدمة النمو  

 ٤٨٣٠  البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق أوروبا    

 ١٣٣١٢١  أقل البلدان منوا  

 ١٠٦١٠٤  البلدان النامية غري الساحلية  

 ٧٧٦٣  الدول اجلزرية الصغرية النامية  
  

  .امرأة ١ ٠٠٠ سنة من بني كل ١٩  و١٥عدد الوالدات لدى النساء املتراوحة أعمارهن بني   )أ(  
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  ٥-٥املؤشر 
  )  األقل وأربع زيارات على األقلزيارة واحدة على(تغطية الرعاية السابقة للوالدة     

  )أ(زيارة واحدة على األقل  )أ(  

  ) النسبة املئوية(    
  
  ٢٠٠٨حوايل عام   ١٩٩٠حوايل عام   

 ٦٤٨٠  العامل 

 ٦٤٨٠  املناطق النامية  

 ٤٦٧٨  مشال أفريقيا     

 ٦٧٧٦  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى    

 ٧٩٩٤  يبأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاري    

 ٨٠٩١  شرق آسيا    

 ٤٨٧٠  جنوب آسيا    

 ٢٢٥٨  جنوب آسيا باستثناء اهلند      

 ٧٢٩٣  جنوب شرق آسيا    

 ٥٣٧٩  غرب آسيا    

 --  أوقيانوسيا     

 ٩٠٩٦  رابطة الدول املستقلة، آسيا  
  

دة أثنـاء احلمـل    سـنة ممـن تلقـني رعايـة سـابقة للـوال       ٤٩ و   ١٥بـني   نسبة النساء املتراوحة أعمـارهن        )أ(  
  . على األقلمرة واحدة مدربني يني صحنيحتت إشراف موظف

  
  )أ( على األقلاتزيارأربع   )ب(  

  )النسبة املئوية(    

)ب(٢٠٠٩‐ ٢٠٠٣    

 ٤٧  العامل

 ٤٧  املناطق النامية  

 ٥٨  مشال أفريقيا   

 ٤٤  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  

 ٨٤  لكارييبأمريكا الالتينية ومنطقة البحر ا  

 -  شرق آسيا  

 ٣٦  جنوب آسيا  

 ٣٤  جنوب آسيا باستثناء اهلند  

 ٧٥  جنوب شرق آسيا  
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)ب(٢٠٠٩‐ ٢٠٠٣    

 -  غرب آسيا  

 ٥٦  أوقيانوسيا   
  

الرعايـة الـسابقة للـوالدة أثنـاء احلمـل        سنة ممن تلقني ٤٩ و   ١٥بني  نسبة النساء املتراوحة أعمارهن       )أ(  
أربـع  ) سواء من املـدربني أو غـري املـدربني     ( جمال الرعاية الصحية     املقدمة من قبل أي من العاملني يف      

  .مرات على األقل
  .تتعلق البيانات بآخر سنة تتوافر عنها بيانات خالل الفترة احملددة  )ب(  

  
  ٦-٥املؤشر 

  )أ(احلاجة غري امللباة يف جمال تنظيم األسرة    

  ) النسبة املئوية(    
  ٢٠٠٧  ١٩٩٠  

١٣,٢١١,٢  العامل
١٣,٧١١,٤  املناطق النامية

١٩,٥٩,٩  مشال أفريقيا 
٢٦,٥٢٤,٨  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

١٥,٨١٠,٥  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
١٩,٧٢٠,١  منطقة البحر الكارييب

١٥,٦٩,٩  أمريكا الالتينية
٣,٣٢,٣  شرق آسيا
١٨,٢١٤,٧  جنوب آسيا

٢٤,٣٢٠,٧  ء اهلند باستثناجنوب آسيا
١٥,١١٠,٩  جنوب شرق آسيا

١٥,٧١٢,٢  غرب آسيا
 - -  رابطة الدول املستقلة

١٤,٤١٣,٤  رابطة الدول املستقلة، آسيا
١٥,٢١٥,٠  البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق أوروبا

٢٦,١٢٤,٤  أقل البلدان منوا
٢٤,٦٢٤,٨  البلدان النامية غري الساحلية

  
  .) سنة٤٩ و ١٥بني (سن اإلجناب البالغات   أو املرتبطاتلنساء املتزوجاتلدى ا  )أ(  
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  ٦اهلدف 
اإليـــدز واملالريـــا وغريمهـــا   /مكافحـــة فـــريوس نقـــص املناعـــة البـــشرية        

  األمراض من
  

   ألف- ٦الغاية     
 والبـدء   ٢٠١٥اإليـدز حبلـول عـام       /وقف انتشار فـريوس نقـص املناعـة البـشرية             

   ذلك التاريخ ناره اعتبارا مبعكس مس
  

  ١- ٦املؤشر 
   سنة٢٤   و١٥ نيبوح أعمارهم اانتشار فريوس نقص املناعة البشرية لدى السكان الذين تتر

    )النسبة املئوية(
  ٢٠٠٨   ٢٠٠٢  ١٩٩٠  

  

تقـــديرات انتـــشار 
فــــــريوس نقــــــص 
املناعـــــة البـــــشرية 
ــار   ــدى الكبـــــ لـــــ

  ) عاما٤٩‐١٥(

ملــصابات بفــريوس  ا
ــة نقــــــــص املناعــــــ

ــ ــوق ســن  الب شرية ف
   عاما١٥

ــشار تقــديرات  انت
ــريوس نقـــــص   فـــ
ــشرية   ــة البــ املناعــ
لــــــدى الكبــــــار   

  ) عاما٤٩‐١٥(

ــصابات ا ملــــــــــــــ
بفــــريوس نقــــص 
املناعــــة البــــشرية 

ــن  ــوق ســ  ١٥فــ
   عاما

انتــشار تقــديرات 
فـــــريوس نقـــــص 
املناعــــة البــــشرية 
ــار   ــدى الكبــــ لــــ

  ) عاما٤٩‐١٥(

ملــــــــــــــصابات ا
بفــريوس نقــص  
املناعــة البــشرية  
ــن   ــوق ســـــ فـــــ

  عاما ١٥

٠,٣٥١٠,٩٥٣٠,٨٥٣  املناطق النامية
٣٠٠,١٣١<٢٨٠,١<٠,١  مشال أفريقيا   
١,٩٥٧٥,٣٥٨٤,٧٥٨  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  
ــر       ــة البحـ ــة ومنطقـ ــا الالتينيـ أمريكـ

٠,٣٢٩٠,٦٣٢٠,٦٣٣  الكارييب
١,١٤٦١,١٥٢١,١٥٣  منطقة البحر الكارييب

٠,٣٢٤٠,٦٣٠٠,٦٣١  أمريكا الالتينية
٢٩٠,١٢٧٠,١٢٧<٠,١  شرق آسيا  
٢٩٠,٠٣٠٠,٠٣١<٠,١  شرق آسيا باستثناء الصني    
٣١٠,٣٤٢٠,٢٤٣<٠,١  جنوب آسيا  
٢٣٠,١٢٨٠,١٢٩<٠,١  جنوب آسيا باستثناء اهلند    
٠,٢٤٣٠,٣٤٤٠,٤٤٠  جنوب شرق آسيا  
٢٩٠,١٣٠٠,١٣٠<٠,١  غرب آسيا  
٢٩٠,٦٣٠٠,٩٣٠<٠,١  أوقيانوسيا   

٠,١٤٣٠,٦٤٢٠,٨٤٣  رابطة الدول املستقلة
٣٤٠,١٣١٠,٢٣٠<٠,١  رابطة الدول املستقلة، آسيا

٠,١٤٣٠,٨٤٣١,٠٤٤  رابطة الدول املستقلة، أوروبا
٠,٢١٥٠,٤٢٠٠,٤٢١  املناطق املتقدمة النمو
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  ٢٠٠٨   ٢٠٠٢  ١٩٩٠  

  

تقـــديرات انتـــشار 
فــــــريوس نقــــــص 
املناعـــــة البـــــشرية 
ــار   ــدى الكبـــــ لـــــ

  ) عاما٤٩‐١٥(

ملــصابات بفــريوس  ا
ــة نقــــــــص املناعــــــ

ــ ــوق ســن  الب شرية ف
   عاما١٥

ــشار تقــديرات  انت
ــريوس نقـــــص   فـــ
ــشرية   ــة البــ املناعــ
لــــــدى الكبــــــار   

  ) عاما٤٩‐١٥(

ــصابات ا ملــــــــــــــ
بفــــريوس نقــــص 
املناعــــة البــــشرية 

ــن  ــوق ســ  ١٥فــ
   عاما

انتــشار تقــديرات 
فـــــريوس نقـــــص 
املناعــــة البــــشرية 
ــار   ــدى الكبــــ لــــ

  ) عاما٤٩‐١٥(

ملــــــــــــــصابات ا
بفــريوس نقــص  
املناعــة البــشرية  
ــن   ــوق ســـــ فـــــ

  عاما ١٥

اليـة يف  البلدان الـيت متـر مبرحلـة انتق      
٣٩٠,١٤١٠,١٤٠<٠,١  جنوب شرق أوروبا

١,٤٥٥٢,٠٥٨١,٨٥٨  أقل البلدان منوا
٢,٥٥٦٣,٨٥٨٣,١٥٨  البلدان النامية غري الساحلية

٠,٦٤٥٠,٨٤٧٠,٨٤٧  الدول اجلزرية الصغرية النامية
  

  ٢- ٦املؤشر     
ــسي ينطــوي علــى خمــاطرة ع     ــصال جن ــاالت يف آخــر ات ــةاســتخدام الرف ــرة )أ(الي -٢٠٠٣، الفت

  )ب(٢٠٠٨
  ) املئويةالنسبة(
  

  الرجال   النساء  
ــدان     ــدد البل ع

ــا   ــيت تغطيهـ الـ
الدراســـــــات 
  االستقصائية

ــن    ــة ملـــــ ــسبة املئويـــــ النـــــ
ــاالت يف   ــتخدموا رفـــ اســـ
ــصال جنـــــسي    آخـــــر اتـــ
  ينطوي على خماطرة عالية

عدد البلدان  
الــيت تغطيهــا 
الدراســـــات 
  االستقصائية

النــــــــسبة املئويــــــــة ملــــــــن
وا رفاالت يف آخـراستخدم

اتصال جنسي ينطوي على
  خماطرة عالية

 ٤٩٢٧٣٨٤٣  املناطق النامية

ــوب   ــا جنــــــــ أفريقيــــــــ
 ٣٧٣٥٢٩٤٨  الصحراء الكربى

أمريكا الالتينية ومنطقـة    
 --١٠٤٩  )ج(البحر الكارييب

 ١٢٢٢٣٨   آسيا شرقجنوب

رابطــة الــدول املــستقلة، 
 ٣٤٩--  )ج(آسيا

  
 سـنة الـذين أفـادوا باسـتعمال      ٢٤ و   ١٥ بـني    مبة املئوية للشابات والشبان ممن تتـرواح أعمـاره        النس  )أ(  

خارج  (الرفاالت أثناء اتصال جنسي مع شريك جنسي غري منتظم أثناء األشهر اإلثين عشر املاضية             
ثـين  ، بني أولئك الذين كان لديهم شريك من هـذا النـوع أثنـاء األشـهر اإل    )إطار الزواج أو املعاشرة 

   .عشر املاضية
  .تتعلق البيانات بآخر سنة تتوافر عنها بيانات خالل الفترة احملددة  )ب(  
  .٢٠٠٨-٢٠٠٢ تتعلق البيانات بآخر سنة تتوافر عنها بيانات خالل الفترة  )ج(  
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  ٣- ٦املؤشر     
 سـنة ممـن لـديهم معرفـة صـحيحة           ٢٤ و   ١٥نسبة السكان الذين تتراوح أعمارهم بـني            

  )ب(٢٠٠٨- ٢٠٠٣، الفترة )أ(اإليدز/ فريوس نقص املناعة البشريةوشاملة عن

  
  الرجال   النساء  

عـــدد البلـــدان   
الـــيت تغطيهـــا  
ــات  الدراســــــ
  االستقصائية

النــسبة املئويــة ممــن 
لــــــديهم معرفــــــة  

  شاملة

ــدان   ــدد البلــ عــ
ــا   ــيت تغطيهـــ الـــ
الدراســـــــــــات 
  االستقصائية

ــة ممــن ــسبة املئوي الن
ــة ــديهم معرفـــــ لـــــ

  شاملة

٨٧١٩٤٥٣١  )ج(العامل
٦٩١٩٣٩٣١  )ج(املناطق النامية  

٣٨١١٨  مشال أفريقيا
٣٨٢٤٢٨٣٣  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

٤١٧٣٣٤  جنوب آسيا
--٣٧  جنوب آسيا باستثناء اهلند

٥٢٢٣١٧  جنوب شرق آسيا
--١١٢٨  رابطة الدول املستقلة   

--٨٢٠  ارابطة الدول املستقلة، آسي  

البلـــدان الـــيت متـــر مبرحلـــة انتقاليـــة يف
٧١٨٢٥  جنوب شرق أوروبا

  
يتعرفــون علــى   ســنة ممــن٢٤ و ١٥ تتــراوح أعمــارهم بــني لــشابات والــشبان الــذينالنــسبة املئويــة ل  )أ(  

ومهـا  (الطريقتني الرئيسيتني ملنـع انتقـال فـريوس نقـص املناعـة البـشرية عـن طريـق االتـصال اجلنـسي                  
يرفضون تـصّورين خـاطئني     و،  )خدام الرفاالت واالقتصار على شريك واحد خملص غري مصاب        است

اإليـدز ميكـن أن ينتقـل إلـيهم مـن شـخص يبـدو               فـريوس    ويعرفـون أن     ،شائعني على الـصعيد احمللـي     
  . بصحة جيدة

  .تتعلق البيانات بآخر سنة تتوافر عنها بيانات خالل الفترة احملددة  )ب(  
  .صنيباستثناء ال  )ج(  
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  ٤- ٦املؤشر     
، )أ(سنة ١٤ و   ١٠ اليتامى الذين تتراوح أعمارهم بني       املواظبة على الدراسة لدى   نسبة      

  )ب(٢٠٠٨- ٢٠٠٣الفترة 
  
  

 عـــــدد البلـــــدان الـــــيت تتـــــوافر 
  نسبة املواظبة على الدراسة   عنها بيانات

٤٤٠,٨١  املناطق النامية
٣٣٠,٩٣  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  
٢٠,٧٣  جنوب آسيا  
٣٠,٨٤  جنوب شرق آسيا  

  
 سنة الذين ١٤ و ١٠ املتراوحة أعمارهم بنياألطفال على الدراسة احلايل لدى  معدل املواظبة نسبة    )أ(  

املتراوحـة   األطفـال  لـدى  ايلاحل املواظبة على الدراسةتويف آباؤهم وأمهاهتم البيولوجيون، إىل معدل      
زال آباؤهم وأمهاهتم على قيد احلياة، والذين يعيشون حاليـا        لذين ال  سنة ا  ١٤ و   ١٠ أعمارهم بني 

  .األقل مع أحد آبائهم البيولوجيني على
  .تتعلق البيانات بآخر سنة تتوافر عنها بيانات خالل الفترة احملددة  )ب(  
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  باء - ٦الغاية     
 ٢٠١٠اإليدز حبلول عـام     /تعميم إتاحة العالج من فريوس نقص املناعة البشرية           

  جلميع َمن حيتاجونه 
  

  ٥- ٦املؤشر     
نــسبة الــسكان الــذين بلغــت إصــابتهم بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية مراحــل متقدمــة        

  )ب)(أ(وبإمكاهنم احلصول على عقاقري مضادة للفريوسات العكوسة
  )النسبة املئوية(

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  

١٦٢٤٣٣٤٢  )ج(املناطق النامية
٢٧٣١٣٧٤٠  يقيامشال أفر  
١٤٢٢٣٣٤٣  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  
٤٦٤٧٥٠٥٤  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  
١٠١٤١٥١٩  شرق آسيا  
١<١<١<١   باستثناء الصنيشرق آسيا    
٧١٢٢١٣١  جنوب آسيا   

٢٣٧١٠  جنوب آسيا باستثناء اهلند
٢٨٣٧٥٠٥٧  سياجنوب شرق آسيا و أوقيانو

----  غرب آسيا

٤٨١٣٢٠  رابطة الدول املستقلة
٦١١١٣٢٣  ، آسيارابطة الدول املستقلة  
٤٨١٣٢٠  ، أوروبارابطة الدول املستقلة  

١٣٢٣٣٥٤٦  أقل البلدان منوا
١٦٢٧٣٨٥٣  البلدان النامية غري الساحلية

٢٢٣٠٤٢٥٢  الدول اجلزرية الصغرية النامية
  

  .ضاد للفريوسات العكوسةامل السكان الذين يتلقون العالج  )أ(  
  .باستثناء االقتصادات املرتفعة الدخل على النحو الذي حيدده البنك الدويل  )ب(  
  .تشمل األرقام اخلاصة باملناطق النامية أرقام بلدين من غرب آسيا   )ج(  
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  جيم - ٦الغاية     
 والبـدء   ٢٠١٥ا من األمراض الرئيـسية حبلـول عـام          وقف انتشار املالريا وغريه       

  بعكس مساره اعتبارا من ذلك التاريخ
  

  ٦- ٦املؤشر     
  معدالت اإلصابة باملالريا والوفيات املرتبطة هبا     

  )أ(اإلصابة  )أ(  

  
٧١  العامل 
صفر  مشال أفريقيا   
٢٩٤  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  
٨  حر الكارييبأمريكا الالتينية ومنطقة الب  
١١  منطقة البحر الكارييب    
٧  أمريكا الالتينية     
<١  شرق آسيا  

٦  شرق آسيا باستثناء الصني    
١٣  جنوب آسيا  
١٣  جنوب آسيا باستثناء اهلند    
٢٦  جنوب شرق آسيا  
٤  غرب آسيا  
١٧٣  أوقيانوسيا   
<١  رابطة الدول املستقلة، آسيا    

١٨٢  أقل البلدان منوا  
٢٠١  البلدان النامية غري الساحلية  
٩٢  الدول اجلزرية الصغرية النامية  

  
املــستوطنة فيهــا ، يف البلــدان ٢٠٠٨نــسمة يف عــام  ١ ٠٠٠عــدد احلــاالت اجلديــدة املــسجلة لكــل   )أ(  

  .املالريا
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  )أ(الوفيات  )ب(  

  
  مجيع األعمار  

ــسة   ــال دون اخلامــــــــ األطفــــــــ
  العمر من

 ٢٥١٩٢  العامل

 صفر صفر  ال أفريقيامش
 ١١٢٥٨٧  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

 ١٢  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

 ٣٨  الكارييبمنطقة البحر   

 ١<٠,٥  أمريكا الالتينية  

 <٠,٥<٠,٥  شرق آسيا

 صفرصفر  شرق آسيا باستثناء الصني  

 ٢٧  جنوب آسيا 

 ٢٨  جنوب آسيا باستثناء اهلند  

 ٥١٤  نوب شرق آسياج

 ١٣  غرب آسيا

 ٣٤١٠٠  أوقيانوسيا

 <٠,٥<٠,٥  رابطة الدول املستقلة، آسيا

 ٧١٣٩١  أقل البلدان منوا

 ٧٨٣٩٧  البلدان النامية غري الساحلية

 ٢٤١٠١  الدول اجلزرية الصغرية النامية
  

  .املالريانة فيها املستوط البلدان يف، ٢٠٠٨  يف عام نسمة١٠٠ ٠٠٠عدد الوفيات لكل   )أ(  
    

  ٧- ٦املؤشر     
نـــــسبة األطفـــــال دون ســـــن اخلامـــــسة الـــــذين ينـــــامون حتـــــت ناموســـــيات معاجلـــــة       

  ٢٠٠٩- ٢٠٠٦، الفترة احلشرية  باملبيدات
  اجملموع  )أ(  

  ) النسبة املئوية(
  )أ(٢٠  )بلداً ٣٣(أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

  
 بلـدا مـن أفريقيـا جنـوب الـصحراء الكـربى       ٢٦ألف مـن   البيانات اخلاصة مبجموعة فرعية تتـ  أفادت  )أ(  

تتوافر بشأهنا بيانات عن االجتاهات أن استخدام الناموسيات املعاجلة مببيدات حـشرية بـني األطفـال                
  . ٢٠٠٨ يف املائة يف عام ٢٢ إىل ٢٠٠٠ يف املائة يف عام ٢ من زاد
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  حبسب اجلنس  )ب(  
  ) النسبة املئوية(

  الفتيات  الفتيان  
  ١٧  ١٧  )بلداً ٢٩(يا جنوب الصحراء الكربى أفريق

    
  حبسب مكان اإلقامة  )ج(  

  ) النسبة املئوية(
  املناطق الريفية  املناطق احلضرية  

  ١٩  ٢٠  )بلداً ٣٢(أفريقيا جنوب الصحراء الكربى
    

  ٨- ٦املؤشر 
ــذي        ــاحلمى ال ــسبة األطفــال دون ســن اخلامــسة املــصابني ب  يعــاجلون بالعقــاقري املناســبة  نن

    ٢٠٠٩- ٢٠٠٦، الفترة للمالريا  املضادة
  اجملموع  )أ(  

  ) النسبة املئوية(

  ١٧  ) بلدا٤٤(املناطق النامية 
  ٣٤  ) بلدا٣٤(أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 

  ٧  ) بلدان٤(جنوب آسيا 
  ٣  ) بلدان٣ (جنوب آسيا باستثناء الهند

  ١  ) بلدان٣ (آسياشرق جنوب 
    

  حبسب اجلنس  )ب(  
  ) املئويةالنسبة (

  الفتيات  الفتيان  
  ٦  ٨  ) بلدان٣(آسيا  جنوب
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  حبسب مكان اإلقامة  )ج(  
  ) النسبة املئوية(

  املناطق الريفية  املناطق احلضرية  

  ١٦  ٢٣  ) بلدا٤١(املناطق النامية 
  ٣٠  ٤١  ) بلدا٣٣(أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 

  ٧  ٩  ) بلدان٤(جنوب آسيا 
  ٣  ٣  ) بلدان٣(ناء الهند  باستثجنوب آسيا

    
  ٩- ٦املؤشر     
  النتشار والوفيات املرتبطة بالسلمعدالت اإلصابة وا    
  إلصابةا  )أ(  

  )أ() املصابني بفريوس نقص املناعة البشريةنسمة، مبا فيها حاالت ١٠٠ ٠٠٠عدد حاالت اإلصابة اجلديدة بني كل (    
  
  ٢٠٠٨  ٢٠٠٠  ١٩٩٠  

 )١٥٠؛١٣٠(١٤٠ )١٤٠؛١٣٠(١٤٠ )١٥٠؛١١٠(١٣٠  العامل

 )١٧٠؛١٦٠(١٦٠ )١٧٠؛١٥٠(١٦٠ )١٨٠؛١٣٠(١٥٠  املناطق النامية  

 )٤٧؛٣٩(٤٣ )٥٢؛٤٤(٤٨ )٧١؛٤٩(٥٩  مشال أفريقيا    

أفريقيا جنوب الصحراء     
 )٣٧٠؛٣٣٠(٣٥٠ )٣٤٠؛٣٠٠(٣٢٠ )٢٠٠؛١٦٠(١٨٠  الكربى

أمريكــــا الالتينيــــة ومنطقــــة     
 )٥٠؛٤٣(٤٦ )٦٧؛٥٧(٦١ )١١٠؛٧٥(٩٠  البحر الكارييب

 )٩٥؛٧٠(٨١ )١١٠؛٧٩(٩١ )١٣٠؛٧٠(٩٦  منطقة البحر الكارييب      

 )٤٧؛٤٠(٤٤ )٦٤؛٥٤(٥٩ )١١٠؛٧٤(٨٩  أمريكا الالتينية      

 )١٢٠؛٨٥(١٠٠ )١٣٠؛٩٠(١١٠ )١٩٠؛٨١(١٢٠  شرق آسيا    

 )٢٠٠؛١٥٠(١٧٠ )٢٠٠؛١٥٠(١٧٠ )٢٥٠؛١٣٠(١٧٠  جنوب آسيا    

 )٢٤٠؛٢٠٠(٢٢٠ )٢٥٠؛٢١٠(٢٣٠ )٣٠٠؛٢٠٠(٢٤٠  وب شرق آسياجن    

 )٣٧؛٣١(٣٤ )٥٣؛٤٣(٤٨ )٧٠؛٤٨(٥٨  غرب آسيا    

 )٢٢٠؛١٦٠(١٩٠ )٢٣٠؛١٦٠(١٩٠ )٣٠٠؛١٤٠(٢٠٠  أوقيانوسيا    

 )١٢٠؛١٠٠(١١٠ )١٣٠؛١١٠(١٢٠ )١٣٠؛٧٤(٩٩  رابطة الدول املستقلة  

 )١٥٠؛١٣٠(١٤٠ )١٥٠؛١٢٠(١٣٠ )١٥٠؛٩٥(١٢٠  رابطة الدول املستقلة، آسيا    

 )١٢٠؛٩٢(١٠٠ )١٣٠؛٩٦(١١٠ )١٤٠؛٦٢(٩١  رابطة الدول املستقلة، أوروبا     

 )١٤؛١٣(١٣ )٢١؛١٩(٢٠ )٣١؛٢٦(٢٨  املناطق املتقدمة النمو  

البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية     
 )٨٩؛٦٥(٧٦ )١٤٠؛٩٧(١١٠ )١٦٠؛٧٥(١١٠  يف جنوب شرق أوروبا
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  ٢٠٠٨  ٢٠٠٠  ١٩٩٠  

 )٣٠٠؛٢٧٠(٢٨٠ )٢٩٠؛٢٦٠(٢٧٠ )٢٥٠؛١٩٠(٢٢٠  قل البلدان منواأ

 )٣٠٠؛٢٦٠(٢٨٠ )٢٩٠؛٢٦٠(٢٧٠ )١٩٠؛١٥٠(١٧٠  البلدان النامية غري الساحلية

 )١٢٠؛٩٧(١١٠ )١٢٠؛١٠٠(١١٠ )١٤٠؛٩٥(١٢٠  الدول اجلزرية الصغرية النامية
  

  .األدىن واألعلى يردان بني قوسنياحلدان   )أ(  
    تشاراالن  )ب(  

  )أ()املصابني بفريوس نقص املناعة البشريةنسمة، مبا فيها حاالت  ١٠٠ ٠٠٠كل ل الراهنةعدد حاالت اإلصابة (    
 
  ٢٠٠٨  ٢٠٠٠  ١٩٩٠  

 )٢١٠؛١٥٠(١٧٠ )٢٦٠؛١٩٠(٢٢٠ )٣٣٠؛٢٠٠(٢٥٠  العامل

 )٢٥٠؛١٧٠(٢١٠ )٣١٠؛٢٤٠(٢٧٠ )٤١٠؛٢٤٠(٣١٠  املناطق النامية  

 )٤٤؛١٨(٢٧ )٥١؛٢٣(٣٣ )١٧٠؛٥٢(٨٠  يامشال أفريق    

ــصحراء        ــوب الـ ــا جنـ أفريقيـ
 )٥٦٠؛٤٣٠(٤٩٠ )٥٤٠؛٤٣٠(٤٨٠ )٣٨٠؛٢٤٠(٣٠٠  الكربى

أمريكــــا الالتينيــــة ومنطقــــة     
 )٥٨؛٣٠(٤٠ )٨٩؛٥١(٦٦ )٢٥٠؛٩٠(١٥٠  البحر الكارييب

 )١٥٠؛٦٤(٩٦ )١٨٠؛٩٣(١٣٠ )٣٢٠؛٩٧(١٦٠  منطقة البحر الكارييب      

 )٥٥؛٢٥(٣٤ )٨٥؛٤٥(٦٠ )٢٦٠؛٨٥(١٣٠  ريكا الالتينيةأم      

 )٢٠٠؛٤٣(٩٠ )٣١٠؛١٥٠(٢١٠ )٥١٠؛١٥٠(٢٧٠  شرق آسيا    

 )٣٣٠؛١٥٠(٢٢٠ )٣٨٠؛٢٠٠(٢٧٠ )٦٦٠؛٢٤٠(٣٨٠  جنوب آسيا    

 )٣٨٠؛٢٢٠(٢٩٠ )٥٦٠؛٣٨٠(٤٦٠ )٦٣٠؛٣٢٠(٤٤٠  جنوب شرق آسيا    

 )٥٩؛٢٩(٤٠ )٨٠؛٤٤(٥٩ )١٦٠؛٤٩(٨٣  غرب آسيا    

 )٢٦٠؛٥١(١١٠ )٢٨٠؛٦٨(١٣٠ )٧٩٠؛٢٥٠(٤٣٠  أوقيانوسيا    

 )١٧٠؛٦٥(١٠٠ )١٩٠؛٧٧(١٢٠ )٣٢٠؛١٢٠(٢٠٠  رابطة الدول املستقلة  

 )٢١٠؛١٢٠(١٦٠ )٢١٠؛١١٠(١٥٠ )٣٦٠؛١٥٠(٢٣٠  رابطة الدول املستقلة، آسيا    

 )١٧٠؛٣٣(٧٢ )٢٠٠؛٥٣(١٠٠ )٣٥٠؛٩٧(١٨٠  رابطة الدول املستقلة، أوروبا     

 )١٣؛٦(٩ )٢٠؛١٠(١٤ )٤٣؛٢١(٢٩  املناطق املتقدمة النمو  

البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية         
 )١٣٠؛٢٨(٥٨ )٢٠٠؛٤٩(٩٧ )٣٨٠؛٧٠(١٦٠  يف جنوب شرق أوروبا

 )٤٩٠؛٣٨٠(٤٢٠ )٥٥٠؛٤٤٠(٤٩٠ )٥٦٠؛٣٥٠(٤٣٠  أقل البلدان منوا

 )٤٥٠؛٣٣٠(٣٨٠ )٤٣٠؛٣٢٠(٣٧٠ )٣٠٠؛١٩٠(٢٤٠  البلدان النامية غري الساحلية

 )١٥٠؛٨٤(١١٠ )١٧٠؛١١٠(١٣٠ )٣٣٠؛١٤٠(٢١٠  الدول اجلزرية الصغرية النامية
  

  .احلدان األدىن واألعلى يردان بني قوسني  )أ(  
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    الوفيات  )ج(  
  )أ()البشرية  املناعةباستثناء املصابني بفريوس نقص نسمة،  ١٠٠ ٠٠٠كل ل الوفياتعدد (    

  
  ٢٠٠٨  ٢٠٠٠  ١٩٩٠  

 )٢٧؛١٧(٢١ )٣٤؛٢١(٢٧ )٤٥؛٢٢(٣٠  العامل

 )٣٢؛٢٠(٢٥ )٤٢؛٢٥(٣٢ )٥٥؛٢٦(٣٨  املناطق النامية  

 )٧؛٣(٤ )٨؛٣(٥ )٢٠؛٦(١١  مشال أفريقيا    

ــصحراء        ــوب الـ ــا جنـ أفريقيـ
 )٦٩؛٤١(٥٢ )٦٧؛٤٠(٥٠ )٤٧؛٢٥(٣٣  الكربى

أمريكــــا الالتينيــــة ومنطقــــة     
 )٧؛٤(٥ )٨؛٥(٦ )٢٧؛١١(١٧  البحر الكارييب

 )٢١؛٨(١٢ )٢٧؛٨(١٥ )٣٨؛٩(١٨  منطقة البحر الكارييب      

 )٧؛٤(٥ )٧؛٥(٦ )٢٧؛١٠(١٦  أمريكا الالتينية      

 )٢٦؛٦(١٢ )٥٤؛١٣(٢٦ )٧٧؛١٣(٣١  شرق آسيا    

 )٤٦؛١٧(٢٨ )٥٤؛٢٠(٣٣ )٩٤؛٢٤(٤٥  جنوب آسيا    

 )٥٣؛٢٦(٣٧ )٨٥؛٣٨(٥٦ )٩٦؛٣٥(٥٦  جنوب شرق آسيا    

 )٨؛٤(٥ )١١؛٥(٧ )١٧؛٦(٩  غرب آسيا    

 )٣٧؛٩(١٧ )٤١؛١٠(١٩ )١٢٠؛٢٤(٥٠  أوقيانوسيا    

 )٢٥؛١٣(١٨ )٢٦؛٢٠(٢٢ )٤٧؛١٥(٢٦  رابطة الدول املستقلة  

 )٣٦؛١٩(٢٦ )٣٦؛١٩(٢٢ )٤٩؛٢٠(٣٠  رابطة الدول املستقلة، آسيا    

 )٢٤؛٩(١٤ )٢٣؛٢٠(٢٢ )٥٢؛١١(٢٣  رابطة الدول املستقلة، أوروبا     

 )١؛١(١ )١؛١(١ )٤؛٢(٣  املناطق املتقدمة النمو  

البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية         
 )٦؛٤(٥ )٨؛٧(٧ )٤٩؛١٠(٢١  يف جنوب شرق أوروبا

 )٦٤؛٤٠(٥٠ )٧٥؛٤٤(٥٦ )٧٦؛٣٦(٥٠  أقل البلدان منوا

 )٥٩؛٣٣(٤٢ )٥٥؛٣١(٤٠ )٤١؛٢١(٢٩  البلدان النامية غري الساحلية

 )٢١؛١١(١٥ )٢٥؛١١(١٦ )٣٩؛١٥(٢٤  الدول اجلزرية الصغرية النامية
  

  .احلدان األدىن واألعلى يردان بني قوسني  )أ(  
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  ١٠- ٦املؤشر     
ــيت        ــسل ال ــسبة حــاالت ال ــصرية خاضــعة   عوجلــت  وكــشفتن ــة ق يف إطــار دورة عالجي

  للمراقبة املباشرة 
   يف إطار دورة عالجية قصرية خاضعة للمراقبة املباشرةكشفتحلاالت اجلديدة اليت ا  )أ(  

  
: معدل الكشف عن احلاالت اإلجيابية بأخذ عينة يف إطار دورة عالجية قصرية خاضعة للمراقبـة املباشـرة   (    

  )أ()بالنسبة املئوية
  ٢٠٠٨  ٢٠٠٠  

 )٦٦؛٥٨( ٦٢ )٤٣؛٣٨(٤٠  العامل

 )٦٥؛٥٨( ٦١ )٤١؛٣٧(٣٩  املناطق النامية  

 )٩٤؛٧٨( ٨٦ )٩٨؛٨٢(٨٩  مشال أفريقيا    

 )٤٩؛٤٤( ٤٦ )٤١؛٣٧(٣٩  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى    

 )٨٢؛٧١( ٧٧ )٧٥؛٦٤(٧٠  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب    

 )٧٢؛٥٣( ٦٢ )٥٩؛٤٤(٥١  منطقة البحر الكارييب

 )٨٥؛٧٣( ٧٩ )٧٩؛٦٦(٧٢  أمريكا الالتينية

 )٨٦؛٦٠( ٧٢ )٣٩؛٢٧(٣٣  شرق آسيا    

 )٧٧؛٥٨( ٦٧ )٤٣؛٣٢(٣٧  جنوب آسيا    

 )٧٢؛٦٠( ٦٦ )٤٤؛٣٦(٤٠  جنوب شرق آسيا    

 )٧١؛٥٩( ٦٥ )٥٧؛٤٧(٥٢  غرب آسيا    

 )٣٧؛٢٨( ٣٢ )٣٧؛٢٦(٣١  أوقيانوسيا    

 )٨٢؛٦٨( ٧٤ )٦٥؛٥١(٥٨  رابطة الدول املستقلة  

 )٦٩؛٥٨( ٦٣ )٦٥؛٥٥(٦٠  رابطة الدول املستقلة، آسيا    

 )٩١؛٧٠( ٨٠ )٦٧؛٤٩(٥٧  رابطة الدول املستقلة، أوروبا     

 )٩٧؛٨٧( ٩٢ )٩٢؛٨٢(٨٧  املناطق املتقدمة النمو  

ــة يف جنــوب        ــة انتقالي البلــدان الــيت متــر مبرحل
 )١٣٠؛٩٣(١١٠ )١٢٠؛٨٤(٩٩  شرق أوروبا

 )٥١؛٤٦( ٤٩ )٣٦؛٣٣(٣٥  أقل البلدان منوا

 )٤٣؛٣٨( ٤١ )٤٠؛٣٦(٣٨  البلدان النامية غري الساحلية

 )٥٧؛٤٧( ٥٢ )٤٦؛٣٨(٤٢  الدول اجلزرية الصغرية النامية
  

  .احلدان األدىن واألعلى يردان بني قوسني  )أ(  
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 يف إطـــار دورة عالجيـــة قـــصرية خاضـــعة    تكلـــل عالجهـــم بالنجـــاح  املرضـــى الـــذين    )ب(  
   املباشرة  للمراقبة

  
  )النسبة املئوية(

  ٢٠٠٧  ٢٠٠٠  

 ٦٩٨٦  العامل

 ٦٩٨٧  املناطق النامية  

 ٨٨٨٧  مشال أفريقيا    

 ٧١٧٩  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى    

 ٧٦٨٢  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب    

 ٧٢٨٠  منطقة البحر الكارييب

 ٧٧٨٣  أمريكا الالتينية

 ٩٢٩٤  شرق آسيا    

 ٤٢٨٨  جنوب آسيا    

 ٨٦٨٩  جنوب شرق آسيا    

 ٧٧٨٦  غرب آسيا    

 ٧٦٤٦  أوقيانوسيا    

 ٧٧٦٤  رابطة الدول املستقلة  

 ٧٩٧٥  رابطة الدول املستقلة، آسيا    

 ٦٧٥٩  رابطة الدول املستقلة، أوروبا     

 ٦٦٦١  املناطق املتقدمة النمو  

 ٧٢٨٥  البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق أوروبا    

 ٧٧٨٥  أقل البلدان منوا

 ٧٥٨٠  النامية غري الساحليةالبلدان 

 ٧٣٧٤  الدول اجلزرية الصغرية النامية
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  ٧دف اهل    
  كفالة االستدامة البيئية    

  
   ألف- ٧غاية ال    

إدماج مبادئ التنميـة املـستدامة يف الـسياسات والـربامج القطريـة وعكـس اجتـاه                     
  فقدان املوارد البيئية

  
  ١- ٧املؤشر     
  تغطيها الغاباتمساحة األراضي اليت نسبة     

  ) النسبة املئوية(    
  ٢٠١٠  ٢٠٠٠  ١٩٩٠  

٣٢,٠٣١,٤٣١,٠  العامل
٣٠,٨٢٩,٥٢٨,٨  املناطق النامية

١,٤١,٤١,٤  مشال أفريقيا  
٣١,٢٢٩,٥٢٨,١  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  
٥٢,٠٤٩,٦٤٧,٤  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  
٢٥,٨٢٨,١٣٠,٣  كارييبمنطقة البحر ال    
٥٢,٣٤٩,٩٤٧,٦  أمريكا الالتينية    
١٦,٤١٨,٠٢٠,٥  شرق آسيا  
١٥,٢١٤,٠١٢,٨  شرق آسيا باستثناء الصني    
١٤,١١٤,١١٤,٥  جنوب آسيا   
٧,٨٧,٣٧,١  جنوب آسيا باستثناء اهلند    
٥٦,٩٥١,٣٤٩,٣  جنوب شرق آسيا  
٢,٨٣,٠٣,٤  غرب آسيا  
٦٧,٥٦٥,١٦٢,٥  سياأوقيانو  
٣٩,٥٣٩,٦٣٩,٦  رابطة الدول املستقلة  
٣,٩٣,٩٣,٩  رابطة الدول املستقلة، آسيا    
٤٨,٠٤٨,١٤٨,١  رابطة الدول املستقلة، أوروبا     
٣٠,٠٣٠,٤٣٠,٦  املناطق املتقدمة النمو  
٣٠,٢٣٠,٥٣٢,٦  البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق أوروبا    
٣٢,٧٣١,٠٢٩,٦  أقل البلدان منوا  
١٩,٣١٨,٢١٧,١  البلدان النامية غري الساحلية  
٦٤,٦٦٣,٧٦٢,٧  الدول اجلزرية الصغرية النامية  
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  ٢-٧املؤشر 
انبعاثــات ثــاين أكــسيد الكربــون، اجملمــوع ونــصيب الفــرد لكــل دوالر مــن النــاتج احمللــي    

    )تعادل القوة الشرائية(اإلمجايل 
  )أ(اجملموع  )أ(  

  )ماليني األطنان املترية(
  

  ٢٠٠٧  ٢٠٠٥  ٢٠٠٠  ١٩٩٠  

٥٩٥ ٢٩ ٩٢٣ ٢٧ ٠٤٣ ٢٤ ٨٩٩ ٢١   العامل
٨٩٤ ١٤ ٢٧٧ ١٣ ٩١٥ ٩ ٠٧٠ ٧   املناطق النامية  
٤٥٣ ٤٢٥ ٣٦٢ ٢٣٢   مشال أفريقيا    
٦٨٤ ٦٥٨ ٥٥٤ ٤٦٤   أفريقيا جنوب الصحراء الكربى    
٥٩٤ ١ ٤٧٧ ١ ٣٤٢ ١ ٠٥١ ١   أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب    
١٢٠ ١٠٦ ٩٩ ٨٤   منطقة البحر الكارييب      
٤٧٤ ١ ٣٧١ ١ ٢٤٣ ١ ٩٦٦   أمريكا الالتينية      
١٦٥ ٧ ٢١٢ ٦ ٩٧٤ ٣ ٩٨٦ ٢   شرق آسيا    
٦٢٦ ٥٩٨ ٥٦٩ ٥٢٥   شرق آسيا باستثناء الصني      
٣٢٦ ٢ ٠٣٢ ٢ ٦٧٥ ١ ٠٠٩ ١   جنوب آسيا     
٧١٤ ٦٢١ ٤٨٩ ٣١٩   جنوب آسيا باستثناء اهلند      
١٣٣ ١ ٠٦٤ ١ ٧٩٠ ٤٢٦   جنوب شرق آسيا    
٣٤٠ ١ ٢١٨ ١ ٠٤٢ ١ ٦٥٣   غرب آسيا    
١٠ ١١ ٧ ٦   أوقيانوسيا    
٣٧٢ ٢ ٢٩٩ ٢ ١٤١ ٢ ٧٩٧ ٣   )ب(رابطة الدول املستقلة    
٤٤٥ ٣٨٧ ٣٣٠ ٤٩٩   )ب(رابطة الدول املستقلة، آسيا      
٩٢٦ ١ ٩١١ ١ ٨١١ ١ ٨٠٦ ٢   )ب(رابطة الدول املستقلة، أوروبا      
٠٥٣ ١٢ ٠٨٤ ١٢ ٧٦٨ ١١ ٩٠٧ ١٠   املناطق املتقدمة النمو  

البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف 
١٩١ ١٨٠ ١٦٩ ٢٤٣   جنوب شرق أوروبا

١٨٥ ١٦٧ ١١٢ ٦٤   أقل البلدان منوا  
٥٢٣ ٤٦٠ ٤٠٠ ٥٦   البلدان النامية غري الساحلية  
١٩٠ ١٨٢ ١٦٣ ١٣٩   الدول اجلزرية الصغرية النامية  

٠٢٦ ١٣ ٩٥٨ ١٢ ٥٧٧ ١٢ ٦١٥ ١١   )د)(ج(بلدان املرفق األول
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  نصيب الفرد  )ب(  
  )األطنان املترية(
  

  ٢٠٠٧  ٢٠٠٥  ٢٠٠٠  ١٩٩٠  

٤,٤ ٤,٣ ٣,٩ ٤,٢   العامل
٢,٨ ٢,٦ ٢,١ ١,٨   املناطق النامية  
٢,٨ ٢,٧ ٢,٥ ١,٩   مشال أفريقيا    
٠,٩ ٠,٩ ٠,٨ ٠,٩   أفريقيا جنوب الصحراء الكربى    
٢,٨ ٢,٧ ٢,٦ ٢,٤   طقة البحر الكارييبأمريكا الالتينية ومن    
٣,٢ ٢,٩ ٢,٩ ٢,٧   منطقة البحر الكارييب      
٢,٨ ٢,٧ ٢,٦ ٢,٤   أمريكا الالتينية      
٥,١ ٤,٥ ٣,٠ ٢,٥   شرق آسيا    
٧,٧ ٧,٤ ٧,٢ ٧,٤   شرق آسيا باستثناء الصني      
١,٤ ١,٣ ١,١ ٠,٨   جنوب آسيا     
١,٥ ١,٣ ١,٢ ٠,٩   جنوب آسيا باستثناء اهلند      
٢,٠ ١,٩ ١,٥ ١,٠   جنوب شرق آسيا    
٦,٦ ٦,٢ ٦,٠ ٤,٩   غرب آسيا    
١,١ ١,٣ ١,٠ ١,٠   أوقيانوسيا    
٨,٦ ٨,٣ ٧,٦ ١١,٧   )ب(رابطة الدول املستقلة    
٥,٩ ٥,٢ ٤,٦ ٧,٣   )ب(ارابطة الدول املستقلة، آسي      
٩,٦ ٩,٤ ٨,٦ ١٣,١   )ب(رابطة الدول املستقلة، أوروبا      
١٢,٢ ١٢,٤ ١٢,٤ ١٢,٣   املناطق املتقدمة النمو  

البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف 
٥,٠ ٤,٧ ٤,٣ ٦,٩   جنوب شرق أوروبا

٠,٢ ٠,٢ ٠,٢ ٠,١   أقل البلدان منوا  
١,٤ ١,٣ ١,٢ ٠,٣   البلدان النامية غري الساحلية  
٣,٣ ٣,٣ ٣,٢ ٣,٢   الدول اجلزرية الصغرية النامية  

١٢,٠١٢,٢١٢,٢١٢,١  )د)(ج(بلدان املرفق األول
  

  )تعادل القوة الشرائية(لكل دوالر من الناتج احمللي اإلمجايل   )ج(  
  )الكيلوغرامات(
  
  ٢٠٠٧  ٢٠٠٥  ٢٠٠٠  ١٩٩٠  

٠,٤٧ ٠,٤٩ ٠,٥٠ ٠,٥٤   العامل
٠,٥٨ ٠,٦٠ ٠,٥٩ ٠,٦٥   املناطق النامية  
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  ٢٠٠٧  ٢٠٠٥  ٢٠٠٠  ١٩٩٠  

٠,٥٠ ٠,٥٢ ٠,٥٤ ٠,٤٣   مشال أفريقيا    
٠,٤٥ ٠,٥٠ ٠,٥٤ ٠,٥٨   أفريقيا جنوب الصحراء الكربى    
٠,٢٩ ٠,٣٠ ٠,٣١ ٠,٣٣   أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب    
٠,٥٥ ٠,٥٥ ٠,٥٩ ٠,٦١   منطقة البحر الكارييب    
٠,٢٩ ٠,٣٠ ٠,٣١ ٠,٣٣   أمريكا الالتينية    
٠,٨٦ ٠,٩٢ ٠,٨٧ ١,٤٦   شرق آسيا    
٠,٣٦ ٠,٣٨ ٠,٤٥ ٠,٤٤   شرق آسيا باستثناء الصني      
٠,٥٣ ٠,٥٥ ٠,٦٢ ٠,٦٠   جنوب آسيا     
٠,٤٩ ٠,٤٩ ٠,٥١ ٠,٤٩   جنوب آسيا باستثناء اهلند      
٠,٤٧ ٠,٥٠ ٠,٤٧ ٠,٤٢   جنوب شرق آسيا    
٠,٥٣ ٠,٥٤ ٠,٥٨ ٠,٥٢   غرب آسيا    
٠,٢٩ ٠,٣٨ ٠,٢٥ ٠,٣٠   أوقيانوسيا    
٠,٨٦ ٠,٩٨ ١,٢٧ ١,٥٤   )ب(رابطة الدول املستقلة    
١,٢١ ١,٣٣ ١,٨٠ ٢,٣٧   )ب( املستقلة، آسيارابطة الدول      
٠,٨١ ٠,٩٣ ١,٢٠ ١,٤٥   )ب(رابطة الدول املستقلة، أوروبا      
٠,٣٦ ٠,٣٨ ٠,٤١ ٠,٤٩   املناطق املتقدمة النمو  

البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف 
٠,٥٤ ٠,٥٨ ٠,٧٠ ٠,٩٩   جنوب شرق أوروبا

٠,٢٠ ٠,٢١ ٠,١٩ ٠,١٨   ان منواأقل البلد  
٠,٧١ ٠,٧٦ ٠,٩٦ ٠,٣٠   البلدان النامية غري الساحلية  
٠,٣٦ ٠,٤١ ٠,٤٣ ٠,٥٩   الدول اجلزرية الصغرية  

٠,٣٨ ٠,٤٠ ٠,٤٣ ٠,٥١   )د)(ج(بلدان املرفق األول
  

استهالك : نبعاثات الناجتة عنالا  األحفورييشمل جمموع انبعاثات ثاين أكسيد الكربون من الوقود        )أ(  
الوقود الصلب واستهالك الوقود السائل واسـتهالك وقـود الغـاز؛ وإنتـاج األمسنـت؛ واشـتعال الغـاز                   

  ). التابع للواليات املتحدة-مركز حتليل معلومات غاز ثاين أكسيد الكربون (
  .١٩٩٢ بيانات عام ١٩٩٠تظهر أعمدة عام   )ب(  
باستثناء االحتاد الروسي وأوكرانيـا  ( جرد االنبعاثات الوطنية السنوي لبلدان املرفق األول         استنادا إىل   )ج(  

 اتفاقية األمم    مؤمتر األطراف يف   اليت ترفع تقاريرها إىل   ) وبيالروس املدرجة يف رابطة الدول املستقلة     
لدان غـري املدرجـة يف    أي التزامات إبالغ سنوي على البتقعوال ؛ املناخبشأن تغري  املتحدة اإلطارية   

  .املرفق األول
تغـري اسـتخدام األراضـي      استخدام األراضـي و   النامجة عن   ة  زالاإلعمليات  /غازاتال انبعاثات   باستثناء  )د(  

  .راجةواحل
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  ٣-٧املؤشر 
    استهالك املواد املستنفدة لطبقة األوزون

    )إمكانات استهالك األوزون مقيسة باألطنان(    
  ٢٠٠٨  ٢٠٠٠  )أ(١٩٩٠  

٦٨٩ ٥١٤٤٤ ٥٨٢٢١٢ ٢٤٧  املناطق النامية
٣٤٧ ١٢٩١ ٢٠٣٨ ٦  مشال أفريقيا  
٣٢٧ ٥٦١١ ٤٤٩٩ ٢٣  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  
٧١٥ ٠٨٧٦ ٠٤٨٣١ ٧٦  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  
٦٦٩٢١٩ ١٧٧١ ٢  منطقة البحر الكارييب    
٤٩٦ ٤١٨٦ ٨٧١٢٩ ٧٣  أمريكا الالتينية    
٥٣٠ ٧٦٢٢١ ٢١٧١٠٥ ١٠٣  شرق آسيا  
١٤٤ ٨٨٥٤ ٩٠٤١٤ ١٢  شرق آسيا باستثناء الصني    
٠٥٧ ١٦١٤ ٣٣٨٢٨ ٣  جنوب آسيا   
١٥٢ ٤٦٦١ ٣٣٨٩ ٣  جنوب آسيا باستثناء اهلند    
٩١٦ ٨٣١٢ ١٠٨١٦ ٢١  جنوب شرق آسيا  
٦٠٥ ٨٨٢٦ ٥١٦١١ ١١  غرب آسيا  
٤٧١٢٩١٠  أوقيانوسيا  
٧١٩ ٥٨٥١ ٤٥٤٢٧ ١٣٩  رابطة الدول املستقلة  
٧٣٨٩٢٨١٨٣ ٢  رابطة الدول املستقلة، آسيا    
٥٣٦ ٦٥٧١ ٧١٦٢٦ ١٣٦  رابطة الدول املستقلة، أوروبا    
)ب(١ ٧٩٢- ٠٦٠ ٨٠٧٢٤ ٨٢٦  املناطق املتقدمة النمو  

٢٣٩٩٦٦١١٣ ٦  البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق أوروبا
٠٧٥ ٧٨٦١ ٤٦٢٤ ١  أقل البلدان منوا  
٣٨٦٤٣٧ ٣٥٤٢ ٣  البلدان النامية غري الساحلية  
١٤٧٣٩٦ ١٦٢٢ ٧  الدول اجلزرية الصغرية النامية  
  

درت قيم اسـتهالك    ن املواد، قُ  بدء سريان شرط اإلبالغ عن جمموعة م      للسنوات السابقة   فيما خيص ا    )أ(  
وينطبق ذلك علـى املـواد الـواردة يف املرفقـات           . دا إىل مستوى سنة األساس     استنا غري املتاحة البلدان  

  .  على التوايل١٩٩٤ و ١٩٩٣ و ١٩٩٢باء وجيم وهاء اليت بدأ سرياهنا يف أعوام 
  .حتصل األرقام السلبية حينما تتجاوز الصادرات زائدا تدمري املواد لإلنتاج الفعلي زائدا الواردات  )ب(  
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  ٤- ٧املؤشر     
  )أ(بة األرصدة السمكية املوجودة ضمن احلدود البيولوجية اآلمنةنس

    )املئويةنسبة ال(    
  ٢٠٠٦ ٢٠٠٠ ١٩٩٠ 

٨١٧٢٧٢   اجملموع
٥٠٤٧٥٢      املستغلة بشكل كامل

٣١٢٥٢٠   واملستغلة باعتدالناقص    املستغلة على حنو
  

 ٢٠٠٩والبيانـات املقدمـة مقتبـسة مـن تقريـر عـام             . دةمل تتوافر بعـد بيانـات عامليـة أو إقليميـة جديـ              )أ(  
)A/64/1.(  

  
  ٥-٧املؤشر 

  )ب(٢٠٠٠، حوايل سنة )أ(نسبة جمموع املوارد املائية املستخدمة
    )النسبة املئوية(

٦,٧    املناطق النامية
٧٧,٥      مشال أفريقيا

٢,٢      أفريقيا جنوب الصحراء الكربى
١,٤  طقة البحر الكارييب    أمريكا الالتينية ومن

٢١,٦      شرق آسيا
١٩,٢     شرق آسيا باستثناء الصني  

٢٦,٨      جنوب آسيا
١٩,٦     جنوب آسيا باستثناء اهلند  

٤,٥      جنوب شرق آسيا
٤٧,٥      غرب آسيا
٠,٠٢      أوقيانوسيا

٥,٢  رابطة الدول املستقلة    
٩,٢  املناطق املتقدمة النمو    

٧,٥    البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق أوروبا    
٣,٥    أقل البلدان منوا

٨,٢    البلدان النامية غري الساحلية
١,٣    الدول اجلزرية الصغرية النامية

  
  .سحب املياه السطحية واملياه اجلوفية كنسبة من جمموع املوارد املائية املتجددة الفعلية  )أ(  

عزى االختالفات بني هذه األرقام واألرقام الـواردة يف املرفـق اإلحـصائي لتقريـر األهـداف اإلمنائيـة             ت  )ب(  
  ).http://unstats.un.org/unsd/mdg: انظر( لورود بيانات جديدة ٢٠٠٩لأللفية لعام 
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   باء- ٧الغاية     
   ٢٠١٠احلد بقدر ملموس من معدل فقدان التنوع البيولوجي حبلول عام     

  ٦-٧ر املؤش
  ملناطق الربية والبحرية احملميةنسبة ا

  )ب)(أ(الربية والبحريةاملناطق   )أ(  
  )النسبة املئوية(
  
  ٢٠٠٩  ٢٠٠٠  ١٩٩٠  

٧,٩٩,٩١٠,٩ )ج(ملالعا
٨,١١٠,٩١٢,٤    املناطق النامية
٣,٢٣,٧٤,٠     مشال أفريقيا

١٠,٤١٠,٦١١,١   أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  
٩,٤١٥,٢١٩,٣  الكارييب ريكا الالتينية ومنطقة البحر أم  

٣,٥٤,٠٤,٦  الكارييب منطقة البحر
٩,٦١٥,٦١٩,٩  أمريكا الالتينية

١١,٦١٤,٤١٥,٣     شرق آسيا
٣,٩١١,٥١١,٥  شرق آسيا باستثناء الصني  

٥,٣٥,٩٦,٢     جنوب آسيا
٥,٧٦,٥٧,١  جنوب آسيا باستثناء اهلند  

٤,٣٦,٧٧,٣  نوب شرق آسيا  ج  
٣,٧١٤,٤١٤,٥   غرب آسيا   
٠,٥١,١١,٦    أوقيانوسيا  

٦,٧٧,٨٧,٨  رابطة الدول املستقلة  
٢,٧٣,٠٣,٠  ، آسيارابطة الدول املستقلة  
٧,٦٨,٨٨,٨  ، أوروبارابطة الدول املستقلة  
١٠,٨١٢,١١٣,١   املتقدمة النمواملناطق  

٢,٨٤,٩٧,٠   متر مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق أوروباالبلدان اليت
٨,٥٩,٢٩,٥   أقل البلدان منوا

٨,٨١٠,٨١١,٢    البلدان النامية غري الساحلية
١,٤٢,٧٣,٢  لنامية  الدول اجلزرية الصغرية ا

  
عـزى االختالفـات بـني هـذه        ت. إىل جمموع املنطقة اإلقليمية   ) الربية والبحرية معا  (نسبة املنطقة احملمية      )أ(  

 ٢٠٠٩األرقـــام واألرقـــام الـــواردة يف املرفـــق اإلحـــصائي لتقريـــر األهـــداف اإلمنائيـــة لأللفيـــة لعـــام 
  .لورود بيانات جديدة والتباع منهجيات منقحة) http://unstats.un.org/unsd/mdg :انظر(

  .مية اليت ال يعرف تاريخ إقامتها مدرجة يف كافة السنواتاملناطق احمل  )ب(  
 جمـاميع رابطـة الـدول املـستقلة واملنـاطق           حـساب مبا يف ذلك األقاليم اليت ال تؤخـذ يف االعتبـار عنـد                )ج(  

  .املتقدمة النمو واملناطق النامية

http://unstats.un.org/unsd/mdg�
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  )ب)(أ(الربيةاملناطق   )ب(  

    )النسبة املئوية(
  ٢٠٠٩  ٢٠٠٠  ١٩٩٠  

٨,٧١٠,٧١١,٦ )ج(ملالعا
٩,٤١٢,٤١٣,٩    املناطق النامية
٣,٣٣,٧٤,٠     مشال أفريقيا

١١,١١١,٣١١,٧   أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  
١٠,٥١٦,١٢٠,٨  الكارييب  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر  

٩,١٩,٨١١,١  الكارييب منطقة البحر
١٠,٥١٦,٢٢٠,٩  أمريكا الالتينية

١٢,٠١٤,٩١٥,٩  شرق آسيا   
٤,٠١٢,١١٢,١  شرق آسيا باستثناء الصني  

٥,٥٦,١٦,٤     جنوب آسيا
٥,٩٦,٨٧,٤  جنوب آسيا باستثناء اهلند  

٨,٦١٣,٠١٣,٦    جنوب شرق آسيا  
٤,٠١٥,٤١٥,٥   غرب آسيا   
٢,٠٣,٠٣,٠    أوقيانوسيا  

٧,٠٧,٧٧,٧  رابطة الدول املستقلة  
٢,٧٣,٠٣,٠  ، آسيارابطة الدول املستقلة  

٧,٩٨,٨٨,٨  ، أوروبارابطة الدول املستقلة  
١١,٦١٢,٩١٣,٦   املتقدمة النمواملناطق  

٢,٩٤,٧٦,٩  البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق أوروبا
٩,٤١٠,٠١٠,٢   أقل البلدان منوا

٨,٨١٠,٨١١,٢    البلدان النامية غري الساحلية
٤,٠٦,٣٦,٧  لنامية  الدول اجلزرية الصغرية ا

    
تعزى االختالفات بني هذه األرقـام واألرقـام الـواردة    .  إىل جمموع املساحةالربية احملمية  نسبة املناطق   )أ(  

ــام       ــة لعــــــــ ــة لأللفيــــــــ ــداف اإلمنائيــــــــ ــر األهــــــــ ــصائي لتقريــــــــ ــق اإلحــــــــ  ٢٠٠٩يف املرفــــــــ
  .لورود بيانات جديدة والتباع منهجيات منقحة) http://unstats.un.org/unsd/mdg :انظر(

  .املناطق احملمية اليت ال يعرف تاريخ إقامتها مدرجة يف كافة السنوات  )ب(  
واملنـاطق   جمـاميع رابطـة الـدول املـستقلة          حـساب مبا يف ذلك األقاليم اليت ال تؤخـذ يف االعتبـار عنـد                )ج(  

  .املتقدمة النمو واملناطق النامية
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  )ب)(أ(البحريةاملناطق   )ج(  

    )النسبة املئوية(
  ٢٠٠٩  ٢٠٠٠  ١٩٩٠  

٢,٩٥,٠٦,٣ )ج(ملالعا
٠,٩٢,٩٣,٥    املناطق النامية
١,٦٢,١٣,١     مشال أفريقيا

٠,٧١,٥١,٨   أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  
٢,٣٩,٠٩,٨  الكارييب ية ومنطقة البحر أمريكا الالتين  

١,٢١,٦٢,٠  الكارييب منطقة البحر
٢,٦١٠,٧١١,٦  أمريكا الالتينية

١,٢١,٧١,٩     شرق آسيا
٣,٢٣,٢٣,٤  شرق آسيا باستثناء الصني  

١,٣١,٤١,٦     جنوب آسيا
١,٠١,٢١,٥  جنوب آسيا باستثناء اهلند  

٠,٥١,٢١,٨    جنوب شرق آسيا  
٠,٧٢,٠٢,٢   غرب آسيا   
٠,١٠,٦١,٢    أوقيانوسيا  

٣,٢٨,٩٨,٩  رابطة الدول املستقلة  
٠,٢٠,٤٠,٤  ، آسيارابطة الدول املستقلة  
٣,٢٨,٩٨,٩  ، أوروبارابطة الدول املستقلة  
٦,٥٨,١١١,٠   املتقدمة النمواملناطق  

٠,٦٩,٨١٠,٨   جنوب شرق أوروباالبلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف
٠,٥١,١٢,٠   أقل البلدان منوا

٠,٠٠,٠٠,٠  )د(  البلدان النامية غري الساحلية
٠,٤١,٢١,٨  لنامية  الدول اجلزرية الصغرية ا

  
قـام   تعزى االختالفات بني هذه األرقـام واألر       . إىل جمموع املياه اإلقليمية    ريةحالب احملمية   نسبة املناطق   )أ(  

ــام      ــة لعـــــ ــة لأللفيـــــ ــداف اإلمنائيـــــ ــر األهـــــ ــصائي لتقريـــــ ــق اإلحـــــ ــواردة يف املرفـــــ  ٢٠٠٩الـــــ
  . لورود بيانات جديدة والتباع منهجيات منقحة) http://unstats.un.org/unsd/mdg :انظر(

  .ة يف كافة السنواتاملناطق احملمية اليت ال يعرف تاريخ إقامتها مدرج  )ب(  
 واملنـاطق   رابطـة الـدول املـستقلة      جمـاميع    حـساب  األقاليم اليت ال تؤخـذ يف االعتبـار عنـد            مبا يف ذلك    )ج(  

  .املتقدمة النمو واملناطق النامية
  .بعض البلدان النامية غري الساحلية لديها مطالب تتعلق مبياه إقليمية داخل البحار الداخلية  )د(  

http://unstats.un.org/unsd/mdg�
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  ٧-٧املؤشر 
  )ب)(أ(األنواع املهددة باالنقراضنسبة 

    )النسبة املئوية لألنواع اليت ال ُيتوقع أن تنقرض يف املستقبل القريب(
  الثدييات   الطيور  
  ٢٠٠٨  ١٩٩٦  ٢٠٠٨  ١٩٩٤ 

٩٣,٥١٩٣,٠٩٨٦,٠٣٨٥,٣٣  العامل
٩٦,٤٤٩٥,٧١٨٥,٨٧٨٥,١٣    املناطق النامية 
٩٢,٥٥٩٢,١٩٩٠,١٨٨٩,٨٢      مشال أفريقيا 

٩٧,٦٠٩٧,١٢٨٦,٧٦٨٦,٥٩      أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
٩٣,٧٥٩٣,٦٠٨٧,٠٩٨٦,٥٦      أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 

٩٦,٠١٩٥,٩٣٨٩,٨١٨٩,٩٤  منطقة البحر الكارييب  
٩٣,٤٩٩٣,٣٥٨٧,٥٩٨٧,٠٤  أمريكا الالتينية  

٩٣,١٠٩٢,٩٥٩١,٤٢٩٠,٦٧      شرق آسيا 
٩٦,١٩٩٥,٧٨٨٦,٩٢٨٦,٢١      جنوب آسيا 

٩٥,٩٩٩٥,٥٢٨٤,٢٧٨٢,٥٩      جنوب شرق آسيا 
٩٣,٤٠٩٢,٦٦٩٢,٩٥٩٢,٥٠      غرب آسيا 
٩٧,٦٠٩٦,٩٩٨٥,١٦٨٤,٣٩      أوقيانوسيا 

٩١,٨٦٩١,٤١٩٢,٢٨٩١,٦٨   رابطة الدول املستقلة
٩٢,٢٠٩١,٨٥٩١,٠٤٩٠,٧٩   املناطق املتقدمة النمو

  
والبيانات املقدمة مقتبسة من تقرير عـام  . مل تتوافر بعد بيانات عاملية أو إقليمية جديدة عن الثدييات        )أ(  

٢٠٠٩ )A/64/1.(   
ألنواع اليت تتـوافر    عن ا قيمة مؤشرات القائمة احلمراء لالحتاد الدويل حلفظ الطبيعة واملوارد الطبيعية             )ب(  

  .بيانات كافية بشأهنا
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   جيم- ٧الغاية     
ختفيض نـسبة األشـخاص الـذين ال ميكنـهم احلـصول بـشكل مـستدام علـى ميـاه                        

ــول       ــصف حبلـ ــية إىل النـ ــصحي األساسـ ــصرف الـ ــق الـ ــة ومرافـ ــشرب املأمونـ الـ
  ٢٠١٥ عام

  ٨-٧املؤشر 
  نسبة السكان الذين يستخدمون مصادر حمّسنة ملياه الشرب

    )النسبة املئوية(
  ٢٠٠٨   ١٩٩٠  

  اجملموع  
املنــــــــــاطق  
  احلضرية

املنــــــــــاطق  
  اجملموع  الريفية

املنــــــــــاطق  
  احلضرية

املنــــــــــاطق  
  الريفية

٧٧٩٥٦٤٨٧٩٦٧٨  العامل
٧١٩٣٦٠٨٤٩٤٧٦  املناطق النامية  
٨٦٩٤٧٨٩٢٩٥٨٧  مشال أفريقيا    
٤٩٨٣٣٦٦٠٨٣٤٧  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى    
٨٥٩٥٦٣٩٣٩٧٨٠  ر الكارييبأمريكا الالتينية ومنطقة البح    
٦٩٩٧٥٦٨٩٩٨٨٢  شرق آسيا    
٩٨١٠٠٩١)أ(٨٠)أ(٩٧)أ(٩٣  شرق آسيا باستثناء الصني      
٧٥٩١٦٩٨٧٩٥٨٣  جنوب آسيا    
٨٢٩٥٧٧٨٥٩٣٨٠  جنوب آسيا باستثناء اهلند      
٧٢٩٢٦٣٨٦٩٢٨١  جنوب شرق آسيا    
٨٦٩٦٧٠٩٠٩٦٧٨  غرب آسيا    
٥١٩٢٣٨٥٠٩٢٣٧  أوقيانوسيا    
٩٢٩٨٨٢٩٤٩٨٨٧  رابطة الدول املستقلة  
٨٨٩٦٨٠٨٨٩٧٨٠  رابطة الدول املستقلة، آسيا    
٩٤٩٨٨٢٩٦٩٨٩١  وروباأرابطة الدول املستقلة،     
٩٩١٠٠٩٨١٠٠١٠٠٩٨  املناطق املتقدمة النمو  

٥٤٨١٤٧٦٢٨٠٥٤   أقل البلدان منوا
  

  .١٩٩٥بيانات عام    )أ(  
  
  
  



A/65/1 
 

97 10-46970 
 

  ٩-٧املؤشر 
  نسبة السكان الذين يستخدمون مرافق صرف صحي حمّسنة    

  )ملئويةنسبة اال(
  

  ٢٠٠٨   ١٩٩٠  

  اجملموع  
املنــــــــــاطق  
  احلضرية

املنــــــــــاطق  
  اجملموع  الريفية

املنــــــــــاطق  
  احلضرية

املنــــــــــاطق  
  الريفية

٥٤٧٧٣٦٦١٧٦٤٥  العامل
٤١٦٥٢٨٥٢٦٨٤٠  املناطق النامية  
٧٢٩١٥٥٨٩٩٤٨٣  مشال أفريقيا    
٢٨٤٣٢١٣١٤٤٢٤  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى    
٦٩٨١٣٩٨٠٨٦٥٥  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب    
٤٣٥٣٣٩٥٦٦١٥٣  شرق آسيا    
٩٧٩٩٩٢)أ(٧٨)أ(٨٨)أ(٨٦  شرق آسيا باستثناء الصني      
٢٥٥٦١٣٣٦٥٧٢٦  جنوب آسيا    
٤٢٧٤٣٠٥٠٦٥٤٢  جنوب آسيا باستثناء اهلند      
٤٦٦٩٣٦٦٩٧٩٦٠  جنوب شرق آسيا    
٨٠٩٦٥٣٨٥٩٤٦٧  غرب آسيا    
٥٥٨٥٤٦٥٣٨١٤٥  أوقيانوسيا    
٨٩٩٤٧٩٨٩٩٣٨٣  رابطة الدول املستقلة  
٩١٩٦٨٦٩١٩١٩١  رابطة الدول املستقلة، آسيا    
٨٩٩٤٧٦٨٩٩٤٧٦  وروباأابطة الدول املستقلة، ر    
٩٩١٠٠٩٧٩٩١٠٠٩٦  املناطق املتقدمة النمو  

٢٤٤٣١٩٣٦٥٠٣١   أقل البلدان منوا
  

وتستند البيانات إىل جمموعة فرعية من البلدان غري البلـدان الـيت اسـتخدمت يف               . ١٩٩٥بيانات عام     )أ(  
  .٢٠٠٨تقديرات عام 
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   دال- ٧الغاية     
 مليـون   ١٠٠معيـشة مـا ال يقـل عـن          يف   ٢٠٢٠حتقيق حتسني كـبري حبلـول عـام             

  من سكان األحياء الفقرية
  

  ١٠-٧املؤشر 
  )أ( يعيشون يف أحياء فقريةننسبة سكان املناطق احلضرية الذي    

  ) املئويةنسبة ال(
  
  ٢٠١٠  ٢٠٠٠  ١٩٩٠  

٤٦,١٣٩,٣٣٢,٧  املناطق النامية
٣٤,٤٢٠,٣١٣,٣  مشال أفريقيا  
٧٠,٠٦٥,٠٦١,٧  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  
٣٣,٧٢٩,٢٢٣,٥  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  
٤٣,٧٣٧,٤٢٨,٢  شرق آسيا  
٥٧,٢٤٥,٨٣٥,٠  جنوب آسيا  
٤٩,٥٣٩,٦٣١,٠  جنوب شرق آسيا  
٢٢,٥٢٠,٦٢٤,٦  غرب آسيا  
٢٤,١٢٤,١٢٤,١  أوقيانوسيا  

  
واحــدة علــى األقــل مــن تتــوافر فيهــا  احلــضرية الــذين يعيــشون يف أســر معيــشية املنــاطقمتثــل ســكان   )أ(  

االفتقار إىل إمكانية احلصول على مياه شرب حمسنة، واالفتقـار إىل مرافـق   : اخلصائص األربعة التالية  
واد غـري    ومساكن مـشيدة مبـ     ،)ثالثة أو أربعة أشخاص يف الغرفة     (صرف صحي حمسنة، واالكتظاظ     

وال ميكن مقارنـة هـذه األرقـام    .  وُيصّنف نصف مراحيض احلفر ضمن املرافق الصحية احملّسنة    .متينة
مجيــع املــساكن الــيت كانــت تــستخدم  فيهــا   بالتقــديرات الــيت ســبق نــشرها والــيت اعتــربت  اجلديــدة

  . مراحيض احلفر ضمن األحياء الفقرية
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  ٨اهلدف     
  نميةإقامة شراكة عاملية من أجل الت    

  
  ألف - ٨الغاية     
املضي يف إقامـة نظـام جتـاري ومـايل يتـسم باالنفتـاح والتقيـد بالقواعـد والقابليـة                        

   به وعدم التمييزؤللتنب
 علـى الـصعيد الـوطين       ،يد، والتنمية، وختفيف وطـأة الفقـر      شمل التزاما باحلكم الرش   تو  
  الدويل على حد سواءوالصعيد 

    
  باء - ٨الغاية     
  حتياجات اخلاصة ألقل البلدان منوامعاجلة اال    

دون  صــادرات أقــل البلــدان منــوا معفــاة مــن التعريفــات اجلمركيــة و وصــول: تــشملو  
حصص؛ وبرناجمـا معـززا لتخفيـف عـبء الـديون الواقـع علـى البلـدان الفقـرية املثقلـة بالـديون                       

أكثـر سـخاء للبلـدان الـيت     وإلغاء الديون الثنائية الرمسية وتقدمي املساعدة اإلمنائية الرمسية بصورة      
  أعلنت التزامها بتخفيف وطأة الفقر

    
  جيم - ٨الغاية     
ــساحلية        ــدان غــري ال ــةمعاجلــة االحتياجــات اخلاصــة للبل ــة   النامي ــدول اجلزري  وال

لتنميــة املـستدامة للــدول  مـن أجـل ا  عــن طريـق برنـامج العمــل   ( الناميـة  الـصغرية 
ســتثنائية الثانيــة والعــشرين للجمعيــة اجلزريــة الــصغرية الناميــة ونتــائج الــدورة اال

  )العامة
    

  دال - ٨الغاية     
ــستويني            ــى امل ــدابري عل ــة باختــاذ ت ــدان النامي ــون البل ــشاكل دي ــشاملة مل املعاجلــة ال

  ل ديوهنا ممكنا يف املدى الطويلالوطين والدويل جلعل حتمَّ
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  رمسيةلاملساعدة اإلمنائية ا    
  ١-٨املؤشر 

 اإلمنائيـة الرمسيـة ومـا يقـدم منـها إىل أقـل البلـدان منـوا، كنـسبة                    صايف وجمموع املساعدة      
مئوية مـن الـدخل القـومي اإلمجـايل ملـاحني جلنـة املـساعدة اإلمنائيـة التابعـة ملنظمـة التنميـة                     

  والتعاون يف امليدان االقتصادي
  

  )أ(جمموع املساعدة السنوية  )أ(  
  )باليني دوالرات الواليات املتحدة(

  
  )ب(٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٢  ١٩٩٠  

٥٢,٨٥٨,٦١٠٧,٨١٠٤,٨١٠٤,٢١٢٢,٣١١٩,٦  مجيع البلدان النامية
١٥,١١٥,٩٢٦,١٣٠,١٣٢,١٣٧,١  أقل البلدان منوا

  
وُيستثىن منـها اإلعفـاء مـن       الرمسية،   املساعدة اإلمنائية     غري الداخل يف إطار    إلعفاء من الديون  اتشمل    )أ(  

  .غراض عسكريةالديون أل
  .بيانات أولية  )ب(  

    
 جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية احنيملنصيب الدخل القومي اإلمجايل   )ب(  

  يف امليدان االقتصادي
  )النسبة املئوية(
  
  )أ(٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٢  ١٩٩٠  

٠,٣٢٠,٢٣٠,٣٢٠,٣٠,٢٧٠,٣٠,٣١  مجيع البلدان النامية
 ٠,٠٩٠,٠٦٠,٠٨٠,٠٩٠,٠٨٠,٠٩  أقل البلدان منوا

  
  .بيانات أولية  )أ(  
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  ٢-٨املؤشر 
نسبة جمموع املساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة الثنائيـة املخصـصة حـسب القطـاع واملقدمـة مـن                       

قتـصادي إىل   جلنة املساعدة اإلمنائية التابعـة ملنظمـة التنميـة والتعـاون يف امليـدان اال               ماحني
التعلــيم األساســي والرعايــة الــصحية األوليــة والتغذيــة (اخلــدمات االجتماعيــة األساســية 
  )واملياه املأمونة والصرف الصحي

  
  ٢٠٠٨  ٢٠٠٦  ٢٠٠٤  ٢٠٠٢  ٢٠٠٠  ١٩٩٨  

 ١٠,٧١٥,٥١٧,٣١٥,٩٢٠,٠١٨,٦   النسبة املئوية

 ٣,٠٤,٣٤,٩٧,٧١١,٥١٥,٥ دوالرات الواليات املتحدةباليني 
    

  ٣-٨املؤشر 
نــسبة املــساعدة اإلمنائيــة الرمسيــة الثنائيــة غــري املقيــدة املقدمــة مــن مــاحني جلنــة املــساعدة       

  )أ(اإلمنائية التابعة ملنظمة التنمية والتعاون يف امليدان االقتصادي
  
  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٣  ١٩٩٠  

٨٦,٥ ٦٧,٦٩١,١٩١,٤٨٨,٣٨٣,٩   النسبة املئوية
٨٠,٦ ١٦,٣٣٠,١٤٩٦٢,٢٦٠,٣  دوالرات الواليات املتحدةاليني ب

  
تكــاليف التعــاون الــتقين والتكــاليف اإلداريــة، باإلضــافة إىل املــساعدة اإلمنائيــة الرمسيــة الــيت باســتثناء   )أ(  

ناء تكــاليف وبلغــت النــسبة املئويــة للمــساعدة اإلمنائيــة الرمسيــة الثنائيــة، باســتث  .  بأهنــا مقيــدةبلــغي مل
  .٢٠٠٨ يف عام ٩٩,٦التعاون التقين والتكاليف اإلدارية، اليت بلغ بأهنا مقيدة 

    
  ٤-٨املؤشر 

املساعدة اإلمنائية الرمسية الـيت تلقتـها البلـدان الناميـة غـري الـساحلية كنـسبة مـن دخلـها                     
  القومي اإلمجايل

  
  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٣  ١٩٩٠  
٤,٢ ٦,٣٨,١٧,٠٦,٢٥,٦   نسبة املئويةال
٢٢,٦ ٧,٠١٢,١١٥,٠١٦,٦١٨,٩  دوالرات الواليات املتحدةاليني ب

  
  



A/65/1
 

10-46970 102 
 

  ٥-٨املؤشر 
املساعدة اإلمنائية الرمسية اليت تلقتها الدول اجلزرية الـصغرية الناميـة كنـسبة مـن دخلـها                     

  القومي اإلمجايل
  
  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٣  ١٩٩٠  
٢,٧ ٢,٧٢,٥٢,٥٢,٥٢,٨   يةنسبة املئوال

٣,٧ ٢,١١,٨٢,٥٢,٧٣,٢  دوالرات الواليات املتحدةباليني 
    

  الوصول إىل األسواق    
  ٦-٨املؤشر 

مـن  ) حـسب القيمـة وباسـتثناء األسـلحة       (نسبة جمموع واردات البلـدان املتقدمـة النمـو              
  يةالبلدان النامية وأقل البلدان منوا، املعفاة من الرسوم اجلمرك

  )النسبة املئوية(
  
  ٢٠٠٨  ٢٠٠٦  ٢٠٠٤  ٢٠٠٠  ١٩٩٦  

  باستثناء األسلحة    )أ(
 ٥٣٦٣٧٦٨١٨٤  )أ(البلدان النامية    

 ٦٨٧٥٨٢٨٩٩٢  أقل البلدان منوا    

   باستثناء األسلحة والنفط  )ب(

 ٥٤٦٥٧٦٧٧٨٠  )أ(البلدان النامية    

 ٢٠٢٦٩٤٩٥٩٥  مشال أفريقيا    

 ٨٨٨٣٩١٩٣٩٤  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى    

 ٥٨٥٨٩٣٩٧٩٦  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب    

 ٧٤٨٢٩٢٩٣٩٣  أمريكا الالتينية      

 ٣٥٥٢٦٣٦٤٦٨  شرق آسيا    

 ٤١٤٦٦٢٦٢٦٦  جنوب آسيا    

 ٦٠٧٦٧٦٧٨٨٠  جنوب شرق آسيا    

 ٤٥٥٦٨٩٩٣٩٥  غرب آسيا    

 ٨٢٧٩٨٤٨٧٩١  أوقيانوسيا    

 ٥٩٥٩٨٧٨٩٩١  رابطة الدول املستقلة    

 ٧٨٧٠٨٠٧٩٨١  أقل البلدان منوا  
  

  . بلدان رابطة الدول املستقلةمبا يف ذلك  )أ(  
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  ٧-٨املؤشر 
متوسط التعريفات اجلمركية اليت تفرضها البلدان املتقدمة النمو على املنتجات الزراعية         

  بوسات الواردة من البلدان الناميةواملنسوجات واملل
  )النسبة املئوية(

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٤  ٢٠٠٠  ١٩٩٦  

  املنتجات الزراعية    )أ(
١٠,٥٩,٣٩,١٨,٠  البلدان النامية    
٣,٩٣,٦٣,٠١,٦  أقل البلدان منوا    

  املنسوجات  )ب(
٧,٣٦,٦٥,٢٥,١  البلدان النامية    
٤,٦٤,١٣,٢٣,٢  أقل البلدان منوا    

  امللبوسات   )ج(
١١,٥١٠,٨٨,٦٨,٢  البلدان النامية    
٨,٢٧,٨٦,٤٦,٤  أقل البلدان منوا    

    
  ٨-٨املؤشر 

تقديرات الدعم الزراعي املقدم يف بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتـصادي                  
  كنسبة مئوية من ناجتها احمللي اإلمجايل

  
  )أ(٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٣  ١٩٩٠  

٠,٨٤ ٢,٠٥١,١٧١,٠٥٠,٩٦٠,٨٨  النسبة املئوية
٣٧٦ ٣٢٧٣٥٠٣٧٥٣٦٣٣٦٤  دوالرات الواليات املتحدةاليني ب

  
  .بيانات أولية  )أ(  
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  ٩-٨املؤشر 
    )أ(نسبة املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة لبناء القدرات التجارية    

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٥  ٢٠٠٣  ٢٠٠١  

ـــ   املتعلقــــة سويةالــــسياسات واللــــوائح التجاريــــة والتـ
٠,٨ ١,٠٠,٨٠,٨٠,٨  )ب(بالتجارة

١٨,١ ٢١,٥١٤,٨١٧,٢١٣,١  اهلياكل األساسية االقتصادية
١٤,٧ ١٦,٠١٣,٤١٢,٨١٣,٣  بناء القدرات اإلنتاجية

٣٣,٧ ٣٨,٥٢٩,٠٣٠,٧٢٧,٢  إمجايل املعونة املقدمة للتجارة
  

الثنائيــة املخصــصة  املقدمــة للوكــاالت التجاريــة كنــسبة مئويــة مــن املــساعدة اإلمنائيــة الرمسيــة املعونــة  )أ(  
   .حسب القطاع

 هـذه البيانـات سـوى       يبلغ عن ومل  . ٢٠٠٧بالتجارة يف عام    التسوية املتعلقة    بيانات   اإلبالغ عن بدأ    )ب(  
  .كندا واملفوضية األوروبية

  
  القدرة على حتمل الديون    

  ١٠-٨ؤشر امل
جمموع عدد البلدان اليت بلغـت مرحلـة اختـاذ القـرار يف إطـار املبـادرة املتعلقـة بتخفيـف                         

للبلدان اليت بلغت مرحلة ) التراكمي(أعباء ديون البلدان الفقرية املثقلة بالديون والعدد 
  االستيفاء يف إطار املبادرة

  
  )ب(٢٠١٠  )أ(٢٠٠٠  

  ٢٨  ١  بلغت مرحلة االستيفاء
  ٧  ٢١  مرحلة االستيفاءتبلغ ت مرحلة اختاذ القرار لكن مل بلغ

  ٥  ١٢  مل ُينظر بعد يف إدراجها يف مرحلة اختاذ القرار
  ٣٤  ٤٠  جمموع البلدان املؤهلة  

  
الفقرية املثقلة بالـديون    املصنفة ضمن البلدان     إال البلدان تشمل  ال  . ٢٠٠٠ديسمرب  /كانون األول يف    )أ(  

  .٢٠١٠عام  يف
  .٢٠١٠مارس /آذاريف   )ب(  
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  ١١-٨املؤشر 
مقدار ختفيف عبء الديون امللتـزم بـه يف إطـار املبـادرة املتعلقـة بالبلـدان الفقـرية املثقلـة                         

  )أ(بالديون واملبادرة املتعددة األطراف لتخفيف عبء الديون
  )دوالرات الواليات املتحدة، املقدار التراكميبباليني (
  
  )ب(٢٠١٠  ٢٠٠٠  

  ٨٢  ٣٢  ن اليت بلغت مرحلة القرار أو االستيفاءالبلداعن 
  

  .٢٠١٠مارس /آذار وضع االلتزام يف ؛٢٠٠٨بالقيمة احلالية الصافية لنهاية عام   )أ(  
وهـي قيمـة ختفيـف عـبء الـديون الـذي التزمـت بـه         ) بالقيمة اإلمسيـة ( مليون دوالر    ٣٨,٤باستثناء    )ب(  

وهــي قيمــة ) بالقيمــة اإلمسيــة( مليــون دوالر ٢٠١,٣و  جتــاه أفغانــستان، املؤســسة اإلمنائيــة الدوليــة
 وصـندوق النقـد الـدويل جتـاه         املؤسـسة اإلمنائيـة الدوليـة     ختفيف عبء الديون الذي التزم به كل من         

  .الكونغو
    

  ١٢-٨املؤشر 
  )ب)(أ(خدمة الديون كنسبة مئوية من صادرات السلع واخلدمات    

  
  ٢٠٠٨  ٢٠٠٠  ١٩٩٥  ١٩٩٠  

٣,٥ ١٩,٧١٤,٤١٢,٦  ميةاملناطق النا
٦,١ ٣٩,٩٢٢,٧١٥,٤  مشال أفريقيا  
١,٩ ١٧,٦١٠,٤٩,٤  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  
٦,٧ ٢٠,٦١٨,٧٢١,٨  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  
١١,٣ ١٦,٨١٠,٨٨,٠  منطقة البحر الكارييب    
٦,٦ ٢٠,٧١٩,٠٢٢,٢  أمريكا الالتينية    
٠,٦ ١٠,٦٩,٠٥,١  اشرق آسي  
٥,٤ ١٧,٦٢٧,٠١٣,٨  جنوب آسيا  
٧,٩ ٩,٣٢٢,٣١١,٥  جنوب آسيا باستثناء اهلند     
٢,٨ ١٦,٧٧,٩٦,٥  جنوب شرق آسيا  
٩,٥ ٢٧,٨٢٢,٣١٧,٥  غرب آسيا  
١,٢ ١٤,٠٧,٨٥,٩  أوقيانوسيا  

)ج(٠  رابطة الدول املستقلة ,٣,٩ ٦٦,١٨,١
)ج(٠  سيارابطة الدول املستقلة، آ   ,٠,٦ ٦٣,٨٨,٤
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  ٢٠٠٨  ٢٠٠٠  ١٩٩٥  ١٩٩٠  

)ج(٠  رابطة الدول املستقلة، أوروبا   ,٤,٤ ٦٦,٢٨,١
٤,١ ٩,٧١١,٧١١,٨ البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق أوروبا

٢,٩ ١٦,٨١٣,٤١١,٦  أقل البلدان منوا
١,٢ ١٤,٩٧,٣٨,٦  البلدان النامية غري الساحلية

٨,٤ ١٣,٧٩,٥٨,٧  الدول اجلزرية الصغرية
  

  . وصايف اإليرادات من اخلارجخدمة الديون كنسبة من صادرات السلع واخلدمات  )أ(  
وتـستند اجملـاميع إىل     . مبا يف ذلك البلدان اليت تقدم تقارير إىل نظام البنك الدويل للتبليغ عن املـدينني                )ب(  

ليت ال متلك بيانات عن صادرات      البيانات املتاحة، ورمبا استثنيت منها، يف بعض السنوات، البلدان ا         
  .السلع واخلدمات وصايف اإليرادات من اخلارج

  .١٩٩٣بيانات عام   )ج(  
  

  هاء - ٨الغاية     
التعاون مع شركات املستحضرات الصيدالنية إلتاحة العقاقري األساسـية بأسـعار          

  ميسورة يف البلدان النامية
  

  ١٣-٨املؤشر 
ــهم احلـــصول       ــذين ميكنـ ــسبة الـــسكان الـ ــسورة   نـ ــعار ميـ ــية بأسـ ــاقري األساسـ  علـــى العقـ

  مستدام  بشكل
  )ال تتوافر بيانات عاملية أو إقليمية(

  واو - ٨الغاية     
ــدة، وخباصــة           ــات اجلدي ــد التكنولوجي ــاون مــع القطــاع اخلــاص إلتاحــة فوائ التع

  تكنولوجيا املعلومات واالتصال
  

  ١٤-٨املؤشر 
  لسكان من ا نسمة١٠٠لكل ف الثابتة خطوط اهلات عدد    

  
  ٢٠٠٨  ٢٠٠٠  ١٩٩٠  

٩,٨١٥,٩١٨,٥  العامل
٢,٤٨,٠١٢,٩  املناطق النامية  
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  ٢٠٠٨  ٢٠٠٠  ١٩٩٠  

٢,٨٧,١١٢,٥  مشال أفريقيا    
١,٠١,٤١,٤  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى    
٦,٣١٤,٧١٨,٦  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب    
٧,٠١١,٢١١,٢  منطقة البحر الكارييب      
٦,٢١٥,٠١٩,١  كا الالتينيةأمري      
٢,٤١٣,٨٢٦,٥  شرق آسيا    
٢٤,٨٤٢,٨٣٩,٢  شرق آسيا باستثناء الصني      
٠,٧٣,٢٤,٤  جنوب آسيا    
١,٠٣,٤٧,٢  جنوب آسيا باستثناء اهلند      
١,٣٤,٨١٣,٦  جنوب شرق آسيا    
٩,٧١٧,٨١٧,١  غرب آسيا    
٣,٣٥,٢٥,٤  أوقيانوسيا    
١٢,٥١٨,٦٢٦,٠  ل املستقلةرابطة الدو  
٧,٩٨,٨١٢,٠  رابطة الدول املستقلة، آسيا    
١٣,٩٢١,٩٣١,٣  رابطة الدول املستقلة، أوروبا    
٤٢,٤٥٥,٠٤٥,٩  املناطق املتقدمة النمو  
١٣,١٢١,١٢٥,٩  البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق أوروبا    
٠,٣٠,٥١,٠  أقل البلدان منوا  
٢,٤٢,٨٣,٨  البلدان النامية غري الساحلية  
٧,٩١٢,٩١٢,٤  الدول اجلزرية الصغرية النامية  

    
  ١٥-٨املؤشر 

   نسمة من السكان١٠٠كل لاملشتركون يف اهلواتف اخللوية     
  
  ٢٠٠٨  ٢٠٠٠  ١٩٩٥  

١,٦١٢,١٥٩,٧  العامل
٠,٤٥,٥٤٨,٨  املناطق النامية  
٢,٧٦٦,٧<٠,١  مشال أفريقيا    
٠,١١,٧٣١,٨  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى    
٠,٨١٢,٢٨٠,١  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب    
١,٢٦,٤٤٩,٨  منطقة البحر الكارييب      
٠,٨١٢,٦٨٢,٤  أمريكا الالتينية      
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  ٢٠٠٨  ٢٠٠٠  ١٩٩٥  

٠,٥٩,٩٥٠,٤  شرق آسيا    
٣,٤٤٩,٩٨١,١  شرق آسيا باستثناء الصني      

٠,٤٣٢,٧<٠,١  ياجنوب آس
٠,٥٤٠,٩<٠,١  جنوب آسيا باستثناء اهلند      
٠,٧٤,٣٦٦,٣  جنوب شرق آسيا    
٠,٩١٤,٩٨٠,١  غرب آسيا    
٠,٢٢,٤٢٠,٩  أوقيانوسيا    
١,٨١١٣,٤<٠,١  رابطة الدول املستقلة  
١,٣٦٣,٤<٠,١  رابطة الدول املستقلة، آسيا    
٠,١٢,٠١٣٢,٤  رابطة الدول املستقلة، أوروبا    
٧,٨٤٧,٧١٠٤,٦  املناطق املتقدمة النمو  
٠,١٨,٩١١١,٩  البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق أوروبا    
٠,٣٢٠,٩<٠,١  )أ(أقل البلدان منوا  
١,١٢٧,٨<٠,١  البلدان النامية غري الساحلية  
١,٥١٠,٣٥١,٦  الدول اجلزرية الصغرية النامية  

  
  .١٩٩٦ بيانات عام ١٩٩٥يظهر عمود عام   )أ(  

  
  ١٦-٨املؤشر 

   نسمة من السكان١٠٠ اإلنترنت لكل يمستخدمعدد     
  
  ٢٠٠٨  ٢٠٠٠  ١٩٩٥  

٠,٧٦,٥٢٣,٤  العامل
٠,١٢,٠١٥,١  املناطق النامية  
٠,٧١٩,١<٠,١  مشال أفريقيا    
٠,١٠,٥٦,٠  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى    
٠,١٣,٩٢٨,٨  التينية ومنطقة البحر الكارييبأمريكا ال    
٠,١٢,٨١٩,٩  منطقة البحر الكارييب      
٠,١٤,٠٢٩,٥  أمريكا الالتينية      
٠,١٣,٦٢٤,٦  شرق آسيا    
٠,٩٢٧,٠٥٤,٤  شرق آسيا باستثناء الصني      
٠,٥٥,٨<٠,١  جنوب آسيا    
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  ٢٠٠٨  ٢٠٠٠  ١٩٩٥  

٠,٣٩,١<٠,١  )أ(جنوب آسيا باستثناء اهلند      
٠,١٢,٤١٣,٩  جنوب شرق آسيا    
٠,١٤,٠٢٣,٨  غرب آسيا    
١,٨٦,٠<٠,١  أوقيانوسيا    
٠,١١,٤٢٢,٩  رابطة الدول املستقلة  
٠,٥١٢,٣<٠,١  )أ(رابطة الدول املستقلة، آسيا    
٠,١١,٧٢٧,٠  رابطة الدول املستقلة، أوروبا    
٣,٩٢٩,٨٦٧,٧  املناطق املتقدمة النمو  
٠,١٣,٤٣١,٧  اليت متر مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق أوروباالبلدان   
٠,١٢,١<٠,١  )ب(أقل البلدان منوا  
٠,٣٥,٢<٠,١  )أ(البلدان النامية غري الساحلية  
٠,٢٤,٩٢٠,٨  الدول اجلزرية الصغرية النامية  

  
  . ١٩٩٦ بيانات عام ١٩٩٥يظهر عمود عام   )أ(  

  .١٩٩٨ات عام  بيان١٩٩٥يظهر عمود عام   )ب(  
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فريق اخلرباء املشترك بني وكاالت األمـم املتحـدة املعـين مبؤشـرات األهـداف اإلمنائيـة                  :املصادر
 ).http://mdgs.un.org( وقاعدة بيانات مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية ،لأللفية

  
غرافيـة لألمـم    تستند اجملموعات اإلقليميـة، مـا مل يـشر إىل غـري ذلـك، إىل املنـاطق اجل                 : احلواشي

املتحدة مع بعض التعديالت الضرورية إلنشاء جمموعـات متجانـسة مـن البلـدان قـدر اإلمكـان                
والتــشكيل اإلقليمــي املعتمــد لإلبــالغ عــن مؤشــرات األهــداف    . ألغــراض التحليــل والعــرض 

 حتـــت وصـــلة http://mdgs.un.org متـــوافر يف املوقـــع الـــشبكي ٢٠١٠اإلمنائيـــة لأللفيـــة لعـــام 
”Data“. 
  

ــيالروس و     و   ــا وب ــستقلة االحتــاد الروســي وأوكراني ــدول امل ــضمن رابطــة ال ــة تت مجهوري
مولدوفا يف أوروبا، وأذربيجان وأرمينيا وأوزبكستان وتركمانـستان وجورجيـا وطاجيكـستان         

 .وقريغيزستان وكازاخستان يف آسيا

ة الـدول  باسـتثناء بلـدان رابطـ   ( أوروبـا  ، حيث ترد ،“املناطق املتقدمة النمو  ”وتتضمن    
 املنـاطق وتـشمل   . واليابـان  األمريكيـة    وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والواليـات املتحـدة      ) املستقلة

  .املتقدمة النمو البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف أوروبا
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