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 الفصل األول
 مقدمة  

يــأيت هــذا التقريــر، وهــو أول تقريــر ســنوي يل، يف وقــت تطلــب فيــه الــدول األعــضاء  - ١
ريخ وشعوب العـامل مـن األمـم املتحـدة أن تفعـل أكثـر ممـا فعلتـه يف أيـة مرحلـة مـن مراحـل تـا                           

ولـئن كـان الطلـب      .  يف جماالت أنشطة أرحـب، ويف مواقـع أكثـر وظـروف أصـعب              -املنظمة  
املتصاعد علـى خـدماتنا يبعـث علـى الرهبـة، فإننـا جيـب أال نـنكص عـن جماهبـة هـذا التحـدي،                          

قمـني بنـا أن نرحـب بـه بوصـفه داللـة لـيس فقـط علـى احلاجـات امللحـة الكـثرية يف العـامل                             بل
تزايـد اإلدراك بـأن أفـضل سـبيل للتـصدي هلـا هـو العمـل اجلمـاعي، عـن                     اليوم، بل أيضا علـى      

 .طريق األداة الوحيدة اليت تعد عاملية حقا يف العامل، أال وهي األمم املتحدة
على أن معاجلة كل صنوف التحدي اليت تواجهنا معاجلة فعالـة يقتـضي منـا أن نـضيق                   - ٢

درتنا علـى حتقيـق النتـائج علـى حنـو مـستمر         ذلـك أن تعزيـز قـ      . اهلوة بني األمنيـات واإلجنـازات     
وفعــال يتطلــب التزامــا كــامال مــن جانــب الــدول األعــضاء يف منظمتنــا، كمــا يتطلــب إصــالح 

 .املنظمة وإعادة توجيهها
ولقد ركزت مقترحايت األولية لإلصالح على إنشاء هيكل جديد يكفل دعمـا أفـضل               - ٣

ــس     ــات ال ــو جمــال عملي ــوا، أال وه ــا من ــدانألســرع جماالتن ــضطلع   . الم يف املي ــاألمم املتحــدة ت  ف
وقــد بلــغ عــدد .  بعثــة ومكتبــا آخــرين يف امليــدان ١٣ عمليــة حلفــظ الــسالم وتعمــل يف  ١٨بـــ 

 ألـف شـخص، مـع دالئـل تـشري إىل أن       ١٠٠موظفينا يف امليدان اآلن رقمـا تارخييـا يزيـد علـى             
قـع نـشوء بعثـات جديـدة     هذا الـرقم ميكـن أن يزيـد زيـادة ذات شـأن يف األشـهر املقبلـة مـع تو         

وميثل هذا حتديا تنفيـذيا رئيـسيا، ال سـيما بـالنظر إىل أن النمـو         . وتوسيع نطاق البعثات القائمة   
وممــا يبعــث علــى التفــاؤل أن . حيــدث يف بعــض مــن أكثــر األمــاكن اتــساما بالتحــدي يف العــامل

للـدعم امليـداين، غـري      اجلمعية العامة وافقت اآلن على املقترحات املتعلقة بإنشاء هياكل جديدة           
أننا شرعنا اآلن فقـط يف العمـل الـالزم لتعزيـز قـدرتنا علـى إدارة عمليـات الـسالم ومواصـلتها                       

 .على هذا النطاق يف سائر أرجاء العامل
ــا أن نكــون طمــوحني، وأن       - ٤ وحــني يتعلــق األمــر بإصــالح املنظمــة، يقتــضي ذلــك من

ب ذلـك منـا أيـضا أن نـضاعف اإلمكانـات            ويتطل. نتوخى يف الوقت نفسه التركيز واالنضباط     
ومـن أجـل    .  املوظفون الذين يتـسمون بـالتنوع وبالتفـاين يف العمـل           -اهلائلة ألكرب رصيد لدينا     

حتقيق اإلفادة الكاملة من هذا الرصيد احليوي، جيب علينا أن نوجد موظفني لديهم إمكانيـات                
ءلة، مع إيـالء مزيـد مـن التركيـز          فعلية على التنقل، وقدرات وظيفية متعددة، وخاضعني للمسا       
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بـالتحلي   املتحـدة    األمـم ويعين ذلك أيضا إلزام مجيع موظفي       . على التطوير الوظيفي والتدريب   
 .بأعلى معايري االستقامة والسلوك األخالقي، يف املقر ويف امليدان على حد سواء

ــة      - ٥ ــات منظوم ــضا الوصــول بإمكان ــا أي ــموجيــب علين  حــدها بأســرها إىل املتحــدة األم
وآمل أن نتمكن من التوصل إىل توافق يف اآلراء فيما بـني الـدول األعـضاء مـن أجـل          . األقصى

تنفيذ املقترحـات اهلامـة املطروحـة مـن أجـل تعزيـز االتـساق علـى نطـاق املنظومـة، فـضال عـن                         
 .من شعار إىل حقيقة واقعة“ توحيد األداء”استطالع مزيد من السبل الكفيلة بتحويل 

 -فهــو وســيلة لتحقيــق غاياتنــا أال وهــي . اإلصــالح لــيس غايــة يف حــد ذاتــهعلــى أن  - ٦
وميكننا، بل ويتعني علينا، أن نعطي األمـل ملـن هـم            . خدمة شعوب العامل، مجيعها دون استثناء     

ويـستتبع هـذا، يف املقـام األول، حتقيـق     . يف مسيس احلاجة إىل أن تفـتح أمـامهم طاقـات األمـل       
ــائج، إجنــازا للوعــود ا  ــة   النت ــة لأللفي ــا األهــداف اإلمنائي ــيت انطــوت عليه ــد أضــحت هــذه  . ل وق

األهداف متثل اإلطار املشترك للتنمية، كما تعد مؤشرا ملموسا على قدرة النظام الـدويل علـى                
ــدقع     ــر امل ــها يف جمــال مكافحــة الفق ــة ومتابعت ــد أهــداف عملي ــام احلــايل نقطــة   . حتدي ــل الع وميث

 األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة، الـيت اتفقـت مجيـع حكومـات       املنتصف يف الطريق املؤدي إىل حتقيق 
ــق إىل عــامل أفــضل حبلــول عــام       ــل خريطــة الطري ــدان  . ٢٠١٥العــامل علــى أهنــا متث وبعــض البل

وميكـن حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة          . واملناطق أكثر ختلفا من غريه يف الشوط الذي قطعـه         
ــة لوضــع االلتزامــات     ــذ إذا مــا اُتخــذت خطــوات عاجل كمــا أن بلــوغ  . القائمــة موضــع التنفي

أهدافنا من أجل التنمية يف سائر أحناء العامل أمر حيوي لبناء حياة كرميـة أفـضل وأصـح ملاليـني               
ليس هـذا فحـسب، بـل إنـه أمـر ضـروري إلرسـاء الـسالم واألمـن يف العـامل علـى حنـو                          . الناس

 .هودنا وإعادة تنشيطهاوجيب علينا أن نقوم يف العام املقبل بإعادة تشكيل ج. مستدام
ويتطلب بعث األمل أيضا ضمان احترام حقـوق اإلنـسان وتـوفري اخلـدمات اإلنـسانية                 - ٧

وجيــب علــى جملــس حقــوق . الــيت جتعــل األمــم املتحــدة علــى مــا هــي عليــه مــن ذيــوع الــصيت 
اإلنسان اجلديد أن يعمل بوضـوح علـى إعـادة إنـشاء عمليـة موثوقـة يف جمـال حقـوق اإلنـسان              

ويــتعني علينــا أيــضا أن نعبــئ جهودنــا للتــصدي الحتياجــات  . صعيد احلكــومي الــدويلعلــى الــ
ولــيس مثــة مكــان حافــل بالتحــديات حلقــوق اإلنــسان  . الالجــئني واملــشردين داخليــا يف العــامل 

ومنـذ أن توليـت     . وليس مثة مكـان أمــّس منـه حاجـة إىل األمـل            . واحلالة اإلنسانية مثل دارفور   
ألن استمرار الـصراع يف دارفـور ال يعـرض          . فور حتظى بأولوية عليا   منصيب، جعلت مأساة دار   

ــضا          ــر أي ــرض للخط ــل ويع ــها فحــسب، ب ــي حلمايت ــوازع األخالق ــة وال ــر األرواح الربيئ للخط
وال بد لنا أن نعمل اآلن على إهناء معاناة شعب دارفـور بتجميـع كـل      . مصداقية األمم املتحدة  

توصـل إىل حـل سياسـي وطيـد ووضـع حـد لإلفـالت        مواردنا من أجل إقرار األمـن، وتيـسري ال     
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إن احلكــم علينــا لــن يكــون باألمــاين الــيت   . مــن العقــاب وتلبيــة االحتياجــات اإلنــسانية اهلائلــة  
 .تراودنا بل بالنتائج اليت حنققها

واألمم املتحدة مدعوَّة أيضا إىل محاية املشاعات العامليـة، وهـي يف وضـع فريـد جيعلـها                  - ٨
ويسودين االقتناع، بوجه خاص، بأن تغري املناخ وما نفعله بشأنه هـو            .  بذلك قادرة على القيام  

. الذي سريسم مالمح صورتنا وصورة عصرنا والتركة العامليـة الـيت سـنخلفها يف هنايـة املطـاف                 
وقد أكد الفريـق احلكـومي الـدويل املعـين بـتغري املنـاخ بـصورة قاطعـة احتـرار نظامنـا املنـاخي،                        

وأعتقد أن هذا بعينه هو منط التحدي العاملي الذي تعـد           . لنشاط البشري وربط ذلك مباشرة با   
ويـثلج صـدري االعتـراف الـشامل بـأن العمليـة الـيت              . األمم املتحدة خري قادر على التصدي له      

تضطلع هبا األمـم املتحـدة يف جمـال املنـاخ هـي املنتـدى الالئـق للتفـاوض علـى اإلجـراءات الـيت                   
وقد أصبحنا اآلن حباجة إىل اتفاق شامل، مبقتـضى اتفاقيـة        . لعامليتتخذ مستقبال على الصعيد ا    

األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املنـاخ، يعـاجل تغـري املنـاخ علـى مجيـع اجلبـهات، مبـا يف ذلـك                
وجيـب علـى مجيـع البلـدان أن         . التكيف وختفيف اآلثار والتكنولوجيات النظيفـة وتعبئـة املـوارد         

، وأن تــضعه موضــع ٢٠٠٩ي تتوصــل إىل اتفــاق حبلــول عــام  تــستطيع لكــ تبــذل قــصارى مــا 
وجيــب علينــا أن . ٢٠١٢التنفيــذ مــع انقــضاء فتــرة االلتــزام احلاليــة بربوتوكــول كيوتــو يف عــام 

 .ندخر جهدا لتحقيق هذه الغاية ال
ومن املهـم أن ال يغيـب عـن األذهـان أن األمـم املتحـدة ال يـسعها أن تـؤدي وظيفتـها                         - ٩

وعلينـــا أن نوثـــق عـــرى صـــالتنا مـــع اجملتمـــع املـــدين . باالشـــتراك مـــع آخـــرينأداء ســـليما إال 
فكل منـها قـادر   . واملؤسسات واهليئات األكادميية ووسائط اإلعالم والنقابات والقطاع اخلاص 

 . على تقدمي مسامهات فريدة
وتؤدي األمم املتحدة دورا ال غىن عنـه يف الـسعي األوسـع نطاقـا إلقامـة عـامل يـسوده                      - ١٠
ودعونـا نبـذل سـويا كـل مـا يف وسـعنا لنجعـل هـذا املـسعى حقيقـة                     . لسالم والرخـاء والعـدل    ا

 .واقعة لشعوب العامل
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 الفصل الثاين
 التنمية  

 نقطـة املنتـصف بـني اعتمـاد إعـالن األلفيـة واملوعـد النـهائي لتحقيـق                   ٢٠٠٧ميثل عام    - ١١
نه على الرغم مـن التفـاوت يف التقـدم          وتبني الشواهد أ  . ٢٠١٥األهداف اإلمنائية لأللفية، عام     

احملــرز، ال يــزال مــن املــستطاع حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة إذا مــا مت الوفــاء بااللتزامــات    
) اإليـدز (متالزمة نقـص املناعـة املكتـسب        /على أن كارثة فريوس نقص املناعة البشرية      . القائمة

ــة يف الكفــاح ضــد احل    ــستنفد القــدرات واملــوارد الوطني ــا الفــوز يف  . رمــان البــشري ت وال ميكنن
ــدأ مــسرية        ــة مــا مل نوقــف انتــشار فــريوس نقــص املناعــة البــشرية ونب الكفــاح مــن أجــل التنمي

برحت أفريقيا حتتل مقام األولوية يف اهتماماتنا، حيث أهنا تعاين من العـوز أكثـر               وما. احنساره
تخلـف عـن ركـب بـاقي العـامل          مما تطيق بسبب الفقر واملرض والصراعات العنيفـة، كمـا أهنـا ت            

غري أنه ال ميكـن حتقيـق هـذه األهـداف،           . النامي يف املسرية حنو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية       
وال ميكـن أن    . فضال عن األهداف اإلمنائية األخرى املتفق عليها دوليـا إذا مل نعـاجل تغـري املنـاخ                

تخفيف والتكيف، وجيـب أن نفعـل       وال بد أن نواجه حتديات ال     . يطول انتظارنا أكثر من ذلك    
، وأن نكفـل عندئـذ   ٢٠١٢وعلينـا أيـضا أن نوافـق علـى إطـار لفتـرة مـا بعـد عـام          . ذلـك اآلن 

وسوف أواصل دون كلل بذل اجلهود لكفالـة أن يـشارك جيلنـا             . ترمجة االلتزامات إىل أعمال   
 .واألجيال املقبلة يف جين فوائد العوملة ويف التصدي لتحدياهتا

 
  اإلمنائية لأللفية واألهداف اإلمنائية األخرى املتفق عليها دوليااألهداف  

يف منتصف طريق املساعي املبذولة من أجل حتقيق األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة، اخنفـض                - ١٢
وحيقـق كـثري مـن البلـدان،     . عدد من يعيشون يف فقر مدقع إىل ما يقل قليال عن بليون شـخص   

 .فاضا سريعا يف معدل الفقرسيما يف جنوب وشرق آسيا، اخن ال
 ماليني طفل ميوتون كل عام قبل أن يبلغوا عـامهم اخلـامس،       ١٠بيد أن ما يقرب من       - ١٣

 مليـون طفـل   ٧٢وهنـاك حـوايل   . بفعل أسباب معظمها ميكن توقّيه، مثـل اإلسـهال أو املالريـا         
لـوالدة نـصف مليـون      يتلقون حىت التعليم األويل، كما يبلغ عدد األمهات الالئي مينت أثنـاء ا             ال

تكـون حـدة يف      وعلى الرغم من إحراز قدر من التقـدم، مـا برحـت األزمـة أشـد مـا                 . كل عام 
أفريقيا جنوب الـصحراء الكـربى، حيـث ال تـسري عـدة بلـدان علـى املـسار املفـضي إىل حتقيـق                        

وجتاهـد بعـض البلـدان ذات الـدخل املتوسـط مـن             . هدف واحد من األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة       
القضاء على جيوب الفقر املدقع، كما تواجه معظـم البلـدان الناميـة األخـرى حتـديات يف                  أجل  

وتــشمل املــصاعب املتفــشية ســوء اإلدارة وضــعف إمكانيــة  . حتقيــق بعــض مــن هــذه األهــداف
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احلــصول علــى الرعايــة الــصحية وخــدمات الــصحة اإلجنابيــة واحلــضرنة الــسريعة غــري املخططــة 
وأوجه الالمساواة بني اجلنسني وارتفاع معـدالت اإلصـابة بفـريوس           وإزالة الغابات وشح املياه     

ــشرية   ــة الب ــشباب  /نقــص املناع ــة ال ــدز وبطال ــدان     . اإلي ــاخ البل ــتغري املن ــضار ل ــر ال ــصيب األث وي
ــن          ــصحراء الكــربى، وم ــوب ال ــا جن ــا، ال ســيما يف أفريقي ــن غريه ــر م ــرية أكث االســتوائية الفق

 .أللفيةسوف يعوق بلوغها األهداف اإلمنائية ل مث
وميكـن وضـع حـد للفقـر املـدقع باسـتخدام            . ويؤرق هذا احلرمان الشامل ضمري العامل      - ١٤

األدوات واملوارد القائمة والوفاء بااللتزامات الراهنة، وما فتئت األمم املتحدة ودوهلا األعـضاء             
فـق عليهـا   عاقدة العـزم علـى حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة واألهـداف اإلمنائيـة األخـرى املت                 

وحتقيقا هلذه الغاية، فإنين جعلت هـذه األهـداف حتظـى بأولويـة        . ٢٠١٥دوليا قبل حلول عام     
ــا عامــا   ، قُمــت بإنــشاء الفريــق  يونيــه/حزيــرانويف شــهر . أساســية يف فتــرة شــغلي ملنــصيب أمين

تتوىل التوجيهي املعين باألهداف اإلمنائية لأللفية يف أفريقيا كمبادرة رئيسية رفيعـة املـستوى، سـ      
 .أيضا تعبئة النظام الدويل لدعم تنفيذ األهداف

ونظرا إىل أنه ال يزال أمامنا سبع سـنوات أخـرى، فـإن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة تظـل                      - ١٥
. قابلة للتحقق يف الغالبية العظمى من البلـدان إذا مـا أوفـت الـدول األعـضاء بااللتزامـات احلاليـة                    

، التزمت مجيع احلكومات بتنفيذ استراتيجيات إمنائية وطنيـة         ٢٠٠٥ويف مؤمتر القمة العاملي لعام      
. شــاملة بغيــة حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة واألهــداف اإلمنائيــة األخــرى املتفــق عليهــا دوليــا 

برحت التجارة ومجيع أشكال متويل التنمية، مبا يف ذلك املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة إىل        وما
ويف املـؤمتر الـدويل   . ، تشكل عنصرا هاما يف املضي قدما حنو حتقيق تلك األهداف       البلدان الفقرية 

 يف املائـة مـن      ٠,٧، قـررت البلـدان املاحنـة ختـصيص نـسبة            ٢٠٠٢لتمويل التنمية املعقود يف عـام       
، التــزم االحتــاد األورويب ٢٠٠٥ويف عــام . الــدخل القــومي اإلمجــايل للمــساعدة اإلمنائيــة الرمسيــة 

ــة حبلــول عــام    ببلــوغ هــذه  ــة الرمسي ــة احملــددة للمــساعدة اإلمنائي ، ووعــدت جمموعــة ٢٠١٥الغاي
 بزيادة هذه املساعدة مببلـغ  -الثمانية، يف مؤمتر القمة يف غلني إيغلز، مبضاعفة ما تقدمه من عون         

.  بليون دوالر سنويا ألفريقيـا وحـدها       ٢٥، منها   ٢٠١٠ بليون دوالر سنويا قبل حلول عام        ٥٠
 بليـون  ٦٠لقمة يف هيليغندام، التزمـت جمموعـة الثمانيـة أيـضا بتخـصيص مبلـغ قـدره                ويف مؤمتر ا  

ويـتعني علـى األمـم املتحـدة        . اإليدز والسل واملالريا  /دوالر ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية     
 .ومجيع األطراف أصحاب املصلحة التركيز اآلن على تنفيذ تلك االلتزامات

ف اإلمنائية لأللفية بالفائـدة علـى مجيـع األطـراف أصـحاب       وسوف يعود حتقيق األهدا    - ١٦
وســوف يــؤدي اســتخدام األدوات املُجّربــة لبلــوغ هــذه األهــداف إىل حتريــر مئــات  . املــصلحة

ويـدفع الفقـر املـدقع إىل    . املاليني من البشر من ربقة الفقر املدقع وإنقاذ أرواح ماليني األطفال      
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من مث فإن حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية يقلـل مـن   نشوب الصراع وإشاعة عدم االستقرار، و 
كما سيؤدي النجاح يف هـذه      . خماطر احلرب ويقر السالم يف البلدان اليت تتسم هبشاشة الوضع         

وأخـريا، فـإن    . اجلهود إىل إنقاذ النظم البيئية احليوية والتنوع البيئي اليت يعتمد عليها رفاه البشر            
ا هلـذه األهـداف سـوف يـساعد علـى رأب الـصدوع الـيت                نشوء مـشاركة دوليـة حقيقيـة دعمـ        

وكــل هــذا . تــشوه اجملتمــع العــاملي اليــوم وتعــرض للخطــر التــضافر حــول األهــداف املــشتركة   
 .يضفي على هذه األهداف أمهية ال ميكن معها تصور أي فشل يف حتقيقها

إلمنائية لأللفيـة   وتبني البلدان أن إحراز تقدم سريع وكبري النطاق حنو حتقيق األهداف ا            - ١٧
أمر ممكن حني جيري اجلمع بني القيادة احلكومية القوية والسياسات الرشيدة واالسـتراتيجيات             

. العمليـــة لزيـــادة االســـتثمارات العامـــة، والـــدعم املـــايل والـــتقين الـــوايف مـــن اجملتمـــع الـــدويل   
 وجهـت اجلهـود   يـشكل التقـدم يف حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة أولويـة وطنيـة إال إذا               ولن

ومن هنا، فإن األمم املتحـدة تعطـي األولويـة          . الرامية إىل حتقيقها وأُديرت على الصعيد الوطين      
 .لتعزيز القدرة الوطنية بوصفها مسامهة أساسية يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

 فقـد شـنت مـالوي الثـورة       : وقد أثار إعجايب بصفة خاصـة إجنـازات الـدول األفريقيـة            - ١٨
اخلضراء األفريقية بزيادة اإلنتاجية الزراعية؛ وزاد عدد املقيدين يف التعلـيم االبتـدائي يف أوغنـدا                
ومجهوريــة تنـــزانيا املتحــدة وغانــا وكينيــا؛ وحــسنت زامبيــا إمكانيــة احلــصول علــى اخلــدمات   

؛ الصحية الريفية األساسية؛ وتثبت النيجر إمكانية إعـادة اسـتزراع الغابـات علـى نطـاق واسـع                 
وكـان التقـدم    . وتسري السنغال على الطريق السوي إىل حتقيق اهلدف املتعلق باملياه واإلصحاح          

فقـــد أدى توزيـــع : الـــذي أُحـــرز يف مكافحـــة املالريـــا باعثـــا علـــى اإلعجـــاب بـــصفة خاصـــة 
. والنيجـر إىل اخنفـاض ملحـوظ يف معـدل اإلصـابة باملالريـا             الناموسيات جمانا يف توغـو وزامبيـا      

ة قــرى األلفيــة أن قيــادة اجملتمعــات احملليــة واالســتراتيجيات املتكاملــة لتــشغيل        وتــبني مبــادر 
 .األهداف اإلمنائية لأللفية حتقق نتائج ذات شأن يف غضون فترة قصرية من الزمن

ومعظم البلدان مستعد لتكرار قصص النجاح هـذه علـى النطـاق الـوطين، وقـد اتـصل                   - ١٩
 بلـدا أفريقيـا   ٤٠ويـسرين أن حـوايل   . علـى الـدعم الـالزم   الكثري منها باألمم املتحدة للحصول   

ُيجــري بــدعم مــن األمــم املتحــدة تقييمــات مفــصلة لالســتثمارات ولتنميــة القــدرات الالزمــة     
غــري أن بــطء معــدل الزيــادة يف املــساعدة اإلمنائيــة الرمسيــة  . لتحقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة

وعلــى الــرغم مــن االلتــزام مبــضاعفة . يــذا كــاماليعــوق تنفيــذ هــذه االســتراتيجيات العمليــة تنف
، فإن املـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة الفعليـة املقدمـة            ٢٠١٠املساعدة املقدمة إىل أفريقيا حبلول عام       

إىل القارة، باستثناء ختفيف عبء الديون واملساعدة اإلنسانية، مل تشهد زيـادة تـذكر منـذ عـام      
لـصحراء الكـربى حيـصل علـى املـوارد املوعـودة مـن        وليس مثة بلد يف أفريقيا جنـوب ا   . ٢٠٠٤
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وإضــافة إىل ذلــك، فــإن العــون . أجــل تنفيــذ اســتراتيجية إمنائيــة وطنيــة لتحقيــق هــذه األهــداف
يزال يركز أكثر من الالزم على املـشاريع ويـصعب التنبـؤ بـه، األمـر الـذي حيـول دون قيـام                        ال

وعلـى املـاحنني اآلن الوفـاء       . ة الـضرورية  البلدان بالتخطيط بكفاءة ملضاعفة االسـتثمارات العامـ       
استراتيجيات التنمية القائمة على األهـداف اإلمنائيـة   ”بالتزاماهتم املتعلقة بالعون من أجل متويل     

ودعم املبادرات السريعة التأثري على الصعيد الـوطين الـيت اتفـق عليهـا يف مـؤمتر القمـة                   “ لأللفية
، ينبغـي علـى مجيـع املـاحنني أن يـزودوا           ٢٠٠٨ و   ٢٠٠٧وخـالل عـامي     . ٢٠٠٥العاملي لعـام    

، كــي مــا يتــسىن للبلــدان أن ٢٠١٠البلـدان املــستفيدة جبــداول زمنيــة لزيــادة املعونــة حــىت عــام  
 .ختطط ميزانياهتا وتضع أطر اقتصاداهتا الكلية وفقا لذلك

ــة بوصــفها عــامال مــن العوامــل       - ٢٠ ــدان مــن التجــارة الدولي وضــمانا الســتفادة مجيــع البل
رئيسية املنشطة للتنمية االقتصادية على املـدى الطويـل، جيـب اإلسـراع يف اختتـام مفاوضـات                  ال

وينبغــي أن تــشمل هــذه  . جولــة الدوحــة اإلمنائيــة، مــع جمموعــة مــن املــشاريع اإلمنائيــة اجملديــة   
املــشاريع إهنــاء مجيــع أشــكال إعانــات التــصدير وإجــراء خفــض كــبري يف الــدعم احمللــي املــشوِه   

وإضـافة إىل  . سني إمكانية الوصول إىل األسواق وتعزيز املعاملة اخلاصة والتفـضيلية  للتجارة وحت 
ذلك، فإن زيادة موارد املساعدة من أجل التجارة، مبا يف ذلك تعزيـز اإلطـار املتكامـل احملـسن                    
للمساعدة التقنية املتصلة بالتجارة ألقل البلدان منوا، كفيل بأن يعزز قدرة البلـدان الناميـة علـى         

 .املشاركة يف النظام التجاري الدويل
إن جيلنا قادر على حتقيق األهداف اإلمنائية وحترير إخوتنـا يف البـشرية، رجـاال ونـساء        - ٢١

ونظرا إىل أن تكلفة القعـود عـن العمـل تتـصاعد            . وأطفاال، من ربقة الفقر املدقع املذلة واملهينة      
 .هذه األهدافيوميا، فإنين لن أدخر جهدا يف السعي من أجل بلوغ 

 
 )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /فريوس نقص املناعة البشرية  

يونيـه  /حزيـران  ٢أعلنت اجلمعية العامة يف اجتماعها الرفيع املستوى املعين باإليـدز يف              - ٢٢
، هــدف تعمــيم إتاحــة بــرامج الوقايــة والعــالج والرعايــة والــدعم بــشأن فــريوس نقــص  ٢٠٠٦

، فوطدت بذلك االلتزامات الـيت تعهـدت هبـا احلكومـات يف             ٢٠١٠حبلول عام   املناعة البشرية   
 وأيـدت الغايـة اجلديـدة       ٢٠٠١اإليـدز لعـام     /إعالن االلتزام بشأن فريوس نقص املناعة البـشرية       

 الــيت أقــرت يف مــؤمتر القمــة العــاملي لعــام  ٢٠١٠املتمثلــة يف تعمــيم إتاحــة العــالج حبلــول عــام  
عميم ذا أمهيـة حيويـة لتحقيـق اهلـدف اإلمنـائي لأللفيـة املتمثـل يف                 ويعد ضمان هذا الت   . ٢٠٠٥

وقف انتشار فريوس نقص املناعة البشرية بني النساء والرجال واألطفال وبـدء احنـساره حبلـول                
 .٢٠١٥عام 
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اإليـدز  /ويواصل برنـامج األمـم املتحـدة املـشترك املعـين بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية             - ٢٣
ديد سبل تعميم إتاحة العالج وحتقيقه، مبا يف ذلك املساعدة علـى وضـع              مساعدة البلدان يف حت   

أهــداف علــى الــصعيد الــوطين وتنميــة القــدرات الوطنيــة علــى تــصميم وتنفيــذ اخلطــط املتعلقــة  
باإليــدز وتــأمني اســتخدام املــوارد علــى أفــضل وجــه وزيــادة مــشاركة اجملتمــع املــدين والقطــاع 

 .إليدزاخلاص يف االستجابات املتعلقة با
 بلـدا بترمجـة هـذه األهـداف     ٣٦ بلدا أهـدافا وطنيـة، بينمـا قـام         ٩٢وحىت اآلن، حدد     - ٢٤

وعمـال علـى دعـم تنفيـذ هـذه اخلطـط، أنـشأ              . إىل خطط وطنية حمـددة التكـاليف واألولويـات        
برنامج األمم املتحدة املشترك مخسة مرافق إقليميـة للـدعم الـتقين، وأوفـد مستـشارين للمراقبـة                  

 بلــدا، ويــسر بــصورة فعالــة تنفيــذ مبــادئ ٥٠يف التعبئــة االجتماعيــة يف مــا يزيــد علــى وخــرباء 
اإليــدز، وســلطة /إطــار عمــل واحــد بــشأن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية (“ العناصــر الثالثــة”

 ).وطنية واحدة لتنسيق العمل يف جمال اإليدز، ونظام قطري واحد للرصد والتقييم
قاية من فـريوس نقـص املناعـة البـشرية، قـام برنـامج األمـم        وسعيا إىل تنشيط جهود الو   - ٢٥

اإليـدز وأصـحاب املـصلحة املعنيـون، يف     /املتحدة املشترك املعين بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية       
، بوضع ونشر مبادئ توجيهية بشأن تعزيز الوقاية مـن فـريوس نقـص املناعـة                ٢٠٠٧أوائل عام   
 األمم املتحدة املشترك ومنظمـة الـصحة العامليـة          ، نشر برنامج  ٢٠٠٧مارس  /ويف آذار . البشرية

توصــيات بــشأن ختــان الــذكور كجــزء مــن عمليــات وقايــة شــاملة مــن فــريوس نقــص املناعــة    
ــشرية ــة     . الب ــم املتحــدة للطفول ــة األم ــضطلع منظم ــك، ت ــسكو(وإضــافة إىل ذل ــة ) اليون ومنظم

 املناعــة البــشرية مــن الــصحة العامليــة جبهــود رئيــسية لتحــسني الوقايــة مــن انتقــال فــريوس نقــص
وقـد زاد مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة مـن دعمـه                   . األمهات إىل األطفـال   

وسـاند صـندوق األمــم   . بالنـسبة ملـستخدمي املخـدرات بــاحلقن   “ لـربامج احلـد مـن األضــرار   ”
البـشرية   بلدا يف جهودها الرامية لتحسني الوقاية من فريوس نقص املناعـة             ٢٧املتحدة للسكان   

ودربـت منظمـة    . للشبان املعرضني أكثـر مـن غريهـم خلطـر العـدوى وغـري امللـتحقني باملـدارس                 
 بلــدا علــى دعــم اإلجــراءات  ١٦العمــل الدوليــة الــشركاء الرئيــسيني علــى الــصعيد الــوطين يف  

 بلـدا يف جمـال التعلـيم     ٧٠وقدمت اليونسكو الـدعم لــ       . املتخذة يف أماكن العمل بصدد اإليدز     
/ بلدا يف املبادرة العاملية املعنية بـالتعليم وفـريوس نقـص املناعـة البـشرية             ٢٩ز، وأشركت   واإليد
ــدز ــة       . اإلي ــضرورية املتعلق ــدخالت ال ــشؤون الالجــئني الت ــم املتحــدة ل ــشأت مفوضــية األم وأن

 .بفريوس نقص املناعة البشرية اليت ُيضطلع هبا يف حاالت الطوارئ
 مليـون مـن املـصابني بفـريوس نقـص املناعـة       ٢,٢ ، كـان  ٢٠٠٦ومع حلول هناية عـام       - ٢٦

ــضاد      ــون العـــالج املـ ــطة الـــدخل يتلقـ ــدخل ومتوسـ ــدان منخفـــضة الـ ــشون يف بلـ ــشرية يعيـ البـ
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 يف املائــة مــن احملتــاجني إىل العــالج الــذين يبلــغ عــددهم   ٢٨للفريوســات الرجعيــة، أي بنــسبة  
ــامج األمــم املتحــدة املــشترك دورا حيو  . مليــون شــخص ٧,١ ــا يف تعزيــز هــذه  وقــد أدى برن ي

 بلدا دعما تقنيـا مـن منظمـة الـصحة العامليـة مـن أجـل االرتقـاء         ٣٠وتلقى أكثر من    . اخلدمات
 بلــدا علــى وضــع وتنفيــذ ٣٢وســاعد برنــامج األغذيــة العــاملي . بــالعالج علــى الــصعيد الــوطين

 الـدويل   ويـضطلع البنـك   . العناصر املتعلقة بالغذاء والتغذيـة يف اخلطـط الوطنيـة ملكافحـة اإليـدز             
ــربات          ــك خــدمات املخت ــا يف ذل ــصحي، مب ــام ال ــدرات النظ ــز ق ــشروعا لتعزي ــة وســتني م بأربع

 بلـدا يف  ٢٨وساعد برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي    . وتدريب العاملني يف جمال الرعاية الصحية     
وضع وتنفيذ سياسات جتارية تكفـل إتاحـة الفرصـة املـستدامة للحـصول علـى األدويـة املتعلقـة                    

 .ز على حنو مستدامباإليد
ويشكّل التصدي للعنصر املتعلق بنوع اجلـنس يف وبـاء اإليـدز عـامال حيظـى باألولويـة                   - ٢٧
فمن املقدر أن حوايل نصف سـكان العـامل املـصابني بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية مـن                     . أيضا
تقييمـات  ، نشر برنامج األمم املتحدة املشترك جمموعة مـن ال         ٢٠٠٧يونيه  /ويف حزيران . النساء

لالستجابات الوطنية لإليدز فيما يتعلق باجلنـسني، أوضـحت أن مثـة إدراكـا متزايـدا بـأن عـدم                    
. املساواة بني اجلنسني واملعايري اجلنسانية الضارة هي من العوامل الرئيسية املنشطة لوباء اإليـدز             

لوصــم غــري أن مكافحــة ا. ومــا برحــت القــضايا اجلنــسانية تعــاجل بــصورة غــري وافيــة بــالغرض   
 .والتمييز، الذي يعوق التصدي للوباء، له أمهية كربى

مايو، أن يظـل اإليـدز      /وقد وعدت يف خطايب إىل اجلمعية العامة بشأن اإليدز، يف أيار           - ٢٨
يشكل أولوية لألمم املتحدة على صـعيد املنظومـة، وأن أبـذل قـصارى جهـدي لتعبئـة التمويـل           

حتــذى، فــإنين أختــذ أيــضا تــدابري تكفــل أن تــصبح وســعيا إلعطــاء مثــال ُي. الــالزم للتــصدي لــه
 .األمم املتحدة مكان عمل منوذجيا بشأن اإليدز

وبعد انقضاء مخسة وعـشرين عامـا علـى تفـشي الوبـاء، أصـبح واضـحا أكثـر مـن أي                       - ٢٩
وقت مضى وجوب أن نتحول عـن تـدابري حالـة الطـوارئ إىل إرسـاء اسـتجابة مـستدامة علـى               

 .املدى األطول
 

 ياجات اخلاصة ألفريقيااالحت  
يف إعالن األلفيـة، كرسـت الـدول األعـضاء اهتمامـا خاصـا ألفريقيـا وتعهـدت بـدعم                     - ٣٠

ــم،       ــق ســالم دائ ــضاهلم لتحقي ــريقيني يف ن ــارة ومــساعدة األف ــة يف الق ــد أركــان الدميقراطي توطي
بـشأن  ومثـة تقـدم مـشجع جيـدر اإلبـالغ عنـه       . والقضاء علـى الفقـر، وحتقيـق التنميـة املـستدامة         

فالـدول األفريقيـة ال تـزال ماضـية يف اإلصـالحات جلعـل نظمهـا               . التنمية بوجه عـام يف أفريقيـا      
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وازداد عــدد البلــدان األفريقيــة . الــسياسية أكثــر مشــوال وتــستند إىل عمليــات انتخابيــة مفتوحــة 
يع املشاركة يف اآللية األفريقية الستعراض األقران، الـيت يتمثـل الغـرض الرئيـسي منـها يف تـشج                  

وقــد رافــق جوانــب التحــسن الــيت طــرأت . حتــسني األداء الــسياسي واالقتــصادي واالجتمــاعي
 .على احلكم منو اقتصادي مستدام وإدارة أفضل لالقتصادات يف بلدان أفريقية كثرية

ورغــم هــذه التطــورات اإلجيابيــة، فــإن حجــم االحتياجــات اخلاصــة ألفريقيــا ال يــزال     - ٣١
. متخلفة عن بقية دول العامل النامية يف حتقيق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة    فأفريقيا ال تزال    . خميفا

ــي،       ــدهور البيئ ــة الــصحية والــصرف الــصحي، والت ــزال الفقــر املــدقع وانعــدام الرعاي كمــا ال ي
ويف الوقــت نفــسه، فــإن األمــراض، مثــل  . والــصراع املــدين يقــض مــضاجع ماليــني األفــريقيني 

متالزمـة نقـص املناعـة املكتـسب، تـؤدي      /قص املناعـة البـشرية  املالريا والسل الرئوي وفريوس ن   
لـذا فإننـا حنتـاج    .  ماليني أفريقي كل عـام، وإىل عرقلـة التنميـة يف بلـدان كـثرية     ٤إىل وفاة حنو    

إىل تعزيز شراكتنا العامليـة لبلـوغ األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، وال سـيما يف أفريقيـا، مـن خـالل                       
ات وحتسني نوعيتها، وزيادة ختفيف عبء الديون، وحتسني وصـول          أمور من بينها زيادة املعون    

وكمــا ســبق أن . املنتجــات األفريقيــة إىل األســواق، وحتقيــق قــدر أكــرب مــن العدالــة يف التجــارة
ذكرت يف هذا التقرير، أنشأت الفريـق التـوجيهي املعـين باألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة يف أفريقيـا               

وتقــوم أربعــة بلــدان أفريقيــة هــي .  لــدعم تنفيــذ األهــدافالــذي ســيتوىل حــشد النظــام الــدويل
مجهورية ترتانيا املتحدة والرأس األخضر ورواندا وموزامبيق، بتنفيذ مـشروع ريـادي ابتكـاري              

 .وضعته األمم املتحدة لتحقيق قدر أكرب من التناسق يف تنفيذ الربامج على الصعيد القطري
قوم هبا األمم املتحدة يف تقدمي الـدعم للمؤسـسات          ويتمثل أحد األدوار الرئيسية اليت ت      - ٣٢

ويواصـل االحتـاد    . والقدرات األفريقية ألغراض منـع الـصراعات وحفـظ الـسالم وبنـاء الـسالم              
األفريقي والشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيـا تعزيـز الـسياسات العامـة الـشاملة واآلليـات                  

ركة بــني البلــدان األفريقيــة يف هــذه امليــادين املؤسـسية مــن أجــل زيــادة فعاليــة اإلجــراءات املـشت  
وسيسهم يف هـذا اجلهـد اإلعـالن املتعلـق بالتعـاون بـني األمـم املتحـدة واالحتـاد                    . البالغة األمهية 

ــاء   ٢٠٠٦نــوفمرب /األفريقــي الــصادر يف تــشرين الثــاين  ، واإلعــداد لربنــامج العــشر ســنوات لبن
عملت األمم املتحدة مـع االحتـاد األفريقـي         ،  ٢٠٠٦ويف عام   . القدرات دعما لالحتاد األفريقي   

وغــريه مــن الــشركاء لــدعم أول انتخابــات دميقراطيــة جتــري يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة  
ومثة تعاون مكثف بني األمم املتحدة واالحتاد األفريقي حلـل األزمـة            .  عاما ٤٠خالل أكثر من    

را غــري مــسبوق أذن بنــشر قــوة ، أصــدر جملــس األمــن قــرا٢٠٠٧يوليــه /ويف متــوز. يف دارفــور
ومــن الــضروري أن ننــشر بعثــة حتقــق تغــيريا إجيابيــا يف حيــاة شــعب ذلــك   . خمتلطــة يف دارفــور

والدعم الذي تقدمه جلنة بناء السالم مهم للغاية بالنسبة للجهود املتواصـلة الراميـة إىل               . اإلقليم
 .بناء سالم مستدام يف هذين البلدين
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.  هبـا األمـم املتحـدة يف أفريقيـا تتـسم بـالقوة واالتـساع والعمـق                 إن األعمال اليت تقـوم     - ٣٣
ــة وشــعوهبا لكــي        ــدول األفريقي ــأن املنظمــة جيــب أن تواصــل تقــدمي العــون إىل ال ــع ب وإين مقتن

 .تتصدى للتحديات احلرجة اليت تواجه قارة أفريقيا
 

 تغري املناخ والتنمية املستدامة  
النــضال مـن أجـل ختفيــف حـدة تغـري املنــاخ      زمخــا غـري مـسبوق يف   ٢٠٠٧شـهد عـام    - ٣٤

وقــد . والتكيــف معــه وحتقيــق هــدف االســتدامة البيئيــة، وهــو أحــد األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة  
جعلت تغري املناخ إحدى األولويات الرئيسية للمنظمة، ألن تغري املناخ يهـدد خبلـق أزمـة بيئيـة                   

إىل ذلـك، فـإن احلـد مـن تغـري املنـاخ       إضـافة  . ذات أبعـاد عامليـة إذا مل يكـبح مجـاح هـذا الـتغري      
، إىل جانــب أهــداف التنميــة ٢٠١٥سيــسهم يف حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة حبلــول عــام 

كمـا أنـه ميكـن أن       . ٢٠٠٥املستدامة األوسع نطاقـا املتفـق عليهـا يف مـؤمتر القمـة العـاملي عـام                  
 برنــامج األمــم يــسهم يف احلــد مــن فــرص نــشوب صــراعات، حــسبما أظهــرت دراســة قــام هبــا

 عـن الـصالت القائمـة بـني التـدهور البيئـي وأوجـه           ٢٠٠٧يونيه عـام    /املتحدة للبيئة يف حزيران   
التوتر يف السودان، مبا يف ذلك يف إقليم دارفـور، وقـد أبـرزت هـذه الدراسـة الـصالت القائمـة                    

 .الصراعات بني تغري املناخ ونشوب
 والوكـاالت املتخصـصة التابعـة هلـا ال تـزال            إن األمم املتحدة وشىت األجهزة والـربامج       - ٣٥

تــسهم يف عمليــات التوعيــة وبنــاء التوافــق وإجيــاد احللــول اخلالقــة واختــاذ اإلجــراءات امللموســة 
، نشر الفريق احلكومي الدويل املعـين بـتغري املنـاخ،         ٢٠٠٧وخالل عام   . يتعلق بتغري املناخ   فيما

نظمــة العامليــة لألرصــاد اجلويــة، تقريــره التقييمــي الـذي أنــشأه برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة وامل 
إن ما توصل إليه العلم يف هذا اجملال قاطع ال لبس فيـه وهـو، أن تغـري املنـاخ جـار ومثـة                      . الرابع

 .دالئل تؤكد بقوة أن سببه هو نشاط بشري
ن  مـ  -وساعدت تقييمات الفريق للتأثريات احملتملة على التنمية املستدامة واالقتـصادات            - ٣٦

ذوبــان األهنــار اجلليديــة وضــياع التــدفقات النهريــة يف املــستقبل، إىل األحــداث اجلويــة الــشديدة   
 يف تركيـز االهتمـام والعمـل علـى الـصعيد الـدويل علـى ختفيـف حـدة                    -كالفيضانات واجلفـاف    
وخلص التقريـر إىل نتيجـة متفائلـة مفادهـا أن مكافحـة تغـري املنـاخ قـد                   . انبعاثات غازات الدفيئة  

 يف املائــة ســنويا مــن النــاتج احمللــي اإلمجــايل يف العــامل خــالل ٠,١ف نــسبة ضــئيلة رمبــا تبلــغ تكلــ
وذكـر التقريـر أيـضا أن مـا يتحقـق مـن وفـورات يف بعـض القطاعـات                    . السنوات الثالثني املقبلـة   

 . على االقتصاداتصافية تأثريات إجيابية ءة يف استهالك الطاقة قد يكون لهنتيجة ازدياد الكفا
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، كثفت منظمة األمم املتحـدة اجلهـود الـيت تبـذهلا حملاربـة تغـري املنـاخ                  ٢٠٠٧ويف عام    - ٣٧
وسلط مؤمتر األمم املتحدة املعين بتغري املنـاخ املعقـود يف نـريويب يف تـشرين                . على عدة جبهات  

ــاين ــوفمرب /الث ــدان      ٢٠٠٦ن ــة، وال ســيما البل ــدان النامي ــة البل ــشدة علــى مــدى قابلي  األضــواء ب
وكــان مــن بــني النتــائج اإلجيابيــة الكــثرية الــيت  . يــة واجلــزر الــصغرية، للتــأثر بــتغري املنــاخ األفريق

ــها االجتمــاع إطــار عمــل نــريويب وإطــالق اجلهــد التعــاوين مــن قبــل عــدة هيئــات       متخــض عن
برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، وبرنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة وأمانــة اتفاقيــة األمــم املتحــدة  (

لبنــاء القــدرات يف البلــدان الناميــة الــيت  ) والبنــك الــدويل ومــصرف التنميــة األفريقــي اإلطاريــة 
تــتمكن حــىت اآلن مــن الوصــول إىل ســوق الكربــون الــذي يبلــغ رأمسالــه باليــني الــدوالرات  مل

 .مبوجب آلية التنمية النظيفة يف إطار بروتوكول كيوتو
ــل ا      - ٣٨ ــاخ وجع ــري املن ــع تغ ــف م ــسألة التكي ــد انبثقــت م ــصادات وق ــتغري  ”القت ــة ل مقاوم

وعــززت عــدة وكــاالت تابعــة لألمــم املتحــدة   . ٢٠٠٧، كموضــوع رئيــسي يف عــام  “املنــاخ
ويـشارك يف   . إجراءاهتا إلدراج املناخ يف عملياهتا اإلمنائيـة واسـتراتيجياهتا لتخفيـف حـدة الفقـر              
األمـم املتحـدة    برنامج عمل نريويب لالتفاقيـة اإلطاريـة الكـثري مـن األطـراف الفاعلـة مـن أسـرة                    

للتـرويج ألنــشطة التكيــف، وإلدمـاج التكيــف يف مجيــع جمـاالت الــسياسة ذات الــصلة ولتقــدمي    
إضافة إىل ذلك، تـشتمل مبـادرات األمـم املتحـدة           . املساعدة إىل البلدان النامية وفق احتياجاهتا     

بيل املثـال،  فعلـى سـ  . املتعلقة بتخفيف حدة تغري املناخ والتكيف معه حفز قـوة األسـواق املاليـة       
التقــى يف منتــدى املــصرفيني لالســتثمار يف متويــل الكربــون يف أفريقيــا، الــذي عقــد اجتماعــا يف 

مايو نظمته األمم املتحدة بالتعاون مع املؤسسات املصرفية اإلقليمية، بلـدان وممولـون بغيـة               /أيار
 .التعجيل بالوصول إىل أسواق الكربون ومشاريع الطاقة النظيفة

وأخـذ بعـض أجـزاء      . عملياهتا ومبانيهـا  “ ضريخت”ألمم املتحدة يف العام املاضي      وبدأت ا  - ٣٩
 .املنظومة زمام املبادرة يف هذا اجملال، وجيب على بقية املنظومة أن تنضم اآلن إىل هذا اجلهد

وأسهمت االحتفاالت السنوية بيوم البيئة العاملي يف إثارة الوعي والتوافـق علـى نطـاق                - ٤٠
 -اجلليـد الـذائب     ”وحتت شـعار    . احلاجة إىل اإلقدام على العمل بشأن تغري املناخ       العامل بشأن   

مـستقبل  ”، أصـدر برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة تقريـر اسـتعراض األقـران،            “ساخن؟موضوع  
. ، خـالل االحتفـاالت الرئيـسية الـيت استـضافتها النـرويج يف ترومـسو        “اجلليد والـثلج يف العـامل     
ويهـدف  . ٢٠٠٨ة أيضا يف السنة القطبية الدولية الـيت تـستمر حـىت عـام               وتشارك األمم املتحد  

العلماء يف هذا اجملال إىل إجيـاد حـل لـبعض بواعـث القلـق العالقـة، ومـن بينـها طبقـة اجلليـد يف                       
 .غرينالند وتأثريها احملتمل على ارتفاع منسوب مياه البحر
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لق بتغري املناخ، املقرر عقده يف بـايل،    وسأركز يف األجل القصري على املؤمتر املقبل املتع        - ٤١
إندونيسيا، حيث يتطلب األمر إحراز تقـدم مـن أجـل التوصـل إىل اتفـاق يطلـق عمليـة تفـضي                      

ويكمـن  . ٢٠١٢إىل تأمني استجابة عاملية أكثر مشوال لتغري املناخ خالل سـنوات مـا بعـد عـام                  
حـدة يف جمـال تغـري املنـاخ سـعيا منـها             االئتمان وبناء الثقة يف صلب اجلهود اليت تبذهلا األمم املت         

 بنـسبة  -للوصول إىل نتيجة ناجحة تضع العامل على الطريـق املفـضي إىل احلـد مـن االنبعاثـات       
وحتقيقــا هلــذه .  وهــي النــسبة املطلوبــة لتثبيــت اســتقرار نظــام املنــاخ  - يف املائــة ٨٠تــصل إىل 

، حلفــز ٢٠٠٧ســبتمرب / لــول أي٢٤الغايــة، ســأعقد اجتماعــا رفيــع املــستوى يف نيويــورك، يف   
اإلرادة الــسياسة ودفــع عجلــة التقــدم وصــوال إىل اتفــاق عــاملي مبوجــب االتفاقيــة اإلطاريــة يف   

وسـوف حتـدد طريقـة    . إن التوصل إىل حـل عـاملي لـتغري املنـاخ سـيتطلب اسـتجابة عامليـة          . بايل
 .بلةتصدِّينا لتغري املناخ التركة العاملية اليت سيخلفها عصرنا لألجيال املق
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 الفصل الثالث
 السالم واألمن  

إن السعي إىل إجياد عامل ينعم بقدر أكـرب مـن الـسالم واألمـن يـشكل إحـدى الـدعائم                  - ٤٢
وقد ازدادت خالل العـام املاضـي الطلبـات الـيت تتلقاهـا األمـم املتحـدة                 . الرئيسية لعمل املنظمة  

عــالوة علــى ذلــك، ال تــزال . ميف جمــال منــع الــصراعات وإدارهتــا وحفــظ الــسالم وبنــاء الــسال
املنظمة حتتـل مركـز الـصدارة يف حماربـة اإلرهـاب الـدويل، والكفـاح مـن أجـل احتـواء انتـشار                        

وال تزال إحدى أولويايت الرئيـسة منـذ توليـت منـصيب تتمثـل يف إعـداد       . أسلحة الدمار الشامل  
قامــة املزيــد مــن  وأعمــل علــى إ. األمــم املتحــدة إعــدادا يؤهلــها ملواجهــة حتــديات هــذا العــصر  

الشراكات االستراتيجية الالزمة لكفالة توطيد أركان الـسالم واألمـن وتعزيـز املؤسـسات الـيت                
تستطيع أن هتدي كل دولة من الدول األعضاء إىل البحث عن حل سلمي للرتاعات، واألخـذ                

غـري ممكـن    وال أزال مقتنعا بـأن حتقيـق التنميـة          . باحلكم الدميقراطي وحتقيق التطلعات اإلنسانية    
من سالم بغري تنمية، على أن يكون ذلك دومـا انطالقـا مـن روح                ما دون حتقيق السالم، وأنه   

 .احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجنس البشري
 

 منع الصراعات وصنع السالم  
ــع          - ٤٣ ــدان من ــام املاضــي يف مي ــم املتحــدة خــالل الع ــى كاهــل األم ــة عل ــاء ثقيل ــت أعب أُلقي

ــصراعا ــسالم ال ــشرق      . ت وصــنع ال ــد يف ال ــار تواجهــه املنظمــة كــان مــن جدي ولعــل أكــرب اختب
فمــستقبل . ذلــك أن احلالــة يف العــراق تــثري قلقــا علــى نطــاق واســع يف اجملتمــع الــدويل. األوســط

وخـالل العـام املاضـي، عملـت األمـم املتحـدة            . أمهية حيوية السـتقرار املنطقـة والعـامل        العراق ذو 
 اإلقليميــة مــن خــالل القيــام مببــادرات منــها العهــد الــدويل مــع العــراق،   علــى تــشجيع املــشاركة

وواصلت تـشجيع املـصاحلة الوطنيـة وبنـاء التوافـق، وخـصوصا مـن خـالل دعـم عمليـة مراجعـة                       
ويف لبنـان،   . وسنواصل البحث عن سبل ملساعدة العراق على جتاوز التحـديات املقبلـة           . الدستور

، فـازدادت صـعوبة القيـام بواليـات         ٢٠٠٦قاب حرب عام    تعمقت االنقسامات السياسية يف أع    
ويف . شىت تضطلع هبا األمم املتحدة دعمـا لـسيادة لبنـان وسـالمته اإلقليميـة واسـتقالله الـسياسي                 

الشرق األوسط، تواصل األمم املتحدة تشجيع التوصل إىل تسوية سلمية شاملة وحل يقوم على              
 .ات فيما بني الفلسطينينيأساس دولتني يف مواجهة حتديات تشمل التوتر

ففـي نيبـال، أحـرز      . ويف أماكن أخرى بآسيا، كانت األنبـاء تبعـث علـى تفـاؤل أكـرب               - ٤٤
تقدم حنو تسوية الصراع واألسباب الكامنة وراءه؛ وأنشئت بعثـة األمـم املتحـدة يف نيبـال بنـاء                 

مليــة االنتقاليــة علــى طلــب األطــراف النيباليــة لتــساعد يف انتخــاب اجلمعيــة التأسيــسية ويف الع  
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وسيؤدي إنشاء مركـز إقليمـي لألمـم املتحـدة للدبلوماسـية الوقائيـة لوسـط آسـيا يف                   . السياسية
عــشق أبــاد إىل وضــع املنظمــة يف موقــع يــسمح هلــا بتقــدمي العــون تعزيــزا للعمليــات االنتقاليــة     

 .الدميقراطية والقدرات اإلقليمية ألغراض منع الصراعات
تخداما أكرب للمساعي احلميـدة لألمـني العـام، إذ جتـدد احلـوار              وشهدت آسيا أيضا اس    - ٤٥

الرفيع املستوى بني األمم املتحدة وميامنار، وأوفدُت إىل فيجـي بعثـة لتقـصي احلقـائق مـشتركة       
 .٢٠٠٦ديسمرب /بني الوكاالت يف أعقاب االنقالب الذي وقع يف كانون األول

ريقيـــا يف جمـــال الدبلوماســـية الوقائيـــة ونـــشطت األمـــم املتحـــدة يف بلـــدان كـــثرية يف أف  - ٤٦
، ٢٠٠٧ينـاير  /ويف مطلـع كـانون الثـاين   . واملساعي احلميدة ودعم جهود الوساطة بـني الـشركاء   

. بــدأُت باســتخدام مــساعّي احلميــدة كــأمني عــام لتــشجيع التوصــل إىل حــل لألزمــة يف دارفــور  
 ،ينـاير /س أبابا يف كانون الثـاين     وحتقيقا هلذه الغاية، حضرت مؤمتري قمة لالحتاد األفريقي يف أدي         

مارس، فضال عن اجتماع رفيع املستوى عقد يف باريس يف          /وللجامعة العربية يف الرياض يف آذار     
ومتخــض مــؤمترا القمــة عــن إجــراء مــشاورات صــرحية لكنــها بّنــاءة مــع حكومــة  . يونيــه/حزيــران
الـصعيد الـدويل إلعـادة      وساعدت هذه االجتماعات الثالثة يف بناء توافق وزخم علـى           . السودان

تنشيط العملية السياسية، والتوصل إىل اتفـاق بـشأن جمموعـة تـدابري الـدعم القـوي لبعثـة االحتـاد                     
األفريقي يف السودان والعملية املختلطة املشتركة بني االحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور،             

 .وليهي/متوز ٣١وهي العملية اليت أذن هبا جملس األمن أخريا يف 
تيـسري  يف   ٢٠٠٧يونيـه   /ويف أماكن أخرى يف أفريقيا، بدأت األمـم املتحـدة يف حزيـران             - ٤٧

إجراء حمادثات بني األطراف بشأن الصحراء الغربيـة، وهـي أول حمادثـات مباشـرة جتـري خـالل                   
وأسهم ممثلي اخلاص لغرب أفريقيا، بالتعاون الوثيق مع اجلماعة االقتصادية لـدول      . ست سنوات 

 أفريقيا، يف إشاعة االستقرار يف غينيا عقب االضطرابات األهلية اليت اندلعت يف مطلع عام      غرب
ــشاد   . ٢٠٠٧ ــور إىل ت ـــزاع مــن دارف ــشار الن ــا الوســطى   وســعيا للتــصدي النت ــة أفريقي ومجهوري

املستوى مـن األمـم املتحـدة بزيـارة          وتشجيع بدء حوار سياسي شامل يف األخرية، قام وفد رفيع         
 .٢٠٠٦ديسمرب /فريقيا الوسطى وعدة دول جماورة هلا يف كانون األولمجهورية أ

ويف مشال أوغندا، قام مبعوثي اخلاص إىل املناطق املتضررة من جيش الرب للمقاومـة،               - ٤٨
وطرح االحتاد األفريقـي واألمـم   . بالعمل مع األطراف الفاعلة اإلقليمية إلحياء حمادثات السالم 

وتواصل األمم املتحـدة أيـضا      . فع عجلة العملية السياسية يف دارفور     املتحدة مبادرة مشتركة لد   
دعم تنفيـذ ميثـاق األمـن واالسـتقرار والتنميـة يف منطقـة الـبحريات الكـربى، املوقّـع يف كـانون               

إضــافة إىل ذلــك، نــشط ممثلــي اخلــاص للــصومال يف تــشجيع البــدء يف . ٢٠٠٦ديــسمرب /األول
 .عملية شاملة للمصاحلة الوطنية
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ويف أمريكـــا الوســـطى، توصـــلت األمانـــة العامـــة وحكومـــة غواتيمـــاال إىل اتفـــاق يف   - ٤٩
ــانون ــسمرب /األول ك ــاب     ٢٠٠٦دي ــن العق ــالت م ــة اإلف ــة حملارب ــة دولي ــشاء جلن ــى أن .  إلن عل

ينفـذ حـىت اآلن االتفـاق املـربم يف           ففـي قـربص، مل    . املصاعب ال تـزال قائمـة يف أمـاكن أخـرى          
عقـدها املمثـل اخلـاص لألمـني العـام مـع          تماعـات العديـدة الـيت      رغم االج  ٢٠٠٦يوليه  /متوز ٨

 .األتراك مبعوثي زعيم القبارصة اليونانيني وزعيم القبارصة
وأخريا، بدأ توجيه قدرات خمصصة لدعم جهود الوسـاطة موجـودة يف إدارة الـشؤون                - ٥٠

ــم امل         ــن األم ــدعم لوســطاء م ــشورة وال ــدمي امل ــا، حنــو تق ــم صــغر حجمه ــسياسية، رغ تحــدة ال
، افتتحـت  ٢٠٠٦ويف أواخـر عـام   . وخارجها، مبـا يف ذلـك يف بعـض احلـاالت املـذكورة آنفـا          

قاعدة بيانـات علـى اإلنترنـت تتـضمن اتفاقـات سـالم وإرشـادات للمبعـوثني، وأتوقـع أن يبـدأ                      
ــة عــام     ــه بنهاي وســيكون هلــذه القــدرة  . ٢٠٠٧فريــق دائــم مــن األخــصائيني يف الوســاطة عمل

األمهية يف عدة جماالت خمتلفة توجد فيها حاجـة لدبلوماسـية األمـم املتحـدة               اإلضافية دور بالغ    
 .الوقائية وجلهودها يف جمال صنع السالم

 
 حفظ السالم  

شــهد العــام املاضــي تــصاعدا يف وتــرية أنــشطة حفــظ الــسالم لــيس فقــط مــن حيــث       - ٥١
ألمــم ، دعمــت جهــود ا٢٠٠٦ويف مطلــع عــام . عــددها، بــل أيــضا مــن حيــث مــدى تعقيــدها

 من البعثـات واملكاتـب امليدانيـة،        ١٣ عملية حلفظ السالم فضال عن       ١٨املتحدة حلفظ السالم    
، ارتفع هـذا العـدد إىل أكثـر     ٢٠٠٧أغسطس  /وحبلول آب .  موظف ٨٥ ٠٠٠ انتشر فيها حنو  

 موظـف، دون أن يـدخل يف احلـساب العمليـة املختلطـة املـشتركة بـني االحتـاد               ١٠٠ ٠٠٠ من
وتبلــغ امليزانيــة الــسنوية احلاليــة لعمليــات . املتحــدة البالغــة التعقيــد يف دارفــوراألفريقــي واألمــم 

 باليــني دوالر، وميثــل هــذا املبلــغ نــصف يف املائــة مــن  ٥,٦األمــم املتحــدة حلفــظ الــسالم حنــو  
 .اإلنفاق العسكري العاملي

ل ومــن التحــديات الكــثرية الــيت واجهتــها عمليــات األمــم املتحــدة حلفــظ الــسالم خــال - ٥٢
ــا      ــة أفريقي ــة يف الــسودان ومــضاعفات انتــشارها إىل تــشاد ومجهوري العــام املاضــي كانــت احلال

ورغم أن التركيز األساسي لبعثة األمم املتحدة يف السودان ينصب على رصد تنفيـذ              . الوسطى
 ودعـم هــذا التنفيـذ بنـشاط، فـإن األزمـة يف إقلـيم دارفــور       ٢٠٠٥اتفـاق الـسالم الـشامل لعـام     

ــسودان و ــات حفــظ       بال ــة، وإدارة عملي ـــزاع شــغلت البعث ــسوية الن ــة لت ــة املبذول ــود الدولي اجله
ولـذلك فـإن    . السالم، وشغلتين أنـا بـصورة متزايـدة منـذ أن توليـت مهـام منـصيب كـأمني عـام                    

إنــشاء بعثــات جديــدة يف دارفــور وتــشاد ومجهوريــة أفريقيــا الوســطى سريســل إشــارة واضــحة 
والتحـدي اآلخـر الـذي يواجـه عمليـات          . اة شعب اإلقليم  وقوية عن مدى التزامنا بتحسني حي     
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األمـم املتحـدة حلفـظ الـسالم يتمثـل يف احملادثـات املتعلقـة بوضـع كوسـوفو واملرحلـة االنتقاليـة            
وأُجريت مشاورات عديـدة بـني الـسلطات يف بلغـراد     . القادمة لبعثة األمم املتحدة يف كوسوفو   

وسوفو قبل تقدميي القتراح شامل جمللـس األمـن يف          وممثلي مؤسسات احلكم الذايت املؤقتة يف ك      
وكــان ذلــك االقتــراح يــشكل أســاس     .  بــشأن تــسوية وضــع كوســوفو   ٢٠٠٧ مــارس/آذار

 .املشاورات اليت أجراها جملس األمن بشأن وضع كوسوفو يف املستقبل
ــسرعة غــري       - ٥٣ ــإن ال ــسالم، ف ــدور التقليــدي للمنظمــة يف جمــال حفــظ ال وفيمــا يتعلــق بال

ة لعمليـة نـشر حفظــة الـسالم التـابعني لألمــم املتحـدة يف لبنـان بعــد اختـاذ جملـس األمــن         املـسبوق 
 متثـل معلمـا مهمـا يف جهـود األمـم املتحـدة        ٢٠٠٦أغسطس  /يف آب ) ٢٠٠٦ (١٧٥١القرار  

إذ مكنــت مــن انــسحاب قــوات الــدفاع اإلســرائيلية، والقيــام ألول مــرة منــذ    . حلفــظ الــسالم
ملـسلحة اللبنانيـة يف مجيـع أحنـاء جنـوب لبنـان، نـزوال إىل اخلـط                  عاما بنشر أفـراد القـوات ا       ٤٠

وواصــلت قــوة األمــم املتحــدة املؤقتــة يف لبنــان التعــاون علــى حنــو وثيــق مــع القــوات    . األزرق
املـسلّحة اللبنانيــة هبــدف توطيــد األجــواء االســتراتيجية اجلديــدة العــسكرية واألمنيــة يف جنــوب  

. ات للخـط األزرق واحلفـاظ علـى وقـف األعمـال القتاليـة             لبنان، واحليلولة دون وقوع انتـهاك     
ومتكّنت قوة األمم املتحدة املؤقتة من إجياد منطقة مستقرة للعمليات كقاعدة للجهـود الدوليـة               

 .إلعادة إحياء العملية السياسية املفضية إىل وقف دائم إلطالق النار
أبــرز الــدول، مــن أصــل  وخــالل العــام املاضــي، كانــت اهلنــد وباكــستان وبــنغالديش   - ٥٤

دول، أرســلت أفــرادا يرتــدون الــزي الرمســي لإلســهام يف بعثــات األمــم املتحــدة حلفــظ     ١١٠
 يف املائـة مـن جممـوع حفظـة          ٤٠السالم، وكانت هـذه الـدول الـثالث متثـل جمتمعـة أكثـر مـن                 

 وإين أرحب بنـشر عـدد كـبري مـن اخلـوذ الـزرق األوروبـيني يف                . السالم التابعني لألمم املتحدة   
لبنــان، بــالنظر إىل أن نــسبة حفظــة الــسالم مــن أوروبــا يف عــدد حفظــة الــسالم التــابعني لألمــم 

 جنـدي أورويب إىل أفـراد   ٧ ٠٠٠وأدت إضافة .  يف املائة ٦املتحدة كانت يف السابق تقل عن       
قــوة األمــم املتحــدة املؤقتــة إىل زيــادة عــدد القــوات العــسكرية مــن البلــدان األوروبيــة وبلــدان    

 .السالم حلف مشال األطلسي بأكثر من الضعف يف مجيع بعثات األمم املتحدة حلفظمنظمة 
إن عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم مكلَّفـة أيـضا بـدعم إعـادة وحتـسني اخلـدمات          - ٥٥

األساســية وإعــادة إحيــاء عمليــات الــسالم املتوقفــة وتقــدمي الــدعم هلــا، ومــّد يــد العــون ملعاجلــة  
وجيــري تنفيــذ هــذه الواليــات املتعــددة األبعــاد يف أجــواء غالبــا . صراعاتاألســباب اجلذريــة للــ

تكــون غــري مــستقرة وتفتقــر إىل األمــن، حيــث قــد يتــصدى حلفظــة الــسالم فرقــاء وفئــات     مــا
وقد وقع هـذا النـوع مـن احلـوادث          . تزال خارج عملية السالم اليت مت التوصل إليها        مسلحة ال 

يت نقـوم هبـا، كتلـك الـيت وقعـت يف مجهوريـة الكونغـو                يف الكثري من عمليات حفظ الـسالم الـ        
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، تــويف يف امليــدان مــا جمموعــه    ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ويف عــامي . الدميقراطيــة ولبنــان والــسودان  
 . يف سبيل حتقيق السالمةمن حفظة السالم التابعني لألمم املتحدفردا  ٨٥
 الـصراع والتـصدي     وكان احلفاظ على األمن خالل مرحلة االنتقال إىل ما بعد انتـهاء            - ٥٦

لألخطار اليت تتهدد النظام العـام ميـثالن جانبـا بـالغ األمهيـة أيـضا مـن جوانـب عمليـات حفـظ                
 ليـشيت، كانـت املهمـة املباشـرة لبعثـة األمـم املتحـدة               -ففي تيمور   . السالم خالل العام املاضي   

ليـه مـن خـالل       ليشيت خالل الشهور األوىل كفالة استعادة األمن العـام واحلفـاظ ع            -يف تيمور   
ــراد        ــرز أف ــة ف ــه بعملي ــة، يف الوقــت الــذي تقــوم في ــوانني مرحلي ــة بإنفــاذ ق ــشرطة الدولي ــام ال قي

ويف هــاييت، وضــعت خطــة إلصــالح الــشرطة الوطنيــة اهلايتيــة بالتنــسيق مــع   . الوطنيــة الــشرطة
ــة . املتحــدة لتحقيــق االســتقرار يف هــاييت، واعتمــدهتا حكومــة هــاييت   األمــم بعثــة وقامــت البعث

عمليــات أمنيــة مــشتركة مــع الــشرطة الوطنيــة اهلايتيــة أســهمت يف حتــسني األجــواء األمنيــة يف  ب
ويف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، فعلــى الــرغم مــن أن االنتخابــات  .  بــرنس- أو -بــورت 

أغـسطس يف كينـشاسا   / آب٢٠جرت يف أجواء هادئـة بوجـه عـام، انـدلعت أعمـال عنـف يف         
وتـصاعدت حـدة هـذه األعمـال طـوال      . لنهائيـة لالنتخابـات الرئاسـية    قبيل إعالن النتائج غـري ا     

وأسـهم التـدخل    . يومني وحتولت إىل اشتباكات بني حراس األمن ملرشـحي الرئاسـة الرئيـسيني            
الــسريع للقــوات العــسكرية وقــوات الــشرطة التابعــة لبعثــة منظمــة األمــم املتحــدة يف مجهوريــة   

ــة االحتــاد األ   ــة وعملي ــو الدميقراطي ــود دبلوماســية     الكونغ ــن جه ــذل م ــا ب ــب م ورويب، إىل جان
متضافرة، يف إعادة القانون والنظام إىل نصاهبما، األمر الذي مهـد الطريـق إلجـراء جولـة ثانيـة                   

 .من االنتخابات الرئاسية سادها السالم بوجه عام
ويدل ازدياد عدد احلوادث املشاهبة اليت توجب تدخل األمم املتحدة على ما إلحكـام               - ٥٧

ــة شــرعية       ــاء دول ــة قــصوى يف بن ــة مــن أمهي ــى املؤســسات األمني ــسيطرة عل ــز  . ال ــى أن تعزي عل
القدرات واملؤسسات الوطنية، وال سيما يف قطاع األمن، عملية طويلـة األجـل تقتـضي التزامـا        

ويتمثـل  . سياسيا من قبل أصحاب املصلحة الوطنيني ودعم اجملتمع الدويل، وخصوصا املـاحنون       
الغـة األمهيـة هلـذه العمليـة يف تـشجيع تـبين هـذه اإلصـالحات علـى الـصعيدين                     أحد اجلوانب الب  

الوطين واحمللي من أجل احلـد مـن دور القـوات املـسلحة يف األمـن الـداخلي، وكفالـة إخـضاع                      
مجيع قـوات األمـن لـسيطرة املـدنيني، والوفـاء باملعـايري األساسـية للمـساءلة والـشفافية واحتـرام                

ــسان  ــوق اإلن ــة      وكــان ســجل . حق ــن الوطني ــدرة مؤســسات األم ــز ق ــة بتعزي ــات املتعلق  العملي
ففي سرياليون، حتقق قدر من التبين الوطين لعملية إصالح القـوات املـسلحة          . متفاوتا يف نتائجه  

ــة إذا         ــة اســتدامة هــذه العملي ــشأن مــدى إمكاني ــساورين ب ــق ي ــشرطة، رغــم أن القل ــوات ال وق
ــايل متواصــل و     مل ــا دعــم دويل تقــين وم ــوفر هل ــل األجــل يت ــة   . طوي ــا ومجهوري وواجهــت ليربي

الكونغو الدميقراطية مشاكل مشاهبة، وهاتان الـدولتان يف املراحـل املبكـرة مـن مـسرية إصـالح                  
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وصادفت عمليـة إصـالح قطـاع األمـن جناحـا أقـل يف أفغانـستان حيـث أجـربت                    . قطاع األمن 
األجهـزة األمنيـة علـى    احلرب اليت شنت على طالبـان وغريهـا مـن العناصـر املناوئـة للحكومـة،               

 .القيام بدور زاد كثريا عن حدود الدور املثايل أثناء حماولتها توفري األمن الداخلي
وال يزال الـدعم الـذي تقدمـه األمـم املتحـدة للعمليـات االنتخابيـة يـشكل جانبـا بـالغ                       - ٥٨

حـدة  واسـتمرت عمليـات األمـم املت     . األمهية وناجحا عموما للكثري من عمليات حفـظ الـسالم         
حلفــظ الــسالم يف تقــدمي العــون لــدفع عجلــة العمليــات االنتقاليــة املعقــدة واهلــشة يف هــاييت          

 ليـشيت، وذلـك مـن خـالل دعـم إجـراء             -ومجهورية الكونغـو الدميقراطيـة وسـرياليون وتيمـور          
 .انتخابات ناجحة وتنصيب حكومات جديدة

 إرسـاء املؤسـسات لنظـام       ويتمثل التحدي الرئيسي خالل فترة ما بعـد االنتخابـات يف           - ٥٩
فاالنتخابـات تتـيح    . دميقراطي متعدد األحزاب يـوفر حكمـا شـامال وشـفافا خاضـعا للمـساءلة              

فرصة لتلك البلدان لتنجو من دوامة انعدام االستقرار السياسي والعنف والفقر، ولتـربهن علـى              
رهتا علـى   أن احلكومة املنتخبة ال تستمد شرعيتها من صندوق االقتراع فحـسب، بـل ومـن قـد                

ــا ومجهوريــة . تــوفري األمــن دون حمابــاة وتقــدمي خــدمات اجتماعيــة أساســية للجميــع    ويف ليربي
 ليــشيت وهــاييت، عملــت بعثــات األمــم املتحــدة حلفــظ الــسالم  -الكونغــو الدميقراطيــة وتيمــور 

وأفرقة األمم املتحدة القطرية يف ترابط وثيق مع احلكومات املنتخبـة لـدعم إنـشاء إدارات ذات     
وأُويل اهتمــام خــاص الختــاذ تــدابري تعــاجل مــسألة توطيــد أركــان املؤســسات    . اعــدة عريــضةق

الوطنية وتعزيز املساءلة العامة عن اإلنفاق احلكومي وجباية الـضرائب وإصـالح قطـاع األمـن،        
وهي أمور تشكل بوجه عام معايري بالغة األمهية الستراتيجية خروج بعثات حفـظ الـسالم مـن          

 .البلدان أحد
وأصـــبح متـــتني أواصـــر الـــشراكات االســـتراتيجية مـــع املنظمـــات املتعـــددة األطـــراف   - ٦٠

وقـد تطلَّـب    . واملنظمات اإلقليمية أولوية عالية من أجـل اقتـسام أعبـاء عمليـات حفـظ الـسالم                
تردي احلالة األمنية يف دارفور والصعوبات اليت واجهتها بعثة االحتاد األفريقي يف الـسودان مـن        

، وافقـت   ٢٠٠٧يونيـه   / حزيـران  ١٢ويف  . دة أن تقدم دعما لوجستيا حيويـا للبعثـة        األمم املتح 
حكومة السودان، يف أديس أبابا، على أن يقوم االحتاد األفريقي واألمم املتحدة بعمليـة خمتلطـة        

، وافق جملس األمـن علـى إنـشاء قـوة يبلـغ عـددها حنـو                 ٢٠٠٧يوليه  / متوز ٣١يف دارفور، ويف    
ومن جـانيب، أُرحـب هبـذا اإلجنـاز الـذي           .  شرطي ٦ ٠٠٠أكثر من    فرد عسكري و   ٢٠ ٠٠٠

. جاء عقب مفاوضات مطولة، وال أزال ملتزمـا التزامـا شخـصيا بالعمـل مـع االحتـاد األفريقـي                   
وبناء على التجربة الناجحة للمساعدة اليت قـدمها االحتـاد األورويب للـدعم الـذي قدمتـه األمـم                  

نغــو الدميقراطيــة، وافقــُت يف بيــان مــشترك مــع رئاســة   املتحــدة لالنتخابــات يف مجهوريــة الكو 
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 علـى تعزيـز التزامنـا املـشترك واستكـشاف         ٢٠٠٧يونيـه   / حزيـران  ٧االحتاد األورويب صدر يف     
كمــا أنــين أُقــيُم تعاونــا وثيقــا مــع منظمــة حلــف مشــال  . جمــاالت وطرائــق أخــرى للتعــاون بيننــا

 .وكوسوفو األطلسي يف أفغانستان
ع املتزايــد التعقيــد لعمليــات األمــم املتحــدة حلفــظ الــسالم والتحــديات  لقــد أدى الطــاب - ٦١

لـذا فـإنين    . املتزايدة اليت تواجهها إىل إضعاف قدرة املنظمة على التصدي للمـشاكل يف امليـدان             
ممنت للدول األعضاء إلسراعها يف املوافقة على مقترحايت اهلادفة إىل تعزيز قدرة األمـم املتحـدة                

ات حفظ الـسالم ومواصـلتها يف زمـن بلـغ فيـه الطلـب علـى أصـحاب اخلـوذ                     على القيام بعملي  
ويـشمل هــذا إعــادة هيكلـة إدارة عمليــات حفـظ الــسالم؛ وإنــشاء إدارة    . الـزرق ذروة قياســية 

مستقلة للدعم امليداين برئاسة وكيل لألمني العـام؛ والقيـام بتعزيـزات رئيـسية للمـوارد يف كلتـا           
األمانة العامة؛ وتوفري قدرات جديدة وهياكل متكاملة ملواكبـة         اإلدارتني ويف أجزاء أخرى من      

 .الطابع املتزايد التعقيد لألنشطة املقررة وكفالة وحدة القيادة وتكامل اجلهود
وواصلت اإلدارة يف الوقت ذاته بذل جهودها للتصدي ملسائل سـوء الـسلوك بـصورة                - ٦٢

ومثـة قـدرات مكرسـة اآلن       . تـداء اجلنـسي   شاملة، مبا يف ذلك مسألتا االسـتغالل اجلنـسي واالع         
وأحــرز تقــدم خــالل .  عمليــة مــن عمليــات حفــظ الــسالم١٨ملــسائل الــسلوك واالنــضباط يف 

العام يف إقامة شراكات استراتيجية داخـل منظومـة األمـم املتحـدة مـع أطـراف فاعلـة خارجيـة                     
ومـن  . اء اجلنـسي  لكفالة استجابة موظفي األمـم املتحـدة لـضحايا االسـتغالل اجلنـسي واالعتـد              

بني اإلجنازات الرئيسية اليت حتققت يف هذا اجملال التأييد الذي أبداه عدد مـن الكيانـات التابعـة                  
وغري التابعـة لألمـم املتحـدة لبيـان االلتـزام بالعمـل مـن أجـل القـضاء علـى االسـتغالل اجلنـسي                         

لـذي صـدر يف     واالعتداء اجلنسي مـن جانـب مـوظفي األمـم املتحـدة وغريهـم مـن املـوظفني، ا                  
 ووضـع سـلم أولويـات لعـشرة إجـراءات رئيـسية تـشمل تـدابري                 ٢٠٠٦ديـسمرب   /كانون األول 

 .عملية بشأن املنع واالستجابة
 

 بناء السالم  
دعما للمجتمعات اهلشة اليت تربأ مما خلّفته احلرب من دمار، ومنعـا مـن انزالقهـا حنـو                   - ٦٣

قامـت الـدول األعـضاء يف مـؤمتر القمـة العـاملي        الصراع، وسدا للثغرات يف عملية بناء السالم،        
 خبلق هيكل جديد لبناء السالم مؤلف من جلنة بناء السالم وصندوق بنـاء الـسالم         ٢٠٠٥لعام  

 .ومكتب دعم بناء السالم
ركّـزت جلنـة بنـاء الـسالم جهودهـا علـى التحـديات               وخالل العام األول مـن عملـها،       - ٦٤

 يف بورونــدي وســرياليون وبـدأت تطــور ُنهجــا تنظيميــة  الـيت تواجــه عمليــة بنــاء سـالم مــستدام  
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وقامــت حكومــة بورونــدي، بــدعم مــن اللجنــة واألمــم املتحــدة، بتحديــد    . وإجرائيــة لعملــها
ويقـوم اإلطـار االسـتراتيجي      . التحديات والتهديدات اليت تواجـه عمليـة توطيـد دعـائم الـسالم            

سائل بنـاء الـسالم مـع مجيـع أصـحاب           املطّور باملساعدة اآلن يف توجيه مشاركة احلكومة يف مـ         
وتتــوىل حكومــة ســرياليون اآلن، بــدعم مــن األمــم املتحــدة . املــصلحة يف البلــد واجملتمــع املــدين

واللجنة، وضـع اسـتراتيجيتها املتكاملـة لبنـاء الـسالم، وستخـضع هـذه االسـتراتيجية ملزيـد مـن                     
 .التحسني بعد إجراء االنتخابات يف البلد

 بناء السالم لدعم اللجنة وتقدمي املـشورة يل بـشأن حفـز املنظومـة            وأنشئ مكتب دعم   - ٦٥
ويـشرف املكتـب    . ودعوهتا لالجتماع من أجل وضع وتنفيذ استراتيجيات فعالـة لبنـاء الـسالم            

على تشغيل صندوق بناء السالم وسيتوىل حتسني التنسيق داخل األمانة العامـة واألمـم املتحـدة                
. ن تقـوم األمانـة العامـة بتقـدمي أكثـر أشـكال الـدعم فعاليـة                حول مسائل بنـاء الـسالم لكفالـة أ        

. ويزاول املكتب أعماله اآلن، وهو جمهز باملوظفني حىت يتمكن من القيـام بواليـة دعـم اللجنـة                 
وتشمل هذه الوالية مسؤوليات عن دعوة األطراف الفاعلة املعنية لالجتمـاع مـن أجـل إجـراء                 

ــدروس    مناقــشات اســتراتيجية حــول األولويــات واال   ــسالم، ومجــع ال ــاء ال لتزامــات املتعلقــة ببن
ويعمل مكتب دعـم بنـاء الـسالم        . املستفادة بشأن بناء السالم للمساعدة يف أداء أعمال اللجنة        

أيضا مع كيانات وجهـات ماحنـة ومؤسـسات خارجيـة لكفالـة تلقـي اللجنـة املـشورة والـدعم                     
 .الواسعني واملناسبني

م ليعمل كصندوق سـالم يف حـاالت الطـوارئ يـصرف         وقد أنشئ صندوق بناء السال     - ٦٦
وُيـستخدم الـصندوق مـن      . األموال بسرعة للبلدان اليت تكون يف طور اخلروج مـن الـصراعات           

ويف مطلـع  . أجل حفز وتـشجيع وكـاالت التنميـة واملـاحنني علـى تقـدمي التزامـات أطـول أجـال           
ــام  ــدع    ٢٠٠٧عـ ــي الـ ــان لتلقـ ــرياليون مؤهلتـ ــدي وسـ ــُت أن بورونـ ــصندوق،  ، أعلنـ ــن الـ م مـ

وبـدأ التمويـل يـدعم أنـشطة بنـاء الـسالم            .  مليـون دوالر   ٣٥وخصصُت لكل بلد مبلغـا قـدره        
البالغة األمهية اليت تعكس األولويات املتفق عليهـا بـني اللجنـة وهـذين البلـدين، وجيـري العمـل                    

 .على إعالن أهلية مزيد من البلدان لتلقي الدعم من الصندوق يف املستقبل القريب
وقد حتققت بعض اإلجنازات املهمة خالل العام األول، إال أنـه جيـب القيـام باملزيـد يف                   - ٦٧

ــضمار  ــن دروس      . هــذا امل ــدويل م ــستفيد اجملتمــع ال ــضرورة أن ي ــرارات التأســيس ب ــرف ق وتعت
املاضي، وأن يويل اهتماما متواصال للبلدان اخلارجة مـن الـصراع، وأن يكفـل متـويال مـضمونا                   

كـذلك فـإن بنـاء الـسالم        . وجيـب أن جيـري االهتمـام هبـذه األولويـات          . املبكرلعملية االنتعاش   
مسألة شاملة تنطوي على عدد كبري من األطراف الفاعلة، وسـوف أكفـلُ حتـسني التنـسيق يف                  

ــة األمــم املتحــدة وجتنــب االزدواجيــة     ــة بأســرها، يف املقــر،     . منظوم وســوف تواصــل املنظوم
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ــدان، تقــدمي كامــل دعم   ــسالم   وخــصوصا يف املي ــائم ال ــد دع ــة لتوطي ــا للجهــود املبذول وإين . ه
مصمم على كفالة أن حتتل جهود بناء الـسالم يف الـسنوات املقبلـة مكـان الـصدارة يف برنـامج                     

 .املنظمة للسالم والتنمية
 

 حماربة اإلرهاب  
ال يـزال خطــر اإلرهــاب الــذي يهــدد الــسالم واألمــن والتنميــة يف العــامل مــسألة ملّحــة   - ٦٨

ملكافحــة  املتحــدة األمــموقــد أســفر اتــساع نطــاق اجلهــود الــيت تبــذهلا  . اجملتمــع الــدويلتواجــه 
اإلرهاب عـن إنتـاج أداة فريـدة، هـي اسـتراتيجية األمـم املتحـدة ملكافحـة اإلرهـاب يف العـامل،                      

ويـشكل إقـرار هـذه الوثيقـة باإلمجـاع          . ٢٠٠٦ سـبتمرب /أيلـول يف   العامـة    اجلمعيةاليت اعتمدهتا   
 لتظهــر تــصميمها ١٩٢ة، إذ التــّف حوهلــا مجيــع الــدول األعــضاء البــالغ عــددها خطــوة تارخييــ

 .وقدرهتا على إنزال اهلزمية بآفة اإلرهاب
ــى        - ٦٩ ــاب عل ــشمول إزاء اإلره ــساق وال ــسيق واالت ــسم بالتن ــتراتيجية رداً يت وحتــدد االس

ن وســيادة الــصعد الــوطين واإلقليمــي والعــاملي، ويكفــل يف الوقــت ذاتــه احتــرام حقــوق اإلنــسا
كما تطرح خطة عمل ملموسة ملنع اإلرهاب وحماربته والتصدي للمظـامل واألوضـاع          . القانون

ــشار اإلرهــاب      ــؤدي إىل انت ــيت ت ــسياسية األساســية ال ــصادية وال ــة واالقت وســتحقق . االجتماعي
وأعتقـد أنـه ميكـن حتقيـق هـذا اهلـدف            . االستراتيجية أعظم جناح إذا جرى تنفيذها تنفيـذا تامـا         

ــة    بتعز ــدول األعــضاء ومنظوم ــدرة ال ــز ق ــمي ــدين    ، املتحــدةاألم ــشاركة اجملتمــع امل وبالتمــاس م
. وتقع املسؤولية الرئيسية عن تنفيذ االستراتيجية على عـاتق الـدول األعـضاء        . والقطاع اخلاص 

والوكــاالت املتخصــصة والــربامج والــصناديق  ومــع ذلــك فــإن شــىت اإلدارات باألمانــة العامــة، 
ملتحـدة تـسهم يف هـذا املـسعى املهـم مـن خـالل مـساعدة الـدول األعـضاء فيمـا                       التابعة لألمـم ا   

 .تبذله من جهود لتنفيذ االستراتيجية
ومنــذ اعتمــاد االســتراتيجية، شــاركت فرقــة العمــل املعنيــة بالتنفيــذ يف جمــال مكافحــة    - ٧٠

 املبذولـة   يف جهـود التنفيـذ     ، املتحدة األمم كيانا من كيانات منظومة      ٢٤اإلرهاب، واليت تضم    
ووضـعت فرقـة العمـل     . على نطاق املنظومـة وقـدمت الـدعم للـدول األعـضاء يف جمـال التنفيـذ                

خطــة عمــل قــصرية األجــل حــددت فيهــا عــددا مــن اجلوانــب العمليــة احملتملــة يف االســتراتيجية 
 أن حتقــق مــن أجلــها نتــائج  املتحــدةاألمــميقابلــها مــن مبــادرات ملموســة ميكــن ملنظومــة   ومــا
شمل املبادرات التصدي للتطـرف والتجنيـد مـن أجـل اإلرهـاب، وتلبيـة احتياجـات                 وت. عملية

حـل الـصراعات واإلرهـاب،      /الضحايا ومحايـة األهـداف املكـشوفة، ومعاجلـة العالقـة بـني منـع              
 .والتصدي لتمويل اإلرهاب، ومواجهة استخدام اإلنترنت لألغراض اإلرهابية
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وغريهــا مــن العناصــر الفاعلــة  املتحــدة األمــموكوســيلة مــن وســائل تيــسري التعــاون بــني  - ٧١
اإللكتـروين   املتحـدة  األمـم  بنـشر دليـل    ٢٠٠٧يناير  / الثاين كانونالرئيسية، قامت فرقة العمل يف      

فضال عـن عامـة النـاس،        ، املتحدة األممملكافحة اإلرهاب، الذي يتيح للدول األعضاء ولشركاء        
 .مواردها املتعلقة مبكافحة اإلرهاب و املتحدةاألممقاعدة بيانات عن أعمال منظومة 

وكشاهد على التزام اجملتمع الدويل مبحاربة اإلرهاب، دخلـت االتفاقيـة الدوليـة لقمـع         - ٧٢
ومتثـل االتفاقيـة نـصا قانونيـا مهمـا          . ٢٠٠٧يوليـه   /أعمال اإلرهاب النووي حيز النفاذ يف متـوز       
 الــدول األعــضاء ســتتحلى وإين علــى ثقــة مــن أن. الختــاذ إجــراء دويل مــشترك ضــد اإلرهــاب

للتـصميم الـذي حتلـت بـه يف         ة شاملة بشأن اإلرهـاب الـدويل مـساوٍ          بالتصميم على إبرام اتفاقي   
 .مواجهة هذا التحدي

تبني يف العام الذي أعقـب اعتمـاد االسـتراتيجية مـدى األمهيـة البالغـة للـشراكات              قد  و - ٧٣
حدة واملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليميـة      االستراتيجية بني الدول األعضاء، ومنظومة األمم املت      

ال ميكـن أن نـنجح يف مـسعانا املـشترك خللـق عـامل       ومـا مل نعمـل يـدا واحـدة،     . واجملتمع املـدين  
 .اإلرهاب يهدد قدسية احلياةفيه أكثر أمنا ال يعود 

 
 نزع السالح وعدم االنتشار  

للـذين متيـزت هبمـا احملافـل      أكدت منذ أول يوم توليت فيه منصيب أن الفشل واجلمود ا           - ٧٤
والصكوك الرئيسية يف جماالت نزع السالح وحتديد األسلحة وعدم االنتـشار خـالل الـسنوات       
القليلة املاضية أكدا احلاجة الواضـحة لتنـشيط الربنـامج الـدويل لـرتع الـسالح مـن خـالل بـذل                   

مــارس / آذار١٥ويف . جهــود منــسقة ينبغــي لألمــم املتحــدة أن تقــوم فيهــا بــدور أكثــر فعاليــة   
 بشأن تعزيز قـدرة املنظمـة علـى دفـع     ٦١/٢٥٧القرار ، مبوجب  ت اجلمعية العامة  يد، أ ٢٠٠٧

برئاسـة  اقتراحا تقدمت به إلنشاء مكتـب لـشؤون نـزع الـسالح،             عجلة برنامج نزع السالح،     
ــل ســام  ــدول     و ،وســيقوم املكتــب . ممث ــه مــع ال ــق عالقات ــى حتــديات حمــددة، بتعمي ــزه عل بتركي

 .نظمات احلكومية الدولية واجملتمع املديناألعضاء وامل
تــزال أســلحة الــدمار الــشامل، وخــصوصا األســلحة النوويــة، فــضال عــن التجــارب   وال - ٧٥

ذلـك أنـه   . اجلارية لنظم إيصال قادرة على محل مثل هذه األسلحة، متثل أحد الـشواغل الرئيـسية            
اللتـزام عـاملي باتفاقـات ضـمانات        مل حيرز تقدم كاف يف جمال نزع السالح النووي، ومثة افتقار            

وقـد أُجريـت جتـارب نوويـة     . الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما أن هنـاك حـاالت عـدم امتثـال      
، ويواجــه دخــول معاهــدة احلظــر الــشامل للتجــارب النوويــة حيــز النفــاذ    ٢٠٠٦جمــددا يف عــام 

ألسـلحة النوويـة قـد      على أن دورة االستعراض اجلديدة ملعاهدة عدم انتـشار ا         . مصاعب مستمرة 
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بدأت بداية مشجعة، وإنين ممنت للدول األطراف على ما بذلته من جهود مـشتركة لكفالـة عـدم                  
 .تقويض الطابع املتعدد األطراف الذي يشكل ركنا أساسيا من أركان املعاهدة

وفيما يتعلق بشبه اجلزيرة الكورية، أرحب بالتطورات اإلجيابية يف حمادثـات األطـراف              - ٧٦
كمــا أن . تة الــيت جــرت هــذا العــام، ممــا يــشكل خطــوة مهمــة حنــو نــزع الــسالح النــووي الــس

التوصل إىل حل تفاوضي فيما يتعلق جبمهورية إيران اإلسـالمية مـن شـأنه أن يعـزز نظـام عـدم           
أشـعر  وإنين  . االنتشار الدويل ويعيد ثقة اجملتمع الدويل يف الطابع السلمي للربنامج الدويل للبلد           

ــة يف     ألباالرتيــاح  ــزال متحــدة إزاء ضــرورة إجيــاد حــل ســلمي للمــسائل النووي ن املنظمــة ال ت
 . الشعبية الدميقراطيةاإلسالمية ومجهورية كورياإيران مجهورية 

حلـل اخلالفـات    املاضـي    العـام    يفإن األعمال املكثفة الـيت قـام هبـا مـؤمتر نـزع الـسالح                 - ٧٧
 كبرية بالوصول إىل منعطـف يف دبلوماسـية         ماالآأثارت   ،العالقة منذ أمد طويل بشأن أولوياته     

 سيــسمح للــدول ، ممــاوبــات إحــراز تقــدم يف متنــاول اليــد . نــزع الــسالح املتعــددة األطــراف 
األعـضاء بــإحراز تقــدم يف املفاوضـات وإبــرام معاهــدة يف الوقــت املناسـب ُتحظــر إنتــاج املــواد    

 ونــزع الــسالح النــووي يف نــشطارية، فــضال عــن إحــراز تقــدم يف مــسائل الفــضاء اخلــارجيالا
 .إطار مؤمتر نزع السالح

معاهـدة بـشأن    إبـرام   ، أطلقت اجلمعية العامة عملية جديدة من أجـل          ٢٠٠٦عام  يف  و - ٧٨
ــشتركة الســترياد       االجتــار ب ــة م ــايري دولي ــة األوىل حنــو وضــع مع األســلحة، هــي اخلطــوة الرمسي

مبنع االجتـار غـري    برنامج العمل املتعلق وفيما يتعلق بتنفيذ. األسلحة التقليدية وتصديرها ونقلها 
، ٢٠٠١لعـام   مـن مجيـع جوانبـه والقـضاء عليـه           باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة     املشروع  

ن فريــق اخلــرباء احلكــوميني املعــين بالسمــسرة غــري املــشروعة اعتمــد يف أشــعر بالتفــاؤل ألفــإنين 
صــيات ملموســة بــشأن تــشجيع  تويتــضمن تقريــرا صــدر بتوافــق اآلراء ٢٠٠٦يونيــه /حزيــران

ــة،         ــسلطات الوطني ــني ال ــاون ب ــات والتع ــادل املعلوم ــز تب ــة، وتعزي ــة وطني ــوانني وأنظم وضــع ق
 .والتعاون واملساعدة الدوليني من أجل بناء القدرات

وتتعلق التحـديات الكـربى الـيت تواجهنـا بـضرورة تعزيـز املعـايري الدوليـة لـرتع الـسالح                      - ٧٩
نـزع الـسالح   ”االستراتيجي لألمم املتحدة يف هناية املطاف يكمن يف         واهلدف  . وتنظيم األسلحة 

وملـا كـان هـذا اهلـدف مـستمدا مـن الواليـات املتعلقـة                . “العام الكامل يف ظل رقابة دولية فعالـة       
برتع السالح وتنظيم األسلحة، املنصوص عليها يف ميثاق األمم املتحدة، فإنه سـيحتاج إىل بـذل                

مام مجيــع دول العــامل إىل املعاهــدات املتعــددة األطــراف، وتنفيــذها جهــود إضــافية لتــشجيع انــض
 .تنفيذا كامال وفعاال، وإنشاء معايري جديدة وزيادة التواصل مع اجملتمع املدين
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مـة يتوقـف علـى محايـة        إن حتقيق أمـل كـل رجـل وكـل امـرأة يف العـيش يف حريـة وكرا                   - ٨٠
وقــد أحــرز اجملتمــع . وتعزيــز قــيم عامليــة هــي قــيم حقــوق اإلنــسان وســيادة القــانون والدميقراطيــة

، أخـذ زعمـاء     ٢٠٠٥ويف عـام    . الدويل تقدما كبريا يف النهوض مبعايري وآليات حقـوق اإلنـسان          
 والـتطهري العرقـي   العامل على عاتقهم مسؤولية محاية السكان من اإلبادة اجلماعية وجرائم احلرب     

وعلينـا مواصـلة تكـريس طاقاتنـا للتـصدي للتحـدي املتمثـل يف               . واجلرائم املرتكبة ضـد اإلنـسانية     
وعالوة على ذلك، ال يزال كثري من البـشر حيرمـون مـن حـق العـيش        . وضع ذلك موضع التنفيذ   

يعيــة يف كرامــة، ويواجهــون التــشرد فيمــا هــم حيــاولون الفــرار يف مواجهــة عنــف الكــوارث الطب  
وتقوض هذه االنتـهاكات دعـائم األمـن والتنميـة يف مجيـع         . والكوارث اليت يتسبب فيها اإلنسان    

وقــد عقــدت العــزم علــى مواصــلة زيــادة اجلهــود لتجهيــز املنظمــة ومــساندة الــدول  . أحنــاء العــامل
 .األعضاء فيما تبذله من جهود لتدعيم احترام حقوق اإلنسان وسيادة القانون والدميقراطية

 
 القانون سيادة  

 . علـى أساسـها    املتحـدة  األمـم  األساسية اليت قامـت      املبادئ من مبدأ القانون سيادةإن   - ٨١
 لقواعـد  وفقـا  تتـصرف  اليت الدول من جمتمع مبثابة تكون أن هو املتحدة األمم هدف يزال وال

 وقـد  .الـسلمية  بالوسـائل  الدوليـة  املنازعـات  وتـسوية  وكرامته اإلنسان حقوق تعزيز تستهدف
 علـى  يقوم مفهوم وهي املنظمة، أعمال يف األساسية   اجلوانب من الدولية اجلنائية العدالة غدت
 .الدائم السالم لقيام أمنت أساسا يوفر العدالة حتقيق أن فرضية
 اوروانــد الــسابقة ليوغوســالفيا الــدوليتان احملكمتــان واصــلت ،٢٠٠٦ عــام أثنــاء ويف - ٨٢

 وأعمــال اإلنــسانية ضــد وجــرائم حــرب جــرائم بارتكــاب منيللمتــه باحملاكمــات االضــطالع
 هتمــة األول املتــهم إىل كمبوديــا حمــاكم يف االســتثنائية الــدوائر ووجهــت .اجلماعيــة اإلبــادة
 لـسرياليون  اخلاصـة  احملكمـة  وبـدأت  .االحتجـاز  رهـن  ووضـعته  اإلنـسانية  ضـد  جرائم ارتكاب
 بارتكـاب  متـهمني  مخـسة  فيهمـا  انـت أد تـارخييني  حكمـني  وأصـدرت  تـايلور،  تـشارلز  حماكمة
 ذلـك  باعتبـار  أطفـال  بتجنيـد  أدانتـهما  أهنـا  مغـزاه  له ومما اإلنسانية، ضد وجرائم حرب جرائم
 اجلنائيـة  واحملكمـة  املتحـدة  األمـم  بـني  بالتعـاون  يتعلـق  وفيمـا  .الـدويل  اإلنـساين  للقانون انتهاكا
 مـساعيها،  يف الدولية اجلنائية محكمةلل والدعم املساعدة تقدمي سياسة سأواصل فإنين الدولية،

 .اهلامة الدولية املؤسسة هذه به تتمتع الذي االستقالل لطابع االحترام كامل إيالء مع
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 ،)٢٠٠٦( ١٦٦٤ القـرار  مبوجـب    األمـن  جملـس  طلـب    ،٢٠٠٦ مارس/آذار ٢٩ ويف - ٨٣
 املتـهمني  ةحملاكمـ  حمكمـة  إنـشاء  إىل يرمـي  اتفـاق  على لبنان حكومة مع يتفاوض أن سلفي إىل

 شخــصا ٢٣ و احلريــري رفيــق األسـبق  لبنــان وزراء رئــيس مقتـل  إىل أدى الــذي اهلجــومبـشن  
 إنـشاء  بـشأن  ،٢٠٠٧ مـايو /أيـار  ٣٠ يوم )٢٠٠٧( ١٧٥٧ القرار األمن جملس واعتمد .آخر

 /حزيـران  ١٠ يـوم أ نفـاذ أحكـام مرفـق القـرار ونظـام احملكمـة              بـد  وقـد  .للبنان اخلاصة احملكمة
 احملكمــة إلنــشاء الالزمــة والتــدابري اخلطــوات باختــاذ أقــوم التــاريخ ذلــك ومنــذ .٢٠٠٧ يونيــه
 .حينه يف اخلاصة
 يتعلــق فيمــا املــساعدة بتقــدمي املتحــدة لألمــم التابعــة الفاعلــة اجلهــات مــن عــدد ويقــوم - ٨٤

 املتحــدة األمـم  وكـاالت  وتتـوىل  . الـوطين الـصعيد  علـى  امليـادين  مـن  طائفـة  يف القـانون  بـسيادة 
 مرحلـة  جتتـاز  جمتمعـات  يف قانونيـة  مؤسسات من أجل إنشاء      الدعم تقدمي وبراجمها اديقهاوصن
 يف الــسالم بنــاء يف جــوهري عنــصر القــانون ســيادة إدراكــا منــها بــأن الــصراع، انتــهاء بعــد مــا

 التطــور مرحلــة يف مؤســسات لــديها الــيت البلــدان أن كمــا .مــستدامة وبــصورة الطويــل األجــل
 ملـساعدهتا  التماسا ال يفتأ يتزايد     الطلب أن املنظمة وجتد املتحدة، األمم من الدعم أيضا   تطلب
 .القدرات بناء جمال يف وأنشطتها التقنية
 أعلــن املؤســسات، مــن املتنوعــة اجملموعــة هــذه يف األعمــال تنــسيق حتــسني إىل وســعيا - ٨٥

 األمـم  تقدمـه  الـذي  الدعم تعزيز :قوانا لنوحد” املعنون تقريره يف،  ٢٠٠٦ عام   هناية يف سلفي
 املعــين الفريــق إنــشاء) Corr.1 و S/2006/980-A/61/636( “القــانون ســيادة أجــل مــن املتحــدة
 يف الرئيـسية  اجلهـات  قـادة  مـن  الفريـق  هذا ويتألف .القانون سيادة جمال يف واخلربات   بالتنسيق
 تنفيـذ  لكفالـة  نجيتمعـو  حيث القانون، سيادة جمال يف املساعدة تقدم اليت املتحدة األمم منظمة
 .الــدعم يطلبــون مــن احتياجــات مــع متــشيا رفيعــة بنوعيــة واتــسامها مترابطــة بطريقــة الــربامج
 خمتلـف  بـني  فيمـا  والتنـسيق  التعـاون  وتيـسري  التآزر، جماالت لتحديد مببادرات الفريق ويضطلع
 .القانون سيادة جمال يف املساعدة تقدم اليت املتحدة األمم كيانات

 للــدول بالنــسبة القــانون ســيادة تعزيــز مبجــرد املتحــدة األمــم تكتفــي ال أن املهــم ومــن - ٨٦
 تنظـر  الغايـة،  هلـذه  وحتقيقـا  .املنظمـة  داخـل  القـانون  سـيادة  تطبيق بل أن تكفل أيضا      األعضاء،
 النظـام  لتعزيـز  العامـة  األمانة خالل من طرحت اليت اإلصالحات من جمموعة يف العامة اجلمعية
ــداخلي ــة ال ــاءة دراســة األمــن جملــس ويواصــل املتحــدة، األمــم يف للعدال  نظــام ومــصداقية كف

 .املنظمةاجلزاءات يف 
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 اإلنسان حقوق  
 جملـس  افتتـاح  شـهد  حيث اإلنسان حلقوق بالنسبة األمهية بالغ عاما املاضي العام كان - ٨٧

 وضـع  علـى ،  أعماله بدأ أن منذ،  اجمللس هذا ويركز .٢٠٠٦ يونيه/حزيران يف اإلنسان حقوق
ــات  ــة مؤســساتهلبن ــاء جهــود واســتغرقت .املقبل ــا املؤســسات هــذه بن  إىل وأدت كــامال، عام
 آليــة إنــشاء مشلــت ،٢٠٠٧ يونيــه/حزيــران يف اآلراء بتوافــق اإلصــالحات مــن جمموعــة اعتمــاد

 مجيــع يف اإلنــسان حقــوق حالــة بدراســة اجمللــس يقــوم أن هبــا يــراد دوري شــامل الســتعراض
 جـدول  يف إلدراجـه    غريه دون بعينه إقليمي بند اختيار اجمللس لقرار قلقي أبديت وقد .البلدان
ــه ــه وطــوال أعمال ــاك أن حــني يف االســتثنائية، دورات ــا هن  ادعــاءات مــن عريــضني وجمــاال نطاق

 خبــري كــثري فيمــا يتعلــق االســتعراضيبــشر و .العــامل أحنــاء مجيــع يف اإلنــسان حقــوق انتــهاكات
ــاملي    ــز الطــابع الع ــعبتعزي ــوق جلمي ــسانا حق ــضال إلن ــا عــن ف ــها وعــدم ترابطه ــة قابليت  للتجزئ

 العــاملي اإلعــالن لــصدور الــستني الــسنوية بالــذكرى ٢٠٠٨ يف عــام حنتفــل فيمــاوتعاضــدها، 
 .اإلنسان حلقوق
كذلك استعرض اجمللس نظام اإلجراءات اخلاصة، الـذي وصـفه سـلفي يف سـياق تقيـيم                   - ٨٨

. النظــام الـدويل حلمايــة حقــوق اإلنــسان  يف “اجدرة التــ”أشـاطر متامــا مــا ذهـب إليــه فيــه، بأنـه    
واعتمد اجمللس يف سنته األوىل مدونة لقواعد السلوك للجهات املكلفة بواليـات، مـن املتوقـع أن                 

ويف الـسنة الثانيـة، ُينتظـر أن يعكـف اجمللـس         . تضفي مزيدا من الوضوح واالتـساق علـى أعماهلـا         
 .املواضع اليت ميكن تعزيز نظام احلماية فيهاعلى تقييم كل من الواليات وحتديد الثغرات يف 

 اجلديـدة  املعاهـدات  مـن  بعـدد  يتعلـق  فيمـا ، قُطع شوط بعيـد      املاضي العام مدى وعلى - ٨٩
 التفاقيـة  اإلضـايف  الربوتوكـول  نفـاذ  ٢٠٠٦ يونيـه /حزيـران  يف بـدأ  فقد .اإلنسان حلقوق اهلامة

ــة ضــروب مــن وغــريه التعــذيب مناهــضة ــة أو املعامل ــة أو الالإنــسانية أو لقاســيةا العقوب  .املهين
ــك، إىل وباإلضــافة ــانون يف اعتمــدت ذل ــسمرب/األول ك ــن دي ــام م ــوق  ٢٠٠٦ ع ــة حق  اتفاقي
 األشـخاص  مجيـع  حلمايـة  الدوليـة  واالتفاقيـة  االختياري، وبروتوكوهلا اإلعاقة ذوي األشخاص

 .القسري االختفاء من
 الـيت  اخلطـرية  لالنتـهاكات  هنايـة  لوضـع  جـسورة  خطـوات  اآلن الـدويل  اجملتمـع  ويتخذ - ٩٠

 واإلبـالغ  الرصد آلية بلدا ١٢ يف أنشئت فقد   .املسلح بالصراع   املتأثرين األطفال ضد ترتكب
 فئـات  سـت  علـى  والـيت تركـز      ،)٢٠٠٥( ١٦١٢ قـراراه  يف إنـشائها  إىل األمن   جملس دعا اليت
 حـول  بعينـها  بلدان نع عديدة تقارير قمت بتقدمي    وقد .األطفال ضد اخلطرية االنتهاكات من

ــسألة هــذه ــق إىل امل ــل الفري ــابع املخــتص العام ــن جمللــس الت ــصراعات   األم ــال وال  املعــين باألطف
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 مـن  عـدد  يف توصـيايت  تنفيـذ  ومت .األطفـال  وضـع    ملعاجلـة  حمـددة  توصـيات املسلحة، مـشفوعة ب   
 .ةاملعني الرتاع وأطراف املتحدة األمم ومنظومةل العام الفريق جانب من احلاالت هذه
ــسان قــوقحل املتحــدة األمــم مفوضــية وتواصــل - ٩١ ــة أجــل مــن العمــل اإلن ــات تلبي  الطلب

 واهليئـات  الـسنة  مـدار  علـى  تعقـد  الـيت  اإلنـسان  حقـوق  جملس اجتماعات لدعم بشدة املتزايدة
 هــي حتوهلــا عمليــة املفوضــية واصــلت ذاتــه، الوقــت ويف .اإلنــسان حلقــوق اجلديــدة التعاهديــة
 يف الـواردة  الرؤيـة  لتحقيـق ،  الـسنتني  لفتـرة  هلـا  استراتيجية عمل خطة أول تنفيذ وسار   .نفسها
 ودورهـا  للمفوضـية  القطريـة  املـسامهة    تعزيـز  أجـل  مـن ة، سريا حثيثا    السامية  املفوض عمل خطة

 واجملتمــع املتحـدة  األمـم  كيانــات سـائر  مـع  شــراكاهتا عـن  فـضال  باملواضــيع، ودرايتـها  القيـادي 
 .خريناآل املصلحة وأصحاب املدين
ــام ويف - ٩٢ ــت ،٢٠٠٦ عـ ــية حاولـ ــز املفوضـ ــا تعزيـ ــداين وجودهـ ــت .امليـ ــشغيل فقامـ  بتـ
 وتوصـلت  إقليميـة،  مكاتـب  وسبعة   توغو يف حديثا افتتح مكتب ذلك يف مبا قطريا، مكتبا ١١
 مـع  اتفـاق  عـن  فـضال  البلـد،  ذلـك  يف جديد مكتب افتتاح بشأن بوليفيا حكومة مع اتفاق إىل

 .بنما مدينة يف الالتينية ألمريكا إقليمي مكتب اءإنش بشأن بنما حكومة
 بعثـات  يف بالعمـل  مكلفـون  اإلنـسان  حلقـوق  موظـف  ٤٠٠ علـى  يربو ما اآلن وهناك - ٩٣
 يف اإلنـسان  حقـوق  إدمـاج  أجـل  مـن  وذلـك   العـامل  أحناء مجيع يف العاملة للسالم املتحدة األمم
 علـى  وعالوة .اإلنسان حقوق ميدان يف القائمة التحديات عن واإلبالغ البعثات، تلك أعمال
 االســتجابة مــن نمكّــُي أصــبح املفوضــية مقــر يف الــسريعة لالســتجابة وحــدة إنــشاء فــإن ذلــك،
 . يقع على أرض الواقعاإلنسان حقوق حالة يف مفاجئ تدهوري أل فعالية أكثر بصورة

 
 الرشيد واحلكم الدميقراطية  

 املـساعدات  خـالل  مـن  لـيس  الرشيد، واحلكم ةالدميقراطي رعاية املتحدة األمم تواصل - ٩٤
 مـن  واسـعة  طائفـة  خـالل  مـن  أيـضا  وإمنـا  فحـسب،  بالثقـة  جـديرة  انتخابات لعقد تقدمها اليت

 الـدعم  تقـدمي  ذلـك  ويـشمل  .الدميقراطيـة  واملمارسـات  املؤسـسات  تشجيع إىل الرامية األنشطة
ــسلطات ــات القــضائية لل ــستقلة، والربملان ــسياسات امل ــة تواملؤســسا وال ــة الوطني  حلقــوق القوي
ــسان، ــشفافية اإلن ــة احلكومــات، يف واملــساءلة وال ــة، والتربي ــة واملدني  واجملتمعــات التعــبري، حري

 أن اعتبـار  إىل االجتـاه  يتزايـد  الشأن، هذا ويف .املشاركة فرص تتيح اليت باحليوية النابضة املدنية
ــات ــة العملي ــست االنتحابي ــة لي ــا حــد يف غاي ــا ذاهت ــي وإمن ــاء إىل جــسر ه ــسالم بن ــة ال  والتنمي
 حيظـى بأولويـة خاصـة لـدى         الفـساد  ملكافحـة  املتحـدة  األمـم  اتفاقيـة  تنفيـذ  غدا وقد .املستدامة
 .األعضاء دوهلا يف احلكم نوعية حتسني سياق يف املتحدة األمممنظومة 
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 كة،واملتـشاب  الكبرية االنتخابية العمليات من لعدد تقليصا شهد املاضي العام أن ورغم - ٩٥
 مـسامهة  قـدمت  املتحـدة  األمـم  فإن وليربيا، والعراق أفغانستان يفها العمليات اليت جرت     في مبا

 وتـشرين  يوليـه /متـوز  شـهري  يف،  وحمليـة  ورئاسـية  برملانيـة ،  تارخييـة  انتخابـات  إجراء يف ضخمة
 .الدميقراطية الكونغو مجهورية يف ٢٠٠٦ أكتوبر/األول
 الـــدول إىل املقدمـــة التقنيـــة االنتخابيـــة ساعدةاملـــ حجـــم اســـتمر ذلـــك، غـــضون ويف - ٩٦

 العـام  أثنـاء  التقنيـة  للمـساعدة  مـشروعا  ٣٠ علـى  يربـو  مـا  تنفيـذ  بـدأ  فقـد  .التزايـد  يف األعضاء
 فــإن ذلــك، علــى وعــالوة . أساســااإلمنــائي املتحــدة األمــم برنــامج عــن طريــق وذلــك املاضــي،
 ويف .معقـدة  سياسـية  بيئـات  يف تقـدم  مـا  غالبـا  املتحـدة  األمـم  مـن  املقدمـة  االنتخابيـة  املساعدة
 معينــة تــدابري الوطنيــة الــسلطات نفــذت املتحــدة، األمــم مــشورة علــى وبنــاء موريتانيــا، حالــة

 ،٢٠٠٦ عـام  يف واحملليـة  الربملانيـة  ولالنتخابـات  دستوري الستفتاء املصداقية حتقيق يف سامهت
 .٢٠٠٧ عام يف الرئاسية واالنتخابات

 مـن  املقدمـة  املـساعدة  تركيـز  فـإن  الـصراع،  انتـهاء  بعد ما مرحلة لدانالب تدخل وفيما - ٩٧
 .اجلديـدة  االنتخابيـة  املؤسـسات  تكتـسبها  الـيت  اخلـربة  توطيد إىل يتحول ما غالبا املتحدة األمم

عـام  سـبتمرب   /أيلـول  يف   ليربيا يف املتحدة األمم بعثة قامت حيث ذلك، على مثاال ليربياتنهض  و
 األمــم برنــامج إىل الطويــل األجــل يف االنتخابيــة املــساعدة تقــدمي عــن املــسؤولية بنقــل ٢٠٠٦
 .اإلمنائي املتحدة
 نـوفمرب /الثاين تشرين ١ إىل   أكتوبر/األول تشرين ٢٩ من الفترة يف الدوحة، يف وعقد - ٩٨

 االلتـزام  تأكيـد  أعـاد  الذي املستعادة، أو اجلديدة للدميقراطيات السادس الدويل املؤمتر ،٢٠٠٦
ــشت ــق ركامل ــة بتحقي ــة ١٠٠ جانــب مــن الدميقراطي ــا ٦٩ و حكوم  مــن منظمــات  ٩٧ و برملان

 مـن أجـل مـساعدة       ألمانـة  ونـواة  استـشاري  جملس إنشاء ومت .املؤمتر يف شاركتاجملتمع املدين   
 .املؤمتر مقررات تنفيذ يفرئاسة املؤمتر 

 لنـشاطه،  األوىل الـسنة  فأثنـاء  . يثبـت وجـوده    للدميقراطيـة  املتحـدة  األمم صندوقوبدأ   - ٩٩
 املـشاريع  تنفيـذ  وجيـري  . مقترح قـدمت إليـه     ١ ٣٠٠روعا من أصل    مش ١٢٢ الصندوق مول

 يف الــشفافية مراعــاة علــى األنــشطة وشــجعت .الفاعلــة الوطنيــة اجلهــات خمتلــف مــع بالتــشارك
ــدعمقــدمت و احلكومــة، ــة للمؤســسات ال ــة جمــال ويف اإلنــسان، حلقــوق الوطني ــة، التربي  املدني
 علـى  كـبري  تركيـز  هنـاك  وكـان  .الـسياسية  األحـزاب  عـن  فضال االنتخابية، العملياتو والنظم

ــشباب مــشاركة ــساء ال ــة يف والن ــسبة تــضمنت حيــث القــرار، صــنع عملي ــة يف ٦٢ ن  مــن املائ
 حقـوق  منـها  املائـة  يف ٣٧ نسبةت وشجع كبريا يتعلق بنوع اجلنس،      عنصرا املقدمة املقترحات

 .اجلنسني بني واملساواة املرأة
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 نطــاق توســيع إىل الراميــة اجلهــود فــإن اإلجيابيــة، التطــورات هــذه مــن وعلــى الــرغم - ١٠٠
 مـن  احلـد  تواصـل  تزال ال كثرية بلدان فهناك .كبرية حتديات تواجه تزال ال الدميقراطي احلكم

 والـشفافية  العـام  القطـاع  بكفـاءة  يتعلـق  فيمـا  مـشاكل  احلكومـات  وتواجـه  األساسية، احلريات
 تـزال  ال أعـدادهن  أن إال الدميقراطيـة،  بنـاء  يف املـرأة  تلعبه الذي الدور نطاق ويزداد .واملساءلة
 تـستبعد  ما غالبا املهمشة والفئات األصليني السكان أن كما .العلياة  القياد مناصب يف حمدودة
 قويـة،  دميقراطيـة  مـشاركة  هنـاك  تكـن  مل مـا  فإنـه ،  ذلـك  عـن  وفـضال  .الـسلطة  سـدة  من أيضا

 بتعهــداهتا احلكومــات تفــي أن الــراجح غــري فمــن معــززة، مؤســسية وقــدرات يــة،رمس ومــساءلة
 املتفـق  اإلمنائيـة  األهـداف  وسـائر  لأللفيـة،  اإلمنائيـة  األهـداف  ذلـك  يف مبـا  األلفية، إعالن بتنفيذ
 .دوليا عليها

 
 اإلنسانية الشؤون  

 اسـتجابة  إىل جـة احلا أبـرزت  العـامل  عرب عديدة أزمات املاضي العام مدار على وقعت - ١٠١
 هـذه  معاجلـة  إىل املتحـدة  األمـم  منظومـة  سـعت  وقـد  .فعاليـة  وأكثـر  للتنبـؤ  قابليـة  أكثر إنسانية

 حتـسني  : مهـا  خـاص  بوجـه  الـذكر  تـستحقان  مسألتان وهناك .وتطلعية شاملة بطريقةالشواغل  
ــة ــدنيني، محاي ــادة امل ــاملي االســتثمار وزي ــن احلــد يف الع ــ والتأهــب الكــوارث خطــر م  ةملواجه

 .املناخ تغري أثر إىل بالنظر، الكوارث
 يف مبـا  ، هبـا  العهـد  اليت طال    طوارئ ال حاالت عدد من    يف إجيابية تطورات وقعت وقد - ١٠٢
 ذلـك،  ومـع  . ونيبـال ومشـال أوغنـدا   الدميقراطيـة  الكونغـو  مجهوريـة  تلك اليت عانت منـها     ذلك
ــإن ــد اســتطالة ف ــرتاع أم ــور يف ال ــشرق دارف ــصومالكــا  وســري الناألوســط وال  واصــلت وال
 يف واألطفـال  وللنـساء    للماليـني،  بالنـسبة  والتـشرد  واإلسـاءة  والعنـف  اآلالم انتشار يف تسببال

ــام ــه، الوقــت ويف .األول املق ــإن ذات ــة، املخــاطر عــن النامجــة الكــوارث ف ــا الطبيعي  ذلــك يف مب
 وموزامبيـق، طيـة   ومجهورية كوريـا الـشعبية الدميقرا      بنغالديش باكستان و  يف الغزيرة الفيضانات

 .العيش وسبل باألرواح فادحة خسائر إحلاق تواصل
 االعتــداءات فــإن العــامل، يف إنــسانية عمليــة أكــرب تــشكل تــزال ال الــيت دارفــور، ويف - ١٠٣
 حنـو  تشريد إىل أدت العيش، سبل بتدمري مقرونة   االغتصاب، ذلك يف مبا املدنيني، على العنيفة
 مليـون  ٢,٢ إىل اليـوم  بـاجملموع  يـصل  ممـا  ،٢٠٠٦ يونيه/نحزيرا منذ املدنيني من ٥٢٠ ٠٠٠

 مـن  شـخص  ٢٣٠ ٠٠٠ علـى  يربـو  ما إىل باإلضافة هذا .الداخلي التشرد من يعانون شخص
 .نفـسها  تـشاد  داخـل  تـشردوا  تـشاد  أهـل  من ١٧٣ ٠٠٠ و   تشاد، يف اللجوء   التمسوا دارفور
 األول، املقــام يف دانينيالــسو مــن هــم املــساعدة، مــوظفي مــن ١٢ ٣٠٠ مــا يربــو علــى ويقــوم
 .إليها احملتاجني من شخص مليون ٢,٤ إىل اإلنسانية املساعدة تقدمي مبحاولة
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 الــيت الــصراعات أشــد الدميقراطيــة الكونغــو مجهوريــة يف الــصراع بقــي عــام، وبوجــه - ١٠٤
 وقــع ،١٩٩٨ عــام منــذ شــخص ماليــني ٤ الــضحايا عــدد بلــغ حيــث فتكــا، العــامل يــشهدها
 .والتشرد واجلوع للمرض فريسة معظمهم
ــصومال، ويف - ١٠٥ ــإن ال ــرة ف ــيت الطف ــهدها ال ــال ش ــني القت ــشيات ب ــشائر ميلي ــوات الع  وق

 مـن  الفـرار  علـى  شـخص  ٤٠٠ ٠٠٠ علـى  يربو ما أجربت قد إثيوبية قوات تؤازرها احلكومة
 البلـدان  يف اللجـوء    يلتمسون اجلدد الصوماليني الالجئني من ٧١ ٠٠٠ حنو أن كما .مقديشيو

 يقـرب  مـا  تـشريد  إىل النكـا  سـري  يف القتـال  جتـدد  وأدى .٢٠٠٦ يونيـه /حزيران منذ جملاورةا
 ٤٣٧ ٠٠٠ املـشردين  عـدد  حبيـث بلـغ جممـوع        نفـسها،  الفتـرة  أثنـاء  شـخص  ١٨٤ ٠٠٠ من

ــة يف عــادوا شــخص ١٠٣ ٠٠٠ حنــو وهنــاك .شــخص  شــرقي يف موطنــهم إىل األخــرية اآلون
 .النكا سري
 املـسلح  الـرتاع  االعتداءات على حقوق اإلنسان جبانـب        واصلت األوسط، الشرق ويف - ١٠٦

 ويف . يف األرواح البـشرية وآثـار مفجعـة يف احليـاة اليوميـة لعامـة النـاس             فادحـة  خسائر إحداث
 علــى يــزد مــا تــشريد إىل وإســرائيل لبنــان يف العــسكرية الــضربات أدت، ٢٠٠٦ عــام صــيف
 مـــن يقـــرب مـــا اآلن وهنـــاك .إســـرائيل يف شـــخص ٣٠٠ ٠٠٠ و اننـــلب يف شـــخص مليـــون

 مـن   مليـون  ٢,٢ علـى  يزيـد  مـا  منهم اإلنسانية، املساعدة إىل احلاجة أمس يف عراقي ماليني ٨
 .رئيسية بصورة واألردن سوريا يف اللجوء يلتمسون مليونني على يربو وما داخليااملشردين 

 وهـو األمـر     ،العاملي الصعيد على الالجئني االرتفاع    جمموع يواصل ،٢٠٠٧ عام ويف - ١٠٧
 األمـم ية  مفوضـ  بـه ت  أفـاد  مـا  وحـسب  .العـراق  مـن  الالجـئني  تدفقات إىل   أساساالذي ُيعزى   

 اسـتبعاد  مـع  الجـئ،  ماليـني  بعـشرة  يقـدر  مـا  اآلن العـامل  يف يوجـد  الالجـئني،  لشؤون املتحدة
ــسطينيني الالجــئني ــة يف الفل ــات منطق ــة عملي ــم وكال ــشغيل الالجــئني    املتحــدة األم ــة وت إلغاث

 مـن  شـخص  مليـون  ٢٤,٥ اآلن يوجـد  العـاملي،  الـصعيد  وعلى .سطينيني يف الشرق األدىن   الفل
 .داخليا املشردين
 مليـــون ٢٢٧ طالـــت طبيعيـــة كـــوارث ٤٠٦ وقعـــت ،٢٠٠٦ عـــام منتـــصف ومنــذ  - ١٠٨

ــها ونتجــت شــخص ــصادية أضــرار عن ــها اقت ــون ٤٠,٦ قيمت  الكــوارث وشــكلت .دوالر بلي
 املاليـني  وطالـت  عنـها،  املبلـغ  الكـوارث  مجيـع  مـن  املائـة  يف ٨٥ نـسبة  اجلوية باألحوال املتصلة
ــرب ــساحات ع ــعة م ــن شاس ــيا م ــا، آس ــل إىل وأدت وأفريقي  وأحــدثت شخــصا ١٨ ٤١١ مقت

 .دوالر بليون ٢٩,٤ على قيمتها تزيد اقتصادية خسائر
 الكــوارث وقــوع زيــادة حنــو االجتــاه فمــن املــرجح أن يــستمر للمــستقبل، واستــشرافا - ١٠٩

 وارتفــاع واحلــضرنة املنــاخ تغــريوتــساهم يف هــذا االجتــاه عوامــل  . حــدهتا وتــضاعف الطبيعيــة
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 للحكومـات  الـدعم  تقـدمي  شـركائها  مـع  املتحـدة  األمـم  وستواصـل  .والتشرد السكانية الكثافة
 .اإلنسانية باحتياجاهتا الوفاء على ملساعدهتا املتأثرة واجملتمعات

 للعمليـات  أساسـي  أمـر  اإلنـسانية  املساعدة ظفيملو عوائق بغري اآلمن الوصول وإتاحة - ١١٠
 منـــذ شـــديد احنـــدار يف كليهمـــا واألمـــن الوصـــول إمكانيـــة إن احلـــظ ســـوء ومـــن .اإلنـــسانية
 تعتمـد  الـيت  لمجتمعـات  ل بالنسبة وخيمة نتائج من ذلك على يترتب مبا ،٢٠٠٦ يونيه/حزيران
 لقـي  األخـرية،  عـشرة  األربع األشهر ويف .اإلنسانية باملساعدات اإلمدادوط  خط على معيشتها

 النـصف  يف ٣ و ٢٠٠٦ عـام  يف ٢١ - النكـا  سـري  يف مـصرعهم  املعونـات  مـوظفي  من ٢٤
 مـن  ١١٥ علـى  يربـو  مـا  اختطـاف  ومت .دارفـور  يف آخـرون  ١٧ وقتل .٢٠٠٧ عام من األول

 اومنـه  اليوميـة،  االعتداءات أدت  كما .الفترة هذه أثناء دارفور يف اإلنسانية املساعدة مركبات
ــات ــسي  عملي ــداء اجلن ــع االعت ــرق وقط ــائر الط ــف أشــكال وس ــيت العن ــتهدفت ال ــوظفي اس  م
 إمكانية وصول املساعدات اإلنسانية، ويف بعض األوقـات، حيـل           من احلد زيادة إىل   املساعدة،

 وصـول  مـن  بـشدة  احلـد  مت كمـا    .دارفـور  يف شـخص  مليـون  حنـو  إىل املساعدات وصولدون  
 واألرض والـــصومال أفغانـــستان يف الرئيـــسية واملنـــاطق عـــراقال أحنـــاء معظـــم إىل املـــساعدات
 .احملتلة الفلسطينية

 فقـد  .جبـهات  ثـالث  علـى  املتحـدة  لألمـم  اإلنـساين  النظـام  تعزيـز  جهود سارت وقد - ١١١
 والـذي  ٢٠٠٦ مـارس /آذار يف أعمالـه  بـدأ  الـذي  ،لطـوارئ ملواجهـة ا   املركزي الصندوقخطا  
 وقابليتـه  التمويـل  تقـدمي  سـرعة  حـسنت  األمام إىل ضخمة وةخط املاحنني، من قويا دعما يتلقى
 منـسق  التـزم  ،٢٠٠٧ أغسطس/آب منتصف من واعتبارا .واملهملة املفاجئة األزمات يف للتنبؤ

ــة ــاالت يف اإلغاثــ ــوارئ حــ ــدمي الطــ ــغ بتقــ ــون ٤٧١,٦ مبلــ ــن دوالر مليــ ــصندوق مــ   إىل الــ
 القيـادات  لتحـسني  العنقـودي  هجالن ونفذ .بلدا ٥٠ يف لألرواحا  ومنقذ  عاجالا  مشروع ٥٥٧

 تقـدمي  يف   الـشروع  مت حـني  يف اإلنسانية، الطوارئ حاالت من عشرات يف القطاعية والقدرات
 العـام  وشـهد  .اإلنـساين  اجملـال  يف التنـسيق  نظـام  تعزيـز  أجل من أخرى جبهود والقيام التدريب
 غــري واملنظمــات دةاملتحــ األمــم وكــاالت بــني فيمــا الــشراكات بنــاء علــى التركيــز جتــدد أيــضا

 .اخلاص والقطاع الدولية املنظمات وسائر احلكومية
 شـأهنا  القادمـة،  الـسنوات  يف اإلنـسانية  املساعدة التماس طلبات تزداد أن احملتمل ومن - ١١٢
ــد .تقــدميها عليهــا ينطــوي الــيت التحــديات شــأن ــع أهبــت وق ــدول جبمي ــد أن األعــضاء ال  تزي
 اجملــال يف وشــركاؤها املتحــدة واألمــم .ذلــك وفقــا انيةاإلنــس لإلجــراءات دعــم مــن تقدمــه مــا

 .تهاهومواج التحديات لتلك التأهب على كوماتاحل مبساعدة ملتزمون اإلنساين
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 امسالفصل اخل
 تعزيز األمم املتحدة  

باحلاجــة إىل تعزيــز األمــم املتحــدة، إذ نواجــه طائفــة  ال تــين األيــام عــن تــذكرينا دومــا - ١١٣
حــديات اجلديــدة الــيت تــشمل األزمــات اإلنــسانية وانتــهاكات حقــوق اإلنــسان متزايــدة مــن الت

ونــادرا مــا كــان مطلوبــا مــن األمــم    .والرتاعــات املــسلحة والــشواغل الــصحية والبيئيــة املهمــة  
وإين مـصمم علـى أن أبـث    . كل هـذه التحـديات    هذا العمل يف مواجهة     كل  املتحدة أن تقوم ب   

 وعلــى أن أجــدد الثقــة فيهــا حبيــث ترتكــز  ،املعــزَّزياهنــا كروحــا جديــدة يف األمــم املتحــدة يف  
ــى ــاءة         عل ــة والكف ــا صــفات الفعالي ــق فيه ــشرين وتتحق ــرن احلــادي والع ــدام راســخة يف الق أق

 .واالتساق واملساءلة
 

 األجهزة احلكومية الدولية  
لقد ظل إصالح جملس األمن من املـسائل الـيت ثـار حوهلـا أكـرب نقـاش خـالل الـدورة                       - ١١٤
فقـد قـادت رئيـسة اجلمعيـة العامـة، مـستعينة بـستة ميـسرين،                 .لجمعية العامـة   ل ادية والستني احل

عمليــة مــشاورات مستفيــضة اســتطاع األعــضاء خالهلــا اســتعراض هــذه املــسألة املهمــة جبميــع   
 / نيـسان ١٩وأسفرت تلك العملية عن قيام امليسرين بتقـدمي تقريـرين إىل الرئيـسة يف                .جوانبها
ن التأكيد على االلتـزام الـذي أبـداه         يالتقريركال  أعاد   وقد   .٢٠٠٧يونيه  /يران حز ٢٦أبريل و   

 وهـو املـضي يف إصـالح جملـس     ،٢٠٠٥لعـام  ملؤمتر القمة العـاملي  قادة العامل يف الوثيقة اخلتامية    
األمــن باعتبــاره جــزءا ال يتجــزأ مــن عمليــة اإلصــالح اجلاريــة لألمــم املتحــدة، وخلــصا إىل أن   

ومتثلت التوصية الرئيـسية     . غري مقبول لدى األغلبية العظمى من الدول األعضاء        الوضع الراهن 
 يـستهدف  “حـال توفيقيـا  ” باعتبـاره  “هنـج وسـيط  ”األعـضاء يف  الـدول  نظر تللتقريرين يف أن  

املهـم أن تواصـل الـدول األعـضاء جهودهـا      ومـن  . حالة اجلمود اليت تعتريهاإطالق العملية من  
 .اإلصالحبرنامج  هذه املسألة املعلقة املهمة املطروحة يف للتوصل إىل اتفاق بشأن

ــة بتوافـــق اآلراء، يف   - ١١٥ ــة العامـ ــرار ٢٠٠٧أغـــسطس / آب٢وقـــد اختـــذت اجلمعيـ ، القـ
ويركــز القــرار علــى  .تنــشيط دور اجلمعيــة العامــة وســلطتها وتعزيــز أدائهــا   بــشأن٦١/٢٩٢

ويف هذا الـصدد، أتـاح إجـراء     .ية العامةاحلاجة إىل تنفيذ القرارات السابقة بشأن تنشيط اجلمع
الـشراكات  ”أربع مناقشات مواضـيعية غـري رمسيـة أثنـاء الـدورة احلاديـة والـستني حتـت عنـوان           

ــة     ــة لأللفي ــق األهــداف اإلمنائي ــة يف ســبيل حتقي ــدما   : املقام ــضي ق ــة مث امل ــة الراهن ــيم احلال ؛ “تقي
ــرأة   ” و ــني املـ ــسني ومتكـ ــني اجلنـ ــساواة بـ ــضارات  ”؛ و“املـ ــسالم احلـ ــدي الـ ــات : وحتـ العقبـ

ــرص ــا     ”؛ و“والف ، فرصــا ذهبيــة لألعــضاء ملناقــشة بعــض     “تغــري املنــاخ بوصــفه حتــديا عاملي
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وسأواصل تقـدمي الـدعم الـالزم إىل الـدول           .التحديات األشد إحلاحا اليت تواجه اجملتمع الدويل      
 .هلا لتعزيز أعمال اجلمعية العامةاألعضاء يف اجلهود اليت تبذ

 يف  ،لمجلـس االقتـصادي واالجتمـاعي     دورة املوضـوعية ل   لـ لزء الرفيع املستوى    ويف اجل  - ١١٦
، أجرى اجمللس بنجاح أول استعراض وزاري سنوي للتقدم احملرز يف حتقيـق             ٢٠٠٧ يوليه/متوز

، وفقا ملا قرره كل مـن       األهداف والغايات اإلمنائية وأعطى إشارة البدء ملنتدى التعاون اإلمنائي        
وسيــساعد االســتعراض  .٦١/٦يف قرارهــا  واجلمعيــة العامــة ٢٠٠٥ي لعــام مــؤمتر القمــة العــامل

 ملزيـد مـن املـساءلة واالتـساق والتنـسيق يف الوفـاء       منطلقـا واملنتدى املذكوران يف جعـل اجمللـس        
معــرض  أول ٢٠٠٧دورة اجمللــس املوضــوعية لعــام   أقــيم أثنــاء  كمــا  .بااللتزامــات اإلمنائيــة 

ومـة األمــم املتحـدة والكيانـات التابعــة للقطـاع اخلــاص     عرضـت فيــه مؤسـسات منظ  ، البتكـار ل
 .واملنظمــات غــري احلكوميــة ُنُهجهــا ومــشاريعها االبتكاريــة الستئــصال شــأفة الفقــر واجلــوع  

علـها مهيـأة بـشكل أفـضل الختـاذ خطـوات            بالسبل اليت جت  وسيزود اجمللس املعزز حديثا املنظمة      
حتقيــق صــرحا هامــا يف ســبيل وميثــل ذلــك . الــشراكة العامليــة مــن أجــل التنميــة لتحقيــق فعالــة 

 . لألمم املتحدةةاإلمنائياملقاصد 
 

 األمانة العامة  
 أعـادت الـدول األعـضاء تأكيـد التزامهـا بتعزيـز             ،٢٠٠٥يف مؤمتر القمة العـاملي لعـام         - ١١٧

األمم املتحدة لزيادة سلطتها وكفاءهتا، فضال عـن قـدرهتا علـى التـصدي بـشكل فعـال لكامـل                    
كما دأبـت الـدول األعـضاء، يف القـرارات الالحقـة الـيت               .تحديات اليت نواجهها حاليا   نطاق ال 

اختذهتا اجلمعية العامة بشأن إصالح األمم املتحدة، على التأكيـد علـى أمهيـة تعزيـز املـساءلة يف                   
ألمني العـام عـن تنفيـذ الواليـات التـشريعية         مساءلة الدول األعضاء ل   املنظمة، مبا يف ذلك زيادة      

  .الية وكفاءة وعن استخدام املوارد البشرية واملاليةبفع
ــضاء   و- ١١٨ ــدول األعـ ــت الـ ــضا دعـ ــال   أيـ ــك إدخـ ــا يف ذلـ ــسني األداء اإلداري، مبـ إىل حتـ

حتــسينات يف طــرق أداء العمــل وزيــادة الــشفافية والرقابــة، وإىل حتلــي املــوظفني بــأرفع معــايري    
اء تأكيـد املبـدأ الـذي نـص عليـه           وفضال عـن ذلـك، أعـادت الـدول األعـض           .السلوك األخالقي 

ضــرورة احلــصول علــى  امليثــاق والقاضــي بــأن يراعــى يف املقــام األول عنــد اســتخدام املــوظفني 
أعلى مستوى مـن املقـدرة والكفايـة والرتاهـة، وأن يراعـى علـى النحـو الواجـب مبـدأ التوزيـع                       

 .اجلغرايف العادل
نصيب، عن التزامـي بـأن تكـون املنظمـة          ملتويل   اليمني   بقوة، عندما أديتُ  أعربُت  وقد   - ١١٩

وهـذا هـو الـسبب الـذي جعلـين أشـدد علـى تعزيـز القـدرة           .أقدر على األداء مبزيد من الفعالية
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بـأن تـصبح األمانـة       وأكـدت أيـضا بقـوة التزامـي          .عمليات حفـظ الـسالم    ومواصلة  على إدارة   
 .ملقـدرة والكفايـة والرتاهـة      مـن ا   العامة أكثر اتصافا بالشفافية واملساءلة وبتـوفري أعلـى مـستوى          

القيــادة ُحــسن وهــذا هــو أيــضا الــسبب الــذي جعلــين أنــا ونائبــة األمــني العــام نــضرب املثــل يف 
إن مسعـة األمـم املتحـدة مرهونـة بالتزامنـا الفـردي واجلمـاعي              .بتقدمينا إقرارات ذمة مالية علنية    

قيـات، بتنفيـذ سياسـات      وحنـن ملتزمـون، يف إطـار مكتـب األخال          .املستويات األخالقيـة  بأعلى  
 ثقافـة تقـوم علـى حـسن      مـن جـذوره   ستمد  ومبادرات تدريبية جديدة إلشاعة جو يف العمـل يـ         

 .اخللق والشفافية واملساءلة
ــُربه مــن       - ١٢٠ ــدول األعــضاء والــذي أعت ــه ال ــز إطــار املــساءلة الــذي طلبت ــزم بتعزي وإين ملت

 تلتقـي خالهلـا بكـل مـن          يف عمليـة    العـام، بالنيابـة عـين،      وقـد شـرعت نائبـة األمـني        .األولويات
وهذه هي املـرة األوىل   .كبار املديرين باألمانة العامة، ملناقشة عهد األداء الذي قطعه كل منهم

وإين أرى أن هـذه املمارسـة        .اليت تقوم فيها األمانة العامة بعملية تـشاورية بـشأن هـذه العهـود             
اجلمـاعي  لعمـل   للبنـاء األسـس     و ،داءتشكل فرصـة لنـا إلقامـة رابطـة جديـدة بـني االلتـزام واأل               

 .والدعم املتبادل
وإين بــصدد تنــشيط كامــل نطــاق األدوات الداخليــة مــن قبيــل جملــس األداء اإلداري    - ١٢١

وتـشكل   .وجلنة اإلدارة، اليت رحبت هبا الدول األعضاء بوصـفها وسـيلة لتعزيـز إطـار املـساءلة                
ساسية وااللتـــزام اإلداري الـــشامل الـــوعي واحلـــإلذكـــاء هـــذه اآلليـــات أيـــضا وســـائل جيـــدة 

 .املساءلة حنو
عناصــر ذات أمهيــة حامســة لــضمان املتابعــة املؤســسية املناســبة  يــشكل كــل مــا ســبق و - ١٢٢

يف مـسرية اإلصـالح، بطريقـة       قـوة الـدفع الـيت حتققـت          واحلفاظ على    ،لتوصيات هيئات الرقابة  
ة يف األشـهر املقبلـة وحنـن نـسعى     وسيكون هذا االتساق والتنـسيق بـالغ األمهيـ    .متسقة ومنسقة

ــة وإدارة   :إىل إدخــال وإدارة التحــسينات املقترحــة يف اجملــاالت التاليــة   نظــم الــضوابط الداخلي
وقاعـدة املـوارد البـشرية للمنظمـة، مـن خـالل تعزيـز التنقـل الـوظيفي                   املخاطر وإطار املساءلة؛  

 النظـام  لـى التواؤم عإضفاء و ي؛وإقامة نظام جديد للعدل الداخل والتدريب والتطوير الوظيفي؛
مما يـؤدي إىل    املؤسسي لتخطيط املوارد واألخذ باملعايري احملاسبية الدولية اجلديدة للقطاع العام           

نوعيـة اإلبـالغ    حتـسن، فيمـا حتـسن،       االنتقال إىل طرق وممارسـات أحـدث ألداء العمـل           تيسري  
 .املايل ومصداقيته

ا، جمتمعـة، أثـر تراكمـي يتمثـل يف إحـداث حتـول              وهذه التغيريات املقترحة سيكون هل     - ١٢٣
إجيايب يف قاعدة املوارد البشرية للمنظمة، مما يعزز أدوات اختاذ القـرار اإلداري، ويفـسح اجملـال        

 .لفرض ضوابط مالية أفضل وزيادة دقة اإلبالغ اإلداري وُحسن توقيته
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 التعاون مع املنظمات اإلقليمية  
تعـاون  لتعزيـز تعـاون األمـم املتحـدة مـع املنظمـات اإلقليميـة، وأ              إين أوىل أمهية كـبرية       - ١٢٤

معها يف معاجلة مسائل متتد من السالم واألمن إىل تغـري املنـاخ واألهـداف اإلمنائيـة           تعاونا وثيقا   
كما أنين أشاطر متاما من سبقوين يف منـصب األمـني العـام التـزامهم بعقـد اجتماعـات                    .لأللفية

. ١٩٩٤عــام  منــذ دت ســبعة منــهاِقــاملنظمــات اإلقليميــة، وقــد ُعرفيعــة املــستوى مــع رؤســاء 
 وجهة جديـدة جتعلـها       من أجل توجيه هذه االجتماعات     وأقوم حاليا بإعادة تقييم تلك العملية     

 .ذات قيمة عملية أكرب
ــز التعــاون مــع        - ١٢٥ ــة العامــة يف تعزي وال زلــت أواصــل العمــل مــع جملــس األمــن واجلمعي

 قـرارا تتـضمن     ٢١قد اعتمدت اجلمعية العامة يف دورهتا احلادية والستني         و .املنظمات اإلقليمية 
وتقـوم   . والبيئة ونزع السالح   ، والتنمية ،التعاون يف جماالت السالم واألمن الدوليني     تكليفات ب 

 .تكليفات العامة حاليا بتنفيذ هذه الشىت إدارات األمانة

ــان رئاســي     - ١٢٦ ــك، طلــب جملــس األمــن يف بي  عقــب (S/PRST/2007/7) وفــضال عــن ذل
ــا يف    ــيت أجراه ــشة ال ــارس /آذاراملناق ــم املتحــدة واملنظمــات     ٢٠٠٧م ــني األم ــة ب ــشأن العالق  ب

مقترحـات حمـددة بـشأن الـسبل     عـن  صـون الـسالم واألمـن الـدوليني، تقريـرا      جمال اإلقليمية يف   
سيق مـع  اليت ميكـن هبـا أن تـدعم األمـم املتحـدة بـشكل أفـضل ترتيبـات مواصـلة التعـاون والتنـ                     

عـن  وإين أتشاور مع املنظمات اإلقليميـة        . من امليثاق  الفصل الثامن مبقتضى  املنظمات اإلقليمية   
 .متهيدا لتقدمي تقريري إىل اجمللسكثب 

 
 االتساق على نطاق املنظومة  

أفـضل كـثريا يف أداء رسـالتها وحتويـل رؤيتـها إىل      بـدور   األمم املتحـدة    تقوم  ميكن أن    - ١٢٧
كمـا أهنـا تفتقـر إىل        .، وال سيما علـى الـصعيد القطـري        التجزؤفاملنظمة يعتريها    .واقع ملموس 

وأعتقــد أن تقريــر الفريــق الرفيــع املــستوى املعــين باالتــساق علــى  .التــآزر علــى الــصعيد العــاملي
) A/61/583انظـر   (نطاق منظومة األمم املتحدة يف جماالت التنميـة واملـساعدة اإلنـسانية والبيئـة               

 .رحات مثرية لألفكار وواسعة النطاق ملعاجلة أوجه القصور هذهقد تضمن مقت
، عـن تأييـدي     )A/61/836(، لـدى تقييمـي ملقترحـات الفريـق يف تقريـري             وقد أعربتُ  - ١٢٨

كمـا أنـين أدعـم التوصـيات الـواردة يف       .ملبدأ إكساب األمم املتحدة مزيدا من القوة واالتـساق 
لتحقيـق  البلـدان   دعـم اجلهـود الـيت تبـذهلا حكومـات           تقرير الفريـق والـيت سـتمكن املنظمـة مـن            

ننـا  يـضا أ  ذكـرُت أ   و .املتفـق عليهـا دوليـا     األخـرى   األهداف اإلمنائية   واألهداف اإلمنائية لأللفية    
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نضع توصيات الفريـق يف سـياق الربنـامج األوسـع إلصـالح األمـم املتحـدة لكـي                أن  حباجة إىل   
 .الراهنةيتسىن لنا االستفادة بشكل كامل من العمليات 

وقد تشاورت على نطاق واسع مـع الـدول األعـضاء ورئيـسة الـدورة احلاديـة والـستني                    - ١٢٩
للجمعية العامة، الـيت أرسـت عمليـة السـتعراض التوصـيات الـواردة يف تقريـر الفريـق بـدعم مـن                       

 ومــن املهــم للغايــة التوصــل إىل توافــق يف اآلراء. ســفريي بربــادوس ولكــسمربغ، رئيــسي الفريــق
 .الفريق عملية من شأهنا أن تفضي إىل تنفيذ الفئات الرئيسية للتوصيات الواردة يف تقريربشأن 
 حتقيق األهداف اإلمنائيـة     يف سبيل ومن املهم، وحنن نشرف على بلوغ نقطة املنتصف          - ١٣٠

 .لأللفية، أن نضاعف جهودنا جلعـل األمـم املتحـدة أقـدر علـى جماهبـة حتـديات عـصرنا الـراهن                     
اليت حنـسن هبـا قـدرة األمـم املتحـدة علـى اإلجنـاز يف جمـاالت التنميـة واملـساعدة             ية  تترك الكيف و

 علــى املاليــني مــن الرجــال والنــساء واألطفــال يف العــامل أمجــع الــذين   هــااإلنــسانية والبيئــة تأثري
 .يعتمدون علينا يف تلبية احتياجاهتم اإلنسانية األساسية

 ،دول األعــضاء واهليئــات احلكوميــة الدوليــةوإين أتطلــع إىل العمــل عــن كثــب مــع الــ  - ١٣١
وحنـن حباجـة إىل أن منـضي قـدما برؤيـة مـشتركة        .تنفيـذ توصـيات الفريـق   من جـانيب  وسأدعم 

تتوخى زيادة اتساق منظومة األمم املتحدة ومتكُّنها من اإلجناز ككيان واحد لتلبيـة احتياجـات      
 .وتطلعات شعوب العامل
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 سادسالفصل ال
 د العامليةدوائر التأيي  

تقدم اجلهات الفاعلة غري احلكومية اليت ال تنفك تتزايد عددا وتنوعا إسـهامات هامـة                - ١٣٢
وقد ظل التعـاون مـع اجملتمـع املـدين والقطـاع اخلـاص يتطـور خـالل العـام            .يف الشؤون الدولية  
نــسانية اإلجتماعيــة والقتــصادية واالسياسية وا الراهنــة، الــعقــدةامللتحــديات لاملاضــي اســتجابة 

مع اجملتمـع   تتعاون تعاونا وثيقا    ويتعني على األمم املتحدة أن       .تصلة حبقوق اإلنسان  املبيئية و الو
 . املنظمـة  أمهيـة متزايـدة يف حتقيـق غايـات        يتـس كاملدين العاملي، ألن املنظمـات غـري احلكوميـة ت         

ب مـن املنظمـة أن       وهو ما سوف يتطل    ،اجملتمع املدين التعاون مع   وميكننا أن نتوقع استمرار منو      
 .تنتهج هنجا مرنا

 
 تعزيز الروابط مع اجملتمع املدين  

 وال يـزال    ، األمم املتحدة مع اجملتمع املـدين عنـصرا مهمـا يف عمـل املنظمـة               عاونميثل ت  - ١٣٣
طيلـة العـام املاضـي    تعاون منظومة األمم املتحدة مع اجملتمع املـدين  وقد ظل    . يزداد عاونهذا الت 
ــدةعدبوســائل جيــري  ــن املواضــيع   ي ــعا م ــا واس ــات   ، ويغطــي نطاق ــواء يف غــرف االجتماع  س

 .امليدان يف أو

أعضاء املنظمة للدور الرئيـسي الـذي يؤديـه اجملتمـع املـدين يف التـصدي            ويتزايد إدراك    - ١٣٤
فإىل جانب اجللسات الثالث الـيت عقـدت لتبـادل الـرأي             .واجه اجملتمع الدويل  تللتحديات اليت   
 العام املاضي بـشأن اإليـدز، وأقـل البلـدان منـوا، واهلجـرة والتنميـة، شـارك                   يفين  مع اجملتمع املد  

 الـدورة احلاديـة  اجملتمع املدين أيضا يف املناقشات املواضيعية غري الرمسيـة الـيت استـضافتها رئيـسة                
جملتمــع املــدين واملنظمــات غــري احلكوميــة  قــدم اوفــضال عــن ذلــك،  .والــستني للجمعيــة العامــة

جمللـس االقتـصادي    ذي اسـتحدثه ا   يف االستعراض الوزاري السنوي ال     ٢٠٠٧عام   يفإسهامات  
واالجتماعي مؤخرا ويف اجتماعات املائـدة املـستديرة ملنتـدى التعـاون اإلمنـائي الـيت عقـدت يف                   

مكافحــة الفقــر واجلــوع يف معــرض جمــال يوليــه، وعرضــا مبادراهتمــا وخرباهتمــا يف /متــوزشــهر 
وأتـاح   .أثناء الـدورة املوضـوعية للمجلـس االقتـصادي واالجتمـاعي           أقيماالبتكار األول الذي    

االجتـار غـري    مؤمتر األمم املتحدة الستعراض التقدم احملـرز يف تنفيـذ برنـامج العمـل املتعلـق مبنـع                   
مـن مجيـع جوانبـه ومكافحتـه والقـضاء عليـه،            املشروع باألسـلحة الـصغرية واألسـلحة اخلفيفـة          

املنظمـات غـري احلكوميـة املـشاركة بنـشاط يف عمليـة             مـن   ء   ألعضا ،٢٠٠٦الذي عقد يف عام     
االستعراض، بوسائل من بينها عرض منظـوراهتم بـشأن الوثيقـة اخلتاميـة أثنـاء املفاوضـات الـيت                   

 .أجرهتا الدول األعضاء
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 منظمـة غـري حكوميـة       ١٥٥، منحت جلنـة املنظمـات غـري احلكوميـة           ٢٠٠٦ويف عام    - ١٣٥
وقد بلـغ عـدد منظمـات اجملتمـع املـدين            .االقتصادي واالجتماعي مركزا استشاريا لدى اجمللس     

 ٣ ٠٥٠مــا جمموعــه  اآلن ذات املركــز االستــشاري لــدى اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي      
ويف املنتــدى العــاملي الــسابع املعــين بــالتغيري اجلــذري ملفهــوم احلكــم، الــذي استــضافته   . منظمــة

، ُدعيـت الـدول األعـضاء بقـوة إىل دعـم            ٢٠٠٧نيـه   يو/األمم املتحدة يف فيينا يف هنايـة حزيـران        
 .مشاركة اجملتمع املدين بوصفه شريكا كامال يف احلكم

وعلــى الــصعيد امليــداين، يــؤدي اجملتمــع املــدين دورا حامســا يف األنــشطة التنفيذيــة الــيت  - ١٣٦
عة ســتــضطلع هبــا كيانــات عديــدة تابعــة لألمــم املتحــدة كمــا أنــه ميتلــك مــن املعرفــة واخلــربة و  

فعلـى سـبيل املثـال، شـهد برنـامج األغذيـة             .ما يصعب على األمم املتحدة أن تضاهيه      االتصال  
 ٢٠٠٥ شـريكا يف عـام       ٢ ٢٧٤العاملي وحده زيادة يف عدد الـشركاء مـن اجملتمـع املـدين مـن                

 .٢٠٠٦ شريكا يف عام ٣ ٢٥٥إىل 
تمـــع املـــدين ملنظمـــات اجملمبثابـــة مـــدخل  مكتـــب األمـــم املتحـــدة للـــشراكات عـــدوي - ١٣٧

شراكات مع هـذه اجلهـات لتحقيـق األهـداف الدوليـة          إلقامة  وللشركات واملؤسسات وغريها    
ــة ــشراكات يف طائفــة عريــضة مــن   صورة منتظمــةويقــدم املكتــب املــشورة بــ   .العاملي ــشأن ال  ب

القطاعــات الــيت تــشمل التنــوع البيولــوجي، وتغــري املنــاخ، والتعلــيم، والــصحة، واالتــصاالت،   
كمـا قـام املكتـب بتيـسري أنـشطة يف جمـال الـدعوة         .صرف الصحي، والتـراث العـاملي  واملياه وال

، والفقـر يف   بالبـشر بقيادة األمم املتحدة يف جماالت األمن البـشري، مبـا يف ذلـك االجتـار        جرت  
 .املناطق احلضرية، والعنف القائم على أساس نوع اجلنس، وحقوق اإلنسان

التقــدم ”منــصب األمــني العــام إن فتــرة خــدميت يف   يف الــشهر األول مــنولقــد قلــُت - ١٣٨
احلقيقي ألي جهد إمنائي تبذله األمم املتحدة، سواء كان دعوةً لقضية عامـة أو دعمـا لغايـات                   

 أن يكـون العمل علـى  وعلينا مجيعا أن نواصل      .“ اجملتمع املدين له   مساندةخاصة، يتوقف على    
عيد العاملي، وأن نعمـل علـى حتقيـق تـوازن            مسموع على الص   لدائرة التأييد احليوية هذه صوت    

 .إقليمي أفضل بني منظمات اجملتمع املدين الدولية يف االجتماعات اليت تعقدها األمم املتحدة
 

 إشراك دوائر األعمال  
 . منظومة األمـم املتحـدة     نطاق أمهية على    كتسبال يزال التعاون مع القطاع اخلاص ي       - ١٣٩

جمـاالت العمـل اخلـريي، ومـشاريع         يف    املنظومة اعتبار هذا التعـاون     ويتزايد حاليا يف مجيع أحناء    
ــة يف   ــةالعمليــات الــشراكة، ومراعــاة القــيم العاملي ــة للنــهوض بأولويــات  - التجاري  وســيلةً فعال

 صـون كما أسفرت الغايات املشتركة، من قبيـل بنـاء األسـواق، ومكافحـة الفـساد، و                .املنظمة
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ي، عن إقامـة شـراكات غـري مـسبوقة وعـن حـدوث انفتـاح                البيئة، وضمان االندماج االجتماع   
 .يسبق له مثيل مل

بني األمم املتحدة وقطاع األعمـال      يف العام املاضي، اكتسبت االهتمامات املشتركة       و - ١٤٠
الـذي  االتفـاق العـاملي،     مـؤمتر قمـة قـادة       اتفاق األمـم املتحـدة العـاملي و       نطاقا جديدا من خالل     

وقــد أثبــت . ٢٠٠٧عــام يوليــه /مــم املتحــدة يف جنيــف يف متــوز األكتــبفت برئاســته يف مرُشــ
 مـن املـرجح جـدا       ه أنـ  ، من القيادات من مجيع القطاعـات      ١ ٠٠٠مؤمتر القمة، الذي مجع بني      
العمليـة  واكتـسبت املبـادرات      .األعمـال وفـق املبـادئ العامليـة       دوائر  أن يتحقق تنظيم ممارسات     

 األعمـال الـيت تركـز علـى جمـاالت مـن قبيـل التنميـة                قطـاع دوائـر   املشتركة بني األمم املتحدة و    
ــاه قــوة دفــع جديــدة    ــة واملي ــة القــادةكمــا عــزز مــؤمتر قمــة   .والتعلــيم واألســواق املالي ، يف هناي

إظهــار باملطــاف، وجاهــة التعــاون بــني األمــم املتحــدة وقطــاع األعمــال علــى نطــاق املنظومــة    
 األمــم املتحــدة مــن خــالل حتلــي  يف النــهوض بأهــدافمــسامهة كــربى القــدرة علــى اإلســهام  

 .الشركات بروح املسؤولية والتعاون بني خمتلف القطاعات
شراكات مع قطـاع األعمـال مـن        العمل يف   وال يزال حتسني قدرة األمم املتحدة على         - ١٤١

ومع أن تقدما جيدا أُحرز خالل العـام املاضـي، ال تـزال هنـاك حتـديات                  .جماالت العمل املهمة  
 املنظومة وزيـادة قـدرة املـوظفني علـى     نطاقبينها التقاسم الفعال للخربات على يف جماالت من    

ويـتعني علـى األمـم املتحـدة أن تواصـل استكـشاف كيفيـة تعظـيم          .التفاعل مع القطاع اخلاص  
التعاون مع قطاع األعمال، يف نفس الوقت الذي يتم فيه احلفاظ علـى نزاهـة املنظمـة وحتـسني              

 .املساءلة فيها
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 صل السابعالف
 امتةخ  

طائفة من القضايا العامليـة     منخرطة يف   األمم املتحدة    أن   بوضوح يتبني من هذا التقرير    - ١٤٢
 عمـق واتـساع نطـاق التزامنـا         ةاملستمراملشاركة   هسد هذ جتو .اليوممجيع أحناء العامل    امللحة يف   

ديـة األطـراف الفعالـة      تعدظهـر جبـالء احلاجـة إىل        تكمـا    .جبعل العامل أكثر أمنـا وعـدال ورخـاء        
 .من إمكانيات واعدةتنطوي عليه  وما

وُينبئ العام املقبل باستمرار شدة الطلب على األمم املتحدة وعلـى اخلـدمات العديـدة       - ١٤٣
الـيت نواجههـا اليـوم، يـشكل الفقـر التحـدي            ألوفـة   ومن بني التحديات العديدة امل     .اليت نقدمها 

وحنن نعيش يف عـصر مل نـشهد قبلـه           .والنساء واألطفال الذي يؤثر على أكرب عدد من الرجال        
ولـذلك يغـدو مـن احليـوي أن نقـوم، يف الـسنة املقبلـة         .االنتـشار حرمانا هبـذا  هبذه الوفرة وثراء 

اليت تشكل نقطة املنتصف يف اجلدول الزمين لألهداف اإلمنائية لأللفية، بإعـادة تركيـز جهودنـا            
. ٢٠١٥حبلـــول عـــام فعليـــا ائيـــة لأللفيـــة للجميـــع وتنـــشيطها، لـــضمان حتقـــق األهـــداف اإلمن

ومع ازدياد وضـوح احلاجـة إىل الـصحة العامليـة            .وسيتطلب جمال الصحة العاملية جهودا خاصة     
ــة        ــاعلون جــدد ومــوارد مالي ــسنوات األخــرية ف ــساحة يف ال ــا، ظهــر علــى ال والتــسليم هبــا عاملي

يق كمـا يلـزم القيـام باملزيـد يف          جديدة، غري أنه ال تـزال هنـاك معوقـات كـربى يف سـبيل التنـس                
 .جمال النظم الصحية

 .عمليات الـسالم مـن الـسمات البـارزة يف الـسنة املقبلـة             تعزيز  ويتعني أيضا أن يكون      - ١٤٤
وال يقتصر األمر على وجوب أن منضي قدما باإلصالحات الرامية إىل تعزيـز دعمنـا للعمليـات         

قــوة الــدفع الــيت نعتمــد علــى علينــا أيــضا أن امليدانيــة وأن نعمــق تلــك اإلصــالحات، بــل يــتعني 
 .صالالرتاع أنشوب حتققت يف جمال بناء السالم وأن نكثف جهودنا ملنع 

 ولــدينا الفرصــة أيــضا يف العــام املقبــل ألن نوطــد املكاســب الــيت حتققــت يف جمــال          - ١٤٥
إلرهـاب،  مكافحة اإلرهاب باختاذ خطـوات سـريعة حنـو تنفيـذ االسـتراتيجية العامليـة ملكافحـة ا        

 .٢٠٠٦وهي االستراتيجية الفارقة اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف عام 
وال بد لنـا مـن      .  وفيما يتعلق برتع السالح، يعد التحدي الذي نواجهه أعمق جذورا          - ١٤٦

اختاذ خطوات مبدئية للخروج من الطريق املسدود الذي بلغته حمافل نـزع الـسالح وصـكوكه                
 .خريةالرئيسية يف األعوام األ

واجلـرائم املرتكبـة    والـتطهري العرقـي     وال يزال خطر اإلبـادة اجلماعيـة وجـرائم احلـرب             - ١٤٧
وحيــدوين األمــل يف أن حنقــق يف العــام املقبــل تقــدما يف  . ضــمري اإلنــسانيةيــؤرقحبــق اإلنــسانية 
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العـاملي  االتفاق التارخيي بشأن مسؤولية احلماية الذي توصل إليه القادة يف مـؤمتر القمـة               إعمال  
 .٢٠٠٥لعام 
إن األمم املتحدة تتـصدى حاليـا لتحـديات عامليـة ال ميكـن ألي حكومـة أن تتـصدى                     - ١٤٨

وال يوجـد حتـد ُيـضارع     . ويتعني على املنظمة أن تواصل التصدي لتلك التحديات ،هلا مبفردها 
 لتحـدي  وسيكون العام املقبل عامـا حامسـا يف بـدء خطانـا حنـو التـصدي       .يف إحلاحه تغري املناخ

املـشاكل الـيت تواجـه    إن  .تفويـت هـذه الفرصـة   ميكننـا  وال   .تغري املناخ الذي ميس الوجود ذاته     
 مـن الواضـح أن      هغـري أنـ    .ال أعتقـد أنـه يـستحيل التغلـب عليهـا          ، إال أنـين     اجملتمع الدويل هائلـة   

ــة املــشتركة يتوقــف علــى اجلهــد اجلمــاعي لكــثري مــن األطــراف        إجيــاد حلــول ملــشاكلنا العاملي
 .الفاعلة، ومن بينها الدول األعضاء واجملتمع املدين والقطاع اخلاص

إن العامل حيتاج اليوم أكثـر مـن أي وقـت مـضى إىل جتديـد األمـم املتحـدة وتنـشيطها                       - ١٤٩
 أن تكون املنظمة قـادرة علـى التـصدي بـسرعة وفعاليـة لتحـديات                بوجي .وجعلها أكثر جتاوبا  
ولـن يتـسىن لنـا       . نسد الفجوة بني الكالم املنمق والواقع الفعلـي        وعلينا أن  .عاملنا الدائب التغري  

أن حنقق ذلك إال إذا أمكننا االتفاق يف العام املقبل على إصـالحات جوهريـة مـن أجـل إجـراء                     
حتــول يف قاعــدة املــوارد البــشرية باملنظمــة، وتعزيــز املــساءلة، واالرتقــاء بــآراء اإلدارة، واألخــذ 

 .يف تسيري األعمالبإجراءات وممارسات حديثة 

ولن أدخر وسـعا، بـصفيت األمـني العـام، يف العمـل علـى أداء الواجـب اجلليـل املنـوط                       - ١٥٠
ليتجـه سـعينا الـدؤوب     ف. وهو السعي إىل بلوغ املقاصد املكرسـة يف امليثـاق  ، أالباألمم املتحدة 

 ته وأعلى تطلعاتـه   أعظم احتياجا  مجيعا إىل جعل األمم املتحدة منظمة قادرة على أن تليب للعامل          
 .على حنو أفضل
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 املرفق األول
ــام        ــرات، عــ ــات واملؤشــ ــة والغايــ ــة لأللفيــ ــداف اإلمنائيــ : ٢٠٠٧األهــ

 إحصائية جداول
 

 ١اهلدف   
  القضاء على الفقر املدقع واجلوع  
 ١ الغاية  
  النـصف يف الفتـرة     إىليقل دخلهم اليومي عن دوالر واحد       ختفيض نسبة السكان الذين       

 ٢٠١٥  و١٩٩٠ني عامي  بما
 ١ املؤشر

 )أ، ب(اليوم يف واحد دوالرتقل قدرهتم الشرائية عن  الذين السكان  

 )النسبة املئوية(
 ٢٠٠٤ ١٩٩٩ ١٩٩٠ 

 ١٩,٢ ٢٣,٤ ٣١,٦ الناميةاملناطق 
 ١,٤ ٢,٠ ٢,٦ أفريقياال مش

 ٤١,١ ٤٥,٩ ٤٦,٨ الكربى الصحراء جنوبأفريقيا 
 ٨,٧ ٩,٦ ١٠,٣ الكارييب البحر ةومنطق الالتينيةأمريكا 
 ٩,٩ ١٧,٨ ٣٣,٠ آسياشرق 

 ٢٩,٥ ٣٣,٤ ٤١,١  آسياجنوب 
 ٦,٨ ٨,٩ ٢٠,٨  آسيا شرقجنوب 
 ٣,٨ ٢,٥ ١,٦ آسيا غرب

 ٠,٦ ٥,٥ ٠,٥ املستقلة الدولرابطة 
 ٠,٧ ١,٣ >٠,١ أوروبا شرق جنوب البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف

 
 

 .الدويل البنك لتعريف طبقا الدخل، املرتفعة داتاالقتصا باستثناء )أ( 
 .٢٠٠٧ أبريل/نيسان الدويل، البنكتقديرات  )ب( 
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 ٢املؤشر 
 )أ(نسبة فجوة الفقر  

 )النسبة املئوية(
 ٢٠٠٤ ١٩٩٠ 

 ٥,٤ ٩,٣ الناميةاملناطق 
 ٠,٢ ٠,٥ أفريقيامشال 

 ١٧,٥ ١٩,٥ الكربى الصحراء جنوبأفريقيا 
 ٣,٠ ٣,٥ الكارييب البحر ومنطقة يةالالتينأمريكا 
 ٢,١ ٨,٩ آسياشرق 

 ٦,٧ ١١,٠ آسياجنوب 
 ١,٥ ٥,١ آسيا شرقجنوب 
 ٠,٩ ٠,٤ آسياغرب 
 ٠,١ ٠,١ املستقلة الدولرابطة 

 ٠,٢ - أوروبا شرق جنوب يف انتقالية مبرحلة متر اليتالبلدان 
 

احلصول عليها بـضرب نـسبة الـسكان الـذين           ويتم مئوية، كنسبة عنهامعربا   الفقر حدة مدى تقيس )أ( 
يعيشون دون خط الفقر يف الفرق بني خط الفقر ومتوسط دخل السكان الذين يعيشون دون خـط                 

 .الدويل البنك لتعريف طبقا الدخل، املرتفعة االقتصاداتتستثىن من ذلك . الفقر
 

 ٣املؤشر 
 )أ(حصة أفقر مخس السكان يف االستهالك القومي  

 )ئويةالنسبة امل(
 ٢٠٠٤ ١٩٩٠ 

 ٣,٩ ٤,٦ الناميةاملناطق 
 ٦,٣ ٦,٢ أفريقيامشال 

 ٣,٤ ٣,٤ الكربى الصحراء جنوبأفريقيا 
 ٢,٧ ٢,٨ الكارييب البحر ومنطقة الالتينيةأمريكا 
 ٤,٥ ٧,١ آسياشرق 

 ٦,٧ ٧,٢ آسياجنوب 
 ٦,١ ٦,٢ آسيا شرقجنوب 
 ٥,٤ ٥,٩ آسياغرب 
 ٦,٢ ٧,٩ املستقلة الدولرابطة 

 ٧,٨ ٨,٣  أوروبا شرق جنوب يف انتقالية مبرحلة متر اليتالبلدان 
 

 .الدويل البنك لتعريف طبقا الدخل، املرتفعة االقتصاداتباستثناء  )أ( 
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 ٢الغاية   
ختفــيض نــسبة الــسكان الــذين يعــانون مــن اجلــوع إىل النــصف يف الفتــرة مــا بــني عــامي      

 ٢٠١٥  و١٩٩٠

 ٤ املؤشر
  اخلامسة سنقص الوزن بني األطفال دونانتشار نمدى   

 اجملموع )أ( 
 )النسبة املئوية(

 ٢٠٠٥ ١٩٩٠ 

 ٢٧ ٣٣ الناميةاملناطق 
 ٨ ١٠ أفريقيامشال 

 ٢٩ ٣٣ الكربى الصحراء جنوبأفريقيا 
 ٧ ١١ الكارييب البحر ومنطقة الالتينيةأمريكا 
 ٧ ١٩ آسياشرق 

 ٤٦ ٥٣ آسياجنوب 
 ٢٨ ٣٩ آسيا شرقجنوب 
 ٧ ١١ آسياغرب 

 - - أوقيانوسيا
  

 )٢٠٠٥-١٩٩٦ (اجلنس  نوعحسب )ب( 
 )النسبة املئوية(

 البنات: األوالد البنات األوالد 

 ٠,٩٦ ٢٨ ٢٧ الناميةاملناطق 
 ١,١٤ ٧ ٨ أفريقيامشال 

 ١,٠٧ ٢٧ ٢٩ الكربى الصحراء جنوبأفريقيا 
 ١,٠٠ ٨ ٨ الكارييب البحر ومنطقة الالتينيةأمريكا 
 ٠,٩١ ١١ ١٠ آسياشرق 

 ٠,٩٣ ٤٦ ٤٣ آسياجنوب 
 ١,٠٠ ٢٨ ٢٨ آسيا شرقجنوب 
 ١,٠٠ ١٤ ١٤ آسياغرب 

 - - - أوقيانوسيا
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 ٥ املؤشر
 ةائيالغذ الطاقة ستهالكال األدىن احلدالذين ال حيصلون على السكان 

 ).٢٠٠٦ عام رتقري من مستمدة البيانات. ال تتوافر أية بيانات عاملية أو إقليمية جديدة(
 )املئويةالنسبة (
 

 ٢٠٠٣‐١٩٩٢٢٠٠١‐١٩٩٠

٢٠١٧ الناميةاملناطق 
٤٤ أفريقيامشال 

٣٣٣١ الكربى الصحراء جنوبأفريقيا 
١٣١٠ يبيبالكار البحر ومنطقة الالتينيةأمريكا 
١٦١٢ آسياشرق 

٢٥٢١ آسياجنوب 
١٨١٢ آسيا شرقجنوب 
٦٩ آسيا غرب

١٥١٢ أوقيانوسيا
٧)أ(٧ املستقلة الدولرابطة 
٢٠)أ(١٦ آسيا، املستقلة الدولرابطة 
٣)أ(٤ أوروبا املستقلة، الدولرابطة 

٢,٥<)أ(٢,٥< املتقدمة النمواملناطق 
٢٢١٩ منوا البلدانأقل 

٣٨٣٦ الساحلية غري الناميةالبلدان 
٢٣١٩  الناميةغريةالص زريةجلاالدول 

 

 .١٩٩٥-١٩٩٣ الفترة إىل البياناتتشري  )أ( 
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 ٢ اهلدف  
 االبتدائي التعليم تعميمحتقيق   
 ٣ الغاية  
، ذكـورا وإناثـا، يف كـل مكـان مـن إمتـام مرحلـة التعلـيم االبتـدائي                    األطفـال كفالة متكن     

 ٢٠١٥حبلول عام 

 ٦املؤشر 
 دائياالبت التعليم يف القيد نسبةصايف   

 اجملموع )أ( 
 ) بالتعليم االبتدائي طفل بلغوا سن القيد١٠٠ بني كل  والثانويةعدد املقيدين باملدارس االبتدائية(

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤ ١٩٩٩-١٩٩٨ ١٩٩١-١٩٩٠ 

٨٢,٥٨٥,٠٨٨,٨ العامل
٨٠,٢٨٣,٥٨٧,٩ الناميةاملناطق 
٨٢,٠٨٩,٩٩٥,٣ أفريقيامشال 

٥٣,٧٥٧,٤٧٠,٤ كربىال الصحراء جنوبأفريقيا 
٨٦,٨٩٣,٨٩٦,٧ الكارييب البحر ومنطقة الالتينيةأمريكا 
٩٨,٦٩٩,٠٩٤,٩ آسياشرق 

٧٤,٥٨١,٣٩٠,٠ آسياجنوب 
٩٣,٨٩١,٨٩٣,٨ آسيا شرقجنوب 
٨٠,٨٨٤,٩٨٦,٤ آسياغرب 

٧٤,٦٨٠,٦٧٨,٤ أوقيانوسيا
٩٠,٣٨٧,١٩١,٧ املستقلة الدولابطة ر

٨٨,٦٩٣,٠٩٤,٠ آسيا املستقلة، لالدورابطة 
٩١,١٨٢,٨٨٩,٦ أوروبا املستقلة، الدولرابطة 

٩٧,٣٩٧,٣٩٦,٦ املتقدمة النمواملناطق 
٥٣,٠٥٩,٢٧٣,٦ منوا البلدانأقل 

٥٢,٨٦٢,١٧٢,٩ الساحلية غري الناميةالبلدان 
٦٨,٣٨٢,٨٨٢,٣ الصغريةاجلزرية  الناميةالدول 
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 اجلنس  نوعحسب  )ب( 
 )االبتدائية املدارس يف القيد سن بلغوا طفل ١٠٠ كل بني والثانوية االبتدائية باملدارس املقيدينعدد (
 ٢٠٠٥‐١٩٩٩٢٠٠٤‐١٩٩١١٩٩٨‐١٩٩٠
البنات األوالد البنات األوالد البنات األوالد 

٨٧,٨٧٧,٠٨٨,٠٨٢,٠٩٠,٦٨٧,٠ العامل
٨٦,٥٧٣,٨٨٦,٨٧٩,٩٨٩,٩٨٥,٧ الناميةاملناطق  
٨٩,٠٧٤,٧٩٣,٠٨٦,٦٩٧,٤٩٣,٢ أفريقيامشال  
٥٧,٦٤٩,٩٦٠,٥٥٤,٣٧٣,١٦٧,٥ الكربى الصحراء جنوبأفريقيا  
٨٧,٦٨٦,٥٩٤,٤٩٣,٢٩٦,٦٩٦,٧  الكارييبالبحر ومنطقة الالتينيةأمريكا  
١٠٠,٥٩٦,٦٩٨,٢٩٩,٨٩٤,٩٩٤,٩ آسياشرق  
٨٩,٢٥٨,٨٨٨,٧٧٣,٣٩٣,٤٨٦,٤ آسياجنوب  
٩٦,١٩٢,١٩٣,٦٩٠,٠٩٥,٠٩٢,٧ آسيا شرقجنوب  
٨٧,٤٧٣,٧٨٩,٥٨٠,٢٨٩,٦٨٣,٠ آسياغرب  
٧٨,٢٧٠,٦٨٢,٧٧٨,٣٨٢,١٧٤,٤ أوقيانوسيا 

٩٠,٦٩٠,١٨٧,٦٨٦,٦٩١,٧٩١,٦ املستقلة الدولرابطة 
٨٨,٩٨٨,٣٩٣,٥٩٢,٥٩٤,٤٩٣,٦ آسيا املستقلة، الدولرابطة  
٩١,٣٩٠,٩٨٣,٣٨٢,٢٨٩,٣٨٩,٨ أوروبا املستقلة، الدولرابطة  

٩٧,٢٩٧,٤٩٧,٣٩٧,٢٩٦,٣٩٦,٨ املتقدمة النمواملناطق 
٥٨,٦٤٧,٢٦٢,٩٥٥,٤٧٦,٤٧٠,٦ منوا البلدانأقل 

٥٧,١٤٨,٤٦٦,٤٥٧,٧٧٥,٧٧٠,١ الساحلية غري الناميةالبلدان 
٦٤,٤٧٢,٣٨٣,٥٨٢,٠٨٣,٨٨٠,٧ الصغريةاجلزرية  الناميةالدول 

 

 )أ (٧ املؤشر
نسبة التالميذ الذين يبدأون يف الـصف األول ويـصلون إىل الـصف النـهائي مـن التعلـيم                     

 االبتدائي
 ).ال تتوافر أي بيانات عاملية أو إقليمية(
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 )ب (٧ املؤشر
 )أ(االبتدائية املرحلة يفإمتام التعليم نسبة   

 
  ٢٠٠٥‐٢٠٠٤ ١٩٩٩‐١٩٩٨ 

 البناتاألوالداجملموع البناتاألوالداجملموع 

٨٢,٨٨٥,٨٧٩,٧٨٧,٦٨٩,٨٨٥,١ العامل
٨٠,٤٨٤,٠٧٦,٧٨٦,٠٨٨,٦٨٣,٤ الناميةاملناطق 
٨٦,٤٩٠,٢٨٢,٥٩٣,٩٩٦,٧٩١,١ أفريقيامشال 

٥٠,٧٥٥,١٤٦,٢٦٠,٨٦٥,٩٥٥,٦ الكربى الصحراء جنوبأفريقيا 
٩٦,٢٩٥,٧٩٦,٧٩٨,٥٩٧,٥٩٩,٥  الكارييبالبحر ومنطقة الالتينيةأمريكا 
١٠١,٨١٠١,٦١٠٢,٠١٠٠,١١٠٠,٣٩٩,٨ آسياشرق 

٧١,٢٧٨,٥٦٣,٤٨٤,١٨٧,٩٨٠,٠ آسياجنوب 
٨٨,٢٨٩,١٨٧,٣٩٤,٠٩٣,٨٩٤,٣ آسيا شرقجنوب 
٨٠,٧٨٦,٨٧٤,٢٨٥,١٩٠,٢٧٩,٨ آسياغرب 

٦٤,٥٦٥,٢٦٣,٧٦١,٤٦٤,٨٥٧,٧ أوقيانوسيا
٩٣,٣٩٣,٨٩٢,٨٩٧,١٩٧,٤٩٦,٨ املستقلة الدولرابطة 
٩٧,٧٩٨,٣٩٧,٢١٠١,٦١٠٢,٢١٠٠,٩ آسيا املستقلة، الدولرابطة 
٩٠,٩٩١,٣٩٠,٥٩٣,٨٩٣,٨٩٣,٧ أوروبا املستقلة، الدولرابطة 

٩٨,٧٩٨,١٩٩,٣٩٧,٧٩٨,٧٩٦,٧ املتقدمة النمواملناطق 
٤٨,٧٥٣,٢٤٤,٠٥٦,٨٦٠,٩٥٢,٦  منوا انالبلدأقل 

٥٥,٣٦١,٥٤٩,٠٦٢,٠٦٦,٧٥٧,٢ الساحلية غري الناميةالبلدان 
٧٣,٥٧٣,٢٧٣,٩٧٦,٠٧٦,٣٧٥,٧ الصغرية الناميةاجلزرية الدول 

 
 

جممـوع  ” : كما يلـي   االبتدائي، التعليم من النهائي الصف يف املقيدين عدد إمجايل خالل من حيسب )أ( 
 بالنـسبة  عنـه  معـربا  السن، عن النظر بصرف ،االبتدائي للتعليم النهائي بالصف اجلدد حقنيدد امللت ع

 Global Education“النـهائي  بالـصف  لاللتحـاق  املفترضـة  الـسن  بلغـوا  الـذين  الـسكان  مـن  املئويـة 

Digest 2004 (page 149)-Comparing Education Statistics Across the World, UNESCO 

Institute for Statistics.. 
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 ٨املؤشر 
ــالقراءة والكتابــة لــدى الــذين تتــراوح أعمــارهم بــني    معــ    عامــا، ٢٤ و ١٥دل اإلملــام ب

 )أ(ذكورا وإناثا
 )والكتابة القراءة يستطيعونللذين  املئويةالنسبة (
 )أ(٢٠٠٤‐١٩٩٥ )أ(١٩٩٤‐١٩٨٤  

 اإلناث الذكور  اجملموع  اإلناث الذكور  اجملموع   

 ٨٤,٤ ٩٠,٣ ٨٧,٤ ٧٩,٢ ٨٧,٨ ٨٣,٥ العامل
 ٨١,٤ ٨٨,٥ ٨٥,٠ ٧٥,٠ ٨٥,٤ ٨٠,٢ الناميةاملناطق 

 ٧٨,٤ ٨٩,٩ ٨٤,٣ ٥٦,٣ ٧٦,٧ ٦٦,٧ أفريقيامشال  
 ٦٣,٨ ٧٢,٢ ٦٧,٨ ٥٨,٤ ٧١,٠ ٦٤,٤ الكربى الصحراء جنوب أفريقيا

ــا  ــةأمريكـ ــة الالتينيـ ــر ومنطقـ البحـ
 ٩٦,٥ ٩٥,٦ ٩٦,٠ ٩٤,٢ ٩٣,٣ ٩٣,٧ الكارييب
 ٩٨,٥ ٩٩,٢ ٩٨,٩ ٩١,٨ ٩٧,١ ٩٤,٥ آسياشرق 

 ٦٦,٦ ٨٢,١ ٧٤,٦ ٤٩,١ ٧١,٦ ٦٠,٧ آسياجنوب  
 ٩٦,٠ ٩٦,٤ ٩٦,٢ ٩٣,٩ ٩٥,٩ ٩٤,٩ آسيا شرقجنوب 
 ٨٨,٠ ٩٥,٥ ٩١,٨ ٨٢,٩ ٩٣,٨ ٨٨,٥ آسياغرب 

 ٧٠,٥ ٧٤,٩ ٧٢,٨ ٧٠,٦ ٧٥,٣ ٧٣,٠ أوقيانوسيا
 ٩٩,٨ ٩٩,٧ ٩٩,٧ ٩٩,٦ ٩٩,٧ ٩٩,٧ املستقلة الدولرابطة 
 ٩٩,٧ ٩٩,٨ ٩٩,٨ ٩٩,٧ ٩٩,٧ ٩٩,٧ آسيا ،املستقلة الدولرابطة 
 ٩٩,٨ ٩٩,٧ ٩٩,٧ ٩٩,٦ ٩٩,٧ ٩٩,٦ أوروبا املستقلة، الدولرابطة 

 ٩٩,٤ ٩٩,٤ ٩٩,٤ ٩٩,٤ ٩٩,٤ ٩٨,٧ املتقدمة النمواملناطق 
 ٥٧,١ ٦٧,٩ ٦٢,٣ ٤٩,١ ٦٤,٠ ٥٦,٣ منوا البلدانأقل 

 ٦٠,٢ ٦٧,٥ ٦٣,٦ ٥٤,٨ ٦٦,٤ ٦٠,٣ النامية الساحلية غريالبلدان 
 ٨٦,٦ ٨٦,٤ ٨٦,٥ ٨٥,٤ ٨٦,٠ ٨٥,٧ النامية الصغريةاجلزرية الدول 

 
 

 بلـد  لكـل  مـسجلة  فرةامتـو  قيـاس  نقطـة  آلخر مرجح متوسط أساس على اإلقليمية املعدالت حتسب )أ( 
 الـيت  للبلـدان  بالنـسبة  لإلحـصاء  اليونـسكو  معهـد  تقـديرات خدمت  اسـتُ  .املرجعيـة  الفترة يف إقليم أو
 .بشأهنا بيانات تتوافر ال



 املرفقات
 

51 07-49445 
 

 ٣اهلدف   
 تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة  
 ٤الغاية   
 يكـون  أن ويفـضل  والثـانوي،  االبتـدائي  التعلـيم  يف اجلنـسني  بـني  التفـاوت  علـى القضاء    

 ٢٠١٥ عام يتجاوز ال موعد يف التعليم مستويات مجيع ويف ،٢٠٠٥ عام حبلول ذلك
 ٩ املؤشر

  والعايل والثانوي االبتدائي التعليم يفالبنات إىل األوالد نسبة   
 )معدالت القيد اإلمجايل(

  االبتدائي التعليم ) أ( 
 

 ٢٠٠٥ ١٩٩٩ ١٩٩١ 
 ٠,٩٥ ٠,٩٢ ٠,٨٩ العامل

 ٠,٩٤ ٠,٩١ ٠,٨٧ الناميةاملناطق 
 ٠,٩٣ ٠,٩٠ ٠,٨٢ أفريقيامشال 

 ٠,٨٩ ٠,٨٦ ٠,٨٤ الكربى اءالصحر جنوبأفريقيا 
 ٠,٩٦ ٠,٩٧ ٠,٩٧ الكارييب البحر ومنطقة الالتينيةأمريكا 
 ٠,٩٩ ١,٠١ ٠,٩٣ آسياشرق 

 ٠,٩٣ ٠,٨٢ ٠,٧٦ آسياجنوب 
 ٠,٩٧ ٠,٩٦ ٠,٩٦ آسيا شرقجنوب 
 ٠,٩١ ٠,٨٧ ٠,٨٣ آسياغرب 

 ٠,٩١ ٠,٩٥ ٠,٩٢ أوقيانوسيا
 ٠,٩٩ ٠,٩٩ ٠,٩٩  املستقلة الدولرابطة 
 ٠,٩٩ ٠,٩٩ ٠,٩٩ آسيا املستقلة، الدولة رابط

 ١,٠٠ ٠,٩٩ ١,٠٠ أوروبا املستقلة، الدولرابطة 
 ٠,٩٩ ١,٠٠ ٠,٩٩ املتقدمة النمواملناطق 

 ٠,٨٩ ٠,٨٥ ٠,٧٩ منوا البلدانأقل 
 ٠,٨٩ ٠,٨٣ ٠,٨٢ الساحلية غري الناميةالبلدان 

 ٠,٩٥ ٠,٩٦ ٠,٩٦ الصغرية الناميةاجلزرية لدول ا
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 الثانويالتعليم  ) ب( 
 

 ٢٠٠٥ ١٩٩٩ 

 ٠,٩٤ ٠,٩١ العامل

 ٠,٩٣ ٠,٨٩ الناميةاملناطق 

 ٠,٩٧ ٠,٩٣ أفريقيامشال 

 ٠,٨٠ ٠,٨٢ الكربى الصحراء جنوبأفريقيا 

 ١,٠٨ ١,٠٧ الكارييب البحر ومنطقة الالتينيةأمريكا 

 ١,٠٠ ٠,٩٥ آسياشرق 

 ٠,٨٣ ٠,٧٤ آسياجنوب 

 ١,٠١ ٠,٩٧ آسيا شرقجنوب 

 ٠,٨٤ ٠,٨١ آسياغرب 

 ٠,٩٢ ٠,٩٤ أوقيانوسيا

 ٠,٩٧ ٠,٩٩ املستقلة الدولرابطة 

 ٠,٩٥ ٠,٩٦ آسيا املستقلة، الدولرابطة 

 ٠,٩٧ ١,٠٠ أوروبا املستقلة، الدولرابطة 

 ١,٠٠ ١,٠٠ املتقدمة النمواملناطق 

 ٠,٨١ ٠,٧٧ منوا البلدانأقل 

 ٠,٨٢ ٠,٨١ الساحلية غري الناميةالبلدان 

 ١,٠٤ ١,٠٦ الصغرية النامية زريةاجلالدول 
 

 العايلالتعليم  ) ج( 
 

 ١٩٩٩٢٠٠٥ 

 ٠,٩٦١,٠٥ العامل
 ٠,٧٨٠,٩١ الناميةاملناطق 
 ٠,٦٩١,٠٢ أفريقيامشال 

 ٠,٦٩٠,٦٣ الكربى الصحراء جنوبأفريقيا 
 ١,١٢١,١٧ الكارييب البحر ومنطقة الالتينيةأمريكا 
 ٠,٥٥٠,٩٠ آسياشرق 

 ٠,٦٣٠,٧٤ آسياجنوب 
 ٠,٩٢٠,٩٩ آسيا شرقجنوب 
 ٠,٨٢٠,٨٩ آسياغرب 

 ٠,٦٩٠,٩٠ أوقيانوسيا
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 ١٩٩٩٢٠٠٥ 

 ١,٢٠١,٢٩ املستقلة الدولرابطة 
 ٠,٨٩١,٠٥ آسيا املستقلة، الدولرابطة 
 ١,٢٧١,٣٣ أوروبا املستقلة، الدولرابطة 

 ١,١٩١,٢٨ املتقدمة النمواملناطق 
 ٠,٥٧٠,٦٣ امنو البلدانأقل 

 ٠,٧٤٠,٨٥ الساحلية غري الناميةالبلدان 
 ١,٢١١,٦٠ الصغرية زريةاجل الناميةالدول 

  
 ١٠املؤشر 

  عاما٢٤  و١٥ممن يلمون بالقراءة والكتابة وتتراوح أعمارهم بني النساء إىل الرجال نسبة   

 .)الوثيقة آخر يف احلواشيانظر . بيانات أي تقدم مل(
 

 ١١املؤشر 
 صيب املرأة من العمل بأجر يف القطاع غري الزراعين  

 )النسبة املئوية(
 
 ١٩٩٠ ٢٠٠٥٢٠٠٠١٩٩٥ 

 ٣٨,٩ ٣٥,٦٣٦,٧٣٧,٨ العامل
 ٢٠,١ ١٩,٨١٩,٨١٨,٦ أفريقيامشال 

 ٣١,٦ ٢٨,٠٢٩,١٣٠,٣ الكربى الصحراء جنوبأفريقيا 
 ٤٢,١ ٣٧,٢٣٨,٦٤٠,٤ الكارييب البحر ومنطقة الالتينيةأمريكا 
 ٤٠,٥ ٣٧,٨٣٨,٨٣٩,٥ آسياشرق 

 ١٨,١ ١٣,١١٤,٩١٦,٧ آسياجنوب 
 ٣٨,٧ ٣٧,٥٣٧,٠٣٨,٦ آسيا شرقجنوب 
 ٢١,٢ ١٦,٣١٧,٩١٩,٤ آسياغرب 

 ٣٧,٨ ٢٨,٥٣١,٧٣٥,٢ أوقيانوسيا
 ٥١,٢ ٤٨,٨٤٩,٣٥٠,٢ املستقلة الدولرابطة 

 ٤٦,٦ ٤٣,٥٤٤,٨٤٥,٧  املتقدمة النمواملناطق 
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 ١٢املؤشر 
 )أ(املقاعد اليت تشغلها املرأة يف الربملانات الوطنية  

 )النسبة املئوية(
 

)ب(٢٠٠٧ ١٩٩٠١٩٩٧٢٠٠٢   

 ١٧,١ ١٢,٨١١,٤١٣,٨ العامل
 ١٥,٧ ١٠,٤١٠,١١٢,١ الناميةاملناطق 
 ٨,١ ٢,٦١,٨٢,٢ أفريقيامشال 

 ١٦,٦ ٧,٢٩,٠١٢,٠  الكربى الصحراء جنوبأفريقيا 
 ٢٠,٥ ١١,٩١٢,٤١٥,٧ الكارييب البحر ومنطقة الالتينيةأمريكا 
 ١٩,٥ ٢٠,٢١٩,٣٢٠,٢ آسياشرق 

 ١٣,٠ ٥,٧٥,٩٤,٩  آسياجنوب 
 ١٦,٧ ١٠,٤١٠,٨١٣,٩ آسيا شرقجنوب 
 ٧,٩ ٤,٦٣,٠٥,٢  آسياغرب 

 ٢,٦ ١,٢١,٦٢,٤  أوقيانوسيا
 ١١,٥ ٦,٢٨,٦- املستقلة الدولرابطة 
 ١٠,٤ ٧,٠٨,٨- آسيا املستقلة، الدولرابطة 
 ١٢,٤ ٥,٤٨,٤- أوروبا املستقلة، الدولرابطة 

 ٢١,٨ ١٦,٣١٥,٦١٩,١ املتقدمة النمواملناطق 
 ١٦,٢ ٧,٣٧,٣١٠,٤ منوا البلدانأقل 

 ١٧,٥ ١٤,٠٦,٦١٠,٧ الساحلية غري الناميةالبلدان  
 ١٩,١ ١٥,٢١١,٣١٤,٢ الصغرية زريةاجل الناميةالدول 

 
 

 .جملس تشريعي واحد أو جملس نواب فقط )أ( 
 .٢٠٠٧ يناير/الثاين كانون ٣١حىت  )ب( 
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 ٤اهلدف   
 األطفال وفيات معدلخفض   

 

 ٥الغاية   
 ١٩٩٠خفض معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة مبقدار الثلثني يف الفترة مـا بـني         

 ٢٠١٥ و
 ١٣املؤشر 

 اخلامسةمعدل وفيات األطفال دون سن   
 
 )األحياء املواليد من ١٠٠٠ لكل(
 

 ٢٠٠٥ ١٩٩٠ 

 ٧٦ ٩٥ العامل
 ٨٣ ١٠٦ الناميةاملناطق 
 ٣٥ ٨٨ أفريقيامشال 

 ١٦٦ ١٨٥ الكربى الصحراء جنوبأفريقيا 
 ٣١ ٥٤ الكارييب البحر ومنطقة الالتينيةأمريكا 
 ٢٧ ٤٨ آسياشرق 

 ٨٢ ١٢٦ آسياجنوب 
 ٤١ ٧٨ آسيا شرقجنوب 
 ٥٥ ٦٨ آسياغرب 

 ٦٣ ٨٠ أوقيانوسيا
 ٤٠ ٤٩ املستقلة الدولرابطة 
 ٧٢ ٨١ آسيا املستقلة، الدولرابطة 
 ١٧ ٢٧ أوروبا املستقلة، الدولرابطة 

 ٦ ١٢ املتقدمة النمواملناطق 
 ١٧ ٢٩  أوروبا شرق جنوب يف انتقالية مبرحلة متر اليتالبلدان 
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 ١٤املؤشر 

 )أ(معدل وفيات األطفال  

 ) األحياء املواليد من ١٠٠٠ لكل(
 

 ٢٠٠٥ ١٩٩٠ 

 ٥٢ ٦٥ العامل
 ٥٧ ٧١ الناميةاملناطق 
 ٣٠ ٦٦ أفريقيامشال 

 ٩٩ ١١٠ الكربى الصحراء جنوبأفريقيا 
 ٢٦ ٤٣ الكارييب البحر ومنطقة الالتينيةأمريكا 
 ٢٣ ٣٧ آسياشرق 

 ٦٢ ٨٧ آسياجنوب 
 ٣١ ٥٣ آسيا شرقجنوب 
 ٤٥ ٥٣ آسياغرب 

 ٤٧ ٥٩ أوقيانوسيا
 ٣٣ ٣٩ املستقلة الدولرابطة 
 ٦٠ ٦٧ آسيا املستقلة، الدولرابطة 
 ١٤ ٢١ أوروبا املستقلة، الدولرابطة 

 ٥ ١٠ املتقدمة النمواملناطق 
 ١٤ ٢٥  أوروبا شرق جنوب يف انتقالية مبرحلة متر اليتالبلدان 

 

 .قبل بلوغ عامهم األول )أ( 
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 ١٥املؤشر 
 )أ(طفال البالغون عاما واحدا واحملصنون ضد احلصبةاأل  

 )املئويةالنسبة (
 

 ٢٠٠٥ ١٩٩٠ 

 ٧٧ ٧٣ العامل
 ٧٥ ٧١ الناميةاملناطق 
 ٩٥ ٨٥ أفريقيامشال 

 ٦٤ ٥٧  الكربى الصحراء جنوبأفريقيا 
 ٩٢ ٧٦ الكارييب البحر ومنطقة الالتينيةأمريكا 
 ٨٧ ٩٨ )ب(آسياشرق 

 ٦٥ ٥٧  آسياجنوب 
 ٨٠ ٧٢ آسيا شرقجنوب 
 ٩١ ٨٠  آسياغرب 

 ٦٣ ٧٠  أوقيانوسيا
 ٩٨ ٨٥ املستقلة الدولرابطة 

 ٩٣ ٨٤ الناميةاملناطق 
 ٩٦ ٩٣  أوروبا شرق جنوب يف انتقالية مبرحلة متر اليتالبلدان 

 

رعة كبرية واحد  شهرا والذين تلقوا ج٢٣ و ١٢النسبة املئوية لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بني  )أ( 
 .على األقل من اللقاح املضاد للحصبة

 الفتـرة  يف يف الصني    التغطية حساب منهجيات يف اختالفات إىلاملسجل يف معظمه     االخنفاض رجعي )ب( 
 . ٢٠٠٥ إىل ١٩٩٠ من
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 ٥اهلدف   
 حتسني صحة األمهات  

 
  ٦الغاية   
 ١٩٩٠الفتـــرة بـــني عـــامي ع يف ختفـــيض نـــسبة الوفيـــات النفاســـية مبقـــدار ثالثـــة أربـــا   

 ٢٠١٥ و
 
 ١٦ملؤشر ا

 )أ(نسبة الوفيات النفاسية  
 ).٢٠٠٥البيانات مستمدة من تقرير عام . ال تتوافر أية بيانات عاملية أو إقليمية جديدة(
 

 ٢٠٠٠ 

 ٤٠٠ العامل

 ٤٥٠ الناميةاملناطق 
 ١٣٠ أفريقيامشال 

 ٩٢٠ الكربى الصحراء جنوبأفريقيا 

 ١٩٠ الكارييب البحر ومنطقة ينيةالالتأمريكا 

 ٥٥ آسياشرق 

 ٥٤٠ آسياجنوب 

 ٢١٠ آسيا شرقجنوب 

 ١٩٠ آسياغرب 

 ٢٤٠ أوقيانوسيا

 ٦٨ املستقلة الدولرابطة 

 ١٤ املتقدمة النمواملناطق 
 

 . من املواليد األحياء١٠٠ ٠٠٠الوفيات النفاسية لكل  )أ( 
 



 املرفقات
 

59 07-49445 
 

 ١٧ؤشر امل
 اف موظفني طبيني مهرةالوالدات اليت جرت حتت إشر  

  )املئويةالنسبة (

 ٢٠٠٥ ١٩٩٠ 

 ٥٩ ٤٧ العامل
 ٥٧ ٤٣ الناميةاملناطق 
 ٧٥ ٤٠ أفريقيامشال 

 ٤٥ ٤٢ الكربى الصحراء جنوبأفريقيا 
 ٨٩ ٧٢ الكارييب البحر ومنطقة الالتينيةأمريكا 
 ٨٣ ٥١ آسياشرق 

 ٣٨ ٣٠ آسياجنوب 
 ٦٨ ٣٨ آسيا شرقجنوب 
 ٦٦ ٦٠ آسياغرب 

 - - أوقيانوسيا
 ٩٨ ٩٩ املستقلة الدولرابطة 
 ٩٣ ٩٧ آسيا املستقلة، الدولرابطة 
 ٩٩ ٩٩ أوروبا املستقلة، الدولرابطة 

 - - املتقدمة النمواملناطق 
    ٩٨ ٩٦  أوروبا شرق جنوب يف انتقالية مبرحلة متر اليتالبلدان 

 )أ(ج١٩ؤشر امل
 )ب(احلمل منع وسائل انتشارمعدل   

 )النسبة املئوية(
 
 ٢٠٠٥ ١٩٩٠ 

 ٦٣,٥ ٥٤,٦ العامل
 ٦٢,٧ ٥٢,٠ الناميةاملناطق 
 ٥٩,١ ٤١,٧ أفريقيامشال 

 ٢١,٣ ١٢,٣ الكربى الصحراء جنوبأفريقيا 
 ٧١,٥ ٦٢,٤ الكارييب البحر ومنطقة الالتينيةأمريكا 
 ٨٩,٤ ٧٧,٩ آسياشرق 

 ٥٤,٠ ٤٠,٢ آسياجنوب 
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 ٢٠٠٥ ١٩٩٠ 

 ٥٩,٧ ٤٧,٠ آسيا شرقجنوب 
 ٤٩,٧ ٥٠,١ آسياغرب 

 - - أوقيانوسيا
 - - املستقلة الدولرابطة 
 ٦٠,٥ ٥٠,٤ آسيا املستقلة، الدولرابطة 
 ٦٣,٣ ٦٢,٧ أوروبا املستقلة، الدولرابطة 

   ٦٨,٤ ٦٩,٨ املتقدمة النمواملناطق 
 الوكــاالت بــني املــشترك الفريــق عليــه اتفــق حــسبما ٥ اهلــدف إىل ٦ اهلــدف مــن املؤشــر هــذا ُنقــل )أ( 

 .٢٠٠٧ مارس/آذار يف لأللفية اإلمنائية األهداف مبؤشرات املعين واخلرباء
 والالئـي    سـنة  ٤٩  و ١٥لنساء املتزوجات أو املرتبطات الاليت تتراوح أعمـارهن بـني           لالنسبة املئوية    )ب( 

 .يستخدمن وسائل منع احلمل
  

 ٦اهلدف   
 األمراض  واملالريا وغريمها مناإليدز/مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية  

 
  ٧لغاية ا  
 وبدء احنساره ٢٠١٥ عام حبلول اإليدز/البشرية املناعة نقص فريوس انتشاروقف   

 
 ١٨املؤشر 

 انتشار فريوس نقص املناعة البشرية   
 )النسبة املئوية(
 

 ٢٠٠٦ ٢٠٠٢ ١٩٩٠ 

 

ــة ــسبة املئويــــ  النــــ
ــدرة ــشار املقـ  النتـ

فــــــريوس نقــــــص 
 املناعـــــة البـــــشرية

ــار  لـــــــدى الكبـــــ
)٤٩‐١٥ ( 

 بفريوس املصابات
 املناعــــــة نقــــــص
 سـن  وقف البشرية
 نـــسبة (عامـــا ١٥
 )مئوية

ــة ــسبة املئويــــ  النــــ
ــدرة ــشار املقـ  النتـ
 نقــــــص فــــــريوس
 البـــــشرية املناعـــــة
ــار لـــــــدى  الكبـــــ

)٤٩‐١٥ ( 

 بفريوس املصابات
 املناعــــــة نقــــــص
 سـن  فوق البشرية
 نـــسبة (عامـــا ١٥
 )مئوية

ــة ــسبة املئويــــ  النــــ
ــدرة ــشار املقـ  النتـ
 نقــــــص فــــــريوس
 البـــــشرية املناعـــــة
ــار لـــــــدى  الكبـــــ

)٤٩‐١٥ ( 

 بفريوس املصابات
 املناعــــــة  نقــــــص
 سـن  فوق البشرية
 نـــسبة (عامـــا ١٥
 )مئوية

 ٥٠ ١,١ ٥٠ ١,١ ٤٧ ٠,٣ الناميةاملناطق 
 ٢٣ ٠,١ ١٨ ٠,١< ٠,١< ٠,١< أفريقيامشال 

 ٥٩ ٥,٧ ٥٨ ٥,٩ ٥٤ ٢,٠ الكربى الصحراء جنوبأفريقيا 
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 ٢٠٠٦ ٢٠٠٢ ١٩٩٠ 

 

ــة ــسبة املئويــــ  النــــ
ــدرة ــشار املقـ  النتـ

فــــــريوس نقــــــص 
 املناعـــــة البـــــشرية

ــار  لـــــــدى الكبـــــ
)٤٩‐١٥ ( 

 بفريوس املصابات
 املناعــــــة نقــــــص
 سـن  وقف البشرية
 نـــسبة (عامـــا ١٥
 )مئوية

ــة ــسبة املئويــــ  النــــ
ــدرة ــشار املقـ  النتـ
 نقــــــص فــــــريوس
 البـــــشرية املناعـــــة
ــار لـــــــدى  الكبـــــ

)٤٩‐١٥ ( 

 بفريوس املصابات
 املناعــــــة نقــــــص
 سـن  فوق البشرية
 نـــسبة (عامـــا ١٥
 )مئوية

ــة ــسبة املئويــــ  النــــ
ــدرة ــشار املقـ  النتـ
 نقــــــص فــــــريوس
 البـــــشرية املناعـــــة
ــار لـــــــدى  الكبـــــ

)٤٩‐١٥ ( 

 بفريوس املصابات
 املناعــــــة  نقــــــص
 سـن  فوق البشرية
 نـــسبة (عامـــا ١٥
 )مئوية

ــةاأمريكــا   البحــر ومنطقــة لالتيني
 ٣٣ ٠,٦ ٣٢ ٠,٥ ٢٦ ٠,٢  الكارييب

 ٢٨ ٠,١ ٢٢ ٠,١ ١٥ ٠,١< آسياشرق 
 ٢٨ ٠,٧ ٢٧ ٠,٦ ٢١ ٠,١ آسياجنوب 
 ٣٣ ٠,٥ ٣٣ ٠,٤ ١٣ ٠,١ آسيا شرقجنوب 
 ٢٠ ٠,١ ١٦ ٠,١< ٠,١< ٠,١<  آسياغرب 

 ٥٩ ١,٥ ٥٥ ١,٢ ٢٣ ٠,١<  أوقيانوسيا
 ٢٥ ٠,٢ )أ( ٠,١ )أ( ٠,١< آسيا املستقلة، الدولرابطة 
 ٣١ ١,٣ ٣٠ ٠,٩ ١٩ ٠,١< أوروبا املستقلة، الدولرابطة 

 ٣٠ ٠,٧ ٣٠ ٠,٥ ١٦ ٠,١<  النمو املتقدمةاملناطق 
 

 عـن  بيانـات  تتـوافر  وال قريـب  عهـد  منذ إال املنطقة هذه يف األوبئة تظهر ملإذ   بيانات، ةأي تتوافرال   )أ( 
 .سابقة سنوات
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 )أ (١٩ املؤشر
 )أ()٢٠٠٥-١٩٩٩( املخاطر عايل جنسي اتصال آخر يف الرفاالتام استخد  

 
 الرجال النساء 

 
ــدد  ــدانعـ ــيت  البلـ الـ
 ُدرست

الـــيت  املئويـــةالنـــسبة 
ــتخدمت  اســـــــــــــــــ

  الرفاالت
ــدد  ــدانعـ ــيت  البلـ الـ
 ُدرست

الـــيت  املئويـــةالنـــسبة 
ــتخدمت  اســـــــــــــــــ

  الرفاالت

 ٤٣ ٢٤ ٢٨ ٢٤ الكربى الصحراء جنوبأفريقيا 

 ٥٩ ١ ٥١ ١ آسياجنوب 

 ٥٤ ٣ - - آسيا املستقلة، الدولرابطة 
 

ــراوح أعمــارهم بــني  للنــساء والرجــالالنــسبة املئويــة  )أ(   باســتعمال عامــا وأفــادوا ٢٤  و١٥ الــذين تت
بـني   ،الرفاالت أثناء اتصال جنسي مع شريك جنسي غري منتظم خالل األشهر اإلثين عـشر املاضـية              

 البيانـات تتعلـق   .ا النوع خالل األشهر اإلثـين عـشر املاضـية   أولئك الذين كان لديهم شريك من هذ     
 . احملددةالفترة خالل بيانات عنها تتوفر سنة بآخر

 

 )ب (١٩شر املؤ
 وشاملة صحيحة معرفة لديهم ممن عاما ٢٤ و ١٥ بني أعمارهم تتراوح الذينالسكان    

 )أ()٢٠٠٥-١٩٩٩ (زاإليد/البشرية املناعة نقص فريوس عن

 

 رجالال النساء 

 
الــيت  البلــدانعــدد 
 ُدرست

 ملــــن  املئويــــة النــــسبة 
 شاملة معرفة لديهم

الــيت  البلــدانعــدد 
 ُدرست

ــسبة  ــةالنــ ــن املئويــ  ملــ
شاملة معرفة لديهم

 ٣١ ٢٠ ٢٤ ٣٥ الكربى الصحراء جنوبأفريقيا 

 ١٧ ١ ٢١ ١ آسياجنوب 

 - - ١٨ ٣ آسيا شرقجنوب 

 - - ٦ ٥ آسيا املستقلة، الدولرابطة 
 

النسبة املئوية للشابات والشبان الذين لـديهم إملـام بـالطريقتني الرئيـسيتني ملنـع انتقـال فـريوس نقـص                      )أ( 
ومها استخدام الرفاالت واالقتـصار علـى شـريك واحـد           (املناعة البشرية عن طريق االتصال اجلنسي       

يعرفـون أن  ولـي  رين اخلاطئني الشائعني على الصعيد احمل   ، والذين يرفضون التصوّ   )خملص غري مصاب  
تتعلـق البيانـات بـآخر سـنة تتـوفر عنـها             . ميكن أن ينتقل إليهم من شخص يبدو بصحة جيدة         اإليدز
 . خالل الفترة احملددةبيانات
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 ٢٠املؤشر 
إىل غـري اليتـامى     ) عامـا  ١٤  و ١٠الـذين تتـراوح أعمـارهم بـني         (نسبة التحـاق اليتـامى        

 )أ()٢٠٠٥-١٩٩٥(باملدارس 
 باملدارس لتحاقالانسبة  بيانات عنها يت تتوافرال البلدانعدد  

 ٠,٨٤ ٣٧الكربى الصحراء جنوبأفريقيا 
 

 إىل ،البيولوجيـون  وأمهـاهتم  آبـاؤهم  تـويف  الـذين امللتحقني حاليا باملـدارس مـن األطفـال          معدلنسبة   )أ( 
 والـذين  ،احلياة قيد على وأمهاهتم آباؤهم زال ال الذين معدل امللتحقني حاليا باملدارس من األطفال     

 عنـها  تتـوفر  سـنة  آخـر إىل   البيانـات  تـشري  .األقـل  علـى  البيولـوجيني  آبـائهم  أحـد  مـع  حاليا يعيشون
 .احملددة الفترة يف بيانات

   
 ٨الغاية   
 وبـدء احنـسارها    ٢٠١٥ عـام  حبلول الرئيسية األمراض من وغريها املالريا انتشاروقف    

 التاريخ ذلك من اعتبارا
  

 ٢١ املؤشر
 باملالريا املرتبطة والوفيات اإلصابةمعدالت   

    )جديدة إقليمية أو عاملية بيانات ةأي تتوافرال (
 ٢٢املؤشر 

 احلـشرات  مـن  للوقايـة  جةمعالَ ناموسيات حتت ينامون الذين اخلامسة سن دوناألطفال    
  للمالريا مضادة مناسبة بأدوية ويعاجلون حبمى املصابوناألطفال و

  احلــــشرات مــــن للوقايــــة جــــةمعالَ ناموســــيات حتــــت ينــــامون الــــذين نــــسبة املئويــــةال )أ( 
)٢٠٠٦-١٩٩٩(. 

 ٥ )بلدا ٣٥ (الكربى الصحراء جنوبأفريقيا 
 ٤  )بلدان ٤ (آسيا شرقجنوب 
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 للمالريـــا مـــضادة بأدويـــة جونيعـــالَ والـــذين حبمـــى املـــصابني ألطفـــالالنـــسبة املئويـــة ل )ب( 
)٢٠٠٦-٢٠٠٠( 

 
 ٢٢ )بلدا ٤٦ (الناميةق املناط

 ٤٠ )بلدا ٣٦ (الكربى الصحراء جنوبأفريقيا 
 ١٢ )اهلند واحد؛ بلد (آسياجنوب 
 ٢ )بلدان ٥ (آسيا شرقجنوب 

  
 ٢٣ املؤشر

 )أ() من السكان١٠٠ ٠٠٠لكل (معدالت اإلصابة بداء السل وانتشاره والوفاة بسببه   
 )عدد احلاالت اجلديدة (اإلصابة )أ( 

 
 ٢٠٠٥ ٢٠٠٠ ١٩٩٠ 

 ١٢٧ ١٢٧ ١٢١ العامل
 ١٤٩ ١٥٠ ١٤٨ الناميةاملناطق 

 ٤٤ ٥٠ ٥٤ أفريقيامشال 

 ٢٨١ ٢٥٣ ١٤٨ الكربى الصحراء جنوبأفريقيا 

 ٥٧ ٦٨ ١٠٠ ييبالكار البحر ومنطقة الالتينيةأمريكا 

 ١٠١ ١٠٦ ١١٦ آسياشرق 

 ١٦٢ ١٦٥ ١٧١ آسياجنوب 

 ٢١٥ ٢٣١ ٢٧٢ آسيا شرقجنوب 

 ٣٩ ٤٤ ٥٤ آسياغرب 

 ١٧٩ ١٨٦ ٢٠١ أوقيانوسيا

 ١٠٩ ١١١ ٥١ املستقلة الدولرابطة 

 ١١٦ ١٠٤ ٦٠ آسيا، املستقلة الدولرابطة 

 ١٠٧ ١١٣ ٤٨ أوروبا املستقلة، الدولرابطة 

 ١٦ ١٩ ٢٦ املتقدمة النمواملناطق 

 ٧٩ ٨٤ ٦١ البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق أوروبا
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 )عدد احلاالت املسجلة( االنتشار )ب( 
 

 ٢٠٠٥ ٢٠٠٠ ١٩٩٠ 
 ٢١٣ ٢٦٥ ٢٩٢ العامل

 ٢٥٥ ٣٢١ ٣٦٧ الناميةاملناطق 
 ٤٤ ٥٣ ٥٩ أفريقيامشال 

 ٤٩٠ ٤٨٢ ٣٣١ الكربى الصحراء جنوبأفريقيا 

 ٧٦ ٩٨ ١٥٦ ييبالكار البحر ومنطقة الالتينيةأمريكا 

 ٢٠٤ ٢٦٧ ٣١٩ آسياشرق 

 ٢٩٠ ٤٢٧ ٥٣١ آسياجنوب 

 ٢٧٤ ٣٣٧ ٤٨٥ آسيا قشرجنوب 

 ٥٦ ٦٣ ٩٢ آسياغرب 

 ٣٤١ ٤٥٧ ٥٩٠ أوقيانوسيا

 ١٣٧ ١٦٣ ٨٣ املستقلة الدولرابطة 

 ١٤٠ ١٣٩ ١٠٠ آسيا، املستقلة الدولرابطة 

 ١٣٦ ١٧١ ٧٨ أوروبا املستقلة، الدولرابطة 

 ١٦ ٢٢ ٣١ املتقدمة النمواملناطق 

 ٨٨ ١٢٣ ١٠٢ وروباالبلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق أ
   

 الوفيات )ج( 
 

 ٢٠٠٥ ٢٠٠٠ ١٩٩٠ 
 ٢١ ٢٦ ٢٧ العامل

 ٢٥ ٣١ ٣٤ الناميةاملناطق 
 ٣ ٤ ٥ أفريقيامشال 

 ٥٥ ٥٤ ٣٧ الكربى الصحراء جنوبأفريقيا 

 ٨ ١٠ ١٥ ييبالكار البحر ومنطقة الالتينيةأمريكا 

 ١٥ ٢٠ ٢٤ آسياشرق 

 ٢٩ ٤٠ ٤٤ آسياجنوب 

 ٣٣ ٤٦ ٦٦ آسيا شرقجنوب 

 ٦ ٦ ٨ آسياغرب 

 ٣٢ ٤١ ٥٢ أوقيانوسيا

 ١٧ ١٨ ٩ املستقلة الدولرابطة 

 ١٧ ١٥ ١٠ آسيا، املستقلة الدولرابطة 
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 ٢٠٠٥ ٢٠٠٠ ١٩٩٠ 
 ١٧ ١٩ ٩ أوروبا املستقلة، الدولرابطة 

 ٢ ٢ ٣ املتقدمة النمواملناطق 

 ١١ ١١ ٩ البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق أوروبا
 

 .املصابني بفريوس نقص املناعة البشريةباستثناء  )أ( 
  

 ٢٤ املؤشر
حاالت السل اليت اكتشفت ومت شفاؤها يف إطار دورة عالجية قصرية خاضعة للمراقبـة                

 املباشرة
 احلاالت اجلديدة اليت اكتشفت يف إطار دورة عالجية قصرية خاضعة للمراقبة املباشرة  )أ( 

 )ة، النسبة املئويةمعدل اكتشاف حاالت السل باختبار املسح(
 

 ٢٠٠٥ ٢٠٠٠ 
 ٦٠ ٢٨ العامل

 ٦١ ٢٩ الناميةاملناطق 

 ٩٢ ٨٤ أفريقيامشال 

 ٤٩ ٣٦ الكربى الصحراء جنوبأفريقيا 

 ٦٤ ٤٣ ييبالكار البحر ومنطقة الالتينيةأمريكا 

 ٧٨ ٣٠ آسياشرق 

 ٥٨ ١٥ آسياجنوب 

 ٧٣ ٣٩ آسيا شرقجنوب 

 ٣١ ٣٤ آسياغرب 

 ٢٦ ١٢ أوقيانوسيا

 ٣٢ ١١ املستقلة الدولرابطة 

 ٥١ ٣٦ آسيا، املستقلة الدولرابطة 

 ٢٥ ٣ أوروبا املستقلة، الدولرابطة 

 ٥٥ ٢٢ املتقدمة النمواملناطق 

 ٨١ ١٣ البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق أوروبا
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 اقبة املباشرةاملرضى الذين حتقق شفاؤهم يف إطار دورة عالجية قصرية خاضعة للمر )ب( 
 )النسبة املئوية(

 
 ٢٠٠٥ ٢٠٠٠ 

 ٨٤ ٨٢ العامل
 ٨٤ ٨٢ الناميةاملناطق 

 ٨٤ ٨٨ أفريقيامشال 

 ٧٤ ٧٢ الكربى الصحراء جنوبأفريقيا 

 ٨٢ ٨١ ييبالكار البحر ومنطقة الالتينيةأمريكا 

 ٩٣ ٩٤ آسياشرق 

 ٨٦ ٨٣ آسياجنوب 

 ٨٧ ٨٦ آسيا شرقجنوب 

 ٨٣ ٨٠ آسياغرب 

 ٧٣ ٧٦ انوسياأوقي

 ٧٠ ٧٦ املستقلة الدولرابطة 

 ٧٥ ٧٨ آسيا، املستقلة الدولرابطة 

 ٦٢ ٦٨ أوروبا املستقلة، الدولرابطة 

 ٦٨ ٧٦ املتقدمة النمواملناطق 

 ٨٣ ٨٥ البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق أوروبا
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 ٧اهلدف   
 كفالة االستدامة البيئية  

 
 ٩الغاية   
اج مبادئ التنمية املستدامة يف سياسات البلدان وبراجمها القطرية واسترجاع املوارد           إدم  

 البيئية املهدورة
 

 ٢٥املؤشر 
 مساحة األراضي اليت تغطيها الغابات  

 )٢٠٠٦البيانات مستمدة من تقرير عام . ال تتوافر أية بيانات عاملية أو إقليمية جديدة(
 )النسبة املئوية(

 
 ٢٠٠٥ ٢٠٠٠ ١٩٩٠ 

 ٣٠,٣ ٣٠,٦ ٣١,٣ العامل
 ١,٥ ١,٥ ١,٣ أفريقيامشال 

 ٢٦,٥ ٢٧,٣ ٢٩,٢ الكربى الصحراء جنوبأفريقيا 

 ٤٦,٠ ٤٧,٢ ٤٩,٩ ييبالكار البحر ومنطقة الالتينيةأمريكا 

 ٢٦,١ ٢٤,٩ ٢٣,٤ منطقة البحر الكارييب

 ٤٦,٣ ٤٧,٥ ٥٠,٣ أمريكا الالتينية

 ١٩,٨ ١٨,١ ١٦,٥ آسيا شرق

 ١٤,٢ ١٤,٣ ١٤,٠ آسياجنوب 

 ٤٦,٨ ٤٩,٩ ٥٦,٣ آسيا جنوب شرق

 ٣,٥ ٣,٤ ٣,٣ غرب آسيا

 ٦٣,٤ ٦٥,٠ ٦٨,٣ أوقيانوسيا

 ٣٨,٦ ٣٨,٧ ٣٨,٦ املستقلة الدولرابطة 

 ٣,٩ ٣,٩ ٣,٩ آسيا، املستقلة الدولرابطة 

 ٤٦,٧ ٤٦,٧ ٤٦,٦ أوروبا املستقلة، الدولرابطة 

 ٣٠,٨ ٣٠,٧ ٣٠,٤ املتقدمة النمواملناطق 
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 ٢٦املؤشر 
 )أ(املناطق الربية والبحرية احملمية  

 )النسبة املئوية للمناطق احملمية من جمموع املناطق اإلقليمية(
 
 )ب(اجملموع ٢٠٠٦ ٢٠٠٠ ١٩٩٠ 

 ١١,٦ ٩,٤ ٨,٧ ٦,٤ العامل
 ١٤,٤ ١٠,٤ ٩,٧ ٦,٩ الناميةاملناطق 
 ٤,١ ٣,٨ ٣,٤ ٢,٦ أفريقيامشال 

 ١٢,٩ ٩,٤ ٩,١ ٨,٦ الكربى الصحراء جنوبأفريقيا 

 ٢١,٢ ١٤,٥ ١٣,٣ ٩,٢ ييبالكار البحر ومنطقة الالتينيةأمريكا 

 ١٦,٥ ١١,٢ ١٠,٢ ٧,٢ آسياشرق 

 ٥,٩ ٥,٧ ٥,٤ ٤,٦ آسياجنوب 

 ١١,٠ ٧,٩ ٧,١ ٤,٢ آسيا شرقجنوب 

 ١٨,٣ ١٨,٢ ١٨,١ ٣,٨ )ج(آسياغرب 

 ٣,٧ ١,٣ ١,٢ ٠,٥ أوقيانوسيا

 ١١,٩ ٣,١ ٣,١ ١,٨ املستقلة الدولرابطة 

 ١٥,١ ١٣,٨ ١٢,٣ ١٠,٠ املتقدمة النمواملناطق 

 ١١,٠ ٨,٥ ٨,٤ ٧,٥ أقل البلدان منوا

 ١٢,٣ ١١,٠ ١٠,٩ ٨,٣ البلدان النامية غري الساحلية

 ١٧,٣ ١٥,٣ ١٥,٢ ٣,٤ الدول النامية اجلزرية الصغرية
 

يميـة وهـي بالتـايل غـري     جمـوع املـساحة اإلقل   مب تتعلـق ت املعدالت على أسـاس بيانـات جديـدة          ُحسب )أ( 
 . مع البيانات املتاحة يف الصيغ السابقة من املرفق اإلحصائيمتوافقة

 .٢٠٠٦عرف سنة إنشائها حىت عام  اليت ال ُتاملعلنةتشمل املناطق احملمية  )ب( 
 إىل إنشاء منطقة حمميـة واسـعة يف اململكـة العربيـة             ٢٠٠٦ و ٢٠٠٠ عاميلعزى الزيادة يف األرقام     ُت )ج( 

 .١٩٩٤ لسعودية يف عاما
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 ٢٧املؤشر 
 القـوة  حـسب تعـادل  ( دوالر مـن النـاتج احمللـي اإلمجـايل     ١ ٠٠٠استهالك الطاقـة لكـل        

 )الشرائية
 ).انظر احلواشي يف آخر الوثيقة ؛مل تقدم أي بيانات(
  

 ٢٨املؤشر 
 انبعاثات ثاين أكسيد الكربون واستهالك املواد املستنفدة لطبقة األوزون  

 )أ( ثاين أكسيد الكربوناتانبعاث )أ( 
 

 )األطنانب( حصة الفرد )األطنان ماليني(اجملموع 

 ٢٠٠٤ ١٩٩٠٢٠٠٤١٩٩٠ 

 ٤,٥ ٢٩٤,٣ ٢٢٠٠٠ ٧١٦ العامل

 ١٢,٤ ١٢١٠,٣ ٩٤٩٦ ٦٥٧ املناطق املتقدمة النمو

 ٢,٤ ١٢١,٧ ٦٣٩٢ ٨٦٦ املناطق النامية

 ٣,٢ ٢٢٧٤٧٦١,٩  مشال أفريقيا

 ٠,٩ ٤٦٢٦٧٦٠,٩   الصحراء الكربىجنوبريقيا أف

 ٢,٦ ١٢,٥ ١٤٣٠ ٠٩٥ ييبأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكار

 ٤,٠ ٥٢,٤ ٢٦٠٣ ٩٢٤  شرق آسيا

 ١,٣ ١٠,٨ ٩٩١٩٥٦  جنوب آسيا

 ٢,٠ ١١,١ ٤٨٦٠٧٦  جنوب شرق آسيا

 ٦,١ ١٤,٩ ٦٧٥١٦٦  غرب آسيا

 ٠,٩ ٦٨٠,٩  أوقيانوسيا

 ٨,٤ ٢١١,٤ ٣٣٥٧ ٢٠٧ بطة الدول املستقلةرا 

 ٥,٨ ٤٣٠٧,٦)ب(٥٠٦ رابطة الدول املستقلة، آسيا

 ٩,٤ ١١٢,٦ ٩٢٨)ب(٢ ٧٠١ ارابطة الدول املستقلة، أوروب

 ١٢,٤ ١٤١٣,٠ ١٤٦٦٧ ٦٣٤ )ج(بلدان املرفق األول
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 )د(املواد املستنفدة لألوزوناستهالك  )ب( 
 )ألوزونلأطنان املواد املستهلكة (

١٩٩٠٢٠٠٠٢٠٠٥
٧٩ ٢١٢٣٦٥ ٢٤٧٥١٦ ٦٨٠الناميةاملناطق 

٥ ١٠٢٩٤ ١٤٨٢٦ ٠٣٤ مشال أفريقيا
٢ ٩٩٥٨ ٢٣٥١٢ ٤٠٦ ربىأفريقيا جنوب الصحراء الك

١٤ ٣١٤٨٨ ٧٦٠٨٧ ٠٤٨ ييبأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكار
٣٦ ١٠٥٦٦٣ ١٠٣٧٦٢ ٢١٧ شرق آسيا
٧ ٢٨٩٧١ ٣١٦١ ٣٣٧ جنوب آسيا

٧ ١٦٦٨٥ ٢١٨٠٩ ١٠٨ جنوب شرق آسيا
٥ ١١٠٧٠ ١١٨٥٥ ٤٣٥ غرب آسيا
٤٧١٢٩٢٧ أوقيانوسيا

١ ٢٧١٦٠ ١٣٩٥٨٥ ٤٥٣ رابطة الدول املستقلة
٢٩٢٨٢٣٤ ٧٣٨ رابطة الدول املستقلة، آسيا

٢٦٩٢٦ ١٣٦٦٥٧ ٧١٦ رابطة الدول املستقلة، أوروبا
١٠ ٢٤٣٥٢ ٨٢٦٠٥٦ ٨٠١ نمواملناطق املتقدمة ال

٦٩٦٤٤٠٨ ٢٣٩ جنوب شرق أوروبا ة انتقالية يفـــــدان اليت متر مبرحلــــــالبل
٢ ٤٤٠٩ ١٧١٦ ٤٢٠أقل البلدان منوا

١ ٢٠٦٣ ٣٣٨٥ ٣٥٤البلدان النامية غري الساحلية
 

لــصلب، واســتهالك الوقــود ا اســتهالك الوقــود :يــشمل انبعاثــات ثــاين أكــسيد الكربــون الناجتــة عــن  )أ( 
ــاج اإلمسنــت، واشــتعال الغــازات      ــاز، وإنت ــود الغ ــسائل، واســتهالك وق ــة ب(ال ــات وزارة الطاق الوالي

 .)حتليل معلومات غاز ثاين أكسيد الكربون، مركز املتحدة
 .١٩٩٢عام عن بيانات ال )ب( 
استثناء االحتاد الروسي وأوكرانيـا  ب(استنادا إىل جرد االنبعاثات الوطنية السنوي لبلدان املرفق األول           )ج( 

الــيت ترفــع تقاريرهــا إىل اجتماعــات اتفاقيــة األمــم   ) بــيالروس املدرجــة يف رابطــة الــدول املــستقلة و
التزامات إبالغ سنوية على البلـدان غـري املدرجـة يف            املتحدة اإلطارية املتعلقة باملناخ، وال توجد أي      

ــةتــستثين انبعاثــات غــازات الدف  .املرفــق األول ، واالنبعاثــات النامجــة عــن تغــيري  اعمليــات إزالتــه/يئ
 .استخدام األراضي والغابات

مع التقارير السابقة إىل تغيري يف معاجلة القيم الناقصة عند استنباط القـيم             باملقارنة  عزى االختالفات   ُت )د( 
 .التجميعية اإلقليمية

 ٢٩املؤشر 
  الوقود الصلبيستخدموننسبة السكان الذين   

 ).انظر احلواشي يف آخر الوثيقة ؛ بياناتةتقدم أيمل (
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 ١٠الغاية   
امليـاه   احلـصول بـشكل مـستدام علـى       ختفيض نسبة األشـخاص الـذين ال ميكنـهم            

 ٢٠١٥  النصف حبلول عامإىللشرب ل الصاحلة
 

 ٣٠املؤشر 
  ملياه الشربا حمسناالسكان الذين يستخدمون مصدر  

 ).٢٠٠٦مستمدة من تقرير عام  البيانات . جديدةإقليمية بيانات عاملية أو ةال تتوافر أي(
 )النسبة املئوية(

 
٢٠٠٤ ١٩٩٠ 

اجملموع
املناطق 
احلضرية

املناطق 
اجملموعالريفية

املناطق 
احلضرية

املناطق 
الريفية

٧٨٩٥٦٤٨٣٩٥٧٣العامل
٧١٩٣٦٠٨٠٩٢٧٠ لناميةاملناطق ا

٨٩٩٥٨٢٩١٩٦٨٦ مشال أفريقيا
٤٩٨٢٣٦٥٦٨٠٤٢ راء الكربىـــــوب الصحـــأفريقيا جن

٨٣٩٣٦٠٩١٩٦٧٣ ييبالكار البحر ةـــة ومنطقــا الالتينيــــأمريك
٧١٩٩٥٩٧٨٩٣٦٧ شرق آسيا
٧٢٩٠٦٦٨٥٩٤٨١ جنوب آسيا

٧٦٩٣٦٨٨٢٨٩٧٧ جنوب شرق آسيا
٨٥٩٤٧٠٩١٩٧٧٩ غرب آسيا
٥١٩٢٣٩٥١٨٠٤٠ أوقيانوسيا

٩٢٩٧٨٤٩٢٩٩٨٠ رابطة الدول املستقلة
١٠٠١٠٠٩٩٩٩١٠٠٩٥ املناطق املتقدمة النمو
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 ٣١املؤشر 
 نةالسكان الذين يستخدمون مرافق صحية حمّس  

 ) .٢٠٠٦البيانات مستمدة من تقرير عام .  جديدة بيانات عاملية أو إقليميةةال تتوافر أي(
 )النسبة املئوية(

 
٢٠٠٤ ١٩٩٠ 

اجملموع
ق ـــــــاملناط

احلضرية
ق ــاملناط
اجملموعالريفية

ق ــاملناط
احلضرية

املناطق 
الريفية

٤٩٧٩٢٦٥٩٨٠٣٩العامل
٣٥٦٨١٧٥٠٧٣٣٣ الناميةاملناطق 

٦٥٨٤٤٧٧٧٩١٦٢ مشال أفريقيا
٣٢٥٢٢٤٣٧٥٣٢٨ راء الكربىــــوب الصحــــا جنـــــأفريقي

٦٨٨١٣٦٧٧٨٦٤٩ ييبأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكار
٢٤٦٤٧٤٥٦٩٢٨ شرق آسيا
٢٠٥٤٨٣٨٦٣٢٧ جنوب آسيا

٤٩٧٠٤٠٦٧٨١٥٦ جنوب شرق آسيا
٨١٩٧٥٥٨٤٩٦٥٩ غرب آسيا
٥٤٨٠٤٦٥٣٨٠٤٣ أوقيانوسيا

٨٢٩٢٦٣٨٣٩٢٦٧ رابطة الدول املستقلة
١٠٠١٠٠٩٩٩٩١٠٠٩٨ تقدمة النمواملناطق امل
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 ١١الغاية   
 مليـون  ١٠٠ما ال يقل عن   من حتقيق حتسن كبري يف معيشة   ٢٠٢٠التمكن حبلول عام      

 من سكان األحياء الفقرية
 ٣٢املؤشر 

 )أ(سكان املناطق احلضرية الذين يعيشون يف األحياء الفقرية  

 )النسبة املئوية(
 

١٩٩٠٢٠٠١٢٠٠٥ 
 ٤٦,٥٤٢,٧٣٦,٥ ناميةطق الاملنا

 ٣٧,٧٢٨,٢١٤,٥  مشال أفريقيا
 ٧٢,٣٧١,٩٦٢,٢ أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

 ٣٥,٤٣١,٩٢٧,٠ ييبأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكار
 ٤١,١٣٦,٤٣٦,٥  شرق آسيا
 ٦٣,٧٥٩,٠٤٢,٩ جنوب آسيا

 ٣٦,٨٢٨,٠٢٧,٥ جنوب شرق آسيا
 ٢٦,٤٢٥,٧٢٤,٠  غرب آسيا
 ٢٤,٥٢٤,١٢٤,١  أوقيانوسيا

 ٣٠,٣٢٩,٤٢٩,٤ رابطة الدول املستقلة، آسيا
 ٦,٠٦,٠٦,٠ رابطة الدول املستقلة، أوروبا

تتسم بواحدة على األقل مـن اخلاصـيات        معيشية  سكان املناطق احلضرية الذين يعيشون يف أسر        متثل   )أ(   
صول علـى ميـاه شـرب حمـسنة، واالفتقـار إىل احلـصول علـى            االفتقار إىل إمكانية احلـ     :األربعة التالية 

ومـساكن مـشيدة مبـواد غـري      ) ثالثة أو أربعـة أشـخاص يف الغرفـة        (مرافق صحية حمسنة، واالكتظاظ     
يعــزى اخنفــاض النــسبة املئويــة للــسكان الــذين يعيــشون يف األحيــاء الفقــرية أساســا إىل تغّيــر و. ةمتينــ

، كانت نسبة فقـط مـن املـساكن الـيت تعتمـد علـى               ٢٠٠٥ عام   تعريف املرافق الصحية املالئمة ففي    
ــاء الفقــرية، يف حــني اعُتــربت مجيــع املــساكن الــيت تــستخدم       مــراحيض احلفــر ُتــصنف ضــمن األحي

ويــؤثر هــذا الــتغري بــصورة  . مــن مجلــة األحيــاء الفقــرية٢٠٠١  و١٩٩٠مــراحيض احلفــر يف عــامي 
حيض احلفر، كما هو الشأن يف بلدان أفريقيا جنوب         أساسية يف البلدان اليت يكثر فيها استخدام مرا       

 .الصحراء الكربى
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 ٨اهلدف   
 إقامة شراكة عاملية من أجل التنمية  

 
 ١٢الغاية   
املضي يف إقامة نظام جتاري ومايل يتسم باالنفتاح والتقيد بالقواعد والقابلية للتنبؤ وعدم   

 التمييز
 الـوطين  ين علـى الـصعيد  ة، وختفيف وطأة الفقر   د، والتنمي شمل التزاما باحلكم الرشي   وت 
 .والعاملي

   
 ١٣الغاية   
 معاجلة االحتياجات اخلاصة ألقل البلدان منوا  

 معفـــاة مـــن  منـــوا مـــن الوصـــول إىل األســـواقصـــادرات أقـــل البلـــدانمتكـــني تـــشمل  
حلـصص؛ وبرناجمـا معـززا لتخفيـف عـبء الـديون            نظـام ا  اخلضوع ل دون  التعريفات اجلمركية و  

 وتقــدمي املــساعدة ؛لواقــع علــى البلــدان الفقــرية املثقلــة بالــديون وإلغــاء الــديون الثنائيــة الرمسيــة ا
 .اإلمنائية الرمسية بصورة أكثر سخاء للبلدان اليت أعلنت التزامها بتخفيف وطأة الفقر

   
 ١٤الغاية   
عـن  ( النامية    االحتياجات اخلاصة للبلدان غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية        معاجلة  

ونتـائج  الـصغرية الناميـة   لتنمية املـستدامة للـدول اجلزريـة    من أجل اطريق برنامج العمل  
 )الثانية والعشرين للجمعية العامةالدورة االستثنائية 

   
 ١٥الغاية   
ــون ال     ــشاملة ملــشاكل دي ــدابري علــى  املعاجلــة ال ــة باختــاذ ت ــوطين   بلــدان النامي املــستويني ال

 مل ديوهنا ممكنا يف املدى الطويلوالدويل جلعل حت
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 املساعدة اإلمنائية الرمسية  
 ٣٣املؤشر 

جلنـة املـساعدة    اجلهـات املاحنـة األعـضاء يف   صايف املـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة املقدمـة مـن            
 الرمسية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

 املساعدة اإلمجالية السنوية   )أ( 
 )بباليني دوالرات الواليات املتحدة(

 
 )أ(٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ١٩٩٠ 

 ١٠٣,٩ ١٠٦,٨ ٧٩,٤ ٦٩,١ ٥٨,٣ ٥٢,٧ مجيع البلدان النامية
 - ٢٥,٦ ٢٣,٥ ٢٢,٥ ١٥,٩ ١٥,٢ أقل البلدان منوا

 
 .بيانات أولية )أ( 

 
يف جلنــة املــساعدة األعــضاء  مــن اجلهــات املاحنــة حــصة الــدخل القــومي اإلمجــايل املقدمــة  ) ب( 

  امليدان االقتصادينظمة التعاون والتنمية يف  التابعة ملاإلمنائية
 )ئويةاملنسبة ال(

 
 )أ(٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ١٩٩٠ 

 ٠,٣٠ ٠,٣٣ ٠,٢٦ ٠,٢٥ ٠,٢٣ ٠,٣٣ مجيع البلدان النامية
 - ٠,٠٨ ٠,٠٨ ٠,٠٨ ٠,٠٦ ٠,٠٩ أقل البلدان منوا

 
 .انات أوليةبي )أ( 

 
 ٣٤املؤشر 

اجلهــات املاحنــة جممــوع املــساعدة اإلمنائيــة الرمسيــة الثنائيــة واملوزعــة قطاعيــا املقدمــة مــن    
 ،نظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي التابعة مل جلنة املساعدة اإلمنائيةاألعضاء يف

رعايــة الــصحية   وال،التعلــيم األساســي (واملخصــصة للخــدمات االجتماعيــة األساســية    
 ) املأمونة واملياه واملرافق الصحية، والتغذية،األولية

 
 ٢٠٠٥‐٢٠٠٤ ٢٠٠٣‐٢٠٠٢ ٢٠٠١‐٢٠٠٠ ١٩٩٩‐١٩٩٨ ١٩٩٧‐١٩٩٦ 

 ١٥,٣ ١٦,٨ ١٣,٩ ١٠,٦ ٧,٣ النسبة املئوية
 ٧,٦ ٥,٧ ٤,٠ ٣,١ ٢,٤ بباليني دوالرات الواليات املتحدة
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 ٣٥املؤشر 
اجلهـات املاحنـة األعـضاء يف جلنـة         ية الثنائية غري املقيـدة املقدمـة مـن          املساعدة اإلمنائية الرمس  
  )أ(نظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصاديمل املساعدة اإلمنائية التابعة

 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ١٩٩٠ 

 ٩٢,٠ ٩١,٣ ٩١,٨ ٦٧,٦ النسبة املئوية
 ٤٨,٩ ٣٠,٨ ٣٠,١ ١٦,٣ بباليني دوالرات الواليات املتحدة

 
بلـدان  ال يف املائة فقط من إمجايل التزامات املساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة املقدمـة مـن                 ٤٠استنادا إىل حنو     )أ( 

لتنميـة يف امليـدان االقتـصادي،       نظمـة التعـاون وا    األعضاء يف جلنـة املـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة التابعـة مل            
داريـة، باإلضـافة إىل املـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة      أهنا تستثين تكـاليف التعـاون الـتقين والتكـاليف اإل        إذ

الـيت ال تفيـد بوضـع القيـود         األمريكيـة   املقدمة من لكسمربغ والنمسا ونيوزيلندا والواليات املتحـدة         
 .املفروضة على مساعدهتا اإلمنائية الرمسية

  
 ٣٦املؤشر 

 دخلـها حلية كنـسبة مـن   املساعدة اإلمنائية الرمسية الـيت تلقتـها البلـدان الناميـة غـري الـسا               
 اإلمجايلالقومي 

 
 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ١٩٩٠ 

 ٦,٣ ٦,٩ ٧,١ ٦,٢ النسبة املئوية
 ١١,٩ ١١,٧ ١٠,٢ ٦,٩ بباليني دوالرات الواليات املتحدة

    
 ٣٧املؤشر 

 دخلـها كنـسبة مـن     الدول اجلزرية الـصغرية الناميـة       املساعدة اإلمنائية الرمسية اليت تلقتها        
 اإلمجايل القومي

 
 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ١٩٩٠ 

 ٣,٠ ٢,٨ ٢,٨ ٢,٧ النسبة املئوية
 ٢,٥ ٢,٠ ١,٧ ٢,١ بباليني دوالرات الواليات املتحدة
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 الوصول إىل األسواق  
 ٣٨املؤشر 

) حـسب القيمـة   (واردات البلدان املتقدمة النمو من البلـدان الناميـة وأقـل البلـدان منـوا                  
 رسوم مجركيةاملسموح بدخوهلا دون 

 )النسبة املئوية(
 

 ٢٠٠٥ ٢٠٠٢ ٢٠٠٠ ١٩٩٨ ١٩٩٦ 

      باستثناء األسلحة ) أ(
 ٧٦ ٦٦ ٦٣ ٥٤ ٥٣ البلدان النامية 
 ٨٢ ٧٥ ٧٥ ٨١ ٦٨ أقل البلدان منوا 

      باستثناء األسلحة والنفط) ب(
 ٧٥ ٦٨ ٦٥ ٥٤ ٥٤ البلدان النامية 
 ٧٩ ٧٠ ٧٠ ٧٨ ٧٨ أقل البلدان منوا 

  
 ٣٩املؤشر 

متوسط التعريفات اجلمركية اليت تفرضها البلدان املتقدمة النمو على املنتجات الزراعية       
 ةواملنسوجات وامللبوسات الواردة من البلدان النامي

 )النسبة املئوية(
 

 ٢٠٠٥ ٢٠٠٢ ٢٠٠٠ ١٩٩٨ ١٩٩٦ 

      الزراعة ) أ(
 ٨,٩ ٩,٥ ٩,٤ ١٠,٠ ١٠,٦ البلدان النامية 
 ٣,١ ٢,٨ ٣,٧ ٣,٧ ٤,٠ أقل البلدان منوا 

      املنسوجات) ب(
 ٥,٣ ٦,٠ ٦,٦ ٧,٠ ٧,٣ البلدان النامية 
 ٣,٢ ٣,٨ ٤,٠ ٤,٣ ٤,٥ أقل البلدان منوا 

      امللبوسات) ج(
 ٨,٩ ١٠,٧ ١٠,٨ ١١,٢ ١١,٤ البلدان النامية 
 ٦,٦ ٨,١ ٧,٨ ٨,٠ ٨,١ أقل البلدان منوا 
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 ٤٠املؤشر 
تقدير الدعم الزراعي لبلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي كنسبة مئوية   

 من ناجتها احمللي اإلمجايل
 

 )أ(٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ١٩٩٠ 

كنسبة مئوية مـن النـاتج احمللـي اإلمجـايل لبلـدان
 ١,١٠ ١,١٤ ١,١٧ ١,٩٠ منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

 ٣٨٥ ٣٧٨ ٣٥٠ ٣٢٩ ني دوالرات الواليات املتحدةببالي
 

 .بيانات أولية )أ( 
 

 ٤١املؤشر 
 ةالتجاري بناء القدراتلمساعدة على املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة ل  

 ) املساعدة اإلمنائية الرمسية املوزعة على القطاعاتوعمجمئوية من املنسبة ال(
 

 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ 

 ٣,٥ ٣,٦ ٤,٤ ٣,٩ ٤,٤ العامل
   

 الديونلقدرة على حتمل ا  
 ٤٢املؤشر 

  فيهامرحلة االستيفاءوالبلدان الفقرية املثقلة بالديون اليت بلغت مرحلة اختاذ قرار   
 

 ٢٠٠٧ ٢٠٠٠ 

 ٢٢ ١ بلغت مرحلة االستيفاء
 ٨ ٢١ بلغت مرحلة اختاذ القرار ومل تصل مرحلة االستيفاء بعد

 ١٠ ١٦ نظر بعد يف إدراجها يف مرحلة اختاذ القرارمل ُي
 ٤٠ ٣٨  البلدان املؤهلةجمموع 
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 ٤٣ملؤشر ا
املثقلـة بالـديون واملبـادرة       به مبوجب مبـادرة البلـدان الفقـرية       ختفيف عبء الدين املتعهد       

 نالديو املتعددة األطراف للتخفيف من عبء
 )ة، تراكميبباليني دوالرات الواليات املتحدة(

 
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٠ 

 ٥٩ ٣٤ املقدم إىل البلدان اليت بلغت مرحلة اختاذ القرار أو مرحلة االستيفاء
  

 ٤٤املؤشر 
 خدمة الديون كنسبة مئوية من صادرات السلع واخلدمات  

 
 ٢٠٠٥ ٢٠٠٠ ١٩٩٠ 

 ٧,٤ ١٢,٧ ١٨,٥ املناطق املتقدمة النمو
 ١٠,٥ ١٧,١ ٣٩,٨ مشال أفريقيا
 ٧,١ ٩,٢ ١١,٨ نوب الصحراء الكربىأفريقيا ج

 ١٤,٥ ٢١,٧ ٢٠,٦ يبمنطقة البحر الكاريوأمريكا الالتينية 
 ١,٠ ٥,١ ١٠,٥ شرق آسيا
 ٨,٧ ١٣,٧ ١٧,٧ جنوب آسيا

 ٥,٠ ٦,٥ ١٦,٣ جنوب شرق آسيا
 ١٦,٤ ١٥,٥ ٢٣,٩ غرب آسيا
 ٤,٨ ٦,٨ ١٤,٠ أوقيانوسيا

 ٨,٩ ٨,٤ )أ(٣,٧ رابطة الدول املستقلة
 ٩,٠ ١١,٨ ٧,٨ أوروباان اليت متر مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق البلد

 ٦,٥ ١٠,٩ ١٧,٧ أقل البلدان منوا
 

 .١٩٩٤البيانات املقدمة تتعلق بعام  )أ( 
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 ١٦الغاية   
التعــاون مــع البلــدان الناميــة لوضــع وتنفيــذ اســتراتيجيات تتــيح للــشباب عمــال    

 الئقا ومنتجا
 

 ٤٥املؤشر 
 عاما ٢٤ و ١٥ بني الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بني معدل البطالة  

 اجملموع )أ( 
 

 )أ(٢٠٠٦ ٢٠٠٠ ١٩٩٥ 

 ١٣,٦ ١٣,٤ ١٢,٣ العامل
 ٢٩,٨ ٣١,٦ ٣٢,٦ ال أفريقيامش

 ١٨,٣ ١٨,٧ ١٧,٨ أفريقيا جنوب الصحراء الكربى
 ١٦,٥ ١٦,٣ ١٤,٥ ييبأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكار

 ٧,٤ ٨,٠ ٧,٠ شرق آسيا
 ١١,٠ ١١,٦ ١٠,٨ جنوب آسيا

 ١٧,٩ ١٢,٨ ٩,٨ جنوب شرق آسيا
 ٢٢,٧ ١٩,٠ ١٩,٢ غرب آسيا
 ٦,٦ ٧,٥ ٨,١ أوقيانوسيا

 ١٧,١ ٢١,٢ ١٩,٩ رابطة الدول املستقلة
 ١٣,٣ ١٣,٦ ١٥,٨ املناطق املتقدمة النمو

 
 .بيانات أولية )أ( 

  
 حسب نوع اجلنس )ب( 

 
 )أ(٢٠٠٦ ٢٠٠٠  ١٩٩٥

 اإلناث الذكور اإلناث الذكور  اإلناث ذكورال 

 ١٣,٧ ١٣,٥ ١٣,٥ ١٣,٤  ١٢,١ ١٢,٤ العامل
 ٣٨,٩ ٢٦,٠ ٣٩,٠ ٢٨,٦  ٤٠,٣ ٢٩,٦ ال أفريقيامش

 ١٧,٥ ١٨,٩ ١٧,٩ ١٩,٣  ١٧,١ ١٨,٣ أفريقيا جنوب الصحراء الكربى
أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر

 ٢٠,٩ ١٣,٣ ٢٠,٥ ١٣,٦  ١٨,٠ ١٢,٥ ييبالكار
 ٦,٢ ٨,٦ ٦,٦ ٩,٣  ٥,٨ ٨,١ شرق آسيا
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 )أ(٢٠٠٦ ٢٠٠٠  ١٩٩٥

 اإلناث الذكور اإلناث الذكور  اإلناث ذكورال 

 ١٢,٣ ١٠,٥ ١٣,٤ ١٠,٨  ١١,٩ ١٠,٣ جنوب آسيا
 ١٨,٢ ١٧,٨ ١٣,٠ ١٢,٧  ١٠,٠ ٩,٦ جنوب شرق آسيا

 ٢٥,٨ ٢١,٥ ٢٠,٧ ١٨,٤  ١٩,٢ ١٩,٢ غرب آسيا
 ٦,٣ ٦,٩ ٧,١ ٧,٨  ٧,٧ ٨,٤ أوقيانوسيا

 ١٨,٧ ١٥,٩ ٢٢,١ ٢٠,٦  ٢٠,١ ١٩,٦ رابطة الدول املستقلة
 ١٢,٦ ١٣,٩ ١٣,٥ ١٣,٧  ١٦,٢ ١٥,٥ املناطق املتقدمة النمو

 
 .بيانات أولية )أ( 

  
 )أ (٤٥املؤشر 

  البطالة بني الكبارمعدلنسبة معدل البطالة بني الشباب إىل   
 

 )أ(٢٠٠٦ ٢٠٠٠ ١٩٩٥ 

 ٣,١ ٣,١ ٢,٩ العامل
 ٣,٤ ٣,٢ ٣,٣ ال أفريقيامش

 ٣,٢ ٣,٢ ٣,٦ لصحراء الكربىأفريقيا جنوب ا
 ٢,٩ ٢,٨ ٢,٧ ييبأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكار

 ٢,٧ ٢,٧ ٢,٨ شرق آسيا
 ٢,٩ ٤,٠ ٣,٦ جنوب آسيا

 ٥,٢ ٥,١ ٤,٥ جنوب شرق آسيا
 ٢,٨ ٣,٠ ٣,١ غرب آسيا
 ٣,٨ ٣,٧ ٣,٨ أوقيانوسيا

 ٢,٤ ٢,٥ ٢,٦ رابطة الدول املستقلة
 ٢,٤ ٢,٤ ٢,٤ املناطق املتقدمة النمو

 
 .بيانات أولية )أ( 
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 )ب (٤٥املؤشر 
 حصة بطالة الشباب من إمجايل البطالة  

  )النسبة املئوية(
 )أ(٢٠٠٦ ٢٠٠٠ ١٩٩٥ 

 ٤٤,٢ ٤٥,٤ ٤٦,٤ العامل
 ٤٩,٤ ٥٢,٠ ٥٣,٥ ال أفريقيامش

 ٦٠,٧ ٦٠,٠ ٦٢,٨ أفريقيا جنوب الصحراء الكربى
 ٤٤,٦ ٤٧,٤ ٤٩,٥ ييبكارأمريكا الالتينية ومنطقة البحر ال

 ٣٨,١ ٣٩,٠ ٤٦,٦ شرق آسيا
 ٤٦,٣ ٥٥,٣ ٥٤,١ جنوب آسيا

 ٥٨,٧ ٦١,٦ ٦٠,٧ جنوب شرق آسيا
 ٤٦,٤ ٤٩,٠ ٥١,٣ غرب آسيا
 ٥٨,٢ ٥٧,٩ ٥٩,٢ أوقيانوسيا

 ٢٩,٢ ٢٩,٩ ٣١,٥ رابطة الدول املستقلة
 ٢٧,١ ٢٨,٢ ٣٠,٠ املناطق املتقدمة النمو

 
 .بيانات أولية )أ( 

  
 ١٧الغاية   
 يف البلـدان  معقولةالتعاون مع شركات األدوية إلتاحة العقاقري األساسية بأسعار       

 النامية
 

 ٤٦املؤشر 
 بــشكل معقولــةنــسبة الــسكان الــذين ميكنــهم احلــصول علــى العقــاقري األساســية بأســعار   

 )أ(ممستدا
 نقــص املناعــة البــشرية وميكنــهم الــذين بلغــوا مرحلــة متقدمــة مــن اإلصــابة بفــريوس النــسبة املئويــة للــسكان (

 )احلصول على األدوية املضادة للفريوسات الرجعية
 

 ٢٠٠٦ 

 ٢٨ )ب(العامل
 ٣٥ ال أفريقيامش
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 ٢٠٠٦ 

 ٢٨ أفريقيا جنوب الصحراء الكربى
 ٧٢ ييبأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكار

 ٢٦ شرق آسيا
 ٩ جنوب آسيا

 ٤٩ جنوب شرق آسيا
 ٣٧ غرب آسيا

 ١٠ سياأوقيانو
 ١٠ رابطة الدول املستقلة

 
ــة   )أ(  ــستند تقــدير التغطي ــذين حيمــن ا األعــداد املقــدرة إىلي ــألشــخاص ال  العــالج مبــضادات  إىلوناجت

 .يتلقونهالفريوسات الرجعية و
 .ة الدخلالدخل واملتوسطاملنخفضة فقط البلدان تشمل  )ب( 

   
 ١٨الغاية   
ــاون مــع القطــاع اخلــاص إلتاحــة فوا      ــدة، وخبا التع ــات اجلدي ــد التكنولوجي صــة ئ

 تكنولوجيا املعلومات واالتصال
 

 ٤٧املؤشر 
 اهلاتف احملمولاملشتركون يف خطوط اهلاتف العادي و  

 خطوط اهلاتف الثابتة ) أ( 
 ) نسمة١٠٠لكل (

 
 ٢٠٠٥ ١٩٩٠ 

 ١٩,٤ ٩,٩ العامل
 ١٣,٧ ٣,١ املناطق النامية

 ١٠,٧ ٢,٩ ال أفريقيامش
 ١,٥ ١,٠ وب الصحراء الكربىأفريقيا جن

 ١٧,٧ ٦,٣ ييبأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكار
 ٢٧,٧ ٢,٤ شرق آسيا
 ٥,٠ ٠,٧ جنوب آسيا

 ٨,٢ ١,٣ جنوب شرق آسيا
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 ٢٠٠٥ ١٩٩٠ 

 ١٨,١ ٩,٨ غرب آسيا
 ٤,٣ ٣,٤ أوقيانوسيا

 ٢٣,١ ١٢,٤ رابطة الدول املستقلة
 ٢٤,٣ ١٣,٨ وباالبلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق أور

 ٥٢,٤ ٤٤,٢ املناطق املتقدمة النمو
 ٠,٩ ٠,٣ أقل البلدان منوا

 ٣,٠ ٢,٣ البلدان النامية غري الساحلية
 ١٢,٦ ٧,١ الدول اجلزرية الصغرية النامية

   
 املشتركون يف اهلواتف احملمولة )ب( 

 ) نسمة١٠٠لكل (
 

 ٢٠٠٥ ١٩٩٠ 

 ٣٤,١ ٠,٢ العامل
 ٢٥,١ - املناطق النامية

 ٢٩,٨ - ال أفريقيامش
 ١٢,٤ - أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

 ٤٣,٣ - ييبأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكار
 ٣٣,٢ - شرق آسيا
 ٨,٠ - جنوب آسيا

 ٢٥,٩ ٠,١ جنوب شرق آسيا
 ٤٣,١ ٠,١ غرب آسيا
 ٨,١ - أوقيانوسيا

 ٥٥,٠ - رابطة الدول املستقلة
 ٦٢,١ - حلة انتقالية يف جنوب شرق أوروباالبلدان اليت متر مبر

 ٨٥,١ ١,٢ املناطق املتقدمة النمو
 ٥,٠ - أقل البلدان منوا

 ٦,٨ - البلدان النامية غري الساحلية
 ٣١,٨ ٠,٢ الدول اجلزرية الصغرية النامية
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 ٤٨املؤشر 
 مستخدمو اإلنترنت  

 احلواسيب الشخصية )أ( 
 ).واشي يف آخر الوثيقة انظر احل؛مل تقدم أية بيانات(
  

 مستخدمو اإلنترنت )ب( 
 ) نسمة١٠٠لكل (

 
 ٢٠٠٥ ٢٠٠٢ ١٩٩٠ 

 ١٥,٣ ١٠,١ ٠,٣ العامل
 ٨,٦ ٤,٣ - املناطق النامية

 ٨,٣ ٢,٦ - ال أفريقيامش
 ٢,٨ ١,٠ - أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

 ١٥,٢ ٨,٢ - ييبأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكار
 ١١,٧ ٧,٠ - شرق آسيا
 ٥,١ ١,٥ - جنوب آسيا

 ٩,٢ ٤,٦ - جنوب شرق آسيا
 ١٠,٥ ٦,٣ - غرب آسيا
 ٥,٢ ٣,٦ - أوقيانوسيا

 ١١,٩ ٣,١ - رابطة الدول املستقلة
البلــدان الــيت متــر مبرحلــة انتقاليــة يف جنــوب شــرق   

 ١٨,٨ ٧,٥ - أوروبا
 ٥٣,٠٤ ٤٢,٩ ٠,٣ املناطق املتقدمة النمو

 ١,١ ٠,٣ - أقل البلدان منوا
 ١,٧ ٠,٨ - البلدان النامية غري الساحلية

 ١٣,٣ ٨,٧ - الدول اجلزرية الصغرية النامية
   

فريق األمم املتحدة املشترك بني الوكاالت واخلرباء املعين بقاعدة بيانات مؤشرات األهـداف اإلمنائيـة                : املصادر
 ).http://mdgs.un.org( لأللفية
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 احلواشي
 غـري ذلـك، إىل املنـاطق اجلغرافيـة لألمـم املتحـدة مـع        ُيذكرات اإلقليمية، ما مل    تستند اجملموع    

 ألغــراض التحليــل متجانــسة قــدر اإلمكــانقطريــة بعــض التعــديالت الــضرورية إلنــشاء جمموعــات  
 ٢٠٠٧لأللفيـة لعـام      والتشكيل اإلقليمي املعتمد لإلبالغ عن مؤشرات األهداف اإلمنائيـة         .والعرض

 .Data حتت وصلة http://mdgs.un.org: ع الشبكيمتوافر يف املوق
 ،تتضمن رابطـة الـدول املـستقلة االحتـاد الروسـي وأوكرانيـا وبـيالروس ومولـدوفا يف أوروبـا                  

ــتان       ــستان وقريغيزســ ــا وطاجيكــ ــستان وجورجيــ ــستان وتركمانــ ــا وأوزبكــ ــان وأرمينيــ وأذربيجــ
 .وكازاخستان يف آسيا

سـتراليا  أو) اء بلـدان رابطـة الـدول املـستقلة        نباستث(أوروبا  “ املناطق املتقدمة النمو  ”وتتضمن     
 وتشمل البلدان املتقدمة النمو دائما، البلـدان الـيت متـر        .ونيوزيلندا والواليات املتحدة واليابان   وكندا  

منفـصل يف اجلـداول بوصـفها       دمت األخـرية علـى حنـو        إذا قُـ   اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية يف أوروبـا إال      
 .“البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق أوروبا”

واتفق الفريق املشترك بني الوكـاالت واخلـرباء املعـين مبؤشـرات األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة يف                      
 املؤشـر   :تاليـة ر األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة املؤشـرات ال         اجتماعه احلادي عشر على أن يزيل مـن إطـا         

؛ عامـا  ٢٤  و ١٥، نسبة النساء إىل الرجال ممن يلمون بالقراءة والكتابة وتتراوح أعمارهم بـني              ١٠
القـوة  عـادل  تحـسب   (دوالر من الناتج احمللي اإلمجـايل        ١ ٠٠٠ الطاقة لكل    استهالك،  ٢٧ واملؤشر
) أ (٤٨ؤشـــر ، نـــسبة الـــسكان الـــذين يـــستخدمون الوقـــود الـــصلب؛ وامل٢٩؛ واملؤشـــر )الـــشرائية

 . نسمة١٠٠احلواسيب الشخصية املستعملة لكل 
 

http://mdgs.un.org/
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 املرفق الثاين
اإلطار املنقح لرصد األهداف اإلمنائية لأللفية متضمنا غايات ومؤشرات           

جديدة، وفق مـا أوصـى بـه فريـق اخلـرباء املـشترك بـني الوكـاالت املعـين                    
 مبؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية

 
، تعهـد قــادة  )٦٠/١انظـر قـرار اجلمعيــة العامـة     (٢٠٠٥ي لعــام يف مـؤمتر القمـة العـامل    

  األمم املتحـدة بـشأن  العامل بتحقيق أربع غايات أخرى باإلضافة إىل الغايات املدرجة يف إعالن       
بتقرير األمـني    ٦١/٥٠٤علما يف مقررها     وقد أحاطت اجلمعية العامة      ).٥٥/٢القرار   (األلفية

  ).٢٤، الفقرة A/61/1 (وصى فيه بإدراج أربع غايات جديدةالعام عن أعمال املنظمة الذي أ
ــة        ــام فريــق اخلــرباء املــشترك بــني الوكــاالت املعــين مبؤشــرات األهــداف اإلمنائي وقــد ق

 باألعمـال الفنيـة الالزمـة       لأللفية، الـذي تتـوىل تنـسيقه إدارة الـشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة             
بإعــداد إحــصاءات وحتلــيالت والفريــق مكلــف . دةالختيــار املؤشــرات املناســبة للغايــات اجلديــ

بــشأن االجتاهــات املتعلقــة باألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة واســتعراض املنــهجيات واملــسائل الفنيــة   
 .املتصلة باملؤشرات

ــضمنة        ــار الرصــد مت ــدة إلط ــصيغة اجلدي ــاه ال ــرد أدن ــاتالوت ــدةغاي ؤشــرات امل و اجلدي
 .اء املشترك بني الوكاالت، وفق ما أوصى به فريق اخلرباملرتبطة هبا
وسـيجري حـسب االقتــضاء حـساب املؤشــرات وفـق نـوع اجلــنس واملنـاطق احلــضرية        
 .والريفية

 
 األهداف اإلمنائية لأللفية

 *األهداف والغايات
 *مؤشرات رصد التقدم )من إعالن األلفية(

 القضاء على الفقر املدقع واجلوع :١اهلدف 
ان الـذين يقـل دخلـهم اليـومي عـن           ختفيض نـسبة الـسك     :١الغاية 

 ٢٠١٥  و١٩٩٠دوالر واحد إىل النصف يف الفترة ما بني 
نــسبة الــسكان الــذين يقــل دخلــهم عــن دوالر واحــد يف        - ١

 )أ(اليوم
 نسبة فجوة الفقر  - ٢
 حصة أفقر مخيس من االستهالك الوطين - ٣
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 األهداف اإلمنائية لأللفية
 *األهداف والغايات

 *مؤشرات رصد التقدم )من إعالن األلفية(

 ذلـك   املنتجة والعمل الالئق للجميع، مبـا يف      الكاملة و توفري العمالة   
 النساء والشباب

 عاملمعدل منو الناتج احمللي اإلمجايل لكل شخص 
 إىل عدد السكانالسكان العاملني نسبة 

نــسبة الــسكان العــاملني الــذين يقــل دخلــهم عــن دوالر واحــد يف   
 اليوم

ــرة     ــراد األسـ ــاملني مـــن أفـ ــساهبم اخلـــاص والعـ ــاملني حلـ ــسبة العـ نـ
 املسامهني يف نفقاهتا إىل جمموع العاملني

ــانون مــن اجلــوع إىل       :٢الغاية  ــذين يع ــسكان ال ــسبة ال ختفــيض ن
 ٢٠١٥ و ١٩٩٠النصف يف الفترة ما بني 

 يقـل عمـرهم عـن مخـس      نعدد األطفال ناقصي الوزن الـذي      - ٤
 سنوات

ــد األدىن      - ٥ ــى احلــ ــصلون علــ ــذين ال حيــ ــسكان الــ ــسبة الــ نــ
 الستهالك الطاقة الغذائية

 ائيحتقيق تعميم التعليم االبتد: ٢اهلدف 
كفالة متكن األطفـال يف كـل مكـان، سـواء الـذكور أو               :٣الغاية 

 ٢٠١٥اإلناث، من إمتام مرحلة التعليم االبتدائي حبلول عام 
 صايف نسبة القيد يف التعليم االبتدائي - ٦
نــسبة التالميــذ الــذين يلتحقــون بالدراســة يف الــصف األول   - ٧

  ** التعليم االبتدائيمنويصلون إىل الصف األخري 
معدل اإلملام بالقراءة والكتابة لـدى النـساء والرجـال الـذين             - ٨

 ** سنة٢٤ و ١٥تتراوح أعمارهم بني 
 تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة :٣اهلدف 
إزالــــة التفــــاوت بــــني اجلنــــسني يف التعلــــيم االبتــــدائي  :٤الغاية 

ة ، وبالنــسب٢٠٠٥والثــانوي ويفــضل أن يكــون ذلــك حبلــول عــام  
 ٢٠١٥يتجاوز عام  جلميع مراحل التعليم يف موعد ال

نسبة البنات إىل البنني يف مراحل التعليم االبتدائي والثـانوي           - ٩
 والعايل

 )ب()حمذوف( - ١٠
ــن الوظــائف ذات األجــر يف القطــاع غــري      - ١١ ــساء م حــصة الن

 الزراعي
 النساء يف الربملانات الوطنيةتشغلها نسبة املقاعد اليت  - ١٢
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 األهداف اإلمنائية لأللفية
 *األهداف والغايات

 *مؤشرات رصد التقدم )من إعالن األلفية(

 تقليل وفيات األطفال :٤هلدف ا
ختفـــيض معـــدل وفيـــات األطفـــال دون ســـن اخلامـــسة   :٥الغاية 

 ٢٠١٥ و ١٩٩٠مبقدار الثلثني يف الفترة ما بني 
 معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة - ١٣
 معدل وفيات الرضع - ١٤
نسبة األطفال البالغني من العمر سـنة واحـدة احملـصنني ضـد        - ١٥

 احلصبة
  حتسني الصحة النفاسية:٥اهلدف 
ختفيض معدل الوفيات النفاسـية مبقـدار ثالثـة أربـاع يف             :٦الغاية 

 ٢٠١٥ و ١٩٩٠بني  الفترة ما
 معدل الوفيات النفاسية - ١٦
أخـصائيني صـحيني    نسبة الوالدات اليت جتري حتت إشراف        - ١٧

  مهرة
 )ج(معدل استخدام وسائل منع احلمل - ج ١٩

 قات املراهلدىمعدل الوالدات  ٢٠١٥الصحة اإلجنابية حبلول عام تعميم إتاحة خدمات 
زيــارة واحــدة علــى األقــل وأربــع (تغطيــة الرعايــة الــسابقة للــوالدة 

 )زيارات على األقل
 احلاجة غري امللباة لتنظيم األسرة

 اإليدز واملالريا وغريمها من األمراض/مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية :٦اهلدف 
اإليدز حبلـول   /وقف انتشار فريوس نقص املناعة البشرية      :٧الغاية 
  وبدء احنساره اعتبارا من ذلك التاريخ٢٠١٥عام 

ــشرية يف صــفوف       - ١٨ ــة الب ــريوس نقــص املناع ــشار ف ــدل انت مع
  سنة ٢٤ و ١٥السكان الذين تتراوح أعمارهم بني 

 عايل املخاطراستخدام الواقي الذكري يف آخر جِماع  - )أ (١٩
ــني     - )ب (١٩ ــراوح أعمــارهم ب ــذين تت ــسكان ال ــسبة ال  و ١٥ن

عن فريوس نقـص    شاملة   سنة ولديهم معرفة صحيحة و     ٢٤
 اإليدز/املناعة البشرية

نسبة انتظام اليتامى يف املدارس إىل غري اليتامى ممـن تتـراوح             - ٢٠
  سنة١٤ و ١٠أعمارهم بني 
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ــشرية      ــريوس نقــص املناعــة الب ــد/تعمــيم إتاحــة العــالج مــن ف ز اإلي
  جلميع َمن حيتاجونه٢٠١٠حبلول عام 

نسبة السكان الذين بلغت إصابتهم بفريوس نقـص املناعـة البـشرية            
ــضادة     ــاقري مــ ــاهنم احلــــصول علــــى عقــ ــة وبإمكــ ــل متقدمــ مراحــ

 لفريوسات النسخ العكسي
ــسية     :٨الغاية  ــا وغريهــا مــن األمــراض الرئي ــشار املالري وقــف انت

  من ذلك التاريخ وبدء احنساره اعتبارا٢٠١٥حبلول عام 
  والوفيات املرتبطة باملالريا**صابةمعدالت اإل - ٢١
نـــسبة األطفـــال دون ســـن اخلامـــسة الـــذين ينـــامون حتـــت    - ٢٢

ناموسيات معاجلة مببيـدات احلـشرات ونـسبة األطفـال دون           
ســـن اخلامـــسة املـــصابني حبمـــى ويعـــاجلون بأدويـــة مناســـبة 

 **مضادة للمالريا
 نتشار والوفيات املرتبطة بالسل واال**اإلصابةمعدالت  - ٢٣
عــدد حــاالت الــسل الــيت اكتــشفت ومت شــفاؤها يف إطــار     - ٢٤

 دورة عالجية قصرية خاضعة للمراقبة املباشرة 
 كفالة االستدامة البيئية :٧هلدف ا

إدماج مبادئ التنمية املـستدامة يف الـسياسات والـربامج           :٩الغاية 
 يةالقطرية واحنسار فقدان املوارد البيئ

 نسبة مساحة األراضي املغطاة بالغابات - ٢٥
 )د()حمذوف( - ٢٧
انبعاثــات ثــاين أكــسيد الكربــون، اجملمــوع ونــصيب الفــرد     - ٢٨

ولكــل دوالر مــن النــاتج احمللــي اإلمجــايل، واســتهالك املــواد 
 **املستنفدة لألوزون

 )هـ()حمذوف( - ٢٩
  اآلمنة ضمن احلدود البيولوجيةاملوجودةنسبة األرصدة السمكية 

 نسبة املوارد املائية الكلية املستخدمة
 حبلــول البيولــوجياحلــد بقــدر ملمــوس مــن معــدل فقــدان التنــوع   

 ٢٠١٠ عام
 **نسبة املناطق الربية والبحرية احملمية - ٢٦

 نسبة األنواع املهددة باالنقراض
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ختفــيض نــسبة األشــخاص الــذين ال ميكنــهم احلــصول   :١٠الغاية 
الـشرب املأمونـة وخـدمات الـصرف الـصحي          علـى ميـاه     باستمرار  

 ٢٠١٥األساسية إىل النصف حبلول عام 

ــاه    - ٣٠ ــذين يـــستخدمون مـــصادر أفـــضل مليـ نـــسبة الـــسكان الـ
 **الشرب

 **صحية حمسنة نسبة السكان الذين يستخدمون مرافق  - ٣١
 ملعيـــشة  ٢٠٢٠حتقيـــق حتـــسني كـــبري حبلـــول عـــام       :١١الغاية 

 ان األحياء الفقرية مليون من سك١٠٠يقل عن  ال ما
 **)و(أحياء فقريةنسبة سكان احلضر املقيمني يف  - ٣٢

 إقامة شراكة عاملية من أجل التنمية :٨اهلدف 
املــضي يف إقامــة نظــام جتــاري ومــايل يتــسم باالنفتــاح   :١٢الغاية 

 والتقيد بالقواعد والقابلية للتنبؤ به وعدم التمييز
 -يـة، وختفيـف وطـأة الفقـر         شمل التزامـا بـاحلكم الرشـيد، والتنم       ت

 الوطين والعامليين على الصعيد

جيري رصد بعض املؤشرات املبينة أدناه بصورة مستقلة بالنسبة 
ألقل البلدان منوا، وأفريقيا، والبلدان النامية غري الساحلية، 

 والدول اجلزرية الصغرية النامية
 املساعدة اإلمنائية الرمسية

صايف وجمموع املساعدة اإلمنائية الرمسية وما يقـدم منـها إىل            - ٣٣
أقل البلدان منوا، كنسبة مئوية من الـدخل القـومي اإلمجـايل            
ملاحني جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التنميـة والتعـاون    

 قتصادييف امليدان اال
ــة املخصــصة     - ٣٤ ــة الكلي ــة الثنائي ــة الرمسي ــسبة املــساعدة اإلمنائي ن

املقدمة مـن مـاحني جلنـة املـساعدة اإلمنائيـة          وحسب القطاع   
ــة والتعــاون يف امليــدان االقتــصادي إىل    التابعــة ملنظمــة التنمي

التعلـيم األساسـي والرعايـة      (اخلدمات االجتماعية األساسية    
)ية واملياه املأمونة والصرف الصحيالصحية األولية والتغذ

 ت اخلاصة ألقل البلدان منوامعاجلة االحتياجا :١٣الغاية 
تشمل قدرة صـادرات أقـل البلـدان منـوا علـى الـدخول معفـاة مـن                  
التعريفــــات اجلمركيــــة واخلــــضوع للحــــصص؛ وبرناجمــــا معــــززا 
لتخفيف عبء الديون الواقع على البلـدان الفقـرية املثقلـة بالـديون             

  وتقــدمي املــساعدة اإلمنائيــة الرمسيــة؟وإلغــاء الــديون الثنائيــة الرمسيــة
الفقراحلد من لبلدان اليت أعلنت التزامها إىل ا سخاءبصورة أكثر 

نسبة املساعدة اإلمنائية الرمسية الثنائيـة غـري املربوطـة املقدمـة             - ٣٥
مــن مــاحني جلنــة املــساعدة اإلمنائيــة التابعــة ملنظمــة التعــاون   

 والتنمية يف امليدان االقتصادي
املــساعدة اإلمنائيــة الرمسيــة املتلقــاة يف البلــدان الناميــة غــري        - ٣٦ 

  اإلمجاليةالقوميةلساحلية كنسبة مئوية من دخوهلا ا



 املرفقات
 

93 07-49445 
 

 األهداف اإلمنائية لأللفية
 *األهداف والغايات

 *مؤشرات رصد التقدم )من إعالن األلفية(

املساعدة اإلمنائية الرمسية املتلقاة يف الـدول اجلزريـة الـصغرية            - ٣٧
  اإلمجاليةالقوميةالنامية كنسبة مئوية من دخوهلا 

 الوصول إىل األسواق

ــة :١٤الغاية  ــري   معاجلـ ــة غـ ــدان الناميـ ــة للبلـ ــات اخلاصـ  االحتياجـ
ــة     ــصغرية النامي ــة ال ــدول اجلزري ــساحلية وال ــامج  (ال ــق برن عــن طري

ــائج     ــة ونت ــة الــصغرية النامي ــة املــستدامة للــدول اجلزري العمــل للتنمي
 )ن للجمعية العامةالدورة االستثنائية الثانية والعشري

حسب القيمـة   (نسبة جمموع واردات البلدان املتقدمة النمو        - ٣٨
البلـدان منـوا،    مـن البلـدان الناميـة وأقـل         ) وباستثناء األسلحة 

 املعفاة من الرسوم اجلمركية
املعاجلـة الـشاملة ملـشاكل ديــون البلـدان الناميـة باختــاذ       :١٥الغاية 

تدابري على املستويني الوطين والدويل جلعـل حتمـل ديوهنـا ممكنـا يف              
 املدى الطويل

ــها     - ٣٩ ــة واحلـــصص الـــيت تفرضـ ــات اجلمركيـ متوســـط التعريفـ
املنتجـات الزراعيـة واملنـسوجات      البلدان املتقدمة النمو على     

 وامللبوسات الواردة من البلدان النامية
تقــديرات الــدعم الزراعــي املقــدم يف بلــدان منظمــة التعــاون   - ٤٠ 

ــا       ــن ناجته ــة م ــسبة مئوي ــصادي كن ــدان االقت ــة يف املي والتنمي
 احمللي اإلمجايل

نـــسبة املـــساعدة اإلمنائيـــة الرمسيـــة املقدمـــة لبنـــاء القـــدرات   - ٤١ 
 لتجاريةا

 القدرة على حتمل الديون 
اختــاذ القــرار مرحلــة جممــوع عــدد البلــدان الــيت وصــلت إىل  - ٤٢ 

يف إطـــار املبـــادرة املتعلقـــة بتخفيـــف أعبـــاء ديـــون البلـــدان  
ــدد     ــديون والع ــة بال ــرية املثقل ــيت  ) التراكمــي(الفق ــدان ال للبل

 **يف إطار املبادرةاالستيفاء وصلت إىل نقطة 
ــدار خت - ٤٣  ــادرة     مق ــه يف إطــار املب ــزم ب ــديون امللت فيــف عــبء ال

املتعلقــة بالبلــدان الفقــرية املثقلــة بالــديون واملبــادرة املتعــددة   
 األطراف لتخفيف عبء الديون

تكاليف خدمة الديون كنسبة مئوية مـن صـادرات البـضائع            - ٤٤ 
 واخلدمات

 )ز(]١مؤشرات جديدة حتت اهلدف  حملها حلت[ - ٤٥ ١حلت حملها غاية جديدة حتت اهلدف  :١٦الغاية 
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التعــــاون مــــع شــــركات املستحــــضرات الــــصيدالنية  :١٧الغاية 
 إلتاحة العقاقري األساسية بأسعار ميسورة يف البلدان النامية

ــاقري       - ٤٦ ــى العقـ ــصول علـ ــهم احلـ ــذين ميكنـ ــسكان الـ ــسبة الـ نـ
 األساسية بأسعار ميسورة بشكل مستدام

ـــ   :١٨الغاية  ــاع اخلــ ــع القطـــ ــاون مـــ ــد  التعـــ ــة فوائـــ اص إلتاحـــ
 التكنولوجيات اجلديدة، وخباصة تكنولوجيا املعلومات واالتصال

 ** شخص١٠٠عدد خطوط اهلاتف لكل  -) أ( ٤٧
لكــل احملمــول عــدد املــشتركني يف خدمــة اهلــاتف     -) ب (٤٧

 ** شخص١٠٠
 ** شخص١٠٠عدد مستعملي اإلنترنت لكل  - ٤٨

 
العمليـة املـشتركة بـني الوكـاالت للفريـق املـشترك بـني الوكـاالت واخلـرباء املعـين مبؤشـرات                      سيجري ترقيم الغايات واملؤشرات عن طريق        * 

 .األهداف اإلمنائية لأللفية
 .ُعدلت الصياغة ألسباب فنية، كيما يتسىن عرض البيانات مبزيد من الوضوح ** 

 
 .قر الوطنية، حيثما توفرتلرصد اجتاهات فقر البلدان، ينبغي استخدام املؤشرات استنادا إىل خطوط الف )أ( 

 .“ عاما٢٤ و ١٥ بني نسبة النساء إىل الرجال ممن يلمون بالقراءة والكتابة، وتتراوح أعمارهم”: سابقا )ب( 
 .٦نقلت من اهلدف  )ج( 
 .“)دل القوة الشرائيةتعا(لكل دوالر واحد من الناتج احمللي اإلمجايل ) معادل استخدام كيلوغرام من النفط(الطاقة املستخدمة ”: سابقا )د( 
 .“وقود الصلبنسبة السكان الذين يستخدمون ال”: سابقا )هـ( 
واحـدة  تقاس النسبة الفعلية للمقيمني يف أحياء فقرية باستخدام مؤشر غري مباشر، هو سكان احلضر املقيمون يف أسر معيشية تتحقـق فيهـا          )و( 

عـدم إمكانيـة االسـتفادة مـن مرافـق أرقـى       ) ب(ة الوصـول إىل مـورد ميـاه أفـضل؛     عدم إمكاني) أ: ( على األقلةالتالياألربع اخلصائص  من  
 .متينة أماكن سكن مشيدة مبواد غري) د(؛ ) أشخاص أو أكثر يف كل غرفة٣(االكتظاظ ) ج(للصرف الصحي؛ 

 .“ عاما، حسب نوع اجلنس واجملموع٢٤ و ١٥ الشباب الذين تتراوح أعمارهم بني معدل بطالة”: سابقا )ز( 
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