
أسئلة يتكرر طرحها

ما هي األهداف اإلنمائية لأللفية؟

W  هذه وظلت  املتعددة.  بأبعاده  الفقر  ملحاربة  عريضة  رؤية  لتشكيل  املتحدة  األمم  يف  العالم  زعماء  التقى  الجديدة،  األلفية  مطلع   يف 

الرؤية – التي ُترجمت إىل ثمانية أهداف، تراوحت من تخفيض معّدالت الفقر املدقع إىل النصف، إىل وقف انتشار فريوس نقص املناعة 

البرشية/اإليدز، وتوفري التعليم االبتدائي الشامل – هي اإلطار اإلنمائي الشامل للعالم عىل مدى السنوات الـ 15 املاضية.

W .ًيقاس التقدم املحرز نحو تحقيق األهداف الثمانية من خالل 21 غاية و60 مؤرشاً رسميا

W .http://mdgs.un.org :وترد قائمة باألهداف والغايات واملؤرشات يف املوقع

متى يتوقع أن تنتهي األهداف اإلنمائية لأللفية؟

W .2015 يتوقع أن تنتهي األهداف اإلنمائية لأللفية يف 31 كانون األول/ديسمرب

هل حققت األهداف اإلنمائية لأللفية نجاحاً؟

W .أسفرت األهداف اإلنمائية لأللفية عن أنجح حركة ملكافحة الفقر يف التاريخ

W  انتشلت األهداف اإلنمائية لأللفية ماليني البرش من براثن الفقر، وحقق العالم املساواة بني البنني والبنات يف التعليم االبتدائي، وحققت

االستثمارات يف مجال الصحة نتائج إيجابية، وذلك عىل سبيل املثال ال الحرص.

W  أثبتت الخربة املكتسبة من األهداف اإلنمائية لأللفية أنه يمكن إحراز تقدم حتى يف أشد البلدان فقراً عن طريق القيام بتدخالت محّددة

الهدف، واتباع اسرتاتيجيات سليمة، وتوفري موارد كافية، وتوفر اإلرادة السياسية.

W  بالرغم من أنه ما زالت هناك أوجه قصور تعرتي تحقيق جميع األهداف اإلنمائية لأللفية، فإنه مما ال شك فيه أنها أثبتت أنها نهج فّعال

لبلوغ الغايات.

ما الذي حققته األهداف اإلنمائية لأللفية؟

W  ،أثبتت األهداف اإلنمائية لأللفية أنه يمكن عن طريق تحديد األهداف انتشال ماليني البرش من براثن الفقر، وتمكني النساء والفتيات

وتحسني الصحة والرفاه، وتوفري فرص جديدة هائلة لتحسني نوعية الحياة.

W  انخفض عدد من يعيشون اآلن يف فقر مدقع بأكثر من النصف، حيث تقلص العدد من 1,9 بليون شخص يف عام 1990 إىل 836 مليون

شخص يف عام 2015.
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W .2015 ارتفع املعّدل الصايف لاللتحاق باملدارس االبتدائية يف املناطق النامية من 83 يف املائة يف عام 2000 إىل 91 يف املائة يف عام

W .حققت املناطق النامية ككل غاية القضاء عىل التفاوت بني الجنسني يف التعليم االبتدائي والثانوي والعايل

W  التي تتوفر عنها بيانات عىل مدى الـ 20 سنة حققت املرأة مكاسب يف مجال التمثيل الربملاني يف نحو 90 يف املائة من الـ 174 بلداً 

املاضية.

W  انخفض معّدل وفيات األطفال دون سن الخامسة عىل النطاق العاملي بأكثر من النصف، من 90 إىل 43 حالة وفاة لكل 000 1 من املواليد

األحياء، بني عامي 1990 و 2015.

W .2000 انخفض معّدل الوفيات النفاسية منذ عام 1990 بنسبة 45 يف املائة عىل مستوى العالم وحدث معظم االنخفاض منذ عام

W .2013 انخفض عدد حاالت اإلصابة الجديدة بفريوس نقص املناعة البرشية بنحو 40 يف املائة بني عامي 2000 و

W .2015 تم تجنب أكثر من 6,2 ماليني حالة وفاة بسبب املالريا خالل الفرتة بني عامي 2000 و

W  خالل الفرتة بني عامي 2000 و 2013، أدت التدخالت الوقائية والتشخيصية والعالجية فيما يتعلق بمرض السل إىل إنقاذ حياة ما يقدر

بـ 37 مليون شخص.

W .1990 نة، وذلك مقابل 76 يف املائة يف عام يف عام 2015، يستعمل 95 يف املائة من سكان العالم مصادر مياه رشب محسَّ

W  زادت املساعدة اإلنمائية الرسمية املقدمة من البلدان املتقدمة النمو بنسبة 66 يف املائة بالقيمة الحقيقية بني عامي 2000 و 2014، حيث

بلغت 135,2 بليون دوالر.

ما هي األهداف التي تحققت؟

W .أُحرز تقدم كبري وملموس يف الوفاء بالكثري من األهداف والغايات

W .تحقق هدف تخفيض معّدل الفقر املدقع إىل النصف قبل املوعد النهائي املحدد له بخمس سنوات

W .حقق العالم املساواة بني البنات والبنني يف التعليم االبتدائي

W .نة إىل النصف، قبل املوعد املحدد له بخمس سنوات حقق العالم هدف خفض نسبة السكان الذين ال يحصلون عىل مصادر مياه محسَّ

W .تحققت مكاسب كبرية يف مكافحة املالريا والسل

ما هي األهداف التي لم تتحقق بعد؟

W .ثمة بعض غايات األهداف اإلنمائية لأللفية قد ال يتم بلوغها بالرغم من إحراز قدر هائل من التقدم فيها

W  .خالل الفرتة بني عامي 2000 و2015، انخفض عدد األطفال غري امللتحقني باملدارس بنحو النصف، من 100 مليون إىل 57 مليون طفل

ومع ذلك، فإن ثمة عدد كبري جداً من األطفال ُيحرمون من حقهم يف الحصول عىل التعليم االبتدائي.

W  املائة بني عامي 1990 و2015؛ وترتكز وفيات العاملي، انخفض معّدل وفيات األطفال دون سن الخامسة بنسبة 53 يف  النطاق  عىل 

األطفال بصورة متزايدة يف أشد املناطق فقراً ويف الشهر األول من عمرهم. إالّ أن ذلك النقصان لم يكن كافياً للوفاء بغاية الهدف اإلنمائي 

لأللفية املتمثلة يف خفض معّدل وفيات األطفال بنسبة الثلثني.
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W  عىل النطاق العاملي، انخفض معّدل الوفيات النفاسية بنسبة 45 يف املائة عىل مدى العقدين املاضيني بني عامي 1990 و2013، ولكن يلزم

اتخاذ إجراءات معجلة لبلوغ غاية خفض املعّدل بمقدار ثالثة أرباع.

ما هي املجاالت التي ال تزال أوجه الالمساواة فيها قائمة وما هو السبب؟

W  القرار عىل التمييز يف الحصول عىل عمل، واألصول االقتصادية، واملشاركة يف صنع  املرأة تواجه  أُحرز من تقدم، ما زالت  بالرغم مما 

املستويني الخاص والعام. وما زال أمام بعض البلدان مشوار طويل لتحقيق التكافؤ بني الجنسني يف التعليم. وما زالت هناك ثغرات 

واسعة يف إمكانية حصول املرأة عىل العمل املدفوع األجر يف نصف املناطق النامية عىل أقل تقدير. كما أن تحقيق التكافؤ بني الجنسني يف 

مجال السياسة ال يزال بعيد املنال.

W  ال يزال هناك نحو 800 مليون شخص يعيشون يف فقر مدقع ويعانون من الجوع. واألطفال من أفقر 20 يف املائة من األرس املعيشية يزيد

احتمال تعرضهم للتقزُّم عن الضعف باملقارنة باألطفال من أغنى 20 يف املائة من األرس املعيشية، كما أن احتمال تخلفهم عن االلتحاق 

باملدارس يزيد بمعّدل أربعة أمثال.

W  نة، وذلك مقابل 18 يف املائة فقط ممن يعيشون يف يفتقر نحو 50 يف املائة ممن يعيشون يف املناطق الريفية إىل املرافق الصحية املحسَّ

املناطق الحرضية.

W .ما زالت الرصاعات تشكل أكرب تهديد للتنمية البرشية، حيث عادة ما تشهد البلدان الهشة واملترضرة من الرصاعات أعىل معّدالت الفقر

ما هي الدروس املستفادة من تجربة األهداف اإلنمائية لأللفية؟

W  تشري تجربة األهداف اإلنمائية لأللفية إىل أن وجود رؤية واضحة وبذل جهود دولية محددة الهدف من خالل إقامة رشاكات منسقة مع

جميع األطراف املعنية صاحبة املصلحة يمكن بالفعل أن يحققا نتائج إيجابية. فاألهداف اإلنمائية لأللفية تحدث تغيرياً حقيقياً يف حياة 

الناس.

W  تؤكد تجربة األهداف اإلنمائية لأللفية أن ثمة حاجة إىل كفالة أن تكون الجهود اإلنمائية املضطلع بها يف املستقبل قائمة عىل خطة عاملية

شاملة للجميع تضع البرش والكوكب يف صلب االهتمام.

W  أثبتت تجربة رصد األهداف اإلنمائية لأللفية بوضوح أنه يمكن عن طريق استخدام البيانات استخداماً فّعاالً املساعدة عىل حشد الجهود

اإلنمائية، وتنفيذ أنشطة ناجحة محددة الهدف، وتتبع سري األداء، وتحسني املساءلة. كما أن استخدام البيانات املوثوقة لرصد التقدم 

املحرز نحو تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية أتاح للحكومات عىل الصعيدين الوطني ودون الوطني إمكانية تركيز سياساتها وبرامجها 

وتدخالتها اإلنمائية بشكل فّعال.

ماذا سيحدث بعد انتهاء أجل األهداف اإلنمائية لأللفية يف عام 2015؟

W .دعا زعماء العالم إىل وضع خطة طموحة طويلة األجل لتحقيق االستدامة لكي تخلُف األهداف اإلنمائية لأللفية

W  ،ستشكل القرارات املتخذة يف عام 2015 الركيزة األساسية لخطة إنمائية جديدة يمكن أن ترسم للعالم مساراً للعمل للقضاء عىل الفقر

وإحداث تحول يف حياة جميع الناس، وحماية الكوكب.

W .ستتضمن الخطة اإلنمائية الجديدة 17 هدفاً للتنمية املستدامة ستبنى عىل النجاحات التي حققتها األهداف اإلنمائية لأللفية
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ما هي أوجه االختالف بني أهداف التنمية املستدامة واألهداف اإلنمائية لأللفية؟

W  الجديدة مجاالت جديدة تشمل طموحات العاملية  اإلنمائية لأللفية من نجاح وزخم، ستغطي األهداف  إىل ما حققته األهداف  استناداً 

تتعلق بأوجه انعدام املساواة، والنمو االقتصادي، وفرص العمل الكريم، واملدن واملستوطنات البرشية، والتصنيع، والطاقة، وتغرّي املناخ، 

واالستهالك واإلنتاج املستدامني، والسالم، والعدالة.

W  من خالل تبني أهداف جديدة مرتابطة بالتنمية املستدامة تطبق عىل الجميع، يمكننا أن نذهب إىل ما هو أبعد من ذلك بكثري للقضاء عىل

الفقر بجميع أشكاله، وكفالة عدم إغفال أحد، والتصدّي للممارسات غري املستدامة، ورسم مسار مستقبل كريم للجميع يف البلدان قاطبة.

W  التنمية وتشجيع  املناخ  تغرّي  لظاهرة  التصدّي  وُيعد  بيئية.  أبعاد  عن  فضالً  واقتصادية،  اجتماعية  أبعاداً  الجديدة  األهداف  ستشمل 

املستدامة وجهني لعملة واحدة يدعم كل منهما اآلخر، إذ ال يمكن تحقيق التنمية املستدامة بدون اتخاذ إجراءات بشأن املناخ.

كيف ستؤثر التوصيات الواردة يف تقرير األهداف اإلنمائية لأللفية عىل أهداف التنمية املستدامة؟

W .هناك الكثري من الدروس املستفادة من تجربة األهداف اإلنمائية لأللفية وهي يمكن أن تكون بمثابة نقطة انطالق لخطواتنا املقبلة

W  الجهود املبذولة لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية التي جرى توثيقها يف التقرير توفر إطاراً للعمل الذي يلزم االضطالع به يف سياق أهداف

التنمية املستدامة. ونحن نعلم اآلن أنه يتعنّي علينا أن نتصدّى لألسباب الجذرية وأن نبذل املزيد من الجهد لتحقيق التكامل بني األبعاد 

االقتصادية واالجتماعية والبيئية للتنمية املستدامة.

W  انطالقاً من النجاح الذي حققته األهداف اإلنمائية لأللفية والزخم الذي تولد عنها، ستسرتشد جهودنا لكفالة تحقيق التنمية املستدامة

للجميع بخطة التنمية الجديدة ملا بعد عام 2015. وستتوخى األهداف والغايات الجديدة بلوغ ما هو أبعد من ذلك وستكفل عدم إغفال 

أحد، واستفادة الجميع من التنمية املستدامة.

W  يتعني علينا أن نكفل استفادة الفئات األشد ضعفاً، واملهمشني، وأولئك الذين لم ينالوا نصيبهم من التحسينات التي حدثت عىل مدى فرتة

الـ 15 سنة املاضية، من املساعي التي تبذلها الحكومات، واملجتمع الدويل، واملجتمع املدني، والقطاع الخاص.

أليس من املمكن أن تتأثر خطة التنمية ملا بعد عام 2015 من أوجه قصور مماثلة ملا عانت منه األهداف اإلنمائية لأللفية؟

W  التنمية للجميع عند وضع خطة  بعملية شاملة  أن يضطلع  املهم  أنه من  لأللفية، وهو  اإلنمائية  األهداف  ثمة درس كبري مستفاد من 

املستدامة الجديدة.

W  ،تشري املشاورات التي أجريت عىل النطاق العاملي إىل أن الناس يريدون خطة إنمائية عاملية، تدعمها إجراءات وطنية عىل صعيد السياسات

تؤدي إىل تمكينهم من تحقيق املستقبل الذي يصبون إليه. وقد أظهرت األهداف اإلنمائية لأللفية أهمية تويل السلطات الوطنية زمام خطة 

التنمية واتباع نهج تشاركي تجاه تحديد األهداف.

W  .2015 بعد عام ملا  التنمية  الجديدة لخطة  الطموحة  األهداف  العالم العتماد مجموعة من  أيلول/سبتمرب 2015، سيجتمع زعماء  يف 

وستعمل دول العالم جميعها عىل تنفيذ الخطة يف بلدانها وأيضاً عىل الصعيدين اإلقليمي والعاملي. وستأخذ بعني االعتبار يف الوقت ذاته 

تباين الواقع املُعاش يف كل بلد وقدراته ومستويات التنمية فيه.

W .من األهمية بمكان إرشاك جميع أصحاب املصلحة ذوي الصلة يف تنفيذ الخطة الجديدة

W  سيلزم تعبئة موارد مالية )عامة وخاصة، محلية ودولية(، فضالً عن بناء القدرات، ونقل التكنولوجيات السليمة بيئياً، واتخاذ طائفة

عريضة من السياسات والتدابري الداعمة األخرى.
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ما هي كيفية تمويل خطة التنمية الجديدة؟

W .بغية تعزيز االزدهار والرفاه، يلزم أن نستثمر مقدماً من أجل الناس والكوكب

W  سُيطلق املؤتمر الدويل الثالث لتمويل التنمية املعقود يف أديس أبابا، يف الفرتة من 13 إىل 16 تموز/يوليه، رشاكة عاملية مجددة ومعززة

لتمويل تنمية مستدامة محورها اإلنسان.

W  عن طريق توفري التمويل السليم وانتهاج سياسات صحيحة، يمكننا أن نحقق تطلعاتنا املتعلقة بالقضاء عىل الفقر املدقع بحلول عام

2030 وتحقيق التنمية املستدامة للجميع. فاملعارف والتكنولوجيا واألموال متوفرة، ويجب علينا أن نستخدمها بصفة دائمة لتحقيق تلك 

التطلعات.

ملاذا يتسم عام 2015 بهذا القدر الكبري من األهمية؟

W  يف هذا العام تستضيف األمم املتحدة ثالثة مؤتمرات عاملية هي: املؤتمر الدويل الثالث لتمويل التنمية يف أديس أبابا يف تموز/يوليه، ومؤتمر

القمة املعني بالتنمية املستدامة يف نيويورك يف أيلول/سبتمرب، واملؤتمر املعني بتغرّي املناخ يف باريس يف كانون األول/ديسمرب، وهذه 

 املؤتمرات ستحدد الكيفية التي سنعمل بها سوياً لتعزيز الرخاء املشرتك وتوفري الرفاه للجميع، وذلك مع حماية البيئة عىل مدى فرتة 

الـ 15 سنة املقبلة.

W  نطاق توسيع  بسهولة  ويمكن  بالفعل  موجودة  التكلفة  امليسورة  املثبتة  الحلول  أن  ذلك  حتميتني.  مسألتني  ليسا  املناخ  وتغرّي  الفقر 

استخدامها. ولكن املطلوب هو توفر اإلرادة السياسية.

W  إننا بحاجة إىل إقامة رشاكات جديدة بني الحكومات، واألعمال التجارية، والناس من جميع قطاعات املجتمع، لتحقيق املستقبل الذي

نصبو إليه.

W .لقد آن األوان ألن نستخدم ما لدينا من تكنولوجيا وأموال وقدرات إبداعية للتصدّي للعقبات الرئيسية التي تعرتض بلوغ مستقبل مستدام

W  سيكون الدافع وراء النجاح يف هذه الخطة العاملية هو أصوات الشعوب، يف إطار عملها بالرشاكة مع زعماء العالم، ألننا جميعا نتحمل

مسؤولية مشرتكة عن مستقبلنا. فقد آن أوان العمل العاملي.


