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  ولالفصل األ
  مقدمة    

    
مع مرور عشر سنوات على حلول األلفيـة اجلديـدة، أخـذت معـامل التحـوالت اجلذريـة                    - ١

العوملـة  وأصـبحت   . بشكل أكثر وضوحا  نطاقا وحجما   اليت تصوغ املشهد العاملي الناشئ تتبلور       
ض املتسارعة اليت شهدهتا العقود األخرية تربط مصائر الناس بعضا ببعض بطرقٍ كنا لنحسبها حمـ   

  .سنة خلت ٦٤خيال إبان نشأة األمم املتحدة منذ 
التوافـق  مـن    و ،ش العامل يف اآلونة األخرية عهدا غري مسبوق من الرخـاء والـسالم            يعيو  - ٢

 بفـضل   اإلحـساس باالنتمـاء والتـرابط بـني اجلميـع          يتنـامى على إطار معيـاري متزايـد العامليـة، و        
ــة يف توســع ال ــد أن هــ . نطــاق االتــصاالت العاملي ــة  بي ــالنفع علــى  و تعــالذه التطــورات العاملي د ب

  .بالفعل عن الركب ، وال يزال البعض يتخلفاجلميع
 مـن تـرابط متزايـد علـى امتـداد           العـامل وعلى غرار ما عرفته حياة الناس يف مجيـع أحنـاء              - ٣

العقود القليلة األخرية، ها حنن نشاهد العوملة اليوم وهي توّحد مصائرنا بأساليب غـري مـسبوقة               
ففــي العــام املاضــي، اجتاحــت موجــات صــدمة األزمــة  . عــصف بعاملنــاتيف غمــرة األزمــة الــيت 

. ، خملّفــةً آثــارا مــدمرة طالــت أشــد الــسكان والبلــدان ضــعفاًاملعمــورةاالقتــصادية مجيــع أرجــاء 
زالت أزمة انعدام األمن الغذائي املستمرة تعصف باألسر واجملتمعـات احملليـة، حيـث يبيـت                 وما

، وهـي أول  A (H1N1)وجـاء وبـاء إنفلـونزا    .  ما يربو علـى بليـون شـخص   ن طعامدوكل ليلة 
 - وهـي صـحتنا    - سنة، ليذكرنا بأن أمثن بضاعة يف حوزتنـا          ٤٠ أكثر من إنفلونزا وبائية منذ    

وتتواصـل فـصول أزمـة      . إمنا ترتبط بتلك اليت يف حوزة كل فرد آخر من أفـراد هـذا الكوكـب               
، حيـث   قد تبدو تلـك األزمـات ضـئيلة جبوارهـا         زمات كافةً، بل    املناخ اليت تطغى على هذه األ     

انه، خملّفــة آثــاراً أشــد وطــأة حيــذر العلمــاء مــن تــسارع الــتغريات الطارئــة علــى كوكبنــا وســك 
  .فحسب اليت وضعناها حىت منذ عام أو عامني التصوراتتوقعته معظم  مما
نتـرك األزمـات     عـصابنا، أو  بيـد أننـا ال منلـك أن نفقـد أ          .  هاويـة  حافـة إننا نقـف علـى        - ٤

فـنحن  . إهنا اللحظة احلامسة للعمل املتعدد األطـراف      . املتعددة تتحول إىل أزمة ثقة لدى شعوبنا      
. نشهد تضافر التحديات املعقدة يف طائفة من القضايا اليت تقع يف صميم رسالة األمـم املتحـدة       

ل األبعـاد، باالعتمـاد     هائـ بـد مـن بـذل جهـد متعـدد األطـراف و             وللتصدي هلذه التحديات، ال   
  .مبا يشمل مواطنيها أيضاو مواطن القوة لدى بلدان العامل كافةً ومسامهاهتا، على
بد للعمل املتعـدد األطـراف يف القـرن احلـادي والعـشرين أن يرتكـز علـى األسـس                     وال  - ٥

املتعـددة األطـراف للقـرن املاضـي، بيـد أنــه جيـب أيـضا أن يوسـعها ويعمقهـا باعتمـاد أســاليب           
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وهنــاك مخــسة عناصــر أساســية للعمــل املتعــدد األطــراف اجلديــد، ميكــن أن   . ديدة االبتكــارشــ
  .تقودنا عرب املشهد احلايل املثقل باألزمات صوب مستقبل أكثر رخاء وسالما واستدامة

أوالً، جيب أن يضع العمل املتعدد األطـراف اجلديـد يف صـدارة أولوياتـه تـأمني املنـافع                     - ٦
روابـط  وتنـسج    كالعـدوى عـرب احلـدود        الـيت تنتقـل   للتهديدات  ن أجل التصدي    مالعامة العاملية   

االسـتقرار  كفالـة   تغري املنـاخ؛ و   لـ  فـال بـد مـن التـصدي       : جد مباشرة بـني مـصائر شـعوبنا كافـةً         
االقتــصادي وتــوافر الغــذاء والرخــاء للجميــع؛ والــصحة العامليــة؛ ونــزع الــسالح ومنــع انتــشار   

  . اإلرهابأسلحة الدمار الشامل؛ ومكافحة
وثانياً، جيب أن يعترف العمـل املتعـدد األطـراف اجلديـد يف القـرن احلـادي والعـشرين                     - ٧

 ،بوجــود روابــط معقــدة بــني التحــديات الــيت جتاهبنــا، ســواء فيمــا يتعلــق بقــضايا املنــافع العامليــة 
 النـضال ، و التحديات املستمرة املتمثلة يف الرتاعات الوطنية واإلقليمية، والكوارث اإلنـسانية          أو

وال ميكن تسوية املشاكل واحـدة تلـو األخـرى، بـل     . من أجل إعمال حقوق إنسان عاملية حبق 
  .ال بد من اعتماد هنج متكامل يف جهودنا كافةو. الفعالية وأالكفاءة ك ال يكفل لذإن 
النـاس  فئـات   أن يعطـي األسـبقية ألشـد        للعمـل املتعـدد األطـراف اجلديـد         وثالثاً، جيـب      - ٨

. م يف أمـس احلاجـة إليهـا        هلم األمن والتنمية وحقوق اإلنسان اليت ه       وفريأن   العامل، و  ضعفا يف 
حمـة الـيت سـتوثق ُعـرى أسـرتنا           ألسباب أخالقيـة، ألن التـضامن يـشكل اللُ         ساسي أ وذلك أمر 

وببــساطة، مل يعــد مــن املمكــن . البــشرية، وكــذلك ألســباب مرّدهــا املــصلحة الذاتيــة املــستنرية
عوملـة القـرن    لال بـد    و.  ضـد الفقـراء واألشـد ضـعفا يف الـسراء والـضراء             ستمرملمواصلة التحيز ا  

ــشرين   ــادي والعـ ــدم احلـ ــى   أن ختـ ــام األول علـ ــز يف املقـ ــع، وأن ترتكـ ــوغاجلميـ ــداف بلـ  األهـ
  .لأللفية اإلمنائية

جمموعـة قـوى أوسـع نطاقـا        اجلديـد   ورابعاً، جيـب أن يـسّخر العمـل املتعـدد األطـراف               - ٩
حد كبري للتصدي لألزمـات املتعـددة، مـع توسـيع اسـتجابتنا اجلماعيـة لتـشمل         وأعمق أثراً إىل    

 حميطهـــا، الفئـــات املعنيـــة يف القطـــاع اخلـــاص واجملتمـــع املـــدين  فقـــط يفيف صـــميمها، ولـــيس 
ــة  ــات بــني أصــحاب املــصلحة املتعــددين     . واألوســاط األكادميي ــصبح االئتالف هــي وجيــب أن ت
  .نا التصدي بنجاح للتحديات املاثلة أمامناثناء، إذا حنن أردتالقاعدة وليس االس

العـاملي القـائم    وخامساً، سيتعّين على عملنا املتعدد األطراف اجلديد أن يعـّدل اهليكـل               - ١٠
وســيعين ذلــك . املتعــدد األطــراف ويعــززه بغيــة التــصدي لتحــديات القــرن احلــادي والعــشرين  

.  القـرن اجلديـد  مـع حلـول  ن الناهـضة   استغالل نقاط القوة لدى مجيع البلدان، وال سيما البلـدا         
ختيـار بـني هـذا أو ذاك جيـايف          ال ا القوة وإعمال املبادئ على الـسواء، ألن      وسيعين أيضا تسخري    

ويعين ذلك أيضا حتسني القنوات واآلليات اليت تكفل إمساع أصـوات الـضعفاء ومـن            . الصواب
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تبوأ موقعا فريدا يؤهلـها حلـشد   واألمم املتحدة ت. حول هلم يف منتديات صنع القرار الرئيسية    ال
  .هدمثل هذا اجل

ــا املتعــددة       - ١١ ــا املؤســسي املتعــدد األطــراف أيــضا تكييــف آلياتن ــز هيكلن وســيتطلب تعزي
 أيــضا أســرع وأكثــر مرونــة ولكــي تــصبحاألطــراف لكــي تــصبح أكثــر قــوة بــشكل ملحــوظ، 

ياة يف عاملنا املعـومل     ويعزى ذلك يف جانب منه إىل أن تسارع وترية احل         . واستجابة من ذي قبل   
، ممـا صـار يقتـضي صـنع القـرار بـشكل أسـرع         املتـاح لنـا   الـزمين األفـق املعاصر أدى إىل تقلص    

بكثري مما كان عليه احلـال يف املاضـي، ويعـزى يف اجلانـب اآلخـر إىل أن مـا يلـزم مـن حتالفـات                         
ــشكل        ــبريا ب ــا ك ــف اختالف ــشودة أصــبح خيتل ــداف املن ــوغ األه ــاون لبل ــن وتع ــد م  جمــال متزاي

  .أنه يتغري مع مرور الزمن موضوعي آلخر، كما
ــها أن تــصبح حمــور العمــل املتعــدد األطــراف    ،ومبقــدور األمــم املتحــدة   - ١٢  بــل مــن واجب

 بــني اآلراء وجيــب علــى املنظمــة أن تــوفر القاعــدة الالزمــة ملواءمــة املــصاحل والتوفيــق   . اجلديــد
وجيـب علـى األمـم املتحـدة أيـضا أن           . مل حل املشاكل الـيت يواجههـا العـا        املتضاربة بشأن طرق  

سـيما مـن     اخلدمات الالزمـة للنـاس يف مجيـع أحنـاء العـامل، وال            وفريتواصل تطوير قدرهتا على ت    
منظمـة عامليـة، بـل ميثـل أيـضا          ألي  طبيعيـة   الهمـة   فحسب امل يشكل ذلك    وال. هم أحوج إليها  

 منظمة تعتمـد علـى مـوارد مجيـع الـدول            املزية النسبية اليت تستأثر هبا منظمة يعم تأثريها العامل،        
ونقــاط قوهتــا، وتعمــل بتكليــف مــن الــدول األعــضاء للتــصدي لطائفــة واســعة مــن التحــديات  

  .املتعلقة باألمن والتنمية واملساعدة اإلنسانية وحقوق اإلنسان
واملنظمة ملتزمة بالتكيف مع الواقع اجلديد هلـذه األلفيـة، وقـد اختـذت بالفعـل العديـد                    - ١٣
مل يتـوافر    بيـد أنـه مـا     . اخلطوات االستباقية للقيام بـذلك علـى النحـو املـبني يف هـذا التقريـر               من  

سـرعان  خطورة التحـوالت العامليـة اجلاريـة        فإن  االلتزام والدعم الكامالن من الدول األعضاء،       
إال أنه مبساعدة دولنا األعضاء والتزامها، تـستطيع املنظمـة أن تـصبح             . مدى قدراتنا ما ستفوق   

حمرك التغيري الذي سيساعد األسرة البـشرية علـى إجـراء مـا يلـزم مـن تعـديالت والتكيـف مـع                       
  .اهلزات والتحوالت العميقة اليت تعيد صوغ عاملنا
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  الفصل الثاين
  نتائج لصاحل أشد الناس احتياجاالحتقيق     

    
النكمــاش يف الوقــت الــذي هتــدد فيــه األزمــة املاليــة واالقتــصادية بــدفع األمــم إىل ا          - ١٤
 أي وقـت مـضى بـأداء        أكثـر مـن   ، أصـبحت األمـم املتحـدة ملزمـة اآلن           نكفاء على نفـسها   الوا

  .عطاء صوت ملن ال صوت له وتلبية احتياجات أشد الناس ضعفاإلدور مهم 
املتقدمــة البلــدان شـك أن األزمــة االقتــصادية تـؤثر فينــا كافــةً، يف البلـدان الناميــة و    وال  - ١٥

احلالــة والتوقعــات االقتــصادية يف قــد توقــع تقريــر األمــم املتحــدة املعنــون و. النمـو علــى الــسواء 
 يف ٢,٦أن االقتــصاد العــاملي ســينكمش بنــسبة  ) E/2009/73 (٢٠٠٩العــامل يف منتــصف عــام  

ــام   ــة عـ ــرب       ٢٠٠٩املائـ ــذ احلـ ــاملي منـ ــصاد العـ ــا االقتـ ــلبية يعرفهـ ــو سـ ــسبة منـ ــي أول نـ ، وهـ
  . الثانية العاملية
ــم الـــصعوبات   - ١٦ ــإن    يالـــيت ورغـ ــو، فـ ــدم النمـ ــامل املتقـ ــدان العـ ــن بلـ ــد مـ ــا العديـ واجههـ

فمــن .  أكثــر قتامــةأصــبحتالــسيناريوهات الــيت أخــذت تتبلــور يف العديــد مــن البلــدان الناميــة 
ويـزداد التهديـد    .  نـصيب الفـرد مـن الـدخل        تراجـع  بلدا ناميا على األقـل       ٦٠املتوقع أن يشهد    

 واجلــوع واملــرض بــسبب ضــعف قــدرات معظــم  بتقــويض اجلهــود الراميــة إىل التــصدي للفقــر 
  .البلدان النامية على التخفيف من حدة األزمة

وملــا كانــت األمــم املتحــدة هــي الوصــّية علــى برنــامج التنميــة واألمــن العــامليني، فمــن     - ١٧
ــصدي هلــذه األزمــات    ــسيا يف الت ــؤدي دورا رئي ــها أن ت ــنم هــذه اللحظــة   . واجب وجيــب أن تغت

  .لتقدمالتارخيية لدفع عجلة ا
  

  التنمية  -ألف   
، رمست األمم املتحـدة معـامل طريـق طمـوح صـوب التنميـة باعتمادهـا                 ٢٠٠٠يف عام     - ١٨

غـري  . يكتنفـه مـن غمـوض      واليوم، صار هذا املسار مهددا بسبب ما      . األهداف اإلمنائية لأللفية  
نتمكن ، إذا استجاب اجملتمع الدويل على أساس من الوحدة وبطريقـة حازمـة ومنـسقة، فـس                أنه

  .للجميع يخ العامل وكفالة السالم والرخاءمن طي صفحة هذه الفترة العصيبة من تار
  

  األهداف اإلمنائية لأللفية وغريها من األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا   -  ١  
املـوارد الالزمـة لكفالـة مواصـلة     تشهد هذه األيام نقصا يف  مع االنكماش االقتصادي،      - ١٩

 الطلـب أكـرب مـن أي        أصـبح ويف نفـس الوقـت،      . قيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة       التقدم حنـو حت   
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ولتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، فإننا مطالبون مبـضاعفة جهودنـا مـن اآلن إىل           . وقت مضى 
لعـام   تفـصيل يف التقريـر الـسنوي      الوكمـا ورد ب   . ٢٠١٥حلول التاريخ املـستهدف، وهـو عـام         

ادت دزايف اجملـاالت الـيت      فإننـا نـشهد تقـدما مـشجعا         ئية لأللفية،    األهداف اإلمنا   بشأن ٢٠٠٩
 اجلهـود املبذولـة يف جمـال مكافحـة اإليـدز والـسل              مـثال  ومن ذلك    -فيها االستثمارات العاملية    

أمــا يف اجملــاالت الــيت مــا زالــت فيهــا   . واملالريــا واألمــراض الــيت ميكــن الوقايــة منــها بــالتطعيم  
 التعلـيم االبتـدائي وصـحة       مـثال هداف اإلمنائية لأللفية ضـعيفة، ومنـها        االستثمارات املتعلقة باأل  

زال بعيـدا  يـ  الامللكيات الصغرية والبنية التحتية األساسـية للفقـراء، فـإن العـامل       يف  زراعة  الاألم و 
  .جدا عن بلوغ الغايات املتفق عليها

لنــامي ستــستمر يف وتــشري التوقعــات احلاليــة إىل أن معــدالت الفقــر عمومــا يف العــامل ا   - ٢٠
وبالنـسبة  . ، لكن بوترية أبطأ بكثري مما كـان عليـه احلـال قبـل االنتكاسـة               ٢٠٠٩االخنفاض عام   

ووفقـا لتقريـر    . لبعض البلدان، قد يعين ذلك الفرق بني بلـوغ غايـة احلـد مـن الفقـر مـن عدمـه                    
ــن    فــإن ، ٢٠٠٩  عــام منتــصفيفاحلالــة والتوقعــات االقتــصادية يف العــامل    األمــم املتحــدة ع

 مليــون ٧٣ مبــا يتــراوح بــنياألشــخاص الــذين يعيــشون يف فقــر مــدقع ســيزيد هــذا العــام  عــدد
ــ.  ماليــني شــخص بــسبب األزمــة احلاليــة ١٠٣ و  ملكافحــة فعالــة تــدابري  اختــاذمعــد ةويف حال

لـن  اجلوع، كما أبرزت ذلك فرقة العمل الرفيعة املستوى املعنية بأزمة األمـن الغـذائي العامليـة،                 
 الغايـات املتعلقـة باحلـد مـن انتـشار نـسبة األشـخاص الـذين يعـانون مـن نقـص يف                        وغيتسىن بل 

  .٢٠١٥التغذية واألطفال الناقصي الوزن حبلول عام 
ويقترب العامل اليوم من تعميم التعليم االبتدائي، إال أن وترية التقدم تلك أبطـأ مـن أن        - ٢١

 إجنـازات كـبرية يف أفريقيـا جنـوب        توقد حتقق . ٢٠١٥متكن من بلوغ هذه الغاية حبلول عام        
 يف املائـة مـن عـام    ١٥بنـسبة  يف املـدارس االبتدائيـة   الصحراء الكربى، حيث زاد عدد املقيـدين     

 يف املائة خـالل نفـس       ١١، ويف جنوب آسيا اليت شهدت زيادة بلغت         ٢٠٠٧ إىل عام    ٢٠٠٠
ق يف التعلــيم عــام  مـن احلــ كــانوا حمــرومني مليــون طفــل يف العـامل  ٧٢ومــع ذلــك، فـإن  . الفتـرة 
ــع مــستويات     . ٢٠٠٧ ــد الفتيــات يف مجي ــسبة قي ــسنوات اخلمــس األخــرية، زادت ن وخــالل ال
لكن الغايـة املتعلقـة بالقـضاء علـى التفاوتـات اجلنـسانية يف التعلـيم االبتـدائي والثـانوي                    . التعليم

 ، بـالفقر  وحبرمان األطفال من التعلـيم اليـوم، فإننـا حنكـم علـيهم            .  مل تتحقق  ٢٠٠٥حبلول عام   
  . مستقبال على تنمية بلداهنمال ميكن تداركهوحندث أثرا سلبيا 

ألزمـة االقتـصادية احلاليـة أثـر بـالغ          ل من املرجح أن يكـون     هومن دواعي القلق البالغ أن      - ٢٢
ففـي العديــد مـن املنــاطق الناميـة يف العــامل، تــشكل    . علـى املــساواة بـني اجلنــسني ومتكـني املــرأة   

وأولئـك الالئـي بإمكـاهنن العمـل مقابـل أجـر            .  العاملة يف القطاع الزراعي    النساء معظم القوى  
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وهـن غالبـا مـا يـشكلن        . ن عموما من احلـصول علـى عمـل الئـق          خارج هذا القطاع، ال يتمكّ    
 األمــن فراال يتــو العمــل غــري املتفــرغ والعمــل املــومسي حيــث  جمــالالنــسبة األكــرب للعــاملني يف 

 أوقيانوســيا وجنــوب آســيا وأفريقيــا جنــوب الــصحراء      يفو. الــوظيفي واســتحقاقات العمــل  
  . يف املائة من جمموع وظائف النساء٨٠أكثر من ب هذا النوع من العمل أثرتيسالكربى، 

أمنـاط العمـل هـذه النـساء أكثـر          جتعـل   وقد ثبـت تارخييـا أنـه يف العديـد مـن احلـاالت،                 - ٢٣
سـر املعيـشية الفقـرية، وخباصـة تلـك          ويف األ . عرضة من غريهن للتأثر باالنتكاسات االقتـصادية      

 علــى األســرة ا مــدمرا أثــرمــصدر الــرزق فقــدان يتــركالــيت يكــون فيهــا املعيــل الرئيــسي امــرأة، 
االنتكاس االقتصادي، يزداد أيـضا خطـر تعـرض النـساء للعنـف العـائلي،               فترات  ويف  . بأكملها

ومــن أجــل .  البيــتداخــلذلــك أن األزواج واآلبــاء العــاطلني عــن العمــل يفرغــون إحباطــاهتم  
بــدأت األمــم املتحــدة محلــة تــسريع وتــرية اجلهــود الراميــة إىل محايــة املــرأة واحلــد مــن العنــف،  

وحتث املنظمة الدول األعضاء علـى دعـم   . “متحدون من أجل إهناء العنف ضد املرأة     ”بعنوان  
  .هذا اجلهد

ستقرار واحلد مـن    ويعد النهوض بالصحة وكفالتها واجبا أخالقيا وأساسا للرخاء واال          - ٢٤
يف صــميم األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، وهــي شــرط أساســي بــالغ األمهيــة هــي والــصحة . الفقــر

حـىت  إال أن التقـدم احملـرز يف هـذا اجملـال            .  حتقيق معظم تلك األهداف    طريقإلحراز تقدم على    
  .فاوتاكان متاآلن 
إن معــدالت وفيــات فعلــى الــرغم مــن اخنفــاض وفيــات األطفــال يف مجيــع املنــاطق، فــ     - ٢٥

رز العديد مـن البلـدان،      حيومل  . األطفال دون سن اخلامسة ال تزال مرتفعة على حنو غري مقبول          
رز أي حيـ وخباصة يف أفريقيا جنـوب الـصحراء الكـربى وجنـوب آسـيا، إال تقـدم طفيـف أو مل              

يــا قوُســجلت أعلــى املــستويات يف أفري. تقــدم علــى اإلطــالق حنــو بلــوغ الغايــات املتفــق عليهــا
، طفـل واحـد تقريبـا مـن أصـل كـل سـبعة        ٢٠٠٧ عـام  جنوب الـصحراء الكـربى حيـث تـويف      
وغالبــا مــا تــسجل أعلــى معــدالت وفيــات األطفــال يف . أطفــال قبــل أن يكمــل ســنته اخلامــسة

وميكـن تفـادي   . ساسـي األ هنتعلـيم قد أكملن كون األمهات تاألسر الريفية والفقرية حيث ال     
ــع ــذ مجيـ ــسية هلـ ــباب الرئيـ ــات  األسـ ــهاب الوهـــي  -ه الوفيـ ــا  االلتـ ــهال واملالريـ رئـــوي واإلسـ

 عن طريق إدخال حتسينات فعالة من حيث التكلفة على الرعايـة الـصحية للمواليـد                - واحلصبة
فمـن خـالل اسـتثمار صـغري نـسبيا، ميكننـا احلـد مـن                . واألمهات واخلدمات الصحية األساسـية    

  . كبريةنسبةوفيات األطفال ب
ختفـيض  ( مـن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة          ٥قدم احملرز حنو حتقيق اهلـدف       أما حصيلة الت    - ٢٦

 مليـون  نـصف  أكثـر مـن      ، تـويف  ٢٠٠٥ ففـي عـام      . فإهنا هزيلة للغاية   ،)معدل الوفيات النفاسية  
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 يف املائــة مــن هــذه الوفيــات يف املنــاطق ٩٩وحــدث . امــرأة نتيجــة مــضاعفات متــصلة باحلمــل
 يف ٨٥بنـسبة   ا جنـوب الـصحراء الكـربى وجنـوب آسـيا       أفريقيـ   كل مـن   تستأثرالنامية، حيث   

 غري املقبول، جيب علينا أن نقـود محلـة          ا الوضع وملعاجلة هذ . املائة من جمموع الوفيات النفاسية    
منسقة تشارك فيها احلكومات واملنظمات الدولية والقطاع اخلـاص واجلهـات اخلرييـة واجملتمـع               

  .اتمل تأخرياألمر ال حيهذا و. نياملواطنعامة املدين و
اإليدز والـسل   /واملكاسب اليت حتققت يف جمال الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية            - ٢٧

هـي مكاسـب   واملالريا وغريها من األمـراض، وال سـيما األمـراض املداريـة املهملـة، وعالجهـا              
ــشجعة لتحــسينات الــيت شــهدهتا بــرامج الوقايــة والتوســع يف اســتخدام العــالج        بفــضل او. م

دات الفريوسات العكوسة، اخنفض عدد اإلصابات اجلديدة بفريوس نقص املناعة البـشرية            مبضا
، ويبـدو أيـضا أن العـدد املتوقـع     ٢٠٠٧ مليـون يف عـام       ٢,٧ إىل   ٢٠٠١ ماليني يف عـام      ٣من  

  ). ٢٠٠٧ مليون عام ٢(للوفيات النامجة عن اإلصابة باإليدز آخذ يف التراجع 
تنــسيق والتمويــل، فــإن البلــدان تعتمــد اآلن اســتراتيجيات  وبفــضل زيــادة االهتمــام وال  - ٢٨

وتــشري الــدالئل إىل أن الزيــادة الــسريعة يف عمليــات توزيــع      . يــارأكثــر فعاليــة ملكافحــة املال  
 مـن حتـسني سـبل احلـصول         انـ  برامج الوقايـة، قـد مكّ      يفالناموسيات، إىل جانب التوسع الكبري      

مـن  ت  نـ مكّضادة للمالريـا     املـ  دويـة األ فعاليةزيادة  أن  على خدمات التشخيص والعالج، كما      
   .خفض عدد حاالت اإلصابة باملالريا والوفيات النامجة عنها بنسبة كبرية

ويرتكــز النجــاح يف القــضاء علــى مــرض الــسل علــى الكــشف املبكــر عــن احلــاالت        - ٢٩
ــة املتمثلــة يف خفــض معــدل االنتــشار  أومــن . العــالج الفعــالعلــى اجلديــدة و  جــل بلــوغ الغاي

، سـيتعني علـى     ٢٠١٥ إىل النصف حبلول عام      ١٩٩٠ومعدل الوفيات املسجلني يف العامل عام       
زال متأخرة عن الركـب يف كـل مـن أفريقيـا وبلـدان رئيـسية يف آسـيا، حتـسني                     ت الاملناطق اليت   

ــادة نـــسبة  مـــستوى تـــشخيص الـــسل النـــشط، ســـواء مـــن حيـــث النطـــاق    أو التوقيـــت، وزيـ
  .الناجح العالج
 تـضافر  ٢٠١٥ حتقيق األهداف احملددة يف جمال االسـتدامة البيئيـة حبلـول عـام            ويتطلب  - ٣٠

 يف ٩٧واإلجنــاز اهلائــل املتمثــل يف خفــض اســتهالك املــواد املــستنفدة لــألوزون بنــسبة . اجلهــود
إمنــا يــبني املائــة خــالل الــسنوات العــشرين الــيت أعقبــت التــصديق علــى بروتوكــول مونتريــال،   

 التعـاون العـاملي املتواصـل وإدمـاج مبـادئ التنميـة املـستدامة يف أطـر          ميكن حتقيقه من خـالل     ما
. تركيزنــا اآلن إىل احلـد مــن انبعاثــات غــازات الدفيئــة بل حــوتن نوجيــب أ. الـسياسات الوطنيــة 

وتتيح األزمة االقتصادية احلاليـة فرصـة إلجـراء التغـيريات الالزمـة، وذلـك بتـشجيع هنـج النمـو                 
. وجيـب علينـا أيـضا أن حنـافظ علـى الغابـات واحليـاة الربيـة                . يفـة األخضر والتكنولوجيات النظ  
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 التقـارير املتزايـدة عـن األنـواع املهـددة بـاالنقراض يف           إزاء ةخاصبصفة  قلق  الوينبغي أن ينتابنا    
  . العامل النامي

ــاه       - ٣١ ــة نقــص املي ــصدى ألزم ــضا أن نت ــا أي ــيت حتــدق بالعــ  وجيــب علين ــن  . ملاال ــأكثر م ف
ويعــيش مشــال أفريقيــا . فعليــة للميــاهالنــدرة الشون يف ظــروف تتــسم ببليــون شــخص يعيــ ١,٢

ــدان       ــاطق داخــل بل ، كــربىوغــرب آســيا حتــت ضــغط شــديد، كمــا هــو احلــال يف بعــض املن
دف إىل احلــد مــن يت هتــالتكنولوجيــات الــوجيــب أن نــشجع املمارســات و. ســيما يف آســيا وال

ــاهرة  ــسبة    ظـ ــادة نـ ــاه وزيـ ــتخدام امليـ ــراف يف اسـ ــاهاإلسـ ــاد امليـ ــتعماهلا املعـ ، وأن نوظـــف اسـ
  .االستثمارات فيها

يغلـز عـام   إوعد قادة جمموعة البلدان الثمانيـة، يف اجتمـاع القمـة املعقـود يف غلـن              قد  و  - ٣٢
 بليـون دوالر    ٥٠ مبقـدار ، بزيادة التدفقات السنوية للمـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة العامليـة             ٢٠٠٥

ادة قيمـة املعونـة املقدمـة إىل أفريقيـا، ضـمن            ، وزيـ  ٢٠١٠حبلـول عـام     ) ٢٠٠٤ عـام    عدالتمب(
.  بليـون دوالر ٢٥ مبقـدار  بزيـادة التـدفقات الـسنوية       ،أكثر مـن الـضعف    إىل   املايل،   اإلطارهذا  

إال أن جمموعـة العـشرين وجمموعـة    . وحىت اليوم، مل تتحـول هـذه التعهـدات إىل واقـع ملمـوس           
، أعادتـا تأكيـد التزاماهتمـا الـسابقة بزيـادة           الثمانية، اللتني اجتمعتا يف وقت سابق من هذا العام        

ساعدة البلــدان علــى حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة مبــيغلــز، وإاملعونــة، مبــا يف ذلــك التزامــات غلــن 
وسيكون من الضروري توفري هذه املوارد ومـوارد إضـافية أخـرى إذا أراد قـادة العـامل                  . لأللفية

  . الدخلتلبية االحتياجات املتزايدة للبلدان املنخفضة 
ــا بوضــع هنــج شــامل للتــصدي       - ٣٣ ومــن جانبنــا، فــإن منظومــة األمــم املتحــدة تقــوم حالي

 إنـشاء السـتراتيجيات اإلمنائيـة الوطنيـة، وتعتـزم         ل الألزمات علـى نطـاق املنظومـة ككـل، دعمـ          
 أثـر   تبـع نظام إنذار عاملي لتحديـد اآلثـار والفئـات املعرضـة للخطـر، وهـو نظـام سـيمكن مـن ت                     

 مهيـة البالغـة   وسـيكون مـن األ    . اضـعف كثـر   املية علـى الفقـراء والفئـات الـسكانية األ         األزمات الع 
أثـر  مـن   لتخفيـف   إذا ما أردنـا ا    اختاذ تدابري ملموسة من هذا القبيل طوال املدة املتبقية من العام            

  .وعد احملدديف امل األزمة احلالية ومواصلة إحراز التقدم حنو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية
  

  االحتياجات اخلاصة ألفريقيا   -  ٢  
ــت أفريقيـــا   - ٣٤ ــي، معـــدالت  ، علـــى مـــدار حققـ  توســـع ومنـــو اقتـــصادي    العقـــد املاضـ

ــة، ــغ متوســط   إذ هائل ــو البل ــسنوي لنم ــي اإلمجــايل   ال ــاتج احملل ــرة  ٥,٩لن ــة خــالل الفت   يف املائ
  .  هذه االجتاهات مسارإال أن األزمة االقتصادية العاملية قد تعكس. ٢٠٠٧-٢٠٠٤
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، ُيتوقـع   ٢٠٠٩ منتـصف عـام      يف احلالـة والتوقعـات االقتـصادية يف العـامل         ووفقا لتقرير   - ٣٥
 يف املائـة خـالل الفتـرة        ٦يف أفريقيـا تراجعـا حـادا مـن          الـسنوي   أن يشهد متوسط معدل النمو      

 ترتفـع معـدالت   ومقابل هذا االخنفاض،    . ٢٠٠٩ يف املائة فقط عام      ٠,٩ إىل   ٢٠٠٨-٢٠٠٤
العمالة مـع تـأثر مجيـع األنـشطة االقتـصادية باخنفـاض عائـدات التـصدير                 قرار  عدم است البطالة و 

ويف غيــاب شــبكات الــضمان االجتمــاعي الــشامل، فــإن ذلــك  . اتإيــرادات احلكومــتراجــع و
سـيؤثر بــشدة علـى أســباب معيـشة الــسكان، ويهـدد بــذلك إمكانيـة حتقيــق األهـداف اإلمنائيــة       

  . لأللفية يف املوعد احملدد
 العـام املاضـي، متكنـت منظومـة األمـم املتحـدة مـن تعزيـز دعمهـا لربنـامج                     مدارعلى  و  - ٣٦

فــي ف. تنميــة أفريقيــا بــصفة عامــة، وللــشراكة اجلديــدة مــن أجــل تنميــة أفريقيــا بــصفة خاصــة    
، قـام الفريـق التـوجيهي املعـين باألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة يف أفريقيـا، الـذي                   ٢٠٠٨يوليه  /متوز

اد األفريقـي وجمموعـة مـصرف التنميـة األفريقـي واملفوضـية األوروبيـة            يضم قادة مفوضية االحتـ    
وصندوق النقد الدويل وجمموعة البنك اإلسـالمي للتنميـة ومنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان               

ــدويل واألمــم املتحــدة،      ــصادي والبنــك ال ــاد  مبناســبةاالقت ــة عــشرة لالحتــاد    انعق القمــة احلادي
ــدابري  هــاتكاليفُحــددت ملة مــن التوصــيات األفريقــي، بتقــدمي جمموعــة شــا   بالكامــل بــشأن الت

األساسية اليت ميكن للمنظومة الدولية أن تتخذها لدعم تـسريع وتـرية حتقيـق أفريقيـا لألهـداف                  
ــة  ــة لأللفي ــذلو. اإلمنائي ــة ل  املنظمــة تب ــة جهــودا حثيث ــل الكفال ــذ لتموي . تلــك التوصــيات والتنفي

ني الفعاليـة واالتـساق يف تنفيـذ بـرامج األمـم املتحـدة              أحرزت أيضا تقدما مستمرا يف حتس      وقد
 بـرامج  جيـري اعتمـاد  يف مجهورية ترتانيا املتحدة والـرأس األخـضر وروانـدا وموزامبيـق، حيـث            

  . منوذجية مشتركة
أن يــؤدي تــدهور األوضــاع مــن احملتمــل هــذا العــام، خــالل الفتــرة املتبقيــة مــن إال أنــه   - ٣٧

وقد رأينا بالفعل أعمال شغب بـسبب أزمـة الغـذاء يف العديـد              . يةاالقتصادية إىل توترات سياس   
إىل الظهـور    عمليات التغـيري غـري الدسـتوري للحكومـات           كذلك عودة من البلدان األفريقية، و   
وهتــدد بزعزعــة األزمــات الداخليــة ويف تــشاد والــصومال، تــشتد حــدة . علــى حنــو مــثري للقلــق
  .االستقرار يف املنطقة

وينبغــي لقــادة  .تمــع الــدويل أن يــساعد أفريقيــا علــى التــصدي لألزمــةوجيــب علــى اجمل  - ٣٨
يف اجتماع اجلمعيـة العامـة الرفيـع املـستوى     اليت جددوا اإلعراب عنها   العامل الوفاء بااللتزامات    

ــول      ــود يف أيل ــة املعق ــا اإلمنائي ــشأن احتياجــات أفريقي ــبتمرب /ب ــاد   ٢٠٠٨س ــن خــالل اعتم ، وم
  .٦٣/١قرار اجلمعية العامة يف ات أفريقيا اإلمنائية شأن احتياجاإلعالن السياسي ب
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وكجزء من اهليكل املؤسسي املتنامي ألفريقيا يف جمـال الـسالم واألمـن، فـإن كـال مـن             - ٣٩
اآلليــة األفريقيــة الســتعراض األقــران، وجملــس الــسالم واألمــن التــابع لالحتــاد األفريقــي، ونظــام 

 االحتياطية لالحتاد األفريقي، وبرملان البلـدان األفريقيـة،         اإلنذار املبكر لالحتاد األفريقي، والقوة    
العالقـة االسـتراتيجية الـيت تـشهد تطـورا متواصـال بـني األمـم املتحـدة                  وتعد  . أدوات مهمة هي  

 هقـرر مـا   وكـذلك    ،من التطـورات اإلجيابيـة    واالحتاد األفريقي، وخباصة يف جمال حفظ السالم،        
 توسـيع نطـاق نظـره يف املـسائل املتـصلة بالـسالم واألمـن                نمـ لألمم املتحدة   التابع  جملس األمن   

  .ليشمل العنف ضد النساء واألطفال، مع إيالء اهتمام خاص ألفريقيا
  

  السالم واألمن  - باء  
تتـصرف  أحنـاء عديـدة مـن العـامل، فيمـا           بـال هـوادة يف      والرتاعات تتواصل لألسـف     إن    - ٤٠

ملـدنيني، حيـث كـثريا      با  من االستخفاف   كبري ربقدالعناصر الفاعلة من الدول ومن غري الدول        
لتحقيـق   ةحثيثـ بـصورة   وتسعى األمـم املتحـدة      .  بصفة خاصة  ستهدف النساء جبرائم شنيعة   ما تُ 

بالفعـل   العـام املاضـي، أحـرزت األمـم املتحـدة            ارعلـى مـد   و. أمكـن  أينما   فرص إحالل السالم  
 وأضـافت األزمـة االقتـصادية       .بعض النجاح يف حتسني حالة السكان األكثـر تـضررا واحتياجـا           

الضطرابات االجتماعية وعـدم االسـتقرار      نشيطها ل العاملية طبقة جديدة من التعقيد إىل عملنا بت       
  .ماكنالعديد من األالسياسي يف 

  
  سية الوقائية ودعم عمليات السالمالدبلوما  -  ١  

ــسا       - ٤١ ــم املتحــدة يف م ــا األم ــضطلع هب ــيت ت ــسية ال ــل أحــد األدوار الرئي عدة العناصــر يتمث
 الوطنيـة   ةاملساعدة على بناء القـدر    يف  تسوية الرتاعات يف مرحلة مبكرة، و     على  الوطنية الفاعلة   

 العـامل   سيظلفمن دون تسويات سياسية،     . السالم ومحاية حقوق اإلنسان   على كفالة استدامة    
سانية فريــسة للرتاعــات املتأججــة الــيت تفــرض عبئــا ثقــيال علــى أنظمــة توصــيل املــساعدات اإلنــ

  .وعلى عمليات حفظ السالم
الدبلوماسـية الوقائيـة ودعـم    جمـايل  ويف العام املاضي، اتسع نطـاق مـشاركة املنظمـة يف          - ٤٢

قُدِّم دعـم لعمليـات الـسالم يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، والـصومال،                ف. عمليات السالم 
ابوي، ُبــذلت جهــود يف زمبــ وعقــب االنتخابــات. ومجهوريــة أفريقيــا الوســطى، وجــزر القمــر 

اإلمنائيـــــة للجنـــــوب األفريقـــــي دبلوماســـــية مكثفـــــة يف اإلطـــــار العـــــام لوســـــاطة اجلماعـــــة 
وطُلب من املنظمة أيضا أن تدعم العمليات الـسياسية يف كينيـا، وسـرياليون،               . أفريقيا وجنوب
ويف مجيــع . بيــساو، والنيجــر، والكــامريون، وغــابون، وغينيــا االســتوائية، ومدغــشقر - وغينيــا
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، وكثريا ما كان ذلـك بالتعـاون مـع شـركاء      ا وتقني ا سياسي ااملنظمة دعم قدمت  تلك احلاالت،   
  . مثل االحتاد األفريقي

واملـصاحلة يف   الـسياسي   يف قـربص واحلـوار      الـشاملة   وتواصل املنظمة دعـم املفاوضـات         - ٤٣
ــال، قــدمت املنظمــة املــساعدة يف تنفيــذ اتفــاق الــسالم الــشامل   . العــراق يف غــضون و. ويف نيب
ُنُهـج  تـبين  املنظمة يف وسط آسيا عن كثب مـع مجيـع بلـدان املنطقـة علـى تيـسري               عملت  ذلك،  

ــها اإلرهــاب، واالجتــار باملخــدرات،      ملمــشتركة  ــابرة للحــدود ومــن بين واجهــة التحــديات الع
  . واجلرمية املنظمة، وإدارة املوارد الطبيعية

بذهلا اجملتمـع   يطار اجلهود الدبلوماسية اليت     يف إ ألمني العام   لتواصل املساعي احلميدة    وت  - ٤٤
 مثـل  ، أحـداث ومـن خـالل  . يف عملية الـسالم يف الـشرق األوسـط    كثفت مؤخرا   اليت  والدويل  

الفلـسطينية املتفـق عليهـا يف        - األزمة املسلحة الكربى يف غزة، وتوقف املفاوضات اإلسرائيلية       
ــابوليس و  ــة إطــار أن ــق الو رزالتقــدم احملــ حمدودي ــسطينية  علــى طري  تأكــدت ضــرورة ، حــدة الفل

دولـتني والتوصـل إىل سـالم إقليمـي         القائم علـى وجـود      ل  احلاستئناف احملادثات املباشرة بشأن     
 اسـتمرار اهلـدوء النـسيب       للحفـاظ علـى   بذل األمـني العـام مـساعيه احلميـدة          يويف لبنان،   . شامل

  .فترة ما بعد االنتخاباتيف الذي ساد 
إىل املزيد من العمل مـع الـدول األعـضاء مـن أجـل االسـتثمار يف        وتتطلع املنظمة قدما      - ٤٥

 ودعم عمليات السالم بقدر أكرب مـن        ،مواجهة األزمات بسرعة وفعالية   يف جمال   بناء القدرات   
  .  املهينإمكانية التنبؤ واالحتراف

  
  حفظ السالم  -  ٢  

يـدها ودرجـة     حفظ الـسالم اليـوم حتـديات غـري مـسبوقة يف حجمهـا وتعق               يواجه أفراد   - ٤٦
فمــشاركتهم تــشمل دعــم احلــوار الــسياسي بــني األطــراف، ومــساعدة احلكومــات  . خطورهتــا

الوطنيـة علـى توســيع نطـاق ســلطة الدولـة، وتعزيـز حقــوق اإلنـسان وســيادة القـانون، وتقــدمي        
التـسريح وإعـادة اإلدمـاج،       و نـزع الـسالح   بـرامج   املشورة بشأن إصالح قطاع األمـن، ودعـم         

 حفـظ   بعثـات  ةقـدر يواجـه   وتشكل محاية املدنيني على وجه اخلـصوص حتـديا          . ومحاية املدنيني 
  .  بقوةانظمة على تنفيذ الواليات املنوطة هباملاليت توفدها السالم 

ــإدارة       - ٤٧ ــا ب ــسالم حالي ــات حفــظ ال ــضطلع إدارة عملي ــشرة يف مخــس   ١٧وت ــة منت  عملي
مت  فـرد    ١١٧ ٠٠٠أكثـر مـن     يـات    تلك العمل  ضموت. من إدارة الدعم امليداين   مبساندة  قارات،  
وقـد زادت امليزانيـة لتبلـغ حـوايل       .  مـن العـسكريني وأفـراد الـشرطة واملـوظفني املـدنيني            نشرهم
  . باليني دوالر سنويا، يف الوقت الذي تواجه فيه املوارد املتاحة خطر التقلص٧,٨
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راوح بـني   تـ الـيت ت   البيئـات    كـل أنـواع    الـسالم    حفـظ أفـراد   ، يواجـه    على أرض الواقع  و  - ٤٨
 ، إىل بيئـات بلغـت درجـة مـن االسـتقرار اهلـش             ، فيهـا شـكل مـن أشـكال الـرتاع          يستمربيئات  

  .السالمبناء عمليات  تسودهاد عمليات سالم متينة وهاليت تشتلك وكذلك 
 ،اد وجود عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم يف تـشاد         دزا العام املاضي،    اروعلى مد   - ٤٩

بعثـة مـن بعثـات      مـارس   /يف آذار ت  فَـ لَي تشاد، خَ  فف.  ودارفور ،قراطيةومجهورية الكونغو الدمي  
ويف دارفـور،   . األمم املتحدة حلفظ السالم بنجاح القوة العسكرية اليت نشرها االحتاد األورويب          

ومع ذلك، ال تـزال البعثـة       .  للبعثة اإلعداد لوجودها بفعالية أكرب     أتاحالنشر مبا   أعمال  ادت  دزا
.  الطـائرات العموديـة     ذلـك  ارد البالغة األمهية لتنفيذ واليتـها بفعاليـة، مبـا يف          تعاين من نقص املو   

وتواصــل بعثــة األمــم املتحــدة يف الــسودان دعمهــا لتــسوية القــضايا األساســية املتعلقــة باتفــاق     
  .  االستقرار يف املنطقة بأسرهااحتماالتالسالم الشامل الذي يبشر بتحسني 

أغــسطس /قراطيــة، انــدلع القتــال جمــددا يف هنايــة شــهر آبويف مجهوريــة الكونغــو الدمي  - ٥٠
 فــرد ٣ ٠٠٠نــوفمرب علــى طلــب البعثــة بنــشر /ووافــق جملــس األمــن يف تــشرين الثــاين. ٢٠٠٨

 مـن  الـرد إضايف من األفراد العسكريني وأفراد الشرطة هبدف زيادة مرونة البعثة وقـدراهتا علـى             
 أن يبــدأ نــشر بعــض مــن تلــك القــدرات   وبينمــا ُيتوقــع. أجــل تلبيــة مــا ينــشأ مــن احتياجــات  

 قـدرات   مـن غـري املؤكـد مـا إذا كـان سـيتم نـشر              ، ال يـزال     ٢٠٠٩يوليـه   /اإلضافية حبلول متوز  
  . متخصصة أخرى

وتـــشكل البيئـــة األمنيـــة املتـــدهورة أيـــضا شـــاغال رئيـــسيا لوجـــود األمـــم املتحـــدة يف    - ٥١
ود املـساعدة اإلمنائيـة املقدمـة مـن         وتركز جهود بعثة األمم املتحدة على تنسيق جهـ        . أفغانستان

النتخابـــات  اســـتعداداهتا يف ذلـــكالـــدعم للمؤســـسات الوطنيـــة، مبـــا اجملتمـــع الـــدويل وتـــوفري 
  . ٢٠٠٩أغسطس /آب
ــة ويف الــصومال، اختــذت املنظمــة جمموعــة مــن اخلطــوات     - ٥٢ ــة  املوزون ــة دعمــا لعملي بدق

ــره جملــس األ    ــه  الــسالم البالغــة اهلــشاشة، علــى النحــو الــذي أق ) ٢٠٠٩( ١٨٦٣مــن يف قراري
ذ جملــس األمــن قــرارا يف  ا اختــةوجيــري وضــع خطــط االســتعداد يف حالــ  ). ٢٠٠٩ (١٨٧٢ و

  . املستقبل بنشر بعثة حلفظ السالم تابعة لألمم املتحدة
التـوترات يف   حـدة    التقدم باجتـاه خفـض       قدرا من استقرارا نسبيا و   وشهد العام املاضي    - ٥٣
ــان ــة األمــم  . لبن ــاء الثقــة واملــساعدة يف  املتحــدة حلفــظ الــسالم جهودهــا علــ  وركــزت بعث ى بن
  . االستقرار تأمني
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أفـراد  ليشيت، وسـرياليون، وكـوت ديفـوار، وهـاييت، يـدعم       - ويف بوروندي، وتيمور    - ٥٤
حفظ السالم عمليات توطيد السالم، وتوسيع نطـاق سـيادة القـانون، وبنـاء القـدرات الوطنيـة               

  .نسني، وهتيئة بيئة مواتية لتنمية اقتصاد حملي مستداممسائل املساواة بني اجليف 
ــسياسية يف جملــس األمــن    اخــتالف ورغــم   - ٥٥ ــا  إزاءوجهــات النظــر ال ــة يف جورجي  احلال

جهــود تــدعمهما  ،العــام املاضــي علــى مــداروكوســوفو، فقــد اضــطلعت البعثتــان بواليتيهمــا  
ألمـن، بـدأت بعثـة األمـم املتحـدة          يف جملس ا   التوصل إليه    متوعقب اتفاق   . دبلوماسية متضافرة 

 التنفيذية يف جمال سيادة القانون إىل االحتـاد األورويب          ةيف كوسوفو التسليم التدرجيي للمسؤولي    
يونيـه مـن هـذا العـام       /وانتهت البعثة يف جورجيا يف حزيـران      . ٢٠٠٨ديسمرب  /يف كانون األول  

  .متديد الوالية بشأنبسبب انعدام توافق اآلراء فيما بني أعضاء جملس األمن 
 العام املاضي، واصلت إدارة عمليات حفظ الـسالم وإدارة الـدعم امليـداين              اروعلى مد   - ٥٦

جتهيـز قـدرات شـرطية دائمـة يف         : وجتري إصالحات تنظيمية هامة من بينـها      . التطور والتكيف 
املعنيــة شــعبة الــشرطة مــع تعزيزهــا، وزيــادة القــدرات يف مكتــب ســيادة القــانون واملؤســسات   

مكتب الـشؤون العـسكرية بـإدارة عمليـات حفـظ الـسالم، وتطـوير قـدرات إدارة                  يف  وباألمن  
وبصرف النظر عـن تلـك اإلصـالحات احلديثـة،          . خلدماتا جهة توفري الدعم امليداين باعتبارها    
ــاز   ــزم إجنــ ــزال يلــ ــدرة األ   ال يــ ــة قــ ــل لكفالــ ــن العمــ ــثري مــ ــة    الكــ ــى تلبيــ ــدة علــ ــم املتحــ مــ

  . املتطورة االحتياجات
 فاملنظمـة حباجـة إىل   .يف مفتـرق طـرق  تقـف  إن عمليات األمم املتحـدة حلفـظ الـسالم           - ٥٧

األمــم املتحــدة شــراكة عامليــة متجــددة مــع الــدول األعــضاء وشــركاء املنظمــة داخــل منظومــة   
عمليــات األمــم املتحــدة حلفــظ الــسالم إنــشاء  مــن أجــل كفالــة أن تكــون طلبــات ،وخارجهــا

ــش مــصحوبة باســتراتيجيات   ــشر   طة ومــساندة سياســية ل سياســية ن ــات، ودعــم للن ــذ الوالي تنفي
ويعـد  . لة علـى الوجـه األمثـل      بالقـدر الكـايف ومـشكّ     موزونـة   السريع، وموارد بشرية ورأمسالية     

  .ن من بلوغ عامل أكثر أمناذلك ضروريا إن كان للمنظمة أن حتقق نتائج متكِّ
  

  بناء السالم  -  ٣  
 الــسالم يف املرحلــة الــيت تعقــب انتــهاء الــرتاع   يؤكــد التقريــر املقــدم مــؤخرا عــن بنــاء    - ٥٨

 .على أن بناء السالم يعد عملية وطنية أوال وقبل كـل شـيء            ) A/63/881-S/2009/304 (مباشرة
ومــن أجــل . فــي البلــدان اخلارجــة مــن الرتاعــات، يتطلــب البلــد وشــعبه احتياجــات ضــخمة   ف

العناصـر الفاعلـة   فالـة اسـتجابة   انتهاء الرتاع، فإن من الضروري كاليت يتيحها فرص الاستغالل  
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ــة   ــة والدولي ــة واإلقليمي ــسم حبــ الوطني ــصورة تت ــات وتترتيــبسن التوقيــت وب ــا  األولوي ــوفر هل  ت
  . كافيةال واردامل

ال تقتـصر علـى جمـرد       وحيدد التقرير عددا من املقترحـات امللموسـة الـيت تـشمل تـدابري                 - ٥٩
نطاقـا   القيادة للمجتمع الدويل األوسـع       وكذلك قدرهتا على توفري   بل   ،املنظمةحتسني استجابة   

،  ودعمهـا أفرقتنـا القياديـة يف امليـدان   تقوية وحتديدا، يربز التقرير احلاجة إىل . الفترةهذه  خالل  
أبكـر مراحـل االسـتجابة الدوليـة، وتـدعيم القـدرات الوطنيـة         يف  وتعزيز االتساق االسـتراتيجي     
، وال سـيما     هبـا  لتنبـؤ ا ميكـن وفري قدرات سريعة    ع الدويل على ت   من البداية، وحتسني قدرة اجملتم    

 ،األولويـــة، وحتـــسني ســـرعة التمويـــل يف مرحلـــة مـــا بعـــد الـــرتاعذات االت املتكـــررة اجملـــيف 
  . ودرجة حتمله للمخاطر،ومرونته

 للجنــة بنــاء الــسالم، وصــندوق بنــاء الــسالم، ومكتــب دعــم بنــاء  ةاملتطــوراألدوار إن   - ٦٠
فعلـى مـدى العـام املاضـي، واصـلت الـدول األعـضاء              . ذه اخلطـة  بشكل وثيـق هبـ     ترتبط   السالم

حتقيـق    اليت تدفعها القوى الوطنيـة هبـدف  العاملة من خالل جلنة بناء السالم توفري الدعم للجهود    
   .بيساو - السالم املستدام يف بوروندي، ومجهورية أفريقيا الوسطى، وسرياليون، وغينيا

ــة لعــدد   ويف العــام املاضــي، قــدم صــندوق    - ٦١ ــاء الــسالم املــساعدة التمويلي مــن متزايــد بن
ــرتاع    ــن ال ــة م ــدان اخلارج ــسان ف. البل ــي ني ــل /ف ــدما، ٢٠٠٩أبري ــت  عن ــصندوق  بلغ ــع ال ودائ

 مليــون دوالر ١٣١يزيــد علــى خــصص بالفعــل مــا قــد الــصندوق كــان ماليــني دوالر،  ٣٠٩
مبادرات احلـوار   ريع  هذه املشا دعم  تو.  مشروعا ٦٥ ايبلغ جمموعه يف مشاريع   الثين عشر بلدا    

الوطين وتسوية الرتاعات، وإصـالح قطـاع األمـن والعـدل، وتـسريح املقـاتلني الـسابقني ونـزع                   
، أقــرت اجلمعيــة العامـــة االختــصاصات املنقحـــة    ٢٠٠٩يونيـــه / حزيــران ١٧ويف . ســالحهم 

 ارللـــصندوق الـــيت تـــشمل الـــدروس املـــستفادة مـــن اخلـــربات التنفيذيـــة للـــصندوق علـــى مـــد  
  . اضينيامل العامني
ورغم كل ذلك التقـدم، فـإن مـن الـضروري بـذل جهـود إضـافية مـن أجـل التـصدي                         - ٦٢
 ولــسد الثغــرات يف اســتجابتنا ،للتحــديات الــيت تواجــه البلــدان الــيت تتعــاىف مــن الــرتاع يــة فعالب

 كفالــة ســيكون مــن الــضروري، والختــاذ إجــراءات فعالــة.  بنــاء الــسالمالحتياجــاتاملؤســسية 
  .ة والدولية واإلقليمية منها الوطني،ني العناصر املؤثرة الرئيسيةاالتساق فيما ب
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 الشؤون اإلنسانية  -جيم   
جهودهــا الراميــة إىل حتــسني وقــت  بــذل  ٢٠٠٨واصــلت األمــم املتحــدة طــوال عــام    - ٦٣

 لآلثـار املـدمرة الـيت خلفتـها         للتـصدي تقدمي املساعدة اإلنسانية وفعاليتـها علـى الـصعيد العـاملي            
 . ذائية العامليةغ واألزمة ال املتفاقمةث طبيعية واسعة النطاق وحاالت الرتاععدة كوار

وبالتعــاون مــع احلكومــات وغريهــا مــن الــشركاء، دعمــت األمــم املتحــدة االســتجابة     - ٦٤
ــاإل ــة طــوارئ٥٥وايل حلــسانية ن  تنــسيق اجلهــود توكــان مــن بــني األزمــات الــيت تطلبــ  .  حال

ــرجس   ــداري ااألضــرار النامجــة عــن إعــصار ن ــا ، يف ميامنــارمل ــرتاع يف جورجي  واألعاصــري ، وال
 .  واجلفاف يف إثيوبيا، وتفشي الكولريا يف زمبابوي،املتكررة يف هاييت وكوبا

مبـادئ وهنـج    و.  أوجه حتسن كـبرية يف املنظومـة اإلنـسانية الدوليـة           ٢٠٠٨وشهد عام     - ٦٥
ــرة    ــسانية للفت ــادرة إصــالح االســتجابة اإلن ــة   الــيت ك،٢٠٠٦-٢٠٠٥مب انــت ترمــي إىل كفال

ــسرعة و  اســتجابة  ــسانية أكــرب مــن حيــث ال ــةإن ــؤإمكاني الطريقــة تــشكل اآلن  ،واملــساءلة  التنب
ويتـسم هيكـل    .املوحدة اليت تدعم هبا منظومة األمم املتحـدة احلكومـات والـسكان املتـضررين          

: نيتـألف مـ   هـو    و ،املساعدة اإلنـسانية حاليـا علـى الـصعيد القطـري بقـدر أكـرب مـن الوضـوح                  
يف كــل جمــال مــن ) قطــاع (الــيت تنتمــي إىل جمموعــةرائــدة وكالــة منــسق للــشؤون اإلنــسانية؛ و

 التوجـه   يبلـور اجملاالت الرئيسية لالستجابة اإلنسانية؛ وفريـق قطـري شـامل للـشؤون اإلنـسانية               
ــسانية    ــتجابة اإلن ــام لالس ــتراتيجي الع ــج  . االس ــذ هن ــة  ونف ــشئ  -اجملموعــات القطاعي ــذي ين  ال

  بلـدا  ١٣ يف   - عية واضـحة لـسد فجـوات االسـتجابة اإلنـسانية وتعزيـز فعاليتـها              شراكات قطا 
عـدد البلـدان الـيت      جمـوع   مب يـصل ، ممـا    مفاجئةحاالت طوارئ   بلدان شهدت    ٥، منها   جديدا

 اجملموعات القطاعيـة  ج  هن ون يستخدم ون مقيم ونأو منسق / للشؤون اإلنسانية و   ونلديها منسق 
 .  بلدا٣٣إىل 

 بليـون دوالر علـى املـساعدة اإلنـسانية علـى            ١٢حوايل  يبلغ  إنفاق  توى  مسوبتسجيل    - ٦٦
وقـد قـدم نـصف    . تعبئـة املـوارد  يف رقـم قياسـي   حتقيـق    من   ٢٠٠٨الصعيد العاملي، اقترب عام     

 النــداءات املوحــدة والنــداءات تــشملهاهــذا التمويــل العــاملي للمــساعدة اإلنــسانية إىل مــشاريع 
الـيت  احتياجـات النـداءات    يف املائـة مـن   ٧٠تحدة، وغطـى حـوايل   العاجلة اليت تنسقها األمم امل    

ــغ  ــسبتها   .  باليــني دوالر٧تبل ــادة ن ــل هــذا زي ــة ٤٠ومث ــة  مــن جممــوع  يف املائ ــل مقارن  التموي
  . ٢٠٠٧ بعام
 مليـــون دوالر ٤٥٣مببلـــغ ال التعبئـــة، جـــرى التـــربع جمـــهـــود يف تـــضافر اجل بفـــضلو  - ٦٧

 علــى لــصناديق املــشتركةلدوالر  ماليــني ٤٠٦مببلــغ ، وللــصندوق املركــزي املتجــدد للطــوارئ
 يف املائــة ٢٢ وشــكل هــذا زيــادة نــسبتها . ممــا كفــل حتــسني تنــسيق التمويــل،الــصعيد القطــري
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 املنظمــة وشــركاؤها عملــت و.٢٠٠٧ عليهــا يف عــام مقارنــة بــاملوارد اجملمعــة الــيت مت احلــصول
 املنظمــات غـري احلكوميـة، هبــدف   ، وال سـيما مـع  يف امليــدان حتـسني العالقـات   علــىأيـضا جبـد   

 . حتسني املساعدة املقدمة إىل من هم يف أمس احلاجة إليها

مـشاكل  تزايد  وتشمل التحديات الرئيسية اليت تواجه بعض أعمال املساعدة اإلنسانية            - ٦٨
قص احتــرام املبــادئ اإلنــسانية ا، وزيــادة انعــدام أمــن بيئــات العمــل، وتنــإيــصال هــذه املــساعدة

وســتزيد األزمــة املاليــة .  املتمثلــة يف التعامــل اإلنــساين واالســتقاللية والرتاهــة واحليــاد األساســية
  التنبـؤ  إمكانيـة العاملية احلالية من حدة التحديات املتعلقة بتقدمي املـساعدة اإلنـسانية يف حينـها و              

ــيم      . هبــا ويف اجلانــب املتعلــق بالــسياسات، جيــب تكثيــف العمــل فيمــا يتــصل مبــسائل مثــل تقي
 .تياجات وحتسني تقييم األثر واالنتقال من اإلغاثة الطارئةحاال

كيفيـــة تـــشكيل العمـــل اإلنـــساين يف  ل بتـــصورات جديـــدة ٢٠٠٨وأتـــى أيـــضا عـــام   - ٦٩
 إضـافية  ضـغوطا  التهديدات الناشئة مثل األزمة الغذائية العاملية وتغري املنـاخ        وضعتو. املستقبل

املـسببات  هبا لعوامل ختـرج عـن نطـاق         يفية اليت ميكن    الكعلى املنظومة اإلنسانية الدولية فبينت      
غــري أن مــدى إدراج هــذه املــسائل يف  .  أن تولــد شــدة الــضعف التقليديــة لألزمــات اإلنــسانية 

وتــذكر هــذه التحــديات اجلديــدة منظومــة األمــم املتحــدة   . زال غــري كــاف اخلطــة العامليــة مــا 
 والتكيـف باسـتمرار مـع    نـة لتحلـي باملرو مع املساعدة اإلنسانية ككـل باحلاجـة امللحـة إىل ا        توجم

 . املتغرية الظروف
  

ــسان وســ    -دال    ــوق اإلن ــة     يحق ــسؤولية احلماي ــة وم ــادة اجلماعي ــع اإلب ــانون ومن ادة الق
 والدميقراطية واحلوكمة الرشيدة 

 جبـالء اجتاهـات غـري سـليمة يف         وضـح يبني التاريخ أن األزمـات االقتـصادية كـثريا مـا ت             - ٧٠
من قبيل املغاالة يف الوطنية والعنصرية وانتهاكات حقوق اإلنـسان          ا السياسية،   وحياتنجمتمعاتنا  

أن تبــذل  األمــم املتحــدة يــتعني علــىوهلــذا الــسبب ويف هــذا الوقــت،  . وإلغــاء ســيادة القــانون
جهودا خاصة لتعزيز احترام حقوق اإلنسان وعدم التمييز، ودعم زيادة تطـوير سـيادة القـانون         

 وتبين منع اإلبادة اجلماعية ومسؤولية احلماية، وجتديـد تعهـدها والتزامهـا             ،على الصعيد العاملي  
وتـشكل محايـة هـذه احلقـوق حمـور رسـالتنا املتمثلـة يف              .بدعم الدميقراطيـة واحلوكمـة الرشـيدة      

ــه  امــساعدة مــن هــم يف أمــس احلاجــة وشــرط    ــا يف جمــال  ال غــىن عن ــق  الســتدامة جهودن حتقي
 . والتنمية السالم
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 إلنسانحقوق ا  -  ١  

 احملــرز يف الــسنوات األخــرية يف ميــدان حقــوق اإلنــسان يف وضــع  اهلائــلرغــم التقــدم   - ٧١
انتـهاكات جـسيمة حلقـوق      يوميا  زالت ترتكب    صكوك قانونية جديدة وتعزيز املؤسسات، ما     

وكــشف االحتفــال بالــذكرى الــستني . اإلنــسان يف العديــد مــن البلــدان يف مجيــع أرجــاء العــامل
ثـل العليـا     للمُ هائـل العاملي حلقوق اإلنسان يف العـام املاضـي عـن محـاس شـعيب               لصدور اإلعالن   

 نـا زال يتعني قطعهـا قبـل أن ميكن   أيضا تذكريا باملسافة اليت ما    ه كان   املكرسة يف اإلعالن، ولكن   
 . الفعلاإلعالن عن محاية حقوق اجلميع ب

اإلنــسان يف إعــداد وقــد تزامنــت ذكــرى اإلعــالن مــع تزايــد االعتــراف بأمهيــة حقــوق   - ٧٢
أوجه التصدي لطائفة من التحديات العاملية، مبا يف ذلك تغري املناخ واألزمتـان الغذائيـة واملاليـة               

 . اإليدز/ووباء فريوس نقص املناعة البشرية

إىل ة االقتـصادية العامليـة تفاقمــا،    االقتـصادية، الــيت تزيـدها األزمـ   املـشقة  تزايـد  يـؤدي و  - ٧٣
ومــع ذلــك، . ب والتمييــز ضــد املهــاجرين يف العديــد مــن بلــدان العــامل تــصاعد كراهيــة األجانــ

ق علـى   سامهت أعمال الدعوة اليت تقوم هبا املنظمة يف زيـادة عـدد الـدول األعـضاء الـيت تـصدّ                   
 وأبرزت ما للهجرة مـن      ،االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم        

 . قوق اإلنسانمتصلة حبأبعاد 

التعـصب يف مـؤمتر     وجرى أيضا تناول التـهميش وعـدم الـتمكني والتمييـز العنـصري و               - ٧٤
ورغم التوترات اليت أحاطت باملؤمتر، تـضع الوثيقـة     . ٢٠٠٩أبريل  /نيسانيف  استعراض ديربان   

ملـسألة  ااء   بنّـ  تتنـاول بـشكل    و ،لتمييـز العنـصري علـى الـصعيد العـاملي         ل للتصدياخلتامية أساسا   
وقامـت اللجنـة الـيت ترصـد تنفيـذ      . ة والدينيـ ة العرقي كراهيةتمثلة يف التحريض على ال     امل اخلطرية

التمييـز العنـصري بزيـادة تعزيـز وتبـسيط إجراءاهتـا لإلنـذار              مجيـع أشـكال     اتفاقية القـضاء علـى      
املبكر والتصرف العاجل من أجل التـصدي للتهديـدات اخلطـرية والعاجلـة احملدقـة باجملموعـات                 

 . ات اإلثنية يف خمتلف مناطق العاملالعرقية والفئ

 االســتعراض الــدوري الــشامل الــذي يقــوم بــه جملــس حقــوق اإلنــسان، والــذي يلويــو  - ٧٥
سـجل حقـوق اإلنـسان لثمـانني بلـدا، تركيـزا إضـافيا علـى                 إىل يومنـا هـذا    عرض يف إطـاره     سُتا

 بالفعـل تنفيـذ      وجيـري  . النطـاق   مـشاركة واسـعة    تـشهد التنفيذ الوطين بإنشاء آلية لالسـتعراض       
مـن  بـدعم   من جانب العديد من الـدول       العملية  هذه  اعتمدت خالل   طائفة من التوصيات اليت     

 جملـس  بوسـع وهـذه إجنـازات مهمـة، إال أنـه      .يف امليـدان املوجـودة  أفرقة األمم املتحدة القطرية    
 بــل جيــب عليــه أن يفعــل ذلــك ملعاجلــة العديــد مــن حــاالت  ،حقــوق اإلنــسان أن يفعــل املزيــد

  . حقوق اإلنسان اخلطرية يف مجيع أرجاء العامل
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 سيادة القانون  -  ٢  

كانت السنة املاضية سنة تارخيية فيمـا يتعلـق بـاجلهود الراميـة إىل حماربـة اإلفـالت مـن                      - ٧٦
العقاب على ارتكـاب اجلـرائم الدوليـة اخلطـرية، وبفـضل جتديـد التـزام بعـض الـدول األعـضاء                      

ــسيادة القــانون  ــانون    إال أن العــشر .ب ــدويل وق ــساين ال ــانون اإلن ــهاكات الق ات مــن ضــحايا انت
 .  العدالةيف انتظارزالوا ال حقوق اإلنسان يف العديد من البلدان 

 كيانـا   ٤٠فـأكثر مـن     . زالت املنظمة تشكل املركز العـاملي لتعزيـز سـيادة القـانون            وما  - ٧٧
وهـذه األنـشطة واسـعة      . ان بلـد  ١١٠تابعا ملنظومة األمم املتحدة يضطلع بأنشطة يف أكثر مـن           

عظـم ميـادين القـانون الـدويل،     معايري وتنفيـذها يف   قواعد وامل الترويج لل : النطاق وتشمل ما يلي   
ودعم العدالة االنتقالية، وتعزيز مؤسسات األمن والقضاء، وتـوفري سـيادة القـانون يف عمليـات                

 وتدعم آليـات    ، املخصصة  املنظمة آليات قضائية مثل احملاكم     ضموت). A/63/64انظر  (الوساطة  
كمـا تـساعد أنـشطة    . هذه السنة بداية عمل احملكمة اخلاصـة للبنـان        توشهد. املساءلة األخرى 

ويقــوم  ؛املنظمــة يف جمــال ســيادة القــانون يف مواجهــة التحــديات العامليــة مثــل القرصــنة الدوليــة 
 لكينيــا  الــدعم، علــى ســبيل املثــال، بتقــدمي مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة  

ــة    ــدان منطق ــا  وغريهــا مــن بل ــشتبه يف ضــلوعهم يف القرصــنة   شــرق أفريقي ــة يف حماكمــة امل قبال
 .سواحل الصومال

 الترتيبــات الراميــة إىل حتــسني اتــساق ونوعيــة املــساعدة املقدمــة مــن األمــم  أصــبحتو  - ٧٨
لعـام للـسياسات، أصـدر     اتوجيـه وسعيا إىل توفري ال.  تؤيت مثارها  ناملتحدة يف جمال سيادة القانو    

فريق املعـين بالتنـسيق واملـوارد يف جمـال سـيادة القـانون مـذكرات توجيهيـة بـشأن هنـج األمـم                        ال
ــة مــن أجــل الطفــل   تقــدمياملتحــدة يف   واملــساعدة ، املــساعدة يف جمــال ســيادة القــانون، والعدال

 .م املتحدة لعمليات وضع الدساترياملقدمة من األم

 تعزيـز سـيادة القـانون علـى        الذي يرمـي إىل   ظمة مع الدول األعضاء     وقد أمثر حوار املن     - ٧٩
 ناشـئ  يف إجياد توافـق آراء  واإلسهامالصعيد الدويل من حيث املضي قدما خبطة سيادة القانون        

 . حاب املصلحة الرئيسينيصبشأن سياسات املساعدة والتنسيق فيما بني أ
  

 منع اإلبادة اجلماعية ومسؤولية احلماية  -  ٣  

 منـع   املتحـدة ككـل يف    ملـسؤولية منظومـة األمـم       اهتماما جادا للغايـة     يويل األمني العام      - ٨٠
 املستـشاران وعلـى مـدى العـام املاضـي، بـذل           . اإلبادة اجلماعية وغريهـا مـن الفظـائع اجلماعيـة         

جهـودا كـبرية إلحـراز مزيـد مـن التقـدم حنـو إنـشاء                املعنيان هبذه املسائل    اصان لألمني العام    اخل
وتقـوم كلتـا الـواليتني علـى أسـاس ثالثـة ركـائز              . مينع وقـوع هـذه اجلـرائم ويتـصدى هلـا          نظام  
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ــة عــن ســكاهنا، وتقــدمي الــدعم الــدويل للدولــة، واســتجابة    : لمــسؤولية وهــيل مــسؤولية الدول
 بـشكل بـيِّن عـن     الـدول   يف حالة عجز    اجملتمع الدويل يف الوقت املناسب وحبزم، وفقا للميثاق،         

  .جلرائم املذكورةمحاية سكاهنا من ا
ووضع مكتب املستشار اخلاص املعين مبنع اإلبادة اجلماعية إطارا حتليليـا للمـساعدة يف                - ٨١

حتديــد احلــاالت الــيت ميكــن أن تــسفر عــن انتــهاكات مجاعيــة للقــانون اإلنــساين الــدويل، مبــا يف 
اإلطار اجملـاالت   ويقترح هذا   . ذلك اإلبادة اجلماعية، يف حالة عدم معاجلتها على وجه السرعة         

وقـد استعرضـه خـرباء      .  واملنـع  اإلنـذار املبكـر   مـن أجـل     اليت ميكن أن تبذل فيها جهود استباقية        
وباستخدام هذا اإلطار، قام املكتب أيضا بتحليل حاالت عدد مـن           . من منظومة األمم املتحدة   

 .  يف أفريقيا وآسياالبلدان

عاونـا مـع شـركاء داخـل األمـم املتحـدة            ووضع املكتب نظاما جلمع املعلومات وأقـام ت         - ٨٢
 ووسائل أخرى، وذلـك ألن التوعيـة        يوزاد من بروزه عن طريق إنشاء موقع شبك       . وخارجها

وأخريا، عزز املستشار اخلـاص أنـشطته يف جمـال          . أداة من األدوات املتاحة ملنع اإلبادة اجلماعية      
س األمـن، بتقـدمي إحاطـة إىل        االتصال فيما يتعلق بالدول األعـضاء، وال سـيما مـع أعـضاء جملـ              

 . كل رئيس جديد وبعقد اجتماعات لتبادل املعلومات

تنــاول املستــشار اخلــاص الــذي يركــز علــى مــسؤولية احلمايــة األبعــاد املفاهيميــة         يو  - ٨٣
 مـن الوثيقـة اخلتاميـة    ١٣٩ و ١٣٨واملؤسسية والـسياسية لتفعيـل املبـادئ الـواردة يف الفقـرتني           

تنفيـذ   التقريـر املتعلـق ب     يـوجز و. )٦٠/١قـرار اجلمعيـة العامـة        (٢٠٠٥لعـام   ملؤمتر القمة العاملي    
وسـعة مـع    م ومـشاورات  مستفيـضة  الذي يعتمد علـى حبـوث        -) A/63/677(مسؤولية احلماية   

الدول األعضاء وإدارات األمم املتحـدة ووكاالهتـا وبراجمهـا، وممثلـي املنظمـات غـري احلكوميـة                  
ية تنفيذية ملنع اإلبادة اجلماعية وجرائم احلـرب والـتطهري العرقـي             استراتيج -واخلرباء املستقلني   

 وفقــا ، يف الوقــت املناســب وحبــزملتــصدي هلــاالتحــريض عليهــا، ولوواجلــرائم ضــد اإلنــسانية 
ر يوليــه، أجــرت اجلمعيــة العامــة حــوارا حــول تقريــ /ويف أواخــر متــوز.  حــدوثها عنــد،للميثــاق

 تأييــدا واســعا لالســتراتيجية ذات الركــائز الثالثــة الــيت األمــني العــام اســتمر ثالثــة أيــام، وأظهــر
ــة، كمــا أظهــر ضــرورة مواصــلة املــشاورات        ــام للتــصدي ملــسؤولية احلماي طرحهــا األمــني الع

 .واملداوالت بشأن خمتلف جوانبها

 مـن   ١٣٨ هـو مطلـوب يف الفقـرة         كماتقييم،  القدرة على ال  ولتحسني اإلنذار املبكر و     - ٨٤
ن يف اآلليــات املناســبة لعمليــة ان اخلاصــا، ينظــر املستــشارؤمتر القمــة العــاملي ملــالوثيقــة اخلتاميــة

 . شاملة للتعاون داخل منظومة األمم املتحدة ومع الدول األعضاء
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 الدميقراطية واحلوكمة الرشيدة  -  ٤  

، كمــا جيــري النــسيج املعيــاري للمنظمــةيف جممــل املبــادئ الدميقراطيــة وجيــري ترســيخ   - ٨٥
وكـذلك  املعـايري والقـرارات الدوليـة علـى حنـو تـدرجيي،             عزيزهـا باعتمـاد القواعـد و      تباستمرار  

 .  يف جمال تعزيز الدميقراطيةة التنفيذيةنشطاألستمرة يف املزيادة بال

 دولـة عـضوا يف إجـراء    ٥٠ت املنظمـة دعمـا متواصـال حلـوايل          قـدم ويف العام املاضـي،       - ٨٦
ــة   ــة ودوري ــات حقيقي ــا جمموعــة مــن ســي يف انتخاب ــسالم وبن ــة ءاقات حفــظ ال ــسالم والتنمي .  ال

ش ي األمثلــة إجــراء انتخابــات متعــددة األحــزاب يف نيبــال وســرياليون وزامبيــا وبــنغالد  تومشلــ
وواصلت املنظمـة جهودهـا الواسـعة النطـاق الراميـة إىل            . بيساو -وهندوراس وملديف وغينيا    

 .لرشــيدة علــى الــصعيد العــاملي املــساعدة يف إنــشاء املؤســسات الدميقراطيــة وتعزيــز احلوكمــة ا  
وساهم استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واحلكومـة اإللكترونيـة يف تعزيـز الـشفافية       

 . واملساءلة واإلدارة العامة

اجلهـود الـيت تبـذهلا املنظمـة لـدعم الدميقراطيـة علـى الـصعيد العـاملي عـن                  جيري تعزيز   و  - ٨٧
 الـصندوق هـذا  مـشاريع   ترمـي و. يـة الـذي يقـدم املـنح    طريق صـندوق األمـم املتحـدة للدميقراط    

 تعزيـز صـوت اجملتمـع املـدين و   قويـة  إىل تاحملليـة  احلكوميـة   غـري    املنظمـات  يستهدف حتديـدا     يتال
، ومنـا هـذا   يوإىل  . اإلنـسان وتـشجيع مـشاركة مجيـع الفئـات يف العمليـات الدميقراطيـة               حقوق

 مـشاريع يف    ٢٠٤ إىل   دعمقـدم الـ   ت، و مـن التربعـا     مليون دوالر  ٩٠تلقى الصندوق أكثر من     
  .مجيع أرجاء العامل يف جولتني للتمويل
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  الفصل الثالث
  تأمني املنافع العاملية    

  
 فروابط التجـارة واالتـصاالت واهلجـرة تربطنـا معـا بـصورة أوثـق مـن                  .لقد تغري العامل    - ٨٨

عامليـة الــيت  ويف نفــس الوقـت، فإننـا نــشهد ظهـور جمموعـة مــن التهديـدات ال     . أي وقـت مـضى  
  .  حنن كذلكأكثر ترابطا، أصبحناالقضايا وكما أصبحت . تشكل حتديا ملصائرنا مجيعا

ــضرورية     حتظــى بإن األمــم املتحــدة    - ٨٩ ــة ال ــادة العاملي ــدور القي ــايل لالضــطالع ب وضــع مث
فبـصفتها املنظمـة العامليـة الوحيـدة        . واجهة تلك التحديات اخلاصة بـالقرن احلـادي والعـشرين         مل

 إقامـة مـا يلـزم    ومبقـدورها ، العمـل  علـى  الوالية الشاملة، فإن بإمكاهنا حتفيز كل أعضائها   ذات  
يف جـدول  املدرجـة  من شراكات مبتكرة بني أصحاب املصلحة من أجـل التـصدي للتحـديات     

وفضال عن ذلك، فـإن الـدول األعـضاء يف املنظمـة            . األعمال الدويل حاليا بأنواعها وأحجامها    
 املنـافع  تـأمني  أعلـن األمـني العـام يف بدايـة واليتـه أن          ،الـسبب وهلـذا   .  بـذلك  تتوقع منـها القيـام    
 املاضـي بقيادتـه مبـادرات    وقـد التـزم بعهـده العـام    . الرئيـسية أحـد أولوياتـه   مـن  العاملية سيكون  

ــة، ومكافحــة اإلرهــاب، ونــزع         سياســات  رئيــسية يف جمــاالت تغــري املنــاخ، والــصحة العاملي
  .االنتشار  وعدم،السالح

  
  تغري املناخ  - ألف  

ــ  - ٩٠ ــام شهدسيـ ــام و ،٢٠٠٩ عـ ــو عـ ــة هـ ــاخ، مواجهـ ــاعتغـــري املنـ ــات يف اجتمـ  احلكومـ
أن تـتمكن   يف  حيدونا األمل   جديد عن املناخ، و    عامليتفاق  اكوبنهاغن من أجل التفاوض على      

وسـليم  من الـضروري التوصـل يف كوبنـهاغن إىل اتفـاق قـوي              ف. من إبرامه يف ذلك االجتماع    
علمية مـن أجـل التخفيـف مـن االنبعاثـات، ودعـم إمكانيـة التكيـف لـدى البلـدان             ية ال من الناح 

ســيكون حمركــا الــذي و الكربــون الــذي تقــل فيــه انبعاثــات الــضعيفة، وحتفيــز النمــو األخــضر  
  .قتصاد عاملي أكثر استدامةال
ؤثر فهـو يـ   . جيلنـا الـذي يواجـه     صف األمني العام تغري املناخ بأنه التحدي املـصريي          يو  - ٩١

فمـا مـن   . على كل جماالت النشاط، من الطاقة واالقتصاد إىل الصحة والغذاء والتنميـة واألمـن           
منـها  وما من قـضية أكثـر جوهريـة         .  أكثر من هذه القضية     ضرورة التضامن العاملي   تظهرقضية  

ومـا مـن قـضية أكثـر أمهيـة لبقـاء النـوع        . تنشيط االقتصاد العاملي وكفالة االزدهار املـستدام     يف  
وفور تـويل األمـني العـام واليتـه، سـعى إىل حـشد اإلرادة الـسياسية الالزمـة ملواجهـة                     . البشري

وهـذا العـام، مثـة حاجـة عاجلـة إىل قيـام قيـادات مجيـع                 . ذلك التهديد العاملي املتزايـد اخلطـورة      
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محايـة الكوكـب، وإنقـاذ األرواح، وبنـاء اقتـصاد      العمل على   البلدان، وعلى أرفع املستويات، ب    
  . ملي أكثر استدامةعا
ديسمرب من العام املاضـي     /االجتماع املعين بتغري املناخ، الذي عقد يف كانون األول        إن    - ٩٢

ولكـن ال يـزال     . معلما هاما على الطريق من بـايل إىل كوبنـهاغن         قد شكّل   ان، بولندا،   نيف بوز 
ة باملنــاخ، فــإن وبينمــا توجــد حمافــل أخــرى للمناقــشات املتعلقــ .  ممــا ينبغــي عملــههنــاك الكــثري

حتظى بـشرعية عامليـة تـستند       هي وحدها اليت    اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ        
  .سر املفاوضات فيما بني مجيع األطرافوستظل تّي. إىل مبدأ املشاركة شبه الشاملة

 هـذه شمل  تـ و.  يف كوبنـهاغن   التوصـل إىل اتفـاق    مـن أجـل     عـدة   ويلزم تسوية عناصـر       - ٩٣
مـن قبـل البلـدان الـصناعية؛        مـن آثـار تغـري املنـاخ          حاليا األهداف الطموحـة للتخفيـف        العناصر

 ألغـراض   وتدابري التخفيف من قبل البلدان النامية، أكثر ممـا تقـوم بـه بالفعـل؛ وزيـادة التمويـل                  
ــار التخفيــف ــن اآلث ــف م ــا   والتكي ــسواء معه ــى ال ــك  عل ــا يف ذل ــدمي ، مب ــن   تق حــوافز للحــد م

علــى صــعيدي  وضــع ترتيبــات عادلــة   ومــن نــاحييت إزالــة الغابــات وتــدهورها؛     االنبعاثــات 
تكيف من أجل مـساعدة البلـدان األكثـر ضـعفا يف            للوضع إطار   واإلدارة؛  املؤسسات وهياكل   

  .مواجهة آثار تغري املناخ
 النجاح يف كوبنـهاغن، يـنظم األمـني العـام اجتماعـا رفيـع               تعزيز احتماالت ومن أجل     - ٩٤

مـات يف مقـر األمـم املتحـدة يـوم           رؤسـاء الـدول واحلكو    حيـضره كـل     تغـري املنـاخ      عناملستوى  
 ،قبـل كوبنـهاغن  ، وسيكون االجتماع الدويل الوحيد املعين باملناخ   . ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول ٢٢

  . ضعفا الدولصدرة لالنبعاثات إىل أكثرملالذي جيمع كل قادة العامل، من كربيات الدول ا
تنفيـذ  علـى   ا، تلتزم منظومة األمـم املتحـدة مبـساعدة احلكومـات            ويف سبيل املضي قدم     - ٩٥

ولتحقيــق تلــك الغايــة، تواصــل املنظمــة . مجيــع االتفاقــات احلاليــة واملقبلــة املتعلقــة بــتغري املنــاخ 
وكـاالت األمـم املتحـدة      مـن   التنـسيق   وحـسن   االتـساق   يف  االستفادة من االستجابات املتزايدة     

 على التكيـف، وبنـاء القـدرات، واملعرفـة يف جمـال املنـاخ، ومنـع        وصناديقها وبراجمها اليت تركز   
إزالــة الغابــات وتــدهورها، وتطــوير التكنولوجيــا ونقلــها، وهــو مــا ينــسقه جملــس الرؤســاء          

  . املعين بالتنسيقالتنفيذيني
التعـاون املـشترك بـني الوكـاالت، مبـا يف ذلـك التعـاون علـى                 أمثلـة   وهناك العديـد مـن        - ٩٦

وتـدعم إحـدى تلـك    . احتياجـا طـراف األشـد   ، حيـث حتقـق املنظمـة نتـائج لأل         الصعيد القطري 
ــة الغابــات       املبــادرات بلــدان الغابــات املطــرية مــن أجــل احلــد مــن االنبعاثــات النامجــة عــن إزال

ــة    ســبل كــسب العــيش يف جمتمعــات الــشعوب   وتــدهورها، مــع القيــام يف الوقــت نفــسه حبماي
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لناميـة علـى تعزيـز مـشاركتها يف إجـراءات التخفيـف             وتساعد مبادرة أخرى البلدان ا    . األصلية
  .  املنبثقة عن بروتوكول كيوتواليت تدفع بالتنمية املستدامة قدما من خالل آلية التنمية النظيفة

تغـري املنـاخ البلـدان الناميـة        آثـار   وتدعم الشبكة املشتركة بني الوكـاالت للتكيـف مـع             - ٩٧
. املنـاخ آثـار تغـري     للمرونـة يف مواجهـة       احملليـة يـز التـدابري     باملعلومات والتكنولوجيا الالزمـة لتعز    

جهود احلـد مـن أخطـار الكـوارث، وهـي عنـصر رئيـسي آخـر لـسياسة التكيـف، فتـساعد                     أما
  . قسوة يف املستقبلاألشد على هتيئة جمتمعات أكثر أمنا، حاليا ويف الظروف املناخية 

قـرري  تـوفر مل خضر اليت أُطلقت العـام املاضـي   القتصاد األالعاملية ل بادرة  امل فإنوأخريا،    - ٩٨
التحليالت احلسنة التوقيت الالزمة للمساعدة على حتويل االقتـصاد إىل اجتـاه تقـل              والسياسات  

ويف حال تنفيذها تنفيذا كـامال، ودعمهـا باتفـاق طمـوح بـشأن املنـاخ                . فيه انبعاثات الكربون  
 ووضـع العـامل علـى       ، كـسب العـيش    سـبل رواح و األيف كوبنهاغن، سيكون من املمكـن إنقـاذ         

  . أكثر أمنا واستدامة يكون مسار من النمو األخضر
تحـدي  ال ففـي مواجهـة      . ضرورة أخالقية وفرصة اقتصادية    هيإن مكافحة تغري املناخ       - ٩٩
 ميكننا أن نـساعد علـى حتفيـز االنتعـاش االقتـصادي، وحتـسني إمكانيـة احلـصول علـى                     ي،املناخ

غــذائي للفقــراء، وتعزيــز جهودنــا مــن أجــل حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة  الطاقــة وحتــسني األمــن ال
: وهذا العام، جيب أن نتحد معا من أجل املساعدة على حتقيق الـصاحل العـاملي املنـشود    . لأللفية

  . جليل احلايل واألجيال املقبلةلصاحل امحاية األرواح ومحاية كوكبنا يف نفس الوقت، 
  

  الصحة العاملية  - باء  
فـي  ف. األولويات الرئيـسية  على قائمة   لقد وضع األمني العام النهوض بالصحة العاملية         - ١٠٠

 واألمراض املوجودة يف مكان ما من العـامل علـى رفـاه النـاس يف            العللتؤثر  هذا العامل املترابط،    
رنا بـأن اجلغرافيـا   ذكّيـ  A (H1N1)إنفلـونزا  فتفـشي  . ، بطرق مباشرة أو غري مباشرةأرجائهكل 
.  لـيس بإمكاننـا محايـة أنفـسنا إال إذا تكاتفنـا وتـضافرت جهودنـا       هد تـضمن احلـصانة وأنـ      مل تع 

ويــسري ذلــك علــى األوبئــة الــشاملة وعلــى غريهــا ممــا نواجهــه حاليــا مــن التحــديات يف جمــال  
  .الصحة العاملية

وبــاء شــامل أي  وتعمــل منظومــة األمــم املتحــدة علــى االســتعداد الحتمــاالت تفــشي  - ١٠١
على مدى األعوام املاضية، شرعت املنظومة يف التخطيط املـسبق، وشـجعت علـى              ف .ومواجهته

 األمـراض، ودعـت     تفشيكفالة الشفافية يف تبادل املعلومات واالستخبارات اآلنية بشأن حالة          
ــني            إىل االســتثمار يف نظــم قويــة للــصحة العامــة، وســعت إىل إقامــة شــراكات متينــة فيمــا ب
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وقـد أسـفرت تلـك التـدابري عـن حتـسن هائـل يف قـدرتنا                 . طـوعي القطاعات اخلاص والعـام والت    
  . وما يستجد منهامراضاأل انتشارعلى مواجهة ما جيد من حاالت 

الـيت  إىل املـشاكل األكثـر عموميـة        تنظـر املنظمـة      ، هو أبعد من تفشي اإلنفلونزا     وفيما - ١٠٢
 ةوثيقــشاكل بــصفة املــلــك ترتبط تــو.  تــوفري الرعايــة الــصحية علــى الــصعيد العــاملي تكمــن يف

فالعامل األكثـر صـحة هـو عـامل         . التقدم احملرز يف جمال التنمية وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية        ب
  .عدالأمنا وأفضل وأكثر 

أحـد   وأمهيـة بالغـة يف هـذا املـسعى احلاجـة إىل االهتمـام بـصحة األم، وهـ                  ب يتسم ومما   - ١٠٣
ــداف اإلمنائيــة لأللفيــة   ــا أنــه  األه ــق يف  يف تقدمــه يواكــبال هــدف ، كم بقيــة تلــك   مــا حتق

ع تــفــاملرأة تتم. فــصحة األم تعتــرب مؤشــرا بــالغ األمهيــة لــصحة أي دولــة وازدهارهــا. األهــداف
بأمهية حمورية يف بناء رأس املال اإلنتاجي واالجتماعي، فهي توفر القـوى العاملـة وتوثـق ُعـرى                  

ألسر املمتدة الـيت مـن غـري ذلـك تقـع            اجملتمعات، وكثريا ما حتمل على عاتقها مسؤولية رعاية ا        
  .للفقر املدقعفريسة 
الوقايـة مـن    جمال  وعلى مدى السنوات القليلة املاضية، شهدت املنظمة تقدما هاما يف            - ١٠٤

، وعـالج   والسل واملالريا ) اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /فريوس نقص املناعة البشرية   
 فيمـا بـني أصـحاب املـصلحة املتعـددين، الـيت أُقيمـت               وثبتت فعالية الـشراكات   . تلك األمراض 

ورمبا يصبح القضاء على وفيات املالريـا، علـى سـبيل املثـال،             . من أجل مواجهة تلك األمراض    
  .واقعا قريب املنال

وجيب علينا مواصلة التصدي لطائفة من األمراض الـيت تـصيب يف املقـام األول فقـراء                  - ١٠٥
وجيـب  . ى السواء، وال سـيما األمـراض املهملـة باملنـاطق املداريـة       العامل يف اجلنوب والشمال عل    

، وال ســيما أمــراض عالجهــاعلينــا أيــضا أن نوجــه اهتمامنــا إىل الوقايــة مــن األمــراض املزمنــة و
ومـن  . القلب والسكتة الدماغية والسكري والسرطان، اليت تعد أكرب مسببات الوفـاة يف العـامل             

 اليت تواجه الصحة، لن نـتمكن مـن حتـسني أسـباب املعيـشة             دون التركيز على تلك التهديدات      
  .ومواصلة إطالة أمد متتع اإلنسان بصحته

فـض امليزانيـات املخصـصة      كـان هنـاك ميـل مـا خل        ويف األزمة االقتصادية احلالية، رمبـا        - ١٠٦
وسيكون ذلك خطأ أخالقيـا وذا أثـر عكـسي مـن     . للصحة واحلد من اخلدمات املتاحة للفقراء  

فاالســتثمار يف الرعايــة الــصحية لــه آثــار إجيابيــة هائلــة علــى رفــاه البلــدان  .  االقتــصاديةالناحيــة
  . اقتصاديا واجتماعيا يف احلاضر وبعد عقود يف املستقبل
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ــد و - ١٠٧ ــاء جــرى ق ــك املواضــيع و   انتق ــن تل ــد م ــصيلهاالعدي ــوزاري  تف  يف االســتعراض ال
فيـذ األهـداف وااللتزامـات املتفـق        تن: ٢٠٠٩ لعـام    السنوي للمجلس االقتصادي واالجتمـاعي    

وتتطلــع املنظمــة قــدما ملواصــلة . عليهـا دوليــا فيمــا يتعلــق بالـصحة العامــة علــى الــصعيد العـاملي   
حاليـا مـن أجـل عـامل يتمتـع          تستخدمها  احلوار هبدف املساعدة على صقل االستراتيجيات اليت        

  .بصحة أفضل
  

  مكافحة اإلرهاب  - جيم  
 أحد التحديات العاملية اليت جيب مواجهتـها إن كـان لنـا أن              تشكل مكافحة اإلرهاب   - ١٠٨

ــة    ن ــن والتنمي ــسالم واألم ــسوده ال ــستقبل ي ــع مب ــد اعتمــدت يف    . تمت ــة ق ــة العام ــت اجلمعي وكان
، استراتيجية األمم املتحدة العامليـة ملكافحـة اإلرهـاب،          ٦٠/٢٨٨ القرار   ٢٠٠٦سبتمرب  /أيلول

لظـروف املؤديـة إىل انتـشاره، مـع احلفـاظ علـى              خطة ملموسـة ملكافحـة اإلرهـاب وا        اباعتباره
هــا ، جــددت اجلمعيــة العامــة التزام  ٢٠٠٨ســبتمرب / ويف أيلــول.حقــوق اإلنــسان ضــرورات 
جهـود جـادة علـى الـصعد الـوطين واإلقليمـي والـدويل              بـذل   وهنـاك حاجـة إىل      . باالستراتيجية

  .كاملالستراتيجية بأسلوب شامل ومتاتنفيذ ستمرار والشعيب من أجل كفالة ا
، حثت الدول األعضاء األمني العـام علـى وضـع الترتيبـات             ٢٠٠٨سبتمرب  /ويف أيلول  - ١٠٩

 الالزمة إلضفاء الطابع املؤسسي علـى فرقـة العمـل املعنيـة بالتنفيـذ يف جمـال مكافحـة اإلرهـاب                    
ــة تنــسيق جهــود مكافحــة اإلرهــاب     التابعــة لألمــم املتحــدة  ، وهــي جهــاز أُنــشئ هبــدف كفال

ــساقها فيمــ  ــم املتحــدة     وات ــة األم ــات داخــل منظوم ــني خمتلــف الكيان ــة   (ا ب ــة العام ــرار اجلمعي ق
واستجابة لذلك الطلب، نقل األمني العـام قاعـدة عمليـات فرقـة العمـل إىل إدارة        ). ٦٢/٢٧٢

جديد لفرقة العمل، حيث سيواصل العمل بأسـلوب        متفرغ  ن رئيس   وسيعيَّ. الشؤون السياسية 
نـات األعـضاء يف فرقـة العمـل، مبـا فيهـا أجهـزة جملـس األمـن                   منسق مع الدول األعضاء والكيا    

  . املعنية مبكافحة اإلرهاب
، حددت فرقـة العمـل       العاملية ملكافحة اإلرهاب   ويف املساعدة على تنفيذ االستراتيجية     - ١١٠

 علــى قيمــة مــضافة مــن التعــاون جمــاالت عمــل شــاملة لقطاعــات متعــددة ميكــن فيهــا احلــصول 
القــضايا تلــك  مثانيــة يــدور عملــها حــول ةملــاوهنــاك أفرقــة ع. قــة العمــلبــني كيانــات فر فيمــا

تـــسوية الرتاعـــات ومنـــع ) ب(املـــساعدة املتكاملـــة ملكافحـــة اإلرهـــاب؛ ) أ(: ، وهـــيالـــشاملة
ــشوهبا؛  ــاهتم؛    )ج(ن ــراز معان ــدمار   ) د(دعــم ضــحايا اإلرهــاب وإب ــع اهلجمــات بأســلحة ال من

ــشامل والتــصدي هلــا؛   ــل  ) هـــ(ال مواجهــة اســتخدام اإلنترنــت  ) و(اإلرهــاب؛ التــصدي لتموي
محايـة حقـوق اإلنـسان يف       ) ح(تعزيز محاية األهـداف املعرضـة للخطـر؛         ) ز(ألغراض إرهابية؛   



A/64/1
 

09-44387 26 
 

وكانــت أحــدث إحاطــة قدمتــها فرقــة العمــل عــن عملــها للــدول    . ســياق مكافحــة اإلرهــاب 
  .٢٠٠٩مارس /األعضاء يف آذار

 نـدوة دوليـة عـن دعـم ضـحايا      ةاملاضـي الـسنة  ام عقد األمني العـ ، عملهذا ال يف إطار   و - ١١١
اإلرهاب، مجعت ضـحايا وخـرباء وممـثلني عـن الـدول األعـضاء واملنظمـات اإلقليميـة واجملتمـع                

منتـدى  ومثلـت  وأضفت الندوة طابعا إنـسانيا علـى ضـحايا اإلرهـاب     . ووسائط اإلعالماملدين  
  .  الضحايالتبادل أفضل املمارسات ومناقشة اخلطوات امللموسة ملساعدة

ألمـم املتحـدة بأدوارهـا، فـإن اجلانـب          منظومـة ا  وبينما تضطلع فرقة العمـل وكيانـات         - ١١٢
. ة والـشعبي  ة واإلقليميـ  ةاألكرب من تنفيذ االستراتيجية جيـب أن ُيـضطلع بـه علـى الـصعد الوطنيـ                

ــشراكات         ــة إىل توســيع نطــاق ال ــود الرامي ــادة اجله ــة حــني تنظــر للمــستقبل زي ــع املنظم وتتوق
عزيزها بني الدول األعضاء، ومنظومة األمم املتحدة، واملنظمـات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة،              وت

  .واجملتمع املدين
  

  نزع السالح وعدم االنتشار  -دال   
ــا - ١١٣ ــشامل، وال ســيما       م ــدمار ال زال العــامل يواجــه خمــاطر نامجــة عــن وجــود أســلحة ال

حيـازة اجلهـات مـن غـري الـدول واإلرهـابيني            األسلحة النووية، وانتشارها اجلغـرايف، واحتمـال        
زال  رغـم حتقيـق بعـض اإلجنـازات يف ميـدان األسـلحة التقليديـة، مـا                ووعالوة على ذلك،    . هلا

لــذين يتــسببان يف زعزعــة االســتقرار يــشكالن هتديــدا   لتــراكم األســلحة التقليديــة وانتــشارها ا 
  . خطريا أمنيا
وقـد  .  خلـو العـامل مـن األسـلحة النوويـة     وهناك زخم متزايد مشجع حنو حتقيق هدف     - ١١٤

 بـل مشلـت     ،جتسد هذا الزخم يف طائفة متنوعة من املبادرات اليت مل تقتصر على اجملتمـع املـدين               
وتـبني هـذه اجلهـود طريـق        . الدول احلائزة لألسلحة النوويـة وغـري احلـائزة هلـا علـى حـد سـواء                
قـد قوبـل    و. ز تقـدم حقيقـيني    اخلروج من انقـسامات ومجـود املاضـي حنـو إجـراء حـوار وإحـرا               

 بــشكل خــاص التفــاهم املــشترك علــى اتفــاق متابعــة ملعاهــدة ختفــيض األســلحة          بالترحيــب
يوليه يف موسكو بـني الـرئيس بـاراك         /االستراتيجية الذي انبثق عن احملادثات اليت جرت يف متوز        

لـزم قانونـا    وسيتـضمن االتفـاق اجلديـد القابـل للتحقـق وامل          . أوباما والرئيس دميتري ميدفيـديف    
  . اختفيضات كبرية يف عدد الرؤوس احلربية النووية االستراتيجية ونظم إيصاهل

ة بــعلــن عــن أن التجرفقــد أُ. وهنــاك حتــديات تتطلــب اختــاذ إجــراءات عامليــة عاجلــة   - ١١٥
 ٢٠٠٩مــايو / أيــار٢٥النوويــة الثانيــة الــيت قامــت هبــا مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة يف 

ت جملــس األمــن ذات الــصلة باملوضــوع واملعــايري الــيت اكا واضــحا وخطــريا لقــرارتــشكل انتــها
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وأبـرز هـذا احلـدث احلاجـة امللحـة إىل بـدء             . وضعتها معاهدة احلظر الشامل للتجـارب النوويـة       
  . نفاذ معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية

وجيـب أن تـستمر   . سالميةزال هناك قلق إزاء الربنامج النووي جلمهورية إيران اإل   وما - ١١٦
وتتحمـل مجهوريـة إيـران اإلسـالمية     . اجلهود الرامية إىل البحث عن حل سلمي للمسائل املعلقة    

   .النووي  الطابع السلمي اخلالص لربناجمهامسؤولية تنفيذ تدابري كفيلة بإجياد الثقة يف
رتع الــسالح  األمــني العــام بإجيــاز خطتــه لــعــرضأكتــوبر املاضــي، /ويف تــشرين األول - ١١٧

وشــجع الــدول احلــائزة لألســلحة النوويــة علــى القيــام بتخفيــضات  . املتكونــة مــن مخــس نقــاط
اهتا النوويـة، وأبـرز ضـرورة أن تفـضي اجلهـود اجلديـدة إىل بـدء نفـاذ معاهـدة                     نأخرى يف ترسا  

احلظــر الــشامل للتجــارب النوويــة، وأكــد أن مــؤمتر نــزع الــسالح جيــب أن يبــدأ املفاوضــات     
ــة  ــشطارية دون شــروط مــسبقة  املتعلق ــواد االن ــار. مبعاهــدة امل ــزع   /ويف أي ــايو، متكــن مــؤمتر ن م

الــسالح مــن التوصــل إىل اتفــاق بــشأن برنــامج عملــه، فــأهنى بــذلك حالــة اجلمــود الــيت شــلت  
  . ألكثر من عقد  برتع السالحاملعنيةتقريبا هيئة التفاوض املتعددة األطراف الوحيدة يف العامل 

لية استعراض معاهدة عدم انتشار األسـلحة النوويـة جـزءا مـن التقـدم       واسترجعت عم  - ١١٨
 وهناك توقعات بأن تـستمر الـدول األطـراف يف االعتمـاد علـى               ،٢٠٠٥الذي خسرته يف عام     

  . ٢٠١٠عاهدة يف عام املالزخم اإلجيايب حنو عقد مؤمتر ناجح الستعراض 
جتار باألسـلحة الـصغرية واألسـلحة       زالت مكافحة اال   ويف جمال األسلحة التقليدية، ما     - ١١٩

وتـدعو املنظمـة الــدول األعـضاء إىل التفـاوض واعتمــاد     . اخلفيفـة أولويـة مـن أولويــات املنظمـة    
مـن عـدم    معاهدة ملزمة قانونا بشأن استرياد األسلحة التقليدية وتصديرها ونقلـها علـى أسـاس     

 ،سالم ونـزع الـسالح يف أفريقيـا   وستواصل مراكز األمم املتحدة اإلقليمية لل   . التمييز والشفافية 
 وأمريكا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب تـوفري اخلـربة والـدعم الفعـال            ،وآسيا واحمليط اهلادئ  

لبناء قدرات الدول كل يف منطقتها على مكافحة آفة العنف املسلح والقضاء على االجتار غـري                
  . املشروع باألسلحة

ــارس /وحلــت يف آذار - ١٢٠ ــذكرى٢٠٠٩م ــام     ال ــة حظــر األلغ ــاذ اتفاقي ــدء نف  العاشــرة لب
وكان التقدم احملـرز حـىت اآلن مـثريا لالنتبـاه مـن حيـث وصـم اسـتخدام هـذه                     . املضادة لألفراد 

زال يـتعني القيـام بـالكثري لتحقيـق هـدف خلـو العـامل مـن                  األسلحة وحظر نقلها، رغـم أنـه مـا        
 -قيـة الـذخائر العنقوديـة اجلديـدة         اتفاوستواصل املنظمة دعم    . األلغام األرضية املضادة لألفراد   

.  للتــبكري ببــدء نفاذهــا- ٢٠٠٨ديــسمرب /األولالــيت فــتح بــاب توقيعهــا يف أوســلو يف كــانون 
كمــا تــشجع علــى اختتــام املفاوضــات املتعلقــة بالــذخائر العنقوديــة يف ســياق االتفاقيــة املتعلقــة  
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ــشترك ا    الســلحة األب ــى حنــو م ــزز عل ــا تكمــل وتع ــة باعتباره ــة  تقليدي ــضية إىل اتفاقي ــة املف لعملي
  . الذخائر العنقودية

ومن املرجح أن يتيح العـام املقبلـة فرصـة سـاحنة إلحـراز تقـدم ملمـوس يف جمـال نـزع               - ١٢١
معايري نـزع الـسالح وعـدم    فعالية  وعلينا أن نتعاون على احلفاظ على       . السالح وعدم االنتشار  

  . دويل على السواءالوطين ولى الصعيدين العاالنتشار وتعزيزها، كي يسود األمن واالستقرار 
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  الفصل الرابع
  إنشاء أمم متحدة أقوى    

  
ــه          - ١٢٢ ــن أولويات ــة م ــل اإلصــالح أولوي ــأن جيع ــصبه ب ــوىل من ــدما ت ــام عن تعهــد األمــني الع

 والتـصدي  النـاس احتياجـا  وإذا كان املراد هو جناح األمـم املتحـدة يف مـساعدة أشـد             . الرئيسية
ية عن طريق تـوفري املنـافع العامليـة، فعليهـا أن تعمـل علـى حتـسني وترشـيد سـري          للتحديات العامل 

 اإلصــالحات ترمــيويف حــني . عمــل املنظمــة مــن خــالل تعزيــز املــساءلة والــشفافية والكفــاءة  
احلالية إىل حتقيق أقصى استفادة من أداء املنظمة، فإن مشاركة الدول األعضاء وتقـدمي دعمهـا                

ــوائم   وجيــ.  لتحقيــق هــذه التطلعــات زمــانالبالكامــل وبنــشاط  ــدول األعــضاء أن ت ب علــى ال
واقعي وتـوفري املـوارد الالزمـة بعـد ذلـك لبلـوغ       الـ تقيـيم  التقدمه من طلبات إىل املنظمـة مـع       ما

زال ينتظرنــا عمــل كــثري إذا أردنــا إدخــال التحــسينات الــضرورية علــى   ومــا. األهــداف املعلنــة
نات لن خنضع للمساءلة التامة من بعـضنا بعـضا ومـن         فبدون هذه التحسي  . اهلياكل والسياسات 

  .مواطين العامل الذين حنن يف خدمتهم
  

األمانة العامة واآللية احلكومية الدولية واالتساق على نطـاق املنظومـة والتعـاون               -ألف   
  مع املنظمات اإلقليمية

، أي األمانـة   هلـا عناصـر املكونـة  ال تعمـل كـي تعمـل األمـم املتحـدة بفعاليـة، جيـب أن       ل - ١٢٣
 اروعلـى مـد   .  بـسالسة  مع بعضها البعض  العامة واآللية احلكومية الدولية واملنظمات اإلقليمية،       

 جوهرهـا العام املاضي، وبالتعاون مع الدول األعضاء، ظلت املنظمة تعمل جبد من أجل تعزيـز               
  .الذي يربط بني أجزائهانسيج الوبناء 

  
  األمانة العامة  -  ١  

ب ، فيجـ  من أجل أشد الناس احتياجا    ألمانة العامة أن حتقق نتائج      وقع من ا  ُيتإذا كان    - ١٢٤
ة ومرنـة قـادرة علـى دعـم بـرامج يتزايـد طابعهـا التنفيـذي            ؤأن يكون لديها إدارة عصرية وكفـ      

وكجزء من اإلصالحات املقترحة، استهل األمني العـام مبـادرة اسـتراتيجية لتخطـيط              . وامليداين
جتذاب الكفاءات اجلديدة وإتاحة قدر أكرب من فرص التنقل والتطـوير          القوة العاملة ترمي إىل ا    

، وافقـت اجلمعيـة العامـة علـى     ٢٠٠٨ديـسمرب  /ويف كانون األول . الوظيفي للموظفني احلاليني  
االستعاضــة عــن اهليكــل التعاقــدي املرهــق بإطــار مبــسط ومواءمــة شــروط اخلدمــة علــى نطــاق   

تعزيـز الركيـزة اإلمنائيـة      باملتعلـق   قرار اجلمعية العامة     يستحقو) ٦٣/٢٥٠القرار  (األمانة العامة   
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 الــيت جيــري اســتغالهلاالترحيــب كــثريا بــالنظر إىل القــدرات ) ٦٣/٢٦٠القــرار (لألمانــة العامــة 
  .بإفراط حاليا

إال أن إصــالح املــوارد البــشرية وحــدها غــري كــاف لكفالــة حتقيــق النتــائج يف الوقــت   - ١٢٥
تركـز  تبسيط إجراءات عمل األمانة العامة وترسيخها بقوة يف ثقافـة          وينبغي  . املناسب وبفعالية 

 ٢٠٠٨ديــسمرب /وحتقيقــا هلــذه الغايــة، أذنــت اجلمعيــة العامــة يف كــانون األول . العمــالء علــى
 الـذي سـيعيد تـصميم ودمـج     Umoga“ أوموجـا ”مبشروع ختطيط املوارد يف املؤسسة املـسمى     

وســيعمل . مانــة العامــة وعمليــات حفــظ الــسالم العمليــات اإلداريــة األساســية علــى صــعيد األ 
علـى أفـضل املمارسـات املقبولـة، علـى تعزيـز قـدرة              فيـه   لتقـدمي اخلـدمات يعتمـد       مـنقح   منوذج  

 عـن طريـق حتـسني الطريقـة الـيت تـدبر هبـا ماليتـها                 ،فعاليةزيد من ال  املنظمة على تنفيذ واليتها مب    
ملوارد املتـــصلة بـــااملركـــزي وخـــدماهتا هتا ولوجـــستياهتا ودعمهـــا اومـــشترياهتا وسلـــسلة إمـــداد

 ،بالفعل عددا مـن اإلصـالحات املتعلقـة باملـشتريات         املنظمة  ويف نفس الوقت، نفذت     . البشرية
لبنــاء القــدرات الــذي ســيدعم ) Lean Six Sigma (“لــني ســيكس ســيغما”وكــذلك برنــامج 

  . اإلدارات يف تنفيذ اإلصالحات اإلدارية
ة العاملية حتديا فريدا من نوعه هذا العام أمام ضمان التمويـل            وتطرح األزمة االقتصادي   - ١٢٦

علـى مقترحـات امليزانيـة لفتـرة        األزمـة   فقـد أثـرت      .الالزم لألمانـة العامـة لالضـطالع بواليتـها        
واملنظمـة ملتزمـة    . جعلت إصالح عملية امليزانية أولوية أشد إحلاحـا       و ٢٠١١-٢٠١٠السنتني  

لى دعم الدول األعـضاء ملـساعدهتا يف كفالـة أن جتـرى مناقـشة               بتعزيز عملية امليزانية وتعتمد ع    
ــسب  ــة يف وقــت أن ــا      ،للميزاني ــيت ميكــن هب ــة ال ــى الكيفي ــرارات عل ــة صــنع الق  وأن تركــز عملي

  .  املوارد على أفضل وجه من أجل حتقيق النتائجاستغالل
ــائج يف كــل مــستوى مــن   تطــويرواألمــني العــام مــصمم علــى   - ١٢٧ ــة تركــز علــى النت   ثقاف

ــا و   ــداء مــن اإلدارة العلي ــرادى املــوظفني وصــوال إىل مــستويات املنظمــة، ابت ــام  . ف ويف هــذا الع
 لبيـان   ٢٠٠٨شر تقييم أداء كل مسؤول من كبـار املـسؤولني اإلداريـني يف عـام                وألول مرة، نُ  

أن حتقيق النتائج املنشودة وتعزيز املساءلة والشفافية أمران حموريـان خلطـة إصـالح اإلدارة الـيت                 
  . تعتمدها املنظمة

وجــرى أيــضا تعزيــز املــساءلة عــن طريــق إدخــال نظــام جديــد إلقامــة العــدل ملعاجلــة     - ١٢٨
وسـتوفر  . الداخليـة يف األمـم املتحـدة بطريقـة أكثـر كفـاءة ومهنيـة               املنازعات واملسائل التأديبية  

ة لألمـم   حمكمتان جديدتان، مهـا حمكمـة األمـم املتحـدة للمنازعـات وحمكمـة االسـتئناف التابعـ                 
  .  التوصل إىل تسوية غري رمسيةيتعذر فيهاليت املتحدة، استعراضا قضائيا للحاالت ا
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وسـيعمل هـذا    . وجيري حاليا بالفعل تنفيذ املخطط العـام لتجديـد مبـاين مقـر املنظمـة               - ١٢٩
 ةسببنـ  وسيـسفر عـن ختفـيض    ، مخـس سـنوات علـى حتـديث مرافقنـا         على مدى  املمتداملشروع  

 ومـن  ،بيئـة عمـل أفـضل   هيئ وسـي .  مقارنـة باألوضـاع احلاليـة    اسـتهالك الطاقـة   يف املائة يف ٥٠
  . املتوقع أن يشجع على االبتكار وحتسني األداء

  
  اآللية احلكومية الدولية  -  ٢  

إذا كانت األمانة العامة تؤدي دور القلب، فإن اهليئـات التـشريعية املختلفـة واهليئـات                 - ١٣٠
وميـة الدوليـة تـؤدي دور الـشرايني واألعـصاب الـيت تنقـل دم                الـيت تـشكل اآلليـة احلك      األخرى  

ويف العـام املاضـي، واجهـت اجلمعيـة العامـة وجملـس األمـن واجمللـس                 . وطاقة احلياة إىل املنظمـة    
ــة، حتــديا إضــافي  ،االقتــصادي واالجتمــاعي متثــل يف ا  باإلضــافة إىل أنــشطتهم املتنوعــة االعتيادي

  .  العامليةالتصدي لألزمة املالية واالقتصادية
وأدت اجلمعية العامة دورا مهما يف تشجيع احلوار وزيادة وعي اجلمهـور مـن خـالل                  - ١٣١

 وعلــى كفــاءة الطاقــة ،مناقــشات مواضــيعية تفاعليــة بــشأن األزمــة املاليــة وأثرهــا علــى التنميــة  
بـني  وقد ساعدت هذه املناقشات يف إجياد توافق آراء فيما          . ومصادر الطاقة اجلديدة واملتجددة   

  .  السياساتعلى صعيدالدول األعضاء بشأن االستجابات 
وهبــدف إتاحــة مزيــد مــن فــرص التبــادل املباشــر لــآلراء بــني األمانــة العامــة والــدول      - ١٣٢

املتمثلـة يف  املـستقرة  املمارسـة   العمـل ب األعضاء وتعزيز الشفافية واملساءلة، واصـل األمـني العـام     
  . أنشطتهإحاطة اجلمعية العامة دوريا بأحدث 

، قـررت اجلمعيـة العامـة عقـد استعراضـها الـشامل             ٢٠٠٨ديسمرب  /ويف كانون األول   - ١٣٣
اليت تضطلع هبا منظومـة األمـم املتحـدة مـن أجـل التنميـة كـل أربـع سـنوات                     نفيذية  التلألنشطة  

وهذا تطور حممود ألنه سيمنح منظومة األمـم املتحـدة مزيـدا مـن       . بدال من كل ثالث سنوات    
  . تركيز على تنفيذ التوصياتالوقت لل
وغلبت الرتاعات فيما بني الدول والتهديدات اإلرهابية والقرصـنة واالنتـشار النـووي            - ١٣٤

ويف حماولـة للتـصدي هلـذه التحـديات املعقـدة، اتبـع جملـس              . على جـدول أعمـال جملـس األمـن        
فـظ الـسالم وبنـاء    األمن بشكل متزايد هنجا متعدد األبعاد يركز على الوقاية وصنع السالم وح    

  . السالم بوصفها عناصر مترابطة ويكمل بعضها بعضا
 العام املاضي، عملـت األمانـة العامـة علـى تيـسري عـدد مـن بعثـات جملـس                     اروعلى مد  - ١٣٥

األمن، وتعاونت مع الدول األعضاء على حتسني فعالية اهليئـات الفرعيـة وأفرقـة اخلـرباء التابعـة                  
وكجـزء مـن مبـادرة ترمـي إىل     . اء اجمللس املنتخبني حـديثا   للمجلس، وساعدت يف توجيه أعض    
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 إحراز تقدم فيما يتعلق باملـسائل        أيضا زيادة الشفافية وتبادل املعلومات، واصلت األمانة العامة      
التقنية، مبا يف ذلك نشر املعلومـات احليويـة لتنفيـذ الـدول األعـضاء تـدابري اجلـزاءات اإلجباريـة           

ــن، و   ــيت يفرضــها جملــس األم ــى نطــاق أوســع وأ  ال ــك عل ــسر اســتخداما ذل ــدمي  ي ، وكــذلك تق
  . شطته إىل الدول غري األعضاء يف اجمللسأنعلومات عن برامج جملس األمن وامل

وتتابع املنظمـة باهتمـام اجلهـود الـيت يبـذهلا جملـس األمـن للتعـاون مـع اجلمعيـة العامـة                        - ١٣٦
واملنظمة علـى ثقـة بـأن       . األمنتبسيط أساليب عمل جملس     لواجمللس االقتصادي واالجتماعي و   

  . جملس األمن سيعزز ما حتقق من مكتسبات وسيواصل السري قدما
وينظر األمـني العـام إىل إصـالح جملـس األمـن كجـزء مـن اجلهـود اجلاريـة الراميـة إىل                        - ١٣٧

.  مـن حيـث األداء      أوسع من حيـث التمثيـل وأكثـر كفـاءة          ،جعل هذا اجلهاز الذي ال غىن عنه      
ــو و  علـــى احملافظـــة علـــى الـــزخم والـــدخول يف عمليـــة       األعـــضاءفـــة الـــدول يـــشجع كاهـ

  . مثمرة تفاوض
التفكري املتعلـق   ب اقدمالدفع  وتقدر املنظمة مسامهة اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف         - ١٣٨

أســفر االجتمــاع الرفيــع املــستوى للمجلــس  فقــد .باألزمــة العامليــة واالقتــصادية ومتويــل التنميــة
جتمـاعي مـع مؤسـسات بريتـون وودز ومنظمـة التجـارة العامليـة ومـؤمتر األمـم                   االقتصادي واال 

املتحـــدة للتجـــارة والتنميـــة عـــن نـــواتج مهمـــة ملـــؤمتر األمـــم املتحـــدة املتعلـــق باألزمـــة املاليـــة   
  . ٢٠٠٩يونيه / يف حزيرانالذي عقدواالقتصادية العاملية وتأثريها يف التنمية 

ــصادي واالج   - ١٣٩ ــس االقت ــدم اجملل ــة     وق ــصحة العاملي ــة ال ــا خلط ــا مهم ــضا دعم ــاعي أي . تم
، شــجع “مــال اخلرييــة وخطــة الــصحة العامليــةاألع” عــنمناســبة خاصــة تنظــيم وباإلضــافة إىل 

ــة  ةمخــسعقــد اجمللــس  ــدان   اجتماعــات إقليمي ــشتقودهــا البل ــة  أب ــل الرعاي ن اســتراتيجيات متوي
 ومكافحـة فـريوس نقـص    ، والتصدي لألمـراض غـري املعديـة       ،الصحية، وتعزيز التثقيف الصحي   

اســـتغالل تكنولوجيـــا املعلومـــات واالتـــصاالت يف قطـــاع  وتـــشجيع ،اإليـــدز/املناعـــة البـــشرية
 ٢٠٠٩وســامهت هــذه االجتماعــات يف إعــداد االســتعراض الــوزاري الــسنوي لعــام   . الــصحة

 الـصحة العامـة   تنفيذ األهداف وااللتزامـات املتفـق عليهـا دوليـا فيمـا يتعلـق ب              ”املتعلق مبوضوع   
  .“على الصعيد العاملي

  
 االتساق على نطاق املنظومة  -  ٣  

 وقـرار اجلمعيـة العامـة       ،٢٠٠٧ الـذي أجـري عـام        االستعراض الشامل للسياسات  إن   - ١٤٠
واملشاورات غري الرمسيـة اجلاريـة مـع الـدول األعـضاء بـشأن االتـساق علـى نطـاق                   ،  ٦٢/٢٧٧
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جهودنـا الراميـة إىل جعـل األمـم املتحـدة           يف  هبـا   نـسترشد    ال تزال هـي األدوات الـيت         ،املنظومة
 .أكثر اتساقا وكفاءة وفعالية على الصعد القطرية واإلقليمية والعاملية

 علـى   “وحـدة األداء  ”فذ فيها مبادرة    َنويوجه التقدَم احملرز حىت اآلن يف البلدان اليت تُ         - ١٤١
البلـدان  تـشهد   و. هأمـور زمـام    احلكومـات الوطنيـة   تتـوىل   نطلق من القاعدة    ي  هنجٌ سبيل التجربة 

ملــساعدة اعلــى ســيطرةً حكوميــة أكــرب الــيت ُتنفــذ فيهــا املبــادرة املــذكورة علــى ســبيل التجربــة  
بــادرات األمــم ملأوثــق مواءمــةً ؛ و الــيت تقــدمها األمــم املتحــدة علــى الــصعيد القطــري  اإلمنائيــة
امليزنـة  ة املوحدة وأطر    ألولويات الوطنية نظرا لزيادة اتساق وتبسيط الربجمة القطري       مع ا املتحدة  

وفـورات يف التكـاليف بفـضل       عـالوة علـى      مكاسب ناجتة عن زيادة الكفاءة       َقاملشتركة؛ وحتقُ 
ربات االســـتفادة مـــن خـــن إمكانيـــة ترشـــيد ومواءمـــة ممارســـات تـــسيري العمـــل؛ وحتـــُسزيـــادة 

قيـادات أفرقـة    متتـع   ويف امليـدانني الفـين والـتقين؛ و       عـايري   الوكاالت غري املقيمة يف جمـال وضـع امل        
يبـدو واضـحا     و .بالصالحيات الالزمة ألداء وظائفهـا     املنسق املقيم نظام  /األمم املتحدة القطري  

ــدان ت  أن  ــك البلـ ــة تلـ ــا يف   جتربـ ــازا هامـ ــد إجنـ ــياق عـ ــود سـ ــالح األمـــم   اجلهـ ــة إىل إصـ الراميـ
 .وتعزيزها املتحدة

 مـن خـالل     ، وذلـك  ا ويقدم جملـس الرؤسـاء التنفيـذيني إىل البلـدان دعمـا أكثـر تنـسيق                - ١٤٢
، تـها ومواءم على اتـساق الـسياسات، وإدارة ممارسـات تـسيري العمـل     تركز دعائمه الثالث اليت   

ني لعمليـة   كَني املـشارِ  وقد أثرى عمل الرئيسَ   . وتوفري اإلرشاد واألدوات على الصعيد التشغيلي     
 ، املتعلق بالتمويـل   املتابعة التشاورية بشأن االتساق على نطاق املنظومة احلوار احلكومي الدويل         

وهـذه اجلهـود املبذولـة علـى صـعيد أسـرة       .  ومتكـني املـرأة  ، واملـساواة بـني اجلنـسني     ،واحلوكمة
 باألسس اليت متكن املنظمة مـن العمـل          متدنا األمم املتحدة ومن خالل العملية احلكومية الدولية      

 .ءمبزيد من الفعالية لتلبية االحتياجات اإلمنائية املعقدة للدول األعضا
  

 التعاون مع املنظمات اإلقليمية   -  ٤  

أمهيـــة إقامـــة الـــشراكات مـــع احلاليـــة األزمـــة املاليـــة واالقتـــصادية أبـــرزت تـــداعيات  - ١٤٣
يف املنظمــات اإلقليميــة وحــشد املــوارد املــشتركة، وســلطت الــضوء علــى الفــرص الــساحنة          

 . اجملال هذا

ألفريقـي ضـمن إطـار الربنـامج العـشري          ويعد تعزيز شراكة األمم املتحدة مع االحتاد ا        - ١٤٤
تقريـر بـرودي     يفومـن شـأن التوصـيات الـواردة         . قـصوى الولوية  باأل يتسملبناء القدرات أمرا    

)S/2008/813 بشأن السبل العملية لدعم عمليات حفظ السالم الـيت يقـوم هبـا االحتـاد               ) ، املرفق
املبذولة للتصدي لتحـديات الـسالم      األمم املتحدة أن تسهم يف اجلهود       املأذون هبا من    األفريقي  
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 باألمانــة العامــةإدارة الــشؤون الــسياسية  املــشاورات بــني مكاتــب كمــا أن .واألمــن يف القــارة
مع اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقـي واجلماعـة االقتـصادية     القائم  والتعاون   واالحتاد األفريقي 

 افرصـ تـوفر   ومنع نـشوب الرتاعـات      الوساطة  يف جمال   قدرات  البناء  بغرض  لدول غرب أفريقيا    
 .بناء السالم بعد انتهاء الرتاع مث ممتازة لتنسيق وتعزيز جهودنا املشتركة لصنع السالم

ومسح احلوار بني املكاتب الذي جرى يف العام املاضـي بـني األمـم املتحـدة وكـل مـن                     - ١٤٥
م  قـــّييـــة بتبـــادلٍمنظمـــة املـــؤمتر اإلســـالمي وجامعـــة الـــدول العربيـــة ومنظمـــة الـــدول األمريك 

 .أكثر عمقاللمعلومات، وهو يضع األساس لتعاون 

زاد قـد   و.  مـع رابطـة أمـم جنـوب شـرق آسـيا            بصورة وثيقة ويف آسيا، تعمل املنظمة      - ١٤٦
أنـشطتنا  التنسيق وتبادل املعلومات مع الكمنولث ومنتدى جزر احمليط اهلادئ مبـا يتناسـب مـع                

 .٢٠٠٩ام  وأوائل ع٢٠٠٨فيجي يف عام املتعلقة ب

ومشــل . توطيــد صــالت التعــاون بينــها وبــني االحتــاد األورويب  يف املنظمــة اســتمرت و - ١٤٧
 الوسـاطة  بنـاء القـدرات يف جمـايل   مناقشات جارية عـن    إجراء حوار سنوي بني املكاتب و      ذلك

 مع منظمة األمن والتعـاون يف أوروبـا بـسبل منـها           ناتعاوننا  واصلوقد  . وإصالح القطاع األمين  
 .تماع املعقود سنويا لتناول مسائل منع نشوب الرتاعاتاالج

لتعـــاون والـــشراكة بيننـــا وبـــني اهليئـــات اتوطيـــد اســـتمرار وتـــشري هـــذه األمثلـــة إىل  - ١٤٨
إىل مواصــلة تتطلــع واملنظمــة . فيمــا يتعلــق بطائفــة عريــضة مــن األنــشطة     وذلــك  ،اإلقليميــة

 .التعاون هذا
  

 الدوائر اجلماهريية العاملية   - باء  
ــة واألوســاط    ناالتوســع يف شــراكات إن  - ١٤٩  مــع اجملتمــع املــدين وأوســاط األعمــال التجاري

ــة  ــسم  األكادميي ــر يت ــصل       أم ــا يت ــة االبتكــار فيم ــغ قم ــة أن تبل ــد للمنظم ــصوى إذا أُري ــة ق بأمهي
ــسواء   ــى ال ــات عل ــسياسات والعملي ــسر. بال ــادةوي ــام املاضــي شــهد عــددا مــن    ين اإلف ــأن الع  ب

 . اهلامةمع هذه الدوائر اجلماهريية العامليةاملنظمة  تعاونعدت على توطيد املبادرات اهلامة سا
  

 تعزيز الشراكات مع اجملتمع املدين   -  ١  

ــم املتحــدة يف التحــضريات       - ١٥٠ ــدين واألم ــاون بــني اجملتمــع امل ــى التع ــسابقة إلجــراء  جتل ال
فقــد شــارك . اضــيديــسمرب امل/مناقـشة بــشأن التمويــل ألغــراض التنميــة يف شــهر كــانون األول 

 منظمة وشبكة من منظمات وشـبكات اجملتمـع املـدين يف مـؤمتر املتابعـة الـدويل                  ٢٥٠أكثر من   
ــة املعــين باســتعراض تنفيــذ توافــق آراء مــونتريي    . يف الدوحــة بقطــر الــذي عقــدلتمويــل التنمي
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واعتمــد املــؤمتر إعــالن الدوحــة بــشأن متويــل التنميــة الــذي يــشدد علــى دور منظمــات اجملتمــع  
تلـك املنظمـات يف     املـشاركة املـستمرة ل     ويعيـد تأكيـد احلاجـة إىل         ،املدين يف تنفيذ نتائج املـؤمتر     

 . املتابعة عملية

وتعمــل املنظمــة مــع وســائل اإلعــالم التقليديــة واحلديثــة لكــي تــصل إىل املاليــني مــن    - ١٥١
لعـــام العـــاملي  وتقـــدم املعلومـــات إىل الـــرأي ا، يف مجيـــع أحنـــاء العـــاملاملـــشاهدين واملـــستمعني

 بغيــة املــسامهة يف ، وختاطــب هــذه الفئــات مجيعــا،واملنظمــات العامــة ومجاعــات اجملتمــع املــدين 
الـيت  ملـة   احلويف  . تعدديـة األطـراف   الـذي تلقـاه     وتوسـيع نطـاق التأييـد       عامة  تشكيل املواقف ال  

، “٢٠٠٨اعـرف حقوقـك     ”إلقليمي لإلعالم يف بروكسل باسـم       نظمها مركز األمم املتحدة ا    
ويف . بلـدا يف مجيـع القـارات       ٥٥ مشروعا يتعلق حبقـوق اإلنـسان مـن          ٤٢٥ُسلط الضوء على    

اهنـض واعمـل علـى    ”طلقتـها األمـم املتحـدة حتـت عنـوان      ، شارك يف احلملة الـيت أ    ٢٠٠٨عام  
 مليونـا   ٤٣ مجيع أحناء العـامل مقارنـة بــ          من مليون شخص    ١١٦ ما يزيد على     “مكافحة الفقر 

مظــاهر التــضامن هــذه بأمهيــة خاصــة بالنــسبة للجمهــور مــن الــشباب وتتــسم . ٢٠٠٧يف عــام 
 .أن يساعدوا على ترجيح كفة امليزان عند إنشاء حركة عاملية ميكنأن هؤالء  حيث

األثــر  اســم حتــتأطلقــت املنظمــة هــذا العــام مبــادرة جديــدة إلشــراك اجملتمــع املــدين و - ١٥٢
 األمــم املتحــدة ومؤســسات التعلــيم  ، وهــي مبــادرة تــسعى إىل توثيــق الــصالت بــني األكــادميي

 .اجلميلة الفنونالتعليم والطب إىل والعايل يف ختصصات شىت من التكنولوجيا 
  

 األعمالقطاع  أوساط التفاعل مع  -  ٢  

ملحوظــة مــن ُبــذلت علــى الــصعيدين املؤســسي والتــشغيلي جهــود ، يف العــام املاضــي - ١٥٣
ذلــك رغــم اضــطراب املنــاخ االقتــصادي  ، وألعمــالاقطــاع مــع أوســاط فاعــل تعزيــز التأجــل 
فقد استضافت األمم املتحدة للمـرة األوىل منتـدى للقطـاع اخلـاص ُعقـد بـالتزامن مـع                   . العاملي

ويف املنتدى، قدمت قيادات قطـاع األعمـال مـسامهات هامـة            . املناقشة السنوية للجمعية العامة   
ــة لأل     ــداف اإلمنائي ــشأن األه ــة ب ــة الدولي ــشات احلكومي ــى حنــو    يف املناق ــذاء عل ــوافر الغ ــة وت لفي

  علـى  جلـسته املقبلـة   مـع تركيـز       علـى أسـاس سـنوي،      عقـد هـذا املنتـدى     بقـرار   اختاذ  و. مستدام
 .عالمة ملرحلة جديدة على طريق التعاون، هو تغري املناخمسألة 

وعلى الصعيد التشغيلي، كان هناك تطـور مـستمر يف قـدرة املنظمـة علـى العمـل مـع                     - ١٥٤
ــال  ــد  . قطــاع األعم ــع شــبكي جدي ــإطالق موق ــم املتحــدة وقطــاع ا  وب ــال يف شــهر   لألم ألعم

إضـافة إىل ذلـك،     . حسن بشكل ملحوظ للمـشاركة االسـتباقية      سبتمرب، سيتوافر حمفل مُ   /أيلول
أساسـية مـن خـالل االتفـاق العـاملي لألمـم       تعزيز قـضايا   األعمال تعمل على  قطاعفإن أوساط 

 يف أكثـر  مـشارك    ٦ ٥٠٠ضم  يـ  حيـث    ،يـة للـشركات   املتحدة الذي يعد أوسع املبادرات العامل     
  . بلدا١٣٠من 
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 الفصل اخلامس
 خامتة    

  
أن املنظمــة والــدول  املاضــينيالعــام علــى مــدى العــامني ونــصف  كــان مــن الواضــح   - ١٥٥

 تعدديـة   طبيعـة ديد  أمهية حامسة يف حت   ب يتسم إحداث تغيري يف البنية والسياسات       بصدداألعضاء  
دور األمـم املتحـدة يف هـذا اإلطـار اجلديـد يتبلـور              أخـذ   قـد   و. القـرن اجلديـد   هذا  األطراف يف   

 .تدرجييا

 العواقـب   التعامـل مـع   وبدأت األمم املتحدة تظهر علـى الـساحة كـشريك رئيـسي يف               - ١٥٦
املترتبة على األزمة االقتصادية، عن طريق حتديـد الـسكان األشـد فقـرا وضـعفا وتـوفري احلمايـة                  

 اسـتعدادا للتـصدي ألشـد املـسائل صـعوبة الـيت              أيـضا  وتبـدي املنظمـة   . هلم ومناصـرة حقـوقهم    
مطالـب  ولالسـتجابة لل  . تتعلق بتوفري املساعدة اإلنسانية وحفظ السالم يف أكثر املنـاطق مـشقة           

، تعكـف املنظمــة علـى بنــاء قــدراهتا يف    يف األمــم املتحــدةاملتزايـدة مــن جانـب الــدول األعـضاء   
يف جمــايل حقــوق اإلنــسان أمــا . رتاعــات ودعــم بنــاء الــسالمجمــاالت الوســاطة ومنــع نــشوب ال

اهتا علـــى وســـيادة القـــانون، فإهنـــا تعمـــل علـــى تفعيـــل مبـــدأ مـــسؤولية احلمايـــة وتعزيـــز قـــدر  
 .ةنظومامل صعيد

البيئـة اجلديـدة، تعمـل املنظمـة        متيـز   ومن أجل التصدي للتهديدات العاملية الناشئة اليت         - ١٥٧
 اإلجناز فيما يتصل مبجموعة مـن الغايـات العامليـة           على القدرة   لنفسهاتكفل  يف حىت   تكالعلى  
تغـري املنـاخ إىل مـسألة حتظـى باهتمـام           مـسألة   وقد جنحت يف غضون عامني يف حتويـل         . احليوية

، وتتخــذ وســاعدت املنظمــة علــى إحيــاء املفاوضــات باعتمــاد خريطــة طريــق بــايل. قــادة العــامل
 توصـل إليـه العلـم      مـا  ىل اتفاق طموح يتسق مع    نهاغن إ  التوصل يف كوب   لضمانخطوات هامة   

هـي   A (H1N1)نفلـونزا  تفـشي فـريوس اإل  استجابة األمم املتحدة املنـسقة ل كما أن . من حقائق
دليــل علــى التقــدم الــذي أحــرز علــى مــدى الــسنوات الــسابقة لتحــسني االســتجابة للتحــديات 

ال مكافحـة اإلرهـاب، جنحـت    ويف جمـ . العاملية يف جمال الصحة على الصعيدين الوطين والدويل  
كانـت القـوة    املنظمة يف حتقيق توافق تـام لـآلراء بـشأن اسـتراتيجية عامليـة ملكافحـة اإلرهـاب و                  

 .تنفيذهااحملفزة ل

هذه التحـديات الـيت تتزايـد أعباؤهـا ودرجـة تعقـدها، شـرعت املنظمـة مـع                   واجهة  ومل - ١٥٨
ــدول األعــضاء يف اختــاذ خطــوات هامــ    ــة مــ  ال ــز إمكاني ــاة لتعزي ــا  ساءلة أجهزهت ــادة كفاءهت  وزي

يف  اليت أجرهتا حىت تـتمكن       التحسيناتوسوف تستمر املنظمة يف العمل استنادا إىل        . وفعاليتها
 . إليهاوكلة جناز فيما يتعلق بالواليات املزيادة اإلمن نطاق املوارد احملدودة 
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كره علـى األرجـح     ، سـتتذ  ٢٠٠٩عـام   إىل   إذا ما عادت بـذاكرهتا     ،إن األجيال املقبلة   - ١٥٩
 ، علـى الـصعيد العـاملي      االرتيـاح املفـرط   ر انتهاء عقود عدة من التفـاؤل و       ذُكعام حموري محل نُ   

مجـع بـني   عام . وبزوغ عهد جديد يتسم بالرصانة والواقعية يف تناول الشؤون الوطنية والدولية         
 وبـني   يـة لأللفيـة   األهـداف اإلمنائ  علـى طريـق بلـوغ       عاملي وإحراز تقـدم     الرخاء  الالثقة يف حتقيق    

ســتتذكر هــذه األجيــال األزمــات املتعــددة والتحــديات املعقــدة الــيت    . بوحــدة اهلــدفالقناعــة 
دعونـا نأمـل أن تـرى هـذه األجيـال يف            .  وكيفية تصدي اجملتمع العـاملي هلـا       ،اكتنفت هذا العام  

 قـرارا   اختاذ احلكومـات والـشعوب يف مجيـع أحنـاء العـامل             شهد ا تارخيي منعطفا كذلكهذا العام   
. عاجلة مشاكل العامل عن طريـق العمـل احلاسـم         من أجل م  االحتاد  ز جمتمعنا الدويل و   يعزبتواعيا  

 يـي فيـه    العام الذي أعدنا فيه تـشكيل العـامل، إذ حن          ٢٠٠٩دعونا نعمل معا لكي جنعل من عام        
ــائم األمــــن والــــسالم الــــدوليني والتنميــــة املــــستدامة    شــــعلة  األمــــل والتــــضامن وجنــــدد دعــ
  .اإلنسان وحقوق
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  املرفق
  :٢٠٠٩األهداف اإلمنائية لأللفية، الغايات واملؤشرات، عام     
  اجلداول اإلحصائية    

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

      ٢٠١٥ و ١٩٩٠يف الفترة ما بني عامي 
  ١- ١املؤشر     
  )ب)(أ( )تعادل القوة الشرائية( دوالر يف اليوم ١,٢٥ السكان الذين يقل دخلهم عن    

  )النسبة املئوية(
  
  ٢٠٠٥  ١٩٩٩  ١٩٩٠  

 ٢٦,٦ ٤٥,٥٣٢,٩  املناطق النامية

 ٢,٦ ٤,٥٤,٤  مشال أفريقيا  

 ٥٠,٧ ٥٧,٤٥٨,٢  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  

 ٨,٢ ١١,٣١٠,٩  ة ومنطقة البحر الكارييبأمريكا الالتيني  

 ٢٥,٨ ٢٨,٨٢٥,٤  منطقة البحر الكارييب    

 ٧,٤ ١٠,٥١٠,٢  أمريكا الالتينية    

 ١٥,٩ ٦٠,١٣٥,٦  شرق آسيا  

 ٣٨,٦ ٤٩,٥٤٢,٢  جنوب آسيا  

 ٣٠,٧ ٤٤,٦٣٥,٣   اهلندءجنوب شرق آسيا باستثنا    

 ١٨,٩ ٣٩,٢٣٥,٣  جنوب شرق آسيا  

 ٥,٨ ٢,٢٤,١  غرب آسيا  

 - --  أوقيانوسيا  

 ٥,٣ ٢,٧٧,٨  رابطة الدول املستقلة

 ١٩,٢ ٦,٣٢٢,٣  رابطة الدول املستقلة، آسيا  
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  ٢٠٠٥  ١٩٩٩  ١٩٩٠  

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

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

 ٥٣,٤ ٦٣,٣٦٠,٤  أقل البلدان منوا

 ٤٢,٨ ٤٩,١٥٠,٧  لنامية غري الساحليةالبلدان ا

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

  .باستثناء االقتصادات املرتفعة الدخل طبقا لتعريف البنك الدويل  )أ(  
 .٢٠٠٩أبريل /حبسب تقديرات البنك الدويل، نيسان  )ب(  

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

  )النسبة املئوية(
  
  ٢٠٠٥  ١٩٩٩  ١٩٩٠  

 ٨,٠ ١٥,٦١١,٦  املناطق النامية

 ٠,٥ ٠,٨٠,٨  مشال أفريقيا  

 ٢٠,٦ ٢٦,٢٢٥,٧  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  

 ٢,٨ ٣,٩٣,٨  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  

 ١٢,٨ ١٣,٤١٢,٧  منطقة البحر الكارييب    

 ٢,٣ ٣,٥٣,٤  أمريكا الالتينية    

 ٤,٠ ٢٠,٧١١,١  ياشرق آس  

 ٩,٨ ١٤,٥١١,٢  جنوب آسيا  

 ٨,١ ١٤,٢٩,٩   اهلندءجنوب شرق آسيا باستثنا    

 ٤,٢ ١١,١٩,٦  جنوب شرق آسيا  

 ١,٥ ٠,٦١,٠  غرب آسيا  

 - --  أوقيانوسيا  

 ١,٥ ٠,٩٢,٥  رابطة الدول املستقلة

 ٥,٤ ٢,١٧,٥  رابطة الدول املستقلة، آسيا  
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  ٢٠٠٥  ١٩٩٩  ١٩٩٠  

 ٠,١ ٠,٥٠,٨  ، أوروبارابطة الدول املستقلة  

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

 ١٩,٩ ٢٧,٥٢٤,٧  أقل البلدان منوا

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

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

م احلصول عليها بضرب نسبة السكان الذين يعيشون        ويت. تقيس نسبة فجوة الفقر مدى شدة الفقر        )أ(  
 يف الفرق بـني خـط الفقـر ومتوسـط دخـل الـسكان الـذين           ) دوالر يف اليوم   ١,٢٥(الفقر   دون خط 

  .يعيشون دون خط الفقر
  .تستثىن من ذلك االقتصادات املرتفعة الدخل، طبقا لتعريف البنك الدويل  )ب(  

    
  ٣- ١ املؤشر    
   من االستهالك القوميالسكانمن فقر اخلمس األحصة     

  )النسبة املئوية(

  
)أ(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  ر مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق أوروباالبلدان اليت مت
  .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 النساء
  ٤- ١املؤشر     
  ايل لكل شخص عاملتج احمللي اإلمجمعدل منو النا    

  
  لناتج احمللي اإلمجايل لكل شخص عاملانمو ل عدل السنويامل  )أ(  

    )النسبة املئوية(    
  ٢٠٠٨  ١٩٩٨  

 ١,٠٢,١  العامل
٠,٧٤,٥  املناطق النامية  
١,٩٣,١  مشال أفريقيا    
,٠  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى     -٧٢,٣
,٠  رييبأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكا     -٣٢,٩
٣,٤٧,٥  شرق آسيا    
٣,٤٤,٣  جنوب آسيا    
,٨  جنوب شرق آسيا     -٦٣,٢
,٠  غرب آسيا     -٤٢,٢
,٥  أوقيانوسيا     -٥٣,٤
,٢  رابطة الدول املستقلة   -٧٥,٧
٠,٥٤,٥  رابطة الدول املستقلة، آسيا    
,٢  رابطة الدول املستقلة، أوروبا     -٧٦,١
١,٧١,٦  لنمواملناطق املتقدمة ا  
٠,٥٧,١  البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق أوروبا    
١,٠٣,٧  أقل البلدان منوا  
,١  الساحليةالبلدان النامية غري    -١٣,٤
,٢  الدول اجلزرية الصغرية النامية   -١٠,٨
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  الناتج احمللي اإلمجايل لكل شخص عامل  )ب(  

    ))تعادل القوة الشرائية (٢٠٠٥ بقيمتها يف عام بدوالرات الواليات املتحدة(    
  ٢٠٠٨  ١٩٩٨  

٤٤٩ ٢٠٣٢١ ١٧  العامل
٢٠١ ٥٩٧١١ ٧  املناطق النامية  
٩٧٧ ٥٤٦١٨ ١٦  مشال أفريقيا    
٢٥٨ ٢٥٢٥ ٤  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى    
٦٥٩ ٠٦٣٢١ ٢٠  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب    
٠٩٧ ٣٠٧١١ ٥  شرق آسيا    
٤٢٧ ٨٧٣٧ ٤  جنوب آسيا    
٣٣٦ ٨٣٥٩ ٦  جنوب شرق آسيا    
٠٢١ ٦٧٦٤٣ ٣٤  غرب آسيا    
٤٣٤ ٦٤٥٥ ٥  أوقيانوسيا    
١٩١ ٥٤٧٢٢ ١٢  رابطة الدول املستقلة  
٨٩٧ ٣٥٤١١ ٦  رابطة الدول املستقلة، آسيا    
٥٦٣ ٢٦٤٢٥ ١٤  رابطة الدول املستقلة، أوروبا    
٣٠١ ١٨١٧١ ٦٠  تقدمة النمواملناطق امل  
٩٧١ ٢٦٧٢٤ ١٤  البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق أوروبا    
٩١٠ ٠٦٥٢ ٢  أقل البلدان منوا  
٩٧٣ ٤٣٨٤ ٣  البلدان النامية غري الساحلية  
٥٢٨ ٣٢٠٢٣ ١٨  الدول اجلزرية الصغرية النامية  

    
  ٥- ١املؤشر     
  ىل عدد السكاننسبة السكان العاملني إ    

  
  اجملموع  )أ(  

  )النسبة املئوية(    
  

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٠  ١٩٩١  

٦٢,٥٦١,٦٦١,١  العامل
٦٤,٦٦٣,٣٦٢,٥  املناطق النامية  
٤٢,٧٤٢,٣٤٥,١  مشال أفريقيا    
٦٤,٤٦٤,٠٦٤,٣  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى    
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  ٢٠٠٨  ٢٠٠٠  ١٩٩١  

٥٥,٠٥٨,٥٦١,٣  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب    
٧٤,٨٧٣,٧٧١,٣  شرق آسيا    
٦٠,١٥٩,١٦٠,٢  شرق آسيا باستثناء الصني      
٥٨,٨٥٦,٥٥٥,٩  جنوب آسيا    
٥٨,٢٥٥,٩٥٧,٥  جنوب آسيا باستثناء اهلند      
٦٧,٨٦٦,٥٦٥,٨  جنوب شرق آسيا    
٤٨,٣٤٦,٢٤٤,٥  غرب آسيا    
٦٧,٧٦٨,٣٦٨,٣  أوقيانوسيا    
٥٨,٠٥٣,٨٥٧,٧  رابطة الدول املستقلة  
٥٧,١٥٥,٦٥٨,٤  رابطة الدول املستقلة، آسيا    
٥٨,٣٥٣,٣٥٧,٥  رابطة الدول املستقلة، أوروبا    
٥٦,٥٥٦,٦٥٦,١  املناطق املتقدمة النمو  
٥٢,٤٥١,٧٤٧,٩  البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق أوروبا    
٧٠,٧٦٩,٢٦٩,١  أقل البلدان منوا  
٦٥,٩٦٥,٨٦٧,٨  لدان النامية غري الساحليةالب  
٥٣,٥٥٦,١٥٧,٣  الدول اجلزرية الصغرية النامية  

    
    ٢٠٠٨لشباب، رجال والنساء واال  )ب(  

  )النسبة املئوية(    
  الشباب  النساء  الرجال  

٧٣,٠٤٩,٣٤٤,٤  العامل
٧٥,٥٤٩,٢٤٥,١  املناطق النامية  
٦٧,٩٢٢,٧٢٦,١  مشال أفريقيا    
٧٣,٨٥٥,٢٤٨,٦  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى    
٧٤,٩٤٨,٣٤٥,٢  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب    
٧٥,٥٦٧,٠٥٣,٥  شرق آسيا    
٧٠,٠٥٠,٨٣٢,٦  شرق آسيا باستثناء الصني      
٧٧,٣٣٣,٣٤١,١  جنوب آسيا    
٧٨,٤٣٥,٩٤٦,٢  جنوب آسيا باستثناء اهلند      
٧٨,٢٥٣,٦٤٥,٩  شرق آسياجنوب     
٦٦,٥٢٠,٨٢٦,٩  غرب آسيا    
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  الشباب  النساء  الرجال  

٧٢,٨٦٣,٩٥٣,١  أوقيانوسيا    
٦٣,٦٥٢,٧٣٤,٦  رابطة الدول املستقلة  
٦٤,٢٥٣,١٣٧,٤  رابطة الدول املستقلة، آسيا    
٦٣,٤٥٢,٦٣٣,١  رابطة الدول املستقلة، أوروبا    
٦٣,٦٤٨,٩٤٢,٩  املناطق املتقدمة النمو  
٥٤,٧٤١,٦٢٥,٣  لدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق أوروباالب    
٧٩,٦٥٨,٨٥٧,١  أقل البلدان منوا  
٧٥,٧٦٠,٢٥٤,٩  البلدان النامية غري الساحلية  
٦٩,٧٤٥,٣٤٠,٧  الدول اجلزرية الصغرية النامية  

    
  ٦- ١املؤشر     
ــن          ــهم عـ ــل دخلـ ــذين يقـ ــاملني الـ ــسكان العـ ــسبة الـ ــوم  دو١,٢٥نـ ــادل (الر يف اليـ تعـ

      )الشرائية  القوة
  ٢٠٠٨  ٢٠٠٠  ١٩٩١  

 ١٨,٠ ٤٣,٣٣١,٤  العامل

٥٦,٣٣٩,٥٢٢,٢  املناطق النامية  
٦,٨٥,٧٢,٣  مشال أفريقيا    
٦٣,٥٦٣,٦٥٧,٠  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى    
١٢,٧١٢,٣٦,٤  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب    
٦٩,٥٣٥,٨٩,٣  شرق آسيا    
٤,٧٢,٩١,٣  شرق آسيا باستثناء الصني      
٦٢,٠٥٢,٦٣٤,٠  جنوب آسيا    
٥٣,٩٤٥,٥٣٠,٨  جنوب آسيا باستثناء اهلند      
٤٥,٦٣٣,١١٥,٢  جنوب شرق آسيا    
٨,٦٩,٦٩,٣  غرب آسيا    
٤٩,١٤٠,٣٣٣,٥  أوقيانوسيا    
٤,٥٧,٥٤,٨  رابطة الدول املستقلة  
١٥,٨٢٥,٧١٩,٢  الدول املستقلة، آسيارابطة     
١,٧٢,٢٠,١  رابطة الدول املستقلة، أوروبا    
٠,٤٠,٣٠,٢  املناطق املتقدمة النمو  
٢٣,٠١٦,٩٩,٨  البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق أوروبا    
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  ٢٠٠٨  ٢٠٠٠  ١٩٩١  

٥٩,٤٥٩,٨٥٠,٣  أقل البلدان منوا  
٥٦,٠٥٥,٦٤٤,٧  البلدان النامية غري الساحلية  
١٦,٧١٨,٦١٨,٥  الدول اجلزرية الصغرية النامية  

    
  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(    

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٠  ١٩٩١  

٥٥,١٥٢,٥٤٩,٣  العامل
٦٩,٠٦٣,٧٥٩,٢  ملناطق الناميةا  
٣٤,٤٣٢,٢٣١,٥  مشال أفريقيا    
٨١,٠٧٨,٧٧٥,٢  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى    
٣٥,٤٣٢,٤٣١,٩  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب    
٦٩,٦٥٩,٨٥٢,٩  شرق آسيا    
٣٦,٥٣٥,٧٣٠,٨  شرق آسيا باستثناء الصني      
٨٠,١٧٩,٣٧٤,٩  جنوب آسيا    
٧٢,٦٧١,٠٦٧,٧  جنوب آسيا باستثناء اهلند      
٦٩,٠٦٥,٠٦٠,٦  جنوب شرق آسيا    
٤٣,٥٣٣,٣٢٨,١  غرب آسيا    
٧٠,٨٦٧,٩٧٥,٩  أوقيانوسيا    
٦,٩١٦,١١٢,٥  رابطة الدول املستقلة  
٢١,٤٣٩,١٢٩,٥  رابطة الدول املستقلة، آسيا    
٣,٢٩,٤٦,٩  رابطة الدول املستقلة، أوروبا    
١٢,٢١١,٢٩,٩  املناطق املتقدمة النمو  
٢٠,١٣٠,٦٢٢,٠  البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق أوروبا    
٨٧,٣٨٤,٨٨١,٢  أقل البلدان منوا  
٦٩,٦٧٤,٧٧١,٠  البلدان النامية غري الساحلية  
٣٦,٩٣٦,٨٣٩,٣  الدول اجلزرية الصغرية النامية  
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  لالرجا  )ب(  
    )النسبة املئوية(    

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٠  ١٩٩١  

٥٢,٥٥٠,٨٤٧,٩  العامل
٦٤,٤٦٠,٤٥٦,٢  املناطق النامية  
٣١,٩٢٨,٩٢٧,٧  مشال أفريقيا    
٧٦,٦٧٣,٤٦٩,٥  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى    
٣٥,٤٣٣,٤٣٢,٠  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب    
٦٣,٤٥٥,١٤٨,٤  شرق آسيا    
٣٣,٠٣٢,٨٢٩,٢  شرق آسيا باستثناء الصني      
٧٦,٣٧٦,٠٧١,٧  جنوب آسيا    
٦٨,٤٦٦,٩٦٣,٩  جنوب آسيا باستثناء اهلند      
٦٤,٦٦١,٣٥٧,٧  جنوب شرق آسيا    
٣٧,٥٢٩,٢٢٥,٦  غرب آسيا    
٦٦,٠٦٢,٧٦٩,٤  أوقيانوسيا    
٧,١١٥,٧١٢,٨  رابطة الدول املستقلة  
١٩,٨٣٧,٠٢٨,٧  ول املستقلة، آسيارابطة الد    
٣,٧٩,٤٧,٤  رابطة الدول املستقلة، أوروبا    
١٢,١١١,٨١١,٢  املناطق املتقدمة النمو  
١٧,٥٢٩,٤٢٢,٥  البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق أوروبا    
٨٣,٥٨٠,٥٧٧,٣  أقل البلدان منوا  
٦٦,٩٧١,٥٦٧,٢  البلدان النامية غري الساحلية  
٣٦,٤٣٧,٩٤٠,٧  الدول اجلزرية الصغرية النامية  

  
  النساء  )ج(  
    )النسبة املئوية(    

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٠  ١٩٩١  

٥٩,١٥٥,٠٥١,٣  العامل
٧٦,٧٦٩,٠٦٣,٩  املناطق النامية  
٤٣,٨٤٣,٠٤٢,٧  مشال أفريقيا    
٨٧,٠٨٥,٨٨٢,٦  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى    
٣٥,٣٣٠,٥٣١,٦  الالتينية ومنطقة البحر الكارييبأمريكا     
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  ٢٠٠٨  ٢٠٠٠  ١٩٩١  

٧٧,٣٦٥,٥٥٨,٢  شرق آسيا    
٤١,٨٣٩,٨٣٢,٩  شرق آسيا باستثناء الصني      
٨٩,٧٨٧,٨٨٢,٧  جنوب آسيا    
٨٣,٢٨١,٢٧٦,٣  جنوب آسيا باستثناء اهلند      
٧٥,٢٧٠,١٦٤,٨  جنوب شرق آسيا    
٦٣,٥٤٧,٧٣٧,٠  غرب آسيا    
٧٦,٩٧٤,١٨٣,٤  نوسياأوقيا    
٦,٦١٦,٥١٢,٢  رابطة الدول املستقلة  
٢٣,٣٤١,٥٣٠,٤  رابطة الدول املستقلة، آسيا    
٢,٦٩,٥٦,٥  رابطة الدول املستقلة، أوروبا    
١٢,٤١٠,٥٨,٤  املناطق املتقدمة النمو  
٢٣,٣٣٢,١٢١,٤  البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق أوروبا    
٩٢,٦٩٠,٩٨٦,٥  أقل البلدان منوا  
٧٣,٠٧٨,٧٧٥,٦  البلدان النامية غري الساحلية  
٣٧,٩٣٥,٠٣٧,٢  الدول اجلزرية الصغرية النامية  
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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     
  ناقصي الوزن الذين يقل عمرهم عن مخس سنواتعدد األطفال     

  
  اجملموع  )أ(  

    )النسبة املئوية(    
  ٢٠٠٧  ١٩٩٠  

٣١٢٦  املناطق النامية
١١٧  مشال أفريقيا  
٣١٢٨  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  
١١٦  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  
١٧٧  شرق آسيا  
١٢٦  شرق آسيا باستثناء الصني    
٥٤٤٨  جنوب آسيا  
٦٧٤٨  جنوب آسيا باستثناء اهلند    
٣٧٢٥  جنوب شرق آسيا  
١٤١٤  غرب آسيا  
--  أوقيانوسيا  

    
  ٢٠٠٨- ٢٠٠٠حسب نوع اجلنس،   )ب(  

  )النسبة املئوية(    
    

  الفتيات  الفتيان  
ــسبة  نــــــــــــــــــــــــ

  الفتيات/الفتيان

٣٤٣٤٠,٩٩  املناطق النامية
---  مشال أفريقيا  
٢٨٢٧١,٠٦  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  
---  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  
---  شرق آسيا  
٢٢٢١١,٠٦  شرق آسيا باستثناء الصني    
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  الفتيات  الفتيان  
ــسبة  نــــــــــــــــــــــــ

  الفتيات/الفتيان

٤٥٤٧٠,٩٥  جنوب آسيا  
٤١٤٢٠,٩٨  جنوب آسيا باستثناء اهلند    
٢٥٢٥٠,٩٩  جنوب شرق آسيا  
١٤١٤١,٠٠  غرب آسيا  
---  أوقيانوسيا  

٥٥٠,٩٧  رابطة الدول املستقلة
٧٧١,٠٠  رابطة الدول املستقلة، آسيا  
---  رابطة الدول املستقلة، أوروبا  
٣٣١,٠٢  البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق أوروبا  

  
  ٢٠٠٨- ٢٠٠٠حسب حمل اإلقامة،   )ج(  
    )النسبة املئوية(    

  املناطق احلضرية  ريفيةاملناطق ال  

 ٣٠١٧  املناطق النامية

 ٨٥  مشال أفريقيا  

 ٣٠١٩  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  

 ١٢٥  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  

 ٩٢  شرق آسيا  

 ٦٧  شرق آسيا باستثناء الصني    

 ٤٨٣٥  جنوب آسيا  

 ٣٧٤٤   باستثناء اهلندجنوب آسيا    

 ٢٦٢١  رق آسياجنوب ش  

 ١٨٧  غرب آسيا  

 --  أوقيانوسيا  

 --  رابطة الدول املستقلة  

 ٨٥  رابطة الدول املستقلة، آسيا  

 ٣٣  البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق أوروبا  
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  ٩- ١املؤشر     
    نسبة السكان الذين ال حيصلون على احلد األدىن من السعرات احلرارية    

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٦‐٢٠٠٤  ١٩٩٢‐١٩٩٠  

١٦١٣١٤  العامل
٢٠١٦١٧  املناطق النامية  
<٥<٥<٥  مشال أفريقيا    

٣٢٢٨٢٩  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى    
١٢٨٨  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب    
١٥١٠١٠  شرق آسيا    
٨١٢١٣  شرق آسيا باستثناء الصني      
٢٤٢٢٢١  جنوب آسيا    
٢٤٢٢٢٢  جنوب آسيا باستثناء اهلند      
٢٤١٥١٥  جنوب شرق آسيا    
٦٨٨  غرب آسيا    
١٢١٣١٥   أوقيانوسيا    
<٥<٦٥  ابطة الدول املستقلةر  

١٥١١٩  رابطة الدول املستقلة، آسيا    
<٥<٥<٥  رابطة الدول املستقلة، أوروبا    

<٥<٥<٥  املناطق املتقدمة النمو  

<٥<٥٥  البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق أوروبا    

٣٩٣٤٣٤  أقل البلدان منوا  
٣٤٢٧٢٨  البلدان النامية غري الساحلية  
٢٣٢١٢١  الدول اجلزرية الصغرية النامية  
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  ٢اهلدف     
  حتقيق تعميم التعليم االبتدائي    

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

    ٢٠١٥مرحلة التعليم االبتدائي حبلول عام 
  ١-٢املؤشر 

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

  
  ٢٠٠٧  ٢٠٠٠  ١٩٩١  

  ٨٩,٠  ٨٤,٧  ٨٢,٠  العامل
  ٨٨,١  ٨٣,٠  ٧٩,٦  املناطق النامية  
  ٩٥,٦  ٩١,٣  ٨٢,٨  مشال أفريقيا    
  ٧٣,٥  ٥٨,٥  ٥٣,٥   الكربىأفريقيا جنوب الصحراء    
  ٩٤,٩  ٩٤,٣  ٨٦,٧  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب    
  ٩٥,٢  ٩٩,١  ٩٨,٠  شرق آسيا    
  ٩٧,٣  ٩٧,٣  -   باستثناء الصنيشرق آسيا      
  ٨٩,٨  ٧٩,١  ٧١,٩  جنوب آسيا    
  ٧٩,٤  ٦٦,٣  -   باستثناء اهلندجنوب آسيا      
  ٩٤,١  ٩٤,٣  ٩٥,٦  جنوب شرق آسيا    
  ٨٨,٢  ٨٤,٨  ٨٠,٤  سياغرب آ    
  -  -  -  أوقيانوسيا    
  ٩٣,٦  ٩٠,٥  ٩٠,٠  رابطة الدول املستقلة  
  ٩٥,١  ٩٣,٧  ٨٨,٣  رابطة الدول املستقلة، آسيا    
  ٩٢,٥  ٨٨,٠  ٩٠,٨  رابطة الدول املستقلة، أوروبا    
  ٩٦,٤  ٩٧,٤  ٩٧,٩  املناطق املتقدمة النمو  
  ٧٦,٠  ٥٨,٧  ٥٣,٠  قل البلدان منواأ  
  ٧٧,٤  ٦٣,١  ٥٣,٧  امية غري الساحليةلبلدان النا  
  ٧٦,٠  ٨١,٥  ٦٧,٣  لدول اجلزرية الصغرية الناميةا  

  
. سن القيد يف التعلـيم االبتـدائي   يف  طفل١٠٠عدد املقيدين يف املدارس االبتدائية والثانوية بني كل      )أ(  

  .حتسب املعدالت استنادا إىل سنوات الدراسة املنتهية يف السنوات املشار إليها
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  )أ(حسب نوع اجلنس  )ب(  
    
  ٢٠٠٧   ٢٠٠٠   ١٩٩١  
  الفتيات  الفتيان  الفتيات  الفتيان  الفتيات  الفتيان  

٨٧,٢٧٦,٧٨٧,٣٨٢,٣٩٠,٣٨٧,٧  العامل
٨٥,٧٧٣,٣٨٦,٢٧٩,٦٨٩,٦٨٦,٥  املناطق النامية

٨٩,٧٧٥,٥٩٤,٠٨٨,٤٩٧,٤٩٣,٧  مشال أفريقيا  
٥٧,٥٤٩,٥٦١,٨٥٥,٠٧٦,١٧٠,٩  ىأفريقيا جنوب الصحراء الكرب  
٨٧,٥٨٦,٣٩٥,١٩٣,٥٩٤,٩٩٤,٨  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  
١٠٠,٠٩٧,٣٩٨,٦٩٩,٧٩٤,٩٩٥,٦  شرق آسيا  
٩٩,٢٩٥,٣٩٧,٩٩٦,٧--  الصني باستثناء شرق آسيا    
٨٥,٧٥٧,٠٨٥,٧٧١,٩٩١,٧٨٧,٨  جنوب آسيا  
٧١,٦٦٠,٧٨١,١٧٧,٦--  ثناء اهلند باستجنوب آسيا    
٩٧,٨٩٤,٠٩٥,٥٩٣,٠٩٤,٧٩٣,٤  جنوب شرق آسيا  
٨٧,٠٧٣,٣٨٩,١٨٠,٤٩١,٥٨٤,٧  غرب آسيا  
------  أوقيانوسيا  

٩٠,٢٨٩,٨٩٠,٨٩٠,٢٩٣,٨٩٣,٤  رابطة الدول املستقلة
٨٨,٦٨٨,٠٩٣,٧٩٣,٦٩٦,٠٩٤,٢  رابطة الدول املستقلة، آسيا  
٩١,٠٩٠,٦٨٨,٥٨٧,٥٩٢,٢٩٢,٩  رابطة الدول املستقلة، أوروبا  

٩٧,٧٩٨,١٩٧,٥٩٧,٤٩٦,١٩٦,٨  املناطق املتقدمة النمو
٥٨,٦٤٧,٢٦٢,٣٥٥,٠٧٨,٠٧٤,٠  أقل البلدان منوا

٥٨,٢٤٩,٢٦٧,٦٥٨,٦٨٠,١٧٤,٧  البلدان النامية غري الساحلية
٦٣,٦٧١,١٨٢,٨٨٠,١٧٧,٣٧٤,٦  الدول اجلزرية الصغرية النامية

  
ــسنوات        )أ(   ــة يف ال ــدائي اســتنادا إىل ســنوات الدراســة املنتهي ــيم االبت ــد يف التعل حتــسب معــدالت القي

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

  )أ(النهائي من التعليم االبتدائي
  
  ٢٠٠٧   ١٩٩٩  
  الفتيات  الفتيان  اجملموع  الفتيات  الفتيان  اجملموع  

٨١,٧٨٤,٤٧٨,٨٨٧,٣٨٩,٢٨٥,٣  العامل
٧٨,٩٨٢,٢٧٥,٥٨٥,٨٨٨,٠٨٣,٤  املناطق النامية

٨٦,٦٩٠,٤٨٢,٦٩٥,١٩٧,٠٩٣,١  مشال أفريقيا  
٤٩,٩٥٤,٢٤٥,٦٦٣,١٦٨,٥٥٧,٧  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  
٩٦,٦٩٦,١٩٧,١١٠٠,٤٩٩,٧١٠١,٢ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  
١٠١,٨١٠١,٥١٠٢,١١٠٠,٧١٠١,٢١٠٠,٣  شرق آسيا  
٩٧,٥٩٦,٥٩٨,٦٩٧,٩٩٩,٩٩٥,٩  الصني باستثناء شرق آسيا    
٦٦,٩٧٣,٤٦٠,٠٨٠,٦٨٣,٠٧٨,٠  جنوب آسيا  
٦٠,٥٦٤,٣٥٦,٤٦٩,١٧١,٤٦٦,٧   باستثناء اهلندجنوب آسيا    
٨٩,٢٨٩,٩٨٨,٤٩٨,١٩٨,٤٩٧,٨  جنوب شرق آسيا  
٨٠,٤٨٦,٨٧٣,٨٨٧,٠٩٢,٣٨١,٥  غرب آسيا  
------  أوقيانوسيا  

٩٥,٩٩٦,٣٩٥,٥٩٦,٦٩٦,٩٩٦,٣  رابطة الدول املستقلة
٩٥,٦٩٥,٩٩٥,٢٩٨,٦٩٩,٥٩٧,٧  رابطة الدول املستقلة، آسيا  
٩٦,١٩٦,٥٩٥,٦٩٥,١٩٥,٠٩٥,٣  أوروباالدول املستقلة، رابطة   

٩٩,٢٩٨,٦٩٩,٩٩٨,٦٩٧,٩٩٩,٢  املناطق املتقدمة النمو
٤٤,٠٤٧,٩٤٠,١٥٩,١٦٣,٠٥٥,٠  أقل البلدان منوا

٥٣,١٥٨,٣٤٧,٨٦٤,٤٦٨,٩٥٩,٧  البلدان النامية غري الساحلية
٧٣,٩٧٣,٩٧٤,٠٧٤,٥٧٤,٨٧٤,١  الدول اجلزرية الصغرية النامية

  
حتــسب معــدالت إمتــام مرحلــة التعلــيم االبتــدائي اســتناداً إىل ســنوات الدراســة املنتهيــة يف الــسنوات     )أ(  

ُيحــسب معــدل إمتــام التعلــيم االبتــدائي مــن خــالل إمجــايل عــدد املقيــدين يف الــصف  و .املــشار إليهــا
 عـدد امللـتحقني اجلـدد بالـصف النـهائي      جممـوع ”: النهائي من التعليم االبتـدائي، علـى النحـو التـايل       

للتعليم االبتدائي، بصرف النظر عن السن، معربا عنه بالنسبة املئوية من الـسكان الـذين بلغـوا الـسن                   
 Global Education Digest 2004 (page 149) - Comparing“ املفترضـة لاللتحـاق بالـصف النـهائي    

Education Statistics Across the Worldاليونـسكو ( األمم املتحدة للتربيـة والعلـم والثقافـة    ، منظمة( ،
  .معهد اإلحصاء
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  ٣-٢املؤشر 
ـــمع     ـــدل اإلملــ ــارهم     ــ ــراوح أعمـ ــذين تتـ ــال الـ ــساء والرجـ ــدى النـ ــة لـ ــالقراءة والكتابـ ام بـ

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

  )املئوية للسكان الذين يستطيعون القراءة والكتابةالنسبة (    
  
  ٢٠٠٧‐٢٠٠٥  ٢٠٠٤‐١٩٩٥  ١٩٩٤‐١٩٨٥  

 ٧٦,٢٨٢,١٨٣,٩  العامل

 ٦٨,٠٧٦,٨٧٩,٤  املناطق النامية

 ٤٨,٦٦٠,٩٦٧,٨  مشال أفريقيا  

 ٥٣,٧٥٩,٥٦٢,٢  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  

 ٨٦,٦٨٩,٧٩١,٠  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  

 ٧٩,١٩١,٤٩٣,٦  شرق آسيا  

 ٩٩,١٩٩,٠٩٩,٠  الصنياء  باستثنشرق آسيا    

 ٤٧,٥٥٨,٩٦٤,٢  جنوب آسيا  

 ٤٥,٦٥٢,٩٥٩,٣   باستثناء اهلندجنوب آسيا    

 ٨٥,١٩٠,٢٩١,٤  جنوب شرق آسيا  

 ٧٥,٨٨٢,٢٨٣,٨  غرب آسيا  

 ٦٥,٣٦٥,٥٦٥,٤  أوقيانوسيا  

 ٩٨,٢٩٩,٢٩٩,٣  رابطة الدول املستقلة

 ٩٧,٨٩٨,٤٩٨,٦  رابطة الدول املستقلة، آسيا  

 ٩٨,٣٩٩,٤٩٩,٦  أوروبارابطة الدول املستقلة،   

 ٩٩,١٩٩,٣٩٩,٣  املناطق املتقدمة النمو

 ٤٦,١٥٣,٤٥٦,٦  أقل البلدان منوا

 ٥٥,٧٦٠,٣٦٢,٩  البلدان النامية غري الساحلية

 ٨٠,٢٨٢,٠٨٤,٠  الدول اجلزرية الصغرية النامية

  
رجح آلخر نقطة قياس متـوافرة مـسجلة لكـل بلـد            املتوسط  املحتسب املعدالت اإلقليمية على أساس        )أ(  

لإلحـصاء بالنـسبة للبلـدان الـيت        واسُتخدمت تقديرات معهـد اليونـسكو       . إقليم يف الفترة املرجعية   أو  
  .تتوافر بيانات بشأهنا ال
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  )أ(حسب نوع اجلنس  )ب(  
  )املئوية للسكان الذين يستطيعون القراءة والكتابةالنسبة (    

  
  ٢٠٠٧‐ ٢٠٠٥   ٢٠٠٤‐ ١٩٩٥   ١٩٩٤‐ ١٩٨٥  
  النساء  الرجال  النساء  الرجال  النساء  الرجال  

٨٢,٤٧٠,٠٨٧,١٧٧,٣٨٨,٤٧٩,٤  العامل
٧٦,٦٥٩,١٨٣,٤٧٠,١٨٥,٤٧٣,٤  املناطق النامية

٦١,٤٣٥,٧٧٢,٣٤٩,٥٧٧,٣٥٨,٣  مشال أفريقيا  
٦٣,١٤٥,٠٦٨,٩٥٠,٨٧١,١٥٣,٨  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  
٨٧,٧٨٥,٦٩٠,٥٨٩,٠٩١,٧٩٠,٣  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  
٨٧,٨٧٠,١٩٥,٤٨٧,٣٩٦,٦٩٠,٥  شرق آسيا  
٩٩,٣٩٨,٨٩٩,٣٩٨,٧٩٩,٣٩٨,٧  الصني باستثناء شرق آسيا    
٦٠,١٣٤,٠٧٠,٣٤٦,٧٧٤,٤٥٣,٣  جنوب آسيا  
٥٥,٩٣٤,٧٦١,٧٤٣,٨٦٧,٩٥٠,٣   باستثناء اهلندجنوب آسيا    
٩٠,١٨٠,٤٩٣,٣٨٧,٣٩٤,٢٨٨,٧  جنوب شرق آسيا  
٨٥,٤٦٥,٥٩٠,٠٧٣,٩٩١,١٧٥,٩  غرب آسيا  
٧٠,٠٦٠,٤٧٠,١٦٠,٧٦٨,٩٦١,٩  أوقيانوسيا  

٩٩,٤٩٧,٢٩٩,٦٩٨,٩٩٩,٦٩٩,١  رابطة الدول املستقلة
٩٨,٨٩٦,٩٩٩,٠٩٧,٨٩٩,١٩٨,١  رابطة الدول املستقلة، آسيا  
٩٩,٥٩٧,٣٩٩,٧٩٩,٢٩٩,٧٩٩,٤  أوروبارابطة الدول املستقلة،   

٩٩,٤٩٨,٨٩٩,٥٩٩,١٩٩,٥٩٩,٢  املناطق املتقدمة النمو
٥٦,١٣٦,٦٦٣,٠٤٤,٢٦٥,٨٤٧,٨  أقل البلدان منوا

٦٢,٤٤٩,٣٦٨,٢٥٣,٠٧٠,٩٥٥,٤  البلدان النامية غري الساحلية
٨١,٩٧٨,٦٨٣,٥٨٠,٦٨٤,٦٨٣,٤  اميةالدول اجلزرية الصغرية الن

  
رجح آلخر نقطة قياس متـوافرة مـسجلة لكـل بلـد            املتوسط  املحتسب املعدالت اإلقليمية على أساس        )أ(  

لإلحـصاء بالنـسبة للبلـدان الـيت        واسُتخدمت تقديرات معهـد اليونـسكو       . أو إقليم يف الفترة املرجعية    
  .تتوافر بيانات بشأهنا ال
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  ٣اهلدف     
  عزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأةت    

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

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

  
  ١-٣املؤشر 

  احل التعليم االبتدائي والثانوي والعايلنسبة الفتيات إىل الفتيان يف مر    
  )أ(التعليم االبتدائي  )أ(  

  
  ٢٠٠٧  ٢٠٠٠  ١٩٩١  

 ٠,٨٩٠,٩٢٠,٩٦  العامل

 ٠,٨٧٠,٩١٠,٩٤  املناطق النامية

 ٠,٨٢٠,٩١٠,٩٤  مشال أفريقيا  

 ٠,٨٣٠,٨٥٠,٩٠  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  

 ٠,٩٩٠,٩٧٠,٩٧  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  

 ٠,٩٤١,٠١٠,٩٩  شرق آسيا  

 ١,٠٠٠,٩٦٠,٩٨  الصني باستثناء شرق آسيا    

 ٠,٧٧٠,٨٤٠,٩٥  جنوب آسيا  

 ٠,٧٧٠,٨٣٠,٩٥   باستثناء اهلندجنوب آسيا    

 ٠,٩٧٠,٩٧٠,٩٨  جنوب شرق آسيا  

 ٠,٨٢٠,٨٨٠,٩١  غرب آسيا  

 ٠,٩٠٠,٩٠٠,٨٩  أوقيانوسيا  

 ٠,٩٩٠,٩٩٠,٩٩  ستقلةرابطة الدول امل

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

 ١,٠٠٠,٩٩١,٠٠  أوروبارابطة الدول املستقلة،   

 ٠,٩٩٠,٩٩١,٠٠  املناطق املتقدمة النمو

 ٠,٧٩٠,٨٦٠,٩٢  أقل البلدان منوا

 ٠,٨٢٠,٨٣٠,٩٠  البلدان النامية غري الساحلية

   ٠,٩٦٠,٩٥٠,٩٥  يةالدول اجلزرية الصغرية النام
  .معدالت القيد اإلمجايل  )أ(  
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  )أ(ثانويالتعليم ال  )ب(  
  

  ٢٠٠٧  ٢٠٠٠  ١٩٩١  

 ٠,٨٣٠,٩٣٠,٩٥  العامل

 ٠,٧٥٠,٩٠٠,٩٤  املناطق النامية

 ٠,٧٩٠,٩٥٠,٩٨  مشال أفريقيا  

 ٠,٧٦٠,٨١٠,٧٩  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  

 ١,٠١١,٠٦١,٠٧  الكارييبأمريكا الالتينية ومنطقة البحر   

 ٠,٧٨٠,٩٧١,٠١  شرق آسيا  

 ٠,٩٩١,٠١٠,٩٧  الصني باستثناء شرق آسيا    

 ٠,٦٠٠,٧٧٠,٨٥  جنوب آسيا  

 ٠,٦٣٠,٩١٠,٩٢   باستثناء اهلندجنوب آسيا    

 ٠,٩٠٠,٩٨١,٠٣  جنوب شرق آسيا  

 ٠,٦٩٠,٨٠٠,٨٤  غرب آسيا  

 ٠,٨٢٠,٩١٠,٨٧  أوقيانوسيا  

 ١,٠٣١,٠٠٠,٩٨  دول املستقلةرابطة ال

 ٠,٩٨٠,٩٨٠,٩٧  رابطة الدول املستقلة، آسيا  

 ١,٠٦١,٠٢٠,٩٨  أوروبارابطة الدول املستقلة،   

 ١,٠١١,٠١١,٠٠  املناطق املتقدمة النمو

 ٠,٥٨٠,٨٢٠,٨١  أقل البلدان منوا

 ٠,٨٥٠,٨٧٠,٨٤  البلدان النامية غري الساحلية

 ١,٠٥١,٠٤١,٠٣  ة الناميةالدول اجلزرية الصغري
  

  .معدالت القيد اإلمجايل  )أ(  
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  )أ(عايلالتعليم ال  )ج(  
  

  ٢٠٠٧  ٢٠٠٠  ١٩٩١  

 ٠,٩٥١,٠٨-  العامل

 ٠,٧٧٠,٩٦-  املناطق النامية

 ٠,٥٤٠,٦٨١,٠٤  مشال أفريقيا  

 ٠,٦٣٠,٦٧-  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  

 ١,١٣١,١٩-  الكارييبأمريكا الالتينية ومنطقة البحر   

 ٠,٥٥٠,٩٦-  شرق آسيا  

 ٠,٦٠٠,٦٨-  الصني باستثناء شرق آسيا    

 ٠,٦٧٠,٧٧-  جنوب آسيا  

 ٠,٧٣٠,٨٨-   باستثناء اهلندجنوب آسيا    

 ٠,٨٣٠,٩٠١,١١  جنوب شرق آسيا  

 ٠,٨٢٠,٩٣-  غرب آسيا  

 ٠,٦٨٠,٨٥-  أوقيانوسيا  

 ١,١٦١,٢١١,٢٩  رابطة الدول املستقلة

 ١,٠٤٠,٩١١,٠٧  رابطة الدول املستقلة، آسيا  

 ١,٢٠١,٢٧١,٣٣  أوروبارابطة الدول املستقلة،   

 ١,٠٧١,٢٠١,٢٩  املناطق املتقدمة النمو

 ٠,٥٣٠,٥٨-  أقل البلدان منوا

 ٠,٨٦٠,٧٥٠,٨٠  البلدان النامية غري الساحلية

 ١,٢١١,٥٥-  الدول اجلزرية الصغرية النامية
  

  .معدالت القيد اإلمجايل  )أ(  
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  ٢-٣املؤشر 
  حصة النساء من الوظائف ذات األجر يف القطاع غري الزراعي    

  ) للنساءالنسبة املئوية(
  
  ٢٠٠٧  ٢٠٠٥  ٢٠٠٠  ١٩٩٠  

٣٥,٣٣٧,٦٣٨,٦٣٩,٠  العامل
٣١,٥٣٣,٥٣٤,٣٣٤,٧  املناطق النامية

٢١,٠١٩,٨١٩,٥٢٠,٤  مشال أفريقيا  
٢٢,٨٢٦,٢٢٨,٠٢٨,٩  يا جنوب الصحراء الكربىأفريق  
٣٦,٥٤٠,٧٤٢,١٤٢,٧  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  
٣٨,٠٣٩,٦٤٠,٩٤١,٣  شرق آسيا  
٣٩,٣٤١,٩٤٣,٨٤٤,٢  الصني باستثناء شرق آسيا    
١٣,٤١٧,٢١٨,٣١٨,٨  جنوب آسيا  
١٥,٠١٨,٥١٨,٧١٨,٣   باستثناء اهلندجنوب آسيا    
٣٥,٦٣٧,٤٣٧,٠٣٧,٤  جنوب شرق آسيا  
١٧,٣١٩,٦٢٠,٧٢١,٢  غرب آسيا  
٣٢,٨٣٥,١٣٥,٦٣٥,٨  أوقيانوسيا  

٤٩,٥٥٠,٢٥١,٠٥١,١  رابطة الدول املستقلة
٤٥,٤٤٥,٥٤٦,٢٤٦,٢  رابطة الدول املستقلة، آسيا  
٥٠,٣٥١,٢٥٢,١٥٢,١  أوروبارابطة الدول املستقلة،   

٤٣,٤٤٥,٤٤٦,٤٤٦,٥   املتقدمة النمواملناطق
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  ٣-٣املؤشر 
  )أ(نسبة املقاعد اليت حتتلها النساء يف الربملانات الوطنية    

  )النسبة املئوية(
  
  )ب(٢٠٠٩  ٢٠٠٥  ١٩٩٧  ١٩٩٠  

١٢,٨١٢,٥١٥,٦١٨,٥  العامل
١٠,٤١٠,٨١٣,٩١٧,٢  املناطق النامية

٢,٦٢,١٥,٤٨,٣  مشال أفريقيا  
٧,٢٩,١١٤,٢١٨,١  فريقيا جنوب الصحراء الكربىأ  
١١,٩١٤,٨١٩,٠٢٢,٢  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  
٢٢,١١٩,٩٢٦,٠٢٩,٤  منطقة البحر الكارييب    
٨,٦١٢,٩١٦,٤١٩,٤  أمريكا الالتينية    
٢٠,٢١٩,٩١٩,٤٢٠,٢  شرق آسيا  
١٧,٨١٤,٦١٧,٢١٧,٢  الصني باستثناء شرق آسيا    
٥,٧٦,٧٨,٦١٦,٧  جنوب آسيا  
٥,٩٥,٦٨,٨١٨,٧   باستثناء اهلندجنوب آسيا    
١٠,٤٩,٧١٥,٥١٧,٣  جنوب شرق آسيا  
٤,٦٤,٧٥,٠٩,٢  غرب آسيا  
١,٢٣,٤٣,٠٢,٥  أوقيانوسيا  

٧,٣١٠,٢١٤,١-  رابطة الدول املستقلة
٧,١٩,٩١٤,٠-  رابطة الدول املستقلة، آسيا  
٧,٥١٠,٥١٤,١-  أوروبارابطة الدول املستقلة،   

١٦,٣١٧,٥٢٠,٩٢٢,٩  املناطق املتقدمة النمو
٧,٢٧,٣١٢,٩١٨,٨  أقل البلدان منوا

١٤,٠٧,٧١٣,٤٢١,٠  البلدان النامية غري الساحلية
١٥,٢١٣,١١٧,٨٢٠,٩  الدول اجلزرية الصغرية النامية

  
  .٢٠٠٩ناير ي/ كانون الثاين٣١يف   )أ(  

  .اجملالس التشريعية أو جمالس النواب فقط  )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    

  
  ٢٠٠٧  ٢٠٠٠  ١٩٩٠  

٩٣٨٠٦٧  العامل
١٠٣٨٨٧٤  املناطق النامية

٨٣٤٨٣٥  مشال أفريقيا  
١٨٣١٦٤١٤٥  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  
٥٤٣٣٢٤  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  
٤٥٣٦٢٢  شرق آسيا  
٣١٢٨٢٧  الصني باستثناء شرق آسيا    
١٢٢٩٥٧٧  جنوب آسيا  
١٣٤١٠٥٨٨   باستثناء اهلندجنوب آسيا    
٧٧٤٦٣٤  جنوب شرق آسيا  
٦٧٤٦٣٤  غرب آسيا  
٨٥٦٩٥٩  أوقيانوسيا  

٤٦٤٠٢٦  رابطة الدول املستقلة
٧٨٦٢٤٢  رابطة الدول املستقلة، آسيا  
٢٦٢٣١٥  أوروبارابطة الدول املستقلة،   

١١٧٦  املناطق املتقدمة النمو
٣٠١٩١٣ بلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق أوروباال    

  
  . من املواليد األحياء١ ٠٠٠عدد وفيات األطفال قبل بلوغهم اخلامسة من العمر لكل   )أ(  
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  ٢- ٤املؤشر     
  )أ(معدل وفيات الرضع    

  
  ٢٠٠٧  ٢٠٠٠  ١٩٩٠  

٦٤٥٥٤٧  العامل
٧١٦٠٥١  املناطق النامية

٦٢٣٩٣٠  مشال أفريقيا  
١٠٧٩٨٨٨  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  
٤٣٢٨٢١  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  
٣٦٢٩١٩  شرق آسيا  
٢٤٢٢٢١  الصني باستثناء شرق آسيا    
٨٧٧٠٥٨  جنوب آسيا  
٩٧٧٧٦٦   باستثناء اهلندجنوب آسيا    
٥٣٣٥٢٦  جنوب شرق آسيا  
٥٢٣٦٢٨  غرب آسيا  
٦٢٥٢٤٦  أوقيانوسيا  

٣٩٣٤٢٣  رابطة الدول املستقلة
٦٤٥٢٣٦  رابطة الدول املستقلة، آسيا  
٢٢١٩١٣  أوروبارابطة الدول املستقلة،   

٩٦٥  املناطق املتقدمة النمو
٢٤١٦١١ البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق أوروبا    

  
  . مولود حي١ ٠٠٠بلوغهم سنة واحدة من العمر لكل عدد وفيات األطفال قبل   )أ(  
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  ٣- ٤املؤشر     
  )أ(نسبة األطفال البالغني من العمر سنة واحدة احملصنني ضد احلصبة    

  )النسبة املئوية(
  
  ٢٠٠٧  ٢٠٠٠  ١٩٩٠  

٧٢٧٢٨٢  العامل
٧١٧٠٨٠  املناطق النامية

٨٤٩٣٩٦  مشال أفريقيا  
٥٦٥٥٧٣  ىأفريقيا جنوب الصحراء الكرب  
٧٦٩٢٩٣  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  
٩٨٨٥٩٤  شرق آسيا  
٩٥٨٨٩٥  الصني باستثناء شرق آسيا    
٥٧٥٨٧٢  جنوب آسيا  
٦٠٦٨٨٤   باستثناء اهلندجنوب آسيا    
٧٠٨٠٨٤  جنوب شرق آسيا  
٧٩٨٧٨٧  غرب آسيا  
٧٠٦٨٦٢  أوقيانوسيا  

٨٥٩٧٩٨  ملستقلةرابطة الدول ا
٩٦٩٧-  رابطة الدول املستقلة، آسيا  
٨٥٩٧٩٩  أوروبارابطة الدول املستقلة،   

٨٤٩١٩٣  املناطق املتقدمة النمو
٩١٩٣٩٦ البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق أوروبا    

  
 جرعـة واحـدة علـى األقـل مـن        شـهراً الـذين تلقـوا      ٢٣ و   ١٢ألطفال الذين تتراوح أعمـارهم بـني        ا  )أ(  

  .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     
  )ب)(أ(الوفيات النفاسيةمعدل     

  ٢٠٠٥  ١٩٩٠  

٤٣٠٤٠٠  العامل 
٤٨٠٤٥٠  ناطق الناميةامل  
٢٥٠١٦٠  مشال أفريقيا   
٩٢٠٩٠٠  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  
١٨٠١٣٠  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  
٩٥٥٠  شرق آسيا  
١٧٠-  شرق آسيا باستثناء الصني    
٦٢٠٤٩٠  جنوب آسيا  
٥٧٠-  جنوب آسيا باستثناء اهلند    
٤٥٠٣٠٠  جنوب شرق آسيا  
١٩٠١٦٠  غرب آسيا  
٥٥٠٤٣٠  أوقيانوسيا   
٥٨٥١  رابطة الدول املستقلة   
١١٩  املناطق املتقدمة النمو  
٩٠٠٨٧٠  أقل البلدان منوا             

  . من املواليد األحياء١٠٠ ٠٠٠الوفيات النفاسية لكل   )أ(  
  .مل تتوافر بعد بيانات عاملية أو إقليمية جديدة  )ب(  
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  ٢-٥املؤشر 
  مهرة يني صحموظفني حتت إشراف جرتدات اليت النسبة الو    
  )النسبة املئوية(    

  ٢٠٠٧حوايل عام   ١٩٩٠حوايل عام   

٥٨٦٤  العامل 
٥٣٦١  املناطق النامية  
٤٥٧٩  مشال أفريقيا   
٤٢٤٤  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  
٧٠٨٧  )أ(أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  
٩٤٩٨  شرق آسيا  
٢٩٤٢  جنوب آسيا  
١٥٣٠  جنوب آسيا باستثناء اهلند    
٤٦٦٨  جنوب شرق آسيا  
٦٢٧٧  غرب آسيا  
--  أوقيانوسيا   
٩٨٩٩  رابطة الدول املستقلة   
٩٦٩٩  رابطة الدول املستقلة، آسيا    
٩٩٩٩  رابطة الدول املستقلة، أوروبا    
٩٩٩٩  املناطق املتقدمة النمو  
٩٩٩٨  البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق أوروبا    

  
  .تشمل فقط الوالدات اليت جرت 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    

  )ئويةالنسبة امل(    
  
  ٢٠٠٥  ١٩٩٠  

٥٢,٨٦٣,١  العامل 
٥٠,٢٦٢,٣  املناطق النامية  
٤٤,٠٦٠,٥  مشال أفريقيا     
١٢,٠٢١,٥  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى    
٦٢,٠٧١,٨  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب    
٧٧,٥٨٦,٤  شرق آسيا    
٣٨,٥٥٤,٠  جنوب آسيا    
٤٧,٩٦٠,٧  جنوب شرق آسيا    
٤٣,٣٥٤,١  غرب آسيا    
)ب(٢٨-  أوقيانوسيا     

,٨
٦٦,٦)ج(٦١,٢  رابطة الدول املستقلة   
٥٥,٥)ج(٥٤,٥  رابطة الدول املستقلة، آسيا    
٦٣,٤٧١,٢  رابطة الدول املستقلة، أوروبا    
٦٦,٥٦٧,٥  املناطق املتقدمة النمو  
٥٦,٠٥٧,٤   أوروباالبلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق    
١٦,١٣٠,٢  أقل البلدان منوا  
٢٢,٦٣٣,٩  البلدان النامية غري الساحلية  
٤٦,٨٥٥,٢  الدول اجلزرية الصغرية النامية  

        
وح ااملتزوجـات أو املرتبطـات اللـوايت تتـر     من بني النساء يستخدمن وسائل منع احلملاللوايت  لنساء  ا  )أ(  

  . سنة٤٩ و ١٥أعمارهن بني 
  .٢٠٠٠بيانات عام   )ب(  
  .١٩٩٥بيانات عام   )ج(  
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  ٤- ٥املؤشر     
  )أ(معدل الوالدات لدى املراهقات    

  ٢٠٠٦  ١٩٩٠  

٦١,٠٤٨,٧  العامل 

٦٦,٥٥٣,٠  املناطق النامية  

٤٢,٩٢٨,١  مشال أفريقيا   

١٣٠,٦١٢٣,١  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  

٧٧,٤٧١,٨  لكارييبأمريكا الالتينية ومنطقة البحر ا  

٢١,٣٤,٥  شرق آسيا  

٥,٨٣,١  شرق آسيا باستثناء الصني    

٩٠,١٥٢,٠  جنوب آسيا  

٥٠,٤٤٤,٤  جنوب شرق آسيا  

٦٣,٦٥١,١  غرب آسيا  

٨٢,٣٦١,٢  أوقيانوسيا   

٥٢,١٢٨,٤  رابطة الدول املستقلة   

٤٤,٨٢٨,٦  رابطة الدول املستقلة، آسيا    

٥٥,٢٢٨,٣  ملستقلة، أوروبارابطة الدول ا    

٣٤,٧٢٢,٥  املناطق املتقدمة النمو  

٤٨,٢٢٩,٥  البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق أوروبا    

١٢٩,٣١٢٠,٥  أقل البلدان منوا  

١٠٤,٥١٠٥,٢  البلدان النامية غري الساحلية  
٨٠,٤٦٥,٧  الدول اجلزرية الصغرية النامية  

  
  . امرأة١ ٠٠٠ سنة لكل ١٩ و ١٥وح أعمارهن بني ات لدى النساء اللوايت تترالوالدا  )أ(  
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  ٥-٥املؤشر 
  ) زيارة واحدة على األقل وأربع زيارات على األقل(تغطية الرعاية السابقة للوالدة     
  )أ(زيارة واحدة على األقل) أ(    

  )النسبة املئوية(    
  
  ٢٠٠٦حوايل عام   ١٩٩٠حوايل عام   

٦٤٧٩  العامل 

٦٤٧٩  املناطق النامية  

٤٨٧٧  مشال أفريقيا     

٦٨٧٥  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى    

٧٩٩٥  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب    

٨٠٩٠  شرق آسيا    

٤٨٧٠  جنوب آسيا    

٢٢٥٧  جنوب آسيا باستثناء اهلند      

٧٣٩٢  جنوب شرق آسيا    

٥٤٧٧  غرب آسيا    

--  وقيانوسيا أ    

٩٠٩٦  رابطة الدول املستقلة، آسيا  
  

 سنة ممن تلقني رعاية سابقة للوالدة أثناء احلمل حتت ٤٩ و ١٥لنساء اللوايت تتراوح أعمارهن بني ا  )أ(  
  . على األقلمرة واحدة مهرة يني صحنيإشراف موظف

  
  )أ( على األقلاتزيارأربع ) ب(    

  )النسبة املئوية(    

)ب(٢٠٠٨‐ ٢٠٠٣    

 ٤٧  العامل 

 ٤٧  املناطق النامية  

 ٥٦  مشال أفريقيا   

 ٤٢  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  

 ٨٣  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  

 -  شرق آسيا  
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)ب(٢٠٠٨‐ ٢٠٠٣    

 ٣٦  جنوب آسيا  

 ٣٤  جنوب آسيا باستثناء اهلند  

 ٧٤  جنوب شرق آسيا  

 -  غرب آسيا  

 -  أوقيانوسيا   
  

 سنة ممن تلقني رعاية سابقة للوالدة أثناء احلمل حتت ٤٩ و ١٥لنساء اللوايت تتراوح أعمارهن بني ا  )أ(  
  . على األقلأربع مرات مرة مهرة يني صحنيإشراف موظف

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

  ٦-٥املؤشر 
  )أ(تنظيم األسرةلباة يف جمال احلاجة غري امل    

  )النسبة املئوية(    
  ٢٠٠٥حوايل عام   ١٩٩٥حوايل عام   

١٣,٧١١,١  املناطق النامية

١٦,٣١٠,٤  مشال أفريقيا 

٢٥,٢٢٤,٢  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

١٢,٥١٠,٥  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

٣,٥٢,٣  شرق آسيا

١٩,١١٤,٧  جنوب آسيا

١٢,٨١٠,٣  شرق آسياجنوب 

١٦,٤١٢,٣  غرب آسيا

/١٣,٥١-  رابطة الدول املستقلة، آسيا

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

٢٥,٩٢٤,٥  أقل البلدان منوا

٢٥,١٢٤,٨  البلدان النامية غري الساحلية
  

 مـن  ) سـنة ٤٩ و ١٥تتـراوح أعمـارهن بـني     اللـوايت  أي(يف سن اإلجنـاب    اللوايت  لنساء املتزوجات   ا  )أ(  
  .ذوات االحتياجات غري امللباة يف جمال تنظيم األسرة

  . 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     /تشار فـريوس نقـص املناعـة البـشرية        وقف ان     

   ذلك التاريخ نبعكس مساره اعتبارا م
  

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

  )النسبة املئوية(
  ٢٠٠٧   ٢٠٠٢  ١٩٩٠  

  

ــشار   ــديرات انت تق
ــص   ــريوس نقـــ فـــ

ــشرية  امل ــة البــ ناعــ
لـــــــدى الكبـــــــار 

)٤٩‐١٥(  

ملــــــــــــــــصابات  ا
بفــــريوس نقــــص 
املناعــــة البــــشرية 

ــن   ــوق ســ  ١٥فــ
  عاما

ــشار تقــديرات  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

 ٠,٣٥١١,٠٥٧٠,٩٥٨  املناطق النامية

 ٢٧٠,١٢٩<٢٠٠,١<٠,١  مشال أفريقيا   

 ٢,١٥٤٥,٤٥٩٤,٩٥٩  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  

 ٠,٢٢٧٠,٥٣٥٠,٦٣٥ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  

 ١٩٠,١٢٦٠,١٢٨<٠,١  آسياشرق   

<٠,١  شرق آسيا باستثناء الصني    
 ٢٧<٢٣٠,١<٠,١)ب(

 ٣٥٠,٣٣٨٠,٣٣٨<٠,١  جنوب آسيا  

 ١٤٠,١٢٤٠,١٢٧<٠,١  جنوب آسيا باستثناء اهلند    

 ٠,٢١٥٠,٤٣٢٠,٤٣٤  جنوب شرق آسيا  

 ٤١٠,١٤٦٠,١٤٧<٠,١  غرب آسيا  

 ٢٧٠,٤٣٦١,٣٣٩<٠,١  أوقيانوسيا   

 ٢١٠,١٢٥<١٠٠,١<٠,١  رابطة الدول املستقلة، آسيا

<٠,١  رابطة الدول املستقلة، أوروبا
 ٠,٧٢٧١,٢٣١)ب(

 ٠,٢١٤٠,٣٢١٠,٣٢٣  املناطق املتقدمة النمو

  
  ).A/63/1 (٢٠٠٨والبيانات الواردة مقتبسة من تقرير عام . مل تتوافر بعد بيانات عاملية أو إقليمية جديدة  )أ(  

  .ال تتوافر أية بيانات، إذ مل تظهر األوبئة يف هذه املنطقة إال منذ عهد قريب وال تتوافر بيانات عن سنوات سابقة  )ب(  



A/64/1 
 

71 09-44387 
 

  ٢- ٦املؤشر     
  )ب(٢٠٠٨-٢٠٠٠،)أ(استخدام الرفاالت يف آخر اتصال جنسي ينطوي على خماطرة عالية

  
  الرجال   النساء  

ــدان     ــدد البل ع
ــا   ــيت تغطيهـ الـ

لدراســـــــات ا
  االستقصائية

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

عدد البلدان  
الــيت تغطيهــا 
الدراســـــات 
  االستقصائية

النــــــــسبة املئويــــــــة ملــــــــن
استخدموا رفاالت يف آخـر
اتصال جنسي ينطوي على

  خماطرة عالية

أفريقيــا جنــوب الــصحراء
 ٤٥ ٢٩ ٣٠ ٣٦  الكربى

ــة ــة ومنطق أمريكــا الالتيني
 - - ٤٩ ١٠  البحر الكارييب
 ٣٨ ٢ ٢٢ ١  جنوب آسيا

ــة الـــدول املـــستقلة، رابطـ
   ٤٩ ٣ - -  آسيا

 سـنة الـذين أفـادوا باسـتعمال      ٢٤ و   ١٥ بـني    مشابات والشبان ممن تتـرواح أعمـاره      النسبة املئوية لل    )أ(  
تظم أثنـاء األشـهر اإلثـين عـشر املاضـية، بـني             الرفاالت أثناء اتصال جنسي مع شريك جنسي غري من        

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

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

   )ب(٢٠٠٨- ٢٠٠٠ ،)أ(اإليدز/وشاملة عن فريوس نقص املناعة البشرية
  

  الرجال   النساء  
عـــدد البلـــدان   

الـــيت تغطيهـــا  
ــات  الدراســــــ
  االستقصائية

النــسبة املئويــة ممــن 
لــــــديهم معرفــــــة  

  شاملة

ــدان   ــدد البلــ عــ
ــا   ــيت تغطيهـــ الـــ
الدراســـــــــــات 
  االستقصائية

ــة ممــن ــسبة املئوي الن
ــة ــديهم معرفـــــ لـــــ

  ملةشا

 )ج(٣١ ٤٨ ١٩ ٨٥  العامل
 )ج(٣١ ٤١ ١٩ ٦٧  املناطق النامية  

 - - ٨ ٣  مشال أفريقيا
 ٣٠ ٣٠ ٢٤ ٣٨  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

 ٣٦ ٢ ١٨ ٤  جنوب آسيا
 - - ٣ ١١   باستثناء اهلندجنوب آسيا

 ١٧ ٤ ١٨ ٥  جنوب شرق آسيا
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  الرجال   النساء  
عـــدد البلـــدان   

الـــيت تغطيهـــا  
ــات  الدراســــــ
  االستقصائية

النــسبة املئويــة ممــن 
لــــــديهم معرفــــــة  

  شاملة

ــدان   ــدد البلــ عــ
ــا   ــيت تغطيهـــ الـــ
الدراســـــــــــات 
  االستقصائية

ــة ممــن ــسبة املئوي الن
ــة ــديهم معرفـــــ لـــــ

  ملةشا
 - - ٢٨ ١١  رابطة الدول املستقلة   
 ٧ ٣ ٢٠ ٨   الدول املستقلة، آسيارابطة  

البلـــدان الـــيت متـــر مبرحلـــة انتقاليـــة يف
   ٥ ٢ ١٨ ٧  جنوب شرق أوروبا

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

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

  .تتعلق البيانات بآخر سنة تتوافر عنها بيانات خالل الفترة احملددة  )ب(  
      .باستثناء الصني  )ج(  

  ٤- ٦املؤشر     
إىل غـري اليتـامى     )  عامـا  ١٤ و   ١٠الـذين تتـراوح أعمـارهم بـني         (نسبة التحـاق اليتـامى          

  )ب(٢٠٠٨- ٢٠٠٠، )أ(باملدارس
  

  
ــوافر     ــيت تتـ ــدان الـ ــدد البلـ   عـ

  عنها بيانات
ــري ــامى إىل غـ ــاق اليتـ ــسبة التحـ نـ

  باملدارس اليتامى
٤٦٠,٧٦  املناطق النامية

٣٤٠,٧٧  فريقيا جنوب الصحراء الكربىأ  
٢٠,٧٣  جنوب آسيا  
٣٠,٨٤  جنوب شرق آسيا     

 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   

ــاؤهم وأمهــاهتم علــى قيــد احل  ال ــوجيني    زال آب ــائهم البيول ــا مــع أحــد آب ــذين يعيــشون حالي ــاة، وال ي
  .األقل على

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

   .جلميع َمن حيتاجونه
  

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

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

  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  
 ٣١ ٢٢  املناطق النامية

 ٣٢ ٢٤  مشال أفريقيا  
 ٣٠ ٢١  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  
 ٦٢ ٥٧  نية ومنطقة البحر الكارييبأمريكا الالتي  
 ١٨ ١٨  شرق آسيا  
  ١<  ١<   باستثناء الصنيشرق آسيا    
 ١٦ ١٠  جنوب آسيا   
 ٤٤ ٣٢  جنوب شرق آسيا  
 ٣٨ ٢٥  أوقيانوسيا  

 ١٤ ٩  رابطة الدول املستقلة
  ٢٢  ٢١  ، آسيارابطة الدول املستقلة  
  ١٤  ٩  ، أوروبارابطة الدول املستقلة  

  -  -  ة النمواملناطق املتقدم
  ٣١  ٢٠  أقل البلدان منوا

  ٣٢  ٢٣  البلدان النامية غري الساحلية
  ٤٤  ٣٠  الدول اجلزرية الصغرية النامية

  
  . يتلقون عالجا للفريوسات العكوسةَمن  )أ(  

 ٢٠٠٨والبيانـات الـواردة مقتبـسة مـن تقريـر عـام        . مل تتوافر بعـد بيانـات عامليـة أو إقليميـة جديـدة              )ب(  
)A/63/1(.  
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  جيم - ٦الغاية     
 والبـدء   ٢٠١٥وقف انتشار املالريا وغريها من األمراض الرئيـسية حبلـول عـام                 

  بعكس مساره اعتبارا من ذلك التاريخ
  

  ٦- ٦املؤشر     
  معدالت اإلصابة باملالريا والوفيات املرتبطة هبا     

  )أ(اإلصابة  )أ(    
  

٤٧  العامل 
صفر  مشال أفريقيا   
٢٧٨  حراء الكربىأفريقيا جنوب الص  
٥  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  
٩  منطقة البحر الكارييب    
٥  أمريكا الالتينية     
٠,٥<  شرق آسيا  
١  شرق آسيا باستثناء الصني    
١٠  جنوب آسيا  
١١  جنوب آسيا باستثناء اهلند    
١٤  جنوب شرق آسيا  
٢  غرب آسيا  
٢٣٨  أوقيانوسيا   
٠,٥<  ة الدول املستقلة، آسيارابط    
١٧٥  أقل البلدان منوا  
١٦٨  البلدان النامية غري الساحلية  
١٠٢  الدول اجلزرية الصغرية النامية  

  
  . البلدان املوبوءة باملالريا، يف٢٠٠٦ نسمة، ١ ٠٠٠عدد احلاالت اجلديدة لكل   )أ(  



A/64/1 
 

75 09-44387 
 

  )ب(الوفيات) ب(    
  

  مجيع األعمار  
ــسة   ــال دون اخلامــــــــ األطفــــــــ

  العمر نم

 ١٣٩ ١٧  العامل

 صفر صفر  مشال أفريقيا

 ٥٧٤ ١٠٧  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

 ١<٠,٥  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

 ١٠ ٤  منطقة البحر الكارييب  

 ١<٠,٥  أمريكا الالتينية  

 <٠,٥<٠,٥  شرق آسيا

 صفر صفر  شرق آسيا باستثناء الصني  

 ٥ ١  جنوب آسيا 

 ٩ ٢  جنوب آسيا باستثناء اهلند  

 ٧ ٣  جنوب شرق آسيا

 ٢ ١  غرب آسيا

 ١٢٦ ٤٣  أوقيانوسيا

 <٠,٥<٠,٥  رابطة الدول املستقلة، آسيا

 ٣٧٤ ٦٨  أقل البلدان منوا

 ٣٥٧ ٦٥  البلدان النامية غري الساحلية

 ١١٣ ٢٦  الدول اجلزرية الصغرية النامية
  

  .، يف البلدان املوبوءة باملالريا٢٠٠٦ة،  نسم١٠٠ ٠٠٠عدد الوفيات لكل   )ب(  
    

  ٧- ٦املؤشر     
ــا      مون حتـــــت ناموســـــيات معاجلـــــة نـــــسبة األطفـــــال دون ســـــن اخلامـــــسة الـــــذين ينـــ

  )أ(احلشرية  باملبيدات
  )النسبة املئوية(

  )ب(٢٠  )بلداً ٢٨(أفريقيا جنوب الصحراء الكربى
  

  .٢٠٠٨-٢٠٠٦  )أ(  
 بلدا مـن أفريقيـا جنـوب الـصحراء الكـربى         ٢٢ فرعية تتألف من     أظهرت البيانات اخلاصة مبجموعة     )ب(  

تتوافر بشأهنا بيانات عن االجتاهات أن استخدام الناموسيات املعاجلة مببيدات حـشرية بـني األطفـال                
  . ٢٠٠٦ يف املائة يف عام ٢٠ إىل ٢٠٠٠ يف املائة يف عام ٢ازداد من 
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  ٨- ٦املؤشر     
ــسبة األطفــال دون ســن اخلامــسة املــ       ــذي ن ــاحلمى ال ــانصابني ب جلون بالعقــاقري املناســبة   يع

    )أ(للمالريا  املضادة
  )النسبة املئوية(

٣٦  )بلدا ٣٠(أفريقيا جنوب الصحراء الكربى
٧  ) بلدان٤(جنوب آسيا 

  
      .٢٠٠٨-٢٠٠٦  )أ(  

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

  )استثناء املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية ب من السكان١٠٠ ٠٠٠حاالت اإلصابة اجلديدة بني كل عدد (    
  
  ٢٠٠٧  ٢٠٠٠  ١٩٩٠  

١٢٢١١٩١١٨  العامل
١٤٩١٤٠١٣٩  املناطق النامية  
٦٠٤٨٤٢  مشال أفريقيا    
١٥٠٢٠٤٢٣٤  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى    
٨٤٥٥٤٤  طقة البحر الكارييبأمريكا الالتينية ومن    
٩٠٧٦٧٤  منطقة البحر الكارييب      
٨٣٥٤٤١  أمريكا الالتينية      
١٢٢١٠٧١٠٠  شرق آسيا    
١٧٢١٦١١٦٠  جنوب آسيا    
٢٧٧٢٢٨٢٠٢  جنوب شرق آسيا    
٥٥٤٢٣٨  غرب آسيا    
٢٠٢١٨٨١٥٨  أوقيانوسيا    
٤٨١٠١٩٦  رابطة الدول املستقلة  
٦٠١٠٤١١٤  طة الدول املستقلة، آسياراب    
٤٤١٠٠٨٩  رابطة الدول املستقلة، أوروبا     
٢٥١٩١٤  املناطق املتقدمة النمو  
٦٠٨٣٦٩  البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق أوروبا    

      



A/64/1 
 

77 09-44387 
 

    االنتشار  )ب(  
  )ء املصابني بفريوس نقص املناعة البشريةباستثنا  من السكان١٠٠ ٠٠٠عدد حاالت اإلصابة اجلديدة بني كل (    

  ٢٠٠٧  ٢٠٠٠  ١٩٩٠  
٢٩٤٢٥٠١٩٥  العامل
٣٧٠٣٠٣٢٣٤  املناطق النامية  
٦٥٥٠٤٣  مشال أفريقيا    
٣٣٣٣٨٩٤٢١  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى    
١٢٨٧٧٥٦  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب    
١٥١١١٦١٠١  منطقة البحر الكارييب      
١٢٧٧٤٥٣  أمريكا الالتينية      
٣٣١٢٧٠١٩٥  شرق آسيا    
٥٤٣٤١٥٢٦٨  جنوب آسيا    
٤٥٩٣٣٣٢٦٥  جنوب شرق آسيا    
٩٣٦١٥١  غرب آسيا    
٣٩٥٣٦٠٣٠٢  أوقيانوسيا    
٧٦١٤٦١١٢  رابطة الدول املستقلة  
٩٩١٣٧١٣٨  رابطة الدول املستقلة، آسيا    
٦٩١٥٠١٠٢   املستقلة، أوروبا رابطة الدول    
٢٩٢٢١٤  املناطق املتقدمة النمو  
١٠٠١٢٠٧٨  البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق أوروبا    
    

    الوفيات  )ج(  
  )البشرية  املناعةباستثناء املصابني بفريوس نقص   من السكان١٠٠ ٠٠٠ بني كل الوفياتعدد (    

  ٢٠٠٧  ٢٠٠٠  ١٩٩٠  
٢٧٢٤٢٠  لعاملا

٣٤٢٩٢٣  املناطق النامية  
٦٤٣  مشال أفريقيا    
٣٨٤٤٤٨  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى    
١١٧٦  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب    
٢٠١٦١٤  منطقة البحر الكارييب      
١١٧٥  أمريكا الالتينية      
٢٦٢١١٥  شرق آسيا    
٤٤٣٩٢٧  جنوب آسيا    
٦٦٤٥٣٠  جنوب شرق آسيا    
٨٦٦  غرب آسيا    
٥٢٤١٣٣  أوقيانوسيا    
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  ٢٠٠٧  ٢٠٠٠  ١٩٩٠  
٧١٦١٤  رابطة الدول املستقلة  
٩١٤١٧  رابطة الدول املستقلة، آسيا    
٧١٧١٣  رابطة الدول املستقلة، أوروبا     
٣٢٢  املناطق املتقدمة النمو  
٨١١١٠  ق أوروباالبلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف جنوب شر    
    

  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 املباشرةا  )أ(  

  
  )النسبة املئوية(    

  ٢٠٠٧  ٢٠٠٠  
 ٢٨٦٣  العامل

 ٢٩٦٣  املناطق النامية  

 ٨٩٩٠  مشال أفريقيا    

 ٣٦٤٦  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى    

 ٤١٧٢  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب    

 ٢٩٧٧  شرق آسيا    

 ١٤٦٧  جنوب آسيا    

 ٣٩٧٥  جنوب شرق آسيا    

 ٣٦٥٤  غرب آسيا    

 ١٢٢٠  أوقيانوسيا    

 ١٢٥١  رابطة الدول املستقلة  

 ٣٦٥٣  رابطة الدول املستقلة، آسيا    

 ٤٥٠  رابطة الدول املستقلة، أوروبا     

 ٢٢٥٦  املناطق املتقدمة النمو  

 ١٣٨٣  البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق أوروبا    
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    املباشرة  املرضى الذين حتقق شفاؤهم يف إطار دورة عالجية قصرية خاضعة للمراقبة  )ب(  
  

  )النسبة املئوية(    
  ٢٠٠٦  ٢٠٠٠  

 ٨٢٨٥  العامل

 ٨٢٨٥  املناطق النامية  

 ٨٨٨٨  مشال أفريقيا    

 ٧٢٧٦  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى    

 ٨١٧٦  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب    

 ٩٤٩٤  شرق آسيا    

 ٨٣٨٧  جنوب آسيا    

 ٨٦٨٨  جنوب شرق آسيا    

 ٨٠٨٥  غرب آسيا    

 ٧٦٧٧  أوقيانوسيا    

 ٧٦٦٤  رابطة الدول املستقلة  

 ٧٨٧٦  رابطة الدول املستقلة، آسيا    

 ٦٨٥٩  رابطة الدول املستقلة، أوروبا     

 ٧٦٧٠  املناطق املتقدمة النمو  

 ٨٥٨٤  البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق أوروبا    
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  ٧دف اهل    
  ةكفالة االستدامة البيئي    

  
   ألف- ٧غاية ال    

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

  
  ١- ٧املؤشر     
  مساحة األراضي اليت تغطيها الغابات    

  )النسبة املئوية(    
  ٢٠٠٥  ٢٠٠٠  ١٩٩٩  

٣١,٣٣٠,٦٣٠,٣  العامل
١,٣١,٥١,٥  مشال أفريقيا  
٢٩,٢٢٧,٣٢٦,٥  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  
٤٩,٩٤٧,٢٤٦,٠  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  
٢٣,٤٢٤,٩٢٦,١  منطقة البحر الكارييب    
٥٠,٣٤٧,٥٤٦,٣  أمريكا الالتينية    
١٦,٥١٨,١١٩,٨  شرق آسيا  
١٤,٦١٣,٣١٢,٧  شرق آسيا باستثناء الصني    
١٤,٠١٤,٣١٤,٢  وب آسيا جن  
٧,٥٧,٠٦,٨  جنوب آسيا باستثناء اهلند    
٥٦,٣٤٩,٩٤٦,٨  جنوب شرق آسيا  
٣,٣٣,٤٣,٥  غرب آسيا  
٦٨,٣٦٥,٠٦٣,٤  أوقيانوسيا  
٣٨,٦٣٨,٧٣٨,٦  رابطة الدول املستقلة  
٣,٩٣,٩٣,٩  رابطة الدول املستقلة، آسيا    
٤٦,٦٤٦,٧٤٦,٧  ا رابطة الدول املستقلة، أوروب    
٣٠,٤٣٠,٧٣٠,٨  املناطق املتقدمة النمو  
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  ٢٠٠٥  ٢٠٠٠  ١٩٩٩  

٢٩,٦٢٩,٨٣٠,٤  البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق أوروبا    
٣٠,٣٢٨,٤٢٧,٤  أقل البلدان منوا  
١٩,١١٧,٨١٧,٢  البلدان النامية غري الساحلية  
٦٤,٤٦٣,١٦٢,٥  الدول اجلزرية الصغرية  
    

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

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

  )مباليني األطنان املترية(جمموع االنبعاثات 
  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٠  ١٩٩٠  

٧٠٤ ٠١٣٢٨ ٠٥٥٢٨ ٨٩٩٢٤ ٢١  العامل
٨١٧ ١٠٧١٣ ٧٣١١٣ ٨٠٣٩ ٦  املناطق النامية  
٢٣٢٣٦٢٤٣٧٤٢٤  مشال أفريقيا    
٤٦٥٥٥٥٦٥٢٦٤٤  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى    
٥١٣ ٤٤٩١ ٣٢٥١ ٠٧٨١ ١  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب    
٨٤٩٧١٠٣١١٤  منطقة البحر الكارييب      
٣٩٩ ٣٤٦١ ٢٢٨١ ٩٩٤١  أمريكا الالتينية      
٧١٤ ٢٣٥٦ ٩٨٠٦ ٩٤٠٣ ٢  شرق آسيا    
٥٢٥٥٧٤٦١٠٦١١  شرق آسيا باستثناء الصني      
١٧٩ ٠٥١٢ ٦٧٥٢ ٠٠٩١ ١  جنوب آسيا     
٣١٩٤٨٩٦٢٧٦٦٨  جنوب آسيا باستثناء اهلند      
٠٤٦ ٠٤٥١ ٤٢٧٧٧٨١  جنوب شرق آسيا    
٢٨٦ ٢٢٧١ ٠٤٩١ ٦٤٦١  غرب آسيا    
٦٧١١١١  أوقيانوسيا    
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  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٠  ١٩٩٠  

٣٧١ ٣٠٣٢ ١٤٤٢ ٧٩٦٢ ٣  رابطة الدول املستقلة    
٤٩٩٣٣٠٣٨٧٤١٠  )ب(رابطة الدول املستقلة، آسيا      
٩٦٠ ٩١٥١ ٨١٤١ ٨٠٦١ ٢  )ب(الدول املستقلة، أوروبارابطة       
٢٤٤ ٣٣٧١٢ ٩٦١١٢ ١٧٣١١ ١١  املناطق املتقدمة النمو  
٦٢١١١١٥٢١٥٦  أقل البلدان منوا  
٥١٤٠٣٤٦٢٤٨٧  لنامية غري الساحليةالبلدان ا  
١٣٩١٦١١٨٠١٨٨  الدول اجلزرية الصغرية  

٨٨١ ٩٧٩١٢ ٥٦١١٢ ٦٠٢١٢ ١١  )د)(ج(بلدان املرفق األول
    

  نصيب الفرد  )ب(  
    )باألطنان املترية(

  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٠  ١٩٩٠  

٤,١٣,٩٤,٣٤,٤  العامل
١,٧٢,٠٢,٥٢,٦  املناطق النامية  
٢,٠٢,٦٢,٩٢,٧  مشال أفريقيا    
٠,٩٠,٨٠,٨٠,٨  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى    
٢,٤٢,٦٢,٦٢,٧  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب    
٢,٧٢,٨٢,٨٣,١  منطقة البحر الكارييب      
٢,٤٢,٥٢,٦٢,٧  أمريكا الالتينية      
٢,٤٢,٩٤,٥٤,٨  شرق آسيا    
٧,٤٧,٢٧,٥٧,٥  تثناء الصنيشرق آسيا باس      
٠,٨١,١١,٣١,٤  جنوب آسيا     
١,٠١,٢١,٤١,٤  جنوب آسيا باستثناء اهلند      
١,٠١,٥١,٩١,٩  جنوب شرق آسيا    
٤,٧٥,٩٦,٣٦,٤  غرب آسيا    
١,٠٠,٩١,٣١,٢  أوقيانوسيا    
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  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٠  ١٩٩٠  

١٣,٥٧,٦٨,٣٨,٥  رابطة الدول املستقلة  
٧,٣٤,٦٥,٢٥,٥  )ب(، آسيارابطة الدول املستقلة  
١٣,٠٨,٦٩,٤٩,٦  )ب(الدول املستقلة، أوروبارابطة   
١٢,٠١٢,٢١٢,٢١٢,١  املناطق املتقدمة النمو  
٠,١٠,٢٠,٢٠,٢  أقل البلدان منوا  
٠,٢١,٢١,٢١,٣  البلدان النامية غري الساحلية  
٣,١٣,١٣,٢٣,٣  الدول اجلزرية الصغرية  
١١,٩١٢,٢١٢,٢١٢,٠  )د)(ج(فق األولبلدان املر  

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

    )بالكيلوغرامات(
  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٠  ١٩٩٠  

٠,٥٤٠,٥٠٠,٤٩٠,٤٨  العامل
٠,٦٤٠,٥٨٠,٦٠٠,٥٩  املناطق النامية  
٠,٤٣٠,٥٤٠,٥٤٠,٤٩  مشال أفريقيا    
٠,٥٦٠,٥٣٠,٤٩٠,٤٦  يا جنوب الصحراء الكربىأفريق    
٠,٣٤٠,٣١٠,٣٠٠,٢٩  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب    
٠,٥٧٠,٦٤٠,٥٨٠,٥٩  منطقة البحر الكارييب    
٠,٣٤٠,٣٠٠,٢٩٠,٢٩  أمريكا الالتينية    
١,٤٦٠,٨٩٠,٩٣٠,٩١  شرق آسيا    
٠,٤٦٠,٤٨٠,٤١٠,٣٨  شرق آسيا باستثناء الصني      
٠,٦٠٠,٦٢٠,٥٥٠,٥٤  جنوب آسيا     
٠,٤٩٠,٥١٠,٤٩٠,٥٠  جنوب آسيا باستثناء اهلند      
٠,٤٢٠,٤٦٠,٤٨٠,٤٦  جنوب شرق آسيا    
٠,٥١٠,٥٩٠,٥٥٠,٥٣  غرب آسيا    
٠,٣٠٠,٢٦٠,٣٩٠,٣٨  أوقيانوسيا    
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  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٠  ١٩٩٠  

١,٥٤١,٢٦٠,٩٨٠,٩٣  )ب(رابطة الدول املستقلة    
٢,٣٨١,٧١١,٣٣١,٢١  )ب(الدول املستقلة، آسيارابطة       
١,٤٥١,٢٠٠,٩٣٠,٨٩  )ب(الدول املستقلة، أوروبارابطة       
٠,٤٩٠,٤١٠,٣٩٠,٣٧  املناطق املتقدمة النمو  
٠,١٥٠,١٩٠,١٩٠,١٨  أقل البلدان منوا  
٠,٢٠٠,٨٧٠,٧٤٠,٦٧  البلدان النامية غري الساحلية  
٠,٥٧٠,٤٤٠,٤٢٠,٤٠  ةالدول اجلزرية الصغري  

٠,٥١٠,٤٣٠,٤٠٠,٣٨  )د)(ج(بلدان املرفق األول
  

معربا عنـه مباليـني األطنـان املتريـة مـن       (جمموع انبعاثات ثاين أكسيد الكربون من الوقود األحفوري         )أ(  
اسـتهالك الوقـود الـصلب      :  ويشمل انبعاثات ثاين أكسيد الكربون الناجتة عن       )ثاين أكسيد الكربون  

مركـز حتليـل    (ستهالك الوقود الـسائل واسـتهالك وقـود الغـاز؛ وإنتـاج األمسنـت؛ واشـتعال الغـاز                   وا
  ).تابع للواليات املتحدة ال-معلومات غاز ثاين أكسيد الكربون 

  .١٩٩٢ بيانات عام ١٩٩٠تظهر أعمدة عام   )ب(  
تثناء االحتاد الروسي وأوكرانيـا  باس(استنادا إىل جرد االنبعاثات الوطنية السنوي لبلدان املرفق األول            )ج(  

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              /لدفيئةتستثين انبعاثات غازات ا     )د(  

  .والغابات
    

  ٣-٧املؤشر 
    استهالك املواد املستنفدة لطبقة األوزون

    )بأطنان املواد املستهلكة لألوزون(
  ٢٠٠٦  ٢٠٠٠  )أ(١٩٩٠  

٤١٩ ٤٩٣٥٥ ٥٣٦٢١٢ ٢٤٧  املناطق النامية
٩٧٢ ١٢٩١ ٢٠٣٨ ٦  مشال أفريقيا  
٢٩٥ ٥٦١١ ٤٤٩٩ ٢٣  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  
٣٨٦ ٠٨٧٧ ٠٤٨٣١ ٧٦  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  
٦٦٩٢٧٢ ١٧٧١ ٢  منطقة البحر الكارييب    
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  ٢٠٠٦  ٢٠٠٠  )أ(١٩٩٠  

١١٤ ٤١٨٧ ٨٧١٢٩ ٧٣  أمريكا الالتينية    
٨٧٠ ٧٦٢٢٩ ٢١٧١٠٥ ١٠٣  شرق آسيا  
٦٨٠ ٨٨٥٤ ٩٠٤١٤ ١٢  شرق آسيا باستثناء الصني    
٤٠٨ ١٦١٤ ٣٣٨٢٨ ٣  جنوب آسيا   
٤٣٧ ٤٦٦١ ٣٣٨٩ ٣  جنوب آسيا باستثناء اهلند    
٢٩٩ ٨٠٩٣ ١٠٨١٦ ٢١  جنوب شرق آسيا  
٩٧٥ ٨٨٢٦ ٤٧٠١١ ١١  غرب آسيا  
٤٧١٢٩٣٣  أوقيانوسيا  
٦٧٢ ٥٨٥١ ٤٥٤٢٧ ١٣٩  رابطة الدول املستقلة  
٧٣٨٩٢٨١٧٥ ٢  ة، آسيارابطة الدول املستقل    
٤٩٧ ٦٥٧١ ٧١٦٢٦ ١٣٦  الدول املستقلة، أوروبارابطة     
٧٩٣ ٠٦٠٤ ٨٠١٢٤ ٨٢٦  املناطق املتقدمة النمو  

٢٣٩٩٦٦١٠٣ ٦  البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق أوروبا
١٧٨ ٧٦٤١ ٤٦١٤ ١  أقل البلدان منوا  
٣٨٦٤٦٨ ٣٥٤٢ ٣  البلدان النامية غري الساحلية  
١٢٥٤٨٣ ١٦٢٢ ٧  الدول اجلزرية الصغرية النامية     

للـسنوات الـسابقة علــى بـدء سـريان شــرط اإلبـالغ عـن جمموعــة مـن املـواد، قُــدرت قـيم اســتهالك            )أ(  
وينطبق ذلك على املـواد الـواردة يف املرفقـات بـاء        . البلدان الناقصة استنادا إىل مستوى سنة األساس      

  .  على التوايل١٩٩٤ و ١٩٩٢؛ و ١٩٩٢يت بدأ سرياهنا يف أعوام وجيم وهاء ال
    

  ٤- ٧املؤشر     
    نسبة األرصدة السمكية املوجودة ضمن احلدود البيولوجية اآلمنة

    )النسبة املئوية(
  ٢٠٠٤ ٢٠٠٠ ١٩٩٠ 

 ٧٥ ٧٢ ٨١   اجملموع
 ٥٢ ٤٧ ٥٠      املستغلة بشكل كامل

 ٢٠ ٢٥ ٣١  املستغلة باعتدال    غري املستغلة على حنو كاٍف و
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  ٥-٧املؤشر 
  ٢٠٠٠حوايل عام ) أ(نسبة جمموع املوارد املائية املستخدمة

    )النسبة املئوية(
 ٦,٧    املناطق النامية
 ٧٧,٥      مشال أفريقيا

 ٢,٢      أفريقيا جنوب الصحراء الكربى
 ١,٤      أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

 ٢١,٤  سيا    شرق آ
 ١٥,٤     شرق آسيا باستثناء الصني  

 ٢٦,٦      جنوب آسيا
 ١٩,٥     جنوب آسيا باستثناء اهلند  

 ٤,٥      جنوب شرق آسيا
 ٤٧,٥      غرب آسيا
 ٠,٠      أوقيانوسيا

 ٥,٤  رابطة الدول املستقلة    
 ٩,٣  املناطق املتقدمة النمو    

 ١٢,٩  لية يف جنوب شرق أوروبا   البلدان اليت متر مبرحلة انتقا   
 ٣,٥    أقل البلدان منوا

 ٨,٢    البلدان النامية غري الساحلية
 ١,٣    الدول اجلزرية الصغرية النامية

  
  .سحب املياه السطحية واملياه اجلوفية كنسبة من جمموع املوارد املائية املتجددة الفعالية  )أ(  
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   باء- ٧الغاية     
   ٢٠١٠ن معدل فقدان التنوع البيولوجي حبلول عام احلد بقدر ملموس م    

  ٦-٧املؤشر 
    نسبة املناطق الربية والبحرية احملمية  

  )أ(الربية والبحرية  )أ(  
    )النسبة املئوية(

  باستثناء املناطق احملمية املغمورة  

مبــــــا يف ذلــــــك 
ــة   ــاطق احملميـ املنـ

  املغمورة
  )اجملموع(  ٢٠٠٨  ٢٠٠٠  ١٩٩٠  

٥,٤٨,٠٩,٨١٢,١ )ب(ملالعا
٦,١٩,٥١١,٢١٣,٠    املناطق النامية
٢,١٣,١٣,٤٣,٧      مشال أفريقيا

٨,٤٨,٩٩,٤١١,٥   أفريقيا جنوب الصحراء الكربى   
٧,٣١٤,٤١٨,٨٢١,٠   أمريكا الالتينية ومنطقة البحرالكارييب   

٧,٠٩,٩١٠,٩١٤,٠      شرق آسيا
٣,٩١١,٩١١,٩١١,٩  شرق آسيا باستثناء الصني  

٤,٤٥,٠٥,٣٥,٦      جنوب آسيا
٤,٦٥,٥٦,١٦,٥  جنوب آسيا باستثناء اهلند  

٢,٦٥,٣٦,٠٧,٥    جنوب شرق آسيا   
٣,٧١٧,٨١٧,٨١٧,٩   غرب آسيا    
٠,٤١,٠٧,٠٧,٢    أوقيانوسيا   
١,٧٢,٨٢,٨٧,٦  رابطة الدول املستقلة  
٧,٩١٠,٤١٤,٠١٦,٩  النمو املتقدمة املناطق  

٨,٧٩,٤١٠,٧١٢,٠   أقل البلدان منوا
٨,٠٩,٤١٠,٥١١,٤    البلدان النامية غري الساحلية
٣,١١٣,٩١٤,١١٤,٧  لنامية  الدول اجلزرية الصغرية ا

  
  .إىل جمموع املناطق الربية) الربية والبحرية معا(نسبة املناطق احملمية   )أ(  

  .ليم اليت ال تؤخذ يف االعتبار عند احتساب اجملاميع اإلقليميةتشمل األقا  )ب(  
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  )أ(الربية  )ب(  

    )النسبة املئوية(

  املغمورة باستثناء املناطق احملمية  
مبا يف ذلك املنـاطق     
  احملمية املغمورة

  )اجملموع(  ٢٠٠٨  ٢٠٠٠  ١٩٩٠  

 ٥,٩٨,٤٩,٤١٢,٠ )ب(ملالعا
 ٧,١١١,٠١٢,٦١٤,٦    املناطق النامية
 ٢,١٣,١٣,٤٣,٧      مشال أفريقيا

 ٩,١٩,٥١٠,٠١٢,٣     أفريقيا جنوب الصحراء الكربى
    أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر

 ٨,٢١٥,٥٢٠,٢٢٢,٧  الكارييب   
 ٧,٤١٠,٥١١,٥١٤,٧      شرق آسيا

 ٤,٠١٢,٦١٢,٦١٢,٦  شرق آسيا باستثناء الصني  
 ٤,٦٥,٣٥,٦٥,٩      جنوب آسيا

 ٤,٩٥,٩٦,٥٦,٩  جنوب آسيا باستثناء اهلند  
 ٥,٤١١,٠١١,٨١٥,٠      جنوب شرق آسيا

 ٤,٠١٩,١١٩,١١٩,٢      غرب آسيا
 ١,٨٢,٩٢,٩٣,٣      أوقيانوسيا

 ١,٧٢,٦٢,٦٧,٧    رابطة الدول املستقلة
 ٨,٢٩,٧١٠,٢١٣,٥   املتقدمة النمواملناطق  

 ٩,٦١٠,٤١٠,٩١٢,٣ منوا  أقل البلدان 
 ٨,٠١٠,٥١٠,٦١١,٤    البلدان النامية غري الساحلية
 ٥,٤٢٦,٥٢٦,٧٢٧,٤  لنامية  الدول اجلزرية الصغرية ا

  
  .إىل جمموع املناطق الربية) الربية والبحرية معا(نسبة املناطق احملمية   )أ(  

  .ب اجملاميع اإلقليميةتشمل األقاليم اليت ال تؤخذ يف االعتبار عند احتسا  )ب(  
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  )أ(البحرية  )ج(  

    )النسبة املئوية(

    باستثناء املناطق املغمورة  
ــاطق   مبــا يف ذلــك املن

  احملمية املغمورة
  )اجملموع(  ٢٠٠٨  ٢٠٠٠  ١٩٩٠  

٢,٤٥,٦١٢,٣١٢,٨ )ب(ملالعا
٠,٦٢,٢٣,١٣,٤    املناطق النامية
٠,٣٢,٦٣,٤٤,٩      مشال أفريقيا

٠,٥١,٥١,٨١,٩    أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
    أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر

١,٥٧,٣١٠,٠١٠,٥  الكارييب   
٠,٤٠,٦٠,٦٠,٦      شرق آسيا

٢,٠٢,٠٢,٠٢,٠  شرق آسيا باستثناء الصني  
١,٢١,٣١,٣١,٣      جنوب آسيا

١,٠١,٢١,٢١,٢  جنوب آسيا باستثناء اهلند  
٠,٣٠,٧١,٣١,٥      جنوب شرق آسيا

٠,٦١,٧١,٧١,٨      غرب آسيا
٠,١٠,٥٨,٠٨,١      أوقيانوسيا

٢,٣٥,٦٥,٦٥,٩    رابطة الدول املستقلة
٦,٦١٣,٩٣٣,١٣٤,٢   املتقدمة النمواملناطق  

٠,٤١,٠٩,٠٩,٠   أقل البلدان منوا
٠,٠٠,٠٠,٠٠,٠  )ج(  البلدان النامية غري الساحلية
٠,٩١,٧١,٩٢,٣  لنامية  الدول اجلزرية الصغرية ا

  
  .إىل جمموع املناطق الربية) الربية والبحرية معا(نسبة املناطق احملمية   )أ(  

  .تشمل األقاليم اليت ال تؤخذ يف االعتبار عند احتساب اجملاميع اإلقليمية  )ب(  
  . مطالب تتعلق مبياه إقليمية داخل البحار الداخليةبعض البلدان النامية غري الساحلية لديها  )ج(  
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  ٧-٧املؤشر 
  )أ(نسبة األنواع املهددة باالنقراض

    )النسبة املئوية لألنواع اليت ال ُيتوقع أن تنقرض يف املستقبل القريب(
  الثدييات   الطيور  
  ٢٠٠٨  ١٩٩٦  ٢٠٠٨  ١٩٩٤ 

٩٢,٢٠٩١,٨٥٨٦,٠٣٨٥,٣٣  العامل
٩٢,٥٥٩٢,١٩٨٥,٨٧٨٥,١٣  امية   املناطق الن

٩٧,٦٠٩٧,١٢٩٠,١٨٨٩,٨٢      مشال أفريقيا 
٩٣,٧٥٩٣,٦٠٨٦,٧٦٨٦,٥٩      أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 

٩٣,١٠٩٢,٩٥٨٧,٠٩٨٦,٥٦      أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 
٩٦,٠١٩٥,٩٣٨٩,٨١٨٩,٩٤  منطقة البحر الكارييب  
٩٣,٤٩٩٣,٣٥٨٧,٥٩٨٧,٠٤  الالتينيةأمريكا   

٩٦,١٩٩٥,٧٨٩١,٤٢٩٠,٦٧      شرق آسيا 
٩٥,٩٩٩٥,٥٢٨٦,٩٢٨٦,٢١      جنوب آسيا 

٩٣,٤٠٩٢,٦٦٨٤,٢٧٨٢,٥٩      جنوب شرق آسيا 
٩٧,٦٠٩٦,٩٩٩٢,٩٥٩٢,٥٠      غرب آسيا 
٩١,٨٦٩١,٤١٨٥,١٦٨٤,٣٩      أوقيانوسيا 

٩٦,٤٤٩٥,٧١٩٢,٢٨٩١,٦٨  قلة رابطة الدول املست
٩٣,٥١٩٣,٠٩٩١,٠٤٩٠,٧٩   املناطق املتقدمة النمو

  
  .لطبيعة واملوارد الطبيعية للطيورقيمة مؤشرات القائمة احلمراء لالحتاد الدويل حلفظ ا  )أ(  
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   جيم- ٧الغاية     
ختفيض نـسبة األشـخاص الـذين ال ميكنـهم احلـصول بـشكل مـستدام علـى ميـاه                        

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

  ٨-٧املؤشر 
  )أ(نسبة السكان الذين يستخدمون مصادر حمّسنة ملياه الشرب

    )النسبة املئوية(
  ٢٠٠٦   ١٩٩٠  

  اجملموع  
املنــــــــــاطق  
  احلضرية

املنــــــــــاطق  
  اجملموع  الريفية

املنــــــــــاطق  
  احلضرية

املنــــــــــاطق  
  الريفية

 ٧٨ ٩٦ ٧٧٩٥٦٣٨٧  العامل

 ٧٦ ٩٤ ٧١٩٣٥٩٨٤  املناطق النامية  

 ٨٧ ٩٦ ٨٨٩٥٨٢٩٢  مشال أفريقيا    

 ٤٦ ٨١ ٤٩٨٢٣٥٥٨  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى    

 ٧٣ ٩٧ ٨٤٩٤٦١٩٢  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب    

 ٨١ ٩٨ ٦٨٩٧٥٥٨٨  شرق آسيا    

 - ٩٨ --٩٨-  شرق آسيا باستثناء الصني      

 ٨٤ ٩٥ ٧٤٩١٦٨٨٧  جنوب آسيا    

 ٧٨ ٩١ ٨٢٩٥٧٧٨٣  جنوب آسيا باستثناء اهلند      

 ٨١ ٩٢ ٧٣٩٢٦٤٨٦  جنوب شرق آسيا    

 ٨٠ ٩٥ ٨٦٩٥٧٠٩٠  غرب آسيا    

 ٣٧ ٩١ ٥١٩٢٣٩٥٠  أوقيانوسيا    

 ٨٦ ٩٩ ٩٣٩٧٨٤٩٤  املستقلةرابطة الدول   

 ٧٩ ٩٨ ٨٧٩٥٨٠٨٨  آسيارابطة الدول املستقلة،     

 ٩١ ٩٩ ٩٥٩٨٨٧٩٧  وروباأرابطة الدول املستقلة،     

 ٩٧ ١٠٠ ٩٨١٠٠٩٥٩٩  املناطق املتقدمة النمو  
  

 ٢٠٠٨والبيانـات الـواردة مقتبـسة مـن تقريـر عـام        . مل تتوافر بعـد بيانـات عامليـة أو إقليميـة جديـدة              )أ(  
)A/63/1 .(  
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  ٩-٧املؤشر 
  )أ( يستخدمون مرافق صرف صحي حمّسنةنسبة السكان الذين    

  )النسبة املئوية(
  

٢٠٠٦  ١٩٩٠  

  اجملموع  
املنـــــاطق 
  احلضرية

املنـــــاطق 
  اجملموع   الريفية

املنـــــاطق 
  احلضرية

ــاطق  املنــــــ
  الريفية

 ٤٥ ٧٩ ٦٢ ٥٤٧٨٣٦  العامل

 ٣٩ ٧١ ٥٣ ٤١٦٦٢٨  املناطق النامية  

 ٥٩ ٩٠ ٧٦ ٦٢٨٢٤٤  مشال أفريقيا    

 ٢٤ ٤٢ ٣١ ٢٦٤٠٢٠  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى    

ــة ومنطقــة البحــر       أمريكــا الالتيني
 ٥٢ ٨٦ ٧٩ ٦٨٨١٣٥  الكارييب

 ٥٩ ٧٤ ٦٥ ٤٨٦١٤٣  شرق آسيا    

 ٢٣ ٥٧ ٣٣ ٢١٥٣١٠  جنوب آسيا    

 ٣٧ ٧٠ ٤٨ ٣٩٧٤٢٥  جنوب آسيا باستثناء اهلند      

 ٥٨ ٧٨ ٦٧ ٥٠٧٤٤٠  جنوب شرق آسيا    

 ٦٤ ٩٤ ٨٤ ٧٩٩٣٥٦  غرب آسيا    

 ٤٣ ٨٠ ٥٢ ٥٢٨٠٤٤  أوقيانوسيا    

 ٨١ ٩٤ ٨٩ ٩٠٩٥٨١  رابطة الدول املستقلة  

 ٩٢ ٩٥ ٩٣ ٩٥٩٧٩٣  رابطة الدول املستقلة، آسيا  

 ٧٥ ٩٤ ٨٨ ٨٩٩٤٧٧  رابطة الدول املستقلة، أوروبا  

 ٩٦ ١٠٠ ٩٩ ٩٩١٠٠٩٦  املناطق املتقدمة النمو  
  

 ٢٠٠٨والبيانـات الـواردة مقتبـسة مـن تقريـر عـام        . مل تتوافر بعـد بيانـات عامليـة أو إقليميـة جديـدة              )أ(  
)A/63/1.(  
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   دال- ٧الغاية     
 مليـون مـن   ١٠٠ ملعيـشة مـا ال يقـل عـن     ٢٠٢٠حتقيق حتسني كبري حبلول عـام           

  سكان األحياء الفقرية
  

  ١٠-٧املؤشر 
  )أ(عيشون يف أحياء فقريةنسبة سكان املناطق احلضرية الذي ي    

  )النسبة املئوية(
  
  ٢٠٠٥  ٢٠٠١  ١٩٩٠  

 ٤٦,٣٣٩,٤٣٥,٧  املناطق النامية

 ٣٦,٢٢٠,٣١٤,٥  مشال أفريقيا  

 ٧١,٥٦٥,٨٦٢,٢  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  

 ٣٣,٧٢٩,٢٢٧,٠  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  

 ٤٣,٧٣٧,٤٣٦,٥  شرق آسيا  

 ٥٧,٢٤٥,٨٤٢,٩  وب آسياجن  

 ٤٩,٥٣٩,٦٣٤,٢  جنوب شرق آسيا  

 ٢٢,٥٢٠,٦٢٥,٨  غرب آسيا  

 ٢٤,١--  أوقيانوسيا  
  

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

ومساكن مشيدة مبـواد  ) ةثالثة أو أربعة أشخاص يف الغرف(مرافق صرف صحي حمسنة، واالكتظاظ  
وال ميكن املقارنة بـني هـذه       .  وُيصّنف نصف مراحيض احلفر ضمن املرافق الصحية احملّسنة        غري متينة 

ن مجيـع املـساكن الـيت كانـت تـستخدم           األرقام اجلديدة وبني التقديرات اليت ُنـشرت سـابقا، ذلـك أ           
  . مراحيض احلفر ُصنِّفت ضمن األحياء الفقرية
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  ٨اهلدف     
  إقامة شراكة عاملية من أجل التنمية    

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

   به وعدم التمييزؤللتنب
 على الـصعيد الـوطين      -د، والتنمية، وختفيف وطأة الفقر      حلكم الرشي شمل التزاما با  وت  

  والصعيد العاملي
    

  باء - ٨الغاية     
  معاجلة االحتياجات اخلاصة ألقل البلدان منوا    

قدرة صادرات أقل البلدان منوا على الدخول معفاة من التعريفات اجلمركيـة           : تشملو  
ء الديون الواقع علـى البلـدان الفقـرية املثقلـة     واخلضوع للحصص؛ وبرناجما معززا لتخفيف عب  

بالديون وإلغـاء الـديون الثنائيـة الرمسيـة وتقـدمي املـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة بـصورة أكثـر سـخاء                       
  للبلدان اليت أعلنت التزامها بتخفيف وطأة الفقر

    
  جيم - ٨الغاية     
زريــة الــصغرية معاجلــة االحتياجــات اخلاصــة للبلــدان غــري الــساحلية والــدول اجل     

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

  يل جلعل حتمل ديوهنا ممكنا يف املدى الطويلالوطين والدو
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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                     

  يعاون يف امليدان االقتصادوالت
  

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

  )ب(٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ١٩٩٠  

 ١١٩,٨ ١٠٣,٥ ٥٢,٧٥٨,٣٦٩,١٧٩,٤١٠٧,١١٠٤,٤  مجيع البلدان النامية

 - ٣٢,٠ ١٥,١١٥,٨٢٢,٤٢٣,٤٢٤,٦٣٠,٠  أقل البلدان منوا
  

تشمل املساعدة اإلمنائية غري الرمسية لإلعفاء من الديون وُيستثىن منها اإلعفـاء مـن الـديون ألغـراض                    )أ(  
  .عسكرية

  .بيانات أولية  )ب(  
    

نصيب الدخل القومي اإلمجايل من املساعدات املقدمة من املاحنني يف جلنة املساعدة اإلمنائية   )ب(  
  والتنمية يف امليدان االقتصاديالتابعة ملنظمة التعاون 

  )النسبة املئوية(
  
  )أ(٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ١٩٩٠  

 ٠,٣٠ ٠,٢٨ ٠,٣٣٠,٢٣٠,٢٥٠,٢٦٠,٣٣٠,٣١  مجيع البلدان النامية

 - ٠,٠٩ ٠,٠٩٠,٠٦٠,٠٨٠,٠٨٠,٠٨٠,٠٩  أقل البلدان منوا
  

  .بيانات أولية  )أ(  
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  ٢-٨املؤشر 
بة جمموع املساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة الثنائيـة املخصـصة حـسب القطـاع واملقدمـة مـن                   نس    

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

  )ملأمونة والصرف الصحيواملياه ا
  
  ٢٠٠٧  ٢٠٠٤  ٢٠٠٢  ٢٠٠٠  ١٩٩٨  

 ١٩,٢ ١٠,٧١٤,١١٨,٠١٥,٩  النسبة املئوية

 ١٢,٣ ٣,٠٤,٣٥,٦٧,٧  دوالرات الواليات املتحدةبباليني 
    

  ٣-٨املؤشر 
ة نسبة املساعدة اإلمنائية الرمسية الثنائية غري املقيـدة املقدمـة مـن املـاحنني يف جلنـة املـساعد                

  )أ(اإلمنائية التابعة ملنظمة التنمية والتعاون يف امليدان االقتصادي
  
  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ١٩٩٠  

 ٨٤,٦ ٨٩,٠ ٦٧,٦٩١,٨٩١,٣٩٢,٣  النسبة املئوية

 ٦٠,٢ ٦٢,٢ ١٦,٣٣٠,١٣٠,٨٤٨,٩  دوالرات الواليات املتحدةبباليني 
  

ط من إمجايل التزامات املساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة املقدمـة مـن البلـدان                يف املائة فق   ٤٠استنادا إىل حنو      )أ(  
لتنميـة يف امليـدان االقتـصادي،       األعضاء يف جلنـة املـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة التابعـة ملنظمـة التعـاون وا                

مسيـة  أهنا تستثين تكـاليف التعـاون الـتقين والتكـاليف اإلداريـة، باإلضـافة إىل املـساعدة اإلمنائيـة الر            إذ
 القيـود   بلغ عن حالة  املقدمة من لكسمربغ والنمسا ونيوزيلندا والواليات املتحدة األمريكية اليت ال ت          

  . االلتزام هباهتا اإلمنائية الرمسيةامساعدليت تفرض على املستفيدين من ا
    

  ٤-٨املؤشر 
ة مـن دخلـها   املساعدة اإلمنائية الرمسية الـيت تلقتـها البلـدان الناميـة غـري الـساحلية كنـسب                  

  القومي اإلمجايل
  
  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ١٩٩٠  

 ٥,٦ ٦,٣ ٦,٣٨,١٧,٨٧,١  النسبة املئوية

 ١٨,٧ ١٦,٥ ٧,٠١٢,٠١٣,٩١٤,٧  دوالرات الواليات املتحدةبباليني 
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  ٥-٨املؤشر 
نـسبة مـن دخلـها      املساعدة اإلمنائية الرمسية اليت تلقتها الدول اجلزرية الـصغرية الناميـة ك               

  القومي اإلمجايل
  
  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ١٩٩٠  

 ٣,٠ ٢,٧ ٢,٧٢,٧٢,٨٢,٧  النسبة املئوية

 ٣,٢ ٢,٦ ٢,١١,٨٢,١٢,٥  دوالرات الواليات املتحدةبباليني 
    

  الوصول إىل األسواق    
  ٦-٨املؤشر 

مـن  ) ة وباسـتثناء األسـلحة    حـسب القيمـ   (نسبة جمموع واردات البلـدان املتقدمـة النمـو              
  ةالبلدان النامية وأقل البلدان منوا، املعفاة من الرسوم اجلمركي

  )النسبة املئوية(
  
  ٢٠٠٧  ٢٠٠٣  ٢٠٠٠  ١٩٩٨  ١٩٩٦  

  باستثناء األسلحة    )أ(
 ٨٣ ٧١ ٥٣٥٤٦٣  )أ(البلدان النامية    

 ٨٩ ٨١ ٦٨٨١٧٥  أقل البلدان منوا    

     حة والنفطباستثناء األسل  )ب(

 ٧٩ ٧١ ٥٤٥٤٦٥  )أ(البلدان النامية    

 ٩٥ ٦٣ ٢٠١٨٢٦  مشال أفريقيا    

 ٩٣ ٩٠ ٨٨٨٩٨٣  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى    

 ٩٥ ٩٢ ٥٨٥٨٥٨  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب    

 ٩٣ ٩٠ ٧٤٧٧٨٢  أمريكا الالتينية      

 ٦٨ ٦٠ ٣٥٣٥٥٢  شرق آسيا    

 ٦٤ ٥٤ ٤١٤٢٤٦   آسياجنوب    

 ٧٩ ٧٥ ٦٠٥٨٧٦  جنوب شرق آسيا    

 ٩٤ ٥٧ ٤٥٤٦٥٦  غرب آسيا    

 ٨٩ ٨١ ٨٢٨٤٧٩  أوقيانوسيا    

 ٨٩ ٨٤ ٥٩٥٩٥٩  رابطة الدول املستقلة    

 ٨٠ ٧٨ ٧٨٧٨٧٠  أقل البلدان منوا  
  

  .تشمل بلدان رابطة الدول املستقلة  )أ(  
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  ٧-٨املؤشر 
ــات اجلمر      ــى      متوســط التعريف ــو عل ــة النم ــدان املتقدم ــيت تفرضــها البل ــة واحلــصص ال كي

  ةاملنتجات الزراعية واملنسوجات وامللبوسات الواردة من البلدان النامي
  )النسبة املئوية(

  ٢٠٠٦  ٢٠٠٣  ٢٠٠٠  ١٩٩٨  ١٩٩٦  

  املنتجات الزراعية    )أ(
 ٨,٤ ١٠,٤٩,٢٩,٤٨,٨  البلدان النامية    

 ٢,١ ٣,٩٣,٧٢,٨٣,١  أقل البلدان منوا    

    املنسوجات  )ب(

 ٥,٠ ٧,٣٦,٥٥,٨٥,٣  البلدان النامية    

 ٣,١ ٤,٦٤,١٣,٥٣,٢  أقل البلدان منوا    

    امللبوسات   )ج(

 ٨,٢ ١١,٤١٠,٨٩,٦٨,٣  البلدان النامية    

 ٦,٤ ٨,١٧,٨٧,٠٦,٤  أقل البلدان منوا    
    

  ٨-٨املؤشر 
عي املقدم يف بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتـصادي           تقديرات الدعم الزرا      

  كنسبة مئوية من ناجتها احمللي اإلمجايل
  
  )أ(٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ١٩٩٠  

 ٠,٨٩ ٠,٩٧ ٢,٠٣١,١٧١,١٣١,٠٥  النسبة املئوية

 ٣٦٥ ٣٦٣ ٣٢٢٣٥١٣٨١٣٧٦  دوالرات الواليات املتحدةبباليني 
  

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

  ٢٠٠٧  ٢٠٠٥  ٢٠٠٣  ٢٠٠١  

 ٠,٨ ١,٠٠,٨٠,٨  )ب(السياسات واللوائح التجارية والتكيف املتصل بالتجارة

 ١٣,١ ٢١,٥١٤,٨١٧,٢  اهلياكل األساسية االقتصادية

 ١٣,٣ ١٦,٠١٣,٤١٢,٨   اإلنتاجيةبناء القدرات
  

املقدمـة للوكـاالت التجاريـة كنـسبة مئويـة مـن جممـوع املـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة املوزعـة                      املساعدة    )أ(  
  .القطاعات على

ومل يقـدم هـذه البيانـات سـوى كنـدا      . ٢٠٠٧بدأ تقـدمي بيانـات التكيـف املتـصل بالتجـارة يف عـام               )ب(  
  .واملفوضية األوروبية

    
  القدرة على حتمل الديون    

  ١٠-٨املؤشر 
جمموع عدد البلدان اليت بلغـت مرحلـة اختـاذ القـرار يف إطـار املبـادرة املتعلقـة بتخفيـف                         

للبلدان اليت بلغت مرحلة ) التراكمي(أعباء ديون البلدان الفقرية املثقلة بالديون والعدد 
  االستيفاء يف إطار املبادرة

  
  )ب(٢٠٠٩  )أ(٢٠٠٠  

  ٢٤  ١  ت مرحلة االستيفاءبلغ
  ١١  ٢١  مرحلة االستيفاءتبلغ بلغت مرحلة اختاذ القرار لكن مل 

  ٦  ١٣  مل ُينظر بعد يف إدراجها يف مرحلة اختاذ القرار
  ٤١  ٣٥  جمموع البلدان املؤهلة  

  
ملبـادرة   مشلتـها ا    الفقـرية املثقلـة بالـديون الـيت        إال البلـدان  تشمل  ال  . ٢٠٠٠ديسمرب  /كانون األول يف    )أ(  

  .٢٠٠٩ يف
  .٢٠٠٩مارس /يف آذار  )ب(  
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  ١١-٨املؤشر 
مقدار ختفيف عبء الديون امللتـزم بـه يف إطـار املبـادرة املتعلقـة بالبلـدان الفقـرية املثقلـة                         

  )أ(نبالديون واملبادرة املتعددة األطراف لتخفيف عبء الديو
  )دوالرات الواليات املتحدة، املقدار التراكميبباليني (
  
  ٢٠٠٩  ٢٠٠٠  

  ٧٧  ٣٠  البلدان اليت بلغت مرحلة القرار أو االستيفاءعن 
  

  .٢٠٠٩مارس /آذار وضع االلتزام يف ؛٢٠٠٧احلالية الصافية لنهاية عام بالقيمة   )أ(  
    

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

  
  ٢٠٠٧  ٢٠٠٠  ١٩٩٥  ١٩٩٠  

 ٤,١ ١٩,٧١٤,٤١٢,٦  لناميةاملناطق ا

 ٧,٢ ٣٩,٩٢٢,٧١٥,٤  مشال أفريقيا  

 ٤,٢ ١٧,٦١٠,٤٩,٤  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  

 ٨,٠ ٢٠,٦١٨,٧٢١,٨  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  

 ١١,٩ ١٦,٨١٠,٨٨,٠  منطقة البحر الكارييب    

 ٧,٩ ٢٠,٧١٩,٠٢٢,٢  أمريكا الالتينية    

 ٠,٦ ١٠,٦٩,٠٥,١  آسياشرق   

 ٧,٤ ١٧,٧٢٦,٩١٣,٧  جنوب آسيا  

 ٧,٤ ٩,٣٢٢,٣١١,٥  جنوب آسيا باستثناء اهلند     

 ٣,٣ ١٦,٧٧,٩٦,٥  جنوب شرق آسيا  

 ١١,٨ ٢٧,٨٢٢,٣١٧,٦  غرب آسيا  

 ٤,١ ١٤,٠٧,٨٥,٩  أوقيانوسيا  

 ٢,٢ ٦,١٨,١)ج(٠,٦  رابطة الدول املستقلة

 ١,٤ ٣,٨٨,٤)ج(٠,٦  ة، آسيارابطة الدول املستقل  

 ٢,٣ ٦,٢٨,١)ج(٠,٦  رابطة الدول املستقلة، أوروبا  

 ٤,٢ ٩,٧١١,٧١١,٨ البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق أوروبا

 ٦,٨ ١٦,٨١٣,٤١١,٦  أقل البلدان منوا
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  ٢٠٠٧  ٢٠٠٠  ١٩٩٥  ١٩٩٠  

 ٢,٠ ١٤,٩٧,٣٨,٦  البلدان النامية غري الساحلية

 ١١,٢ ١٣,٧٩,٥٨,٧  الدول اجلزرية الصغرية

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

تـشمل البلـدان الـيت تقــدم معلومـات عـن ديوهنــا لنظـام البنـك الـدويل للتبليــغ عـن املـدينني، وتــستند             )ب(  
ت بلدان ال تتوافر لديها بيانات عن      وقد اُسثنيت منها يف بعض السنوا      ،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 
ــذين مي      ــسبة الـــسكان الـ ــا نـ ــهم احلـــصول علـــى العقـ ــسورة  كنـ ــعار ميـ ــية بأسـ قري األساسـ

  مستدام  بشكل
  ).ال تتوافر بيانات عاملية أو إقليمية(

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

  تكنولوجيا املعلومات واالتصال
  

  ١٤-٨املؤشر 
   من السكان نسمة١٠٠لكل ف الثابتة عدد خطوط اهلات    

  
  ٢٠٠٧  ٢٠٠٠  ١٩٩٠  

 ١٩,٠ ٩,٨١٦,٠  العامل

 ١٣,٣ ٢,٣٨,٠  املناطق النامية  

 ١٢,١ ٢,٨٧,٢  مشال أفريقيا    

 ١,٥ ١,٠١,٤  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى    

 ١٧,٩ ٦,٣١٤,٦  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب    

 ١٠,٩ ٧,١١١,٦  منطقة البحر الكارييب      
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  ٢٠٠٧  ٢٠٠٠  ١٩٩٠  

 ١٨,٤ ٦,٢١٤,٩  أمريكا الالتينية      

 ٢٨,٥ ٢,٤١٣,٧  شرق آسيا    

 ٤٠,٢ ٢٤,٩٤٣,٠  شرق آسيا باستثناء الصني      

 ٤,٤ ٠,٧٣,٣  جنوب آسيا    

 ٧,١ ١,١٣,٥  جنوب آسيا باستثناء اهلند      

 ١١,٣ ١,٣٤,٨  جنوب شرق آسيا    

 ١٧,٦ ٩,٦١٧,٥  غرب آسيا    

 ٥,٠ ٣,٣٥,٢  أوقيانوسيا    

 ٢٥,٤ ١٢,٤١٨,٥  رابطة الدول املستقلة  

 ١١,٦ ٧,٩٨,٨  رابطة الدول املستقلة، آسيا    

 ٣٠,٦ ١٣,٩٢١,٨  رابطة الدول املستقلة، أوروبا    

 ٤٧,٦ ٤٢,٤٥٥,١  املناطق املتقدمة النمو  

 ٢٤,١ ١٣,١٢١,١  البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق أوروبا    

 ٠,٩ ٠,٣٠,٥  اأقل البلدان منو  

 ٣,٦ ٢,٤٢,٧  البلدان النامية غري الساحلية  

 ١٢,١ ٨,٠١٣,٢  الدول اجلزرية الصغرية النامية  
    

  ١٥-٨املؤشر 
   نسمة من السكان١٠٠كل لاملشتركون يف اهلواتف اخللوية     

  
  ٢٠٠٧  ٢٠٠٠  ١٩٩٥  

 ٥٠,٣ ١,٦١٢,١  العامل

 ٣٨,٦ ٠,٤٥,٥  املناطق النامية  

 ٥٧,٣ ٢,٨<٠,٠٥  فريقيامشال أ    

 ٢٢,٩ ٠,١١,٧  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى    

 ٦٧,٠ ٠,٨١٢,٢  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب    

 ٤٢,٩ ١,٢٦,٦  منطقة البحر الكارييب      

 ٦٨,٩ ٠,٨١٢,٦  أمريكا الالتينية      

 ٤٣,٨ ٠,٥٩,٩  شرق آسيا    

 ٧٦,٢ ٣,٤٥٠,٢  شرق آسيا باستثناء الصني      

 ٢٣,٠ ٠,٤<٠,٠٥  جنوب آسيا    

 ٣٠,٦ ٠,٥<٠,٠٥  جنوب آسيا باستثناء اهلند      
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  ٢٠٠٧  ٢٠٠٠  ١٩٩٥  

 ٤٨,٢ ٠,٧٤,٣  جنوب شرق آسيا    

 ٧١,٨ ٠,٩١٤,٦  غرب آسيا    

 ١٦,٢ ٠,٢٢,٤  أوقيانوسيا    

 ٩٣,٤ ١,٨<٠,٠٥  رابطة الدول املستقلة  

 ٤٢,٤ ١,٣<٠,٠٥  رابطة الدول املستقلة، آسيا    

 ١١٢,٥ ٠,١٢,٠  ول املستقلة، أوروبارابطة الد    

 ١٠٠,٠ ٧,٨٤٧,٨  املناطق املتقدمة النمو  

 ٩٤,٧ ٠,١٨,٩  البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق أوروبا    

 ١٤,٥ ٠,٣<٠,٠٥  )أ(أقل البلدان منوا  

 ١٨,٢ ١,٠<٠,٠٥  البلدان النامية غري الساحلية  

 ٤٤,٤ ١,٥١٠,٥  الدول اجلزرية الصغرية النامية  
  

  .١٩٩٦ بيانات عام ١٩٩٥يظهر عمود عام   )أ(  
  

  ١٦-٨املؤشر 
   نسمة من السكان١٠٠مستخدمو اإلنترنت لكل     

  
  ٢٠٠٧  ٢٠٠٠  ١٩٩٥  

 ٢٠,٦ ٦,٥ ٠,٧  العامل
 ١٢,٧ ٢,١ ٠,١  املناطق النامية  
 ١٤,٤ ٠,٨<٠,٠٥  مشال أفريقيا    
 ٣,٧ ٠,٥ ٠,١  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى    
 ٢٥,٧ ٣,٩ ٠,١  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب    
 ١٨,٣ ٢,٩ ٠,١  منطقة البحر الكارييب      
 ٢٦,٣ ٤,٠ ٠,١  أمريكا الالتينية      
 ١٨,٧ ٣,٦ ٠,١  شرق آسيا    
 ٥٣,٣ ٢٧,١ ٠,٩  شرق آسيا باستثناء الصني      
 ٦,٩ ٠,٥<٠,٠٥  جنوب آسيا    
 ٧,٠ ٠,٣<٠,٠٥  )أ(جنوب آسيا باستثناء اهلند      
 ١١,٨ ٢,٤ ٠,١  جنوب شرق آسيا    
 ١٥,٧ ٣,٩ ٠,١  غرب آسيا    
 ٥,٧ ١,٩<٠,٠٥  أوقيانوسيا    
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  ٢٠٠٧  ٢٠٠٠  ١٩٩٥  

 ١٧,٨ ١,٤ ٠,١  رابطة الدول املستقلة  
 ٧,٨ ٠,٥<٠,٠٥  )أ(رابطة الدول املستقلة، آسيا    
 ٢١,٥ ١,٧ ٠,١  رابطة الدول املستقلة، أوروبا    
 ٦٣,٥ ٢٩,٩ ٣,٩  املناطق املتقدمة النمو  
 ٢٣,٤ ٣,٤ ٠,١  البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف جنوب شرق أوروبا  
 ١,٥ ٠,١<٠,٠٥  )ب(أقل البلدان منوا  
 ٣,٥ ٠,٣<٠,٠٥  )أ(البلدان النامية غري الساحلية  
 ١٩,١ ٥,٠ ٠,٢  الدول اجلزرية الصغرية النامية  

  
  . ١٩٩٦ بيانات عام ١٩٩٥يظهر عمود عام   )أ(  

  .١٩٩٨ بيانات عام ١٩٩٥ظهر عمود عام ي  )ب(  
    

 وقاعـدة   ،فريق اخلرباء املشترك بني وكاالت األمم املتحدة املعين مبؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية            :املصادر
 ).http://mdgs.un.org(بيانات مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية 

  
جملموعات اإلقليمية، ما مل يشر إىل غري ذلك، إىل املناطق اجلغرافية لألمم املتحدة مع بعض               تستند ا : احلواشي

. التعــديالت الــضرورية إلنــشاء جمموعــات متجانــسة مــن البلــدان قــدر اإلمكــان ألغــراض التحليــل والعــرض  
وافر يف املوقـع   متـ ٢٠٠٨والتشكيل اإلقليمي املعتمد لإلبـالغ عـن مؤشـرات األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة لعـام          

 .“Data” حتت وصلة http://mdgs.un.orgالشبكي 
  

مولـدوفا يف أوروبـا،     مجهورية  تتضمن رابطة الدول املستقلة االحتاد الروسي وأوكرانيا وبيالروس و          
وأذربيجــان وأرمينيــا وأوزبكــستان وتركمانــستان وجورجيــا وطاجيكــستان وقريغيزســتان وكازاخــستان يف  

 .آسيا

) باسـتثناء بلـدان رابطـة الـدول املـستقلة         ( أوروبـا    ، حيـث تـرد    ،“طق املتقدمـة النمـو    املنـا ”وتتضمن    
 املتقدمــة النمــو البلــدان الــيت متــر  املنــاطقوتــشمل . واليابــان وأســتراليا وكنــدا ونيوزيلنــدا والواليــات املتحــدة 

  .اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية يف أوروبا
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