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مقدمة   أوال �

حلّــت كارثــة كــربى بــــاألمم املتحـــدة يف ١٩ آب/أغســـطس ٢٠٠٣ عندمـــا قُتـــل  - ١
١٥ موظفـا مـن موظفـي األمـــم املتحــدة وتســعة أشــخاص آخريــن وُأصيــب مــا يزيــد علــى 
١٠٠ شخص آخر جبراح يف تفجري مقر األمم املتحدة يف بغـداد. وفقـد اتمـع الـدويل نتيجـة 
لتلك الكارثة بعض العاملني األكـثر خـربة وموهبـة، مبـن فيـهم مفـوض األمـم املتحـدة السـامي 
حلقوق اإلنسان، سريجيو فيريا دي ميللو، الذي كان يقوم مبهام ممثلي اخلاص يف العـراق. ويف 
حـني مل تتضـح بعـد العواقـب الكاملـة هلـذه الكارثـة، فإـا تنطـوي بكـل وضـوح علـى مســائل 
هامـة تتصـل بنـوع الواليـات الـيت توكلـها الـدول األعضـاء إىل األمـم املتحـدة وبقدرتنـــا علــى 

االضطالع ا. 
وكُتب اجلزء األكرب من هذا التقرير قبل تلك احلادثة، وهـو ال يشـكّل علـى اإلطـالق  - ٢
تقريـرا عـن األمـم املتحـدة حبـد ذاـا، وإمنـا بـاألحرى عـن املسـافة الـيت قطعتـها البشـرية ككــل 
باجتـاه بلـوغ األهـداف � أو بعيـدا عنـها � الـيت حددهـــا هلــا قــادة العــامل الذيــن اجتمعــوا يف 
نيويورك يف شهر أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠٠. ومـع ذلـك، أرى أنـه ال مفـر بدايـةً مـن اإلشـارة إىل 
االعتداء الذي وقع يف ١٩ آب/أغسطس ألنين أعتربه حتديا مباشرا للرؤية املتمثّلـة يف التضـامن 
العاملي واألمن اجلماعي الـيت جيسـدها ميثـاق األمـم املتحـدة والـيت ينـص عليـها اإلعـالن بشـأن 
األلفية. وهكذا يتخطى مغزاها املأساة اليت تطاولنــا شـخصيا، كـأفراد، أو حـىت كمنظمـة علـى 

الصعيد املؤسسي. 
وبالفعل، فإنين أعترب االعتداء احللقة األحدث يف سلسلة من األحداث اليت دفعتـين إىل  - ٣
صياغة هذا التقرير يف شكل خيتلف عن الشكل الـذي صـدر فيـه السـنة املاضيـة. وكنـت حـىت 
قبل وقوع املأساة قد اعتـربت أن تقريـرا مرحليـا يكـاد ال يفـي مـا شـهدناه يف األشـهر الــ ١٢ 
األخرية حقه. ففي جمال السلم واألمـن علـى وجـه اخلصـوص، يبـدو توافـق اآلراء املعـرب عنـه 
أو املتضمن يف اإلعالن أقل متانـة ممـا كـان عليـه قبـل ثـالث سـنوات. ويف مقـابل ذلـك، يبـدو 
توافق اآلراء الذي مت التوصل إليه يف جمال التنمية أشد متانة من ذي قبل، ولكن ال تـزال هنـاك 
شكوك جادة حيال مـدى تصميـم الـدول األعضـاء علـى التصـرف مبوجبـه. ويف جمـال حقـوق 
اإلنسان والدميقراطية، يلوح يف األفق خطر اضطرارنــا إىل الـتراجع عـن بعـض املكاسـب اهلامـة 

اليت حتققت يف العقد املاضي. 
لذا، ال أرى أنه من الضـروري - فيمـا يتعلـق بـاملواضيع الثالثـة املشـار إليـها أعـاله -  - ٤
تقييم التقدم الذي ُأحرز، أو الذي مل يحرز، فحسب، وإمنا أيضا العقبـات الـيت بـرزت؛ وحـىت 
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أيضا إعادة النظر يف بعض االفتراضـات الكامنـة يف اإلعـالن. وال نسـتطيع بعـد اليـوم أن نعتـرب 
كـأمر مسـلّم بـه أن مؤسسـاتنا املتعـددة األطـراف هـي متينـة مبـا فيـه الكفايـة لتواجـه كـل هـذه 
التحديات. وبالفعل، فإنين اعترب يف االستنتاج أن بعض تلك املؤسسـات قـد يكـون حباجـة إىل 

إصالح جذري. 
  

السلم واألمن   ثانيا �
واجه اتمع الدويل منذ مؤمتر قمة األلفية خماطر قدمية وجديدة علـى حـد سـواء ـدد  - ٥
الســلم واألمــن الدوليــني. فاهلجمــات اإلرهابيــة الــيت وقعــت يف ١١ أيلــول/ســـبتمرب ٢٠٠١ 
صدمـت العـامل وأداـا كـل مـن جملـــس األمــن واجلمعيــة العامــة بســرعة مل يســبق هلــا مثيــل. 
وحتركت األمم املتحدة بسرعة الختـاذ تدابـري واسـعة النطـاق ملكافحـة اإلرهـاب انطـوت علـى 
إلقـاء واجبـات جديـدة علـى عـاتق الـدول وعلـى تعزيـز سياسـات وطنيـة فعالـة ملنـع اإلرهـــاب 
ومتويله. وعلى أثر سقوط طالبان، برهنت الـدول األعضـاء أيضـا عـن وحدـا يف دعـم إعمـار 

أفغانستان بتشجيع اإلدارة االنتقالية اجلديدة فضال عن تقدمي املساعدة املالية بسخاء. 
وتفتت هذا املناخ من التعاون وتوافق اآلراء بشكل خطري بسبب احلرب علـى العـراق  - ٦
يف ربيع عام ٢٠٠٣. ففي حني اتفق جملس األمن على احلاجـة إىل نــزع مجيـع أسـلحة الدمـار 
الشامل من العراق، تعذّر علية االتفاق على سبل القيام بذلك. وأظهرت احلـرب االنقسـامات 
العميقة يف صفوف اتمع الدويل إذ وجهت اامات بوجود برنامج مـزدوج. ومـع أن جملـس 
األمـن توصـل بعـد ذلـك إىل إجيـاد قاسـم مشـترك بشـأن احلاجـة إىل إعـادة السـيادة إىل العــراق 
وإعماره، تظل هناك انقسامات يصعب التغلب عليها. فقد أبرزت احلـرب يف العـراق جمموعـة 
ـــدويل  مـن املسـائل املتعلقـة باملبـادئ واملمارسـات الـيت تشـكّل حتديـا لألمـم املتحـدة واتمـع ال
ككـل. فاألشـكال اجلديـدة مـن اإلرهـاب الـيت قـد تكـون أشـد فتكـــا وانتشــار األســلحة غــري 
التقليدية ومتدد شبكات اجلرمية عرب احلدود الوطنية والسبل الـيت قـد تلتقـي مجيـع هـذه املسـائل 
يف سـياقها لتـآزر بعضـها البعـض تعـد يف بعـض أرجـاء العـامل املخـاطر الغالبـة الـيت ـدد الســلم 
واألمن يف أيامنا هذه. وتطرح أسئلة بشأن مـدى كفايـة وفعاليـة القواعـد واألدوات املوجـودة 
ـــة اجلديــدة مــن التحديــات. فالتســاؤل  بتصـرف اتمـع الـدويل ملواجهـة هـذه السلسـة املتنوع

يطاول حىت مدى مطابقة القواعد واملؤسسات املتعددة األطراف احلالية ملقتضى احلال. 
ويف الوقت نفسه، يظل الفقر واحلرمان واحلروب األهلية األولويـة العليـا للعديديـن يف  - ٧
أرجاء العامل. فاملدنيون هم الذين يدفعون ال حمالة مثن الصراعـات املعقـدة واجلاحمـة الـيت تـؤدي 
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إىل وفات أو تشريد مئات اآلالف مـن البشـر والـيت ال ميكـن معاجلتـها إال باتبـاع ـج مجـاعي 
أكثر مشولية حلاجة هؤالء البشر املتزايدة إىل احلماية. 

وتواصـل احلــرب إعاقــة التنميــة يف أفريقيــا بشــكل خــاص. فقــد اتســم العديــد مــن  - ٨
الصراعـات الـيت شـهدا القـارة مؤخـرا بأعمـال مـن العنـف الشـــديد ارتكبــت ضــد املدنيــني، 
مبـا فيـها أعمـال التعذيـب واالغتصـــاب والتشــويه واملضايقــة والتصفيــات الوحشــية. وخيضــع 
األطفال بشكل روتيـين للخطـف والتجنيـد القسـري، ممـا يـؤدي إىل تواتـر ثقافـة لـدى الناشـئة 
قائمة على االستالب الفكـري والعنـف. فاسـتمرار الصـراع يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة 
والعنــف املســلح يف كــوت ديفــوار والقتــال الدامــي يف ليربيــا، ممــا أدى إىل انتشــار الرعـــب 
واالضطرابات االجتماعية والتشريد اجلماعي على نطـاق واسـع، طغـى يف السـنة املاضيـة علـى 
التقدم الذي ُأحرز يف أنغوال والسودان. وتطـورت هـذه احلـاالت الطارئـة الوطنيـة بالنسـبة إىل 

 .تمع املدين لتصبح �أزمات تتعلق باحلماية� ذات نطاق أعما
وقـد اضطـرت األمـم املتحـدة علـــى امتــداد تارخيــها إىل مواجهــة حتديــات مــن قبيــل  - ٩
احلروب بني الدول واإلرهـاب والكـوارث األخـرى الطبيعيـة أو مـن صنـع اإلنسـان. والعنصـر 
اجلديد هو السياق العاملي املتطور بسرعة الذي تستجد ضمنه تلك التهديدات واإلمكانية الـيت 
يتيحها اآلن عاملنا الذي يسري حنو مزيد من الــترابط لألزمـات وأعمـال العنـف احملليـة أن تـأخذ 

بسرعة منحى عامليا وأن تترتب عليها عواقب على النطاق العاملي. 
ويتسم أداء اتمع الدويل يف مواجهـة هـذه التـهديدات والتحديـات بـانعدام التعـادل.  - ١٠
فما نزال نعاين علـى وجـه اخلصـوص مـن انعـدام اإلرادة السياسـية الالزمـة، فضـال عـن الرؤيـة 
املشتركة ملسؤوليتنا إزاء االنتهاكات اهلائلة حلقوق اإلنسان والكــوارث اإلنسـانية الـيت تتسـبب 
ا الصراعات. ويف الكلمة اليت ألقيتها مبناسبة افتتاح املناقشة العامة للدورة الرابعـة واخلمسـني 
للجمعيـة العامـــة يف عــام ١٩٩٩، ناشــدت الــدول األعضــاء أن تعــاجل هــذه املشــكلة البالغــة 
األمهية. والنتائج اليت حتققت حـىت اآلن ال حتمـل علـى التفـاؤل. ومـع أن اتمـع الـدويل شـهد 
جمازر أوشكت على اختاذ أبعاد هلـا عالقـة باإلبـادة اجلماعيـة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة 

وليربيا، فإن مواجهتنا هلا اتسمت بالتردد والبطء. 
ويؤمل أن تتمكّن احملكمة اجلنائية الدولية اليت ُأنشئت مؤخرا مـن معاقبـة اجلنـاة الذيـن  - ١١
ارتكبوا أكثر اجلرائـم فظاعـة وتسـاعد بذلـك علـى ردعـهم يف املسـتقبل. ولكـن ال ميكـن ألي 
ـــم  نظـام قـانوين أن يعمـل مبعـزل عـن توفـري احلمايـة اليوميـة حليـاة اإلنسـان. وينبغـي منـع اجلرائ
اجلماعية واجلرائم اليت ترتكب ضـد اإلنسـانية، ويف حـال ارتكاـا، وضـع حـد هلـا عـن طريـق 
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إجراءات فعالة مباشرة. وهناك حاجة على النحو املشار إليـه يف التقريـر األخـري للجنـة الدوليـة 
املعنية بالتدخل وسيادة الدول إىل وجود فهم شامل وممارسة فعلية ملسؤولية احلماية. 

ومن املهم جدا أال يسـمح امـع الـدويل باسـتمرار اخلالفـات الـيت بـرزت يف األشـهر  - ١٢
املاضيـة وأن يتوحـد مـن جديـد اســـتنادا إىل مشــروع أمــين مشــترك. وميكــن بلــوغ ذلــك إذا 
مـا أبـــدت الــدول يف ســعيها إىل حتقيــق مصاحلــها الوطنيــة تفــهما واحترامــا للوقــائع العامليــة 
واحتياجات اآلخرين. وجيب أن يعكس الربنامج األمين املشـترك توافقـا عامليـا يف اآلراء بشـأن 
املخاطر الرئيسية اليت دد السلم واألمن، القدمية منـها واجلديـدة، وبشـأن مواجـهتنا املشـتركة 
ـــاق  هلـا. وينبغـي أن يدعـم التضـامن الـدويل املرتكـز إىل القيـم العامليـة املشـتركة اسـدة يف امليث
وأال يتجاهل احلاجة إىل حتسني، وعند الضرورة، تغيـري هيكليـة ومـهام األمـم املتحـدة وغريهـا 

من املؤسسات الدولية. 
ـــرعية الــيت تســتند إىل  ومـا زال مصـدر القـوة الرئيسـي لألمـم املتحـدة مـا متثّلـه مـن ش - ١٣
مبادئ القانون الدويل الراسخة اليت تقبلها مجيع الدول واملعبر عنـها يف القـرارات الـيت تتخذهـا 
منظمـة متثّـل اتمـع الـدويل بأسـره. فليـس هنـاك مـن بديـل عـن هـذه الشـــرعية علــى الســاحة 
الدولية. لذا، مـن الضـروري أن يتوافـق التصريـف الفعلـي للشـؤون الدوليـة مـع هـذه املبـادئ. 
واألمم املتحدة جتد نفسها يف مواجهة مرحلة حرجة: فمـا مل يسـتعد جملـس األمـن ثقـة الـدول 
والرأي العام العاملي، سيزداد اتكال فرادى الـدول حصـرا علـى منظوراـا الوطنيـة اخلاصـة ـا 
ــــها. وللحيلولـــة دون هـــذا  للمخــاطر املســتجدة وعلــى التقديــر اخلــاص ــا لكيفيــة مواجهت
االحتمال، سيتعين على األمم املتحدة أن تربهن على قدرا على معاجلة أكثر املسـائل صعوبـة 

وأن تعاجلها بفعالية. 
والشرعية واإلرادة السياسية ضروريتان، ولكنهما ليسـتا كـافيتني لوحدمهـا، إذ ينبغـي  - ١٤
أن يكون بتصرف اتمع الدويل أيضا قواعد وأدوات مالئمة لكي يواجه بفعالية املخاطر الـيت 
دد السلم واألمن. ويشكّل امليثاق واموعة الكبرية من االتفاقيات الدوليـة الـيت مت التفـاوض 
بشأا على مدار العقود العديدة املنصرمة إطارا متينا للتعاون الدويل أّدى لنا خدمـات جليلـة. 
ولكي تواصل اهليكلية األمنية الدولية القيام ذا الدور بفعاليـة، ينبغـي هلـذا اإلطـار أن يتكيـف 

مع احتياجات العصر. 
وعلـى اخلصـوص، فـإن قـدرة جملـس األمـن علـى حشـد أكـرب قـدر ممكـــن مــن الدعــم  - ١٥
لقراراته وإجراءاته سـتتعزز إذا مـا نظـر إليـها علـى أـا متثّـل علـى نطـاق واسـع اتمـع الـدويل 
ككـل فضـال عـن الوقـائع اجلغرافيـة والسياسـية للعـامل املعـاصر. لـذا، آمـل أن تضـاعف الـــدول 

األعضاء جهودها للتوصل إىل اتفاق بشأن توسيع عضوية جملس األمن. 
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أسلحة الدمار الشامل: احلاجة إىل تعزيز النظم القائمة واستكماهلا   
إن ختليص العامل من مجيع األسلحة النوويـة والكيميائيـة والبيولوجيـة هـو هـدف طاملـا  - ١٦
سعت األمم املتحدة إىل حتقيقه. غري أن انتشار هـذه األسـلحة، وخاصـة األسـلحة النوويـة، يف 
السنوات األخرية هو مدعاة للقلق. وهناك باإلضافة إىل ذلك قلق متناٍم من أن أطرافا مـن غـري 

الدول قد حتوز على أسلحة كيميائية وبيولوجية أو حىت نووية وتستخدمها. 
ويعـرف منـذ البدايـة أن نظـام عـــدم انتشــار األســلحة النوويــة حبــد ذاتــه ال يســتطيع  - ١٧
احليلولة بشكل كامل دون انتشار هذه األسلحة � وال حىت منع انتشارها يف الـدول األعضـاء 
يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية إذا ما عقـدت هـذه الـدول العـزم علـى حيازـا مـهما 
كلـف األمـر. واهلـدف منـه بـاألحرى هـو حتـرمي انتشـار هـذه األسـلحة وتوفـري شـــفافية كافيــة 
لتحديـد احلـاالت الشـائكة احملتملـة. ومـن أجـل تعزيـز نظـــام عــدم انتشــار األســلحة النوويــة، 
اختـذت الـدول الـيت متلـك القـدرات التكنولوجيـة خطـوات علـى مـدار السـنني إلحكـام القيـود 
على التصدير. غري أن ذلك مل حيل دون استمرار سوق سـوداء. وباإلضافـة إىل ذلـك، أتـاحت 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية إمكانية إجراء تفتيـش يتسـم بقـدر أكـرب مـن التدخـل عـن طريـق 
بروتوكـول إضـايف، مـع أن االنضمـام إىل هـذا الـربوتوكول مـا زال طوعيـا. وهنـاك حاجــة إىل 

إدخال مزيد من التحسينات على هذين اجلانبني إذا ما ُأريد تعزيز النظام القائم. 
وتسـعى بعـــض الــدول إىل احلصــول علــى أســلحة نوويــة، يف حــني أن دوال أخــرى  - ١٨
ال تسعى إىل ذلك. ويقدر أن عددا من البلدان، لرمبا يصل عددها إىل ٤٠ بلدا، متلـك القـدرة 
على األقل على تطوير ترسـانة نوويـة متواضعـة اختـارت أال تفعـل ذلـك، ممـا يـربز احلاجـة إىل 
معاجلـة الصراعـات والتوتـرات الكامنـة الـيت حتفـز الـدول الـيت تسـعى إىل احلصـــول علــى هــذه 
األسلحة. وهناك حاجة ماسة يف املرحلة الراهنة إىل معاودة بذل اجلهود لوضـع ترتيبـات أمنيـة 
دون إقليمية قابلة لالستمرار يف عدد من املناطق يف آسيا بغية تقليـل وإزالـة التـهديدات األمنيـة 
اليت تولّد السعي إىل حيازة األسلحة النووية. ومن املهم أيضا كفالة احلفـاظ علـى الفصـل بـني 

تطوير الطاقة النووية وتطوير األسلحة النووية. 
ويتوجب علينا يف الوقت نفسه أن نقر بالعواقب الوخيمـة املترتبـة علـى تطبيـق معايـري  - ١٩
مزدوجة. فليس هناك انتشـار �حسـن� وانتشـار �سـيئ � لألسـلحة النوويـة ألن أي انتشـار 
هلـا قـد يـؤدي إىل مزيـد مـن انعـدام االسـتقرار يف املسـتقبل. فـالدول الـيت متلـك أسـلحة نوويـــة 
مل تتخـذ، مـن جانبـها، أي إجـراء يذكـر للتقليـل مـن األمهيـة الرمزيـــة هلــذه األســلحة وللوفــاء 
بتعـهداا ببـذل جـهود تنـم عـن حسـن النيـة وتصـب يف خانـة إجـراء ختفيـض هـــام ألســلحتها 

النووية والوصول يف اية املطاف إىل النـزع الشامل هلا. 
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ويكمن موطن الضعف الرئيسي الذي تعـاين منـه مجيـع نظـم مكافحـة انتشـار أسـلحة  - ٢٠
الدمار الشامل � النووية والكيميائية والبيولوجية - يف ضعف أحكامها التنفيذية اليت ال حتـدد 
مـن حيـث اجلوهـر اجلـــزاءات الــيت تفــرض يف حــال عــدم االمتثــال. وتســتأهل هــذه املســألة 
االسـتعراض واحتمـال اختـاذ إجـراءات بشـأا - وينبغـــي اختــاذ البعــض منــها يف إطــار األمــم 

املتحدة، مبا يف ذلك جملس األمن. 
ـــهديد املتمثّــل يف  وال توجـد يف الوقـت احلـاضر وسـائل متعـددة األطـراف ملواجهـة الت - ٢١
األطراف من غري الدول اليت تسـعى إىل حيـازة أسـلحة نوويـة أو أسـلحة دمـار شـامل أخـرى. 
وهو خوف يتزايد منذ مطلع التسعينات. واتمع الدويل هو يف اية األمــر نظـام �للمسـاعدة 
الذاتية� وليس حلفا انتحاريا: ففي حال عـدم وجـود قواعـد وآليـات مؤسسـية، تلجـأ الـدول 

إىل وسائل أخرى لتقليل أو إزالة املخاطر اليت دد أسلوب حياا - أو حىت بقاءها. 
 

األسلحة الصغرية 
ينبغي وحنن ننظر يف التهديدات الرئيسية النامجة عن أسلحة الدمـار الشـامل أال تغيـب  - ٢٢
عن ذهننا املخاطر احلقيقية النابعة من استخدام األسلحة التقليدية. فاألسلحة الصغرية هي الـيت 
تتسـبب مبقتـل ماليـني البشـر وهـي متوافـرة بتكلفـة زهيـدة جـدا حـىت يف أقصـى أحنـــاء العــامل. 
وجيب عدم االستهانة بالصعوبات اليت نواجهـها يف حماوالتنـا كبـح االجتـار غـري املشـروع ـذه 
األسلحة. ولكن من املمكن بفضل تعاون مجيـع البلـدان إحكـام القيـود علـى التصديـر وتيسـري 

حتديد هوية مصادر األسلحة غري املشروعة عن طريق وضع العالمات عليها. 
 

اجلزاءات 
إن استخدام اجلزاءات يف سياق مواجهة انتهاكات نظم عـدم انتشـار األسـلحة ونظـم  - ٢٣
ـــلوك األطــراف  محايـة حقـوق اإلنسـان وغريهـا مـن النظـم الدوليـة ضـروري أحيانـا لتعديـل س
وكفالة تنفيذ قـرارات جملـس األمـن. ولكـن جيـب أال يطلـب مـن السـكان املدنيـني األبريـاء أو 
الـدول اـاورة أن يتحملـوا عـبء هـذه اإلجـــراءات التنفيذيــة الدوليــة. فاإلنصــاف والفعاليــة 
يتحققان بفرض اجلزاءات على األفراد والنخـب السياسـية املسـؤولني عـن االعتـداءات الدوليـة 
واالنتـهاكات الفظيعـة حلقـوق اإلنسـان واألعمـال الشـائنة األخـرى. وقـد قـــام جملــس األمــن، 
فضال عــن فـرادى الـدول األعضـاء، بعمـل هـام يف هـذا االجتـاه جنـم عنـه عـدد مـن املقترحـات 
العملية اليت ركّزت على اجلزاءات املالية وحظر األسلحة وحظـر السـفر، عـالوة علـى الفعاليـة 
ـــار عمليــات إنــترالكن  اإلمجاليـة للجـزاءات احملـددة اهلـدف. ومتثّـل النتـائج الـيت حتققـت يف إط
وبون - برلني وستوكهومل خمزونا هاما من األفكار اليت يستطيع أن يسـتند جملـس األمـن إليـها 

عند تصميم نظم للجزاءات يف املستقبل. 
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اإلرهاب 
ــدويل�،  إن اإلرهـاب مسـألة تعاجلـها األمـم املتحـدة منـذ مـدة طويلـة. واإلرهـاب �ال - ٢٤
أي قيام جمموعات تستخدم أساليب إرهابية عرب احلدود الدولية، ليس ظاهرة جديدة كذلـك. 
ولعل اجلديد هو توسع نطـاق التكـامل والـترابط يف عاملنـا اليـوم، ممـا يتيـح للفئـات الـيت تنـوي 
استخدام أساليب إرهابية فرصا أكرب لتتعلّم، أو بوسـائل أخـرى، لتسـتفيد مـن بعضـها البعـض 
ولتسـتغل الفـرص الـيت يتيحـها تـآكل احلـدود بـني الـدول وتزايـد تراخـــي األســواق واآلليــات 

الدولية. 
ومنذ أمد بعيد واألمم املتحدة تسهم يف اجلهود الرامية إىل مكافحـة اإلرهـاب، حيـث  - ٢٥
كانت تتناول هذه املسألة عن طريق وضع معايري دولية تعامل اإلرهـاب علـى أنـه جرميـة. ويف 
التسـعينات، وبعـد حادثـة لوكـريب واالعتـداءات علـى سـفارات الواليـات املتحـدة يف أفريقيــا، 
بدأت املنظمة تعترب اإلرهاب ديدا خطريا للسلم واألمن الدوليني، وبـدأ جملـس األمـن يفـرض 

جزاءات على الدول اليت ترعى اإلرهاب الدويل. 
وأّدت اهلجمـات الـيت حصلـت يف ١١ أيلـول/ســـبتمرب ٢٠٠١ إىل وضــع ــج يتســم  - ٢٦
باالسـتباقية، وشـكّل يف جـزء منـه املواجهـة الـيت فرضتـها األدلـة املـــتزايدة علــى قيــام شــبكات 
إرهابية غري مرتبطة بدولة معينة. وبناء على ذلك، فرض قـرار جملـس األمـن ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
واجبات ملزمة على مجيع الدول باختاذ خطوات ملنع اإلرهاب ومتويله، وشـكّل جلنـة مكافحـة 
اإلرهـاب الـيت أصبحـت األداة الرئيسـية لكفالـة االمتثـال. وقـد قدمـــت مجيــع الــدول ااـ ١٩١ 
األعضاء يف األمم املتحدة التقرير األول عن التدابـري الـيت اختذـا، يف حـني قـدم مـا يزيـد علـى 

٥٠ دولة التقرير الثاين، حىت أن بعض الدول قدمت التقرير الثالث. 
وتسعى جلنة مكافحة اإلرهاب إىل كفالة وجود التشــريعات واآلليـة التنفيذيـة الالزمـة  - ٢٧
لـدى الـدول األعضـاء للوفـاء مبقتضيـات قـرار جملـس األمـــن ١٣٧٣ (٢٠٠١)، مبــا يف ذلــك 
القدرة على مكافحة متويـل اإلرهـاب. ويرمـي العمـل الـذي تقـوم بـه اللجنـة أيضـا إىل حتسـني 
تدفق املعلومات عن أفضل املمارسات والقوانني واملعايري الدوليـة يف جمـال مكافحـة اإلرهـاب، 
ـــك اتمــع الــدويل علــى  فضـال عـن تعزيـز املسـاعدة املقدمـة يف هـذا اـال. ويسـاعد كـل ذل
التمكّـن بشـكل يتسـم مبزيـد مـن الفعاليـة مـن معاجلـة الروابـط بـني اإلرهـاب وغسـل األمـــوال 

واجلرمية املنظّمة، وهي أخطر التهديدات لالستقرار والسالم يف عصرنا. 
ويصـاحب تعزيـز مكافحـة اإلرهـاب حتديـات جديـدة، علـى اخلصـوص مسـألة كيفيــة  - ٢٨
كفالة احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية، وكيفيـة الوفـاء مبقتضيـات القـانون الـدويل 
ـــية  الـيت تنطبـق علـى محايـة املدنيـني. واإلرهـاب هـو حبـد ذاتـه انتـهاك حلقـوق اإلنسـان األساس
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وجيب مكافحته على هذا األساس. ولكن ينبغي أن تتقيد اجلهود املبذولة ملكافحتـه تقيـدا تامـا 
باملعايري الدولية املعمول ا. وإذا ما أصبحـت مكافحـة اإلرهـاب مرادفـا لعـدم مراعـاة حقـوق 
اإلنسان واألصول القانونية، فإن ذلك سيكون بـالفعل مأسـويا ويعطـي نتـائج عكسـية. فرسـم 
سياسـات مكافحـة اإلرهـاب يف املســـتقبل جيــب أن يتضمــن ضوابــط صارمــة تتعلــق حبقــوق 
اإلنسان وفقا للصكوك الدولية ذات الصلة. وعالوة على ذلك، فإنه مـن املـهم للغايـة، بـالرغم 
من احلاجة اليت ال يرقى إليها شك إىل مواجهة اموعات اإلرهابية بكل عزم، تدعيم التفـاهم 

الثقايف والديين من أجل تعزيز قيم التسامح واالحترام والتعايش السلمي. 
 

احليلولة دون نشوب الصراعات العنيفة 
جيـب علينـا، يف إطـار اجلـهود الـيت نبذهلـا للتوصـــل إىل إدراك أفضــل للتحديــات الــيت  - ٢٩
نواجهـها يف عصرنـا هـذا ولرسـم اسـتراتيجيات بغيـة مواجهتـها بفعاليـة، أن نبـذل مزيـــدا مــن 
اجلهود للحيلولة دون اندالع العنف قبل أن تؤدي التوترات والصراعات الداخلية إىل تقويـض 

احلكومات واالقتصاد إىل درجة االيار. 
لقد اضطلعت منظومة األمم املتحدة بعملية شاملة لتنفيذ تقريري املتعلــق مبنـع نشـوب  - ٣٠
الصراعات املسلحة (A/55/985-S/2001/574)، ولتحسني مدى وفائـها بواجباـا جتـاه شـعوب 
العامل. ومت إطالق عدد من املبادرات دعما للجهود اإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية املبذولـة 
لوضـع اســـتراتيجيات وقائيــة. وأســند قــرار اجلمعيــة العامــة ٣٣٧/٥٧ املتعلــق مبنــع نشــوب 
الصراعـات املسـلحة الـذي اختذتـه اجلمعيـة يف ٣ متـوز/يوليـه ٢٠٠٣، إىل األمـم املتحـدة واليــة 
واسعة ال ملواصلة أنشطتها يف جمال منع نشــوب الصراعـات فحسـب، بـل لتوسـيع نطـاق هـذه 
األنشطة وتكثيفها أيضا. وهــذا دليـل مشـجع علـى حـدوث تغيـري يف مواقـف الـدول األعضـاء 
إزاء االعتراف بقيمة اإلنذار املبكر ومنع نشوب الصراعات املسلحة. وأعتزم اتبـاع ـج أكـثر 
منهجية يف اإلبالغ عن اجلهود اليت أبذهلا لتعزيز قدرة األمـم املتحـدة يف هـذا اـال يف التقريـر 
الشـامل عـن منـع نشـوب الصراعـــات الــذي ســأقدمه إىل اجلمعيــة العامــة يف دورــا التاســعة 

واخلمسني. 
وأود أن ألفت االنتباه هنا إىل ضرورة اختاذ تدابري فعالة للتصــدي للحوافـز االقتصاديـة  - ٣١
اليت تنشئ اقتصادات احلرب ومتكنها من االستمرار. وتقدم عملية كيمربيل إلصـدار شـهادات 
املنشأ للماس مثاال عن كيفية احلد من نطـاق االجتـار غـري املشـروع باألحجـار الكرميـة واملـواد 
ــدان  اخلـام، وهـو مـا يـؤدي يف كثـري مـن األحيـان إىل إشـعال فتيـل الصراعـات الداخليـة يف البل
الغنية باملوارد. وحنن حباجة إىل تدابري إضافيــة للتصـدي لغسـل األمـوال، الـذي غالبـا مـا جيـري 
باسـتخدام القنـوات القانونيـة. وقـد تكـون اسـتراتيجية �اإلشـهار والفضـح� أكـــثر فاعليــة يف 
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بعض احلاالت من اختاذ القرارات أو عقد املؤمترات. وفضال عن ذلك، ال بد مـن بـذل جـهود 
إضافية ال من أجل معاقبـة اجلـهات الضالعـة يف اقتصـادات احلـرب فحسـب، بـل لتوفـري بدائـل 
صاحلة للنشاط االقتصادي. وال بد ألي استجابة دولية فعالـة أن تتصـدى القتصـادات احلـرب 
يف مجيـع مراحـل عمليـات السـالم، مـن مرحلـة اإلنـذار املبكـر ومنـع نشـوب الصراعـات حـــىت 
مرحلة صنع السالم وحفظ السالم وبنــاء السـالم. وقـد أتـاحت العوملـة فرصـا جديـدة ملرتكـيب 

الشر، ولكن هذا ال مينع املؤسسات الدولية من استغالل العوملة أيضا يف تصحيح األمور. 
وحلسن احلظ ال يتعرض سوى جزء صغري من سكان املعمـورة لتـهديد مباشـر فـوري  - ٣٢
نتيجة احلروب أو الصراعات الواسعة النطاق، ومع ذلك ال ينبغي ألحد أن يعتـرب نفسـه مبنـأى 
ــة�  عـن هـذه املخـاطر. أمـا الشـاغل األكـثر إحلاحـا بالنسـبة لبـين البشـر فـهو �التـهديدات اللين
ـــة، واألمــراض املعديــة، والتفكــك االقتصــادي،  ألمنـهم، مثـل تلـك الـيت متثلـها املشـاكل البيئي
واجلرمية، والعنف املرتيل، وتفشي القمع أو الفساد يف اإلدارة على مجيع املستويات (من املـرتل 
وأماكن العمل إىل املؤسسـات الوطنيـة أو الشـركات املتعـددة اجلنسـيات)، وحـىت جمـرد الفقـر 

الذي جيعل الناس أكثر عرضة ألي نوع من أنواع املخاطر. 
ويتناول الفصالن التاليـان هـذه التـهديدات وأسـاليب مواجهتـها.مبزيـد مـن التفصيـل.  - ٣٣
وكثريا ما جند بني هذه التهديدات األسباب اجلذرية للصراعات املسـلحة، ولـذا فـهي تسـتحق 
أيضـا أن تنـاقش وأن تتخـذ بشـأا اإلجـراءات الالزمـة ضمـن إطـار منـع نشـوب الصراعـــات. 
فعلى سبيل املثال، شهدت السنوات املاضية نشوء عـدد مـن الترتيبـات التعاونيـة إلدارة املـوارد 
تشترك فيها أكثر من دولة، مثل املاء، وقد أسهمت هذه الترتيبات يف حتقيق اهلدف العـام ملنـع 
نشوب الصراعات العنيفـة. كمـا جيـري االعـتراف بشـكل مـتزايد بالتأثـري احملتمـل لقضايـا مـن 
قبيل تغري املناخ وفريوس نقـص املناعـة البشـرية واإليـدز علـى السـلم واألمـن الدوليـني. ولكـن 
ينبغي االعتراف أيضا بأن اآلثار املترتبة على ندرة عدد من املوارد الطبيعية أو سـوء إدارة مثـل 
هذه املوارد أو استنفادها أو عدم توفر فرص احلصول عليها على قدم املساواة، قـد تكـون مـن 
األسباب احملتملة لنشوب الصراعات، وينبغي للمجتمع الـدويل أن يعاجلـها علـى هـذا األسـاس 

وبطريقة أكثر منهجية. 
 

حفظ السالم وبناء السالم 
يف جمال عمليات السالم، قدم تقريـر الفريـق املعـين بعمليـات السـالم الـيت تضطلـع ـا  - ٣٤
األمـم املتحـدة (A/55/305-S/2000/809)، املعـروف بتقريـر اإلبراهيمـي، حتليـال شـــامال حلفــظ 
السالم وبناء السالم بعد انتهاء الصراعات، مما مكن األمم املتحدة ودوهلا األعضاء من حتسـني 
قدرا يف هذا امليدان. ويقوم كل من جملس األمن واألمانة العامة بتطبيق الـدروس املسـتخلصة 
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مـن جتـارب العقـد املـاضي. وقـد أدى حتسـني التنســـيق وزيــادة الفعاليــة إىل النجــاح يف تنفيــذ 
الواليات الشائكة يف سرياليون، وتيمور - ليشيت، وكوسوفو، وأماكن كثـرية غريهـا يف مجيـع 

أرجاء العامل. 
وال بـد للـدول األعضـاء مـن إجـراء نقـاش جـدي حـول مسـتقبل �نشـــيط� يف جمــال  - ٣٥
حفظ السالم. ومثة حاالت معينة يتعني فيها إقامة السالم وتوطيد االسـتقرار قبـل نشـر وجـود 
حلفظ السالم. ويف مثل هذه األوضاع، ال تكون �اخلوذ الزرقـاء� هـي األداة املناسـبة. وهلـذه 
األسباب، أسديت املشورة بعدم نشرها وفضلت نشر قوات متعـددة اجلنسـيات بقيـادة الـدول 
املتصـدرة للعمليـات يف أفغانســـتان وكــوت ديفــوار وبونيــا جبمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، 

ومؤخرا يف ليربيا. 
ومبجرد أن تستقر احلالة، ميكن لبعثة �نشيطة� حلفظ السالم تابعــة لألمـم املتحـدة أن  - ٣٦
تكون السلف املنطقي، شرط أن تبادر الدول األعضاء الـيت تتوفـر لديـها القـدرات الالزمـة إىل 
وضع قواا حتت تصرف املنظمة. ومما يؤسف لـه أن تكـون الـدول ذات القـدرات العسـكرية 
الفائقة، اليت كانت من أكثر املؤيدين للتوصيات الـواردة يف تقريـر اإلبراهيمـي، مـن بـني أكـثر 
الدول متنعا عـن املسـامهة بقواـا يف عمليـات األمـم املتحـدة حلفـظ السـالم. وقـد حتمـل العـامل 
النامي يف تلك األثناء معظم األعباء، ولكنـه لـن يسـتطيع االسـتمرار يف حتمـل ذلـك مبفـرده إىل 
األبد. وقد ميكن اعتبـار الترتيبـات الـيت اسـتخدمت يف حالـة تيمـور - ليشـيت (تيمـور الشـرقية 
حينئذ) يف عام ١٩٩٩ منوذجا حيتذى يف املسـتقبل القريـب. فكـون عنـاصر رئيسـية مـن القـوة 
الدوليـة يف تيمـور الشـــرقية بقيــت حتــت القيــادة االســترالية يف مســرح األحــداث واعتمــرت 
�اخلوذ الزرقاء� مكن من حـدوث انتقـال سـلس إىل قـوة تابعـة لألمـم املتحـدة قويـة ومدعـاة 

للثقة، تكوا وحدات مقدمة من العامل املتقدم النمو والعامل النامي على السواء. 
إن تضييق فجوة االلتزام على الصعيد العسـكري ليـس التحـدي الوحيـد الـذي يواجـه  - ٣٧
عمليات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة. فثمة حاجة أيضا إىل بـذل جـهود خالقـة لتضييـق 
فجوة التوقعات. فبعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية على سـبيل املثـال 
أنشئت مبالك حمدود من أجل محاية البعثة السياسية اليت أنيطت ا مهمـة املسـاعدة علـى إجيـاد 
حل للصراع، وكذلـك مـن أجـل نـزع السـالح، وتسـريح أفـراد اجلماعـات املسـلحة األجنبيـة 
وإعادم إىل أوطام. واخلطر يف مثل هذه احلاالت يكمن يف أن التوقعـات، يف خضـم العنـف 
املنتشـر، تكـون أكـرب بكثـري مـن قـدرات وواليـة القـوة املنشـورة. ونرحـب بإمكانيـة نشـر قــوة 
متعددة اجلنسيات بقيادة فرنسا هذا العام يف بونيا، يف الشمال الشـرقي مـن مجهوريـة الكونغـو 
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الدميقراطية، وذلك بصفة مؤقتة إىل أن تتمكن األمم املتحدة من نشر قـوة كاملـة التجـهيز مـن 
أجل خلق بيئة آمنة. 

ويف مجهورية الكونغو الدميقراطية، كما هو احلال يف معظـم منـاطق الصـراع األخـرى  - ٣٨
اليت تنتشر فيها عمليـات السـالم التابعـة لألمـم املتحـدة، فـإن املشـاركة السياسـية واالقتصاديـة 
للبلدان اليت حتظى بنفوذ لدى األطراف املعنية يعتـرب مـن أكـثر العنـاصر أمهيـة لكفالـة النجـاح. 
ويف حالة انعدام مثـل هـذا الدعـم السياسـي واالقتصـادي، ينخفـض األثـر الصـايف للمسـامهات 

العسكرية اخنفاضا بالغا. 
وقد اكتسبت األمم املتحدة خربة واسعة يف مساعدة اتمعـات الـيت مزقتـها احلـروب  - ٣٩
يف انتقاهلا إىل مرحلة السالم. وقد اختذت تيمور - ليشيت اآلن مكاا بـني الـدول األعضـاء يف 
األمم املتحدة بعد اختتـام واليـة إدارة األمـم املتحـدة االنتقاليـة يف تيمـور الشـرقية، الـيت حلـت 
حملها بعثة صغرية لتقدمي الدعم. وبعد أن مرت بعثـة األمـم املتحـدة يف سـرياليون بأزمـة، أعيـد 
تشكيلها وتقويتها فقدمت مساعدة فعالة يف عقد انتخابات دميقراطية ويف نشـر سـيادة الدولـة 
يف مجيـع أرجـاء البـالد. وتقـوم هـــذه البعثــة اآلن بتقليــص نشــاطها. ويف البوســنة واهلرســك، 
اختتمت بعثة إلعادة تشكيل قوات الشرطة (بعثة األمم املتحدة يف البوسنة واهلرســك) أعماهلـا 
بنجاح، مبا يف ذلك االنتقـال السـلس إىل بعثـة أصغـر للشـرطة تابعـة لالحتـاد األورويب. ويتبـني 
مـن هـذه األمثلـة أن ليـس بإمكـان عمليـات السـالم التابعـة لألمـــم املتحــدة أن حتقــق النجــاح 
فحسـب، بـل بإمكاـا أن حتقـق ذلـك ضمـن فـترة زمنيـة حمـددة وبوجـود اسـتراتيجية واضحــة 

خلروجها من البلد. 
وعندمـا تتحقـق إجنـازات سياسـية هامـة، مـن الضـروري العمـل بسـرعة وثبـات لدعــم  - ٤٠
العمليات السلمية الناشئة يف املرحلة اهلشة النتقاهلا من حالة الصراع. وجيب أن يسـتند العمـل 
اجلماعي خالل هذه الفـترات االنتقاليـة إىل الـتزام واضـح مببـادئ العدالـة الـيت ترمـي إىل إعـادة 
احلق إىل نصابه واحلمايـة املدنيـة. ويف حـاالت عديـدة، تقـدم األمـم املتحـدة املسـاعدة يف بنـاء 
السـالم بعـد انتـهاء الصراعـات بـدون نشـر أي وجـود عسـكري. فـاألمم املتحـدة، مـن خــالل 
طائفـة واسـعة مـن اجلـهود، غالبـا مـا تكـون يف إطـار شـــراكة مــع املنظمــات األخــرى، تقــدم 
مســاعيها احلميــدة إلبقــاء العمليــات الســلمية يف مســارها الصحيــح، ورصــــد االنتخابـــات، 
واملساعدة يف إعادة الالجئني إىل أوطام ويف إعادة إدماجهم، واملسـاعدة يف إنعـاش االقتصـاد 
الذي هدته احلروب. أما التحدي الرئيسي الـذي يواجهـها دائمـا فـهو إقامـة هيـاكل حكوميـة 
جديدة قادرة على االستمرار، وتوفـري املسـاعدة اخلارجيـة مبـا يتيـح للمجتمعـات احملليـة التقـدم 

بسرعة وفعالية أكرب صوب حتقيق السلم الدائم. 
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ومن املهم أن نفهم أن هذه اجلهود تبذل اليوم ضمن عامل يزداد عوملـة. وحـىت يكـون  - ٤١
السالم دائما يف بداية القرن احلادي والعشـرين، ينبغـي للدولـة اخلارجـة مـن صـراع مسـلح أن 
تكون قادرة على مواجهة حتديات العوملة. وقد ميثل هـذا حتديـا هـائال بالنسـبة لدولـة خرجـت 
لتوها من حالة صراع. وما مل يكفل النجـاح للجـهود املنسـقة الـيت تبذهلـا هـذه الدولـة نفسـها 
واتمع الدويل فإن الدولة قد ترى جمتمعاا تسقط فريسـة للشـبكات العامليـة للجرميـة املنظمـة 
وتصبح مرتعا لألمراض املعاصرة األخرى، مبـا يعـود عليـها نفسـها بالسـوء وعلـى العـامل أمجـع 

كذلك. 
وحــىت عندمــا يبــدو أن اتمــع الــدويل قــد حقــق جناحــــا يف إصـــالح الـــدول الـــيت  - ٤٢
مزقتـها احلـروب، ال ميكنـه اإلعـالن عـن �النصـــر� قبــل األوان. فالطبيعــة اهلشــة الــيت يتســم 
ـا السـلم اليـوم يف أفغانسـتان تذكرنـا دائمـا بـالضرورة احلامسـة لتكريـس اهتمـام وجـهد أكــرب 
يف الســنة الثانيــة للعمليــة، مــن أجــل توطيـــد املكاســـب الـــيت حتققـــت يف الســـنة األوىل. إن 
انــدالع العنــف يف الفــترة األخــرية يف ليربيــا واالنقــالب الــذي حــــدث يف بدايـــة الســـنة يف 
مجهورية أفريقيا الوسطى - ومها بلدان كانت قد نشرت فيهما عمليـات حلفـظ السـالم تابعـة 
لألمـم املتحـدة يف السـابق - يدلـالن أيضـا علـى الطبيعـة اهلشـة للبيئـة يف فــترة مــا بعــد انتــهاء 

الصراع وأمهية بقاء اتمع الدويل ملتزما يف املراحل التالية لعمليات حفظ السالم. 
وأوجـه النجـاح والـتراجع والتحديـات اجلاريـة جتعـل مـن األساسـي أن نفـــهم بشــكل  - ٤٣
ـــؤدي إىل  أفضـل: أوال، مـا جنحنـا ومـا مل ننجـح يف حتقيقـه، مـن أجـل حتديـد السـبل الـيت قـد ت
حتسـني أدائنـا يف املسـتقبل؛ وثانيـا، االنتقـال مـن فـترة ركـزت علـى تقـدمي اإلغاثـة يف حـــاالت 
الطوارئ وصنع السالم إىل فترة تركز على املصاحلة وإعادة بناء املؤسسات الوطنية ومشـاركة 
ـــع أشــكال املســاعدة اخلارجيــة ونشــوء هيــاكل  السـكان املتضرريـن؛ وثالثـا، العالقـة بـني مجي

حكومية جديدة قادرة على االستمرار. 
 

اخلامتة 
إن سـجل أدائنـا اجلمـاعي يف تنفيـذ االلتزامـات الـواردة يف اإلعـالن بشـــأن األلفيــة يف  - ٤٤
جمال السالم واألمن هو سجل متباين. وإذا أردنا أن حنسـن باسـتمرار مـن أدائنـا فنحـن حباجـة 
إىل بذل جهود أكرب مـن أجـل إجـراء إصالحـات مبتكـرة، ومـن أجـل تقييـم آليـات وأسـاليب 
آليـات العمـل القائمـة برتاهـة، واملشـاركة يف حـوارات جديـة حـول املبـادئ واملمارسـات الــيت 

ينبغي أن توجه أعمالنا يف السنوات القادمة. 
واألهم من ذلك كله، علينا أن نكون علـى وعـي شـديد بالتغـريات الـيت طـرأت علـى  - ٤٥
بيئة األمن الدويل. فالتحديات اليت تواجه السالم واألمن يف يومنا هـذا هـي يف معظمـها عامليـة 
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النطـاق. ومـع أـا ليسـت بـالضرورة جديـدة أو ليسـت جديـدة كليـا، فإـــا جتــري يف ســياق 
جديد وهلا تأثريات بعيدة املدى. وهي تقتضي استجابات مركبة ومجاعيـة، وهـذا مـا ال ميكـن 
حتقيقه ما مل تطور شبكة املؤسسات املتعددة األطراف بشـكل كـاف ومـا مل تسـتخدم بشـكل 
صحيح. وضرورة التعاون بني مجيع أقطاب العـامل هـي أكـرب مـن أي وقـت مضـى. إن شـرعية 
العمـل، الـذي قـد يتضمـن عمـال عسـكريا، أمـر أساسـي يف كفالـة التوصـل إىل حلـــول دائمــة 
لالحتياجـات األمنيـة يف عصرنـا. ويبقـــى امليثــاق هــو األســاس الــذي ال غــىن عنــه يف إضفــاء 

الشرعية على أي عمل على الصعيد الدويل. 
والعامل يصبو إىل األمم املتحدة يف التصدي للتـهديدات األمنيـة، مـهما كـانت املنطقـة  - ٤٦
الـيت صـدرت عنـها هـذه التـهديدات أو املنطقـة الـيت تتـأثر ـا مباشـــرة، ألــا تراعــي املصــاحل 
العامليـة. ولـذا حنـن حباجـة إىل جتديـد االلـتزام بـالعمل اجلمـاعي وفقـا للميثـاق. وأفضـــل طريــق 
للتصدي للتحديات، القدميـة منـها واجلديـدة، هـو أن نضـع نظامـا لألمـن اجلمـاعي يقـوم علـى 

اإلنصاف والثبات على املبدأ. 
  

التنمية  ثالثا -
�إننا نعتقد أن التحدي األساسـي الـذي نواجهـه اليـوم هـو ضمـان جعـل العوملـة قـوة  - ٤٧
إجيابية تعمل لصاحل مجيع شعوب العامل�. هذا ما نص عليـه بيـان رؤسـاء الـدول واحلكومـات 
األعضاء يف األمم املتحدة يف اإلعالن بشأن األلفية. لقد توصل قادة العـامل إىل أن الفقـر الـذي 
يسود العامل هو من أكثر املشاكل الـيت يواجهـها العـامل يف القـرن اجلديـد إثـارة للرعـب، وهـي 
املشـكلة الـيت قـرروا حلـها �بتهيئـة بيئـة مؤاتيـة للتنميـة وللقضـاء علـى الفقـــر علــى الصعيديــن 
الوطين والعاملي�. ومن أجـل حتقيـق هـذا اهلـدف، ضمنـوا اإلعـالن بشـأن األلفيـة سلسـلة مـن 
الغايـات اإلمنائيـة الواضحـة والـيت يتعـني حتقيقـها يف وقـت معـــني، والــيت مت بعــد ذلــك مجعــها 
بوصفها األهداف اإلمنائية لأللفيـة. وتـتراوح األهـداف السـبعة األوىل بـني كبـح مجـاح تفشـي 
فـريوس نقـص املناعـة البشـرية واإليـدز وتوفـري التعليـم االبتدائـي يف العـــامل أمجــع، مــع اهلــدف 
الرئيسي لتخفيض نسبة الفقر املدقع إىل النصف حبلول عام ٢٠١٥. ويتضمـن اهلـدف الثـامن، 
وهـو �إقامـة شـراكة عامليـة مـن أجـل التنميـة�، جمموعـة مـن االلتزامـــات مــن جــانب الــدول 
املتقدمة النمو لدعم هذه اجلهود وذلـك مـن خـالل زيـادة املعونـة، وانتـهاج نظـام جتـاري غـري 

متييزي، وختفيف أعباء الديون. 
وخالل ثالث سنوات، سـاعدت األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة علـى حتويـل إطـار العمـل  - ٤٨
من أجل حتقيق التنمية العاملية. وكمجموعة مـن األهـداف املشـتركة القابلـة للقيـاس واملعتمـدة 
من قبل مجيع الدول األعضاء، وفرت هذه األهداف أساسا غري مسبوق للشـراكة بـني البلـدان 
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املتقدمة النمو والنامية، وقد اعتنقتها هيئات حكومية دوليـة أخـرى، مبـا فيـها االحتـاد األفريقـي 
وجمموعــة الثمانيــة. كمــا أتــاحت أيضــا ملنظومــة األمــم املتحــدة ومؤسســات بريتـــون وودز 
والشركاء اإلمنائيني اآلخرين أن ينسقوا أعمـاهلم وفقـا إلطـار مشـترك وأن حيسـنوا مـن تناسـق 
وفعالية مجيع اجلهود اليت يبذلوا على الصعيد القطري. وضمــن منظومـة األمـم املتحـدة، قمنـا 
أيضا بإطالق �محلة األهداف اإلمنائية لأللفية� من أجل التوعية ذه األهداف وحشد الدعـم 
العاملي هلا؛ وبعملية لإلبالغ الوطين عن التقدم احملرز صوب حتقيـق هـذه األهـداف؛ ومبشـروع 
األلفية الذي جيمع مئات من واضعي السياسات واملمارسني واخلرباء املنتمني إىل طائفة واسـعة 

من املؤسسات والبلدان، من أجل حبث كيفية دفع عجلة التقدم واحملافظة على استمراريته. 
وبينــت اإلجنــازات الســريعة الــيت حتققــت يف بعــض اــاالت أن األهــداف اإلمنائيـــة  - ٤٩
لأللفية، وإن كانت طموحة، فهي قابلة للتحقيق على الصعيد العاملي. وحتقيقـها ال زال جاريـا 
على الصعيد الوطين بالنسبة جلميع البلدان تقريبا، حىت وإن كانت درجة حتقيقها متباينـة جـدا 
يف الوقت احلاضر، مع وجـود اختالفـات كبـرية حسـب املنـاطق والبلـدان، وحـىت ضمـن البلـد 
الواحـد. إن الدعـم السياسـي واملـايل املتنـامي ـاالت األولويـة الرئيسـية خـالل العـام املـــاضي، 
وال سيما ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية املكتسـبة واإليـدز، يـدل بوضـوح علـى أن مـن 
املمكن حشد املوارد بسرعة فائقة يف سبيل التصدي لتحديات عاملية معينـة إن توفـرت اإلرادة 
السياسية لذلك. ومع ذلك، فمن الواضح أنه، يف ضوء الظروف احلالية، قـد ال تتمكـن أجـزاء 
من العامل من حتقيق معظم األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة يف ٢٠١٥. ونظـرا ألن االقتصـاد العـاملي 
يعاين شيئا من الضعف، فإن مدى الدعم السياسي واملايل للمناطق األقل حظــا يقـل كثـريا عـن 
املسـتوى املطلـوب لتلبيـة األهـــداف. وال تتمكــن بلــدان ناميــة عديــدة مــن الوفــاء بالتزاماــا 
ـــهناك بالتــايل حاجــة واضحــة إىل أن يقــوم القــادة  الرئيسـية، وال سـيما يف جمـال كالتجـارة. ف
السياسـيون باختـاذ إجـراءات عاجلـة خـالل السـنة القادمـة لتفـادي حـدوث مزيـد مـن الــتراجع 

وللتعجيل بتحقيق التقدم. 
 

التقدم احملرز صوب حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية 
تعترب األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة نتـائج أكـثر منـها مدخـالت. فـاإلعالن بشـأن األلفيـة  - ٥٠
يعترف صراحة بأمهية عوامـل غـري مذكـورة يف األهـداف نفسـها، مثـل احلكـم الرشـيد، ودور 
القطاع اخلاص واتمع املدين، وأمهية �العمـل الالئـق واملنتـج� وخاصـة بالنسـبة للشـباب، يف 
حتقيق قدر أكرب من التنمية. ومع ذلك، ويف حني ال متثل هذه األهداف حبد ذاـا رؤيـة إمنائيـة 
شـاملة، فإـا متثـل جمموعـة قابلـة للقيـاس مـن معايـري التنميـة البشـرية ميكـن أن توفـر مؤشــرات 
واضحة عما إذا كان العامل يف طريقـه إىل بنـاء العوملـة �الشـاملة للجميـع واملنصفـة� الـيت دعـا 
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إليها اإلعالن. وكما يظهر من املرفق اإلحصائي املفصل هلـذا التقريـر، ال يـزال الـرد علـى هـذا 
السـؤال غـري واضـح. فبالنسـبة لكـل هـدف مثـة دالئـل مشـــجعة علــى إحــراز تقــدم يف بعــض 
ااالت إىل جانب دالئل مقلقة على وجود ركود أو تراجع يف جماالت أخـرى. ويبـني املرفـق 
أيضا على أن قدرة البلدان على تقـدمي إحصـاءات موثوقـة لرصـد االجتاهـات حباجـة إىل تعزيـز 

شديد حىت توفر قياسات صحيحة الحتياجاا وإجنازاا. 
 

الفقر املدقع واجلوع  - ١
يعتمـد حتقيـق التقـــدم بشــأن معظــم األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة اعتمــادا كبــريا علــى  - ٥١
النمو العادل. فتحقيق زيـادة مسـتدامة وعلـى نطـاق واسـع للدخـل الفـردي بنسـبة ٣ يف املائـة 
سنويا هو احلد األدىن املطلوب النتشال النـاس مـن الفقـر مبعـدل كـاف للوفـاء ـدف ختفيـض 
نسبة الناس الذيـن يعيشـون بـأقل مـن دوالر يف اليـوم إىل النصـف حبلـول عـام ٢٠١٥. ولكـن 
النمـو العـــاملي شــهد هبوطــا منــذ اعتمــاد اإلعــالن بشــأن األلفيــة، وحتملــت البلــدان الناميــة 
ــــد أن كـــان معـــدل الزيـــادة الســـنوية ٢,٨ يف املائـــة يف  الوطــأة العظمــى هلــذا التبــاطؤ. وبع
ـــامي مبقــدار ١,٦ يف املائــة ســنويا  التسـعينات، زادت النسـبة املئويـة لدخـل الفـرد يف العـامل الن
ـــة حبــوايل  فقـط يف الفـترة ٢٠٠١-٢٠٠٣، مـع حـدوث اخنفـاض يف املعـدل يف أمريكـا الالتيني
١ يف املائة خالل الفترة نفسها. أما أفريقيا جنوب الصحـراء الكـربى، وهـي املنطقـة الـيت ميثـل 
فيها حتقيق األهداف أكرب حتد، مت حتقيق منو يف املعدل السنوي لدخل الفرد بلـغ ٠,٧ يف املائـة 
فقـط خـالل السـنوات الثـالث هـذه. ولكـــن مــا هــو مشــجع فعــال هــو أن البلــدان الــيت متــر 
اقتصاداا مبرحلة انتقالية قد عكست اجتاه االخنفاض الـذي عرفتـه خـالل التسـعينيات. ويبـدو 

أن معظمها تتمتع اآلن بنمو سليم على املدى املتوسط األجل. 
ونظرا ألن ثلثي السكان الذين يكـافحون مـن أجـل العيـش مبـا يعـادل أقـل مـن دوالر  - ٥٢
واحد يف اليوم، والبالغ عددهم ١,٢ مليار، يعيشون يف آسيا، فـإن فـرص ختفيـض نسـبة الفقـر 
املدقـع يف العـامل إىل النصـف حيددهـا بشـكل رئيسـي التقـدم الـذي حتـرزه الصـني واهلنـد، ومهــا 
البلدان األكثف سكانا يف العامل. ومبا أن البلدين يسـريان يف االجتـاه الصحيـح، فـهناك احتمـال 
كبري أن يلتزم العامل باملوعد احملدد لعام ٢٠١٥. أما على الصعيـد الوطـين، فـإن الصـورة تدعـو 
ـــدا ارتفاعــا يف  إىل قلـق أكـرب، فمـن البلـدان الــ ٦٧ الـيت توفـرت بشـأا البيانـات شـهد ٣٧ بل
معدالت الفقر يف التسعينيات. ومع ذلك، ال يزال من املمكن بالنسـبة ملعظـم هـذه البلـدان أن 
حتقق اهلــدف. ومـن املشـجع علـى وجـه اخلصـوص أن عـددا ال بـأس بـه مـن البلـدان األفريقيـة 
جنوب الصحراء الكربى، ومـن بينـها أوغنـدا والـرأس األخضـر وموريشـيوس وموزامبيـق، قـد 

سجلت منوا متواصال للفرد يناهز ٣ يف املائة. 
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وتظهر هذه الفروقات اإلقليمية والوطنية أيضـا بالنسـبة للغايـات األخـرى. ففـي حـني  - ٥٣
أحـرزت معظـم بلـدان العـامل تقدمـا كبـريا يف مكافحـة اجلـوع خـالل التســـعينيات، فمــن غــري 
املقبول أنه، خالل العقد نفسه، يف حقبة شهدت فائضا عامليا يف إنتـاج األغذيـة، يبقـى شـيوع 
عـدد األطفـال نـاقصي الـوزن مرتفعـا يف آسـيا، وحـوايل ٥٠ يف املائـة يف جنـوب وســـط آســيا 
وأفريقيـا جنـــوب الصحــراء الكــربى، وكثــريا مــا يكــون ذلــك نتيجــة أســباب بنيويــة، مثــل 
ـــة األمــد، واخنفــاض موقــع املــرأة، وعــدم اإلنصــاف  السياسـات االقتصاديـة والزراعيـة الطويل
االجتماعي، وسوء احلكم، والصراعات املزمنة. وبسبب حاالت نقص الغذاء اليت حصلـت يف 
جنويب وشرقي أفريقيا، من املتوقع أن تكون تلك األرقام قد زادت خالل السنة املاضيـة، علـى 
الرغم من أنه أمكن تفادي حدوث أزمة إنسـانية شـاملة مـن خـالل اجلـهود الـيت بذهلـا اتمـع 

الدويل بقيادة برنامج األغذية العاملي. 
 

تعميم التعليم االبتدائي  - ٢
لقد أحرز تقدم صوب هدف تعميـم التعليـم االبتدائـي يف مجيـع املنـاطق تقريبـا، رغـم  - ٥٤
أن االخنفاض املستمر الـذي شـهده معـدل التسـجيل املرتفـع يف شـرقي آسـيا منـذ عـام ١٩٩٠ 
يدعـو إىل القلـــق، كمــا هــو احلــال بالنســبة للزيــادة الطفيفــة يف املعــدالت املنخفضــة املزمنــة 
للتسجيل يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، مما جيعل مـن احملتمـل أن تبقـى تلـك املنطقـة، يف 
جمملـها، بعيـدة جـدا عـن حتقيـق اهلـدف. ومـرة أخـرى، تقـدم بلـدان عديـدة أدلـة حامسـة علــى 
ما ميكن أن حتققه يف فترة زمنيـة قصـرية جـدا عندمـا متنـح مسـألة مـا األولويـة ويقـترن االلـتزام 
بسياسات سديدة وموارد حقيقيـة. ففـي التسـعينيات، زادت بنـن معـدل التسـجيل يف املرحلـة 
االبتدائيـة، وزادت مـايل مـن معـدل إكمـــال املرحلــة االبتدائيــة مبــا يربــو علــى ٢٠ يف املائــة. 
ورفعت موريتانيا من نسبة البنات إىل البنني يف مراحـل التعليـم االبتدائـي مـن الثلثـني إىل أكـثر 
ـــا تقدمــا كبــريا  مـن ٩٠ يف املائـة خـالل فـترة سـبع سـنوات. كمـا أن مـالوي وأوغنـدا أحرزت
خالل التسعينيات، كما فعلـت كينيـا يف عـام ٢٠٠٣. ولـو أمكـن حتقيـق تقـدم ـذا املسـتوى 

على صعيد املنطقة بأكملها فسيعترب ذلك خطوة هائلة يف االجتاه الصحيح. 
املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة  - ٣

يف حني أن االجتاهات يف املساواة بـني اجلنسـني يف التعليـم والعمـل تتحـرك عمومـا يف  - ٥٥
االجتـاه الصحيـح، يظـل حتقيـق التحسـن العـام علـى أسـاس منخفـض جـدا بطيئـــا بصــورة غــري 
مقبولة يف جمال التمكني السياسي. وجيري حبث هذه املسائل بتفصيل أكرب يف الفصل الرابع. 

 



03-4815519

A/58/323

وفيات األطفال  - ٤
من غري املقبول أنه، على الرغم من أوجه التقـدم الواسـعة يف صحـة الطفـل يف املنـاطق  - ٥٦
الناميـة منـذ عـام ١٩٩٠، ميـوت سـنويا أطفـال يقـــارب عددهــم ١١ مليــون طفــل قبــل ســن 
اخلامسة، حيث يكون ذلـك غالبـا نتيجـة ألسـباب مـن املمكـن منعـها أو عالجـها. ويف بعـض 
املناطق أحرز تقدم طيب صوب هدف ختفيض هذا املعدل مبقدار الثلثـني حبلـول عـام ٢٠١٥، 
إال أنه مل حيدث تقـدم يذكـر يف أفريقيـا جنـوب الصحـراء الكـربى يف الفـترة بـني عـام ١٩٩٠ 
وعام ٢٠٠١، ويف جنوب وسط آسيا وغرا، كما هو احلـال يف أوقيانوسـيا، ال يـزال التقـدم 

بطيئا أكثر مما ينبغي. 
 

الصحة النفاسية  - ٥
ال يسعنا بعد أن نقيس بشكل يعتمد عليه االجتاهات يف الوفيـات النفاسـية يف البلـدان  - ٥٧
النامية خالل الـ ١٥ سنة األخرية. وميكننا القول أن هناك يف عدد قليل جدا مـن تلـك البلـدان 
مؤشـرات علـى تقـدم كـاٍف لبلـوغ هـدف ختفيـض املعـدل مبقـدار الثالثـــة أربــاع حبلــول عــام 
٢٠١٥، وأن الفروق بني املناطق تظل هائلة. فالنسـاء أكـثر عرضـة مبقـدار ١٧٥ مـرة للمـوت 
أثنـاء الوضـع يف أفريقيـا جنـوب الصحـــراء الكــربى، وأكــثر عرضــة مبقــدار ٢٠ إىل ٦٠ مــرة 
للتعـرض للمصـري نفسـه يف آسـيا (باسـتثناء شـرق آســـيا) وأوقيانوســيا مــن النســاء يف البلــدان 

املتقدمة النمو. 
 

فــريوس نقــص املناعــة البشــرية/متالزمــة نقــص املناعــة املكتســب (األيــدز)  - ٦
واملالريا وأمراض أخرى 

لعـل أكـرب مصـدر للقلـق متثـل يف عـدم إحـراز تقـدم يف عكـس معـدل انتشــار فــريوس  - ٥٨
نقص املناعة البشرية/متالزمة نقص املناعة املكتسب (اإليدز)، واملالريا، والسل. واإليـدز اآلن 
هو أكثر األمراض فتكا يف تاريخ البشرية. وكما تـرد التفـاصيل يف تقريـري عـن التقـدم احملـرز 
يف تنفيذ إعالن االلـتزام بشـأن فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/متالزمـة نقـص املناعـة املكتسـب 
(اإليدز) (A/58/184)، خلف املرض بالفعل أثرا اجتماعيا واقتصاديـا مدمـرا يف أفريقيـا جنـوب 
الصحـراء الكـربى، ومبسـتوى أقـل يف منطقـة البحـر الكـارييب. ومعـدالت اإلصابـة بـــاملرض يف 
معظم بلدان جنوب وسط وجنوب شرق آسيا تقارن بالفعل على األقـل بـاملعدالت يف معظـم 
الدول املتقدمة النمو اليت شهدت انتشار املرض فيها قبل وقت أطول كثريا، وهنـاك مؤشـرات 
علــى أن املــرض آخــذ يف االنتشــار خــارج اجليــوب شــــديدة اخلطـــر إىل الســـكان عمومـــا. 
ورمبا كان معدل اإلصابة باملالريـا آخـذ يف االرتفـاع أيضـا، حيـث أن تزايـد مقاومـة العـدوى 
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لألدويـة املتاحـة ومقاومـة البعـوض للمبيـدات املتاحـة يزيـد صعوبـة كـل مـن العـالج والوقايـــة. 
وأفضل التقديرات املتاحة تشري إىل أن اإلصابة بالسل يف ازدياد. 

ـــيت حتقــق فيــها  إال أن هنـا أيضـا ميكـن حتقيـق حتسـن سـريع إذا تعلمنـا مـن احلـاالت ال - ٥٩
النجاح واستفدنا منها. ويف تايلند، علـى سـبيل املثـال، فـإن محلـة قويـة للوقايـة تنفـذ منـذ عـام 
١٩٩٠ جنحت إىل حد بعيد يف احتـواء املـرض؛ وخفضـت أوغنـدا معـدالت اإلصابـة بـاإليدز 
خالل مثان سنوات متتالية يف التسعينات؛ وقد تصبح زامبيا خالل فـترة قصـرية البلـد األفريقـي 
الثاين الذي خفض معدل انتشار املرض ليقل عن مستويات األزمة. والسنغال وكمبوديا أيضـا 
جنحتا يف احتواء فريوس نقص املناعة البشـرية. عـالوة علـى ذلـك، لـدى البلـدان فرصـة حتقيـق 

تقدم كبري يف معدل اإلصابة بالسل باعتماد برنامج للعالج رخيص نسبيا وإن كان مطردا. 
وجتـد هـذه اجلـهود اآلن الدعـم بتعبئـة عامليـــة كبــرية جتمــع بــني االلتزامــات اجلديــدة  - ٦٠
والدعـوة واإلجـراءات السياسـية يف العديـد مـن البلـدان األشـد تضـررا ومحلـــة جديــدة لزيــادة 
املـوارد الدوليـة مبـا يتناسـب مـع حجـم التحــدي. وقــد جعلــت هــذه املســألة أعلــى أولويــايت 
ــة  الشـخصية، وبصفـيت راعيـا للصنـدوق العـاملي ملكافحـة فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/متالزم
ـــادة الدعــم لتلــك اهليئــة  نقـص املناعـة املكتسـب (اإليـدز) والسـل واملالريـا، قـد تشـجعت بزي
وللجهود األوسع نطاقا اليت تبذهلا وكاالت األمم املتحدة، والبنـك الـدويل، وجـهات أخـرى. 
كذلك تقوم مؤسسات خاصة علـى حنـو مـتزايد بتقـدمي الدعـم للبحـث والعـالج والوقايـة، يف 
ـــدادات باألدويــة خبصــوم كبــرية يف األســعار،  حـني أن بعـض شـركات األدويـة تقـدم اآلن إم
وهناك عدد متزايد من البلدان أصبح قـادرا علـى توفـري أدويـة بديلـة رخيصـة لسـكاا. وعلـى 
الرغـم مـن ذلـك، ال تـزال االلتزامـات للصنـدوق العـاملي تنقـص كثـريا عـن مبلـغ الــ ٣ باليـــني 
ــــ ٤,٥ بليــون الــالزم يف عــام ٢٠٠٥ – مــن  – نـاهيك عـن مبلـغ ال املطلـوب يف عـام ٢٠٠٤ 
الضروري أن يبذل املاحنون جهدا جديـدا لزيـادة دعمـهم ملواجهـة هـذا التحـدي الفريـد. وإذا 
عملنـا اآلن، ال يـزال بوسـعنا أن نـأمل بشـكل معقـول يف الوفـــاء مبوعــد عــام ٢٠١٥ النــهائي 
لوقف انتشار اإليدز واملالريا وغريمها من األمراض الرئيسية والبدء يف عكـس اجتـاه انتشـارها. 

وإذا انتظرنا أكثر من ذلك، ستظل التكلفة حتسب مباليني األرواح. 
 

االستدامة البيئية  - ٧
شـهد هـدف كفالـة االســـتدامة البيئيــة أيضــا حــاالت جنــاح وإخفــاق. وبروتوكــول  - ٦١
مونتريـال املتعلـق بـاملواد املسـتنفدة لطبقـة األوزون أظـهر فعاليـة اإلجـراءات املتعـددة األطـراف 
املتضافرة، مما أسفر عـن اخنفـاض كبـري يف االسـتهالك العـاملي ملركبـات الكلوروفلوروكربـون، 
حيث جرى ذلك غالبا البلدان املتقدمة النمو (الـيت كـانت يف السـابق املسـتهلكة الغالبـة لتلـك 
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الغـازات). واسـتهالك البلـدان الناميـة لتلـك الغـازات اخنفـض أيضـا مبقـدار النصـــف منــذ عــام 
١٩٩٥. بيـد أن التقـدم، يف جمـاالت أخـرى، كـان غـري مشـجع بـالقدر نفســـه. وعلــى ســبيل 
املثـال، كـان اخنفـاض نسـبة املسـاحات األرضيـة الـيت تغطيـــها الغابــات إحــدى النتــائج للنمــو 
السكاين والتحول احلضري والطلب القوي على األخشاب الصلبة جيدة النوعية. ويف املنـاطق 
الناميـة اخنفضـت تلـك النسـبة مـن ٢٨,١ يف املائـة يف عـام ١٩٩٠ إىل ٢٦,٨ يف املائـة يف عــام 
ـــة املســتدامة، املعقــود يف  ٢٠٠٠. واسـتجابة هلـذه التحديـات، فـإن مؤمتـر القمـة العـاملي للتنمي
جوهانسربغ، جبنوب أفريقيـا يف عـام ٢٠٠٢، حقـق بعـض النجـاح يف إعـادة تركـيز االهتمـام 
ـــط بوضــوح أكــرب بــني االســتدامة البيئيــة  العـاملي علـى هـذه املسـائل احلامسـة، يف حـني أنـه رب
وختفيض الفقر. وخطة جوهانسربغ للتنفيذ تلزم املوقعـني صراحـة بـاإلدارة املسـؤولة واملنصفـة 
ملـوارد األرض يف إطـار جـهد أكـرب لتحقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة. وتسـلط اخلطـة الضـوء 
أيضا على الدور احلاسم للقطاع اخلاص والشراكات بني القطاعني اخلـاص والعـام يف مواجهـة 
التحديات البيئية الرئيسية اليت تتراوح بني محاية التنوع البيولوجي والطاقـة املتجـددة. والعديـد 
من هذه الشراكات اآلن توضع موضع التنفيذ لتوفر مناذج للعمــل يف املسـتقبل. ويف أيـار/مـايو 
٢٠٠٣، وافقت جلنة التنمية املستدامة على اهلياكل والعمليات مـن أجـل تعزيـز تنفيـذ حصيلـة 

مؤمتر القمة العاملي والشراكات قيد االستعراض. 
 

 التقدم صوب حتقيق اهلدف ٨: بناء شراكة عاملية من أجل التنمية 
يتصل أهم عنصر يف اهلدف ٨ بالتجارة وختفيف عبء الديون وتقدمي العون. وبـدون  - ٦٢
مبالغة ميكن القـول بـأن جنـاح أهـداف األمـم املتحـدة لأللفيـة يعتمـد علـى مـدى وفـاء البلـدان 
املتقدمة النمو بالتزاماـا يف هـذه اـاالت. وينبغـي تشـجيع تلـك البلـدان، بـالعمل مـن خـالل 
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي أو يف غريهـا مـن املنتديـات، علـى وضـع مواعيـد 
ائية حمددة زمنيا للوفاء بتلك التعهدات مقارنة دف عام ٢٠١٥ لألهـداف اإلمنائيـة السـبعة 

األوىل لأللفية. 
وفيما يتعلق مبسـألة التجـارة، اختـذت خطـوة حامسـة صـوب حتقيـق اهلـدف رقـم ٨ يف  - ٦٣
تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠١ باالتفاقات املربمــة يف االجتمـاع الـوزاري ملنظمـة التجـارة العامليـة 
يف الدوحة، حيث وضعت احتياجات البلدان النامية ومصاحلها يف صميم مفاوضـات املنظمـة. 
وحتقـق بعـض التقـــدم يف مســائل حامســة مثــل احلصــول علــى األدويــة والزراعــة يف األعمــال 
التحضريية للمؤمتر الوزاري ملنظمـة التجـارة العامليـة، يف املكسـيك، يف أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠٣. 
ومت التوصـل إىل اتفـاق بشـأن آليـة للبلـدان الناميـة الـيت ال ميكنـها إنتـاج أدويـة بديلـــة رخيصــة 
تعطيـها احلـق يف اسـتريادها مـن البلـدان القـادرة علـى ذلـك. وال بـــد اآلن مــن كفالــة أن جتــد 



2203-48155

A/58/323

البلدان النامية الدعـم الـذي حتتاجـه لالسـتفادة مـن اآلليـات املتفـق عليـها، حـىت يتسـىن إيصـال 
األدوية إىل املاليني الذين يعانون والذين ميوتون. 

وحتقيق تقدم يف جدول األعمال املتعلق بالتجارة وتلبية االهتمامـات الرئيسـية للبلـدان  - ٦٤
النامية خطوة ال غىن عنها ومتس احلاجـة إليـها لتحقيـق املزيـد مـن العدالـة يف العوملـة. ويف عـام 
٢٠٠١، فإن كال من الواليات املتحدة بقانوا للنمـو والفـرص يف أفريقيـا، واالحتـاد األورويب 
مببادرته املعنون �أي شيء فيما عدا األسلحة�، أقر بأمهية توسـيع الفـرص التجاريـة مـن أجـل 
التنمية يف أشد البلدان فقرا. بيد أن هناك ضرورة حيوية التفاق متعدد األطراف أكـثر مشـوال. 
وعلى وجه التحديد، جيب على البلدان املتقدمة النمو أن تتفق على حتقيق أوجـه حتسـن كبـرية 
يف فرص الوصول إىل األسواق بتخفيض التعرفـات العاليـة واحلواجـز غـري التعرفيـة الـيت حتتفـظ 
ا حاليا إزاء العديد من صادرات البلدان النامية أو إزالة تلك التعرفات واحلواجز، فضـال عـن 
اإلاء التدرجيي لإلعانات الزراعية اليت تنفق عليـها اآلن سـنويا أكـثر مـن ٣٠٠ بليـون دوالر، 
مما حيرم املزارعني يف البلدان الفقـرية مـن فـرص املنافسـة العادلـة، سـواء يف األسـواق العامليـة أو 

حمليا. 
ـــدان الناميــة فرصــة تذكــر  وبـدون اتفـاق شـامل مـن هـذا النـوع، لـن تكـون أمـام البل - ٦٥

لتحقيق منو اقتصادي أكرب. 
وحتقق تقدم مستمر يف جمال ختفيـف عـبء الديـون خـالل السـنة املاضيـة. واآلن بلـغ  - ٦٦
ستــــة وعشــــرون بلــدان نقطة القرار مبوجب مبادرة البلدان الفقـرية املثقلـة بـالديون. بيـد أنـه 
مل تبلغ نقطة اإلكمال سوى مثانية بلدان حبلول منتصف عام ٢٠٠٣، مقارنـة بـاهلدف املتمثـل 
يف ١٩ بلـدا. وجتربـة أوغنـدا اإلجيابيـــة املتمثلــة يف اســتخدام عــائدات ختفيــف عــبء الديــون 
لتوسيع نطاق التعليم االبتدائي، مما يؤثر مباشـرة وعلـى حنـو قـابل للقيـاس يف قـدرة البلـد علـى 
الوفاء باألهداف اإلمنائيـة لأللفيـة، تظـهر مـدى أمهيـة اإلسـراع ـذه املبـادرة وتوسـيع نطاقـها. 
ولألسف، أدت االخنفاضات الكبرية يف أسـعار السـلع األساسـية إىل احلـد مـن التقـدم يف جمـال 
املبادرة يف السنوات األخرية، مما أنشأ حاجة �لتكملة� إضافية، أي املزيـد مـن تدابـري ختفيـف 
عبء الديون بعد نقطة اإلكمال لإلبقـاء علـى نسـبة الديـون إىل الصـادرات أقـل مـن ١٥٠ يف 
املائـة. ومثـة حاجـة ملزيـد مـن النظـر يف الديـون بـني البلـدان الفقـرية املثقلـة بـــالديون، والديــون 
املستحقة للدائنني الثنـائيني الذيـن ال ينتمـون إىل نـادي بـاريس، وإجيـاد السـبل لتسـوية أزمـات 
الديون يف البلدان غري املؤهلة لالستفادة من املبادرة، حىت يتسىن تقاسم العبء على حنـو أكـثر 

إنصافا بني البلدان املدينة ودائنيها. 
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وأخريا، فيما يتعلق مبسألة التمويل واملساعدة من أجل التنمية، أحـرز تقـدم كبـري يف  - ٦٧
املؤمتر الدويل املعين بتمويل التنمية، املعقـود يف مونتـريي، باملكسـيك، يف آذار/مـارس ٢٠٠٢. 
وتوافـق آراء مونتـريي الـذي اعتمـد يف املؤمتـر اسـتند إىل إعـالن األلفيـة ووضـع صراحـة إطــارا 
جديـدا مـن االلتزامـات املتبادلـة واملسـاءلة املتبادلـة بـني البلـدان املتقدمـة النمـو والناميـة. وأكــد 
التوافق من جديـد قبـول البلـدان الناميـة الكـامل مبسـؤوليتها عـن تنميتـها، يف حـني شـدد علـى 

األمهية احلامسة للدعم املقدم من البلدان املتقدمة النمو. 
ويف إطار االلتزامات املعلنة يف مونتـريي، اتفقـت مجيـع األطـراف علـى أمهيـة �تبـين�  - ٦٨
البلــدان الناميــة الســتراتيجياا اإلمنائيــة الوطنيــة. وبالنســــبة للبلـــدان الناميـــة، تشـــمل هـــذه 
االستراتيجيات ورقات استراتيجية احلد من الفقر اليت متثل أساس املسـاعدة مـن البنـك الـدويل 
وصنـدوق النقـد الـدويل واملـاحنني اآلخريـن، مبـا يف ذلـك منظومـة األمـم املتحـــدة. واألهــداف 
اإلمنائية لأللفية املصممة خصيصا ميكن أن متثل األهـداف اإلمنائيـة األبعـد مـدى خلطـط العمـل 
القصرية املدى هذه. وستظل املوارد احمللية القوة الدافعة الرئيسية من أجل التنمية. وحكومـات 
البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقالية ينبغي هلا بالتايل أن تكفــل اسـتخدامها 
بفعالية. وهلذه الغاية، ستحتاج بلـدان ناميـة عديـدة إىل حتسـني هيـاكل احلكـم واإلدارة العامـة 

فيها. 
إال أنـه، كمـا خلـص الفريـق الرفيـع املسـتوى املعـين بتمويـل التنميـة الـذي ألفتـه حتـــت  - ٦٩
/A، املرفـق)، حـىت  قيادة إرنستو سيدييو، رئيس املكســيك السـابق، يف تقريـره (انظـر 55/1000
مع افتراض قيام البلدان الناميـة باتبـاع سياسـات سـليمة واسـتخدام مواردهـا احملليـة إىل أقصـى 
حد، من املرجـح أن تكـون هنـاك حاجـة إىل ٥٠ بليـون دوالر إضافيـة مـن املسـاعدات، علـى 

األقل، للوفاء باألهداف اإلمنائية لأللفية. 
وعقب املؤمتر الدويل املعين بتمويل التنميـة، بـدأت املسـاعدات اإلمنائيـة الرمسيـة ترتفـع  - ٧٠
مرة أخرى يف عام ٢٠٠٢، بعد قرابة العقد من االخنفـاض. وتظـهر حسـابات منظمـة التعـاون 
والتنمية يف امليدان االقتصادي تعهدات معلنة بـ ١٦ بليون دوالر إضافيـة حبلـول عـام ٢٠٠٦. 
إضافة إىل ذلك، قدمت مقترحـات مشـجعة لزيـادة الرصيـد البـالغ ٥٠ بليـون دوالر – خاصـة 
ـــاطؤ االقتصــادي  مـن املرفـق الـدويل للتمويـل، حيـث تسـتحق نظـرا جـادا. ولألسـف، فـإن التب
العـاملي وضغـوط امليزانيـة الداخليـة قـادا بـالفعل بعـــض احلكومــات إىل البــدء يف الــتراجع عــن 
ـــاألهداف اإلمنائيــة  تعـهداا، وهـو حتـول مـن شـأنه أن يضـر بشـكل بـالغ باحتمـاالت الوفـاء ب
لأللفيـة. وال يتعـني علـى املـاحنني بـذل قصـارى اجلـــهود للوفــاء بالتزامــام القائمــة وحســب، 
بل ينبغي أيضا زيادة العـون حـىت بلـوغ مسـتوى ٠,٧ يف املائـة مـن الدخـل القومـي اإلمجـايل، 
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بالنسبة ملن مل يبلغوا بعد تلك النسبة، حيـث أن تلـك النسـبة مت التـأكيد عليـها مـن جديـد، يف 
ـــن  مونتـريي وجوهانسـربغ علـى السـواء، بوصفـها املسـتوى املرغـوب مـن املسـاعدة الدوليـة م
البلدان الثرية. وحىت مضاعفة تدفقات العون احلالية لـن ترفـع مسـتوى مجلـة املسـاعدة املقدمـة 
ـــا يعيــد املســتوى تقريبــا إىل  مـن املـاحنني إال حلـوايل ٠,٤٤ مـن الدخـل القومـي اإلمجـايل - مم

مستوى الستينات. 
وعلـى نطـاق أوسـع، يعتمـد النجـاح يف مجيـع هـــذه اجلــهود علــى االلــتزام الــوارد يف  - ٧١
اإلعالن بتحقيق �احلكم الرشيد علـى الصعيـد الـدويل�. ويف هـذا السـياق، مـن املسـائل الـيت 
تظل تدعو اىل القلق الشديد عدم إعطاء البلدان النامية سـلطة كافيـة يف عمليـة اختـاذ القـرار يف 
العديد من املنظمات الدولية الرئيسـية - ليـس يف األمـم املتحـدة وحسـب بـل أيضـا يف منظمـة 
التجارة العاملية، وصندوق النقد الدويل، والبنك الدويل. وما مل تتمتع البلدان النامية مبزيـد مـن 
ـــاة مواطنيــها، وبصــوت  الوصـول إىل املؤسسـات الـيت تؤثـر سياسـاا بصـورة عميقـة علـى حي
مسموع فيها - ويرى اجلمـهور العـام أـا تتمتـع بذلـك، سيسـتمر تزايـد العـداء العـام للعوملـة 
الذي اتضح يف أعمال االحتجاج الدولية املتكـررة منـذ االجتماعـات الوزاريـة ملنظمـة التجـارة 

العاملية يف سياتل يف تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٩. 
 

اخلالصة 
للمرة األوىل يف تاريخ البشرية، لدينا املـوارد واملعرفـة والدرايـة الفنيـة الالزمـة للقضـاء  - ٧٢
على الفقر البشري - وللقيـام بذلـك يف أثنـاء حيـاة طفـل عنـد اعتمـاد إعـالن األلفيـة. وبلـوغ 
األهداف اإلمنائية لأللفية، اليت متثل جزءا أساسـيا مـن اإلعـالن، سـيمثل خطـوة حامسـة صـوب 
حتقيق تلك الغاية. وبالتايل فإن األهداف متثل أفضل أمـل لفقـراء العـامل. ومـن املمكـن حتقيقـها 
إذا جنحنا، خالل الـ ١٢ سنة اليت تفصلنا عن عام ٢٠١٥، يف احملافظة على الزخم الـذي تولـد 

خالل السنوات الثالث األوائل من القرن اجلديد ويف زيادة ذلك الزخم. 
 

حقوق اإلنسان والدميقراطية واحلكم الرشيد   رابعا -
ليس من املرجح حتقيق أي من التعهدات اليت مت تناوهلـا يف الفصـول السـابقة مـن هـذا  - ٧٣
التقرير ما مل يرتكز اجلهد الرامـي إىل حتقيقـها ارتكـازا ثابتـا، علـى الصعيديـن الوطـين والعـاملي 
علـى السـواء، إىل القيـم املشـتركة الـيت أكدهـا مـن جديـد إعـــالن األلفيــة، أال وهــي: احلريــة، 
واملساواة، والتضامن، والتسامح، واحترام الطبيعة، واملسؤولية املشـتركة. ويضفـي ذلـك أمهيـة 
خاصة على التعـهدات املعلنـة يف الفصـل اخلـامس مـن اإلعـالن، والـيت تتصـل حبقـوق اإلنسـان 

والدميقراطية واحلكم الرشيد. 
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ويف هذه ااالت، شهد املناخ العاملي تغريا كبريا نتيجـة هلجمـات ١١ أيلـول/سـبتمرب  - ٧٤
٢٠٠١ وما أعقبها. ففي ذلك اليـوم، حـرم آالف النـاس بوحشـية مـن أكـثر حقـوق اإلنسـان 
أساسـية، وهـو احلـق يف احليـاة، بعمـل إرهـايب متعمـد مسـاه العديـــدون جرميــة ضــد اإلنســانية. 
وأعـرب ذلـك الفعـل الفظيـع عـن حالـة ذهنيـة ال يعـــود فيــها حلقــوق اإلنســان أي معــىن ملــن 
يكونون على استعداد الستخدام أي وسيلة، مهما كانت بشـعة أو قاسـية أو مدمـرة، لتحقيـق 

أهدافهم السياسية. 
والكفـاح ضـد اإلرهـاب قـد يكـون لـه أثـر ثـانوي هـام جـدا، وهـو: يف الكفـاح ضــد  - ٧٥
ـــة بالكثــري جــدا يف جمــاالت حقــوق اإلنســان، والدميقراطيــة،  اإلرهـاب، هنـاك خطـر التضحي
واحلكم الرشيد. وكثـريا جـدا مـا يكـون التسـامح الضحيـة األوىل �للحـرب علـى اإلرهـاب� 
اليت ينظر إليها على نطاق واسع، خاصة من جانب املسلمني، على أـا حـرب علـى اإلسـالم. 

واملضي يف ذلك الدرب سيحقق لإلرهابيني نصرا ما كانوا ليحلموا به. 
وليـس هنـاك عـذر لإلرهـاب، إال أنـه كثـريا مـــا يتغــذى علــى اإلحســاس بــاالغتراب  - ٧٦
واليأس. وإذا ما ُأعطي الناس يف كل مكان أمال حقيقيا يف حتقيق احترام الـذات وحيـاة كرميـة 
بالسـبل السـلمية، سيسـتعصي جتنيـد اإلرهـابيني وسـيقل التعـاطف معـهم ودعمـهم مـن اتمــع 
عموما. وزيادة احترام حقوق اإلنسان، إىل جانب الدميقراطيـة والعدالـة االجتماعيـة سـتؤدي، 
على املدى البعيد، إىل إجياد أكثر سبل الوقاية فعالية ضد اإلرهاب. وقمع االختـالف السـلمي 
ال ميثل على اإلطالق وسـيلة فعالـة لكـي تقـوي الـدول أنفسـها، نظـرا ألن الـدول القويـة حقـا 

تستمد قوا من قبول احملكومني ا مبحض إرادم. 
احلماية الدولية حلقوق اإلنسان 

ومن الناحية اإلجيابية، شهدت الشهور الـ ١٢ األخــرية تقدمـا متسـارعا حنـو التصديـق  - ٧٧
العاملي على ست معاهدات رئيسية من معاهدات حقوق اإلنسان. وقـد دخلـت اآلن املعـاهدة 
السابعة، االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد أسـرهم – حـيز النفـاذ، 
وتعد معلما هاما يف جمـال احلقـوق االقتصاديـة واالجتماعيـة. باإلضافـة إىل ذلـك، فـإن اعتمـاد 
بروتوكول اختياري التفاقية مناهضة التعذيـب، الـذي يسـمح بـإجراء تفتيـش علـى السـجون، 
يعكس استمرار عزم اتمع الدويل علــى زيـادة احلمايـة يف هـذا اـال. ويعـد تنصيـب القضـاة 
واملدعني العامني يف احملكمة اجلنائية الدولية خطوة هامة أخرى حنو عدم اإلفـالت مـن العقـاب 
ـــا  الرتكــاب أفظــع انتــهاكات حقــوق اإلنســان. ومــن اجلديــر بــالذكر – بفضــل نظــام روم
األساسي، الذي جعل هذه أول حمكمة دولية ذات قواعد حمددة مـن أجـل إقامـة تـوازن عـادل 

بني النساء والرجال - إذ فإن سبعة من القضاة هم من النساء. 
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ويف منظومـة األمـم املتحـدة، قـام كـل مـن برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـــائي ومفوضيــة  - ٧٨
ـــيت تطلــب املســاعدة املتعلقــة  األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان بزيـادة مسـاعدما إىل الـدول ال
ـــة. وقــد ســاعدت عنــاصر  بتعزيـز احلكـم السـليم وتدعيـم نظـم محايـة حقـوق اإلنسـان الوطني
حقوق اإلنسان يف بعثات السالم التابعة لألمم املتحدة يف يئة بيئة مواتية أكثر جلـهود السـالم 
ـــال يف  والتنميـة يف اتمعـات اخلارجـة مـن الصراعـات. وقـد بـدأ الشـروع يف مثـل هـذه األعم
اآلونة األخرية يف العراق وكوت ديفـوار. وواصلـت جلنـة حقـوق اإلنسـان مـن جانبـها عمليـة 
ــذه  إعـادة النظـر يف أسـاليب عملـها وتعزيزهـا الـيت بـدأت يف عـام ١٩٩٩. ويؤمـل أن تتـوج ه
العملية قريباً باختـاذ تدابـري ملموسـة، ـدف إىل التقليـل مـن مسـتوى التسـييس داخـل اللجنـة. 
ومثة حاجة ماسة الختاذ مثل هـذه التدابـري. ففـي السـنة املاضيـة، أدت االنقسـامات والرتاعـات 
إىل إضعاف سلطة اللجنة، وكُتم صوا يف املناقشات الكبرية حـول حقـوق اإلنسـان. وينبغـي 
للــدول األعضــاء أن تقــدر أن العضويــة يف اللجنــة تنطــوي علــى مســــؤوليات، فضـــالً عـــن 

امتيازات. 
ويف غضون ذلك، ففي املمارسة الفعلية للـترويج للدميقراطيـة وتعزيـز سـيادة القـانون،  - ٧٩
�فضالً عن احترام كافة حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية املعـترف ـا دوليـا، مبـا يف ذلـك 
احلق يف التنمية�، حسب تعبري إعالن األلفيـة، يضطـر املـرء لالعـتراف بوجـود فجـوات هائلـة 

جيب رأا. 
 

حقوق املرأة 
ال تزال املرأة، علـى حنـو خـاص، تواجـه درجـات متفاوتـة مـن التميـيز يف مجيـع بقـاع  - ٨٠
العــامل تقريبــا. وال يوجــد مثــة مكــان يف العــامل تقريبــا منحــت فيــه حقــوق املــــرأة األولويـــة 
اليت تستحقها، مما أسـفر - يف مجلـة أمـور - عـن عـدم متكـن املـرأة مـن تأديـة دورهـا احليـوي 
يف مساعدة جمتمعها يف إقامة السلم والتصدي للمشاق واملصاعب. وأفضل شـيء ميكـن للمـرء 
أن يذكره هو تزايد الوعـي العـاملي بالقضايـا الـيت تؤثـر علـى حقـوق املـرأة. رغـم أحـراز تقـدم 
ضئيل على الصعيد القطري، ويف العديد من احلاالت، فإنه حـىت احلقـوق الـيت أجنـزت ال تـزال 

مهددة. 
ورغـم االعـــتراف احلــايل الواســع بتأثــري احلــرب ونتائجــها علــى النســاء والفتيــات،  - ٨١
وال سـيما فيمـا يتعلـق بـالعنف اجلنسـي، وباحلاجـة إىل إشـــراك املــرأة يف عمليــة بنــاء الســالم، 
ال يزال االغتصاب والعنف اجلنسي يستخدمان كسـالح مـن أسـلحة احلـرب، وال تـزال املـرأة 
ـــدأت تصبــح  تسـتبعد مـن مجيـع مفاوضـات السـالم تقريبـاً. وبـالفعل، ففـي صراعـات اليـوم، ب
النسـاء والفتيـات يف غـالب األحيـان أهدافـاً مباشـرة علـى حنـو مـتزايد. ومـن اجللـي، فـإن هـــذا 
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التأثري التفاضلي للصراع على النساء والفتيـات يدعـو إىل اسـتجابات أكـثر فاعليـة مـن اتمـع 
الـدويل. وتدعـو احلاجـة إىل عمـل الكثـري جلعـل املشـــاركني يف الصراعــات يدركــون القوانــني 
الدولية ذات الصلة ومعاقبة الذين ينتهكوا. ولنفس السبب، جيب التشديد بشكل أكـرب علـى 
حقـوق اإلنسـان واملسـاواة بـني اجلنســـني يف جــهود إعــادة البنــاء وبنــاء الســالم، بغيــة إقامــة 

جمتمعات تتسم مبزيد من املساواة واالستدامة. 
ويعـد انتشـار ممارسـة االجتـار بالنسـاء والفتيـات علـى حنـو مـتزايد، أحـد أسـرع أمنـــاط  - ٨٢
تزايـد اجلرميـة املنظمـة، أحـد جمـاالت القلـق الشـديد. إذ يقـدر أنـه يتـم اإلجتـار مبـــا يزيــد علــى 
٧٠٠ ٠٠٠ شـخص ســـنويا الســتغالهلم جنســيا. وخيضــع العديــد مــن الضحايــا إىل أعمــال 
العنـف. ومـن الواضـح فـإن هـذا يعتـرب أحـد التحديـات الـيت تواجـه حقـوق اإلنســان الرئيســية 
بالنسبة لأللفية اجلديدة. وجيب على االستراتيجيات ملواجهتها أن تتطرق إىل العوامـل العديـدة 
اليت توطد حالياً بيئة مواتيـة لإلجتـار، مبـا يف ذلـك العنـف القـائم علـى اجلنسـانية، واملمارسـات 
الثقافية والبىن االجتماعية اليت تعزز الطلب على جسد النساء واألطفـال وجعلـه سـلعة جتاريـة، 
وحرمــان املــرأة مــن مركــز متســاٍو للحصــول علــى املمتلكــات واحلصــول علــــى اســـتقالهلا 

االقتصادي. 
وتتمثـل أوىل أولويـات هـذه االسـتراتيجيات، يف إحـدى الفوائـــد العديــدة الــيت ميكــن  - ٨٣
جنيها من إدماج املرأة إدماجا تاما يف عملية اختــاذ القـرار السياسـي واحلكـم. وكمـا هـي عليـه 
ــع  األمـور اآلن، ال تـزال املـرأة يف العديـد مـن بقـاع العـامل مسـتبعدة مـن اختـاذ القـرار علـى مجي
مستويات احلكومة، أو أا متنح متثيال رمزيا فقط. وال تشـغل حاليـاً سـوى ١٢ امـرأة منصـب 
رئيسة دولة أو حكومة منتخبة، وتشغل مخس نساء منصب نائب للرئيس، وتوجد أربع نسـاء 
من قادة املعارضة الرئيسـية يف بلداـن. وتبلـغ نسـبة املقـاعد الـيت تشـغلها النسـاء يف الربملانـات 
الوطنية ١٥,١ يف املائة، تشكل زيادة صغرية قدرهـا ٠,٦ يف املائـة منـذ ٢٠٠٢، وزيـادة تقـل 
عن ٢ يف املائة منذ عام ١٩٩٠. إن هذا الرقـم اإلمجـايل يغلـف تباينـات إقليميـة ودون إقليميـة 
واســعة - مــن ٤٠ يف املائــة يف بلــدان الشــمال األورويب إل ٥,٦ يف املائــة يف غــــريب آســـيا. 
وتوجد بيانات منتظمة قليلة عن متثيـل املـرأة يف املسـتويات احلكوميـة األدىن ويف هيئـات اختـاذ 
القـرار االقتصاديـة، إال أن األدلـة القائمـة علـى السـماع تبـدي أن احلالـة هنـــاك ليســت أفضــل 
بكثري. وعلى مجيع األصعدة، مثة حاجة إىل تقدمي دعم حمدد لكفالـة متكـن املـرأة مـن املشـاركة 

على حنو فعاّل. 
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الدميقراطية 
رغـم أن الدميقراطيـة وحقـوق اإلنسـان مفـهومان متمـيزان، إال أمـا مترابطـان ترابطــا  - ٨٤
ــن  وثيقـا. ومبـا أن الدميقراطيـة هـي أحـد حقـوق اإلنسـان حبـد ذاـا، فـهي تـرد يف املـادة ٢١ م
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،  إال أا ال تؤدي وظيفتها على أكمل وجه إال عندمـا تحـترم 
حقـوق اإلنسـان األخـرى. لذلـك فليـس مـن املسـتغرب أن قبـــول الدميقراطيــة يف أحنــاء العــامل 
كمعيار يتماشى تقريباً مع القبول األوسـع ملعايـري حقـوق اإلنسـان العامليـة خـالل العقـد الـذي 
أعقب احلرب الباردة. غـري أن عمليـة التحـول إىل الدميقراطيـة صاحبـها يف العديـد مـن البلـدان 

مشاكل اجتماعية واقتصادية خطرية. 
وتظهر التجربة األخرية يف عدة بلدان أنـه ميكـن أن تتعـرض العمليـات الدميقراطيـة إىل  - ٨٥
انتكاسات، عندما ختفق الدميقراطيات يف حتقيق تطلعات مواطنيها، وال سيما يف حتقيق التنميـة 
ـــن هــذه احلــاالت تفضــي يف بعــض  والتخفيـف مـن وطـأة الفقـر. وميكـن أن تنشـأ توتـرات ع
األحيان إىل حدوث صراعات مسلحة. باإلضافــة إىل ذلـك، ال تـزال هنـاك بلـدان تواجـه فيـها 
الدميقراطية مقاومة قوية، رغم أنه مـن الواضـح أن أغلبيـة شـعوا ترغـب يف التغيـري.  وميكنـين 

أن أستحضر كمثال على ذلك زمبابوي وميامنار. 
ومـع أن الدميقراطيـة تنشـأ حمليـــاً بشــكل رئيســي، ميكنــها أن تســتفيد مــن املســاعدة  - ٨٦
الدولية. إذ ميكن للمجتمـع الـدويل أن يسـتجيب لالحتياجـات اخلاصـة لعمليـات الدمقرطـة يف 
حاالت ما بعد الصراعات، حيث اكتسبت األمم املتحدة خربة ثرية، وظـروف سياسـية هشـة 
أخـرى. وميكنـها أيضـاً أن توفـر املسـاعدة يف إجـراء انتخابـات، حيـــث قــامت األمــم املتحــدة 
بذلـك علـى مـدى السـنوات يف ٨٩ بلـدًا ويتوقـع أن تقـوم بذلـك يف بلـدان أخـــرى، مبــا فيــها 

أفغانستان والعراق. 
 

االستنتاج 
إن حقوق اإلنسان هي مبادئ عامليــة، إال أنـه رغـم أمهيـة هـذه املبـادئ، فـهي ال تنفـذ  - ٨٧
نفسها بنفسها. فاحلكم السليم، واملؤسسـات الفعالـة، واملـوارد املاديـة الكافيـة والدعـم الـدويل 

هي اليت حتدث عادة الفرق بني التطلعات النبيلة والتحقيق الفعال. 
ـــريوس نقــص  وختفـق العديـد مـن البلـدان يف مواجهـة حتديـات الفقـر، والصراعـات وف - ٨٨
املناعة البشرية/اإليدز، لعدم توفر حكم قوي وخالق. إال أنـه يف بعـض البلـدان، وال سـيما يف 
أفريقيا، أخفقت اجلهود الرامية إىل حتسني احلكم، بسبب فناء جيـل كـامل عـن طريـق فـريوس 
نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز. وإن اســـتمرار عــدم املســاواة مــن شــأنه أن يفــاقم مجيــع هــذه 
املشـاكل وحيـد مـن اجلـهود الراميـة إىل إجيـاد حلـول. وأخـذ اإلقـرار بـدور عـدم املســـاواة بــني 
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اجلنســني يف اســتمرار انتشــار فــريوس نقــص املناعــة البشــــرية يـــزداد يف املناقشـــات املتعلقـــة 
بالسياسات العاملية والوطنية، كما هو شـأن أمهيـة متكـني املـرأة إذا أريـد إجنـاح اجلـهود الراميـة 
إىل وقف انتشاره. إال أنه يتعني على احلكومات أن تترجم هذا اإلقرار إىل التزام بتقدمي مـوارد 

كافية أو تنفيذ فعال. 
ويكاد يكون من البديهي اآلن أن االنتخابات ليسـت أحداثـا منفصلـة، بـل جـزءا مـن  - ٨٩
عمليـة شـاملة، وأنـه جيـب أن تترسـخ الدميقراطيـة املسـتدامة يف مؤسسـات مسـتقرة ويف جمتمــع 
مدين قوي، حيث تتـم محايـة حقـوق األقليـات وحقـوق األكثريـة عـن طريـق سـيادة القـانون. 
بــل وقــد يعكــر صفــو العمليــات الدميقراطيــة ظاهريــاً يف معظــم األحيــان، املشــاركة العامـــة 
احملـدودة، أو توفـر معلومـات حمـدودة أو متالعـــب فيــها، أو وســائط إعــالم ختضــع للســيطرة 

أو املراقبة. 
ـــم أن الوضــع يف العــراق قــد يذكرنــا اآلن - أنــه  وينبغـي أال يغيـب عـن البـال - رغ - ٩٠
لكي تكون ذات مغزى وفعالة، جيـب اعتمـاد حقـوق اإلنسـان، واحلكـم السـليم والدميقراطيـة 
كما هي من قبل شعب اتمع املعين. وجيب أن تتفاعل داخــل كـل بلـد. إال أنـه بوسـع األمـم 
املتحـدة واتمـع الـدويل أن يقدمـا الدعـم واملسـاعدة يف يئـة الظـروف لتحقيـق النجــاح. ويف 

بعض احلاالت، قد يكون دور املسامهات الدولية هذه حامساً. 
 

االستنتاج: تدعيم املؤسسات املتعددة األطراف   خامسا �
تتكرر يف هذا التقرير مقولة إنـه احلاجـة تدعـو إىل وجـود تضـامن ومسـؤولية دوليتـني  - ٩١
أقوى، مع احترام أكرب للقـرارات الـيت يتـم التوصـل إليـها مجاعيـاً وعـزم أشـد لوضعـها موضـع 
التنفيذ. والسؤال الذي ال بد أن يطرح نفسـه هـو فيمـا إذا كـان يكفـي حـث الـدول واألفـراد 
علـى اختـاذ مواقـف أكـثر اطالعـــاً وبــذل جــهود أكــرب، أم أن هنــاك حاجــة أيضــاً إىل إجــراء 
إصالحات كبرية ملؤسساتنا الدولية. وأرى أنه جيب على الدول األعضـاء أن متعـن النظـر علـى 
األقـل يف �تركيبـة� املؤسســـات الدوليــة احلاليــة وأن تســأل نفســها فيمــا إذا كــانت تكفــي 

لالضطالع  باملهام املطروحة أمامنا. 
إن اجلمعية العامة تدرك متاماً اجلهود اليت أبذهلا منذ عـام ١٩٩٧ جلعـل األمـم املتحـدة  - ٩٢
أكثر فعالية، كمنظمة، يف االضطالع باملهام املنوطة ا من قبل أعضاءها، وأن تـأقلم هياكلـها 
الداخليـة وثقافتـها مـع التوقعـات والتحديـات اجلديـدة. وبفضـل دعـم الـدول األعضـاء،  فـــإين 
أعتقـد أن هـذه اإلصالحـات مل تذهـب سـدى. إذ أن األمـم املتحـدة تقـف يف مقدمـة املعركـــة 
للقضاء على الفقر ومكافحة وباء فريوس نقص املناعة البشــرية/اإليـدز. وقـد أدى تنفيـذ تقريـر 
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اإلبراهيمـي إىل حتسـني قدرتنـا علـى نشـر وإدارة حفـظ السـالم وعمليـات بنـاء الســـالم، وقــد 
ـــري املتوقعــة يف كوســوفو، وتيمــور -  جتـاوبت املنظمـة جيـدًا، بشـكل عـام، إزاء التحديـات غ
ليشيت، وسريا ليون وأفغانستان. وبشكل عام، فإن النظام يظهر متاسكاً أكرب، وتعمـل عنـاصره 
املتباينة معا على حنو أفضل. وقد أقيمت شراكات مثمرة مع طائفـة واسـعة مـن األطـراف مـن 
غـري الـدول. وباختصـار، فـإن األمـم املتحـدة تتطـور مـع الزمـن. فقـد أصبحـــت أكــثر فعاليــة، 

وأكثر شفافية وأكثر إبداعية. 
ويف السنة املاضية، عرضت على اجلمعية العامة جمموعة ثانية مـن االقتراحـات املتعلقـة  - ٩٣
بـاإلصالح، الـيت حظيـت، ويسـعدين أن أقـول ذلـك، مبوافقـة عامـة. وإين أرى أنـه جيـب علينــا 
اآلن أن نتجـاوز هـذه التغيـريات املفيـدة، لكـن اإلداريـة مـن حيـث اجلوهـر، وطـرح مزيـد مــن 
ـــة أو فعاليــة  األسـئلة األساسـية، ال عـن الطريقـة الـيت تنفـذ فيـها القـرارات فقـط، بـل عـن كفاي

اهليئات اليت من مهمتها أخذ هذه القرارات. 
جيــب أال خنجــل أو نحــرج مــن طــرح مثــل هــذه األســــئلة. فاملنظمـــة الـــيت بـــدأت  - ٩٤
ـــذه  بــ ٥١ عضـوا، أصبحـت تضـم اآلن ١٩١ عضـوا. وسـيكون مـن املسـتغرب إن مل تكـن ه
الزيادة، اليت حتظى بـالترحيب، وخاصـة ألـا تعكـس حتـرر العـامل النـامي، قـد أحدثـت ضغطـاً 

على اجلهاز، وتتطلب منا أن نفكر بوسائل ألقلمتها وحتسينها. 
ويف اجلمعية العامة، حيث يتم متثيل مجيع الدول على أساس املساواة يف السـيادة، فـإن  - ٩٥
جمرد عددها ساعد يف إصدار جدول أعمال مفعم بـالبنود الـيت إمـا أن تتداخـل أو تكـون ذات 
اهتمام لعدد قليل من الدول فقط. وتؤدي املناقشات املكـررة والعقيمـة إىل عـدم إدراج البنـود 
ذات األمهية احلقة. ويف غالب األحيان ال ميكن التوصل إال إىل قرارات تقوم على أسـاس أدىن 
قاسم مشترك، ومـا أن يتـم التوصـل إليـها فـهي حتظـى باهتمـام قليـل أو ال حتظـى بـأي اهتمـام 

وراء حدود قاعة اجلمعية العامة. 
أما يف جملس األمن واملؤسسات املالية الدولية، فإن املشكلة تكاد تكون عكس ذلـك:  - ٩٦
إذ ميكن التوصل إىل قرارات، وقد يكون هلا يف بعض احلاالت تأثري حاسـم علـى األحـداث يف 
العامل الواقعي. إال أن هذه القرارات بدأت تعوزهـا الشـرعية علـى حنـو مـتزايد يف عيـون العـامل 
النامي، الذي يشعر أن آراءه واهتماماته ليست ممثلة متثيالً كافيـاً يف صفـوف متخـذي القـرار. 
ـــه خمــالف  وأن تكويـن جملـس األمـن - الـذي مل يتغـري يف جوهـره منـذ عـام ١٩٤٥ - يبـدو أن

للحقائق اجلغرافية للقرن احلادي والعشرين. 
وإين أعتقد أن هذه التحديات ليست منيعة، إال أنه قد تكون هنـاك حاجـة إىل إجـراء  - ٩٧
إصالحات مؤسسية إذا أريد التغلب عليها. وقد عينت للتـو فريقـاً رفيـع املسـتوى السـتعراض 
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ـــري  جمـال العالقـات بأكملـها بـني األمـم املتحـدة واتمـع املـدين العـاملي. وجيـب أن يكـون النظ
ـــوازن  الرئيسـي إجـراء اسـتعراض للـهيئات الرئيسـية للمنظمـة نفسـها - فعاليتـها، متاسـكها، وت
األدوار واملسؤوليات فيما بينها. وجيـب تعزيـز اجلمعيـة العامـة؛ وينبغـي إعـادة التفكـري يف دور 
الس االقتصادي واالجتمـاعي – وبـالفعل دور األمـم املتحـدة ككـل يف الشـؤون االقتصاديـة 
ـــس  واالجتماعيـة، وعالقتـها مبؤسسـات بريتـون وودز - وتنشـيطه؛ وجيـب اسـتعراض دور جمل
الوصاية يف ضوء األمناط اجلديدة من املسؤوليات اليت أناطتـها الـدول األعضـاء بـاألمم املتحـدة 
يف السنوات األخرية؛ وجيب إصالح جملـس األمـن بطريقـة متكنـه مـن مواجهـة الطبيعـة املتغـرية 

للصراعات، والتحديات اجلديدة للسلم واألمن اليت وصفتها. 
وجتـري مناقشـة هـذه اإلصالحـــات منــذ ســنوات عديــدة. وأعتقــد أنــه ال ميكننــا أن  - ٩٨
نؤخرها أكثر من ذلك. وأقترح أن تنظر كل دولـة عضـو يف التوصـل إىل اتفـاق سـريع بشـأا 

باعتبارها من أوىل أولويات املصلحة الوطنية. 
ويسرين أن اجلمعية العامـة قـد قـررت أن تسـتعرض يف عـام ٢٠٠٥، التقـدم احملـرز يف  - ٩٩
تنفيذ االلتزامات اليت قطعت يف إعالن األلفية، على أسـاس تقريـر شـامل يقدمـه األمـني العـام؛ 
وإين إذ أرحـب، بشـكل خـاص، مالحظتـها الـواردة يف الفقـرة األخـرية مـن قرارهــا ٢٧٠/٥٧ 
الذي اعتمد مؤخرًا، بوجود جمال جلعل هذا االستعراض �حدثاً رئيسيا�. وقد ترغـب الـدول 
ـــزم  األعضـاء يف اعتبـار ذلـك التـاريخ موعـدًا ائيـاً للتوصـل إىل اتفـاق بشـأن التغيـريات الـيت يل
إدخاهلـا علـى مؤسسـاتنا الدوليـة، إذا قيـض هلـا أن تواجـه التحديـات اجلديـدة الـواردة يف هـــذا 

التقرير. 
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 مرفق 
األهداف اإلمنائية لأللفية: الغايات واملؤشرات   

القضاء على الفقر املدقع واجلوع  اهلدف ١:
التخفيـض بـالنصف بـني سـنيت ١٩٩٠ و ٢٠١٥ مـن عـدد مـن يقـل دخلـــهم  الغاية ١:

اليومي عن دوالر واحد 
 

نسبة من تقل قدرم الشرائية عن دوالر واحد يوميا (أ) (ب)  - ١
 

النسبة املئوية  
  ١٩٩٩ ١٩٩٠

٢٣,٢ ٢٩,٦ مجيع البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل 
٣,٨ ١,٢ البلدان املارة مبرحلة انتقالية يف أوروبا 

١,٩ ٢,٤ مشال أفريقيا 
٤٩,٠ ٤٧,٤ أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 

١١,١ ١١,٠ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 
١٧,٨ ٣٢,٩ شرق آسيا وأوقيانوسيا 

٣٢,٦ ٤١,٢ جنوب وسط آسيا 
١١,٠ ٢٣,٦ جنوب شرق آسيا 

٧,٥ ٢.٢ غريب آسيا 
 

فجوة الفقر  - ٢
أورد مرفق تقرير األمني العـام السـنوي السـابق (A/57/270) تقديـرات البنـك الـدويل 
على أساس البيانات القطريــة املتاحـة آنـذاك. وال توجـد إىل حـد اآلن تقديـرات أحـدث لتلـك 

املؤشرات ميكن استعماهلا يف هذا التقرير. 
نصيب أفقر خمس السكان يف االستهالك القومي  - ٣

أورد مرفق تقرير األمني العـام السـنوي السـابق (A/57/270) تقديـرات البنـك الـدويل 
على أساس البيانات القطريــة املتاحـة آنـذاك. وال توجـد إىل حـد اآلن تقديـرات أحـدث لتلـك 

املؤشرات ميكن استعماهلا يف هذا التقرير. 
 
 
 



03-4815533

A/58/323

 
التخفيـض بـالنصف بـني سـنيت ١٩٩٠ و ٢٠١٥ مـن نسـبة مــن يعــانون مــن  الغاية ٢:

اجلوع 
األطفال دون اخلامسة الذين يقلهم وزم عن الوزن الطبيعي (ب)  � ٤  

النسبة املئوية  
  ٢٠٠٠ ١٩٩٠

٢٨ ٣٣ البلدان النامية 
٩ ١٠ مشال أفريقيا 

٣١ ٣٠ أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
٨ ١١ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 

١١ ١٩ شرقي آسيا  
٤٧ ٥٣ جنوب وسط آسيا 
٢٩ ٣٨ جنوب شرقي آسيا 

١٨ ١٤ غريب آسيا 
 

نسبة من يقل استهالكهم من الطاقة الغذائية عن احلد األدىن (ب)   - ٥
 

النسبة املئوية  
  ٢٠٠٠ ١٩٩٠

٥ ٥ مشال أفريقيا 
٣٣ ٣٥ أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 

١١ ١٣ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 
١٠ ١٦ شرقي آسيا  

٢٤ ٢٥ جنوب وسط آسيا 
١٢ ١٧ جنوب شرقي آسيا 

١٠ ٧ غريب آسيا 
٢٧ ٢٥ أقيانوسيا 

   
٣٨ ٣٧ أقل البلدان منوا 

٣٣ غري متوفر البلدان النامية غري الساحلية 
٢٥ ٢٥ الدول اجلزرية الصغرية النامية 
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حتقيق تعميم التعليم االبتدائي  اهلدف ٢: 
كفالة متكن األطفال يف كـل مكـان، ذكـورا وإناثـا، مـن إمتـام مرحلـة التعليـم  الغاية ٣: 

االبتدائي حبلول عام ٢٠١٥ 
صايف معدل القيد باملدارس االبتدائية (ب)   - ٦

 

 
ـــة مــن بــني كــل  عـدد املقيديـن بـاملدارس االبتدائي

١٠٠ طفل بلغوا سن القيد  
  ٢٠٠١/٢٠٠٠ ١٩٩١/١٩٩٠

٨٣,٦ ٨١,٩ العامل 
٩٥,٦ ٩٤,٩ املناطق املتقدمة النمو  

٩٠,٦ ٨٨,٢ البلدان املارة مبرحلة انتقالية 
٨٢,١ ٧٩,٨ املناطق النامية 

٩١,٤ ٨٢,٦ مشال أفريقيا 
٥٧,٧ ٥٤,٥ أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 

٩٦,٦ ٨٦,٩ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 
٩٣,٥ ٩٧,٧ شرقي آسيا  

٧٩,٢ ٧٣,١ جنوب وسط آسيا 
٩١,٥ ٩٢,٦ جنوب شرقي آسيا 

٨٥,١ ٨١,٨ غريب آسيا 
٨٢,٩ ٧٦,٠ أوقيانوسيا 

   
٦٠,٥ ٥٣,٦ البلدان النامية غري الساحلية 

 
التالميذ الذين يبدأون الصف الدراسي األول ويبلغون الصف اخلامس  - ٧

نظرا حملدودية البيانات املتاحة على الصعيد القطري، ال ميكن وضع تقديـرات موثـوق 
ا هلذه السلسلة من البيانات على الصعيد اإلقليمي. 

 
 
 
 
 



03-4815535
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معدل اإلملام بالقراءة والكتابة للبالغني ١٥ إىل ٢٤ سنة (ب)  - ٨
 

النسبة املئوية  
  ٢٠٠٠ ١٩٩٠

٨٦,٨ ٨٤,٢ العامل 
٩٩,٧ ٩٩,٦ املناطق املتقدمة النمو 

٨٤,٤ ٨١,١ املناطق النامية 
٧٦,١ ٦٦,٣ مشال أفريقيا 

٧٦,٤ ٦٦,٥ أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
٩٥,٧ ٩٣,٤ أمريكا الالتينية 

٨٧,١ ٨٦,١ منطقة البحر الكارييب  
٩٧,٧ ٩٥,٤ شرقي آسيا  

٧٠,٨ ٦٣,٠ جنوب وسط آسيا 
٩٦,٣ ٩٤,٣ جنوب شرقي آسيا 

٨٥,٩ ٨١,٦ غريب آسيا 
٨٢,٠ ٧٧,٣ أوقيانوسيا 

   
٦٣,٦ ٥٤,٤ أقل البلدان منوا 

٧٢,٣ ٦٥,٨ البلدان النامية غري الساحلية 
٨٥,٦ ٨٥,٠ الدول اجلزرية الصغرية النامية 

 
تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة  اهلدف ٣: 

القضاء على الفوارق بني اجلنسني يف التعليم االبتدائـي والثـانوي، ويفضـل أن  الغاية ٤: 
يكـون ذلـك حبلـول سـنة ٢٠٠٥، ويف مجيـــع مســتويات التعليــم يف موعــد ال 

يتجاوز سنة ٢٠١٥ 
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نسبة الفتيات إىل الصبيان يف التعليم االبتدائي والثانوي والعايل  - ٩
املستوى االبتدائي(ب) 

 
نسبة الفتيات إىل الصبيان  
  ٢٠٠١/٢٠٠٠ ١٩٩١/١٩٩٠

٠,٩٥ ٠,٩٥ املناطق املتقدمة النمو 
٠,٨٧ ٠,٨٣ املناطق النامية 

٠,٨٨ ٠,٧٩ مشال أفريقيا 
٠,٨٧ ٠,٨٢ أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 

٠,٩٤ ٠,٩٥ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 
٠,٩٢ ٠,٨٦ شرقي آسيا 

٠,٧٩ ٠,٧٢ جنوب وسط آسيا 
٠,٩٤ ٠,٩٤ جنوب شرق آسيا 

٠,٨٥ ٠,٨٢ غريب آسيا 
٠,٨٥ ٠,٨٤ أوقيانوسيا 

 
التعليم الثانوي(ج) 

 

نسبة الفتيات إىل الصبيان  
  ١٩٩٨ ١٩٩٠

٠,٩٩ ٠,٩٨ املناطق املتقدمة النمو 
٠,٨٢ ٠,٧٢ املناطق النامية 

٠,٩٠ ٠,٧٦ مشال أفريقيا 
٠,٨٢ ٠,٧٥ أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 

١,٠٦ ١,٠٦ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 
٠,٨٢ ٠,٧٣ شرقي آسيا 

٠,٦٨ ٠,٥٩ جنوب وسط آسيا 
٠,٩٣ ٠,٨٧ جنوب شرقي آسيا 

٠,٧٤ ٠,٦٩ غريب آسيا 
٠,٩٤ ١,٠٠ أوقيانوسيا 
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التعليم العايل(ج) 
 

نسبة الفتيات إىل الصبيان  
  ١٩٩٨ ١٩٩٠

١,١٢ ١,٠٥ املناطق املتقدمة النمو 
٠,٧٥ ٠,٦٦ املناطق النامية 

٠,٧٢ ٠,٥٢ مشال أفريقيا 
٠,٦٣ ٠,٤٧ أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 

١,٠٢ ٠,٩٤ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 
٠,٥١ ٠,٤٩ شرقي آسيا 

٠,٥٨ ٠,٥٤ جنوب وسط آسيا 
١,١١ ٠,٨٢ جنوب شرق آسيا 

١,١٠ ٠,٦٦ غريب آسيا 
٠,٦٣ ٠,٨٢ أوقيانوسيا 

  
معدل اإلملام بـالقراءة والكتابـة لـدى النسـاء، مقارنـة مبعدالتـه لـدى الرجـال (١٥ إىل  - ١٠

٢٤ سنة) 
 

معدل اإلملام بالقراءة والكتابة إناث/ذكور  
  ٢٠٠٠ ١٩٩٠

١,٠٠ ١,٠٠ املناطق املتقدمة النمو 
٠,٩١ ٠,٨٩ املناطق النامية 

٠,٨٤ ٠,٧٣ مشال أفريقيا 
٠,٨٨ ٠,٧٩ أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 

١,٠١ ١,٠٠ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 
٠,٩٨ ٠,٩٦ شرقي آسيا  

٠,٨٠ ٠,٧٤ جنوب وسط آسيا 
٠,٩٩ ٠,٩٧ جنوب شرقي آسيا 

٠,٨٨ ٠,٨٣ غريب آسيا 
٠,٩٣ ٠,٩٠ أوقيانوسيا 

   
٠,٧٨ ٠,٧٠ أقل البلدان منوا 

٠,٨٥ ٠,٨٠ البلدان النامية غري الساحلية 
٠,٩٩ ٠,٩٩ الدول اجلزرية الصغرية النامية 

 
 



3803-48155
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نصيب املرأة من العمالة بأجر يف القطاع غري الزراعي(ب)(ج)  - ١١ 
النسبة املئوية  
  ٢٠٠١ ١٩٩٠

٤٤,٠ ٤١,٦ املناطق املتقدمة النمو 
٤٨,٧ ٤٨,٩ البلدان املارة مبرحلة انتقال 

٢٨,٦ ١٨,٩ أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
٢١,٢ ٢٥,١ الشرق األوسط ومشال أفريقيا 

٤٢,٤ ٣٨,٠ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 
٣١,١ ٢٩,٣ آسيا واحمليط اهلادئ 

 
عدد املقاعد اليت تشغلها نساء يف الربملانات الوطنية  - ١٢ 

النسبة املئوية  
  ٢٠٠٣ ٢٠٠٠ ١٩٩٠

١٥,١ ١٣,٥ ١٣,٢ العامل 
١٨,٦ ١٦,٧ ١٦,٢ املناطق املتقدمة النمو 

٣٩.٩ ٣٨,٩ ٣٣,٩ بلدان الشمال األورويب 
١٢,٥ ٩,٥ ٢٤,٨ البلدان املارة مبرحلة انتقالية 

١٣,٥ ١١,٩ ١١,٥ املناطق النامية 
٦,٧ ٣.٣ ٢,٦ مشال أفريقيا 

١٣,٢ ١٠,٦ ٩,٢ أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
١٧,٧ ١٥,٢ ١١,٩ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 

٢٠,٢ ١٩,٩ ٢٠,٢ شرقي آسيا  
٨,٩ ٦,٩ ٦,٢ جنوب وسط آسيا 
١٥,٠ ١٤,٦ ١٠,٤ جنوب شرقي آسيا 

٥,٦ ٥,٣ ١٠,١ غريب آسيا 
٢,٦ ٣,٩ ١,٢ أوقيانوسيا 

    
١١,١ ٧,٥ ٨,٠ أقل البلدان منوا 

١١,٤ ٧,٨ ١٤,٧ البلدان النامية غري الساحلية 
١٧,١ ١٤,٩ ١٥,١ الدول اجلزرية الصغرية النامية 

 
احلد من وفيات األطفال  اهلدف ٤:

التخفيـض بـالثلثني بـني سـنيت ١٩٩٠ و ٢٠١٥ مـن معـدل وفيـــات األطفــال  الغاية ٥:
دون اخلامسة 



03-4815539
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معدل وفيات األطفال دون اخلامسة(ب)  - ١٣ 
الوفيات لكل ٠٠٠ ١ مولود حيا  
  ٢٠٠١ ١٩٩٠

٨٢ ٩٢ العامل 
٩ ١٣ املناطق املتقدمة النمو 

٩٠ ١٠٢ املناطق النامية 
٤٣ ٨٨ مشال أفريقيا 

١٧٢ ١٧٦ أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
٣٦ ٥٤ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 

٣٦ ٤٤ شرقي آسيا  
٩٥ ١٢٥ جنوب وسط آسيا 
٥١ ٧٧ جنوب شرقي آسيا 

٦٢ ٧٠ غريب آسيا 
٧٦ ٨٥ أوقيانوسيا 

  
معدل وفيات الرضع  - ١٤

ـــرات اليونيســيف/  ) تقدي A/57/270) أورد مرفـق تقريـر األمـني العـام السـنوي السـابق
منظمة الصحة العاملية على أساس البيانات القطرية املتاحة آنذاك. وال يوجد تقديـرات أحـدث 

ميكن استعماهلا يف هذا التقرير. 
 

نسبة األطفال الذين تلقوا تلقيحا ضد احلصبة يف سنتهم األوىل  - ١٥  
النسبة املئوية  
  ٢٠٠١ ١٩٩٠

٧٢ ٧٣ العامل 
٩١ ٨٣ املناطق املتقدمة النمو 

٧٠ ٧٢ املناطق النامية 
٩٣ ٨٥ مشال أفريقيا 

٥٨ ٥٧ أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
٩١ ٧٧ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 

٧٩ ٩٨ شرقي آسيا  
٦١ ٥٩ جنوب وسط آسيا 
٧٣ ٧٢ جنوب شرقي آسيا 

٩٠ ٨٠ غريب آسيا 
٦٤ ٦٩ أوقيانوسيا 

 



4003-48155
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حتسني الصحة النفاسية  اهلدف ٥:
التخفيـض بالثالثـة أربـاع بـني ســـنيت ١٩٩٠ و ٢٠١٥ مــن معــدل الوفيــات  الغاية ٦:

النفاسية 
معدل الوفيات النفاسية(و)  - ١٦ 

معدل الوفيات النفاسية لكل ٠٠٠ ١٠٠ مولود حيا  
  ٢٠٠٠

٤٠٠ العامل 
٢٠ املناطق املتقدمة النمو 

٤٤٠ املناطق النامية 
١٣٠ مشال أفريقيا 

٩٢٠ أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
١٩٠ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 

٥٥ شرقي آسيا 
٥٢٠ جنوب وسط آسيا 
٢١٠ جنوب شرقي آسيا 

١٩٠ غرب آسيا 
٢٤٠ أقيانوسيا 

 
الوالدة مبساعدة قابلة(ب)  - ١٧ 

النسبة املئوية  
  ٢٠٠٠ ١٩٩٠

٥٢ ٤٢ املناطق النامية 
٦٤ ٣٩ مشال أفريقيا 

٤٣ ٤٠ أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
٨٥ ٧٦ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 

٧٢ ٥٣ شرقي آسيا  
٣٥ ٢٧ جنوب وسط آسيا 
٥٩ ٣٦ جنوب شرقي آسيا 

٦٤ ٥٩ غريب آسيا 

 



03-4815541
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مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز واملالريا وغريمها من األمراض    اهلدف ٦: 
وقـف انتشـــــار فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز حبلـول ســـنة ٢٠١٥ مث  الغاية ٧: 

احلد منه 
املصابون من اجلنسني بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز من البــالغني ١٥ إىل ١٩  - ١٨

سنة (ز)(ح)   
النسبة املئوية  
  ٢٠٠٢

١,٢ العامل 
٠,٥ املناطق املتقدمة النمو 

١,٤ املناطق النامية 
>٠,١ مشال أفريقيا 

٨,٥ أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
٠,٦ أمريكا الالتينية  

٢,٤ منطقة البحر الكارييب  
٠,٢ شرقي آسيا  

٠,٥ جنوب وسط آسيا 
٠,٥ جنوب شرقي آسيا 

>٠.١ غريب آسيا 

٠,٦ أوقيانوسيا 
 

استخدام الرفاالت  - ١٩ 
نسبة النساء يف سن ١٥-٢٤ الالئـى أبلغـن عـن اسـتخدام الرفـاالت يف االتصـال  (أ) 

اجلنسي مع شريك غري منتظم خالل الشهور الـ ١٢ املاضية 
 

النسبة املئوية  
  ١٩٩٦-٢٠٠١

٢١ أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
٣٦ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 

٤٠ جنوب وسط آسيا 

 



4203-48155
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ـــص  نسـبة البالغـات ١٥ إىل ٢٤ سـنة ممـن هلـن معلومـات صحيحـة عـن فـريوس نق (ب)
املناعة البشرية/األيدز 

  

 

ـــاء يف ســن ١٥-٢٤  نسـبة النس
الالئـى يعرفـن أن شـخصا يبـــدو 
ـــا  معــاىف ميكــن أن يكــون مصاب

بالفريوس/األيدز 

نسـبة النسـاء يف ســـن ١٥-
٢٤ الالئى يعرفن أن الرفال 
ميكـــــــن أن يقـــــــي مـــــــــن 

الفريوس/األيدز 
  ١٩٩٦-٢٠٠١ ١٩٩٦-٢٠٠١

٤٩ ٥١ أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
- ٧٧ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 

٦٠ - جنوب وسط آسيا 
٣٨ ٤٧ جنوب شرقي آسيا 

 
نسبة التحاق اليتامى إىل غري اليتامى باملدارس، يف سن ١٠ إىل ١٤  - ٢٠ 

  ١٩٩٦-٢٠٠١
٠,٨٥ أفريقيا (٣٨) بلدا 

 
الغاية ٨: وقف انتشار املالريا وأمراض خطرية أخرى حبلول سنة ٢٠١٥ مث احلد منه 

 
الوفيات املتصلة باملالريا(ب)(ح)  - ٢١  

 
ـــــر إىل ٤  وفيـــات األطفـــال يف ســـن صف

سنوات لكل ٠٠٠ ١٠٠ طفل 
  ٢٠٠٠

١٤٨ العامل 
صفر املناطق املتقدمة النمو 

١٦٦ املناطق النامية 
٤٧ مشال أفريقيا 

٧٩١ أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
١ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  

صفر شرقي آسيا  
٦ جنوب وسط آسيا 
٢ جنوب شرقي آسيا 

٢٦ غريب آسيا 
٢ أوقيانوسيا 
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عدد سكان املناطق املعرضة للمالريا الذين يستعملون تدابري فعالة للوقاية والعالج  - ٢٢
الوقايـة - األطفـال دون اخلامســـة الذيــن ينــامون حتــت ناموســيات معاجلــة مببيــدات  (أ)

للحشرات (ب)(ح) 
 

النسبة املئوية  
  ٢٠٠٠

٢ أفريقيا (البلدان النامية اليت تتوافر بشأا بيانات) 
  

العالج - األطفال دون اخلامسة املصابون باحلمى ويتلقون العالج املناسب  (ب)
يف معظم البلدان األفريقية اليت تتوافر بشـأا بيانـات، يعـالَج ٥٠ يف املائـة علـى األقـل 

من األطفال دون اخلامسة الذين أصيبوا مؤخرا باحلمى، بأدوية ضد املالريا. 
معدل انتشار ووفيات مرض السل  - ٢٣

(لكل ٠٠٠ ١٠٠ نسمة من السكان)  
 

معدل االنتشار(ب)(ح)  (أ)
 

  ٢٠٠١
١٢٠ العامل 

٢٣ املناطق املتقدمة النمو 
٦٦ البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية 

١٤٤ املناطق النامية 
٢٧ مشال أفريقيا 

١٩٧ أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
٤١ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 

١٨٤ شرق آسيا 
٢١٨ جنوب وسط آسيا 
١٠٨ جنوب شرق آسيا 

٤٠ غرب آسيا 
٢١٥ أوقيانوسيا    
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معدل الوفيات(ب)(ح)  (ب)
 

  ٢٠٠١
٢٦ العامل 

٥ املناطق املتقدمة النمو 
١٦ البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية 

٣١ املناطق النامية 
٥ مشال أفريقيا 

٤٦ أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
٩ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 

٤٠ شرق آسيا 
٤٧ جنوب وسط آسيا 
٢١ جنوب شرق آسيا 

٩ غرب آسيا 
٣٦ أوقيانوسيا    

حاالت مرض السل اليت اكتشفت وشفي مرضاها بدورات املعاجلة القصرية اخلاضعـة  - ٢٤
 (DOTS) للمراقبة املباشرة

 
احلـاالت اجلديـدة الـيت اكتشـفت مبوجـب دورات املعاجلـة القصـرية اخلاضعـــة  (أ)

للمراقبة املباشرة (DOTS)(ب)(ك) 
النسبة املئوية 

 ٢٠٠١ ١٩٩٥
العامل  ١١  ٣٣ 

حاالت (DOTS) اليت عوجلت بنجاح(ب)(ك)  (ب)
 ٢٠٠٠ ١٩٩٥
العامل  ٧٧  ٨٢ 

 
ضمان بيئة مستدامة  اهلدف ٧:

ـــاليف  دمـــج مبـــادئ التنميـــة املســـتدامة يف السياســـات والـــربامج القطريـــة وت الغاية ٩:–
اخلسارة يف املوارد البيئية  

نسبة املساحة من األرض املغطاة بالغابات  - ٢٥
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(النسبة املئوية)  
  ٢٠٠٠ ١٩٩٠

٢٩,٧ ٣٠,٤ العامل 
٣٤,٤ ٣٤.٢ املناطق املتقدمة النمو 

٤٠,٦ ٤٠,٢ البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية 
٢٦,٨ ٢٨,١ املناطق النامية 

١,٠ ١,٠ مشال أفريقيا 
٢٧,١ ٢٩,٣ أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 

٤٧,٨ ٥٠,١ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 
١٧,٠ ١٥,٤ شرق آسيا 

١٠,٢ ١٠,٠ جنوب وسط آسيا 
٤٨,٦ ٥٣,٩ جنوب شرق آسيا 

٤,٠ ٣,٩ غرب آسيا 
٦٥,٠ ٦٧,٣ أوقيانوسيا 
٢٧,٢ ٣٩,٤ أقل البلدان منوا 

١٦,٤ ١٦,٦ البلدان النامية غري الساحلية 
٤٩,٢ ٥٠,٧ الدول النامية اجلزرية الصغرية    

املنطقة احملمية للحفاظ على التنوع البيولوجي  - ٢٦
 

(النسبة املئوية من املساحة)  
  ٢٠٠٣ ١٩٩٠

١٠,٥ ٨,٦ املناطق املتقدمة النمو 
٣,٨ ٣,٣ مشال أفريقيا 

٨,٥ ٨,٢ أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
٩,٩ ٧,٢ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 

٧,٦ ٦,٣ شرق آسيا 
٣,٧ ٣,٤ جنوب وسط آسيا 
٥,٤ ٣,٧ جنوب شرق آسيا 

١٦,٥(ط) ٣,٤ غرب آسيا 
٢,٣ ٢,١ أوقيانوسيا    

استهالك الطاقة  - ٢٧
(االسـتهالك مبـا يعادلـه مـن النفـــط بالكيلوغرامــات لكــل ٠٠٠ ١ دوالر مــن النــاتج 

احمللي اإلمجايل (PPP))(م) 
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  ٢٠٠٠ ١٩٩٠
٢٠٤ ٢٦٥ النظم االقتصادية العالية الدخل 

٢٤٩ ٣٢٥ النظم االقتصادية املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل 
٣٤١ ٤٠١ أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 

٢٦٣ ٢٨١ الشرق األوسط ومشال أفريقيا 
١٦٤ ٢٠٣ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 

١٨١ ٢٥٧ جنوب آسيا    
انبعثـات ثـاين أكســـيد الكربــون واســتهالك مركبــات الكلوروفلوروكربــون املنضبــة  - ٢٨

لألوزون 
 

انبعاثات ثاين أكسيد الكربون(ك)  (أ)
  

(بالطن املتري من الكربون لكل فرد)  
  ١٩٩٩ ١٩٩٠

١,١٠ ١,١٦ العامل    
مركبات الكلوروفلوروكربون املنضبة لألوزون(ك)  (ب)

  
(بآالف األطنان املترية احملتملة املنضبة لألوزون) 
  ١٩٩٩ ١٩٩٠

١٢٠ ٠٦٣ ١ العامل 
٢٥ ٩٢٥ املناطق املتقدمة النمو 

١٢٠ ١٣٨ املناطق النامية   
عدد السكان الذين يستعملون الوقود الصلب(ب)(ن)  - ٢٩

 
(النسبة املئوية من اموعات األسرية)  
  ٢٠٠٠ ١٩٩٠

٧٥ ٧٥ املناطق املتقدمة النمو 
٤٠ ٤٦ مشال أفريقيا والشرق األوسط 

٧٩ ٨٢ أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
٧٩ ٨٠ آسيا 
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خفض نسبة السكان الذين ال حيصلــون بشــكل مســتدام علــى ميــاه الشــرب  الغاية ١٠:
املأمونة واملرافق الصحية األساسية، وذلك حىت عام ٢٠١٥   

احلصول بشكل مستدام على مصدر ماء حمسن(ب)  - ٣٠
 

(النسبة املئوية من السكان)  
  ٢٠٠٠ ١٩٩٠

الريف احلضر الريف احلضر  
٧١ ٩٥ ٦٤ ٩٤ العامل 

٩٤ ١٠٠ غري متاح غري متاحاملناطق املتقدمة النمو 
٦٩ ٩٢ ٦٠ ٩٢ املناطق النامية 

٨٣ ٩٥ ٨٠ ٩٤ مشال أفريقيا 
٤٥ ٨٣ ٤٠ ٨٦ أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 

٦٦ ٩٤ ٥٨ ٩٢ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
٦٦ ٩٤ ٦٠ ٩٩ شرق آسيا 

٨٠ ٩٥ ٦٦ ٩٠ جنوب وسط آسيا 
٧١ ٩١ ٦٤ ٩١ جنوب شرق آسيا 

٧١ ٨٨ غري متاح غري متاحغرب آسيا 
٤٠ ٧٦ ٣٢ ٨٨ أوقيانوسيا    

احلصول على املرافق الصحية احملسنة(ب)(س)  - ٣١
 

(النسبة املئوية من السكان)  
  ٢٠٠٠ ١٩٩٠

الريف احلضر الريف احلضر  
٤٠ ٨٥ ٢٨ ٨١ العامل 

٩٣ ١٠٠ غري متاح غري متاحاملناطق املتقدمة النمو 
٣٥ ٧٧ ٢١ ٧٠ املناطق النامية 

٨١ ٩٦ ٦٤ ٩٤ مشال أفريقيا 
٤٣ ٧٤ ٤٦ ٧٥ أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 

٥٢ ٨٦ ٤١ ٨٥ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
٢٧ ٧٠ ٢ ٥٦ شرق آسيا 

٢٥ ٧٠ ١١ ٥٢ جنوب وسط آسيا 
٥٥ ٨٠ ٤٤ ٧٣ جنوب شرق آسيا 

٦١ ٩٧ ٥٨ ٩٥ غرب آسيا 
٧١ ٨٧ ٨٠ ٩٢ أوقيانوسيا   
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حتقيق حتسن ملموس يف حياة ١٠٠ مليون من ساكين األحيــاء الفقــرية علــى  الغاية ١١:
األقل، وذلك حىت عام ٢٠٢٠   

اموعات األسرية اليت تتمتع باحليازة املضمونة(و)  - ٣٢
 

 
عدد سكان األحياء الفقرية يف املدن 

 ٢٠٠١
(النسبة املئوية) (باملاليني)  

٣١,٦ ٩٢٤ العامل 
٦,٠ ٥٤ املناطق املتقدمة النمو 

٤٣,٠ ٨٧٠ املناطق النامية 
٢٨,٢ ٢١ مشال أفريقيا 

٧١,٩ ١٦٦ أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
٣١,٩ ١٢٨ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 

٣٦,٤ ١٩٤ شرق آسيا 
٢٥,٤ ١٦ شرق آسيا، باستثناء الصني 

٥٨,٠ ٢٦٢ جنوب وسط آسيا 
٢٨,٠ ٥٧ جنوب شرق آسيا 

٣٣,١ ٤١ غرب آسيا 
٢٤,١ صفر أوقيانوسيا 

٧٨,٢ ١٤٠ أقل البلدان منوا 
٥٦,٥ ٤٧ البلدان النامية غري الساحلية 

٢٤,٤ ٧ الدول اجلزرية الصغرية النامية    
إقامة شراكة عاملية من أجل التنمية    اهلدف ٨:

املضــي يف إنشــاء نظــام جتــاري ومــايل مفتــوح ال متيــيزي قـــائم علـــى القواعـــد  الغاية ١٢:
وميكن التنبؤ به، ويتضمن هذا: التزاما باحلكم الصاحل، والتنمية، واحلد مــن 

الفقر – على الصعيدين الوطين والدويل   
تلبية االحتياجات اخلاصة ألقل البلدان منوا، ويتضمن هــذا: الوصــول بــدون  الغاية ١٣:
تعرفة وال حصص إىل صادرات أقل البلدان منوا؛ وحتسني برنــامج التخفيــف 
مــن عــبء الديــون بالنســبة للبلــدان الفقــرية املثقلــة بــالديون، وإلغــاء الديــون 
الثنائية الرمسية؛ وتقدمي مســاعدة إمنائيــة رمسيــة أكــثر ســخاء للبلــدان امللتزمــة 

باحلد من الفقر   
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تلبية االحتياجات اخلاصة للبلــدان غــري الســاحلية والــدول اجلزريــة الصغــرية  الغاية ١٤:
النامية (عن طريق برنـــامج عمــل التنميــة املســتدامة للــدول اجلزريــة الصغــرية 

النامية ونتائج الدورة االستثنائية الثانية والعشرين للجمعية العامة)   
املعاجلة الشاملة ملشاكل ديون البلدان النامية عن طريــق اختــاذ تدابــري وطنيــة  الغاية ١٥:

ودولية جلعل الديون حمتملة يف األجل الطويل   
املساعدة اإلمنائية الرمسية الصافية، واإلمجالية، وألقل البلدان منوا  - ٣٣

املساعدة السنوية اإلمجالية  (أ)
 

(بباليني الدوالرات األمريكية)  
  ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ١٩٩٠

٥٧,٠ ٥٢,٣ ٥٣,٠ جلميع البلدان النامية 
غري متاح ١١,٨ ١٤,٤ ألقل البلدان منوا    

نصيـب الدخـل القومـي اإلمجـايل ملـاحني منظمـــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان  (ب)
االقتصادي/جلنة املساعدة اإلمنائية 

 
(النسبة املئوية)  
  ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ١٩٩٠

٠,٢٣ ٠,٢٢ ٠,٣٣ جلميع البلدان النامية 
غري متاح ٠,٠٥ ٠,٠٩ ألقل البلدان منوا   

املساعدة اإلمنائية الرمسية الثنائية واملوزعة قطاعيا من ماحني منظمة التعاون والتنميـة يف  - ٣٤
امليدان االقتصادي/جلنة املساعدة اإلمنائية للخدمات االجتماعيـة األساسـية (التعليـم األساسـي، 

والرعاية الصحية األولية، والتغذية، واملياه املأمونة، واملرافق الصحية)(ب) 
(النسبة املئوية)  
 ٢٠٠٠-١٩٩٦٢٠٠١-١٩٩٧
  ١٥ ٩   

املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة الثنائيـة غـري املقيـدة مـن مـاحني منظمـة التعـــاون والتنميــة يف  - ٣٥
امليدان االقتصادي/جلنة املساعدة اإلمنائية(ب) 
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(النسبة املئوية)  
  ٢٠٠١ ١٩٩٠
  ٧٩,١ ٦٧,٦   

املساعدة اإلمنائية الرمسية اليت تلقتها البلدان غري الساحلية(ب)  - ٣٦
(النسبة املئوية للدخل القومي اإلمجايل للبلدان املستفيدة) 
  ٢٠٠١ ١٩٩٠ 
  ٦,٤ ٦,٠   

املساعدة اإلمنائية الرمسية اليت تلقتها الدول اجلزرية الصغرية النامية(ب)  - ٣٧
(النسبة املئوية للدخل القومي اإلمجايل للبلدان املستفيدة) 
  ٢٠٠١ ١٩٩٠ 
  ٠,٩ ٢,٦   

مستوردات البلدان املتقدمة النمو من البلدان النامية املعفاة من الرسوم اجلمركية(ب)  - ٣٨
 

(النسبة املئوية للقيمة)  
  ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٦

باستثناء األسلحة     (أ)
٦٥,٧ ٦٢,٨ ٥٤,٨ البلدان النامية 

٧٥,٣ ٧٥,٤ ٧١,٥ أقل البلدان منوا 
باستثناء األسلحة والنفط     (ب)

٦٦,٠ ٦٥,١ ٥٦,٨ البلدان النامية 
٦٩,١ ٧٠,٥ ٨١,١ أقل البلدان منوا    

التعريفــة الوســطية الــيت تفرضــها البلــدان املتقدمــة النمــو علــــى املنتجـــات الزراعيـــة  - ٣٩
واألنسجة واأللبسة املستوردة من البلدان النامية(ب) 
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(النسبة املئوية)  
  ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٦

الزراعة     (أ)
١٠,١ ١٠,٦ ١٠,٥ البلدان النامية 

٣,٢ ٥,٣ ٦,٣ أقل البلدان منوا 
األنسجة     (ب)

٦,٧ ٧,٠ ٧,٦ البلدان النامية 
٤,٥ ٤,٧ ٥,٠ أقل البلدان منوا 

األلبسة     (ج)
١٠,٨ ١١,٥ ١٢,٠ البلدان النامية 

٨,٥ ٨,٦ ٩,١ أقل البلدان منوا   
الدعم املقدم للزراعة احمللية من البلدان املتقدمة النمو(ب)  - ٤٠

 
(النسبة املئوية من الناتج احمللي اإلمجايل)  
  ٢٠٠٢ ١٩٩٠ 
  ١,٢ ١,٩  

املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة لبناء القدرة التجارية  - ٤١
(النسبة موع املساعدة اإلمنائية الرمسية للبلدان املستفيدة) 
  ٢٠٠١

٢,٤ العامل 
٢,٠ األمريكتان 

١,٧ أوروبا 
٢,٧ أفريقيا 
٢,٠ آسيا 

٠,٢ أوقيانوسيا 
٤,٠ الربامج العاملية   

البلدان اليت وصلت إىل نقطـة القـرار ونقطـة اإلجنـاز املتعلقتـني بـالبلدان الفقـرية املثقلـة  - ٤٢
بالديون 
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(الرقم التراكمي)  
 ٢٠٠٣(ع) ٢٠٠٠  

 ٢٦ ٢٢ البلدان اليت وصلت إىل نقطة القرار 
   ٨ ١ البلدان اليت وصلت إىل نقطة اإلجناز 

التخفيف من عبء الديـون الـذي مت يف إطـار املبـادرة املتعلقـة بـالبلدان الفقـرية املثقلـة  - ٤٣
بالديون 

 
(بباليني الدوالرات األمريكية (تراكمية))  
 ٢٠٠٣(ع) ٢٠٠٠  
  ٤١ ٣٤   

خدمة الديون بالنسـبة إىل صـادرات السـلع واخلدمـات مـن البلـدان املنخفضـة الدخـل  - ٤٤
واملتوسطة الدخل. 

يقدم مرفق تقرير األمني العام السنوي السابق (A/57/270)، تقديرات البنك العاملي – 
صندوق النقد الدويل باالسـتناد إىل املعلومـات القطريـة املتوفـرة يف ذاك الوقـت. ومل تتوفـر أيـة 

تقديرات جديدة من أجل التقرير احلايل.  
وضع وتنفيذ استراتيجيات من أجــل توفــري العمــل الالئــق واملنتــج للشــباب،  الغاية ١٦:

وذلك بالتعاون مع البلدان النامية   
معدل البطالة بني الذين تتراوح أعمارهم بني ١٥ و ٢٤ سنة(د)  - ٤٥

 

(النسبة املئوية)  
  ١٩٩٩ ١٩٩٥

١٠,٤ ١٠,٠ العامل 
١٢,٨ ١٤,٦ املناطق املتقدمة النمو 

١٨,١ ١٧,٠ البلدان اليت متر بفترة انتقالية 
١١,٩(ز) ٧,٦(ز) أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 

٢٦,٢(ز) ٢٥,٧(ز) الشرق األوسط ومشال أفريقيا 
١٥,٢ ١٢,١ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 

١٠,٤ ٩,٩ آسيا واحمليط اهلادئ    
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توفــري احلصــول علــى األدويــة األساســية بتكلفــة حمتملــة يف البلـــدان الناميـــة،  الغاية ١٧:
وذلك بالتعاون مع شركات الصيدلة   

عدد السكان الذين حيصلون على األدوية األساسية بتكلفة حمتملة وبشكل مستدام  - ٤٦
يقدم مرفق تقرير األمني العام السنوي السابق (A/57/270)، تقديرات منظمة الصحـة 
العاملية باالستناد إىل املعلومات القطرية املتوفرة يف ذاك الوقت. ومل تتوفر أية تقديرات جديـدة 

من أجل التقرير احلايل. 
توفري فوائد التكنولوجيات اجلديدة، وخباصة املعلومات واالتصاالت، وذلك  الغاية ١٨:

بالتعاون مع القطاع اخلاص   
اخلطوط اهلاتفية واهلواتف اخللوية(ب)   - ٤٧

 
(العدد لكل ١٠٠ نسمة من السكان)  
  ٢٠٠٢ ١٩٩٠

٣٦,٨ ١٠,١ العامل 
١٠٣,٤ ٣٨,١ املناطق املتقدمة النمو 

٢٠,٨ ٢,٤ املناطق النامية 
١٧,٩ ٢,٩ مشال أفريقيا 

٥,٥ ١,١ أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
٣٦,٤ ٦,٤ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 

٣٧,٨ ٢,٤ شرق آسيا 
٥,٨ ١,٠ جنوب وسط آسيا 
١٦,٣ ١,٤ جنوب شرق آسيا 

٤١,٥ ١٠,٠ غرب آسيا 
٩,٧ ٣,٤ أوقيانوسيا    

مستعملو احلواسيب الشخصية وشبكة اإلنترنت  - ٤٨
احلواسيب الشخصية(ب)   (أ)

 
(العدد لكل ١٠٠ نسمة من السكان)  
  ٢٠٠٢ ١٩٩٠

٩.٩ ٢,٥ العامل 
٣٦,٤ ٨,٩ املناطق املتقدمة النمو 

٣,٢ ٠,٣ املناطق النامية 



5403-48155

A/58/323

(العدد لكل ١٠٠ نسمة من السكان)  
  ٢٠٠٢ ١٩٩٠

١,٧ ٠,١ مشال أفريقيا 
١,٢ ٠,٣ أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 

٦,٩ ٠,٦ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 
٥,٠ ٠,٣ شرق آسيا 

١,٠ ٠,٠ جنوب وسط آسيا 
٢,٦ ٠,٠ جنوب شرق آسيا 

٥,١ ١,٢ غرب آسيا 
٥,٨ ٠,٠ أوقيانوسيا    

مستعملو شبكة اإلنترنت(ب)   (ب)
 

(العدد لكل ١٠٠ نسمة من السكان)  
  ٢٠٠٢ ١٩٩٠

٩,٨ ٠,٣ العامل 
٣٣,٤ ٠,٣ املناطق املتقدمة النمو 

٤,١ - املناطق النامية 
١,٧ - مشال أفريقيا 

١,١ - أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
٧,٦ - أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 

٦,٩ - شرق آسيا 
٠,٨ - جنوب وسط آسيا 
٥,٦ - جنوب شرق آسيا 

٦,٣ - غرب آسيا 
٣,٢ - أوقيانوسيا   
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احلواشي 
لالطــالع علــــى تكويــــن املناطــــق حســـب القطـــــر واملنطقــــة والتصنيفـات األخـرى املسـتخدمة 
ـــــــي فــــــــــي املوقــــــع علــــــى الشــــــبكة:  هنــــــــا، انظـــــــــر مرفـــــق اجلـــــدول العـــــاملي واإلقليم

 .http://unstats.un.org/unsd/mi/mi_worldregn.asp

احلرفان �غ م� يشريان إىل أن املعلومات املعلومات غري متوفرة. 
تشري إىل أن ما استخدم هو أقل من نصف الوحدة.  �-�

عبـارة �مـاحنو منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي/جلنـة املســـاعدة اإلمنائيــة� تشــري إىل 
البلدان األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف اال االقتصادي وجلنة املساعدة اإلمنائية. 

تتصـل املعلومـات بـالبلدان الـيت صنفـها البنـك الـدويل بلدانـا منخفضـة الدخـــل ومتوســطة الدخــل.  (أ)
أما البلدان العالية الدخل فمستبعدة من هذه التقديرات. 

قد ختتلف بعض التقديرات املتعلقة بسنوات معينة عن التقديرات املقدمة يف مرفق تقرير األمني العام  (ب)
السنوي السابق، (A/57/270)، حيث روعيت املعلومات القطرية املتوفرة حديثا. 

السلسلة املبينة هنا هلذا املؤشر، ١٩٩٠-١٩٩٨، هي السلسلة ذاا املقدمـة يف مرفـق تقريـر األمـني  (ج)
العام السنوي للسنة املنصرمة، (A/57/270). وبسبب إدخال تصنيف التعليم الدويل املوحد املنقح يف 
عام ١٩٩٧، تقوم اليونسكو بإعادة تقدير السلسلة الزمنيـة مـن أجـل الفـترة مـن عـام ١٩٩٠ حـىت 
الوقت احلاضر. والتقديرات اجلديدة هذه، مبا يف ذلك السنوات منذ عام ١٩٩٨، مل تتوفر بعد مـن 

أجل املناطق. 
املناطق حسب تصنيف منظمة العمل الدولية.  (د)

الدامنرك، وفنلندا، وآيسلندا، والنرويج، والسويد.  (هـ)
اسـتكملت التقديـرات مـن مرفـق تقريـر األمـني العـام السـنوي السـابق، (A/57/270)، باالســتناد إىل  (و)
ـــوق يف الوقــت  أحـدث املعلومـات املتوفـرة. بيـد أنـه ال ميكـن تقديـر االجتاهـات الزمنيـة بشـكل موث

احلاضر باملعلومات املتوفرة حاليا.  
وسع املؤشر ١٨ كي يشمل جمموع السكان البالغني الذين تتراوح أعمارهم بني ١٥ و ٤٩ سنة.   (ز)

ال ميكن تقدير االجتاهات الزمنية بشكل موثوق يف الوقت احلاضر باملعلومات املتوفرة حاليا.  (ح)
أضيفت السلسلة عمال مبرفق تقرير األمني العام السنوي السابق، (A/57/270، احلاشيتان ح و ط).  (ط)
تشري املعلومات إىل دراسات استقصائية جرت يف سنوات خمتلفة ضمن الفترة ١٩٩٦-٢٠٠١.   (ي)

ال ميكن تقدير هذه السلسلة بشكل موثوق على املسـتوى اإلقليمـي بسـبب قلـة املعلومـات املتوفـرة  (ك)
على املستوى القطري. 

يشمل هذا منطقة حممية كبـرية (مسـاحتها ٠٠٠ ٦٤٠ كيلومـتر مربـع) أنشـئت يف اململكـة العربيـة  (ل)
السعودية يف عام ١٩٩٤.  

تصنيف البنك الدويل.  (م)
التصنيف اإلقليمي حسب منظمة الصحة العاملية.   (ن)

وسع هــذا املؤشـر كـي يشـمل حتسـني املرافـق الصحيـة يف املنـاطق احلضريـة والريفيـة، وذلـك عمـال  (س)
بإعالن جوهانسربغ للتنمية املستدامة. 

حىت ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٣.   (ع)
تستند هذه التقديرات إىل معلومات حمدودة.  (ف)

 


