
مجموعة مواد صحفية عن تقرير األهداف اإلنمائية لأللفية 2015

ملحة عامة أوالً - 

يتبيَّ من نتائج تقرير األهداف اإلنمائية لأللفية 2015 أن هذه األهداف أسفرت عن أنجح حركة يف التاريخ ملكافحة الفقر، وستكون بمثابة 

نقطة انطالق نحو خطة جديدة للتنمية املستدامة من املقرر اعتمادها هذا العام.

ويعكس تقرير األهداف اإلنمائية لأللفية، الذي ُيعد تقييماً سنوياً للتقدم العاملي واإلقليمي نحو تحقيق األهداف، البيانات األحدث واألكثر 

شموالً التي جمعتها أكثر من 28 وكالة من وكاالت األمم املتحدة والوكاالت الدولية، وتصدره إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية يف األمم 

املتحدة.

وتؤكد 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

ن الصحة  ن النساء والفتيات، ويحسِّ ويؤكد تقرير األهداف اإلنمائية لأللفية أن تحديد األهداف يمكن أن ينتشل ماليي الناس من الفقر، ويمكِّ

والرفاه، ويوفِّر فرصاً جديدة وواسعة من أجل حياة أفضل.

فمنذ عقدين قصريين فقط، كان قرابة نصف بلدان العالم النامي يعيش يف فقر مدقع. وقد انخفض اآلن عدد السكان الذين يعيشون يف فقر 

مدقع إىل أكثر من النصف، فانخفض من 1.9 بليون يف عام 1990 إىل 836 مليوناً يف عام 2015.

وقد شهد العالم أيضاً تحسناً كبرياً يف املساواة بي الجنسي يف مجال التعليم منذ اإلعالن عن األهداف اإلنمائية لأللفية؛ فتحقق التكافؤ بي 

الجنسي يف املدارس االبتدائية يف غالبية البلدان. 
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ويوجد اآلن مزيد من البنات يف املدارس، واكتسبت املرأة أرضاً جديدة يف التمثيل الربملاني يف قرابة 90 يف املائة من 174 بلداً توفَّرت عنها 

البيانات عىل مدى العرشين عاماً املاضية. وقد تضاعفت تقريباً نسبة النساء يف الربملانات خالل نفس الفرتة. وانخفض معّدل وفيات األطفال 

قبل بلوغ سن الخامسة إىل أكثر من النصف، من 90 إىل 43 حالة وفاة بي كل 000 1 مولود حّي منذ عام 1990. وتشري أرقام الوفيات 

النفاسية إىل انخفاض بنسبة 45 يف املائة عىل نطاق العالم، مع حدوث معظم االنخفاض منذ عام 2000.

وانخفضت  مسبوقة.  غري  نتائج  واملالريا،  البرشية/اإليدز  املناعة  نقص  فريوس  مثل  األمراض،  ملكافحة  هة  املوجَّ االستثمارات  حققت  وقد 

اإلصابات الجديدة بفريوس نقص املناعة بحوايل 40 يف املائة يف الفرتة ما بي عامي 2000 و2013 وقد تم تفادي أكثر من 6.2 مليون وفاة 

بسبب املالريا يف الفرتة ما بي عامي 2000 و2015، بينما أنقذت تدخالت الوقاية من الّسل وتشخيصه وعالجه حياة ما يقدَّر بنحو 37 مليون 

شخص يف الفرتة ما بي عامي 2000 و2013.

نة للرصف الصحي، وانخفضت نسبة الناس الذين يمارسون  التغوّط يف العراء  وعىل نطاق العالم، حصل 2.1 بليون شخص عىل خدمات محسَّ

إىل قرابة النصف منذ عام 1990. وشهدت املساعدة اإلنمائية الرسمية املقدَّمة من البلدان املتقدمة النمو زيادة بنسبة 66 يف املائة بالقيمة 

الحقيقية يف الفرتة ما بي عامي 2000 و2014، لتصل إىل 135.2 بليون دوالر.

ويسلط التقرير الضوء عىل أنه بينما تحققت مكاسب هامة بالنسبة لكثري من غايات األهداف اإلنمائية لأللفية عىل نطاق العالم، إالّ أن التقدم 

كان متفاوتاً عرب املناطق والبلدان، بحيث ترك فجوات كبرية.

وقد طالب زعماء العالم بخطة استدامة طموحة طويلة األجل لتخلف األهداف اإلنمائية لأللفية. واستكماالً للنجاح والزخم اللذين حققتهما 

األهداف اإلنمائية لأللفية، هناك أهداف عاملية جديدة سُتمثّل فتحاً يتسم بالطموح بالنسبة ملظاهر عدم املساواة، والنمو االقتصادي، والوظائف 

الالئقة، واملدن واملستوطنات البرشية، والتصنيع، والطاقة، وتغريُّ املناخ، واالستهالك واإلنتاج عىل نحو مستدام، والسالم، والعدل.

التنمية  أهداف  ملا بعد عام 2015، بما يف ذلك مجموعة  التي بزغت  التنمية  بان كي - مون: “إن خطة  املتحدة  العام لألمم  ويقول األمي 

البلدان عىل الطريق معاً بشكل راسخ للسري نحو عالم أكثر ازدهاراً  النجاحات التي حققناها، ووضع جميع  املستدامة، تجاهد للبناء عىل 

واستدامة وعدالة”.

الخلفية ثانياً - 

هذه  وظلت  الكثرية.  بأبعاده  الفقر  مكافحة  أجل  من  عامة  رؤية  لتشكيل  املتحدة  األمم  يف  العالم  زعماء  اجتمع  الجديدة،  األلفية  بداية   يف 

املناعة  نقص  فريوس  انتشار  ووقف  النصف،  إىل  املدقع  الفقر  معّدالت  تخفيض  من  ترتاوح  أهداف،  ثمانية  إىل  ُترجمت  التي   — الرؤية 

البرشية/اإليدز، إىل تحقيق تعميم التعليم االبتدائي — تمثل إطار التنمية الشامل بالنسبة للعالم عىل مدى الخمسة عرش عاماً املاضية.

ومن الناحية األساسية، ُتعد األهداف اإلنمائية لأللفية بمثابة تعهد بدعم مبادئ الكرامة اإلنسانية، واملساواة، والتكافؤ، وتحرير العالم من 

الدويل،  الوطنية، واملجتمع  الحكومات  املتضافرة من جانب  الجهود  األهداف يف عام 2000، ساعدت  تنفيذ هذه  بدأ  أن  املدقع. ومنذ  الفقر 

واملجتمع املدني، والقطاع الخاص عىل توسيع آفاق األمل والفرص بالنسبة للناس يف جميع أنحاء العالم، وحققت نتائج ضخمة.

لقد حفَّزت األهداف اإلنمائية لأللفية جهوداً غري مسبوقة لتلبية احتياجات أفقر سكان العالم. وستتواصل الجهود لتحقيق األهداف اإلنمائية 

لأللفية حتى نهاية عام 2015، وستظل اللبنة الحرجة إلرساء أساس راسخ لجهود التنمية إىل ما بعد عام 2015.

وعام 2015 هو العام الذي حّددته البلدان العتماد خطة جديدة للتنمية املستدامة، استكماالً للنجاح الذي حققته هذه األهداف. وتعمل األمم 

املتحدة مع الحكومات واملجتمع املدني ورشكاء آخرين للبناء عىل الزخم الذي ولَّدته األهداف اإلنمائية لأللفية من أجل تنفيذ خطة جديدة 

طموحة للتنمية املستدامة.

DPI/2594/2 A — صادرة عن إدارة شؤون اإلعالم يف األمم املتحدة


