
الرسائل: األهداف اإلنمائية لأللفية وتقرير األهداف اإلنمائية لأللفية

الرسائل الرئيسية الشهرية أوالً - 

W  تؤكد بيانات وتحليالت تقرير األهداف اإلنمائية لأللفية 2015 أن باستطاعة حتى أفقر البلدان إحراز تقدِّم كبري وغري مسبوق عن طريق

هة، واالسرتاتيجيات السليمة، واملوارد الكافية، واإلرادة السياسية. التدخالت املوجَّ

W  أُحرز تقدم هائل نحو تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية. فالفقر العاملي يواصل االنحسار. ويلتحق باملدارس االبتدائية عدد من األطفال

أكرب من أي وقت مىض. وانخفضت وفيات األطفال بدرجة كبرية. وزادت بدرجة كبرية فرص الحصول عىل مياه الرشب املأمونة. وأدت 

هة ملكافحة املالريا، واإليدز، والّسل إىل إنقاذ حياة املاليني. التدخالت املوجَّ

W  ن الصحة ن النساء والفتيات، ويحسِّ تؤكد األهداف اإلنمائية لأللفية عىل أن تحديد األهداف يمكن أن ينتشل ماليني الناس من الفقر، ويمكِّ

والرفاه، ويوفِّر فرصاً جديدة وواسعة من أجل حياة أفضل.

W .لكننا بحاجة ألن نعمل املزيد لضمان عدم التخيل عن أفقر الناس وأكثرهم تعرضاً للتهميش

W .يؤدي تغريُّ املناخ والتدهور البيئي إىل تقويض ما تحقق من تقدَّم، ومعاناة الفقراء بدرجة أكرب

W .ال تزال النزاعات ُتمثل أكرب تهديد للتنمية البرشية وأكرب عقبة تعرتض طريق التقدم لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية

W  طالب زعماء العالم بخطة استدامة طموحة وطويلة األجل لتخلف األهداف اإلنمائية لأللفية. والستكمال النجاحات التي حققتها األهداف

اإلنمائية لأللفية، وستتصدّى األهداف العاملية الجديدة لتحّديات التنمية املستدامة املُلّحة.

W .يمكننا عن طريق أهداف عاملية جديدة ُتطبَّق عىل الجميع أن نميض ُقدماً إلنهاء جميع أشكال الفقر، وضمان عدم التخيّل عن أّي فرد

الرسائل/رسائل رئيسية شهرية لكل هدف ثانياً - 

الهدف 1 — القضاء عىل الفقر املدقع والجوع

W  بمساعدة األهداف اإلنمائية لأللفية وتنفيذها، شهد العالم أنجح حركة يف التاريخ ملكافحة الفقر، مما ساهم يف تخفيض العدد املطلق

للسكان الذي يعيشون يف فقر مدقع منذ عام 1990 إىل أكثر من النصف يف عام 2015.

W  بفضل األهداف اإلنمائية لأللفية، انخفضت نسبة الناس الذين يعانون من نقص التغذية يف املناطق النامية بأكثر من النصف يف الفرتة 

ما بني عامي 1990 و2015.

الهدف 2 — تحقيق تعميم التعليم االبتدائي

W  يف أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى، ساعد تنفيذ األهداف اإلنمائية لأللفية عىل زيادة معّدل االلتحاق باملدارس االبتدائية بمقدار 20 نقطة

مئوية مقابل 8 نقاط مئوية يف الفرتة ما بني عامي 1990 و2000.

تقريــر األهــداف اإلنمائيـة لأللفيــة 2015
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W  حققت األهداف اإلنمائية لأللفية نجاحاً رائداً يف عدد األطفال يف سن الدراسة االبتدائية غري امللتحقني باملدارس: من مائة مليون يف عام

2000 إىل 57 مليون يف عام 2015.

W .زادت األهداف اإلنمائية  بشكل ملحوظ من معّدل اإلملام بالقراءة والكتابة لدى الشباب عىل نطاق العالم

الهدف 3 — تعزيز املساواة بني الجنسني وتمكني املرأة

W .أصبح للمرأة اآلن تمثيل أقوى بدرجة كبرية يف برملانات العالم، ويف قوة العمل خارج القطاع الزراعي عىل حّد سواء

W  تحققت إنجازات كبرية يف املساواة بني الجنسني يف مجال التعليم: وعىل سبيل املثال، التحق باملدارس االبتدائية يف جنوب آسيا اآلن عدد من

البنات يزيد بدرجة كبرية عن عدد البنني، مقابل 74 بنتاً لكل مائة ولد يف عام 1990.

W .حققت األهداف اإلنمائية لأللفية انخفاضاً ملحوظاً يف العمالة الهشة للنساء والرجال عىل حّد سواء

الهدف 4 — تقليل وفيات األطفال 

W  الفرتة ما بني عامي 1990 و2015، انخفض املعّدل كانت األهداف اإلنمائية لأللفية ناجحة للغاية يف تخفيض وفيات األطفال: ففي 

السنوي لوفيات األطفال دون سن الخامسة بأكثر من ثالثة أضعاف عىل نطاق العالم.

الهدف 5 — تحسني الصحة النفاسية

W  بمساعدة األهداف اإلنمائية لأللفية، يستطيع مزيد من األمهات االعتماد عىل ما يحتجن إليه من املساعدة والعالج أثناء الحمل وبعده: فقد

انخفض معّدل الوفيات النفاسية بدرجة كبرية إىل النصف تقريباً منذ عام 1990 عىل نطاق العالم، واآلن يحصل ثالثة أرباع املواليد تقريباً 

عىل املساعدة من جانب عاملني ذوي كفاءة يف القطاع الصحي عىل نطاق العالم.

الهدف 6 — مكافحة فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز واملالريا وغريهما من األمراض

W  ،يؤكد انخفاض اإلصابات الجديدة بفريوس نقص املناعة البرشية إىل 40 يف املائة، والزيادة الهائلة يف العالج املضاد للفريوسات العكوسة

واالنخفاض الكبري يف الوفيات بسبب املالريا ومعّدالت اإلصابة بها، وكذلك النجاح الفائق يف عالج الّسل أن األهداف اإلنمائية لأللفية تعمل 

عىل مكافحة األمراض.

الهدف 7 — كفالة االستدامة البيئية

W  ُتعد املياه والرصف الصحي من بني حقوق اإلنسان التي تعرتف بها األمم املتحدة: فقد زادت األهداف اإلنمائية لأللفية من فرص الحصول

عىل مياه الرشب بحيث تصل إىل أكثر من 90 يف املائة من سكان العالم. 

W  لكل فرد الحق يف بيئة مأمونة: فقد ساهمت جهود حماية طبقة األوزون يف إزالة املواد املستنفدة لألوزون منذ عام 1990. ومن املتوقع

استعادة طبقة األوزون بحلول منتصف هذا القرن.

الهدف 8 — إقامة رشاكة عاملية من أجل التنمية

W  .2014زادت املساعدة اإلنمائية الرسمية من البلدان املتقدمة النمو بنسبة 66 يف املائة بالقيمة الحقيقية يف الفرتة ما بني عامي 2000 و
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