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مقدمــة
التقدم املحرز نحو تحقيق األهداف اإلنمائية  العام عن  تقرير هذا 
الغاية املتمثلة يف خفض  لأللفية ُيربز معالم عدة. فلقد تم تحقيق 
الفقر املدقع بمقدار النصف قبل خمس سنوات من املوعد النهائي 
املقرر لها عام 2015، وكذلك الغاية املتمثلة يف خفض نسبة السكان 
نت ظروف  تحسَّ كما  نة.  مياه رشب محسَّ يفتقرون ملصادر  الذين 
وهذا   – العشوائيات  يف  يعيشون  شخص  مليون   200 من  أكثر 
ضعف غاية عام 2020. وتحقق التكافؤ يف معدل االلتحاق باملدارس 
االبتدائية بني البنني والبنات، وشاهدنا تسارعاً يف التقدم يف الحد من 

وفيات األطفال واألمهات.

ُتمثل هذه النتائج انخفاضاً كبرياً يف املعاناة اإلنسانية وهي تؤيد بكل 
وضوح النَّهج املُتَّبع يف األهداف اإلنمائية لأللفية. ولكنها ليست سبباً 
عام 2015، سيكون هناك  أن يف  إىل  عات  التوقُّ لالسرتخاء. وتشري 
أكثر من 600 مليون شخص يف العالم يستخدمون مصادر مياه غري 
نة، وما يقرب من بليون واحد سوف يعيشون عىل دخل أقل من  محسَّ
1,25 دوالر يف اليوم الواحد، وأن وفيَّات األمهات أثناء الوالدة والتي 
يمكن تفاديها ستستمر، وأن األطفال سوف يعانون ويموتون من 
ل تحدِّياً عاملياً، كما  أمراض يمكن الوقاية منها. وال يزال الجوع يشكِّ
أن التأكد من أن جميع األطفال قادرين عىل إكمال التعليم االبتدائي 
ال يزال أساسياً، كلها غايات تؤثر عىل جميع األهداف األخرى. إن عدم 
توافر املرافق الصحية اآلمنة يعيق التقدم يف مجال الصحة والتغذية، 
وفقدان التنوع البيولوجي مستمر بوترية رسيعة، وانبعاث الغازات 

الدفيئة ال تزال تشّكل خطراً كبرياً عىل الناس والُنظم اإليكولوجية.

ولم يتحقق أيضاً هدف املساواة بني الجنسني، ومرة أخرى بعواقب 
سلبية واسعة، حيث إن تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية يعتمد كثرياً 
عىل تمكني املرأة ومساواتها مع الرجل يف التعليم، والعمل، والرعاية 
التقدم غري املنتظم  الصحية، وصنع القرار. ويجب أن ندرك أيضاً 
بني البلدان واألقاليم، وبالتفاوت الشديد الواقع بني السكان، وخاصة 

بني املناطق الريفية والحرضية.

  إن تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية بحلول عام 2015 يمثل تحدِّياً 
الثامن  اإلنمائي  الهدف  تحقيق  عىل  يعتمد  والكثري  ممكن.  ولكنه 
لأللفية – وهو تطوير املشاركة العاملية للتنمية. فيجب أن ال نسمح 
لألزمات االقتصادية الحالية التي تعاني منها الكثري من دول العالم 
املتقدمة بإبطاء أو عكس مسار التقدم الذي تم إحرازه. دعونا نبني 
عىل النجاحات التي حققناها حتى اآلن، وعلينا أن ال نتوانى حتى يتم 

تحقيق جميع األهداف اإلنمائية لأللفية.

بـان كي - مون

األمني العام لألمم املتحدة
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نظـرة عـامـة
بقي ثالث سنوات عىل املوعد النهايئ لتحقيق األهداف اإلمنائية 

لأللفية، بإمكاننا أن نبلِّغ عن إحراز تقدم عىل نطاق واسع

إن األهداف اإلنمائية لأللفية التي وافق عليها زعماء العالم منذ أكثر من 
عرش سنوات قد حققت نتائج هامة. فبالعمل معاً، حكومات، وأرسة األمم 
املتحدة، والقطاع الخاص، واملجتمع املدني نجحنا يف إنقاذ العديد من 
األرواح وتحسني ظروف الكثري من اآلخرين. ولقد حقق العالم بعضاً من 

الغايات الهامة قبل املوعد النهائي لها.

انخفاض الفقر املدقع يف كل منطقة •

الفقر  معدالت  انخفضت  الفقر،  اتجاهات  رصد  بدء  منذ  مرة  ألول 
وكذلك عدد السكان الذين يعيشون يف فقٍر مدقع يف كل البلدان النامية، 
توجد  حيث  الكربى،  الصحراء  جنوب   - أفريقيا  منطقة  ذلك  بما يف 
أقل من  الذين يعيشون عىل  السكان  املعدالت. وانخفضت نسبة  أعىل 
1,25 دوالر يف اليوم من 47 يف املائة يف عام 1990 إىل 24 يف املائة يف 
عام 2008 — وهذا انخفاض من أكثر من 2 بليون شخص إىل أقل 

من 1,4 بليون شخص.

تم تحقيق غاية خفض معدل الفقر •

وتشري التقديرات األوَّلية إىل أن معدل الفقر يف العالم من الذين يعيشون 
عىل أقل من 1,25 دوالر يف اليوم يف عام 2010 قد انخفض إىل أقل من 
الغاية  النتائج فستكون  تأكيد هذه  نصف معدل عام 1990. وإذا تم 
األوىل من األهداف اإلنمائية لأللفية، املتمثلة يف خفض معدل الفقر املدقع 
إىل نصف مستوى عام 1990 قد تحققت بوقت  العاملي  املستوى  عىل 

أبكر من املوعد النهائي املقرر، وهو عام 2015.

الذين  • األشخاص  نسبة  خفض  يف  املتمثلة  الغاية  العالم  ق  حقَّ
ال يحصلون عىل املياه الصالحة للرشب إىل النصف

املحرومني  األشخاص  نسبة  خفض  يف  املتمثلة  الغاية  أيضاً  تحقَّقت 
بحلول  النصف  إىل  للرشب  الصالحة  املياه  عىل  املستدام  الحصول  من 
عام 2010، حيث ارتفعت نسبة األشخاص الذين يستخدمون مصادر 
عام  املائة يف  89 يف  إىل  عام 1990   املائة يف  76 يف  نة من  مياه محسَّ
بليون   2 عىل  يزيد  ما  استطاع  و2010،  عامي1990  وبني   .2010
املياه عرب  نة، مثل  املحسَّ الوصول إىل مصادر مياه الرشب  شخص من 

األنابيب واآلبار املحمية.

تحسني معيشة 200 مليون شخص من سكان العشوائيات تجاوز  •
الغاية املتمثلة يف تحسني حياة سكان األحياء الفقرية/العشوائيات

انخفضت نسبة سكان املناطق الحرضية يف العالم النامي الذين يعيشون 
املائة  املائة يف عام 2000 إىل 33 يف  يف مناطق العشوائيات من 39 يف 
السكان حصلوا عىل  مليون من هؤالء  وأكثر من 200  عام 2012.  يف 
نة، أو عىل سكن دائم  نة، ومرافق رصف صحي محسَّ مصادر مياه محسَّ
أو أقل ازدحاماً، متجاوزاً بذلك الغاية املتمثلة يف تحسني حياة ما ال يقل 
عن 100 مليون شخص من سكان العشوائيات، وبوقت أبكر بكثري عن 

املوعد النهائي املقرر، وهو عام 2020.

حقق العالم التكافؤ يف التعليم االبتدائي بني الفتيات والفتيان •

لأللفية،  اإلنمائية  األهداف  وحملة  والدولية  الوطنية  بالجهود  مدفوعة 
التحق العديد من األطفال يف العالم يف مرحلة التعليم االبتدائي، وخاصة 
منذ عام 2000. وكانت الفتيات هن األكثر استفادة من هذا التقدم. فلقد 
ارتفع معدل التحاق الفتيات والفتيان باملدارس من 91 يف عام 1990 إىل 
97 يف عام 2010 يف جميع املناطق النامية. وبلغت قيمة مؤرش التكافؤ 
بني الجنسني 97 وهي تقع ضمن ± 3 نقاط عن 100 يف املائة وهذه 

نسبة مقبولة من التفاوت.

التحدِّيات أحرزت تقدماً كبرياً  • التي تواجه أكرب  البلدان  كثري من 
نحو تعميم التعليم االبتدائي

ارتفعت معدالت التحاق األطفال يف سن املدرسة االبتدائية بشكل ملحوظ 
يف أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى، من 58 إىل 76 يف املائة بني عامي 
1999 و2010. ونجح العديد من بلدان تلك املنطقة يف الحد من ارتفاع 
معدل نسبة عدد األطفال الذين هم خارج املدرسة عىل الرغم من النمو 

املستمر يف عدد األطفال الذين هم يف سن املرحلة االبتدائية.

التقدم يف معدل وفيات األطفال يكتسب زخماً •

سن  دون  األطفال  وفيات  عدد  فإن  السكاني،  النمو  من  الرغم  عىل 
يف  مليون   12 من  أكثر  من  العالم  أنحاء  جميع  يف  انخفض  الخامسة 
عام 1990 إىل 7,6 مليون يف عام 2010. ولقد تسارع التقدم يف العالم 
النامي ككل. ففي أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى، وهي املنطقة التي 
تتضمن أعىل مستوى من وفيات األطفال دون سن الخامسة، تضاعفت 
املائة سنوياً خالل  الوفيات، من 1,2 يف  الحد من  فيها معدل متوسط 

الفرتة من 1990 إىل 2000 إىل 2,4 يف املائة خالل عام 2010-2000.

املناعة  • نقص  لفريوس  عالج  عىل  الحصول  إمكانية  تحقيق 
البرشية يف جميع املناطق

وا عالجاً بالعقار  مع نهاية عام 2010، وصل عدد األشخاص الذين تلقَّ
أو  البرشية  املناعة  نقص  فريوس  ملكافحة  القهقري  للفريوس  املضاد 
اإليدز يف املناطق النامية إىل 6,5 مليون شخص. ويمثل هذا زيادة قدرها 
األول/ديسمرب 2009، وهي  1,4 مليون شخص منذ كانون  أكثر من 
أكرب زيادة عىل اإلطالق يف سنة واحدة. ومع ذلك لم تتحقق غاية عام 

2010 املتمثلة يف حصول الجميع عىل العالج.

العالم يسري يف الطريق الصحيح لتحقيق الغاية املتمثلة يف وقف  •
ل والتحرك يف االتجاه املعاكس انتشار مرض السُّ

ل  السُّ بمرض  اإلصابة  حاالت  معدالت  شهدت  العاملي،  الصعيد  عىل 
انخفاضاً منذ عام 2002، وتشري التوقعات الحالية إىل أن معدل وفيات 

عام 1990 سينخفض إىل النصف بحلول عام 2015.

انخفضت الوفيات الناجمة عن املالريا عاملياً •

لقد انخفضت حاالت اإلصابة باملالريا عىل الصعيد العاملي بنسبة 17 يف 
املائة منذ عام 2000. كما أن معدل الوفيات بسبب املالريا تحديداً لنفس 
الفرتة قد انخفض بنسبة 25 يف املائة. ولقد تم تسجيل انخفاض بأكثر 
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من 50 يف املائة يف حاالت املالريا املبلَّغ عنها يف الفرتة ما بني عامي 2000 
و2010 يف 43 من بني 99 بلداً تنترش فيها حاالت املالريا.

عدم املساواة ينتقص املكاسب التي تحققت، ويبطئ 
التقدم يف مجاالت رئيسية أخرى

إن توزيع اإلنجازات غري متكافئ عرب وداخل املناطق والبلدان. وباإلضافة 
إىل ذلك، فلقد تباطأ التقدم بالنسبة لبعض األهداف اإلنمائية لأللفية بعد 

األزمات املتعددة للفرتة ما بني 2008 - 2009.

انخفاض الوظائف غري املضمونة بشكل طفيف فقط عىل مدى  •
أكثر من عرشين عاماً

انخفضت الوظائف غري املضمونة — واملعرَّفة بالنسبة املئوية من مجموع 
العاملني لحسابهم الخاص مع مساهمة أعضاء أرسهم غري مدفوعني األجر 
مجموع  من  املائة  يف   58 حوايل  تبلغ  والتي   — للعمالة  الكيل  واملجموع 
العمالة يف املناطق النامية يف عام 2011، انخفاضاً طفيفاً عن مستوى 67 يف 
املائة عىل مدى عقدين من الزمن. وتجد النساء والشباب أنفسهم أكثر عرضة 

من غريهم للعمل يف مثل هذه الوظائف غري املضمونة ذات األجر الضئيل.

االنخفاضات يف معدل وفيات األمهات ال تزال بعيدة عن غاية عام 2015 •

هناك تحسن هام يف مجال صحة األم أثناء الحمل والوالدة ويف خفض عدد 
وفيات األمهات، ولكن التقدم ال يزال بطيئاً. كذلك استمر انخفاض معدل 
التوسع يف استخدام وسائل منع  املراهقات، واستمر  الحمل والوالدة بني 

الحمل، ولكن بوترية أبطأ من العقد املايض منذ عام 2000.

نة للمياه ال يزال منخفضاً يف املناطق الريفية • استخدام مصادر محسَّ

يف حني أن 19 يف املائة من سكان املناطق الريفية تستخدم مصادر غري 
نة للمياه يف عام 2010، كان املعدل يف املناطق الحرضية 4 يف املائة  محسَّ
فقط. وحيث إن املؤرش املستخدم ملتابعة التقدم املحرز نحو تحقيق غاية 
األهداف اإلنمائية لأللفية ال يعكس أبعاد االعتمادية والسالمة واالستدامة 
يستخدمون  الذين  لألشخاص  الفعيل  العدد  يكون  أن  إذن  املرجح  فمن 
يقرب من  ما  أن  ذلك، هو  واألسوأ من  فيه.  مبالغ  نة  مياه محسَّ مصادر 
نصف عدد سكان املناطق النامية 2,5 بليون ال زالوا يفتقرون إىل مرافق 
نة. وبالوترية الحالية، ستصل نسبة تغطية خدمات  الرصف الصحي املحسَّ
الرصف الصحي يف العالم إىل 67 يف املائة بحلول عام 2015، وهي أقل 

بكثري من 75 يف املائة، املطلوبة لتحقيق غاية األهداف اإلنمائية لأللفية.

ال يزال الجوع يمثل تحدِّياً عاملياً •

بسوء  الخاصة  والزراعة  األغذية  منظمة  عن  الصادرة  التقديرات  تشري 
التغذية إىل أن 850 مليون شخص، أي ما يعادل 15,5  يف املائة من سكان 
العالم عانوا من سوء التغذية يف الفرتة ما بني 2008/2006. إن استمرار 
هذا املستوى املرتفع يشري إىل عدم إحراز تقدم بشأن الجوع يف العديد من 
املناطق، عىل الرغم من االنخفاض يف حاالت الفقر بسبب الدخل املتدّني. 
إن التقدم يف الحد من سوء التغذية لدى األطفال كان بطيئاً. وتقريباً ثلث 

أطفال جنوب آسيا عانوا من سوء التغذية يف عام 2010.

عدد األشخاص الذين يعيشون يف األحياء الفقرية/العشوائيات  •
يف ازدياد مستمر

يف  يعيشون  الذين  الحرض  السكان  نسبة  يف  االنخفاض  من  الرغم  عىل 
العشوائيات، فإن القيمة املطلقة لعدد سكان العشوائيات مستمر يف ازدياد. 

وبلغ عدد األشخاص الذين يعيشون اآلن يف العشوائيات حوايل 863 مليون، 
مقارنة مع املستوى القيايس لعام 1990 البالغ 650 مليون شخص.

لدينا فرصة يف السنوات القادمة لتحقيق املزيد، 
ولصياغة خطة عمل من أجل مستقبلنا

الحكومات،  يقرتب برسعة. ومساهمات  عام 2015  النهائي يف  املوعد  إن 
تكثيف  إىل  بحاجة  الخاص،  والقطاع  املدني،  واملجتمع  الدويل،  واملجتمع 
طويلة،  فرتة  منذ  والقائمة  األجل  طويلة  املساواة  عدم  تحدِّيات  ملواجهة 
وصحة  الجنسني،  بني  واملساواة  الغذائي،  األمن  تحقيق  يف  ُقدماً  وامليض 
إىل  البيئية، واالستجابة  التحتية واالستدامة  البنية  الريفية،  والتنمية  األم، 

تغريُّ املناخ.

إن خطة عمل جديدة ملواصلة جهودنا إىل ما بعد عام 2015 بدأت تتشكل. 
وإن حملة األهداف اإلنمائية لأللفية بنجاحاتها ونكساتها، هي تجربة غنية 
يستفاد منها يف هذا البحث، فضالً عن الثقة يف أن املزيد من النجاح ممكن.

املفتاح هو املساواة بني الجنسني وتمكني املرأة •

إن عدم املساواة بني الجنسني ال يزال مستمراً، وال تزال املرأة تعاني من 
التمييز يف فرص الحصول عىل التعليم، والعمل، واملمتلكات االقتصادية، 
املرأة يقوض  العنف ضد  يزال  الحكومية. وال  املناصب  واملشاركة يف 
الجهود الرامية إىل تحقيق جميع األهداف. إن االستمرار قدماً يف تحقيق 
املزيد من التقدم حتى عام 2015 وما بعده، سوف يعتمد بشكٍل كبريٍ 

عىل النجاح يف تخطي هذه التحدِّيات املرتابطة.

ُيظهر التقدم يف األهداف اإلنمائية لأللفية قوة األهداف العاملية  •
والنوايا املشرتكة

لقد كانت األهداف اإلنمائية لأللفية إطاراً أساسياً للتنمية العاملية. وإن 
خطة عمل واضحة، مع أهداف وغايات قابلة للقياس، ورؤية مشرتكة 

هما عامالن حاسمان لهذا النجاح.

يمكن  األهداف  هذه  كل  بأن  العالم  أنحاء  جميع  يف  اآلن  ع  توقُّ هناك 
القادة مسؤولني عن  ويجب أن تتحقق عاجالً وليس آجالً. وسيكون 
الحكومة  قطاع  مثل  قطاعات  إن  التوّقع.  من  املرتفع  املستوى  هذا 
املعروف عنها  املدني،  األكاديمية واملجتمع  األعمال واألوساط  وقطاع 
بأنها يف كثري من األحيان تعمل يف تناقض، يتعلمون كيف يتعاونون 
يف التطلعات املشرتكة. إن اإلحصاءات الشاملة والتحاليل الواضحة يف 
تقرير األهداف اإلنمائية لأللفية لهذا العام تعطينا جميعاً أفكاراً جيدة 

من حيث االتجاه الذي ينبغي أن نكرس فيه جهودنا.

شـا زوكنغ
 وكيل األمني العام

للشؤون االقتصادية واالجتماعية 


