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  األولالفصل 
 مقدمة  

 أجـد يف لمي منـصب األمـني العـام لألمـم املتحـدة،            على تـس  اليوم، وقد انقضى عامان      - ١
  اإلدراك متــاميف الوقــت نفــسهوأدرك ؛  مــصدرا لإلهلــام ومحاســهمالتــزام مــوظفي هــذه املنظمــة

العـام املاضـي زيـادة هائلـة يف     شهدنا قد ل. العبء املتزايد للمسؤولية اليت تقع على عاتقنا مجيعا   
ــشاركة   ــة امل ــسائل    كثاف ــن امل ــة كــبرية م ــة بيف طائف ــة و  املتعلق ــسائل األمني ــة وامل ــشؤون التنمي ال

تتـراوح  يف جمـاالت     تنا ملـساعد  اوجلأ اجملتمع الدويل إلينا طلبـ     . حقوق اإلنسان قضايا  اإلنسانية و 
ـــزاعبــني مــساعدة ضــحايا   ــة ات والكــوارث والن ــراء واجل تلبي ــااحتياجــات الفق اســتعادة و ،عي

تحـديات  ي من أجل مواجهة جيل جديد من ال       السالم بني أطراف متحاربة وتعبئة اجملتمع العامل      
 .  واإلرهابالعاملية مثل تغري املناخ

 بـاإلخالص والتركيــز  اننـ نا أمـر مرهــق، لكـنين مقتنـع أ   إن الطلـب املتزايـد علـى خـدمات     - ٢
وااللتزام سنرقى إىل مستوى آمال كـل الـشعوب الـيت تتطلـع إلينـا مـن أجـل بنـاء عـامل يـسوده                         

 .خاء والعدلالسالم والرقدر أكرب من 
علينـا   وحىت هنايـة فتـرة واليـيت، جيـب     ٢٠٠٨يف عام الذي يلزمنا حتقيق التركيز بغية  و - ٣

 للنــاس األشــد املوعــودة نتــائج  الحتقيــق: هــي جمــاالت رئيــسية ثالثــة  يف أن نكــرس جهودنــا  
 . املساءلة الكاملة حتقيقمن خاللأقوى أمم متحدة  وتأمني املنافع العاملية، وخلق احتياجا،

إن لألمم املتحدة تارخيا طويال ومشرفا يف وضع املعايري واملبـادئ الـيت تـنظم العالقـات             - ٤
لكـن يف هـذا العـصر اجلديـد     . هـذا التـاريخ  أال ينقطـع  من املمكن، بل من الواجـب،     و. الدولية

 يف  الذي يتزايد فيه جلوء العامل إىل األمم املتحـدة مـن أجـل تـوفري طائفـة واسـعة مـن اخلـدمات                      
يف حتقيــق نتــائج يتمثــل   الــذي نواجهــه األكــربالتحــديبــات ، ركــن مــن أركــان األرضكــل 

لوفـاء هبـذه االحتياجـات املتزايـدة واآلمـال      بغيـة ا و. احتياجا، أينمـا كـانوا  لناس ألشد ا ملموسة  
ركز مواردنا حيثمـا ميكـن   نيقتضي ذلك أن   و. تنفيذالن قدرتنا على    أن حنسّ لنا  بد   ال ،العريضة

دعوة اآلخـرين إىل  بـ تقدمي الوعود أو  ب  أن نكتفي  فليس بإمكاننا . دث أكرب األثر  أن حت للمنظمة  
اسـتغالل الفـرص   حباجـة إىل    إننـا   . وحـدها حـىت تظهـر     احللـول   نتظـر   أن ن ليس بوسعنا   العمل؛ و 

 .مستقبل أفضلاآلمال املعقودة يف بلوغ  ربرتلتحقيق نتائج 
ع تـ فـاألمم املتحـدة تتم    . العامليـة املنـافع   تـأمني   هـو   اجملال الثـاين الـذي يتطلـب التركيـز          و - ٥

للخطـر  تعـرض   العاملية الـيت    التهديدات  نها من قيادة اجلهود الرامية إىل مواجهة        مكّفريد يُ مبوقع  
فتحـديات  . تلـك التهديـدات   لـدرء   وتـأمني املنـافع املقابلـة       العامل،  من   يف كل مكان     كل إنسان 
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 وال ميكـن لدولـة      ،العامليـة ال تعـرف حـدودا      ة  الـصح املخـاطر الـيت تتهـدد       ومن قبيل تغري املناخ     
 املنظمــة العامليــة  هــي املتحــدةفأممنــا .تتــصدى هلــا منفــردةموعــات مــن الــدول أن جملواحــدة أو 

 نتمتع مبيزة نسبية قوية يف حتفيـز كـل البلـدان            وحنن هبذه الصفة،  الوحيدة ذات الوالية الشاملة،     
 ألمـم املتحـدة   علـى ا   تعنيويـ . فيهـا صلحة  املأصحاب  يتعدد  على العمل، وبناء حتالفات جديدة      

حمفــل آخــر ميكنــه تنــاول هــذه املــسائل ال يوجــد هنــاك  ملواجهــة هــذا التحــدي ألنــه أن تنــهض
 . نفسهاالفعاليةبعة على النطاق العاملي وشرمبصورة 

توقف علـى   وهي مسألة ت   نسقط معا،    إما أن فإما أن ننهض معا و    : إن رساليت واضحة   - ٦
ويلـزم السـتراتيجيات مواجهـة هـذه التحـديات اجلديـدة أن توضـع               . نا املشتركة فعالية استجابت 

علــى الــصعيد  العمــل واملــسؤولية ســيكون بالدرجــة األوىلرغــم أن حمــك علــى صــعيد عــاملي، 
 ات الالزمـة  جـراء اإل اختـاذ    القعود عن ن عواقب   أل ،أناشد احلكومات أن تتحرك   إنين  و. الوطين

 .لن ينجو منها أحد
أن نعمل على تعزيـز األمـم املتحـدة         علينا  عامل أفضل،   بلوغ   النتائج من أجل     ولتحقيق - ٧

كننـا مـن حتقيـق النتـائج        هي الـيت مت   فاملساءلة الكاملة وحدها    .  املساءلة الكاملة   حتقيق من خالل 
 بــل باعتبارهــا مبــدأً ،ضــيقة احلــدوداءلة علــى أهنــا مــسألة فنيــة وجيــب أال ننظــر إىل املــس. املثلــى

ــا  ــا ،ســياأساتنظيمي ــا، وتنفيــذيا ومبــدأً توجيهي ــا ملنظمتن  أن نــشجع الــدول األعــضاء علــى  علين
منظمـة أقـوى   هـي  فاملنظمة اليت ُيساءل فيها اجلميع عـن تعهـد مـسؤولياهتم         . اعتماد نفس املبدأ  

 .بعيد إىل حد
، ة تلـك احليـاة    نوعيـ االرتقـاء ب   و  حيـاة سـكان العـامل      ةعـ يب، ميكننا حتسني ط   اوبالعمل مع  - ٨
. التهديـدات علـى الـصعيدين الـوطين والعـاملي لتـصبح ذات أبعـاد كارثيـة                تـصاعد   منـع   نا  ميكنو

حنـن شـعوب األمـم املتحـدة هـذا االلتـزام            نتحمـل    ميثـاق األمـم املتحـدة،        ما يكرسه وعلى حنو   
 .املسؤوليةعلينا تقع هذه و
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 الفصل الثاين
 احتياجاللناس األشد حتقيق النتائج   

نــصرة الــضعفاء هــو أن تــضطلع هبــا لألمــم املتحــدة الــيت ميكــن همــة املأحــد األدوار إن  - ٩
أن بـ : وتتمثل مسؤوليتنا األكرب يف أن نكفل حتسني رفاه هـؤالء الـسكان           . نيواملنسيني واملهمشّ 

ــ أنيقتــضي ذلــك منــا  و.  احتياجــالنــاس األشــّدالــيت يفيــد منــها ا النتــائج  قــقحن ساعد الــدول ن
م ستخدنـ   أن علينـا و. األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة     تحقيـق   تعلقة ب األعضاء على الوفاء بالتزاماهتا امل    

كــل املــوارد واخلــربات الــيت اكتــسبناها يف ميــدان الدبلوماســية الوقائيــة وحفــظ الــسالم وبنــاء     
وفر املـساعدة يف  أن نـ علينا و  واحلفاظ عليه، من أجل إقامة عامل يسوده األمن والسالم       ،السالم

أيـضا أن علينـا العمـل مـع         ذلـك    ويعـين . ات والكـوارث  النــزاع ا   لـضحاي  تعمريجمايل اإلغاثة والـ   
اجملتمع الدويل من أجل كفالة احترام حقوق اإلنسان؛ ودعـم الـدول يف إقـرار سـيادة القـانون،        

مـــساعدهتا علـــى إقامـــة احلكـــم  ومنـــع اإلبـــادة اجلماعيـــة، والوفـــاء مبـــسؤولياهتا يف احلمايـــة؛ و 
 . والدميقراطية الرشيد

 
 ةالتنمي -ألف  

. عافيــة واأكثــر رفاهــالــيت تــسهم يف جعــل العــامل قــق النتــائج  أن حنعلينــامــن الواجــب  - ١٠
ــة  ــيفالتنمي ــرا    أالينبغ ــةلتكــون حك ــع  لقل ــا للجمي ــل حق ــصف ف. ، ب ــالغني   ن ــامل الب ســكان الع

علــى حققنــا مكاســب كــبرية ومــع أننــا .  يف املائــة مــن ثــروة العــامل١ ســوى  بالكــادونميلكــ ال
الفقـر املـدقع إىل النـصف حبلـول      خفض عدد مـن يعـانون    املتمثل يف   لعاملي  اهلدف ا طريق بلوغ   

 عـن مـسرية حتقيـق األهـداف         ، ال سـيما يف أفريقيـا، حـاد        ن العديد مـن البلـدان     فإ،  ٢٠١٥عام  
علينا البناء على ما أُحرز من تقـدم حقيقـي قابـل للقيـاس، واالرتقـاء بالعمـل                  و. اإلمنائية لأللفية 

 أن علينــايــتعني إذ  :األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة لــيس كافيــاىل حتقيــق الــسعي إلكــن  .والتمويــل
ات العنيفــة الــيت هتــدد بعــودة النـــزاع، وتغــري املنــاخ، والكــوارث الطبيعيــة، وء أزمــة الغــذانواجــه

 أولويـة  نعطـي  أن وال بّد لنا من. يف جمال التنميةما حتقق من تقدم فيعقارب الساعة إىل الوراء    
هـم غالبـا    فالفقـراء والنـساء واألطفـال،       :  احتياجـا  شـد األالفئات  لقوى على   لتخفيف أثر تلك ا   

 . رضرتمن يأول من يتأثر، وأكثر 
مواجهــة يف ســبيل وإذا كــان لألمــم املتحــدة أن تأخــذ بزمــام القيــادة يف ميــدان التنميــة  - ١١

كيـزا ونـشاطا،    التحديات العاملية اليت نشهدها اليوم، فإن عليها أن تنتهج هنجا أكثر اتساقا وتر            
وهـذا هــو  .  ككـل املتاحـة هلـا  وأن تـستفيد مـن التكامـل بـني عناصـر القـوة املعياريـة والتنفيذيـة         

 األمانـة العامـة     يف احملور األساسي للمقترح الذي طرحته يف تقريـري عـن تعزيـز ركيـزة التنميـة               
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)A/62/708(   ،ــد ــى وجــه التحدي ــز ، وعل ــدرتعزي ــة  ةق ــاء  املنظم ــة وكف ــى اإلجنــاز بفعالي ة يف عل
 االستراتيجي يف تناول القـضايا والعمليـات اإلمنائيـة الكـربى،         ا اإلمنائية، وحتسني وضعه   اوالياهت

إجـراءات  أن تتخذ    الدول األعضاء على     تشجعقد  و. اهلامة للدول األعضاء  اخلدمات  وتوفري  
بـادرات  ويف العام املاضي، اختـذت أيـضا م       . الدورة املقبلة للجمعية العامة   يف  املقترح  حيال هذا   

ــة يف عــدد مــن جمــاالت   ــصلةذات األولوي ــا فيهــا ال ــة    :  مب ــربط بــني الوظــائف املعياري حتــسني ال
 الوطنيـة، واألقاليميـة؛     -اإلقليميـة، واإلقليميـة      -التنفيذية؛ وتعزيز الروابط العامليـة       و والتحليلية

منظومـة األمـم   أوجه التآزر بني عمل األمانة العامة وصـناديق األمـم املتحـدة وبراجمهـا و    تعزيز  و
املتحــدة ككــل؛ وإقامــة الــشراكات مــع أصــحاب املــصلحة الرئيــسيني القــادرين علــى تكميــل    

 .عملنا يف ميدان التنمية
 

 األهداف اإلمنائية لأللفية واألهداف اإلمنائية األخرى املتفق عليها دوليا  - ١ 
اإلمنائيـة لأللفيـة   األهـداف   لبلـوغ    طريق املساعي املبذولة     مع عبور نقطة املنتصف على     - ١٢

. األهـداف هـذه   مجيـع   اختـاذ إجـراءات حامسـة مـن أجـل حتقيـق             علينا  ، يلزم   ٢٠١٥حبلول عام   
ــاتف ــةالتوقع ــصحة والبيئــة       متفاوت ــيم وال ــاالت التعل ــة يف جم ــداف اإلمنائيــة لأللفي ــشأن األه .  ب

د ، بينمـا تعـ  مـدعاة للتـشجيع  دو أن املكاسـب يف جمـال التعلـيم هـي األكثـر            بـ وبشكل شـامل، ي   
وعلينا أن نفي بالتزاماتنا اليت قطعناها بالفعـل        . صحة األم األقل تقدما   املرتبطة مبجال   املكاسب  

وأدعـو منظومـة   . نكررهـا يف بلـدان أخـرى   أن واليت حتققـت  نجاحات القائمة  يف ال أن نتوسع   و
 األكثــرالنــاس األمــم املتحــدة والــدول األعــضاء إىل مــنح األولويــة األساســية لتلبيــة احتياجــات  

 . خاص على أفريقيابشكل فقرا، مع التركيز 
زهـاء  ، ال يـزال     علـى مـدى الـسنوات       يعيشون يف فقر مدقع    الذينوبينما اخنفض عدد     - ١٣
يف أقــل البلــدان منــوا،    معظمهــميعــيش وبليــون شــخص حمــصورين يف مــصيدة الفقــر،      ١,٢
سـتثمارات القويــة الطويلــة   واال،فر املعونــة اإلنـسانية الفوريــة اإذا مل تتـو و. سـيما يف أفريقيــا  وال

 مليـون شـخص إضـايف إىل        ١٠٠ ءتوقع أن تدفع أزمة الغـذا      من امل  هفإناألجل يف جمال الزراعة،     
 . يف هذا اجملالتغري املناخ أقل حدةالنامجة عن ثار اآلولن تكون . الفقر املدقعوهدة 
جيـب أن نواصـل     و. إن العديد من البلدان يقتـرب مـن حتقيـق تعمـيم التعلـيم االبتـدائي                - ١٤

ل بـرامج التغذيـة يف املـدارس        ن قبيـ  وأن نـسعى إىل اختـاذ تـدابري مبتكـرة، مـ           على ما حتقـق     البناء  
وعلـى سـبيل    . املـذكورة  يف حتقيـق أوجـه التقـدم         تسـامه   يتالـ واإلعفاء من الرسـوم املدرسـية،       

بتدائيـة ممـا     رسـوم املـدارس اال      املتحـدة  ترتانيـا مجهورية  املثال، ألغت بلدان مثل مالوي وكينيا و      
ال يـزال   األخـرى   إال أن العديـد مـن البلـدان         . أسفر عن زيـادات كـبرية يف معـدالت االلتحـاق          

  حنـو  فعلـى سـبيل املثـال، يف أفريقيـا جنـوب الـصحراء الكـربى، هنـاك                . يواجه حتديات ضـخمة   
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مليونا من األطفال يف سن الدراسـة االبتدائيـة غـري ملـتحقني باملدرسـة، ويف جنـوب آسـيا                     ٤١
 .  مليونا غري ملتحقني باملدرسة٣١,٥يزال هناك  ال

 أن نواصـل املعركـة مـن        وعلينـا . إن املرأة عـضو أصـيل يف اجملتمـع وحمـرك هـام للتنميـة               - ١٥
وبينمـا حتــسن مركـز املـرأة يف بعــض    . متكــني املـرأة كفالـة  أجـل حتقيـق املـساواة بــني اجلنـسني و    

ثـيال ناقـصا   متاملرأة ممثلـة  فـ . بني اجلنسني متفشيةاجملاالت مثل التعليم، ال تزال الفجوات القائمة       
  بينمــا، مــن الرجــلأجــرا أقــلاملــرأة الــسياسة ومراكــز الــسلطة، وكــثريا مــا تتقاضــى  دوائــر  يف

وال يــزال العنــف ضــد املــرأة  .  الرجــل مــن ظــروف عمــلتتعــرض لظــروف عمــل أســوأ بكــثري 
رب، ويـشكل عقبـة كـأداء أمـام      يف احلـ   تعمـد اإليـذاء املُ  و العنـف العـائلي      ويتراوح بـني  متفشيا،  

 محلـة مـن أجـل       طلقـتُ ، أَ ٢٠٠٨ينـاير   /ويف كانون الثـاين   . العامليةاإلمنائية  هداف  األحتقيق كل   
اإلرادة الـسياسية وكفالـة     فر  اتـو  تعبئـة الـرأي العـام وضـمان           هتـدف إىل   إهناء العنـف ضـد املـرأة      

 . زيادة املوارد من أجل معاجلة هذه القضية
 النـساء  التفاوت بني اجلنسني يف جمال الصحة، حيث تشكل           أوجه  أسوأ  ورمبا نشاهد  - ١٦

ــر مــن نــصف   ــوب     عــدد أكث ــا جن ــشرية يف أفريقي ــالغني املــصابني بفــريوس نقــص املناعــة الب الب
 امــرأة تفقــد حياهتــا كــل عــام بــسبب      ٥٠٠ ٠٠٠  أكثــر مــن زاليــالــصحراء الكــربى، وال  

هـو األبطـأ إذا      حتـسني صـحة األم       يـدان  حتقيـق التقـدم يف م      ويظـل . مضاعفات احلمل والـوالدة   
تـوفري  التحـدي قائمـا فيمـا يتعلـق ب        ال يـزال    كمـا   األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة،       قورن بغريه من   ما

. د الـوطين واإلقليمـي والـدويل      عبيانات كافية وموثوقة ومفصلة حسب نوع اجلـنس علـى الـصُ           
 جمـال صـحة األم، وأحـث كـل       يف م ملتـزم بقـوة بـدفع التقـد        يننـ إو. قبـول املبـاألمر   هـذا   ليس  و

 .الدول األعضاء على إيالء املزيد من االهتمام وختصيص املزيد من املوارد لتحقيق هذا اهلدف
 يـضع   نـه إ  فحـسب، بـل    ةأخالقيـ مـسألة   لجميـع لـيس     لوكفالتـها   صحة  الالنهوض ب إن   - ١٧

 جمـاالت  أن منـضي قـدما يف  علينـا  وجيـب  . لرخـاء واالسـتقرار واحلـد مـن الفقـر      تحقيق ا أساسا ل 
كفالـة   و ،احلـصبة خفـض اإلصـابة ب    ، و ةمـس ااخل دون سـن  وفيات الرضع واألطفـال     خفض  مثل  

الـدودة الغينيـة، واالرتقـاء بـأدوات مكافحـة املالريـا             و التحصني، والقضاء علـى شـلل األطفـال       
 . والعالج املضاد للفريوسات العكوسة اخلاص بفريوس نقص املناعة البشرية

بينمــا توســعنا يف تــوفري إمكانيــة    و. دز يــستلزم مواجهــة عاجلــة  وال يــزال وبــاء اإليــ   - ١٨
اإلصـابات  تـستمر   احلصول على العالج املضاد للفريوسـات العكوسـة لثالثـة ماليـني شـخص،               

أمهيـة  تبـدو  و. وحـده  ٢٠٠٧ مليون إصابة جديدة يف عام       ٢,٥حيث حدثت   مبعدالت سريعة   
 مليــون ٣٣,٢ا يقــدر بنحــو مــع وجــود مــو. الوقايــة أكثــر وضــوحا اآلن مــن أي وقــت مــضى

حبق هـؤالء املـصابني     مكافحة الوصم والتمييز    ن  إف ،مصاب بفريوس نقص املناعة البشرية حاليا     
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 الرفيـع املـستوى املعـين باإليـدز التقـدم احملـرز             ٢٠٠٨ عام   استعرض اجتماع قد   و ،ال تقل أمهية  
، واإلعـالن   )١(٢٠٠١ام  اإليـدز لعـ   /يف تنفيذ إعالن االلتزام بشأن فريوس نقـص املناعـة البـشرية           

ــشرية     ــة الب ــريوس نقــص املناع ــشأن ف ــسياسي ب ــام  /ال ــدز لع ــا و ،)٢(٢٠٠٦اإلي االجتمــاع ذكرن
 .اإليدز/ فريوس نقص املناعة البشريةويالت مكافحة عنمبسؤولياتنا 

 بليـون   ١,٢حـوايل   فهنـاك   .  مكافحـة األمـراض املعديـة      بأعمـال  ملتزم بالنـهوض     يننإو - ١٩
 ااملالريـ ف.  لألمـراض املداريـة املهملـة      املعقـدة مـن اآلثـار     يعـانون   عـامل   شخص من أفقر سـكان ال     

املنتـدى العـاملي     وقـد دعـا   . وهذه أرقام ال ميكـن قبوهلـا      . تقتل أكثر من مليون شخص كل عام      
علـى  هـذا العـام   للقادة املعين مبكافحة فريوس نقص املناعـة البـشرية والـسل، الـذي ُعقـد         األول  

، إىل زيادة التعاون يف مـسألة اإلصـابة املزدوجـة    ستوى املعين باإليدز ع الرفيع امل  هامش االجتما 
وجيـب أن نكـرر االسـتراتيجيات الـيت أثبتـت جناحهـا يف              . بفريوس نقص املناعة البشرية والسل    

 يف مكافحـة املالريـا      العامـة ، أعتزم كفالة التغطية     ٢٠١٠وحبلول عام   . هذين املرضني مكافحة  
 للخطر، وال سيما النساء واألطفـال يف أفريقيـا، بـشكل كامـل              مجيع املعرضني حصول   ضمانب

.  الرش املوضعي لألماكن املغلقة والناموسيات املعاجلـة باملبيـدات احلـشرية طويلـة املفعـول               على
  املــسمىربنــامجال هــذا العــام فقــد أطلقــُت: منظمتنــاداخــل جهودنــا العامليــة وقــد بــدأت أيــضا 

ل التـدريب واملـشورة واالختبـار ملـوظفي األمـم           ن قبي ات م ، لتوفري خدم  “تبايلاألمم املتحدة   ”
 .املتحدة املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية وأسرهم

املبـادرات عاليـة األثـر      يف   الكـبري    لتوسـع الـالزم ل  سـاس   األويوفر تعزيـز الـنظم الـصحية         - ٢٠
وارد البشرية أمـرا    ويعد وجود استراتيجية شاملة للم    . لبلوغ األهداف املتعلقة بالصحة   املطلوبة  
 القـادرين   احمللـيني سـيما إعـداد كـادر مـن األخـصائيني الـصحيني              ، وال  يف هذا املـضمار    أساسيا

 . على توفري اخلدمات األساسية للفقراء
فهنــاك .  أمهيــة بالغــةوالــصرف الــصحيحتقيــق الغايــات املتعلقــة بامليــاه  كتــسي يكمــا  - ٢١
 بليــون ٢,٦ ى ميــاه الــشرب املأمونــة، وليــون شــخص ال ميكنــهم احلــصول علــبيقــرب مــن  مـا 

أن نـضاعف   علينـا    ويـتعني . الكافية الصرف الصحي خدمات  على  شخص ال ميكنهم احلصول     
ــة الــ   ــسنوية احلالي ــدويل  هاقــدميت ياالســتثمارات ال ــون دوالر مــن  ٣٠حــوايل إىل  اجملتمــع ال  بلي

 .املتحدة دوالرات الواليات

_________________ 

 .، املرفق٢٦/٢-قرار اجلمعية العامة دإ )١( 
 . ، املرفق٦٠/٢٦٢قرار اجلمعية العامة  )٢( 
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نـاخ، كمـا نـرى مـن خـالل إزالـة الغابـات وحتـات                تغري امل النامجة عن   ثار  تتسبب اآل  و - ٢٢
نعيــد  أن وعلينـا . تفـاقم الفقـر وهتديـد أســباب املعيـشة    يف ، يضــاالتربـة والتـصحر وتـدهور األر   

االسـتدامة البيئيـة    نع املزيد من اخلسارة يف التنوع البيولـوجي، وكفالـة           ملالعمل   ات أولوي ترتيب
 .جهود التنميةيف 
حنـو  تنـشيط اجلهـود املبذولـة    ل من أجل التنمية أمر بالغ األمهيـة        وجود شراكة عاملية  إن   - ٢٣

حثثــت قــادة العــامل علــى الوفــاء بالتزامــات املــساعدة اإلمنائيــة   قــد و.  اإلمنائيــةحتقيــق األهــداف
تمويـل التنميـة يف   الـدويل املعـين ب  ؤمتر املـ ، و ٢٠٠٥الرمسية املقطوعة يف مؤمتر القمة العاملي لعـام         

ملمـوس  أدعـو إىل إحـراز تقـدم سـريع          إنـين   و. دامغلن إيغلز، وهيليغن  يف  و،   باملكسيك مونتريي
 .٢٠١٠حبلول عام سنويا من أجل حتقيق هدف اخلمسني بليون دوالر 

وغــري وقابلــة للتنبــؤ قواعــد ال وضــع نظــم جتاريــة وماليــة مفتوحــة ومــستندة إىل  يعتــربو - ٢٤
اتفـاق أكـرا    رت بالتـشجيع إزاء     شـع قـد   و.  جزءا ال يتجـزأ مـن عمليـة حتقيـق األهـداف            ،متييزية

 الثــاين ونكتــاداأل( ملــؤمتر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة ة عــشرة الثانيــالــذي اعتمدتــه الــدورة
عـل العوملـة وسـيلة قويـة        أن جن  و ، الطموحة ة هذا االتفاق   أن نسعى لتنفيذ خط    وعلينا. )٣()عشر

 . الفقر لتحقيق القضاء على
 نتـائج جولـة الدوحـة للمفاوضـات التجاريـة هـذا             إجنـاح نعمل علـى     أن   وعلينا كذلك  - ٢٥
نظـام التبـادل التجـاري املتعـدد األطـراف          لفحالة اجلمـود املـستمرة تـشكل هتديـدا كـبريا            . العام
 أن يــضاعف األعــضاء الرئيــسيون يف منظمــة التجــارة ال بــدو. قــدرة علــى حتقيــق األهــدافللو

 عالمـة   ءوتعد أزمة الغـذا   .  مغزى وقيمة  ات ذ ة إمنائي مجلة اتفاقات العاملية جهودهم للتوصل إىل     
فيـف القيـود    خت مـسألة إليـه   اخلـروج مـن الطريـق املـسدود الـذي وصـلت             خطرية علـى ضـرورة      

 . التجارية يف جمال الزراعة
للمناســبة وســيكون .  اإلمنائيــةنــشهد هــذا العــام نقطــة حتــول يف حتقيــق األهــداف إننــا  - ٢٦

ســبتمرب / أيلــول٢٥  يــوم يفاإلمنائيــة لأللفيــة، املقــرر عقــدهداف اهــ باألة املــستوى املعنيــةالرفيعــ
أحث الـدول   إنين  و. سد الفجوة املتعلقة بالتنفيذ   من أجل   العمل  ، دور حاسم يف حتفيز      ٢٠٠٨

 تمويـل التنميـة   الـدويل ل   املتابعـة  مـؤمتر    ومـن شـأن   . قـوي االضطالع بدور قيادي    األعضاء على   
، ٢٠٠٨أواخـر عـام   الدوحـة يف   يف ه، املقرر عقـد رييواملعين باستعراض تنفيذ توافق آراء مونت    

فلنعمـل علـى   . موضع النظرالرئيسية فرصة هامة أخرى الستعراض العديد من املسائل      أن يتيح   
حنول فيه وعودنا إىل غذاء ومـأوى وتعلـيم وصـحة            سنة   ،“ للفعل سنة” ة املقبل السنةكون  تأن  

 . احتياجالألشد 
_________________ 

 )٣( TD/442الفصل الثاين ،. 
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 ااالحتياجات اخلاصة ألفريقي - ٢ 
قطعــت خــالل فتــرة واليــيت التزامــا خاصــا بتلبيــة احتياجــات أفريقيــا املتعلقــة بالــسالم    - ٢٧

ضطلع مكتـب املستـشار اخلـاص لـشؤون أفريقيـا بـدور هـام يف تقـدم هـذه                   يو. واألمن والتنمية 
اخلطــة، وكــذلك الفريــق التــوجيهي املعــين باألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة يف أفريقيــا واملؤلَّــف مــن  

 جمموعة من التوصـيات     ٢٠٠٨يونيه  / الذي قدم يف حزيران    ،لتنمية املتعددي األطراف  شركاء ا 
لتكـاليف لتحقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة يف أفريقيـا حبلـول عـام                 ل املشفوعة حبـساب  العملية  
 . من أجل تنفيذ هذه التوصيات اهلامةيوأحث مجيع البلدان على العمل مع. ٢٠١٥

منو النـاتج   معدل  قويا، حيث بلغ    ظل  ء االقتصادي العام ألفريقيا     ومن املشجع أن األدا    - ٢٨
ممــا ، ٢٠٠٧ يف املائــة عــام ٣,٧ الفــرد دخــل يف املائــة وبلغــت الزيــادة يف ٥,٧ اإلمجــايلاحمللــي 

حتـسن  فـضال عـن      حتسن إدارة االقتصاد الكلي، وزيـادة تـدفقات رأس املـال اخلـاص،               يعود إىل 
فاحلكم الرشيد والدميقراطية أمـران رئيـسيان يف النـهوض     . رةاحلوكمة يف العديد من أجزاء القا     

 الوثيقـة القـادة األفارقـة أنفـسهم، يف        بـه    أقـر    وهـو مـا   بالرفاه واالسـتقرار والـسالم بوجـه عـام،          
 الراميـة  اأفريقيـ أُعرب عن التزام األمم املتحـدة بـدعم جهـود     إنين  و.  لالحتاد األفريقي  ةالتأسيسي

 . ومحايتهاالفتية اإىل النهوض بدميقراطياهت
غري متكافئـة إىل    فإهنا  ولكن يف الوقت الذي تعد فيه معدالت النمو بوجه عام إجيابية،             - ٢٩

لنـاتج  انمـو  ال تـذكر ل أقصى حد على امتداد القارة، حيـث يـشهد عـدد مـن البلـدان معـدالت              
دالئل مـن الـ    وجـد ي، ويف البلدان الـيت حتظـى بنمـو إجيـايب، ال             ةتكن سالب  ، إن مل  احمللي اإلمجايل 

يكتــسب يف هــذا الــصدد و. يف أحــواهلم ايــشهدون حتــسن افقــرالنــاس األشــد أن يــشري إىل  مــا
 .استثمارات القطاعني العام واخلاص واستغالل املوارد اإلقليمية أمهية بالغةيف التوسع 

وقـد شـجعين إىل حـد كـبري مـا قدمـه       . الـسالم واألمـن  يستلزم وجود  إن حتقيق التقدم     - ٣٠
، وكـذلك التقـدم الـذي     يف أفريقيـا  من من دعم لعمليات ومبادرات الـسالم اإلقليمـي          جملس األ 

أحرزه جملس األمن وجملس السالم واألمن التـابع لالحتـاد األفريقـي يف تنفيـذ هـدفهما املـشترك                   
ــر تنظيمــا  املتم ــة أكث ــسالم يف بورونــدي   ومــن شــأن  . ثــل يف إقامــة عالق ــاء ال ــة بن مــشاركة جلن

لـسياسية  على حتقيق االسـتقرار يف البيئـات االقتـصادية وا     أن تساعد   بيساو   - وسرياليون وغينيا 
أن  اجلمعيــة العامــة وجملــس األمــن وجلنــة بنــاء الــسالم علــى  شــجعأإنــين و. اهلــشة هلــذه البلــدان

 .براجمهامنح االحتياجات اخلاصة ألفريقيا مكان الصدارة يف تواصل 
تحـدة مهيـأة بالقـدر األمثـل ملـساعدة الـدول       ملتزم بكفالة أن تكون األمـم امل    كما أنين    - ٣١

خطـوات  ، اختذت   ٢٠٠٨وطوال عام   . األعضاء على إحراز تقدم باجتاه بلوغ أهدافها اإلمنائية       
طة اليت أقودها مـن أجـل       شََّنوتعد احلملة املُ  . هامة من أجل تعزيز الركيزة اإلمنائية لعمل املنظمة       
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األهـداف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا دوليـا، أحـد أبعـاد        بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية وغريهـا مـن        
قــدرة املنظمــة علــى حتقيــق الربجمــة  مــن ويــشكل إجــراء إصــالحات إداريــة تعــزز  . اســتراتيجييت
وهنـاك بعـد ثالـث السـتراتيجييت يتمثـل يف         . الحقا يف هذا التقرير   ُيناقَش  هاما  ثانيا  الفعالة بعدا   

األنشطة اإلمنائية لعموم منظومة األمـم      بني  صالت  وجود قدر أكرب من ال    العمل من أجل تعزيز     
ســيما مــن خـالل عمــل جلنــة الـسياسات التابعــة يل والــيت قـدمت توصــيات لــسد     املتحـدة، وال 

، أُشـجع منظومـة     أخرياو. ألمم املتحدة لمج يف املبادرات اإلمنائية     االفجوات يف السياسات والرب   
املــصلحة الرئيــسيني القــادرين علــى  األمــم املتحــدة علــى إقامــة شــراكات أقــوى مــع أصــحاب   

كمـا يـشمل   . نوذلـك شـركاء التنميـة اجلـدد والـصاعد     عملنا يف ميدان التنميـة، مبـا يف          ليتكم
املنظمـات  فـضال عـن     ذلك دوائر األعمال، واجملتمع املدين، وغري ذلك من اجلماعـات اخلرييـة،             

 .وهي قطاعات تناقش أدناهاإلقليمية، 
 

 م واألمنالالس -باء  
 يف العـام  ،ومـرة أخـرى  .  عـامل أكثـر أمنـا   بلـوغ متكننـا مـن    أن حنقق نتـائج     علينا   يتحتم - ٣٢

درسـية، واحترقـت   يف أماكن عديدة حول العامل، محل األطفال السالح ال الكتب امل     واملاضي،  
إلنفاق علـى الـسالح ال علـى التعلـيم          ألغراض ا ولت اإليرادات الوطنية    األرض ومل ُتزرع، وحُ   

 .مسروق من األجيال املقبلة فكل روح ُتزهق وكل قرش ُينفق على احلرب. يةوالرعاية الصح
تعزيـز   وأحتقيـق الـسالم     إىل  عي  ساملساعدة يف الـ   أن تقدم   طُلب إىل األمم املتحدة     قد  و - ٣٣

ــصومال، والعــراق، وميامنــار،        ــسودان، وال ــها ال ــهات عــدة مــن بين احلــوار واملــصاحلة علــى جب
ي النكا، ومشايل أوغندا، ومجهورية أفريقيا الوسطى، وتـشاد،         والشرق األوسط، ونيبال، وسر   
 فباإلضـــافة إىل ،أشـــكاال عديـــدةواختـــذت وتنوعـــت جهودنـــا . والـــصحراء الغربيـــة، وغريهـــا

يف الدبلوماســية الوقائيــة ومفاوضــات الــسالم،  شــاركنا املــساعدة اإلمنائيــة واملعونــة اإلنــسانية،  
 .د بناء السالم يف أعقاب احلروبجهو ساندنابعثات حلفظ السالم، وأرسلنا و
 

 الوقائية ودعم عمليات السالمالدبلوماسية  - ١ 

الـسالم الـدائم يف هنايـة       إحـالل   يعتمد  ندالعه،  الجد احتمال   يوندلع القتال أو    يحيثما   - ٣٤
وقـد ازداد حجـم   . لـرتاع ل مـصدرا متثـل  للقـضايا الـيت   حلـول سياسـية   التوصلِ إىل املطاف على  

طروح علينا من مهام سياسية ووقائية ومهام لصنع السالم، بينمـا طـال انتظـار               وتعقيد ما هو م   
وردت املقترحــات الراميــة إىل تعزيــز أقــد لو. مــا يناســب ذلــك مــن تعزيــز آلليــة األمــم املتحــدة

ألمـم املتحـدة ومـربرات ذلـك بالتفـصيل يف           ا  لألمانـة العامـة يف     إدارة الشؤون الـسياسية التابعـة     
الـــــصادر يف تـــــشرين ) Corr.1 و A/62/521(إىل اجلمعيـــــة العامـــــة الـــــذي قدمتـــــه  يتقريـــــر



A/63/1
 

08-46038 10 
 

 عنــصرا حيويــا الســتكمال اباعتبارهــه املقترحــات وإنــين أنظــر إىل هــذ. ٢٠٠٧نــوفمرب /الثــاين
 كـذلك باعتبارهـا   و،اإلصالحات اليت سبق إدخاهلا على عمليات األمم املتحـدة حلفـظ الـسالم      

 لـيس فقـط يف حتقيـق االسـتقرار          ،تـها  فعالي حتـسني  إىل   وحتتاج األمم املتحدة  . من أولويايت العليا  
 والتعامل مع مـا يـنجم عنـها مـن آثـار إنـسانية جانبيـة، ولكـن أيـضا يف منـع                      النـزاعيف حاالت   

مـن  ، ممـا يعتـرب      ات وحلـها  النــزاع منـع نـشوب     ففـي ميـدان     . نشوهبا وحلها بالوسائل الـسياسية    
مقترحـات تعزيـز إدارة   تكتـسي   و.حتـسني أدائنـا    حنن حباجة إىل،املسؤوليات املنبثقة عن امليثاق  

متكــني األمــم املتحــدة مــن االضــطالع بــدور أكثــر مــن أجــل أساســية أمهيــة الــشؤون الــسياسية 
 وتــستجيب هــذه املقترحــات، علــى وجــه اخلــصوص، للــدعوة إىل . املهــمفعاليــة يف هــذا اجملــال 

املــساعي  ”ئيــة والوســاطة و اســتخدام أدوات مــن قبيــل الدبلوماســية الوقا   زيــادة الفعاليــة يف  
 .شركائنا يف املنظمات اإلقليميةللدول األعضاء ول اليت أقوم هبا خدمة “احلميدة

الـدول  الذي اختذتـه    قرار  ال يف تنفيذ    اطا هام وبفضل الدعم الطوعي، قطعنا بالفعل شو      - ٣٥
 يف ةطا بتعزيــز قــدريت علــى القيــام باملــساعي احلميــدة، مبــا يف ذلــك الوســ٢٠٠٥األعـضاء عــام  

يف طـور التـشغيل الكامـل، وفريـق        دخلت  ولدينا اآلن وحدة لدعم الوساطة      . تسوية املنازعات 
يف خدمة مبعوثي األمم املتحـدة والـدول        السريع  احتياطي من خرباء الوساطة اجلاهزين لإليفاد       

 ولـدينا شـراكات تـزداد متانـة مـع املنظمـات اإلقليميـة وميكننـا        . األعـضاء واملنظمـات اإلقليميـة   
 .االستعانة مبجموعة من اخلرباء للمساعدة يف إجياد حلول سلمية للرتاعات ومنع نشوهبا

الدول األعـضاء بالدبلوماسـية الوقائيـة    أن تساعد  ظمة  ناستطاعت امل ،  ويف العام املاضي   - ٣٦
فعلـى سـبيل املثـال، نظمـت        .  يف كـثري مـن احلـاالت        لعمليـات الـسالم    ا ملموس ا دعم أن تقّدم و

 من األمم املتحدة، انتخابات تارخيية لتـشكيل مجعيـة تأسيـسية، وشـرعت اآلن يف                نيبال، بدعم 
ــدمــستقبلاالنتقــال إىل  ــا الوســطى .  سياســي جدي ــة أفريقي ــة  ،ويف مجهوري ــدعم لعملي  قــدمنا ال

وعقب اندالع أعمال العنف بعـد إجـراء االنتخابـات يف كينيـا،             . التحضري إلجراء حوار وطين   
طة اليت قادها االحتاد األفريقي وقام هبـا األمـني العـام الـسابق كـويف      دعمت األمم املتحدة الوسا 

وسعيا إىل إجيـاد حـل سياسـي       . شعب كينيا من تفادي مأساة أكرب      مكنت وساطة   هيعنان، و 
يف دارفور، واصل مبعوثي اخلاص العمل بشكل وثيق مع االحتاد األفريقـي يف حماولـة للتـشجيع     

األمــن، مــع توســيع قــضية  قــضايا رئيــسية مثــل يفز تقــدم علــى التماســك، وبنــاء الثقــة، وإحــرا
ويف الصومال، على الرغم من تـدهور احلالـة األمنيـة           . ة والدولي ة واإلقليمي ةقواعد الدعم الوطني  

 يـستمر مـا   بينعلى أرض الواقع، بذل ممثلي اخلاص جهودا حثيثة لدفع العملية الـسياسية قـدما،               
ليت مـن املمكـن تـشكيلها، ولعمليـة حلفـظ الـسالم             وضع خطط طوارئ لقوة حتقيق االستقرار ا      

 القبارصــة وقــادهتمأظهــر ويف قــربص، حيــث .  بــذلكإذا مسحــت الظــروف، يف وقــت الحــق
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 ، سـاعدت األمـم املتحـدة يف إطـالق عمليـة حتـضريية وتيـسريها               محاسا متجددا وإرادة سياسـية    
 .بقصد الوصول إىل مفاوضات كاملة

ــة   - ٣٧ ــة الدولي ــشاء اللجن ــدأنا  اإلفــالت مــن العقــاب يف غواتيمــاال،   اهــضةملنوبإن ــة ب حماول
مبتكــرة لتفكيــك اجلماعــات اإلجراميــة الــيت هتــدد أفعاهلــا بتبديــد املكاســب الــيت حتققــت بــشق  

عـشق  آسيا الوسطى، افتتحنا يف     يف  وبناء على طلب من احلكومات      . يف عملية السالم   األنفس
لوسـطى، وأُسـندت لـه واليـة        ة الوقائية يف آسيا ا    ، مركز األمم املتحدة اإلقليمي للدبلوماسي     أباد

 قبلنـا ويف العـراق،  .  يف مواجهـة التهديـدات املـشتركة بطـرق سـلمية        ة هـذه احلكومـات    مساعد
ــة االضــطالع بحتــدي  ــام تــستدعي معــززة والي ــدور أكــرب يف إقامــة احلــوار   قي األمــم املتحــدة ب

ي واملــساعدة يف تــسوية مــشكلة الــسياسي واملــصاحلة بــني العــراقيني، وتــشجيع احلــوار اإلقليمــ  
  .احلدود الداخلية املتنازع عليها

 مــن خــالل اجملموعـة الرباعيــة ومـع مبعــوثيي يف املنطقــة   ويف الـشرق األوســط، عملـتُ   - ٣٨
أمـا االتفـاق علـى انتخـاب        . على مواصلة الدفع يف اجتاه الوصول إىل السالم واألمـن الـشاملني           

 فقـد   اجلمهوريـة العربيـة الـسورية     باشـرة بـني إسـرائيل و      رئيس يف لبنان وإجـراء حمادثـات غـري م         
األوضاع، وما زلت أسعى للتوصل إىل اتفـاق سـالم   دينامية  بعض أسباب األمل يف تغري       ياأعط

 . بني اإلسرائيليني والفلسطينيني يف أقرب وقت ممكن
 

 حفظ السالم  - ٢ 

 عمليــات حفــظ وتــشكل. مــن وظــائف األمــم املتحــدةأساســية حفــظ الــسالم وظيفــة  - ٣٩
 مـساعدة اجلهـات     يففلـها دور هـام      . السالم خطوة حامسة على طريق حتقيـق الـسالم املـستدام          

 ةفرقـ أشراكة مـع    بالـ عمـل   تهـي   الفاعلة الوطنية يف وضع استراتيجيات بنـاء الـسالم وتنفيـذها و           
 .، وغريها من الشركاء الدوليني، واملؤسسات املالية الدوليةةاألمم املتحدة القطري

ميــدان مــم املتحــدة يف عمــل األالــذي يــصادف الــذكرى الــستني ل اجلــاري، يف العــام و - ٤٠
ــسالم     ــسالم، تقــود إدارة عمليــات حفــظ ال ــة العامــة يف األمــم املتحــدة   حفــظ ال التابعــة لألمان

من النساء والرجال، منهم قـوات وأفـراد شـرطة سـامهت             ١٣٠ ٠٠٠بعثة تضم أكثر من      ١٩
 مــن دوالرات  باليــني٧يزانيــة تبلــغ حــوايل ه العمليــات مبهــذدولــة عــضوا، وتغطــي  ١١٧هبــا 

 .الواليات املتحدة

بصورة تناسـب هـذا احلجـم     الطلبات احلالية على عملياتنا حلفظ السالم    وضمانا لتلبية  - ٤١
إدارة إنـشاء   مبـا يف ذلـك      ،   يف إعادة هيكلة إدارة عمليات حفـظ الـسالم         التعقيد، شرعتُ وهذا  

إدارة عمليـات   إطار   مكتب سيادة القانون ومؤسسات األمن يف        إقامةوجديدة للدعم امليداين،    
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عــدد مــن اآلليــات اجلديــدة اســتحداث  العمليــات املتكاملــة، وتــشكيل أفرقــةحفــظ الــسالم، و
دارة الـصيغة النهائيـة للعديـد مـن وثـائق املبـادئ األساسـية يف الـسنة                  اإلوضعت  قد  و. املشتركة

مبـادئ وتوجيهـات   ”بـدأ األساسـي األعلـى املـدرج يف     املاملاضية، ومنها علـى وجـه اخلـصوص       
وتواصــل اإلدارة أيــضا إحــراز تقــدم بــشأن خطــة إصــالح  . “األمــم املتحــدة يف حفــظ الــسالم

 .٢٠١٠عمليات السالم حىت عام 

قـدمت عمليـات حفـظ الـسالم دعمـا واسـع           ،  وخالل الفترة اليت يشملها هـذا التقريـر        - ٤٢
وأفغانــستان ومجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، اضــطلعت  ففــي هــاييت . لــسالملقــضية االنطــاق 

ــد أن      ــسياسية بع ــات ال ــسي يف دعــم العملي ــدور رئي ــا ب ــة مــن عــدم   شــهد عملياتن بعــضها حال
ويف كوسوفو، بقي دور األمم املتحـدة أساسـيا يف هتيئـة البيئـة        . االستقرار بني الصراع والسالم   

فـت عملياتنـا مـع احلالـة املـتغرية علـى أرض       االسـتقرار يف املنطقـة، وتكي  دعم  السليمة واآلمنة و  
أكـرب ضـمن    عملـي    مـن القيـام بـدور        ،رويب مثـل االحتـاد األو     ،الواقع لتمكني منظمـات إقليميـة     
وحتـت  ) ١٩٩٩ (١٢٤٤ الـذي اعتمـده قـرار جملـس األمـن            ،إطار احلياد إزاء مركـز كوسـوفو      

 .سلطة األمم املتحدة الكاملة

لــدول التابعــة لؤســسات املجلهــود الــيت تبــذهلا  دعمــت عمليــات حفــظ الــسالم ا كمــا  - ٤٣
ففي لبنان مثال، تضطلع قـوة األمـم املتحـدة املؤقتـة بـدور رئيـسي يف                 . الستعادة كامل سلطتها  

ــر الليطــاين، و        ــوب هن ــة جن ــة الواقع ــة إىل املنطق ــسلحة اللبناني ــوات امل ــودة الق ــسري ع ــة يف تي هتيئ
 . من العمل بصورة طبيعية مسؤوليتها، لتمكني هياكل احلكميف منطقةالظروف، 

وتعمل عمليات حفظ السالم مع الشركاء الرئيسيني لتوفري دعم أكثر مشولية للجهـود              - ٤٤
املبذولــة علــى الــصعيد الــوطين يف جمــال احلفــاظ علــى األمــن، وبنــاء القــدرات يف جمــايل العــدل   

ج التـسريح  األلغـام األرضـية واملتفجـرات وتـصميم بـرام         خملفات احلرب مـن     ، وإزالة   السجونو
فعلـى سـبيل املثـال، قامـت بعثـة خـرباء تتـألف مـن                . ونزع الـسالح وإعـادة اإلدمـاج وتنفيـذها        

 أواســط شــهريف  ليــشيت - ألمــم املتحــدة وأطــراف خارجيــة بزيــارة إىل تيمــورأجهــزة خمتلفــة ل
تــضمن توصــيات شــاملة بــشأن احلفــاظ ) ، املرفــقS/2008/329(وأصــدرت تقريــرا مــارس /آذار

انطالقـا مـن    و. األمناستتباب  قضايا أوسع تتعلق بإصالح قطاع سيادة القانون و        و ،على األمن 
 نـشرت يف إطـار    حلاجة إىل كفالة اإلسراع بنشر عنصر الـشرطة، أُنـشئت قـوة شـرطة دائمـة و                ا

بعثة األمم املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد ملساعدة هيئات إنفـاذ القـانون التـشادية                
 .يف تشادنصر خاص تابع للشرطة على إنشاء وتدريب ع

 قامــت عمليــات حفــظ الــسالم أيــضا بتعزيــز قــدرات الــدول علــى  ،٢٠٠٨يف عــام  و - ٤٥
قــوانني ولــوائح إىل املعــايري الدوليــة حلقــوق اإلنــسان ترمجــة محايــة حقــوق اإلنــسان عــن طريــق 
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إىل ضــمان محايــة حقــوق هتــدف وقــدمت البعثــات املــشورة بــشأن قــوانني . وسياســات وطنيــة
 . تعزيز اإلجراءات القضائية يف ليربياعلىاإلنسان يف بوروندي وسرياليون، كما ساعدت 

ــة، شــهدت الــسنة املاضــية نــشر اثنــتني مــ     - ٤٦ ــا احلالي ــر وباإلضــافة إىل دعــم عملياتن ن أكث
ــة    ــدا حــىت اآلن، ومهــا عملي ــا تعقي ــور وعملياتن ــة دارف ــشادعملي ــا الوســطى /ت ــة أفريقي . مجهوري

فقد قـدم   . اجلاري للعمليتني من أفكار مبتكرة جديدة يف جمال حفظ السالم         ويستفيد االنتشار   
فريق العمليات املتكاملة األول يف مقر إدارة عمليات حفظ السالم الدعم إىل العملية املختلطـة               

كمـا  . بني األمم املتحدة واالحتاد األفريقي يف دارفـور، لرسـم خطـة انتـشار متكاملـة وتنفيـذها                 
ثني اخلاصـني التـابعني لالحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة يف جهـودهم الراميـة             قدم الدعم للمبعو  

وقـد وضـعنا ترتيبـات شـراكة مبتكـرة مـع االحتـاد              . إىل مجع األطراف حول طاولة املفاوضـات      
 .األورويب للمساعدة يف العمل الذي نقوم به يف تشاد

آلن تواجه حتـديا نامجـا عـن        ومما يؤسف له أن النجاحات العديدة اليت أحرزناها حىت ا          - ٤٧
وجود حاالت غري مقبولة من سوء السلوك اجلنـسي مـن جانـب بعـض        : مهارئيسيتني  مسألتني  

 .عناصرنا العاملني يف حفظ السالم، وعدم التوافق بني الواليات واملوارد

نطاق يف املقر ويف امليدان ملنع ومعاجلة االستغالل اجلنـسي          واسعة ال وقد أُجنزت أنشطة     - ٤٨
التـدريب،  : وتـشمل هـذه األنـشطة مـا يلـي         . واالعتداء اجلنسي من قبل موظفي األمم املتحـدة       

 أنــشطة للتوعيــة والتواصــل، ســواء ملــوظفي األمــم تنظــيموتبــسيط آليــات اإلبــالغ وتعزيزهــا، و
اجلنس التجاري، وإقامـة    /املتحدة أو لسكان البلد املضيف، والقيام حبملة رائدة للتصدي للبغاء         

واتفقت األمانة العامة والدول األعـضاء أيـضا علـى منـوذج جديـد              . رفيه واالستجمام أنشطة الت 
 أكثـر موثوقيـة للتـصدي       سـلطة ملذكرة التفاهم مع البلدان املسامهة بقوات يتيح لألمـم املتحـدة            

اعتمـــدت الـــدول األعـــضاء اســـتراتيجية شـــاملة تتعلـــق مبـــساعدة  كمـــا . لالســـتغالل اجلنـــسي
أن تأخذ األمانة العامـة والـدول األعـضاء املـسألة مبـا يلـزم               كفالة  ىل  وحنن يف حاجة إ   . الضحايا

إجراءات يف سـعينا احلثيـث إىل القـضاء هنائيـا علـى اإلفـالت       ما يلزم من دية، وإىل اختاذ  اجلمن  
 .من العقاب

 إىل تزايد درجـة تعقيـد عملياتنـا واتـساع نطاقهـا، وصـعوبة الظـروف الـسياسية              نظراو - ٤٩
أي أكثـر مـن     يط بنشر العديد مـن العمليـات، جيـب علـى اجملتمـع الـدويل اليـوم                  واألمنية اليت حت  

. فاملـسامهات بـالقوات وأفـراد الـشرطة حمـدودة         . وقت مضى أن يعـزز التزامـه بتلـك العمليـات          
ويف الوقـت نفـسه،     ومـع ذلـك،     . تحمل بالفعل عبئا يتجاوز احلـد     يوالكثري من الدول األعضاء     

مانـة  علـى األ لبلـدان املـسامهة بقـوات وأفـراد شـرطة و     ا فروضـة علـى  األعبـاء امل ما زالـت تتزايـد    
شترك من وراء عمليات حفـظ      املدف  اهلحلفاظ على   على ا وإنين أحث الدول األعضاء     . العامة
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ا يتطلب استمرار املشاركة الـسياسية مـع األطـراف ذات الـصلة، حبيـث يكـون                 و م وه. السالم
الزمــة حــىت ترقــى عمليــات األمــم املتحــدة حلفــظ هنــاك ســالم يــتعني حفظــه، وتــوفري املــوارد ال

 .السالم إىل مستوى اآلمال اليت تعقدها عليها الفئات األكثر ضعفا
 

 لسالمابناء  - ٣ 

طائفة فريدة من التحديات، وما مل يتم حتديـد هـذه           النـزاع  تواجه البلدان اخلارجة من      - ٥٠
االرتـداد إىل   يتمثـل يف     خطـرا كـبريا      تواجـه فـإن هـذه البلـدان       التحديات والتصدي هلا بفعالية،     

وتساعد أنشطة بناء السالم على تعزيز اتفاقات السالم، وإرسـاء أسـس الـسالم الـدائم              . العنف
ــن       ــضررة م ــدول املت ــة االحتياجــات اخلاصــة لل ــستدامة، وتلبي ــة امل ـــزاعوالتنمي ــام . اتالن ويف ع

ن جلنة بناء الـسالم ومكتـب     ، أنشأت الدول األعضاء بنية جديدة لبناء السالم تتألف م         ٢٠٠٦
هذه املؤسسات تطـوير    واصلت   ،العام املاضي وخالل  . دعم بناء السالم وصندوق بناء السالم     

 .الرتاعأساليبها يف تقدمي الدعم للبلدان اخلارجة من 

 قيمـة  تـضيفه مـن  مـا  علـى  جلنة بناء السالم، بدعم من مكتب بناء الـسالم،  دلّلت  وقد   - ٥١
فاحلالتـان األوليتـان املعروضـتان    .  يف حالتـها  اللجنةتنظر  ملتواصل للبلدان اليت     االهتمام ا  بإيالئها
ــى ــدي وســـرياليون،    علـ ــا بورونـ ــة، ومهـ ــهما  اللجنـ ــا  تبعتـ ــسألة غينيـ ــساو يف كـــانون   -مـ بيـ
وقامـت  . ٢٠٠٨يونيـه  / ومـسألة مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى يف حزيـران         ٢٠٠٧ ديسمرب/األول

ساعدة يف العمليـة االنتخابيـة؛ بينمـا سـاعدت يف بورونـدي      بـدور هـام يف سـرياليون باملـ     اللجنة  
على جتنب أزمة كربى بتيسري احلوار بني الفرقاء الرئيسيني الذين كـانوا قـد وصـلوا يف الربملـان                   

وطـورت اللجنـة كـذلك أدواهتـا املتعلقـة ببنـاء الـسالم مـن أجـل املـشاركة              . إىل طريق مـسدود   
واملتابعة لقياس التقدم احملرز يف ضوء االلتزامـات الـواردة          االستراتيجية، مبا يف ذلك آلية للرصد       

 .طر االستراتيجية اخلاصة بكل بلداأليف 

 لــدعم حامســة متويــل آليــة وفريتــ الــسالم بنــاء صــندوق واصــل املاضــي، العــام خــاللو - ٥٢
 وسـجل  األعـضاء  الـدول  مـن  قـوي  مـايل  دعـم  مـن  اسـتفاد  وقـد  .املبكـرة  السالم بناء مبادرات
 قاعـدة  مـصدرها  املتحـدة،  الواليـات  دوالرات مـن  دوالر مليـون  ٢٦٧ قيمتها ربعاتبت وعودا

 الـروابط  تعزيـز  يف كبري تقدم أُحرز وقد .املاحنة البلدان فرادى من ٤٤ حنو من تتشكل نوعةتم
 املثـال،  سبيل فعلى .اللجنة تتبعها اليت السالم لبناء املتكاملة االستراتيجية جُهوالُن الصندوق بني

 مبواءمـة  نفـسه  الوقـت  يف الـسماح  مـع  فـوري  بـدعم  بيساو - لغينيا أويل متويل ختصيص حظي
ــل املــدى علــى أفــضل ــصندوق بــني الطوي ــاء واســتراتيجية ال ــسالم بن ــة ال ــداول الــيت املتكامل  تت
 . بشأهنا اللجنة
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 الـصندوق  اسـتخدمتُ  اللجنة، تنظر فيها   اليت للبلدان املايل الدعم تقدمي إىل وباإلضافة - ٥٣
 احلـايل  األعمـال  جـدول  على ليست اليت البلدان يف السالم بناء جهود دعم يف فعاال استخداما
 خــالل مــن تكليفــا، أصــدرُت وقــد .ونيبــال وليربيــا الوســطى أفريقيــا مجهوريــة ومنــها للجنــة،
ــ الــسالم، بنــاء دعــم مكتــب  الــدروس يهــدف إىل النظــر يف للــصندوق خــارجي تقيــيم إجراءب
 علـى  واحلفـاز  االسـتراتيجي  دوره تعزيـز  ولزيـادة  عملـه  مـن  تنياألوليـ  تنيالـسن  خـالل  املستفادة

 .سواء حد

 املواقـف  تغـيري  علـى  تنطـوي  عمليـة  هـو ف: “عملية بناء مادية  ” جمرد ليس السالم وبناء - ٥٤
 تعزيـز  فـإن  مكلفـا،  احلـرب  تبعـات  مـع  التعامـل  كـان  فـإذا . اتالنــزاع التعامل مـع     كيفية حول
ــدرتنا ـــزا حــل علــى ق ــدل مبكــر وقــت يف اتعالن ــّد  الحــق وقــت إىل تركهــا ب  ىأذكــ مــنيع

 مؤسـساتنا  بتعزيـز  عميقا التزاما ملتزمفإنين   السبب، وهلذا .هبا نقوم أن ميكن اليت االستثمارات
 .املتغرية االحتياجاتهلا لتلبية  األمثل التأهيل وبكفالة السالم ببناء املعنية

 
 الشؤون اإلنسانية -جيم  

 أولئـك هـم    يف مجيـع أحنـاء العـامل      “ احتياجـا  ”و ضـعفا الـسكان    فئـات  شـد أ بعض إن - ٥٥
 فقـد  العامليـة،  التحـديات  تزايد من وبالرغم .الطبيعية والكوارث اتالنـزاع من نتضرروي الذين
 بالثبـات،  وتتـسم  للمـساءلة،  ختـضع  مـساعدة  تقـدمي  يف  كـربى  خطـوات  اإلنـساين  اجملتمـع  قطع
ــز مواصــلة جيــب ،ذلــك ومــع .املناســب الوقــت يف تــصلو  إضــافية مبــوارد اجلهــود هــذه تعزي

 .متواصلة وإصالحات

 هبـــوط آثارهـــا يعمـــقالـــذي  الغذائيـــة، املـــواد أســـعار يف املـــسبوقة غـــري الزيـــادات إن - ٥٦
 علـى  النـاس  مـن  املاليـني  مئات حصولفرص  قلصت   قد عقود،ل يالزراعالقطاع   يف الستثمارا

 بأزمـة  معنيـة  املـستوى  رفيعـة  عمـل  فرقـة  شـكلتُ  ة،األخـري  لألزمـة  التـصدي  إطـار  ويف .الغذاء
 طريـق  خريطـة  أيـدينا  بـني  يـضع  شـامال  عمـل  إطـار   الفرقـةُ  وضعت وقد العاملية، الغذائي األمن

 غـضون  ويف .الـشامل  العمـل  بإطـار  الـدول  من العديد ورحبت .األزمة معاجلة لكيفية واضحة
 برنــامج متكــن املثــال، ســبيل لــىفع . امللّحــةللحالــة املتحــدة األمــم منظمــات تــستجيب ذلــك،
 باليـني  ٦مبلـغ    أصـل  مـن  املتحـدة  الواليـات  دوالرات مـن  باليـني  ٣ مجـع  مـن  العـاملي  األغذية
 الواليـات  دوالرات من مليون ١٠٠ قدره احتياطيا خصصت وقد. ٢٠٠٨ لعام الالزم دوالر

ــ مــن املتحــدة  إنــسانية احتياجــات متويــل يف للمــساعدة الطــوارئ ملواجهــة املركــزي صندوقال
األمــم املتحــدة  منظمــة أطلقــتإضــافة لــذلك، . الغذائيــة املــواد أســعار بارتفــاع تتــصل جديــدة

 البلـدان  لتزويـد  املتحدة الواليات دوالرات من دوالر  بليون ١,٧ جلمع نداء والزراعة ألغذيةل
 . الزراعي الدعم من أخرى وأشكال بالبذور املنخفض الدخل ذات
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 ،هتاوشـد  اهعـدد  املتطرفة مـن حيـث     اجلوية الظواهر عا كبريا يف  كما شهد العامل ارتفا    - ٥٧
 .واألعاصـري  والفيـضانات  اجلفـاف  مـن  املتـضررين  الفقـراء  عـدد يف   تزايد من عنها ينجم ما مع
 منـها  ١٤ كـان  ل،يـ مث هلـا  يـسبق  مل عـاجال  نـداءا  ١٥ املتحـدة  األمم أطلقت ،٢٠٠٧ عام يفو

 . الالتينية وأمريكا وآسيا أفريقيا يف األحوال اجلوية املتطرفة ملوجات استجابة

 ضــرب فقــد ،٢٠٠٨ عــام يف الكــوارث أكــرب مــن واحــدة نــرجس اإلعــصار وكــان - ٥٨
 .بــاملاليني فادحــة أضــرارا وأحلــق األرواح مــن اآلالف عــشرات وحــصد مــايو/أيــار يف ميامنــار
 الوصـول  يف ةالدوليـ  اإلغاثـة  جمـال  يف العـاملني  اعترضـت  اليت واملشاكل ،الكارثة هذه وأبرزت

 احلكومـات  مع عملالو اإلقليمية املنظمات مع شراكتنا تعزيز   ، ضرورة املنكوبني إىل األمر أول
 ضـرب  الـذي  الزلـزال  نبـيّ كمـا    .فعالـة ال ساعدةاملـ  على حصوهلا إىل تفضي عمل بيئات لتهيئة
 ميكنـها  الكـوارث  أن كيـف  أيـضا،  ٢٠٠٨ مايو/أيار يف ذلك وكان الصينية، سيشوان مقاطعة

 تـان الكارث اتـان ه وأكـدت . الكـوارث  مواجهة علىنفسها   الكربى البلدان قدرات تتجاوز أن
 مـن  الكـوارث  خطـر  مـن  للحـد  احلكومـات  مـع  وثيـق  بـشكل  العمل أمهية أخرى مرة بوضوح
 .)٤(٢٠١٥-٢٠٠٥ للفترة هيوغو عمل إطار تنفيذ خالل

 ديفـوار  وكـوت  ليـشيت  - رتيمو يف النسيب واالستقرار السالم توطيد من الرغم وعلى - ٥٩
 مـن  ذلـك  يعنيـه  مـا  مـع  متواصـال،  يـزال  ال الكـربى  الداخليـة  اتالنــزاع  مـن  عددا فإن ونيبال،
 .العـاجلتني  واحلمايـة  اإلنـسانية  املـساعدة  إىل حيتـاجون  الـذين  املـدنيني  مـن  كـبرية  أعـداد  وجود
 القـــسري، يدالتـــشر يف تتمثـــل كـــربى حتـــديات واجـــهت ةاإلنـــسانيدوائـــر املـــساعدة  زالتـــ وال

 اجلنــسي، والعنــف ،القتاليــة األعمــال حتكــم الــيت الــدويل اإلنــساين القــانون قواعــد وانتــهاكات
  .عوائق ودون آمنة بصورة اإلنسانية املساعدات وصول وضمان

 آخـر  خيار أمامهم ليس املسلحة اتالنـزاع من تضررينامل بشرمن ال  امليون ٣٦ وهناك - ٦٠
 عـدد  صـل  و ،٢٠٠٧ عـام  هنايـة  فـي ف .خارجها  إىل أو الوطنية داحلدو داخل سواء اهلرب، غري

 جممــوع وبلــغ .طفــالمــن األ نــصفهم مــن أكثــر شــخص، ماليــني ٩,٩ إىل العــامل يف الالجــئني
 .ارتفاع يف العدد زالي الو ،شخص مليون ٢٦ حوايل العامل يف داخليا املشردين

 يف اإلنـسانية  األوضـاع  عاجلـة م إىل الرامية هوداجل وشركاؤها املتحدة األمم وضاعفت - ٦١
 العديـد  إىل الوصـول  األمـن  انعـدام  يعرقـل  حيـث  احملتلة الفلسطينية واألرض والعراق أفغانستان

ــال، ســبيل فعلــى .للخطــر املعرضــني األشــخاص مــن ــود مــن شــهرا عــشر الثــين كــان املث  القي
 غـزة  إىل الدخـو  واألشـخاص،  اإلنـسانية  اإلعانـة  ومـواد  التجاريـة  الـسلع  حركة على املفروضة

_________________ 

 )٤( A/CONF.206/6 و Corr.1 ٢، الفصل األول، القرار. 
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 علـى  منـهم  املائـة  يف ٧٥الـذين يعتمـد      الـسكان،  لرفـاه  بالنسبة وخيمة عواقب منها، وخروجا
 يف ال ســيماو أفغانــستان، يف األمــن انعــدام حالــة تــصاعد مــن الــرغم وعلــى .الدوليــة املــساعدة
 يـني مال ٦,٨ مـن  يقـرب  مـا  إىل الوصـول  من العاملي األغذية برنامج متكن اجلنوبية، املقاطعات
  .٢٠٠٧ عام يف مستفيد

ــ وال - ٦٢ ــ ةاإلنــساني دوائــر املــساعدة زالت  يف البلــدان مــن عــدد يف فعالــة مــشاركة شاركت
 والـسودان  الدميقراطيـة  الكونغـو  مجهوريـة  يف العمليـات  أكـرب  مـن  بعـض  حيـث يوجـد    أفريقيا،

ــصومال ــى .والـ ــة وتبقـ ــور عمليـ ــرب دارفـ ــة أكـ ــساعدة اإل عمليـ ــسانيةللمـ ــامل، يف نـ ــضم العـ  وتـ
 مــن يــنيمال ٤,٢٧ إىل املــساعدة يقــدمون اإلنــسانية املعونــة جمــال يف العــاملني مــن ١٤ ٧٠٠

 يقـرب  مـا  عـاد  واجلنـوب،  الـشمال  بـني  هـشا  الوضـع  يزال ال حني ويف .املتضررين األشخاص
 .السودان جنوب إىل والالجئني املشردين من مليون من
 يفميكـن التنبـؤ بـه        متـويال  يوفر ذيال الطوارئ، ملواجهة املركزي الصندوق جتاوزوقد   - ٦٣
 املتحـدة  الواليـات  دوالرات مـن  دوالر البليون عتبة املهملة، واألزمات املفاجئة األزمات حال
ــن ــات مـ ــة التربعـ ــذ املعلنـ ــشائه منـ ــام يف إنـ ــك٢٠٠٦ عـ ــؤمتر يف ، وذلـ ــاحنني مـ ــانون يف املـ  كـ
 امليونـ  ٤٥٠ وهـو  يةالـسنو  حاملـنَ  لعنـصر  احملـدد  اهلـدف  من وسيقترب ،٢٠٠٧ ديسمرب/األول
 دولـة  ٩٠ مـن  أكثـر  مـن  تعهدات وردت وقد. ٢٠٠٨ عام يف املتحدة الواليات دوالرات من

 يف املتحـدة  الواليـات  دوالرات مـن  دوالر مليـون  ٨٠٠ على يربو ما الصندوق ووزع. عضوا
 القـدرة  هـذه  يف اإلسـهام  مواصـلة  علـى  األعـضاء  الـدول  مجيع أشجع وإنين. بلدا ٦٠ من أكثر
 .اإلغاثة توفري جمال يف والفعالة األطراف عددةاملت
 

 ، ومنـع اإلبـادة اجلماعيـة ومـسؤولية احلمايـة          ، وسـيادة القـانون    ،حقوق اإلنـسان   -دال  
 احلكم الرشيد الدميقراطية وو

 ومنـع اإلبـادة اجلماعيــة   ، وكفالـة العـدل وسـيادة القـانون    ،إن احتـرام حقـوق اإلنـسان    - ٦٤
 علـى   أساسـية تقـع   احلكـم الرشـيد مـسؤوليات       و وإقامـة الدميقراطيـة      ،والوفاء مبـسؤولية احلمايـة    

  هبـا  حـدد يتوهـي مـسؤوليات     . األمـم املتحـدة نفـسها     علـى عـاتق     وكافـة   عاتق الدول األعضاء    
 سـنة حموريـة بالنـسبة       ٢٠٠٨وتعـد سـنة     . عـامل أكثـر عـدال     بلـوغ   معىن حتقيق النتائج من أجـل       

عــالن العــاملي حلقــوق  عتمــاد اإلالــستني الفهــي تــصادف الــذكرى الــسنوية  : حلقــوق اإلنــسان
وقد دعوت أسرة األمم املتحدة كلها إىل تعزيـز جهـود الـدعوة الـيت تبـذهلا واختـاذ             . )٥(اإلنسان

علـى عاتقنـا حنـن      و. ةخطوات ملموسة إلدماج حقوق اإلنسان يف كافة جوانـب عمـل املنظمـ            
_________________ 

 ).٣-د( ألف ٢١٧قرار اجلمعية العامة  )٥( 
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جمموعـة واحـدة ال تتجـزأ         رؤيـة تـشمل     وهـي  ،لنهوض بالرؤية األصلية لإلعالن   امسؤولية  تقع  
 .غري القابلة للتصرف لكافة البشرمن احلقوق 

 
 حقوق اإلنسان  - ١ 

اآلثـار اإلجيابيـة املترتبـة علـى اإلصـالحات          أن أشـهد    ين، خالل السنة املاضـية،      لقد سرّ  - ٦٥
املؤسسية األخـرية الـيت أُدخلـت علـى آليـة حقـوق اإلنـسان، مبـا يف ذلـك تعزيـز جملـس حقـوق                     

ــة قــدرة األمــم املتحــدة علــى االســتجابة الــسريعة وتبــسيط عمــل املؤســسات     اإلنــسان،  وتقوي
  .القائمة واعتماد صكوك جديدة حلقوق اإلنسان

راض الــدوري الــشامل، االســتعيف عمليــة  جملــس حقــوق اإلنــسان هــذا العــام وقــد بــدأ - ٦٦
 ملـستقبل اجمللـس     وتكرس هذه العملية تقدما مهما بالنـسبة      .  اثنتني وثالثني دولة   ونظر يف سجل  

ومـن واجـب اجمللـس أن يكفـل نزاهـة التقييمـات             .  آلية املنظمة حلقوق اإلنسان     إطار ودوره يف 
مساءلة عـن التقـدم احملـرز يف تنفيـذ          إخضاع الدول لل   االستعراض وطرائقه، و   اتيوشفافية عمل 

يـام  اإلخفـاق يف الق ف. تراجـع معايري حقـوق اإلنـسان أو مـا سـجله ذلـك التنفيـذ مـن ركـود أو           
تبدد األمـل علـى حنـو مـا حـدث يف الـسنوات األخـرية                 إىل فقدان الثقة و     ميكن أن يؤدي   بذلك
 انتـهاكات حقـوق اإلنـسان ونطاقهـا     ادعاءات إىل حجم   انظرو. جلنة حقوق اإلنسان  أجل  من  

ــاء  ــف أحنـ ــامل، فـــ يف خمتلـ ــىن إ العـ ــر يف ا علـ ــس أن ينظـ ــذهجمللـ ــاالت هـ ــا احلـ ــضمان  مجيعهـ  لـ
 .الكاملة املصداقية

 يف  تنيلسالم واالستجابة الـسريعة املنـشأ      دعم بعثات ا   يتوبفضل التعزيز املستمر لوحد    - ٦٧
، متكنت املنظمة أيضا من االضطالع ببعثات طوارئ أكثر قـوة للتـصدي حلـاالت               ٢٠٠٦عام  
 بعثــة لتقــصي أوفــدت املنظمــةويف اآلونــة األخــرية، .  يف امليــدانغــري متوقعــةقــوق اإلنــسان حل

 بانتـهاكات جـسيمة حلقـوق اإلنـسان ارتكبـت يف      ادعـاءات ثة أسابيع لتقيـيم  احلقائق دامت ثال  
  .تجميع معلومات مباشرة من مصادر متنوعةلفترة ما بعد االنتخابات يف كينيا، و

ومتثل وحدة االستجابة السريعة إحدى جتليات زيـادة حـضور األمـم املتحـدة يف جمـال                  - ٦٨
ــدان  ــسان يف املي ــسمرب /ألول كــانون اوحــىت. حقــوق اإلن ــدمت مفوضــية  ٢٠٠٧دي ــم ، ق األم

وحـدة مـن     ١٧ مكتبـا قُطريـا و       ١١ مكاتـب إقليميـة و       لثمانيـة قوق اإلنسان الدعم    املتحدة حل 
 مــن مــوظفي حقــوق اإلنــسان ٤٠٠ ممــا يــشمل حقــوق اإلنــسان يف بعثــات الــسالم، وحــدات

امليـداين، ذلـك أن     وينبغـي عـدم التقليـل مـن أمهيـة هـذا احلـضور               . الدوليني واملوظفني الـوطنيني   
جتربتنا تشري إىل أن وجود مكاتب حقـوق اإلنـسان التابعـة لألمـم املتحـدة يف البيئـات املعرضـة                     
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ــراثن ا  ــوع يف ب ــا للج ميكــن أنلرتاعــات للوق ــشكل رادع ــهاكات     ي ــد ترتكــب انت ــيت ق ــات ال ه
 .اإلنسان حقوق

مـة أسـاليب    وعملت اهليئات املنـشأة مبعاهـدات حقـوق اإلنـسان مـن أجـل زيـادة مواء                 - ٦٩
 جملـس   يف تغيريات من شأهنا أيضا أن تكّمل آلية لالستعراض الدوري الـشامل       واعتمادعملها،  

 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز ضـد املـرأة           ُنقلتكفالة التبسيط،   ل ومتابعة. حقوق اإلنسان 
 .من نيويورك إىل جنيف

 اجلمعيـة العامـة إعـالن       يف خطوة مـشهودة، اعتمـدت     ،  ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١٣ يفو - ٧٠
، دخلــت اتفاقيــة ٢٠٠٨مــايو /ويف أيــار. )٦(املتعلــق حبقــوق الــشعوب األصــلية األمــم املتحــدة 

أتاحـت  بـذلك   و حيـز التنفيـذ،      )٨( وبروتوكوهلـا االختيـاري    )٧(حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة     
  .طائفة كاملة من آليات اإلبالغ وتقدمي الشكاوى والتحقيق

 هـذا   أن حققنـا   فلـم يـسبق لنـا أبـدا          . جديدا يف جمال حقـوق اإلنـسان       هدا ع إننا ندَّشن  - ٧١
 وقــد وســعنا أدواتنــا .آلراء بــشأن معــايري حقــوق اإلنــسانالقبــول الــدويل الواســع والتوافــق يف ا

نـسّخر مؤسـساتنا وأدواتنـا      أن   اآلن    وعلينـا  . وعززناهـا  وآلياتنا لرصد االمتثال والتـشجيع عليـه      
 .يعهم، أينما كانوالتحقيق نتائج لصاحل الناس مج

 
 سيادة القانون  - ٢ 

 األمم املتحدة مـرارا وتكـرارا املكانـة املركزيـة لـسيادة القـانون بالنـسبة للتنميـة                 أكّدت - ٧٢
يف ستمر الطلب على ما نقدمـه مـن مـساعدة يف هـذا اجملـال                يو. البشرية وصون السالم واألمن   

ــوم، حيــث أضــحت  التزايــد ــر مــن    األمــم املت منظومــة يومــا عــن ي حــدة تعمــل اآلن يف مــا أكث
 القانونية الدولية إىل تشريعات وطنية ودعـم إعـداد          املعايريبلدا ملساعدة الدول على ترمجة       ٨٠

زلنـا نواجـه حتـديات       ومـع ذلـك، فإننـا مـا       . الدساتري وإقامة مؤسسات العدل واألطـر القانونيـة       
نعـدام املـساءلة، حـىت بالنـسبة        فعلى سبيل املثال، تتسبب ثقافة اإلفالت مـن العقـاب وا          . عديدة

 . ألكثر اجلرائم الدولية جسامة، يف تقويض خطري لسيادة القانون يف بلدان كثرية

ويف هذا العام، أحرزت منظومة األمم املتحدة تقدما يف تعزيز قـدراهتا يف جمـال سـيادة                  - ٧٣
ــة، ال      ــى نطــاق املنظوم ــساق عل ــسيق واالت ــانون، ويف حتــسني التن ــيما يف بيئــ  الق ـــزاع ات س الن

ـــزاععــد ب ومــا ــز ســعيُتقــد و. الن ــضا إىل تعزي ــسياسات    قــدرات امل أي نظمــة يف جمــال وضــع ال
_________________ 

 .، املرفق٦١/٢٩٥قرار اجلمعية العامة  )٦( 
 .، املرفق األول٦١/١٠٦ية العامة قرار اجلمع )٧( 
 .املرجع نفسه، املرفق الثاين )٨( 
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دعم الفريـق التنـسيقي املرجعـي املعـين بـسيادة          تإنشاء وحدة لسيادة القانون     ، وذلك ب  وتنسيقها
القــانون الــذي يــسهر علــى كفالــة اتــساق أنــشطة ســيادة القــانون علــى نطــاق منظومــة األمــم    

، ٦٢/٧٠ يف قـرار اجلمعيـة العامـة         أعربت، أن الدول األعضاء قد      أالحظويسرين أن   . املتحدة
 تنــشيط النــهجلترتيبــات اجلديــدة يف جمــال حقــوق اإلنــسان، وأتوقــع أن يــساهم  ل عــن تأييــدها

 يف حتـسني نوعيـة الـدعم الـذي نقدمـه إىل الـدول األعـضاء يف جمـال                    الذي تـدعو إليـه،    شترك  امل
  .سيادة القانون

 
 منع اإلبادة اجلماعية ومسؤولية احلماية - ٣ 

 مفهوم مسؤولية احلمايـة وأّيـده كـل مـن اجلمعيـة        ٢٠٠٥ مؤمتر القمة العاملي لعام      تبىن - ٧٤
.  للـسيادة بـصفتها مـسؤولية     ة تأكيدي ة إجيابي  إىل رؤية  فهومامل ويستند هذا . العامة وجملس األمن  

ضاء مــسؤوليتها القانونيــة األساســية تأكيــد الــدول األعــ: يرتكــز علــى ثــالث دعــائم هــيهــو و
 واجلـرائم   ، والتطهري العرقـي   ، وجرائم احلرب  ،واملستمرة عن محاية سكاهنا من اإلبادة اجلماعية      

 يف االســتجابةضــد اإلنــسانية، ومــن التحــريض عليهــا؛ قبــول الــدول األعــضاء ملــسؤوليتها عــن  
لمـساعدة علـى محايـة الـسكان        الوقت املناسب وبطريقة حازمة، وفقـا مليثـاق األمـم املتحـدة، ل            

اجلـرائم األربعـة املُبينـة أعـاله؛ والتـزام منظومـة األمـم املتحـدة مبـساعدة الـدول علـى                      أنواع  من  
 إىل املنظمـة بالبـدء يف اختـاذ اخلطـوات           وخالل العـام املنـصرم، أوعـزتُ      . الوفاء هبذه االلتزامات  

 مساعدة الدول األعضاء على الوفـاء       ملنظومة على ا  لدى التمهيدية لكفالة توافر املرونة والقدرة    
 . العاميف أواخر هذاوأتطلع إىل رؤية هذه القدرة وقد أخذت طابعا مؤسسيا . بالتزاماهتا

 
 الدميقراطية واحلكم الرشيد  - ٤ 

بينمــا حققــت الدميقراطيــة مكاســب يف العديــد مــن املنــاطق، كانــت هنــاك انتكاســات  - ٧٥
 حـاالت الطـوارئ،   وفـرض اء انتخابات حرة ونزيهة،    يشهد عليها إخفاق بعض الدول يف إجر      

وقـد أظهـرت    .  استقالل وسائط اإلعالم، وقمع احلريات الـسياسية واملدنيـة         علىوزيادة القيود   
 املبــادئ الدميقراطيــة ينطــوي علــى حتــديات أمنيــة واقتــصادية       التغاضــي عــن لنــا التجربــة أن  

ذا السبب، فـإن دور األمـم املتحـدة يف           وهل .ا ما تتجاوز احلدود الوطنية    واجتماعية خطرية كثري  
 عن عملها يف جمـال تعزيـز الـسالم واألمـن            م واملمارسات الدميقراطية ال ينفص    تعزيز املؤسسات 

 . والتنمية وحقوق اإلنسان

 عمل األمم املتحدة يف هذا اجملـال خـالل العـام املاضـي تقـدمي                يف اجلوانب البارزة    ومن - ٧٦
. سية يف نيبـــال وللـــسلطات املعنيـــة باالنتخابـــات يف ســـرياليونالـــدعم لعمليـــة اجلمعيـــة التأسيـــ

  املــساعدة االنتخابيــةفــإن االنتخابــات، ال تقتــصر علــى الدميقراطيــة وكمــا أنوبطبيعــة احلــال، 
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قـدمت  فقـد  .  سوى إحدى الطرق اليت تساعد هبا األمم املتحدة على تعزيـز الدميقراطيـة           ليست
  .زيز ممارسات احلكم الرشيد واملؤسسات الدميقراطية أيضا عن طريق برامج لتع الدعماملنظمة

ويقــدم صــندوق األمــم املتحــدة للدميقراطيــة املــساعدة إىل املنظمــات احلكوميــة وغــري     - ٧٧
ــها       ــدة ومكاتبـ ــم املتحـ ــك إدارات األمـ ــا يف ذلـ ــة، مبـ ــة والدوليـ ــة واإلقليميـ ــة والوطنيـ احلكوميـ

ريع لتـــشييد املؤســـسات الدميقراطيـــة وصـــناديقها وبراجمهـــا ووكاالهتـــا املعنيـــة، لتمويـــل مـــشا 
 يف العمليـــات كفالـــة مـــشاركة كافـــة اجملموعـــاتلتعزيـــز حقـــوق اإلنـــسان، ول وها،وترســـيخ
قد أطلـق نـداءه     وكان   . مليون دوالر  ٩٠ زهاء   ، تارخيه ، حىت  الصندوق قد تلقى و. الدميقراطية

لبــا مــن   ط١ ٨٧٣، وتلقــى مــا جمموعــه   ٢٠٠٧الثــاين لتقــدمي مقترحــات املــشاريع يف عــام     
ــدين نـــسبة       ١٣٧ ــات اجملتمـــع املـ ــدا، قـــدمت منظمـ ــها ٨٥,٩بلـ ــة علـــى  ومتـــت. منـ  املوافقـ
 .٢٠٠٨مايو /منتصف أيار  حىتمشروعا ٨٦

ــين و - ٧٨ ــة يف       إن ــز الدميقراطي ــا بتعزي ــد التزامه ــادة جتدي ــضاء إىل إع ــدول األع ــو ال ــوم أدع ي
 . ملتحدة حديثاسبتمرب، اليوم الدويل للدميقراطية الذي أعلنته األمم ا/أيلول ١٥
 

 االتساق على نطاق املنظومة  -هاء  
ــسنة املاضــية      - ٧٩ ــدول األعــضاء خــالل ال ــشامل   -جــددت ال ــق االســتعراض ال  عــن طري

 توجيههـا ملنظومـة األمـم       - ٢٠٠٧نفـذ يف عـام      ات الذي جيري كل ثالث سنوات وامل      للسياس
. طـري واإلقليمــي والعــاملي د القُليــة علـى الــصعي اع بــأن تـصبح أكثــر اتـساقا وكفــاءة وف  املتحـدة 

ستمر عملنا يف هذا اجملال يهتدي هبـذا التوجيـه وسـواه مـن التوجيهـات الـيت تقـدمها الـدول                      يو
األعــضاء، مبــا يف ذلــك عــن طريــق املــشاورات غــري الرمسيــة اجلاريــة يف اجلمعيــة العامــة بــشأن     

 . االتساق على نطاق املنظومة

 / الـــيت انطلقـــت يف كـــانون الثـــاين-‘ ألداءتوحيـــد ا’ويـــسرين أن أٌفيـــد بـــأن مبـــادرة  - ٨٠
 قــد بــدأت تــتمخض عــن -رائــدة ، بنــاء علــى طلــب احلكومــات يف مثانيــة بلـدان  ٢٠٠٧ينـاير  

القيـادة  تـوفر    لزمام املبـادرة و     الوطين التبين من جديد أن      املبادرة وأكدت. نتائج ودروس مهمة  
ومـة األمـم املتحـدة لـن يتـسىن          ومن الواضح أن منظ   .  لزيادة االتساق  أساسيانالوطنية عنصران   

 قـدراهتا   اسـتعمال العمل معـا، و   من خالل   هلا تقدمي أكرب قدر من الدعم لألولويات الوطنية إال          
ومثـة مؤشـرات مـشجعة بـأن حكومـات البلـدان          . الفاعليـة زيـد مـن     وخرباهتا علـى حنـو يتـسم مب       

 . ف املعامالت شهدت زيادة يف تنفيذ برامج األمم املتحدة واخنفاضا يف تكاليالرائدة

هــات وعلــى صــعيد املقــر، اســتمرت جمموعــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة يف إعــداد التوجي  - ٨١
 ومواءمــة الــسياسات واإلجــراءات، والتــدريب للنــهوض  ، الربجمــةةعمليــل  الــوطينتــبينبــشأن ال



A/63/1
 

08-46038 22 
 

اءلة ، وحتسني اختيار املنسقني املقـيمني وإخـضاعهم للمـس          القُطرية ألمم املتحدة اأفرقة  مبهارات  
 مـن مـستوى اتـساق االسـتجابة يف          ،كل كـبري  وبـش   اجملموعـة،  حسنتكما  . هلموتقدمي الدعم   

وهناك خطـوة كـبرية أخـرى علـى سـبيل تعزيـز تنـسيق منظومـة األمـم                   . النـزاعحاالت ما بعد    
 جبعــل جمموعــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة رمسيــا  ٢٠٠٧ القــرار املتخــذ يف عــام تتمثــل يفاملتحــدة 

 التنفيـذيني املعـين بالتنـسيق، مـن أجـل ضـمان        منظومة األمـم املتحـدة   جمللس رؤساءركيزة ثالثة 
وسـتترتب علـى هـذا التبـسيط حتـسينات مهمـة            . التكامل واحلد من التداخل بني هيئيت التنسيق      

يف التنسيق الداخلي لألمم املتحدة واالتساق على نطاق املنظومة، وسُيحـسن يف هنايـة املطـاف                
 .  األمم املتحدة إىل الدول األعضاءدمه الذي تقدعممن ال

وأخريا، ويف إطار اجلهود املتواصلة الرامية إىل ضمان الكفاءة واالتـساق، يعمـل فريـق                - ٨٢
األمــم املتحــدة لالتــصاالت علــى اجلمــع بــني مؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة، مبــا يف ذلــك   

عـالم التابعـة لألمانـة العامـة يف         صناديقها وبراجمها ووكاالهتا املتخصصة، وبني إدارة شـؤون اإل        
ولفريـق االتـصاالت هـذا وجـوده علـى الـصعيد            . األمم املتحدة واملكتب التنفيذي لألمني العام     

وخـالل الـسنة املاضـية، أسـهم الفريـق يف وضـع اسـتراتيجيات        .  بلـدا ٨٠القطري يف أكثر مـن     
 املتــسقة، ونــشرها، االتــصاالت وتنفيــذها، مبــا يف ذلــك صــوغ الرســائل واملنتجــات اإلعالميــة  

يتصل باألهداف اإلمنائية لأللفية وتغـري املنـاخ والـذكرى الـستني لإلعـالن العـاملي حلقـوق                   فيما
 .اإلنسان، يف مجلة شواغل أخرى
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 الفصل الثالث 
 تأمني املنافع العاملية  

ادي  التـصدي لتهديـدات القـرن احلـ        نفرد األمم املتحدة مبوقع يؤهلها لقيـادة العـامل يف         ت - ٨٣
وعندما أنظر يف األفـق القريـب،       . العشرين اليت تتجاوز احلدود، وهتدد سائر األمم والشعوب       و

تغري املناخ، ومكافحة اإلرهـاب، ونـزع       . أرى أربع مسائل مصنفة يف هذه الفئة من التحديات        
عـة  مبا هلا مـن مس  وإين على اقتناع بأن األمم املتحدة، . السالح وعدم االنتشار، والصحة العاملية    

عاملية وشرعية وقدرة فريدة على مجـع الـدول واجلهـات مـن غـري الـدول علـى حـد سـواء، هلـا                         
دور حموري تـضطلع بـه يف كفالـة تعـاون األمـم لكفالـة تـأمني املنـافع العامليـة املـشتركة لـصاحل                         

 .األجيال القادمة
 

 تغري املناخ  -ألف  
 وُيـسعدين أن أفيـد   . أصبحت أمينا عاما منذ أنالعليايتصدر تغري املناخ قائمة أولويايت       - ٨٤

بــأن الفريــق احلكــومي الــدويل املعــين بــتغري املنــاخ قــد تقاســم، يف الــسنة املاضــية، جــائزة نوبــل   
واعترفـت جلنـة جـائزة      .  األمريكية  نائب الرئيس السابق للواليات املتحدة     ،للسالم مع آل غور   

بـتغري املنـاخ    فيمـا يتعلـق     مة بتحسني معارفنا    نوبل بااللتزام الثابت منذ عهد بعيد هلذه اهليئة امله        
 ملواجهـة اإلنسان، وجهودها من أجـل إرسـاء الـدعائم للتـدابري الالزمـة       إىل  منشؤه  يرجع  الذي  

  .هذا التغري

 املـستوى بـشأن تغـري        رفيـع  اجتماعا، عقدُت، يف نيويورك،     ٢٠٠٧سبتمرب  /ويف أيلول  - ٨٥
 من قادة العامل ملناقشة ُسبل معاجلـة تغـري املنـاخ            ٨٠املناخ، على هامش اجلمعية العامة، حضره       
 .وحشد الدعم للمضي قُدما باملفاوضات

وقـــد هيـــأ هـــذا االجتمـــاع حملادثـــات املنـــاخ الـــيت رعتـــها األمـــم املتحـــدة يف كـــانون    - ٨٦
ديسمرب من العام املاضـي، حيـث توصـلت الـدول األعـضاء إىل اتفـاق مهـم بـشأن تغـري                      /األول

خريطة طريق بـايل الـيت تبـّين عمليـة إعـداد اتفـاق عـاملي جديـد للمـساعدة                    املناخ، مشل اعتماد    
 رؤيـة مـشتركة هلـدف       حبيث تـضع  املفاوضات الالحقة   قد صممت   و.  تغري املناخ  مواجهةعلى  

ة يف جمـال ختفيـف      الدوليـ /عاملي طويل األجل للحد من االنبعاثات؛ وتعزيز اإلجـراءات الوطنيـة          
اليـة  املوارد  امللتكنولوجيـا ونقلـها؛ وتزويـد البلـدان الناميـة بـ            وتـشجيع تطـوير ا     اآلثار والتكيف؛ 

وتتواصـل العمليـة التفاوضـية هـذا العـام بعقـد            . اهبـة التحـديات البيئيـة     جمل ات الالزمة واالستثمار
يف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة املتعلقـة بـتغري املنـاخ، وذلـك                  ألطـراف   اؤمتر  دورة هامة مل  
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تفـق عليهـا    ينتائج  ب  تتّوج  أن  من هذه العملية   يتوقعوديسمرب،  /كانون األول بولندا، يف   ببوزنان  
 .٢٠٠٩ يف عام يف كوبنهاجن

وتعد آلية التنمية النظيفة مثاال حسنا على مدى قدرة األمم املتحدة علـى تـسخري قـوة                  - ٨٧
  بليـون دوالر يف    ٣١ سـوق الكربـون العامليـة مـن          لتبـادالت  احلجـم الكلـي      فقد ارتفـع  . السوق
تنميــة النظيفــة اآلن حبيازهتــا وتفخــر آليــة ال. ٢٠٠٧ بليــون دوالر يف عــام ٦٤ إىل ٢٠٠٦عــام 
ــا ــى   مل ــد عل ــامل  ٤٩ مــشروع مــسجل يف  ١ ٠٠٠يزي ــدا يف شــىت أحنــاء الع ــدم خمتلــف  . بل  وتق

 األمم املتحدة الدعم لبلدان مـن أجـل توسـيع النطـاق اجلغـرايف آلليـة التنميـة النظيفـة،            منظمات
  .التنمية املستدامة، فضال عن حتقيق ختفيضات يف االنبعاثاتوزيادة فوائد 

 الطريقة املنسقة اليت اجتمعت هبا األمـم املتحـدة للعمـل مـع الـدول            ويسرين أن أالحظ   - ٨٨
يف جمــال التكيــف واملــساعدة علــى تعمــيم مراعــاة تغــري املنــاخ يف الــسياسات العامــة واخلطــط     

نا إىل اليوم، برنـامج عمـل نـريويب املتعلـق بتـأثريات تغـري               ومن األمثلة احلسنة على عمل    . اإلمنائية
 اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة          أمانـة  الـذي تنـسقه   و ،املناخ والقابليـة للتـأثر بـه والتكيـف معـه          

كوميــة الدوليــة جيمــع مــا يزيــد  وهــذا الربنــامج الــذي أطلقتــه العمليــة احل . املتعلقــة بــتغري املنــاخ
تحـــدة وغريهـــا مـــن املنظمـــات للنـــهوض بتقيـــيم التكيـــف  مـــن كيانـــات األمـــم امل١٠٠ علـــى

ه، وإدمــاج التكيــف يف كافــة جمــاالت الــسياسات العامــة ذات الــصلة وتعزيــز         لــتخطــيطالو
 . املساعدة للبلدان النامية مبا يتماشى واحتياجاهتا

ــة   - ٨٩ ــة     األخــرىومــن األمثل ــة التنمي ــة يف آلي ــدان النامي ــدعم مــشاركة البل ــريويب ل  إطــار ن
ــة     تقــدم كــبري يفحــرزوقــد أُ. فــةالنظي ــامج األمــم املتحــدة للبيئ  هــذا اجملهــود املــشترك بــني برن

اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة املتعلقــة بــتغري املنــاخ   أمانــة وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي و 
وتعمــل الوكــاالت . واللجنـة االقتــصادية ألفريقيــا واملـصرف اإلمنــائي األفريقــي والبنـك الــدويل   

 ، علــى اإلطــالق، هــو األولشريكة أيــضا ســوية مــن أجــل تنظــيم منتــدى أفريقــي للكربــون  الــ
، ممـا يتـيح فرصـة سـاحنة لالحتفـاظ بـالزخم اإلجيـايب        ٢٠٠٨سبتمرب / يف أيلول يعقد يف داكار  س

 .آللية التنمية النظيفة يف أفريقيا

ورك مبـادئ    أن تتبـع خطـة جتديـد مقرنـا يف نيويـ            قـررتُ وعلى صـعيد األمـم املتحـدة،         - ٩٠
 مــن الرؤســاء التنفيــذيني وطلبــُت. توجيهيــة بيئيــة صــارمة، تــشمل احلــد مــن بــصمتنا الكربونيــة

لكافة برامج األمم املتحدة وصناديقها ووكاالهتا املتخصصة التحرك بـسرعة حنـو حتقيـق احليـاد                
 .املناخي يف عمليات مؤسساهتم

. تغـري املنـاخ إىل اجلمهـور   نعمـل علـى مـضاعفة جهودنـا إليـصال رسـائلنا بـشأن             كما   - ٩١
 حنــو!  عــن العــادةأقلــع’’، حتــت شــعار٢٠٠٨ورســالة يــوم األمــم املتحــدة العــاملي للبيئيــة لعــام  
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 مفادها أن العـامل قـد متكنـت منـه عـادة خطـرية يف جمـال              ،‘‘اقتصاد يقلل من انبعاثات الكربون    
 وهــذه .وي يف الغــالف اجلــ االحتبــاس احلــراري الكربــون تتــسبب يف تــراكم كــبري لغــازات     

ويتطلــب احلــل تغــيريات واســعة النطــاق يف ســلوك   . الغــازات تــساهم بــدورها يف تغــري املنــاخ  
 .وعمل األفراد واملؤسسات التجارية واحلكومات

 
 الصحة العاملية  -باء  

ــصادي         - ٩٢ ــسبة للنمــو االقت ــسألة أساســية بالن ــصحة م ــأن ال ــام ب ــاك وعــي سياســي متن هن
 . تهدد الصحة قد تعرض استقرار بلد وأمنه للخطروالتنمية، وبأن املخاطر اليت ت

 مـسبوق يف التمويـل العـام واخلـاص املوجـه          ويف السنوات األخرية، حصل ارتفاع غـري         - ٩٣
 منظمـات وزادت املعونة الثنائية بشكل كبري، وكذلك ميزانيات        . لتحديات الصحية ل للتصدي

ة العامليــة ومنظمــة األمــم املتحــدة األمــم املتحــدة الرئيــسية املعنيــة بالــصحة، مثــل منظمــة الــصح 
للطفولة وصندوق األمم املتحدة للسكان وبرنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفـريوس نقـص              

والبنـك الـدويل، فـضال عـن ميزانيـات          ) اإليـدز (متالزمة نقص املناعة املكتـسب      /املناعة البشرية 
ة اخلاصـة وقطـاع الـشركات     املؤسـسات اخلرييـ   وضـاعفت . الشراكات العاملية يف جمال الـصحة     

يف  وأصبحا شريكني كـاملني للحكومـات واملنظمـات غـري احلكوميـة يف تقـدمي الرعايـة                   اأعماهل
، تـصدرهتا باألسـاس    بلـدان حمـددة  وبدأ تنفيذ العديد من املبادرات اليت ترعاهـا       . لبلدان الفقرية ا

 . نسا وكندا وفر لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشماليةالنرويج واململكة املتحدة

 هــذه الــدائرة الــصحية العامليــة اجلديـدة، متكنــت منظومــة األمــم املتحــدة مــن  ويف إطـار  - ٩٤
مــا أبــرزه الفــصل الثالــث، الفــرع ألــف، وعلــى حنــو . إحــراز تقــدم كــبري علــى جبــهات عديــدة

، فإن هذه اجلبهات تشمل مكافحة أمراض مثل احلصبة وشلل األطفال وأمـراض مداريـة           أعاله
حتـديات كـبرية   هنـاك   بيـد أن    . اإليـدز /ضال عن املالريا وفريوس نقص املناعـة البـشرية        ، ف حمددة

 التقدم يف حتقيـق األهـداف الـصحية إىل      القصور يف  وتعزى بشكل كبري جوانب   . تزال ماثلة  ال
 الوبائيـة وغريهـا مـن       نزااألنفلـو األمـن الـصحي الـيت تـشكلها         عجز النظم الـصحية؛ وهتديـدات       

 اإلخفاق يف محاية الفقـراء مـن   ، فضال عن يف الصحةالعميقوأوجه التفاوت األمراض الناشئة؛  
 . اعتالل الصحة وعدم كفاية اإلنفاق على الصحة

 الـــيت تتـــيح فرصـــة جوهريـــة جديـــدة مقترنـــة  تزايـــد عـــدد املبـــادرات والـــشراكاتإن - ٩٥
وقـد  . نـسقة  متـسقة م    توليد أعمال   حىت اآلن يف   ، قد أخفق  يرحَّب به  أمرا   وإن كان ،  بالتحدي

 ومنظمــة ،منظمــة الــصحة العامليــة: وهــي األمــم املتحــدة املعنيــة بالــصحة، منظمــاتاضــطلعت 
 وبرنــامج األمــم املتحــدة املــشترك ، وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان،األمــم املتحــدة للطفولــة
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 جبهـود للـدعوة   ،)اإليـدز (متالزمـة نقـص املناعـة املكتـسب     /املعين بفريوس نقص املناعة البشرية  
 ، والـصندوق العـاملي ملكافحـة اإليـدز والـسل واملالريـا            ، مـع البنـك الـدويل      اتشراكالأقامت  و

 النهوض بـاحلوار    ، هبدف  غيتس  بيل وميليندا   ومؤسسة ،والتحالف العاملي للقاحات والتحصني   
 ، وكــاالت الــصحة الثمــاين يعتــرب إنــشاء هــذه اجملموعــة، أو مــا يــسمى مبجموعــة  و. والتنــسيق

 االتساق فيما بني اجلهات الفاعلة الرئيـسية داخـل منظومـة            قيق مزيد من  حنو حت خطوة مشجعة   
 . األمم املتحدة وخارجها

وســعيا مــين إىل الــدفع باختــاذ إجــراءات حازمــة ومتــسقة، عقــدُت اجتماعــا لقــادة           - ٩٦
الكيانات املرتبطة باألمم املتحدة وكبار الشخصيات من خارج األمم املتحـدة مـن املؤسـسات               

لقطـاع اخلـاص واجملتمـع املـدين واألوسـاط األكادمييـة الستكـشاف فـرص جديـدة يف                    وا اخلريية
جمال الصحة العاملية، ومناقـشة الـدور االسـتراتيجي لألمـم املتحـدة يف صـياغة مـستقبل الـصحة           

ســـيما بنـــاء نظــم صـــحية عاملـــة وميـــسورة   ، الاحلرجـــةالعامليــة، والتركيـــز علـــى األولويــات   
ــةالتكــاليف؛ والــدفع والــضغط ســيما صــحة األم؛  قــدم يف جمــال الــصحة النــسائية، ال  الت بعجل

 . إىل معاجلة األمراض املدارية املُهملة ترمي إجراءاتالختاذ

وستتيح االجتماعـات احلكوميـة الدوليـة املقبلـة، مثـل املناسـبة الرفيعـة املـستوى بـشأن                    - ٩٧
 واملعـين باسـتعراض تنفيـذ توافـق         ةتمويل التنميـ  ل املتابعة الدويل األهداف اإلمنائية لأللفية ومؤمتر     

ــاين    ــشرين الثــ ــة يف تــ ــده يف الدوحــ ــرر عقــ ــونتريي واملقــ ــوفمرب /آراء مــ ــانون األول-نــ  / كــ
، فرصا للدفع قدما باإلجراءات على هذه اجلبهة، وإين أشـجع كافـة أصـحاب               ٢٠٠٨ديسمرب  

هنــاء هــذه طــاف إاملــصلحة علــى االســتمرار يف اســتغالل الــزخم احلــايل كيمــا يتــسىن يف هنايــة امل
 .معىن هلا املعاناة اليت ال

 
 مكافحة اإلرهاب -جيم  

يشكل اإلرهـاب هتديـدا خطـريا للـسالم واألمـن والتنميـة علـى الـصعيد الـدويل، وهـو                      - ٩٨
وقد تكبدت األمم املتحدة ذاهتا خـسائر مـن جـراء اإلرهـاب،            . ميس البشر يف مجيع أحناء العامل     

الــذي تعرضَّــت لــه مكاتــب األمــم املتحــدة يف اجلزائــر  وآخرهــا اخلــسائر النامجــة عــن االعتــداء 
وأود هنا أن أعرب عن حـزين لفقـد الـضحايا           . ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١١العاصمة يف   

 .وأن أتقدم بتعازي إىل أحبائهم، فإن تضحيتهم ستظل حيَّة يف األذهان
ــم املتحــدة الع       - ٩٩ ــتراتيجية األم ــذ اس ــسنتني لتنفي ــا اســتعراض ال ــيتيح لن ــة ملكافحــة  وس املي

، الفرصــة لتجديــد التزامنــا مبكافحــة هــذه ٢٠٠٨ســبتمرب /اإلرهــاب، املزمــع إجــراؤه يف أيلــول
، حتـّدد التـدابري     ٢٠٠٦وهذه االستراتيجية، اليت أعدَّهتا اجلمعية العامة واعتمدهتا يف عـام           . اآلفة
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إلرهـاب ومكافحتـه   امللموسة الرامية إىل التصدي للظروف املؤدية إىل انتشار اإلرهاب، ومنع ا         
جبميع أشكاله، وتعزيز قدرات الدول الفردية واجلماعية، واألمم املتحـدة، علـى القيـام بـذلك،                

وقـد أظهـر اعتمـاد االسـتراتيجية الـدور اهلـام الـذي              . وضمان حقوق اإلنسان وسـيادة القـانون      
 هـذا اجملـال لـن    ميكن أن تلعبه األمم املتحدة يف احلّد من هـذا التهديـد، غـري أن أمهيـة دورنـا يف                   

علــى أن التقــارير اإلجيابيــة الــصادرة عــن خمتلــف اجتماعــات  . تترســخ إال بتنفيــذ االســتراتيجية
 .ن على حتقيق النجاحتيجية، ومتلؤين ثقة من أننا قادرواجلمعية العامة بشأن االسترا

 ومـع . عـن تنفيـذ االسـتراتيجية علـى عـاتق الـدول األعـضاء             الرئيـسية    وتقع املـسؤولية     - ١٠٠
ذلــك، فــإن خمتلــف إدارات اجلمعيــة العامــة والوكــاالت املتخصــصة وصــناديق األمــم املتحــدة     

وقـد قامـت   .  فـرادى وجمتمعـة وبالتعـاون مـع الـشركاء     -وبراجمها تسهم يف هـذا املـسعى اهلـام         
يف إطـار الـشراكة مـع منظمـة املـؤمتر           تـونس،   ،  ٢٠٠٧نـوفمرب   /األمم املتحدة، يف تشرين الثـاين     

عــىن نظمــة اإلســالمية للتربيــة والعلــوم والثقافــة، التابعــة هلــا، بعقــد مــؤمتر دويل يُ   اإلســالمي وامل
مــع الــدول  كمــا تعاونــت األمــم املتحــدة . األبعــاد والتهديــدات والتــدابري املــضادة : باإلرهــاب
 ملناقـشة التـدابري العمليـة    ٢٠٠٧مـايو  /واملنظمات اإلقليمية يف عقد ندوة فيينـا يف أيـار         األعضاء  
 .تراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهابلتنفيذ اس
 وقد اضطلعت فرقة عمل األمـم املتحـدة املعنيـة بالتنفيـذ يف جمـال مكافحـة اإلرهـاب،                 - ١٠١

 كيانـا مـن كيانـات منظومـة األمـم املتحـدة، جبهـود لتنفيـذ االسـتراتيجية علـى                     ٢٤واليت تـضم    
وأنـشأت فرقـة العمـل هـذه        . ال التنفيـذ  نطاق املنظومـة وقـدمت الـدعم للـدول األعـضاء يف جمـ             

تسعة أفرقة عاملة كل منها معين مبجال من جمـاالت االسـتراتيجية ميكـن أن حيقـق فيـه التنـسيق                     
 وتـشمل هـذه اجملموعـات املواضـيعية       . والتعاون على نطاق منظومة األمم املتحدة قيمـة مـضافة         

والتطـرف املـؤديني إىل اإلرهـاب،       ات واإلرهاب، والراديكاليـة     النـزاعتسوية  /االرتباط بني منع  
ال، وضــحايا اإلرهــاب، ومنــع شــن اهلجمــات بأســلحة الــدمار الــشامل والــرد علــى هــذه األفعــ

نترنت ألغراض اإلرهاب، ومحاية األهداف املنكـشفة، ومحايـة         ومتويل اإلرهاب، واستخدام اإل   
 حاليـا إىل   وإضـافة إىل ذلـك، تـسعى فرقـة العمـل          . حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب     

تعزيز قدرة األمم املتحدة على مـساعدة الـدول األعـضاء املهتمـة بـاألمر، بنـاء علـى طلبـها، يف                    
تنفيــذ االســتراتيجية علــى حنــو متكامــل مــن خــالل واجهــة تفاعــل ســهلة االســتخدام تربطهــا     

 .مبنظومة األمم املتحدة
 التــدابري الوقائيــة  وقــد طلبــُت أيــضا مــن إدارة شــؤون الــسالمة واألمــن أن تركــز علــى- ١٠٢

ويف الوقـت  . وتدابري ختفيف املخاطر فيما يتعلق بأفراد األمم املتحدة العاملني يف بيئـات معاديـة    
وكانـت اجلمعيـة    . ذاته، تتوقف التدابري الوقائية على التعاون الفّعال من جانب الدول األعضاء          
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 علــى أن ٢٠٠٤ ديــسمرب/ كــانون األول٢٣ املــؤرخ ٥٩/٢٧٦العامــة قــد شــّددت يف قرارهــا 
املسؤولية الرئيسية عن ضمان سالمة وأمن مـوظفي األمـم املتحـدة ومبانيهـا تقـع علـى عـاتق                    ”

وبناء على ذلك، جتري األمم املتحدة حوارا جمددا يهدف إىل حتديد اجملـاالت             . “البلد املضيف 
يانـات  وقـد كانـت الب    . اليت ميكن فيهـا حتـسني التعـاون والتنـسيق مـع سـلطات البلـدان املـضيفة                 

املتكررة اليت هّددت فيها اجلماعات املتطرفة باستهداف املنظمات اإلنسانية مبثابة حافز إضـايف             
فربايـر مـن هـذا العـام، قمـت بتعـيني فريـق              /ويف شـباط  . للعمل الذي ُيضطلع بـه يف هـذا اجملـال         

ضر مستقل معين بـسالمة وأمـن أفـراد األمـم املتحـدة ومبانيهـا حـول العـامل يرأسـه الـسيد األخـ                  
ويظهــر تقريــر الفريــق الــذي صــدر يف  . اإلبراهيمــي ويتــألف مــن خــرباء دولــيني يف هــذا اجملــال 

يونيــه أن إدارة املخــاطر ليــست مفهومــة أو مطبقــة بــشكل متــسق مــن جانــب مجيــع    /حزيــران
ــة  ــر إىل إعــادة النظــر يف حجــم تواجــد مــوظفي األمــم املتحــدة     . اجلهــات الفاعل ــدعو التقري وي

وأقـوم حاليـا بدراسـة      .  ضوء االعتبـارات األمنيـة     يفبه املنظومة أعماهلا    واألسلوب الذي تباشر    
وقـد اقترحـت، كخطـوة أوىل وبنـاء علـى التوصـيات             . التقرير بعناية وسأختذ إجـراءات املتابعـة      

مــستقل للمــساءلة الســتعراض مــسؤوليات اجلهــات     إجــراء الــواردة يف التقريــر، اســتحداث   
وإين علـى التـزام بالـسعي إىل ضـمان          .  هبجـوم اجلزائـر    الرئيسية من أفراد ومكاتـب فيمـا يتـصل        

 .اضطالع هذه املنظمة مبساعيها النبيلة يف بيئة أسلم وأفضل
 ة وال تزال الشراكات االستراتيجية فيما بـني الـدول األعـضاء ومنظومـة األمـم املتحـد                 - ١٠٣

.  حماربـة اإلرهـاب    واملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية واجملتمع املدين تتصف بأمهيـة حامسـة يف           
وال بــد لنــا مــن أن نواصــل العمــل معــا لتنفيــذ اســتراتيجية األمــم املتحــدة العامليــة ملكافحــة           

 .اإلرهاب، وجلعل العامل، جبهودنا، عاملا أكثر أمنا
 

 نزع السالح وعدم االنتشار -دال  
خص جمـرد وجـود أسـلحة الـدمار الـشامل، وبـاأل           يف   يدرك العامل أمجع اخلطر الكـامن        - ١٠٤

ــة إىل ختلــيص العــامل مــن األســلحة     . األســلحة النوويــة ــادرات األخــرية الرامي وقــد رحبــت باملب
. النوويــة، فــضال عــن تقلــيص الترســانات النوويــة واحلــد مــن االعتمــاد علــى األســلحة النوويــة  

أنه يلزم مواصلة ختفيض املخزونات االستراتيجية وغـري االسـتراتيجية، والتحلـي مبزيـد مـن                 غري
 .ية، وإلغاء حاالت التأهب، والتقليل من دور األسلحة النووية يف السياسات األمنيةالشفاف
 الذكرى األربعني لفتح باب التوقيع على معاهدة عـدم انتـشار           ٢٠٠٨ ويصادف عام    - ١٠٥

وجيب تعزيز املعاهدة وإعادة بنـاء الثقـة هبـا يف إطـار عمليـة أوسـع لتأكيـد                   . )٩(األسلحة النووية 
_________________ 

، املرفق؛ انظر أيضا األمم املتحـدة،  ١٩٦٨يونيه / حزيران١٢املؤرخ ) ٢٢ -د  (٢٣٧٣قرار اجلمعية العامة   )٩( 
 .١٠٤٨٥، الرقم ٧٢٩، اجمللد جمموعة املعاهدات
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وجيري إحـراز التقـدم بـشكل مـرض علـى صـعيد             .  وأمهية مبدأ تعددية األطراف    سيادة القانون 
 .٢٠١٠األعمال التحضريية ملؤمتر معاهدة عدم االنتشار الستعراض املعاهدة يف عام 

 وإين أؤيــد اجلهــود الراميــة إىل التوصــل إىل تــسوية سياســية ســلمية للــشواغل املتعلقــة   - ١٠٦
اإلسالمية وأحـث علـى تنفيـذ مجيـع التـدابري الراميـة إىل بنـاء                بالربنامج النووي جلمهورية إيران     

 .الثقة يف كون الربنامج ذا طابع سلمي حمض
 وإين أجد تشجيعا يف تـصميم البلـدان املتواصـل علـى إدخـال معاهـدة احلظـر الـشامل                     - ١٠٧

يـق  للتجارب النووية حيز النفاذ يف أقرب وقت ممكن، ويف بذهلا اجلهود املتواصلة من أجـل حتق               
ويــسرين أن أعلــن عــن إحــراز تقــدم يف تنفيــذ اتفاقيــة حظــر اســتحداث وتكــديس . هــذه الغايــة

فقـد وضـعت الـدول      . )١٠(والسمية وتدمري تلك األسـلحة    ) البيولوجية(األسلحة البكتريولوجية   
األطــراف برنــامج يركــز علــى التــدابري الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة الراميــة إىل تعزيــز الــسالمة  

ولــدعم هــذه األنــشطة، أُنــشئت وحــدة لــدعم التنفيــذ يف مكتــب األمــم   . لبيولــوجينيواألمــن ا
 .املتحدة لشؤون نزع السالح يف األمانة العامة لألمم املتحدة

 وتستمر اجلهود يف مؤمتر نزع الـسالح للتغلـب علـى اخلـالف حـول أولويـات املـؤمتر                    - ١٠٨
، حثثــُت ٢٠٠٨ينــاير /ن الثــاينويف كــانو. الــذي أوصــله منــذ فتــرة طويلــة إىل طريــق مــسدود  

أعــضاء املــؤمتر علــى وقــف ســباق التــسلح، وختفيــف حــدة التــوتر، وتوجيــه املــوارد املخصــصة   
ــة     ــة لأللفي ــق األهــداف اإلمنائي ــسلح حنــو حتقي ــواد    . للت ــة حبظــر امل وإن جنــاح املفاوضــات املتعلق

ــشر األســلحة يف الفــضاء      ــع ن ــزع  االنــشطارية واملناقــشات املوضــوعية املتعلقــة مبن اخلــارجي ون
الــسالح النــووي والــضمانات األمنيــة يتوقــف علــى تــوافر القيــادة والــدعم الــسياسي علــى           

 .املستويات أعلى
 وال تزال مراقبة األسـلحة التقليديـة عنـصرا رئيـسيا يف جهـود األمـم املتحـدة يف جمـال                      - ١٠٩

 باألسـلحة الـصغرية     وقد قمت بتعزيز آلية األمم املتحدة لتنسيق األعمال املتعلقـة         . نزع السالح 
وقـد أُجيبـت الـدعوات القويـة        . واليت يتم يف إطارها اآلن وضع معايري مراقبة األسلحة الصغرية         

للتــصدي ملــا للــذخائر العنقوديــة مــن آثــار إنــسانية، وذلــك باعتمــاد اتفاقيــة الــذخائر العنقوديــة  
 .مايو/أيار يف

علـى أن  . مر البعيـد املنـال   وليس تنـشيط جهـود نـزع الـسالح املتعـددة األطـراف بـاأل            - ١١٠
اهلدف املتمثل يف التنفيـذ الكامـل لالتفاقـات املتعـددة األطـراف القائمـة املتعلقـة بـرتع الـسالح                  

ومـن شـأن تعزيـز    . وعدم االنتشار وحتقيـق عامليـة االنـضمام إليهـا ال يـزال يـشكل حتـديا هـائال           
_________________ 

 .١٤٨٦٠، الرقم ١٠١٥، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )١٠( 
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صل الثامن من ميثاق األمم املتحـدة       اآلليات اإلقليمية القائمة وإقامة الشراكات الفّعالة وفقا للف       
 .أن يساعدا على حفز التقدم وكسر اجلمود الراهن يف جمال نزع السالح

 وقد أدى إنشاء مكتب األمم املتحـدة لـشؤون نـزع الـسالح التـابع لألمانـة العامـة يف                   - ١١١
كتـب،  وقـد جنـح امل    .  إىل تعزيز إمكانات املنظمة يف جمال الـدعوة        ٢٠٠٧األمم املتحدة يف عام     

حتت قيادة ممثله اخلاص، يف إذكاء الوعي بتحديات نـزع الـسالح وعـدم االنتـشار، كمـا عـّزز                    
 .تفاعله وتعاونه مع الدول األعضاء واملنظمات احلكومية الدولية واجملتمع املدين
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 الفصل الرابع
 خلق أمم متحدة أقوى من خالل حتقيق املساءلة الكاملة  

تزايـدة علـى خـدماتنا، حنتـاج ألن تكـون منظمتنـا أقـوى وأكثـر                  لكي نليب الطلبـات امل     - ١١٢
ومبوجب الواليات اليت اتفق عليهـا قـادة العـامل يف مـؤمتر القمـة العـاملي                 . فعالية ومواكبة للعصر  

،  العـام   وما تالها من واليات صادرة عن اجلمعية العامة وتغيريات أجراهـا األمـني             ٢٠٠٥لعام  
 .حات يف طائفة واسعة من اجملاالتينفذ اآلن عدد كبري من اإلصال

 ولتعزيز اإلطار العـام للمـساءلة يف املنظمـة، دعـوُت إىل إبـرام اتفـاق جديـد للمـساءلة                     - ١١٣
وإين ملتـزم بكفالـة حتقيـق املـساءلة يف األمانـة العامـة، حبيـث تـسري خطـوط             . مع كبار املـديرين   

أعمل اآلن علـى اختـاذ خطـوات        كما  . املساءلة يف االجتاهني بيين وبني كبار املديرين فاملوظفني       
ترمــي إىل تعزيــز خــضوع األمانــة العامــة للمــساءلة أمــام الــدول األعــضاء ضــمانا حلــسن إدارة   

 .املنظمة، والتمسك بالرتاهة على مستوى الفرد واجلماعة، وحتقيق النتائج
ها  وإين الـتمس مــن الــدول األعـضاء أن تنــهض مبــسؤوليتها جتـاه املنظمــة، وجتــاه بعــض   - ١١٤

البعض، وذلك بتوفري املوارد السياسية واملالية والبشرية الكافية لالضطالع بالواليات املـسندة،            
 .وبالوفاء بالتزاماهتا احلكومية الدولية

 وآمل كذلك أن نسعى مجيعـا، مبـا يف ذلـك األمانـة العامـة والـدول األعـضاء، خـالل                      - ١١٥
ءلة أمــام مجــاهري العــامل الــيت نعمــل مجيعــا  الــسنوات القليلــة القادمــة إىل زيــادة خــضوعنا للمــسا 

فاملــساءلة ال تنحــصر يف كوننــا  . بامسهــا، وأمــام مــن نقــدم هلــم املــساعدة علــى صــعيد البلــدان   
 .مسؤولني أمام من فوضوا لنا السلطة؛ بل إهنا تعين أيضا مراعاة مصاحل من يتأثرون بأعمالنا

 
ملنظمـــات اإلقليميـــة والـــدوائر   األمانـــة العامـــة واآلليـــة احلكوميـــة الدوليـــة وا     -ألف  

 العاملية اجلماهريية
 عندما أديت القسم لدى تـويلَّ مهـام منـصيب، تعهـدت ببـث روح جديـدة يف األمانـة                      - ١١٦
سـبتمرب العـام املاضـي، حتـدثت عـن بنـاء أمـم              /ويف كلميت أمام اجلمعية العامـة يف أيلـول        . العامة

خلطـوات إلصـالح األمانـة العامـة، وإين         وإين أختـذ حاليـا ا     . متحدة أقوى من أجل عـامل أفـضل       
ملتزم أيضا بالعمل مع الدول األعضاء لكفالـة تلبيـة آليتنـا احلكوميـة الدوليـة للمطالـب املـتغرية                    

 . واملتنامية امللقاة اليوم على عاتق األمم املتحدة
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 األمانة العامة - ١ 
نـة،  ا العامـة قويـة وممكَّ      لكي نتمكن من أداء العمل املنتظر منـا، جيـب أن تكـون أمانتنـ               - ١١٧

وهلـذا الـسبب،    . وأن يكون إجناز النتائج هو األساس الذي ينبين عليه اهليكل األساسي إلدارهتا           
اقترحت هيكال جديدا للمساءلة، يـشمل التطبيـق الكامـل لنـهجي اإلدارة علـى أسـاس النتـائج                   

 املــديرين اإلعــالن ويتطلــب هنــج اإلدارة علــى أســاس النتــائج مــن. وإدارة املخــاطر يف املؤســسة
ــداف        ــذه األه ــع ه ــة م ــواردهم املالي ــوظفيهم وم ــة م ــون إجنــازه، ومواءم ــا يعتزم . بوضــوح عم

وسيتطلب أيضا من املديرين أنفسهم رصد بـراجمهم وتقييمهـا بـصفة دوريـة ومنهجيـة لتحديـد           
ــستهدفة         ــائج امل ــاز النت ــاالت إجن ــد احتم ــث تزي ــصحيحية حبي ــراءات الت ــاذ اإلج ــشاكل واخت . امل

يق هذه الغاية، تظل اتفاقات كبار املديرين، الـيت يطلـع املوظفـون عليهـا، تـشكل وسـيلة         ولتحق
 .شفافة إلعالن األهداف وتسليط الضوء على األولويات وتقييم ما إذا حتققت النتائج

 وإذ يقل تركز األمانة العامة يف املقر ويزداد فيهـا الطـابع التنفيـذي فإهنـا سـتحتاج إىل                    - ١١٨
ــارات  ــوافر مه ــا  ت ــدى موظفيه ــة ل ــورة    .  خمتلف ــد املنظ ــيح حــاالت التقاع ــث  -وتت ــد حي يتقاع

يف املائة من املوظفني من فئة املديرين، على سبيل املثال، خالل األعـوام الثالثـة القادمـة                  ٢٣,٣
 الفرصـــة لتجديـــد القـــوة العاملـــة حبيـــث تـــصبح املالمـــح العامـــة للمـــوظفني أكثـــر مالءمـــة   -

 هذه الغايـة تقـوم األمانـة العامـة، علـى حنـو اسـتباقي، بتخطـيط                  ولتحقيق. لالحتياجات الناشئة 
قواها العاملة وحتسني عمليات التوظيف واقتراح شروط تعاقدية وشروط خدمة كفيلـة بزيـادة              

وحـراك املـوظفني أمـر    . احتماالت اجتـذاب مـوظفني مـن ذوي املـستويات العاليـة واسـتبقائهم             
ن املرونــة وتعــدد املهــارات، ممــا ميكنــها مــن  ضــروري إلجيــاد قــوة عاملــة تتــسم بقــدر أكــرب مــ  

ملتزم بكفالـة إيـالء سياسـاتنا املتبعـة يف          نين  وإ. االرتقاء إىل مستوى حتديات هذا العصر املعقَّدة      
 .التوظيف أولوية عالية للمساواة بني اجلنسني

ــدان        - ١١٩ ــة احتياجــات املي ــى تلبي ــدرهتا عل ــادة ق ــا إىل زي ــة حالي ــة العام ــسعى األمان ــا ت  كم
وجيـري  . وسـتنفذ مبـادئ توجيهيـة وضـوابط شـاملة         . إصالح عملياهتا وإجراءاهتـا باملـشتريات     ب

تعزيز الروح املهنيـة مـن خـالل التـدريب املكثـف واسـتخدام التكنولوجيـا بـشكل أفـضل، مـع                      
 .زيادة التركيز على األخالقيات والشفافية

 ٢٠٠٧ة العامـة يف عـام        وسيساعد النظـام اجلديـد إلقامـة العـدل، الـذي أقرتـه اجلمعيـ               - ١٢٠
علــى حتقيــق اهلــدف املتمثــل يف إعمــال املــساءلة وحتــسني اإلدارة يف تنــاول املنازعــات الداخليــة  

وسيشكل مكتب أمني املظامل املعزز واملتكامل، والذي يضم شعبة للوسـاطة،           . املتعلقة بالعمالة 
ملـشاكل وحيلـها يف     هلـذا النظـام، حيـث سـيتعرف علـى ا          “ غـري الرمسيـة   ”أحد الركائز الرئيـسية     

أبكــر فرصــة ممكنــة، ممــا ميكــن مــن تفــادي اللجــوء إىل احملاكمــات الرمسيــة املــستهلكة للوقــت     
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لــول كــانون  حبومــن املنتظــر أن يكتمــل إنــشاء نظــام العــدل الــداخلي اجلديــد        . والتكــاليف
 .٢٠٠٩يناير /الثاين
 مــن املتطلبــات  ويعــد اســتغالل تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت اســتغالال كــامال  - ١٢١

، يقـود كـبري     ٢٠٠٧أغـسطس   /ومنـذ آب  . الرئيسية لتحسني الكفاءة والفعالية وتعزيز املـساءلة      
مـــوظفي تكنولوجيـــا املعلومـــات محلـــة هتـــدف إىل وضـــع اســـتراتيجية لتكنولوجيـــا املعلومـــات 

وجيري حاليا االضطالع جبهد هام إلدخال نظام لتخطيط املـوارد          . واالتصاالت قوية وموحدة  
واهلـدف مـن    . ملؤسسة يستعاض به عن نظام املعلومات اإلداريـة املتكامـل املـستخدم حاليـا             يف ا 

ذلــك هــو بنــاء نظــام معلومــات عــاملي متكامــل يــدعم اإلدارة الفعالــة للمــوارد البــشرية واملاليــة  
كمـا سـتتمكن املنظمـة، عنـدما ُينفَّـذ         . واملادية، ويشمل تبـسيط العمليـات وأفـضل املمارسـات         

 مــن اعتمــاد املعــايري احملاســبية الدوليــة للقطــاع العــام واالمتثــال هلــا، علــى النحــو     هــذا النظــام،
 .املخطط له

 وملواصلة تعزيز األداء والقدرة على االستجابة، أوليت أيضا اهتماما أكرب علـى نطـاق     - ١٢٢
ويف . كلفـة تاألمانة العامة بأسرها إلنتاج الوثائق يف املواعيد املقررة وبشكل فّعـال مـن حيـث ال    

إطار سعيها إىل زيادة الكفاءة، رأست إدارة شؤون اجلمعية العامة واملؤمترات اجتماعا ملـديري              
ــران   ــق مفهــوم   /املــؤمترات يف منظومــة األمــم املتحــدة يف حزي ــه الستكــشاف جــدوى تطبي يوني

ولكـي نـضطلع بواليتنـا املتعـددة اللغـات          . يف جمـال خدمـة املـؤمترات وإدارهتـا        “ اءتوحيد األد ”
ــات     و ــدمات اللغـ ــودة يف تقـــدمي خـ ــستويات اجلـ ــة ونـــضمن أعلـــى مـ ــة التكلفـ نـــضاعف فعاليـ

واملؤمترات، يتسم بأمهية حامسة أن نوحد القوى مع شركائنا يف منظومـة األمـم املتحـدة حبيـث                  
 .نتقاسم املوارد الشحيحة خلدمة املؤمترات وننسق اجلهود يف جمال تعيني موظفي اللغات

هذه اإلصالحات اإلدارية ال يزال يف مراحلـه املبكـرة ومل يـتح لـه                ومع أن العديد من      - ١٢٣
فعلـى سـبيل    . الوقت الكايف ليؤيت مثاره بالكامل، فإن األمانة العامـة تـرى بالفعـل نتـائج إجيابيـة                

املثــال، أظهــر استقــصاء رضــا العمــالء الــذي أجرتــه إدارة الــشؤون اإلداريــة بــني املــوظفني يف    
لــردود اإلجيابيــة علــى األســئلة املتعلقــة بأوجــه حتــسن الكفــاءة يف  زيــادة كــبرية يف ا٢٠٠٧ عــام

ــسبة (تقــدمي اخلــدمات   ــام  ١١زادت بن ــة عــن ع ــسيط القواعــد  )٢٠٠٦ يف املائ ــد وتب ، وتوحي
، وإمكانيـــة الوصـــول يف الوقـــت )٢٠٠٦ يف املائـــة عـــن عـــام ١٠زادت بنـــسبة (والعمليـــات 

 يف املائــة عــن ١١زادت بنــسبة (إلداريــة املناســب إىل املعلومــات الــيت توفرهــا إدارة الــشؤون ا 
 ).٢٠٠٦ عام
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 اآللية احلكومية الدولية - ٢ 
 يف هـذا    ين لقد تغيَّرت البيئة السياسية الدولية تغريا كبريا منذ إنشاء األمم املتحدة، وإن            - ١٢٤

أشـاطر الـدول األعـضاء إدراكهـا        كمـا أنـين     . السياق أويل أمهيـة كـبرية إلصـالح جملـس األمـن           
أو ي لعــدم وجــود حــل كامــل، وأرحــب مبناقــشاهتا بــشأن إمكانيــة إجيــاد حلــول وســيطة املتنــام
 .مؤقتة
.  وأتابع باهتمام اجلهود اليت تضطلع هبا اجلمعية العامة هبدف حتـديثها وزيـادة فعاليتـها       - ١٢٥

وإن إجراء املناقشات التفاعليـة حـول القـضايا الراهنـة ذات األمهيـة احلامسـة للمجتمـع الـدويل،                    
ــة، واإلصــالح اإلداري، واألمــن البــشري، واالجتــار    كــتغري ــة لأللفي ــاخ، واألهــداف اإلمنائي  املن

 .م وتأكيد أمهية هذا املنتدى العامليباألشخاص، قد جنح يف حفز النقاش القّي
ــدمي       - ١٢٦ ــام املاضــي تق ــدأت يف الع ــشكل مباشــر، ب ــادل اآلراء ب  وإلتاحــة فرصــة أكــرب لتب

وأتاحـت هـذه االجتماعـات غـري        . ل دوري عن آخـر أنـشطيت      اإلحاطات للجمعية العامة بشك   
الرمسية للجمعية العامة بكامل هيئتـها التعامـل مـع الـدول األعـضاء بـشكل تفـاعلي، ممـا شـكل                      

 . اعتزم مواصلة هذه املمارسة اهلامةينوإن. أداة إضافية هامة لتعزيز احلوار والشفافية واملساءلة
 إضـفاء الـصفة املؤسـسية علـى اإلصـالحات الـيت          عملية ٢٠٠٨استمرت يف عام    قد   و - ١٢٧

 لزيـادة فعاليـة اجمللـس االقتـصادي         ٢٠٠٥اقترحتها الدول األعضاء يف مؤمتر القمة العاملي لعـام          
وبـاألخص، عقـد اجمللـس خـالل اجلـزء      . واالجتماعي يف تعزيز الشراكة العاملية من أجل التنمية  

ه للتعـاون اإلمنـائي وثـاين استعراضـاته الوزاريـة        الرفيع املستوى من دورته املوضـوعية أو منتدياتـ        
“ كيفيـة زيـادة اتـساق التعـاون اإلمنـائي وفعاليتـه           ”وقد ناقش منتدى التعاون اإلمنائي      . السنوية

وأعد إسهامات استراتيجية قيِّمة ملؤمتر الدوحة االستعراضي بشأن متويل التنميـة ومنتـدى أكـرا         
وخـالل االسـتعراض الـوزاري الـسنوي، قـّدمت مثانيـة            . تالرفيع املستوى املعين بفعالية املعونـا     

مــن البلــدان الناميــة واملتقدمــة النمــو تقــارير عــن التقــدم الــذي أحرزتــه حنــو حتقيــق األهــداف      
وتناولــت اجتماعــات املوائــد املــستديرة . والغايــات الــيت تتــضمنها خطــة األمــم املتحــدة للتنميــة

وإين أرحب بتنـشيط اجمللـس وأشـجع        .  املستدامة الوزارية كيفية وضع العامل على مسار التنمية      
على ذلك وأتطلع إىل تلقي توصياته بشأن التدابري اليت ميكن للمجتمع الدويل اختاذها لتحـسني               

  .تنفيذ األهداف اإلمنائية املتفق عليها وتعزيز التنمية املستدامة
 التعاون مع املنظمات اإلقليمية - ٣ 

اسي ونزوال إىل املستوى امليداين، جيري تعزيز الـشراكات         ابتداء من أعلى مستوى سي     - ١٢٨
بني األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية، وتعمل األمم املتحدة مع هذه املنظمات، بـشكل أوثـق       



A/63/1 
 

35 08-46038 
 

من أي وقت مـضى، للتـصدي للتحـديات الـيت تعتـرض حفـظ الـسالم، وصـنع الـسالم، وبنـاء                      
 .النـزاعالسالم يف مرحلة ما بعد انتهاء 

 وحيدد برنامج السنوات العشر لبناء القـدرات اإلطـار لـشراكتنا اآلخـذة يف النمـو مـع                   - ١٢٩
االحتاد األفريقي، تلك الشراكة اليت انعكـست أمهيتـها أيـضا يف مناقـشة جملـس األمـن لتقريـري         
عن العالقات بني األمم املتحدة واملنظمـات اإلقليميـة يف جمـال صـون الـسالم واألمـن الـدوليني                   

)S/2008/186 .(                ومن التجليات اهلامة لذلك ما جيري حاليا يف دارفـور، حيـث ُيـضطلع جبهـود
 . حفظ السالم وتعزيز العملية السياسيةمشتركة مع االحتاد األفريقي يف جمايل

ــة       - ١٣٠ ــوب شــرق آســيا قوامهــا لتلبي  ويف آســيا، وحــدت األمــم املتحــدة ورابطــة أمــم جن
نــوفمرب /ويف تــشرين الثــاين. صار نــرجس املــدارياالحتياجــات الطارئــة مليامنــار يف أعقــاب إعــ 

ــة        ٢٠٠٧ ــز حمارب ــشترك لتعزي ــد م ــؤمتر اإلســالمي جبه ــة امل ــم املتحــدة ومنظم ، اضــطلعت األم
 أعــاله فرصــة ممتــازة ملناقــشة    ١٠٠وقــد أتــاح مــؤمتر تــونس املــذكور يف الفقــرة      . اإلرهــاب

هـا فيمـا تبـدأ جهـود التنفيـذ          استراتيجية األمم املتحـدة العامليـة ملكافحـة اإلرهـاب وزيـادة تفهم            
كـــــذلك، تعاونـــــت األمـــــم املتحـــــدة مـــــع املفوضـــــية األوروبيـــــة يف تنفيـــــذ  . تـــــزداد قـــــوة
الــشراكة اجلديــدة بــني االحتــاد األورويب وآســيا الوســطى، ومــع األمانــة العامــة          اســتراتيجية
ــة ــشأن التماســـك     - األيبرييـ ــدول بـ ــاء الـ ــسياسات بـــني رؤسـ ــوار الـ ــيم حـ ــة يف تنظـ  األمريكيـ
 األمريكي الـسابع عـشر الـذي ُعقـد يف سـانتياغو يف              -مؤمتر القمة األيبريي     اعي خالل االجتم

 .٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين
 ومثة إدراك سياسـي واضـح لـضرورة التنظـيم اإلقليمـي وجـدواه كعنـصر مـن عناصـر                     - ١٣١

ألمـن  وإين متفائل بأن تقاسـم املـسؤوليات بـشكل فعَّـال يف جمـايل الـسالم وا                . تعددية األطراف 
 .بني املنظمات الدولية واإلقليمية، وال سيما يف أفريقيا، قد أصبح اآلن أمرا ممكن التحقيق

 
 الدوائر اجلماهريية العاملية -باء  

 تعزيز الشراكات مع اجملتمع املدين - ١ 
 إنه ملن دواعي سروري أن أعلن أن مشاركة اجملتمـع املـدين يف أعمـال األمـم املتحـدة                     - ١٣٢

سب، بــل إنــه قــد أصــبح مــن املمكــن هلــا أن تكــون موجهــة بدرجــة أكــرب صــوب    مل تــزد فحــ
النتائج، وهو ما يتجلى يف املشاركات احملددة اهلدف يف املـسائل املواضـيعية الرئيـسية مـن قبيـل          

وقـد أصـبح مـن املمارسـات الراسـخة للجمعيـة العامـة              . التنمية وحقـوق اإلنـسان وتغـري املنـاخ        
ة مـع ممثلـي املنظمـات غـري احلكوميـة واجملتمـع املـدين والقطـاع                 إجراء جلسات اسـتماع تفاعليـ     

 .اخلاص خالل مجيع مؤمترات األمم املتحدة الرئيسية
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 وقد زاد عدد منظمات اجملتمع املدين املشاركة يف العمل اإلمنـائي الـيت ُمنحـت املركـز                  - ١٣٣
ة مــع الــسنة  منظمــة باملقارنــ١٣٦االستــشاري لــدى اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي بواقــع   

منظمـة   ٣ ١٨٧ إىل   ٢٠٠٧يف  منظمـة    ٣ ٠٥١املاضية حيث ارتفع عدد هـذه املنظمـات مـن           
وقــد أدت مــشاركتها النــشطة يف احلــوارين اللــذين أجريــا بــني أصــحاب املــصلحة  . ٢٠٠٨يف 

املتعددين بشأن متويـل التنميـة والتنميـة املـستدامة إىل إثـراء هـاتني املناقـشتني، وانعكـست هـذه                     
 منظمـة  ١ ٦٦٤وهنـاك  . ة يف نتـائج االجتماعـات احلكوميـة الدوليـة يف هـذين اجملـالني          املشارك

غري حكومية منتسبة إلدارة شؤون اإلعالم التابعة لألمانـة العامـة لألمـم املتحـدة، وهـي تـساند                   
 .مهمة اإلدارة يف تعريف اجلماهري حول العامل بأعمال املنظمة

لرئيـسية لتركيـز الـشراكات اخلالقـة الـيت أقيمـت             وكانت حقوق اإلنسان من احملاور ا      - ١٣٤
ومـــن املقـــرر، ألول مـــرة، عقـــد مـــؤمتر إدارة شـــؤون اإلعـــالم الـــسنوي  . مـــع اجملتمـــع املـــدين

ع قّـ للمنظمات غري احلكومية خارج مقر األمم املتحدة، حيث سُيعقد يف باريس، املدينة الـيت وُ               
التأكيـد جمـددا علـى كفالـة حقـوق          ”  موضـوع  واخـتري . فيها اإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان        

موضـوعا للمناسـبة الـيت      “ اإلعالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان بعـد سـتني عامـا            : اإلنسان للجميع 
تعاونـا  “ احملرقة واألمم املتحدة  ”وأقام برنامج التوعية املعنون     . ٢٠٠٨سبتمرب  /سُتقام يف أيلول  

ات دراسـية إقليميـة مـصممة       غري مسبوق مع املؤسسات العامـة يف الترتيـب إلجـراء أربـع حلقـ              
لتعزيز قدرات املوظفني احملليني يف مراكز األمم املتحـدة لإلعـالم حـول العـامل للمـساعدة علـى                   

اجملتمع املدين إلحياء ذكرى احملرقة واالضـطالع بـالتثقيف بـشأهنا ملنـع ارتكـاب أعمـال                 تعبئة  ”
 .“اإلبادة اجلماعية يف املستقبل

يف ذكـرى ضـحايا الـرق وجتـارة الرقيـق عـرب             ”ة بعنـوان     وأنشئ برنـامج توعيـة جديـد       - ١٣٥
يشارك فيه عدد من مجاعات اجملتمع املدين، مبـا فيهـا املؤسـسات األكادمييـة،               “ احمليط األطلسي 

 .اليت يعد التعاون معها أيضا حمورا لتركيز املبادرات اليت أطلقت هذا العام لتنشيط الشراكات
 املدين واألمم املتحدة يف دعم األهداف اإلمنائية املتفـق           وقد استمر التعاون بني اجملتمع     - ١٣٦

ــا ــادرة . عليهــا دولي ، عملــت مراكــز األمــم املتحــدة  “اهنــض وتكلــم مناهــضا للفقــر ”ففــي مب
ــة      ــة لأللفي ــة باألهــداف اإلمنائي ــة واجملتمــع املــدين علــى التوعي . لإلعــالم مــع مكتــب محلــة األلفي

 .مليون شخص ٤٣ زهاءوشارك يف املبادرة هذه ما يقدر بـ
 

 إشراك جمتمع األعمال - ٢ 
 تتزايــد أمهيــة جمتمــع األعمــال كــشريك يف حتقيــق أهــداف األمــم املتحــدة، وال ســيما   - ١٣٧
فعلـى سـبيل املثـال،      . اتالنــزاع يتصل بالتنمية املستدامة، ومبا يشمل تغري املناخ والسالم و         افيم
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سات االســتثمارية الثالــث املعــين  مــؤمتر قمــة املؤســ٢٠٠٨فربايــر /استــضافت املنظمــة يف شــباط
باملخاطر املناخية الذي تعهدت من خاللـه اخلزانـات العامـة ومؤسـسات االسـتثمار وشـركات                 

 . باليني دوالر على مدى عامني يف التكنولوجيات النظيفة١٠اخلدمات املالية باستثمار 
ــع منظمــات األمــم املتحــدة وصــناديقها وبراجمهــا م    - ١٣٨ وظفــون  ويكــاد يكــون لــدى مجي

إضـافة  . خمصصون للتعامل مع أوساط األعمال يف طائفـة عريـضة مـن جمـاالت العمـل املـشترك                 
إىل ذلك، يعترب االتفاق العاملي لألمم املتحدة، من خالل آالف مؤسـسات األعمـال املـشاركة                

 بلدا، مصدرا لسبل الترويج اهلامة ملبادئ األمم املتحدة يف جمتمعـات            ١٢٠فيه يف ما يربو على      
 .عمال على مستوى العامل، وال سيما يف البلدان الناميةاأل

 وقــد اختــذت األمــم املتحــدة خطــوات ملموســة لزيــادة الفعاليــة واملــساءلة يف العالقــة    - ١٣٩
فربايـر مـن هـذا العـام، أصـدرت املنظمـة            /ويف شـباط  . املتنامية بني املنظمة ومؤسسات األعمال    

تـنعكس فيهـا    “ ألمـم املتحـدة وجمتمـع األعمـال       مبادئ توجيهيـة بـشأن العالقـة بـني ا         ”جمموعة  
وجيري أيضا إنـشاء موقـع شـبكي جديـد لألمـم املتحـدة              . اخلربات املكتسبة على نطاق املنظمة    

وإضـافة إىل ذلـك، صـدرت       . يعىن مبؤسسات األعمال لتسهيل حتديد الشركاء على حنو أفضل        
 إلقامــة الــشراكات مــع ودليــل مؤســسات األعمــال“ أداة تقيــيم الــشراكات”يف العــام املاضــي 

 .٢٠٠٧/٢٠٠٨تقرير : املنظمات غري احلكومية واألمم املتحدة
 وسيتطلب حتقيق أهداف األمم املتحدة، وال سيما األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، تعاونـا                - ١٤٠

وستتـــضمن املناســـبة الرفيعـــة املـــستوى الـــيت ُســـتقام يف  . أكـــرب وأعمـــق مـــع القطـــاع اخلـــاص 
مشاركة جمتمع األعمـال يف املناقـشات املتعلقـة         اإلمنائية،  ن األهداف    بشأ ٢٠٠٨سبتمرب  /أيلول

وال بـد مـن البحـث عـن فـرص           . األهـداف هـذه   باخلطوات اليت يتعني اختاذها للتعجيل بتحقيق       
إضــافية للتوســع يف التعامــل مــع القطــاع اخلــاص وتعزيــز هــذا التعامــل، وذلــك علــى مــستوى     

 .ى املنظمات والصناديق والربامجاملنظمة بوجه عام وأيضا على مستوى فراد
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 الفصل اخلامس
 خامتة  

القــضايا الــيت تواجــه العــامل وأعقــد  تقــع األمــم املتحــدة عنــد نقطــة تقــاطع بعــض أهــم - ١٤١
وبإمكــان األمــم املتحــدة اليــوم، أكثــر مــن أي وقــت مــضى، بفــضل مشوليــة عــضويتها    . حاليــا

كثـر أمنـا ورخـاء وعـدال     مـن العـامل مكانـا أ   وعاملية تأثريهـا، إحـداث تغـيري عـاملي إجيـايب جيعـل              
 وبكفالــة تعاوننــا مــع مجيــع  ،ملتــزم باغتنــام هــذه الفرصــة خــالل فتــرة واليــيت  وإنــين . للجميــع

ملـساعدة العـامل    أيـضا   ، بل   لصاحل أشد الناس حاجة   من أجل حتقيق النتائج     ليس فقط   الشركاء،  
غـري أن هـذه األهـداف لـن         . عامليـة على التصدي للتهديدات العامليـة مـن خـالل تـأمني املنـافع ال             

وجيــب أن . تتحقــق إال إذا أصــبحت املــساءلة الكاملــة مبــدأنا يف التنظــيم ومرشــدنا يف التنفيــذ   
بوسعنا جعل العـامل    ويف اعتقادي أن    . نتخذ إجراءات حامسة جلعل خري البشرية نرباسا لرسالتنا       

ــا أفــضل لألجيــال القادمــة، بــل وهلــذا اجليــل   ىل العمــل مــع مجيــع الــدول  أتطلــع إإنــين و. مكان
 .األعضاء على التصدي هلذا التحدي احلاسم اجلسيم



A/63/1 
 

39 08-46038 
 

 املرفق
ــام         ــرات، عــ ــات واملؤشــ ــة، الغايــ ــة لأللفيــ ــداف اإلمنائيــ   :٢٠٠٨األهــ

 اجلداول اإلحصائية
 

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

  ٢٠١٥ و ١٩٩٠يف الفترة ما بني عامي 
 ١-١املؤشر   
 )تعادل القوة الشرائية(نسبة السكان الذين يقل دخلهم عن دوالر واحد يف اليوم   

  )يانات عاملية أو إقليمية جديدةمل تتوافر بعد ب(
 ٢-١املؤشر   
 نسبة فجوة الفقر  

  ) أو إقليمية جديدةبيانات عامليةمل تتوافر بعد (
 ٣-١ املؤشر  
  من االستهالك القوميمن السكانفقر اخلمس األحصة   

 )أ()النسبة املئوية(

 
 ٢٠٠٥ 

 ٦,١ مشال أفريقيا
 ٣,٦ أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

 ٢,٩ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
 ٤,٣ شرق آسيا
 ٧,٤ جنوب آسيا

 ٥,٧ جنوب شرق آسيا
 ٦,٢ غرب آسيا

 ٧,٠ رابطة الدول املستقلة
  ٨,٢ البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق أوروبا

 .باستثناء االقتصادات املرتفعة الدخل طبقا لتعريف البنك الدويل )أ( 
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 باء - ١الغاية   
تـــوفري العمالـــة الكاملـــة واملنتجـــة وتـــوفري العمـــل الالئـــق للجميـــع، مبـــن فـــيهم    

  والشباب اءالنس
 ٤-١املؤشر   
 تج احمللي اإلمجايل لكل شخص عاملمعدل منو النا  

 
  للناتج احمللي اإلمجايل لكل شخص عاملمعدل النمو السنوي )أ( 

  )النسبة املئوية(  
 )أ(٢٠٠٧ ١٩٩٧ 

 ٣,٣ ٢,٥ العامل
 ٥,٥ ٣,٦ املناطق النامية

 ٢,٦ ١,٤- مشال أفريقيا 
 ٣,٥ ٠,٥ ء الكربىأفريقيا جنوب الصحرا 
 ٢,٩ ١,٤ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 
 ٨,٥ ٧,١ شرق آسيا 
 ٥,٤ ٢,٢ جنوب آسيا 
 ٣,٦ ٢,٤ جنوب شرق آسيا 
 ٢,٢ ٢,٨ غرب آسيا 
 ١,٢ ٥,٨- أوقيانوسيا 
 ٦,٤ ٢,٩ رابطة الدول املستقلة 
 ٩,٨ ١,٣ رابطة الدول املستقلة، آسيا 
 ٦,١ ٣,٤ تقلة، أوروبارابطة الدول املس 
 ٢,١ ٢,٢ املناطق املتقدمة النمو 
 ٦,٤ ٣,٦- البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق أوروبا 
 ٤,٥ ١,٨ أقل البلدان منوا 
 ٤,٨ ١,٤ البلدان النامية غري الساحلة 
 ٣,٢ ٢,٠ الدول اجلزرية الصغرية النامية 
 

 .بيانات أولية )أ( 
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 احمللي اإلمجايل لكل شخص عاملالناتج  )ب( 

  )، بدوالرات الواليات املتحدة٢٠٠٠يف عام (  
 )أ(٢٠٠٧ ١٩٩٧ 

٤٨٩ ٢٢٣٢٠ ١٦ العامل
٨٣٧ ١٢٦١١ ٨ املناطق النامية

٤٨٧ ٤٩٥١٦ ١٤ مشال أفريقيا 
٣٤٨ ٥٤٤٥ ٤ أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
٤٥٩ ٩٠٦١٩ ١٧ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 
٦٦٧ ٧٩٥١٣ ٦ شرق آسيا 
٩٧٤ ٠٦٧٨ ٦ جنوب آسيا 
٧٨٩ ٢٦٧٩ ٨ جنوب شرق آسيا 
٨٥٠ ٠٢٢٢٥ ٢٣ غرب آسيا 
٧٣٣ ٨٢٢٦ ٦ أوقيانوسيا 
٤٦٥ ١٤٣١٨ ١١ رابطة الدول املستقلة 
٩٨٢ ٤٨٠١٠ ٥ رابطة الدول املستقلة، آسيا 
٩٦٥ ٧٣٩٢٠ ١٢ رابطة الدول املستقلة، أوروبا 
٢٩٢ ١٠٩٦٣ ٥٣ املناطق املتقدمة النمو 
٣٣٢ ٠١٠١٨ ١١ البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق أوروبا 
٥٩٨ ٧٧٥٣ ٢ أقل البلدان منوا 
٨٤٢ ٦١٨٤ ٣ البلدان النامية غري الساحلة 
٦٤٥ ٩٦٣١٨ ١٤ الدول اجلزرية الصغرية النامية   

 .بيانات أولية )أ( 
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 ٥-١املؤشر   
 نسبة السكان العاملني إىل عدد السكان  

 
 اجملموع )أ( 

  )النسبة املئوية(  
 )أ(٢٠٠٧ ٢٠٠٠ ١٩٩٧ 

٦٢٫٦٦٢٫٢٦١٫٧ العامل
٦٤٫٨٦٤٫١٦٣٫٢ املناطق النامية

٤٣٫٦٤٣٫٢٤٥٫٩ مشال أفريقيا 
٦٧٫٨٦٧٫١٦٦٫٨ أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
٥٩٫٠٥٩٫٣٦٠٫٠ ة ومنطقة البحر الكارييبأمريكا الالتيني 
٧٤٫٩٧٣٫٩٧١٫٩ شرق آسيا 
٥٧٫٦٥٧٫٢٥٦٫٤ جنوب آسيا 
٦٧٫٢٦٦٫٧٦٦٫٤ جنوب شرق آسيا 
٤٨٫١٤٧٫٧٤٨٫٣ غرب آسيا 
٦٨٫٢٦٨٫٩٧٠٫٠ أوقيانوسيا 
٥٤٫٩٥٣٫٩٥٦٫٢ رابطة الدول املستقلة 
٥٧٫٠٥٧٫٣٥٨٫٧ رابطة الدول املستقلة، آسيا 
٥٤٫٣٥٢٫٩٥٥٫٤ رابطة الدول املستقلة، أوروبا 
٥٦٫١٥٦٫٦٥٦٫٣ املناطق املتقدمة النمو 
٥٤٫٣٥٢٫٣٤٩٫٨ البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق أوروبا 
٧٠٫٥٧٠٫١٦٩٫٤ أقل البلدان منوا 
٦٧٫٧٦٧٫٩٦٨٫٥ البلدان النامية غري الساحلة 
٥٦٫٢٥٧٫٨٥٨٫٦ غرية الناميةالدول اجلزرية الص 

 
 .بيانات أولية )أ( 

  
 )أ(٢٠٠٧رجال والنساء والشباب ال )ب( 
  )النسبة املئوية(  

 الشباب النساء الرجال 

٧٤٫٣٤٩٫١٤٧٫٨ العامل
٧٧٫١٤٩٫١٤٨٫٩ املناطق النامية

٧٠٫٠٢٢٫١٢٧٫٨ مشال أفريقيا 
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 الشباب النساء الرجال 

٧٨٫٩٥٥٫١٥٤٫٨ أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
٧٣٫٧٤٧٫١٤٤٫٤ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 
٧٨٫٤٦٥٫٢٦٣٫٠ شرق آسيا 
٧٧٫٦٣٤٫١٤١٫٩ جنوب آسيا 
٧٨٫٢٥٤٫٩٤٧٫٠ جنوب شرق آسيا 
٦٩٫٩٢٤٫٩٣٣٫٩ غرب آسيا 
٧٣٫٨٦٦٫٢٥٦٫٣ أوقيانوسيا 
٦٣٫٠٥٠٫٤٣٥٫٠ رابطة الدول املستقلة 
٦٥٫٦٥٢٫٤٣٧٫٤ ستقلة، آسيارابطة الدول امل 
٦٢٫١٤٩٫٨٣٣٫٩ رابطة الدول املستقلة، أوروبا 

٦٣٫٩٤٩٫٠٤٤٫١ املناطق املتقدمة النمو
٥٦٫١٤٤٫٠٢٦٫٦ البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق أوروبا

٨٢٫٢٥٧٫٧٥٨٫٧ أقل البلدان منوا
٧٧٫٧٥٩٫٦٥٧٫٠ البلدان النامية غري الساحلة

٧٢٫١٤٥٫٥٤٢٫٥ الدول اجلزرية الصغرية النامية  
 .بيانات أولية )أ( 

  
 ٦-١املؤشر   
ــوم          ــد يف اليـ ــن دوالر واحـ ــهم عـ ــل دخلـ ــذين يقـ ــاملني الـ ــسكان العـ ــسبة الـ ــادل (نـ تعـ

 )الشرائية القوة
  )النسبة املئوية(  

 )أ(٢٠٠٧ ١٩٩٧ 

٢٤٫٢١٦٫٤ العامل
٣٠٫٦٢٠٫٤ املناطق النامية

٣٫٠١٫٣ ال أفريقيامش 
٥٥٫٥٥١٫٤ أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
١١٫٦٨٫٠ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 
١٨٫٨٨٫٧ شرق آسيا 
٥١٫٥٣١٫٥ جنوب آسيا 
٢٤٫١١٣٫٣ جنوب شرق آسيا 
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 )أ(٢٠٠٧ ١٩٩٧ 

٢٫٩٥٫٤ غرب آسيا 
٢٢٫٩٢١٫٦ أوقيانوسيا 
٦٫٥١٫٥ رابطة الدول املستقلة 
١١٫٠٥٫٨ ة الدول املستقلة، آسيارابط 
٥٫٢٠٫٠ رابطة الدول املستقلة، أوروبا 

٠٫٢٠٫١ املناطق املتقدمة النمو
٣٫٨٢٫٣ البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق أوروبا

٥١٫٨٤٧٫٠ أقل البلدان منوا
٤٣٫٥٣٧٫١ البلدان النامية غري الساحلة
١٨٫٧٢٠٫٣ ناميةالدول اجلزرية الصغرية ال

 
 .بيانات أولية )أ( 

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

 العاملني جمموع
 الرجال والنساء )أ( 
  )النسبة املئوية(  

 )أ(٢٠٠٧ ١٩٩٧ 

٥٢٫٨٤٩٫٩ العامل
٦٤٫٤٥٩٫٩ املناطق النامية

٣٥٫٢٣٢٫٩ ال أفريقيامش 
٧٦٫١٧١٫٢ أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
٣١٫٤٣٣٫٠ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 
٦٣٫٢٥٥٫٧ شرق آسيا 
٧٩٫٢٧٥٫٨ جنوب آسيا 
٦٣٫٤٥٩٫٣ جنوب شرق آسيا 
٣٧٫١٢٩٫١ غرب آسيا 
٦٢٫٣٦٨٫٥ أوقيانوسيا 
١٣٫٩١٥٫٣ رابطة الدول املستقلة 
٣٣٫٤٣١٫٣ رابطة الدول املستقلة، آسيا 
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 )أ(٢٠٠٧ ١٩٩٧ 

٨٫٤١٠٫٠ رابطة الدول املستقلة، أوروبا 
١١٫٤٩٫٥ املناطق املتقدمة النمو

٣١٫٦٢٦٫٤ البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق أوروبا
٨٢٫٦٧٧٫٢ أقل البلدان منوا

٧٠٫٥٦٨٫٧ البلدان النامية غري الساحلة
٣٣٫٤٣٦٫٧ ية الصغرية الناميةالدول اجلزر  

 .بيانات أولية )أ( 
  

 الرجال )ب( 
  )النسبة املئوية(  

 )أ(٢٠٠٧ ١٩٩٧ 

٥٠٫٧٤٨٫٧ العامل
٦٠٫٦٥٧٫٠ املناطق النامية

 ٣١٫٨٣٠٫٤ مشال أفريقيا 
 ٦٤٫٣ ٧٠٫١ أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
 ٣٣٫٣ ٣٢٫١ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 
 ٥٢٫٣ ٥٧٫٩ شرق آسيا 
 ٧٢٫٩ ٧٥٫٨ جنوب آسيا 
 ٥٦٫٠ ٥٩٫٠ جنوب شرق آسيا 
 ٢٦٫٢ ٣٢٫٣ غرب آسيا 
٥٦٫١٦٢٫٧ أوقيانوسيا 
١٤٫٧١٥٫٧ رابطة الدول املستقلة 
٣٢٫٨٣٠٫١ رابطة الدول املستقلة، آسيا 
٩٫٢١٠٫٦ رابطة الدول املستقلة، أوروبا 

١١٫٦١٠٫٣ املناطق املتقدمة النمو
٢٩٫٨٢٦٫٩ البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق أوروبا

٧٧٫٨٧٢٫٤ أقل البلدان منوا
٦٧٫٨٦٥٫٧ البلدان النامية غري الساحلة

٣٣٫٨٣٧٫٥ الدول اجلزرية الصغرية النامية
 

 .بيانات أولية )أ( 
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 النساء )ج( 
  )النسبة املئوية(  

 )أ(٢٠٠٧ ١٩٩٧ 

٥٦٫١٥١٫٧ عاملال
٧٠٫٧٦٤٫٤ املناطق النامية

٤٦٫٨٤٠٫٦ مشال أفريقيا 
٨٤٫٤٨٠٫٦ أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
٣٠٫١٣٢٫٥ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 
٦٩٫٦٦٠٫١ شرق آسيا 
٨٧٫٥٨٢٫٦ جنوب آسيا 
٦٩٫٦٦٣٫٨ جنوب شرق آسيا 
٥٢٫٩٣٧٫٧ غرب آسيا 
٦٩٫٤٧٥٫٠ وسياأوقيان 
١٣٫١١٤٫٩ رابطة الدول املستقلة 
٣٤٫٠٣٢٫٦ رابطة الدول املستقلة، آسيا 
٧٫٦٩٫٣ رابطة الدول املستقلة، أوروبا 

١١٫١٨٫٤ املناطق املتقدمة النمو
٣٣٫٩٢٥٫٧ البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق أوروبا

٨٩٫١٨٣٫٩ أقل البلدان منوا
٧٣٫٩٧٢٫٤ ان النامية غري الساحلةالبلد

٣٢٫٧٣٥٫٤ الدول اجلزرية الصغرية النامية
 

 .بيانات أولية )أ( 
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  جيم- ١الغاية   
فــيض نــسبة الــسكان الــذين يعــانون مــن اجلــوع إىل النــصف يف الفتــرة مــا بــني خت  

  ٢٠١٥ و ١٩٩٠
 ٨-١املؤشر   
 س سنواتعدد األطفال ناقصي الوزن الذين يقل عمرهم عن مخ  

 
 اجملموع )أ( 

  )النسبة املئوية(  
 ٢٠٠٦ ١٩٩٠ 

٣٣٢٦ املناطق النامية
١١٦ مشال أفريقيا 
٣٢٢٨ أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
١٣٨ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 
١٧٧ شرق آسيا 
٥٤٤٦ جنوب آسيا 
٣٧٢٥ جنوب شرق آسيا 
١٤١٣ غرب آسيا 
-- أوقيانوسيا    

 )أ(حسب نوع اجلنس )ب( 
   )النسبة املئوية(  

 نسبة الفتيان إىل الفتيات الفتيات الفتيان 

٢٧٢٧١,٠٠ املناطق النامية
٧٦١,١٦ مشال أفريقيا 
٢٩٢٧١,٠٧ أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
٩٩١,٠٠ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 
١٠١١٠,٩١ رق آسياش 
٤١٤٢٠,٩٨ جنوب آسيا 
٢٦٢٦١,٠٠ جنوب شرق آسيا 
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 نسبة الفتيان إىل الفتيات الفتيات الفتيان 

١٤١٤١,٠٠ غرب آسيا 
--  -   أوقيانوسيا 
٢٧٢٧١,٠٠ أوقيانوسيا 

 
 .٢٠٠٦-١٩٩٨ )أ( 

  
 ٩-١املؤشر   
 )أ(نسبة السكان الذين ال حيصلون على احلد األدىن الستهالك الطاقة الغذائية  

  )ملئويةالنسبة ا(  
 ٢٠٠٣‐٢٠٠١ ١٩٩٢‐١٩٩٠ 

 ٢٠١٧ املناطق النامية
 ٤٤ مشال أفريقيا 
 ٣٣٣١ أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
 ١٣١٠ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 
 ١٦١٢ شرق آسيا 
 ٢٥٢١ جنوب آسيا 
 ١٨١٢ جنوب شرق آسيا 
 ٦٩ غرب آسيا 
 ١٥١٢ أوقيانوسيا 
 ٧)ب(٧ رابطة الدول املستقلة 
 ٢٠)ب(١٦ رابطة الدول املستقلة، آسيا 
 ٣)ب(٤ رابطة الدول املستقلة، أوروبا 

 ٢,٥ > )ب(٢,٥ > املناطق املتقدمة النمو
 ٢٢١٩ أقل البلدان منوا

 ٣٨٣٦ البلدان النامية غري الساحلة
 ٢٣١٩ غرية الناميةالدول اجلزرية الص

  
 .٢٠٠٦واردة مقتبسة من تقرير عام  والبيانات ال،مل تتوافر بعد بيانات عاملية أو إقليمية جديدة )أ( 

 .١٩٩٥-١٩٩٣تشري البيانات إىل الفترة  )ب( 
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 ٢اهلدف   
 حتقيق تعميم التعليم االبتدائي  
  ألف- ٢الغاية   
الـذكور أو اإلنـاث منـهم، مـن إمتـام           متكن األطفـال يف كـل مكـان، سـواء           كفالة    

   ٢٠١٥مرحلة التعليم االبتدائي حبلول عام 
 ١-٢املؤشر 

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

 
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٠ ١٩٩١ 

 ٨٨,٥ ٨٤,٩ ٨٢,٠ العامل
 ٨٧,٥ ٨٣,٣ ٧٩,٦ املناطق النامية

 ٩٥,٠ ٩١,٣ ٨٢,٨ مشال أفريقيا 
 ٧٠,٧ ٥٨,٠ ٥٣,٥ نوب الصحراء الكربىأفريقيا ج  

 ٩٥,٥ ٩٤,٤ ٨٦,٧ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 
 ٩٤,٣ ٩٩,١ ٩٨,٠ شرق آسيا 
 ٨٩,٨ ٨٠,١ ٧١,٩ جنوب آسيا 
 ٩٥,٠ ٩٤,٣ ٩٥,٦ جنوب شرق آسيا 
 ٨٨,٣ ٨٤,٨ ٨٠,٤ غرب آسيا 
 - - - أوقيانوسيا 
 ٩٣,٣ ٨٩,٩ ٩٠,٠ رابطة الدول املستقلة 
 ٩٣,٩ ٩٢,٤ ٨٨,٣ رابطة الدول املستقلة، آسيا 
 ٩٢,٨ ٨٨,٠ ٩٠,٨ رابطة الدول املستقلة، أوروبا 
 ٩٦,٤ ٩٧,٤ ٩٧,٩ املناطق املتقدمة النمو 
 ٧٤,٩ ٦٠,٢ ٥٣,٠ قل البلدان منواأ 
 ٧٦,٣ ٦٣,٠ ٥٣,٧ لبلدان النامية غري الساحليةا 
 ٧٥,١ ٨١,٥ ٦٧,٣ لدول اجلزرية الصغرية الناميةا 

 
ــة بــني كــل     )أ(  ــة والثانوي ــدارس االبتدائي ــدين يف امل ــوا   طفــل١٠٠عــدد املقي ــيم  بلغ ــد يف التعل ســن القي

 .وتتفق املعدالت مع سنوات الدراسة املنتهية يف السنوات املعروضة االبتدائي
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 )أ(حسب نوع اجلنس )ب( 
  
 الفتيات الفتيان الفتيات الفتيان الفتيات الفتيان 

 ٨٧,٠ ٨٩,٩ ٨١,٩ ٨٧,٧ ٧٦,٧ ٨٧,٢ العامل
 ٨٥,٨ ٨٩,١ ٧٩,٩ ٨٦,٤ ٧٣,٣ ٨٥,٧ املناطق النامية

 ٩٣,١ ٩٦,٨ ٨٨,٤ ٩٤,٠ ٧٥,٥ ٨٩,٧ مشال أفريقيا 
 ٦٧,٨ ٧٣,٥ ٥٤,٧ ٦١,٣ ٤٩,٥ ٥٧,٥أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
ــة ومنطقــة البحــر     أمريكــا الالتيني

 ٩٥,٧ ٩٥,٣ ٩٣,٦ ٩٥,١ ٨٦,٣ ٨٧,٥ الكارييب
 ٩٤,٧ ٩٤,٠ ٩٩,٨ ٩٨,٥ ٩٧,٣ ١٠٠,٠ شرق آسيا 
 ٨٧,٣ ٩٢,٠ ٧٣,٠ ٨٦,٧ ٥٧,٠ ٨٥,٧ جنوب آسيا 
 ٩٤,١ ٩٥,٨ ٩٣,٠ ٩٥,٥ ٩٤,٠ ٩٧,٨ جنوب شرق آسيا 
 ٨٤,٨ ٩١,٧ ٨٠,٤ ٨٩,١ ٧٣,٣ ٨٧,٠ غرب آسيا 
 - - - - - - أوقيانوسيا 
 ٩٣,٢ ٩٣,٣ ٨٩,٦ ٩٠,٣ ٨٩,٨ ٩٠,٢ رابطة الدول  املستقلة 
 ٩٣,٣ ٩٤,٥ ٩٢,٢ ٩٢,٦ ٨٨,٠ ٨٨,٦ الدول املستقلة، آسيارابطة  
 ٩٣,١ ٩٢,٤ ٨٧,٥ ٨٨,٥ ٩٠,٦ ٩١,٠ رابطة الدول املستقلة، أوروبا 
 ٩٦,٨ ٩٦,٠ ٩٧,٤ ٩٧,٥ ٩٨,١ ٩٧,٧ املناطق املتقدمة النمو 
 ٧٢,١ ٧٧,٧ ٥٦,٧ ٦٣,٧ ٤٧,٢ ٥٨,٦ أقل البلدان منوا 
 ٧٣,٦ ٧٩,٠ ٥٨,٥ ٦٧,٤ ٤٩,٢ ٥٨,٢ البلدان النامية غري الساحلية 
 ٧٤,٠ ٧٦,٢ ٨٠,١ ٨٢,٨ ٧١,١ ٦٣,٦ الدول اجلزرية الصغرية النامية 

 
ــة بــني كــل     )أ(  ــة والثانوي ــدارس االبتدائي ــدين يف امل ــوا   طفــل١٠٠عــدد املقي ــيم  بلغ ــد يف التعل ســن القي

 .وتتفق املعدالت مع سنوات الدراسة املنتهية يف السنوات املعروضة االبتدائي
  

 ٢-٢ املؤشر
نــسبة عــدد التالميــذ الــذين يلتحقــون بالدراســة يف الــصف األول ويــصلون إىل الــصف      

 )أ(النهائي من التعليم االبتدائي
 
 ٢٠٠٦ ١٩٩٩ 
 الفتيات الفتيان اجملموع الفتيات الفتيان اجملموع 

 ٨٤,٤ ٨٨,٢ ٨٦,٣ ٧٩,٢ ٨٤,٨ ٨٢,١ العامل
 ٨٢,٥ ٨٦,٩ ٨٤,٧ ٧٥,٩ ٨٢,٦ ٧٩,٤ املناطق النامية

 ٨٩,٨ ٩٤,٠ ٩١,٩ ٨٢,٦ ٩٠,٤ ٨٦,٦ مشال أفريقيا 
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 ٢٠٠٦ ١٩٩٩ 
 الفتيات الفتيان اجملموع الفتيات الفتيان اجملموع 

 ٥٤,٩ ٦٤,٧ ٥٩,٨ ٤٥,٠ ٥٣,١ ٤٩,٠أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
ــة ومنطقــة البحــر     أمريكــا الالتيني

 ١٠١,١ ٩٩,٧ ١٠٠,٤ ٩٧,١ ٩٦,١ ٩٦,٦ الكارييب
 ٩٧,٨ ٩٨,٥ ٩٨,١ ١٠٢,٠ ١٠١,٤ ١٠١,٧ شرق آسيا 
 ٧٨,٥ ٨٣,٩ ٨١,٣ ٦١,٧ ٧٥,٣ ٦٨,٨ جنوب آسيا 
 ٩٥,٤ ٩٥,٤ ٩٥,٤ ٨٨,٤ ٨٩,٩ ٨٩,٢ جنوب شرق آسيا 
 ٨٣,٢ ٩٤,٣ ٨٨,٩ ٧٣,٨ ٨٦,٨ ٨٠,٤ غرب آسيا 
 ٦٢,١ ٦٩,٩ ٦٦,١ ٥٩,٧ ٦٥,٧ ٦٢,٨ أوقيانوسيا 
 ٩٨,١ ٩٨,٥ ٩٨,٣ ٩٥,٥ ٩٦,٤ ٩٦,٠ رابطة الدول  املستقلة 
 ١٠٠,٠ ١٠١,٧ ١٠٠,٩ ٩٥,١ ٩٦,٢ ٩٥,٧ رابطة الدول املستقلة، آسيا 
 ٩٦,٧ ٩٦,١ ٩٦,٤ ٩٥,٦ ٩٦,٥ ٩٦,١ رابطة الدول  املستقلة، أوروبا 
 ٩٧,٥ ٩٦,٥ ٩٧,٠ ٩٩,٩ ٩٨,٦ ٩٩,٢ املناطق املتقدمة النمو  
 ٥٣,٤ ٦٠,٩ ٥٧,٢ ٤٣,١ ٥١,٢ ٤٧,٢ أقل البلدان منوا  
 ٥٦,٦ ٦٥,٣ ٦١,٠ ٤٧,٨ ٥٨,٤ ٥٣,١ البلدان النامية غري الساحلية 
 ٧٣,١ ٧٣,٤ ٧٣,٣ ٧٤,٠ ٧٣,٩ ٧٣,٩ رية الناميةالدول اجلزرية الصغ 

 
مــع سـنوات الدراســة املنتهيــة يف الـسنوات الــيت قــدمت عنــها   إمتــام التعلـيم االبتــدائي  تتفـق معــدالت   )أ( 

إمجايل عدد املقيدين يف الصف النـهائي مـن         وحيسب معدل إمتام التعليم االبتدائي باستعمال       . بيانات
ــدائي  ــيم االبت ــرفالتعل ــيم    ”: مــا يلــي ، ك املّع ــهائي للتعل ــتحقني اجلــدد بالــصف الن جممــوع عــدد املل

االبتدائي، بصرف النظر عن السن، معربا عنه بالنسبة املئوية من السكان الذين بلغوا السن املفترضـة        
 Global Education Digest 2004  Comparing Education Statistics“ لاللتحـاق بالـصف النـهائي   

Across the Worldمعهـد اإلحـصاء،   )اليونـسكو (مة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة      ، منظ ،
 .١٤٨، املرفق بـاء، الصفحة ٢٠٠٤
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 ٣-٢املؤشر 
 ١٥ام بالقراءة والكتابة لدى النساء والرجال الذين تتراوح أعمـارهم بـني             ــدل اإلمل ــمع  

  سنة ٢٤و 
 اجملموع )أ( 

 )النسبة املئوية(
 
 ٢٠٠٧ )أ(٢٠٠٤‐١٩٩٥ )أ(١٩٩٤‐١٩٨٥ 

 ٨٩,١ ٨٧,٠ ٨٣,٥ العامل
 ٨٧,٢ ٨٤,٦ ٨٠,٢ املناطق النامية

 ٨٦,٥ ٧٩,٤ ٦٨,٤ مشال أفريقيا 
 ٧٢,١ ٧٠,٢ ٦٤,٤ أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
 ٩٧,٠ ٩٦,٢ ٩٣,٧ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 
 ٩٩,٢ ٩٨,٩ ٩٤,٥ شرق آسيا 
 ٧٩,٩ ٧٢,٨ ٦٠,٦ جنوب آسيا 
 ٩٥,٦ ٩٦,١ ٩٤,٥ جنوب شرق آسيا 
 ٩٢,٨ ٩١,٧ ٨٨,٦ غرب آسيا 
 ٧٠,٦ ٧٣,١ ٧٢,٩ أوقيانوسيا 
 ٩٩,٧ ٩٩,٧ ٩٩,٧ رابطة الدول املستقلة 
 ٩٩,٦ ٩٩,٦ ٩٩,٦ رابطة الدول املستقلة، آسيا 
 ٩٩,٧ ٩٩,٧ ٩٩,٧ رابطة الدول املستقلة، أوروبا 
 ٩٩,٤ ٩٩,٤ ٩٩,٤ املناطق املتقدمة النمو 
 ٦٨,٠ ٦٤,٧ ٥٥,٥ أقل البلدان منوا 
 ٧٠,٤ ٦٧,٨ ٦٠,٨ البلدان النامية غري الساحلية  
 ٨٩,٨ ٨٧,٨ ٨٦,٩ لدول اجلزرية الصغرية الناميةا 

 
حتسب املعدالت اإلقليمية على أساس متوسط مرجح آلخر نقطة قياس متوافرة مسجلة لكل بلد أو                )أ( 

لإلحـصاء بالنـسبة للبلـدان الـيت        ديرات معهـد اليونـسكو      واسـُتخدمت تقـ   .  إقليم يف الفتـرة املرجعيـة     
 .تتوافر بيانات بشأهنا ال
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 )أ(حسب نوع اجلنس )ب( 
 )النسبة املئوية(
 
 ٢٠٠٧ ٢٠٠٤‐١٩٩٥ ١٩٩٤‐١٩٨٥ 
 النساء الرجال النساء الرجال النساء الرجال 

 ٨٦,٨ ٩١,٣ ٨٣,٨ ٩٠,٢ ٧٩,٢ ٨٧,٨ العامل
 ٨٤,٦ ٨٩,٨ ٨٠,٨ ٨٨,٣ ٧٥,٠ ٨٥,٣ املناطق النامية

 ٨٢,٢ ٩٠,٨ ٧٣,٣ ٨٥,٣ ٥٨,٦ ٧٧,٨ مشال أفريقيا 
 ٦٧,٣ ٧٧,٢ ٦٥,٠ ٧٦,٠ ٥٨,٦ ٧٠,٨أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
ــة ومنطقــة البحــر     أمريكــا الالتيني

 ٩٧,٤ ٩٦,٥ ٩٦,٧ ٩٥,٧ ٩٤,٢ ٩٣,٢ الكارييب
 ٩٩,١ ٩٩,٤ ٩٨,٥ ٩٩,٢ ٩١,٨ ٩٧,١ شرق آسيا 
 ٧٥,٠ ٨٤,٥ ٦٤,٥ ٨٠,٦ ٤٩,١ ٧١,٥ جنوب آسيا 
 ٩٥,٨ ٩٥,٣ ٩٦,٠ ٩٦,٣ ٩٣,٥ ٩٥,٤ جنوب شرق آسيا 
 ٨٩,٣ ٩٦,١ ٨٧,٩ ٩٥,٥ ٨٢,٩ ٩٣,٩ غرب آسيا 
 ٧١,٥ ٦٩,٨ ٧١,١ ٧٥,٠ ٧٠,٧ ٧٥,٠ أوقيانوسيا 
 ٩٩,٧ ٩٩,٧ ٩٩,٧ ٩٩,٧ ٩٩,٧ ٩٩,٧ رابطة الدول املستقلة 
 ٩٩,٦ ٩٩,٦ ٩٩,٦ ٩٩,٦ ٩٩,٦ ٩٩,٦ رابطة الدول املستقلة، آسيا 
 ٩٩,٨ ٩٩,٧ ٩٩,٨ ٩٩,٧ ٩٩,٨ ٩٩,٧ رابطة الدول املستقلة، أوروبا 
 ٩٩,٣ ٩٩,٤ ٩٩,٤ ٩٩,٤ ٩٩,٤ ٩٩,٥ املناطق املتقدمة النمو  
 ٦٢,٩ ٧٣,٤ ٥٨,٣ ٧١,٥ ٤٨,٥ ٦٣,٠ أقل البلدان منوا  
 ٦٤,٧ ٧٦,٥ ٦١,٩ ٧٤,٣ ٥٥,٨ ٦٦,٣ البلدان النامية غري الساحلية 
 ٩١,٣ ٨٨,٤ ٨٨,٩ ٨٦,٨ ٨٧,٢ ٨٦,٦ لصغرية الناميةالدول اجلزرية ا 

 
حتسب املعدالت اإلقليمية على أساس متوسط مرجح آلخر نقطة قياس متوافرة مسجلة لكل بلد أو                )أ( 

لإلحــصاء بالنــسبة للبلــدان الــيت واســُتخدمت تقــديرات معهــد اليونــسكو . إقلــيم يف الفتــرة املرجعيــة
 .تتوافر بيانات بشأهنا ال
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 ٣ اهلدف  
 تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة  
  ألف- ٣الغاية   
إزالــة التفــاوت بــني اجلنــسني يف التعلــيم االبتــدائي والثــانوي وُيفــّضل أن يكــون     

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

 
 ١-٣املؤشر 

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

 
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٠ ١٩٩١ 

 ٠,٩٥ ٠,٩٢ ٠,٨٩ العامل
 ٠,٩٤ ٠,٩٢ ٠,٨٧ املناطق النامية

 ٠,٩٣ ٠,٩١ ٠,٨٢ مشال أفريقيا 
 ٠,٨٩ ٠,٨٥ ٠,٨٣ أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  

 ٠,٩٧ ٠,٩٧ ٠,٩٧ الكارييبأمريكا الالتينية ومنطقة البحر  
 ٠,٩٩ ١,٠١ ٠,٩٤ شرق آسيا 
 ٠,٩٥ ٠,٨٤ ٠,٧٧ جنوب آسيا 
 ٠,٩٧ ٠,٩٧ ٠,٩٧ جنوب شرق آسيا 
 ٠,٩١ ٠,٨٨ ٠,٨٣ غرب آسيا 
 ٠,٨٩ ٠,٩٠ ٠,٩٠ أوقيانوسيا 
 ٠,٩٩ ٠,٩٩ ٠,٩٩ رابطة الدول املستقلة 
 ٠,٩٨ ٠,٩٩ ٠,٩٩ رابطة الدول املستقلة، آسيا 
 ١,٠٠ ٠,٩٩ ١,٠٠ ل املستقلة، أوروبارابطة الدو 
 ١,٠٠ ٠,٩٩ ٠,٩٩ املناطق املتقدمة النمو 
 ٠,٩٠ ٠,٨٦ ٠,٧٩ أقل البلدان منوا 
 ٠,٩٠ ٠,٨٣ ٠,٨٢ البلدان النامية غري الساحلية 
 ٠,٩٥ ٠,٩٥ ٠,٩٦ الدول اجلزرية الصغرية النامية 

 
 .باستخدام معدالت القيد اإلمجايل )أ( 
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 )أ(انويثالتعليم ال )ب( 
 )معدالت القيد اإلمجايل(نسبة الفتيات إىل الفتيان   

 
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٠ ١٩٩١ 

 ٠,٩٥ ٠,٩٣ - العامل
 ٠,٩٤ ٠,٩٠ - املناطق النامية

 ٠,٩٩ ٠,٩٥ ٠,٧٩ مشال أفريقيا 
 ٠,٨٠ ٠,٨٢ - أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  

 ١,٠٧ ١,٠٧ ١,٠٩ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 
 ١,٠١ ٠,٩٧ - شرق آسيا 
 ٠,٨٥ ٠,٧٧ ٠,٦٠ جنوب آسيا 
 ١,٠٢ ٠,٩٨ ٠,٩٠ جنوب شرق آسيا 
 ٠,٨٤ ٠,٨٠ - غرب آسيا 
 ٠,٨٨ ٠,٩١ ٠,٨٢ أوقيانوسيا 
 ٠,٩٧ ١,٠٠ ١,٠٣ ابطة الدول املستقلةر 
 ٠,٩٦ ٠,٩٧ ٠,٩٨ رابطة الدول املستقلة، آسيا 
 ٠,٩٨ ١,٠٢ ١,٠٦ رابطة الدول املستقلة، أوروبا 
 ١,٠٠ ١,٠١ ١,٠١ ملناطق املتقدمة النموا 
 ٠,٨٢ ٠,٨٢ -  البلدان منواأقل 
 ٠,٨٣ ٠,٨٦ ٠,٨٥ لبلدان النامية غري الساحليةا 
 ١,٠٣ ١,٠٤ ١,٠٥ لدول اجلزرية الصغرية الناميةا 

 
 .باستخدام معدالت القيد اإلمجايل )أ( 

  
 )أ(عايلالتعليم ال )ج( 

 
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٠ ١٩٩١ 

 ١,٠٦ ٠,٩٦ - العامل
 ٠,٩٣ ٠,٧٨ - املناطق النامية

 ١,٠٠ ٠,٦٨ ٠,٥٤ مشال أفريقيا 
 ٠,٦٨ ٠,٦٢ - أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  

 ١,١٦ ١,١٣ - أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 
 ٠,٩٣ ٠,٥٥ - شرق آسيا 
 ٠,٧٦ ٠,٦٧ - جنوب آسيا 
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 ٢٠٠٦ ٢٠٠٠ ١٩٩١ 

 ٠,٩٨ ٠,٩٥ ٠,٨٣ جنوب شرق آسيا 
 ٠,٩٠ ٠,٨٢ - غرب آسيا 
 ٠,٨٦ ٠,٦٨ - أوقيانوسيا 
 ١,٢٩ ١,٢١ ١,١٦ رابطة الدول املستقلة 
 ١,٠٧ ٠,٩٠ ١,٠٤ رابطة الدول املستقلة، آسيا 
 ١,٣٣ ١,٢٧ ١,٢٠ رابطة الدول املستقلة، أوروبا 
 ١,٢٨ ١,٢٠ ١,٠٧ املناطق املتقدمة النمو 
 ٠,٦٢ ٠,٦٥ - أقل البلدان منوا 
 ٠,٨٣ ٠,٧٥ ٠,٨٦ لنامية غري الساحليةالبلدان ا 
 ١,٥٤ ١,٢١ - الدول اجلزرية الصغرية النامية 

 
 .باستخدام معدالت القيد اإلمجايل )أ( 

  
 ٢-٣املؤشر 

 حصة النساء من الوظائف ذات األجر يف القطاع غري الزراعي  
 )النسبة املئوية(
 
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٠ ١٩٩٥ ١٩٩٠ 

 ٣٩,٠ ٣٧,٧ ٣٦,٥ ٣٥,٥ العامل
 ٢١,٣ ١٩,٣ ٢١,٠ ٢٠,٩ ال أفريقيامش 
 ٣٠,٨ ٢٨,٥ ٢٦,٩ ٢٥,٣ فريقيا جنوب الصحراء الكربىأ 
 ٤٢,٣ ٤٠,٥ ٣٨,٦ ٣٦,٤ ريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييبأم 
 ٤١,١ ٣٩,٦ ٣٨,٨ ٣٨,٠ رق آسياش 
 ١٨,٦ ١٦,٧ ١٤,٩ ١٣,٢ نوب آسياج 
 ٣٧,٨ ٣٨,٦ ٣٧,١ ٣٧,٧ جنوب شرق آسيا 
 ٢٠,٣ ١٩,٢ ١٧,٦ ١٧,٠ سياغرب آ 
 ٣٦,٤ ٣٥,٨ ٣٤,٧ ٣٣,٢ أوقيانوسيا 
 ٥١,٤ ٥٠,٤ ٤٩,٦ ٤٩,٢ رابطة الدول املستقلة 
 ٤٧,٩ ٤٦,٢ ٤٥,٣ ٤٤,٧ رابطة الدول املستقلة، آسيا 
 ٥٢,٢ ٥١,٢ ٥٠,٥ ٥٠,١ رابطة الدول املستقلة، أوروبا 
 ٤٦,٣ ٤٥,٣ ٤٤,٥ ٤٣,٣ املناطق املتقدمة النمو  
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 ٣-٣املؤشر 
 )أ(نسبة املقاعد اليت حتتلها النساء يف الربملانات الوطنية  

 )النسبة املئوية(
 
 ٢٠٠٨ ٢٠٠٢ ١٩٩٧ ١٩٩٠ 

 ١٨,٠ ١٣,٨ ١١,٤ ١٢,٨ العامل
 ١٦,٥ ١٢,١ ١٠,١ ١٠,٤ املناطق النامية 
 ٨,٣ ٢,٢ ١,٨ ٢,٦ ال أفريقيامش 
 ١٧,٣ ١٢,٠ ٩,٠ ٧,٢ فريقيا جنوب الصحراء الكربىأ 
 ٢٢,٢ ١٥,٧ ١٢,٤ ١١,٩ يكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييبرأم 
 ١٩,٨ ٢٠,٢ ١٩,٣ ٢٠,٢ رق آسياش 
 ١٢,٩ ٤,٩ ٥,٩ ٥,٧ نوب آسياج 
 ١٧,٤ ١٣,٩ ١٠,٨ ١٠,٤ جنوب شرق آسيا 
 ٩,١ ٥,٢ ٣,٠ ٤,٦ غرب آسيا 
 ٢,٥ ٢,٤ ١,٦ ١,٢ أوقيانوسيا 
 ١٣,٩ ٨,٦ ٦,٢ - رابطة الدول املستقلة 
 ١٣,٩ ٨,٨ ٧,٠ - دول املستقلة، آسيارابطة ال 
 ١٣,٩ ٨,٤ ٥,٤ - رابطة الدول املستقلة، أوروبا 
 ٢٢,٦ ١٩,١ ١٥,٦ ١٦,٣ املناطق املتقدمة النمو  
 ١٧,٠ ١٠,٤ ٧,٣ ٧,٣ أقل البلدان منوا 
 ١٨,٦ ١٠,٧ ٦,٦ ١٤,٠ البلدان النامية غري الساحلية 
 ٢١,٠ ١٤,٢ ١١,٣ ١٥,٢ الدول اجلزرية الصغرية النامية 

 
 .اجملالس التشريعية أو جمالس النواب فقط )أ( 

 .٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٣١يف  )ب( 
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 ٤اهلدف   
 ختفيض معدل وفيات األطفال  

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

 ٢٠١٥ و ١٩٩٠ما بني 
 

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

 ٢٠٠٦ ٢٠٠٠ ١٩٩٠ 

٩٣٨٠٧٢ العامل 
١٠٣٨٨٨٠ املناطق النامية 
٨٢٤٨٣٥ مشال أفريقيا  
١٨٤١٦٧١٥٧ أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
٥٥٣٥٢٧ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 
٤٥٣٦٢٤ شرق آسيا 
١٢٠٩٤٨١ جنوب آسيا 
٧٧٤٧٣٥ جنوب شرق آسيا 
٦٩٤٧٤٠ غرب آسيا 
٨٥٧٣٦٦ أوقيانوسيا  
٤٧٤١٣٠ رابطة الدول املستقلة  
٧٩٦٤٤٧ رابطة الدول املستقلة، آسيا 
٢٧٢٣١٧ رابطة الدول املستقلة، أوروبا 
١١٨٦ املناطق املتقدمة النمو 
      ١٥ ١٩ ٣٠ جنوب شرق أوروباالبلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف  

 . مولود حي١ ٠٠٠وفيات األطفال قبل بلوغهم اخلامسة من العمر لكل  )أ( 
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 ٢-٤املؤشر   
 )أ(معدل وفيات الرضع  

 ٢٠٠٦ ٢٠٠٠ ١٩٩٠ 
٦٤٥٥٤٩ العامل 
٧٠٦٠٥٤ املناطق النامية 
٦٢٣٩٣٠ مشال أفريقيا  
١٠٩١٠٠٩٤ أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
٤٣٢٩٢٢ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 
٣٦٢٩٢٠ شرق آسيا 
٨٦٦٩٦١ جنوب آسيا 
٥٣٣٥٢٧ جنوب شرق آسيا 
٥٤٣٨٣٢ غرب آسيا 
٦٢٥٤٤٩ أوقيانوسيا  
٣٩٣٤٢٦ رابطة الدول املستقلة  
٦٤٥٤٤٠ رابطة الدول املستقلة، آسيا 
٢٢٢٠١٥ تقلة، أوروبارابطة الدول املس 
٩٦٥ املناطق املتقدمة النمو 
٢٣١٦١٣ البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق أوروبا       

 . مولود حي١ ٠٠٠عدد وفيات األطفال قبل بلوغهم سنة واحدة من العمر لكل  )أ( 
  

 ٣-٤املؤشر   
 )أ(صنني ضد احلصبةنسبة األطفال البالغني من العمر سنة واحدة احمل  

 ٢٠٠٦ ٢٠٠٠ ١٩٩٠ 

٧٢٧٢٨٠ العامل 
٧١٦٩٧٨ املناطق النامية 
٨٤٩٣٩٦ مشال أفريقيا  
٥٦٥٥٧٢ أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
٧٦٩٢٩٣ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 
٩٨٨٥٩٣ شرق آسيا 
٥٧٥٧٦٦ جنوب آسيا 
٧٢٨١٨٢ جنوب شرق آسيا 
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 ٢٠٠٦ ٢٠٠٠ ١٩٩٠ 

٧٩٨٧٨٨ غرب آسيا 
٧٠٦٨٧٠ أوقيانوسيا  
٨٥٩٧٩٧ رابطة الدول املستقلة  
٩٦٩٥- رابطة الدول املستقلة، آسيا 
٨٥٩٧٩٩ رابطة الدول املستقلة، أوروبا 
٨٤٩١٩٣ املناطق املتقدمة النمو 
٩١٩٣٩٣ البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق أوروبا       

 شهراً الذين تلقوا جرعـة واحـدة علـى    ٢٣ و ١٢النسبة املئوية لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بني     )أ( 
 .األقل من اللقاح املضاد للحصبة
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 ٥اهلدف   
 حتسني الصحة النفاسية  

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

 ٢٠١٥ و ١٩٩٠
 

 ١-٥املؤشر   
 )أ(الوفيات النفاسيةمعدل   

 ٢٠٠٦ ١٩٩٠ 

٤٣٠٤٠٠ العامل 
٤٨٠٤٥٠ املناطق النامية 
٢٥٠١٦٠ مشال أفريقيا  
٩٢٠٩٠٠ أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
١٨٠١٣٠ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 
٩٥٥٠ شرق آسيا 
٦٢٠٤٩٠ جنوب آسيا 
٤٥٠٣٠٠ جنوب شرق آسيا 
١٩٠١٦٠ غرب آسيا 
٥٥٠٤٣٠ أوقيانوسيا  
٥٨٥١ رابطة الدول املستقلة  
١١٩ املناطق املتقدمة النمو 
      ٨٧٠ ٩٠٠ أقل البلدان منوا 

 . من املواليد األحياء١٠٠ ٠٠٠الوفيات النفاسية لكل  )أ( 
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 ٢-٥املؤشر 
 إشراف موظفي صحة من ذوي املهارةدات اليت جتري حتت النسبة الو  
 )النسبة املئوية(  

 ٢٠٠٦حوايل عام  ١٩٩٠حوايل عام  

٤٩٦٢ العامل 
٤٧٦١ املناطق النامية 
٤٥٧٩ مشال أفريقيا  
٤٢٤٧ أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
٦٨٨٦ )أ(أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 
٧١٩٨ شرق آسيا 
٢٧٤٠ آسياجنوب  
٤٨٧٣ جنوب شرق آسيا 
٦٠٧٥ غرب آسيا 
-- أوقيانوسيا  
٩٦٩٨ رابطة الدول املستقلة  
٩٢٩٧ رابطة الدول املستقلة، آسيا 
٩٩٩٩ رابطة الدول املستقلة، أوروبا 
-- املناطق املتقدمة النمو 
 ٩٨ ٩٩ البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق أوروبا 

    
 .فقط الوالدات اليت جتري يف مؤسسات الرعاية الصحية )أ( 
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  باء- ٥الغاية   
 ٢٠١٥تعميم إتاحة خدمات الصحة اإلجنابية حبلول عام   

 
 ٣-٥املؤشر 

 )أ(لمعدل استخدام وسائل منع احلم  

 )النسبة املئوية(  
 ٢٠٠٥ ١٩٩٠ 

٥٢,٨٦٢,٢ العامل 
٥٠,٢٦١,٢ املناطق النامية 
٤٤,٠٥٩,٨ مشال أفريقيا  
١٢,٠٢٠,٦ أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
٦٢,٠٧١,٥ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 
٧٧,٥٨٦,٤ شرق آسيا 
٣٨,٥٥٢,٧ جنوب آسيا 
٤٧,٩٥٨,٣ جنوب شرق آسيا 
٤٣,٣٥٤,٨ غرب آسيا 
)ب(٢٨,٨- أوقيانوسيا  

٦٧,٠)ج(٦١,٢ لة رابطة الدول املستق 
٥٦,٨)ج(٥٤,٥ رابطة الدول املستقلة، آسيا 
٦٣,٤٧١,٣ رابطة الدول املستقلة، أوروبا 
٦٦,٥٦٧,٣ املناطق املتقدمة النمو 
٥٦,٠٥٥,٣ البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق أوروبا 
١٦,١٣٠,٣ اقل البلدان منوا 
٢٢,٦٣٢,٢ يةالبلدان النامية غري الساحل 
٤٦,٨٥٢,٩ الدول اجلزرية الصغرية النامية 

    
ويـستخدمن    سـنة  ٤٩ و   ١٥وح أعمارهن بـني     النساء املتزوجات أو املرتبطات اللوايت تتر     ا معدالت )أ( 

 .وسائل منع احلمل
 .٢٠٠٠بيانات عام  )ب( 
 .١٩٩٥بيانات عام  )ج( 
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 ٤-٥املؤشر   
 )أ(معدل الوالدات لدى املراهقات  

 ٢٠٠٥ ١٩٩٠ 

٦١,٠٤٨,٦ العامل 
٦٦,٥٥٣,١ املناطق النامية 
٤٢,٩٣١,٥ مشال أفريقيا  
١٣٠,٦١١٨,٩ أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
٧٧,٤٧٣,١ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 
٢١,٣٥,٠ شرق آسيا 
٩٠,١٥٣,٧ جنوب آسيا 
٥٠,٤٤٠,٤ جنوب شرق آسيا 
٦٣,٦٥٠,٢ رب آسياغ 
٨٢,٣٦٣,٥ أوقيانوسيا  
٥٢,١٢٨,٤ رابطة الدول املستقلة  
٤٤,٨٢٨,٩ رابطة الدول املستقلة، آسيا 
٥٥,٢٢٨,١ رابطة الدول املستقلة، أوروبا 
٣٤,٧٢٣,٦ املناطق املتقدمة النمو 
٤٨,٢٢٩,٠ البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق أوروبا 
١٢٩,٣١١٧,٦ اقل البلدان منوا 
١٠٤,٥١٠٥,٣ البلدان النامية غري الساحلية 
٨٠,٤٦٩,٧ الدول اجلزرية الصغرية النامية      

 . امرأة١ ٠٠٠ سنة لكل ١٩ و ١٥وح أعمارهن بني االوالدات لدى النساء اللوايت تتر )أ( 
 

 ٥-٥املؤشر 
 ) دة على األقل وأربع زيارات على األقلزيارة واح(تغطية الرعاية السابقة للوالدة   
 )أ(زيارة واحدة على األقل) أ(  

 )النسبة املئوية(  
 ٢٠٠٥حوايل عام  ١٩٩٠حوايل عام  

 ٧٥ ٥٥ العامل 
 ٧٤ ٥٤ املناطق النامية 
 ٧٠ ٤٧ مشال أفريقيا  
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 ٢٠٠٥حوايل عام  ١٩٩٠حوايل عام  

 ٧٥ ٦٨ أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
 ٩٥ ٧٧ رييبأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكا 
 - - شرق آسيا 
 ٦٥ ٣٩ جنوب آسيا 
 ٩٣ ٧١ جنوب شرق آسيا 
 ٧٦ ٥٤ غرب آسيا 
 - - أوقيانوسيا  
     ٩٨ ٨٩ رابطة الدول املستقلة، آسيا 

 سنة ممن تلقـني رعايـة سـابقة للـوالدة أثنـاء             ٤٩ و   ١٥لنساء اللوايت تتراوح أعمارهن بني      معدالت ا  )أ( 
 . صحة من ذوي املهارة مرة واحدة على األقلاحلمل حتت إشراف موظف

  
 ٦-٥املؤشر 

 )أ(لباة يف جمال تنظيم األسرةاحلاجة غري امل  

 )النسبة املئوية(  
 ٢٠٠٥ ١٩٩٥ 

١٦,٣١٠,٤ مشال أفريقيا  
٢٥,٧٢٤,١ أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
١٢,٤١٠,٥ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 
١٩,١١٤,٨  آسياجنوب 
١٢,٨١١,١ جنوب شرق آسيا 
١٦,٤١٢,٢ غرب آسيا 
)ب(١٥,٠١٣,٩ رابطة الدول املستقلة 

١٤,٧١٥,٠ البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق أوروبا 
    

 .)سنة ٤٩ و ١٥تتراوح أعمارهن بني أي اللوايت (يف سن اإلجناب اللوايت لنساء املتزوجات بني ا )أ( 
 . تقريبا٢٠٠٠ًتتعلق أحدث البيانات املتوافرة بعام  )ب( 
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 ٦اهلدف   
اإليـــدز واملالريـــا وغريمهـــا   /مكافحـــة فـــريوس نقـــص املناعـــة البـــشرية      

 األمراض من
 

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

  تاريخذلك ال نبعكس مساره اعتبارا م
  

 ١-٦املؤشر 
  سنة٢٤  و١٥ وح أعمارهم بنياانتشار فريوس نقص املناعة البشرية لدى السكان الذين تتر

 )النسبة املئوية(
 

 ٢٠٠٧ ٢٠٠٢ ١٩٩٠ 

 

ــشار   ــديرات انت تق
ــص   ــريوس نقـــ فـــ
ــشرية   ــة البــ املناعــ
لـــــــدى الكبـــــــار 

)٤٩‐١٥( 

ملــــــــــــــــصابات  ا
بفــــريوس نقــــص 
املناعــــة البــــشرية 

ــن   ــوق ســ  ١٥فــ
 عاما

ــشار رات تقــدي انت
ــريوس نقـــــص   فـــ
ــشرية   ــة البــ املناعــ
لــــــدى الكبــــــار   

)٤٩‐١٥( 

ــصابات ا ملــــــــــــــ
بفــــريوس نقــــص 
املناعــــة البــــشرية 

ــن  ــوق ســ  ١٥فــ
 عاما

ــديرات  ــشار تق انت
ــص   ــريوس نقـــ فـــ
ــشرية   ــة البــ املناعــ
لـــــــدى الكبـــــــار 

)٤٩‐١٥( 

ملــــــــــــصابات ا
س نقـص   بفريو

املناعة البـشرية   
ــن   ــوق ســــ فــــ

 عاما ١٥

٠,٩٥٨ ٠,٣٥١١,٠٥٧ املناطق النامية
٠,١٢٩ ٢٧<٢٠٠,١<٠,١ مشال أفريقيا 

٤,٩٥٩ ٢,١٥٤٥,٤٥٩ أفريقيا جنوب الصحراء الكربى
٠,٦٣٥ ٠,٢٢٧٠,٥٣٥ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

٠,١٢٨ ١٩٠,١٢٦<٠,١ شرق آسيا
٠,٣٣٨ ٣٥٠,٣٣٨<٠,١ جنوب آسيا

٠,٤٣٤ ٠,٢١٥٠,٤٣٢ جنوب شرق آسيا
٠,١٤٧ ٤١٠,١٤٦<٠,١ غرب آسيا
١,٣٣٩ ٢٧٠,٤٣٦<٠,١ أوقيانوسيا

٠,١٢٥ ٢١<١٠٠,١<٠,١ رابطة الدول املستقلة، آسيا
١,٢٣١ ٠,٧٢٧)أ( -<٠,١ رابطة الدول املستقلة، أوروبا

٠,٣٢٣ ٠,٢١٤٠,٣٢١ املناطق املتقدمة النمو
 

 . األوبئة يف هذه املنطقة إال منذ عهد قريب وال تتوافر بيانات عن سنوات سابقةمل تظهر: ال تتوافر أي بيانات )أ( 
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 ٢-٦املؤشر   
-٢٠٠٠ ،)أ(اســتخدام الرفــاالت يف آخــر اتــصال جنــسي ينطــوي علــى خمــاطرة عاليــة        

 )ب(٢٠٠٦
 

 الرجال النساء 
ــدان    ــدد البل ع

ــا   ــيت تغطيهـ الـ
الدراســـــــات 
 االستقصائية

ــن    ــة ملـــــ ــسبة املئويـــــ النـــــ
ــتخدموا  ــاالت يف اســـ رفـــ

ــصال جنـــــسي    آخـــــر اتـــ
 ينطوي على خماطرة عالية

عدد البلدان  
الــيت تغطيهــا 
الدراســـــات 
 االستقصائية

النــــــــسبة املئويــــــــة ملــــــــن
استخدموا رفاالت يف آخـر
اتصال جنسي ينطوي على

 خماطرة عالية
أفريقيــا جنــوب الــصحراء

 ٤٦ ٢٤ ٣١ ٣٥ الكربى
ــة ــة ومنطق أمريكــا الالتيني

 - - ٤٧ ١١ البحر الكارييب
 ٣٨ ٢ ٢٢ ١ جنوب آسيا

ــة الـــدول املـــستقلة، رابطـ
  - - ٥٢ ٣ آسيا

 ســنة الــذين أفــادوا باســتعمال  ٢٤ و ١٥ أعمــارهن بــني تتــراوحلــشابات والــشبان ممــن  ا معــدالت )أ( 
الرفاالت أثناء اتصال جنسي مع شريك جنسي غري منتظم أثنـاء األشـهر اإلثـين عـشر املاضـية، بـني                     

 .  لديهم شريك من هذا النوع أثناء األشهر اإلثين عشر املاضيةأولئك الذين كان
   .تتعلق البيانات بآخر سنة تتوافر عنها بيانات خالل الفترة احملددة )ب( 

 ٣-٦املؤشر   
 سـنة ممـن لـديهم معرفـة صـحيحة           ٢٤ و   ١٥نسبة السكان الذين تتراوح أعمارهم بـني          

  )ب(٢٠٠٦-٢٠٠٠ ،)أ(دزاإلي/وشاملة عن فريوس نقص املناعة البشرية
 

 الرجال النساء 
ــيت    ــدان الـ ــدد البلـ عـ

تغطيهـــا الدراســـات 
 االستقصائية

النسبة املئوية ممن   
لـــــديهم معرفـــــة 

 شاملة

عــدد البلــدان الــيت  
تغطيها الدراسـات   

 االستقصائية
النــــسبة املئويــــة ممــــن
لديهم معرفة شاملة

 - - ٢٦ ٦٢ املناطق النامية
 - - ٨ ٣ مشال أفريقيا 
أفريقيا جنوب الـصحراء     

 ٣٠ ٢٤ ٢٥ ٣٩ الكربى
 ٤٣ ٢ ٢٣ ٣ جنوب آسيا 
 - - ٢٣ ٤ جنوب شرق آسيا 
رابطـــة الـــدول املـــستقلة  

 - - ٢٤ ١٠ وأوروبا
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 الرجال النساء 
ــيت    ــدان الـ ــدد البلـ عـ

تغطيهـــا الدراســـات 
 االستقصائية

النسبة املئوية ممن   
لـــــديهم معرفـــــة 

 شاملة

عــدد البلــدان الــيت  
تغطيها الدراسـات   

 االستقصائية
النــــسبة املئويــــة ممــــن
لديهم معرفة شاملة

ــستقلة،    ــدول امل رابطــة ال
 - - ٢٠ ٧ آسيا

البلــدان الــيت متــر مبرحلــة  
انتقالية يف جنوب شـرق     

 ٦ ٢ ١٩ ٧ أوروبا
 

 والشبان الذين لديهم إملام بالطريقتني الرئيسيتني ملنع انتقال فـريوس نقـص املناعـة               لشاباتا معدالت )أ( 
ومها استخدام الرفاالت واالقتصار علـى شـريك واحـد خملـص     (البشرية عن طريق االتصال اجلنسي      

، والذين يرفضون التصّورين اخلاطئني الشائعني على الصعيد احمللي ويعرفـون أن اإليـدز       )غري مصاب 
 . أن ينتقل إليهم من شخص يبدو بصحة جيدةميكن 

   .تتعلق البيانات بآخر سنة تتوافر عنها بيانات خالل الفترة احملددة )ب( 
 ٤-٦املؤشر   
إىل غـري اليتـامى     )  عامـا  ١٤ و   ١٠الـذين تتـراوح أعمـارهم بـني         (نسبة التحـاق اليتـامى        

 )ب(٢٠٠٦-٢٠٠٠، )أ(باملدارس
 

 
ــه   ــوافر عن ا عــدد البلــدان الــيت تت

 بيانات
نـــــسبة التحـــــاق اليتـــــامى إىل غـــــري

 باملدارس اليتامى
 ٠,٨١ ٤٠ أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

 
 سـنة الـذين تـويف آبـاؤهم وأمهـاهتم           ١٤ و   ١٠نسبة امللتحقني حاليا باملدارس من األطفال بني سـن           )أ( 

 ســنة الــذين ١٤ و ١٠البيولوجيــون، إىل معــدل امللــتحقني حاليــا باملــدارس مــن األطفــال بــني ســن   
ــوجيني       ال ــائهم البيول ــا مــع أحــد آب ــذين يعيــشون حالي ــاة، وال ــاؤهم وأمهــاهتم علــى قيــد احلي زال آب

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

  .جلميع َمن حيتاجونه
 

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

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

 ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ 
 ٣١ ٢٢ املناطق النامية

 ٣٢ ٢٤ مشال أفريقيا 
 ٣٠ ٢١ فريقيا جنوب الصحراء الكربىأ 
 ٦٢ ٥٧ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 
 ١٨ ١٨ شرق آسيا 
 ١٦ ١٠ جنوب آسيا  
 ٤٤ ٣٢ جنوب شرق آسيا 
 ٣٨ ٢٥ أوقيانوسيا 
 ١٤ ٩ رابطة الدول املستقلة 

 
   .الذين يتلقون عالجا بالعقاقري املضادة للفريوسات العكوسة )أ( 

 جيم - ٦ية الغا  
 والبـدء   ٢٠١٥وقف انتشار املالريا وغريها من األمراض الرئيـسية حبلـول عـام               

 بعكس مساره اعتبارا من ذلك التاريخ
 

 ٦-٦املؤشر   
 معدالت اإلصابة باملالريا والوفيات املرتبطة هبا   
 )توافر بيانات عاملية أو إقليميةال ت(  
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 ٧-٦املؤشر   
ــانـــــسبة األطفـــــال دون ســـــن    مون حتـــــت ناموســـــيات معاجلـــــة اخلامـــــسة الـــــذين ينـــ

 )أ(احلشرات مببيدات
 )النسبة املئوية(

 ٧ ) بلدا٣٦ً(أفريقيا جنوب الصحراء الكربى
 ٢ ) بلدان٥(جنوب شرق آسيا 

 
   .٢٠٠٦-٢٠٠٠ )أ( 

 ٨-٦املؤشر   
ــا       ــذي يع ــاحلمى ال ــصابني ب ــال دون ســن اخلامــسة امل ــسبة األطف ــاقري املناســ ن بة جلون بالعق

 للمالريا املضادة
 )النسبة املئوية(

 ٢٠ ) بلدا٤٩(املناطق النامية 
 ٣٦ ) بلدا٣٨(أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

 ٢ ) بلدان٥(جنوب شرق آسيا 
   

 ٩-٦املؤشر   
 معدالت اإلصابة واالنتشار والوفيات املرتبطة بالسل   
 إلصابةا )أ( 

اســتثناء املــصابني  ب مــن الــسكان١٠٠ ٠٠٠عــدد حــاالت اإلصــابة اجلديــدة بــني كــل  (  
 )بفريوس نقص املناعة البشرية

 
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٠ ١٩٩٠ 

 ١٢٨ ١٢٧ ١٢٣ العامل
 ١٥١ ١٥٠ ١٥٠ املناطق النامية 
 ٤٤ ٥٠ ٥٤ مشال أفريقيا 
 ٢٩١ ٢٥٣ ١٥٧ أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
 ٥٣ ٦٧ ٩٩ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 
 ١٠٠ ١٠٥ ١١٩ ق آسياشر 
 ١٦٥ ١٦٨ ١٧٢ جنوب آسيا 
 ٢١٠ ٢٢٩ ٢٧١ جنوب شرق آسيا 
 ٣٨ ٤٣ ٥٤ غرب آسيا 
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 ٢٠٠٦ ٢٠٠٠ ١٩٩٠ 
 ١٨٣ ١٩١ ٢٠١ أوقيانوسيا 
 ١٠٥ ١٠٤ ٤٨ رابطة الدول املستقلة 
 ١١٧ ١٠٤ ٦٠ رابطة الدول املستقلة، آسيا 
 ١٠١ ١٠٤ ٤٤ رابطة الدول املستقلة، أوروبا  
 ١٥ ١٩ ٢٥ واملناطق املتقدمة النم 
 ٧٦ ٨٤ ٦١ البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق أوروبا 

   
 النتشارا )ب( 

باســتثناء املــصابني   مــن الــسكان١٠٠ ٠٠٠عــدد حــاالت اإلصــابة اجلديــدة بــني كــل  (  
 )بفريوس نقص املناعة البشرية

 
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٠ ١٩٩٠ 

 ٢١٤ ٢٦٨ ٢٩٣ العامل
 ٢٥٦ ٣٢٤ ٣٦٩ املناطق النامية 
 ٤٥ ٥٢ ٦٠ مشال أفريقيا 
 ٥٢١ ٤٩٣ ٣٥٢ أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
 ٦٧ ٩٤ ١٥٢ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 
 ١٩٧ ٢٦٦ ٣١٩ شرق آسيا 
 ٢٨٧ ٤٣٥ ٥٢٩ جنوب آسيا 
 ٢٦٤ ٣٣٣ ٤٧٥ جنوب شرق آسيا 
 ٥١ ٦٣ ٩٢ غرب آسيا 
 ٣٧١ ٤٧٠ ٥٩٠ أوقيانوسيا 
 ١٢٤ ١٥٢ ٧٨ ول املستقلةرابطة الد 
 ١٤٠ ١٣٨ ١٠٠ رابطة الدول املستقلة، آسيا 
 ١١٨ ١٥٦ ٧١ رابطة الدول املستقلة، أوروبا  
 ١٥ ٢٢ ٢٩ املناطق املتقدمة النمو 
 ٨٤ ١٢٣ ١٠١ البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق أوروبا 
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 وفياتلا )ج( 
ثناء املــصابني بفــريوس نقــص  باســت الــسكان مــن ١٠٠ ٠٠٠ بــني كــل الوفيــاتعــدد (  

 )البشرية املناعة
 
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٠ ١٩٩٠ 

 ٢٢ ٢٦ ٢٧ العامل
 ٢٦ ٣٢ ٣٤ املناطق النامية 
 ٤ ٤ ٥ مشال أفريقيا 
 ٥٩ ٥٥ ٣٩ أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
 ٦ ٩ ١٣ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 
 ١٥ ٢٠ ٢٤ شرق آسيا 
 ٢٩ ٤٠ ٤٤ ياجنوب آس 
 ٣١ ٤٦ ٦٥ جنوب شرق آسيا 
 ٦ ٦ ٨ غرب آسيا 
 ٣٤ ٤٢ ٥٢ أوقيانوسيا 
 ١٦ ١٧ ٨ رابطة الدول املستقلة 
 ١٧ ١٥ ٩ رابطة الدول املستقلة، آسيا 
 ١٥ ١٧ ٨ رابطة الدول املستقلة، أوروبا  
 ٢ ٢ ٣ املناطق املتقدمة النمو 
 ١١ ١١ ٩ ب شرق أوروباالبلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف جنو 
  

 ١٠-٦املؤشر   
نسبة حاالت الـسل الـيت اكتـشفت ومت شـفاؤها يف إطـار دورة عالجيـة قـصرية خاضـعة                       

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

ار الـدورات العالجيـة القـصرية اخلاضـعة         معدل اكتشاف احلاالت باختبار املسحة يف إطـ         
 )النسبة املئوية: للمراقبة

 
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٠ 

 ٦١ ٢٨ العامل
 ٦٢ ٢٩ املناطق النامية 
 ٨٨ ٨٥ مشال أفريقيا 
 ٤٥ ٣٥ أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
 ٦٩ ٤٠ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 
 ٧٨ ٣٠ شرق آسيا 
 ٦٣ ١٤ جنوب آسيا  
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 ٢٠٠٦ ٢٠٠٠ 
 ٥٤ ٣٤ جنوب شرق آسيا 
 ٢٦ ١٢ أوقيانوسيا 
 ٥١ ١٢ رابطة الدول املستقلة 
 ٥٥ ٣٦ رابطة الدول املستقلة، آسيا 
 ٤٩ ٤ رابطة الدول املستقلة، أوروبا  
 ٥٧ ٢٢ املناطق املتقدمة النمو 
 ٧٨ ١٣ البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق أوروبا 
  

   املباشرة قق شفاؤهم يف إطار دورة عالجية قصرية خاضعة للمراقباملرضى الذين حت )ب( 
 
 ٢٠٠٥ ٢٠٠٠ 

 ٨٥ ٨٢ العامل
 ٨٥ ٨٢ املناطق النامية 
 ٨٢ ٨٨ مشال أفريقيا 
 ٧٦ ٧٢ أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
 ٧٩ ٨١ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 
 ٩٤ ٩٤ شرق آسيا 
 ٨٦ ٨٣ جنوب آسيا  
 ٨٩ ٨٦ جنوب شرق آسيا 
 ٨١ ٨٠ غرب آسيا 
 ٧٥ ٧٦ أوقيانوسيا 
 ٦٦ ٧٦ رابطة الدول املستقلة 
 ٧٥ ٧٨ رابطة الدول املستقلة، آسيا 
 ٥٩ ٦٨ رابطة الدول املستقلة، أوروبا  
 ٧٣ ٧٦ املناطق املتقدمة النمو 
 ٨٣ ٨٥ البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق أوروبا 
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 ٧دف اهل  
 كفالة االستدامة البيئية  

 
 ألف - ٧غاية ال  

إدماج مبادئ التنمية املستدامة يف السياسات والربامج القطريـة وعكـس االجتـاه               
 املتمثل بفقدان املوارد البيئية

 
 ١-٧املؤشر   
 )أ(مساحة األراضي اليت تغطيها الغابات  

 )النسبة املئوية(  
 

 ٢٠٠٥ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ 

 ٣١,٣ ٣١,٣٣٠,٦ ملالعا
 ١,٣ ١,٣١,٥ مشال أفريقيا 
 ٢٩,٢ ٢٩,٢٢٧,٣ أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
 ٤٩,٩ ٤٩,٩٤٧,٢ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 
 ٢٣,٤ ٢٣,٤٢٤,٩ منطقة البحر الكارييب 
 ٥٠,٣ ٥٠,٣٤٧,٥ أمريكا الالتينية 
 ١٦,٥ ١٦,٥١٨,١ شرق آسيا 
 ١٤,٠ ١٤,٠١٤,٣ جنوب آسيا  
 ٥٦,٣ ٥٦,٣٤٩,٩ جنوب شرق آسيا 
 ٣,٣ ٣,٣٣,٤ غرب آسيا 
 ٦٨,٣ ٦٨,٣٦٥,٠ أوقيانوسيا 
 ٣٨,٦ ٣٨,٦٣٨,٧ رابطة الدول املستقلة 
 ٣,٩ ٣,٩٣,٩ رابطة الدول املستقلة، آسيا 
 ٤٦,٧ ٤٦,٦٤٦,٧ رابطة الدول املستقلة، أوروبا  
 ٣٠,٧ ٣٠,٤٣٠,٨ املناطق املتقدمة النمو 

 
 ٢٠٠٦والبيانــات الــواردة مقتبــسة مــن تقــرر عــام . مل تتــوافر بعــد بيانــات عامليــة أو إقليميــة جديــدة )أ( 

)A/61/1.( 



A/63/1 
 

75 08-46038 
 

 ٢-٧املؤشر 
انبعاثـات ثـاين أكــسيد الكربـون، اجملمـوع ونــصيب الفـرد ولكـل دوالر مــن النـاتج احمللــي        

  )تعادل القوة الشرائية(اإلمجايل 
 )أ(اجملموع )أ( 

 
 )مباليني األطنان املترية(وع االنبعاثات جمم 
 )ب(٢٠٠٥ ٢٠٠٠ ١٩٩٥ ١٩٩٠ 

 ٦٦١ ٦٠٥٢٧ ١٨٨٢٣ ٣٤٥٢٢ ٢١ العامل
 ٠٢٦ ٦٥٠١٢ ٠٦٣١١ ٨١٢١١ ١٠ املناطق املتقدمة النمو 
 ٠٩٦ ٦١٤١٣ ٥٩٦٩ ٦٩٥٨ ٦ املناطق النامية 
 ٢٢٧٢٨٠٣٧٧٤٣٧ مشال أفريقيا 
 ٤٦١٤٨٦٥٤٩٦٥٢  الكربىأفريقيا جنوب الصحراء 
 ٤٠٨ ٢٨٧١ ١٥٧١ ٠٤٨١ ١ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 
 ١٣٢ ٨٩٥٦ ٨٦٩٣ ٩٢٣٣ ٢ شرق آسيا 
 ٠٤٤ ٦٥١٢ ٣٠٧١ ٩٨٩١ جنوب آسيا 

 ١٨٣ ٤١٩٦٧٤٨٠٨١ جنوب شرق آسيا
 ٢٢٩ ٠٣٩١ ٦٢٢٨١٧١ غرب آسيا 
 ٦٦٧١٠ أوقيانوسيا 

 ٢٩٣ ١٣٢٢ ٣٥٤٢ ١٨١٢ ٣ )ج( املستقلةرابطة الدول
 ٤٨١٣٤٧٣٢٧٣٩١ )ج(رابطة الدول املستقلة، آسيا 
 ٩٠٢ ٨٠٥١ ٠٠٧١ ٧٠٠٢ ٢ )ج(رابطة الدول املستقلة، أوروبا 

 ٠٠٧ ٥٩٤١٣ ٨٧٢١٢ ٦٣٨١١ ١١ )هـ)(د(بلدان املرفق األول
  

 نصيب الفرد )ب( 
  )باألطنان املترية(

 )مباليني األطنان املترية(جمموع االنبعاثات  
 )ب(٢٠٠٥ ٢٠٠٠ ١٩٩٥ ١٩٩٠ 

 ٤,٣ ٣,٩ ٣,٩ ٤,١ العامل
 ١١,٩ ١١,٨ ١١,٥ ١١,٨ املناطق املتقدمة النمو 
 ٢,٥ ٢,٠ ١,٩ ١,٦ املناطق النامية 
 ٢,٩ ٢,٧ ٢,٢ ١,٩ مشال أفريقيا 
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 )مباليني األطنان املترية(جمموع االنبعاثات  
 )ب(٢٠٠٥ ٢٠٠٠ ١٩٩٥ ١٩٩٠ 

 ٠,٨ ٠,٨ ٠,٨ ٠,٩ أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
 ٢,٥ ٢,٥ ٢,٤ ٢,٤ منطقة البحر الكارييبأمريكا الالتينية و 
 ٤,٤ ٢,٩ ٣,٠ ٢,٤ شرق آسيا 
 ١,٣ ١,١ ١,٠ ٠,٨ جنوب آسيا 

 ٢,١ ١,٦ ١,٤ ١,٠ جنوب شرق آسيا
 ٦,٣ ٥,٩ ٥,٣ ٤,٦ غرب آسيا 
 ١,٢ ١,٠ ٠,٩ ١,٠ أوقيانوسيا 

 ٨,٢ ٧,٦ ٨,٣ ١١,٢ )ج(رابطة الدول املستقلة
 ٥,٣ ٤,٦ ٥,٠ ٧,١ )ج(رابطة الدول املستقلة، آسيا 
 ٩,٣ ٨,٦ ٩,٣ ١٢,٥ )ج(رابطة الدول املستقلة، أوروبا 

 ١٢,٢ ١٢,٢ ١١,٨ ١٢,٠ )هـ)(د(بلدان املرفق األول
  

 )تعادل القوة الشرائية(لكل دوالر من الناتج احمللي اإلمجايل  )ج( 
  )بالكيلوغرامات(

 )مباليني األطنان املترية(جمموع االنبعاثات  
 )ب(٢٠٠٥ ٢٠٠٠ ١٩٩٥ ١٩٩٠ 

 ٠,٤٩ ٠,٥٠ ٠,٤٨٠,٥٥ العامل

 ٠,٣٨ ٠,٤٠ ٠,٤٧٠,٤٥ املناطق املتقدمة النمو 

 ٠,٦٢ ٠,٥٩ ٠,٦٥٠,٦٤ املناطق النامية 

 ٠,٥٧ ٠,٦٠ ٠,٤٦٠,٥١ مشال أفريقيا 

 ٠,٥٠ ٠,٥٤ ٠,٥٧٠,٥٦ أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 

 ٠,٣٠ ٠,٣١ ٠,٣٤٠,٣٢ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 

 ٠,٩١ ٠,٨٧ ١,٤٥١,١٧ شرق آسيا 

 ٠,٥٩٠,٦٢٠,٦١٠,٥٥ جنوب آسيا 
 ٠,٤١٠,٤٥٠,٤٨٠,٥٥ جنوب شرق آسيا

 ٠,٥٦٠,٦٠٠,٦٦٠,٦٣ غرب آسيا 
 ٠,٣٣٠,٢٥٠,٢٦٠,٣٨ أوقيانوسيا 

 ١,٤٨١,٤٩١,٢٥٠,٩٧ )ج(رابطة الدول املستقلة
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 )مباليني األطنان املترية(جمموع االنبعاثات  
 )ب(٢٠٠٥ ٢٠٠٠ ١٩٩٥ ١٩٩٠ 

 ٢,٢٨٢,١٦١,٦٨١,٣٠ )ج(رابطة الدول املستقلة، آسيا 
 ١,٤٠١,٤٢١,٢٠٠,٩٣ )ج(رابطة الدول املستقلة، أوروبا 

 ٠,٤٠ ٠,٤٣ ٠,٤٨ ٠,٥١ )هـ)(د(بلدان املرفق األول
 

جمموع انبعاثات ثاين أكسيد الكربون من الوقود األحفوري ويشمل انبعاثات ثاين أكسيد الكربون              )أ( 
الوقــود الــسائل واســتهالك وقــود الغــاز؛ وإنتــاج اســتهالك الوقــود الــصلب واســتهالك :  الناجتــة عــن

تــابع للواليــات  ال-مركــز حتليــل معلومــات غــاز ثــاين أكــسيد الكربــون (األمسنــت؛ واشــتعال الغــاز 
 ).املتحدة

 .بيانات أّولية )ب( 
 .١٩٩٢ بيانات عام ١٩٩٠تظهر أعمدة عام  )ج( 
باستثناء االحتاد الروسي وأوكرانيـا  (فق األول   استنادا إىل جرد االنبعاثات الوطنية السنوي لبلدان املر        )د( 

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

 .  املرفق األول
عمليات إزالتها، واالنبعاثـات النامجـة عـن تغـيري اسـتخدام األراضـي              /انبعاثات غازات الدفيئة  تستثين   )هـ( 

 .  والغابات
  

 ٣-٧املؤشر 
 استهالك املواد املستنفدة لطبقة األوزون

  )بأطنان املواد املستهلكة لألوزون(
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٠ ١٩٩٠ 

 ٢٦٩ ٧١ ٤٦٦ ٥٠١٢١٢ ٢٤٧ املناطق النامية
 ٥٨٦ ٢ ١٢٩ ٨ ٢٠٣ ٦ قيا  مشال أفري

 ٤٢٥ ٢ ٥٦١ ٤٤٩٩ ٢٣   أفريقيا جنوب الصحراء الكربى
 ٥٢٧ ١١ ٠٨٧ ٠٤٨٣١ ٧٦   أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

 ٠٤٠ ٣٨ ٧٦٢ ٢١٧١٠٥ ١٠٣   شرق آسيا
 ٥٩٨ ٧ ١٦١ ٣٣٨٢٨ ٣   جنوب آسيا

 ٦٠٨ ٤ ٨٠٩ ١٠٨١٦ ٢١   جنوب شرق آسيا
 ٢٧٢ ٤ ٨٥٥ ٤٣٥١١ ١١   غرب آسيا
 ١٤ ٤٧١٢٩   أوقيانوسيا

 ٤٩٤ ١ ٥٨٥ ٤٥٤٢٧ ١٣٩ رابطة الدول املستقلة
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 ٢٠٠٦ ٢٠٠٠ ١٩٩٠ 

 ١٩٣ ٧٣٨٩٢٨ ٢   رابطة الدول املستقلة، آسيا
 ٣٠١ ١ ٦٥٧ ٧١٦٢٦ ١٣٦   رابطة الدول املستقلة، أوروبا

 ٥٢٨ ١٠ ٠٦٠ ٨٠١٢٤ ٨٢٦ )أ(املناطق املتقدمة النمو
 ٣٧٣ ٢٣٩٩٦٦ ٦ انتقالية يف جنوب شرق أوروبا  البلدان اليت متر مبرحلة 

 ٧٠٦ ١ ٧٦٦ ٤٦٣٤ ١ أقل البلدان منوا
 ٧٩٩ ٣٨٦ ٣٥٤٢ ٣ البلدان النامية غري الساحلية

 ٠٤٣ ١ ١٢٥ ١٦٢٢ ٧ الدول اجلزرية الصغرية النامية
 

 .تشمل البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق أوروبا )أ( 
  

 ٤-٧املؤشر   
 ة األرصدة السمكية املوجودة ضمن احلدود البيولوجية اآلمنةنسب

  )النسبة املئوية(
 ٢٠٠٤ ٢٠٠٠ ١٩٩٠ 

 ٧٥ ٧٢ ٨١  اجملموع
 ٥٢ ٤٧ ٥٠     املستغلة بشكل كامل

 ٢٣ ٢٥ ٣١     غري املستغلة على حنو كاٍف واملستغلة باعتدال
  

 ٥-٧املؤشر 
 )أ(نسبة جمموع املوارد املائية املستخدمة

  ٢٠٠٠حوايل عام 
 ٢٠٠٠ 

 ٦,٧٥   املناطق النامية
 ٧٦,٦٠     مشال أفريقيا

 ٢,١٦     أفريقيا جنوب الصحراء الكربى
١,٤٤     أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

٢١,٨٧     شرق آسيا
٢٦,٦١     جنوب آسيا

٤,٦٨     جنوب شرق آسيا
٤٧,٤٢     غرب آسيا

٠,٠٢ يانوسيا    أوق
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 ٢٠٠٠ 

٥,٦٢   رابطة الدول املستقلة
٩,١٠   املناطق املتقدمة النمو

١١,١٠     البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق أوروبا
٣,٤٥   أقل البلدان منوا

٨,٤٣   البلدان النامية غري الساحلية
١,٢٣   الدول اجلزرية الصغرية النامية

 .سطحية واملياه اجلوفية كنسبة من جمموع املوارد املائية املتجددة الفعاليةسحب املياه ال )أ( 
  

  باء- ٧الغاية   
  ٢٠١٠احلد بقدر ملموس من معدل فقدان التنوع البيولوجي حبلول عام   

 
 ٦-٧املؤشر 

 نسبة املناطق الربية والبحرية احملمية  
 )أ(الربية والبحرية )أ( 

  )النسبة املئوية(
 مبا يف ذلك املناطق احملمية املغمورة اء املناطق احملمية املغمورةباستثن 
 اجملموع ٢٠٠٧ ٢٠٠٠ ١٩٩٠ 

 ١٢,٤ ٩,٩ ٨,٦ ٦,٠ )ب(ملالعا
 ١٣,٠ ١١,٣ ٩,٦ ٦,١   املناطق النامية
 ٣,٧ ٣,٤ ٣,١ ٢,١     مشال أفريقيا

 ١١,٦ ٩,٥ ٩,٠ ٨,٥    أفريقيا جنوب الصحراء الكربى
التينيـــــة ومنطقــــة البحـــــر    أمريكــــا ال 

 ٢١,٠ ١٨,٨ ١٤,٤ ٧,٣ الكارييب   
 ١٤,٠ ١٠,٩ ٩,٩ ٧,٠     شرق آسيا
 ٥,٦ ٥,٤ ٥,١ ٤,٣     جنوب آسيا

 ٧,٥ ٦,٠ ٥,٣ ٢,٦     جنوب شرق آسيا
 ١٧,٩ ١٧,٨ ١٧,٨ ٣,٧     غرب آسيا
 ٨,٢ ٧,١ ٠,٩ ٠,٤     أوقيانوسيا

 ٧,٦ ٢,٨ ٢,٨ ١,٧   رابطة الدول املستقلة
 ١٨,٠ ١٤,٥ ١٢,٨ ١٠,٣  املتقدمة النمواملناطق  
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 مبا يف ذلك املناطق احملمية املغمورة اء املناطق احملمية املغمورةباستثن 
 اجملموع ٢٠٠٧ ٢٠٠٠ ١٩٩٠ 

 ١٠,٨ ٩,٥ ٨,٣ ٧,٥   أقل البلدان منوا
 ١١,٥ ١٠,٧ ١٠,٦ ٨,١   البلدان النامية غري الساحلية
  ١٧,٨ ١٦,٨ ١٣,٩ ٣,١ لنامية  الدول اجلزرية الصغرية ا

 .يةإىل جمموع املناطق الرب) الربية والبحرية معا(نسبة املناطق احملمية  )أ( 
ــام        )ب(  ــام لع ــر األمــني الع ــام امللحــق اإلحــصائي لتقري ــام وأرق ــات بــني هــذه األرق  ٢٠٠٧ُتعــزى الفروق

(A/62/1)إىل توافر البيانات اجلديدة وإىل استخدام منهجيات منقحة . 
 تشمل األقاليم اليت ال تؤخـذ يف االعتبـار عنـد احتـساب اجملـاميع اإلقليميـة وجمـاميع املنـاطق املتقدمـة                       )ج( 

 .النمو واملناطق النامية
  

 )أ(الربية )ب( 

  )النسبة املئوية(

 باستثناء املناطق احملميةاملغمورة 

ــا يف ذلـــــــك  مبـــــ
ــة   ــاطق احملميــ املنــ

 املغمورة
 )اجملموع( ٢٠٠٧ ٢٠٠٠ ١٩٩٠ 

 ١٢,٩ ١٠,٠ ٩,٠ ٦,٣  العامل
 ١٤,٧ ١٢,٦ ١١,٠ ٧,١   املناطق النامية
 ٣,٧ ٣,٤ ٣,١ ٢,١    مشال أفريقيا

 ١٢,٤ ١٠,١ ٩,٦ ٩,١    أفريقيا جنوب الصحراء الكربى
 أمريكـــا الالتينيـــة ومنطقـــة البحـــر 

 ٢٢,٧ ٢٠,٢ ١٥,٥ ٨,٢ الكارييب
 ١٤,٧ ١١,٥ ١٠,٥ ٧,٤     شرق آسيا
 ٥,٩ ٥,٦ ٥,٣ ٤,٥     جنوب آسيا

 ١٥,٠ ١١,٨ ١١,٠ ٥,٤ يا    جنوب شرق آس
 ١٩,٢ ١٩,١ ١٩,١ ٤,٠     غرب آسيا

 ٨,٨ ٢,٦ ٢,٥ ١,٨ وقيانوسيا    أ
 ٧,٧ ٢,٦ ٢,٦ ١,٧   رابطة الدول املستقلة

 ١٦,٩ ١٢,٧ ١٢,١ ١٠,٠  املتقدمة النمواملناطق  
 ١١,١ ٩,٦ ٩,٢ ٨,٣   أقل البلدان منوا
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 باستثناء املناطق احملميةاملغمورة 

ــا يف ذلـــــــك  مبـــــ
ــة   ــاطق احملميــ املنــ

 املغمورة
 )اجملموع( ٢٠٠٧ ٢٠٠٠ ١٩٩٠ 

 ١١,٦ ١٠,٧ ١٠,٦ ٨,١   البلدان النامية غري الساحلية
 ٢٨,٣ ٢٦,٦ ٢٦,٤ ٥,٤ لنامية  الدول اجلزرية الصغرية ا

 
 .نسبة املناطق احملمية الربية إىل جمموع املناطق السطحية )أ( 

  
 )أ(البحرية )ج( 

  )النسبة املئوية(

 باستثناء املناطق املغمورة 
ــاطق   مبــا يف ذلــك املن

 احملمية املغمورة
 )اجملموع( ٢٠٠٧ ٢٠٠٠ ١٩٩٠ 

 ٩,٨ ٩,٦ ٦,٤ ٣,٩ العامل
 ٤,٥ ٤,٣ ٢,٢ ٠,٦   املناطق النامية

 ٤,٩ ٣,٤ ٢,٦ ٠,٣ ال أفريقيا    مش
 ١,٨ ١,٨ ١,٤ ٠,٥     أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

ــر    ــة البحـ ــة ومنطقـ ــا الالتينيـ  أمريكـ
 ١٠,٥ ١٠,٠ ٧,٣ ١,٥ الكارييب

 ٠,٦ ٠,٦ ٠,٦ ٠,٤     شرق آسيا
 ١,٣ ١,٣ ١,٣ ١,٢     جنوب آسيا

 ١,٥ ١,٣ ٠,٧ ٠,٣ يا  جنوب شرق آس  
 ١,٨ ١,٧ ١,٧ ٠,٦     غرب آسيا
 ٨,١ ٨,١ ٠,٦ ٠,١     أوقيانوسيا

 ٥,٩ ٥,٦ ٥,٦ ٢,٣   رابطة الدول املستقلة
 ٢٣,٥ ٢٣,٥ ١٦,٦ ١١,٩  املتقدمة النمواملناطق  

 ٨,٨ ٨,٧ ١,١ ٠,٤   أقل البلدان منوا
 ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ )ب(  البلدان النامية غري الساحلية
 ٧,٦ ٧,٢ ١,٨ ٠,٩ لنامية  الدول اجلزرية الصغرية ا

 
 .نسبة املناطق احملمية البحرية إىل جمموع املياه اإلقليمية )أ( 

 .بعض البلدان النامية غري الساحلية لديها مطالب تتعلق مبياه إقليمية داخل البحار الداخلية )ب( 
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 )أ(٧-٧املؤشر 

 نسبة األنواع املهددة باالنقراض
  ) القريباملستقبلالنسبة املئوية لألنواع اليت ال ُيتوقع أن تنقرض يف (

 ٢٠٠٨ ١٩٩٤ 

٩٢,١٩٩١,٨٦ العامل
٩٣,٥٠٩٣,١٠   املناطق املتقدمة النمو 

٩٢,٥٤٩٢,٢٠   املناطق النامية 
٩٧,٦٠٩٧,١٢     مشال أفريقيا 

٩٣,٧٥٩٣,٦١     أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
٩٣,١٠٩٢,٩٦     أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 

٩٦,١٦٩٥,٧٨     شرق آسيا 
٩٥,٩٥٩٥,٥٢     جنوب آسيا 

٩٣,٣٧٩٢,٦٦     جنوب شرق آسيا 
٩٧,٥٣٩٦,٩٩     غرب آسيا 
٩١,٨٦٩١,٤١     أوقيانوسيا 

 ٩٥,٧١ ٩٦,٣٦  رابطة الدول املستقلة
 

يعيـة للطيـور مـضافاً إليهـا      قيمة مؤشرات القائمة احلمراء لالحتاد الـدويل حلفـظ الطبيعـة واملـوارد الطب              )أ( 
 .عدد األنواع اليت تتوافر بيانات كافية بشأهنا
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  جيم- ٧الغاية   
ختفيض نـسبة األشـخاص الـذين ال ميكنـهم احلـصول بـشكل مـستدام علـى ميـاه                      

ــة، ومرافـــق الـــصرف الـــص   ــول  الـــشرب املأمونـ ــية إىل النـــصف حبلـ حي األساسـ
 ٢٠١٥ عام

 
 ٨-٧املؤشر 

 تخدمون مصادر حمّسنة ملياه الشربنسبة السكان الذين يس
  النسبة املئوية للسكان الذين يستخدمون مصادر حمّسنة ملياه الشرب

 اجملموع 
املنــــــــــاطق  
 احلضرية

املنــــــــــاطق  
 اجملموع الريفية

املنــــــــــاطق  
 احلضرية

املنــــــــــاطق  
 الريفية

 ٧٨ ٩٦ ٨٧ ٦٣ ٩٥ ٧٧ العامل
 ٧٦ ٩٤ ٨٤ ٥٩ ٩٣ ٧١ املناطق النامية 
 ٨٧ ٩٦ ٩٢ ٨٢ ٩٥ ٨٨ يقيامشال أفر 
 ٤٦ ٨١ ٥٨ ٣٥ ٨٢ ٤٩ أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
 ٧٣ ٩٧ ٩٢ ٦١ ٩٤ ٨٤ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 
 ٨١ ٩٨ ٨٨ ٥٥ ٩٧ ٦٨ شرق آسيا 
 ٨٤ ٩٥ ٨٧ ٦٨ ٩١ ٧٤ جنوب آسيا 
 ٨١ ٩٢ ٨٦ ٦٤ ٩٢ ٧٣ جنوب شرق آسيا 
 ٨٠ ٩٥ ٩٠ ٧٠ ٩٥ ٨٦ غرب آسيا 
 ٣٧ ٩١ ٥٠ ٣٩ ٩٢ ٥١ قيانوسياأو 
 ٨٦ ٩٩ ٩٤ ٨٤ ٩٧ ٩٣ رابطة الدول  املستقلة 
 ٧٩ ٩٨ ٨٨ ٨٠ ٩٥ ٨٧ رابطة الدول املستقلة، آسيا 
 ٩١ ٩٩ ٩٧ ٨٧ ٩٨ ٩٥ وروباأرابطة الدول املستقلة،  
 ٩٧ ١٠٠ ٩٩ ٩٥ ١٠٠ ٩٨ املناطق املتقدمة النمو 
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 ٩-٧املؤشر 
 افق صرف صحي حمّسنةنسبة السكان الذين يستخدمون مر  

 )النسبة املئوية(
 

٢٠٠٦ ١٩٩٠ 

 اجملموع 
املنـــــاطق 
 احلضرية

املنـــــاطق 
 اجملموع الريفية

املنـــــاطق 
 احلضرية

ــاطق  املنــــــ
 الريفية

 ٤٥ ٧٩ ٦٢ ٣٦ ٧٨ ٥٤ العامل
 ٣٩ ٧١ ٥٣ ٢٨ ٦٦ ٤١ املناطق النامية 
 ٥٩ ٩٠ ٧٦ ٤٤ ٨٢ ٦٢ مشال أفريقيا 
 ٢٤ ٤٢ ٣١ ٢٠ ٤٠ ٢٦ صحراء الكربىأفريقيا جنوب ال 
ــر  ــة البحــ ــة ومنطقــ ــا الالتينيــ أمريكــ

 ٥٢ ٨٦ ٧٩ ٣٥ ٨١ ٦٨ الكارييب

 ٥٩ ٧٤ ٦٥ ٤٣ ٦١ ٤٨ شرق آسيا 
 ٢٣ ٥٧ ٣٣ ١٠ ٥٣ ٢١ جنوب آسيا 
 ٥٨ ٧٨ ٦٧ ٤٠ ٧٤ ٥٠ جنوب شرق آسيا 
 ٦٤ ٩٤ ٨٤ ٥٦ ٩٣ ٧٩ غرب آسيا 
 ٤٣ ٨٠ ٥٢ ٤٤ ٨٠ ٥٢ أوقيانوسيا 
 ٨١ ٩٤ ٨٩ ٨١ ٩٥ ٩٠ ة الدول املستقلةرابط 
 ٩٢ ٩٥ ٩٣ ٩٣ ٩٧ ٩٥ رابطة الدول املستقلة، آسيا 
 ٧٥ ٩٤ ٨٨ ٧٧ ٩٤ ٨٩ رابطة الدول املستقلة، أوروبا 
 ٩٦ ١٠٠ ٩٩ ٩٦ ١٠٠ ٩٩ املناطق املتقدمة النمو 
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  دال- ٧الغاية   
 مليـون مـن   ١٠٠ ملعيـشة مـا ال يقـل عـن     ٢٠٢٠حتقيق حتسني كبري حبلول عـام         

 سكان األحياء الفقرية
 

 ١٠-٧املؤشر 
 )ب(، )أ(نسبة سكان املناطق احلضرية الذي يعيشون يف أحياء فقرية  

 )النسبة املئوية(
 
 ٢٠٠٥ ٢٠٠١ ١٩٩٠ 

 ٣٦,٥ ٤٢,٧ ٤٦,٥ املناطق النامية
 ١٤,٥ ٢٨,٢ ٣٧,٧ مشال أفريقيا 
 ٦٢,٢ ٧١,٩ ٧٢,٣ أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
 ٢٧,٠ ٣١,٩ ٣٥,٤ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 
 ٣٦,٥ ٣٦,٤ ٤١,١ شرق آسيا 
 ٤٢,٩ ٥٩,٠ ٦٣,٧ جنوب آسيا 
 ٢٧,٥ ٢٨,٠ ٣٦,٨ جنوب شرق آسيا 
 ٢٤,٠ ٢٥,٧ ٢٦,٤ غرب آسيا 
 ٢٤,١ ٢٤,١ ٢٤,٥ أوقيانوسيا 

 ٢٩,٤ ٢٩,٤ ٣٠,٣ رابطة الدول املستقلة، آسيا
 ٦,٠ ٦,٠ ٦,٠ ة، أوروبارابطة الدول املستقل

 
 .٢٠٠٧واردة مقتبسة من تقرير عام والبيانات ال. مل تتوافر بعد بيانات عاملية أو إقليمية جديدة )أ( 

متثل سكان املناطق احلضرية الذين يعيشون يف أسر معيشية تتسم بواحدة على األقل مـن اخلـصائص                  )ب( 
لـى ميـاه شـرب حمـسنة، واالفتقـار إىل احلـصول علـى           االفتقار إىل إمكانية احلـصول ع     : األربعة التالية 

ومساكن مشيدة مبـواد  ) ثالثة أو أربعة أشخاص يف الغرفة(مرافق صرف صحي حمسنة، واالكتظاظ  
 .غري متينة

يعــزى اخنفــاض النــسبة املئويــة للــسكان الــذين يعيــشون يف األحيــاء الفقــرية أساســا إىل تغّيــر        
، كانـت نـسبة فقـط مـن املـساكن الـيت             ٢٠٠٥ففـي عـام     . يف مرافق الـصرف الـصحي املالئمـة       تعر

تعتمد علـى مـراحيض احلفـر ُتـصنف ضـمن األحيـاء الفقـرية، يف حـني اعُتـربت مجيـع املـساكن الـيت                       
ويـؤثر هـذا الـتغري      .  مـن مجلـة األحيـاء الفقـرية        ٢٠٠١ و   ١٩٩٠تستخدم مراحيض احلفر يف عـامي       

م مـراحيض احلفـر، كمـا هـو شـأن بلـدان أفريقيـا              بصورة أساسية يف البلدان اليت يكثر فيهـا اسـتخدا         
 .جنوب الصحراء الكربى



A/63/1
 

08-46038 86 
 

 ٨اهلدف   
 إقامة شراكة عاملية من أجل التنمية  

 
 ألف - ٨الغاية   
املضي يف إقامـة نظـام جتـاري ومـايل يتـسم باالنفتـاح والتقيـد بالقواعـد والقابليـة                      

  به وعدم التمييزؤللتنب
 علـى الـصعيد     - والتنمية، وختفيف وطـأة الفقـر        د،شمل التزاما باحلكم الرشي   وت  

 الوطين والصعيد العاملي
  

 باء - ٨الغاية   
 معاجلة االحتياجات اخلاصة ألقل البلدان منوا  
قدرة صادرات أقـل البلـدان منـوا علـى الـدخول معفـاة مـن التعريفـات               : تشملو  

واقـع  اجلمركية واخلضوع للحـصص؛ وبرناجمـا معـززا لتخفيـف عـبء الـديون ال              
ــدمي        ــة وتق ــة الرمسي ــديون الثنائي ــاء ال ــديون وإلغ ــة بال ــرية املثقل ــدان الفق ــى البل عل
املــساعدة اإلمنائيــة الرمسيــة بــصورة أكثــر ســخاء للبلــدان الــيت أعلنــت التزامهــا    

 بتخفيف وطأة الفقر
  

 جيم - ٨الغاية   
ة معاجلــة االحتياجــات اخلاصــة للبلــدان غــري الــساحلية والــدول اجلزريــة الــصغري   

ــة  ــة الــصغرية     (النامي ــة املــستدامة للــدول النامي ــامج العمــل للتنمي عــن طريــق برن
 )لثانية والعشرين للجمعية العامةاجلزرية ونتائج الدورة االستثنائية ا

  
 دال - ٨الغاية   
ــستويني          ــى امل ــدابري عل ــة باختــاذ ت ــدان النامي ــون البل ــشاكل دي ــشاملة مل املعاجلــة ال

 ل ديوهنا ممكنا يف املدى الطويلالوطين والدويل جلعل حتم
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 املساعدة اإلمنائية الرمسية  
 ١-٨املؤشر 

صايف وجمموع املساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة ومـا يقـدم منـها إىل أقـل البلـدان منـوا، كنـسبة                        
مئوية مـن الـدخل القـومي اإلمجـايل ملـاحني جلنـة املـساعدة اإلمنائيـة التابعـة ملنظمـة التنميـة                     

 ييدان االقتصادوالتعاون يف امل
 

 )أ(جمموع املساعدة السنوية )أ(  
 
 )ب(٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ١٩٩٣ 

 ١٠٣,٧ ١٠٤,٤ ١٠٧,١ ٧٩,٤ ٦٩,١ ٥٨,٣ ٥٦,١ مجيع البلدان النامية
 )ج( ٢٩,٤ ٢٤,٦ ٢٣,٥ ٢٢,٦ ١٥,٩ ١٤,٠ أقل البلدان منوا

 
فاء من الديون وُيستثىن منها اإلعفـاء مـن الـديون ألغـراض             تشمل املساعدة اإلمنائية غري الرمسية لإلع      )أ( 

 .عسكرية
 .بيانات أولية )ب( 
 .املعلومات غري متوفرة )ج( 

  
نصيب الدخل القومي اإلمجايل من املساعدات املقدمة من املاحنني يف جلنة املساعدة  )ب(  

 النسبة املئويةاإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، 
 )النسبة املئوية(
 
 )ب(٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ١٩٩٣ 

 ٠,٢٨ ٠,٣١ ٠,٣٣ ٠,٢٦ ٠,٢٥ ٠,٢٣ ٠,٣٠ مجيع البلدان النامية
 - ٠,٠٩ ٠,٠٨ ٠,٠٨ ٠,٠٨ ٠,٠٦ ٠,٠٧ أقل البلدان منوا

 
 .بيانات أولية )أ( 
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 ٢-٨املؤشر 
مسيـة الثنائيـة املخصـصة حـسب القطـاع واملقدمـة مـن              نسبة جمموع املساعدة اإلمنائيـة الر       

املاحنني يف جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التنمية والتعاون يف امليدان االقتصادي إىل 
التعلــيم األساســي والرعايــة الــصحية األوليــة والتغذيــة (اخلــدمات االجتماعيــة األساســية 
 )واملياه املأمونة والصرف الصحي

 
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٤ ٢٠٠٢ ٢٠٠٠ ١٩٩٧ 

 ٢١,٦ ١٥,٩ ١٨,٠ ١٤,١ ٦,٨ النسبة املئوية
 ١٢,٠ ٧,٧ ٥,٦ ٤,٣ ٢,١ دوالرات الواليات املتحدةبباليني 

  
 ٣-٨املؤشر 

نسبة املساعدة اإلمنائية الرمسية الثنائية غري املقيـدة املقدمـة مـن املـاحنني يف جلنـة املـساعدة               
 )أ(ية والتعاون يف امليدان االقتصادياإلمنائية التابعة ملنظمة التنم

 
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ١٩٩٠ 

 ٩٤,٥ ٩٢,٣ ٩١,٣ ٩١,٨ ٦٧,٦  للمساعدة غري املقيدةالنسبة املئوية
 ٥٣,٨ ٤٨,٩ ٣٠,٨ ٣٠,١ ١٦,٣ دوالرات الواليات املتحدةبباليني 

 
دة اإلمنائيـة الرمسيـة املقدمـة مـن البلـدان            يف املائة فقط من إمجايل التزامات املساع       ٤٠استنادا إىل حنو     )أ( 

األعضاء يف جلنة املساعدة اإلمنائية الرمسية التابعة ملنظمة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي، إذ                  
أهنا تستثين تكاليف التعاون التقين والتكاليف اإلدارية، باإلضافة إىل املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة 

لـيت   القيـود ا   بلـغ عـن حالـة     نمسا ونيوزيلندا والواليات املتحدة األمريكيـة الـيت ال ت         من لكسمربغ وال  
 . االلتزام هباهتا اإلمنائية الرمسيةامساعدتفرض على املستفيدين من 

  
 ٤-٨املؤشر 

املساعدة اإلمنائية الرمسية الـيت تلقتـها البلـدان الناميـة غـري الـساحلية كنـسبة مـن دخلـها                   
 القومي اإلمجايل

 
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ١٩٩٠ 

 ٦,٣ ٧,٠ ٧,٩ ٨,٠ ٦,٤ النسبة املئوية
 ١٦,١ ١٤,٧ ١٣,٨ ١١,٨ ٦,٩ دوالرات الواليات املتحدةبباليني 
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 ٥-٨املؤشر 
املساعدة اإلمنائية الرمسية اليت تلقتها الدول اجلزرية الـصغرية الناميـة كنـسبة مـن دخلـها                   

 القومي اإلمجايل
 
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ١٩٩٠ 

 ٢,٧ ٢,٨ ٢,٨ ٢,٧ ٢,٦ النسبة املئوية
 ٢,٥ ٢,٥ ٢,٠ ١,٨ ٢,١ دوالرات الواليات املتحدةبباليني 

  
 الوصول إىل األسواق  

 
 ٦-٨املؤشر 

مـن  ) حـسب القيمـة وباسـتثناء األسـلحة       (نسبة جمموع واردات البلـدان املتقدمـة النمـو            
 ةوا، املعفاة من الرسوم اجلمركيالبلدان النامية وأقل البلدان من

 )النسبة املئوية(
 
 )أ(٢٠٠٦ ٢٠٠٣ ٢٠٠٠ ١٩٩٨ ١٩٩٦ 

 باستثناء األسلحة  )أ(
 ٨١ ٧١ ٦٣ ٥٤ ٥٣ البلدان النامية  
 ٨٩ ٨١ ٧٥ ٨١ ٦٨ أقل البلدان منوا  

      باستثناء األسلحة والنفط )ب(
 ٧٧ ٧١ ٦٥ ٥٤ ٥٤ البلدان النامية  
 ٧٩ ٧٨ ٧٠ ٧٨ ٧٨ ل البلدان منواأق  

 
 .بيانات أولية )أ( 

  
 ٧-٨املؤشر 

ــى           ــو عل ــة النم ــدان املتقدم ــيت تفرضــها البل ــة واحلــصص ال ــات اجلمركي متوســط التعريف
 ةاملنتجات الزراعية واملنسوجات وامللبوسات الواردة من البلدان النامي

 
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٣ ٢٠٠٠ ١٩٩٨ ١٩٩٦ 

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



A/63/1
 

08-46038 90 
 

 ٢٠٠٦ ٢٠٠٣ ٢٠٠٠ ١٩٩٨ ١٩٩٦ 

      املنسوجات )ب(
 ٥,٢ ٥,٨ ٦,٦ ٧,٠ ٧,٣ البلدان النامية  
 ٣,٢ ٣,٥ ٤,١ ٤,٣ ٤,٥ أقل البلدان منوا  

      امللبوسات  )ج(
 ٨,٢ ٩,٧ ١٠,٨ ١١,٢ ١١,٤ البلدان النامية  
 ٦,٤ ٧,٠ ٧,٨ ٨,٠ ٨,١ أقل البلدان منوا  

  
 ٨-٨املؤشر 

تقديرات الدعم الزراعي املقدم يف بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتـصادي                
 كنسبة مئوية من ناجتها احمللي اإلمجايل

 
 )أ(٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ١٩٩٠ 

 ٠,٩٩ ١,٠٧ ١,١٥ ١,١٧ ٢,٠٢ النسبة املئوية
 ٣٧٢ ٣٨٢ ٣٨٨ ٣٥٢ ٣٢١ دوالرات الواليات املتحدةيني ببال
 

 .بيانات أولية )أ( 
  

 ٩-٨املؤشر 
 )أ(ةنسبة املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة لبناء القدرات التجاري  

  )النسبة املئوية(
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ 

 ٣,٢ ٣,٠ ٢,٥ ٣,٦ ٣,٢ ٣,٣ العامل
 

بناء القدرات كنـسبة مئويـة مـن جممـوع املـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة                / التقنية املتصلة بالتجارة   املساعدة )أ( 
 .املوزعة على القطاعات
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 القدرة على حتمل الديون  
 ١٠-٨املؤشر 

جمموع عدد البلدان اليت بلغـت مرحلـة اختـاذ القـرار يف إطـار املبـادرة املتعلقـة بتخفيـف                       
للبلدان اليت بلغت مرحلة ) التراكمي(ة املثقلة بالديون والعدد أعباء ديون البلدان الفقري
 االستيفاء يف إطار املبادرة

 
 )ب(٢٠٠٨ )أ(٢٠٠٠ 

 ٢٣ ١ بلغت مرحلة االستيفاء
 ١٠ ٢١ بلغت مرحلة اختاذ القرار لكن مل تصل إىل مرحلة االستيفاء

 ٨ ١٣ مل ُينظر بعد يف إدراجها يف مرحلة اختاذ القرار
 ٤١ ٣٥ ع البلدان املؤهلةجممو 

 
 .٢٠٠٨ مشلتها املبادرة يف  الفقرية املثقلة بالديون اليتإال البلدانتشمل ال . ٢٠٠١مارس /يف آذار )أ( 

 .٢٠٠٨يونيه /حزيرانيف  )ب( 
  

 ١١-٨املؤشر 
مقدار ختفيف عبء الديون امللتـزم بـه يف إطـار املبـادرة املتعلقـة بالبلـدان الفقـرية املثقلـة                       

 )أ(نيون واملبادرة املتعددة األطراف لتخفيف عبء الديوبالد
 )دوالرات الواليات املتحدة، املقدار التراكميبباليني (
 
 ٢٠٠٨ ٢٠٠٠ 

 ٦٩ ٢٨ البلدان اليت بلغت مرحلة القرار أو االستيفاء
 

 .٢٠٠٨يونيه / وضع االلتزام يف حزيران؛٢٠٠٦احلالية الصافية لنهاية عام بالقيمة  )أ( 
  

 ١٢-٨املؤشر 
 )ب(، )أ(تخدمة الديون كنسبة مئوية من صادرات السلع واخلدما  

 
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٠ ١٩٩٥ ١٩٩٠ 

 ٦,٦ ١٢,٥ ١٤,٣ ١٨,٦ املناطق النامية
 ٨,٣ ١٥,٤ ٢٢,٧ ٣٩,٩ مشال أفريقيا 
 ٥,٤ ٩,٤ ١٠,٥ ١١,٤ أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
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 ٢٠٠٦ ٢٠٠٠ ١٩٩٥ ١٩٩٠ 

 ١٤,٨ ٢١,٨ ١٨,٧ ٢٠,٦ يبأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاري 
 ٠,٨ ٥,١ ٩,٠ ١٠,٥ شرق آسيا 
 ٤,٤ ١٣,٧ ٢٦,٩ ١٧,٧ جنوب آسيا 
 ٥,٦ ٦,٥ ٧,٩ ١٦,٧ جنوب شرق آسيا 
 ١٢,٥ ١٤,٢ ١٨,٤ ٢٤,٢ غرب آسيا 
 ١,٤ ٥,٩ ٧,٨ ١٤,٠ أوقيانوسيا 

 ٧,٣ ٨,١ ٦,١ )ج(٠,٦ رابطة الدول املستقلة
 ١,٤ ٨,٤ ٣,٨ )ج(٠,٦ رابطة الدول املستقلة، آسيا 
 ٨,٢ ٨,١ ٦,٢ )ج(٠,٦ رابطة الدول املستقلة، أوروبا 

 ٥,٧ ١١,٨ ١١,٧ ٩,٤البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق أوروبا
 ٦,٨ ١١,٦ ١٣,٣ ١٦,٧ أقل البلدان منوا

 
 .خدمة الديون كنسبة مئوية من صادرات السلع واخلدمات وصايف اإليرادات من اخلارج )أ( 

شمل البلـدان الـيت تقــدم معلومـات عـن ديوهنــا لنظـام البنـك الـدويل للتبليــغ عـن املـدينني، وتــستند          تـ  )ب( 
 وقد اُسثنيت منها يف بعض السنوات بلدان ال تتوافر لديها بيانات عن           ،اجملاميع إىل البيانات املتوافرة   

 .صادرات السلع واخلدمات وصايف اإليرادات من اخلارج
 .١٩٩٣بيانات عام  )ج( 

 
 هاء - ٨اية الغ  
التعاون مع شركات املستحضرات الصيدالنية إلتاحة العقاقري األساسـية بأسـعار        

 ميسورة يف البلدان النامية
 

 ١٣-٨املؤشر 
ــا      ــهم احلـــصول علـــى العقـ ــذين ميكنـ ــسبة الـــسكان الـ ــسورة  نـ ــعار ميـ ــية بأسـ قري األساسـ

 مستدام بشكل
 ).ال تتوافر بيانات عاملية أو إقليمية(

 واو - ٨ة الغاي  
ــدة، وخبا       ــات اجلدي ــد التكنولوجي ــاون مــع القطــاع اخلــاص إلتاحــة فوائ صــة التع

 تكنولوجيا املعلومات واالتصال
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 ١٤-٨املؤشر 
  من السكان١٠٠ لكل )أ(عدد خطوط اهلاتف  

 
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٠ ١٩٩٠ 

 ١٩,٣ ١٥,٩ ٩,٧ العامل
 ١٣,٤ ٨,٠ ٢,٤ املناطق النامية 
 ١١,٠ ٧,٥ ٢,٩ مشال أفريقيا 
 ١,٦ ١,٤ ١,٠ أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
 ١٧,٥ ١٤,٧ ٦,٣ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 
 ٢٨,٣ ١٣,٠ ١,٩ شرق آسيا 
 ٤,٦ ٣,٣ ٠,٧ جنوب آسيا 
 ١٠,٦ ٤,٨ ١,٣ جنوب شرق آسيا 
 ١٧,٩ ١٧,٧ ٩,٨ غرب آسيا 
 ٥,٢ ٥,٤ ٣,٤ أوقيانوسيا 
 ٢٤,٩ ١٨,٥ ١٢,٤ رابطة الدول املستقلة 
 ١١,١ ٨,٩ ٧,٩ رابطة الدول املستقلة، آسيا 
 ٣٠,٠ ٢١,٨ ١٣,٩ رابطة الدول املستقلة، أوروبا 
 ٢٣,٠ ٢١,٧ ١٣,٥ البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق أوروبا 
 ٤٩,٩ ٥٥,٣ ٤٢,٩ املناطق املتقدمة النمو 
 ٠,٩ ٠,٥ ٠,٣ أقل البلدان منوا 
 ٣,٢ ٢,٧ ٢,٣ مية غري الساحليةالبلدان النا 
 ١٢,٤ ١٢,٦ ٧,١ الدول اجلزرية الصغرية النامية 

 
 .خطوط اهلاتف الثابتة )أ( 

  
 ١٥-٨املؤشر 

  نسمة من السكان١٠٠كل لاملشتركون يف اهلواتف اخللوية   
 
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٠ ١٩٩٠ 

 ٤٠,٦ ١٢,٣ ٠,٢ العامل
 ٣٠,٨ ٥,٢ ٠,٠ املناطق النامية 
 ٤٢,٦ ٢,٩ - يقيامشال أفر 
 ١٧,٦ ١,٨ - أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
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 ٢٠٠٦ ٢٠٠٠ ١٩٩٠ 

 ٥٤,٤ ١٢,٢ ٠,٠ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 
 ٣٦,٥ ٨,٧ ٠,٠ شرق آسيا 
 ١٥,٧ ٠,٤ - جنوب آسيا 
 ٣٣,٨ ٤,٣ ٠,١ جنوب شرق آسيا 
 ٥٧,٦ ١٤,٨ ٠,١ غرب آسيا 
 ٩,٤ ٢,٥ ٠,٠ أوقيانوسيا 
 ٨١,١ ١,٨ ٠,٠ تقلةرابطة الدول املس 
 ٢٣,٤ ١,٣ ٠,٠ رابطة الدول املستقلة، آسيا 
 ١٠٢,٣ ٢,٠ ٠,٠ رابطة الدول املستقلة، أوروبا 
 ٨١,٠ ١١,٣ ٠,٠ البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق أوروبا 
 ٩٢,٢ ٤٧,٩ ١,١ املناطق املتقدمة النمو 
 ٨,٨ ٠,٣ ٠,٠ أقل البلدان منوا 
 ١٠,٦ ١,١ ٠,٠ امية غري الساحليةالبلدان الن 
 ٣٥,٩ ١٠,١ ٠,٢ الدول اجلزرية الصغرية النامية 

   
 ١٦-٨املؤشر 

  نسمة من السكان١٠٠مستخدمو اإلنترنت لكل   
 
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٠ ١٩٩٠ 

 ١٨,٥ ٦,٦ ٠,١ العامل
 ١٠,٨ ٢,٠ - املناطق النامية 
 ١٠,٤ ٠,٨ ٠,٠ مشال أفريقيا 
 ٣,٤ ٠,٥ ٠,٠ ء الكربىأفريقيا جنوب الصحرا 
 ١٨,٧ ٣,٩ ٠,٠ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 
 ١٢,٥ ٣,٣ - شرق آسيا 
 ٩,٧ ٠,٥ ٠,٠ جنوب آسيا 
 ٩,٩ ٢,٤ ٠,٠ جنوب شرق آسيا 
 ١٣,٥ ٣,٩ - غرب آسيا 
 ٥,٢ ١,٩ ٠,٠ أوقيانوسيا 
 ١٦,٤ ١,٤ ٠,٠ رابطة الدول املستقلة 
 ٦,٠ ٠,٥ ٠,٠ آسيارابطة الدول املستقلة،  
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 ٢٠٠٦ ٢٠٠٠ ١٩٩٠ 

 ٢٠,٢ ١,٧ ٠,٠ رابطة الدول املستقلة، أوروبا 
 ٤٤,٢ ٣,٩ ٠,٠ البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق أوروبا 
 ٥٨,٤ ٢٩,٥ ٠,٣ املناطق املتقدمة النمو 
 ١,٤ ٠,١ ٠,٠ أقل البلدان منوا 
 ٢,٨ ٠,٣ ٠,٠ البلدان النامية غري الساحلية 
 ١٥,٨ ٤,٨ ٠,٠  الصغرية الناميةالدول اجلزرية 

 
فريق اخلرباء املشترك بني وكاالت األمـم املتحـدة املعـين مبؤشـرات األهـداف اإلمنائيـة                  :املصادر
 ).http://mdgs.un.org( وقاعدة بيانات مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية ،لأللفية

 
عات اإلقليميـة، مـا مل يـشر إىل غـري ذلـك، إىل املنـاطق اجلغرافيـة لألمـم                    تستند اجملمو : احلواشي

املتحدة مع بعض التعديالت الضرورية إلنشاء جمموعـات متجانـسة مـن البلـدان قـدر اإلمكـان                
والتــشكيل اإلقليمــي املعتمــد لإلبــالغ عــن مؤشــرات األهــداف    . ألغــراض التحليــل والعــرض 

 حتـــت وصـــلة http://mdgs.un.orgيف املوقـــع الـــشبكي  متـــوافر ٢٠٠٨اإلمنائيـــة لأللفيـــة لعـــام 
”Data“. 
 

ــا وبــيالروس ومولــدوفا يف      تتــضمن رابطــة الــدول املــستقلة االحتــاد الروســي وأوكراني
أوروبــــا، وأذربيجــــان وأرمينيــــا وأوزبكــــستان وتركمانــــستان وجورجيــــا وطاجيكــــستان       

 .ريغيزستان وكازاخستان يف آسياوق

باسـتثناء بلـدان رابطـة الـدول        ( حيـث تـرد أوروبـا        “لنمـو املناطق املتقدمـة ا   ”وتتضمن   
 ،ويف اجلــداول.  واليابــان األمريكيــةوأســتراليا وكنــدا ونيوزيلنــدا والواليــات املتحــدة) املــستقلة

 إال إذا   ،تشمل البلدان املتقدمة النمو دائما، البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية يف أوروبـا             
البلدان اليت متر اقتـصاداهتا مبرحلـة انتقاليـة يف          ” بوصفها   ،حنو منفصل وردت هذه األخرية على     

 .“جنوب شرق أوروبا
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