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تمهيد
حركًة  لأللفية  اإلنمائية  األهداف  خلف  العاملية  التعبئة  أنتجت 
املفصيل  فااللتزام  التاريخ.  يف  نجاحاً  األكثر  هي  الفقر  ملكافحة 
الذي قطعه قادة العالم عىل أنفسهم يف عام 2000 بقولهم “إننا 
واألطفال  والنساء  الرجال  تخليص  أّي جهد يف سبيل  نّدخر  لن 
إطار  إىل  ُترجم  والالإنسانية”،  املهينة  املدقع  الفقر  من ظروف 
ملهم تمثّل يف ثمانية أهداف، ومن ثم إىل خطوات عملية متنوعة 
وشاملة مّكنت الناس يف مختلف أنحاء العالم من تحسني حياتهم 
إخراج  عىل  لأللفية  اإلنمائية  األهداف  ساعدت  لقد  ومستقبلهم. 
أكثر من بليون من البرش من دائرة الفقر املدقع، وتحقيق تقدم 
املدرسة  البنات من دخول  الجوع، وتمكني  عىل طريق مكافحة 
بأعداد أكرب من أّي وقت مىض، وحماية كوكبنا هذا. كما أقامت 
العام  الرأي  وحشدت  ومبتكرة  جديدة  رشاكات  األهداف  هذه 
وأعطت  األهداف.  تحديد  يف  للطموح  الهائلة  القيمة  وأظهرت 
األهداف اإلنمائية لأللفية األولوية للناس والحتياجاتهم الفورية، 
وأعادت بذلك تشكيل عملية صنع القرار يف البلدان املتقدمة ويف 

البلدان النامية عىل حّد سواء.

غري أّني، وعىل الرغم من اإلنجازات املرموقة جميعها، أدرُك بقوة 
التقدم املحرز كان  أن أوجه عدم املساواة ال تزال مستمرة وأن 
متبايناً. ففقراء العالم ال يزالون يف غالبيتهم الساحقة يعيشون 
العالم. ويف عام 2011، كان  بشكل مرّكز يف مناطق معينة من 
والبالغ  املدقع  الفقر  من  يعانون  الذين  من  تقريباً  املائة  يف   60
يزال عدد  بلدان. وال  بليون شخص يعيشون يف خمسة  عددهم 
تعقيدات  من  أو  الحمل  أثناء  حياتهن  يفقدن  النساء  من  كبري 
واألناس  النساء  تجاوز  إىل  يميل  فالتقدم  بالوالدة.  متصلة 

الواقعني عىل أدنى درجات السلّم االقتصادي أو املحرومني بسبب 
بني  واضحاً  يبقى  التفاوت  أن  كما  اإلثنية.  أو  العجز  أو  العمر 

املناطق الريفية واملناطق الحرضية.

وتبني التجربة واألدلة املنبثقة عن جهود تحقيق األهداف اإلنمائية 
تحقيق  أن  غري  فعله.  علينا  يتعني  الذي  ما  نعرف  أننا  لأللفية 
مزيد من التقدم يتطلب إرادة سياسية ال تتزعزع وجهداً جماعياً 
نقوم  وأن  الجذرية  لألسباب  نتصّدى  أن  وعلينا  األجل.  طويل 
والبيئية  واالجتماعية  االقتصادية  األبعاد  بني  ندمج  لكي  باملزيد 
عام  بعد  ملا  للتنمية  الناشئة  الخطة  وتسعى  املستدامة.  للتنمية 
2015، بما فيها أهداف التنمية املستدامة، إىل االستفادة من تلك 
البلدان،  الدروس والبناء عىل ما تحقق من نجاح ووضع جميع 
واستدامة  رخاًء  أكثر  عالم  نحو  الطريق  عىل  وبثبات،  سوية 

وإنصافاً.

ليس هناك أّي شك يف أننا، إذ نتأمل يف األهداف اإلنمائية لأللفية 
عىل  قادرون  املقبلة،  عرشة  الخمس  السنوات  إىل  قدماً  ونتطلع 
الفقر، وعىل عدم ترِك أحٍد  إنهاء  تنفيذ مسؤوليتنا املشرتكة عن 

يتخلف عن الركب، وعىل خلق عالم الكرامة للجميع. 

بان كي - مون   

األمني العام لألمـم املتحـدة
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لمحة عامة
يف بداية األلفية، اجتمع قادة العالم يف األمم املتحدة لوضع رؤية 
عامة ملكافحة الفقر يف أبعاده الكثرية. وقد ُترجمت هذه الرؤية 
شامالً  إنمائياً  إطاراً  وبقيت  لأللفية،  إنمائية  أهداف  ثمانية  إىل 

للعالم كله خالل السنوات الخمس عرشة املاضية.

املجتمع  يجد  لأللفية،  اإلنمائية  األهداف  نهاية فرتة  بلوغنا  ومع 
تحقق.  بما  يحتفل  لكي  يكفي  ما  األسباب  من  لديه  أن  العاملي 
فبفضل الجهود املتناسقة العاملية واإلقليمية والوطنية واملحلية، 
الناس  من  املاليني  أرواح  لأللفية  اإلنمائية  األهداف  أنقذت 

يعرضه  ما  ويثبت  غريهم.  كثريين  أحوال  يف  تحسناً  وأحدثت 
هذا التقرير من بيانات وتحليل أنه يمكن حتى ألفقر البلدان أن 
تحقق تقدماً مذهالً غري مسبوق عندما تتوفر التدخالت املوجهة 
السياسية.  واإلرادة  الكافية  واملوارد  السليمة   واالسرتاتيجيات 
كما يعرتف التقرير بأن هناك تبايناً يف املنجزات ونواقص يف كثري 
بّد له أن يستمر يف حقبة  من املجاالت. فالعمل لم ينته بعد وال 

إنمائية جديدة.
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أثمرت الجهود غري املسبوقة فحققت نتائج عميقة

الهدف 1: القضاء عىل الفقر املدقع والجوع

معّدل الفقر املدقع يف البلدان 
النامية

األرقام العاملية للذين 
يعيشون يف فقر مدقع

شهدت معّدالت الفقر املدقع انخفاضاً كبرياً خالل العقدين املاضيني. ففي عام 1990، كان  •
ما يقارب نصف سكان العالم النامي يعيشون عىل أقل من 1.25 دوالر يف اليوم الواحد؛ غري 

أن هذه النسبة انخفضت إىل 14 يف املائة يف عام 2015.

الذين يعيشون يف فقر مدقع بأكثر من النصف،  • الناس  العاملي، تراجع عدد  وعىل املستوى 
فقد انخفض هذا العدد من 1.9 بليون شخص يف عام 1990 إىل 836 مليون شخص يف عام 

2015. وقد تحقق الجانب األعظم من هذا التقدم منذ عام 2000.

وخالل الفرتة بني عامي 1991 و2015، ارتفع ثالثة أضعاف عدد الناس يف الطبقة الوسطى  •
الفئة  هذه  وتشّكل  الواحد.  اليوم  يف  دوالرات   4 من  أكثر  عىل  يعيشون  الذين  أّي   العاملة، 
اآلن نصف القوى العاملة يف املناطق النامية بعد أن كانت نسبتها ال تزيد عىل 18 يف املائة يف 

عام 1991.
وانخفضت نسبة الذين يعانون من نقص التغذية يف املناطق النامية بما يقارب النصف منذ  •

عام 1990، أّي من 23.3 يف املائة خالل الفرتة 1990 - 1992 إىل 12.9 يف املائة خالل 
الفرتة 2014 - 2016.
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الهدف 2: تحقيق تعميم التعليم االبتدائي

عدد األطفال يف سن املدرسة 
االبتدائية غري امللتحقني 

باملدرسة، عىل املستوى العاملي

بلغ معّدل صايف التسجيل يف املدرسة االبتدائية يف املناطق النامية 91 يف املائة يف عام 2015،  •
بعد أن كان 83 يف املائة يف عام 2000.

وانخفض عدد األطفال يف سن املدرسة االبتدائية غري امللتحقني باملدرسة إىل النصف تقريباً،  •
ويقدر أن عددهم بلغ 57 مليون طفل يف عام 2015 بعد أن كان 100 مليون طفل يف عام 

.2000
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معّدل صايف التسجيل يف 
املدرسة االبتدائية يف أفريقيا - 

جنوب الصحراء الكربى

هو  • االبتدائي  التعليم  بتحسني  يتعلق  فيما  الكربى  الصحراء  جنوب   - أفريقيا  سجل  وكان 
صايف  معّدل  حقق  فقد  لأللفية،  اإلنمائية  األهداف  وضع  منذ  املناطق  جميع  بني  األفضل 
بزيادة  باملقارنة  بلغت 20 نقطة مئوية، وذلك  التسجيل بني عامي 2000 و2015 زيادة 

بلغت 8 نقاط مئوية يف الفرتة بني عامي 1990 و2000.

وارتفع معّدل معرفة القراءة والكتابة بني الشباب بني سن 15 سنة و24 سنة من 83 يف  •
املائة إىل 91 يف املائة بني عامي 1990 و2015 يف العالم ككل. كما تناقص الفارق بني النساء 

والرجال.

الهدف 3: تعزيز املساواة بني الجنسني وتمكني املرأة

نسب التسجيل يف املدرسة 
االبتدائية يف جنوب آسيا

شهد 90 يف املائة من البلدان 
زيادة يف عدد النساء يف 

املجالس الربملانية منذ عام 
1995

هناك زيادة كبرية يف أعداد الفتيات يف املدارس باملقارنة بما كان عليه الحال منذ 15 سنة.  •
التعليم  يف  الجنسني  بني  التفاوت  بإزالة  املتمثلة  الغاية  ككل  النامية  املناطق  حققت  وقد 

االبتدائي والثانوي والعايل.

ويف عام 1990، كان عدد البنات املسجالت يف املدرسة االبتدائية يف جنوب آسيا ال يتجاوز 74  •
من البنات مقابل كل 100 من البنني. أما اليوم فهناك 103 من البنات املسّجالت مقابل كل 

100 من البنني.

وتشّكل النساء اآلن 41 يف املائة من مجموع العاملني بأجر خارج القطاع الزراعي بعد أن  •
كانت نسبتهن 35 يف املائة يف عام 1990.

وخالل الفرتة بني عامي 1991 و2015، انخفضت نسبة النساء يف العمالة الهشة كجزء من  •
مجموع العمالة النسائية 13 نقطة مئوية. ويف املقابل، انخفضت العمالة الهشة بني الرجال 

بنسبة 9 نقاط مئوية.

وحققت املرأة مكاسب عىل صعيد التمثيل يف املجالس الربملانية يف ما يقارب 90 يف املائة من  •
البلدان الـ 174 التي تتوفر عنها بيانات لفرتة العرشين سنة املاضية. وخالل الفرتة نفسها، 
تضاعف متوسط معّدل النساء يف املجالس الربملانية، ومع ذلك، فإن املرأة ال تشغل إالّ مقعداً 

برملانياً واحداً من أصل كل خمسة مقاعد.

الهدف 4: تقليل وفيات األطفال

أرقام وفيات األطفال دون 
الخامسة من العمر عىل 

املستوى العاملي

املستوى  • عىل  العمر  من  الخامسة  دون  األطفال  وفيات  معّدل  النصف  من  بأكثر  انخفض 
 1990 عامي  بني  1 والدة حية   000 وفاة يف كل  43 حالة  إىل   90 فقد هبط من  العاملي، 

و2015.

النامية، فإن عدد وفيات األطفال دون الخامسة  • وعىل الرغم من النمو السكاني يف املناطق 
العمر انخفض من 12.7 مليوناً يف عام 1990 إىل حوايل 6 ماليني يف عام 2015 عىل  من 

املستوى العاملي.
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التغطية العاملية بلقاح 
الحصبة

ومنذ أوائل التسعينات، ارتفع معّدل خفض وفيات األطفال دون الخامسة من العمر أكثر من  •
ثالثة أضعاف عىل املستوى العاملي.

دون  • األطفال  وفيات  لخفض  السنوي  املعّدل  كان  الكربى،  الصحراء  - جنوب  أفريقيا  ويف 
الخامسة من العمر خالل الفرتة 2005 - 2013 أرسع بأكثر من خمسة أضعاف رسعته 

خالل الفرتة 1990 - 1995.

وساعد التلقيح ضد الحصبة عىل إنقاذ ما يقارب 15.6 مليون طفل من الوفاة خالل الفرتة  •
بني عامي 2000 و2013. وقد تراجع عدد إصابات الحصبة املبلغ عنها عىل املستوى العاملي 

بنسبة 67 يف املائة خالل الفرتة نفسها.

ويف عام 2013، تلّقى نحو 84 يف املائة من األطفال يف مختلف أنحاء العالم جرعة واحدة عىل  •
األقل من لقاح الحصبة، باملقارنة بنسبة 73 يف املائة من األطفال يف عام 2000.

الهدف 5: تحسني الصحة النفاسية

معّدل الوفيات النفاسية عىل 
املستوى العاملي )الوفيات يف 

كل 000 100 والدة حية(

منذ عام 1990، تراجع معّدل الوفيات النفاسية بنسبة 45 يف املائة عىل املستوى العاملي،  •
وقد تحقق معظم االنخفاض منذ عام 2000.

•  1990 عامي  بني  املائة  يف   64 بنسبة  النفاسية  الوفيات  معّدل  تراجع  آسيا،  جنوب  ويف 
و2013، أما يف أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى فقد انخفض هذا املعّدل بنسبة 49 يف 

املائة.

وتم أكثر من 71 يف املائة من الوالدات بمساعدة عاملني صحيني مهرة، عىل املستوى العاملي  •
يف عام 2014، مما يشّكل تحّسناً باملقارنة بنسبة 59 يف املائة يف عام 1990.

الوالدات التي حرضها 
عاملون صحيون مهرة، 

عىل املستوى العاملي

يف شمال أفريقيا، ارتفعت بني عامي 1990 و2014 نسبة النساء الحوامل الالتي تلقني  •
أربعاً أو أكثر من زيارات الرعاية السابقة للوالدة، من 50 يف املائة إىل 89 يف املائة.

أو  • املتزوجات   ،49  – 15 العمرية  الفئة  النساء يف  الحمل بني  منع  انتشار وسائل  ارتفع 
عىل   2015 عام  يف  املائة  يف   64 إىل   1990 عام  يف  املائة  يف   55 من  برشيك،  املرتبطات 

املستوى العاملي.
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الهدف 6: مكافحة فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز واملالريا وغريهما من األمراض

العالج باألدوية املضادة 
)ART( للفريوسات العكوسة

عدد الناموسيات املعالجة 
بمبيدات الحرشات واملوّردة 

إىل أفريقيا - جنوب الصحراء 
الكربى، 2004 - 2014

انخفضت نسبة اإلصابات الجديدة بفريوس نقص املناعة البرشية بما يقارب 40 يف املائة  •
بني عامي 2000 و2013، أّي من عدد اإلصابات التقديري البالغ 3.5 مليون إصابة إىل 2.1 

مليون إصابة.

بحلول شهر حزيران/يونيه 2014، كان هناك 13.6 مليون شخص مصاب بفريوس نقص  •
املناعة البرشية يتلّقون العالج باألدوية املضادة للفريوسات العكوسة )ART( عىل املستوى 
العاملي، مما يشكل زيادة هائلة عىل عددهم يف عام 2003 الذي بلغ 000 800 مصاب. وقد 
أنقذ هذا العالج حياة 7.6 ماليني من املوت بمرض اإليدز خالل الفرتة بني عامي 1995 

و2013.

كما تم إنقاذ حياة 6.2 ماليني من املوت باملالريا بني عامي 2000 و2015، وهم يف املقام  •
الصحراء  أفريقيا - جنوب  بلدان  العمر يعيشون يف  الخامسة من  األطفال دون  األول من 
املائة،  يف   37 بنسبة  باملالريا  لإلصابة  التقديري  العاملي  املعّدل  انخفض  وقد   الكربى. 

أما معّدل الوفيات باملالريا فقد انخفض بنسبة 58 يف املائة.

وخالل الفرتة بني عامي 2004 و2014، تم توريد أكثر من 900 مليون من الناموسيات  •
املعالجة بمبيدات الحرشات إىل بلدان يف أفريقيا - جنوب الصحراء الكربى التي تستوطن 

فيها املالريا.

وخالل الفرتة بني عامي 2000 و2013، أنقذت تدخالت الوقاية من مرض السل وتشخيصه  •
ومعالجته حياة ما يقدر بـ 37 مليون شخص. وقد انخفض معّدل الوفيات بالسل بنسبة 
45 يف املائة، كما انخفض معّدل انتشاره بنسبة 41 يف املائة، وذلك خالل الفرتة بني عامي 

1990 و2013.
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الهدف 7: كفالة االستدامة البيئية

1.9 بليون شخص اكتسبوا 
القدرة عىل الحصول 

عىل مياه الرشب املمّددة 
باألنابيب منذ عام 1990

منذ عام 1990، تم التخلص بشكل يكاد يكون كامالً من املواد املستنفذة لألوزون، ومن  •
املتوقع أن تستعيد طبقة األوزون صحتها يف أواسط هذا القرن.

وشهدت املناطق الربية والبحرية املحمية يف كثري من األقاليم زيادة كبرية منذ عام 1990.  •
وقد ارتفعت تغطية املناطق الربية املحمية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي من 

8.8 يف املائة إىل 23.4 يف املائة بني عامي 1990 و2014.

ويف عام 2015، بات 91 يف املائة من سكان العالم يستخدمون مصدراً محّسناً ملياه الرشب،  •
باملقارنة بنسبة 76 يف املائة يف عام 1990.

املحّسنة  • الرشب  مياه  عىل  الحصول  عىل  القدرة  اكتسبوا  شخص  بليون   2.6 أصل  ومن 
منذ عام 1990، هناك 1.9 بليون شخص اكتسبوا القدرة عىل الحصول عىل مياه الرشب 
يف   58( العالم  سكان  نصف  من  أكثر  اآلن  ويتمتع  سكنهم.  أماكن  إىل  باألنابيب  املمددة 

املائة( بمستوى الخدمة األعىل هذا.

تم منذ عام 1990 التخلص 
من 98 يف املائة من املواد 

املستنفذة لألوزون

وعىل املستوى العاملي، تمكن 147 بلداً من تحقيق الغاية املحّددة ملياه الرشب، كما حقق  •
95 بلداً الغاية املحددة للرصف الصحي، يف حني أن 77 بلداً تمكنوا من بلوغ كلتا الغايتني.

الرصف  • عىل  الحصول  إمكانية  شخص  بليون   2.1 اكتسب  ككل،  العالم  مستوى  وعىل 
املناطق  عدد سكان  تقريباً  النصف  بنسبة  انخفض   ،1990 عام  ومنذ  املحّسن.  الصحي 

الحرضية الذين يتغوطون يف العراء.

يف  • املتخلفة  الفقرية  األحياء  يعيشون يف  الذين  الحرضية  املناطق  نسبة سكان  وانخفضت 
املناطق النامية من حوايل 39.4 يف املائة يف عام 2000 إىل 29.7 يف املائة يف عام 2014.
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الهدف 8: إقامة رشاكة عاملية من أجل التنمية

ارتفعت املساعدة اإلنمائية الرسمية املقدمة من البلدان املتقدمة النمو بنسبة 66 يف املائة  •املساعدة اإلنمائية الرسمية
بالقيمة الحقيقية بني عامي 2000 و2014، حيث بلغت 135.2 بليون دوالر.

ويف عام 2014، استمر كل من الدانمرك والسويد ولكسمربغ والنرويج واململكة املتحدة يف  •
تجاوز الغاية التي حّددتها األمم املتحدة للمساعدة اإلنمائية الرسمية والتي تبلغ نسبتها 

0.7 يف املائة من الدخل الوطني اإلجمايل.

ويف عام 2014، كان 79 يف املائة من مجموع ما تستورده البلدان املتقدمة النمو من البلدان  •
النامية بدون تعرفة جمركية، وذلك باملقارنة بنسبتها البالغة 65 يف املائة عام 2000.

البلدان  •تغلغل االنرتنت عاملياً يف  الصادرات  عن  املتأتية  اإليرادات  إىل  الخارجي  الدْين  خدمة  نسبة  وانخفضت 
النامية من 12 يف املائة يف عام 2000 إىل 3 يف املائة يف عام 2013.

الهاتف  • العالم يحصلون عىل تغطية إشارة  املائة من سكان  ويف عام 2015، كان 95 يف 
النقال - الخليوي.

الخليوي  • النقال -  الهاتف  ارتفع عدد اشرتاكات  الخمس عرشة األخرية،  السنوات   وخالل 
بما يقارب العرشة أضعاف، من 738 مليوناً يف عام 2000 إىل أكثر من 7 باليني يف عام 

.2015

وتزايدت نسبة تغلغل اإلنرتنت من 6 يف املائة أو أكثر بقليل من سكان العالم يف عام 2000  •
إىل 43 يف املائة يف عام 2015. ونتيجة لذلك، فإن 3.2 من باليني الناس اليوم مرتبطون 

بشبكة عاملية من املحتويات والتطبيقات.
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عىل الرغم من النجاحات الكثرية، فقد تخلّف عن الركب أشّد الناس فقراً وأكثرهم هشاشة

العالم  أنحاء  مختلف  يف  هامة  إنجازات  تحقيق  تم  أنه   مع 
اإلنمائية  األهداف  حّددتها  التي  الغايات  من  بكثري  يتعلق  فيما 
لأللفية، كان التقدم متبايناً بني املناطق والبلدان املختلفة، األمر 
الناس،  الركب ماليني  ثغرات هامة. وقد تخلّف عن   الذي خلّف 
وال سيما أشدهم فقراً وأكثرهم حرماناً، بسبب الجنس أو العمر 
أو العجز أو اإلثنية أو املوقع الجغرايف. وتشتد الحاجة إىل بذل 

جهود موجهة للوصول إىل أكثر الناس ضعفاً.

W ً ال يزال عدم املساواة بني الجنسني مستمرا

ال تزال النساء يواجهن التمييز يف الحصول عىل العمل واألصول 
االقتصادية ويف املشاركة يف صنع القرار عىل املستويني الخاص 
من  أقوى  فقر  يف  النساء  تعيش  أن  احتماالت  أن  كما  والعام. 
احتماالت الرجال. ويف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 
ارتفعت النسبة بني الرجال والنساء الذين يعيشون يف أرس فقرية 
 117 إىل   1997 عام  يف  رجل   100 كل  مقابل  نساء   108 من 
امرأة مقابل كل 100 رجل يف عام 2012، عىل الرغم من تراجع 

معّدالت الفقر يف املنطقة ككل.

وال تزال النساء يف موقع الضعف يف سوق العمل. فعىل الصعيد 
الرجال  أرباع  ثالثة  نحو  العاملة  القوى  يف  يشارك  العاملي، 
 الذين بلغوا سن العمل، باملقارنة بما ال يزيد عىل نصف النساء 
الالتي بلغن سن العمل. كما أن ما تكسبه النساء يقل عما يكسبه 
يف   85 ويف  العاملي.  املستوى  عىل  املائة،  يف   24 بنسبة  الرجال 
 املائة من البلدان الـ 92 التي تتوفر عنها بيانات حول معّدالت 
تزيد  للسنتني 2012 - 2013،  التعليم  البطالة حسب مستوى 
معّدالت  عىل  متقّدم  تعليم  عىل  الحائزات  النساء  بطالة  معّدالت 
بطالة الرجال بنفس املستوى التعليمي. وعىل الرغم من التقدم 
فعله  عليه  يتعني  الكثري مما  اليوم  العالم  أمام  يزال  ال  املستمر، 
عىل  القرار  صنع  يف  املساواة  قدم  عىل  الجنسني  تمثيل  نحو 

املستويني الخاص والعام.

W  وهناك ثغرات كبرية قائمة بني األرس الفقرية
والغنية، وبني املناطق الريفية واملناطق الحرضية

إىل  املنتمون  األطفال  يتعّرض  أن  يرجح  النامية،  البلدان   يف 
عىل  يزيد  بمعّدل  للتقزم  األرس  من  فقراً  األشد  املائة  يف   20 الـ 
ضعفي تعرض األطفال املنتمني إىل الـ 20 يف املائة األكثر غنى. 
أفقر األرس يرجح أن يكونوا خارج  املنتمني إىل  أن األطفال  كما 
املدرسة بمعّدل أربعة أضعاف وجود أطفال األرس األكثر غنى. 
األرس  يف  العمر  من  الخامسة  دون  األطفال  وفيات  معّدالت  أما 
األشد فقراً فهي تكاد أن تبلغ ضعفي معّدالت هذه الوفيات بني 
نسبة  تزيد  ال  الريفية،  املناطق  ويف  غنى.  األكثر  األرس  أطفال 
الوالدات التي يحرضها عاملون صحيون مهرة عن 56 يف املائة 

الحرضية.  املناطق  يف  املائة  يف   87 البالغة  بالنسبة  باملقارنة 
مياه  الريف مصادر  من سكان  املائة  يف   16 نحو  يستخدم  وال 
محّسنة، باملقارنة بالنسبة البالغة 4 يف املائة من سكان املناطق 
مرافق  إىل  الريفية  املناطق  سكان  نصف  ويفتقر  الحرضية. 
الرصف الصحي املحّسنة، باملقارنة بالنسبة البالغة 18 يف املائة 

من سكان املناطق الحرضية.

W  تغرّي املناخ وتدهور البيئة يقوضان ما أُنجز من
تقدم، والفقراُء هم األشد معاناة من جراء ذلك

ارتفعت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون يف املناطق النامية بنسبة 
الجامح  التصدّي للتصاعد  املائة منذ عام 1990. ويمثل  50 يف 
ـح أن ينتج من آثار عن  يف انبعاثات االحتباس الحراري وملا يرجَّ
تغرّي املناخ، من قبيل تغيري الُنظم اإليكولوجية واألحوال الجوية 
املتطرفة ومخاطرها التي تصيب املجتمع، تحّدياً مستمراً شديد 

الخطورة للمجتمع العاملي.

ويقدَّر أنه، يف عام 2010، فقد العالم غابات تبلغ مساحتها 5.2 
ماليني من الهكتارات، أّي ما يعادل مساحة بلد مثل كوستاريكا. 
إىل  البحرية  السمكية  األرصدة  استغالل  يف  اإلفراط  أدى  وقد 
اآلمنة  البيولوجية  الحدود  ضمن  األرصدة  هذه  نسبة  تراجع 
املائة يف عام 2011.  إىل 71 يف  املائة يف عام 1974  من 90 يف 
وترتاجع أنواع األحياء عموماً من حيث عددها ومن حيث توزعها. 
ويعني ذلك أنها مهددة بصورة متزايدة باالنقراض. وتؤثر شحة 
مرشحة  نسبة  وهي  العالم،  سكان  من  املائة  يف   40 عىل  املياه 
لالرتفاع. ويزداد االرتباط املبارش بني ُسبل عيش الفقراء واملوارد 
ألنهم  نظراً  البيئة  تدهور  من  معاناة  األشد  وهم  الطبيعية، 

يعيشون غالباً يف أكثر املناطق هشاشة.

W  وتبقى النزاعات التهديد األكرب الذي تواجهه التنمية
البرشية

بحلول نهاية عام 2014، أجربت النزاعات 60 مليوناً من الناس 
عىل التخيل عن منازلهم – وهذا أعىل مستوى ُسّجل منذ الحرب 
البلد  لكانوا  واحداً  الناس شعباً  هؤالء  كان  فلو  الثانية.  العاملية 
الرابع والعرشين األكرب يف العالم. ويف املتوسط، يتم يومياً ترشيد 
للحماية  التماساً  الفرار  بالقوة ويجربون عىل  000 42 شخص 
تقريباً  أضعاف  أربعة  الرقم  هذا  ارتفع  وقد  النزاعات،   من 
شخص.   11  000 كان  عندما   2010 عام  بلغه  قد  كان  عما 
الخاضعني  العالم  األطفال نصف الجئي  ويف عام 2014، شّكل 
الالجئني. ويف  السامية لشؤون  املتحدة  األمم  ملسؤولية مفوضية 
البلدان املتأثرة بالنزاع، ارتفعت نسبة األطفال خارج املدرسة من 
30 يف املائة يف عام 1999 إىل 36 يف املائة يف عام 2012. وتوجد 

أعىل معّدالت الفقر عادة يف البلدان الهشة املتأثرة بالنزاع.
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وو هونغبو

وكيل األمني العام للشؤون االقتصادية واالجتماعية

W  ال يزال ماليني الفقراء يعيشون يف ظل الفقر والجوع
وال يحصلون عىل الخدمات األساسية

عىل الرغم من التقدم الهائل، ال يزال نحو 800 مليون من الناس 
اليوم يف فقر مدقع ويعانون من الجوع. وهناك  يعيشون حتى 
أكثر من 160 مليون طفل ال يتناسب طولهم مع عمرهم بسبب 
عدم كفاية الغذاء. وال يذهب إىل املدرسـة حالياً 57 مليون طفل 
تقريباً  العالم  عّمال  نصف  يزال  وال  االبتدائية.  املدرسة  سن  يف 
ما يتمتعون باالستحقاقات  يعملون تحت رشوط صعبة ونادراً 
العمل الالئق. ويقيض 000 16 طفل يومياً نحبهم  التي ترافق 
الوقاية  يمكن  الخامس، ألسباب  بعيد ميالدهم  يحتفلوا  أن  قبل 
النامية  املناطق  يف  النفاسية  الوفيات  نسبة  وتزيد  غالباً.   منها 
يتلّقى  وال  النمو.  املتقدمة  املناطق  يف  تبلغه  عما  ضعفاً   14 بـ 

من  األدنى  العدد  النامية  املناطق  يف  الحوامل  النساء  نصف  إالّ 
زيارات الرعاية قبل الوالدة املوىص به، وهو أربع زيارات. ويف عام 
العكوسة  للفريوسات  املضادة  باألدوية  العالج  يتلق  لم   ،2013
إالّ ما يقّدر بـ 36 يف املائة من املصابني بفريوس نقص املناعة 
النامية.  املناطق  البالغ عددهم 31.5 مليون مصاب يف  البرشية 
ويف عام 2015، ال يزال ثلث سكان العالم )2.4 بليون شخص( 
يستخدمون مرافق الرصف الصحي غري املحّسنة، وبينهم 946 
ويقدَّر  العراء.  يف  التغوّط  يمارسون  يزالون  ال  شخص  مليون 
أحياء فقرية متخلفة  أن 880 مليون شخص يعيشون يف  اليوم 

يف مدن العالم النامي.

وال يمكن عكس مسار هذه األرقام إالّ بالعمل العاملي.

إن نجاح خطة األهداف اإلنمائية لأللفية يدل عىل صالحية العمل العاملي. فهو املسار الوحيد 
الذي يضمن أالّ يتخلّف أحد عن ركب خطة التنمية الجديدة

العاملي يف عام 2015 عىل مفرتق طرق تاريخي.  يقف املجتمع 
الفرصة  تتوفر  لأللفية،  اإلنمائية  األهداف  حقبة  انتهاء  فمع 
الذي أوجدته، مع  الزخم  للبناء عىل نجاحاتها وعىل  العالم  أمام 
وهناك  نريد.  الذي  للمستقبل  جديدة  بطموحات  أيضاً  األخذ 
العالم  إىل تحويل  ترمي  الظهور  آخذة يف  خطة جديدة شجاعة 
التحويل  ومتطلبات  البرشية  االحتياجات  يلبّي  أن  يمكنه  بحيث 
االقتصادي، مع العمل يف الوقت نفسه عىل حماية البيئة وضمان 
السالم وتفعيل حقوق اإلنسان. وتقع التنمية املستدامة يف صميم 
لكل إنسان  بّد أن تصبح واقعاً حيّاً  هذه الخطة، وهي تنمية ال 

عىل وجه هذا الكوكب.

هذا التقرير عن األهداف اإلنمائية لأللفية هو األخري. وهو يوثق 
أهداف  تحقيق  إىل  رمت  التي  عرشة  الخمس  السنوات  لجهود 
املتحققة  الكثرية  النجاحات  األلفية، وهو يربز  إعالن  إليها  صبا 
ولكنه يعرتف أيضاً بالثغرات املتبقية. وتقدم لنا تجربة األهداف 
اإلنمائية لأللفية دروساً عديدة ستكون بمثابة منطلق لخطواتنا 
املصلحة  وأصحاب  العالم  قادة  يعمل  أن  من  بّد  وال  الجديدة. 
عاملية  خطة  لتحقيق  الجهود  يضاعفوا  وأن  سوية،  بلد  كل  يف 
تحويلية حقاً. فذلك هو الطريق الوحيد لضمان مستقبل مستدام 

وحياة كريمة لجميع الناس يف كل مكان.
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 قياس ما له قيمة لدينا: 
بيانات مستدامة من أجل تنمية مستدامة

عام  بعد  ملا  التنمية  خطة  وضع  عىل  الجاري  العمل  سياق  يف 
2015، يتزايد االعرتاف بأهمية تعزيز إنتاج البيانات واستخدام 
أداة  ذلك  باعتبار  السياسات ورصدها،  أفضل يف وضع  بيانات 
األهداف  رصد  تجربة  دلّلت  فقد  التنمية.  لتحقيق  أساسية 
الفّعال  االستخدام  بإمكان  أن  عىل  بوضوح  لأللفية  اإلنمائية 
للبيانات أن يساعد عىل تعبئة الجهود اإلنمائية وتنفيذ التدخالت 
هذا  وعىل  املساءلة.  وتحسني  التقدم  وتتبع  الناجحة  املوجهة 
توفرها  تحّسن  البيانات  يف  ثورة  تتطلب  املستدامة  التنمية  فإن 
وجودتها وتوقيتها وتصنيفها التفصييل بغية دعم تنفيذ الخطة 

الجديدة للتنمية عىل جميع املستويات.

علّمنا رصد األهداف اإلنمائية لأللفية أن البيانات 
عنرٌص ال غنى عنه من عنارص خطة التنمية

W قياس اليشء يمّكن من تحقيقه

املتينة  البيانات  استخدام  لأللفية  اإلنمائية  األهداف  إطار  عّزز 
قيام  مع  األدلة،  إىل  املستند  القرار  صنع  ألغراض  واملوثوقة 
الوطنية  أولوياتها  يف  األهداف  هذه  بإدراج  البلدان  من  كثري 
الناشئة. كما تمّكنت الحكومات عىل الصعيدين  واسرتاتيجياتها 
يف  املوثوقة  البيانات  استخدام  بفضل  الوطني،  ودون  الوطني 
من  لأللفية،  اإلنمائية  األهداف  تنفيذ  نحو  املحرز  التقدم  رصد 
وتدخالتها  وبرامجها  أولوياتها  عىل  فّعالة  بصورة  الرتكيز 

اإلنمائية.

ففي  املحيل.  املستوى  عىل  الكربى  فائدتها  البيانات  وأثبتت 
شمال كينيا، أدى رصد معّدالت التسجيل يف املدرسة االبتدائية 
تباينات  عن  الكشف  إىل  الوطني  دون  املستوى  عىل  والثانوية 
كبرية بني املناطق الجافة وشبه الجافة. واستجابة لذلك، لجأت 
بوضع  املحرومة  املناطق  تلك  استهداف  إىل  الكينية  الحكومة 
االبتدائية  املدارس  وبإنشاء  املدرسية  للتغذية  خاص  برنامج 
الداخلية واملدارس املتنقلة. ويف كولومبيا، أظهرت البيانات عىل 
املستوى دون الوطني معّدالت تقدم شديدة التباين بني املناطق 
املختلفة، مما دفع بالحكومات املحلية إىل تنفيذ تدخالت أساسية 
تتماىش مع األولويات املحلية. من ذلك مثالً أن منطقة نارينيو 
ركزت عىل الهدف 3، بغية تقليص الفوارق الكبرية بني الجنسني 
منطقة  الرتكيز يف  أن  السياسية، يف حني  واملشاركة  العمالة  يف 
1 يف  الهدف  تنفيذ  التقدم يف  انصب عىل ترسيع  كونديناماركا 

البلديات األشد فقراً.

W  يطرأ التحسن الحقيقي يف البيانات عندما يلتقي
الطلب مع دعم السياسات

زيادة  إىل  الرامية  الجهود  لأللفية  اإلنمائية  األهداف  بفعل  تنّشطت 
رصد  متطلبات  وجهت  وقد  واستخدامها.  اإلنمائية  البيانات  إنتاج 
هذه األهداف األنظار إىل الحاجة إىل تعزيز القدرات يف مجال اإلحصاء 
الصعيدين  عىل  اإلحصائية  املعلومات  وُنظم  املنهجيات  وتحسني 
الوطني والدويل. ومع الوقت، أدى ذلك إىل تحسني توفر البيانات من 
داخل  التنسيق  نفسه  الوقت  يف  تحسن  كما  وجودتها.  كميتها  حيث 
الُنظم اإلحصائية الوطنية، وظهرت بالتايل منهجيات إحصائية جديدة.

لأللفية،  اإلنمائية  األهداف  رصد  دعم  عىل  وعمالً  الفلبني،  ففي 
وطنية  إيداع  جهَة  اإلحصائيات  لتنسيق  الوطني  املجلس  ُسّمي 
لتطوير  برنامجاً  املجلس  هذا  ووضع  األهداف.  ملؤرشات 
إحصاءات األهداف اإلنمائية لأللفية مّكن من تجميع البيانات من 
املصادر املختلفة ومن وضع الربامج والسياسات التي تدعم جمع 
البيانات ونرشها وتحسينها ألغراض صنع السياسات. كما أنشئ 
نظام للرصد املجتمعي املحيل بغية توفري البيانات لرصد الخطط 

اإلنمائية املحلية وتقييمها.

مرموقاً  تحّسناً  لأللفية  اإلنمائية  لألهداف  العاملي  الرصد  وشهد 
والخرباء  الدولية  الوكاالت  بني خرباء  الوثيق  التنسيق  عليه  ساعد 
ارتفع ستة  الفرتة بني عامي 2000 و2015،  الِقطريني. وخالل 
أضعاف عدُد الدراسات االستقصائية والتعدادات يف قاعدة البيانات 
لدى برنامج رصد إمدادات املياه والرصف الصحي، وهو برنامج 
مشرتك بني منظمة الصحة العاملية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة 
)اليونيسيف(. وخالل الفرتة بني عامي 2003 و2014، تحّسنت 
املؤرشات  من  فرعية  ملجموعة  القطرية  التغطية  كبري  حّد  إىل 
حني  ففي  مؤرشاً.   22 تضم  لأللفية  اإلنمائية  لألهداف  الرسمية 
لديها  النامية يف عام 2003 كان  البلدان  املائة فقط من  2 يف  أن 
نقطتا بيانات عىل األقل لـ 16 أو أكثر من املؤرشات الـ 22، فقد 
ارتفعت هذه النسبة لتصل إىل 79 يف املائة يف عام 2014. ويعكس 
الُنظم اإلحصائية الوطنية للتمّكن من مواجهة  ذلك زيادة قدرات 
املتطلبات والتحسينات يف آليات اإلبالغ عن البيانات. كما يشري إىل 

فوائد تحسني وصول الوكاالت الدولية إىل املصادر الوطنية.
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W  عىل الرغم مما طرأ من تحّسن، ال يزال هناك نقص
يف بيانات شديدة األهمية تلزم لوضع السياسات 

اإلنمائية

مجاالت  عدة  يف  قائمة  تزال  ال  البيانات  يف  كبرية  ثغرات  هناك 
إنمائية. فالتحّديات الكبرية تشمل فيما تشمله سوء نوعية البيانات 
واالفتقار إىل البيانات يف الوقت املناسب وعدم توفر البيانات املصنّفة 
بصورة تفصيلية حول األبعاد الهامة. ونتيجة لذلك، يستمر كثري 
من الحكومات الوطنية واملحلية يف االعتماد عىل بيانات قديمة أو 

بيانات جودتها غري كافية لوضع الخطط واتخاذ القرارات.

وتبني دراسة أجراها البنك الدويل أن نحو نصف البلدان الـ 155 
تفتقر إىل بيانات مالئمة لرصد الفقر. ونتيجة لذلك، فإن الفقراء 
األحيان. وخالل  يبقون غري مرئيني يف كثري من  البلدان  يف هذه 
فرتة العرش سنوات بني عامي 2002 و2011، لم يتمّكن 57 من 
البلدان )37 يف املائة( من تحديد معّدل الفقر فيها أو حّددته عىل 
الكربى، وهي  أفريقيا - جنوب الصحراء  أساس تقديـري. ويف 
املنطقة األشد فقراً، ال تتوفر لدى 61 يف املائة من البلدان بيانات 

مالئمة لرصد اتجاهات الفقر.

بتغطية  جيداً  تعمل  املدني  للتسجيل  ُنظم  إىل  االفتقار  أن  كما 
وخصوصاً  البيانات،  يف  خطرية  ثغرات  إىل  يؤدي  كاملة  وطنية 
املشرتك  املتحدة  األمم  لفريق  ووفقاً  النفوس.  سجل  إحصاءات 
تتوفر  ال  األطفال،  وفيات  معّدالت  بتقدير  واملعني  الوكاالت  بني 
هذه الُنظم إالّ لدى نحو 60 بلداً؛ أما البلدان األخرى فهي تعتمد 
السكان  تعدادات  أو  األرس  استقصاءات  عىل  األوىل  بالدرجة 

للتمّكن من تقدير معّدالت وفيات األطفال.

هناك حاجة إىل بيانات أفضل تستخدم يف أغراض 
خطة التنمية ملا بعد عام 2015

W  ال يمكننا أن نصل إىل من ال يمكن الوصول إليه إالّ إذا
تمّكنا من حساب أعداد الذين لم ُتحسب أعدادهم

األبعاد  حسب  بالتفصيل  واملصنّفة  النوعية  العالية  البيانات  إن 
تشمل  بل  والجنس  العمر  بأساسيات  تكتفي  ال  التي  الرئيسية 
الوضع من حيث الهجرة، واالنتماء إىل الشعوب األصلية، واإلثنية، 
القرارات  اتخاذ  للتمّكن من  أساسية  ُتعترب  واإلعاقة، وغري ذلك، 
للجميع.  املستدامة  التنمية  تحقيق  نحو  املحرز  التقدم  ورصد 
واستكشاف  الصغرية  السكانية  الفئات  حجم  تقدير  ويتطلب 
تعدادات سكان  إجراء  أو  الحجم  عيّنات كبرية  أخذ  خصائصها 
كاملة. وتعترب التعدادات الوطنية للسكان واملساكن مصدراً هاماً 
للبيانات وهي تشّكل إطاراً ألخذ العيّنات لتقدير حجم مجموعات 

األقليّات الضعيفة.

وقد تحقق تقدم ملحوظ، مثالً، يف مجال توفر البيانات التفصيلية 
عن الشعوب األصلية يف أمريكا الالتينية. ففي تعدادات السكان 
الالتينية  أمريكا  يف  أصل20  من  بلداً   17 أدرج   ،2010 لعام 
عن  تفصيلية  بيانات  توفري  بغية  األصلية  الشعوب  عن  أسئلة 
تلك الشعوب. كما كشفت البيانات املتعلقة برعاية األم أن نسبة 
الوالدات التي حرضها عاملون صحيون يف عام 2000 كانت أقل 
بـ 38 نقطة مئوية بني نساء الشعوب األصلية منها بني النساء 
من غري الشعوب األصلية يف املكسيك، أما يف بريو فقد بلغ الفارق 
بصورة  املصنّفة  البيانات  هذه  توفر  وساعد  مئوية.  نقطة   45
تفصيلية إىل اعتماد تدخالت أكثر فعالية للحّد من عدم املساواة. 
والدات  من  املائة  يف   80 من  أكثر  جرى   ،2012 عام  وبحلول 

الشعوب األصلية يف كال البلدين بحضور عاملني صحيني.
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يف سنوات مختارة (بالنسبة املئوية)



12 | األهداف اإلنمائية لأللفية: تقرير عام 2015

W  هناك حاجة إىل بيانات آنية للتمّكن من اتخاذ قرارات
أفضل بصورة أرسع

آنية تمّكن  بيانات  إىل  التغرّي  اليوم الرسيع  هناك حاجة يف عالم 
من التأهب لألزمات االقتصادية والسياسية والطبيعية والصحية 
واالستجابة لها. عىل أن معظم البيانات اإلنمائية تتوفر متأخرة 
الجديدة  أو ثالث سنوات. وتساعد االبتكارات  ملدة سنتني  زمنياً 
اليونيسيف  أن  مثالً  ذلك  من  املشكلة.  هذه  عىل  االلتفاف  عىل 
 )SMS( النّصية  الرسائل  تكنولوجيا  استخدمت  ورشيكاتها 
فريوس  تفّش  حول  للمعلومات  اآلني  والتوزيع  الجمع  لتيسري 
إيبوال. ففي ليربيا، استخدم مئات العاملني الصحيني تكنولوجيا 
بعاميل  الخاص  والتوعية  لالستجابة  النقال  )النظام   mHero

اإليبوال الصحيني(، يف حني أن آالف الشباب يف غينيا وسرياليون 
يستخدمون نظام U-Report. وقد ساعدت هذه املعلومات اآلنية 
عىل تحديد أماكن اإلصابات الجديدة برسعة، وتحديد ما يلزم من 

اإلمدادات، ونرش الرسائل التي تنقذ الحياة.

W  للبيانات الجغرافية املكانّية أن تدعم الرصد يف
كثري من جوانب التنمية: من الرعاية الصحية 

إىل إدارة الكوارث الطبيعية

ملعرفة أماكن تواجد الناس واألشياء والعالقات فيما بينهم أهمية 
املعلومات  وتساعد  مستنرية.  قرارات  اتخاذ  لعملية  أساسية 
األولويات  وضع  عىل  الحكومات  املكان  إىل  املستندة  الشاملة 
ورصدها.  النتائج  وقياس  القرارات  واتخاذ  االسرتاتيجية 
تستخدم  أن  يمكن  وضعها،  بعد  املكانيّة،  الجغرافية  والبيانات 
مرات كثرية لدعم العديد من التطبيقات. ويمّكن اإلطار املرجعي 
الدقيقة ومن تحديد موقع أّي يشء عىل  املراقبة  الجيودييس من 
االجتماعية  األغراض  من  كثري  يف  استخدامه  يمكن  كما  األرض، 
واالقتصادية والبيئية، من قبيل الزراعة الدقيقة ورصد التغرّيات 

يف ارتفاع منسوب مياه البحر.

لدعم  اسُتخدمت  املكانيّة  الجغرافية  املعلومات  أن  ذلك مثالً  من 
خالل  االجتماعية  التدخالت  تدابري  ولتصميم  الصحية  الرعاية 
ويف  الكاريبي.  البحر  منطقة  يف  تشيكونغونيا  فريوس  تفّش 
يف  املكانيّة  الجغرافية  التطبيقات  ساعدت  وتوباغو،  ترينيداد 
األشخاص  أماكن  تحديد  عىل  الصحة  وزارة  الذكية  الهواتف 

املصابني وعىل استخدام املعلومات الحتواء تفّش الفريوس.

يتعني أن يتوّفر التزام سيايس قوي وأن تحصل 
زيادة كبرية يف املوارد لتلبية الطلب عىل البيانات يف 

سياق الخطة الجديدة للتنمية

W  يعترب تعزيز القدرات اإلحصائية أساساً لرصد التقدم
يف تنفيذ الخطة الجديدة للتنمية

لتحسني توفر البيانات وموثوقيتها وتوقيتها وإمكانية الحصول 
حاجة  هناك   ،2015 عام  بعد  ملا  التنمية  خطة  لدعم  عليها 
جميع  عىل  اإلحصائية  القدرات  يف  مستدامة  استثمارات  إىل 
يف  التوسع  ويتطلب  الوطني.  املستوى  عىل  وخاصة  املستويات، 
القدرات اإلحصائية الوطنية وتعزيز الُنظم اإلحصائية وتحديثها 
جيد،  داخيل  وتنسيق  فّعالة  مؤسسية  ترتيبات  وجود  ضمان 
)داخلية  مستدامة  مالية  وموارد  مستدامة،  برشية  وموارد 
وخارجية(، وتعاون تقني. وينبغي أن ُتمنح املكاتب اإلحصائية 
الوكاالت  بني  التنسيق  أعمال  لقيادة  واضحة  والية  الوطنية 

الوطنية املعنية، وأن تكون مركز بيانات ألغراض الرصد.

وعىل سبيل املثال، فإن تحسني نظام التسجيل املدني وإحصاءات 
النفوس يتطلب التزاماً قوياً من جانب الحكومات وجهوداً طويلة 
األجل يف تعزيز الهياكل األساسية اإلدارية. وقد كان التقدم خالل 
بلدان  بضعة  أن  غري  البطء  غاية  يف  املاضية  العرشين  السنوات 
تمّكنت من قطع خطوات كربى. ففي جنوب أفريقيا مثالً، تم يف 
بنسبة  باملقارنة  الوالدات،  من  املائة  يف   85 2012 تسجيل  عام 
تايلند،  ويف   .2003 عام  يف  املائة  يف   56 كانت  التي  تسجيلهم 
وبفضل الجهود التي بدأت عام 1996، فإن أكثر من 95 يف املائة 

من الوالدات والوفيات مسّجلة اليوم.

W  التكنولوجيا الجديدة تغرّي طريقة جمع البيانات
ونرشها

غري  فرصاً  الجديدة  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  تتيح 
الخليوية  فالشبكة  ونرشها.  وتحليلها  البيانات  لجمع  مسبوقة 
اليوم تغطي 95 يف املائة من سكان العالم، كما أن عدد اشرتاكات 
وازداد  باليني.   7 تجاوز  بحيث  نما  الخليوي   - النقال  الهاتف 
تغلغل اإلنرتنت فوصلت إىل 43 يف املائة من سكان العالم وربطت 
3.2 باليني من الناس بشبكة عاملية من املحتويات والتطبيقات. 
املقابالت  قبيل  من  البيانات،  لجمع  الجديدة  فالتكنولوجيات 
الشخصية بمساعدة الحاسوب )CAPI(، واالستقصاءات النّصية 
للبيانات  الجديدة  واملصادر   ،)SMS( النقال  الهاتف  طريق  عن 
البحث  وسجالت  االجتماعية،  الوسائط  يف  الكتابات  قبيل  من 
عىل اإلنرتنت وسجالت اتصاالت الهاتف النقال، تمّكن من جمع 

البيانات بصورة أرسع وتوفر املعلومات عىل أساس شبه آني.

وقد أدخل تعداد السكان يف الربازيل عام 2010 عدة ابتكارات يف 
عمليات التعداد. فقد تم استحداث رسم خرائط التعداد الرقمي 
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وأدرج يف ملف العناوين الوطنية، األمر الذي جعل جمَع بيانات 
التعداد يجري بصورة أكثر كفاءة ودقة. ويف العمليات امليدانية، 
الحاسوب  بمساعدة  الشخصية  املقابالت  أجهزة  استخدام  مّكن 
من  املواقع،  لتحديد  العاملي  النظام  استقبال  بجهاز  املزودة 
البيانات  القيام بتحرير  العمليات ومن  لتلك  إجراء رصد أفضل 
آنياً. ولتغطية املجموعات السكانية التي يصعب الوصول إليها، 
اإلنرتنت،  طريق  عن  البيانات  جمع  نظام  الربازيل  استخدمت 

وذلك كنظام تكمييل.

للبيانات  الجديدة  املصادر  استخدام  يتعني  فإنه  ذلك،  ومع 
اإلبالغ  لتجنب  بعناية  البيانات  لجمع  الجديدة  والتكنولوجيات 
تعليماً  واألكثر  غنى  األكثر  الناس  لصالح  متحيزة  بصورة 
االبتكارية  األدوات  هذه  استخدام  أن  كما  والذكور.  والشباب 
يمكن أن يتحيز لصالح الذين لديهم قدرة مالية أكرب تمّكنهم من 
الحصول عىل التكنولوجيا، األمر الذي يوسع الثغرة بني “الفقراء 

بالبيانات” و“األغنياء بالبيانات”.

W  يعترب توّفر معايري عاملية ووجود نظام متكامل
لإلحصاءات عنرصين أساسيني للرصد الفّعال

اإلحصائية  القدرات  لبناء  بالنسبة  أهميتها  الدولية  للمعايري 
بأن  الرسمي  لإلحصاء  األساسية  املبادئ  أحد  ويقول  الوطنية. 
“استخدام الوكاالت اإلحصائية يف كل بلد للمفاهيم والتصنيفات 
والطرائق الدولية يروج التساق الُنظم اإلحصائية وكفاءتها عىل 
جميع املستويات الرسمية”. كما أن فريق الخرباء االستشاريني 
التنمية  ألغراض  املعلومات  ثورة  بتسخري  املعني  املستقل 
أيضاً  األضواء  سلط  العام،  األمني  أنشأه  فريق  وهو  املستدامة، 
مبادئ  اعتماد  بغية  البيانات”  بشأن  العاملي  اآلراء  “توافق  عىل 
املكانيّة، واإلحصائية،  والجغرافية  والتقنية،  القانونية،  للمعايري 
املعلومات  االنفتاح وتبادل  والتي تيرس  بالخصوصية،  واملتعلقة 

مع الرتويج يف الوقت نفسه لحقوق اإلنسان وحمايتها.

تتطلب  وهي  بامتياز  تقنية  مهمة  االستدامة  قياس  ويعترب 
هناك  فإن  ولذا  معقدة.  وبيئية  ومجتمعية  اقتصادية  تفاعالت 
الثالثة  األبعاد  هذه  يغطي  للمؤرشات  متكامل  إطار  إىل  حاجة 
البيانات  مستخدمي  لفائدة  ليس  والتكامل  متماسكة.  بصورة 
وذلك  ومقّدميها،  البيانات  منتجي  لفائدة  أيضاً  فهو  وحدهم، 
وتقليله  املستجيبني  عىل  الواقع  للعبء  تخفيفه  طريق  عن 

وتتطلب  األجل.  الطويلة  التكاليف  ومن  الخطأ  احتماالت  من 
اعتماد  يف  استثماراً  اإلحصائي  التكامل  فوائد  من  االستفادة 
وإعادة  اإلحصائي  اإلنتاج  عمليات  وتطوير  اإلحصائية،  املعايري 

هندسته، وتغيري الرتتيبات املؤسسية.

W  ،الرتويج لبيانات مفتوحة يسهل الوصول إليها
ولإلملام بالبيانات، هو العامل األسايس الستخدام 

البيانات بصورة فّعالة ألغراض اتخاذ القرارات 
اإلنمائية

توفريها  وينبغي  عامة  منافع  التنمية  أجل  من  البيانات  تشّكل 
عىل  تساعد  املفتوحة  فالبيانات  مفتوح.  شكل  يف  للجمهور 
الجماعي  العقل  استخدام  من  وتمّكن  الحكومية،  الشفافية 
العامة،  السياسة  مجال  يف  ذكاًء  أكثر  قرارات  إىل  للتوصل 
عىل  والفعالية  للكفاءة  وترّوج  املواطنني،  مشاركة  وتضاعف 
املستوى الحكومي. وإىل جانب البيانات، يتعني أن تتاح للجمهور 
عىل نطاق واسع املعلومات املتعلقة بالتعاريف ونوعية البيانات 
والطرائق املستخدمة يف جمعها، وغري ذلك من البيانات الفوقية. 
جهود  بذل  إىل  حاجة  هناك  البيانات،  عن  الكشف  إىل  وإضافة 
أدوات  ولتوفري  آلياً  مقروء  بشكل  البيانات  عن  لإلفراج  كربى 

مجانية لتجسيدها بصورة مرئية ولتحليلها.

إىل  أيضاً  الناس  يحتاج  البيانات،  من  متزايد  قدر  توفر  ومع 
مهارات معينة تمّكنهم من استخدامها وتفسريها بصورة سليمة. 
وينبغي عىل الحكومات واملنظمات الدولية وغري ذلك من الهيئات 
املعنية أن تدعم تنفيذ برامج خاصة باإلملام بالبيانات وأن تتيح 
الفرص للتعلم اإللكرتوني وأن تدرج اإلملام بالبيانات كجزء من 

املناهج املدرسية.

W بإمكاننا معاً أن نقيس ما له قيمة لدينا

تعترب البيانات، كأساس لعملية اتخاذ القرار وللمساءلة استناداً 
التنمية  خطة  ركائز  من  الخطورة  شديدة  ركيزة  األدلة،   إىل 
البيانات  الثورة الرضورية يف عالم  ملا بعد عام 2015. وتشّكل 
واإلقليمية  الدولية  واملنظمات  الحكومات  مسؤولية مشرتكة بني 
بناء رشاكة جديدة  ويكتيس  املدني.  واملجتمع  الخاص  والقطاع 
التنمية  بها خطة  بيانات تسرتشد  توفر  أساسية لضمان   أهمية 
ملا بعد عام 2015 وتدعم عمليات اتخاذ القرار اإلنمائي للسنوات 

الخمس عرشة املقبلة.



“تعتبر سنة 2015 سنة مفصلية. ففيها سننهي 

األهداف اإلنمائية لأللفية. وفيها نعمل على صوغ 

رؤية شجاعة للتنمية المستدامة، وهي رؤية تشمل 

مجموعة من أهداف التنمية المستدامة. هذا باإلضافة 

إلى أننا نسعى إلى التوصل إلى اتفاق عالمي جديد 

بخصوص المناخ.”

— بان كي - مون

األمني العام لألمم املتحدة
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