
 
 

 ختلفت ًولكن الفئات األشد ضعفا, ألمم املتحدة يقول إنه أحرز تقدم كبري نحو حتقيق األهداف اإلنامئية لأللفيةلتقرير 
 عن الركب 

 
  اإلنامئيةاألمني العام لألمم املتحدة حيث قادة العامل عىل تكثيف اجلهود لتحقيق األهداف

 
 لألمم املتحدة, فإنه قطعت أشواط كبرية نحو حتقيق األهداف  إىل تقريرًاستنادا −− ٢٠١١يوليو / متوز٧, جنيف

ن أفقر الفئات أل ً ال يزال صعبا٢٠١٥بيد أن بلوغ كافة األهداف بحلول املوعد النهائي املحدد يف عام , اإلنامئية لأللفية
 .ما فتئت تتخلف عن الركب يف العامل

 
إن , مون − اليوم األمني العام لألمم املتحدة بان كيأصدرهذي ال, ٢٠١١ويقول تقرير األهداف اإلنامئية لأللفية لعام 

حلد من الفقر املدقع ا أهداف ٢٠٠٠ملا حقق من نجاح ملموس منذ أن حدد قادة العامل يف عام , ثمة ما يدعو لالحتفال
 .واجلوع واألمية واملرض

 
,  عىل ختليص ماليني الناس من براثن الفقرًاألهداف اإلنامئية لأللفية قد عملت فعال إن’’  مون– بان كي وقال السيد 

خفضت عبء الوفيات  إهنا’’ وأضاف قوله .‘‘ملدارسالتحاقهم باوإنقاذ حياة عدد ال حيىص من األطفال وضامن 
وحررت الكثري من الناس من , وزادت فرص احلصول عىل املياه النظيفة, النفاسية ووسعت نطاق الفرص املتاحة للمرأة

 يتعني قطعها لتمكني املرأة والفتاة ًأن أمامنا أشواطايتبني من التقرير , ويف الوقت نفسه. تاك واملوهن الفوطأة املرض
 من اآلثار املدمرة النامجة عن األزمات املتعددة, سواء كانت نزاعات ًوتعزيز التنمية املستدامة ومحاية الفئات األشد ضعفا

 .‘‘الطاقةأو كوارث طبيعية أو تقلبات يف أسعار الغذاء و
 



ويقول إن الكثري من جوانب هذا , النجاح املحرز يف جمال التنمية ٢٠١١ويربز تقرير األهداف اإلنامئية لأللفية لعام 
 إىل استمرار النمو االقتصادي يف بعض البلدان النامية وبذل جهود هادفة يف املجاالت البالغة األمهية ًالنجاح تعز جزئيا

قد وسع نطاق الربامج  ويقول إن زيادة التمويل من مصادر عديدة.  الصحة جمالمن قبيل, لفيةمن األهداف اإلنامئية لأل
 .اإليدز/معاجلة األشخاص الذين يتعايشون مع فريوس نقص املناعة البرشيةبرامج مثل , الرئيسية

 
 يشمل نمو −− وشامل يتطلب حتقيق نمو اقتصادي عادلس األهداف اإلنامئية لأللفية بلوغإن ’’وقال األمني العام 

إنه ’’ ًالئقااستطرد و. ‘‘من االستفادة من الفرص االقتصادية,  واملهمشونال سيام الفقراءن كافة الناس وّيمكو, اجلميع
هنم  أواثبتيأن عىل قادة العامل و. علينا أن نحرص عىل الوفاء بام قطعناه عىل أنفسنا من وعود, ٢٠١٥من اآلن وحتى عام 

 . ‘‘الختاذ إجراءاتالشجاعة والقناعة ما يلزم ية الواجبة فحسب بل إن هلم من ال يبذلون العنا
 

وال بد من . إنه ال مناص من سلوك مسار أكثر استدامة لتحقيق األهداف اإلنامئية لأللفية مون –السيد بان كي وقال 
 ,ألمم املتحدة املعني بالتنمية املستدامة اُويتيح مؤمتر.  الطبيعيةةمحاية النظم اإليكولوجية لدعم النمو املتواصل والبيئ

فرصة إلحراز تقدم ,  يف ريو دي جانريو٢٠١٢يونيو /املزمع عقده يف حزيران, ٢٠+ ما يشار إليه باسم ريو ًكثرياوالذي 
 .جديد

 
 التقدم امللموس املذكور يف التقرير 

سينخفض معدل , ٢٠١٥لول عام وبح, حلد من الفقراحو بلوغ هدف العامل ككل يف مساره الصحيح ن يسري   •
مجة عن ا رغم االنتكاسات األخرية الن−− يف املائة ٢٣ أي أقل بكثري من هدف −− يف املائة ١٥الفقر يف العامل إىل ما دون 

 .  الغذائية واالقتصادية وأزمة الطاقةنياألزمت
ققت بوروندي ومدغشقر ح, وعىل سبيل املثال.  بعض أفقر البلدان خطوات جبارة يف جمال التعليمخطا   •

 .وساموا وسان تومي وبرينسيبي وتوغو وتنزانيا هدف تعميم التعليم االبتدائي أو كادت حتققه, ورواندا
 ماليني ٨.١ إىل ١٩٩٠ مليون يف ١٢.٤انخفض عدد وفيات األطفال الذين تقل أعامرهم عن سن اخلامسة من    •

 .  طفل كل يوم١٢٠٠٠يقارب  ماأنه يتم إنقاذ مما يعني , ٢٠٠٩يف عام 
 يف املائة يف ٢٠ بنسبة هاإىل انخفاض الوفيات النامجة عناملالريا زيادة التمويل وبذل جهود مكثفة ملكافحة  أدت   •

 . ٢٠٠٩يف عام وفاة  ٧٨١٠٠٠ إىل ٢٠٠٠يف عام وفاة  ٩٨٥٠٠٠ أي مما يقارب −−مجيع أنحاء العامل 



بلغ عدد , ٢٠٠٩ففي عام . ً مطرداًاعة البرشية انخفاضاانخفضت اإلصابات اجلديدة بفريوس نقص املن   •
 يف املائة منذ ٢١ بنسبة ًاانخفاضمما يمثل  –  مليون مصاب٢.٦احلديثي العهد باإلصابة بداء فريوس نقص املناعة البرشية 

 .عندما بلغت اإلصابات اجلديدة ذروهتا, ١٩٩٧عام 
 للفريوسات الرجعية ملكافحة فريوس نقص املناعة البرشية ازداد عدد األشخاص الذين يتلقون العالج املضاد   •

 .بفضل زيادة التمويل وتوسيع الربامج, ٢٠٠٩ إىل ٢٠٠٤ يف الفرتة من ً ضعفا١٣ ومرض اإليدز
 مليون شخص يف املناطق الريفية عىل فرص ٧٢٣ يف املناطق احلرضية و شخص بليون ١.١ حصل ما تقديره   •
 . ٢٠٠٨−١٩٩٠ب املحسنة خالل الفرتة الستفادة من مصدر مياه الرشل

 ًالوصول إىل الفئات األشد ضعفا عدم
.  حسبام يشري إليه التقرير,من الناس الذين ختلفوا عن الركبأعداد غفرية  ثمةزال توال , ًكان متفاوتا غري أن التقدم

لزم تكثيف اجلهود مما يست, ال تزال ثمة فجوات كبرية قائمة فيام بني البلدان وداخلها, ورغم ما أحرز من حتسينات رئيسية
 . املبذولة

 
إن التقدم ينزع إىل ختطي أولئك الذين هم يف أدنى درجات السلم االقتصادي أو أولئك ’’ مون − بان كي وقال السيد 

صدي للتفاوت بني املناطق احلرضية واملناطق الريفية كام أن الت. املحرومني بسبب جنسهم أوإعاقتهم أو سنهم أو عرقهم
 .‘‘يظل مهمة شاقة

 
ففي عام .  أحرزوا أبطأ تقدم من حيث حتسني التغذية والبقاء عىل قيد احلياةًألشد فقرااويتبني من التقرير أن األطفال 

. ً هم األكثر ترضراًشد فقراوكان األطفال األ,  من نقص الوزنكان ما يقارب ربع أطفال العامل النامي يعاين, ٢٠٠٩
 يعرضهم للوفاة قبل سن اخلامسة باملقارنة مع ً مضاعفاً يف العامل النامي خطراًأطفال األرس املعيشية األشد فقرايواجه و

 .أطفال األرس املعيشية األكثر غنى
 

 يعيش يف ً أو طفلة أو طفالً فقرياً لكونه طفالً إىل التقرير فإن احتامل عدم التحاق الطفل باملدرسة يتزايد تبعاًواستنادا
 − يف املائة من األطفال الذين هم يف سن االلتحاق باملدارس ومل يلتحقوا هبا ٤٢وعىل الصعيد العاملي, فإن . منطقة نزاع

 . يعيشون يف البلدان الفقرية املترضرة من النزاعات− مليون طفل ٢٨أي 
 



 اإلنامئية لأللفية يتوقف إىل حد كبري عىل ضامن متكني املرأة وتكافؤ ولئن كان التقرير يشدد عىل أن حتقيق األهداف
وخيلص .  إىل أن حتقيق هذا اهلدف ال يزال بعيد املنالًفإنه يشري أيضا, الفرص بني النساء والرجال والفتيات والفتيان

ويف أعقاب ما شهدته فرتة . لمرأةللغاية بالنسبة ل التقرير إىل أن فرص حتقيق العاملة الكاملة واملنتجة ال تزال ضئيلة
السيام يف , ٢٠١٠ خالل االنتعاش االقتصادي يف عام التشغيل من فقدان كبري يف فرص العمل, كان نمو ٢٠٠٩−٢٠٠٨

 . العامل النامي, أقل بالنسبة للمرأة مما كان عليه بالنسبة للرجل
 

من التقدم املحرز يف أكثر األحيان وا دي مل يستفناطق الريفيةالفقراء وأولئك الذين يعيشون يف امل  إىل التقرير فإنًواستنادا
 بليون شخص يفتقرون إىل مراحيض أو إىل غريها من أشكال ٢.٦ل ما يزيد عىل فام يزا. يف جمال الرصف الصحي

 ويف.  إىل حد كبريً, فكان حظ الفقراء منه ضئيالًأما املناطق التي أحرزت تقدما. خدمات الرصف الصحي املحسنة
 أي زيادة تذكر يف ً يف املائة من األرس األشد فقرا٤٠لد   مل تشهد تغطية الرصف الصحي,عىل سبيل املثال, جنوب آسيا

 . ٢٠٠٨ و ١٩٩٥الفرتة الفاصلة بني عامي 
 
ملعقود يف ا يف مؤمتر قمة األمم املتحدة لأللفية فق عليها ألول مرةُّاألهداف اإلنامئية الثامنية لأللفية التي اتقد حددت و

وحتسني الصحة والتعليم ومتكني املرأة , غايات عىل نطاق عاملي للحد من الفقر املدقع واجلوع, ٢٠٠٠سبتمرب /أيلول
عقود يف أللفية املألهداف اإلنامئية لويف مؤمتر قمة األمم املتحدة ل. ٢٠١٥وضامن االستدامة البيئية بحلول عام 

ودعوا إىل تكثيف العمل اجلامعي وتوسيع , ن جديد التزامهم بتحقيق األهدافأكد قادة العامل م, ٢٠١٠سبتمرب /أيلول
 بليون ٤٠  مالية فاقتن عن اسرتاتيجية عاملية لصحة املرأة والطفل فحظيت بالتزاماتِعلُالعمل بالنهج الناجحة; وأ

 . دوالر
 

حو حتقيق األهداف اإلنامئية, يعكس أشمل  نًوتقرير األهداف اإلنامئية لأللفية, هو تقييم سنوي للتقدم املحرز إقليميا
 وكالة من وكاالت األمم املتحدة والوكاالت الدولية وتصدره إدارة األمم املتحدة ٢٥بيانات حديثة جيمعها ما يزيد عىل 
 وتوجد جمموعة كاملة من البيانات املستخدمة يف إعداد التقرير عىل املوقع الشبكي. للشؤون االقتصادية واالجتامعية

http://mdgs.un.org . وللمزيد من املعلومات واملواد الصحفية وقائمة جهات االتصال بوسائل اإلعالم املشرتكة
 .www.un.org/arabic/millenniumgoals: بني الوكاالت, انظر
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