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 مقدمة - أوال 
لعـامل يف مـؤمتر     ، الـذي اعتمـده زعمـاء ا       )١( بشـأن األلفيـة     األمـم املتحـدة    يلخص إعالن   - ١

وقـد حتـدث    . ، تطلعـات اجملتمـع الـدويل يف القـرن اجلديـد           ٢٠٠٠ يف عام    األلفية لألمم املتحدة  
اإلعــالن عــن عــامل توحــده قــيم مشــتركة، ويســعى جاهــدا بعزميــة متجــددة إىل حتقيــق الســالم   

 .ومعايري حياة كرمية لكل رجل وامرأة وطفل
ســبتمرب / أيلــول١١ أن هجمــات (A/58/323) وقــد ذكــرت يف تقريــري الســنة املاضــية - ٢

 ،وأدت احلــرب يف العــراق. ، ومــا تالهــا زعزعــت شــعورنا بوحــدة اهلــدف   اإلرهابيــة٢٠٠١
 إىل انقســام اجملتمــع الــدويل انقســاما عميقــا، وكشــفت الغطــاء عــن اخلالفــات    ،بوجــه خــاص

لتهديـدات   يف مواجهـة ا جلمـاعي األساسية بني أعضاء األمم املتحدة بشأن كيفية ضـمان أمننـا ا     
وقد حجبـت هـذه املشـاغل إىل حـد     . املتصاعدة اليت يشكلها اإلرهاب وأسلحة الدمار الشامل  

متالزمـة نقـص املناعـة املكتسـب     / ابتداء بفريوس نقص املناعـة البشـرية       - كبري القضايا األخرى  
ى حيـاة    على الرغم مما هلذه القضايا مـن أثـر علـ           -  وانتهاء بالفقر املدقع وتدهور البيئة     )اإليدز(

 .مئات املاليني من البشر يف كل يوم
ومـن اجلـوهري    . األخرية حققنا بعض التقدم حنو حل خالفاتنا       ١٢لـ  وخالل األشهر ا   - ٣

أن نواصــل الســري علــى هــذا الــدرب، ألن وحــدة اجملتمــع الــدويل هــي الســبيل الوحيــد للعمــل   
 الــيت ينطــوي عليهــا إعــالن  بفعاليــة جملاهبــة العقبــات الكــثرية الــيت تعتــرض طريــق حتقيــق الرؤيــة  

وقد حصلت عدة تطورات منـذ تقـدمي تقريـري األخـري جتسـد عظـم املهـام الـيت يـتعني                      . األلفية
 .علينا االضطالع هبا

ويظــل الوضــع يف العــراق يشــكل حتــديا رئيســيا للشــعب العراقــي، وكــذلك للمجتمــع  - ٤
ق بصــورة رمسيــة يف  وقــد آذنــت هنايــة االحــتالل وإعــادة الســيادة إىل العــرا      . الــدويل ككــل 

وأمام احلكومـة   .  ببدء مرحلة جديدة من العملية االنتقالية يف العراق        ٢٠٠٤يونيه  /حزيران ٢٨
االنتقالية العراقيـة اآلن فرصـة سـاحنة ملـد يـدها إىل مجيـع العـراقيني بغيـة ضـم الـبالد حتـت رايـة                           

ك رؤى كــثرية ولكــن هنــا. ســس العــراق اجلديــد  أُإلرســاءالوحــدة الوطنيــة واملصــاحلة، ســعيا  
متنافسة بني العراقيني، كما يهدد جو العنف املستمر بإعاقة عملية بنـاء املؤسسـات الدميقراطيـة       

 .من خالل إجراء انتخابات، واعتماد دستور جديد
املنصـرمة األعـداد الكـبرية مـن         ١٢ـ  الـ األشـهر   ومن أشد الظـواهر إثـارة للقلـق خـالل            - ٥

 يف بلــدان ولكــنداخــل العــراق لــيس فقــط  اإلرهابيــة،  راحــوا ضــحية لألعمــالناملــدنيني الــذي
ــدةأخــرى ــات الكــربى   .  عدي ــيت تســتهدف وتشــكل اهلجم ــد   ال ــدنيني يف اســطنبول ومدري  امل

 .تذكارا كئيبا لنطاق وخطورة التحديات اليت نواجههاوموسكو والرياض وحيفا 
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ــام األخــري شــبح      - ٦ ــا خــالل الع ــة ل  وكــذلك رأين ــرية واملنهجي ــهاكات اخلط ــانون االنت لق
فقـد أدت  .  مرة أخـرى يف منطقـة دارفـور بالسـودان          ريهيطل بوجهه الك  اإلنساين الدويل الذي    

االنتــهاكات املتفشــية حلقــوق اإلنســان، مبــا فيهــا عمليــات التشــريد القســري، والقتــل دون         
، باإلضافة إىل سوء التغذية واألمـراض       نسنوع اجل على أساس   القائم  حماكمة، والعنف اجلنسي    

األساسية، واليت كان ميكن الوقاية منـها،       الصحية   عن احلرمان من الغذاء واملاء والنظافة        النامجة
 لـيس فقـط  إىل إزهاق عشرات األلوف من األرواح وتشريد أكثر من مليون شـخص آخـرين،              

وجيـب علينـا أال ننتظـر حـىت تتجسـد أسـوأ خماوفنـا        .  البلدان اجملـاورة   ولكن أيضا يف  يف الداخل   
ل قــوى اجملتمــع الــدويل مــن أجــل وضــع حــد فــوري وهنــائي هلــذه  امــ نســخر كبالفعــل قبــل أن

وإذا مل نتخذ إجراء هبذا الصـدد، فإننـا ال نفقـد أرواحـا فحسـب بـل سـنفقد كـذلك                      . الفظائع
 عليهـا ميثـاق األمـم املتحـدة واإلعـالن           مقوالوضع يف دارفور يهدد املُثُل اليت ي      ف. كل مصداقيتنا 

 .صميمالبشأن األلفية يف 
 املاضـية مـا يـدعو إىل االطمئنـان إطالقـا بالنسـبة حلالـة                ١٢لـ  وليس يف سجل األشهر ا     - ٧

ويكفــي أن نــورد مثــاال واحــدا فقــط، فقــد بلــغ عــدد اإلصــابات اجلديــدة  . أفقــر ســكان العــامل
اإليدز خـالل السـنة التقومييـة املاضـية حـدا أعلـى ممـا بلغـه يف أي               /بفريوس نقص املناعة البشرية   

لسابقة، مما يـثري شـكوكا حقيقيـة حـول إمكانيـات التنميـة يف أقـاليم برمتـها مـن                     من السنوات ا  
ــدة بفــريوس نقــص املناعــة   .العــامل، يعــد ســكاهنا مبئــات املاليــني    ومعــدل منــو اإلصــابات اجلدي

حــدا  ههتديــدا لفــرص التنميــة يف أفريقيــا، بلغــت معدالتــالبشــرية والــذي شــكّل منــذ أمــد بعيــد 
ــا الشــرقية خــالل الســنة املاضــية  ووأوريف أجــزاء مــن آســيا  مفزعــا  ــر النمــو  . ب وميكــن أن يتعث

. ذا االجتـاه املقلـق    التصـدي بفعاليـة هلـ     االقتصادي والتنمية االجتماعية  إقليميا وعامليا إذا مل يتم          
لأللفيـة علـى    األخـرى    حتقيـق مجيـع األهـداف اإلمنائيـة           يف الواقـع    يعتمـد  ،ويف بعض أحناء العامل   

 .نطاق الوباء وتوفري العالج للمصابنيعمل أكثر حزما حلصر 
 أشـكال متعـددة، ولكـن      يفالعوائق أمام حتقيق أهـداف اإلعـالن بشـأن األلفيـة            وتظهر   - ٨

املنجـزة  األفرع من الثاين إىل الرابع أدناه النتـائج         وسأستعرض يف   . التغلب عليها ليس مستحيال   
؛ )الفــرع الثــاين (ميــة الدوليــةحفــظ الســالم وكــبح اجلر: يف تنفيــذ اإلعــالن يف بعــض اجملــاالت 

ويبني هـذا التقريـر     . )الفرع الرابع  ( ومحاية الضعفاء  ؛)الفرع الثالث  (األهداف اإلمنائية لأللفية  و
والتقــارير الســابقة لــه بوضــوح أن حتقيــق التقــدم ممكــن، وأن اخلطــوات الــالزم اختاذهــا حمــددة   

 .حتديدا جيدا
ة الضرورية لتحقيق تقدم حقيقي يف مكافحـة        وحنن منلك املعرفة واألدوات التكنولوجي     - ٩

وقد تضمنت اسـتنتاجات اللجنـة العامليـة املعنيـة     . كثر عدالالفقر وتقاسم فوائد العوملة بصورة أ   
ــة، الــيت ُنشــرت يف شــباط   ــة للعومل ــر /باألبعــاد االجتماعي ــدة تســتحق  ٢٠٠٤فرباي  أفكــارا جدي
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ــة ــيت وضــعتها املــ    . )٢(الدراس ــتراتيجيات ال ــل االس ــي تكم ــم املتحــدة   وه ؤمترات الرئيســية لألم
املعروضــة املنعقــدة خــالل العقــد املاضــي وتناولــت كافــة جمــاالت التنميــة والقضــايا االجتماعيــة 

 .علينا
 أمامنا سبل كثرية متاحة لتعزيـز األمـن اجلمـاعي، ومعاجلـة التهديـدات الكـثرية                 باملثلو - ١٠

 الرفيـع املسـتوى املعـين بالتهديـدات         الفريـق وسـيقدم   . اليت تعترض طريقنا، بصورة أكثـر فعاليـة       
 اسـتنتاجاته وتوصـياته     ٢٠٠٣نـوفمرب   / الذي عينته يف شـهر تشـرين الثـاين         ،والتحديات والتغيري 
وأنـا علـى ثقـة مـن أن تقريـره سيسـاعدنا علـى التوصـل                 . ٢٠٠٤ ديسمرب/إيلّ يف كانون األول   

 .مللعإرادة اإىل توافق يف اآلراء بشأن سبل املضي قُُدما، إن وجدت 
واملعرفة والقدرات واإلرادة السياسـية علـى تـوفري مـوارد كافيـة تشـكل مجيعـا عناصـر                    - ١١

وكذلك سأذكر عنصرا آخـرا يتسـم       . ية مساع ناجحة لتنفيذ اإلعالن بشأن األلفية      ألضرورية  
 .بنفس القدر من األمهية، وهو احترام سيادة القانون

ع الــدويل إىل إطــار فعــال مــن القواعــد واآلن أكثــر مــن أي وقــت مضــى، حيتــاج اجملتمــ - ١٢
. الرئيســية يف العالقــات الدوليــةالفاعلــة األطــراف تشــكل لتنظــيم ســلوك الــدول، الــيت ال تــزال 

وقواعد القانون الدويل اليت ُوضعت حىت اآلن هي تراث مثني من املاضي وهـي حجـر األسـاس                  
رمسيـا علـى أهـم هـذه القواعـد،          وقـد اتُّفـق     . الذي يستند إليه التعاون الدويل يف الوقت احلاضر       

 .بتكرارهامثل ميثاق األمم املتحدة بعد وقوع مآس ينبغي أال ُيسمح 
جملتمــع الــدويل أن يعــي احلاجــة إىل احتــرام ســيادة القــانون   علــى ايــتعنيوهلــذا الســبب  - ١٣

 بــدءا حبفــظ الســالم واألمــن الــدوليني وانتــهاء بتنظــيم  -يف مجيــع اجملــاالت  -الــدويل وتعزيــزه 
 .لتجارة الدولية ومحاية حقوق اإلنسانا

. ضـغوطا علـى املعـايري القانونيـة الراسـخة     حدث التحديات األمنية اجلديدة    وكثريا ما تُ   - ١٤
. ويف تلــك الظــروف يصــبح الســعي لضــمان ســيادة القــانون أكثــر أمهيــة مــن أي وقــت مضــى  

وأية تضحية حبقـوق    . وجيب مكافحة اإلرهاب بطريقة تعزز هذه املساعي بدال من أن ُتضعفها          
اإلنسان يف معرض مكافحة اإلرهاب من شأهنا أن حتط من قـدرنا مجيعـا، كمـا أهنـا تقلـل مـن                      

ومـن واجــب  . وجيـب التقيـد بقـوانني احلـرب    . احتمـاالت النجـاح يف مكافحـة وبـاء اإلرهـاب     
 الدول احترام القانون اإلنساين وضمان احترامه يف ظل الظروف اجلديـدة واملعقـدة الـيت تسـود                

وجيب وضع قـوانني جديـدة حيثمـا دعـت احلاجـة، وفقـا للمعـايري             . الرتاعات املسلحة املعاصرة  
 .اليت تنظم عملية سن القوانني

وبعــد عــام مــن اليــوم ســتعود أمــم العــامل إىل االجتمــاع الســتعراض التقــدم احملــرز حنــو   - ١٥
 اجملـتمعني سـتكون   وال شك أن النتائج املعروضـة علـى  . ٢٠٠٠حتقيق األهداف احملددة يف عام  
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وسيكون هناك تقدم ملحوظ ودواع لألمل يف بعض اجملاالت، غري أن جمـاالت أخـرى            . متباينة
وجيـب أن يكـون احلـدث الرفيـع املسـتوى يف عـام              . ستكون قد شهدت ركودا أو حىت تقهقرا      

بـل ينبغـي انتـهاز الفرصـة إلعطـاء زخـم            .  احلـال   من جمرد فرصـة للتأَمُّـل يف واقـع          أكثر ٢٠٠٥
وآمل أمال صادقا أال ُتفَوَّت الفرصة لتدعيم األمـم املتحـدة           . ديد هلذا املشروع األلفي العظيم    ج

 .احتياجات العصرمع  املنظمة هي األداة اليت ينبغي أن تتطور وتتكيف ألننفسها، 
 حتقيـق بالتقدم الكمـي حنـو      كلية  جناحنا يف جتسيد رؤية اإلعالن بشأن األلفية        ال ُيقاس    - ١٦

مـن أهـداف اإلعـالن يف سـنة معينـة، بـل ُيقـاس أيضـا بكيفيـة اسـتجابتنا لألزمـات                       كل هـدف    
فإذا مسحنـا هلـذه النكسـات أن تشـكل السـمة املميـزة جلهودنـا، فإننـا                  . والتحديات عندما تنشأ  

أما إذا استفدنا من هذه الفـرص لشـحذ اهلمـم وتعبئـة املـوارد،             . حمالة سنخذل شعوب العامل    ال
 .لى التحدياتفسنكون قد انتصرنا ع

 
 السالم واألمن - ثانيا 

لـن نـدخر جهـدا يف       ” :مبـا يلـي   تعهد رؤساء الدول واحلكومات يف مؤمتر قمة األلفيـة           - ١٧
سبيل ختليص شعوبنا من ويالت احلروب، سواء داخل الدول أو فيما بينـها، الـيت أودت حبيـاة                  

العهد، عقـدوا العـزم علـى        بذلكوللوفاء  . )٣(“ ماليني شخص يف العقد األخري     مخسةأكثر من   
حلفـظ السـالم واألمـن بطريقـة أكثـر          وأدوات  أن يوفروا لألمـم املتحـدة مـا حتتاجـه مـن مـوارد               

عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم أداة هامة ضـمن اجلهـود الدوليـة علـى هـذا                 تعترب  و. فعالية
ى هتيئـة الظـروف     فهي تساعد على استقرار الدول اخلارجة من الرتاعات املسلحة وعل         . الصعيد

 . والتنميةستدامالالزمة للسالم امل
ومنذ تقـدمي تقريـري األخـري حققـت عمليـات األمـم املتحـدة حلفـظ السـالم جناحـات                      - ١٨

ففي مواجهة عقبات كبرية، وعلى الرغم من النكسـات، حققـت البعثـات يف إثيوبيـا           . ملموسة
.  عمليـات سـالم معقـدة وهشـة        وإريتريا، وأفغانستان، وجورجيا، وكوسوفو تقدما يف تسـهيل       

ــور   ــتني يف ســرياليون وتيم ــيص البعث ــو  . شــيت حســب اخلطــة  يل - ومت تقل ــة الكونغ ويف مجهوري
ــة  ــن      جــرى توســيع نطــاق   الدميقراطي ــرغم م ــى ال ــها، وعل ــززت واليت ــم املتحــدة وُع ــة األم بعث

ل التحديات اليت تواجهها سلطة احلكومة االنتقالية، ظلت عمليـة السـالم علـى مسـارها وحصـ         
 أُنشــئت بعثــة ،٢٠٠٣وخــالل النصــف الثــاين مــن عــام . تقــدم مرحلــي حنــو حتقيــق االســتقرار

 .يا وكوت ديفوارجديدة يف كل من ليرب
وتلــت هــذه الزيــادة يف األنشــطة موجــة مــن الطلبــات لعمليــات حفــظ الســالم التابعــة   - ١٩

 عمليـة حفـظ   ١٣ ففي بداية السنة كانت األمـم املتحـدة تـدير   .  ٢٠٠٤لألمم املتحدة يف عام  
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 طُلـب مـن املنظمـة توسـيع      ،وخـالل األشـهر السـتة التاليـة       .  سياسـية خاصـة     بعثـة  ١٥ سالم، و 
 يف نفــس ،عمليــة حفــظ الســالم التابعــة هلــا يف كــوت ديفــوار، وإيفــاد بعثــات جديــدة   نطــاق 
وبطلــب مــن جملــس األمــن أو حتســبا لالحتياجــات   .  إىل كــل مــن هــاييت وبورونــدي ،الوقــت

 كــل مــن يفجديــدة لعمليــات كــبرية ملســتقبل القريــب، خططــت املنظمــة أيضــا  التشــغيلية يف ا
 . أو لتوسيع نطاقهاالعراق والسودان

وهذه الطفرة يف طلب عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم تشكل دلـيال مبشـرا علـى                 - ٢٠
غـري أن   . لرتاعـات بطريقـة سـلمية     ا حـل توافر فرص جديدة للمجتمـع الـدويل للمسـاعدة علـى            

الفرص ال ميكن انتهازها إال إذا أخـذت االلتزامـات الضـرورية السياسـية واملاليـة واملتعلقـة                  هذه  
ويعتمـد النجـاح لـيس فقـط علـى          .  ومتت متابعة كل عمليـة سـالم إىل هنايتـها          ،باملوارد البشرية 

تنفيذ واليات عمليات حفظ السالم، بل وكذلك علـى تقـدمي مسـاعدة مضـطردة علـى املـدى              
ويتطلـب ذلـك العمـل      . ستمرار التقدم احملرز خالل فترة عمليـة حفـظ السـالم          الطويل لضمان ا  

مع املؤسسات التمثيلية احمللية لتعزيز احلكم الرشيد، وتوطيد سـيادة القـانون، وإصـالح هياكـل            
أفـراد حفـظ    وكمـا تـذكرنا بـذلك مـثال عـودة           . أمن الدولة ودعم التنمية االقتصادية املسـتدامة      

 إذا أُريد للسـالم     ستمر على نفس النهج   ، فإن األمم املتحدة ينبغي أن ت      إىل هاييت السالم مؤخرا   
 .اهلش املصاحب لبدء عمليات السالم أن يتوطد وحيقق نتائج ال رجعة فيها

احملتملـة إىل أن زيـادة      أو  وتشري التقديرات املستخدمة يف التخطيط للعمليـات اجلديـدة           - ٢١
وميكـن  . ملتحـدة علـى االسـتجابة وتتجاوزهـا     قـدرات األمـم ا   تتمـدد إىل حـدود    الطلب سـوف    

 مشلـت عمليـات   ٢٠٠٤ففـي بدايـة عـام      . فهم مدى صعوبة املهمـة مـن خـالل مقارنـة بسـيطة            
 مراقـب   ٢ ٠٠٠شـرطي مـدين، و       ٤ ٥٠٠ جنـدي، و     ٤٥ ٠٠٠األمم املتحدة حلفظ السالم     

ــدة  .  موظــف مــدين حملــي ودويل ٨ ٥٠٠عســكري، وحــوايل  غــري أن البعثــات اخلمــس اجلدي
 ٢٧ ٠٠٠ حـوايل   إىل عمليـات حفـظ السـالم   احملتملة اليت ذكـرت سـابقا ُيتوقـع أن ُتضـيف       وأ

موظــف مــدين  ٦ ٠٠٠ مراقــب عســكري، و ١ ٣٠٠و شــرطي مــدين،  ٢ ٥٠٠جنــدي، و 
ة حفــظ الســالم للفتــرة   ـــــ ميزانييفبليــوين دوالر تكلفــة إضــافية تصــل إىل   ي ودويل، وــــــحمل

٢٠٠٥-٢٠٠٤. 
، املشهور باسـم    الفريق املعين بعمليات األمم املتحدة للسالم     توصيات  وقد أسفر تنفيذ     - ٢٢

 يف املائـة يف     ٥٠ تبلـغ فريق اإلبراهيمي، عن إعادة هيكلة إدارة عمليات حفظ السالم، وزيـادة            
 يف قاعـدة األمـم املتحـدة    االسـتراتيجي النشـر   اتزونـ كمـا أُضـيفت خم    . مالك موظفيها يف املقر   

بعثـٍة ُمركبـة    ملرحلة البداية ل  لمعدات الضرورية   السريع ل نشر  ال مسح ب  ، مما )برينديزي(للسوقيات  
كما اختذت تدابري مالية للسماح بـالتخطيط والتوظيـف املسـبقني إليفـاد البعثـة خـالل                 . واحدة
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 يومــا، وهــو هــدف ُحــدد نتيجــة لالســتعراض الــذي أجــراه فريــق ٩٠ و ٣٠مــدة تتــراوح بــني 
لبعثـات امليدانيـة،    ل عمليـات حفـظ السـالم دعمـا أفضـل            ونتيجة لذلك تـوفر إدارة    . اإلبراهيمي

 .كما يتبني ذلك من املعلومات الواردة من تلك البعثات
غــري أن الزيــادة املفاجئــة املشــار إليهــا أعــاله يف املتطلبــات جتــاوزت االحتياجــات الــيت   - ٢٣

قد اختـذت   و. كانت متوقعة عندما بدأت اإلصالحات، وبالتايل فقد فاقت القدرات اليت ُبنيت          
غـري  . اإلدارة تدابري مؤقتة ملعاجلة التحديات الناجتة عن الزيادة السريعة يف أنشطة حفظ السـالم            

وسـأقدم  . أن عددا مـن الفجـوات اخلطـرية تظـل قائمـة وتـدعو احلاجـة إىل إصـالحات إضـافية                    
وبينمــا مــن احملتمــل أن  . توصــيات إىل اجلمعيــة العامــة بشــأن خطــوات جديــدة يــتعني اختاذهــا  

ضـرورية مـن القـوات، إال أن نفـس الشـيء            كـبرية   تمكن املنظمة من احلصول على مسامهات       ت
، مثـل قـدرات الـرد       يويـة  ذات األمهيـة احل     املتخصصـة  ال ينطبق على بعـض القـدرات العسـكرية        

كمـا أن احلاجـة    . السريع، والدعم اجلوي التكتيكي، واملرافق الطبيـة امليدانيـة، ومراقبـة احلركـة            
وفيمــا يتعلــق باملعــدات، . رطة النــاطقني بالفرنســية قــد جتــاوزت األعــداد املتاحــة إىل أفــراد الشــ
 للمنظمة قبل نشر مجيع البعثات اجلديـدة بوقـت          خمزونات االحتياطي االستراتيجي  سوف تنفد   

 .هذه االحتياطيات، وبذل مجيع اجلهود املمكنة لسد الثغرات املتبقية جتديد وال بد من. طويل
لتحــديات الــيت تواجههــا عمليــات الســالم التابعــة لألمــم   ل صــديالتوكــذلك يتطلــب  - ٢٤

ن كـال مـن   أاملتحدة إدارة سياسية حمكمة، والتنسيق بني عدد مـن عناصـر الواليـة املختلفـة، إذ      
وينبغـي أن تكـون اإلدارات     . تتسم بالتعقيد وتعـدد األبعـاد     عتزم القيام هبا    البعثات اجلديدة أو امل   

قـدر ممكـن    قصـى    وصناديقها وبراجمها ووكاالهتا قادرة على املشاركة بأ       لألمم املتحدة التنفيذية  
 اإلدارة األهـداف تقـوم      تلـك وبـالنظر إىل    . الفعالية، وينبغي أن ُينسق دعُمهـا تنسـيقا جيـدا         من  

واللجنــة التنفيذيــة للشــؤون اإلنســانية، واجملموعــة اإلمنائيــة لألمــم املتحــدة باســتعراض مشــترك    
ومـن الواضـح أن التنفيـذ النـاجح     . تحدة على إجراء عمليات متكاملـة حتسني قدرات األمم امل  و

وسـيتعني إحضــار  . اجلــدارةعلــى درجـة عاليــة مـن   للواليـات املعقــدة يتطلـب مــوظفني مـدنيني    
هؤالء املوظفني من مجيع أحناء منظومة األمم املتحـدة، وكـذلك مـن منظمـات أخـرى متعـددة                    

 .فيها مزيد من اخلربات يف بعض اجملاالت الفنيةاألطراف ومن الدول األطراف اليت يتوافر 
تحـدة االسـتراتيجية مـع       األمـم امل   ات اكتسبت شراك  ،زيادة أعباء حفظ السالم   نظرا ل و - ٢٥

 وغريهــا مــن  )النــاتو (يب ومنظمــة حلــف مشــال األطلســي   وفريقــي واالحتــاد األور االحتــاد األ
أعلـن حتقيـق تقـدم كـبري حنـو تعزيـز             ويسـرين أن     تعددة األطراف مزيدا مـن األمهيـة      املنظمات امل 

ويف أعقــاب مســألة البوســنة واهلرســك، الــيت تناوهلــا تقريــر الســنة املاضــية،    .  الشــراكاتتلــك
يب يف إيتــوري يف وحصــل كــذلك نقــل فعلــي للعمليــات مــن األمــم املتحــدة إىل االحتــاد األور    



 

8 04-46538 
 

A/59/282

ني األمـم املتحـدة   ن اإلعـالن املشـترك بـ    وعـالوة علـى ذلـك، فـإ       مجهورية الكونغو الدميقراطيـة،     
، يسـتند إىل سـنوات   ٢٠٠٣سـبتمرب  /أيلول ٢٤ األزمات املؤرخ إدارةيب بشأن وواالحتاد األور 

ــاميني    ــدائمني واملتن ــاون ال ــرابط والتع ــدة مــن الت ــني األمــ  . عدي ــات ب م املتحــدة وتعــززت العالق
عـن النقـل    فريقي من خالل أنشطة بناء املؤسسات اليت ُنفـذت بـني املقـرين، فضـال                واالحتاد األ 

ويســتمر موظفــو منظمــة حلــف مشــال  . النــاجح لعمليــات حفــظ الســالم حــديثا يف بورونــدي 
ــوفو         ــدة يف كوس ــود ســالم معق ــب يف جه ــا إىل جن ــم املتحــدة يف العمــل جنب األطلســي واألم

 . متينة لزيادة تنشيط هذه الشراكات وتفعيلهاةوبالتايل توجد قاعد. وأفغانستان
 طلـب عمليـات حفـظ السـالم التابعـة لألمـم            علـى ت هـذا العـام      ومتثل الزيادة اليت طرأ    - ٢٦

ــادة الســريعة يف نطــاق وتعقيــد هــذه العمليــات يف       ــه مثيــل منــذ الزي املتحــدة حتــديا مل ُيشــهد ل
وقـد اسـُتنتجت دروس كـثرية مـن النجاحـات واإلخفاقـات يف              . التسعينات من القرن العشرين   
االســتفادة منــها للوفــاء باالحتياجــات  وهــي دروس ينبغــي لنــا - تلــك احلقبــة علــى حــد ســواء

وتشكل اإلصالحات والتحسـينات الـيت أُدخلـت علـى النظـام خـالل السـنوات األربـع           . احلالية
األخرية شاهدا على التزام اجملتمع الدويل بالعمل بفعالية من خالل األمم املتحـدة للتغلـب علـى                 

ن عملية تعزيز حفـظ السـالم التـابع         غري أ . التحديات يف هذا اجملال من السالم واألمن الدوليني       
وحجـم الطلبـات احلاليـة يفـرض مزيـدا مـن االلتـزام علـى         . لألمم املتحـدة هـي عمليـة مسـتمرة       

 ســواء الــدول األعضــاء أو كيانــات األمــم املتحــدة أو املنظمــات       - مجيــع شــركاء املنظومــة  
 حلفـظ السـالم، وأن      البلـدان الناميـة واملتقدمـة النمـو تعزيـز دعمهـا           مـن   وينبغي لكـل    . اإلقليمية

مـن  اجلمـاعيني   األمم املتحدة يعكـس اإلرادة والتصـميم   تواجدتؤكد جمددا لألطراف احمللية أن    
وكلفة عمليات األمم املتحـدة حلفـظ السـالم ضـئيلة إذا قورنـت              . طرف اجملتمع الدويل بأكمله   

ســة البشــر  لــيس فقــط مــن وجهــة النظــر املاليــة، وإمنــا كــذلك بــالنظر إىل تعا   - بكلفــة الــرتاع
 . والعامل ُيعوِّل على املنظمة العاملية للتدخل على حنو فعال يف هذا اجملال-ومعاناهتم 

 
 كبح اجلرمية عرب الوطنية  

. يؤكد اإلعالن بشأن األلفية احلق يف الكرامة، بعيدا عن العنف واخلـوف واالضـطهاد              - ٢٧
  يف أحنـاء املعمـورة يف السـنوات    غري أن التنامي الشديد ألشكال النشاط اإلجرامي عرب الـوطين      

ــرص النمــو          ــى ف ــة، وعل ــى الســالم والتنمي ــأثري ملحــوظ عل ــه ت ــاردة ل ــة احلــرب الب ــة لنهاي التالي
وتــتغري طبيعــة املنظمــات  . االقتصــادي، وعلــى حقــوق اإلنســان والدميقراطيــة واحلكــم الرشــيد  

 مشـاكل جانبيـة     اإلجرامية املتورطة يف هذه األنشطة غري املشـروعة بسـرعة، وتـنجم عـن ذلـك               
تتمثل يف الفساد والصالت باإلرهاب، وتشكل هذه املشاكل أحد التحديات األمنيـة الرئيسـية              

 .اليت يواجهها اجملتمع العاملي
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وتشــبه اجملموعــات اإلجراميــة املنظمــة اليــوم شــبكات معقــدة مــن الشــركات التجاريــة  - ٢٨
وقـد َولَّـى أو   . مـل التجـاري املشـروع    اجملمعة اليت بوسعها اخللط بني النشاط غري املشروع والع        

، واللجــان اإلجراميــة العليــا   )كارتيــل( اُألَســر، والتحالفــات  -يكــاد عهــد اهلياكــل اهلرميــة    
)Cupolas(          فقــد تفككــت هــذه اجملموعــات، وحلــت حملــها أعــداد متزايــدة مــن شــبكات ،

مـن البلـدان،    وتغلغلـت جـذور هـذه التنظيمـات إىل داخـل كـثري              . التنظيمات اإلجرامية املعقدة  
مســتويات خمتلفــة مــن االلتــزام السياســي مبحاربــة      أو /ولــدى احلكومــات قــدرات متباينــة و   

تفشـيا وتتســم بقــدر  أكثــر وتشــري األدلـة املتاحــة إىل أن اجملموعــات اإلرهابيـة تصــبح   . املشـكلة 
وهـي ليسـت فقـط    : متزايد من املرونة التنظيمية، وأهنا وسعت نطاق عملياهتا جغرافيا وقطاعيـا         
ومــن العوامــل املهمــة . ذات طبيعــة عــرب وطنيــة ومتخصصــة، بــل إهنــا عــابرة للقــارات ومتنوعــة

كذلك كون التطور والتعقيد يف القطاع املصريف، فضال عن النطاق العـاملي لشـبكة اإلنترنـت،                
 . االجتاهات باستمرار العوملةتلكوستستمر . قد قللت إىل حد كبري من أمهية احلدود املادية

رس اجلرميـة املنظمـة اليـوم أنشـطة خمتلفـة، شـأهنا يف ذلـك شـأن األعمـال التجاريـة                      ومتا - ٢٩
وبينمــا يشــكل االجتــار باملخــدرات جمــاال مــن جمــاالت عملــها الرئيســية، إال أن         . املشــروعة

 ابتـداء بالنفايـات     - بغـرض الـربح   بتـهريب كـل السـلع املتاحـة         أيضـا   املنظمات اإلرهابية تقـوم     
 - رية، ومـرورا بـاألنواع احملميـة واملنتجـات احلرفيـة، وانتـهاء بـبين البشـر                النووية واألسلحة النا  

وتسمح الوصالت احلاسوبية بإجراء عمليات نصب واحتيال معقدة، عـن          . وتلك هي الفاجعة  
وعلـى  .  الوقـت وال املسـافة  يقيـدها طريق تسهيل املعامالت االقتصادية واملالية السـريعة الـيت ال    

 الــذي تلعبــه التكنولوجيــا اجلديــدة، إال أن يّســر األنشــطة والــدور املالــرغم مــن هــذا التنويــع يف
واجلماعـات  .  وهـي ميلـه إىل العنـف   -إحدى مسات النشاط اإلجرامي املنظم بقيت دون تغيري   

وال يقتصـر   : اإلجرامية عرب الوطنية متارس العنـف علـى نطـاق واسـع إلضـعاف عزميـة الضـحية                 
ني واملـواطنني العـاديني للتهديـدات وحمـاوالت التخويـف           األمر على تعريض املسؤولني احلكومي    

سعيا النتـزاع موافقتـهم، بـل وكـذلك يـتم االجتـار مبئـات وآالف النسـاء ألغـراض االسـتغالل                      
اجلنسي، ويتعرض مئات األلوف من األطفال للمعاملة القاسية، وُيرغم ماليني األشـخاص مـن              

 تبيــع املنظمــات ،ويف مجيــع القــارات. كافــة األعمــار علــى العمــل بــأجور زهيــدة أو دون أجــر
والضــحايا معرضـون أشــد التعــرض  . اإلجراميـة املــوارد البشـرية وتشــتريها لتحقيـق ربــح سـريع    

 .اإليدز/لإلصابة باجلروح واألمراض، مبا فيها فريوس نقص املناعة البشرية
لشـبكات  صـلة بنمـو ا  ال  وثيقـة  اجلارية، وكذلك القالقل املدنية والسياسـية  الصراعاتو - ٣٠

ــة ــد ارتبطــت ال . اإلجرامي ــا     صــراعاتفق ــرب أفريقي ــديز، وغ ــة األن ــتقرار يف منطق ــدم االس  وع
بــا ارتباطــا وثيقــا بنمــو منظمــات وووســطها وجنوهبــا، ويف آســيا الوســطى وجنــوب شــرق أور

فاحلرب تولد حالة من عدم االستقرار تزدهر فيها اجلرمية املنظمة، وتـوفر فرصـة              . إجرامية قوية 
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 الـيت تتـراوح بـني    ، املشـروع، مـن خـالل فـتح أسـواق جديـدة مرحبـة للسـلع املهربـة               للثراء غـري  
تتسـبب  وميكن للجرمية املنظمـة، يف أشـكاهلا األكثـر اسـتفحاال، أن             . املوارد الطبيعية واألسلحة  

يصعب تسويتها بسبب الطمع واالسـتغالل غـري         وصراعات   إنسانيةيف الواقع يف وقوع أزمات      
 يشـكل  مـا بعـد الصـراع،    حاالت معظمويف . األقاليم اليت متزقها احلروباملشروع للموارد يف    

منو اجلرمية املنظمـة حتـديا لتطـوير املؤسسـات بعـد إصـالحها، مثـل الشـرطة واجلمـارك والنظـام              
ــان،     . القضــائي ــاز إىل البلق ــن القوق ــراق، وم ــن أفغانســتان إىل الع ــا أو يف  ووم ــرب أفريقي يف غ

 .أكثر ازدهاراوإلرهابية عقبة أمام إقامة جمتمعات مستقرة شرقها، يشكل تطور املنظمات ا
‘ أعماهلا التجاريـة  ’بل إن   . وليست املنظمات اإلجرامية جمرد خملوقات من عامل اجلرمية        - ٣١

فوسـائط النقـل مثـل احلاويـات        . تعـرب إىل عـامل التجـارة املشـروع        ) مهما تكن ملطخة بالـدماء    (
غـري  فسـها املسـتخدمة للتجـارة املشـروعة؛ واملخـدرات           املستخدمة لالجتار غري املشـروع هـي ن       

 غـري مسـجلة أو طـائرات دون         لغالـب سـفن    ا ال تنقلـها يف   وغريها مـن السـلع املهربـة        املشروعة  
سـفن الشـحن التجـاري، ونظـم الربيـد ومحلـة            بواسـطة   يف مطارات معزولة، بل     هتبط  عالمات  
ويف مجيـع األحـوال   . تجـارة الدوليـة   وشبكة النقل واالتصاالت اليت هي يف صميم ال      -الرسائل  

وهبــذه الطريقــة تشــوه  . تقريبــا ُتســتثمر أربــاح األنشــطة غــري املشــروعة يف االقتصــاد املشــروع   
وتتعرض املمارسات املشروعة ألخطار ال صلة هلا هبـا، وتشـوه االسـتثمارات             . اجلرمية األسواق 

ــة   ــال التجاري ــة باألعم ــرارات املتعلق ــا تعمــل املنظ  . والق ــن خــالل   وكــثريا م ــة م مــات اإلجرامي
. املشـروع وغـري املشـروع     املشـروع التجـاري      تزيد من صعوبة التمييز بني       “شركات واجهة ”

. وتضر هذه الشركات بوجه خـاص باملشـاريع التجاريـة اجلديـدة عـن طريـق ختفـيض األسـعار                   
وُتمكنــها مــن ذلــك األربــاح الــيت جتنيهــا مــن أنشــطتها غــري املشــروعة، ممــا يقضــي فعليــا علــى   

 .املنافسة الرتيهة
ويف االقتصادات النامية تؤثر األنشطة غـري املشـروعة للمجموعـات اإلجراميـة املنظمـة                - ٣٢

تأثريا سلبيا بصـورة خاصـة علـى الفقـراء، الـذين ال ميلكـون سـوى مـدخرات أو مـوارد ضـئيلة                        
دة قاعـ قلـص   تواالقتصـاد اخلفـي الـذي تغذيـه األربـاح غـري املشـروعة يعـين                 . المتصاص الكلفة 

غــري أن .  املخصصــة للتعلــيم والرعايــة الصــحية واملعاشــات وغريهــا مــن الضــرورات اإليــرادات
لمنظمات اإلجرامية آثار عميقة كذلك على اجملتمعـات احملليـة مـن خـالل تشـجيع اقتصـادات             ل

ويف كثري مـن املنـاطق احلضـرية يعـيش     .  دعائم أنظمة احلكم احمللي القائمةضقّوتحملية إجرامية   
 الناس يف حالة خوف دائم على حياهتم بسبب العنف النـاجم عـن املخـدرات، حيـث                  كثري من 

. ُتــنظم اجملتمعــات احملليــة، لــيس عــن طريــق توافــق اآلراء، بــل عــن طريــق التهديــد والتخويــف   
وللجرمية املنظمة أثر خطري على عملية الرقابة على املستوطنات احلضرية وإدارهتا، حيث تنتـهز              
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وإدارة املــوارد احملليــة وآليــات احلكــم لُتضــر باالســتثمارات العامــة  ضــعف هياكــل احلكومــات 
 . املدنسكانواحلياة اليومية ل

 اختــــراق احلكومــــات الوطنيــــة والقطاعــــات :مث إن للمشــــكلة جانبــــا أقــــل ظهــــورا - ٣٣
فهنـاك صـلة بـني اجلرميـة املنظمـة          . االقتصادية، بل وكذلك التسـلل إىل قلـوب النـاس وأذهـاهنم           

ل مكــان يوجــدان فيــه، إذ يعتمــد أحــدمها علــى اآلخــر يف تســيري أعمالــه، ويف   والفســاد يف كــ
وكــثريا مــا ميتــد الفســاد إىل داخــل احلكومــات   . البحــث عــن غطــاء لألنشــطة غــري املشــروعة  
ــة ومبؤسســاهتا   ــات، ممــا ُيضــر بالدول ــة علــى ممارســة   . والربملان وال تقتصــر اجملموعــات اإلجرامي

سـواء أكانـت خمـدرات أو أسـلحة أو أيــة     ( عــرب احلـدود  الرشـوة لضـمان حركـة السـلع املهربـة     
 ،ونتيجة لـذلك  .  السياسي على نطاق واسع    الفساد؛ بل إهنا متارس     )سلعة غري مشروعة أخرى   

ومـا أن  . تتمتع اجملموعـات اإلرهابيـة بنفـوذ سياسـي وجتعـل دولـة القـانون أقـل عدالـة وإنصـافا           
. كافــأة علــى الفســاد أكثــر جاذبيــة تضــعف احتمــاالت الــرد احلكــومي الفعــال حــىت تصــبح امل 

 .وبالتايل فإن مكافحة الفساد جزء ال يتجزأ من مكافحة اجلرمية املنظمة
 الصـــــادر يف) ٢٠٠١( ١٣٧٣وكمـــــا اعُتـــــرف بـــــذلك يف قـــــرار جملـــــس األمـــــن   - ٣٤
ــة واإلرهــاب ينبغــي كــذلك    ٢٠٠١ســبتمرب /أيلــول ٢٨ ــروابط بــني األنشــطة اإلجرامي  فــإن ال

الصــادر يف ) ٢٠٠٣( ١٤٥٦ يف قــرارهلــس اجملوبــنفس الطريقــة أكــد  . أخــذها بعــني االعتبــار 
 على احلاجـة إىل منـع اإلرهـابيني مـن اسـتخدام اجلرميـة املنظمـة                 ٢٠٠٣يناير  /كانون الثاين  ٢٠

ــةعــرب  ، والعقــاقري غــري املشــروعة واالجتــار باملخــدرات، وغســل األمــوال واالجتــار غــري     الوطني
ــز. املشــروع باألســلحة ــة يف أشــكاهلا   وال ميكــن التميي  بــني أنشــطة بعــض اجلماعــات اإلجرامي

وقد تقـوم اجلماعـات اإلرهابيـة بتـهريب املخـدرات           . املتطرفة وبني أنشطة اجلماعات اإلرهابية    
أو األشخاص لتحقيق الـربح، كمـا ميكـن أن متـارس اجلماعـات اإلجراميـة اإلرهـاب ألغـراض                    

ات اإلرهابية ألنشطة اقتصادية غـري      ويف بعض احلاالت ميكن أن تؤدي ممارسة اجلماع       . سياسية
مشروعة إىل تقويض أهدافها األيديولوجية حيث تتركز األنشطة الرئيسية لألعضاء على اقتنـاء             

غــري أن اجلماعــات اإلجراميــة يف . ربحللــ األيديولوجيــة يــتم إخضــاعاملــوارد غــري املشــروعة، و
ملـزورة أو األسـلحة مقابـل       الغالب تسدي خـدمات إىل اإلرهـابيني، مـن خـالل تـوفري الوثـائق ا               

ــة          . املــال ــن اجلرميــة املنظم ــرا ألن كــال م ــة، نظ ــة معين ــروابط يف حال ــة ال ــت طبيع ــا كان ومهم
ــع نفــس أســاليب العمــل   ــام    - واإلرهــاب يتب ــا، والقي ــة هياكــل تشــبه اخلالي  أي العمــل يف هيئ

 للـتحكم يف   باتصاالت سرية، ونقل املوارد املالية، وااللتزام بقانون الصمت، واستخدام العنـف          
وبالتايل فإن بنـاء قـدرات إنفـاذ القـانون          .  فإن األمر يتطلب ردود فعل متشاهبة      - الغري وإخافته 

للتصـدي للجرميــة املنظمـة واملمارســات الفاسـدة مــن شـأنه أيضــا تعزيـز القــدرة علـى التصــدي       
 .لإلرهاب على حنو أكثر فعالية
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ل شيئا فشيئا تتطلب رد فعل عامليـا يعتمـد          والطبيعة العاملية للجرمية املنظمة اليت تستفح      - ٣٥
ومن حتصيل احلاصل أن عمليات االجتـار الـيت تقـوم هبـا             . قبل كل شيء على تعاون دويل أكفأ      

 والواقع أهنا تسـتغل لصـاحلها القيـود الـيت تفرضـها احلـدود               - اجلماعات اإلجرامية تعرب احلدود   
 الظــواهر ينبغــي أن تكــون تلــكة وبالتــايل فــإن عمليــة مكافحــ . علــى وكــاالت إنفــاذ القــانون 

واألداة الرئيسـية للتصـدي هلـذا السـلوك الضـار         . مشروعا ذا نطاق عرب وطـين وإقليمـي وعـاملي         
الـيت دخلـت حيـز       )٤(الوطنيـة عـرب   اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة           اجتماعيا هي   

ــاذ ــولالنف ــا   ٢٠٠٣ســبتمرب / يف أيل ــد صــدقت عليه ــ٨٢اآلن حــىت ، وق ــؤمتر  . ة دول ــد م وانعق
ــا، واتفــق املشــاركون علــى  ٢٠٠٤يوليــه /األطــراف يف االتفاقيــة للمــرة األوىل يف متــوز   يف فيين

والصــكوك الثالثــة املكملــة لالتفاقيــة ذات أمهيــة كــذلك، حيــث . خطــة عمــل لتنفيــذ االتفاقيــة
ــاهر   ــددة تســتهدف مظ ــة، وهــي  حم ــة املنظم ــار    : للجرمي ــة االجت ــع ومعاقب ــع وقم بروتوكــول من

 عـن طريـق     بروتوكول مكافحـة هتريـب املهـاجرين      ؛ و )٥( وخباصة النساء واألطفال   ،ألشخاصبا
هــا ومكوناهتــا  جزائأبروتوكــول مكافحــة صــنع األســلحة الناريــة و    ؛ و)٦(الــرب والبحــر واجلــو  

وتنشــئ ). الــذي مل يــدخل بعــُد حيــز التنفيــذ ()٧(االجتــار هبــا بصــورة غــري مشــروعةوالـذخرية و 
وأناشـد البلـدان الـيت مل تصـدق بعـُد علـى           . كل لبدء التعاون واسـتمراره    االتفاقية عمليات وهيا  

. هذا الصك اهلام وبروتوكوالته الثالثة بالقيام بذلك، وأن تدعم بذلك عمليـة تنفيـذها الفعلـي               
 وغريهــا مــن اجلهــود ذات الصــلة يف جمــال إصــالح الشــرطة  ،وســيتوقف مــدى جنــاح االتفاقيــة

 التـزام   سـيتطلب كـذلك    الفنية للجهات األكثـر تضـررا، و       ساعدةملاجلنائية على تقدمي ا   والعدالة  
 محايــة القــانون وبــااللتزام بســيادةمجيــع الــدول بالتنفيــذ الفعلــي لالتفاقيــة اســتنادا إىل التمســك  

 .حقوق اإلنسان
 يشكل اعتماد اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسـاد وفتحهـا للتوقيـع             ،وبنفس الطريقة  - ٣٦

والتأييد الذي حصلت عليـه     .  إجنازا هاما  ٢٠٠٣ديسمرب  /يك يف كانون األول   يف مريدا باملكس  
 خبطـورة املشـكلة   شـديد االتفاقية، ُمقاسا بعدد البلدان املوقعة، يدل يف نفس الوقت على وعـي          

علـى هـذا الصـك ومل تصـدق عليـه           بعـد   ع  وأدعو الدول اليت مل توقّـ     . وعلى التزام بالتصدي هلا   
 وتتمثـل يف وضـع اإلطـار        - االت التركيـز الرئيسـية لالتفاقيـة الوقايـة        ومن جمـ  . إىل القيام بذلك  

وجيـب أن تكـون     . املؤسسي والتنظيمـي للحـد مـن احتمـال وقـوع املمارسـات الفاسـدة أصـال                
. أوىلكفالة وضع هذا اإلطار الوقائي يف اجملتمعات املتضررة تضررا شديدا من الفساد أولويـة               ل

 أو التحقيقات الصحفية أن متنـع حبـد ذاهتـا           عشوائيةمات ال وبدون حتقيق ذلك ال ميكن للمحاك     
واخلطوة األوىل، كما تعترف بـذلك االتفاقيـة، ينبغـي أن ُتـبىن علـى نظـم                 . املمارسات الفاسدة 

ويتطلب ذلك إسهامات وإجراءات مـن عـدة وكـاالت          . وهياكل وإجراءات هتدف إىل الوقاية    
 .تشمل قطاعات متعددة
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لقانونية العاملية إطارا قانونيا، وتعطي زمخا للعمـل وتـوفر طريقـة            وتوفر هذه الصكوك ا    - ٣٧
 األمــن العــاملي الــيت تواجــهمنتظمــة لتنظــيم هــذا العمــل بغيــة حصــر نطــاق التحــديات الرئيســية  

 هـي بـرامج   هـا فتعريفـات االجتماعيـة حبكـم      القضاء على اآل  والربامج اهلادفة إىل    . والتصدي هلا 
تساع نطاق التحديات وعمقها، فإن املهمة تكفـي لشـغل عـدد         ونظرا إىل ا  : متعددة القطاعات 

كبري من الوكاالت واملنظمـات سـواء داخـل منظومـة األمـم املتحـدة أو خارجهـا، اسـتنادا إىل                     
وباعتبار ما سبق، وهبدف بنـاء اسـتجابة شـاملة يف مجيـع         . ميزات كل وكالة وخربهتا املؤسسية    

ة املنظمة والفساد، اعتمد جملـس الرؤسـاء التنفيـذيني          أحناء منظومة األمم املتحدة ملكافحة اجلرمي     
 الفوريــة سلســلة مــن التــدابري ٢٠٠٤ أبريــل/يف نيســاناملعــين بالتنســيق ملنظومــة األمــم املتحــدة 

وذات املــدى املتوســط هتــدف إىل ضــمان عمــل أكثــر فعاليــة ضــد اجلرميــة املنظمــة يف جمموعــة   
وهـدفنا العمـل معـا وبصـورة        . مـم املتحـدة   متنوعة من القطاعات اليت تنشـط فيهـا وكـاالت األ          

أوثق من أجل إحداث أثـر أكـرب، وضـمان اسـتجابة أكثـر فعاليـة للخطـر املـتغري الـذي تشـكله                        
لالطـالع علـى املزيـد مـن التفاصـيل، انظـر             (اجلرمية عـرب الوطنيـة وصـالهتا بالفسـاد واإلرهـاب          

 ).E/2004/67الوثيقة 
ل فـ متكا ففـي عـامل      .هالك مـا يعرضـنا للـ      الوطنيـة رب  عـ خطر اجلرمية املنظمة    ويف إغفالنا    - ٣٨
واجلرمية عـرب الوطنيـة وآثارهـا ال تراعـي          . كل ما يضر باجلار ُيضر بالذات يف هناية املطاف        فإن  

وأناشــد مجيـــع  .  دون مســـاس حيـــاة أي مــواطن تــرك أي جمتمـــع، وال تتســتثين  احلــدود، وال  
بـدعم جهـود األمـم املتحـدة يف         احلكومات، وكـذلك مؤسسـات اجملتمـع املـدين بصـورة أعـم،              

 .االستجابة بصورة فعالة هلذا التحدي
 

 التنمية - ثالثا 
 األهداف اإلمنائية لأللفيةحتقيق   

، املشـتقة مـن     لأللفيـة الثمانيـة   األهـداف اإلمنائيـة     يف ظرف أربع سنوات قصار، غريت        - ٣٩
ر توافـق اآلراء العـاملي الواسـع        وقـد أسـف   . اإلعالن بشأن األلفية، مالمح التعاون اإلمنائي العاملي      

النطاق حول جمموعة من األهداف اإلمنائية الواضحة القابلـة للقيـاس واحملـددة زمنيـا عـن عمـل                   
 منظومة األمم املتحدة، مبا فيهـا مؤسسـات بريتـون           إطارمنسق مل يسبق له مثيل، ليس فقط يف         

 .البلدان النامية نفسهاوودز، بل وكذلك يف جمتمع املاحنني األوسع، وأهم من ذلك، داخل 
ــزام احلكومـــات - ٤٠ ــا،والتـ ــا ومجاعيـ ــة  ب، فرديـ ــة لأللفيـ ــا يف األهـــداف اإلمنائيـ ، وبإدماجهـ

جيات والسياسات واإلجراءات اإلمنائية الوطنية والدولية من املتوقـع أن يـتمخض عـن           ياالسترات
عـن اإلجنـازات ملـا بعـد     غري أنه بالنسبة ألغلبية األهـداف ال تتـوافر بيانـات          . نتائج إمنائية أفضل  
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 وعــالوة علــى ذلــك، فــإن معظــم اإلســقاطات للنتــائج احملتمــل حتقيقهــا يف عــام    .٢٠٠٢عــام 
 ويتم لذلك ترجيحهـا بشـدة بالنتـائج الـيت حتققـت             ١٩٩٠ تبدأ من سنة األساس وهي       ٢٠١٥

قبــل األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة وحــىت قبــل اعتمادهــا والسياســات املقابلــة الــيت تقــررت، وهــو  
يشري إىل أن االعتماد على مثل هذه البيانات التارخيية لتوقع النتـائج املسـتقبلية، مبـا يف ذلـك                    ما

 .يقدم وجهة نظر متشائمة أكثر من الالزمقد ، ٢٠١٥الوضع يف عام 
ة حىت اآلن تشري إىل أن البلدان الناميـة         حاتوبغض النظر عن أي حتفظ، فإن البيانات امل        - ٤١

فئــات كــربى فيمــا يتعلــق بالتقــدم احملــرز حنــو حتقــق األهــداف اإلمنائيــة  تــدخل يف إطــار ثــالث 
واألوىل هــي جمموعــة مــن البلــدان، الــيت تضــم معظــم آســيا ومشــال أفريقيــا، وهــي يف   . لأللفيــة

، ٢٠١٥طريقها إىل حد كـبري لتحقيـق غايـة خفـض الفقـر املـدقع مبقـدار النصـف حبلـول عـام                        
 مـن البلـدان، املوجـودة       ةالفئـة الثانيـ   وحتـرز   . لألهـداف  االجتماعيـة    ايـات غالوحتقيق العديد من    

أساسا يف غرب آسيا وأمريكا الالتينية ومنطقة البحـر الكـارييب، تقـدما طيبـا حنـو حتقيـق بعـض              
 االبتـدائي للجميـع، ولكنـها كانـت أقـل جناحـا يف              ماألهداف الفردية، مثل حتقيـق تـوفري التعلـي        

ــا الواقعــة جنــوب   والفئــة الثالثــة، الــيت تشــم . خفــض حــد الفقــر  ل إىل حــد كــبري بلــدان أفريقي
الصحراء الكربى ولكنـها تشـمل أيضـا أقـل البلـدان منـوا يف منـاطق أخـرى، بعيـدة عـن حتقيـق                         

 .تقدم كاف بالنسبة ملعظم األهداف
إلعـالن  ل كل مخس سنوات     الذي يتم الستعراض  إلجراء ا بينما تستعد األمم املتحدة     و - ٤٢

. ٢٠١٥ إىل حتقيـق قفـزة إذا أُريـد حتقيـق النتـائج املسـتهدفة لعـام               األلفيـة، تـدعو احلاجـة     بشأن  
ويــتعني علــى البلــدان الناميــة الوفــاء بالتزاماهتــا علــى حنــو مــا وردت يف اإلعــالن بشــأن األلفيــة، 

، بتعبئــة مزيــد مــن املــوارد )٩( الصــادر عــن املــؤمتر الــدويل لتمويــل التنميــةوتوافــق آراء مــونتريي
ا، وإصــالح املؤسسـات حبيــث تتوافـق مــع األولويـات الوطنيــة، واعتمــاد    احملليـة وإعــادة توزيعهـ  

ومـن  . سياسات اقتصادية واجتماعية فعالة متأصلة وطنيا ميكنها إعطاء دفعة للنمـو االقتصـادي            
االلتزامات األوسع نطاقا واليت ختـص الدميقراطيـة وحقـوق اإلنسـان         متابعة  املهم بصورة خاصة    

 .ية على املساءلة مبنسليمةواتباع أساليب حكم 
، إال أهنـا   لأللفيـة اإلمنائيـة األهداف ومع أن اختاذ هذه التدابري ضروري من أجل حتقيق           - ٤٣

عـن  : بالتزاماهتـا أيضـا  وجيـب علـى البلـدان املتقدمـة النمـو أن تفـي       . بعيدة عن أن تكون كافيـة    
اقــات التجاريــة  جديــدة مــن االتفجمموعــةطريــق زيــادة املســاعدات اإلمنائيــة وحتســينها، وإبــرام 

الــديون، وتشــجيع نقــل   عــبء املوجهــة حنــو التنميــة، وتقبــل مزيــد مــن إجــراءات ختفيــف        
باعتبارهـا اتفـاق عـاملي مـبين علـى التزامـات          األهداف  يف الواقع ينبغي النظر إىل      و. التكنولوجيا

 .ؤية الكامنة وراء اإلعالن بشأن األلفيةمتبادلة ومسؤوليات متبادلة، إذا أريد حتقيق الر
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 إعادة تشكيل االستراتيجيات اإلمنائية  
 البلدان النامية  

فعلــى املســتوى . تشــهد البلــدان الناميــة زمخــا متزايــدا حــول األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة - ٤٤
اإلقليمي اعتمدت جمموعات حكومية دولية، مثل االحتاد اإلفريقـي األهـداف، وأُعـدت مخسـة               

وإضـافة إىل ذلـك تسـارعت     . باوأوروسط  الدول العربية و  تقارير إقليمية عنها، أحدثها تتعلق ب     
،  حـىت اآلن    تقريـرا  ٨٢عملية إعداد التقارير القطرية عن األهداف اإلمنائية لأللفية، حيث أعـد            

وقــد اتســم هــذا التحســن يف اجلوانــب اإلجرائيــة  .  بلــدا تقريــرا واحــدا علــى األقــل ٧٣وأهنــى 
فبينمـا كانـت التقـارير      . ن أمهية زيادة عددها الكلـي     والكمية والنوعية للتقارير بأمهية ال تقل ع      

يف وقـت الحـق     كثريا ما ُتعدها يف السـابق جمموعـات صـغرية مـن احملـررين، أصـبحت العمليـة                   
 املســتهدفة لكــي تناســب  الغايــاتتشــمل احلكومــات، الــيت تشــارك يف نقــاش وطــين وتكيــف   

يــة، الــيت أصــبحت تشــارك تشــمل املكاتــب اإلحصــائية الوطنواألولويــات والظــروف الوطنيــة، 
 ونتج عن ذلك شعور أقوى باألصالة الوطنيـة       . حمددةمشاركة أنشط يف مجع وحتليل مؤشرات       

ويف أكثــر احلــاالت مت تكييــف األهــداف اإلمنائيــة العامليــة لأللفيــة . ىلألهــداف وبوحــدة املســع
دان نتـائج   ومؤشراهتا مع الظروف اإلمنائية لكل بلد على حـدة، ويف بعـض احلـاالت تبنـت البلـ                 

 .مستهدفة أكثر طموحا من األهداف
وقد كـان هلـذا العمـل تـأثري عميـق علـى املسـتوى الـوطين، حيـث شـرعت حكومـات                        - ٤٥

كــثرية يف وضــع اســتراتيجيات وطنيــة تــؤدي إىل تغــيريات حقيقيــة يف السياســات تركــز علــى    
ــة  ــة لأللفي ــة ففــي . األهــداف اإلمنائي ــا مجهوري مــة نظــام رصــد  اســتخدمت احلكواملتحــدة ترتاني

األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة الــذي تدعمــه األمــم املتحــدة لصــقل اســتراتيجيتها للحــد مــن الفقــر  
حبيث تركز على التنمية الريفية واألمن الغذائي، مما أدى مباشـرة إىل مضـاعفة امليزانيـة الوطنيـة                  

ــة   ــام احلــايل املخصصــة للزراع ــى    . يف الع ــة عل ــا، تعكــف احلكوم ــاروضــعويف ألباني ــن  تق ير ع
األهـــداف اإلمنائيـــة لأللفيـــة حتـــدد خـــط أســـاس يف كـــل منطقـــة، وتصـــلح كنقطـــة انطـــالق    

وقــد حــددت كــل مــن تايلنــد وفييــت نــام نتــائج مطــورة   . لالســتراتيجيات اإلمنائيــة املســتقبلية
وعـدلت كمبوديـا وموزامبيـق    . لألهداف اإلمنائية لأللفية تتجاوز نطاق النتائج املستهدفة عامليـا     

ــيمن ــة  داف األهــوال وأدجمــت الربازيــل معظــم  .  لكــي تســتجيب لألولويــات والظــروف الوطني
ــاليم      ــة لألق ــائج مســتهدفة معين ــة يف إطارهــا التخطيطــي، وحــددت نت ــة لأللفي األهــداف اإلمنائي

وتصـوغ كـل    . املناطق احملليـة  يف   األهداف    تنفيذ وحققت مصر تقدما يف   . والفئات االجتماعية 
، اسـتراتيجيتيهما   التاليـة للصـراع   مهـا يف مرحلـة االنتعـاش        من جزر سـليمان وأفغانسـتان، وكال      

 .ية حول األهدافللتنمية الوطن
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 البلدان املاحنة  
 البلــدان املاحنــة مــن جانبــها، بصــورة متزايــدة بقيمــة وضــرورة اإلبــالغ عــن  واعترفــت - ٤٦

اقيتها  باعتبـاره طريقـة للتحقـق مـن مصـد          مـن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة        ٨اهلدف اإلمنائي رقم    
 اجلهـة املاحنـة  هي نفسها فيما يتعلـق بـدعم األهـداف، والتأكيـد علـى أمهيـة املعاملـة باملثـل بـني              

، وتبعتـها   ٢٠٠٣وكانت الدامنرك أول دولة نشرت تقريرها يف عام         . والبلدان النامية املستفيدة  
وأفــادت جهــات ماحنــة   . ٢٠٠٤يونيــه / والســويد يف حزيــران ٢٠٠٤مــايو /هولنــدا يف أيــار 

ى، منها بلجيكا وفنلندا وكندا واململكة املتحدة والنرويج بأهنـا تنـوي نشـر تقاريرهـا عمـا               أخر
ــب ــد      . قريـ ــر موحـ ــداد تقريـ ــاد األوريب إعـ ــرر االحتـ ــرى، قـ ــجعة أخـ ــادرة مشـ ــق ويف مبـ يتعلـ

إزالـة احلـواجز    و املتعلـق باملسـاعدة اإلمنائيـة      (٨واهلـدف   ) االستدامة البيئيـة  املتعلق ب ( ٧ هلدفبا
للتأمـل يف واقـع     ” الـذي سـيكرس       األويل اسـتعدادا للحـدث   ) ختفيف عبء الـديون   والتجارية،  

وســُيرحب بالتحركــات  . ٢٠٠٥ األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة املقــرر تنظيمــه يف عــام      “حــال
نظمـة  اهلادفة إىل القيام بعملية إعداد التقارير مجاعيا من خالل جلنـة املسـاعدة اإلمنائيـة التابعـة مل                 

، حيــث ميكــن للبلــدان األعضــاء تقاســم التجــارب      يف امليــدان االقتصــادي التعــاون والتنميــة  
. والــدروس املســتفادة واعتمــاد شــكل موحــد للتقــارير، والتركيــز بصــورة أدق علــى األهــداف 

وعلى الـرغم مـن أن مجيـع املسـاعدات اإلمنائيـة الرمسيـة تعـاجل احلـد مـن الفقـر بصـورة مباشـرة                          
ون دوالر، مـن  يـ  بل٢٤ يف املائـة، أو أقـل بقليـل مـن           ٤٣غري مباشـرة، إال أن مـا يربـو علـى             أو

  بليـون دوالر ٥٥ الرمسيـة الـيت زادت علـى     السنوي لتدفقات املساعدات اإلمنائيةاملبلغ اإلمجايل 
فمثال، كُـرس مـا يزيـد       . ، ُخصصت كذلك على حنو حمدد لألهداف      ٢٠٠١/٢٠٠٢يف الفترة   

دوالر  بليــون ١,٢بتــدائي، ومــا يزيــد علــى   للتعلــيم اال دوالر مــن املبلــغ اإلمجــايل علــى بليــون
 لــربامج الســتدامة  دوالر بليــون٢,١اإليــدز، وحــوايل /ملكافحــة فــريوس نقــص املناعــة البشــرية

 .  لتخفيف عبء الديون دوالر باليني٥,١البيئية، وخصص ما يربو على 
 

  املتحدةاألمممنظومة   
األمـم املتحـدة   ريقـة الـيت تعـاجل هبـا     أعادت األهداف اإلمنائية لأللفيـة أيضـا تشـكيل الط      - ٤٧

. املسائل املتعلقـة بالتنميـة، مـن خـالل زيـادة التـرابط وحتسـني التنسـيق علـى املسـتوى القطـري                      
وأعادت جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية على وجه اخلصـوص، توجيـه مسـارات عملـها لتتركـز                 

. دة للمساعدة اإلمنائيـة   حول األهداف، حيث أعدت مبادئ توجيهية جديدة ألطر األمم املتح         
وتساهم إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمانة العامة لألمم املتحـدة يف بنـاء القـدرات               

ميكـن االسـتغناء عنـها     اإلحصائية الوطنية ومجع البيانات املقارنة السليمة واملوثوق هبا، والـيت ال     
وعلـى نطـاق أوسـع،    . ألهـداف فيما يتعلق بصـياغة وتنفيـذ السياسـات مـن أجـل حتقيـق هـذه ا             
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الرئيســية   املتحــدة األمــم ســاعدت األهــداف علــى صــقل عمليــات متابعــة نتــائج مــؤمترات        
؛ وخطــة تنفيــذ مــؤمتر القمــة )١٠(إعــالن ومنــهاج عمــل بــيجني: ومــؤمترات القمــة، مبــا يف ذلــك

د ؛ وبرنـــامج عمـــل بروكســـل املتعلـــق بأقـــل البلـــدان منـــوا للعقـــ)١١(العـــاملي للتنميـــة املســـتدامة
؛ )١٣()اإليــدز(؛ وإعــالن التــزام بشــأن فــريوس نقــص املناعــة البشــرية       )١٢()٢٠١٠-٢٠٠١(

 .)١٤(وبرنامج عمل املؤمتر العاملي للتنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية
وباملثل، تستخدم كيانـات كـثرية يف األمـم املتحـدة أطـر األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة يف             - ٤٨

خلاصــة هبــا، مثــل برنــامج اليونســكو لتــوفري التعلــيم للجميــع؛ وبرنــامج منظمــة رصــد األنشــطة ا
اليونيسيف لرصد صحة األطفال واألمهات وقياس نتائج بـرامج األمـن الغـذائي             /الصحة العاملية 

واجلــوع والتغذيــة والقضــاء علــى الفقــر يف املنــاطق الريفيــة، الــيت تنفــذها منظمــة األمــم املتحــدة 
ــة والزراعــة  ــة العــاملي   )لفــاوا(لألغذي ــامج األغذي ــة، وبرن ــة الزراعي . ، والصــندوق الــدويل للتنمي

وتستخدم الوكاالت والربامج أيضا األهداف كنقـاط مرجعيـة يف اجملـال العـام إلعـداد التقـارير                
واالضطالع باألعمال التحليلية، كمـا يالحـظ، علـى سـبيل املثـال، مـن تقريـر منظمـة الصـحة                     

ــة الســنوي عــن الصــحة يف   ــر  العاملي ــامج العــامل، وتقري ــة   األمــم املتحــدة اإلمنــائي  برن عــن التنمي
 .البشرية، على سبيل املثال

وعلــى هــذا املنــوال أيضــا، يســتخدم البنــك الــدويل وكــذلك صــندوق النقــد الــدويل،     - ٤٩
األهداف اإلمنائية لأللفية كإطار ألعماهلما، حيث اعتمدا، بالتنسيق مع جمموعة األمـم املتحـدة              

هنجــا مشــتركا جتــاه التقييمــات القطريــة لإلجــراءات املطلوبــة مــن أجــل حتقيــق هــذه    اإلمنائيــة، 
. األهــداف، يف ســياق ورقــات اســتراتيجية احلــد مــن الفقــر واالســتراتيجيات اإلمنائيــة الوطنيــة   

ويتركز معظم هذا العمل يف مشروع األلفيـة، الـذي جيمـع شـبكات تضـم املئـات مـن صـانعي                      
 فـرق عاملـة، بغيـة رسـم اسـتراتيجيات جديـدة مـن أجـل                 ١٠ يف   السياسات واملهنيني واخلـرباء   

ويــوفر املشــروع اخلــدمات البحثيــة والتحليليــة بغيــة حتديــد اإلصــالحات        . حتقيــق األهــداف 
اجلهـود  “ لتطوير”املؤسسية واألنشطة االستثمارية وغريها من التدخالت األخرى، الضرورية         

اف الرئيســية للمشــروع، العمــل مــع خنبــة وتتضــمن األهــد. الراميــة إىل اســتيفاء هــذه األهــداف
خمتارة من األفرقة القطرية التابعة لألمم املتحدة والبنـك الـدويل والشـركاء اآلخـرين، مـن أجـل         

أو مـا يعادهلـا مـن       (مساعدة احلكومات على حتقيق اتساق ورقات اسـتراتيجية احلـد مـن الفقـر               
دة إىل االحتياجات، املعنيـة بتحقيـق     مع االستراتيجيات الطويلة األجل املستن    ) أوعية للسياسات 

 سـنوات، املتاحـة للتخطـيط مـن أجـل االلتـزام             ١٠األهداف، يف سياق املساحة الزمنيـة البالغـة         
وسيقدم األمني العـام التقريـر النـهائي        . ٢٠١٥باملوعد األقصى لتحقيق هذه األهداف، يف عام        

 .٢٠٠٥للمشروع يف أوائل عام 
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ــيت   - ٥٠ ــة، ال ــة األلفي ــة يف جمــال البحــوث والسياســات    وختــتص محل  تكمــل اجلهــود املبذول
التحليلية، بتعبئـة الـدعم السياسـي إلعـالن األلفيـة، مـن خـالل العمـل مـع الشـبكات الربملانيـة،                
والســـلطات احملليـــة، ووســـائط اإلعـــالم، واملنظمـــات العقائديـــة والشـــبابية، واجملتمـــع املـــدين،   

وُنفِّــذ عــدد مــن  .  منظومــة األمــم املتحــدة واحلركــات األخــرى، الــيت تتعــدى جماالهتــا حــدود  
 ويف بـدايات  ٢٠٠٣العمليات االستشارية على الصعيدين دون اإلقليمي والوطين، خـالل عـام       

، مــع الشــركاء يف اجملتمعــات املدنيــة وغريهــا مــن اجملــاالت يف البلــدان الناميــة، يف   ٢٠٠٤عــام 
 إقامـة حتالفـات ذات قاعـدة عريضـة مـن            أمريكا الالتينية وأفريقيا وآسيا والبلدان العربيـة، بغيـة        

وحتظـى هـذه األهـداف أيضـا بـدعم متزايـد يف البلـدان        . أجل تعزيـز األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة        
املتقدمة النمو، ال سيما يف أوروبا، حيث جتري إقامة حتالف عريض يقوده اجملتمـع املـدين، مـن                  

لفيـة، حتـت شـعار عـريض هـو          أجل التركيز على استعراض اخلمس سـنوات القـادم إلعـالن األ           
ويف مجيــع احلــاالت، يتــوىل الناشــطون علــى الصــعيدين الــوطين  . “جعــل الفقــر مــادة تارخييــة”

واإلقليمي إدارة وتسيري احلمالت بصفة عامة، بينما تؤدي محلة حتقيق الغايات اإلمنائية لأللفيـة              
 .دورا تيسرييا وتنظيميا وإعالميا

 
 منائية لأللفيةالتحرك جتاه حتقيق األهداف اإل  

برغم ازديـاد تأييـد األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، وعلـى الـرغم مـن االجتاهـات املشـجعة                      - ٥١
على املستويني اإلقليمي ودون اإلقليمي، إال أن العامل بصفة عامة ال يعمل على االرتقاء بأدائـه                

تقدم جتـاه حتقيـق أيـة       وحتقق بعض املناطق والبلدان قدرا يسريا فقط من ال        . إىل املستويات املثلى  
وستحتاج بلدان أفريقية كثرية واقعة جنوب الصـحراء الكـربى إىل دعـم             . أهداف من أي نوع   

واحلقيقـة  . خاص من أجل تسريع عملية حتقيق التقدم بقدر كاف ميكنها من اللحـاق بالركـب              
وهـي بلـدان تـؤدي حمدوديـة     . هي، أن كثريا مـن هـذه البلـدان قـد وقـع يف أسـر مصـيدة الفقـر                   

ــا، بـــاالقتران مـــع ارتفـــاع معـــدل منـــو الســـكان، إىل فـــرض قيـــود علـــى     ــة فيهـ املـــوارد املتاحـ
ــن اخلــدمات          ــى كــل م ــام عل ــاق الع ــى اإلنف ــام واخلــاص، وعل ــاعني الع ــتثمارات يف القط االس

 .االجتماعية وإدارة التنمية، وهي أشياء ضرورية لإلفالت من املصيدة
 

 ١اهلدف   
 جلوعالقضاء على الفقر الـُمدقع وا  

 يظــل مســتوى التقــدم احملــرز متذبــذبا، كمــا شــهدت بلــدان - ١اهلــدف فيمــا يتعلــق ب - ٥٢
وبالرغم من أن معظم بلدان شرق وجنوب شرق وجنـوب آسـيا     . عديدة تراجعا يف هذا اجملال    

ومشــال أفريقيــا تعتــرب ســائرة علــى الــدرب بصــفة عامــة، إال أنــه مل حيــرز ســوى نــذر يســري مــن  
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ــدم، أو مل حيــرز   ــة      التق ــة وأمريكــا الالتيني ــوب الصــحراء األفريقي ــى اإلطــالق، يف جن ــدم عل تق
، كــان ٢٠٠١ويف عــام . ومنطقــة البحــر الكــارييب، بينمــا ازدادت حــدة الفقــر يف غــرب آســيا 

نصف سـكان أفريقيـا جنـوب الصـحراء تقريبـا يناضـلون مـن أجـل االسـتمرار يف العـيش علـى                        
وتبلـغ نسـبة فجـوة    . ١٩٩٠ اليت شـهدها عـام       دوالر واحد أو أقل يف اليوم، وهي نفس النسبة        

الفقــر يف هــذه املنطقــة ثالثــة أمثاهلــا يف جنــوب آســيا، وهــي املنطقــة الــيت تعلوهــا مباشــرة علــى  
 .مقياس الفقر

 يف شـرق  ،وقد اخنفضت نسـبة عـدد السـكان الـذين يعـانون اجلـوع يف البلـدان الناميـة          - ٥٣
ــة ومنطقــة الب    . حــر الكــارييب، خــالل عقــد التســعينات  وجنــوب شــرق آســيا وأمريكــا الالتيني

 إال أن معـدل التحسـن مل يكـن كافيـا لكفالـة حتقيـق اهلـدف         .اخنفضت أيضا يف جنوب آسـيا     و
ــذ عــام      . املرجــو ــة جيــاري معــدل منــو الســكان، من ــاج األغذي ــا، ال يكــاد معــدل إنت ويف أفريقي
ــة، وتراجــع مســاح  ١٩٨٠ ، وارتفــاع  األرض اخلصــبة املتاحــة للفــرد ة، بســبب اســترتاف الترب
 .انتشار اجلوعويف غرب آسيا ارتفع معدل .  منو السكانالتمعد

 
 ٢اهلدف   
 توفري التعليم االبتدائي للجميع  

شهدت مجيع مناطق البلدان النامية زيادة يف املعـدالت الصـافية            - ٢ويف إطار اهلدف     - ٥٤
 غــري أن ٢٠٠١/٢٠٠٢ إىل ١٩٩٠/١٩٩١لاللتحــاق مبدارســها االبتدائيــة خــالل الفتــرة مــن  

يا، مـا زالـت قاصـرة عـن     وسـ يانق، وجنـوب آسـيا، وأو  لكـربى جنوب الصـحراء ا أفريقيا الواقعة   
 مليـون طفـل خـارج املـدارس         ١٢١وبالرغم مـن ذلـك، يظـل        .  عالوة على ذلك   حتقيق اهلدف 

وتتفاوت أعداد اجلنسـني يف كـل مـن أفريقيـا وجنـوب      . فتاة مليون   ٦٥ من بينهم    -حىت اآلن   
 حيــث حققـت معــدالت االلتحــاق  -وهنـاك فرصــة إلدراك النجـاح   . لبلـدان منــوا آسـيا وأقــل ا 

ــا وبــنن ٢٠٠٠ إىل ١٩٩٠باملــدارس االبتدائيــة زيــادات كــبرية، خــالل الفتــرة مــن    ، يف إريتري
ــا ومــالوي ومــايل     ــدا والســنغال وغامبي ــر يتطلــب جهــودا إضــافية   -وتوغــو وروان  إال أن األم

 .كبرية
 

 ٣اهلدف   
 ة بني اجلنسني ومتكني املرأةحتقيق املساوا  

املسـاواة  حتقيـق   يف ةاملتمثلـ غايـة  متكنت معظم املناطق من حتقيق ال   ،  ٣للهدف  وبالنسبة   - ٥٥
تفعــل، ، أو كــادت ٢٠٠٥حبلــول عــام صــبيان يف التعلــيم االبتــدائي والثــانوي الالفتيــات وبــني 
هبـا  ميكنـها اللحـاق     الـيت   ( وجنـوب وغـرب آسـيا        لكـربى جنوب الصـحراء ا   أفريقيا الواقعة    عدا
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لصـبيان  بسـرعة أكـرب مـن معـدالت ا        فتيـات   وازدادت معدالت التحاق ال   ). ٢٠١٠حبلول عام   
ــاطق، بينمــا ارتفعــت معــدالت ال    ــع املن ــاتيف مجي ــة مبعــدالت ا فتي ــدارس لصــبيان، مقارن  يف امل

ــن     ــرة مـ ــالل الفتـ ــكل ملفـــت خـ ــة، بشـ ــنغالديش  ٢٠٠٠ إىل ١٩٩٠االبتدائيـ ــدان كبـ ، يف بلـ
مقابـل  فتـاة   ٨٠وبالرغم مـن ذلـك، يلتحـق مـا يقـل عـن       . امبيا وموريتانيا ونيبال والسودان وغ 

 وجنـوب آسـيا     لكـربى جنـوب الصـحراء ا    أفريقيـا الواقعـة      باملـدارس الثانويـة يف       صـيب كل مائـة    
 .بشكل عام

ــدم   - ٥٦ دون املســتويات  ٣كمــا مت قياســه مبؤشــرات أخــرى يف إطــار اهلــدف    ويظــل التق
ت أجر املرأة الوظيفي سوى تغريات طفيفة يف أية منطقـة، منـذ عـام               ومل تشهد معدال  . املرجوة
، عـــن معـــدالت أجـــر الرجـــل يف مجيـــع املنـــاطقبقـــدر كـــبري ، بينمـــا تظـــل منخفضـــة ١٩٩٠

 يف املائـة مـن   ٤٣أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكـارييب، حيـث تشـكل املـرأة اآلن نسـبة          عدا
وتظل نسـبة متثيـل     .  يف املائة  ٤٠تبلغ هذه النسبة    شرق آسيا، حيث    يف  عدد العاملني باألجر، و   

بلـدان الشـمال األورويب     ويف   . املنـاطق  معظـم املرأة يف الربملانات الوطنية متدنية بشكل كبري يف         
 يف املائـة أو أكثـر       ٣٠ تشـغل املـرأة نسـبة        : يف املائة من املقاعد    ٤٠تشغل املرأة فيها نسبة     فقط  
ــا،  ١٠ تشــغل نســبة تقــل عــن   فقــط؛ بينمــاا بلــد١٤قاعــد يف املمــن  ــة يف مشــال أفريقي  يف املائ

 .قيانوسياوجنوب وغرب آسيا، وأو
 

 ٤اهلدف   
 خفض وفيات األطفال  

، يف مشـال    ملعايري املطلوبة، أو يكـاد     يستويف ا  - ٤جتاه حتقيق اهلدف    يكاد التقدم احملرز     - ٥٧
 آسيا، إال أنه حقـق معـدالت        أفريقيا، وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، وجنوب شرق       

مـن الـتغري يف غـرب آسـيا،         معـدالت ال تـذكر      سـوى   شـهد   أضعف يف جنوب آسيا، بينما مل ي      
ــة  و ــا الواقع ــوب الصــحراء ا أفريقي ــيا، وأولكــربىجن ــة جنــوب   وتشــهد . قيانوس ــا الواقع أفريقي

أعلـى معـدالت لوفيـات األطفـال دون سـن اخلامسـة، حيـث تبلـغ تقـديراهتا                   الصحراء الكـربى    
 حالة وفاة لكل ألف مولود، وهي نسبة تكاد تبلغ ضعف املعدل يف املنطقـة الـيت تعلوهـا                   ١٧٤

 . مرة٢٠فوق مباشرة، وهي جنوب آسيا، بينما تزيد عن معدالت البلدان املتقدمة مبا ي
 

 ٥اهلدف   
 حتسني صحة األمهات  

ــدف  و - ٥٨ ــار اهل ــيح  ال ت،٥يف إط ــا   ت ــدالت وفي ــري املؤكــدة ملع ــديرات غ ــات التق ت األمه
وال تزال التقديرات احلديثة تشري إىل ارتفاعات هائلـة         . تقييم أية اجتاهات بشكل حمدد    إمكانية  
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ــا الواقعــة يف معــدالت وفيــات األمهــات يف   : الكــربى وجنــوب آســيا جنــوب الصــحراء أفريقي
 حالــة وفــاة، مــن جممــوع تقــديرات وفيــات األمهــات ٤٤٥ ٠٠٠شــهدت هاتــان املنطقتــان  إذ

وجاءت أعلى معـدالت وفيـات   . ٢٠٠٠ حالة على مستوى العامل، يف عام       ٥٢٩ ٠٠٠البالغة  
ــا األمهــات يف  ــة ٩٢٠، إذ بلغــت لكــربىجنــوب الصــحراء ا أفريقي ــاة لألمهــات لكــل   حال وف

حالـة وفـاة لألمهـات       ٥٢٠ بواقـع تليها منطقة جنوب آسـيا      من املواليد األحياء،    ،  ١٠٠ ٠٠٠
شري البيانات احلديثة لنسب حاالت الـوالدة الـيت تـتم           وت.  من املواليد األحياء   ١٠٠ ٠٠٠لكل  

ــدي   ــى ي ــات    ،يف جمــال الصــحة أخصــائيني مهــرة  عل ــوي بالنســبة خلفــض وفي  وهــو عامــل حي
قيـــا، وشـــرق وجنـــوب شـــرق آســـيا؛  األمهـــات، إىل حـــدوث حتســـن ملمـــوس يف مشـــال أفري

 لكـل   لـة قاب ٣٥ حيـث بلغـت      -وجدت أدىن املعدالت يف منطقة جنوب آسـيا الوسـطى            بينما
 .والدةعملية  ١٠٠

 
 ٦اهلدف   
 اإليدز واملالريا واألمراض األخرى/مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية  

ــى و - ٥٩ ــراض        ،٦اهلــدف تلق ــدز واألم ــة البشــرية اإلي ــريوس نقــص املناع ــف انتشــار ف وق
أن الرئيســية األخــرى، ال ســيما املالريــا والســل، دعمــا سياســيا وماليــا أكــرب مــن املــاحنني، إال   

 مليـون دوالر، وهـي احتياجـات    ١٢ن التقـديرات البالغـة   عـ التمويل السـنوي يظـل أقـل كـثريا         
أنفــق يف و. ٢٠٠٦عــام  تتقــديرات احتياجــا مليــون دوالر، وهــي ٢٠مبلــغ العــام القــادم، أو 

 بليـون   ١,٧ البالغ   ٢٠٠٢وهي أعلى من املبلغ املنفق يف عام        بليون دوالر،    ٤,٧،  ٢٠٠٣عام  
 من ذلك، يظـل مسـتوى تنفيـذ االلتزامـات الوطنيـة غـري مناسـب، بينمـا يبقـى                     وبالرغم. دوالر

عـام  لويشـري التقريـر العـاملي عـن اإليـدز،      . العامل على مسافة بعيدة من حتقيق أي جنـاح رئيسـي        
فيها هتديدات خطـرية حمتملـة للسـكان،        هذا املرض   ، إىل أنه ال توجد منطقة ال يشكل         ٢٠٠٤

 . جرى فيه وقف انتشار اإليدز بشكل مؤكدكما ال يوجد أي قطر تقريبا
وتشــري بيانــات اجتاهــات انتشــار اإليــدز ووفياتــه، الــيت أتيحــت ألول مــرة يف عــام           - ٦٠

ــن     ٢٠٠٤ ــع م ــاملرض ارتف ــدد األشــخاص املصــابني ب ــام   ٣٥، إىل أن ع ــون شــخص يف ع  ملي
جديـــدة حالـــة إصـــابة  مليـــون ٤,٨، بينمـــا يقـــدر أن ٢٠٠٣ مليـــون يف عـــام ٣٨ إىل ٢٠٠١
وتظـل معـدالت    . ، وهي تفوق اإلصـابات الـيت شـهدها أي عـام سـابق             ٢٠٠٣يف عام   حدثت  

استفحال املرض علـى حاهلـا يف معظـم بلـدان جنـوب الصـحراء األفريقيـة، بينمـا تبلـغ إصـاباته                       
وقد بدأ املـرض يف االسـتفحال وسـط السـكان بشـكل عـام       . نسبا تعترب وبائية يف شرق أوروبا    

 قاصــرة بشــكل كــبري، بينمــا التــدخالت وبــرامج الوقايــة الناجحــةتــزال  وال. يف جنــوب آســيا



 

22 04-46538 
 

A/59/282

 ، بالنسـبة مدمرة على النطـاق األوسـع  “ تفاعلية”تترتب على حجم املشكلة يف حد ذاته نتائج     
 .ملؤشرات الصحة والفقر والتعليم واجلوع، وقدرات احلكومات نفسها

جنـوب أفريقيـا، حيـث      معدالت الوباء يف أفريقيا، وعلى وجه اخلصـوص         بقى أسوأ   وت - ٦١
  سـنة يف املـدن الرئيسـية       ٢٤ و   ١٥بلغت نسـبة النسـاء احلوامـل املصـابات بـالفريوس بـني سـن                

 ٢,٢الكـربى   جنوب الصحراء   أفريقيا  وشهدت منطقة   . ٢٠٠٢/٢٠٠٣يف   يف املائة    ٣٩-٢٤
 مليـون   ٢,٩مليون حالة وفاة، مـن جممـوع تقـديرات حـاالت الوفيـات املتصـلة باإليـدز البـالغ                    

وإجـراء  للوقايـة   الالزمـة   واعتمـدت الـربامج     . حيـث كـان التقـدم بطيئـا       ،  ٢٠٠٣ يف عام    ،ةحال
كمـا حـدث يف أوغنـدا، حيـث أُحـرز تقـدم مـع انتشـار تراجـع                   . االختبارات ومكافحة املرض  

 .، وفقا للقياسات اليت أجريت يف عيادتني خارجتني للنساء احلوامل يف كمباالاإلصابات
. خرى، مل تكـن هنـاك أي دالئـل علـى تراجـع اإلصـابة باملالريـا                وعلى جبهة رئيسية أ    - ٦٢

ومــرة أخــرى، تعتــرب أفريقيــا الواقعــة جنــوب الصــحراء الكــربى هــي أكثــر املنــاطق مــن حيــث    
وتتزايـد أيضـا معـدالت اإلصـابة بالسـل يف تلـك املنطقـة، واخنفضـت فقـط هبـامش                   . اإلصابات

 .ضئيل يف معظم املناطق األخرى
فشي األمراض اجلديدة واملتكررة أيضا هتديدات صحية عامليـة تنـذر           وتشكل حاالت ت   - ٦٣

ولكـــي تتصـــدى هلـــذه . حبـــدوث نتـــائج خطـــرية بالنســـبة جلميـــع األهـــداف اإلمنائيـــة لأللفيـــة 
التهديدات، تعمل منظمة الصحة العاملية وشـركاء األمـم املتحـدة مـع احلكومـات، ال سـيما يف                   

ستعداد يف األنظمة الصـحية الوطنيـة، مـن خـالل بنـاء             أقل البلدان منوا، من أجل تعزيز حالة اال       
القــدرات وتبــادل املعلومــات والتــدابري األخــرى، مبــا يف ذلــك بنــاء قــدرات املختــربات ومرافــق  

وعلى املستوى العاملي، أدت مبادرات جديدة، كالشبكة العاملية لإلنـذار بتفشـي            . علوم األوبئة 
شـريكا، مـن أجـل تـوفري الـدعم الـتقين العـايل              ١٢٠األمراض والتصدي هلا، إىل مجع أكثر من        

وأصبح من الواضح أن اللوائح الصحية ملنظمة الصحة العاملية، الـيت           . اجلودة يف الوقت املناسب   
ختدم كإطار تنظيمي عاملي ملعاجلة مسائل األمن الصحي واإلنـذار باألوبئـة والتصـدي هلـا علـى             

فق مع واقع التحـديات الصـحية للقـرن احلـادي     مستوى العامل، حتتاج إىل التعزيز والتكيف لتتوا 
 .والعشرين

 
 ٧اهلدف   
 كفالة استدامة البيئة  

 خمتلطــة فعلــى الــرغم مــن أن البيانــات املتعلقــة مبيــاه   ٧باهلــدف والصــورة فيمــا يتعلــق   - ٦٤
الشرب وخدمات الصرف الصحي تظل غـري مكتملـة، إال أن مجيـع املنـاطق حققـت شـيئا مـن          
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 إمكانيـة احلصـول علـى ميـاه شـرب مـن نوعيـة أفضـل، متاحـة للجميـع                     فقـد أصـبحت   . التقدم
تقريبا يف املناطق احلضرية، عدا أفريقيـا الواقعـة جنـوب الصـحراء الكـربى وأوقيانوسـيا، حيـث                   

وأُدخلــت حتســينات ملموســة علــى إمكانيــة احلصــول علــى امليــاه يف . تراجعــت هــذه اإلمكانيــة
لقليـل مـن البلـدان فقـط أحـرز تقـدما مبعـدالت مناسـبة         األرياف يف مجيع املناطق تقريبا، لكـن ا  

وبينما أحرز تقدم حمسوس جتاه حتقيق هـدف اإلصـحاح البيئـي،     . تكفي لتحقيق اهلدف املرجو   
، ٢٠٠٠ بليون نسمــــة مل حيصـلوا علـى خـدمات صـرف صـحي حمسـنة، يف عـام                     ٢,٦إال أن   

ــة ا  . علــى مســتوى العــامل  ــرار اجلمعي  الــيت ،٥٨/٢١٨ لعامــةوانعكســت تلــك التحــديات يف ق
، وأنشأ األمـني العـام   “املاء من أجل احلياة” ، عقدا دوليا للعمل٢٠١٥-٢٠٠٥أعلنت الفترة   

ــى حشــد جهــود العمــل         ــة املســاعدة عل ــق الصــحية، بغي ــاه واملراف ــا باملي جملســا استشــاريا معني
 .واألموال من أجل املياه واملرافق الصحية، ولتشجيع قيام شراكات جديدة

 املناطق اليت حققت تقدما ملموسا حنو حتقيق أهداف عديدة أخرى مثـل أجـزاء               وحىت - ٦٥
وزادت املنـاطق   . من آسيا، متيل إىل أن يكـون لـديها سـجال أسـوأ فيمـا يتعلـق بالقضـايا البيئيـة                    

احملمية يف مجيع املناطق اإلقليمية، ولكن حدثت خسائر يف مناء الغابات يف بعض أجـزاء العـامل،                 
وزاد اسـتخدام الطاقـة واالنبعاثـات مـن غـاز           . اليت توجد هبا الغابات االسـتوائية     وال سيما تلك    

ثاين أوكسيد الكربون للفرد يف البلدان النامية ولكنها اخنفضـت يف البلـدان الـيت متـر اقتصـاداهتا                   
ومت تقريبـا علـى   . مبرحلة انتقالية مع اخنفاض اإلنتاج الصناعي يف التسعينات مـن القـرن املاضـي           

 .ى العاملي منع استخدام مركبات الكلوروفلوركربون املستنفدة لألوزوناملستو
ــا     - ٦٦ ــة خمتلط ــات العاملي ــذ االتفاقي ــدم احملــرز يف تنفي ــى   . وكــان التق إذ جــرى التصــديق عل

 ١٢٠ ِقَبـل    مـن  )١٦(التفاقية األمـم املتحـدة اإلطاريـة املتعلقـة بـتغري املنـاخ            ) ١٥(وبروتوكول كيوت 
املتحـدة كـي يصـبح       التصديق عليه بواسـطة االحتـاد الروسـي أو الواليـات          بلدا، لكنه حيتاج إىل     

واعتمــدت اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة التصــحر يف البلــدان الــيت تعــاين مــن اجلفــاف . نافــذا
، ١٩٩٦، وبـدأ نفاذهـا يف عـام      ١٩٩٤، يف عـام     )١٧(يف أفريقيا  أو التصحر، ال سيما   /الشديد و 

ولكـن يوجـد مـا هـو أكثـر تشـجيعا            .  إىل تنفيذها يف حـدود ضـيقة       لكن فقر املوارد املالية أدى    
، بعـد اعتمـاد     )١٨(من ذلك، وهو إحراز تقـدم جتـاه التنفيـذ الكامـل التفاقيـة التنـوع البيولـوجي                 

مؤشرات قابلة للقياس وأهداف حمددة بغية ختفيض املعدالت احلالية خلسارة التنوع البيولـوجي             
ــام   ــدء نفــاذ بروتو ٢٠١٠حبلــول ع ــق بالســالمة البيولوجيــة    ، وب ــا املتعل ، يف )١٩(كــول كارختين

وفيمــا يتعلــق بقضــية إزالــة الغابــات وتــدهورها، أحــرز تقــدم يف تســع  . ٢٠٠٣ســبتمرب /أيلــول
 يف املائـة مـن الغابـات يف العـامل، فيمـا             ٨٥ بلدا حتتوي على نسبة      ١٥٠عمليات دولية، تشمل    

ومــن شـأن املــؤمتر العــاملي الثــاين  . لغابــاتيتصـل بإعــداد معــايري ومؤشــرات لـإلدارة املســتدامة ل  
ــان، يف     ــذي ســيعقد يف كــويب، الياب ــاينكــانونللحــد مــن الكــوارث، ال ــاير / الث ، أن ٢٠٠٥ين
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يساعد على تكثيف التعاون من أجل ختفيض اآلثار املترتبـة علـى الكـوارث الطبيعيـة والـيت مـن        
 . الكوارثصنع اإلنسان، ال سيما من خالل االستراتيجية الدولية للحد من

 
 بناء شراكة عاملية قوية  
 ٨اهلدف   
 بناء شراكة عاملية من أجل التنمية  

إذ تعهـدت البلـدان     :  ضروريا من أجل تنفيذ األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة         ٨اهلدف  يعترب   - ٦٧
املتقدمة النمو بإكمال متابعة التزاماهتـا املعلـن عنـها يف السـابق، فيمـا يتعلـق بـدعم اجلهـود الـيت             

بــذهلا البلــدان الناميــة حبســن نيــة يف جمــال األهــداف الســبعة األوىل، وذلــك مــن خــالل إزالــة     ت
ــدين، والتوســع يف املســاعدة        ــيت تعــوق التجــارة، وتوســيع نطــاق ختفيــف عــبء ال احلــواجز ال

وقــد أُحــرز شــيء مــن التقــدم، ال ســيما فيمــا يتعلــق بتــدفق املعونــات، لكــن مســتوى . اإلمنائيــة
 . االحتياجات الفعليةالدعم يظل قاصرا عن

ــة التجــارة       - ٦٨ ــوزاري ملنظم ــاع ال ــار املفاوضــات يف االجتم ويف جمــال التجــارة، أدى اهني
 الــيت -العامليــة، املعقــود يف كــانكون باملكســيك، بشــأن جولــة الدوحــة للمحادثــات التجاريــة   

احتياجــات ومصــاحل البلــدان الفقــرية يف صــدر جــدول  أعلنــت صــراحة ألول مــرة عــن وضــع  
 أشـهر، وشـكل نكسـة خطـرية للجهـود           ١٠توقـف التقـدم لفتـرة        إىل  املتعلق بالتجارة  عمالاأل

الراميــة إىل إنشــاء حلبــة مســتوية تســتطيع البلــدان الناميــة االســتفادة فيهــا مــن ميزاهتــا املقارنــة،   
ومــع توصــل احلكومــات  . وعلــى وجــه اخلصــوص يف جمــاالت مثــل الزراعــة وصــناعة النســيج   

ـــ ــاء يف م١٤٧ الـ ــار عمـــل جديـــد، يف    األعضـ ــأن إطـ ــة، إىل اتفـــاق بشـ ــارة العامليـ نظمـــة التجـ
إذ اتفقــت .  حتســنت كــثريا اإلمكانيــات املتاحــة أمــام جولــة حمادثــات الدوحــة،يوليــه/متــوز ٣١

احلكومات األعضـاء يف املنظمـة، علـى وجـه اخلصـوص وألول مـرة، علـى رفـع مجيـع أشـكال                       
دد، وعلى خفض الدعم املقـدم للزراعـة علـى          الدعم املقدم للصادرات الزراعية حبلول تاريخ حم      

وسـيؤدي تراجـع احلـواجز الـيت تضـعها البلـدان            . املستوى احمللي والذي يؤثر سلبا على التجارة      
املتقدمة النمو أمام التجارة وخفض ما تقدمه من دعم يف جمال الزراعة، وفقا لتقـديرات البنـك                  

وتتمثـل املهمـة اآلن يف حتويـل       . دوالر بليـون    ١٢٠الدويل، إىل حتسـن مسـتوى الرفـاه، حبـوايل           
 .هذا اإلطار اجلديد إىل اتفاق هنائي حيقق هذا الوعد اجملزي للعامل النامي

وتشــكل املبــادرات الــيت اختــذت مــؤخرا بغيــة تســهيل الوصــول إىل الســوق، كمبــادرة   - ٦٩
منــو  ، وقــانون الواليــات املتحــدة بشــأن“كــل شــيء عــدا األســلحة”االحتــاد األورويب املســماة 
وعلى وجـه اخلصـوص شـهدت صـادرات بلـدان           . ، بعضا من التقدم   أفريقيا والفرص املتاحة هلا   
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أفريقية معينة من املعدات إىل الواليـات املتحـدة زيـادة مهولـة لكـن التـأثري العـام علـى مسـتوى                       
 .النطاق بأكمله مل يصبح ملموسا بعد

ية وعدم اسـتقرار هـذه األسـعار،        ويظل اجتاه اخنفاض أسعار السلع األساسية غري النفط        - ٧٠
ويــتعني علــى اجملتمــع الــدويل . يشــكل يف األجــل الطويــل، حتــديا رئيســيا أمــام البلــدان املصــدرة

جتديد جهوده الرامية إىل ختفيف آثار هذه املشاكل من خالل إدخـال حتسـينات علـى اآلليـات                  
 .القائمة والنظر يف أمر إجياد هنج جديدة

 مـن أقـل البلـدان       ٣٧ بلدا من أصـل      ١٣عبء الدين، اتضح أن     وفيما يتعلق بتخفيف     - ٧١
منــوا، كانــت قــد صــنفت باعتبارهــا مؤهلــة لالســتفادة مــن برنــامج ختفيــف عــبء الــدين التــابع 

، “نقطـة اإلجنـاز   ”، قـد وصـلت      ٢٠٠٤أبريل  /نيسانملبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون، يف       
 جزئية لذلك تراجعت نسـبة الـدين إىل الـدخل           وكنتيجة. “نقطة القرار ” بلدا   ١٤بينما وصل   

 يف املائـة، يف عـام   ٨٦، إىل ١٩٩٧ يف املائـة، يف عـام   ١٠٩القومي اإلمجايل لتلـك البلـدان مـن     
وعلى الرغم من أن نسبة الدين إىل الصادرات قد تراجعت على امتداد مجيـع املنـاطق                . ٢٠٠٢

 يف املائـة مـن قيمـة احلـد          ١٥٠ أكثـر مـن      يف العامل النامي خـالل الفتـرة نفسـها، إال أهنـا تعـادل             
املشترط كي يعترب البلد مؤهال لالستفادة من مبادرة البلدان الفقـرية املثقلـة بالـديون يف أمريكـا                  

وحــىت بالنســبة . الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب وأفريقيــا الواقعــة جنــوب الصــحراء الكــربى 
. ة القدرة على خدمة الـدين غـري مضـمونة         لبلدان عديدة وصلت إىل نقطة اإلجناز، تظل إمكاني       

ويف ضوء مـا يتـوفر مـن أدلـة علـى أن البلـدان كانـت تسـتخدم الوفـورات الناجتـة عـن ختفيـف                           
عــبء الــدين لالســتثمار يف جمــاالت جيــري التركيــز فيهــا علــى األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة،          

ضـافة إىل ذلـك، توجـد       وباإل. كالصحة والتعليم مثال، فإنه يتعني تسـريع وتـرية هـذا التخفيـف            
مــربرات قويــة لتوســيع نطــاق األهليــة لالســتفادة مــن املبــادرة كــي تشــمل بعــض البلــدان ذات  

 .الدخل األكرب والدخل املتوسط، اليت تواجه أزمة دين حادة
ــا فيمــا خيــتص بكــل مــن النــوع      - ٧٢ ــة، يعتــرب االجتــاه إجيابي وفيمــا يتعلــق باملســاعدة اإلمنائي

وكـان تقـدم مشـجع قـد أُحـرز، عنـد مسـتوى              . ري الـذي جيـب إجنـازه      والكم، لكن يتبقى الكـث    
. معني، يف جمال إجراءات تعمـيم ممارسـات تنسـيق املسـاعدة علـى نطـاق املـاحنني واملؤسسـات                   

وقد صدر إعالن روما بشأن التنسيق الذي اعتمده املنتدى الرفيع املستوى املعـين بالتنسـيق، يف              
مــع عمليــة حتــول الــربامج اإلمنائيــة إىل مرحلــة امللكيــة ، نظــرا ألنــه تــزامن ٢٠٠٣فربايــر /شــباط
بيد أنه يتعني على املاحنني، وهـم يتبعـون هـذا النـهج اجلديـد، اعتمـاد وتنفيـذ خارطـة                     . القطرية

طريق مجاعية توضح الكيفية اليت يعتزمون هبا تعزيز التنسـيق وختفـيض تكـاليف املعـامالت الـيت              
 .٢٠٠٥سبتمرب /أيلولحبلول تتحملها البلدان املتلقية للمساعدة، 



 

26 04-46538 
 

A/59/282

وفيمــا يتعلــق مبجمــوع التــدفقات، فقــد زادت البلــدان األعضــاء يف جلنــة املســاعدة         - ٧٣
ــة للمســاعدة        ــدان االقتصــادي، القيمــة الفعلي ــة يف املي ــاون والتنمي ــة التع ــة ملنظم ــة، التابع اإلمنائي

، يف الفتـرة  ) بليـون دوالر ٢,٣( يف املائـة     ٣,٩اإلمنائية الرمسية املقدمة إىل البلدان الناميـة بنسـبة          
ــة الــيت شــهدهتا     . ٢٠٠٣ إىل ٢٠٠٢مــن  ــادة الفعلي ويشــكل ذلــك اخنفاضــا عــن مســتوى الزي

 يف املائـة،    ٧، والبالغـة نسـبتها      ٢٠٠٢ إىل   ٢٠٠١املساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة خـالل الفتـرة مـن            
 بليــون ٦٨,٥ت لكــن القيمــة املطلقــة للمســاعدة املقدمــة مــن البلــدان األعضــاء يف اللجنــة بلغــ  

، وهو رقم تأثر قليال بسبب تراجع سـعر صـرف الـدوالر، لكنـه يشـكل                 ٢٠٠٣دوالر يف عام    
رغم كل شيء أعلى مستوى تصل إليه املساعدة فيما يتعلـق بكـل مـن القيمـة اإلمسيـة والقيمـة                     

 يف املائــة مــن جممــوع الــدخل ٠,٢٥وتشــكل هــذه املســاعدة نســبة . احلقيقيــة، علــى اإلطــالق
ــة، يف عــام ٠,٢٣مجــايل للبلــدان املاحنــة، حيــث ارتفعــت بــذلك مــن نســبة    القــومي اإل  يف املائ
 .٢٠٠١ يف املائة، يف عام ٠,٢٢، ونسبة ٢٠٠٢
 بليـون   ٢,٣وأُحرز معظم هـذا التقـدم يف بلـدان معينـة، حيـث تعكـس الزيـادة البالغـة                     - ٧٤

العـراق عنـد بـدء عمليـة اإلعمـار      دوالر يف املساعــــدة اإلمنائية الرمسيـة، تدفـــــــق املعونـات إىل           
 علمـا بأهنـا مجيعـا     -)  بليـون دوالر   ٢(واستمرار منو املنح الثنائية بشكل عام       )  بليون دوالر  ٢(

قد قوبلت بتراجع التربعـات املقدمـة إىل صـناديق التمويـل امليسـرة الشـروط املتعـددة األطـراف              
ــون دوالر١,٢ -( ــون دو٠,٥ -(وتراجــع صــايف اإلقــراض   )  بلي ــرب الواليــات  ). الر بلي وتعت

ــدامنرك والســويد          ــن أن ال ــالرغم م ــة، ب ــة املطلق ــث القيم ــن حي ــة م ــاحني املعون املتحــدة أكــرب م
ولكسمربغ والنرويج وهولندا، هي البلدان الوحيدة الـيت حققـت اهلـدف الـذي حددتـه األمـم                  

وقـد  . اإلمجـايل  يف املائة من الدخل القـومي  ٠,٧املتحدة للمساعدة اإلمنائية الرمسية، وهو نسبة     
أيرلنـدا، حبلـول عـام      : ألزمت مخسة بلدان أخرى نفسـها ببلـوغ هـذه النسـبة املسـتهدفة، وهـي               

ــام   ٢٠٠٧ ــول ع ــا، حبل ــام    ٢٠١٠، وبلجيك ــول ع ــا حبل ــبانيا، وفرنس ــة ٢٠١٢، وإس ، واململك
 .٢٠١٤املتحدة حبلول عام 

ؤمتر الدويل لتمويـل التنميـة،      وإذا مت استيفاء مجيع االلتزامات اليت أعلنها املاحنون منذ امل          - ٧٥
 بليـون  ٢٠يف مونتريي، فإهنـا سـتؤدي جمتمعـة إىل زيـادة املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة مبـا يقـارب            

وهذا أمر مشـجع، لكنـه      . ٢٠٠١، وذلك مقارنة مبستوياهتا يف عام       ٢٠٠٦دوالر، حبلول عام    
عـودة إىل   ”دة سـوى    ومن جهـة أخـرى، ال متثـل هـذه الزيـا           . حيتاج إىل أن يصبح حمط األنظار     

بعد تراجع دام أمدا طويال؛ إذ تبلغ قيمة تدفقات املعونة للفرد الواحد يف معظـم               “ سابق العهد 
أقل البلدان منوا، ويف أفريقيا بوجه عام، معدال يقـل مبـا يعـادل الــُخمس والثُلـث علـى التـوايل،                 

يــع املســتوى املعــين وكمــا خلــص الفريــق الرف. كانــت عليــه التــدفقات يف أوائــل التســعينات ممــا
بتمويل التنمية، الذي يرأسه رئيس املكسيك السابق زدير، يف تقريره املقدم إىل مؤمتر مـونتريي               
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، فإنـه سـتكون هنـاك حاجـة، حمتملـة ملعونـات إضـافية حبـد                 )، املرفـق  A/55/1000انظر الوثيقـة    (
لفيـة، حـىت علـى       بليـون دوالر يف العـام، مـن أجـل حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأل                 ٥٠أدىن قدره   

افتراض اعتماد البلدان النامية لسياسات سليمة وتعظيمهـا السـتخدام مواردهـا احملليـة إىل احلـد                 
وبينما تعتـرب اآلراء املبتكـرة، كـاقتراح اململكـة املتحـدة بإنشـاء مرفـق دويل للتمويـل،                   . األقصى

لـدان الناميـة يتمثـل يف       مؤشرات على إمكانية إجياد بعض احللول، إال أن لب املسألة بالنسبة للب           
ومهما اختـذت هـذه البلـدان مـن خطـوات أخـرى فإهنـا لـن تسـتطيع،          . عامل الوقت ال الكيفية   

 .ببساطة، حتقيق هذه األهداف بدون قدر كاٍف من املساعدة
، فـإن العـام القـادم       ٢٠١٥ سنة فقط على حلول املوعد احملدد، يف عـام           ١١ومع تبقي    - ٧٦

وسـيتطلب التغلـب علـى فقـر البشـرية حـدوث قفـزة              . سبة ألفريقيـا  سيكون حامسا ال سيما بالن    
املزيــد مــن االســتراتيجيات والسياســات اململوكــة وطنيــا، : كافيــة مــن حيــث احلجــم واملطمــح

واملؤسسات األقوى، والعمليات األوسع نطاقا القائمة على املشـاركة، واالسـتثمارات املركـزة             
ويف . جتماعية، واملزيـد مـن املـوارد احملليـة واخلارجيـة          يف جمال اهلياكل األساسية االقتصادية واال     

الواقــع، فإنــه إذا أريــد حتقيــق األهــداف احملــددة، فإنــه يــتعني حــدوث هــذا التطــور يف القريــب    
 .العاجل
وال تــزال األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة قابلــة للتحقيــق مــن الناحيــة الفنيــة، حــىت يف أشــد   - ٧٧

ة تضـيق فجوهتـا بشـكل سـريع، بينمـا تبقـى اإلرادة السياسـية             البلدان فقرا، لكن الفـرص املتاحـ      
ولعـل اسـتعراض اإلعـالن بشـأن األلفيـة علـى مخـس سـنوات يتـيح آخـر                    . مفقودة بشكل كبري  

فرصة واقعية الختاذ اخلطوات الضرورية لتسـريع وتـرية الـزخم اهلائـل، الـذي شـهدته السـنوات                   
 .وجيب علينا اغتنام هذه الفرصة. لأللفيةالقليلة املاضية، بغية حتقيق األهداف اإلمنائية 

 
 محاية الضعفاء -رابعا  

 
: األهداف اإلمنائية لأللفية، واحلد من الكوارث واملخاطر، واألزمـات املتعـددة اجلوانـب              

 حتقيق الترابط يف اجملال اإلنساين
 واحلمايـة  تقدمي كل املسـاعدات   ”أبدى قادة العامل، يف إعالن األلفية، التزامهم بكفالة          - ٧٨

صـورة جـائرة مـن آثـار الكـوارث          املمكنة إىل األطفال ومجيع السكان املـدنيني الـذين يعـانون ب           
ــوارئ          ــن حــاالت الط ــا م ــة والصــراعات املســلحة وغريه ــادة اجلماعي ــات اإلب ــة وعملي الطبيعي

 وتظـل التعهـدات     )٢٠(“اإلنسانية، حىت ميكنهم استئناف حياهتم الطبيعية يف أقرب وقـت ممكـن           
محاية املستضعفني، حمتفظة بنفس القدر مـن األمهيـة علـى الـدوام، يف      بشأن نة يف اإلعالن  املضم
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 املتمثلـة يف وجـود عـامل أكثـر سـلما ورفاهيـة وعدالـة، بالطريقـة احملـددة يف            ىجمال حتقيـق الـرؤ    
 .سنواتأربع اجتماع قمة األلفية قبل 

 
 معاجلة األوضاع اهلشة يف حاالت الطوارئ  

لتدخالت املوجهة إىل ختفيـف اآلثـار الضـارة للكـوارث واألزمـات جـزءا حيويـا                 متثل ا  - ٧٩
فـالفقراء والضـعفاء واملقهـورون هـم        . من اجلهـود الراميـة إىل حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة             

. األكثر تـأثرا بتـدهور البيئـة واملخـاطر الطبيعيـة وانـدالع الصـراعات العنيفـة، يف هنايـة املطـاف                     
ثر عرضـة ملعانـاة النتـائج املترتبـة علـى ذلـك يف شـكل املـوت والتشـرد وفقـدان                      وهم أيضا األك  

 .للمكاسب اإلمنائية بصورة منهجية
وتظــل اآلثــار الفظيعــة للكــوارث النامجــة عــن املخــاطر البيئيــة تنــهال علــى عــاتق فقــراء  - ٨٠

 مليــون شــخص لآلثــار ٦٠٠ وحــده، تعــرض ٢٠٠٣ففــي عــام . العــامل بصــورة غــري متناســبة 
 بليـون   ٦٥ حادثة طبيعية، تسببت يف خسائر اقتصـادية فاقـت قيمتـها             ٧٠٠ارة النامجة عن    الض

ـــدة  ــاء . دوالر مـــن دوالرات الواليـــات املتحــ ــتفهم يف تلـــك  ٧٥ ٠٠٠ولقـــي زهـ ــمة حـ  نسـ
ــوارث  ــر يف   ٣٠ ٠٠٠ قتـــل -الكـ ــوان يف زالزل وقعـــت يف اجلزائـ ــهم خـــالل ثـ  شـــخص منـ

 .٢٠٠٣ديسمرب / األولونكان ويف بام يف إيران يف ٢٠٠٣مايو /أيار
ويــدل عــدد مــن االجتاهــات الناشــئة علــى أن وتــرية هــذه املخــاطر واألوضــاع اهلشــة      - ٨١

فـاملرجح جـدا هـو تغـري منـاخ األرض خـالل العقـود           . النامجة عنـها آخـذة يف التسـارع بالفعـل         
 نتيجـة لزيـادة معـدالت تركـز غـازات الدفيئـة يف الغـالف اجلـوي، بسـبب األنشـطة                      -القادمة  

وعـالوة علـى ذلـك، هنـاك خمـاطر ارتفـاع مناسـيب              . البشرية وقصر نظر السياسات احلكوميـة     
مياه البحر، وكذلك ازدياد تفـاوت معـدالت سـقوط األمطـار ودرجـات احلـرارة، الـيت تـؤدي          

ويـرجح أن تكـون النتـائج    . إىل حدوث الفيضانات وموجات اجلفـاف والعواصـف واألعاصـري        
رتبة على ذلك غـري مواتيـة، مبـا يف ذلـك حـدوث تغـريات يف أمنـاط                   االجتماعية واالقتصادية املت  

. اإلنتاج الزراعي، تكون هلا بدورها آثارها السلبية على سبل كسب العيش واجتاهـات اهلجـرة              
وقد يؤدي مـا يترتـب علـى ذلـك مـن تنـافس للسـيطرة علـى املـوارد الطبيعيـة إىل ازديـاد حـدة                           

 .التوترات فيما بني اجملموعات السكانية
وسيكون الزديـاد قابليـة التـأثر باملخـاطر الطبيعيـة آثـار ملموسـة أيضـا علـى األطـراف                      - ٨٢

وسـتكون البلـدان الفقـرية هـي األقـل قـدرة علـى ختفيـف                . الفاعلة يف اجملالني اإلنساين واإلمنائي    
آثار موجات اجلفاف والفيضانات واألمراض؛ كما قد يـؤدي مـا ينـتج عـن ذلـك مـن اعتمـاد                     

بات املنقذة للحياة، إىل توجيـه الوقـت والطاقـة واملـوارد بعيـدا عـن األنشـطة الـيت                 على االستجا 
 .تعاجل حتقيق األهداف يف األجل الطويل
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ـــ    - ٨٣ ــرة ال ــيال علــى أن االهتمــام   ١٢وتقــف األحــداث الــيت شــهدهتا فت  شــهرا املاضــية دل
ــة ال     ــادر علــى ختفيــف قابلي ــة ق ــأثر باملخــاطر بتخفيــف حــدة املخــاطر واالســتراتيجيات الوقائي ت

ــة ــوب آســيا، يف       . الطبيعي ــيت اجتاحــت جن ــن حــدة الفيضــانات الواســعة النطــاق ال ــالرغم م فب
، وبرغم ما سببته من موت الكثريين، إال أن آثارها التدمرييـة كانـت أخـف                ٢٠٠٤يوليه  /متوز

ونـتج هـذا االخـتالف عـن زيـادة االهتمـام            . باملقارنة بالفيضانات اليت حدثت قبل عـدة عقـود        
ي أويل يف السنوات األخرية لكفالة وجود االستعدادات على املستوى احمللي وبنـاء قـدرات               الذ

وباملثل، مكن تركيز الشركاء واملاحنني يف اجملـالني اإلنسـاين واإلمنـائي علـى معاجلـة                 . االستجابة
  ومتويــل هــذه-العوائــــــق اهليكليــة الــيت تقــف أمــام حتقيــق األمــن الغــذائي يف القــرن األفريقــي   

 .٢٠٠٢ من تفادي حدوث جماعة رئيسية بسبب موجة اجلفاف اليت بدأت يف عام -املعاجلة 
وأدت هذه األمثلة إىل رفع درجة الـوعي باملكانـة اهلامـة الـيت يـتعني أن حيتلـها ختفيـف                      - ٨٤

حدة املخاطر مـن بـني اجلهـود الراميـة إىل حتقيـق التنميـة املسـتدامة، بصـورة تـؤدي إىل إطـالق                       
 مبادرات األمم املتحدة واحلكومـات، بغيـة إدمـاج عمليـات احلـد مـن الكـوارث يف                   العديد من 

فعلى سبيل املثـال، أدت مبـادرة االسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن               . اخلطط واإلجراءات اإلمنائية  
الكوارث، بدعم من االحتاد األفريقي، والشـراكة اجلديـدة مـن أجـل تنميـة أفريقيـا، وصـندوق                   

ائي، والبنك الدويل، إىل وضـع اسـتراتيجية أفريقيـة إقليميـة للحـد مـن خطـر                  األمم املتحدة اإلمن  
وسـتحظى  . ٢٠٠٤يوليـه   /متوزالكوارث، اعتمدها رؤساء الدول األفريقية، يف أديس أبابا، يف          

ــة واملزمنــة باملزيــد مــن       ــأثر بالصــدمات املفاجئ ــادة عــدم القابليــة للت ــة تطــوير ممارســات لزي أمهي
 العاملي الثاين املعين باحلد من الكوارث، املزمـع عقـده يف كـويب باليابـان،         التركيز، خالل املؤمتر  

 .٢٠٠٥يناير / الثاينكانونيف 
. ويف الوقـت نفسـه، تظـل قابليـة التـأثر بســبب الصـراعات منتشـرة علـى نطـاق واســع          - ٨٥
أدت التعديات العنيفة يف منطقة دارفور بالسودان إىل تشرد ما ال يقل عـن مليـون شـخص،            إذ

ويشــكل العنــف يف املنطقــة الشــرقية مــن مجهوريــة . داخــل حــدود الســودان ويف تشــاد اجملــاورة
. ة، الــيت حتققــت يف العمليــة الســلمية شــالكونغــو الدميقراطيــة مصــدر خطــر علــى املكاســب اهل 

وساعدت بعثات األمم املتحدة يف بوروندي وكوت ديفوار وليربيـا علـى حتقيـق االسـتقرار يف                 
استمرار انعدام األمن واآلثار التراكمية لسنوات القالقـل حتـرم السـكان مـن           تلك البلدان، لكن    

ويهدد اخلطر الناجم عن حـاالت الطـوارئ اإلنسـانية يف    . اخلدمات األساسية يف مناطق عديدة   
املناطق الشمالية من أوغندا ومجهورية أفريقيا الوسطى، وكذلك الصراعات املتأججة منذ أمـد              

كسب عيش السـكان املـدنيني يف هـذه         سبل  نية احملتلة ويف كولومبيا،     طويل يف األرض الفلسطي   
 . جهود االستقرار احلرجة فيهاععززالبلدان، وي
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وباإلضافة إىل ما حيدث يف مناطق احلرب من فقدان لـألرواح وسـبل كسـب العـيش،                  - ٨٦
ــة      ــية واالجتماعيـ ــات السياسـ ــبرية يف العالقـ ــوالت كـ ــا إىل حتـ ــد العنـــف فيهـ ــول أمـ ــؤدي طـ يـ

وبـالرغم  .  الطويـل  األجـل يف  القتصادية، الشيء الذي يؤدي إىل حدوث املزيد من الـتغريات           وا
ــاط          ــة االرتب ــم مصــاحل وثيق ــة وهل ــات القتالي ــن العملي ــبعض يســتفيدون دون شــك م ــن أن ال م

املـدنيون والنسـاء واألطفـال      وهـم    -باستمرارها، إال أن الشرحية األضعف من أفراد اجملتمعات         
 هـم األشـد معانـاة بصـفة عامـة، وهـم الـذين               -وقون واملشردون والالجئـون     وكبار السن واملع  

يعتمدون على دعم الناشـطني يف اجملـاالت اإلنسـانية واجملـاالت األخـرى مـن أجـل البقـاء علـى                     
فعلى سـبيل املثـال، أدت عمليـات اخلـروج علـى القـانون، واهنيـار قطـاع اخلـدمات           . قيد احلياة 

يــة الالزمــة الســتمرار تلــك اخلــدمات، يف مجهوريــة الكونغــو  احلكوميــة وهــروب اخلــربات املهن
ــأثرة       ــاطق املت ــيم يف املن ــا يف أنظمــة الصــحة والتعل ــار كامــل تقريب ــة، إىل حــدوث اهني الدميقراطي

 .بالصراعات
ــم املتحــدة ومنظمــة         - ٨٧ ــذهلا األم ــيت تب ــة، ال ــود اإلغاث ــن جه وخيصــص القســم األعظــم م

بيـد أن   . مـن حيـث املبـدأ     ضـعفا،   ية، لتلك الفئة األشـد      الصليب األمحر واملنظمات غري احلكوم    
بشـكل عـام، كـي تتغلـب علـى الصـدمات            ال يقـل أمهيـة      تقدمي املساعدة إىل اجملتمعات املتـأثرة       

 فبهـذه الطريقـة، ميكـن أن تعـاد         .األحـداث جملـاراة   ما لديها من آليـات      تسترتف  والضغوط اليت   
تغيري األوضـاع، وقـد تسـتطيع بـذلك اخلـروج           إىل هذه اجملتمعات قدرهتا على السعي من أجل         

 .لتنميةامن األزمات لتسلك طريق 
املزيد من التركيـز    كفالة  ويشكل تعزيز الدعم واحلماية لألشخاص املشردين داخليا، و        - ٨٨

ــة الــيت تعقــب األزمــات، بعضــا مــن الســبل الــيت       علــى التخطــيط والتمويــل للعمليــات االنتقالي
ول األعضـاء يف األمـم املتحـدة تقـدمي املسـاعدة مـن خالهلـا، بغيـة                  يستطيع اجملتمع الـدويل والـد     

وقـد شـهدت    . حتقيق استقرار اجملتمعات وهتيئة البيئة اليت ميكن أن حتدث فيها تنميتها املستدامة           
فعلـى سـبيل املثـال، متكنـت األمـم املتحـدة       . شيئا من التقدم احملرز يف هذا الصـدد املاضية  السنة  

ع اسـتراتيجية انتقاليـة وإقامـة آليـة للتنفيـذ، بغيـة مسـاعدة ذلـك البلـد                   ليربيا، من وضـ   وحكومة  
 سنوات من الصـراع يف سـرياليون، متخضـت          ١٠وبعد  . على الدخول يف مسار التنمية مباشرة     

 مــن أجــل متويــل عمليــة إعــادة إدمــاج    انتقــايلاءاســتراتيجية اإلنعــاش الوطنيــة عــن إطــالق نــد  
ــا والالجــئني   ــاء مؤسســات  األشــخاص املشــردين داخلي ــة إل، وبن نفــاذ القــانون، ومعاجلــة  وطني

 .مسائل عدم املساواة االقتصادية من خالل إجياد الوظائف
غري أن هذه املبادرات ال تشكل سوى خطوات أولية، بينما يتبقى الكـثري الـذي جيـب                  - ٨٩
 األمـوال،   إذ يتعني على اجملتمع الدويل تنسيق ختطيطه للعمليات االنتقالية وأدواتـه جلمـع            . هعمل
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وإجياد املزيد من الترابط بني عمليات تقييم االحتياجات، وبناء املؤسسـات احملليـة كـي تـتمكن            
ويـتعني  .  اخلاصـة هبـا منـذ البـدء        يـة عمليـات االنتقال  الاألطراف الفاعلة الوطنية مـن املشـاركة يف         

اء احتياجـات  على الدول األعضاء العمل على تعزيز القوانني والسياسـات الوطنيـة، بغيـة اسـتيف       
 يف ياملشــردين داخليــا ومحايــة حقــوقهم، مــع أخــذ املبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة بالتشــرد الــداخل 

 .)٢١(االعتبار
وترتبط قدرة التغلب علـى قابليـة التـأثر يف األجـل الطويـل بشـكل مباشـر مـع إمكانيـة            - ٩٠

رير الـيت قـدمت     وكمـا جـرت اإلشـارة يف التقـا        . احلصول على املسـاعدات اإلنسـانية واحلمايـة       
مــؤخرا إىل جملــس األمــن بشــأن محايــة املــدنيني يف أوقــات الصــراعات املســلحة، يشــمل نطــاق  

اجلهـود الراميـة إىل   عادية للغاية، انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين، السائدة بصورة     
ة يف اجملـال  منع أو إعاقة إمكانية الوصول، اليت تضع املاليني خارج دائرة عمل األطراف الفاعلـ           

 بلــدا، يوجــدون يف حــاالت ٢٠ حنــويف  ماليــني شــخص، ١٠ويقــدر أن أكثــر مــن . اإلنســاين
 .الوكاالت اإلنسانيةوحرموا من احلصول على دعم من طوارئ معقدة 

ــة الوصــول     - ٩١ ــة إمكاني ــا إىل إعاق ــة والسياســية مع ــؤدي العوامــل املادي ــد ت فقــد أدت . وق
تنميــة وضــعف قــدرات املؤسســات احلكوميــة، يف      الصــدرالضــغوط النامجــة عــن احلــرب وت   

ــة يف اهلياكـــل     ــارات ماديـ ــا وأنغـــوال، إىل حـــدوث اهنيـ ــة وليربيـ ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ مجهوريـ
ويف األرض  .  إلـيهم  األساسية، مما وضع ماليني البشر خارج نطاق وصول املنظمات اإلنسـانية          

ماديـة تقـف أمـام إمكانيـة وصـول         الفلسطينية احملتلـة، أصـبح تشـييد اجلـدار العـازل أكـرب عقبـة                
املعونات اإلنسانية، وأثر بشـكل خطـري علـى سـبل كسـب عـيش السـكان الفلسـطينيني وعلـى                  

 .إمكانية وصول اخلدمات األساسية إليهم
ويف بعض البلدان، يستمر استخدام العقبات السياسـية واإلجرائيـة واإلداريـة كوسـائل               - ٩٢

ويشــكل الســودان حالــة كهــذه، حيــث أدت . انيةللحــد مــن إمكانيــة وصــول املعونــات اإلنســ
صــعوبة الســفر وتعقيــد إجــراءات احلصــول علــى األذونــات اجلمركيــة إىل احلــد مــن احملــاوالت  

 .بكرة للوصول إىل املشردين يف دارفورامل
ــات توصــيلها        - ٩٣ ــات اإلنســانية وكــذلك إمكاني ــى املعون ــة احلصــول عل وتتعــرض إمكاني

وهنـاك حـاالت كـثرية واجـه فيهـا السـكان املتضـررون              .  األمـن   الشديدة بسبب انعدام   ةلإلعاق
تتمثـــل يف التخلـــي عـــن املســـاعدة الغذائيـــة الـــيت ظلـــوا ينتظروهنـــا شـــهورا،  : خيـــارات صـــعبة

املخاطرة بالتعرض للهجمات املهلكة على أيدي املقاتلني أثناء سعيهم للحصـول علـى تلـك                أو
، وجتنيـد األطفـال واسـتخدامهم كجنـود،     وشـكلت اهلجمـات املـدبرة علـى املـدنيني      . املساعدة
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واالســتخدام العشــوائي لأللغــام األرضــية، عوامــل مــؤثرة أيضــا علــى أمــن ورفاهيــة الســكان يف 
 .مناطق الصراعات

ويشكل احلصول على إمكانية الوصول إىل السكان املستضـعفني واحملافظـة علـى هـذه                - ٩٤
 وعمليات احلمايـة، يـؤدي يف هنايـة املطـاف           اإلمكانية عامال حيويا بالنسبة للمساعدة اإلنسانية     

أن وصول السكان املدنيني مـن حقهـم يف   الإمكانية  حجب  وجيرد  . إىل هتيئة بيئة موائمة للتنمية    
وعليـه فـإنين أدعـو مجيـع        . األلفيـة بشـأن   عـالن   اإلها يف   ليكرامتهم اإلنسانية املنصوص ع   تراعى  
ملتحـدة والوكـاالت واملنظمـات اإلنسـانية        إىل التعـاون بشـكل كامـل مـع األمـم ا           املهتمة  الدول  

األخــرى، بغيــة كفالــة إمكانيــة الوصــول اآلمــن بــدون معوقــات للعــاملني يف اجملــال اإلنســاين،    
وللـــوازم واملعـــدات، حبيــث ميكــن تقديــــم املســاعدة يف أي وقــت وأي مكــان حســب احلاجــة  

 .إليها
احلامسة املؤثرة على زيادة قابليـة      اإليدز من العوامل    /نقص املناعة البشرية  فريوس  ويظل   - ٩٥

الواقعـة  وبـالرغم مـن أن أفريقيـا        . التأثر بكـل مـن الكـوارث البيئيـة وحـاالت الطـوارئ املعقـدة              
 يف املائة فقط من سكان العـامل، إال أهنـا تصـارع مـن           ١٠تأوي نسبة   الكربى  جنوب الصحراء   

وبينمـا يشـكل    . ة باإليـدز   يف املائـة مـن مجيـع حـاالت اإلصـاب           ٧٠أجل جماهبة ما يقـارب نسـبة        
نقــص فــريوس املــرض يف حــد ذاتــه أزمــة هائلــة ويتطلــب اســتجابات طــوارئ اســتثنائية، إال أن 

 ال يعترب ظاهرة قصرية األجل، بل تترتب عليه نتائج طويلة األجل تـؤدي              اإليدز/املناعة البشرية 
 أرواح معظـم    ويسـتمر املـرض يف أخـذ      .  اجملتمعـات املتضـررة ألجيـال قادمـة        ضـعف إىل ازدياد   

،  الكــربىجنــوب الصــحراء الواقعــة بلــدان كــثرية يف أفريقيــا   جمتمعــات فــراد املنــتجني يف  األ
 إىل خسارة جهود إمنائية استمرت عقودا، وإىل زعزعـة اجلهـود الراميـة إىل ختفيـف                 يديؤ كما

 يف املائـة    ٦٠وتشـكل املـرأة اآلن نسـبة        . وطأة الفقر وحتسني املستوى املعيشـي، بشـكل خطـري         
ــا  ــال   .نقــص املناعــة البشــرية مــن حــاملي فــريوس  تقريب ــرأة واألطف ــه باســتغالل امل ــد اقتران  وعن

شكل روتـيين يف أوقـات الصـراعات، يصـبح وبـاء اإليـدز            بلألغراض اجلنسية وإساءة معاملتهم     
بأمهيــة التضــافر يف اختــاذ تــدابري وقائيــة بغيــة خفــض هتديــده  مــن عناصــر التــذكري آخــر عنصــرا 

 .فاهية السكان املستضعفنيلسالمة وصحة ور
ويتعني إدماج املـداخالت الدوليـة والوطنيـة املتعلقـة باإليـدز بشـكل أفضـل يف ختطـيط                   - ٩٦

نفـذ هـذه املـداخالت عـرب     ويـتعني أن تَ . وبرجمة العون اإلنساين، مبا يف ذلـك تقيـيم قابليـة التـأثر     
 تواجـه سـالمة وصـحة    اخلطوط اإلنسـانية واإلمنائيـة، وأن تركـز علـى ختفـيض التهديـدات الـيت            

 .ورفاهية السكان املستضعفني يف األجل الطويل
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 التمويل  
عـامال معوقـا    عـدم تناسـق متويـل حـاالت اإلغاثـة اإلنسـانية واألنشـطة االنتقاليـة                 يبقى   - ٩٧

 باليــني ٣وبــالرغم مــن أن احتياجــات املســاعدة اإلنســانية البالغــة  .  الطويــل األجــليفللتنميــة 
، تشـبه احتياجـات   ٢٠٠٤على مسـتوى العـامل، يف عـام        الواليات املتحدة   من دوالرات   دوالر  

األعــوام الســابقة، إال أن وتــرية متويــل األنشــطة اإلنســانية تظــل غــري مســتوية، ممــا يتــرك بعــض   
بعــض حتصــل عليــه وبــالرغم مــن التمويــل اجليــد الــذي . ةالبلــدان يف حالــة نقصــان متويــل حــاد

ة منـذ أجـل طويـل،       قائمـ إال أن حاالت الطـوارئ ال     ار،  تصبح حمط األنظ  حاالت الطوارئ اليت    
، كاحلاالت اليت تشهدها مجهورية أفريقيا الوسـطى وكـوت ديفـوار،            “غشيها النسيان ”لكن  و

وحيدث هذا يف معظـم األوقـات يف البلـدان      . مثال، تلقت ما يقل عن ُخمس جمموع احتياجاهتا       
 .اليت تكون احتياجاهتا هي األشد واألكثر إحلاحا

العطــاء ”، مبــادرة ٢٠٠٣ املشــكلة، أطلــق املــاحنون، يف عــام  تلــكوألغــراض معاجلــة  - ٩٨
وهي مبادرة تركز بشكل خاص على تنفيذ املاحنني للمزيـد مـن            . “الصاحل للمساعدة اإلنسانية  

حتملهم للمزيد من املساءلة، من خالل االلتـزام بعدد من املبادئ واملمارسـات            على  األنشطة، و 
يتمثــل القصــد منــها يف كفالــة اســتناد املســاعدات اإلنســانية إىل االحتياجــات   األساســية، الــيت 
ــد      . احملــددة بوضــوح  ــيم االحتياجــات وحتدي ــة حتســني تقي ــدم يف عملي ــن إحــراز تق ــالرغم م وب

أولوياهتا، إال أن هناك حاجـة لزيـادة مسـتويات عمليـات التمويـل املرنـة الـيت ميكـن التنبـؤ هبـا،                        
.  املسـاعدات املاليـة يف أمـاكن وأوقـات احلاجـة إليهـا      دميالة عدالة تق وحتسني توقيتاهتا، بغية كف   

وما تزال هذه املبادرة مستمرة، وسيجري تناوهلا يف اجتماع املاحنني، الذي سـيعقد يف أوتـاوا،                
ــوبر /يف تشــرين األول ــدان    ٢٠٠٤أكت ، والــذي ســيقوم باســتعراض التقــدم احملــرز بواســطة البل

عمليــات التمويــل املســتندة إىل االحتياجــات، والنظــر يف اخلطــوات املاحنــة املشــاركة، ومبناقشــة 
 .التالية

 
 خامتة -خامسا  

 تشـمل  -من املدخالت األساسية كي حتقق النجـاح        جمموعة  حتتاج األمم املتحدة إىل      - ٩٩
. لتمويل املناسـب وتـوفري مـالك مـوظفني مـن ذوي املـؤهالت العليـا               االرؤية والدعم السياسي و   

ن حتتـاج  ي آخـر ني مسبقنيسنة املاضية، مبا ال يدع جماال للشك، أن هناك شرطوقد أوضحت ال  
 مـن األمـن كـي    كـاف  فهـي حتتـاج إىل مسـتوى    :إليهما األمم املتحدة من أجـل تنفيـذ مهمتـها     

 كي تتمكن مـن التكيـف مـع األوضـاع املـتغرية يف              يةمؤسسمرونة  تؤدي وظيفتها، وحتتاج إىل     
 .العامل
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أغسـطس  / آب١٩ مقـر األمـم املتحـدة املأسـاوية يف العـراق، يف               تفجـري  ة وتدل حادثـ   -١٠٠
، وكذلك اهلجمات اليت أصـبح موظفـو األمـم املتحـدة يتعرضـون هلـا يف بلـدان أخـرى                     ٢٠٠٣

أن مـوظفي األمـم املتحـدة ليسـوا معرضـني للخطـر جملـرد تواجـدهم يف                  علـى   منذ ذلـك احلـني،      
قيقـة كـون األمـم املتحـدة نفسـها أصـبحت       بيئات غري آمنة علـى امتـداد العـامل، بـل ونتيجـة حل         

 .بشكل متزايدمستهدفة 
الرغم من أن عنصر املخاطرة يظل مالزما على الدوام للعمل يف بعـض املنـاطق،       على  و -١٠١

الــيت يــتعني علــى األمــم املتحــدة أن تنفــذ فيهــا واليتــها املتعلقــة ببعثاهتــا، إال أن هنــاك ضــرورة    
وقـد شـرعت املنظمـة يف إدخـال عـدد مـن             . ملياتنـا الستحداث وسـائل جديـدة لكفالـة أمـن ع         

وكاسـتجابة للتهديـدات    . األمـن واحلمايـة املتعلقـة مبوظفيهـا       ترتيبـات   التدابري الراميـة إىل تعزيـز       
اجلديــدة الــيت تواجههــا وكــاالت األمــم املتحــدة، جــرى تطبيــق تــدابري جديــدة لتخفيــف حــدة  

وتشـمل هـذه التـدابري      . خـاطرة عـن غريهـا     املخاطر، يف بعض املناطق اليت يرتفع فيهـا عنصـر امل          
وضع مبـادئ توجيهيـة أكثـر وضـوحا بشـأن الطريقـة الـيت يـتعني علـى مـوظفي األمـم املتحـدة                         
اتباعها يف االتصال بالسـكان احمللـيني والتعامـل معهـم؛ واالعتمـاد بشـكل أكـرب علـى املـوظفني                     

اد هلـم مـن خـارج البلـد املعـين؛           الوطنيني فيما يتعلق باملشاريع اجلارية، مع توفري الدعم واإلرشـ         
ويتمثــل اهلــدف يف كفالــة اســتمرار . وتعظــيم اســتخدام اخلــدمات املشــتركة إىل احلــد األقصــى 

تدفق املوارد إىل السكان احملتاجني، بدون تعريض حياة املوظفني الدوليني ذوي املواقـع البـارزة               
 .اقعللخطر، والذين يكونون مستهدفني يف معظم احلاالت بسبب تلك املو

ويؤدي تعمد اسـتهداف وقتـل مـوظفي األمـم املتحـدة العـاملني يف اجملـاالت السياسـية                    - ١٠٢
واإلنسانية واإلمنائية إىل حرمـان اجلماعـات املستضـعفة مـن حقهـا يف احلصـول علـى املسـاعدة                    

أيضـا مـن قـدرة املنظمـة علـى أداء مهـام             ذلـك   وحيـد   . والبلدان النامية من مستقبل أكثـر رخـاء       
وُيقتـرح اختـاذ خطـوات إضـافية لتعزيـز قـدرات          . األلفيةبشأن  عالن  اإل وجماهبة حتديات    واليتها

وسـتحتاج هـذه اخلطـوات إىل احلصـول         . نظام اإلدارة األمنية ملنظومة األمـم املتحـدة وتوحيـده         
وســيحيق اخلطــر مبهمــة األمــم املتحــدة   . علــى دعــم الــدول األعضــاء يف جمــاالت حمــددة جــدا  

 . هذه اخلطوات على ذلك الدعماألساسية إن مل حتصل
ويرسم هذا التقرير اخلطوط العريضة للتحديات الكثرية اليت نواجههـا اليـوم، يف تنفيـذ                - ١٠٣
فهـي تتفاعـل وتنمـو،    . لكـن التحـديات مل تكـن جامـدة يومـا مـا        . األلفيـة بشأن  عالن  اإلرؤى  

 اليـوم واالجتاهـات الــيت   حيـتم علينـا أن نكــون علـى اسـتعداد ال ملعاجلــة املشـاكل الـيت نراهــا       ممـا 
 .نلحظها فحسب، بل واالستعداد ملا نتوقعه منها غدا
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ــن أن   و - ١٠٤ ــرغم م ــى ال ــات   عل ــدول واحلكوم ــاء ال ــداف حــددوا رؤس ــالن اإلأه بشــأن ع
ويــتعني علــى . األلفيــة، إال أنــه يــتعني أن تتســم الترتيبــات املؤسســية الالزمــة لتحقيقهــا باملرونــة 

حـدة، باعتبارهـا األطـراف الفاعلـة الرئيسـية وصـاحبة املصـلحة يف               الدول األعضاء يف األمم املت    
فمـن جهـة سـتحتاج البلـدان الناميـة إىل           . هجهـا اخلاصـة   النظام الدويل، أن تتـوخى املرونـة يف نُ        

مواصلة االجتاه اإلجيايب حنو إدماج األهداف اإلمنائية لأللفية يف عمليات التخطـيط اخلاصـة هبـا،         
 من استراتيجيات لتعزيز إمكانية إجراء إصـالحات ناجحـة، حسـب            واعتماد أفضل ما يناسبها   

األلفيـة  بشـأن   عالن  اإلومن جهة أخرى ستحتاج احلكومات املاحنة إىل إدماج رؤى          . االقتضاء
هتا اوقد يسـتدعي هـذا تـوخي الصـراحة يف اسـتعراض اسـتراتيجي             . يف الربامج الثنائية اخلاصة هبا    

 .متها للبيئة اجلديدة على أفضل وجهومؤسساهتا اخلاصة، بغية كفالة مالء
ــادرة علــى االســتجابة      - ١٠٥ وجيــب أيضــا علــى األمــم املتحــدة، أن تثبــت كمؤسســة أهنــا ق

إصـالح املنظمـة وبـث      عمليـة   وكما ذكـرت يف تقـارير سـابقة، فقـد مضـينا قـدما يف                . السريعة
كمـا  .  دائمـة  غـري أن عمليـة التكيـف ال بـد أن تكـون            . احليوية فيهـا، خـالل السـنوات املاضـية        

وسـتكون السـنة    . إىل حلـول جديـدة، يف صـورة آليـات وعمليـات معـا             احلقائق اجلديدة   حتتاج  
 .القادمة حامسة يف هذا الصدد

الفريق الرفيع املستوى املعين بالتهديـدات      ، سيصدر   ٢٠٠٤ديسمرب  / األول كانونيف  و - ١٠٦
 للتحــديات املســتقبلية، ي عمليــة تقيــيم جديــدة روالتحــديات والتغــيري، الــذي أنشــأته كــي جيــ  

ويقتــرح التغــيريات املطلوبــة إذا كانــت هــذه التحــديات ســُتجابه بفعاليــة مــن خــالل إجــراءات  
 ومـن شـأن هـذا التقريـر أن يصـبح أساسـا عامـا تسـتند إليـه املناقشـات اجلـادة               .مجاعية، تقريره 

 .فعلبالاملتعلقة بالتغيريات اليت قد تطرأ احلاجة إليها 
الوقـت نفسـه للتجهيـز للحـدث الرفيـع املسـتوى والعظـيم األمهيـة الـذي                  وسنحتاج يف    - ١٠٧

وقد طرأت تغـريات كـثرية منـذ صـدور إعـالن األلفيـة قبـل سـنوات                  . سُيعقد بعد عام من اآلن    
وسيحدث املزيد من التغيري إىل حني اجتماع قادة العـامل مـرة أخـرى السـتعراض التقـدم           . أربع

 .احملرز ورسم الطريق املستقبلي
، فلـن يوجـد مـا هـو     ٢٠٠٥عـام  يف  وبينما تستعد املنظمة لالحتفال بعقـدها السـادس          - ١٠٨

األلفيــة إىل األمــام، كطريقــة بشــأن عــالن اإلأفضــل مــن العمــل الفعلــي علــى دفــع تنفيــذ رؤى  
وإذا شرعت مجيع الـدول     . لإلعراب عن التقدير ملنجزاهتا الكثرية واالعتراف بدميومتها الواعدة       

ــة     األعضــاء يف األمــ  ــا املتعلق ــد التزاماهت ــة وعمــدت إىل جتدي ــتمعن بصــورة جدي م املتحــدة يف ال
ة، خـالل السـنة القادمـة، فسـيكون ذلـك مبثابـة إرسـاء األسـاس لشـعوب                   عمليعالن بطرق   باإل

ــامل،  ــال  الع ــيس فقــط جملــرد االحتف ــق   ٢٠١٥ يف عــام ل ــوغ األجــل احملــدد لتحقي عــالن اإل، ببل
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 حقيقيـة حبلـول هنايـة العقـد السـابع مـن عمـر األمـم                 إجنـازات ولكن أيضا لالحتفـال ب    فحسب،  
 .املتحدة

  
 احلواشي 

 .٥٥/٢قرار اجلمعية العامة  )١( 
 ).٢٠٠٤جنيف، مكتب العمل الدويل، (إجياد فرص للجميع : عوملة عادلة )٢( 
 .٨، الفقرة ٥٥/٢قرار اجلمعية العامة  )٣( 
 .، املرفق األول٥٥/٢قرار اجلمعية العامة  )٤( 
 .املرجع نفسه، املرفق الثاين )٥( 
 .املرجع نفسه، املرفق الثالث )٦( 
 .، املرفق٥٥/٢٥٥قرار اجلمعية العامة  )٧( 
 .، املرفق٥٨/٤قرار اجلمعية العامة  )٨( 
منشــورات األمــم  (٢٠٠٢مــارس /آذار ٢٢-١٨تقريــر املــؤمتر الــدويل لتمويــل التنميــة، مــونتريي، املكســيك،    )٩( 

 .، املرفق١، الفصل األول، القرار )E.02.II.A.7 املتحدة، رقم املبيع
منشـورات األمـم املتحـدة، رقـم املبيـع          ( ١٩٩٥سبتمرب  /أيلول ١٥-٤املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة، بيجني،        )١٠( 

96.IV.13( املرفقان األول والثاين١، الفصل األول، القرار ،. 
 -أغســــطس /آب ٢٦ســــتدامة، جوهانســــربغ، جنــــوب أفريقيــــا،  تقريــــر مــــؤمتر القمــــة العــــاملي للتنميــــة امل  )١١( 

 .، املرفق٢، الفصل األول، القرار )E.03.II.A.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع ( ٢٠٠٢سبتمرب /أيلول ٤
 )١٢( A/CONF.191/11. 
 .، املرفقS-26/2قرار اجلمعية العامة  )١٣( 
 بريـــدجتاون، بربـــادوس،  للـــدول اجلزريـــة الصـــغرية الناميـــة، ملســـتدامةتقريـــر املـــؤمتر العـــاملي املعـــين بالتنميـــة ا  )١٤( 

 .، املرفق الثاين١الفصل األول، القرار ، )١٩٩٤مايو /أيار ٦ -أبريل /نيسان ٢٦
 )١٥( FCCC/CP/1997/7/Add.1 املرفق٣-أ. م/١، املقرر ،. 
 .٣٠٨٢٢، رقم ١٧٧١، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )١٦( 
 .٣٣٤٨٠، رقم ١٩٥٤املرجع نفسه، اجمللد  )١٧( 
 .٣٠٦١٩، رقم ١٧٦٠املرجع نفسه، اجمللد  )١٨( 
 .، اجلزء الثاين، املرفقCorr.1 و UNEP/CBD/EXCOP/1/3انظر  )١٩( 
 .٢٦، الفقرة ٥٥/٢قرار اجلمعية العامة  )٢٠( 
 )٢١( E/CN.4/1998/53/Add.2املرفق ،. 
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 املرفق اإلحصائي
 *٢٠٠٤ية لأللفية والغايات واملؤشرات األهداف اإلمنائ  
 ١اهلدف   
 القضاء على الفقر املدقع واجلوع  
 ١الغاية   
 لعـدد مـن يقـل دخلـهم اليـومي           ٢٠١٥ و   ١٩٩٠التخفيض مبقدار النصف، بـني سـنيت          

 عن دوالر واحد
 ١املؤشر 

 )أ(نسبة من تقل قدرهتم الشرائية عن دوالر واحد يوميا
 
 

ن الذين يعيشون بأقل من دوالر واحد النسبة املئوية للسكا
 اليوم يف

 ٢٠٠١ ١٩٩٩ ١٩٩٠ 

 ١,٩ ٢,٠ ٢,٦ مشال أفريقيا
 ٤٦,٤ ٤٢,٧ ٤٦,٩ أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكربى
 ١٠,٠ ١٠,٦ ١٠,٩ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

 ١٦,٦ ١٧,٨ ٣٣,٠ شرق آسيا
 ٣٠,٤ ٣٠,٥ ٣٩,٧ جنوب آسيا
 ١٠,٢ ١٠,٨ ١٨,٤ رق آسياجنوب ش
 ٣,٧ ٤,٢ ١,٦ غرب آسيا

 ٥,٠ ١٠,٣ ٠,٥ رابطة الدول املستقلة
 ٢,١ ١,٧ ٠,٤ البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية جبنوب شرق أوروبا

  
 .باستثناء االقتصادات املرتفعة الدخل، طبقا لتعريف البنك الدويل )أ( 

 
  

 
 

وتقرير األمني العام ) ٥٥/٢قرار اجلمعية العامة (دة بشأن األلفية على النحو املبني يف إعالن األمم املتح * 
؛ لإلطالع على بيان )A/56/326(“ الدليل التفصيلي لتنفيذ إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية”املعنون 

، التعاريف: مؤشرات رصد األهداف اإلمنائية لأللفيةكامل جبميع التفاصيل الفنية املتعلقة باملؤشرات، انظر 
 ).E.03.XVII.18منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (واألساس النظري، املفاهيم واملصادر
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 ٢املؤشر 
 )أ(نسبة فجوة الفقر

 
 

 )ب(متوسط االخنفاض عن خط الفقر
 )نسبة مئوية(

 ٢٠٠١ ١٩٩٩ ١٩٩٠ 

 ٠,٣ ٠,٣ ٠,٥ مشال أفريقيا
 ٢٠,٥ ١٨,٦ ١٩,٥ أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكربى
 ٣,٥ ٤,١ ٣,٥ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

 ٣,٩ ٤,٢ ٨,٩ شرق آسيا
 ٧,١ ٧,١ ١٠,٣ جنوب آسيا

 ١,٧ ٢,٠ ٣,٨ جنوب شرق آسيا
 ٠,٩ ١,٠ ٠,٤ غرب آسيا

 ١,٠ ٢,٩ ٠,٢ رابطة الدول املستقلة
 ٠,٦ ٠,٦ ٠,٣ البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية جبنوب شرق أوروبا

  
ويـتم احلصـول عليهـا بضـرب      . تقيس نسبة فجوة الفقر مدى حدة الفقر، معربا عنها كنسـبة مئويـة خلـط الفقـر                 )أ( 

نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر يف الفرق بني خط الفقر ومتوسـط دخـل السـكان الـذين يعيشـون        
الر الواحـد يف اليـوم، وكـان     يف املائة من السكان يعيشون حتت خـط الـدو   ٣٠فمثال إذا كان    . دون خط الفقر  

 سـنتا مـن     ٨٠أي يسـاوي    (متوسط استهالك هؤالء السكان أو دخلهم أقـل مـن خـط الفقـر بعشـرين يف املائـة                    
 . يف املائة٦، فإن نسبة فجوة الفقر تساوي )سنتات الواليات املتحدة

 .باستثناء االقتصادات املرتفعة الدخل، طبقا لتعريف البنك الدويل )ب( 
  

 ٣املؤشر 
 حصة أفقر ُخمس السكان يف االستهالك القومي

 .ال تتوافر أية بيانات عاملية أو إقليمية جديدة
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 ٢الغاية   
 ، لنسبة من يعانون من اجلوع٢٠١٥ و ١٩٩٠التخفيض مبقدار النصف، بني سنيت   

 ٤املؤشر 
 مدى انتشار نقص الوزن بني األطفال دون اخلامسة

 اجملموع )أ(

 
 زن دون اخلامسةاألطفال ناقصو الو

 )نسبة مئوية(
 ٢٠٠٢ ١٩٩٠ 

 ٩ ١٠ مشال أفريقيا
 ٣١ ٣٢ أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكربى
 ٨ ١١ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

 ١٠ ١٩ شرق آسيا
 ٤٧ ٥٣ جنوب آسيا

 ٢٩ ٣٨ جنوب شرق آسيا
 ١٠ ١١ غرب آسيا
 .. .. أوقيانوسيا

    
  اجلنسحسب نوع )ب(

 
 األطفال ناقصو الوزن دون اخلامسة حسب نوع اجلنس

 )٢٠٠٢النسبة املئوية يف عام (
 البنات/األوالد البنات األوالد 

 ١,٠٠ ٩ ٩ مشال أفريقيا
 ١,٠٣ ٢٩ ٣٠ أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكربى
 ١,١٤ ٧ ٨ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

 ٠,٩١ ١١ ١٠ شرق آسيا
 ٠,٩٣ ٤٦ ٤٣ جنوب آسيا

 ١,٠٣ ٢٩ ٣٠ جنوب شرق آسيا
 ١,٠٦ ١٦ ١٧ غرب آسيا
 .. .. .. أوقيانوسيا

 ٠,٨٨ ٨ ٧ )آسيا(رابطة الدول املستقلة 
 ١,٠٠ ٣ ٣ )أوروبا(رابطة الدول املستقلة 
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 ٥املؤشر 
 نسبة السكان الذين ال حيصلون على احلد األدىن الستهالك الطاقة الغذائية

 
 لنسبة املئوية لناقصي التغذية من جمموع السكانا 
 ٢٠٠١-١٩٩٩ ١٩٩٢-١٩٩٠ 

 ٤ ٥ مشال أفريقيا
 ٣٣ ٣٥ أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكربى
 ١٠ ١٣ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

 ١١ ١٦ شرق آسيا
 ٢٢ ٢٥ جنوب آسيا

 ١٣ ١٧ جنوب شرق آسيا
 ١٠ ٧ غرب آسيا
 ٢٧ ٢٥ ياأوقيانوس

 ٢٧ )أ(١٨ )آسيا(رابطة الدول املستقلة 
 ٤ )أ(٤ )أوروبا(رابطة الدول املستقلة 

 ٤ )أ(٤ )ب(البلدان األخرى اليت متر مبرحلة انتقالية يف أوروبا
  

 .١٩٩٥-١٩٩٣تشري البيانات إىل الفترة  )أ( 
ق األهداف اإلمنائية لأللفيـة يف جنـوب شـرق أوروبـا            البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف تطبي      : تضم البلدان التالية   )ب( 

والبوسـنة واهلرسـك، ومجهوريـة مقـدونيا اليوغوسـالفية السـابقة، ورومانيـا، وصـربيا واجلبـل            ، ألبانيا، وبلغاريـا  (
إستونيا، وبولندا، واجلمهورية التشيكية، وسـلوفاكيا، وسـلوفينيا، وكرواتيـا،          (، وبلدان أوروبية أخرى     )األسود
 ).، وليتوانيا، وهنغارياوالتفيا
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 ٢اهلدف   
 حتقيق تعميم التعليم االبتدائي  
 ٣الغاية   
كفالة متكـن األطفـال يف كـل مكـان، ذكـورا وإناثـا، مـن إمتـام مرحلـة التعلـيم االبتـدائي                          

 ٢٠١٥حبلول عام 
 ٦املؤشر 

 صايف نسبة القيد يف التعليم االبتدائي
 

 
 طفل ١٠٠ بني كل عدد املقيدين باملدارس االبتدائية من
 بلغو سن القيد

 ٢٠٠٢-٢٠٠١ ١٩٩٩-١٩٩٨ ١٩٩١-١٩٩٠ 

 ٩١,٩ ٨٨,١ ٨١,٧ مشال أفريقيا
 ٦٢,٢ ٥٧,١ ٥٣,٩ أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكربى
 ٩٥,٧ ٩٤,٤ ٨٦,٤ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

 ٩٢,١ ١٠٠,٤ ٩٧,٧ شرق آسيا
 ٧٩,٧ ٧٩,٤ ٧٢,٧ جنوب آسيا

 ٩٠,٨ ٩٠,١ ٩٢,٤ نوب شرق آسياج
 ٨٢,٩ ٨٠,٢ ٨١,٠ غرب آسيا
 ٧٩,٤ ٧٧,٠ ٧٤,٢ أوقيانوسيا

 ٩٤,٤ ٨٧,٤ ٨٤,٧ )آسيا(رابطة الدول املستقلة 
 ٨٦,٥ ٨٢,٦ ٩١,١ )أوروبا(رابطة الدول املستقلة 
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 ٧املؤشر 
 امسنسبة عدد التالميذ الذين يلتحقون بالدراسة يف الصف األول ويصلون إىل الصف اخل

 اجملموع )أ( 
 .قليمية هبذا الشأنإال تتوافر بيانات عاملية أو  

 
 معدل استكمال الدراسة االبتدائية )ب( 

 
 )١(النسبة املئوية للطالب املقيدين بالصف النهائي للمدارس االبتدائية 
 ١٠٠٢-٢٠٠١ ١٩٩٩-١٩٩٨ 
 فتيات صبيان اجملموع فتيات صبيان اجملموع 

 ٨٢,٨ ٨٨,٢ ٨٥,٦ ٨٠,٣ ٨٧,٣ ٨٣,٩ مشال أفريقيا
 ٤٨,٦ ٥٧,٠ ٥٢,٩ ٤٤,٣ ٥٤,٤ ٤٩,٤ أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكربى
 ٩٩,٠ ٩٧,٢ ٩٨,١ ٩١,٥ ٨٦,٦ ٨٩,٠ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

 ١٠٢,٢ ١٠٢,١ ١٠٢,٢ ١٠٧,٦ ١٠٦,٧ ١٠٧,١ شرق آسيا
 ٦٦,٦ ٧٩,٢ ٧٣,١ ٥٨,٩ ٧٣,٢ ٦٦,٣ جنوب آسيا
 ٩٢,٦ ٩٢,٨ ٩٢,٧ ٨٧,٥ ٨٩,٣ ٨٨,٤ رق آسياجنوب ش
 ٧١,١ ٨٠,٩ ٧٦,١ ٧١,١ ٨٢,٩ ٧٧,٢ غرب آسيا
 ٦١,٨ ٦٤,٦ ٦٣,٣ ٦٢,٩ ٦٥,٠ ٦٤,٠ أوقيانوسيا

 ٩٦,٩ ٩٨,١ ٩٧,٦ ٩٥,٦ ٩٦,٥ ٩٦,١ )آسيا(رابطة الدول املستقلة 
 ٧٨,٧ ٧٨,٨ ٧٨,٨ ٧٧,٣ ٨١,٤ ٧٩,٤ )أوروبا(رابطة الدول املستقلة 

  
ل اســتكمال الدراســة االبتدائيــة مــن خــالل إمجــايل عــدد املقيــدين يف الصــف النــهائي مــن التعلــيم    حيســب معــد )أ( 

بتــدائي، بصــرف النظــر عــن نــوع العــدد الكلــي للملــتحقني اجلــدد بالصــف النــهائي للتعلــيم اال”االبتــدائي، أي 
انظـر  . “بالصـف النـهائي   اجلنس، معربا عنه بالنسبة املئوية مـن السـكان الـذين بلغـوا السـن املفترضـة لاللتحـاق                    

 Global Education Digest 2004: Comparing Education Statistics Across the :معهد اإلحصاء التابع لليونسكو

World. 
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 ٨املؤشر 
  عاما٢٤ و ١٥معدل اإلملام بالقراءة والكتابة لدى األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بني 

 

 
 ٢٠٠٤-٢٠٠٠ و ١٩٩٠يف األعوام معدل اإلملام بالقراءة والكتابة 
 )نسبة مئوية(

 )أ(٢٠٠٤-٢٠٠٠ ١٩٩٠ 
 نساء رجال اجملموع نساء رجال اجملموع 

 ٧٢,٥ ٨٤,١ ٧٨,٥ ٥٥,٨ ٧٦,٣ ٦٦,٣ مشال أفريقيا
 ٧٢,٣ ٨١   ٧٦,٦ ٥٩,٨ ٧٤,٩ ٦٧,٤ أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكربى
 ٩٥,٢ ٩٤,٢ ٩٤,٧ ٩٢,٧ ٩٢,٧ ٩٢,٧ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

 ٩٨,٦ ٩٩,٢ ٩٨,٩ ٩٣,٣ ٩٧,٦ ٩٥,٥ شرق آسيا
 ٦٢,٥ ٨١,٥ ٧٢,٣ ٥١,٠ ٧١,١ ٦١,٥ جنوب آسيا

 ٩٤,٩ ٩٦   ٩٥,٤ ٩٣,١ ٩٥,٥ ٩٤,٣ جنوب شرق آسيا
 ٨٠,٣ ٩٠,٧ ٨٥,٦ ٧١,٥ ٨٨,٢ ٨٠,١ غرب آسيا
 ٧٨,١ ٨٤,٤ ٨١,٣ ٦٨,٠ ٧٨,٥ ٧٣,٥ أوقيانوسيا

 ٩٩,٣ ٩٩,٤ ٩٩,٤ ٩٩,٢ ٩٩,٢ ٩٩,٢ رابطة الدول املستقلة
  

تشري البيانات إىل آخر التقديرات واإلسقاطات املتعلقة باإلملام بالقراءة والكتابة اليت أعلن عنها معهـد اإلحصـاء             )أ( 
 .٢٠٠٤-٢٠٠٠ للفترة املرجعية ٢٠٠٤مارس /التابع لليونسكو يف آذار
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 ٣اهلدف   
 ةتعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأ  

 
 ٤الغاية   
القضاء على الفوارق بني اجلنسني يف التعليم االبتدائي والثانوي، ويفضل أن يكون ذلك   

 ٢٠١٥، ويف مجيع مستويات التعليم يف موعد ال يتجاوز سنة ٢٠٠٥حبلول سنة 
 

 ٩املؤشر   
 نسبة الفتيات إىل الصبيان يف التعليم االبتدائي والثانوي والعايل  

 بتدائيةاملرحلة اال )أ(
  
 

نسبة معدالت القيد اإلمجايل للفتيات إىل معدالت القيد 
 اإلمجايل للصبيان

 ٢٠٠١/٢٠٠٢ ١٩٩٨/١٩٩٩ ١٩٩٠/١٩٩١ 

 ٠,٩٣ ٠,٩٠ ٠,٨٢ مشال أفريقيا
 ٠,٨٦ ٠,٨٤ ٠,٨٣ أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكربى

 ٠,٩٨ ٠,٩٨ ٠,٩٨ رييباأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الك
 ٠,٩٩ ١,٠١ ٠,٩٣ ق آسياشر

 ٠,٨٤ ٠,٨٣ ٠,٧٦ جنوب آسيا
 ٠,٩٧ ٠,٩٦ ٠,٩٦ جنوب شرق آسيا

 ٠,٨٩ ٠,٨٧ ٠,٨٣ غرب آسيا
 ٠,٩٣ ٠,٩٥ ٠,٩٠ أوقيانوسيا

 ٠,٩٨ ٠,٩٨ ٠,٩٩ )آسيا(رابطة الدول املستقلة 
 ١,٠٠ ٠,٩٩ ١,٠٠ )أوروبا(رابطة الدول املستقلة 
 ١,٠٠ ١,٠٠ ٠,٩٩ املناطق املتقدمة النمو
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 املرحلة الثانوية )ب(
  
 

نسبة معدالت القيد اإلمجايل للفتيات إىل معدالت القيد 
 اإلمجايل للصبيان

 ٢٠٠١/٢٠٠٢ ١٩٩٨/١٩٩٩ 

 ٠,٩٦ ٠,٩٤ مشال أفريقيا
 ٠,٧٩ ٠,٨١ أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكربى

 ١,٠٧ ١,٠٩ رييباأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الك
 .. .. اشرق آسي

 ٠,٧٧ ٠,٧٤ جنوب آسيا
 ٠,٩٨ ٠,٩٧ جنوب شرق آسيا

 ٠,٧٩ ٠,٧٦ غرب آسيا
 ٠,٩٣ ٠,٨٩ أوقيانوسيا

 ٠,٩٧ ٠,٩٨ )آسيا(رابطة الدول املستقلة 
 ١,٠١ .. )أوروبا(رابطة الدول املستقلة 
 ١,٠٢ ١,٠١ املناطق املتقدمة النمو

  
 املرحلة العالية )ج(

 .مية أو عاملية هبذا الشأنال تتوافر أية أرقام إقلي 
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 ١٠املؤشر   
  عاما٢٤ و ١٥نسبة النساء إىل الرجال ممن يلمون بالقراءة والكتابة فيما بني سن   

  
 

إلناث إىل الذكور ممن يلمون بالقراءة نسبة معدالت ا
 والكتابة

 )أ(٢٠٠٠/٢٠٠٤ ١٩٩٠ 

 ٠,٨٦ ٠,٧٣ مشال أفريقيا
 ٠,٨٩ ٠,٨٠ ء الكربىأفريقيا الواقعة جنوب الصحرا

 ١,٠١ ١,٠٠ رييباأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الك
 ٠,٩٩ ٠,٩٦ شرق آسيا
 ٠,٧٧ ٠,٧٢ جنوب آسيا

 ٠,٩٩ ٠,٩٧ جنوب شرق آسيا
 ٠,٨٩ ٠,٨١ غرب آسيا
 ٠,٩٣ ٠,٨٧ أوقيانوسيا

 ١,٠٠ ١,٠٠ رابطة الدول املستقلة
 ١,٠٠ ١,٠٠ املناطق املتقدمة النمو

  
البيانات إىل آخر التقديرات واالسقاطات املتعلقة باإلملام بالقراءة والكتابة اليت أعلن عنها معهـد اإلحصـاء           تشري   )أ( 

 .٢٠٠٤-٢٠٠٠ للفترة املرجعية ٢٠٠٤مارس /التابع لليونسكو يف آذار
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 ١١املؤشر   
 حصة النساء من العمالة املأجورة يف القطاع غري الزراعي  

  
 

 الكلية يف القطاع غري الزراعي،حصة النساء من العمالة 
 )نسبة مئوية(

 ٢٠٠٢ ١٩٩٠ 

 ٢٠,٥ ١٨,٩ مشال أفريقيا
 .. .. أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكربى

 ٤٢,٩ ٣٨,٤ أمريكا الالتينية
 ٣٩,٨ ٣٨,٢ شرق آسيا
 ١٨,٢ ١٣,٣ جنوب آسيا

 ٣٨,٥ ٣٧,٢ جنوب شرق آسيا
 ١٩,٢ ١٧,٨ غرب آسيا
 ٢٨,٩ ٢٧,٨ أوقيانوسيا

، والبلدان اليت متر مبرحلة انتقاليةرابطة الدول املستقلة
 ٤٨,٩ ٤٩,٠ )أ(وغريها من البلدان يف أوروبا

 ٤٦,١ ٤٣,١ املناطق املتقدمة النمو
  

إستونيا، وبولندا، واجلمهورية التشيكية، وسلوفاكيا، وسـلوفينيا، وكرواتيـا، والتفيـا،    : تضم أيضا البلدان التالية  )أ( 
 .توانيا، وهنغارياولي
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 ١٢املؤشر   
 نسبة املقاعد اليت تشغلها النساء يف الربملانات الوطنية  

  
 

 النسبة املئوية للمقاعد الربملانية اليت تشغلها النساء
 )أ()البيانات املكونة من هيئة واحدة أو جمالس النواب فقط(

 ٢٠٠٤ ١٩٩٧ ١٩٩٠ 

 ٦,٧ ١,٨ ٢,٦ مشال أفريقيا
 ١٣,٤ ٩,٠ ٧,٢ الواقعة جنوب الصحراء الكربىأفريقيا 

 ٢٣,٩ ١٦,٦ ٢٢,١ رييبامنطقة البحر الك
 ١٦,١ ١٠,٩ ٨,٦ أمريكا الالتينية

 ١٨,٨ ١٩,٣ ٢٠,٢ شرق آسيا
 ٨,٥ ٥,٩ ٥,٧ جنوب آسيا

 ١٥,٣ ١٠,٨ ١٠,٤ جنوب شرق آسيا
 ٤,٩ ٣,٠ ٤,٦ غرب آسيا
 ٢,٤ ١,٦ ١,٢ أوقيانوسيا

 ٩,٠ ٧,٠ ٣٤,٤ )آسيا(رابطة الدول املستقلة 
 ٨,١ ٥,٤ .. )أوروبا(رابطة الدول املستقلة 

 ١٤,٥ ٧,٥ ٢٧,٨البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق أوروبا
 ٢٠,٦ ١٦,٥ ١٣,٢ املناطق املتقدمة النمو
 ٣٩,٧ ٣٦,٤ ٣٣,٩ )ب(بلدان مشال أوروبا

  
 . كل عاميناير من/تشري البيانات إىل شهر كانون الثاين )أ( 

 .آيسلندا، والدامنرك، والسويد، وفنلندا، والنرويج )ب( 
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 ٤اهلدف   
 خفض وفيات األطفال  

 
 ٥الغاية   
ــنيت      ــني ســ ــثني، بــ ــدار الثلــ ــال  ٢٠١٥ و ١٩٩٠خفــــض مبقــ ــات األطفــ ــدل وفيــ ، ملعــ

 اخلامسة دون
 

 ١٣املؤشر   
 معدل وفيات األطفال دون اخلامسة  

  
 ملواليد األحياء من ا١ ٠٠٠عدد الوفيات لكل  
 ٢٠٠٢ ١٩٩٠ 

 ٤١ ٨٧ مشال أفريقيا
 ١٧٤ ١٨٦ أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكربى

 ٣٤ ٥٤  ومنطقة البحر الكارييبأمريكا الالتينية
 ٣٨ ٤٨ شرق آسيا
 ٩٣ ١٢٦ جنوب آسيا

 ٤٨ ٧٨ جنوب شرق آسيا
 ٦١ ٦٨ غرب آسيا
 ٧٨ ٨٦ أوقيانوسيا

 ٤٤ ٤١ رابطة الدول املستقلة
 ٨ ١١ املناطق املتقدمة النمو
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 ١٤املؤشر   
 معدل وفيات الرضع  

  
  من املواليد األحياء١ ٠٠٠عدد الوفيات لكل  
 ٢٠٠٢ ١٩٩٠ 

 ٣٤ ٦٦ مشال أفريقيا
 ١٠٤ ١٠٩ أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكربى

 ٢٨ ٤٣  ومنطقة البحر الكارييبأمريكا الالتينية
 ٣٠ ٣٧ شرق آسيا
 ٦٧ ٨٧ جنوب آسيا

 ٣٦ ٥٤ جنوب شرق آسيا
 ٤٩ ٥٣ غرب آسيا
 ٥٩ ٦٣ أوقيانوسيا

 ٣٥ ٣٤ رابطة الدول املستقلة
 ٦ ١٠ املناطق املتقدمة النمو
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 ١٥املؤشر   
 نسبة األطفال البالغني سنة واحدة احملصنني ضد احلصبة  

  

 

 ١٢النسبة املئوية لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بني 
 شهرا الذين تلقوا جرعة واحدة على األقل من ٢٣ و

 اللقاح املضاد للحصبة
 )أ(٢٠٠٣ ١٩٩٠ 

 ٩٣ ٨٥ مشال أفريقيا
 ٦١ ٥٧ أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكربى

 ٩٣ ٧٧  ومنطقة البحر الكارييبأمريكا الالتينية
 ٨٥ ٩٨ شرق آسيا
 ٦٩ ٥٨ جنوب آسيا

 ٧٩ ٧٢ جنوب شرق آسيا
 ٨٤ ٨٠ غرب آسيا
 ٥٧ ٧٠ أوقيانوسيا

 ٩٧ .. رابطة الدول املستقلة
 ٩٢ ٨٢ املناطق املتقدمة النمو

 
 حتتـاج إىل تعـديل، وستصـدر      ١٩٩٠ليست قابلة متاما للمقارنة مع سنة املقارنة ألن بعض األرقام القطرية لعام              )أ( 

 . عما قريب١٩٩٠اجملموعة اجلديدة لعام 
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 ٥اهلدف   
 تحتسني صحة األمها  

 
 ٦الغاية   
  ملعدل وفيات األمهات٢٠١٥ و ١٩٩٠خفض مبقدار الثالثة أرباع، بني سنيت   

 
 ١٦املؤشر   
 )أ(معدل وفيات األمهات  

ــة جديــدة؛ والبيانــات املقدمــة مقتبســة مــن التقريــر الســابق     ( ال تتــوافر بيانــات عامليــة أو إقليمي
(A/58/323)( 

  
 

 ١٠٠ ٠٠٠وفيات األمهات لكل 
 يد األحياءمن املوال

 ٢٠٠٠ 

 ١٣٠ مشال أفريقيا
 ٩٢٠ أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكربى

 ١٩٠  ومنطقة البحر الكارييبأمريكا الالتينية
 ٥٥ شرق آسيا

 ٥٢٠ آسياوسط جنوب 
 ٢١٠ جنوب شرق آسيا

 ١٩٠ غرب آسيا
 ٢٤٠ أوقيانوسيا

 ٢٠ املناطق املتقدمة النمو
 

ســب التشــكيالت اإلقليميــة املتعلقــة باألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة الــيت اعتمــدت لتقريــر عــام    املنــاطق مقســمة ح )أ( 
 .asp.mi_worldmillenniuml/mi/unsd/org.un.unstats://http؛ انظر ٢٠٠٣
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 ١٧املؤشر   
 )أ(ت والدهتم على أيدي العاملني املهرة يف اجملال الصحينسبة املواليد الذين مت  

ــة جديــدة؛ والبيانــات املقدمــة مقتبســة مــن التقريــر الســابق     ( ال تتــوافر بيانــات عامليــة أو إقليمي
(A/58/323)( 

  
 النسبة املئوية للوالدات 
 ٢٠٠٠ ١٩٩٠ 

 ٦٤ ٣٩ مشال أفريقيا
 ٤٣ ٤٠ أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكربى

 ٨٥ ٧٦  ومنطقة البحر الكارييبأمريكا الالتينية
 ٧٢ ٥٣ شرق آسيا

 ٣٥ ٢٧ آسياوسط جنوب 
 ٥٩ ٣٦ شرق آسياجنوب 

 ٦٤ ٥٩ غرب آسيا
  

املنــاطق مقســمة حســب التشــكيالت اإلقليميــة املتعلقــة باألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة املعتمــدة لتقــدمي تقريــر عــام    )أ( 
 .asp.mi_worldmillenniuml/mi/unsd/org.un.unstats://http؛ انظر ٢٠٠٣
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 ٦دف اهل  
 اإليدز واملالريا وغريمها من األمراض/مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية  

 
 ٧الغاية   
 وبـدء احنســاره  ٢٠١٥ول عــام اإليــدز حبلـ /وقـف انتشـار فــريوس نقـص املناعــة البشـرية      

 اعتبارا من ذلك التاريخ 
 ١٨املؤشر 

 اإليدز بني اجلنسني/انتشار فريوس نقص املناعة البشرية
  

  ٤٩ و ١٥ألشخاص املصابني باإليدز الذين تتراوح أعمارهم بني املئوية لنسبة ال 
  ٢٠٠٣   ٢٠٠١  
 النساء الرجال  اجملموع النساء الرجال اجملموع 

 .. .. ٠,١< .. .. ٠,١< مشال أفريقيا
 جنـوب الصـحراءالواقعـة أفريقيا  
 ٨,٣ ٦,٢ ٧,٢ ٨,٣ ٦,٣ ٧,٣ الكربى

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر
 ٠,٥ ٠,٩ ٠,٧ ٠,٥ ٠,٨ ٠,٦ الكارييب

 ٠,١< ٠,٢ ٠,١ ٠,١< ٠,١ ٠,١< شرق آسيا
 ٠,٥ ٠,٨ ٠,٧ ٠,٤ ٠,٦ ٠,٥ جنوب آسيا

 ٠,٣ ٠,٧ ٠,٥ ٠,٣ ٠,٦ ٠,٥ جنوب شرق آسيا
 .. .. ٠,١< .. .. ٠,١< غرب آسيا
 ٠,٣ ٠,٧ ٠,٥ ٠,٢ ٠,٥ ٠,٤ أوقيانوسيا

 ٠,١< ٠,١ ٠,١ ٠,١< ٠,١< ٠,١< )آسيا(رابطة الدول املستقلة 
 ٠,٨ ١,٥ ١,١ ٠,٥ ١,٠ ٠,٨ )أوروبا(رابطة الدول املستقلة 
 ٠,٣ ٠,٦ ٠,٥ ٠,٢ ٠,٦ ٠,٤ املناطق املتقدمة النمو

  
 ١٩ املؤشر

 استعمال الرفاالت كنسبة مئوية من معدل االنتشار وسائل منع احلمل
 .ال تتوفر أي بيانات عاملية أو إقليمية
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 استعمال الرفاالت أثناء آخر عملية اتصال جنسي حمفوفة باملخاطر )أ(
  

 
يـة  واسـتخدموا الرفـاالت أثنـاء آخـر عمل        عاما   ٢٤ و   ١٥شخاص الذين تتراوح أعمارهم بني      ألنسبة ا 

 )١٩٩٨/٢٠٠٢(، )أ(اتصال جنسي حمفوفة باملخاطر
  سنة٢٤-١٥الرجال ما بني   سنة٢٤-١٥النساء ما بني  

 

عـدد البلــدان الــيت  
 اتمشلتها الدراسـ  
 االستقصائية

لنسـاء الالئـي    املئوية ل نسبة  ال
اســـتخدمن الرفـــاالت أثنـــاء 

 يآخـر عمليــة اتصــال جنســ 
 حمفوفة باملخاطر

عـدد البلــدان الــيت  
 اتالدراسـ مشلتها  

 االستقصائية

لرجـــال الـــذين  املئويـــة لنســـبة ال
اســتخدموا الرفــاالت أثنــاء آخــر  
ــة   ــال جنســـي حمفوفـ ــة اتصـ عمليـ

 باملخاطر

 ٤١ ١٩ ٢٣ ٢٠ جنوب الصحراء الكربىالواقعةأفريقيا 
 ٣٠ ١ ٢٤ ٤ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

 ٥٩ ١ ٥١ ١ )اهلند(جنوب آسيا 
 ٦١ ٢ ٢٧ ٢  املستقلةرابطة الدول

 
وأفـادوا باسـتعمال الرفـاالت أثنـاء         عامـا    ٢٤ و   ١٥لشابات والشبان الذين تتراوح أعمارهم بني       املئوية ل نسبة  ال )أ( 

عملية اتصال جنسي مع شريك جنسي غري منتظم خالل األشهر اإلثـىن عشـر املاضـية بـني أولئـك الـذين كـان                        
 . إلثىن عشر املاضيةلديهم شريك من هذا النوع خالل األشهر ا
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 عامـــا امللمـــني ٢٤ و ١٥ألشـــخاص الـــذين تتـــراوح أعمـــارهم بـــني  لاملئويـــةنســـبة ال )ب(
 اإليدز/مبعلومات شاملة وصحيحة عن فريوس نقص املناعة البشرية

 
 

 )أ(امللمني مبعلومات شاملةشخاص املئوية لألنسبة ال
)١٩٩٨/٢٠٠٢( 

  سنة٢٤-١٥ الرجال ما بني  سنة٢٤-١٥النساء ما بني  

 

عـــدد البلـــدان الـــيت 
ــ ــها الدراسـ  اتمشلتـ
 االستقصائية

النســـــــبة املئويـــــــة  
للملمات مبعلومات  

 )أ(شاملة

عــدد البلــدان الــيت   
 اتمشلتـــها الدراســـ
 االستقصائية

ــة   ــبة املئويـــــــ النســـــــ
للملمـــني مبعلومــــات  

 )أ(شاملة

ــا   جنـــــوب الواقعـــــةأفريقيـــ
 ٣٠ ١٠ ٢٠ ٢٨ الصحراء الكربى
ــا الالتين ــة  أمريكــ ــة ومنطقــ يــ
 ٢٤ ١ ٢٨ ٦ البحر الكارييب

 .. صفر ٣٢ ١ )منغوليا(شرق آسيا 
 .. صفر ١٣ ٣ آسيا  شرق جنوب

 .. ١ ٥ ٤ رابطة الدول املستقلة
املنــــــاطق املتقدمــــــة النمــــــو 

 .. صفر صفر ١ )ألبانيا(
 

حنو صحيح بني طريقتني الذين مييزون على  عاما ٢٤ و ١٥نسبة الشابات والشبان الذين تتراوح أعمارهم بني  )أ( 
باسـتخدام الرفـاالت واالقتصـار      (رئيسيتني ملنع انتقال فريوس نقص املناعة البشرية عن طريق االتصـال اجلنسـي              

، والذين يرفضون التصورين اخلاطئني الشائعني على الصعيد احمللي بشأن     )على شريك واحد خملص غري مصاب     
 .كن أن ينتقل إليهم من شخص يبدو بصحة جيدةانتقال الفريوس والذين يعرفون أن الفريوس مي

  
 ٢٠املؤشر 

 عاما باملدارس ١٤  و١٠نسبة التحاق اليتامى إىل غري اليتامى الذين تتراوح أعمارهم بني 

 
 )أ(نسبة التحاق اليتامى إىل غري اليتامى باملدارس

)١٩٩٨/٢٠٠١( 

 
ــها     ــيت مشلتـــ ــدان الـــ ــدد البلـــ عـــ

  االستقصائيةاتالدراس
اليتــامى إىل غــري  نســبة التحــاق  
 )أ(اليتامى باملدارس

 ٠,٨٣ ٣٥ جنوب الصحراء الكربىالواقعة أفريقيا 
 ٠,٨٣ ٦ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

 ٠,٧١ ١ )كمبوديا(جنوب شرق آسيا 
 

بـاؤهم وأمهـاهتم     آ  عاما الذين تـويف    ١٤ و   ١٠نسبة املعدل احلايل اللتحاق األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني           )أ( 
والـذين  باملـدارس    عامـا    ١٤ و   ١٠البيولوجيون إىل املعدل احلايل اللتحاق األطفال الذين تتراوح أعمارهم بـني            

 .ال زال آباؤهم وأمهاهتم على قيد احلياة والذين يعيشون حاليا مع أحد آبائهم البيولوجيني على األقل
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 ٨ غايةال  
 وبـدء احنسـارها     ٢٠١٥مراض الرئيسية حبلـول عـام       وقف انتشار املالريا وغريها من األ       

 اعتبارا من ذلك التاريخ 
 ٢١املؤشر 

 )أ(معدالت االنتشار والوفيات املرتبطة باملالريا
السـابق  تقريـر   الاسـتمدت البيانـات املقدمـة مـن         . إقليمية جديدة  ال تتوافر أي بيانات عاملية أو     (

A/58/323)(( 

 

ــل    ــات لكـ ــدد الوفيـ ــل ١٠٠ ٠٠٠عـ  طفـ
ــرت ــيالد و  أعمــارهماوح ت  ٤ بــني حلظــة امل

     )٢٠٠٠( سنوات
 ٤٧ مشال أفريقيا

 ٧٩١  جنوب الصحراء الكربىالواقعةأفريقيا 
 ١ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

 صفر شرق آسيا
 ٦ جنوب وسط آسيا
 ٢ جنوب شرق آسيا

 ٢٦ غرب آسيا
 ٢ أوقيانوسيا

 صفر املناطق املتقدمة النمو
 

املنــاطق مقســمة حســب التشــكيالت اإلقليميــة املتعلقــة باألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة املعتمــدة لتقــدمي تقريــر عــام    )أ( 
 .asp.1mi_worldmillennium/mi/unsd/org.un.unstatus://http انظر؛ ٢٠٠٣

 .أي بيانات عن معدل انتشار املالرياال تتوافر  
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 ٢٢املؤشر   
ن يف املناطق املعرضة خلطر املالريا الـذين يتخـذون تـدابري فعالـة للوقايـة مـن               والسكان املقيم   

 املالريا وعالجها
السـابق  تقريـر  ال البيانـات املقدمـة مسـتمدة مـن         ؛ال تتوافر أي بيانات عاملية أو إقليميـة جديـدة         (
)A/58/323(( 
 األطفال دون سن اخلامسة الذين ينامون حتت ناموسـيات معاجلـة للوقايـة مـن                :الوقاية )أ(

 احلشرات 
 
 

١٩٩٩/٢٠٠٣ 
   )نسبة مئوية(

 ٢,١ ) بلدا٣١(أفريقيا 
  
 األطفال دون سن اخلامسة املصابون حبمى والذين يعاجلون بشكل سليم : العالج )ب(
 
 ١٩٩٨/٢٠٠٣ 
 )نسبة مئوية( 

 ٣٨,٣ ) بلدا٣٠(ا أفريقي
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 ٢٣املؤشر   
 )السل(معدالت االنتشار والوفيات املرتبطة بالتدرن الرئوي   

 معدل االنتشار )أ(
 
  من السكان١٠٠ ٠٠٠كل لعدد احلاالت  

 )باستثناء املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية(
 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ 

 ٥٢ ٥٤ ٥٥ مشال أفريقيا
 ٤٩٢ ٤٨٠ ٤٦٣ وب الصحراء الكربىجنالواقعة أفريقيا 

 ٩١ ٩٥ ٩٩ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
 ٢٦٥ ٢٦٦ ٢٦٨ شرق آسيا
 ٣٤٣ ٣٧٥ ٤١٣ جنوب آسيا

 ٤٣٢ ٤٨٩ ٥٠٥ جنوب شرق آسيا
 ٨٤ ٨٣  ٨٥ غرب آسيا
 ٣٨٨ ٤٤٣ ٤٥٥ أوقيانوسيا

 ١٣٥ ١٣٨ ١٣٣ )آسيا(رابطة الدول املستقلة 
 ١٧٠ ١٦٢ ١٥٦ )أوروبا(ة رابطة الدول املستقل

  
 الوفيات )ب(
 
 

  من السكان١٠٠ ٠٠٠حاالت الوفاة لكل عدد 
 )باستثناء املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية(

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ 

 ٤ ٤ ٤ مشال أفريقيا
 ٥٥ ٥٤ ٥٢ جنوب الصحراء الكربىالواقعة أفريقيا 

 ٩ ٩ ١٠ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
 ٢٠ ٢١ ٢١ شرق آسيا
 ٣٦ ٣٩ ٤٢ جنوب آسيا

 ٤٣ ٤٦ ٤٨ جنوب شرق آسيا
 ٩ ٩ ٩ غرب آسيا
 ٣٩ ٤٠ ٤١ أوقيانوسيا

 ١٥ ١٥ ١٤ )آسيا(رابطة الدول املستقلة 
 ١٩ ١٨ ١٧ )أوروبا(رابطة الدول املستقلة 
 ٢ ٢ ٢ املناطق املتقدمة النمو
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 ٢٤املؤشر   
 اكتشـفت ومت شـفاؤها يف إطـار املعاجلـة القصـرية األجـل              نسبة حاالت اإلصابة بالسـل الـيت        

 اخلاضعة للمراقبة املباشرة 
احلــاالت اجلديــدة الــيت اكتشــفت يف إطــار املعاجلــة القصــرية األجــل اخلاضــعة للمراقبــة   )أ(

 املباشرة
 
 النسبة املئوية للحاالت املقدرة اليت أخطرت هبا منظمة الصحة العاملية  

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ 

 ٨١ ٧٩ ٨٢ مشال أفريقيا
 ٤٣ ٣٨ ٣٦  جنوب الصحراء الكربىالواقعةأفريقيا 

 ٤٥ ٤٢ ٤٣ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
 ٢٨ ٢٩ ٢٨ شرق آسيا
 ٣٠ ٢٣ ١٤ جنوب آسيا

 ٥٠ ٤٤ ٣٩ جنوب شرق آسيا
 ٢٥ ٢٦ ٢٦ غرب آسيا
 ٢٠ ١٣ ١٣ أوقيانوسيا

 ٤٧ ٣٤ ٣٧ )آسيا(رابطة الدول املستقلة 
 ٥ ٥ ٤ )أوروبا(رابطة الدول املستقلة 
 ٣٩ ٢٧ ٢٢ املناطق املتقدمة النمو
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احلــاالت الــيت عوجلــت بنجــاح يف إطــار املعاجلــة القصــرية األجــل اخلاضــعة للمراقبــة    )ب(  
 املباشرة

 
النســبة املئويــة للحــاالت الــيت عوجلــت بنجــاح يف إطــار  

 املباشرةاملعاجلة القصرية األجل اخلاضعة للمراقبة 
 ٢٠٠١دفعة  ٢٠٠٠دفعة  

 ٨٥ ٨٨ مشال أفريقيا
 ٧١ ٧٢ أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكربى
 ٨٣ ٨١ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

 ٩٦ ٩٤ شرق آسيا
 ٨٥ ٨٣ جنوب آسيا

 ٨٦ ٨٦ جنوب شرق آسيا
 ٨٣ ٨١ غرب آسيا
 ٧٦ ٧٦ أوقيانوسيا

 ٧٧ ٧٨ )سياآ(رابطة الدول املستقلة 
 ٦٧ ٦٨ )أوروبا(رابطة الدول املستقلة 
   ٧٣ ٧٨ املناطق املتقدمة النمو
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 ٧اهلدف   
 كفالة االستدامة البيئية  

 
 ٩الغاية   
إدماج مبادئ التنميـة املسـتدامة يف سياسـات البلـدان وبراجمهـا القطريـة واحنسـار فقـدان                     

 املوارد البيئية
 

 ٢٥املؤشر   
 راضي املغطاة بالغاباتنسبة مساحة األ  

  
 النسبة املئوية ملساحة األراضي 
 ٢٠٠٠ ١٩٩٠ 

 ١,٠١,٠ مشال أفريقيا
 ٢٩,٣٢٧,١ أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكربى

 ٢٤,٤٢٥,٠ منطقة البحر الكارييب
 ٥٠,٤٤٨,٠ أمريكا الالتينية

 ١٥,٤١٧,٠ شرق آسيا
 ١٣,٥١٣,٣ جنوب آسيا

 ٥٣,٩٤٨,٦ جنوب شرق آسيا
 ٣,١٣,١ غريب آسيا
 ٦٨,٠٦٥,٧ أوقيانوسيا

 ٥,١٥,٨ )آسيا(رابطة الدول املستقلة 
 ٤٨,٩٤٩,٢ )أوروبا(رابطة الدول املستقلة 
 ٢٥,٧٢٥,٩ املناطق املتقدمة النمو

 ٣٠,٣٢٩,٦ العامل
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 ٢٦املؤشر   
 )أ(املناطق احملمية لغرض احملافظة على التنوع البيولوجي  

 
 

 بة املناطق احملمية إىل املساحة الكليةنس
 )الربية والبحرية(

٢٠٠٤ ٢٠٠٠ ١٩٩٥ ١٩٩٠ 

 ٤,٥ ٣,٨٣,٨٤,١ مشال أفريقيا
 ١٠,١ ٩,٤٩,٨١٠,٠ أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكربى
 ١٧,٣ ١٢,٦١٥,٣١٦,٨ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

 ١١,٨ ٧,٨٨,٩١٠,٨ شرق آسيا
 ٥,٥ ٤,٥٥,١٥,٣ جنوب وسط آسيا
 ٧,٨ ٥,٣٦,٥٧,٦ جنوب شرق آسيا

 ١٨,٠ ٤,١١٧,٨١٧,٩ غرب آسيا
 ٧,١ ٣,٥٦,١٧,٠ أوقيانوسيا

 ١١,٧ ٨,٧٩,٧١١,٤ املناطق املتقدمة النمو
 

مي تقــارير عــام املنــاطق مقســمة حســب التشــكيالت اإلقليميــة املتعلقــة باألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة املعتمــدة لتقــد )أ( 
 .http://unstats.un.org/unsd/mi/mi_worldmillennium1.aspانظر . ٢٠٠٣
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 ٢٧املؤشر   
 )تعادل القوة الشرائية(الطاقة املستخدمة لكل دوالر من الناتج احمللي اإلمجايل   

 

 

استهالك ما يكافئ كيلوغراما واحدا من النفط لكل 
تعادل القوة  ( دوالر من الناتج احمللي اإلمجايل١ ٠٠٠

 )الشرائية
 ٢٠٠١ ١٩٩٠ 

 ١٧٧ ١٨٧ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
 ١٩٦ ٢٠٢ مشال أفريقيا

 ٤٠٦ ٤٠٠ أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكربى
 ٢١٦ ٢٩٤ شرق آسيا
 ٢٥٦ ٣٢٦ جنوب آسيا

 ٢٣٧ ٢٢٣ جنوب شرق آسيا
 ٣٢٧ ٢٦٨ غرب آسيا
 ٠٠ ٠٠ أوقيانوسيا

 ٦٤٤ ٦١٣ ة الدول املستقلة رابط
 ٤٨٤ ٥٢٧ )أ(البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية يف أوروبا

  ٢١٤ ٢٣٣ )ب(البلدان املرتفعة الدخل
تشــمل البلــدان الــيت متــر اقتصــاداهتا مبرحلــة انتقاليــة يف أوروبــا والــيت صــّنفها البنــك الــدويل كبلــدان اقتصــاداهتا     )أ( 

 .سطة الدخلمنخفضة الدخل أو متو
 .حسب تعريف البنك الدويل )ب( 
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 ٢٨املؤشر   
ــاين أكســيد الكربــون واســتهالك غــازات الكلوروفلوروكربــون املســ       ة تنفدانبعاثــات غــاز ث

 لطبقة األوزون
 إمجايل االنبعاثات وبالنسبة إىل الفرد الواحد: انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون )أ(

 
 ماليني األطنان املترية من غاز
 ثاين أكسيد الكربون

 االنبعاثات بالنسبة للفرد الواحد
 )باألطنان املترية(

 ٢٠٠٠ ١٩٩٥ ١٩٩٠ ٢٠٠٠ ١٩٩٥ ١٩٩٠ 

   )أ(مصادر الوقود األحفوري
 ٤,١٤٤,٠٠ ٢٣٨٤,٢٥ ٤٦٨٢٤ ٤٦٠٢٣ ٢٢ )ب(العامل

 ١١,٢١١١,٢٧ ٤٠٢١٢,٠٦ ٠٩٧١٣ ٥٢١١٣ ١٤ )ج(املناطق املتقدمة النمو
 ٢,٠٧٢,٠١ ٥٩٧١,٦٨ ١٦٣٩ ٧٤٩٩ ٦ املناطق النامية

)د(١٩٩٠)د(٢٠٠١)د(١٩٩٠  )د(٢٠٠١   
   )هـ(مصادر مجيع األنشطة

  ١٣,٠١٢,١ ٠٥٠ ٥٢٦١٤ ١٤ )و(البلدان الواردة يف املرفق األول
ب عنه مباليني األطنـان املتريـة مـن     املعر(إمجايل انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون الناتج عن الوقود األحفوري            )أ( 

ويشــمل انبعاثــات ثــاين أكســيد الكربــون الناجتــة عــن اســتهالك الوقــود الصــلب،   ) غــاز ثــاين أكســيد الكربــون 
مركـز الواليـات املتحـدة    (واستهالك الوقود السائل واستهالك وقود الغاز؛ وإنتاج األمسنت؛ واشـتعال الغـازات    

 ).ربونلتحليل معلومات غاز ثاين أكسيد الك
ال يعـادل   ) املتقدمة النمو والناميـة   (إمجايل انبعاثات ثاين أكسيد الكربون من الوقود األحفوري بالنسبة للمناطق            )ب( 

اإلمجايل العاملي إذ أن التقديرات العاملية تستند إىل بيانات إنتاج الطاقة بينما تعتمد التقديرات الوطنية واإلقليمية        
الــواردات (عــن طريــق اســتخدام بيانــات اإلنتــاج والتجــارة “ الطاقــة الظــاهرصــايف اســتهالك ”علــى تقــديرات 

 يف ٥ويبلـغ الفـرق بـني التقـديرات العامليـة وإمجـايل التقـديرات اإلقليميـة حنـو            ). والصادرات وتغـريات املخـزون    
 .املائة

 .مبا يف ذلك بلدان رابطة الدول املستقلة يف أوروبا )ج( 
نسبة للبلدان الواردة يف املرفق األول باعتبارها جمموعة، وتشـمل األرقـام الكليـة لعـام     بغرض تقييم االجتاهات بال   )د( 

وتشـري  . ٢٠٠١ بيانات تشري إىل سـنة سـابقة بالنسـبة للبلـدان الـيت ال تتـوفر بالنسـبة إليهـا بيانـات عـام                          ٢٠٠١
وفيما يتعلق  . بة لسلوفينيا  بالنس ١٩٩٦ بالنسبة لليختنشتاين واالحتاد الروسي وإىل عام        ١٩٩٩البيانات إىل عام    

 . بالنسبة هلنغاريا١٩٩١، تشمل األرقام الكلية بيانات تشري إىل عام ١٩٩٠بعام 
 .عوامل التبديد النامجة عن تغري استخدام األراضي واحلراجة/باستثناء االنبعاثات )هـ( 
د الروسـي، إسـبانيا، اسـتراليا، إسـتوتيا،     االحتـا (استنادا إىل جرد االنبعاثات الوطنية السنوي لبلدان املرفـق األول          )و( 

أملانيا، أوكرانيا، أيرلندا، أيسلندا، إيطاليا، الربتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولنـدا، بـيالروس، اجلمهوريـة التشـيكية،                
الدامنرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، فرنسا، فنلندا، كرواتيـا، كنـدا، التفيـا، لكسـمربغ،                

يا، ليختنشتاين، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلنـدا،             ليتوان
اليت ترفع تقاريرها إىل اجتماعـات اتفاقيـة األمـم        ) هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، اليونان      

 توجد أي التزامات إبالغ سنوية علـى البلـدان غـري املدرجـة يف املرفـق      وال. املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ 
 .األول
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 غازات الكلوروفلوروكربون املسببة لنفاد طبقة األوزون )ب(

 
 استهالك غاز الكلوروفلوروكربون املسبب

 ، باألطنان)أ(لنفاد األوزون
 ٢٠٠٢ ١٩٩٦ ١٩٩٠ ١٩٨٦ 

 ٩١ ٠٨١٧٣٢١٧٥ ١ العامل
 ١ ٩٣٨٦١٨٢٤ لصناعيةاملناطق ا 
  ٩٠ ١٤٣١١٤١٥١ املناطق النامية 

 .احتمال استنفاد األوزون )أ( 
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 ٢٩املؤشر   
 نسبة السكان الذين يستخدمون الوقود الصلب  

 .مل تتوفر أي بيانات عاملية أو إقليمية جديدة
 

 ١٠الغاية   
املأمونـة واملرافـق    خفض نسبة األشـخاص الـذين ال ميكنـهم احلصـول علـى ميـاه الشـرب                    

 ٢٠١٥الصحية األساسية إىل النصف حبلول عام 
 ٣٠املؤشر   
ن للميــاه يف نســبة األشــخاص الــذين ميكنــهم احلصــول بصــورة مســتدامة علــى مصــدر حمسَّــ   

 املناطق احلضرية والريفية
 
 النسبة املئوية للسكان 
 ٢٠٠٢ ١٩٩٠ 

 

ــبة  النســــــــــــ
املئويـــــــــــــــة 

 اإلمجالية

النســبة املئويــة  
اطق يف املنــــــــــ
 احلضرية

ــبة  النســــــــــــ
املئويــــــــة يف 

 األرياف

ــبة  النســــــــــــ
املئويـــــــــــــــة 

 اإلمجالية

النســبة املئويــة  
يف املنــــــــــاطق 

 احلضرية

النســــــــــبة 
املئويـــــة يف 
 األرياف

 ٨٤ ٩٦ ٩٠ ٨٢ ٩٥ ٨٨ مشال أفريقيا
 ٤٥ ٨٢ ٥٨ ٣٦ ٨٢ ٤٩ أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكربى
 ٦٩ ٩٥ ٨٩ ٥٨ ٩٣ ٨٣ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

 ٦٨ ٩٣ ٧٨ ٦٠ ٩٩ ٧٢ شرق آسيا
 ٨٠ ٩٤ ٨٤ ٦٤ ٩٠ ٧١ جنوب آسيا

 ٧٠ ٩١ ٧٩ ٦٥ ٩١ ٧٣ جنوب شرق آسيا
 ٧٤ ٩٥ ٨٨ ٦٥ ٩٤ ٨٣ غرب آسيا
 ٤٠ ٩١ ٥٢ ٣٩ ٩٢ ٥١ أوقيانوسيا

 ٨٢ ٩٩ ٩٣ ٨٣ ٩٧ ٩٢ رابطة الدول املستقلة
 ٩٤ ١٠٠ ٩٨ ٩٩ ١٠٠ ١٠٠ املناطق املتقدمة النمو
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 ٣١املؤشر   
الســكان الــذين ميكنــهم احلصــول علــى املرافــق الصــحية احملّســنة يف املنــاطق احلضــرية    نســبة   

 والريفية
 
 النسبة املئوية للسكان 
 ٢٠٠٢ ١٩٩٠ 

 اجملموع 
ــاطق  املنــــــــــــــ

 احلضرية
املنـــــــــــــاطق 

 اجملموع الريفية
ــاطق  املنــــــــــــــ

 احلضرية
ــاطق  املنـــــــ

 الريفية

 ٥٧ ٨٩ ٧٣ ٤٧ ٨٤ ٦٥ مشال أفريقيا
 ٢٦ ٥٥ ٣٦ ٢٤ ٥٤ ٣٢ أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكربى
 ٤٤ ٨٤ ٧٥ ٣٥ ٨٢ ٦٩ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

 ٣٠ ٦٩ ٤٥ ٧ ٦٤ ٢٤ شرق آسيا
 ٢٤ ٦٦ ٣٧ ٧ ٥٤ ٢٠ جنوب آسيا

 ٤٩ ٧٩ ٦١ ٣٩ ٦٧ ٤٨ جنوب شرق آسيا
 ٤٩ ٩٥ ٧٩ ٥٢ ٩٦ ٧٩ غرب آسيا
 ٤٦ ٨٤ ٥٥ ٥٠ ٨٣ ٥٨ أوقيانوسيا

 ٦٥ ٩٢ ٨٣ ٦٨ ٩٣ ٨٤ رابطة الدول املستقلة
 ٩٢ ١٠٠ ٩٨ ٩٩ ١٠٠ ١٠٠ املناطق املتقدمة النمو
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 ١١الغاية   
 مليـون مـن قـاطين    ١٠٠ يف معيشة ما ال يقـل عـن   ٢٠٢٠حتقيق حتّسن كبري حبلول عام    

 األحياء الفقرية
 

 ٣٢املؤشر   
 ةاليت حققت احليازة اآلمننسبة األسر املعيشية   

 
 سكان األحياء الفقرية 

 )باملاليني(
النسبة املئوية لسكان املناطق احلضرية 
 الذين يعيشون يف األحياء الفقرية

 ٢٠٠١ ١٩٩٠ ٢٠٠١ ١٩٩٠ 

 ٣٧,٧ ٢٨,٢ ٢١,٤ ٢١,٧ مشال أفريقيا
 ٧٢,٣ ٧١,٩ ١٦٦,٢ ١٠١,٠ أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكربى

 ٣٥,٤ ٣١,٩ ١٢٧,٦ ١١٠,٨ ر الكارييبأمريكا الالتينية ومنطقة البح
 ٤١,١ ٣٦,٤ ١٩٣,٨ ١٥٠,٨ شرق آسيا

 ٢٥,٣ ٢٥,٤ ١٥,٦ ١٢,٨ شرق آسيا باستثناء الصني
 ٦٣,٧ ٥٩ ٢٥٣,١ ١٩٨,٧ جنوب آسيا

 ٣٦,٨ ٢٨ ٥٦,٨ ٤٩,٠ جنوب شرق آسيا
 ٣٤,٤ ٣٥,٣ ٤٠,٧ ٢٨,٦ غرب آسيا
 ٢٤,٥ ٢٤,١ ٠,٥ ٠,٤ أوقيانوسيا

 ٣٠,٣ ٢٩,٤ ٩,٨ ٩,٧ )آسيا(رابطة الدول املستقلة 
 ٦ ٦ ٨,٩ ٩,٢ )أوروبا(رابطة الدول املستقلة 
 ٦ ٦ ٤٥,٢ ٤١,٨ املناطق املتقدمة النمو

 ٤٨,٤ ٥٦,٥ ٤٧,٣ ٤٦,٥ البلدان النامية غري الساحلية
 ٢٤,٠ ٢٤,٤ ٧,٣ ٥,٧ الدول النامية اجلزرية الصغرية

 ٧٦,٣ ٧٨,٢ ١٤٠,١ ٨١,٩ أقل البلدان منوا
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 ٨ اهلدف  
 إقامة شراكة عاملية من أجل التنمية  

 
 ١٢ غايةال  
املضي يف إقامة نظام جتاري ومايل يتسـم باالنفتـاح والتقيـد بالقواعـد والقابليـة للتنبـؤ بـه                      

 علــى ،يشــمل التزامــا بــاحلكم الرشــيد، والتنميــة، وختفيــف وطــأة الفقــر  ( وعــدم التمييــز
 ) على السواءالصعيد الوطين والصعيد العاملي

 
 ١٣ غايةال  
صـادرات أقـل البلـدان    السـماح ل  تشـمل    (تياجات اخلاصة ألقل البلـدان منـوا      معاجلة االح   

اخلضـوع للحصـص؛ وبرناجمـا معـززا        مـن   الدخول معفاة من التعريفات اجلمركيـة و      بمنوا  
لتخفيف عبء الديون الواقع على البلدان الفقرية املثقلة بالديون وإلغاء الـديون الثنائيـة             

علنــت  وتقــدمي املســاعدة اإلمنائيــة الرمسيــة بصــورة أكثــر ســخاء للبلــدان الــيت أ   ؛الرمسيــة
 )التزامها بتخفيف وطأة الفقر

 
 ١٤ غايةال  
عـن  (  والدول النامية الصغرية اجلزريـة     معاجلة االحتياجات اخلاصة للبلدان غري الساحلية       

ميـة ونتـائج الـدورة      النااجلزريـة الصـغرية     طريق برنامج العمـل للتنميـة املسـتدامة للـدول           
 )لثانية والعشرين للجمعية العامةاالستثنائية ا

 
 ١٥ غايةال  
املعاجلة الشاملة ملشاكل ديون البلدان النامية باختاذ تدابري على املستويني الوطين والدويل   

 . املدى الطويلعلىجلعل حتمل ديوهنا ممكنا 
 



 

04-46538 71 
 

A/59/282  

 املساعدة اإلمنائية الرمسية  
 ٣٣املؤشر   
 املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة إىل مجيع البلدان النامية وإىل أقل البلدان منوا صايف  

 )بباليني دوالرات الواليات املتحدة(املساعدة اإلمجالية السنوية  )أ(
 
 ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ١٩٩٠ 

 ٦٨,٥ ٥٨,٣ ٥٢,٤ ٥٤,٣ مجيع البلدان النامية
 - ١٥,١ ١٢,٠ ١٥,٢ أقل البلدان منوا

  
حصة الدخل القومي اإلمجايل املقدمة مـن اجلهـات املاحنـة يف منظمـة التعـاون والتنميـة                   )ب(

 جلنة املساعدة اإلمنائية/يف امليدان االقتصادي
 
 ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ١٩٩٠ 

 ٠,٢٥ ٠,٢٣ ٠,٢٢ ٠,٣٣ مجيع البلدان النامية
 - ٠,٠٦ ٠,٠٥ ٠,٠٩ أقل البلدان منوا
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 ٣٤املؤشر   
ملساعدة اإلمنائية الرمسية الثنائيـة واملوزعـة قطاعيـا املقدمـة مـن مـاحني منظمـة التعـاون                   انسبة    

للخــدمات االجتماعيــة واملخصصــة منائيــة إلجلنــة املســاعدة ا/والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي
ــة واملرافــق     (األساســية  ــاه املأمون ــة واملي ــة والتغذي ــة الصــحية األولي ــيم األساســي والرعاي التعل
 )الصحية

 
 النسبة املئوية للمعونة الثنائية واملوزعة قطاعيا 

 
١٩٩٥-
١٩٩٦ 

١٩٩٧-
١٩٩٨ 

١٩٩٩-
٢٠٠٠ 

٢٠٠١-
٢٠٠٢ 

جلنـة  /مجيـع بلـدان منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي
 ١٧ ١٣,٥ ١١ ٨ املساعدة اإلمنائية

  
 ٣٥املؤشر   
قيدة املقدمة من ماحني منظمة التعـاون والتنميـة    نسبة املساعدة اإلمنائية الرمسية الثنائية غري امل        

 جلنة املساعدة اإلمنائية/يف امليدان االقتصادي
 
 النسبة املئوية للمعونة غري املقيدة 
 ٢٠٠٢ ١٩٩٠ 

 ٨٤,٨ ٦٧,٦)أ(جلنة املساعدة اإلمنائية/مجيع بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
 

 يف املائة فقط من إمجايل التزامات املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة من بلدان منظمة التعاون               ٤٠حنو  استنادا إىل    )أ( 
جلنة املساعدة اإلمنائية، إذ أهنا تستثين تكاليف التعاون التقين والتكاليف اإلداريـة،   /والتنمية يف امليدان االقتصادي   

ة من لكسمربغ والنمسا ونيوزيلندا والواليات املتحدة اليت ال تفيـد           باإلضافة إىل املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدم     
 .بوضع القيود املفروضة على مساعدهتا اإلمنائية الرمسية
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 ٣٦املؤشر   
املساعدة اإلمنائية الرمسية اليت تلقتها البلدان النامية غري الساحلية كنسـبة مـن إمجـايل الـدخل        

 القومي
  
 

ة كنسـبة مئويـة للـدخل القــومي    املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـ   
 اإلمجايل للمستفيدين

 ٢٠٠٢ ١٩٩٠ 

 ٧,٥ ٥,٩ البلدان النامية غري الساحلية
  

 ٣٧املؤشر   
املســاعدة اإلمنائيــة الرمسيــة الــيت تلقتــها الــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة كنســبة مــن إمجــايل      

 الدخل القومي
  
 

ة للـدخل القــومي  املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة كنسـبة مئويـ
 اإلمجايل للمستفيدين

 ٢٠٠٢ ١٩٩٠ 

 ١,٠ ٢,٦ الدول اجلزرية الصغرية النامية
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 الوصول إىل األسواق  
 

 ٣٨املؤشر   
حسـب  (نسبة إمجايل واردات البلدان املتقدمة النمـو مـن البلـدان الناميـة وأقـل البلـدان منـوا                      

 ا دون رسوم مجركيةاملسموح بدخوهل) القيمة وباستثناء األسلحة
 

 
بدخوهلا النسبة املئوية إلمجايل واردات البلدان املتقدمة النمو املسموح 

 دون رسوم مجركية
 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٦ 

     باستثناء األسلحة  )أ(
 ٥٧ ٦١ ٦٢ ٤٦ البلدان النامية  
 ٨١ ٧٧ ٧٧ ٦٨ أقل البلدان منوا  

     باستثناء األسلحة والنفط )ب(
 ٥٦ ٥٩ ٦١ ٤٧ البلدان النامية  
 ٧٥ ٧٠ ٧٠ ٧٧ أقل البلدان منوا  
  

 ٣٩املؤشر   
متوسط التعريفات اجلمركيـة الـيت تفرضـها البلـدان املتقدمـة النمـو علـى املنتجـات الزراعيـة                      

 واملنسوجات وامللبوسات الواردة من البلدان النامية
 

 النسبة املئوية 
 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٦ 

     الزراعة  )أ(
 ٩,٩ ١٠,٠ ١٠,١ ١٠,٥ البلدان النامية  
 ٣,٣ ٣,٣ ٤,١ ٤,٣ أقل البلدان منوا  

     املنسوجات )ب(
 ٦,٧ ٧,٤ ٧,٢ ٨,١ البلدان النامية  
 ٣,٦ ٣,٧ ٣,٨ ٤,٢ أقل البلدان منوا  

     امللبوسات )ج(
 ١١,٥ ١٢,٢ ١١,٥ ١٢,٢ البلدان النامية  
 ٨,٣ ٨,٠ ٨,١ ٨,٥ واأقل البلدان من  
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 ٤٠املؤشر   
تقدير الدعم الزراعي لبلـدان منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي كنسـبة مئويـة              

 من ناجتها احمللي اإلمجايل
السابق تقرير  الالبيانات املقدمة مستمدة من     . مل تتوافر أي بيانات عاملية أو إقليمية جديدة       (  

)A/58/323.(( 
 

 
ر الدعم الزراعي يف بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان تقدي

 االقتصادي
  ٢٠٠٢  ١٩٩٠ 

كنسبة مئوية من الناتج احمللـي اإلمجـايل لبلـدان          
 ١,٢  ١,٩  منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

 ٣١٨  ٣٥١  بباليني دوالرات الواليات املتحدة
  

 ٤١املؤشر   
 ملساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة لبناء القدرات التجاريةنسبة ا  

 
 النسبة املئوية إلمجايل املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة إىل املستفيدين 
 ٢٠٠٢-٢٠٠١متوسط عامي  

 ٤,٠ األمريكتان
 ٩,٨ أوروبا
 ٤,٤ أفريقيا
 ٣,٠ آسيا

 ٣,٨ أوقيانوسيا
 ٦,٦ الربامج العاملية
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 القدرة على حتمل الديون  
 

 ٤٢املؤشر   
العــدد الكلــي للبلــدان الــيت بلغــت مرحلــة اختــاذ قــرار بشــأن مبــادرة البلــدان الفقــرية املثقلــة     

 بالديون واليت بلغت مرحلة االستيفاء
 

 عدد البلدان 
 )أ(٢٠٠٤ ٢٠٠٠ 

 ١٤ ١ اليت بلغت مرحلة االستيفاء
 ١٣ ٢١ صل مرحلة االستيفاء بعداليت بلغت مرحلة اختاذ القرار ومل ت

 ١١ ١٦ اليت مل ُينظر بعد يف إدراجها يف مرحلة اختاذ القرار
 ٣٨ ٣٨ إمجايل البلدان املؤهلة

 
 .٢٠٠٤يوليه /حىت متوز )أ( 

  
 ٤٣املؤشر   
بــباليني (ختفيــف عــبء الــدين املتعهــد بــه مبوجــب مبــادرة البلــدان الفقــرية املثقلــة بالــديون     

 ))تراكمي(ات املتحدة دوالرات الوالي
 

 ١(٢٠٠٤ ٢٠٠٠( 

 ٥٢ ٣٤ املقدم إىل البلدان اليت بلغت مرحلة اختاذ القرار أو مرحلة االستيفاء
 

 .٢٠٠٤مارس / آذار١١حىت  )أ( 
  

 ٤٤املؤشر   
 خدمة الديون كنسبة مئوية من صادرات السلع واخلدمات  

 
دماتنسبة تكاليف خدمة الديون إىل صادرات السلع واخل 
 ٢٠٠٢ ١٩٩٠ 

 ١٨ ١٩ )أ(مجيع البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل
 ٩ ٢٠ البلدان الفقرية املثقلة بالديون

 
 .حسب تعريف البنك الدويل )أ( 
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 ١٦الغاية   
 بالتعاون مع البلدان النامية لوضع وتنفيذ استراتيجيات تتيح للشباب عمال الئقا ومنتجا  

 
 ٤٥املؤشر   
  سنة٢٤ و ١٥معدل البطالة بني الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بني   

  سنة٢٤ و ١٥معدل البطالة بني الشباب الذين تتراوح أعمارهم بني  )أ(
 

 ٢٠٠٣ ١٩٩٣ 
 الرجال النساء اجملموع الرجال النساء اجملموع 

 ٢٥,٥ ٣٩,١ ٢٩,٤ ٢٧,١ ٣٩,٧ ٣٠,٧ مشال أفريقيا
 ٢٣,٠ ١٨,٦ ٢١,١ ٢٣,٧ ١٩,٥ ٢١,٩  جنوب الصحراء الكربىأفريقيا الواقعة

 ١٤,٠ ٢٠,٨ ١٦,٦ ١٠,٧ ١٥,٥ ١٢,٤ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
 ٨,١ ٥,٨ ٧,٠ ٥,٥ ٤,١ ٤,٨ شرق آسيا
 ١٣,٥ ١٧,١ ١٤,٦ ١٢,٧ ١٤,٦ ١٣,٣ جنوب آسيا

 ١٥,٦ ١٧,٧ ١٦,٥ ٨,٤ ٩,٣ ٨,٨ جنوب شرق آسيا
 ٢٠,١ ٢٢,٥ ٢٠,٨ ١٨,٧ ١٩,٦ ١٩,٠ غرب آسيا
 ٨,٤ ٩,٢ ٨,٧ ٧,٣ ٧,٨ ٧,٥ أوقيانوسيا

 ١٤,٥ ١٤,٧ ١٤,٦ ٩,٧ ٩,٠ ٩,٤ رابطة الدول املستقلة
 ١٥,٠ ١٤,٢ ١٤,٦ ١٦,٨ ١٦,٥ ١٦,٧ املناطق املتقدمة النمو

   
 ٢٠٠٣ - ١٩٩٣معدل البطالة بني الشباب إىل نسبة البطالة بني الكبار،  نسبة )ب(  

 
 ٢٠٠٣ ٢٠٠٠ ١٩٩٣ 

 ٣,٠ ٢,٩ ٣,٢ مشال أفريقيا
 ٣,٥ ٣,٥ ٣,٦ أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكربى
 ٣,١ ٢,٧ ٢,٨ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

 ٢,٩ ٣,٠ ٣,١ شرق آسيا
 ٥,٨ ٥,٨ ٥,٦ جنوب آسيا

 ٤,٨ ٥,٠ ٣,٩ جنوب شرق آسيا
 ٣,٠ ٣,٣ ٣,٤ غرب آسيا
 ٣,٣ ٣,٣ ٣,١ أوقيانوسيا

 ٢,٥ ٢,٤ ٣,١ طة الدول املستقلةراب
 ٢,٣ ٢,٤ ٢,٤ املناطق املتقدمة النمو
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 ٢٠٠٣ - ١٩٩٣حصة بطالة الشباب من إمجايل البطالة،  )ج(  
 

 ٢٠٠٣ ٢٠٠٠ ١٩٩٣ 

 ٤٦,٨ ٤٨,٨ ٥١,٥ مشال أفريقيا
 ٦٢,٨ ٦٢,٣ ٦٢,٠ أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكربى

 ٤٨,٦ ٤٤,٨ ٤٩,٧ لكارييبأمريكا الالتينية ومنطقة البحر ا
 ٤١,٠ ٤١,٦ ٥٢,٦ شرق آسيا
 ٦٢,١ ٦٤,٠ ٦٤,٣ جنوب آسيا

 ٥٨,٢ ٥٥,٤ ٥٨,٢ جنوب شرق آسيا
 ٤٨,٣ ٥٢,٣ ٥٥,٩ غرب آسيا
 ٥٥,٦ ٥٦,٥ ٥٩,٢ أوقيانوسيا

 ٢٩,٦ ٢٨,٠ ٣٨,١ رابطة الدول املستقلة
 ٢٦,٢ ٢٧,٦ ٣٠,١ املناطق املتقدمة النمو
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 ١٧الغاية   
 يف البلدان الناميةحمتملة اون مع شركات األدوية إلتاحة العقاقري األساسية بأسعار بالتع  

 
 ٤٦املؤشر   
 نسبة السكان الذين ميكنهم احلصول على العقاقري األساسية بأسعار حمتملة بشكل مستدام  

 .مل تتوافر أي بيانات عاملية أو إقليمية جديدة
 

 ١٨الغاية   
اص إلتاحـة فوائـد التكنولوجيـات اجلديـدة، وخباصـة تكنولوجيـا             بالتعاون مع القطاع اخل     

 املعلومات واالتصال
 ٤٧املؤشر   
 مشتركو اخلطوط اهلاتفية واهلواتف اخللوية  

 

 

ــة    ــوط اهلاتفيـــ ــتركي اخلطـــ ــدد مشـــ عـــ
ــل    ــة لكــ ــف اخللويــ ــن ١٠٠واهلواتــ  مــ

 السكان
 ٢٠٠٢ ١٩٩٠ 

 ١٧,٠ ٢,٩ مشال أفريقيا
 ٥,٣ ١,٠ حراء الكربىأفريقيا الواقعة جنوب الص

 ٣٦,٢ ٦,٤ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
 ٣٧,٨ ٢,٤ شرق آسيا
 ٥,٣ ٠,٧ جنوب آسيا

 ١٦,٣ ١,٤ جنوب شرق آسيا
 ٤٢,٣ ١٠,٠ غرب آسيا
 ٩,٤ ٣,٤ أوقيانوسيا

 ٢٨,٨ ١٢,٥ رابطة الدول املستقلة
 ٤٨,٢ ١٣,٨ شرق أوروباالبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية يف جنوب 

 ١٢٠,٨ ٤٥,٤ املناطق املتقدمة النمو
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 ٤٨املؤشر   
 مستعملو احلواسيب الشخصية وشبكة اإلنترنت  

 احلواسيب الشخصية )أ(
  من السكان١٠٠عدد احلواسيب الشخصية لكل  
 ٢٠٠٢ ١٩٩٠ 

 ١,٦ ٠,١ مشال أفريقيا
 ١,٢ ٠,٣ أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكربى
 ٦,٨ ٠,٦ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

 ٥,٢ ٠,٣ شرق آسيا
 ١,٠ ٠,٠ جنوب آسيا

 ٢,٧ ٠,٣ جنوب شرق آسيا
 ٥,٦ ١,٢ غرب آسيا
 ٦,١ ٠,٠ أوقيانوسيا

 ٦,٧ ٠,٣ رابطة الدول املستقلة
 ٥,٩ ٠,٢ البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق أوروبا

 ٤٤,١ ١١,١ طق املتقدمة النمواملنا
 
 مستخدمو اإلنترنت )ب(

  من السكان١٠٠عدد مستخدمي اإلنترنت لكل  
 ٢٠٠٢ ١٩٩٠ 

 ٢,٦ ٠,٠ مشال أفريقيا
 ١,٠ ٠,٠ أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكربى
 ٨,٢ ٠,٠ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

 ٧,٠ ٠,٠ شرق آسيا
 ١,٥ ٠,٠ جنوب آسيا

 ٤,٦ ٠,٠ جنوب شرق آسيا
 ٦,٣ ٠,٠ غرب آسيا
 ٣,٦ ٠,٠ أوقيانوسيا

 ٣,١ ٠,٠ رابطة الدول املستقلة
 ٧,٥ ٠,٠ البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق أوروبا

 ٤٢,٩ ٠,٣ املناطق املتقدمة النمو

*     *     * 
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 املصادر 
ــني      ــترك بـ ــرباء املشـ ــق اخلـ ــاع فريـ ــرات   اجتمـ ــين مبؤشـ ــدة املعـ ــم املتحـ ــاالت األمـ  وكـ

 اإلمنائيــــة لأللفيــــة وقاعــــدة بيانــــات مؤشــــرات األلفيــــة التابعــــة لألمــــم املتحــــدة   األهــــداف
)org.un.millenniumindicators://http (       ؛ ميكن الوصـول إىل تقـارير فريـق اخلـرباء املشـترك بـني

االت وتشكيله يف موقع قاعدة بيانات مؤشرات األلفية على شبكة اإلنترنت حتـت عنـوان               الوك
 ).asp.Mi_links/unsd/org.un.unstats://http(،“الوثائق واملصادر األساسية”
 

 احلواشي 
 . متاحة أو أهنا وردت منفصلةتشريان إىل أن البيانات غري(..) النقطتان  
لألمم املتحدة مـع بعـض     تستند اجملموعات اإلقليمية، ما مل يشر إىل غري ذلك، إىل املناطق اجلغرافية            

والتشـكيل  . قـدر اإلمكـان لتحليلـها وتقـدميها     التعديالت الضرورية إلنشـاء جمموعـات متجانسـة مـن البلـدان      
 متــوافر يف املوقــع الشــبكي ٢٠٠٤ف اإلمنائيــة لأللفيــة لعــام األهــدا اإلقليمــي املعتمــد لإلبــالغ عــن مؤشــرات

asp.mil_worldmillennium/mi/unsd/org.un.unstats://http. 
فا يف أوروبـا   تتضمن رابطة الدول املستقلة االحتاد الروسي وأوكرانيـا وبـيالروس ومجهوريـة مولـدو              

وأذربيجــان وأرمينيــا وأوزبكســتان وتركمانســتان وجورجيــا وطاجيكســتان وقريغيزســتان وكازاخســتان يف   
 .آسيا

حيثمـا تظهـر،    “ املناطق املتقدمة النمـو   ”وتتضمن  . قدمت كثري من املؤشرات للمناطق النامية فقط       
وكندا والواليات املتحـدة  ) الدول املستقلة باستنثاء بلدان رابطة    (يف معظم احلاالت ألغراض املقارنة، أوروبا       

وتشمل البلدان املتقدمة النمو دائما، البلدان اليت متر اقتصـاداهتا مبرحلـة انتقاليـة              . واستراليا واليابان ونيوزيلندا  
البلـدان الـيت متـر اقتصـاداهتا مبرحلـة      ”يف أوروبا إال إذا قدمت األخرية على حنو منفصل يف اجلـداول بوصـفها        

 .“ية يف جنوب شرق أوروباانتقال
 
 


