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يشتمل مستخلص حولية األمم املتحدة عىل مقدمات فصول الحولية، إىل جانب 

تقرير األم� العام عن أع�ل املنظمة، عن كل سنة من السنوات املعنية.

إخالء مسؤولية:

في� عدا تقرير األم� العام عن أع�ل املنظمة، هذه الرتجمة ليست رسمية و� يتم 

إعدادها من قبل موظفي األمم املتحدة، بل هي ترجمة غ� رسمية أعّدها مرتجمون 

متطوعون تابعون لربنامج متطوعي األمم املتحدة ويعملون عرب اإلنرتنت مع إدارة 

األمم املتحدة لشؤون اإلعالم من أجل °ك� القراء الناطق� باللغة العربية من االستفادة 

من حولية األمم املتحدة. 

مستخلص

بالعربيـة



 2013موجز الحولیة لعام 

 : سؤولیةالم إخالء

 موظفي قبل من ادھاعدإ یتم لمو سمیةر لیست لترجمةا ھذه ،لمنظمةا لعماأ عن ملعاا ألمینا تقریر اعد فیما 
 ةلمتحدا ألمما متطوعي لبرنامج نتابعو نمتطوعو نمترجمو ھاعدأ سمیةر غیر ترجمة ھي بل ة،لمتحدا ألمما
 لعربیةا باللغة لناطقینا اءلقرا تمكین جلأ من مإلعالا ونلشؤ ةلمتحدا ألمما إدارة مع إلنترنتا عبر نیعملوو

 .ةلمتحدا ألمما حولیة من دةالستفاا من
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 2013 عامـــالمتحدة ل األمم ولیةــح

 67مجلد ـــلا
 محتویاتــــالھرس ــــــف

 وطئةت 5

 فھرس المحتویات 7

 الحولیة من 2013طبعة عام  عننبذة  11

 الحولیة على اإلنترنت 12

 حولیةال عادة في المختصرات المستخدمة 13

 وثائقال بشأن مذكرة تفسیریة 14

 أعمال المنظمة العام عن تقریر األمین 3

 أمنیةسیاسیة و مسائل :األّولالجزء 

 أّوالً  واألمن الدولیین السالم . 35

منع نشوب  ؛35 ،واألمن الدولیین السالم ون: ص35 ،الدولیین واألمن السالمتعزیز 
 البعثات ؛45 ، قضایا الحمایة ؛43 ،صنع السالم وبناء السالم ؛39، النزاعات
. 52 الدولي، اإلرھاب: 52 ،واألمن الدولیین السالم. تھدیدات 49 الخاصة، السیاسیة
 عام في العملیات ؛65 ،: االستعراض الشامل لحفظ السالم60 السالم، حفظ عملیات
الجوانب المالیة واإلداریة لعملیات  ؛66 ، 2013قائمة العملیات في عام  ؛65 ،2013

 .68حفظ السالم، 

ً  أفریقیا .  ثانیا
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: 100 الكبرى، البحیرات ومنطقة أفریقیا وسط. 85 أفریقیا، في السالم تعزیز 84
 الوسطى، أفریقیا جمھوریة ؛124 بوروندي، ؛106 الدیمقراطیة، الكونغو جمھوریة

: 146 أفریقیا، غرب .145 رواندا، ؛144 وتشاد، الوسطى أفریقیا جمھوریة ؛128
-غینیا ؛180 سیرالیون، ؛170 لیبیریا، ؛157 دیفوار، كوت ؛146 اإلقلیمیة، القضایا
 ؛ موریتانیا،206؛ غینیا، 205 ،نیجیریاو الكامیرون ؛192 ،مالي ؛184 بیساو،
 السودان،جنوب  ؛207 السودان، وجنوب السودان: 207 األفریقي، القرن .207
 ،لیبیا: 273 أفریقیا، شمال. 269 إریتریا، ؛247 ،الصومال ؛246 ،تشاد ؛236
 المتحدة، المملكةو موریشیوس: 286 أخرى، قضایا. 280 الغربیة، الصحراء ؛273
286. 

ً  األمریكتین.  ثالثا

287  ھایتي،. 288 ،لیج فونسیكاخمنطقة سالم  ؛287 غواتیماال،: 287 الوسطى، أمریكا
لتحقیق االستقرار في  المتحدة األمم بعثة ؛288 واألمنیة، السیاسیة التطورات: 288

 .296 المتحدة، والوالیات كوبا: 296 أخرى، قضایا. 294 ،ھایتي

298 ً  والمحیط الھادئ آسیا.  رابعا

األمم المتحدة لتقدیم  بعثة ؛299 واألمنیة، السیاسیة التطورات: 298 أفغانستان،
 .325 العقوبات، ؛320 الدولیة، األمنیة المساعدة قوة ؛320 ،المساعدة إلى أفغانستان

لمساعدة  بعثة األمم المتحدة ؛327 واألمنیة، السیاسیة التطورات: 327 العراق،
 لألمم المتحدة ؛ حساب الضمان331 التنمیة، صندوقل الالحقة لیةاآل ؛331 ،العراق

 القضایا: وساطة األمم المتحدة لحل 332. العراق والكویت، 332الخاص بالعراق، 
 .336، وصندوق األمم المتحدةالمعنیة بالتعویض األمم المتحدة ؛ لجنة 332الثنائیة، 

 كوریا الشعبیة جمھوریة. 336 ،تمویل عملیات األمم المتحدة :336لیشتي، -تیمور
. الیمن، 346: عدم االنتشار، 346. إیران، 338 ،عدم االنتشار :338 الدیمقراطیة،

. 351؛ األطفال والنزاعات المسلحة، 349، واألمنیة السیاسیة التطورات :349
؛ اإلمارات 354؛ الفلبین، 353؛ میانمار، 352: كمبودیا، 352قضایا أخرى، 
 .354إیران، و العربیة المتحدة 

355 ً  والبحر األبیض المتوسط أوروبا . خامسا

 التطورات: 361كوسوفو،. 356 السالم، اتفاق تنفیذ: 355والھرسك،  البوسنة
 ،المعنیة بسیادة القانون في كوسوفو بعثة االتحاد األوروبي ؛361 واألمنیة، السیاسیة

 القوة األمنیة الدولیة ؛362بعثة األمم المتحدة لإلدارة المؤقتة في كوسوفو،  ؛362
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ً  .364 ،في كوسوفو : 365 جورجیا،. 364 ،جمھوریة مقدونیا الیوغوسالفیة سابقا
 قبرص،. 367 وأذربیجان، أرمینیا. 366 ،ي جورجیابعثة مراقبي األمم المتحدة ف

 في السالم لحفظ المتحدة األمم قوة ؛368 واألمنیة، السیاسیة التطورات: 368
 األبیض البحر منطقة في والتعاون األمن تعزیز: 375 أخرى، قضایا. 369 قبرص،

مجموعة جورجیا  -اإلقتصادیة والتنمیة الدیمقراطیة منظمة .375 المتوسط،
 .376 ،وأوكرانیا وأذربیجان وجمھوریة مولدوفا

ً  الشرق األوسط . 377  سادسا

. 379 المحتلة، الفلسطینیة األراضي ؛378 الجھود الدبلوماسیة،: 378 السالم، عملیة
 ،المساعدة المقدمة للفلسطینیین ؛403 عامة، جوانب: 403قضایا متعلقة بفلسطین، 

 1559 القرار تنفیذ ؛421 واألمنیة، السیاسیة التطورات: 421 لبنان،. 407
تة في قوة األمم المتحدة المؤق وأنشطة) 2006( 1701 القرار تنفیذ ؛422 ،)2004(

: 431 السوریة، العربیة الجمھوریة. 431 بلبنان، الخاصة المحكمة ؛423 ،لبنان
 الجوالن ؛441، ؛ استخدام األسلحة الكیمیائیة432 واألمنیة ، السیاسیة التطورات
 .461 ،ھیئة األمم المتحدة لمراقبة الھدنة ؛451 السوري،

ً  السالح نزع . 462 سابعا

 نزع. 466 السالح، نزع مجال في المتحدة األمم دور. 462 المتحدة ، األمم آلیة
 الرأي ؛477 النوویة، للتجارب الشامل الحظر معاھدة: 468 النووي، السالح

؛ 480 النوویة، األسلحة استعمال حظر ؛479 الدولیة، العدل لمحكمة االستشاري
 عدم معاھدة: 481 االنتشار، عدم .481النھج االنساني لنزع السالح النووي، 

تعددیة  ؛488 الشامل، الدمار أسلحة انتشار عدم ؛488 ،القذائف ؛481 االنتشار،
 الدولیة الوكالة ضمانات ؛491 االنتشار، وعدم السالح نزع مجال في األطراف

 النوویة، األسلحة من الخالیة المناطق ؛496 المشعة، النفایات ؛494 الذریة، للطاقة
 األسلحة: 502 والكیمیائیة،) البیولوجیة( البكتریولوجیة األسلحة .498

 التقلیدیة ، األسلحة ؛504 الكیمیائیة ، األسلحة ؛502 ،)البیولوجیة( البكتریولوجیة
 األسلحة اتفاقیة ؛509 الصغیرة، األسلحة ؛507 األسلحة، تجارة معاھدة: 507

 العنقودیة، الذخائر ؛517 ،بھا المتعلقة والبروتوكوالت الضرر المفرطة التقلیدیة
. 521 الشفافیة، ؛521 العملي، السالح نزع ؛519 لألفراد، المضادة األلغام ؛519

 الخارجي، الفضاء في تسلح سباق حدوث منع: 525 خرى،نزع السالح األ قضایا
 المعاییر مراعاة ؛528منع حدوث سباق للتسلح في قاع البحار والمحیطات،  ؛525

 والبحوث الدراسات. 529 السالح، ونزع والتكنولوجیا العلم ؛528 البیئیة،
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 ونزع للسالم اإلقلیمیة المراكز: 529 اإلقلیمي، السالح نزع. 529 والتدریب،
 .535 السالح،

540 ً  أمنیة أخرىسیاسة و مسائل . ثامنا

 الجوانب. 540 الدیمقراطیات، دعم: 540 الدولیین، واألمن مللسال العامة الجوانب
؛ المحیط 540 ،األطلسي المحیطجنوب : 540 الدولیین، واألمن مللسال اإلقلیمیة

 ؛542 االستعمار، على لقضاءا عقد: 542 االستعمار، إنھاء .541الھندي، 
 استخدام. 562 أخرى، قضایا ؛549 االستعراض، قید األقالیم ؛549 بورتوریكو،

؛ 567، والتقنیة العلمیة الفرعیة اللجنة: 567 یة،مسل ألغراض الخارجي الفضاء
أمن . 574 الذري، اإلشعاع آثار .572التنسیق في منظمومة األمم المتحدة، 

 .578 ،: لجنة اإلعالم578، شؤون اإلعالم .576، المعلومات

 اإلنسان حقوق: الثاني الجزء

591  أّوالً  اإلنسان حقوق تعزیز .

المفوض السامي  مكتب  ؛591 اإلنسان، حقوق مجلس: 591 ،األمم المتحدة ةآلی
تفاقیة : ا597 اإلنسان،ق حقوك . صكو596أخرى،  جوانب ؛595 ،لحقوق اإلنسان

لسیاسیة والمدنیة اق بالحقوص لخاالعھد ا ؛599 ،يلعنصرالتمییز مناھضة ا
العھد الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة  ؛599 ة،االختیاری توالبروتوكوال

ضاء على التمییز ضد المرأة قال اتفاقیة ؛600 ،والثقافیة والبروتوكول االختیاري
 حقوق اتفاقیة ؛601اتفاقیة مناھضة التعذیب،  ؛601 ،والبروتوكول االختیاري

 ذوي األشخاص حقوق اتفاقیة ؛611 المھاجرین، العمال اتفاقیة ؛602 الطفل،
 الجماعیة، اإلبادة اتفاقیة ؛612 القسري، االختفاء من لحمایةا االتفاقیة ؛612 اإلعاقة،

: تعزیز العمل للنھوض بحقوق 615 ،. أنشطة أخرى613 عامة، جوانب ؛613
الدولي للمنحدرین من العقد  ؛623 ،حقوق اإلنسان في مجالالتثقیف  ؛615 ،اإلنسان

؛ 626 ،الذكرى السنویة الخامسة والستین لالعالن العالمي ؛625 ،أصل أفریقي
 .626 ،1993متابعة المؤتمر العالمي لعام 

627 ً  حمایة حقوق اإلنسان . ثانیا

 والتمییز العنصریة: 628 ،. الحقوق المدنیة والسیاسیة627 الخاصة، اإلجراءات
بسبب  یةنتقاماال األعمال ؛635 ،المدافعون عن حقوق اإلنسان ؛628 العنصري،

 ضد التمییز ؛640 المھاجرین، حمایة ؛640 ،التعاون مع ھیئات حقوق اإلنسان
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 سیادة ؛655 المصیر، تقریر في الحق ؛649 المعتقد، أو الدین حریة ؛645 األقلیات،
. الحقوق 670 أخرى، قضایا ؛659 اإلنسان، وحقوق والدیمقراطیة القانون

: إعمال الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة 682 ،القتصادیة واالجتماعیة والثقافیةا
 المدقع، الفقر؛ 698، االجتماعي المنتدى؛ 683 التنمیة، في الحق ؛682 ،والثقافیة

 الصحة، في الحق ؛704 ،الحق في السكن الالئق؛ 699؛ الحق في الغذاء، 699
 والعلمیة، البیئیة الشواغل؛ 711 التعلیم، في الحق؛ 707 الثقافیة، الحقوق ؛704
األشخاص ؛ 717؛ األطفال، 714؛ المرأة، 712 الرق والقضایا ذات الصلة، ؛711

األشخاص ذوي  ؛723؛ األشخاص المشردون داخلیا، 722السن، المتقدمین في 
 .727 ،الشعوب األصلیة ؛727 ،اإلعاقة

732 ً  القطریة اإلنسان حاالت حقوق .  ثالثا

 كوت ؛733 ،جمھوریة أفریقیا الوسطى: 733 ،أفریقیا. 732 العامة، الجوانب
؛ 737 ؛ غینیا،736 ،ریاإریت ؛735 الدیمقراطیة، الكونغو جمھوریة ؛734 دیفوار،

 .741 السودان، جنوب ؛741 السودان، ؛739 الصومال، ؛ 738مالي،  ؛738 ،لیبیا
. 743 ھایتي، ؛742 غواتیماال، ؛742 كولومبیا، ؛742 بولیفیا،: 742 ،األمریكتین

 ،جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة ؛744 كمبودیا، ؛743 ،أفغانستان: 743 ،آسیا
أوروبا والبحر  .756 ،الیمن ؛755 ،سري النكا ؛752 ،میانمار ؛748 إیران، ؛745

 :757 ،الشرق األوسط .757 قبرص، ؛756، بیالروس ؛756 ،األبیض المتوسط
 .763 إسرائیل؛ تحتلھا الّتي  األراضي ؛757 ،الجمھوریة العربیة السوریة

واجتماعیة اقتصادیة مسائل الجزء الثالث:

769  أّوالً  يیة والتعاون االقتصادي الدولائنمسیاسة اإلال .

التنمیة  ؛770اتجاھات اقتصادیة واجتماعیة،  :770العالقات االقتصادیة الدولیة، 
القضاء على الفقر، ؛ 779التنمیة المستدامة، ؛ 771والتعاون االقتصادي الدولي، 

 ت؛ تكنولوجیا800 ألغراض التنمیة، واالبتكار والتكنولوجیا العلوم؛ 794
لجنة  :816السیاسة اإلنمائیة واإلدارة العامة،  .806المعلومات واالتصاالت، 

تواجھ  الّتي البلدان  تجموعا. م818العامة، اإلدارة ؛ 816اإلنمائیة،  ةالسیاس
 الدول الجزریة الصغیرة النامیة،؛ 820، أقل البلدان نمواً  :820أوضاعا خاصة، 

  .832البلدان النامیة غیر الساحلیة،  ؛828

836  ً  األنشطة التنفیذیة من أجل التنمیة .ثانیا
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المجلس التنفیذي  :842 ،يالتعاون التقن .836، منظومةال األنشطة على نطاق
تحدة مكتب األمم الملو األمم المتحدة للسكان صندوقلو نمائيمم المتحدة اإلبرنامج األل

األمم  صندوق؛ 842 ،نمائيمم المتحدة اإلبرنامج األ؛ 842، لخدمات المشاریع
؛ المسائل 853 مم المتحدة لخدمات المشاریع،مكتب األ ؛852 ،المتحدة للسكان

 ،اتمكتب األمم المتحدة للشراك؛ 858أشكال التعاون األخرى، . 855المشتركة، 
 .859 النامیة، بین البلدانفیما التعاون االقتصادي والتقني  ؛858

862  ً  االقتصادیة الخاصة ةنسانیة والمساعداإل ةالمساعد. ثالثا

 ،اإلنساني العمل؛ 867تعبئة الموارد،  ؛862 التنسیق، :862 المساعدة اإلنسانیة،
االستراتیجیة ؛ 880: التعاون الدولي، 880 لكوارث،حاالت ااالستجابة ل .874

 ةالمساعد .892باأللغام،  ةالمتعلق اإلجراءات: 885 الدولیة للحد من الكوارث،
؛ 895 أفریقیا، في والتنمیة االقتصادي االنتعاش :895 الخاصة، االقتصادیة
 .906 ؛ ھایتي،906 األخرى، االقتصادیة المساعدات

908 ً  التجارة الدولیة والتمویل والنقل . رابعا

 األمممؤتمر  ؛908 تعدد األطراف،مالنظام التجاري  :908 ،والتنمیة الدولیةالتجارة 
. 919 القسریة، االقتصادیة التدابیر ؛915 السلع، ؛911، المتحدة للتجارة والتنمیة

 تمویل التنمیة، ؛923 النامیة، البلدان حالة دیون :920 والتنمیة، الدولي المالي النظام
 نقل البضائع الخطرة، ؛940 النقل البحري، :940، النقل. 937، أخرى مسائل ؛928
941. 

945 ً  األنشطة االقتصادیة واالجتماعیة االقلیمیة .  خامسا

 األنشطة، ؛946 االتجاھات االقتصادیة، :945، فریقیاأ .945ي، قلیملتعاون اإلا
االتجاھات  :954، سیا والمحیط الھادئآ .951 المسائل التنظیمیة،والبرنامج  ؛946

أوروبا،  .959، المسائل التنظیمیةوالبرنامج  ؛955 األنشطة، ؛954 االقتصادیة،
، التنظیمیةالمسائل والبرنامج  ؛963؛ األنشطة، 963 االتجاھات االقتصادیة، :963
 ؛973 االتجاھات االقتصادیة، :973 ،الكاریبي البحر ومنطقة الالتینیة أمریكا .964

 .977 األنشطة، ؛977 االتجاھات االقتصادیة، :977 آسیا، غرب .973 األنشطة،

979 ً  الطاقة والموارد الطبیعیة ورسم الخرائط .  سادسا
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رسم  .983 الموارد الطبیعیة، ؛979 الطاقة، :979 الطاقة والموارد الطبیعیة،
 .984 الخرائط،

986 ً  البیئة والمستوطنات البشریة.  سابعا

 ؛994، مرفق البیئة العالمیة ؛986 برنامج األمم المتحدة للبیئة، :986 البیئة،
 أخرى، مسائل ؛1004 البیئیة، المواضیع ؛994، الدولیة لیات االتفاقیات واآل

 مؤتمر متابعة ؛1013 المتحدة، األمم موئل: 1013 المستوطنات البشریة، ؛1009
 .1016 ،)الثاني الموئل( البشریة مستوطناتال بشأن 1996 لعام المتحدة األمم

1020 ً  السكان .  ثامنا

؛ 1020 السكان والتنمیة، بشأن 1994 عام مؤتمر متابعة :1020 السكان والتنمیة،
مم صندوق األ .1024والتنمیة،  . الھجرة الدولیة1022 السكان والتنمیة،لجنة 

 .1032 ،األخرى نشطة السكانیةاأل .1027 المتحدة للسكان،

1035 ً  وتنمیة الموارد البشریة والتنمیة الثقافیةالسیاسة االجتماعیة  .  تاسعا

في  المتقدمین ؛ األشخاص1035 التنمیة االجتماعیة، :1035 السیاسة االجتماعیة،
 .1061 األسرة، ؛1058 الشباب، ؛1053، اإلعاقة األشخاص ذوي؛ 1047 السن،

 ،والسالم التنمیة أجل من الریاضة ؛1065 السالم، ثقافة :1065 التنمیة الثقافیة،
 البحث معاھد :1078 البشریة، الموارد تنمیة .1075 والتنمیة، الثقافة ؛1072

 .1084 التعلیم، ؛1082 المتحدة، لألممالتابعة  والتدریب

1087  عاشراً  المرأة .

مجاالت االھتمام  :1087، 5+  یجینوب لمرأةالمعني با متابعة المؤتمر العالمي الرابع
 اتفاقیة القضاء على التمییز ضد المرأة، :1125 مم المتحدة،األ ةآلی .1091 الحاسمة،

 .1130 ،للمرأة المتحدة األمم ھیئة ؛1127 ،لجنة وضع المرأة ؛1125

1137 األطفال  .  حادي عشر  

 تعزیز .1137، 2002لعام  بالطفل المعنیة االستثنائیة العامة الجمعیة دورةمتابعة 
  .1139 ،صندوق األمم المتحدة للطفولة .1138، األطفال حقوق وحمایة
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1149  ثاني عشر نون والمشردوالالجئ .

، البرنامجسیاسة : 1149 ،الالجئین لشؤون المتحدة لألمم السامیة المفوضیةمكتب 
سیاسة ال؛ 1158 اإلقلیمیة، األنشطة ؛1154 حمایة الالجئین ومساعدتھم، ؛1149

 .1168 ،المسائل المالیة؛ 1166، یة والتعاونائنماإل

1171  ثالث عشر والتغذیة واألغذیةالصحة  .

، والسیطرة علیھ المكتسبالوقایة من فیروس نقص المناعة  :1171 الصحة،
؛ المیاه ومرافق الصرف 1175، التبغ ؛1174 ،الساریةاألمراض غیر  ؛1171

سالمة  ؛1181، العالمیة ومیةالصحة العام ؛1177؛ المالریا، 1176الصحي، 
من األ ؛1185 المعونة الغذائیة، :1185 ،والتغذیة غذیة والزراعةاأل .1184 الطرق،
 .1193 التغذیة، ؛1186 الغذائي،

1195  رابع عشر منع الجریمةو الدولیة للمخدراتالمراقبة  .

 الدولیة المراقبة .1195 مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة،
 الجریمة منع. 1212، االتفاقیات ؛1194 المخدرات، لجنة :1197للمخدرات، 

 مؤتمر متابعة؛ 1218 الجنائیة، والعدالة الجریمة منع لجنة :1218 الجنائیة، والعدالة
ات العالمیة في مجال ھ؛ االتجا1218 ،جریمةال بشأن عشر الثاني المتحدة األمم

قواعد ومعاییر األمم ؛ 1230اإلدماج والتنسیق،  ؛1220القضایا الناشئة، الجریمة و
 .1255المتحدة، 

1260 خامس  اإلحصاءات 
.  عشر

إحصاءات  ؛1260: إحصاءات دیموغرافیة واجتماعیة، 1260اللجنة اإلحصائیة، 
أنشطة أخرى، ؛ 1265إحصاءات الموارد الطبیعیة والبیئة،  ؛1263اقتصادیة، 

1265. 

 لمسائل القانونیة: االجزء الرابع

1271  أّوالً  محكمة العدل الدولیة .
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 مسائل أخرى،؛ 1271، إجراءات المنازعات: 1271 العمل القضائي للمحكمة،
 .1280 تسویة المنازعات، علىلمساعدة الدول  ينالصندوق االستئما :1280

1281 ً  المحاكم والھیئات القضائیة الدولیة .  ثانیا

مكتب المدعي ؛ 1282، دوائر المحكمة :1281، لیوغوسالفیا السابقة المحكمة الدولیة
 الجنائیة المحكمة .1285 تمویل،ال ؛1285، قلم المحكمة ؛1284 العام،

قلم  ؛1288 مكتب المدعي العام،؛ 1287، دوائر المحكمة :1287 لرواندا، الدولیة
تنفیذ استراتیجیات  :1291 ،كمةأداء المح .1289 مویل،؛ الت1288، المحكمة
.المحكمة الجنائیة 1292 ،اآللیة الدولیة لتصریف األعمال المتبقیة ؛1291 اإلنجاز،
  .1299 دوائر المحكمة، :1297الدولیة، 

1304 ً  قانونیة دولیة مسائل .  ثالثا

 ؛1304لجنة القانون الدولي،  :1304جوانب قانونیة للعالقات السیاسیة الدولیة، 
؛ 1331اإلرھاب الدولي،  ؛1311بین الدول والقانون الدولي، فیما العالقات الدولیة 

قانون االقتصاد  .1336؛ المعاھدات واالتفاقات، 1335العالقات الدبلوماسیة، 
سیادة  :1348مسائل أخرى،  .1337لجنة القانون التجاري الدولي،  :1337الدولي، 

 ؛1350تعزیز دور األمم المتحدة،  ؛1348القانون على الصعیدین الوطني والدولي، 
 .1356المضیف،  بلدعالقات ال

1359  ً  قانون البحار. رابعا

 بموجب االتفاقیة، المؤسسات المنشأة .1359 قانون البحار،لاتفاقیة األمم المتحدة 
 ؛1375 البحار، لقانون الدولیة المحكمة ؛1374 ،البحار لقاع الدولیة السلطة :1374

 :1377 باالتفاقیة، صلةال ذات أخرى تطورات .1376 القاري، الجرف حدود لجنة
 العملیة ؛1377 البحریة، البیولوجیة الموارد ؛1377 العالمیة، البحریة البیئة تقییم

 المحیطات شؤون شعبة ؛1378 المتحدة، المفتوحة لألممالرسمیة  غیر التشاوریة
 .1378 البحار، وقانون

 متعلقة بالمیزانیة مسائلمؤسسیة وإداریة و مسائلالجزء الخامس: 

 أّوالً  قة باألمم المتحدةمسائل إعادة الھیكلة والمسائل المؤسسیة المتعلّ  .
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 :1407 المسائل المؤسسیة، .1403 صالح،اإلبرنامج  :1403 إعادة الھیكلة، مسائل
 المجلس االقتصادي واالجتماعي، ؛ 1411 مجلس األمن،؛ 1407 الجمعیة العامة،

 مسائل أخرى،؛ 1417 لیات المؤسسیة،اآل :1417والتعاون،  صدالرالتنسیق و. 1412
مشاركة في عمل ال؛ 1419: التعاون، 1419 األمم المتحدة ومنظمات أخرى، .1418

  .1429 مم المتحدة،األ

ً  تھاوبرمجاألمم المتحدة تمویل  .  ثانیا

-2012مابین  لفترةل میزانیةال :1434 مم المتحدة،میزانیة األ .1433 الوضع المالي،
 ،مساھماتال .1445، 2015-2014مابین  لفترةل برنامجیةمیزانیة  ؛1434، 2013
ممارسات  :1464 ،الحسابات الحسابات ومراجعة .1462 ،اتتقییمال :1462

. 1467 ،لألمم المتحدة داري والماليداء اإلاستعراض األ ؛1466 اإلدارة المالیة،
 .1467 تخطیط البرامج،

1470 ً  قة بالموظفینمتعلّ مسائل إداریة ومسائل  .  ثالثا

؛ إدارة المؤتمرات، 1470اإلصالح االداري والرقابة،  :1470المسائل االداریة، 
؛ مباني وممتلكات األمم المتحدة، 1484نظم المعلومات في األمم المتحدة،  ؛1476
؛ إدارة الموارد البشریة، 1491شروط الخدمة،  :1491. شؤون الموظفین، 1487
؛ الحمایة 1512؛  شؤون الموظفین األخرى، 1507؛ سالمة وأمن الموظفین، 1498

؛ الصندوق المشترك 1520ل، ؛ إقامة العد1519من االستغالل واالنتھاك الجنسیین، 
 .1524للمعاشات التقاعدیة لموظفي األمم المتحدة، 

 الملحقات

1527  أّوالً  المتحدة األممقائمة 

1529  ثانیاً  میثاق األمم المتحدة والنظام األساسي لمحكمة العدل الدولیة

1544  ثالثاً  مم المتحدةھیكل األ

1557  رابعاً  مم المتحدة أعمال الھیئات الرئیسیة لأل ولاجد

1567  خامساً  لمتحدة األمم ل ودوائر اإلعالم التابعة مراكز
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1569  سادساً  ألمم المتحدةل تابعةالمنظمات الحكومیة الدولیة ال

 رساالفھ

1573  وضوعالم فھرس

1608  راتالقرارات والمقرّ  فھرس

1611  البیانات الرئاسیة لمجلس األمن فھرس
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  الفصل الثاين
   املنظمةلأعما  

  النمو االقتصادي املستدام والتنمية املستدامةالنهوض ب  -ألف   
ــر،  - ٨ ــاريخ ملكافحــة الفق ــة يف الت ــهاء أكــرب وأجنــع محل ــوم ليحــل أجــل انت ــا ألــف ي أمامن

ومـع اقتـراب ذلـك املوعـد النـهائي، تتـضاعف اجلهـود الراميـة. األهداف اإلمنائية لأللفيـة    وهي
ولكـن علينـا، بـدال مـن أن. تم حتقيقـه مـن األهـداف اإلمنائيـة الثمانيـة لأللفيـة      حتقيق ما مل ي   إىل

حقبــة نــستأصل فيهــا الفقــر :  نقطــة النهايــة، أن نعتــربه بدايــة حقبــة جديــدة ٢٠١٥نعتــرب عــام 
ــع     ــصادية للجمي ــزز الفــرص االقت ــة، ونع ــدقع، وحنمــي البيئ ــى جناحــات. امل ــبين عل ــا أن ن وعلين

، ونثابر يف جهودنا الرامية إىل حتقيق تلك األهـداف حيثمـا مل تتحقـقاألهداف اإلمنائية لأللفية  
وحتقيقـا هلـذه الغايـة، تـدعم املنظمـة. بعد، وهنتم بالثغرات، ونعاجل التحديات اجلديدة والناشئة      

الدول األعضاء يف جهودها الرامية إىل حتديد خطـة إمنائيـة جـسورة وطموحـة وشـاملة ملـا بعـد
ــة ٢٠١٥عــام  ــة إىل التوصــل.  املــستدامة أساســها  متثــل التنمي ــضا املفاوضــات الرامي ــدعم أي ون
  .٢٠١٥اتفاق عاملي ملزم قانونا بشأن املناخ حبلول عام  إىل

  تسريع وترية إحراز تقدم بشأن األهداف اإلمنائية لأللفية  -  ١  
ــشر         - ٩ ــاة باليــني مــن الب ــداف اإلمنائيــة لأللفيــة حي ــد حــسنت األه فقــد ســاعدت،. لق

سهولة فهمها، على حتديد األولويـات العامليـة والوطنيـة وعلـى شـحذ العمـل علـىبوضوحها و 
وحدث تكاتف بني احلكومات واجملتمع الدويل واجملتمع املدين والقطـاع اخلـاص. أرض الواقع 

ونتيجـة. واألفراد، مبساعدة من التكنولوجيات اجلديـدة، وأوجـه التقـدم العلمـي، والـشراكات         
املي للفقر، وزاد احلصول على مصادر مياه حمسنة، وزاد عدد األطفـاللذلك، يتدىن املعدل الع   

 مليونا، ويبقى على قيد احليـاة سـنويا أكثـر مـن مخـسة٤٠امللتحقني باملدارس االبتدائية مبقدار     
 بليون شخص أحيـاء ُيرزقـون١,١ماليني طفل كانوا سيموتون لوال ذلك، وما زال أكثر من           

ون نتيجـة للمالريـا، وحيـصل اآلن أشـخاص يف بلـدان منخفـضةمع أهنم كانوا من قبل سـيموت      
 ماليـني علـى عـالج لفـريوس نقـص٨الدخل وبلدان متوسـطة الـدخل ُيقـدر عـددهم مبـا يبلـغ        

  .املناعة البشرية ينقذ احلياة
فقـد. غري أن هنـاك بعـض األهـداف الـيت يوجـد حتيـز ملحـوظ مـن جانبنـا يف حتقيقهـا                 - ١٠

ومـا مل نتخـذ. أهـداف أخـرى متفاوتـا بـشكل يبعـث علـى االكتئـاب             كان التقدم احملرز بشأن     
إجــراءات حازمــة، ســيظل مــا يقــرب مــن بليــون شــخص يعيــشون يف حالــة فقــر مــدقع يف عــام 
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وستموت أمهات بال داع أثناء الوالدة، وسيعاين أطفـال وميوتـون مـن جـراء أمـراض. ٢٠١٥
 اهلــدف الــذي ثــل حتــسينه وهــو مــا مي-لــصرف الــصحي وســيظل ســوء ا. ميكــن الوقايــة منــها

وأمامنـا قـدر كـبري مـن.  حتـديا يوميـا بالنـسبة لـباليني مـن البـشر            -نتخلف فيه أكثر مـن غـريه        
فثمة سـبعة ومخـسون مليونـا. العمل لكفالة أن يتمكن مجيع األطفال من إمتام التعليم االبتدائي         

بـشدة، يـتعني علـىمن األطفال ليسوا ملتحقني باملـدارس، وكمـا ذكّرتنـا مـاالال يوسـف زاي              
بنات وفتيات كثريات على وجه اخلصوص أن يـتغلنب علـى مـصاعب يكـاد أن يكـون التغلـب

وكــان النمــو االقتــصادي غــري شــامل . عليهــا مــن رابــع املــستحيالت كــي حيــصلن علــى تعلــيم 
ويتحمـل الـشباب. للجميع بدرجة كافية، مما أسفر عـن وجـود فجـوة كـبرية يف فـرص العمـل                 

ة وســبعون مليونــا منــهم علــى نطــاق العــامل ال يعملــون، ويتقاضــى كــثريونفثالثــ: مغبــة ذلــك
ومـع أن اهلـدف اإلمنـائي لأللفيـة املتعلـق. غريهم أجورا هزيلة ويواجهـون ظـروف عمـل سـيئة          

 قريب املنال ما زال واحد من كل مثانيـة أشـخاص علـى نطـاق اآلن باحلد من اجلوع رمبا كان    
. مقـه، وتباطـأ أو توقـف إحـراز تقـدم يف منـاطق كـثرية               العامل ال حيصل علـى مـا يكفـي لـسد ر           

ــا: الوقــت ذاتــه، يفــوق اســتهالكنا وإنتاجنــا العامليــان قــدرة األرض   ويف فــنحن نــستهلك حالي
 يف املائة مـن٦٥ يف املائة من القدرة السنوية لألرض على التجدد، بعد أن كنا نستهلك              ١٥٠

  .١٩٩٠تلك القدرة يف عام 
ن مـــن الـــالزم أن نفكـــر بـــشكل خمتلـــف يف العالقـــات القائمـــةومـــن اجللـــي أيـــضا أ  - ١١
. فعدم حتقيـق بعـض الغايـات يقـّوض اجلهـود الراميـة إىل حتقيـق غريهـا                 . األهداف وداخلها  بني

وقــد أخفــى القيــاس العــام للتقــدم احملــرز التفاوتــات الكــبرية واملتزايــدة املوجــودة داخــل البلــدان 
. ية ما ُتترك أضعف شرائح اجملتمع متخلفة عن الركـب         وكثريا للغا . وفيما بينها على حد سواء    

ولعدم حتقيق املساواة بني اجلنسني عواقب سلبية علـى األهـداف األخـرى، الـيت تتوقـف بـشدة
وعـدم. على متكني املرأة وحصوهلا على التعليم والعمل والرعاية الصحية وإمكانية صنع القرار           

ؤدي إىل تفاقم التحـديات الـصحية تفاقمـاتأمني وجود مرافق صرف صحي مناسبة ميكن أن ي        
كـذلك فـإن عـدم. هائال، مثلما جتلى لنا بشكل هو األكثر مأساوية يف وباء الكولريا يف هـاييت            

رعايــة ومحايــة قاعــدة مواردنــا الطبيعيــة أدى إىل تقــويض بلــوغ األهــداف اإلمنائيــة االجتماعيــة
 الغابــات املــوارد، واإلســهام يف إزالــة  دهور واالقتــصادية والبيئيــة لأللفيــة، وزيــادة الفقــر وتــ     

ومــن الناحيــة اجلغرافيــة، مــا زالــت منطقــة جنــوب آســيا . والتــصحر وتراجــع التنــوع األحيــائي
ومنطقـــة أفريقيـــا جنـــوب الـــصحراء الكـــربى تعانيـــان مـــن أعلـــى معـــدالت وفيـــات األطفـــال 

 الـرغم مـن الـدالئلوأخرياً، وعلـى  . واألمهات، وزاد التفاوت بني هاتني املنطقتني وبقية العامل       
اليت ظهرت مؤخرا على أن احلالة رمبا ال تكون بالسوء الذي خنشاه، مل حتقق بعد نـسبة كـبرية

وحـىت مـع. من البلدان اهلشة واملتضررة بالرتاعات هدفا واحـدا مـن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة               
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 ٢٠١٥ا بعـد عـام   مضاعفتنا جلهودنا لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، جيـب أن جتـد خطـة مـ             
  .سبال ملعاجلة الثغرات والتفاوتات اليت انتقصت كثريا من قيمة اجلهد العام

وقد أطلقت عدة مبادرات هامة يف العام املنصرم لتوجيه االنتبـاه والتحفيـز علـى اختـاذ  - ١٢
   مـــــن جمموعـــــة متنوعـــــة واســـــعة النطـــــاق مـــــن اجلهـــــات املعنيـــــة يف كـــــثري  -إجـــــراءات 

ففــي . هــداف الــيت توجــد تــأخرات أو تفاوتــات صــارخة يف حتقيقهــا بــشأن األ-مــن األحيــان 
العامليــة اســتحثاثا لبــذل جهــود دوليــة “ التعلــيم أوال”، أطلقــت مبــادرة ٢٠١٢ســبتمرب /أيلــول

 بليـون١,٥وقد حصلنا بالفعل على التزامات بتقدمي أكثر من         . جلعل التعليم أولوية عاملية عليا    
، عينــت مبعــوثي اخلــاص األول املعــين بالــشباب ليعــزز ٢٠١٣ينــاير / الثــاينكــانونويف . دوالر

وأُطلقت مبادرات لوضع هنايـة لوفيـات األطفـال الـيت. ويدعم احتياجات الشباب واهتماماهتم   
 وتوسيع نطاق احلصول علـى خـدمات ووسـائل تنظـيم األسـرة٢٠٣٥ميكن منعها حبلول عام     

وتـصبو رؤيـة حتـدي القـضاء. “كـل طفـل   وكـل امـرأة،     ”إىل حد كبري، وذلك يف إطار محلـة         
علـى اجلــوع إىل مــستقبل يتمتــع فيـه كــل إنــسان بــاحلق يف الغـذاء، بينمــا تركــز حركــة حتــسني

واقتراناً بالسنة الدوليـة للتعـاون يف جمـال امليـاه، وهـي. مستوى التغذية على تغذية األم والطفل     
 األمـم  منظومـة    حبملـة بـشأن الـصرف الـصحي، وتعيـد          العامـة    اجلمعية، اضطلعت   ٢٠١٣سنة  

وقـد. تنشيط جهودها يف سياق نداء عمل بشأن الصرف الـصحي اقترانـا بتلـك الـسنة     املتحدة  
ضاعفنا أيضا جهودنا على الصعيدين الوطين والدويل لتحسني البيانات املتـوافرة لرصـد التقـدم

ــة تنفيــذ اال     ــاه إىل أمهي ــة، ونوجــه االنتب ــة لأللفي لتزامــات احملــرز صــوب حتقيــق األهــداف اإلمنائي
  .القائمة ووجود آليات أقوى للمساءلة والرصد

فقـد زاد حجـم االقتـصاد. وقد تغري العامل منذ االتفاق على األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة            - ١٣
وزاد عـدد. العاملي بأكثر من الضعف، مع حدوث قدر كبري من ذلك النمـو يف جنـوب العـامل    

ومـن املتوقـع أن يبلـغ عـدد. طـا وأكثـر تـنقال     سكان العامل، وأصبحوا أكثر حضرنة وأكثـر تراب       
 يف املائـة منـهم يف البلـدان٨٠، سـيعيش    ٢٠٥٠ باليـني نـسمة حبلـول عـام          ٩,٦سكان العـامل    
وبينما يشيخ سكان البلدان املتقدمة النمو، سيكون نصف سـكان العـامل النـامي. النامية احلالية 

 البلـدان فقـرا دون سـن، وسيكون نـصف سـكان أشـد       ٢٠١٥ عاما حبلول سنة     ٢٨دون سن   
ــشرين وكـــان الـــسكان. وزادت قـــوة مـــشاركة اجملتمـــع املـــدين واملـــشاركة الـــسياسية     . العـ

ــن ــسيا يف احلركــات م ــامال رئي ــون ع ــة ميثل ــائل الرقمي ــرابطني بالوس ــشباب واألشــخاص املت ال
ووضـعاملناصرة للدميقراطية والكرامة على نطاق العامل، اليت تدعو إىل العمل الكـرمي واملـساواة         

وقد كان هلذه احلركات أثر سياسي هائل يف البلدان الـيت زادت فيهـا التفاوتـات. هناية للفساد 
واألثـر البيئـي للـتغريات االقتـصادية والدميغرافيـة الـيت. رغم النمو االقتـصادي واحلـد مـن الفقـر        

يـاهشهدها العقد املاضي هام أيضا، حبيث حدثت زيـادات سـريعة يف الطلـب اإلمجـايل علـى امل                  
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والغذاء والسلع األساسـية األخـرى، وزاد اسـتخدام الطاقـة، مـع مـا يـرتبط بـذلك مـن ارتفـاع
وإضــافة إىل ذلــك، زاد إىل حــد كــبري الــوعي بــأثر تغّيــر. انبعاثــات ثــاين أوكــسيد الكربــون يف

وأخـريا،. املناخ، مبا يف ذلك احتمال حدوث خسائر يف املستقبل من جراء الكـوارث الطبيعيـة              
فقـد اخنفـضت املـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة. كيبة املعونـة العامليـة تـتغري بأشـكال شـديدة          بدأت تر 

وســتظل املــساعدة . ٢٠١٢ إىل عــام ٢٠١١ يف املائــة خــالل الفتــرة مــن عــام  ٤بنــسبة بلغــت 
اإلمنائيــة الرمسيــة مــصدرا هامــا للــدعم، ومتثــل عــامال مــساعدا هامــا بالنــسبة ألقــل البلــدان منــوا

ويف الوقـت ذاتـه، سـتلعب مـصادر وتـدفقات متويليـة أكثـر تنوعـا دورا. وجـه اخلـصوص    على
  .متزايدا يف خطة التنمية املستقبلية

  ٢٠١٥خطة األمم املتحدة للتنمية ملا بعد عام   -  ٢  
 فرصة غري مسبوقة ملواجهـة  التحـديات اجلديـدة٢٠١٥متثل خطة التنمية ملا بعد عام         - ١٤

وقــد . إجيـاد ســبل أكثـر فعاليـة لتحقيـق األهـداف القائمـة      والتحـسب لتحـديات املـستقبل، مـع     
، التزامهـا بتحقيـق التنميـة املـستدامة بأبعـاد٢٠١٢يونيـه   /أكدت الدول األعـضاء، يف حزيـران      

ــة هــي  ــة االقتــصادية : مترابطــة ثالث ــة للفقــر املــدقع  (التنمي ، والــشمول )مبــا يف ذلــك وضــع هناي
 تعزيــز جنـاح األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة بوضــعواتفقـت علـى  . االجتمـاعي، واالسـتدامة البيئيـة   

. جمموعة من األهـداف مـن أجـل التنميـة املـستدامة تكـون عامليـة الطـابع وتنطبـق علـى اجلميـع                       
 عضوا لوضع تلك األهداف، وهـذا العمـل٣٠فريقا عامال مكونا من      العامة   اجلمعيةوأنشأت  

تنميـة املـستدامة وتنظـر يف خيـاراتوستناقش الدول األعضاء أيضا استراتيجية لتمويل ال      . جار
 .لتحسني تقاسم التكنولوجيا

 فــــرداً ٢٧، فريقــــا رفيــــع املــــستوى يــــضم  ٢٠١٢يوليــــه /وقــــد أنــــشأُت، يف متــــوز  - ١٥
الشخصيات البارزة يف احلكومات واجملتمـع املـدين واألوسـاط األكادمييـة والقطـاع اخلـاص من

وكانـت. ٢٠١٥لتنميـة ملـا بعـد عـام         لدعم اجلهود اليت تبـذهلا الـدول األعـضاء صـوب خطـة ل             
تـساعد علـى االسـتجابةاملهمة اليت أنيطت بالفريق هي وضع توصيات جسورة ولكنها عمليـة      

للتحــديات العامليــة يف القــرن احلــادي والعــشرين، وتعزيــز األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، وهتــدف
.  متثل لب مقترحات الفريـق     ومثة مخسة حتوالت  . وضع هناية للفقر وتعزيز التنمية املستدامة      إىل

وجيـب أن جتعـل التنميـة املـستدامة حمورهـا كـي تـدفع. فاخلطة اجلديدة جيب أن تشمل اجلميـع      
عجلة االزدهار مع التـصدي يف الوقـت نفـسه للتهديـدات الـيت تتعـرض هلـا البـشرية مـن جـراء

 ويــشكل .وجيــب أن ميثــل إجيــاد فــرص عمــل إحــدى األولويــات. تغــري املنــاخ والتــدهور البيئــي
. وتلـزم شـراكة عامليـة جديـدة لتنفيـذ اخلطـة         . السالم واألمن والتحرر من العنف أمورا أساسية      

وهذه اخلطـة شـاملة وتتطلـب حتـوالت بالغـة يف الطريقـة الـيت تعمـل هبـا اقتـصاداتنا ويف طريقـة
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وتوصـيات الفريـق يهتـدي هبـا تقريـري. تنظيم جمتمعاتنا، يف الشمال واجلنوب على حد سـواء        
 قُـدما،٢٠١٥ تسريع وترية حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية ودفع خطة التنمية ملا بعد عـام             عن

ويستفيد تقريـري أيـضا. ٢٠١٣سبتمرب  /الذي سأقدمه كي تنظر فيه الدول األعضاء يف أيلول        
ــة، وقطــاع ــة والتكنولوجي ــها مــدخالت مــن األوســاط العلمي مــن مــدخالت أخــرى، مــن بين

ســعة النطـاق مــن املـشاورات علـى كــل مـن الــصعيد الـوطين واإلقليمــياألعمـال، وجمموعـة وا  
وتشري هذه اجلهود، بوجـه عـام، إىل أمهيـة التوصـل إىل. والعاملي، وآراء منظومة األمم املتحدة    

، تستند على حنـو راسـخ إىل مبـادئ حقـوق اإلنـسان٢٠١٥خطة واحدة ومتسقة ملا بعد عام       
ــى مج   ــق علـ ــتدامة، وتنطبـ ــساواة واالسـ ــروفواملـ ــسبان الظـ ــذها يف احلـ ــع أخـ ــدان، مـ ــع البلـ يـ

  .واألولويات اإلقليمية والوطنية ودون اإلقليمية
 أمـام٢٠١٥وقد فُتح باب املشاركة يف املشاورات املتعلقة خبطـة التنميـة ملـا بعـد عـام                    - ١٦

وتـبني املـشاورات أن النـاس يريـدون خطـة إمنائيـة عامليـة،. مجيع الناس من خمتلـف أحنـاء العـامل        
تـساندها إجـراءات وطنيـة علـى صـعيد الـسياسات، مبقـدورها أن متكنـهم مـن حتقيـق املـستقبل

وهم يريدون مـن قـادهتم أن يتخـذوا إجـراءات لتهيئـة الظـروف الـيت تكفـل. الذي يصبون إليه  
ويريـدون أن يـشهدوا إحـراز مزيـد مـن التقـدم بـشأن التعلـيم. وجود عامل أكثر إنصافا وأمانـا     

  .الصرف الصحيوالصحة واملياه و
ــذي ســيعقد  - ١٧ ــة، ال ــة لأللفي ــشأن األهــداف اإلمنائي ــع إىل االجتمــاع اخلــاص ب وإين أتطل
، حيــث ســتبدأ عمليــة تــضفري هــذه اخليــوط٢٠١٣ســبتمرب / أيلــول٢٥اجلمعيــة العامــة يف  يف
وسـتكون املـساءلة. وهذه فرصـة إلحـداث حتـول يف منـوذج التنميـة الدوليـة             . جديلة واحدة  يف

ــسؤولي ات املتبادلـــة والفهـــم الواضـــح للقـــدرات املختلفـــة يف االســـتجابة هلـــذا التحـــولواملـ
  .النموذج أموراً أساسية لتنفيذه يف

  ضرورة اختاذ إجراءات بشأن تغري املناخ  -  ٣  
ــة  - ١٨ ــوارده مهــا وجهــان لعمل ــة الكوكــب وم ــر ومحاي ــشر مــن وهــدة الفق ــشال الب إن انت

 أشـد املعانـاة، ولكـن مـا مـن بلـد آمـن مـن تـأثرياتفالفقراء والضعفاء هم من يعانون    . واحدة
فـالطقس املتطـرف آخـذ. وقد كـان العقـد املنـصرم أكثـر العقـود املـسجلة احتـرارا       . تغري املناخ 

. وتتزايد تكلفـة ذلـك مـن حيـث األرواح وسـبل املعيـشة والـبىن التحتيـة واملـوارد                   . التصاعد يف
احلكوميــة الدوليــة املعنيــة بــتغري املنــاخ بيانــات وســتتاح يف تقريــر التقيــيم اخلــامس املقبــل للهيئــة 

  .جديدة من أجل زيادة فهمنا لألسباب البشرية الحترار الكوكب
ففـي مـؤمتر. ويف العام املنصرم أقـرت الـدول األعـضاء مـرة أخـرى بإحلاحيـة التحـدي                  - ١٩

أحـد أكـرباألمم املتحدة للتنمية املستدامة، أكـدت الـدول األعـضاء جمـددا أن تغـري املنـاخ هـو                    
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ويف الدورة الثامنة عشرة لألطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة بـشأن. حتديات عصرنا 
تغري املناخ اليت ُعقدت يف الدوحة، جنحـت الـدول األعـضاء يف إطـالق فتـرة التزامـات جديـدة
يف إطــار بروتوكــول كيوتــو واتفقــت علــى جــدول زمــين ثابــت العتمــاد اتفــاق منــاخي شــامل 

وأكدت البلدان املتقدمة النمو من جديد التزامها بالوفـاء بوعودهـا بتقـدمي. ٢٠١٥عام  حبلول  
ــة بــشأن املنــاخ    ــادة. دعــم مــايل طويــل األجــل للبلــدان النامي ــة القي وأالحــظ، ألنــين أدرك أمهي

 ٢٠١٤السياسية، وجـود اسـتجابات إجيابيـة واسـعة النطـاق لعرضـي أن جيتمـع القـادة يف عـام                  
ــس  ــشامل   حلــشد اإلرادة ال ــاخي ال ــاق املن ــذا االتف ــة هل ــع. ياسية الالزم وســيوفر االجتمــاع الرفي

، منربا للقادة إلظهار اإلرادة السياسية، ورفـع٢٠١٤سبتمرب  / املستوى، املزمع عقده يف أيلول    
سقف الطموح، والتحفيز على اختاذ إجراءات على أرض الواقع للحد مـن االنبعاثـات وتعزيـز

  .القدرة على الصمود
ويف الوقت ذاته، تسعى مبادريت بشأن توفري الطاقـة املـستدامة للجميـع، وهـي شـراكة  - ٢٠

متعددة اجلهات املعنية تضم احلكومات والقطـاع اخلـاص واجملتمـع املـدين، إىل حـصول اجلميـع
على الطاقة، ومضاعفة معدل حتسني كفاءة الطاقة، ومـضاعفة حـصة مـصادر الطاقـة املتجـددة

وقـد متـت حـىت اآلن تعبئـة عـشرات الـباليني مـن. ٢٠٣٠ملي حبلـول عـام      يف خليط الطاقة العا   
ويـأيت دعـم املبـادرة مـن.  بلـدا مـن البلـدان الناميـة    ٧٥الدوالرات وانضم إىل املبادرة أكثر من      

مجيع اجلهات، بدءا من الدول اجلزرية الصغرية إىل البلـدان ذات االقتـصادات الـصاعدة وتلـك
وتوجد اآلن قيادة جديدة للمبادرة، وأنـشئت مراكـز إقليميـة. لنموذات االقتصادات املتقدمة ا   

  .ومواضيعية هلا، وجيري إحراز تقدم فيها
ومسوغات ضرورة اختاذ إجراءات بشأن املناخ مل تكن أوضح وأكثر إفحاما مـن قبـل  - ٢١

إذ توجد األدوات الالزمة على صعيد السياسات، وهـذه األدوات حتقـق، عنـد. كما هي اآلن  
 بلدا يف خمتلف أحناء العـامل سياسـات١١٨وتوجد اآلن لدى حنو     . تخدامها، نتائج ملموسة  اس

. ومتثل البلدان النامية أكثر مـن نـصف تلـك البلـدان           . أو أهداف بشأن مصادر الطاقة املتجددة     
وُتترجم االتفاقات الدولية إىل إجراءات وسياسة عامـة علـى أرض الواقـع بفـضل تزايـد الـدعم

وجتــاوزت قيمــة االســتثمارات يف الطاقــة النظيفــة . ياسي الختــاذ إجــراءات ملموســةالعــام والــس
ومـن جانـب األمـم املتحـدة، فـإين أشـعر بـالفخر. ومع ذلك، يلزم عمل املزيد    . تريليون دوالر 

ألن التجديدات يف مبىن األمانة العامة لألمم املتحدة بنيويورك مصممة حبيث ختفِّض اسـتهالك
األوســع “ ختــضري األزرق” يف املائــة وألننــا نتخــذ، يف إطــار مبــادرة  ٥٠ا الطاقــة بنــسبة قــدره

. نطاقــا، خطــوات لإلقــالل مــن غــازات االحتبــاس احلــراري الــيت تــنجم عــن عمليــات الــسالم   
وستلزم مواجهة حتـدي تغّيـر املنـاخ وحتقيـق التنميـة املـستدامة مـن خـالل التنـسيق بـني اجلهـود

  .قيق التنمية االقتصادية، ومحاية البيئةالرامية إىل القضاء على الفقر، وحت
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  اخلالصة  -  ٤  
إننا نواجه، يف العامني املقبلني، سلسلة من املعـامل الفارقـة واملواعيـد النهائيـة الـيت تتـيح  - ٢٢

ــذه التحــديات ــشأن ه ــدة إلجيــاد زخــم سياســي واختــاذ إجــراءات ملموســة ب ــا فرصــة فري مع
 االجتمــاع اخلــاص املعــين باألهــداف اإلمنائيــة، إضــافة إىل٢٠١٣ولــدينا يف عــام  . املترابطــة

لأللفيــة، احلــوار الرفيــع املــستوى بــشأن اهلجــرة الدوليــة والتنميــة، واالجتمــاع الرفيــع املــستوى
بشأن اإلعاقة والتنمية، والدورة الرابعة للمنـرب العـاملي للحـد مـن خمـاطر الكـوارث، الـيت ترمـي

، سـُتعقد دورة٢٠١٤ويف عام   . ٢٠١٥عد عام   إىل وضع إطار للحد من خماطر الكوارث ملا ب        
اجلمعية العامة االستثنائية بشأن متابعة برنامج عمل املؤمتر الـدويل للـسكان والتنميـة، وكـذلك
مؤمتر استعراض برنـامج عمـل أملـايت لـصاحل البلـدان غـري الـساحلية الناميـة بعـد عـشر سـنوات،

ــة الــ    ــدول اجلزري ــدويل الثالــث املعــين بال ــةواملــؤمتر ال ــادة العــامل. صغرية النامي ــضا ق وســأدعو أي
 ٢٠١٥وستتوج هـذه العمليـات يف عـام     . االجتماع يف مؤمتر قمة رئيسي بشأن تغري املناخ        إىل

باتفاق على خطة إمنائية جديدة واملوعـد النـهائي للتوصـل إىل اتفـاق شـامل وملـزم بـشأن تغـري
إىل حتقيق أقصى ما ميكـن حتقيقـه مـنوستدعم األمم املتحدة الدول األعضاء يف سعيها        . املناخ

كل حدث فردي من هذه األحداث وكفالة أن يكـون األثـر التراكمـي بعيـد املـدى ويتناسـب
  .مع ضخامة التحديات اليت تواجهنا

  صون السالم واألمن الدوليني  -باء   
ثبـت يف العـام املاضـي جبـالء مـدى تعقـد النــزاعات املعاصـرة والتحـديات الـيت تواجـه  - ٢٣

االســتقرار يف النعــدام فقــد تفاعلــت عــدة مــصادر . االســتجابات الدوليــة املتــسقة والفعالــة هلــا 
ــستان   ــل أفغانـ ــدان مثـ ــطى،   ،بلـ ــا الوسـ ــة أفريقيـ ــة  و ومجهوريـ ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ  ،مجهوريـ

.  والـيمن  ، وهـاييت  ، وبلـدان منطقـة الـساحل، والـصومال، ومـايل          ،واجلمهورية العربية الـسورية   
 واإلجـــرام؛ والتطـــرف؛ واالســـتبعاد؛ والفـــساد؛ ،الطائفيـــة: در مـــا يلـــيوتـــشمل تلـــك املـــصا

ــشرعية؛ ــة وال ــدرة الدول ــة؛ وضــعف ق ــسكانية والبيئ ــاملوارد والظــروف ال ــصلة ب ــضغوط املت وال
ــدان اجملــاورة؛ واســتخدام األســلحةتفــشي و انتــهاكات حقــوق اإلنــسان؛ وعــدم اســتقرار البل

ــدنيني   ــة غــري املُحك واحلــدود ؛املتفجــرة ضــد امل ــيت تم ــيال ــشروع لألســلحةت ــدفق غــري امل ح الت
ســـطوة  عـــّزز اقتـــران هـــذه العوامـــل باالبتكـــارات التكنولوجيـــة و. واملخـــدرات واألشـــخاص

دهــا بوســائل متطــورة إليقــاع ضــرر اجلماعــات املــسلحة، والعناصــر اإلجراميــة واملتطرفــة، وزّو
 هـذه اجلماعـات جمهـزةوعـادة مـا تكـون     . غري املتناظرة األساليب  شديد، بطرق شىت من بينها      

لحـدودجتهيزا جيـدا وحتظـى مبـوارد جيـدة، ولـديها قـدرة غـري مـسبوقة علـى التواصـل العـابر ل                       
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حتــديات أكثــر لظــروف وتــشكل بعــض هــذه ا . يديولوجيــةإ، وحتركهــا أحيانــا دوافــع  الوطنيــة
  .تعقيدا بكثري مما كان عليه احلال يف املاضي

ــا باهظــا     - ٢٤ ــة بدرجــةوقــد دفــع املــدنيون مثن ال ســيما يف ، خــالل العــام املاضــي  غــري مقبول
احلاالت اليت كان فيهـا اجملتمـع الـدويل منقـسما ويفتقـر إىل اإلرادة الـسياسية اجلماعيـة للتحـرك،

يـزال اإلطـار املعيـاري حلمايـة املـدنيني، مبـا يف وال. كما هو احلال يف اجلمهورية العربية السورية      
، موضـوعا“املسؤولية أثنـاء تـوفري احلمايـة      ”بشأن  اقشات   واملن “مسؤولية احلماية ”ذلك مفهوم   

وقد أشركت املنظمة يف التفكر يف سبل تعزيز قدرتنا على. يقترن دائما بالفعل   للنقاش، الذي ال  
االستجابة حلاالت األزمات ومحاية حقوق اإلنسان من خالل متابعة فريق االسـتعراض الـداخلي

واتفقنـا علـى إعـادة التأكيـد علـى رؤيتنـا ملـسؤولياتنا. نكـا ال املعين بعمل األمم املتحدة يف سـري      
آليـات أكثـر فعاليـة السـتجابة املقـر،استحداث  الدول األعضاء، و  تعاملنا مع   اجلماعية، وتنشيط   

بالـدولوأهيـب   .  يف جمـال حقـوق اإلنـسان وإدارة املعلومـات          ناوتعزيز وجودنا القطري، وقـدرت    
لتـصرفليـوي، وأن تـستجمع إرادهتـا        احل للقيـام بـدورها      األعضاء أن تقف على أهبة االسـتعداد      

حقـوققـانون   على حنو موحد مـن أجـل إهنـاء االنتـهاكات اجلـسيمة للقـانون اإلنـساين الـدويل و                   
حبيـثوطـأة العنـف     تحملـون   وال ميكن أن نسمح ألنفسنا بالتعود على رؤيـة املـدنيني ي           . اإلنسان

  . لديناةجودنفقد إحساسنا بالسخط ونفقد إرادة الفعل املو
يــزال نطــاق العناصــر الفاعلــة الــيت تــسعى ألداء دور يف التــصدي هلــذه التحــديات وال  - ٢٥

وأصـبح مـن الـشائع أن تعمـل األمـم املتحـدة جنبـا إىل جنـب مـع. آخذا يف االتـساع والتنـوع     
ــة مــع    ــة أخــرى  جهــات آخــرين أو يف شــراكة رمسي ــة وإقليمي ــة دولي ــد حققــت هــذه. فاعل وق

الفاعلة املشاركة أهـداف مـشتركة، ومزايـا نـسبيةجهات  ج طيبة عندما كانت لل    الترتيبات نتائ 
لكـن مـا زال يـتعني بـذلو. واضحة، وتأثري سياسي مكمل، وكانت تنـسق فيمـا بينـها بفعاليـة       

 وتطبــق األطــراف الدوليــة واإلقليميــة ودون اإلقليميــة معــاً تعمــل أن لكفالــة املزيــد مــن اجلهــد 
  .املعقدةظل الظروف ألعباء على حنو فعال يف الدروس املتعلقة بتقاسم ا

ــم املتحــدة    - ٢٦ ــد عملــت األم ــة  ،وق ــام املاضــي، مــن خــالل جمموعــة متنوعــة مــنطيل الع
 مبعـوثني١٠ بعثة سياسية خاصـة ميدانيـة، و         ١٤  عملية حلفظ السالم، و    ١٥مشلت  اآلليات،  

.  بقـــاع العـــاملخاصـــني ومستـــشارين، والعديـــد مـــن أفرقـــة األمـــم املتحـــدة القطريـــة يف شـــىت
األمم املتحدة جهودها الرامية إىل حتـسني فعاليـة أنـشطتها يف جمـال الـسالم واألمـن،وضاعفت  

لقـدرات املدنيـة، وتعـيني مـسؤول تنـسيق عـاملي للـشرطةامبا يف ذلك من خالل تنفيـذ مبـادرة          
ـــزاعات وغريهــا مــن أوقــا     ــة واملؤســسات اإلصــالحية يف حــاالت مــا بعــد انتــهاء الن ت والعدال
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بــذل بــشأن العمليــات االنتقاليــة حلفــظ الــسالم وبــشأن األزمــات وتنفيــذ الــسياسات الداخليــة 
  .ةراعاة حقوق اإلنسان عند تقدمي املساعدة إىل قوات األمن الوطنيملالعناية الواجبة 

  منع نشوب النـزاعات والوساطة  -  ١  
فة مـن مـساعي الوقايـةموقع الصدارة من حيث بذل طائ     حتتل  كانت األمم املتحدة    لقد    - ٢٧

علـى قـدرتنايرجع جزئيـا إىل إدخـال حتـسينات    والفضل يف ذلك والوساطة خالل العام املاضي،    
الوسـاطة، وإقامـة شـراكات جديـدة وأكثـر قـوة مـع جامعـة الـدول العربيـة، واالحتـادعلى دعـم    
مي، فـضال عـن ومنظمة التعـاون اإلسـال     ، واالحتاد األورويب، ومنظمة الدول األمريكية     ،األفريقي

االسـتجابةقـادرة علـى     وكانـت املنظمـة     . املساندة الـسياسية القويـة مـن جانـب الـدول األعـضاء            
أفريقيـاوسـط  السريعة للتوترات املتزايدة من خالل مكاتبها اإلقليمية يف كل من غـرب أفريقيـا و         

بـنقصواعترافـا مـن املنظمـة       . خـرباء الوسـاطة   مـن   آسيا، ومن خالل فريقهـا االحتيـاطي        وسط  و
متثيل املرأة على حنو متواصل ومؤسف يف عمليات السالم، فقد ضاعفت أيـضا جهودهـا الراميـة

  .حيثما أمكنالنسائية إلشراكها يف هذه العمليات، اجلماعات إىل بناء قدرات 
 - أول امـرأة تعمـل كوسـيط لألمـم املتحـدة          هـي    - مبعوثـة خاصـة   عيَّنـت   ويف أفريقيا،     - ٢٨

. الم واألمــن والتعــاون يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة واملنطقــة ككــل لــدعم تنفيــذ إطــار الــس
وقمت بزيارة للمنطقة مع رئيس البنك الدويل لتوجيه االنتباه إىل التحديات ذات الصلة بالسالم

واعترافا من األمم املتحدة بالترابط بني األمن واحلكم والتحديات اإلنسانية. واالستقرار والتنمية 
عملـتو. وضعت اسـتراتيجية متكاملـة للمنطقـة       فإهنا    اليت تواجه بلدان منطقة الساحل     واإلمنائية
النظـامإعـادة   بـشكل وثيـق مـع االحتـاد األفريقـي وشـركاء آخـرين لتحقيـق هـدف                   أيـضا   املنظمة  

غـريتطـويرات احلكـم     بيساو ومجهورية أفريقيا الوسطى ومايل يف أعقـاب          - الدستوري يف غينيا  
  .ستقرار يف تلك البلدانالم ااعدانب على ذلك من الدستورية وما ترت

وجرى تقدمي دعم مكثف لليمن يف جمال الوسـاطة للمـساعدة يف تنفيـذ عمليـة انتقـال  - ٢٩
ويف لبنان، واصلت األمـم املتحـدة دعـم. سلمي وتفاوضي للسلطة، ويف إطالق احلوار الوطين      

تيـسريوظـل   . رار والوحـدة الوطنيـة    اجلهود اليت تبذهلا السلطات للحفـاظ علـى األمـن واالسـتق           
عليا وآمل أن يفـضي اسـتئنافإحراز تقدم يف عملية السالم اإلسرائيلية الفلسطينية ميثل أولوية   

 ومل تثمــر. احملادثــات املباشــرة مــؤخرا إىل تــسوية ســلمية وإىل حــل يقــوم علــى وجــود دولــتني   
ــدول العربيــ     ــها املنظمــة مــع جامعــة ال ــيت بذلت ة مــن أجــل إهنــاء العنــف يفاجلهــود املــشتركة ال

يف مواجهــة شــيئا ُيــذكر اجلمهوريــة العربيــة الــسورية وإطــالق عمليــة تــؤدي إىل حــل سياســي  
املأزق السياسي املتواصل على أرض الواقع، ويف املنطقة ويف جملس األمن، فضال عـن التـصعيد

زاع يفـيـة للنـ   اجلهود الرامية إىل التخفيـف مـن اآلثـار اإلقليم         كذلك كانت   . فجعالعسكري امل 
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تـدفقل، مبا يف ذلك العبء الواقع على عاتق البلـدان اجملـاورة نتيجـة               ةسورياجلمهورية العربية ال  
  .نظرا لضخامة األزمةغري كافية الالجئني، 

 احلميدة للطرفني يف قـربص مـن أجـل التوصـل إىل تقدمي مساعيّ  ويف أوروبا، واصلتُ    - ٣٠
ــشاط    ــسوية شــاملة، ودعمــت بن ــضا ت ــوبمباحأي ــا وجن ــشأن جورجي ــة ب ــات جنيــف الدولي ث

ضــاعفنا و. القوقـاز، جنبــا إىل جنــب مــع االحتــاد األورويب ومنظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا 
 بـني اليونـان ومجهوريـة“لقضية االسم ”أيضا اجلهود الرامية إىل إجياد حل مقبول من الطرفني          

يف شـراكة وثيقـة مـععاملـة    ،مـة آسـيا، رعـت املنظ    وسـط   ويف  . مقدونيا اليوغوسالفية السابقة  
ويف أمريكـا اجلنوبيـة، حيـث أطلقـت. البنك الدويل، التعاون الوثيـق املتزايـد بـشأن إدارة امليـاه           

حمادثــــات ســــالم بــــني احلكومــــة الكولومبيــــة والقــــوات املــــسلحة الثوريــــة يف كولومبيــــا يف
  . ليات احلوار، دعمت األمم املتحدة مسامهة اجملتمع املدين من خالل آ٢٠١٢أغسطس /آب

  التحوالت الدميقراطية واالنتخابات  -  ٢  
بعــض األخطــار الــيت هــددت املكاســب الــيت حتققــت بــصعوبة يف جمــالكانــت هنــاك   - ٣١

علـى اجملتمـع املـدينوهـي أخطـار مشلـت فـرض قيـود      احلكم الـدميقراطي خـالل العـام املاضـي،       
وإين أحـث .يف مـصر وي  حدث بـشكل مأسـا    م الدستوري، كما    اوبعض االنتكاسات يف النظ   

مجيع األطراف على التركيز على إهناء العنف والتحريض، وتشجيع املـصاحلة الـشاملة للجميـع
أحرز تقـدم ملمـوس يف بعـض احلـاالت أيـضا، مثـلولكن . حقاً، وإعادة إرساء سيادة القانون    

 طائفــة وعرضـت املنظمــة تقـدمي الــدعم إىل عمليـات االنتقــال الـسياسي يف    . الـصومال وميامنــار 
  .واسعة من احلاالت

ــول   - ٣٢ ــذ أيل ــا يف٢٠١٢ســبتمرب /ومن ــات وإجراءه ــة التحــضري لالنتخاب ، دعمــت املنظم
ويف أفغانـستان،. ، بناء على طلبها أو بتفـويض مـن جملـس األمـن            من الدول األعضاء  دولة   ٥٥

يل النـاخبني،ساعدنا اللجنة االنتخابية املستقلة يف إصالح اإلطار القانوين االنتخايب، ويف تسج          
وأويل اهتمــام خــاص لتــأمني مــشاركة واســعة النطــاق بغــرض احليلولــة دون. وبنــاء القــدرات

احلرمــان مــن حــق التــصويت نتيجــة للتحــديات األمنيــة، ممــا يــؤدي إىل بنــاء الثقــة يف العمليــات 
ويف العــراق، واصــلت األمــم املتحــدة . ٢٠١٥ و ٢٠١٤االنتخابيــة املقــرر إجراؤهــا يف عــامي 

وأحـرز تقـدم كـبري.  املشورة التقنية للمفوضية العليـا املـستقلة لالنتخابـات وبنـاء قـدراهتا             تقدمي
  . مشاركة املرأة وإدماج األشخاص ذوي اإلعاقةبشأن 
ويف الصومال، دعمت املنظمة إعداد الصيغة النهائية للدستور املؤقت وتـشكيل برملـان  - ٣٣

يونيـه/ويف حزيـران  . سياسية اليت دامت مثاين سنوات    املرحلة االنتقالية ال  هي  فيدرايل جديد، لتنت  
، أنشئت بعثة جديدة تابعة لألمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل الصومال من أجل تقـدمي٢٠١٣
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الدعم السياسي واالستراتيجي إىل السلطات الصومالية أثناء عملها على تعزيز الـسالم واألمـن
. ٢٠١٦تخابـات الوطنيـة املقـرر إجراؤهـا يف عـام            وإنشاء هياكل فيدرالية جديـدة، متهيـدا لالن       

ــابعــض زمال أن ألســفومــن دواعــي ا  ــا لتلــك اجلهــوددفعــوا  يف األمــم املتحــدة  ئن ــاهتم مثن حي
وقـدمت بعثـة. زال شعب الصومال يعاين من مـستويات غـري مقبولـة مـن عـدم االسـتقرار                 وما

اجمللــس الــوطين االنتقــايل إىل األمــم املتحــدة للــدعم يف ليبيــا الــدعم لعمليــة تــسليم الــسلطة مــن  
دم الـدعم للعمليـةوإضـافة إىل ذلـك، قُـ      . ٢٠١٢أغسطس  /املؤمتر الوطين العام املنتخب يف آب     

الدستورية، والنتخابـات هيئـة صـياغة الدسـتور، والسـتمرار بنـاء وإصـالح مؤسـسات الدولـة
لثقـة بـني احلكومـةوساهم ممثلي اخلـاص لغـرب أفريقيـا يف تبديـد أجـواء عـدم ا           . الليبية اجلديدة 

ــات ــال التحــضريية لالنتخاب ــشأن األعم ــد ب ــن جدي ــات م ــدء احملادث ــا ويف ب واملعارضــة يف غيني
ــشريعية ــا، و. الت ــة يف آذار    يف كيني ــات العام ــيت ســبقت إجــراء االنتخاب ــرة ال مــارس /خــالل الفت
اتصاالت منتظمة مـع الزعمـاء الـسياسيني الرئيـسيني مـنعلى  األمم املتحدة   حافظت  ،  ٢٠١٣

األمم املتحدة اعتمـاد خريطـة طريـقبوروندي، يسَّرت   ويف  . أجل تعزيز احترام سيادة القانون    
وعــززت األمــم . ٢٠١٥شــاملة مــن أجــل التحــضري لالنتخابــات الرئاســية الــيت جتــرى يف عــام  

املتحدة أيضا، من خالل املـشاركة املـستمرة، احلـوار الـسياسي واملـصاحلة الوطنيـة يف كـل مـن
  .يف وميامناربنغالديش وملد

  حفظ السالم  -  ٣  
يشكل تعقد النـزاعات املعاصرة حتديات تـدخل يف صـميم اختـصاص عمليـات حفـظ  - ٣٤

فـظ الـسالم يف بيئـات متقلبـة وغـريحلفت املنظمة بنـشر بعثـات       ففي العام املاضي، كلّ   . السالم
. اسـية بعـد   أيـة تـسويات سي    كـن قـد حتققـت        حيث كانت األعمال القتاليـة دائـرة ومل ت         ،اتيةوم

ويف اجلمهوريـــة العربيـــة . جاريـــةويف بعـــض احلـــاالت، كانـــت عمليـــات مكافحـــة اإلرهـــاب 
 إىل احلـد مـن،السورية، أدى عدم إحراز تقدم حنو إجياد حل سياسي، وتكثيف العنف املـسلح   

 قدرة بعثة األمم املتحدة للمراقبة يف اجلمهورية العربية السورية على تنفيذ واليتها اليت مل جتـدد               
وقد انعكس تأثري احلالة يف ذلك البلد علـى عمليـات حفـظ الـسالم األخـرى. بعد أربعة أشهر  

وبينما متارس قوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشـتباك دورهـا اهلـام يف احلفـاظ علـى. يف املنطقة 
ــار املــربم بــني إســرائيل وســوريا عــام     ، فقــد قامــت بتعــديل عملياهتــا١٩٧٤وقــف إطــالق الن

واصلة تنفيـذ واليتـها مـع التقليـل إىل أدىن حـد مـن خطـر االشـتباكات اجلاريـة بـنيووضعها مل 
أعضاء القوات املسلحة التابعة للجمهورية العربيـة الـسورية واملعارضـة املـسلحة داخـل املنطقـة

 /ويف أيـار . ها يف جنـوب لبنـان  الفاصلة، وزادت قـوة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان مـن يقظتـ        
تعــددة األبعــاد لتحقيــق املأذن جملــس األمــن بنــشر بعثــة األمــم املتحــدة املتكاملــة  ، ٢٠١٣ مــايو
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ــايل املكلَّ  ــة،االســتقرار يف م ــة انتخابي ــدعم حــوار سياســي وطــين وعملي ــور، ب ــة أم ــة، يف مجل ف
ويف .  ومحايـة املـدنيني  ،وكذلك بسط سلطة الدولة، وحتقيق استقرار املراكز السكانية الرئيـسية     

 ٢٣الدميقراطيــة، أفــضى اســتيالء اجلماعــة املــسلحة املعروفــة باســم حركــة   مجهوريــة الكونغــو 
 ، إىل عودة املشاركة اإلقليميـة والدوليـة       ٢٠١٢نوفمرب  /مارس على غوما يف تشرين الثاين     /آذار

وأذن جملـس األمـن. أدى إىل توقيع أحد عشر بلدا على إطار السالم واألمن والتعـاون           وهو ما 
 بعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيـق االسـتقرار يف مجهوريـة الكونغـوبإنشاء لواء تدخل يف إطار    

ف، بــصفة اســتثنائية ودون أن يــشكل ذلــك ســابقة أو مــساسا مببــادئ حفــظكلّــمالدميقراطيــة 
السالم املتفق عليها، بالقيـام بعمليـات هجوميـة حمـددة اهلـدف بغيـة حتييـد اجلماعـات املـسلحة

  .ونزع سالحها
 )٢٠١٣ (٢٠٩٨ املعهــود هبــا إىل املنظمــة يف قــراري جملــس األمــن  وال تــشكل املهــام  - ٣٥
ــظ) ٢٠١٣ (٢١٠٠ و ــم املتحــدة حلف ــات األم ــورة يف عملي ــل ث ــا متث ــل إهن تطــورا فحــسب ب

يف جيـب أن يكـون      ألمم املتحدة   التابعني ل لقوة من جانب حفظة السالم      لاستخدام  فأي  . السالم
ويف . مــع القــانون اإلنــساين الــدويلاشــيا متمســياق عمليــة سياســية واضــحة أو اتفــاق سياســي و 

سيستمر سريان املبادئ األساسـية حلفـظ مجهورية الكونغو الدميقراطية ومايل ويف أماكن أخرى،     
السالم على أساس أن احلياد ال يعين احليدة يف مواجهـة الفظـائع، وال يعـين احلفـاظ علـى موافقـة

وعـالوة.  بعثـات األمـم املتحـدة لواليتـها        األطراف أن يتمكن املفسدون من احليلولـة دون تنفيـذ         
على ذلك، بينما تنتشر عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم يف سياقات جديـدة، مثـة حاجـة إىل
أدوات مناسبة ملعاجلة التهديدات اجلديدة أو املكثفة، مبـا يف ذلـك عناصـر متكـني القـوة وعناصـر

  .عالية يف جمايل املعلومات والتحليل وحتسني القيادة والتحكم، وأدوات أكثر ف،مضاعفتها
ــستقرة يف الــسنة  - ٣٦ ــري م ــظ الــسالم األخــرى حــاالت أمنيــة غ ــات حف وواجهــت عملي

بعثـة األمـم املتحـدة يف جنـوب الـسودان دعـم محايـة املـدنيني يف خـضمفقـد واصـلت     . املاضية
جنـازاتوبـالرغم مـن هـذه التحـديات، مت حتقيـق إ           . تصاعد العنـف الطـائفي يف واليـة جـونقلي         

وبـدعم مـن قـوة. الدسـتور مراجعـة  إمتـام التعـداد الـسكاين الـوطين و    من بينـها  سياسية انتقالية،   
األمم املتحدة األمنية املؤقتة ألبيي، ساهم تفعيل اآللية املـشتركة لرصـد احلـدود والتحقـق منـها

ات بــني  يف حتــسني العالقــ٢٠١٣مــارس /زوعة الــسالح يف آذارـواملنطقــة احلدوديــة اآلمنــة املنــ 
تطــور ديناميــات النـــزاع لالحتــاد أتــاح الــسودان، بويف دارفــور، . الــسودان وجنــوب الــسودان

التركيـز علـى املنـاطق الـيت تـشتد) يوناميد(األفريقي وعملية األمم املتحدة املختلطة يف دارفور        
. ةتخفيض احلـد األقـصى للقـوات والـشرط        القيام يف الوقت نفسه ب    فيها التهديدات األمنية، مع     

ومع ذلك، فإن تفاقم العنف يف بعـض أجـزاء دارفـور، مبـا يف ذلـك اسـتهداف القـوات التابعـة
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للعملية املختلطة، قد سلط الـضوء علـى احلاجـة إىل زيـادة قـدرة البعثـة علـى الـردع والتـصدي
  .لألخطار اليت هتدد املدنيني

ا يــــد احلجــــم املناســــب هلــــ   وبــــدأ عــــدد مــــن عمليــــات حفــــظ الــــسالم عمليــــة حتد        - ٣٧
 عامـا مـن وجـود قـائم علـى تكليـف مـن جملـس األمـن يف١٤وبعد  . االتدرجيي لقواهت  التخفيض أو

  ليــشيت، أجنــزت بعثــة األمــم املتحــدة األخــرية، وهــي بعثــة األمــم املتحــدة املتكاملــة يف- تيمــور
ليـشيت -  األمم املتحدة وتيمـور    أدبوست. ٢٠١٢ديسمرب  /ليشيت، واليتها يف كانون األول     - تيمور

 أدى ،ويف ليربيــا.  علــى التنميــة ومواصــلة بنــاء املؤســسات زاآلن مرحلــة جديــدة يف عالقتــهما تركــ
النجاح يف إجراء االنتخابات الثانية بعد انتهاء النـزاع إىل متكني املنظمة من البدء يف خفض العنـصر

سات الوطنيـةالعسكري لبعثة األمم املتحدة يف ليربيا مـع زيـادة وجـود الـشرطة لتعزيـز قـدرة املؤسـ                   
ن التقدم احملرز يف توطيد السالم يف كوت ديفـوار عمليـة األمـم، مكَّ كذلكو. املعنية بإنفاذ القانون  

األمـنأتـاح حتـسُّن     ويف هـاييت،    . ٢٠١٣املتحدة يف كوت ديفوار من سحب كتيبة واحدة يف عـام            
وإعـادةصر الـشرطة  العـسكري وعنـ  لبعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت خفـض العنـصر           
  .تركيز اجلهود على توطيد االستقرار السياسي وسيادة القانون

قدرة البعثات السياسية اخلاصة وبعثات حفظ السالم على تلبية االحتياجـاتُعززت  و  - ٣٨
احملددة للنساء واألطفال من خالل إيفاد مستشارات ونـشر مستـشارين يف جمـال محايـة الطفـل

قام ممثلّي اخلاصون بزيادة أنشطة الدعوة على الصعيد الـوطين مـن أجـلو. واالرتقاء بالتدريب 
مــن وبــدعم . بنــاء القــدرات وتعزيــز الوقايــة واالســتجابة، بوســائل مــن بينــها الرصــد واإلبــالغ 

عت حكومات كـل مـن مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة والـصومال وجنـوباألمم املتحدة، وقّ  
  . املتصلة بالنـزاع نتهاكات ضد األطفالالسودان وميامنار خطط عمل إلهناء اال

ــة، مثــل االحتــاد األفريقــي  - ٣٩ ــة ودون اإلقليمي وظلــت الــشراكات مــع املنظمــات اإلقليمي
 واالحتاد األورويب، ومنظمة حلف مشال األطلـسي، ومنظمـة معاهـدة األمـن اجلمـاعي، ملمحـاً                

مـع امتـداد العمليـات إىلوسيستمر ذلك   .  من مالمح جهود األمم املتحدة حلفظ السالم       مهماً
 االحتاد األفريقي على ختطيط عملياتـه يفةوواصلت األمم املتحدة دعم قدر    . البيئات املضطربة 

 مبا يف ذلك عن طريق مكتـب األمـم املتحـدة لـدى االحتـاد،جمال دعم السالم ونشرها وإدارهتا    
الــشرطة التــابعني  مــن أفــراد القــوات وأفــراد ١٧ ٧٠٠ ويف الــصومال، مت نــشر حنــو. األفريقــي

لبعثة االحتـاد األفريقـي يف الـصومال وتـوفري احتياجـاهتم بـدعم مـن املنظمـة مـن أجـل النـهوض
وقامت األمـم املتحـدة أيـضا بتـوفري التوجيـه واخلـربة التقنيـة ملفوضـية االحتـاد. بالسالم يف البلد  

جيهيـة وتدريبيـةاألفريقي بشأن تفعيل القـوة االحتياطيـة األفريقيـة وسـامهت يف وضـع مـواد تو                
ومما كـان جـديرا باملالحظـة بـصفة خاصـة موافقـة االحتـاد األورويب علـى خطـة عمـل. رئيسية
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لتعزيــز الــدعم الــذي يقدمــه إىل عمليــات األمــم املتحــدة حلفــظ الــسالم وتنــشيط جلنــة التوجيــه
  .األزماتاملعنية بإدارة املشتركة بني األمم املتحدة واالحتاد األورويب 

األمم املتحدة تعزيز آليات دعم عمليات حفـظ الـسالم، مبـا يف ذلـك وضـعوواصلت    - ٤٠
إطار للتوجيـه االسـتراتيجي للـشرطة الدوليـة ومعـايري عامـة للقـدرات لكتائـب املـشاة وضـباط

دخلت حتسينات علـى إطـار احلوكمـة واإلدارة اخلـاص باسـتراتيجية تقـدمي الـدعمأُُو. األركان
علــى ومؤشــرات األداء الرئيــسية الــيت يــشتمل عليهــا للمــساعدة امليــداين علــى الــصعيد العــاملي، 

واخنفـضت معـدالت الـشغور. كفالة تقدمي الدعم امليداين بصورة أسرع وأكثـر جـودة وفعاليـة    
 يف١٢,٦املتعلقة باملوظفني الدوليني يف عمليات حفظ السالم والبعثات الـسياسية اخلاصـة إىل              

  .٢٠٠٨ يف املائة يف عام ٣٣,٨ت تلك النسبة تبلغ بعد أن كان، ٢٠١٣مارس /املائة يف آذار

  بناء السالم  -  ٤  
 والطـابع، لتعدد مصادر عدم االستقرار، واخلطر البالغ الـذي يهـدد باالنتكـاس            إدراكاً  - ٤١

الطويل األجل لبناء السالم، حيدد تقريري إىل جملس األمن عن بنـاء الـسالم يف أعقـاب النــزاع
 ،، مــع التــشديد علــى أمهيــة إشــراك اجلميــع، وبنــاء املؤســسات  توجهــات جديــدة ذات أولويــة

صعوبة املهمة اليت تواجه جلنة بناء الـسالم وصـندوق بنـاءقد برزت   و. والدعم الدويل املستدام  
انتكاسـات كـبرية يف عـدة بلـدان،حبـدوث  السالم ومكتب دعم بنـاء الـسالم يف العـام املاضـي        

ومـع ذلـك، يف حـاالت أخـرى، متكنـت. بيـساو  - اوال سيما مجهورية أفريقيا الوسطى وغيني     
اللجنة والصندوق من النهوض بتوطيد السالم، وتقدمي الـدعم الـسياسي واملـايل الفعـال ملـشاركة

 ٣ ٩٢٨األحزاب السياسية يف االنتخابات يف سرياليون مشاركة سـلمية وفعالـة، ومتويـل تقاعـد                
 مركـز مـؤمتر شـركاء بورونـدي، ودعـم أول         من األفراد العسكريني يف غينيا، واملسامهة يف عقـد        

خدم صندوق بناء السالم أيـضا لـدعم عمليـة االنتقـال الـسياسيواسُت. للعدالة واألمن يف ليربيا   
 ، والنيجــر، ونيبــال، وقريغيزســتان،يف الفتــرات احلرجــة أو جهــود توطيــد الــسالم يف لــصومال

، وهـو أعلـى مبلـغ مجعـه٢٠١٢ مليـون دوالر يف عـام        ٨٠ومجع الصندوق أكثر مـن      . واليمن
  .٢٠٠٨منذ عام 

  تنمية أفريقيا  -جيم   
وميكـن عـزو ديناميتـها. يف الـسنة املاضـية يف جمـال التنميـة    كـبريا   قطعت أفريقيا شـوطا       - ٤٢

ــز ا  ــصادية إىل تعزي ــسياسية  حلوكمــة االقت ــصادية وال ــاخ هــا فــضال عــن حتــسُّ  فياالقت قطــاع ن من
جـنيب، وال سـيما مـن شـركاء أفريقيـا يف التنميـة اجلـددوزيادة تـدفقات رأس املـال األ      األعمال  
ــة وســطى. والناشــئني ــر وإجيــاد طبق وبينمــا أدت هــذه التطــورات إىل خفــض مــستويات الفق
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متـسارعة النمـو مـا زالـت القـارة تواجـه حتـديات كـبرية، إذ مل يكـن منوهـا االقتـصادي شــامال
رز بـشأن بعـض األهـداف اإلمنائيـةورغـم التقـدم الكـبري احملـ       . منصفا بدرجـة كافيـة     للجميع أو 
ع زالت مستويات الفقر وانعـدام األمـن الغـذائي والوفيـات النفاسـية ووفيـات الرضَّـ                 لأللفية، ما 

كمــا أن التحــديات الــيت تواجــه الــسالم واألمــن . وبطالــة الــشباب مرتفعــة بــشكل غــري مقبــول
  .مةهتدد آفاق التنمية املستدا واحلكم الرشيد وسيادة القانون والبيئة

وتعاونت املنظمة تعاونا وثيقا مع االحتاد األفريقي وبرناجمه للشراكة اجلديدة من أجـل  - ٤٣
البنيــة التحتيــة يف أفريقيــا، والربنــامج الــشامل لتنميــةنميــة تنميــة أفريقيــا، مبــا يف ذلــك برنــامج ت

ــا اعــات  واآلليــة األفريقيــة الســتعراض األقــران، وتعاونــت كــذلك مــع اجلم  ،الزراعــة يف أفريقي
قُـدمو. االقتصادية اإلقليمية األفريقية والدول األعضاء األفريقية على التـصدي هلـذه التحـديات       

 ،، وامليـاه والـصرف الـصحي      البنيـة التحتيـة   األمم املتحدة ملشاريع وبـرامج يف جمـاالت         من  دعم  
ن  ومحايـــة البيئـــة، وتكنولوجيـــا املعلومـــات واالتـــصاالت، والنقـــل، والزراعـــة واألمـــ،والطاقـــة

واعترافــا مــن األمــم املتحــدة بــالروابط القائمــة بــني الــسالم . الغــذائي، والدميقراطيــة واحلوكمــة
وواصـلت أيـضا دعـم االحتـاد. واألمن والتنمية االقتصادية، فقد اعتمـدت هنجـا متعـدد األبعـاد         

 األفريقي يف تنفيذ برنامج السنوات العشر لبناء القدرات يف جماالت حمددة هي الـسالم واألمـن               
ــة واملــصاحلة    ــة وحقــوق اإلنــسان والعدال ـــزاع والتنمي ويف احتفــاالت . والــتعمري بعــد انتــهاء الن

، رحبــُت٢٠١٣مــايو /الــذكرى الــسنوية اخلمــسني لالحتــاد األفريقــي الــيت أقيمــت يف أيــار       
  . يف أفريقيا وتعهدُت باستمرار دعم األمم املتحدة لتلك القارةالتحول ب

املناقــشات بــشأن خطــة التنميــة ملــا بعــد عــامة أن جتــسد كفالــوجيــري بــذل اجلهــود ل   - ٤٤
وحتقيقـا هلـذه الغايـة، عملـت األمـم املتحـدة. احتياجات أفريقيا وأولوياهتا  سيدا تاماً    جت ٢٠١٥

كــل مــن مــع مفوضــية االحتــاد األفريقــي ومــصرف التنميــة األفريقــي للبــدء يف مــشاورات علــى 
حـرز تقـدموأُ.  إىل موقـف أفريقـي مـشترك       الوطين واإلقليمي والقاري هبـدف التوصـل      الصعيد  

، ٦٦/٢٩٣يف قرار اجلمعيـة العامـة       الصادر به تكليف    أيضا بشأن إنشاء آلية رصد على النحو        
سـتعراض تنفيـذ مجيـعحيويـة ال  وتعتـرب هـذه اخلطـوة       . تلـك اآلليـة   وستوفر األمم املتحـدة أمانـة       

  .االلتزامات املتعهد هبا من أجل تنمية أفريقيا

  زيز ومحاية حقوق اإلنسانتع  -دال   
. وبرنـامج عمـل فيينـا     الـسنوية العـشرون لـصدور إعـالن          الذكرى   ٢٠١٣حتل يف عام      - ٤٥

 وكفالـة أن تكـوناإىل االلتـزام املتجـدد بالنـهوض مبـسؤولياهت        اجلهات املعنية   وإنين ألدعو مجيع    
أكيـد إمياهنـاوقـد أعـادت الـشعوب ت      . ، قـوال وفعـال    هلـذه املنظمـة   حقوق اإلنسان غاية رئيـسية      

حبقوق اإلنسان األساسية خالل العام املاضي، رافعة أصواهتا يف مجيع أحناء العامل مطالبـةً حبريـة
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. الكرميــةالتعــبري، والعدالــة، واملــساءلة، وإهنــاء الفــساد وســوء احلكــم، والعمــل الالئــق، واحليــاة 
م املتحــدة وفعلــت الــشعوب ذلــك عــن طريــق االحتجــاج الــسلمي، والتفاعــل مــع آليــات األمــ 

وإنـين ألحـث. ٢٠١٥حلقوق اإلنسان، ومن خالل املشاورات بشأن خطة التنمية ملا بعد عام     
كفالــة هنوضــها مبــسؤولياهتا املتعلقــةعلــى ماع لتلــك األصــوات وتســاالالــدول األعــضاء علــى 

وقـد قويـت قـدرتنا علـى. الفعـل علـى   حبقوق اإلنسان، وأحثهـا ال علـى اإلنـصات فقـط وإمنـا              
التصديق العاشر الذي طـال انتظـاره علـى الربوتوكـول االختيـاريبصوات األفراد   اإلنصات أل 

امللحق بالعهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة، ومـن مث بـدء نفـاذ
وبعـد سـبعة وثالثـني.  لتلقـي الـشكاوى الفرديـة      اتالربوتوكول الذي يـنص علـى إجـراء       ذلك  

حلقوق املدنيـة الـسياسية،اخلاص بـا توكول املقابل امللحق بالعهد الدويل     عاما من بدء نفاذ الربو    
ومع ذلك، شهد العام املاضـي حـاالت كـثرية تعبِّـر عـن. يأيت هذا اإلجناز ُمشكِّال عالمة فارقة     

 واجه كـلٌ مـن هيئـات اجملتمـع املـدين، واملـدافعني عـن حقـوق اإلنـسان،فقد :االجتاه العكسي 
ــا،واملهــاجرين ــبري وتكــوين،ت واألقلي ــة التع ــى حقــوقهم يف حري ــدة عل ــودا متزاي  ضــغوطا وقي

  .اجلمعيات والتجمع
. املنـصرم وأعادت الدول األعـضاء أيـضا تأكيـد التزامـات ومبـادئ هامـة خـالل العـام                  - ٤٦
 ٢٠١٢سـبتمرب   /يف اجلمعيـة العامـة يف أيلـول       الـيت ُعقـدت     في جلـسات التحـاور غـري الرمسـي          ف

امســة ويف الوقــت املناســب يف ســياق املــسؤولية عــن احلمايــة، ويفبــشأن االســتجابة بطريقــة ح
 بــشأن منــع٢٠١٣مــارس  / الــذي اعتمــده جملــس حقــوق اإلنــسان يف آذار    ٢٢/٢٢القــرار 
الـسكانبـشأن محايـة     اجلماعية، أقرت الدول األعضاء بااللتزامات الواقعة على عاتقهـا           اإلبادة

ويف . من جرمية اإلبادة اجلماعية، وجـرائم احلـرب، والـتطهري العرقـي، واجلـرائم ضـد اإلنـسانية              
سـبتمرب/يف أيلـول  الـذي ُعقـد     االجتماع الرفيع املستوى للجمعية العامـة بـشأن سـيادة القـانون             

، التزمت الـدول األعـضاء أيـضا بكفالـة عـدم الـسماح بـإفالت املـسؤولني عـن جـرائم٢٠١٢
ادة اجلماعيــة وجــرائم احلــرب واجلــرائم املرتكبـة ضــد اإلنــسانية أو عــن انتــهاكات القــانوناإلبـ 

أيـضا وشهد العـام  . اإلنساين الدويل واالنتهاكات اجلسيمة لقانون حقوق اإلنسان من العقاب        
ويظـل التنفيـذ الفعـال. النهوض قدما بعملية تعزيز معاهدات حقوق اإلنسان احلكومية الدولية        

ــعلــصكوك األ ــسان ومن ــز حقــوق اإلن ــسان ضــروريا مــن أجــل تعزي ــم املتحــدة حلقــوق اإلن م
  . ونزاهتهأحث الدول األعضاء على كفالة فعالية النظامإين و. االنتهاكات

ففـي.  أننا، على الرغم من هـذه االلتزامـات، قـد خيبنـا آمـال الكـثريين                يؤسفينلكن  و  - ٤٧
ــة الــ    ــة العربي ــا الوســطى، واجلمهوري ــة أفريقي ــة،مجهوري ــة الكونغــو الدميقراطي سورية، ومجهوري

وسـعت هيئـات. ارُتكبت انتهاكات جسيمة وهائلـة حلقـوق اإلنـسان        وأماكن أخرى،   ومايل،  
باالســتعانة ، للتــصرف فــوراًاألمــم املتحــدة إىل تزويــد الــدول األعــضاء باملعلومــات الــضرورية  
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 ةمـم املتحـدة الـسامي     وأرسـلت مفوضـة األ    . التحقيق وغريها من بعثـات تقـصي احلقـائق        بلجان  
حلقوق اإلنسان سلسلة من البعثـات إىل مـايل والبلـدان اجملـاورة مـن أجـل مجـع املعلومـات عـن

عـدد الـضحايا يف اجلمهوريـةتـضمنت   ونشرت املفوضة السامية دراسة     . حالة حقوق اإلنسان  
ــن آذار   ــسورية م ــة ال ــارس /العربي ــسان٢٠١١م ــل / إىل ني ــدمت إحاطــات إىل. ٢٠١٣أبري وق

 جملــس حقــوق اإلنــسان مــدَّدو.  األمــن خــالل العــام املاضــي أكثــر مــن أي وقــت مــضىجملــس
وأنـشأ اجمللـس بعثـة لتقـصي. جلنة التحقيق بشأن اجلمهورية العربية السورية للمرة الثالثـة     والية

فيمــا يتعلــق بــاحلقوق املــستوطنات اإلســرائيلية إقامــة احلقــائق للتحقيــق يف اآلثــار املترتبــة علــى  
املدنية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية للشعب الفلـسطيين يف مجيـع أحنـاء األرضالسياسية و 

جلنـة تقـصي حقـائق جلمهوريـةأنشأ اجمللـس أيـضا      الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، و      
ــة   ــشعبية الدميقراطي ــا ال ــقكــذلك . كوري ــدة تتعل ــات جدي ــسان والي ــوق اإلن ــس حق ــشأ جمل أن

يتريـــا وبـــيالروس ومـــايل، ووافـــق علـــى مبـــادرات حلمايـــة الـــصحفينيبـــإجراءات خاصـــة إلر
يتعـاملونوتظـل أيـضا حـاالت االنتقـام مـن األشـخاص الـذين        . واملدافعني عن حقوق اإلنسان   

آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان والقيود على التمتع باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـةمع  
  .مثار قلق بالغوالثقافية 

األمــم املتحــدة، اتُّخــذت خطــوات هامــة مــن أجــل إدمــاج وتعمــيممنظومــة ل وداخــ  - ٤٨
مبراعـاة نـدعمهم    نمراعاة حقوق اإلنسان يف مجيع أنـشطتنا وإلـزام موظفينـا واألشـخاص الـذي              

إىل كفالة االسترشاد مبعـايري ومبـادئ حقـوقاجلهات املعنية   وقد دعوت   . املعايري املمكنة أعلى  
دعـوت الـدول األعـضاء إىلو،  ٢٠١٥يات وأهداف ما بعـد عـام        اإلنسان الدولية يف وضع غا    

. األمـم املتحـدة  نطـاق  الـسياسات علـى   عمليـة وضـع   حقـوق اإلنـسان معـامل    تـشكل  كفالة أن   
. القدرات واملسؤوليات يف مكاتب املنسقني املقـيمني واألفرقـة القطريـة          لتعزيز  واتُّخذت تدابري   

يــة الواجبــة يف مراعــاة حقــوق اإلنــسان عنــد وُنــشرت علــى الــدول األعــضاء سياســة بــذل العنا
تقدمي دعم األمم املتحدة إىل قوات أمنية غـري تابعـة لألمـم املتحـدة، وُنفِّـذت هـذه الـسياسة يف

 سياســة جديــدة ٢٠١٢ديــسمرب /وقــد أقــررُت يف كــانون األول.  مــن احلــاالتةواســعطائفــة 
املبـادئتبـّين  اإلنسان، قوق التأكد من عدم ارتكاب موظفي األمم املتحدة انتهاكات حل    بشأن  

إىل كفالــة فحـص مجيـع املــوظفني للتأكـد مـن عــدمهبـا  واملنهجيـة الـيت ستـسعى األمانــة العامـة     
  .ارتكاهبم انتهاكات للقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين

  التنسيق الفعال جلهود املساعدة اإلنسانية  -هاء   
ين للكـوارث الطبيعيـة والكـوارث النامجـة عـن األنـشطة البـشريةاإلنسالقد كان األثر      - ٤٩

. خالل العام املاضي اختبارا جديـدا لقـدرة اجلهـات الفاعلـة الوطنيـة والدوليـة علـى االسـتجابة             
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وجــرى تــذكرينا جمــددا بأمهيــة االلتــزام باملبــادئ اإلنــسانية، والوصــول يف الوقــت املناســب إىل
وشـهدنا تكثيفـا لـبعض الرتاعـات املـسلحة. أفـضل للمـدنيني   السكان املتضررين، وتوفري محاية     

التشرد على الصعيد العاملي أكـربأصبح  و. الداخلية على حنو أدى إىل تشريد املاليني من الناس        
واتــسمت اآلثــار اإلنــسانية .  عامــا٢٠حاليــا ممــا كــان عليــه يف أي وقــت مــضى خــالل زهــاء   

وشــهدت نفــس الفتــرة أيــضا أكثــر مــن .  بالغــةللقتــال يف اجلمهوريــة العربيــة الــسورية خبطــورة
أعاصــري وفيــضانات وحــاالت جفــاف وزالزل، أودت حبيــاةمــن بينــها  كارثــة طبيعيــة، ٣٠٠
  قيمتـها   ماليني شخص وتسبَّبت يف أضرار اقتـصادية بلغـت         ١٠٦إنسان وتضرر منها     ٩ ٣٠٠
فيهــا خــسائر  توكانــت هــذه هــي الــسنة الثالثــة علــى التــوايل الــيت جتــاوز. بليــون دوالر ١٣٨

  . بليون دوالر١٠٠الكوارث االقتصادية 
 باليـني  ٨,٧، وجهت األمم املتحدة وشركاؤها نـداًء مـن أجـل مجـع      ٢٠١٢ويف عام     - ٥٠

للنـداءاتاملخـصص   وكـان التمويـل     .  بلـدا  ١٦ مليون شخص يعيشون يف      ٥١دوالر ملساعدة   
 مـن حيـث القيمـة الدوالريـة٢٠١١ مماثال ملا كان عليه يف عام        ٢٠١٢املوحدة والعاجلة لعام    

مــن  أقــل بكــثري ه كــان، ولكنــ) يف املائــة٦٣(االحتياجــات وكنــسبة مــن ) دوالرباليــني  ٥,٣(
دوالر باليـــــني  ٧,٠ (٢٠١٠  و٢٠٠٩يف عـــــامي التمويـــــل املخـــــصص لتلـــــك النـــــداءات 

متـويال مقـدماوتلقى الصندوق املركزي ملواجهة الطـوارئ       ).  دوالر على التوايل   باليني ٧,٢ و
  .مليون دوالر ٤٢٧ قدره ٢٠١٢ن اجلهات املاحنة لعام م

تفـاوت، و احلـضري مثل النمو الـسكاين، والتوسـع       الرئيسية،  وتشري االجتاهات العاملية      - ٥١
النمو االقتصادي، وتزايد الالمساواة، وعمليات االنتقـال الـسياسي املفاجئـة أو املطولـة، وتغـري

وقـد دفعـت بالفعـل آثـار الكـوارث. التزايـد تمر يف   سيـس املناخ، إىل أن عبء العمـل اإلنـساين         
على التنمية الوطنية واإلقليمية وعلى النمو االقتصادي الكثري من احلكومات إىل تعزيـز القـدرة

ــى إدارة الكــوارث  ــة عل ــضا اســتخدام  . الوطني ــد أي ــضررين مــن حــاالتويتزاي األشــخاص املت
ماس املوارد مـن جمتمعـاهتم احملليـة وجرياهنـملتكنولوجيا للتعبري عن احتياجاهتم، واللت لالطوارئ  

العمل اإلنساين أن تسخر التكنولوجيا من أجـلجمال  وميكن للجهات الفاعلة يف     . وحكوماهتم
حـْصر املخـاطرتوزيع املساعدات بشكل أسرع وأكثـر فعاليـة مـن حيـث التكلفـة، ومـن أجـل                   

كــار يف هــذا القطــاع وســيكون مــن الــضروري دعــم االبت. حتــسني التنــسيق والتخطــيطهبــدف 
  .ر املنظمات اإلنسانية الفرص اليت ميكن للتكنولوجيا توفريهاوسيتعني أن تسخِّ

ــة يف       - ٥٢ ــات الفاعل ــضاء واجله ــدول األع ــزال ال ــال وال ت ــدر علــىجم ــساين أق ــل اإلن العم
األمــم جعلــت وإقــرارا بــذلك، . هلــاالتأهــب االســتجابة لألزمــات منــها علــى منــع وقوعهــا أو  

 ٢٠١٢برنــامج العمــل اإلنــساين لعــام الــصمود حتتــل مركــز الــصدارة يف قــدرة علــى املتحــدة ال
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اإلمنائيـة مـن أجـل إدارةالوكـاالت   بـني الوكـاالت اإلنـسانية و      توثيق التعاون   من خالل   وذلك  
زيــادة أوجــه التــآزر بــني احلــد مــن خمــاطرســتلزم و. املخــاطر ومعاجلــة أوجــه الــضعف الكامنــة 

  .آثار تغري املناخ والتكيُّف معهمن تخفيف الب هلا، وجهود الكوارث، مبا يف ذلك التأه
وبالنظر إىل املـشهد اإلنـساين املـتغري، جيـب علينـا أن نواصـل تكييـف وحتـديث النظـام  - ٥٣

 مجيـعللعمل املـشترك، وحبيـث نـربط وُنـشرك    أكثر مشوال وقابلية  حبيث جنعله   اإلنساين الدويل،   
 يف اجلوانـب املختلفـة للتأهـب والتـصدي والقـدرة علـىاجلهات الفاعلة القـادرة علـى اإلسـهام    

وعلينــا أن نركِّــز بــشكل أكــرب علــى األدلــة. والتعــايف، والراغبــة يف هــذا اإلســهام   الــصمود 
وجيـب. على تعزيز القـدرات، خـصوصا علـى الـصعيد احمللـي         كذلك  واالبتكار والشراكات، و  

لتحـضريية جاريـة لعقـد مـؤمتر قمـةواألعمـال ا  . عمل املزيد من أجل إشـراك البلـدان املتـضررة         
ــسانية يف عــام    ــام  ٢٠١٥عــاملي للمــساعدة اإلن ــتغرية، ٢٠١٦أو ع ــة امل مــن أجــل رصــد البيئ

  .املستقبليةواالتفاق على كيفية التكيُّف، وجعل العمل اإلنساين مالئما للتحديات 

  تعزيز العدالة والقانون الدويل  -واو   
أكـدفقـد   . العدالـة والقـانون الـدويل     فيما يتعلق بتعزيـز     كان العام املاضي عالمة فارقة        - ٥٤

إعالن االجتماع الرفيع املستوى للجمعية العامة بشأن سـيادة القـانون علـى الـصعيدين الـوطين
ــول   ــد يف أيل ــدويل، املعتم ــبتمرب /وال ــع األشــخاص٢٠١٢س ــين أن مجي ــانون تع ــيادة الق ، أن س

ا فيهـا الـدول نفـسها، جيـب أن حياسـبوا وفقـاواملؤسسات والكيانات، العامة واخلاصة منها، مب     
هلم احلـق يف أن يتمتعـوا حبمايـة القـانون دومنـا متييـز علـى قـدمأن  لقوانني عادلة نزيهة منصفة و    

الـدعائمنطـاق  ورسخ اإلعـالن أيـضا مركزيـة سـيادة القـانون يف عمـل املنظمـة علـى                 . املساواة
  .وق اإلنسانم واألمن، والتنمية، وحقالثالث املتمثلة يف السال

مـندولـة    ١٥٠األمـم املتحـدة املـساعدة يف جمـال سـيادة القـانون ألكثـر مـن                  قدمت  و  - ٥٥
واحملـاكم املدعومـةاملخصصة  من خالل احملاكم    اصلنا،  وو. الدول األعضاء خالل العام املاضي    

تمـاممن األمـم املتحـدة، العمـل اهلـام املتمثـل يف تعزيـز املـساءلة عـن اجلـرائم اخلطـرية حمـل االه                        
وقد وجهت احملكمة اخلاصة بلبنـان االهتـام إىل أربعـة أفـراد ُيـزعم تـورطهم يف اهلجـوم. الدويل

 شخـصا آخـرين، وأصـدرت٢٢ الذي أودى حبياة رئيس وزراء لبنان السابق رفيق احلريري و         
وملــا كانــت اجلهــود الراميــة إىل حتديــد أمــاكن املتــهمني األربعــة. أوامــر بإلقــاء القــبض علــيهم 

بض عليهم مل ُتكلَّل بالنجاح حىت اآلن، فإن احملكمـة اخلاصـة سـوف تـشرع يف حماكمتـهموالق
ــة يف العمــل    . غيابيــا إغــالق عنــد وســتبدأ حمكمــة ســرياليون اخلاصــة لتــصريف األعمــال املتبقي

وتباشــر الــدوائر االســتثنائية يف احملــاكم الكمبوديــة العمــل يف حماكمــة ثانيــة،. احملكمــة اخلاصــة
  بيــد أن.مــن القــادة الكبــار األربعــة لنظــام اخلمــري احلمــر البــاقني علــى قيــد احليــاة تــشمل اثــنني 
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ومـــن . القــضائية كــبرية قـــد تعرقــل اإلجـــراءات   متويليـــة حتــديات  تواجـــه الــدوائر االســتثنائية   
ــدوائر ــدعم ال ــا ب ــدول األعــضاء بالتزاماهت ــا وال ــة كمبودي ــضروري أن تفــي كــلٌ مــن حكوم ال

القـضايااالنتهاء من   كمتان الدوليتان ليوغوسالفيا السابقة ورواندا من       واقتربت احمل . االستثنائية
ــائيتنياملعروضــة  ــة للمحكمــتني اجلن ــة لتــصريف األعمــال املتبقي ــة الدولي عليهمــا، وبــدأت اآللي

ــه /عملياهتــا يف أروشــا يف متــوز  ــه / ويف الهــاي يف متــوز ٢٠١٢يولي ــة. ٢٠١٣يولي ومــن األمهي
ــة الدول   ــسم العدال ــانمبكــان أن تت ــا بوصــفها كــذلك، إذا ك ــام، وأن ُينظــر إليه ــاد الت ــة باحلي ي

  .تتحقق متاماًاملتعلقة باملصاحلة أن ملقاصدها 
اتفـاق العالقـة بـنيعمـال ب   األمم املتحدة التعاون مع احملكمة اجلنائية الدوليـة          واصلتو  - ٥٦

عديالتـه،وقد شجعُت الدول األعضاء علـى التـصديق علـى نظـام رومـا األساسـي وت                . الكيانني
وعملُت عن كثب مع االحتاد األفريقي على تشجيع مجيع أعضائه علـى قبـول احملكمـة اجلنائيـة

 دولـة طـرف١٢٢وتوجـد حاليـا   . الدولية بوصفها حجر الزاوية لنظام العدالة اجلنائيـة الدوليـة       
. دول علـى التعـديل املتعلـق جبرميـة العـدوان     صدق سـْبع مـن تلـك الـ    و. يف نظام روما األساسي   
التقرير، فتح املدعي العام حتقيقـات يف جـرائم احلـرب يف مـايل، وهـيذا  ويف الفترة املشمولة هب   

ــة    ــسبة للمحكم ــة بالن ــة الثامن ــة القطري ــات. احلال ــع عملي ــشاورات م ــام م ــدعي الع وأجــرى امل
يونيــه /وأبرمــت يف حزيــران. ومكاتــب األمــم املتحــدة يف مــايل، وتلقــى منــها معلومــات أوليــة  

. لى صعيد احملكمة ككل بني عملية األمم املتحـدة يف كـوت ديفـوار واحملكمـة    مذكرة تفاهم ع  
وقدمت املنظمة الدعم اللوجسيت وغريه من أشـكال الـدعم للمحكمـة بقـدر اتـساق ذلـك مـع

  .والية هذه العملية أو تلك أو هذا املكتب أو ذاك من عمليات ومكاتب األمم املتحدة

  نزع السالح  -زاي   
ومع ذلـك، ال توجـد. ع السالح النووي وعدم انتشاره يف مقدمة أولوياتنا       يزال نز  ال  - ٥٧

أي مفاوضات بشأن نزع السالح، وال معاهدة للمواد االنشطارية، ومل تدخل معاهـدة احلظـر
األطراف يف معاهدة عدم االنتـشار النـوويبينما تؤكد و. الشامل للتجارب النووية حيز النفاذ 

ــرت   ــسانية ل ــاد اإلن ــى األبع ــده يفعل ــذي صــدر تكليــف بعق ــؤمتر ال ــإن امل ــووي، ف ــسالح الن ع ال
 بشأن إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية وغريها من أسـلحة الـدمار الـشامل٢٠١٢ عام

إضـافة إىل ذلـك، أعلنـت مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـةو. مل ُيعقـد  يف الشرق األوسـط     
أيـضاتـزال احملادثـات مـستمرة        وال. ٢٠١٣فربايـر   /عن إجراء جتربتها النوويـة الثالثـة يف شـباط         

ــة إيــران اإلســالمية بالتزاماهتــا مبوجــب قــرارات جملــس األمــنضــرورة أن تفــي بــشأن  مجهوري
  .الصلة ذات
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املـأزق الـذي يعتـرض سـبيل مـؤمتر نـزعتواجهـه منظمتنـا هـو       والتحدي األكرب الـذي       - ٥٨
ادة القانون يف جمال نـزع الـسالح إذا كـانبسيالنهوض حقا   ميكن هلذه املنظمة     الإذ  . السالح

املنتدى الوحيد املتعدد األطراف يف العامل املعين بالتفاوض بـشأن نـزع الـسالح غـري قـادر حـىت
لذا ما زلت أحث أعضاءه على إهنـاء حالـة اجلمـود هـذه. على اعتماد برنامج عمل موضوعي    

أنـشأت اجلمعيـةولقـد   .  بواليتـه  أي زيادة أخرى يف تآكـل قدرتـه علـى الوفـاء           وجتنيب املنتدى   
، لبحـث سـبل دفـع٢٠١٣العامة الفريق العامل املفتوح باب العـضوية، الـذي اجتمـع يف عـام               

وسوف يركز فريق خرباء حكـوميني. ماُدمفاوضات نزع السالح النووي املتعددة األطراف قُ      
ميـنح عمـل هـذهورمبـا   . يف القريب العاجل على وضع معاهدة لوقف إنتـاج املـواد االنـشطارية            

  .األفرقة املؤمتر زمخا جديدا
وما زلت أشـعر بقلـق بـالغ إزاء االدعـاءات الـيت تفيـد باسـتخدام أسـلحة كيميائيـة يف  - ٥٩

لذا أنشأت بعثة تابعة لألمم املتحدة للتحقيق يف تلـك االدعـاءات،. اجلمهورية العربية السورية  
 إىل اجلمهوريـة الفريـق  ل البعثـة، سـافر    وبعد قبـول احلكومـة الـسورية لإلجـراءات الالزمـة لعمـ            

 ونوقــشت .العــسلخــان يف عنــها، مبــا يف ذلــك املبلــغ العربيــة الــسورية للتحقيــق يف احلــوادث  
وشددت أيضا على مـسؤولية احلكومـة الـسورية. دعاءات األخرى وما يتصل هبا من مواقع      اال

  .عن ضمان سالمة وأمن أى أسلحة كيميائية وما يتصل هبا من مواد
مـا بـني: أما اآلثار املترتبة علـى االجتـار غـري املـنظم باألسـلحة التقليديـة فهـى مأسـاوية                - ٦٠

جلرميـة أو العنـف، ومـا يـنجم عـن ذلـك مـن معانـاةاقمع وحشي، ونزاعات مسلحة، وتفـشي       
 بأغلبيـــة كاســـحة مـــن ٢٠١٣أبريـــل / نيـــسان٢وقـــد اعتمـــدت اجلمعيـــة العامـــة يف . إنـــسانية

وســتزيد املعاهــدة مــن . ألســلحة، ممــا يعــد إجنــازا دبلوماســيا تارخييــا األصــوات معاهــدة جتــارة ا
وستكون أداة جديـدة قويـة ملنـع انتـهاكات. صعوبة تسرب األسلحة إىل السوق غري املشروعة     

  . حقوق اإلنسان أو انتهاكات القانون اإلنساين الدويل
 املــساعدة يف وتــستجيب األمــم املتحــدة للطلبــات املقدمــة مــن الــدول األعــضاء بــشأن   - ٦١

وتساعد مراكزها اإلقليمية للسالم ونزع السالح يف تدابري بنـاء. تنفيذ معاهدات نزع السالح   
القدرات ملنع االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسـلحة اخلفيفـة، مـع مـساعدة الـدول

 بـشأن)٢٠٠٤ (١٥٤٠أيـضا يف تنفيـذ قـرار جملـس األمـن            اجلهات املعنية الرئيـسية     األعضاء و 
  .انتشار أسلحة الدمار الشامل وحيازهتا من جانب اجلهات الفاعلة من غري الدول
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  مراقبة املخدرات ومنع اجلرمية ومكافحة اإلرهاب الدويل جبميع أشكاله ومظاهره  -حاء   
سلطت أحداث العام املاضي مزيدا من الضوء علـى األثـر املـدمر للجرميـة املنظمـةلقد    - ٦٢

الـيت تواجههـااملتأصـلة    وعلـى الـصعوبات      ،درات علـى الـسالم واألمـن والتنميـة        واالجتار باملخـ  
ووسـط آسـياويف غرب أفريقيا    . ذه التهديدات هلاألمم املتحدة وشركاؤها يف التصدي بفعالية       

وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، حـدث حتـول عميـق يف طبيعـة التهديـدات واعتـراف
وهى ال تزال تواجـه. مناطق أخرى أيضا، مثل أوروبا، هبذه التطورات      وتأثرت  . متزايد بأثرها 

  .عرض وطلب املخدرات، وإنتاجها، واالجتار هباحتديات نامجة عن 
الدول األعضاء إىل األمم املتحدة كى متارس دورها القيادي يف التـصدي هلـذهزاد توجه   و  - ٦٣

وات لتحسني اسـتجابتها، واتبعـت هنجـاوخالل العام املاضي، اختذت املنظمة عدة خط      . التحديات
متوازنا ومتكامال يف مراقبـة املخـدرات ومكافحـة اجلرميـة مـع مـساعدة الـدول األعـضاء علـى تلبيـة

ــن      ــسالم واألم ــصحة، وال ــة، وال ــسان، والتنمي ــوق اإلن ــة حق ــة، ومحاي خــذت واُت. احلاجــة إىل العدال
دود املـشتركة، والتـدابري الـيت تعـاجل االجتـارمبادرات ملنع االجتار غري املشروع، مثل التعاون عرب احل        

اجلويـة، وإجـراء تقييمـات للتهديـدات اإلقليميـةالطـرق  عن طريق املوانئ البحرية، واملوانئ اجلافـة و       
  .الصلة كأساس للربجمة اإلمنائية املدركة ملخاطر اجلرمية يف املناطق ذات

سـتعقداملخـدرات العامليـة الـيت       لة  بشأن مـشك  ومتثل الدورة االستثنائية للجمعية العامة        - ٦٤
.  فرصة الستكشاف سبل جديدة ملعاجلة مـشكلة املخـدرات الـيت تـزداد تفاقمـا              ٢٠١٦يف عام   

فبينمـا تظـل سياسـة املراقبـة الدوليـة للمخـدرات. ٢٠١٦ومع ذلك، ينبغي أال ننتظر حىت عام   
كفالة عدم إمهال هـذهمن اختصاص الدول األعضاء، ميكن لألمم املتحدة أن توفر منربا هاما ل           

مـشاكل تتـصل بـاألمن والعدالـةانبثقت  وعلى سبيل املثال،    . املسائل يف املناقشات ذات الصلة    
مــن البلــدان املتوســطةلــدى العديــد  كمــصدر قلــق كــبري  ٢٠١٥يف مــشاورات مــا بعــد عــام  

  .يقتصر على احلكومات، بل يشمل أعدادا كبرية من املواطنني الدخل، وهو قلق ال
واصــلت األمــم املتحــدة مــساعدة الــدول األعــضاء يف بنــاء قــدراهتا علــى االســتجابة،و  - ٦٥

ــذها       ــة وتنفي ــة الدولي ــصكوك القانوني ــى ال ــصديق عل ــها الت ــشمل هــذه. بطــرق شــىت مــن بين وت
 صكا قانونيا دوليا ملكافحة اإلرهاب، فضال عن اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة١٨الصكوك  

وأصـبحت عـشرة بلـدان وأقـاليم إضـافية أطرافـا يف. دولـة طرفـا    ١٦٦الفساد، اليت تضم اآلن     
واسـتمر العمـل. اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية خالل الـسنة املاضـية         

أيضا علـى بنـاء قـدرات الـدول األعـضاء علـى تنفيـذ مجيـع الركـائز األربـع السـتراتيجية األمـم
 رفيـع املـستوىا، ترأست اجتماع  ٢٠١٢سبتمرب  /ويف أيلول . هاباملتحدة العاملية ملكافحة اإلر   
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مبكافحة اإلرهاب النووي، مع التركيز على تعزيز اإلطار القـانوين، شـارك فيـه أكثـر مـنمعنيا  
وكــان اهلــدف هــو مــساعدة الــدول األعــضاء يف تنفيــذ التزاماهتــا الدوليــة.  دولــة عــضوا١٣٠

ــووي وت مبكافحــة خطــر  املتعلقــة  ــووي اإلرهــاب الن ــز األمــن الن وركــزت كيانــات األمــم. عزي
املتحدة أيضا على منع إساءة استعمال اإلنترنت ألغراض اإلرهـاب، وحبـث الـسبل الـيت ميكـن

. للمنظمة أن تدعم الدول األعضاء يف اجلوانب القانونية والتقنية واملتعلقـة باخلطـاب املـضاد      هبا  
املتصلة باجلرمية املنظمة واالجتـار باملخـدراتحجم التهديدات العاملية القائمة واملستجدة يعين  و

ــضافر اجلهــود  واإلرهــاب  ــادة ت ــةفهــذه املــسائل تتطلــب  . أن مثــة حاجــة إىل زي اســتجابة متكامل
  .ومتعددة التخصصات تشمل األمن والتنمية واحلكم الرشيد وحقوق اإلنسان وسيادة القانون
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  الفصل الثالث
  تعزيز املنظمة  

علـى األمـمتـؤدي إىل زيـادة املطالـب        ية السريعة التغري املشار إليهـا آنفـا         البيئة العامل إن    - ٦٦
وجيب علـى األمـم املتحـدة أن تتكيـف كـى تـنجح.  هلا ص املوارد املتاحة  املتحدة، حىت مع تقلُّ   

وحتقيقـا لتلـك الغايـة، واصـلت مـنح األولويـة للجهـود الراميـة إىل قيـام منظمـة. يف أداء عملها  
ة للمــساءلة وقــادرة علــى األداء وفقــا ألعلــى املعــايري مــع تقليــل التكــاليفعامليــة عــصرية وقابلــ

اإلمكانــات الكاملــةاإلداريــة وتكــاليف الــدعم، وترشــيد اإلجــراءات وتبــسيطها، وتــسخري       
  .وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالتللشراكات 

ادرة علـىوجيـب أن تكـون املنظمـة قـ    . على الدوام أمثن أصول املنظمـة    هم  واملوظفون    - ٦٧
ويهـدف. تطوير ونشر أنسب املـوظفني وأكثـرهم كفـاءة كلمـا وأينمـا ظهـرت احلاجـة إلـيهم                  

إطار التنقـل والتطـوير الـوظيفي الـذي جيـري حاليـا النظـر فيـه مـن جانـب الـدول األعـضاء إىل
علــى تعزيــز مهــارات وقــدرات مــوظفي املنظمــة ومــساعدهتا علــى حتــسني إدارة قوهتــا العاملــة    

 ، وقد رحبت الدول األعضاء بالتزامي هبـذا النـهج وطلبـت مزيـدا مـن املعلومـات                 .صعيد العامل 
أتطلع قـدما إىل صـدور قـرار مـن اجلمعيـة العامـةإين  و. سأقدمها خالل الدورة الثامنة والستني    

إضــافة إىل ذلــك، ولكفالــة تزويــد املــوظفني بأحــدث املعــارفو. ٢٠١٣هبــذا الــشأن يف عــام 
الـتعلم والتـدريبأنـشطتنا يف جمـاالت      جـا شـامال فيمـا يتـصل بنطـاق           واملهارات، فـإنين أتبـع هن     

وأواصـل تعمـيم. واخلدمات املعرفية، فضال عن استكشاف إمكانيات توطيد اخلدمات املعرفية        
التوجــه القــائم علــى النتــائج يف ثقافــة العمــل باملنظمــة، بطــرق شــىت مــن بينــها مفهــوم اإلدارة

ــذي عرضــته علــ    ــائج ال ــى النت ــام  القائمــة عل ــة يف ع ــة العام ــا إلدارة ، و٢٠١٣ى اجلمعي مبادرتن
  .توصيات هيئات الرقابةاملخاطر يف املؤسسة، وجهودنا الرامية إىل زيادة تنفيذ 

 الــذي عهــدت بــه -  البــشرية واملاليــة واملاديــة-اإلشــراف الــدقيق علــى املــوارد ميثــل و  - ٦٨
صـلت اجلهـود الراميـة إىل حتـسنيوقـد توا .  أيـضا أولوياتنـا إحـدى  الدول األعـضاء إىل املنظمـة       

ودمج إدارة هذه املوارد خالل العام املاضي، مع التركيز على احللـول املتـصلة بتخطـيط مـوارد
مـشروع أوموجـا، مـن خـالل تـوفري معلومـاتسـيتيح  و. املؤسسة من خالل مشروع أوموجـا    

 وقـد مت إطالقـه.شفافة وآنية، اختاذ القرارات على حنو أفـضل وأسـرع بـشأن املـسائل اإلداريـة               
مكتب منسق األمم املتحدة اخلـاص لـشؤون لبنـان و رمسيا يف قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان       

 وفقا الستراتيجية تقـدمي الـدعم امليـداين،حالياجيري  ويف الوقت نفسه،    . ٢٠١٣يوليه  /يف متوز 
ان ممـا ميكـن أن جتريب تقدمي خدمات مشتركة لعمليـات الـسالم يف امليـد           ،على الصعيد العاملي  
  .مة تعود بالفائدة على بقية األمانة العامةيسفر عن دروس قّي
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لــدول األعــضاء مــن ل اواملــساءلة يف اســتخدام املــوارد العامليــة ومتكينــتعزيــزا للــشفافية و  - ٦٩
احلصول على معلومـات أفـضل بـشأن عمليـات الرصـد وصـنع القـرار، نفـذنا املعـايري احملاسـبية

ــة للقطــاع العــ  ــه / متــوز١ام يف الدولي وســتكون هــذه .  يف عمليــات حفــظ الــسالم ٢٠١٣يولي
، ولبقيــة ٢٠١٤-٢٠١٣املعــايري أساســا للبيانــات املاليــة لعمليــات حفــظ الــسالم للفتــرة املاليــة 

  .٢٠١٤األمانة العامة ابتداء من عام 
  على إجياد السبل الكفيلة بتحقيق االستفادة القصوى مـن         ، على نطاق املنظمة   ،ونعمل  - ٧٠

ــا الفــين أو     ــصاالت، ســواء يف عملن ــات املعلومــات واالت ــات تكنولوجي ــة إمكاني ــا اإلداري نظمن
ــة ــا باســم     ،والتنظيمي ــا يف جمموعه ــشار إليه ــيت ي ــة  ” ال ــة الرقمي ــة العام ــن. “األمان ــستفيد م ون

التكنولوجيــات امليــسورة التكلفــة الناشــئة يف تــسهيل تبــادل املعلومــات والتعــاون واالتــصاالت
وسائط التواصل االجتمـاعي مـن األدوات الفعالـة مـن حيـث التكلفـة يفمنابر  تعد  و. الداخلية

منابرنــا متــابعي توســيع نطــاق اجلمهــور الــذي نــصل إليــه وقــد أصــبح لــدينا اآلن املاليــني مــن    
حــرز أيــضا تقــدم كــبري يف النــشر الرقمــيوأُ. الرئيــسية جبميــع اللغــات الرمسيــة لألمــم املتحــدة  

  . املعرفيةملنتجات األمم املتحدة 
ونظرا العتماد املنظمة املتزايد على تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت، فـإنين مـدرك  - ٧١

وقــد عــززت املنظمــة أمنــها فيمــا يتعلــق باملعلومــات. لقابليتنــا للتعــرض للــهجمات احلاســوبية 
المة وإين ملتـزم بـضمان تـوفري احلمايـة املناسـبة لـسرية وسـ              . والنظم لكن علينا أن نفعـل املزيـد       

  .ونقلهاختزين تلك املعلومات ومعاجلتها املعلومات يف املنظمة، وللنظم املستخدمة يف  وتوافر
وأدى املخطــط العــام لتجديــد مبــاين املقــر أيــضا إىل حتــديث الطريقــة الــيت نعمــل هبــا،  - ٧٢

حيث أتاح أماكن عمل مفتوحة وعصرية للموظفني وأعضاء الوفود العاملني يف مبنيـي األمانـة
ــدمها  ال ــذين مت جتدي ــؤمترات الل ــة وامل ــات. عام ــب املفتوحــة والتكنولوجي ــشجع أجــواء املكات وت

اجلديدة املتاحة على االتصال والتعاون فيما بني املوظفني مـع احلـد مـن انبعاثـات الكربـون مـن
ــة    ــتهالك الطاق ــة. خــالل خفــض اس ــة، بدراس ــة العام ــب اجلمعي ــى طل ــاء عل ــضا، بن ــوم أي ونق

  .ىل أماكن عمل يف املدى الطويل يف مدينة نيويوركاحتياجات املنظمة إ
، واصلت األمم املتحدة تعزيز نظامهـا إلدارة األمـن مـن أجـل متكـني٢٠١٢ويف عام     - ٧٣

 مبا يف ذلك املنـاطق املعرضـة ملخـاطر أمنيـة،املنظمة من تنفيذ براجمها وأنشطتها يف شىت املناطق       
االستجابة لألزمات، وإعـادة هيكلـة التـدريبويتطلب ذلك تعزيز قدرة املنظمة على       . شديدة

 وحتـديث األدوات اإلعالميــة املتعلقـة بالتهديــدات األمنيـة وحتليــل املخــاطر،،علـى إدارة األمــن 
ووضع سياسات عملية ومبادئ توجيهية وتعزيز التعاون مع احلكومات املضيفة، وكـذلك مـع

  .املنظمات احلكومية وغري احلكومية
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  الشراكة  
تعقيـدها، مثـة حاجـة إىل توسـيع قاعـدةتزايـد   ا لتزايد عدد الواليات املوكلة إلينا و      نظر  - ٧٤

قـد حـدث توسـع هائـل يف القطـاع اخلـاص واملؤسـساتو. مواردنا البشرية والتشغيلية واملاليـة    
. اخلريية واجملتمع املدين، من حيث احلجم والتطور واملـدى العـاملي، ال سـيما يف البلـدان الناميـة       

أكرب وأكثر فعاليـة، علـىاستخداما  نا أن جند السبل الكفيلة باستخدام أداة الشراكة         وجيب علي 
وإذ ننظــر يف ســبل التعجيــل بتحقيــق. حنــو يــساعدنا يف حتقيــق أهــدافنا واالضــطالع بوالياتنــا  

األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة، وإذ نعمـل علـى وضـع إطـار للتـصدي لتحـديات التنميـة العامليـة يف
وهلـذا الـسبب. الضروري أن تواكب طموحاتنا طرق ملموسة تقودنـا إىل هنـاك          املستقبل، من   

ــة العامــة اقتراحــي بــشأن مرفــق جديــد للــشراكة مــن أجــل      ــادة قــدمت إىل اجلمعي املــساءلة زي
واالتــساق والكفــاءة وتوســيع النطــاق، وإجيــاد بيئــة متكينيــة أكثــر دعمــا ألنــشطة الــشراكة الــيت 

ز قـدرة املنظمـة علـى الـشراكة االسـتراتيجية ميكـن أن يكفـلتعزيـ و. تضطلع هبا األمم املتحـدة    
مؤســــسات قطــــاع يف وقــــت يتزايــــد فيــــه نــــشاط جــــدوى األمــــم املتحــــدة احملافظــــة علــــى 

جمــال مواردهــا وحيويتــها يف تتزايــد اجملتمــع املــدين ومنظمــات اخلرييــة واملؤســسات و األعمــال
  .املنافع العامة العاملية

ــصرموخــالل العــام    - ٧٥ ــشراكة املتعــددة األطــراف، اســتاملن ــادرات لل خدمنا باســتمرار مب
الطاقــة ”  و“ وكــل طفــل،كــل امــرأة”وتــشمل هــذه املبــادرات . لتحقيــق األهــداف الرئيــسية

منتــديات مهــا أكــرب مبــادئ متكــني املــرأة واحلــرص علــى املنــاخ فمبادرتــا . “املــستدامة للجميــع
مـنمل هاتـان املبادرتـان جهـات معنيـة     وتش. العاملية الختاذ إجراءات بشأن هذه املسائل   العمل  

األساسـية لكـل منـهاواالختـصاصات   املزايـا النـسبية     وتـستخدمان   مجيع القطاعات ذات الصلة     
تغريات واسعة النطـاق يف الـسلوك، وحتقيـق قـدر أكـرب مـن التـأثري علـىعلى  تحفيز  المن أجل   

لمـساعدةَبيـل مكملـة ل    مـن هـذا الق    والـشراكاُت   . بوجه عـام   ألن الفوائد تتراكم     ،نطاق أوسع 
على قدرهتا على حتفيز الزيادة يف كل مـن املـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة وبرهنت   اإلمنائية التقليدية 

ــة غــري التقليديــة  ــا هــى جتــاوز النظــر يف. والتــدفقات املالي ومــع ذلــك، فــإن املهمــة الــيت تنتظرن
 مثـــل االبتكـــار، ،سامهاتطائفـــة مـــن املـــالتـــدفقات املاليـــة وحـــدها، واعتمـــاد رؤيـــة تـــشمل  

مـن أجـل إحـراز تقـدم حنـو، وغـري ذلـك،      التكنولوجيا، والبحوث، وزيادة القدرات البـشرية     و
  . ٢٠١٥منوذج لتحقيق خطة التنمية ملا بعد عام تقدمي حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، و

 ٧ ٥٠٠ظل االتفاق العاملي مبادرة قوية ملواطنة الـشركات، حبيـث التزمـت أكثـر مـن                 و  - ٧٦
 بلدا مبوجبه باملبادئ العاملية، مما ينطوي على إمكانيـة اإلسـهام إسـهاما كـبريا يف١٤٠شركة يف   

  .٢٠١٥ خبطة التنمية العاملية ملا بعد عامحتقيق أهداف األمم املتحدة، ال سيما تلك املتصلة 
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  الفصل الرابع
  اخلالصة  

ة خالل العام املاضي يف الوفـاءسردا للتقدم الذي حققته املنظم    قدمت يف تقريري    لقد    - ٧٧
للمنظمة اليت حددهتا الدول األعضاء، مع التكيف باستمرار مـع عـامل دائـمباألولويات الثماين   

وسأواصـل. كوكبنـا  الـيت تلـيب احتياجـات النـاس و    ٢٠١٥التغري والتطلع إىل خطة ما بعد عام  
ملوكولـة إلينـا حاليـا مـع توقـعاالضطالع بدوري يف إدارة اجلهود الرامية إىل حتقيـق الواليـات ا        

ل على الدول األعضاء أن تفعـل الـشيءوأعّو. واليات أخرى ميكن أن تستجد واالستعداد هلا      
  .تطلع إىل العمل معها حتقيقا لتلك الغايةأنفسه، و
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  املرفق
: ٢٠١٣األهــــداف والغايــــات واملؤشــــرات اإلمنائيــــة لأللفيــــة يف عــــام   

  اجلداول اإلحصائية 
  ١اهلدف   
القضاء على الفقر املدقع واجلوع   
   ألف - ١الغاية   
ختفيض نسبة السكان الذين يقـل دخلـهم اليـومي عـن دوالر واحـد إىل النـصف  

   ٢٠١٥ و ١٩٩٠يف الفترة ما بني عامي 
  ١-١املؤشر 

 دوالر حــسب تعــادل القــوة١,٢٥سبة الــسكان الــذين يقــل دخلــهم اليــومي عــن      نــ  
   )ب(و ) أ(الشرائية

  )نسبة املئويةال(

٢٠١٠  ٢٠٠٥  ١٩٩٩  ١٩٩٠  

 ٢٢,٠ ٤٦,٧٣٦,٥٢٦,٩  املناطق النامية 
 ١,٤ ٥,٢٥,٠٢,٦  مشال أفريقيا  
 ٤٨,٤ ٥٦,٥٥٧,٩٥٢,٣  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  
 ٥,٥ ١٢,٢١١,٩٨,٧  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  

 ٢٨,١ ٢٤,٩٢٧,٠٢٩,١  منطقة البحر الكارييب  
 ٤,٥ ١١,٧١١,٢٧,٨  أمريكا الالتينية  

 ١١,٦ ٦٠,٢٣٥,٦١٦,٣  شرق آسيا  
 ٢٩,٧ ٥١,٥٤٣,١٣٧,٧  جنوب آسيا  

 ٢١,٥ ٥٢,٠٣٦,٣٢٩,٣  جنوب آسيا باستثناء اهلند  
 ١٤,٣ ٤٥,٣٣٥,٥١٩,٠  جنوب شرق آسيا  
 ٣,٦ ٥,١٥,٠٤,٦  غرب آسيا  
 ٣٥,٠ ٤٢,٠٣٤,٤٤٣,١  أوقيانوسيا  
 ٣,٥ ٩,٨١٩,٥٧,٢  لقوقاز ووسط آسياا  
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٢٠١٠  ٢٠٠٥  ١٩٩٩  ١٩٩٠  

 ٤٦,٢ ٦٤,٦٦١,٣٥٣,٤  أقل البلدان منوا
 ٣٣,٠ ٥٣,٢٥٢,٢٤٠,٩  البلدان النامية غري الساحلية

 ٢٩,٤ ٢٩,٦٢٩,٥٣٢,٠  الدول اجلزرية الصغرية النامية

. باستثناء االقتصادات املرتفعة الدخل، كما حيددها البنك الدويل  )أ(
. ٢٠١٣أبريل /لبنك الدويل، يف نيسانتقديرات ل  )ب(

   ٢-١املؤشر 
)ب(و ) أ(نسبة فجوة الفقر

  )النسبة املئوية(

٢٠١٠  ١٩٩٩  ١٩٩٠  

١٦,١١١,٩٦,٨  املناطق النامية
٠,٨٠,٩٠,٣  مشال أفريقيا  
٢٥,٣٢٥,٩٢١,٠  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  
٥,٤٥,٦٢,٩  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  

١٠,٩١٣,٥١٤,٩  منطقة البحر الكارييب  
٥,١٥,٢٢,٤  أمريكا الالتينية  

٢٠,٧١١,١٢,٨  شرق آسيا  
١٥,٤١١,٧٦,٨  جنوب آسيا  

١٧,٧١٠,٦٤,٩  جنوب آسيا باستثناء اهلند  
١٤,٤٩,٦٢,٧  جنوب شرق آسيا  
١,١١,٠٠,٩  غرب آسيا  
١٦,١١١,٩١٢,٤  أوقيانوسيا  
٣,٠٥,٤٠,٩  القوقاز ووسط آسيا  

٢٧,٠٢٥,٦١٧,٨  أقل البلدان منوا
٢٣,٥٢٠,٦١١,٢  البلدان النامية غري الساحلية

١٢,٦١٣,١١٣,٥  الدول اجلزرية الصغرية النامية

حـسب تعـادل(دوالر   ١,٢٥ وهي الدخل اليومي الـذي يبلـغ          فجوة الفقر  يقاس حجم الفقر بنسبة     )أ(
 معربا عنها كنسبة مئويـة، هـي حاصـل ضـرب نـسبةوفجوة الفقر، ). ٢٠٠٥ ية يف عام  القوة الشرائ 

السكان الذين يعيشون دون خـط الفقـر يف الفـرق بـني خـط الفقـر ومتوسـط دخـل الـسكان الـذين
. يعيشون دون خط الفقر

. باستثناء االقتصادات املرتفعة الدخل، كما حيددها البنك الدويل  )ب(
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   ٣-١املؤشر 
   اخلمس األفقر من السكان يف االستهالك القوميحصة  

  )النسبة املئوية(

. ال تتوافر أي بيانات عاملية أو إقليمية 
  
   باء- ١الغاية   
  توفري العمالة الكاملة واملنتجة وتوفري العمل الالئق للجميع، مبن فيهم النساء والشباب  

   ٤-١ املؤشر
شخص عامل معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل لكل   

معدل النمو السنوي للناتج احمللي اإلمجايل لكل شخص عامل   )أ(
) النسبة املئوية(

  )أ(٢٠١٢  ٢٠٠١

٠,٨١,٩  العامل
١,٤٣,٨  املناطق النامية

١,٢١,٧  مشال أفريقيا  
٠,٨١,٥  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  
١,٤-١,٤  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  

١,٩-٠,٧  منطقة البحر الكارييب  
١,٣-١,٥  أمريكا الالتينية  

٦,٠٦,٥  شرق آسيا  
١,٨١,٨  شرق آسيا باستثناء الصني  

١,٤٢,٠  جنوب آسيا  
-٠,٤٠,٦  جنوب آسيا باستثناء اهلند  

١,٠٣,٥  جنوب شرق آسيا  
١,٥-٣,٠  غرب آسيا  
٤,١-٣,٢  أوقيانوسيا  
٧,٥٣,٨  آسياالقوقاز ووسط   
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  )أ(٢٠١٢  ٢٠٠١

١,٥١,١  املناطق املتقدمة النمو
٣,١١,٦  أقل البلدان منوا

٣,٧٢,٤  البلدان النامية غري الساحلية
١,٣-٢,١  الدول اجلزرية الصغرية النامية

. تقديرات أولية  )أ(
  الناتج احمللي اإلمجايل لكل شخص عامل  )ب(

  ))حسب تعادل القوة الشرائية (٢٠٠٥بدوالرات الواليات املتحدة بسعرها يف عام (

)أ(٢٠١٢  ٢٠٠١  ١٩٩١

١١٩ ٤٨٩٢٣ ١٤٢١٨ ١٦  العامل
٥٢٦ ٣٣٦١٣ ٣٩٣٨ ٦  املناطق النامية

٣١٢ ١٤١٢٣ ٤٥٤١٨ ١٧  مشال أفريقيا  
٦٠٣ ٤٨١٥ ٦٢٧٤ ٤  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  
٦٨٦ ٦٢٧٢٣ ٢٨٦٢٠ ٢٠  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  

٩٧٦ ٨٠٥٢١ ٧٦٥١٩ ١٧  منطقة البحر الكارييب  
٧٩٩ ٦٨٦٢٣ ٤٨٥٢٠ ٢٠  أمريكا الالتينية  

٣٥٦ ٤٨٨١٥ ١٤٤٦ ٣  شرق آسيا  
٥٠٤ ٢١٥٤١ ٣٠٢٢٩ ٢٠  شرق آسيا باستثناء الصني  

٩٠١ ٣٦١٨ ١٢٣٥ ٤  جنوب آسيا  
١٠٦ ١٩٥٩ ٦٦٤٧ ٦  جنوب آسيا باستثناء اهلند  

٣٦٦ ١٣٠١٠ ٦٨٦٧ ٥  وب شرق آسياجن  
٠١٨ ٠٧٦٤٢ ٣٩٠٣٦ ٣١  غرب آسيا  
٣٠٢ ٢٧٩٦ ٢٥٢٥ ٥  أوقيانوسيا  
١٠٧ ٣٥٨١٤ ٣١٧٧ ١٠  القوقاز ووسط آسيا  

٩٦٧ ٠٨١٦٤ ٣٣٩٥٧ ٤٨  املناطق املتقدمة النمو
٢٦٦ ٢٧٢٣ ٠٠٩٢ ٢  أقل البلدان منوا

٤٣٠ ٦٥٤٥ ٣٢٦٣ ٤  البلدان النامية غري الساحلية
٢١٨ ٠٠٣٢٧ ٣٢٣٢٢ ١٨  الدول اجلزرية الصغرية النامية

  .بيانات أولية  )أ(
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  ٥-١املؤشر 
  نسبة العاملني إىل عدد السكان  

  اجملموع  )أ(
  )النسبة املئوية(

)أ(٢٠١٢  ٢٠٠٧  ٢٠٠٠  ١٩٩١

٦٠,٣ ٦٢,٢٦١,٢٦١,٣  العامل
٦١,٦ ٦٤,١٦٢,٨٦٢,٥  املناطق النامية

٤٢,٧ ٤١,٦٤٠,٦٤٢,٨   أفريقيامشال  
٦٤,٣ ٦٣,٠٦٣,٠٦٤,١  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  
٦١,٩ ٥٦,٢٥٨,٥٦٠,٩ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  
٧٠,١ ٧٤,٥٧٢,٩٧١,٦  شرق آسيا  
٥٤,٢ ٥٨,١٥٦,٣٥٦,٣  جنوب آسيا  
٦٧,٠ ٦٨,١٦٦,٩٦٦,٢  جنوب شرق آسيا  
٤٥,٣ ٤٧,٦٤٤,٤٤٣,٢  غرب آسيا  
٦٨,٢ ٦٦,٧٦٧,٢٦٨,٣  أوقيانوسيا  
٥٨,٩ ٥٦,٥٥٦,٦٥٧,٣  القوقاز ووسط آسيا  

٥٥,١ ٥٦,٦٥٥,٨٥٦,٨  املناطق املتقدمة النمو
٦٩,٤ ٧٠,١٦٩,١٦٩,٥  أقل البلدان منوا

٦٨,٧ ٦٦,٨٦٦,٨٦٨,٢  البلدان النامية غري الساحلية
٥٧,٩ ٥٤,٧٥٥,٤٥٧,٤  الدول اجلزرية الصغرية النامية

  .بيانات أولية  )أ(

)أ(٢٠١٢الرجال والنساء والشباب،   )ب(

  )النسبة املئوية(

الشباب  النساء  الرجال

٧٢,٧٤٧,٩٤٢,٤  العامل
٧٥,٣٤٧,٧٤٣,١  املناطق النامية

٦٧,٩١٨,١٢٣,٥  مشال أفريقيا  
٧٠,٩٥٧,٨٤٦,٥  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  
٧٥,١٤٩,٤٤٥,٤   الالتينية ومنطقة البحر الكارييبأمريكا  
٧٥,٦٦٤,٣٥٤,٥  شرق آسيا  
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الشباب  النساء  الرجال

٧٧,٨٢٩,٥٣٦,٣  جنوب آسيا  
٧٨,٥٥٥,٩٤٥,٤  جنوب شرق آسيا  
٦٧,٩٢٠,٤٢٥,٣  غرب آسيا  
٧٢,٧٦٣,٥٥١,٣  أوقيانوسيا  
٦٨,٢٥٠,٣٣٦,٨  القوقاز ووسط آسيا  

٦١,٩٤٨,٨٣٨,٠  املناطق املتقدمة النمو
٧٨,٠٦١,٠٥٣,٠  أقل البلدان منوا

٧٧,٢٦٠,٥٥٤,٦  البلدان النامية غري الساحلية
٦٨,٤٤٧,٦٣٧,٢  الدول اجلزرية الصغرية النامية

  .بيانات أولية  )أ(

  ٦-١املؤشر 
  )حسب تعادل القوة الشرائية( دوالر ١,٢٥نسبة العاملني الذين يقل دخلهم اليومي عن   

حــسب تعــادل ( دوالر ١,٢٥ العــاملني الــذين يقــل دخلــهم اليــومي عــن   جممــوع عــدد  )أ(
  )الشرائية  القوة

  )باملاليني(
)أ(٢٠١٢  ٢٠٠٠  ١٩٩١

٨٣٤,٥٦٩٥,٣٣٨٣,٨  العامل
٨٣٤,٠٦٩٤,١٣٨٣,٨  املناطق النامية

١,٣٠,٩٠,٤  مشال أفريقيا  
١٠٠,٥١٣٢,٠١٣٢,٢  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  
١٣,٢١٦,١٩,٦  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  
٤٠١,١٢٣٢,٢٤٦,٣  شرق آسيا  
٢٢٠,٦٢٢٤,٧١٥٦,٠  جنوب آسيا  
٩٢,٦٨٠,٧٣٤,٦  جنوب شرق آسيا  
٠,٩٠,٦١,٠  غرب آسيا  
٠,٩١,٠١,٠  أوقيانوسيا  
٣,٠٦,٠٢,٨  القوقاز ووسط آسيا  
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)أ(٢٠١٢  ٢٠٠٠  ١٩٩١

٠,٥١,١٠,٠٢  املناطق املتقدمة النمو
١٣٤,٣١٥٩,٤١٣٨,٣  أقل البلدان منوا

٥٠,٩٦٢,٧٤٧,٤  البلدان النامية غري الساحلية
٣,٠٣,٢٣,٢  الدول اجلزرية الصغرية النامية

  .بيانات أولية  )أ(

  من جمموع العاملنينسبة ال  )ب(
  )النسبة املئوية(

)أ(٢٠١٢  ٢٠٠٠  ١٩٩١

٣٦,٩٢٦,٦١٢,٣  العامل
٤٨,٢٣٣,٧١٥,١  ناميةاملناطق ال

٤,٢٢,٥٠,٨  مشال أفريقيا  
٥٥,٠٥٥,٩٣٩,٦  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  
٨,١٧,٨٣,٥  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  
٦٠,٤٣١,٧٥,٧  شرق آسيا  
٥١,١٤٢,٦٢٣,٦  جنوب آسيا  
٤٧,٠٣٣,٧١١,٥  جنوب شرق آسيا  
٢,٤١,٣١,٦  غرب آسيا  
٤٢,٢٣٦,٩٢٦,٠  قيانوسياأو  
١٢,٤٢٢,٤٨,٣  القوقاز ووسط آسيا  

٠,١٠,٢٠,٠  املناطق املتقدمة النمو
٦٥,٩٦١,١٣٧,٩  أقل البلدان منوا

٤٩,٨٤٩,٣٢٦,٤  البلدان النامية غري الساحلية
١٧,٩١٥,٨١٢,٦  الدول اجلزرية الصغرية النامية

  .بيانات أولية  )أ(
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  ٧-١املؤشر 
   جمموع العاملنييفبة العاملني حلساهبم اخلاص والعاملني من أفراد األسرة املسامهني يف نفقاهتا نس  

  كال اجلنسني  )أ(
  )النسبة املئوية(

)أ(٢٠١٢  ٢٠١٠  ٢٠٠٠  ١٩٩١

٤٩,٢ ٥٤,٦٥٣,١٥٠,٢  العامل
٥٨,٢ ٦٧,٧٦٤,٣٥٩,٦  املناطق النامية

٣٤,٣ ٣٧,٥٣٢,٦٣٤,٨  مشال أفريقيا  
٧٦,٨ ٨٣,١٨١,٧٧٧,٦  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  
٣١,٥ ٣٤,٩٣٥,٨٣١,٩ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  
٤٩,٣ ٦٦,٩٥٨,٩٥١,٦  شرق آسيا  
٧٥,٦ ٨٠,٠٨٠,٢٧٧,٣  جنوب آسيا  
٦٠,٩ ٦٨,٢٦٥,١٦١,٨  جنوب شرق آسيا  
٢٤,١ ٤٣,٤٣٤,٧٢٤,٨  غرب آسيا  
٧٦,٥ ٧٤,٦٧٣,٤٧٦,٩  أوقيانوسيا  
٣٩,٦ ٤٤,٧٥٣,٢٤١,٠  القوقاز ووسط آسيا  

١٠,١ ١١,٣١١,٣١٠,٤  املناطق املتقدمة النمو
٨١,٢ ٨٦,٦٨٥,٩٨١,٩  أقل البلدان منوا

٧١,٩ ٧٤,٣٧٧,٠٧٢,٤  البلدان النامية غري الساحلية
٣٦,٤ ٣٢,٣٣٤,٨٣٦,٣  الدول اجلزرية الصغرية النامية

  . أوليةتقديرات  )أ(

  الرجال  )ب(
  )النسبة املئوية(

)أ(٢٠١٢  ٢٠١٠  ٢٠٠٠  ١٩٩١

٤٨,٤ ٥٢,٢٥١,٣٤٩,٣  العامل
٥٦,٠ ٦٣,٥٦٠,٩٥٧,١  املناطق النامية

٣٠,١ ٣٣,٤٢٩,١٣٠,٥  مشال أفريقيا  
٧٠,٠ ٧٨,٣٧٦,٣٧٠,٨  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  
٣١,٣ ٣٤,٣٣٥,٣٣١,٧ ييبأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكار  
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)أ(٢٠١٢  ٢٠١٠  ٢٠٠٠  ١٩٩١

٤٦,٤ ٦١,٠٥٣,٩٤٨,٢  شرق آسيا  
٧٣,٦ ٧٦,٨٧٧,٣٧٥,٢  جنوب آسيا  
٥٨,٠ ٦٣,٧٦١,٣٥٨,٨  جنوب شرق آسيا  
٢٠,٥ ٣٦,٣٢٩,٥٢١,٠  غرب آسيا  
٧٠,٤ ٦٩,٢٦٧,٤٧٠,٨  أوقيانوسيا  
٣٨,٤ ٤٧,٣٥٢,٥٣٩,٧  القوقاز ووسط آسيا  

١١,٢ ١١,٥١١,٧١١,٥  املناطق املتقدمة النمو
٧٦,٠ ٨٣,٣٨١,٨٧٦,٧  أقل البلدان منوا

٦٦,٤ ٧١,٤٧٣,٢٦٧,٩  البلدان النامية غري الساحلية
٣٧,٧ ٣٢,١٣٥,٦٣٧,٥  الدول اجلزرية الصغرية النامية

  .تقديرات أولية  )أ(
  النساء  )ج(

  )النسبة املئوية(

)أ(٢٠١٢  ٢٠١٠  ٢٠٠٠  ١٩٩١

٥٠,٤ ٥٨,٢٥٥,٨٥١,٥  العامل
٦١,٨ ٧٤,٦٦٩,٨٦٣,٥  املناطق النامية

٤٩,٥ ٥٤,٧٤٦,٧٥٠,٤  مشال أفريقيا  
٨٥,١ ٨٩,٥٨٨,٤٨٥,٩  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  
٣١,٩ ٣٦,٠٣٦,٧٣٢,٤ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  
٥٢,٩ ٧٤,١٦٥,٠٥٥,٧  شرق آسيا  
٨١,٢ ٨٨,٤٨٧,٧٨٣,٢  جنوب آسيا  
٦٤,٨ ٧٤,٢٧٠,٤٦٦,٠  جنوب شرق آسيا  
٣٧,٢ ٦٧,٨٥٤,٢٣٩,٦  غرب آسيا  
٨٣,٦ ٨١,٣٨٠,٤٨٤,٠  أوقيانوسيا  
٤١,١ ٤١,٣٥٤,١٤٢,٦  القوقاز ووسط آسيا  

٨,٨ ١٠,٩١٠,٧٩,١  املناطق املتقدمة النمو
٨٧,٩ ٩٠,٨٩١,٢٨٨,٥  أقل البلدان منوا

٧٦,٨ ٧٨,١٨١,٨٧٨,٠  البلدان النامية غري الساحلية
٣٤,٥ ٣٢,٦٣٣,٥٣٤,٦  الدول اجلزرية الصغرية النامية

  .تقديرات أولية  )أ(
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   جيم- ١الغاية   
ختفيض نسبة األشخاص الذين يعانون مـن اجلـوع إىل النـصف يف الفتـرة مـا بـني  

  ٢٠١٥ و ١٩٩٠عامي 
  ٨-١املؤشر 

)ب(و ) أ(نسبة ناقصي الوزن بني األطفال دون سن اخلامسة  

  اجملموع  )أ(
  )النسبة املئوية(

٢٠١١  ١٩٩٠  

٢٥١٦  املناطق النامية
١٠٥  مشال أفريقيا  
٢٩٢١  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  
٧٣  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  
١٥٣  شرق آسيا  
٥٠٣١  جنوب آسيا  
٣١١٧  جنوب شرق آسيا  
١٥٥  غرب آسيا  
١٩١٤  أوقيانوسيا  
١٤٤  القوقاز ووسط آسيا  
١٢  املناطق املتقدمة النمو  

  )ج(٢٠١٠- ٢٠٠٦حسب اجلنس، يف الفترة   )ب(
  )النسبة املئوية(
  
 نسبة الذكور إىل اإلناث  اإلناث  الذكور 

٢٨٢٧١,٠٤  )د(املناطق النامية
٦٤١,٥٠  مشال أفريقيا 
٢٣١٩١,٢١  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
٥٤١,٢٥  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 
---  شرق آسيا 
٤١٤٢٠,٩٥  جنوب آسيا  
---  جنوب شرق آسيا  
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 نسبة الذكور إىل اإلناث  اإلناث  الذكور

---  غرب آسيا  
---  أوقيانوسيا  
٦٥١,٢٠  القوقاز ووسط آسيا  

  )ج(٢٠١٠- ٢٠٠٦حسب مكان اإلقامة، يف الفترة   )ج(
  )النسبة املئوية(
  
  ضراحل  الريف 

٣٢١٧  )د(املناطق النامية
٦٥  مشال أفريقيا 
٢٢١٥  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
٨٣  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 
--  شرق آسيا 
٤٥٣٣  جنوب آسيا  
--  جنوب شرق آسيا  
٥٤  غرب آسيا  
--  أوقيانوسيا  
٦٤  القوقاز ووسط آسيا  

  )ج(٢٠١٠- ٢٠٠٦ة غىن األسر املعيشية، يف الفترة حسب درج  )د(
  )النسبة املئوية(
  
  اخلمس األغىن  اخلمس األفقر 

٣٨١٤  )د(املناطق النامية
٧٤  مشال أفريقيا 
٢٨١١  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
--  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 
--  شرق آسيا  
٥٥٢٠  جنوب آسيا  
--  نوب شرق آسياج  
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  اخلمس األغىن  اخلمس األفقر

--  غرب آسيا  
--  أوقيانوسيا  
٧٤  القوقاز ووسط آسيا  

. ُتقــدر نــسبة األطفــال ناقــصي الــوزن وفقــا ملعــايري منــو الطفــل الــيت وضــعتها منظمــة الــصحة العامليــة   )أ(  
ومنظمـة الـصحة العامليـة يف تنفيـذ عمليـة) اليونيـسيف (شرعت منظمة األمـم املتحـدة للطفولـة          وقد
 هلــذه مــي إىل مواءمــة بيانــات قيــاس اإلنــسان املــستخدمة يف حــساب املعــدالت اإلقليميــة والعامليــةتر

  . وتقديرها ويف حتليل االجتاهاتالقياسات
نظرا لتباين البيانات املصدرية واختالف منهجية التقدير، فإن هذه التقديرات غري قابلة للمقارنة مـع  )ب(

  .السابقة من هذا التقريراملتوسطات اليت ُنشرت يف الطبعات 
  .ُحسبت البيانات استنادا إىل أحدث الدراسات االستقصائية اليت أجريت أثناء الفترة احملددة  )ج(
  .باستثناء الصني  )د(

  ٩-١املؤشر 
  نسبة السكان الذين ال حيصلون على احلد األدىن من السعرات احلرارية  

  )النسبة املئوية(

١٩٩٠‐
١٩٩٢  

١٩٩٩‐
٢٠٠١  

٢٠٠٧‐
٢٠٠٩  

٢٠١٠‐
٢٠١٢  

١٢,٥ ١٨,٦١٥,٠١٢,٩  العامل
١٤,٩ ٢٣,٢١٨,٣١٥,٥  املناطق النامية

٢,٧ ٣,٨٣,٣٢,٧   مشال أفريقيا  
٢٦,٨ ٣٢,٢٣٠,٠٢٦,٥  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  
٨,٣ ١٤,٦١١,٦٨,٧ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  

١٧,٨ ٢٨,٥٢١,٤١٨,٦  منطقة البحر الكارييب  
٧,٧ ١٣,٦١١,٠٨,١  أمريكا الالتينية  

١١,٥ ٢٠,٨١٤,٤١١,٨  شرق آسيا  
١١,٧ ١٠,٤١٤,٠١٤,٥  شرق آسيا باستثناء الصني  

١٧,٦ ٢٦,٨٢١,٢١٨,٨  جنوب آسيا  
١٧,٨ ٢٦,٤٢١,٠١٨,١  جنوب آسيا باستثناء اهلند  

١٠,٩ ٢٩,٦٢٠,٠١٣,٢  جنوب شرق آسيا  
١٠,١ ٦,٦٨,٠٩,٤   آسياغرب  
١٢,١ ١٣,٦١٥,٥١١,٩  أوقيانوسيا  
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١٩٩٠‐
١٩٩٢  

١٩٩٩‐
٢٠٠١  

٢٠٠٧‐
٢٠٠٩  

٢٠١٠‐
٢٠١٢  

٧,٤ ١٣,٩١٥,٨٩,٢  القوقاز ووسط آسيا  
١,٣ ١,٥١,٢ ١,٨  املناطق املتقدمة النمو

٣٠,٦ ٣٧,٣٣٤,٦٣٠,٥  أقل البلدان منوا
٢٧,١ ٣٤,٧٣٤,٤٢٨,١  البلدان النامية غري الساحلية

١٦,٩ ٢٥,٤٢٠,٣١٧,٤  الدول اجلزرية الصغرية النامية

  ٢اهلدف   
  حتقيق تعميم التعليم االبتدائي  
   ألف- ٢الغاية   
كفالة أن يـتمكن األطفـال يف كـل مكـان، سـواء الـذكور أو اإلنـاث منـهم، مـن  

  ٢٠١٥إمتام مرحلة التعليم االبتدائي حبلول عام 
  ١- ٢املؤشر   
صايف نسبة القيد يف التعليم االبتدائي   

  موعاجمل  )أ(
  )النسبة املئوية(

٢٠١١  ٢٠٠٥  ٢٠٠٠  ١٩٩٠  

٨١,٩٨٤,٥٨٩,٢٩١,٢  العامل
٧٩,٦٨٢,٨٨٨,٢٩٠,٥  املناطق النامية

٧٩,٦٨٩,٥٩٥,١٩٧,٣  مشال أفريقيا  
٥٢,٦٦٠,٢٧٠,٧٧٧,٢  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  
٨٧,٦٩٤,٢٩٥,٧٩٥,٣  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  

٧٦,٥٨١,٦٧٩,٧٨١,٤  البحر الكارييبمنطقة   
٨٨,٦٩٥,٢٩٧,٠٩٦,٤  أمريكا الالتينية  

٩٧,٠٩٦,٤٩٦,٤٩٨,٠  شرق آسيا  
٩٧,٢٩٦,٩٩٦,٨٩٧,٦  شرق آسيا باستثناء الصني  

٧٤,٢٧٨,٤٩٠,٢٩٣,٠  جنوب آسيا  
٦٦,٢٦٧,١٧٦,٨٧٩,٢  جنوب آسيا باستثناء اهلند  
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٢٠١١  ٢٠٠٥  ٢٠٠٠  ١٩٩٠  

٩٣,٠٩٢,٧٩٢,٩٩٥,٦  ق آسياجنوب شر  
٨٣,١٨٥,٩٩٠,١٩٢,١  غرب آسيا  
---٦٩,٥  أوقيانوسيا  
٩٤,٦٩٤,٥٩٤,٥-  غرب ووسط آسيا  

٩٥,٩٩٧,٣٩٦,٧٩٧,٣  املناطق املتقدمة النمو
٥٢,٧٥٩,١٧٢,٨٨٠,٨  أقل البلدان منوا

٥٥,٥٦٤,١٧٢,٨٨٢,٦  البلدان النامية غري الساحلية
٧٦,٥٨١,٢٧٨,٧٨٠,١  زرية الصغرية الناميةالدول اجل

  حسب نوع اجلنس  )ب(
  )النسبة املئوية(

 ٢٠١١  ٢٠٠٠  ١٩٩٠  
 اإلناث  الذكور  اإلناث  الذكور  اإلناث  الذكور 

٨٦,٢٧٧,٥٨٧,٤٨١,٥٩٢,١٩٠,٣  العامل
٨٤,٦٧٤,٥٨٦,١٧٩,٣٩١,٥٨٩,٤  املناطق النامية

٨٧,٩٧١,٠٩٢,٤٨٦,٥٩٩,١٩٥,٤  مشال أفريقيا 
٥٨,٠٤٧,٢٦٤,٢٥٦,٢٧٩,٢٧٥,٢  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
٨٨,٨٨٦,٤٩٤,٨٩٣,٥٩٤,٩٩٥,٦  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 
٧٦,١٧٧,٠٨١,٣٨١,٩٨١,٦٨١,٣  منطقة البحر الكارييب   
٨٩,٩٨٧,٢٩٦,٠٩٤,٥٩٦,٠٩٦,٨  أمريكا الالتينية   
٩٩,٨٩٤,١٩٦,٣٩٦,٦٩٧,٩٩٨,٠  شرق آسيا 
٩٦,٩٩٧,٦٩٦,٩٩٧,٠٩٧,٥٩٧,٧  شرق آسيا باستثناء الصني   
٨٢,٨٦٥,١٨٥,٠٧١,٣٩٤,١٩١,٦  جنوب آسيا 
٧٤,٧٥٧,٤٧٢,٧٦١,٢٨٢,٧٧٥,٥  جنوب آسيا باستثناء اهلند   
٩٤,٢٩١,٦٩٣,٧٩١,٧٩٥,١٩٦,١  جنوب شرق آسيا 
٨٧,٦٧٨,٤٩٠,٨٨٠,٧٩٤,٥٨٩,٦  ياغرب آس 
----٧٣,٥٦٥,٢  أوقيانوسيا 
٩٥,٠٩٤,٢٩٥,١٩٣,٩--  القوقاز ووسط آسيا 
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٢٠١١  ٢٠٠٠  ١٩٩٠  
 اإلناث  الذكور  اإلناث  الذكور  اإلناث  الذكور

٩٦,٠٩٥,٩٩٧,٣٩٧,٢٩٧,١٩٧,٥  املناطق املتقدمة النمو
٥٩,٠٤٦,٣٦٢,٨٥٥,٤٨٢,٦٧٨,٨  أقل البلدان منوا

٦٢,٩٤٨,٠٦٩,١٥٩,٠٨٥,٧٧٩,٤  البلدان النامية غري الساحلية
٧٧,١٧٥,٨٨١,٩٨٠,٥٨١,١٧٩,٠  الدول اجلزرية الصغرية النامية

ُيعــرف بأنــه عــدد التالميــذ البــالغني ســن الدراســة املفترضــة للتعلــيم االبتــدائي املقيــدين يف املــدارس  )أ(
  . فئة العمريةاالبتدائية أو الثانوية، ويعبَّر عنه كنسبة مئوية من جمموع السكان املنتمني إىل تلك ال

  ٢- ٢املؤشر   
نــسبة التالميــذ الــذين يبــدأون الــصف األول ويــصلون إىل الــصف النــهائي مــن التعلــيم  

  )ب)(أ(االبتدائي
  اجملموع  )أ(

  )ب(٢٠١١  )ب(٢٠٠٠  )ب(١٩٩٠

٨٠,٥٨٢,٤٩٠,٦  العامل
٧٧,٦٨٠,٢٨٩,٤  املناطق النامية

٧٣,١٨٤,٣٩٥,٦  مشال أفريقيا  
٥٢,٢٥٣,٦٦٩,٢  ا جنوب الصحراء الكربىأفريقي  
٨٣,٥٩٧,٠١٠١,٥  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  

٧٢,٧٧٦,٧٧٧,٧  منطقة البحر الكارييب  
٨٤,٢٩٨,٦١٠٣,٢  أمريكا الالتينية  

-١٠٧,٨١٠٠,٢  شرق آسيا  
٩٥,٢٩٨,١٩٩,٧  شرق آسيا باستثناء الصني  

-٦٣,٠٦٨,٣  جنوب آسيا  
٥٦,٣٦١,٢٦٨,٢  جنوب آسيا باستثناء اهلند  

٨٥,٥٩٠,٨١٠٠,٥  جنوب شرق آسيا  
٧٨,٨٨٠,٢٨٩,٢  غرب آسيا  
-٥٨,٣٦٥,١  أوقيانوسيا  
٩٦,٦١٠٠,٢-  القوقاز ووسط آسيا  

٩٧,٢٩٧,٢٩٩,٩  املناطق املتقدمة النمو
٤٠,٨٤٥,٨٦٣,٧  أقل البلدان منوا

٥٣,٠٥٤,٧٦٦,١  الساحليةالبلدان النامية غري 
٧١,٠٧٥,٨٧٦,٨  دول اجلزرية الصغرية الناميةال
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  حسب نوع اجلنس  )ب(

  )ب(٢٠١١   )ب(٢٠٠٠   )ب(١٩٩٠
  اإلناث  الذكور  اإلناث  الذكور  اإلناث  الذكور

٨٤,٦٧٦,٢٨٥,٢٧٩,٤٩١,٣٨٩,٨  العامل
٨٢,٥٧٢,٤٨٣,٤٧٦,٨٩٠,٣٨٨,٤  الناميةاملناطق 

٨١,٧٦٤,١٨٧,٦٨٠,٨٩٦,٨٩٤,٤  مشال أفريقيا  
٥٧,٦٤٦,٦٥٨,٤٤٨,٧٧٢,٦٦٥,٨  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى   
٨١,٣٨٥,٨٩٥,٣٩٨,٨١٠٠,٠١٠٣,١ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  

٧١,٥٧٤,٠٧٥,٨٧٧,٦٧٧,٨٧٧,٧  منطقة البحر الكارييب  
٨٢,٠٨٦,٦٩٦,٨١٠٠,٤١٠١,٦١٠٤,٩  أمريكا الالتينية  

--١٠٠,٣١٠٠,٢--  شرق آسيا  
٩٥,٢٩٥,٢٩٨,٢٩٨,٠٩٩,٩٩٩,٦  شرق آسيا باستثناء الصني  

--٧٢,٨٥٢,٥٧٥,١٦١,٠  جنوب آسيا  
٦٣,٢٤٩,٠٦٦,٢٥٥,٩٧١,٨٦٤,٤  جنوب آسيا باستثناء اهلند  

٨٦,١٨٤,٨٩١,١٩٠,٥٩٩,٨١٠١,٢  جنوب شرق آسيا  
٨٥,١٧٢,٣٨٥,٧٧٤,٥٩٢,٤٨٥,٨  غرب آسيا  
--٦٢,١٥٤,٣٦٩,٠٦١,٠  أوقيانوسيا  
٩٤,٥٩٢,٨١٠٠,٩٩٩,٤--  القوقاز ووسط آسيا  

٩٧,٢٩٧,٢٩٩,٦١٠٠,٣--  املناطق املتقدمة النمو
٤٧,٣٣٤,٢٥٠,٤٤١,٠٦٦,٣٦١,٠  أقل البلدان منوا

٥٨,٠٤٧,٩٦٠,٠٤٩,٤٦٩,٦٦٢,٥  البلدان النامية غري الساحلية
٧١,٠٧١,١٧٦,٠٧٥,٦٧٧,٨٧٥,٩  الدول اجلزرية الصغرية النامية

نظرا لعدم وجود متوسطات إقليمية للمؤشر الرمسي، يعرض اجلدول إمجايل عدد املقيدين يف الصف  )أ(  
هائي مـن التعلـيمجمموع عدد امللتحقني اجلدد بالصف الن”النهائي من التعليم االبتدائي الذي يعادل   

االبتدائي، بصرف النظر عن السن، معربا عنه كنسبة مئوية من السكان الذين بلغوا الـسن املفترضـة
مقارنة إحـصاءات التعلـيم يف العـامل،: Global Education Digest 2009(“ لاللتحاق بالصف النهائي

األرقـام الـيت تزيـد يفـسر  وهـذا . ، املرفـق بـاء    )٢٠٠٩مونتريال، كندا، معهد اليونـسكو لإلحـصاء،        
  . يف املائة١٠٠نسبتها على 

  .تشري معدالت إمتام مرحلة التعليم االبتدائي إىل السنوات الدراسية املنتهية يف السنوات املبينة  )ب(
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   ٣- ٢املؤشر   
 إىل١٥معدل معرفة القراءة والكتابة لدى النساء والرجال الذين تتراوح أعمارهم من              

   سنة٢٤
  اجملموع  )أ(

  ) سنة ويستطيعون القراءة والكتابة٢٤إىل  ١٥من النسبة املئوية للسكان الذين تتراوح أعمارهم (
  )أ(٢٠١١  )أ(٢٠٠٠  )أ(١٩٩٠

٨٣,٤٨٧,٢٨٩,٥  العامل
٨٠,٢٨٥,٠٨٧,٩  املناطق النامية

٦٧,٥٧٩,٤٨٩,٢  مشال أفريقيا  
)ب(٦٥  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  

,٥٦٨,٣٦٩,٥
)ب(٩٣  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  

,١٩٦,٣٩٧,١
٨٩,٨--  منطقة البحر الكارييب  
)ب(٩٣  أمريكا الالتينية  

,٣٩٦,٦٩٧,٦
٩٤,٦٩٨,٩٩٩,٦  شرق آسيا  

---  شرق آسيا باستثناء الصني  
٥٩,٦٧٣,٨٨٠,٧  جنوب آسيا  

)ب(٥٣  جنوب آسيا باستثناء اهلند  
,٧٦٧,١٧٩,٧

٩٤,٥٩٦,٤٩٧,٥  جنوب شرق آسيا  
٨٧,٧٩١,٦٩٣,٨  غرب آسيا  
٧٤,٨٧٧,٢-  أوقيانوسيا  
)ب(٩٩  القوقاز ووسط آسيا  

,٨٩٩,٨٩٩,٩
)ب(٩٩--  املناطق املتقدمة النمو

,٦
)ب(٥٥  أقل البلدان منوا

,٨٦٤,٥٧١,٢
٦٤,٣٦٨,٣٧٥,٢  البلدان النامية غري الساحلية

٨٨,٣٨٧,٨-  زرية الصغرية الناميةالدول اجل
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  حسب نوع اجلنس  )ب(
  ) سنة ويستطيعون القراءة والكتابة٢٤ إىل ١٥ منالنسبة املئوية للسكان الذين تتراوح أعمارهم (

  )أ(٢٠١١  )أ(٢٠٠٠  )أ(١٩٩٠
  النساء  الرجال  النساء  الرجال  النساء  الرجال

٨٧,٦٧٩,١٩٠,٤٨٣,٩٩٢,٢٨٦,٩  العامل
٨٥,٣٧٥,٠٨٨,٨٨١,١٩١,٠٨٤,٩   املناطق النامية

٧٧,٢٥٧,٣٨٥,٣٧٣,٤٩٢,٨٨٥,٥  مشال أفريقيا  
)ب(٧٢  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  

)ب(٩٥٨,
,٦٧٥,١٦١,٩٧٥,٧٦٣,٨

)ب(٩٢  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  
)ب(٨٩٣,

,٤٩٥,٩٩٦,٧٩٦,٨٩٧,٣
٩٠,٠٨٩,٧----  ر الكارييبمنطقة البح  
)ب(٩٢  أمريكا الالتينية  

)ب(٩٩٣,
,٧٩٦,٢٩٧,٠٩٧,٣٩٧,٩

٩٧,١٩١,٩٩٩,٢٩٨,٦٩٩,٧٩٩,٦  شرق آسيا  
------  شرق آسيا باستثناء الصني  

٦٩,٨٤٨,٧٨١,٣٦٥,٦٨٦,٨٧٤,٩  جنوب آسيا  
)ب(٦٠  جنوب آسيا باستثناء اهلند  

)ب(٢٤٧,
,١٧٣,٩٦٠,٤٨٣,٠٧٦,٢

٩٥,٥٩٣,٥٩٦,٦٩٦,١٩٧,٦٩٧,٤  جنوب شرق آسيا  
٩٣,٨٨١,٣٩٥,٥٨٧,٧٩٥,٩٩١,٦  غرب آسيا  
٧٦,٨٧٢,٦٧٤,٨٧٩,٧--  أوقيانوسيا  
)ب(٩٩  القوقاز ووسط آسيا  

)ب(٨٩٩,
,٨٩٩,٨٩٩,٩٩٩,٨٩٩,٩

)ب(٩٩----  املناطق املتقدمة النمو
)ب(٦٩٩,

,٦
)ب(٦٤  منواأقل البلدان 

)ب(١٤٧,
,٦٧١,٥٥٨,٠٧٥,٩٦٦,٦

٧٠,١٥٨,٧٧٤,٧٦٢,٦٧٩,٤٧١,٣  البلدان النامية غري الساحلية
٨٨,٨٨٧,٩٨٧,٦٨٨,٠--  الدول اجلزرية الصغرية النامية

بيانـاتاملتوسـط املـرجح آلخـر نقطـة      باسـتخدام   حسبت املعدالت اإلقليمية الواردة يف هذا اجلدول          )أ(  
واســُتخدمت تقــديرات معهــد اليونــسكو. ة مــسجلة لكــل بلــد أو إقلــيم يف الفتــرة املرجعيــة  متــوافر

  .لإلحصاء بالنسبة للبلدان اليت ال تتوافر بيانات عنها
 يف ٣٣تغطـي هـذه البيانـات نـسبة تتـراوح مـن       (غري كاملـة  القطرية بيانات جزئية نظرا ألن التغطية       )ب(

. ) يف املائة من السكان٦٠املائة إىل 
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  ٣اهلدف   
  تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة  
  ألف - ٣الغاية   
إزالــة التفــاوت بــني اجلنــسني يف التعلــيم االبتــدائي والثــانوي وُيفــّضل أن يكــون  

، وبالنسبة إىل مجيع مراحل التعليم يف موعد ال يتجـاوز٢٠٠٥ذلك حبلول عام    
   ٢٠١٥عام 

  ١- ٣املؤشر   
  يف مراحل التعليم االبتدائي والثانوي والعايلالذكور  إىل اثاإلننسبة   

  )أ(التعليم االبتدائي  )أ(
٢٠١١  ٢٠٠٠  ١٩٩٠  

٠,٨٨٠,٩٢٠,٩٧  العامل
٠,٨٦٠,٩٢٠,٩٧  املناطق النامية

٠,٨٢٠,٩١٠,٩٤  مشال أفريقيا  
٠,٨٣٠,٨٥٠,٩٣  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  
٠,٩٩٠,٩٧٠,٩٧  نطقة البحر الكارييبأمريكا الالتينية وم  

٠,٩٨٠,٩٨٠,٩٦  منطقة البحر الكارييب  
٠,٩٩٠,٩٧٠,٩٧  أمريكا الالتينية  

٠,٩١١,٠٢١,٠٤  شرق آسيا  
١,٠٠٠,٩٩٠,٩٩  شرق آسيا باستثناء الصني  

٠,٧٤٠,٨٤٠,٩٨  جنوب آسيا  
٠,٧٤٠,٨٣٠,٩٣  جنوب آسيا باستثناء اهلند  

٠,٩٦٠,٩٧٠,٩٩  ق آسياجنوب شر  
٠,٨٥٠,٨٦٠,٩٣  غرب آسيا  
-٠,٨٩٠,٩٠  أوقيانوسيا  
٠,٩٩٠,٩٩٠,٩٨  القوقاز ووسط آسيا  

١,٠٠٠,٩٩٠,٩٩  املناطق املتقدمة النمو
٠,٧٩٠,٨٥٠,٩٤  أقل البلدان منوا

٠,٨٢٠,٨٤٠,٩٤  البلدان النامية غري الساحلية
٠,٩٦٠,٩٦٠,٩٦  الدول اجلزرية الصغرية النامية
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    )أ(التعليم الثانوي  )ب(
  
  ٢٠١١  ٢٠٠٠  ١٩٩٠  

٠,٨٣٠,٩٢٠,٩٧  العامل
٠,٧٦٠,٨٩٠,٩٦  املناطق النامية

٠,٧٦٠,٩٥٠,٩٨  مشال أفريقيا  
٠,٧٦٠,٨١٠,٨٣  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  
١,٠٦١,٠٧١,٠٧  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  
١,٠٩١,٠٦١,٠٢  نطقة البحر الكارييبم    
١,٠٦١,٠٧١,٠٧  أمريكا الالتينية    
٠,٧٦٠,٩٤١,٠٤  شرق آسيا  
٠,٩٦٠,٩٩٠,٩٩  شرق آسيا باستثناء الصني    
٠,٥٩٠,٧٦٠,٩٢  جنوب آسيا  
٠,٦٠٠,٨٨٠,٩٣  جنوب آسيا باستثناء اهلند    
٠,٩٠٠,٩٧١,٠١  جنوب شرق آسيا  
٠,٦٦٠,٧٦٠,٩٠  غرب آسيا  
--٠,٨٧  أوقيانوسيا  
٠,٩٨٠,٩٧-  القوقاز ووسط آسيا  

١,٠١١,٠١٠,٩٩  املناطق املتقدمة النمو
٠,٥٨٠,٨٠٠,٨٦  أقل البلدان منوا

٠,٨٧٠,٨٥٠,٨٧  البلدان النامية غري الساحلية
١,٠٦١,٠٤١,٠١  الدول اجلزرية الصغرية النامية

)أ(التعليم العايل  )ج(

٢٠١١  ٢٠٠٠  ١٩٩٠  

٠,٩٠١,٠٠١,٠٨  العامل
٠,٦٩٠,٨٥٠,٩٨  املناطق النامية

٠,٦٤٠,٨٢١,٠٧  مشال أفريقيا  
٠,٤٨٠,٦٦٠,٦١  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  
٠,٩٧١,١٨١,٢٧  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  

-١,٣٥١,٤٢  منطقة البحر الكارييب  
٠,٩٣١,١٧١,٢٥  نيةأمريكا الالتي  

٠,٤٩٠,٧٠١,٠٨  شرق آسيا  
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٢٠١١  ٢٠٠٠  ١٩٩٠  

٠,٥٣٠,٦٦٠,٨٠  شرق آسيا باستثناء الصني  
٠,٤٩٠,٦٧٠,٧٧  جنوب آسيا  

٠,٣٩٠,٧٢٠,٩٠  جنوب آسيا باستثناء اهلند  
٠,٩٢١,٠٣١,٠٦  جنوب شرق آسيا  
٠,٦٣٠,٧٦٠,٨٩  غرب آسيا  
-٠,٦١٠,٨٤  أوقيانوسيا  
٠,٩٢١,٠٦-  ياالقوقاز ووسط آس  

١,١٠١,٢١١,٢٩  املناطق املتقدمة النمو
٠,٣٨٠,٦٠٠,٦٢  أقل البلدان منوا

٠,٨٥٠,٨٣٠,٧٨  البلدان النامية غري الساحلية
١,٢٥١,٣٤١,٤٤  الدول اجلزرية الصغرية النامية

. باستخدام نسب االلتحاق اإلمجايل  )أ(

  ٢- ٣املؤشر   
 بأجر يف القطاع غري الزراعي حصة النساء يف العمالة  

) النسبة املئوية من العاملني(
٢٠١١  ٢٠٠٥  ٢٠٠٠  ١٩٩٠  

٣٥,٣٣٧,٦٣٨,٤٣٩,٦  العامل
٢٩,١٣١,٨٣٢,٦٣٤,٢  املناطق النامية

١٩,٢١٨,٩١٨,٦١٩,١  مشال أفريقيا  
٢٣,٧٢٧,٨٢٩,٧٣٢,٥  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  
٣٨,١٤١,٩٤٣,١٤٤,٢  منطقة البحر الكارييبأمريكا الالتينية و  
٣٨,١٣٩,٧٤٠,٨٤٢,١  شرق آسيا  

١٥,٣١٨,٤١٨,٠١٨,٣  شرق آسيا باستثناء الصني  
١٣,٥١٧,١١٨,١١٩,٥  جنوب آسيا  

٤٠,١٤٢,٣٤٣,٩٤٥,٠  جنوب آسيا باستثناء اهلند  
٣٤,٦٣٦,٩٣٦,٨٣٨,٦  جنوب شرق آسيا  
١٤,٩١٦,٩١٧,٦١٩,١  غرب آسيا  
٣٣,١٣٥,٦٣٥,٦٣٧,٢  أوقيانوسيا  
٤٣,١٤٣,٢٤٣,٨٤٣,٩  القوقاز ووسط آسيا  

٤٤,٥٤٦,١٤٦,٨٤٧,٧  املناطق املتقدمة النمو
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  ٣- ٣املؤشر   
  )أ(نسبة املقاعد اليت تشغلها النساء يف الربملانات الوطنية  

  )النواب فقطالنسبة املئوية يف الربملانات األحادية اجمللس أو جمالس (
  
 ٢٠١٣  ٢٠٠٥  ٢٠٠٠  ١٩٩٠  

١٢,٨١٣,٦١٥,٩٢٠,٨  العامل
١١,٩١٢,٣١٤,٢١٩,٥  الناميةاملناطق 

٢,٦٣,٣٨,٥١٧,٦  مشال أفريقيا 
٩,٦١٢,٦١٤,٢٢١,٠  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
١١,٩١٥,٢١٩,٠٢٤,٥  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 
٢٢,٢٢٠,٦٢٦,٠٣٠,٣   البحر الكارييبمنطقة   
٨,٧١٣,٢١٦,٤٢٢,٣  أمريكا الالتينية   
٢٠,٢١٩,٩١٩,٤١٩,٨  شرق آسيا 
١٧,٨١٤,٦١٧,٢١٥,٦  شرق آسيا باستثناء الصني   
٥,٧٦,٨٨,٨١٨,٥  جنوب آسيا 
٦,٠٥,٩٩,٠٢٠,٤  جنوب آسيا باستثناء اهلند   
١٠,٤١٢,٣١٥,٥١٨,٠  جنوب شرق آسيا 
٤,٥٤,٢٣,٩١٢,٢  غرب آسيا 
١,٢٣,٦٣,٠٣,٠  أوقيانوسيا 
٧,٠٩,٩١٧,٧-  القوقاز ووسط آسيا 

١٦,١١٦,٣١٩,٨٢٣,٩  املناطق املتقدمة النمو
٨,٧٩,٩١٣,٠٢١,٠  أقل البلدان منوا

١٤,٢٧,٨١٣,٤٢٣,٥  البلدان النامية غري الساحلية
١٥,٢١٤,٠١٧,٩٢١,٩  يةالدول اجلزرية الصغرية النام

  .٢٠١٣يناير / كانون الثاين٣١ يف  )أ(
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   ٤اهلدف   
  ختفيض معدل وفيات األطفال  
   ألف - ٤الغاية   
ختفيض معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة مبقدار الثلثني يف الفترة مـا بـني  

   ٢٠١٥ و ١٩٩٠عامي 
  ١-٤املؤشر   
  )أ(خلامسةمعدل وفيات األطفال دون سن ا  

٢٠١٢  ٢٠٠٠  ١٩٩٠  

  ٥٠  ٧٣  ٨٧  العامل
  ٥٥  ٨٠  ٩٧  املناطق النامية  

  ٢٣  ٤٥  ٧٧  مشال أفريقيا  
  ١٠٥  ١٥٣  ١٧٨  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  
  ١٨  ٣٤  ٥٣  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  
  ١٤  ٣٥  ٤٨  شرق آسيا  

  ١٧  ٣٠  ٢٨  شرق آسيا باستثناء الصني  
  ٥٩  ٨٨  ١١٦  نوب آسياج  

  ٥٨  ٨٧  ١١٩  جنوب آسيا باستثناء اهلند  
  ٢٨  ٤٧  ٦٩  جنوب شرق آسيا  
  ٣٠  ٤٢  ٦٣  غرب آسيا  
  ٤٩  ٦١  ٧٣  أوقيانوسيا  
  ٤١  ٦١  ٧٦  القوقاز ووسط آسيا  
  ٦  ١٠  ١٥  املناطق املتقدمة النمو  

  ٩٥  ١٣٦  ١٧١  أقل البلدان منوا

  . مولود حي١ ٠٠٠امسة لكل وفيات األطفال قبل بلوغ سن اخل  )أ(
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  ٢-٤املؤشر   
)أ(معدل وفيات الرّضع  

٢٠١٢  ٢٠٠٠  ١٩٩٠  

  ٣٦  ٥١  ٦١  العامل
  ٤٠  ٥٦  ٦٧  املناطق النامية  

  ٢٠  ٣٧  ٥٩  مشال أفريقيا  
  ٦٨  ٩٤  ١٠٧  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  
  ١٥  ٢٨  ٤٢  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  
  ١٢  ٢٩  ٣٨  اشرق آسي  

  ١٤  ٢٢  ١٧  شرق آسيا باستثناء الصني  
  ٤٦  ٦٥  ٨٣  جنوب آسيا  

  ٤٦  ٦٦  ٨٨  جنوب آسيا باستثناء اهلند  
  ٢٢  ٣٥  ٤٨  جنوب شرق آسيا  
  ٢٣  ٣٣  ٥٠  غرب آسيا  
  ٣٨  ٤٧  ٥٤  أوقيانوسيا  
  ٣٥  ٥١  ٦٢  القوقاز ووسط آسيا  

  ٥  ٨  ١٢  املناطق املتقدمة النمو  
  ٦٣  ٨٦  ١٠٧  اأقل البلدان منو

  . مولود حي١ ٠٠٠ لكل  بلوغهم سنة واحدة من العمروفيات األطفال قبل  )أ(

   ٣-٤املؤشر   
  )أ(نسبة األطفال البالغني من العمر سنة واحدة احملصنني ضد احلصبة  

  )النسبة املئوية(
٢٠١١  ٢٠٠٠  ١٩٩٠  

  ٨٤  ٧٢  ٧٢  العامل
  ٨٣  ٧٠  ٧١  املناطق النامية  

  ٩٦  ٩٣  ٨٤  ريقيامشال أف  
  ٧٤  ٥٣  ٥٦  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  
  ٩٤  ٩٤  ٧٧  أمريكا الالتينية  
  ٧٦  ٧٦  ٦٤  منطقة البحر الكارييب  
  ٩٩  ٨٤  ٩٨  شرق آسيا  
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٢٠١١  ٢٠٠٠  ١٩٩٠  

  ٧٧  ٥٨  ٥٧  جنوب آسيا  
  ٨٩  ٨٠  ٧٠  جنوب شرق آسيا  
  ٨٦  ٨٦  ٧٩  غرب آسيا  
  ٦٤  ٦٧  ٧٠  أوقيانوسيا  
  ٩٥  ٩٣ -  القوقاز ووسط آسيا  

  ٩٢  ٩٢  ٨٤  املناطق املتقدمة النمو  

 شـهرا الـذين تلقـوا جرعـة واحـدة علـى األقـل مـن٢٣إىل  ١٢ مناألطفال الذين تتراوح أعمارهم      )أ(
  .اللقاح املضاد للحصبة

  ٥اهلدف   
حتسني الصحة النفاسية   
  ألف - ٥الغاية   
ــاع يف ال        ــة أرب ــدار ثالث ــية مبق ــات النفاس ــدل الوفي ــيض مع ــابني ختف ــرة م ــاميفت   ع

  ٢٠١٥  و١٩٩٠
   ١-٥املؤشر   
    )أ(معدل الوفيات النفاسية  

٢٠١١  ٢٠٠٠  ١٩٩٠  

  ٢١٠  ٣٢٠  ٤٠٠  العامل
  ٢٤٠  ٣٥٠  ٤٤٠  املناطق النامية  

  ٧٨  ١٢٠  ٢٣٠  مشال أفريقيا  
  ٥٠٠  ٧٤٠  ٨٥٠  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  
  ٨٠  ١٠٠  ١٤٠  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  

  ١٩٠  ٢٢٠  ٢٨٠  منطقة البحر الكارييب  
  ٧٢  ٩٦  ١٣٠  أمريكا الالتينية  

  ٣٧  ٦١  ١٢٠  شرق آسيا  
  ٤٥  ٦٤  ٥٣  شرق آسيا باستثناء الصني  

  ٢٢٠  ٤٠٠  ٥٩٠  جنوب آسيا  
  ٢٤٠  ٤١٠  ٥٩٠  جنوب آسيا باستثناء اهلند  

  ١٥٠  ٢٤٠  ٤١٠  جنوب شرق آسيا  
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٢٠١١  ٢٠٠٠  ١٩٩٠  

  ٧١  ١١٠  ١٧٠  غرب آسيا  
  ٢٠٠  ٢٦٠  ٣٢٠  أوقيانوسيا  
  ٤٦  ٦٢  ٧١  القوقاز ووسط آسيا  

  ١٦  ١٧  ٢٦  املناطق املتقدمة النمو  

  .مولود حّي ١٠٠ ٠٠٠الوفيات النفاسية لكل   )أ(

  ٢-٥املؤشر   
  نسبة الوالدات اليت جترى حتت إشراف أخصائيني صحيني مدربني  

  )النسبة املئوية(
 ٢٠١١  ٢٠٠٠  ١٩٩٠  

  ٦٧  ٦٠  ٥٦  العامل
  ٦٦  ٥٩  ٥٥  املناطق النامية 
  ٨٢  ٦٩  ٤٧  مشال أفريقيا   
  ٤٨  ٤٤  ٤٢  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى   
  ٩٠  ٨٢  ٧٤  )أ(أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب   
  ٧٠  ٧٠  ٧٠  منطقة البحر الكارييب     
  ٩١  ٨٣  ٧٤  أمريكا الالتينية      
  ١٠٠  ٩٧  ٩٤  شرق آسيا   
  ٥٠  ٣٦  ٣٠  جنوب آسيا   
  ٤١  ١٨  ١٧  جنوب آسيا باستثناء اهلند     
  ٧٥  ٦٥  ٤٢  جنوب شرق آسيا   
  ٧٤  ٦٧  ٥٩  غرب آسيا   
 -- -  أوقيانوسيا   

  ٩٧  ٨٩  ٩٧  القوقاز ووسط آسيا  
 -- -  املناطق املتقدمة النمو  

  ٤٦  ٣٢  ٣١  أقل البلدان منوا

  .تشمل فقط الوالدات اليت جرت يف مؤسسات الرعاية الصحية  )أ(
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  باء  - ٥الغاية   
    ٢٠١٥تعميم إتاحة خدمات الصحة اإلجنابية حبلول عام   
 ٣-٥املؤشر   
  )ب(و ) أ(معدل استخدام وسائل منع احلمل  

النسبة املئوية للنساء الالئي يستخدمن أية وسيلة من وسائل منع احلمل بني النساء الالئي تتـراوح أعمـارهن(
  ) أو املرتبطات سنة املتزوجات٤٩إىل  ١٥من 

٢٠١١  ٢٠٠٠  ١٩٩٠  

  ٦٣,٢  ٦١,٣  ٥٥,٠  العامل
  ٦٢,١  ٥٩,٥  ٥١,٦  املناطق النامية  

  ٦٢,٨  ٥٧,٧  ٤٣,٣  مشال أفريقيا  
  ٢٥,١  ١٨,٥  ١٢,٤  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  
  ٧٢,٨  ٦٩,٨  ٦١,٠  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  

  ٦٠,٧  ٥٨,٧  ٥٤,٠  منطقة البحر الكارييب  
  ٧٣,٧  ٧٠,٧  ٦١,٧  أمريكا الالتينية  

  ٨٣,٦  ٨٥,٦  ٧٨,٢  شرق آسيا  
  ٧٥,٠  ٧٦,٠  ٧٢,٥  شرق آسيا باستثناء الصني  

  ٥٦,٢  ٤٨,٢  ٣٩,٠  جنوب آسيا  
  ٥١,٩  ٤٦,٠  ٣٠,٩  جنوب آسيا باستثناء اهلند  

  ٦٢,٩  ٥٧,٢  ٤٨,٣  جنوب شرق آسيا  
  ٥٧,٨  ٥٠,٩  ٤٣,٥  غرب آسيا  
  ٣٦,٩  ٣١,٦  ٢٨,٣  وسياأوقيان  
  ٥٨,٣  ٥٧,٩  ٤٩,١  القوقاز ووسط آسيا  

  ٧٠,١  ٦٩,٩  ٦٨,٤  املناطق املتقدمة النمو  
  ٣٥,٩  ٢٦,٣  ١٥,٩  أقل البلدان منوا

  ٣٧,٦  ٢٨,٦  ٢١,٩  البلدان النامية غري الساحلية
  ٥٥,٢  ٥٣,١  ٤٩,٦  الدول اجلزرية الصغرية النامية

  .٢٠١٢أبريل / نيسان١٠يف املتوافرة تستند املتوسطات إىل البيانات   )أ(  
  .  يف تقدير املتوسطات اإلقليمية١٩٩٠تستخدم البيانات املتوافرة قبل عام   )ب(  
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  ٤-٥املؤشر   
)ب(و ) أ(معدل الوالدات لدى املراهقات  

  )سنة ١٩ إىل ١٥من أعمارهن الالئي تتراوح  من املراهقات ١ ٠٠٠عدد الوالدات احلية لكل (
٢٠١٠  ٢٠٠٠  ١٩٩٠  

  ٤٨,٦  ٥١,٠  ٥٩,٣  العامل
  ٥٢,٤  ٥٥,٣  ٦٤,٣  املناطق النامية  

  ٢٩,٢  ٣٣,٢  ٤٣,١  مشال أفريقيا  
  ١١٧,٨  ١٢١,٧  ١٢٥,٤  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  
  ٧٨,٩  ٨٧,٥  ٩٠,٦  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  

  ٦٨,٤  ٧٧,٨  ٧٩,٨  منطقة البحر الكارييب  
  ٧٩,٧  ٨٨,٢  ٩١,٥  الالتينيةأمريكا   

  ٦,٠  ٥,٨  ١٥,٣  شرق آسيا  
  ٢,٣  ٣,٢  ٤,١  شرق آسيا باستثناء الصني  

  ٤٥,٦  ٥٨,٥  ٨٨,٤  جنوب آسيا  
  ٦٢,٠  ٧٥,٧  ١٢٠,٨  جنوب آسيا باستثناء اهلند  

  ٤٣,٢  ٤٠,٤  ٥٣,٧  جنوب شرق آسيا  
  ٤٨,٤  ٥٠,٥  ٦٢,٨  غرب آسيا  
  ٦٢,٢  ٦٤,٥  ٨٤,٠  أوقيانوسيا  
  ٣٢,٢  ٢٨,٣  ٤٤,٤  قوقاز ووسط آسياال  

  ٢١,٧  ٢٥,٦  ٣٣,٨  املناطق املتقدمة النمو  
  ١١٤,٩  ١١٩,٨  ١٣٣,٢  أقل البلدان منوا

  ٩٧,٧  ١٠٦,٥  ١٠٧,٨  البلدان النامية غري الساحلية
  ٦٣,٦  ٧٢,١  ٧٧,٢  الدول اجلزرية الصغرية النامية

  .٢٠١٢أبريل /ن نيسا١٠ يفتستند املتوسطات إىل البيانات املتوافرة   )أ(  
  .  يف تقدير املتوسطات اإلقليمية١٩٩٠تستخدم البيانات املتوافرة قبل عام   )ب(  
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  ٥-٥املؤشر   
  )زيارة واحدة على األقل وأربع زيارات على األقل(تغطية الرعاية السابقة للوالدة   

  )أ(زيارة واحدة على األقل  )أ(
  )النسبة املئوية(
  
 ٢٠١١  ٢٠٠٠  ١٩٩٠  

  ٨١  ٧١  ٦٣  املالع
  ٨١  ٧١  ٦٣  املناطق النامية 
  ٧٩  ٦٣  ٥٠  مشال أفريقيا   
  ٧٩  ٧٢  ٦٩  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى   
  ٩٦  ٩٠  ٧٤  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب   
  ٩٢  ٨٨  ٨٥  منطقة البحر الكارييب     
  ٩٦  ٩٠  ٧٣  أمريكا الالتينية      
  ٩٤  ٨٩  ٧٠  شرق آسيا   
  ٧١  ٥٤  ٥٣  جنوب آسيا   
  ٦٠  ٣١  ٢٧  جنوب آسيا باستثناء اهلند     
  ٩٣  ٩٠  ٧٩  جنوب شرق آسيا   
  ٧٧  ٦٣  ٥٤  غرب آسيا   
 -- -  أوقيانوسيا   

 -- -  القوقاز ووسط آسيا  
  ٧٦  ٥٦  ٤٩  أقل البلدان منوا  

  )ب(املناطق دون اإلقليمية يف أفريقيا  
٢٠١١  ٢٠٠٠  ١٩٩٠  

  ٨٢  ٧٣  ٧٧  وسط أفريقيا  
  ٩١- -  رق أفريقياش  
  ٧٩  ٦٣  ٥٠  مشال أفريقيا  
  ٩٥  ٩١  ٩٠  اجلنوب األفريقي  
  ٦٨  ٦٦  ٥٩  غرب أفريقيا  
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  )أ(أربع زيارات على األقل  )ب(
  )النسبة املئوية(

 ٢٠١١  ٢٠٠٠  ١٩٩٠  

  ٥١  ٤٤ -  العامل
  ٥١  ٤٤  ٣٧  املناطق النامية  

  ٦٦  ٣٧  ٢٣  مشال أفريقيا  
  ٤٩  ٤٩  ٥٢  الكربىأفريقيا جنوب الصحراء   
  ٨٨  ٨١  ٦٩  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  

  ٧٢  ٦٦  ٥٩  منطقة البحر الكارييب  
  ٨٩  ٨٢  ٦٩  أمريكا الالتينية   

 -- -  شرق آسيا  
  ٣٦  ٢٧  ٢٤  جنوب آسيا  
 -- -  جنوب آسيا باستثناء اهلند    
  ٧٧  ٦٩  ٤٥  جنوب شرق آسيا  
 -- -  غرب آسيا  
 -- -  قيانوسياأو  
 -- -  القوقاز ووسط آسيا  

ممـن تلقـني رعايـة)  سـنة  ٤٩إىل   ١٥مـن   الالئي تتراوح أعمـارهن     (تعرف بأهنا النسبة املئوية للنساء        )أ(
  .صحيني مدربنيأخصائيني سابقة للوالدة أثناء احلمل حتت إشراف 

  .قتصادية ألفريقيااللجنة االاملعتمد من استنادا إىل التصنيف دون اإلقليمي   )ب(

   ٦-٥املؤشر   
  )ب(و ) أ(احلاجة غري امللباة يف جمال تنظيم األسرة  

ي مل تلب احتياجاهتن يف جمال تنظيم األسـرة بـني النـساء الالئـي تتـراوح أعمـارهنئالنسبة املئوية للنساء الال   (
  ) سنة املتزوجات أو املرتبطات٤٩ إىل ١٥ من

٢٠١١  ٢٠٠٠  ١٩٩٠  

  ١٢,٣  ١٢,٩  ١٥,٣  العامل
  ١٢,٧  ١٣,٥  ١٦,٦  املناطق النامية  

  ١٢,٠  ١٤,٠  ٢٢,٦  مشال أفريقيا  
  ٢٥,٣  ٢٦,٦  ٢٧,٤  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  
  ١٠,٤  ١٢,٨  ١٧,٢  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  
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٢٠١١  ٢٠٠٠  ١٩٩٠  

  ١٧,٥  ١٨,٥  ١٩,٣  منطقة البحر الكارييب  
  ٩,٩  ١٢,٣  ١٧,٠  أمريكا الالتينية  

  ٣,٧  ٣,١  ٥,٦  شرق آسيا  
  ١٥,٢  ١٧,٧  ٢١,٥  جنوب آسيا  

  ١٨,١  ٢٠,٧  ٢٥,٥  جنوب آسيا باستثناء اهلند  
  ١٢,٨  ١٥,٦  ١٨,٨  جنوب شرق آسيا  
  ١٦,٠  ١٩,٦  ٢١,٩  غرب آسيا  
  ٢٥,٣  ٢٧,٠  ٢٧,٧  أوقيانوسيا  
  ١٤,١  ١٤,٤  ١٨,٦  القوقاز ووسط آسيا  

  ٩,٩  ٩,٩  ١٠,٥  املناطق املتقدمة النمو  
  ٢٣,٦  ٢٦,٧  ٢٨,٧  أقل البلدان منوا

  ٢٣,٧  ٢٦,٣  ٢٦,٨  البلدان النامية غري الساحلية
  ١٨,٨  ١٩,٦  ٢٠,١  الدول اجلزرية الصغرية النامية

  .٢٠١٣مارس /آذار ٢٨يف تستند املتوسطات إىل البيانات املتوافرة   )أ(  
  . طات اإلقليمية يف تقدير املتوس١٩٩٠تستخدم البيانات املتوافرة قبل عام   )ب(  
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  ٦اهلدف   
  واملالريا وأمراض أخرىاإليدز /مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية  
  ألف - ٦اهلدف   
 وبــدء ٢٠١٥اإليــدز حبلــول عــام /وقــف انتــشار فــريوس نقــص املناعــة البــشرية   

  اعتبارا من ذلك التاريخ احنساره 
    ١-٦املؤشر 

)ب(، )أ(ناعة البشريةاملمعدالت اإلصابة بفريوس نقص   )أ(

 شـخص تتـراوح أعمـارهم مـن١٠٠عدد اإلصابات اجلديدة بفريوس نقص املناعة البـشرية يف الـسنة لكـل              (
  ) عاما٤٩ً إىل ١٥

٢٠١١  ٢٠٠١  

)٠,٠٧ : ٠,٠٥ (٠،٠٦)٠,٠٨ : ٠,٠٧(٠,٠٨  العامل

)٠,٠٧ : ٠,٠٦ (٠,٠٦)٠,١٠ : ٠,٠٨(٠,٠٩  املناطق النامية  

)٠,٠١ : ٠,٠١ (٠,٠١)٠,٠١ : ٠,٠٠(٠,٠١  قيا مشال أفري  

)٠,٤١ : ٠,٣٣ (٠,٣٧)٠,٦٥ : ٠,٥٧ (٠,٦١  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  

)٠,٠٤ : ٠,٠٢ (٠,٠٣)٠,٠٥ : ٠,٠٣ (٠,٠٤  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  

)٠,٠٧ : ٠,٠٤ (٠,٠٦)٠,١٢ : ٠,٠٩ (٠,١١  البحر الكارييبمنطقة   

)٠,٠٤ : ٠,٠٢ (٠,٠٣)٠,٠٤ : ٠,٠٢ (٠,٠٣  أمريكا الالتينية  

)٠,٠٢ : ٠,٠٠ (٠,٠١)٠,٠١ : ٠,٠١(٠,٠١شرق آسيا   

)٠,٠٣ : ٠,٠١ (٠,٠٢)٠,٠٤ : ٠,٠٢(٠,٠٣جنوب آسيا   

)٠,٠٤ : ٠,٠٢ (٠,٠٣)٠,٠٤ : ٠,٠٣ (٠,٠٣  )مبا يف ذلك أوقيانوسيا(جنوب شرق آسيا   

)٠,٠١ : ٠,٠٠ (٠,٠١)٠,٠١ : ٠,٠٠(٠,٠١غرب آسيا  

)٠,١١ : ٠,٠٣ (٠,٠٦)٠,٠٤ : ٠,٠٢ (٠,٠٣  القوقاز وآسيا الوسطى  

)٠,٠٤ : ٠,٠٢ (٠,٠٣)٠,٠٤ : ٠,٠٣(٠,٠٣   النمواملناطق املتقدمة  

  )ج(املناطق األفريقية دون اإلقليمية
)٠,٣٩ : ٠,٢٨ (٠,٣٣)٠,٦١ : ٠,٥٠(٠,٥٥  أفريقيا الوسطى  

)٠,٢٩ : ٠,٢٤ (٠,٢٦)٠,٣٩ : ٠,٣٤(٠,٣٧  أفريقياشرق   
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٢٠١١  ٢٠٠١  

)٠,٠٢ : ٠,٠١ (٠,٠٢)٠,٠٢ : ٠,٠١(٠,٠١  مشال أفريقيا  

)١,١٣ : ٠,٩٣ (١,٠٢)٢,٠٥ : ١,٧٨(١,٩١  اجلنوب األفريقي  

)٠,٢٨ : ٠,١٩ (٠,٢٤)٠,٣٨ : ٠,٣٠(٠,٣٣  غرب أفريقيا  

 إىل١٥مـن   العمريـة   لبشرية يف صفوف السكان يف الفئة       معدل انتشار فريوس نقص املناعة ا     ”اختري    )أ(  
غـري أن.  باعتباره مؤشراً بديالً عـن معـدل اإلصـابة عنـد وضـع مؤشـرات إعـالن األلفيـة                   “سنة ٢٤

ــن       ــارهم م ــراوح أعم ــذين تت ــدى األشــخاص ال ــدل اإلصــابة ل ــديرات مع  هــي ســنة ٤٩ إىل ١٥ تق
هلـذا، تعـرض هنـا البيانـات املتعلقـة.  بلـداً  ٦٠ املنـاطق ومـن      فيما يتعلـق جبميـع    فر اآلن   اتقديرات تتو 

الفـريوس لـدى الـسكان مبعدل اإلصابة بفريوس نقص املناعـة البـشرية مـع البيانـات املتعلقـة بانتـشار             
   . سنة٤٩ إىل ١٥الذين تتراوح أعمارهم من 

    .احلدان األدىن واألعلى يردان بني قوسني  )ب(
   .إلقليمية املعتمد من اللجنة االقتصادية ألفريقيااستنادا إىل تصنيف املناطق دون ا  )ج(  

  )أ(سنة ٢٤ إىل ١٥انتشار فريوس نقص املناعة البشرية لدى السكان الذين تتراوح أعمارهم من   )ب(
  )النسبة املئوية(

٢٠١١  ٢٠٠١  ١٩٩٠  
تقــديرات انتــشار
فـــــريوس نقـــــص
املناعــــة البــــشرية

مـن(لدى الكبار
  )سنة٤٩ إىل ١٥

ــصابا ت املــــــــــــــ
بفــــريوس نقــــص 
املناعــــة البــــشرية 

 أو ١٥ ســـن  يف(
  )أكرب

تقــديرات انتــشار 
فـــــريوس نقـــــص 
املناعــــة البــــشرية 

مـن(لدى الكبار   
  ) سنة٤٩إىل ١٥

ــصابات املــــــــــــــ
بفــــريوس نقــــص
املناعــــة البــــشرية

 أو ١٥ ســـن  يف(
  )أكرب

تقــديرات انتــشار 
فـــــريوس نقـــــص 
املناعــــة البــــشرية 

مـن(لدى الكبار   
  ) سنة٤٩إىل ١٥

ــصابات بفــري  وسامل
ــة نقــــــــص املناعــــــ

 ســــنيف(البــــشرية 
  ) أو أكرب١٥

٠,٣٤٣٠,٨٤٩٠,٨٤٩  العامل
٠,٣٤٨٠,٩٥١٠,٨٥٢  املناطق النامية

٠,١٣٣٠,١٣٨<٠,١٤٩<  مشال أفريقيا  
٢,٤٥٣٥,٦٥٧٤,٦٥٨  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  
٠,٣٣٤٠,٥٣٥٠,٤٣٥أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  

٠,٩٤٨١,٢٥٣١,٠٥٢  البحر الكارييبمناطق   
٠,٢٣١٠,٤٣١٠,٤٣٢  أمريكا الالتينية  

٠,١٢٧٠,١٢٨<٠,١٢٤<  شرق آسيا  
٠,١٢٩<٠,١٢٨<٠,١٢٦<  شرق آسيا باستثناء الصني  

٠,١٢٨٠,٣٣٥٠,٢٣٦<  جنوب آسيا  
٠,١١٧٠,١١٩<٠,١٣٥<  جنوب آسيا باستثناء اهلند   

مبــــا يف ذلــــك(جنــــوب شــــرق آســــيا   
٠,٢١٥٠,٤٣٠٠,٤٣٣  )أوقيانوسيا
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٢٠١١  ٢٠٠١  ١٩٩٠  
تقــديرات انتــشار
فـــــريوس نقـــــص
املناعــــة البــــشرية

مـن(لدى الكبار
  )سنة٤٩ إىل ١٥

ــصابا ت املــــــــــــــ
بفــــريوس نقــــص 
املناعــــة البــــشرية 

 أو ١٥ ســـن  يف(
  )أكرب

تقــديرات انتــشار 
فـــــريوس نقـــــص 
املناعــــة البــــشرية 

مـن(لدى الكبار   
  ) سنة٤٩إىل ١٥

ــصابات املــــــــــــــ
بفــــريوس نقــــص
املناعــــة البــــشرية

 أو ١٥ ســـن  يف(
  )أكرب

تقــديرات انتــشار 
فـــــريوس نقـــــص 
املناعــــة البــــشرية 

مـن(لدى الكبار   
  ) سنة٤٩إىل ١٥

ــصابات بفــري  وسامل
ــة نقــــــــص املناعــــــ

 ســــنيف(البــــشرية 
  ) أو أكرب١٥

٠,١٤١<٠,١٣٣<٠,١٣٩<  غرب آسيا  
٠,٢٣٢٠,٧٤٦٠,٦٤٨  أوقيانوسيا  
٠,١١٤٠,١١٦٠,٣٢٠<  آسيا وسط القوقاز و  

٠,٢١٦٠,٤٢٤٠,٥٢٦  املناطق املتقدمة النمو
١,٦٥٢٢,٣٥٧١,٩٥٨  أقل البلدان منوا

٢,٩٥٣٤,٠٥٧٢,٨٥٧  البلدان النامية غري الساحلية
٠,٧٤٨١,٠٥٢٠,٩٥٢  الدول اجلزرية الصغرية النامية

انتــشار فــريوس نقــص املناعــة البــشرية لــدى الــسكان الــذين تتــراوح ” ١-٦ باملؤشــر احلــايل فيمــا يتعلــقال تتــوفر بيانــات تــشري إىل االجتاهــات   )أ(
  .الصحراء الكربى، ومن مث فهي ليست معروضة هنا  بلداً، وكلها تقريباً من بلدان أفريقيا جنوب ٣٥ إال يف “سنة ٢٤  إىل١٥أعمارهم من 

  ٢- ٦املؤشر   
، يف الفتــرة )أ(اســتخدام الرفــاالت يف آخــر اتــصال جنــسي ينطــوي علــى خمــاطرة عاليــة        

  )ب(٢٠١٢-٢٠٠٧

  الرجال  النساء

عدد البلدان الـيت
تغطيهـــــــــــــــــــــا
ات الدراســــــــــــــ
  االستقصائية

ــن ــة ملــــ ــسبة املئويــــ النــــ
ــتخدموا رفـــاالت يف اسـ
ــسي ــصال جنــ ــر اتــ آخــ

ينطــــوي علــــى خمــــاطرة 
  عالية

عدد البلدان الـيت
تغطيهـــــــــــــــــــــا 
الدراســــــــــــــات 

  االستقصائية

النـــــسبة املئويــــــة ملــــــن
اســـتخدموا رفـــاالت يف
آخــــر اتــــصال جنــــسي
ــاطرة ــى خمـ ــوي علـ ينطـ

  عالية 
أفريقيـــــا جنـــــوب الـــــصحراء 

٢٧٣٤,١٢١٥٤,٧  الكربى
٤٢٥,٦--  أوقيانوسيا

٢٢٢,٢٢٣٧,٢  جنوب آسيا
١٧٦,٢--  آسياووسط القوقاز 

بــأهنم   ســنة الــذين أفــادوا ٢٤ إىل ١٥النــسبة املئويــة للــشابات والــشبان ممــن تتــراوح أعمــارهم مــن    )أ(
ــتظم       ــسي مــع شــريك جنــسي غــري من ــصال جن ــاء ات ــاالت أثن ــزواج(اســتعملوا الرف خــارج إطــار ال

هـذا النـوع أثنـاء عـشر املاضـية، بـني مـن كـان لـديهم شـريك مـن              أثناء األشـهر اإلثـين      ) عاشرةامل أو
   .األشهر اإلثين عشر املاضية

   . الفترة احملددةأجريت خاللحسبت البيانات بناء على آخر دراسات استقصائية   )ب(
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  ٣- ٦املؤشر   
 لــديهم معرفــة انــت ك ممــنســنة ٢٤ إىل ١٥نــسبة الــسكان الــذين تتــراوح أعمــارهم مــن  

  )ب(٢٠١٢-٢٠٠٧ يف الفترة )أ(اإليدز/وشاملة عن فريوس نقص املناعة البشرية صحيحة 

  الرجال  النساء

عدد البلدان الـيت
تغطيهـــــــــــــــــــــا
الدراســــــــــــــات

  االستقصائية
النسبة املئوية ملـن لـديهم

  معرفة شاملة

عدد البلدان الـيت
تغطيهـــــــــــــــــــــا 
الدراســــــــــــــات 

  االستقصائية
وية ملن لـديهمالنسبة املئ 

  معرفة شاملة
٧٧٢١,٣٥٩٣٢,٨  العامل
أفريقيا جنوب الصحراء  

٣٢٢٨,٢٢٧٣٧,٠  الكربى
٦١٧,٢٣٣٣,٧  جنوب آسيا  

-٥٨,٨٢  باستثناء اهلندجنوب آسيا  
٦٢٣,١٤٢٤,٣  جنوب شرق آسيا  

يتعرفـون علـى  سـنة ممـن   ٢٤  إىل١٥النسبة املئويـة للـشابات والـشبان الـذين تتـراوح أعمـارهم مـن            )أ(
ومهـا(طريـق االتـصال اجلنـسي     الطريقتني الرئيسيتني ملنـع انتقـال فـريوس نقـص املناعـة البـشرية عـن               

، ويرفضون تـصّورين خـاطئني)غري مصاب  استخدام الرفاالت واالقتصار على شريك واحد خملص        
نتقـل إلـيهم مـن شـخص يبـدوفـريوس اإليـدز ميكـن أن ي        شائعني على الـصعيد احمللـي، ويعرفـون أن          

   .بصحة جيدة
   .خالل الفترة احملددةاليت أجريت ستقصائية االدراسات استنادا إىل أحدث ال البيانات حسبت  )ب(

  ٤-٦املؤشر 
ــراوح أعمــارهم مــن      ــذين تت ــامى ال  ســنوات إىل ١٠نــسبة االنتظــام يف املــدارس لــدى اليت

  )ب(٢٠١٢-٢٠٠٧ يف الفترة )أ( يف نفس الفئة العمرية إىل غري اليتامى سنة  ١٤

عـــدد البلـــدان الـــيت تتـــوافر بـــشأهنا
  بيانات

ــام يف الدراســــة لــــدى نــــسبة االنتظــ
  اليتامى إىل غري اليتامى

٣١٠,٩٥  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى
٢٠,٧٢  جنوب آسيا

سـنوات إىل  ١٠مـن   نسبة معدل االنتظام احلايل يف املدارس لدى األطفـال الـذين تتـراوح أعمـارهم                  )أ(
 ســنة الــذين تــويف آبــاؤهم وأمهــاهتم البيولوجيــون إىل معــدل االنتظــام احلــايل يف املــدارس لــدى١٤

األطفال ممن ينتمون إىل نفس الفئة العمرية الذين ال يزال آباؤهم وأمهاهتم على قيد احلياة ويعيشون
   .حاليا مع واحد على األقل من آبائهم البيولوجيني

  .أثناء الفترة احملددةلبيانات استنادا إىل أحدث الدراسات االستقصائية اليت أُجريت حسبت ا  )ب(
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  باء - ٦الغاية   
جلميـع  ٢٠١٠إليـدز حبلـول عـام       ا/تعميم إتاحة العالج من فريوس نقـص املناعـة البـشرية          

  حيتاجونه َمن

  ٥-٦املؤشر 
ــشرية        ــة الب ــريوس نقــص املناع ــت إصــابتهم بف ــذين بلغ ــسكان ال ــسبة ال ــةن ــة متقدم  مرحل

  )أ(وبإمكاهنم احلصول على العقاقري املضادة للرتروفريوسات 
  )النسبة املئوية(

٢٠١١  ٢٠١٠  

٤٧٥٤  )ب(العامل
٤٧٥٥  املناطق النامية

٣١٣٦  مشال أفريقيا  
٤٨٥٦  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  
٦٤٦٨  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  

٥٩٦٧  البحر الكارييب منطقة  
٦٤٦٨  أمريكا الالتينية  

٢٨٣٨  شرق آسيا
٤٥  شرق آسيا باستثناء الصني  
٣٢٤١  جنوب آسيا   

١١١٤  جنوب آسيا باستثناء اهلند  
٥٣٥٦  جنوب شرق آسيا وأوقيانوسيا  

٢٠٢٠  غرب آسيا
١٥١٩  ووسط آسياالقوقاز   

٤٦٥٢  أقل البلدان منوا
٥٥٦٦  ن النامية غري الساحليةالبلدا

٥٧٧٠  الدول اجلزرية الصغرية النامية

لـديهم عـن    CD4 اليـا   اخلنسبة العالج مبضادات الرتروفريوسات لـدى األشـخاص الـذين يقـل عـدد                 )أ(
   .ملم/ خلية٣٥٠

   .الدويل ال يشمل سوى االقتصادات املنخفضة واملتوسطة الدخل، كما حيددها البنك   )ب(
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جيم  - ٦الغاية   
 وبـدء٢٠١٥وقف انتشار املالريا وغريهـا مـن األمـراض الرئيـسية حبلـول عـام                  

  احنسارها اعتبارا من ذلك التاريخ 
  ٦-٦املؤشر 

  )أ(معدالت حاالت اإلصابة باملالريا والوفيات املرتبطة هبا

اإلصابة   )أ(
  ) فرد من السكان١ ٠٠٠عدد احلاالت اجلديدة لكل (
  
 ٢٠١٠  

 -  ال أفريقيامش 
٢٦٤  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  
١٥  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  
صفر  شرق آسيا  
٣٣  جنوب آسيا   
٣٦   جنوب شرق آسيا  
٢٤  غرب آسيا  
١٧٨  أوقيانوسيا  
صفر  ووسط آسياالقوقاز   

٢١٤  أقل البلدان منوا
٢١٨  ساحليةالبلدان النامية غري ال

٩٦  الدول اجلزرية الصغرية النامية

الوفيات   )ب(
  )أ() فرد من السكان١٠٠ ٠٠٠لكل الوفيات عدد (
  
 ٢٠١٠  

-  ال أفريقيامش 
٨٨  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  
٢  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  
صفر  شرق آسيا  
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٢٠١٠  

٤  جنوب آسيا   
٦   سياجنوب شرق آ  
٧  غرب آسيا  
٤٣  أوقيانوسيا  
صفر  ووسط آسياالقوقاز   

٦٧  أقل البلدان منوا
٦٩  البلدان النامية غري الساحلية

٢٦  الدول اجلزرية الصغرية النامية

  .للسكان املعرضني خلطر اإلصابة باملالريا يف البلدان املوبوءة هبا  )أ(

  ٧-٦املؤشر 
ينـامون حتـت ناموسـيات معاجلـة باملبيـداتكـانوا  اخلامـسة الـذين   ن  سـ نسبة األطفال دون    
  )أ(٢٠١٢-٢٠٠٨ احلشرية يف الفترة

  )ب(اجملموع  )أ(
  )النسبة املئوية(

  )أ(٣٧  ) بلدا٣٩ً(أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 

  )ب(حسب مكان اإلقامة  )ب(
  )النسبة املئوية(

  الريف  احلضر

  ٤١  ٣٦  ) بلدا٣٤ً(ربى أفريقيا جنوب الصحراء الك

   .أثناء الفترة احملددةاستنادا إىل أحدث الدراسات االستقصائية اليت أجريت حسبت البيانات   )أ(
  .٢٠١٣مارس /تشمل احلسابات البيانات املتوافرة يف آذار  )ب(
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  ٨-٦املؤشر 
ــاقري املناســ        ــاجلون بالعق ــذين يع ــاحلمى ال ــصابني ب ــسة امل ــال دون اخلام ــسبة األطف ــضادة ن بة امل

  )أ(٢٠١٢-٢٠٠٨للمالريا، الفترة 

  )ب(اجملموع  )أ(
  )النسبة املئوية(

  ٣٧  ) بلدا٣٥ً(أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 

  )ب(حسب مكان اإلقامة  )ب(
  )النسبة املئوية(

  الريف  احلضر

  ٣٩  ٤٨  ) بلدا٣٥ً(أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 

   .أثناء الفترة احملددة أحدث الدراسات االستقصائية اليت أجريت استنادا إىلحسبت البيانات   )أ(
  .٢٠١٣مارس /تشمل احلسابات البيانات املتوافرة يف آذار  )ب(

  ٩-٦املؤشر 
  )أ(ل وانتشاره والوفيات املرتبطة بهمعدالت حاالت اإلصابة بالس

  اإلصابة  )أ(
  ) بفريوس نقص املناعة البشريةاملصابون ذلك  نسمة، مبا يف١٠٠ ٠٠٠عدد حاالت اإلصابة اجلديدة لكل (

٢٠١١  ٢٠٠٢  ١٩٩٠  

(١٣٠:١٢٠)١٢٥(١٥٦:١٣٩)١٤٨(١٥٩:١٣٥)١٤٧  العامل

(١٥٣:١٤١)١٤٧(١٨٤:١٦٤)١٧٤(١٩٤:١٦٥)١٧٩  املناطق النامية  

(٥٧:٤٥)٥١(٦١:٤٩)٥٥(٧٣:٥٥)٦٤  مشال أفريقيا  

أفريقيا جنوب الصحراء   
(٢٨٤:٢٤٥)٢٦٤(٣٧٦:٢٦٨)٣٢٢(٣٠٦:١٩٦)٢٥١  ىالكرب

أمريكا الالتينية ومنطقة   
(٤٥:٤٠)٤٣(٦١:٥٣)٥٧(١٠٣:٧٦)٩٠  البحر الكارييب

(٨٥:٦٤)٧٥(١٠٤:٧٩)٩١(١٢٠:٦٨)٩٤  البحر الكارييبمنطقة   

(٤٣:٣٧)٤٠(٥٩:٥٠)٥٤(١٠٤:٧٥)٨٩  أمريكا الالتينية  
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٢٠١١  ٢٠٠٢  ١٩٩٠  

(٩٠:٧٢)٨١(١١٩:٩٢)١٠٥(١٨٨:١٢٥)١٥٧  شرق آسيا  

(١٩٥:١٦٧)١٨١(٢٢٣:١٨٩)٢٠٦(٢٣٦:١٧٨)٢٠٧  جنوب آسيا  

(٢٢٨:١٩٢)٢١٠(٢٦٠:٢١٦)٢٣٨(٢٨٢:٢٠٩)٢٤٦   جنوب شرق آسيا  

(٣٤:٢٥)٢٦(٤١:٣٥)٣٨(٥٩:٤٦)٥٣  غرب آسيا  

(٣٤٩:١٧٣)٢٦١(٣٥٣:١٧٨)٢٦٥(٣١٨:١٧١)٢٤٥  أوقيانوسيا  

(١٢٥:١٠٧)١١٦(٣١٥:٢٦٧)٢٩١(١٤٢:١٢٢)١٣٢  ووسط آسياالقوقاز   

(٢٧:٢٣)٢٥(٤٠:٣٥)٣٨(٣١:٢٨)٢٩  املناطق املتقدمة النمو  

(٢٤٨:٢٢٢)٢٣٥(٣٠٤:٢٥٨)٢٨١(٣٢١:٢٥٦)٢٨٨  أقل البلدان منوا

(٢١٢:١٨١)١٩٧(٣٥٢:٢٧٦)٣١٤(٣٠٩:٢٣٠)٢٦٩ غري الساحليةالبلدان النامية 

(١٢٧:٩٦)١١٢(١٣٧:١٠٥)١٢١(١٣٤:٩٢)١١٣  الصغرية الناميةالدول اجلزرية

  االنتشار  )ب(
  )ن بفريوس نقص املناعة البشريةو نسمة، مبا يف ذلك املصاب١٠٠ ٠٠٠عدد حاالت اإلصابة الراهنة لكل (

٢٠١١  ٢٠٠٢  ١٩٩٠  

(١٩٢:١٥٠)١٧٠(٢٧١:٢٢٣)٢٤٦(٢٩٤:٢٤٣)٢٦٨  العامل

(٢٢٥:١٧٦)٢٠١(٣٢٠:٢٦٤)٢٩٢(٣٦٢:٢٩٩)٣٣٠  ميةاملناطق النا  

(١٠٣:٤٤)٧٤(١٠٩:٤٧)٧٨(١٥٦:٦٦)١١١  مشال أفريقيا  

ــا جنـــوب الـــصحراء   أفريقيـ
(٣٤٨:٢٤٩)٢٩٨(٤٩٠:٢٧٠)٣٨٠(٥٢٨:٢٤٩)٣٨٨  الكربى

ــة   ــة ومنطقـ ــا الالتينيـ أمريكـ
(٦٨:٤٠)٥٤(٩٦:٥٨)٧٧(١٩٢:١٠٢)١٤٧  البحر الكارييب

(١٤٧:٥٦)١٠١(١٨٥:٧٢)١٢٩(٢٣٢:٨٠)١٥٦  البحر الكارييبطقة من  

:٦٥)٥٠(٩٣:٥٣)٧٣(١٩٥:٩٨)١٤٦  أمريكا الالتينية    ٣٦ )

(١٢٩:١٠٠)١١٥(١٩٠:١٤٦)١٦٨(٢٤٣:٢٠٩)٢٢٦  شرق آسيا  

(٣٣٤:١٩٤)٢٦٤(٤٦٩:٣٤٤)٤٠٧(٥١٦:٣٨٥)٤٥١  جنوب آسيا  

(٤٠٨:٢٤٩)٣٢٩(٥٩٧:٣٥٧)٤٧٧(٦٩٦:٤٠١)٥٤٨   جنوب شرق آسيا  

(٤٤:٢٤)٣٤(٦٨:٣٥)٥٢(١٠٣:٤٦)٧٤  غرب آسيا  

(٦٨٧:١١٦)٤٠١(٦٨٧:١٢٨)٤٠٨(٨٤٣:١٩٢)٥١٨  أوقيانوسيا  

(٢٣٢:١٢٨)١٨٠(٧٦٢:٤٠٧)٥٨٥(٣٤٥:١٨٥)٢٦٥  ووسط آسياالقوقاز   

(٤٢:٢١)٣٢(٧١:٣٧)٥٤(٥٢:٣٣)٤٢  املناطق املتقدمة النمو  

(٣٨٦:٢٧٨)٣٣٢(٥٠٣:٣٥٧)٤٣٠(٦٢١:٤٠٦)٥١٤  البلدان منواأقل 
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٢٠١١  ٢٠٠٢  ١٩٩٠  

(٣٢١:٢١٥)٢٦٨(٤٤٩:٣٣٩)٣٩٤(٤١٤:٣٠٥)٣٦٠  غري الساحليةالبلدان النامية 

(٢١٣:١٠٣)١٥٨(٢٣٤:١٢٠)١٧٧(٢٧٠:١٣١)٢٠٠  الدول اجلزرية الصغرية النامية

  الوفيات  )ج(
  )املصابني بفريوس نقص املناعة البشريةتثناء باس نسمة، ١٠٠ ٠٠٠عدد حاالت اإلصابة لكل (

٢٠١١  ٢٠٠٢  ١٩٩٠  

(١٧:١٢)١٤(٢٥:١٨)٢١(٢٨:٢٠)٢٤  العامل

(١٩:١٤)١٧(٣٠:٢١)٢٥(٣٥:٢٥)٣٠  املناطق النامية  

(٨,٥:٢)٥,٢(١٠:٢,١)٦,٢(١٦:٢,٢)٩  مشال أفريقيا  

ــا جنـــوب الـــصحراء   أفريقيـ
(٣٢:٢١)٢٧(٤٩:٢٥)٣٧(٥٧:٢٨)٤٢  الكربى

ــة   ــة ومنطقـ ــا الالتينيـ أمريكـ
(٣,٩:٢,٩)٣,٤(٥,٦:٤,٣)٥(١١:٧,٢)٨,٩  البحر الكارييب

(١٤:٤,١)٩(١٩:٥,٢)١٢(١٦:٤)١٠  البحر الكارييبمنطقة   

(٣,٤:٢,٦)٣(٤,٩:٤)٤,٤(١١:٧)٨,٨  أمريكا الالتينية  

(٣,٩:٣,٣)٣,٦(٨,٥:٦,١)٧,٣(٢٠:١٦)١٨  شرق آسيا  

(٣٤:١٨)٢٦(٥٣:٢٨)٤١(٥٥:٢٨)٤٢  جنوب آسيا  

(٣٧:٢٠)٢٨(٦١:٢٩)٤٥(٧٣:٣٤)٥٤   جنوب شرق آسيا  

(٣,١:١,٢)٢,١(٥,٩:٢,٧)٤,٣(١٢:٤,٢)٨  غرب آسيا  

(٦٩:٧,٩)٣٩(٦٩:٩,١)٣٩(١٠٢:١٥)٥٨  أوقيانوسيا  

(٩,٦:٨,٢)٨,٩(٢٢:١٩)٢٠(٨,٧:٧,٦)٨,١  ووسط آسياالقوقاز   

(٣,٢:٣,٢)٣,٢(٤,٨:٤,٧)٤,٧(٣:٣)٣  املناطق املتقدمة النمو  

(٣٩:٢٥)٣٢(٥٥:٣٤)٤٥(٧٢:٤٣)٥٨  أقل البلدان منوا

ة   دان النامي غـــــــري البل
(٢١:١٥)١٨(٣٤:٢٤)٢٩(٣٩:٢٦)٣٢  الساحلية

ــصغرية ــة الـــ ــدول اجلزريـــ الـــ
(٢٠:٨,٧)١٥(٢٣:١٠)١٧(٢٤:٩,٣)١٧  النامية

   .بني قوسنييردان  األدىن واألعلى احلّدان  )أ(
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  ١٠-٦املؤشر 
نسبة حاالت الُسل اليت كُشفت وعوجلت يف إطار دورة عالجية قصرية خاضـعة للمراقبـة

  املباشرة 

احلاالت اجلديدة الـيت كُـشفت يف إطـار دورة عالجيـة قـصرية خاضـعة للمراقبـة  )أ(
  املباشرة

: جيابية بأخذ عينـة يف إطـار دورة عالجيـة قـصرية خاضـعة للمراقبـة املباشـرة                 معدل الكشف عن احلاالت اإل    (
  )أ()بالنسبة املئوية

٢٠١١  ٢٠٠٠  ١٩٩٠  

(٦٩:٦٤)٦٧(٤٤:٣٩)٤١(٥٢:٤٥)٤٨  العامل

(٦٩:٦٣)٦٦(٤٢:٣٧)٤٠(٥١:٤٣)٤٧  املناطق النامية  

(٨٤:٦٦)٧٤(٨٤:٦٨)٧٥(٦٧:٥٠)٥٧  مشال أفريقيا  

ــا جنـــوب الـــصحراء   أفريقيـ
(٦٥:٥٦)٦٠(٤٧:٣٣)٣٩(٤٠:٢٦)٣٢  الكربى

ــة   ــة ومنطقـ ــا الالتينيـ أمريكـ
(٨٧:٧٦)٨١(٧٥:٦٤)٦٩(٦١:٤٤)٥١  البحر الكارييب

(٧٥:٥٧)٦٥(٥٩:٤٥)٥١(١٦:٩)١١  البحر الكارييبمنطقة   

(٩٠:٧٨)٨٣(٧٨:٦٦)٧١(٦٦:٤٧)٥٥  أمريكا الالتينية  

(١٠٠:٨١)٩٠(٤٠:٣٠)٣٤(٢٩:٢٠)٢٣  سياشرق آ  

(٦٣:٥٤)٥٨(٤٥:٣٩)٤٢(٨٢:٦٢)٧١  جنوب آسيا  

(٧٧:٦٥)٧٠(٣٥:٢٩)٣٢(٥٦:٤٢)٤٨   جنوب شرق آسيا  

(٨٢:٧٢)٧٦(٨٣:٧١)٧٧(٩٢:٧٢)٨٠  غرب آسيا  

(٩٤:٤٧)٦٢(٨٢:٤٢)٥٦(٣٦:٢٠)٢٥  أوقيانوسيا  

(٦٨:٥٨)٦٣(٣١:٢٧)٢٩(٤٠:٣٤)٣٧  ووسط آسياالقوقاز   

(٩٠:٧٨)٨٤(٨٣:٧٢)٧٧(٨٢:٧٥)٧٨  املناطق املتقدمة النمو  

(٦١:٥٤)٥٧(٣٦:٣١)٣٣(٢٧:٢١)٢٤  أقل البلدان منوا

(٦٩:٥٩)٦٣(٤٢:٣٣)٣٧(٣٩:٢٩)٣٤  غري الساحلية البلدان النامية

ــصغرية ــة الـــ ــدول اجلزريـــ الـــ
(٧٦:٥٧)٦٥(٦٢:٤٧)٥٣(٢٦:١٨)٢١  النامية
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  املرضى الذين عوجلوا بنجاح يف إطار دورة عالجية قصرية خاضعة للمراقبة املباشرة  )ب(
  )النسبة املئوية(

٢٠١٠  ٢٠٠٠  ١٩٩٤  

٧٥٦٩٨٧  العامل
٧٥٦٩٨٧  املناطق النامية  

٨٠٨٨٨٦  مشال أفريقيا  
٦٠٧١٨٢  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  
٦٥٧٦٧٦  ة ومنطقة البحر الكارييبأمريكا الالتيني  

٧٤٧٢٨٢  البحر الكارييبمنطقة   
٦٥٧٧٧٥  أمريكا الالتينية  
٨٨٩٢٩٥  شرق آسيا  
٧٤٤٢٨٩  جنوب آسيا  
٨٢٨٦٩٠   جنوب شرق آسيا  
٧٢٧٧٨٥  غرب آسيا  
٦١٧٦٦٣  أوقيانوسيا  
٧٣b٧٩٧٤  ووسط آسياالقوقاز   

٦٨٦٦٦٣  تقدمة النمواملناطق امل  
٦٦٧٧٨٥  أقل البلدان منوا

٥٧٧٥٨٢  غري الساحليةالبلدان النامية 
٦٧٧٣٧٨  الدول اجلزرية الصغرية النامية

  .احلدان األدىن واألعلى يردان بني قوسني  )أ(
  .١٩٩٦يشري الرقم إىل بيانات عام   )ب(
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  ٧اهلدف   
  كفالة االستدامة البيئية  
   ألف- ٧الغاية   
إدماج مبادئ التنمية املستدامة يف السياسات والربامج القطريـة واحنـسار فقـدان  

  املوارد البيئية
  ١-٧املؤشر 

  نسبة مساحة األراضي اليت تغطيها الغابات  
  )النسبة املئوية(

٢٠١٠  ٢٠٠٠  ١٩٩٠  

٣٢,٠٣١,٤٣١,٠  العامل
٢٩,٤٢٨,٢٢٧,٦  املناطق النامية  

١,٤١,٤١,٤  مشال أفريقيا  
٣١,٢٢٩,٥٢٨,١  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى   
٥٢,٠٤٩,٦٤٧,٤  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  

٢٥,٨٢٨,١٣٠,٣  منطقة البحر الكارييب  
٥٢,٣٤٩,٩٤٧,٦  أمريكا الالتينية  

١٦,٤١٨,٠٢٠,٥  آسياشرق   
١٥,٢١٤,٠١٢,٨  الصني باستثناء آسياشرق   

١٤,١١٤,١١٤,٥آسياجنوب   
٧,٨٧,٣٧,١   باستثناء اهلندآسياجنوب   

٥٦,٩٥١,٣٤٩,٣   آسياجنوب شرق   
٢,٨٢,٩٣,٣  آسياغرب   
٦٧,٥٦٥,١٦٢,٥  أوقيانوسيا  
٣,٩٣,٩٣,٩  آسياالقوقاز ووسط   

٣٦,٣٣٦,٦٣٦,٧  املناطق املتقدمة النمو
٣٢,٧٣١,٠٢٩,٦  لدان منواأقل الب

١٩,٣١٨,٢١٧,١  البلدان النامية غري الساحلية
٦٤,٦٦٣,٧٦٢,٧  دول اجلزرية الصغرية الناميةال
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  ٢-٧املؤشر 
جمموع انبعاثات ثاين أكسيد الكربون ونصيب الفرد منها ومقابل كل دوالر من النـاتج  

  تعادل القوة الشرائية حسب احمللي اإلمجايل
  )أ(موعاجمل  )أ(

  )مباليني األطنان(

٢٠١٠  ٢٠٠٥  ٢٠٠٠  ١٩٩٠  

٣١ ٢٧٣٨٧ ٢٣٨٥٢ ٨٤١  ٢١ ٥٥٠  العامل
١٧ ١٣٧٩١ ٦٩٣٦٥٢٥ ٧٢٧٩  املناطق النامية  

٢٢٩٣٣٠٣٩٥٤٦٤  مشال أفريقيا  
٤٦٢٥٥٤٦٣٥٧١١  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى   
١ ١٧٠١ ١٣٣٠٤٩١ ٠٠٦١ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  

٨٤٩٩١٠٥١٣٧  منطقة البحر الكارييب  
١ ١٥٦٤ ١٣٨٦ ٩٢٢٢٣١  أمريكا الالتينية  

٨ ٦٩٧٥ ٢٩٧٩٣٨٧ ٩٩١٣  آسياشرق   
٥٣١٥٧٤٥٩٧٦٨٨   باستثناء الصنيآسياشرق   

٢ ٢٨٢٤ ١٠٧٢ ٩٩٣٧٠٩آسياجنوب   
٣٠٣٥٢٢٦٦١٨١٥   باستثناء اهلندآسياجنوب   

١ ١٢١٦ ٤٢٣٧٧٤٠٠٠   آسياجنوب شرق   
١ ١٤١٨ ٦١٥٩٢٦١٤٩  آسياغرب   
٦٧١١١١  أوقيانوسيا  
٣٢٧٣٨٦٤٧٢صفر  )ب(آسياالقوقاز ووسط   

١٣ ١٤٥٩٦ ١٣٣٢٧ ١٤٩٠٤ ٨٢٤  املناطق املتقدمة النمو
٦١١١١١٥٧٢١٣  أقل البلدان منوا

٥٠٣٩٨٤٥٨٥٦٣  البلدان النامية غري الساحلية
١٣٩١٦٠١٥١١٦٨  الدول اجلزرية الصغرية النامية

١٤ ١٤١٥٨ ١٤٩١٧ ١٤٤٣٦ ٩٨٦  )هـ(و ) د(و ) ج(بلدان املرفق األول
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  نصيب الفرد  )ب(
  )باألطنان(

٢٠١٠  ٢٠٠٥  ٢٠٠٠  ١٩٩٠  

٤,٠٨٣,٩١٤,٣٠٤,٥٧  العامل
١,٦٦٢,٠٣٢,٥٧٣,١٦  املناطق النامية  

١,٩١٢,٣٣٢,٥٧٢,٨٠  ال أفريقيامش  
٠,٩١٠,٨٣٠,٨٤٠,٨٣  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى   
٢,٢٩٢,٥٧٢,٧٠٢,٩٠ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  

٢,٧٦٢,٨٧٢,٨٨٣,٦٣  منطقة البحر الكارييب  
٢,٢٦٢,٥٥٢,٦٨٢,٨٥  أمريكا الالتينية  

٢,٤٦٢,٩٥٤,٦٠٦,٣٠  آسياشرق   
٧,٤٢٧,٣١٧,٤٠٨,٣٠   باستثناء الصنيآسياشرق   

٠,٨٣١,١٧١,٣١١,٦٦آسياجنوب   
٠,٩٤١,٢٨١,٤٩١,٧٠   باستثناء اهلندآسياجنوب   

٠,٩٥١,٤٨١,٧٩٢,٠٥   آسياجنوب شرق   
٤,٨٥٥,٧٣٦,٣٢٦,٨٥  آسياغرب   
١,٠٠٠,٩٦١,٢٥١,٠٩  أوقيانوسيا  
٧,٣٣٤,٥٩٥,٢٥٦,١٠  )ب(آسيا القوقاز ووسط  

١٢,٣٧١١,٦٧١١,٧٩١٠,٩٠  املناطق املتقدمة النمو
٠,١٢٠,١٧٠,٢١٠,٢٦  أقل البلدان منوا

٠,٢٦١,٢١١,٢٥١,٣٧  البلدان النامية غري الساحلية
٣,٢٠٣,١٥٢,٧٤٢,٨٥  الدول اجلزرية الصغرية النامية

١٢,٧٦١١,٧٥١١,٨٨١١,٠٢  )هـ(و ) د(و ) ج(بلدان املرفق األول

  )حسب تعادل القوة الشرائية(مقابل كل دوالر من الناتج احمللي اإلمجايل   )ج(
  )بالكيلوغرامات(

٢٠١٠  ٢٠٠٥  ٢٠٠٠  ١٩٩٠  

٠,٦٠٠,٥٠٠,٤٩٠,٤٧  العامل
٠,٦٣٠,٥٩٠,٦١٠,٥٨  املناطق النامية  

٠,٤٣٠,٤٩٠,٤٨٠,٤٣  مشال أفريقيا  
٠,٥٥٠,٥٣٠,٤٧٠,٤١  ب الصحراء الكربى أفريقيا جنو  
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٢٠١٠  ٢٠٠٥  ٢٠٠٠  ١٩٩٠  

٠,٣١٠,٣١٠,٣٠٠,٢٨ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  
٠,٥٤٠,٥٢٠,٤٨٠,٥٥  منطقة البحر الكارييب  
٠,٣١٠,٣٠٠,٣٠٠,٢٧  أمريكا الالتينية  

١,٤٥٠,٨٧٠,٩٤٠,٨٣  آسياشرق   
٠,٤٥٠,٤٥٠,٣٨٠,٣٧   باستثناء الصنيآسياشرق   

٠,٥٨٠,٦١٠,٥٥٠,٤٩آسياجنوب   
٠,٤٦٠,٥٤٠,٥٢٠,٣٠   باستثناء اهلندآسياجنوب   

٠,٤١٠,٤٦٠,٤٦٠,٤٤   آسياجنوب شرق   
٠,٤٩٠,٥٥٠,٥٦٠,٥٧  آسياغرب   
٠,٢٩٠,٢٦٠,٣٧٠,٢٤  أوقيانوسيا  
٢,٣١١,٧٢١,٣٢١,٠٩  )ب(آسياالقوقاز ووسط   

٠,٥٨٠,٤٥٠,٤١٠,٣٧  ة النمواملناطق املتقدم
٠,١٤٠,١٩٠,٢٠٠,٢٠  أقل البلدان منوا

٠,٢٠٠,٩١٠,٧٤٠,٦٤  البلدان النامية غري الساحلية
٠,٥٤٠,٣٩٠,٣٠٠,٢٣  الدول اجلزرية الصغرية النامية

٠,٥٩٠,٤٦٠,٤٣٠,٣٨  )هـ(و ) د(و ) ج(بلدان املرفق األول

املتريـةمقـدراً مباليـني األطنـان       (كسيد الكربون من الوقود األحفـوري       يشمل جمموع انبعاثات ثاين أ      )أ(
اســتهالك الوقــود الــصلب، واســتهالك الوقــود : االنبعاثــات الناجتــة عــن) مــن ثــاين أكــسيد الكربــون

مركـز حتليـل معلومـات غـاز(مسنـت؛ واشـتعال الغـاز       إل وإنتـاج ا   ؛السائل، واستهالك الوقود الغازي   
). ابع للواليات املتحدةثاين أكسيد الكربون الت

  .١٩٩٢ بيانات عام ١٩٩٠يبني عمود عام   )ب(
يشمل مجيـع بلـدان املرفـق األول الـيت تقـدم تقـارير إىل مـؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة  )ج(

اإلطارية بشأن تغري املناخ؛ وال توجـد أي التزامـات إبـالغ سـنوي علـى البلـدان غـري املدرجـة يف
. لاملرفق األو

تــستند التقــارير الوطنيــة املقدمــة إىل مــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة بــشأن تغــري  )د(
املنــاخ، الــيت تتبــع املبــادئ التوجيهيــة للهيئــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة بــتغري املنــاخ، إىل قــوائم حــصر 

لكربــون النامجــة عــن األنــشطة االنبعاثــات الوطنيــة، وتــشمل مجيــع مــصادر انبعاثــات ثــاين أكــسيد ا 
ــة والعمليــات. البــشرية وميكــن حــساهبا علــى أهنــا جممــوع االنبعاثــات الناشــئة عــن قطاعــات الطاق

. الصناعية والزراعة والنفايات
ــات   )هـ(   ــات /باســتثناء االنبعاث ــة عملي ــري اســتخدام األراضــياإلزال النامجــة عــن اســتخدام األراضــي وتغ

. واحلراجة
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  ٣-٧املؤشر 
ستهالك املواد املستنفدة لألوزون ا  

  )بأطنان املواد املستنفدة لألوزون(

  ٢٠١١  ٢٠٠٠  )أ(١٩٩٠  ١٩٨٦

  ٣١ ٨٣٧  ٢١٠ ٧٣٥ ١ ١٢١ ٣١٠  ١ ٦٦٧ ٥٥١  العامل
٣٩ ٠٣٧ ٢٠٨ ٢٣٦٠١٣ ٢٨٠٨٩٢ ٥٣٠  املناطق النامية

٨٨٦٠ ٦١٢٩ ١٤٢٠٣ ٢١٤  مشال أفريقيا  
١ ٩٦٤٠ ٢٣٥٩٧ ٣٦٤٤٩ ٣٤٧   أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  
٤ ٣١٨٣٤ ٧٦١٠٤ ٧٨٠٤٨ ٦٦٣  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  

١١١٧ ٢٦٦٩ ٢١٧٧ ٢١٦  منطقة البحر الكارييب  
٤ ٢٩٧١٧ ٧٣٤٣٥ ٧٦٨٧١ ٤٤٨  أمريكا الالتينية  

٢٣ ٥١٠ ١٠٥ ١٠٣٧٦٢ ١٠٣٢١٧ ٤٤٥  آسياشرق   
٢ ١٤٢١١ ١٢٨٨٥ ٢٥٩٠٤ ٤٣٦   باستثناء الصنيآسياشرق   

٢ ٢٨٣٢٠ ٣١٦١ ١٣٣٣٨ ٤٧٣آسياجنوب   
٩٨٣٦ ٣٤٦٦ ٦٣٣٨ ١٥٩   باستثناء اهلندآسياجنوب   

٢ ١٦٢٥٥ ٢١٨٣١ ١٧١٠٨ ٩٢٦   آسياجنوب شرق   
٣ ٨٥٩٨ ٣٢٩٩ ١٦٤٨١ ٣٤٩  آسياغرب   
١١٣٤٧١٢٩١٩  أوقيانوسيا  
٢٩٢٨١٣٢ ١١٧٣٨ ٦٠٧  آسياالقوقاز ووسط   

١ ٤٥٨ - ٢٥ ٨٢٨٣٦٤ ١٥٩٠ ٢٢٨ ٩٩٨  املناطق املتقدمة النمو
٤٧٦٧ ١٨١٣ ٣٤٥٧ ٤٩٤  أقل البلدان منوا

٢٣٥٠ ٣٣٩٥ ١٤٣٥٤ ٦١٦  البلدان النامية غري الساحلية
٢٢٧٤ ٧١٤٧ ٩١٦٢ ٤١٩  الدول اجلزرية الصغرية النامية

رط اإلبـالغ عـن جمموعـة مـن املـواد، قُـدرت القـيم غـريفيما خيص السنوات السابقة لبدء سريان شـ     )أ(  
يف درجـة   وينطبـق ذلـك علـى املـواد امل        . املتوافرة الستهالك البلدان استنادا إىل مستوى سنة األسـاس        

ــاء وجــيم وهــاء   ــال  املرفقــات ب ــدأ ســرياهنا يف األعــوام  لربوتوكــول مونتري  ١٩٩٢ و ١٩٩٢الــيت ب
.  على التوايل١٩٩٤ و
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  ٤-٧املؤشر 
  نسبة األرصدة السمكية اليت ُتعترب ضمن احلدود البيولوجية اآلمنة  

  )النسبة املئوية(

٢٠٠٩  ٢٠٠٠  ١٩٩٠  
٣١,٣٢٥,٤١٢,٧  غري املستغلة استغالالً كامالً

٥٠,٠٤٧,٢٥٧,٤  املستغلة استغالالً كامالً
١٨,٦٢٧,٤٢٩,٩  املستغلة بإفراط

  ٥-٧املؤشر 
  )أ(ة املستخدمةنسبة جمموع املوارد املائي  

  )النسبة املئوية(
  ٢٠٠٦حوايل عام 

٩,٢  العامل
٧,٤  املناطق النامية  

٨٩,٠  مشال أفريقيا  
٣,٢  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى   
٢,٠  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  

١٥,٢  منطقة البحر الكارييب  
١,٩  أمريكا الالتينية  

١٩,٨  آسياشرق   
٢٠,٨   باستثناء الصنيآسياشرق   

٥٢,٩ آسياجنوب   
٥٣,٣   باستثناء اهلندآسياجنوب   

٧,٨   آسياجنوب شرق   
٥٤,٩  آسياغرب   
٠,٠٦  أوقيانوسيا  
٥٥,١  آسياالقوقاز ووسط   

١٠,٠  املناطق املتقدمة النمو
٤,٥  أقل البلدان منوا

١٢,٩  البلدان النامية غري الساحلية
١,٥  ل اجلزرية الصغرية الناميةاالدو

  .تعرَّف بأهنا عمليات سحب املياه السطحية واجلوفية كنسبة مئوية من جمموع املوارد املائية املتجددة الفعلية  )أ(
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   باء- ٧الغاية   
احلــد مــن فقــدان التنــوع البيولــوجي، وحتقيــق اخنفــاض كــبري يف معــدل الفقــدان  

  ٢٠١٠حبلول عام 
   ٦-٧ؤشر امل
  نسبة املناطق الربية والبحرية احملمية  

  )ب(و ) أ(املناطق الربية والبحرية  )أ(
  )النسبة املئوية من جمموع املناطق اإلقليمية(

٢٠١٢  ٢٠٠٠  ١٩٩٠  

٨,٣١١,٣١٤,٠  )ج(العامل
٧,٨١٠,٥١٣,٨  املناطق النامية  

٢,٩٣,٧٦,٩  مشال أفريقيا  
١٠,٧١١,٥١٥,٢  صحراء الكربى أفريقيا جنوب ال  
٨,٧١٣,٩٢٠,٣ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  

٣,٢٤,٠٥,٩  منطقة البحر الكارييب  
٨,٩١٤,٣٢٠,٩  أمريكا الالتينية  

١١,٥١٤,٤١٥,٤  آسياشرق   
٣,٩١١,٥١١,٩   باستثناء الصنيآسياشرق   

٥,٧٦,١ ٥,١آسياجنوب   
٥,٥٦,٤٧,١   باستثناء اهلندآسياجنوب   

٤,٤٦,٩٩,٤   آسياجنوب شرق   
٣,٧١٤,٤١٤,٧  آسياغرب   
٠,٦١,٣٤,٠  أوقيانوسيا  
٢,٨٣,٠٣,٦  آسياالقوقاز ووسط   

٩,١١٢,٣١٤,٠  املناطق املتقدمة النمو
٩,٠٩,٧١٢,٤  أقل البلدان منوا

٩,٠١١,٣١٣,٦  البلدان النامية غري الساحلية
١,٣٢,٨٥,١  الدول اجلزرية الصغرية النامية
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)ب(و ) أ(املناطق الربية  )ب(

  )النسبة املئوية من جمموع املناطق السطحية(
٢٠١٢  ٢٠٠٠  ١٩٩٠  

٨,٩١١,٩١٤,٦  )ج(العامل
٨,٦١١,٦١٤,٩  املناطق النامية  

٣,٠٣,٧٦,٩  مشال أفريقيا  
١١,٠١١,٨١٥,٤  الكربى أفريقيا جنوب الصحراء   
٩,٠١٤,٤٢١,٢ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  

٩,٢١٠,٠١٣,٥  منطقة البحر الكارييب  
٩,٠١٤,٥٢١,٣  أمريكا الالتينية  

١٢,٠١٤,٩١٦,٠  آسياشرق   
٤,٠١٢,٢١٢,٦   باستثناء الصنيآسياشرق   

٥,٤٦,٠٦,٥آسياجنوب   
٥,٩٦,٩٧,٥   باستثناء اهلندآسياجنوب   

٨,٤١٢,٦١٤,١   آسياجنوب شرق   
٤,٠١٥,٥١٥,٧  آسياغرب   
٢,٠٣,١٥,٢  أوقيانوسيا  
٢,٨٣,٠٣,٦  آسياالقوقاز ووسط   

٩,٢١٢,٤١٤,٠  املناطق املتقدمة النمو
٩,٥١٠,٢١٢,٩  أقل البلدان منوا

٩,٠١١,٣١٣,٦  البلدان النامية غري الساحلية
٣,٧٦,٥٨,٧  الدول اجلزرية الصغرية النامية

)ب(و ) أ(املناطق البحرية  )ج(

  )النسبة املئوية من جمموع املياه اإلقليمية(
٢٠١٠  ٢٠٠٠  ١٩٩٠  

٤,٦٦,٨٩,٧  )ج(العامل
١,٦٣,٠٥,٩  املناطق النامية  

٢,٣٣,٧٦,٢  مشال أفريقيا  
١,٥٣,٣٧,٥  ى أفريقيا جنوب الصحراء الكرب  
٥,٨٩,٣١١,٩ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  
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٢٠١٠  ٢٠٠٠  ١٩٩٠  

٠,٩١,٨٣,٠  منطقة البحر الكارييب  
٧,٧١٢,٣١٥,٤  أمريكا الالتينية  

٠,٨١,٤١,٨  آسياشرق   
٢,١٢,١٢,٤   باستثناء الصنيآسياشرق   

١,٠١,٤١,٦آسياجنوب   
٠,٦١,١١,٧  هلند باستثناء اآسياجنوب   

٠,٥١,٢٤,٨   آسياجنوب شرق   
٠,٧٢,١٣,٣  آسياغرب   
٠,٢٠,٨٣,٧  أوقيانوسيا  
٠,٢٠,٩٠,٩  آسياالقوقاز ووسط   

٨,٣١١,٨١٣,٩  املناطق املتقدمة النمو
٠,٩٢,١٤,٨  أقل البلدان منوا

٠,٠٠,٠٠,٠  )د(البلدان النامية غري الساحلية
٠,٤١,٣٣,٦  ة الصغرية الناميةالدول اجلزري

تعــزى االختالفــات بــني هــذه األرقــام واألرقــام الــواردة يف املرفــق اإلحــصائي للتقــارير الــسابقة عــن  )أ(
ــاطق ــاع منــهجيات منقحــة، وتنقــيح من ــدة، واتب ــات جدي ــوافر بيان ــة إىل ت ــة لأللفي األهــداف اإلمنائي

. األهداف اإلمنائية لأللفية
  . إنشائها مدرجة يف مجيع السنواتُتعرف سنة ية اليت ال املناطق احملم  )ب(
. تشمل األقاليم اليت ال تؤخذ يف االعتبار عند حساب جماميع املناطق املتقدمة النمو واملناطق النامية  )ج(  

. باستثناء ادعاءات بعض البلدان النامية غري الساحلية املتعلقة مبياه إقليمية داخل البحار الداخلية  )د(

  ٧-٧املؤشر 
)أ(نواع املهددة باالنقراضنسبة األ  

  )النسبة املئوية لألنواع اليت ال يتوقع أن تنقرض يف املستقبل القريب(
٢٠١٢  ٢٠٠٠  ١٩٩٠  ١٩٨٦  

٩٢,١٩٢,١٩١,٧٩١,٣  العامل
٩٢,٤٩٢,٤٩٢,١٩١,٧  املناطق النامية  

٩٨,٠٩٨,٠٩٧,٥٩٦,٩  مشال أفريقيا  
٩٣,٦٩٣,٦٩٣,٤٩٣,٣  نوب الصحراء الكربى أفريقيا ج  
ــة البحــر   ــة ومنطق أمريكــا الالتيني

  الكارييب
٩٣,٠٩٣,٠٩٢,٩٩٢,١
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٢٠١٢  ٢٠٠٠  ١٩٩٠  ١٩٨٦  

٩٦,١٩٦,١٩٥,٩٩٥,٦  آسياشرق   
٩٥,٨٩٥,٨٩٥,٥٩٥,٢آسياجنوب   
٩٣,٢٩٣,٢٩٢,٤٩٢,٤   آسياجنوب شرق   
٩٧,٨٩٧,٧٩٧,٣٩٦,٨  آسياغرب   
٩١,٦٩١,٦٩١,٣٩١,٢  أوقيانوسيا  
٩٨,١٩٨,١٩٧,٧٩٧,١  آسياالقوقاز ووسط   

٩٣,٩٩٣,٩٩٣,٦٩٣,١  املناطق املتقدمة النمو

ــالتنوع البيولــوجي للفقاريــات      )أ( الثــدييات والطيــور (مؤشــر القائمــة احلمــراء لبقــاء األنــواع اخلــاص ب
 يف املـستقبل القريـب بـدونوهو مؤشر لنـسبة األنـواع الـيت ُيتوقـع أن تظـل موجـودة              ). والربمائيات

ما يعادل مجيع األنواع املصنفة على أهنا (١,٠اختاذ إجراءات إضافية حلفظها، وتتراوح درجاته من        
إىل صفر) على القائمة احلمراء لالحتاد الدويل حلفظ الطبيعة واملوارد الطبيعية        “ األقل مدعاة للقلق  ”
  ).ما يعادل مجيع األنواع املنقرضة(

   جيم- ٧الغاية   
ختفيض نسبة األشخاص الذين ال ميكنهم احلصول باسـتمرار علـى ميـاه الـشرب  

  ٢٠١٥النقية وخدمات الصرف الصحي األساسية إىل النصف حبلول عام 
  ٨-٧املؤشر 

  نسبة السكان الذين يستخدمون مصادر مياه شرب حمسنة  
  )النسبة املئوية(

٢٠١١ ١٩٩٠ 
  الريف  احلضر  عاجملمو  الريف  احلضر  اجملموع

٧٦٩٥٦٢٨٩٩٦٨١  العامل
٧٠٩٣٥٩٨٧٩٥٧٩  املناطق النامية  

٨٧٩٤٨٠٩٢٩٥٨٩  مشال أفريقيا  
٤٩٨٣٣٦٦٣٨٤٥١  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  
٨٥٩٤٦٤٩٤٩٧٨٢  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبـي  
٦٨٩٧٥٦٩٢٩٨٨٥  آسياشرق   

٩٦٩٧٩٣٩٨١٠٠٩١   باستثناء الصنيآسياشرق   
٧٢٩٠٦٦٩٠٩٥٨٨  آسياجنوب   

٧٨٩٤٧٢٨٧٩٣٨٤   باستثناء اهلندآسياجنوب   
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٢٠١١ ١٩٩٠ 
  الريف  احلضر  عاجملمو  الريف  احلضر  اجملموع

٧١٩٠٦٢٨٩٩٤٨٤  آسياجنوب شرق   
٨٥٩٥٦٩٩٠٩٦٧٨  آسياغرب   
٥٠٩٢٣٧٥٦٩٥٤٥  أوقيانوسيا  
٨٩٩٧٨١٨٦٩٦٧٩  آسياووسط القوقاز   

٩٨٩٩٩٤٩٩١٠٠٩٧  ناطق املتقدمة النموامل  

  ٩-٧املؤشر 
  حمّسنةصرف صحي نسبة السكان الذين يستخدمون مرافق   

  )النسبة املئوية(
  
 ٢٠١١ ١٩٩٠
  الريف  احلضر  اجملموع  الريف  احلضر  اجملموع 

٤٩٧٧٢٩٦٤٨٠٤٧  العامل
٣٦٦٥٢١٥٧٧٤٤٣  املناطق النامية 

٧٢٩٢٥٤٩٠٩٤٨٤  يقيامشال أفر 
٢٦٤٣١٩٣٠٤٢٢٤  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
٦٨٨٠٣٨٨٢٨٧٦٣  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبـي 
٢٧٥٣١٦٦٧٧٦٥٧  آسياشرق  
------   باستثناء الصنيآسياشرق    
٢٤٥٦١٢٤١٦٤٣٠  آسياجنوب   

٤١٧٢٢٨٥٨٧٥٤٨   باستثناء اهلندآسياجنوب   
٤٧٦٩٣٧٧١٨١٦٢  آسياجنوب شرق   
٨٠٩٤٥٩٨٨٩٦٧١  آسياغرب   
٣٦٧٧٢٣٣٦٧٨٢٤  أوقيانوسيا  
٩١٩٦٨٦٩٦٩٦٩٥  آسياووسط القوقاز   

٩٥٩٧٩٠٩٦٩٧٩٢  املناطق املتقدمة النمو  
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   دال- ٧الغاية   
شـخص علـى مليـون    ١٠٠ة  ، يف معيـش   ٢٠٢٠حتقيق حتسن كـبري، حبلـول عـام           

  من سكان األحياء الفقريةاألقل 
  ١٠-٧املؤشر 

  )أ(نسبة سكان املناطق احلضرية املقيمني يف أحياء فقرية  
  )النسبة املئوية(

٢٠١٢  ٢٠٠٠  ١٩٩٠  

٤٦,٢٣٩,٣٣٢,٧املناطق النامية  
٣٤,٤٢٠,٣١٣,٣مشال أفريقيا  
٧٠,٠٦٥,٠٦١,٧ أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  
٣٣,٧٢٩,٢٢٣,٥ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  

٤٣,٧٣٧,٤٢٨,٢آسياشرق   
٥٧,٢٤٥,٨٣٥,٠ آسياجنوب   
٤٩,٥٣٩,٦٣١,٠آسياجنوب شرق   
٢٢,٥٢٠,٦٢٤,٦ آسياغرب   
٢٤,١٢٤,١٢٤,١ )ب(أوقيانوسيا  

 أســـر معيـــشية تتـــسم بواحـــدة علـــى األقـــلســـكان املنـــاطق احلـــضرية الـــذين يعيـــشون يف  ميثلـــها   )أ(  
احلـصولوعدم إمكانيـة   ؛إمكانية احلصول على مياه شرب حمّسنة   عدم  : األربع التالية اخلصائص   من

 مشيدة كون املساكن و؛)ثالثة أو أربعة أشخاص يف الغرفة( واالكتظاظ   ؛صرف صحي حمّسن  على  
يف فئـــة مـــراحيض احلفـــر ون ســـكان احلـــضر الـــذين يـــستخدموُيـــصّنف نـــصف . مبــواد غـــري متينـــة 

  .نةيستخدمون مرافق صرف صحي حمّس من
  .االجتاهات يف أوقيانوسياعن بيانات ال تتوافر   )ب(
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  ٨اهلدف   
  إقامة شراكة عاملية من أجل التنمية  
   ألف- ٨الغاية   
املضي يف إقامـة نظـام جتـاري ومـايل يتـسم باالنفتـاح والتقيـد بالقواعـد والقابليـة  

  ه وعدم التمييز بؤللتنب
 علــى الــصعيدين -الفقــر احلــد مــن شمل التزامــا بــاحلكم الرشــيد، والتنميــة، ووهــي تــ  
  .والدويل الوطين

   باء- ٨الغاية   
  معاجلة االحتياجات اخلاصة ألقل البلدان منوا  

وهــي تــشمل دخــول صــادرات أقــل البلــدان منــوا إىل األســواق معفــاة مــن التعريفــات  
؛ وبرناجما معززا لتخفيف عبء الـديون الواقـع علـىلنظام احلصص ضوع  اجلمركية وبدون اخل  

وتقدمي مساعدة إمنائية رمسيـة أكثـرالبلدان الفقرية املثقلة بالديون وإلغاء الديون الثنائية الرمسية؛         
  .احلد من الفقرامللتزمة بإىل البلدان سخاًء 

   جيم- ٨الغاية   
نامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغريةمعاجلة االحتياجات اخلاصة للبلدان ال      

ــة  ــة(النامي ــة املــستدامة للــدول اجلزري ــامج العمــل مــن أجــل التنمي ــق برن عــن طري
  )الصغرية النامية ونتائج الدورة االستثنائية الثانية والعشرين للجمعية العامة

   دال- ٨الغاية   
ــة      ــدابري علــىيــق عــن طراملعاجلــة الــشاملة ملــشاكل ديــون البلــدان النامي اختــاذ ت

  ل ديوهنا ممكنا يف املدى الطويلالصعيدين الوطين والدويل جلعل حتمُّ
  املساعدة اإلمنائية الرمسية  

  ١-٨املؤشر 
قدم منها إىل أقل البلدان منوا، كنسبة مئويـةصايف وجمموع املساعدة اإلمنائية الرمسية وما يُ      

عضاء يف جلنة املساعدة اإلمنائية التابعـة ملنظمـةمن الدخل القومي اإلمجايل للدول املاحنة األ      
  امليدان االقتصادييف التنمية التعاون و
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  )أ(جمموع املساعدة السنوية  )أ(
  )باليني دوالرات الواليات املتحدةب(

  )ب أ(٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٧  ٢٠٠٥  ٢٠٠٠  ١٩٩٠

  ١٢٥,٧  ١٣٣,٧  ١٢٨,٣  ١١٩,٨  ١٠٤,٣  ١٠٧,٩  ٥٤,٠  ٥٢,٨  مجيع البلدان النامية
  ٤٤,٦  ٤٣,٨  ٤٣,٤  ٣٧,٤  ٣٢,٣  ٢٥,٩  ١٣,٨  ١٥,١  أقل البلدان منوا

 تشمل اإلعفاء من الديون غـري الداخلـة يف إطـار املـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة، وُيـستثىن منـها اإلعفـاء  )أ(
  .الديون ألغراض عسكرية من

  .بيانات أولية  )ب أ(

يل للـدول املاحنـة األعـضاء يف جلنـة املـساعدة اإلمنائيـة التابعـة الدخل القومي اإلمجا   حصة  )ب(
  ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

  )النسبة املئوية(

  )ب أ(٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٧  ٢٠٠٥  ٢٠٠٢  ١٩٩٠

٠,٣٢٠,٢٢٠,٣٢٠,٢٧٠,٣١٠,٣٢٠,٣١٠,٢٩  مجيع البلدان النامية

-٠,٠٩٠,٠٦٠,٠٨٠,٠٨٠,١٠٠,١١٠,١٠  واأقل البلدان من

  .بيانات أولية  )ب أ(

  ٢-٨املؤشر 
الدول املاحنة   املقدمة من  يا املساعدة اإلمنائية الرمسية الثنائية املخصصة قطاع       جمموع نسبة  

امليـدان االقتـصادي  يفوالتنمية األعضاء يف جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون       
التعليم األساسي والرعاية الصحية األوليـة والتغذيـة(اخلدمات االجتماعية األساسية إىل  

  )واملياه املأمونة والصرف الصحي

٢٠١١  ٢٠٠٩  ٢٠٠٧  ٢٠٠٥  ٢٠٠٣  ٢٠٠١  ١٩٩٩  

 املخصـــصةالنـــسبة املئويـــة للمعونـــة الثنائيـــة 
 ١٠,١١٤,٠١٥,٧١٦,٠١٩,٩٢١,٢١٨,٧  قطاعيا

 ٢,٩٣,٥٥,٨٨,٢١٢,٤١٧,٠١٤,٧  لواليات املتحدةبباليني دوالرات ا
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  ٣-٨املؤشر 
نسبة املساعدة اإلمنائية الرمسية الثنائية غري املشروطة املقدمة من الـدول املاحنـة األعـضاء  

  )أ(يف امليدان االقتصاديوالتنمية يف جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون 

٢٠١٢  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٧  ٢٠٠٥  ٢٠٠٣  ١٩٩٠  

٦٧,٦٩١,١٩١,٤٨٣,٩٨٤,٥٨٣,٧٨٤,٦  غري املشروطةالنسبة املئوية للمعونة 
١٦,٣٣٠,١٤٩,٠٦٠,٣٧١,٣٧٤,٦٦٥,١  بباليني دوالرات الواليات املتحدة

بلغ ية اليت مل يُ    املساعدة اإلمنائية الرمس    فضال عن   باستثناء تكاليف التعاون التقين والتكاليف اإلدارية،       )أ(
وبلغــت النــسبة املئويــة للمــساعدة اإلمنائيــة الرمسيــة الثنائيــة، باســتثناء تكــاليف . هنــا مــشروطةعــن كو

  .٢٠٠٨ عام  املائة يف يف٩٩,٦هنا مشروطة أبلغ أُالتعاون التقين والتكاليف اإلدارية، اليت 

  ٤-٨املؤشر 
لــدان الناميــة غــري الــساحلية كنــسبة مــن املــساعدة اإلمنائيــة الرمسيــة الــيت تلقتــها البقيمــة   

  دخلها القومي اإلمجايل

٢٠١٢  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٧  ٢٠٠٥  ٢٠٠٣  ١٩٩٠  

لـدخل القـومي اإلمجـايل      مـن ا  النسبة املئوية   
١٠,٢٨,٢٧,٠٥,٩٦,٠٥,١٣,٤  للبلدان املستفيدة

٧,٠١٢,٢١٥,١١٩,٩٢٥,٠٢٥,١٢٥,٧  بباليني دوالرات الواليات املتحدة

  ٥-٨املؤشر 
املساعدة اإلمنائية الرمسيـة الـيت تلقتـها الـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة كنـسبة مـنقيمة    

  دخلها القومي اإلمجايل

٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٧  ٢٠٠٥  ٢٠٠٣  ١٩٩٠  

لـدخل القـومي اإلمجـايل      مـن ا  النسبة املئوية   
١,٩١,٥١,٨١,٨٣,٢٤,٩٤,١  للبلدان املستفيدة

٢,١١,٨٢,٥٣,٣٤,٢٦,٨٥,٣  بباليني دوالرات الواليات املتحدة
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  الوصول إىل األسواق  
  ٦-٨املؤشر 

) حــسب القيمــة وباســتثناء األســلحة   (نــسبة جممــوع واردات البلــدان املتقدمــة النمــو       
  البلدان النامية وأقل البلدان منوا، املعفاة من الرسوم اجلمركية  من

  )النسبة املئوية(

٢٠١١  ٢٠٠٧  ٢٠٠٥  ٢٠٠٠  ١٩٩٦  

  باستثناء األسلحة
 ٥٣٦٣٧٥٨١٨٣  )أ(البلدان النامية  

 ١٧١٥١٨١٧١٧  )ب(تلك اليت حتظى مبعاملة تفضيليةومنها   
 ٥٢٥٧٩٧٩٧٩٧  مشال أفريقيا  
 ٧٨٨٠٩٣٩٦٩٩  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  
 ٦٦٧٥٩٤٩٤٩٥   الكاريبـيأمريكا الالتينية ومنطقة البحر  
 ٣٥٥٢٦٢٦٧٦٩  شرق آسيا  
 ٤٧٤٨٥٨٧٢٧٤  جنوب آسيا  
 ٥٩٧٥٧٧٨٠٨٢  جنوب شرق آسيا  
 ٣٤٣٩٦٦٩٦٩٧  غرب آسيا  
 ٨٥٨٣٨٩٩١٩٧  أوقيانوسيا  
 ٩١٨٤٩٤٩٤٩٩  آسياوسط القوقاز و  
 ٦٨٧٦٨٣٨٩٩١  أقل البلدان منوا  

 ٢٩٤٢٢٨٢٧٣٠  )ب(مبعاملة تفضيليةتلك اليت حتظى ومنها   
  باستثناء األسلحة والنفط

 ٥٤٦٥٧٥٧٧٨٠  )أ(البلدان النامية  
 ٢٠١٧٢٢٢٠٢٠  )ب(تلك اليت حتظى مبعاملة تفضيليةومنها   

 ٢٠٢٦٩٥٩٥٩٥  مشال أفريقيا  
 ٨٨٨٣٩١٩٣٩٧  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  
 ٧٣٨١٩٣٩٣٩٥  ة البحر الكاريبـيأمريكا الالتينية ومنطق  
 ٣٥٥٢٦٢٦٧٦٩  شرق آسيا  
 ٤١٤٦٥٨٦٣٦٧  جنوب آسيا  
 ٦٠٧٦٧٧٧٩٨١  جنوب شرق آسيا  
 ٣٥٤٤٨٧٩٣٩٤  غرب آسيا  
 ٨٢٧٩٨٧٨٩٩٧  أوقيانوسيا  
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٢٠١١  ٢٠٠٧  ٢٠٠٥  ٢٠٠٠  ١٩٩٦  

 ٩٠٦٩٨٤٨٢٩١  آسياوسط القوقاز و  
 ٧٨٧٠٨٠٨٠٨٣  أقل البلدان منوا

 ٣٥٣٥٤٩٥٢٥٣  )ب( حتظى مبعاملة تفضيليةتلك اليتومنها   

  . تشمل أقل البلدان منوا  )أ(
 ُيحَسب اهلامش التفضيلي احلقيقي بطرح مجيع املنتجات املعفاة من الرسوم اجلمركية مبوجب نظام  )ب(  

 وتستند املؤشـرات إىل   . معاملة الدولة األوىل بالرعاية من جمموع السلع املعفاة من الرسوم اجلمركية          
  . االتفاقات اإلقليمية والتفضيلية يشملأفضل معاملة متاحة، مبا

  ٧-٨املؤشر 
متوسط التعريفات اجلمركية اليت تفرضها البلدان املتقدمة النمو على املنتجات الزراعية  

  بس الواردة من البلدان الناميةواملنسوجات واملال
  )النسبة املئوية(

٢٠١١  ٢٠٠٥  ٢٠٠٠  ١٩٩٦  

  ع الزراعيةالسل
 ١٠,٤٩,٢٨,٨٧,٢  البلدان النامية

 ٦,٦٧,٣٧,٢٦,٠  مشال أفريقيا  
 ٧,٤٦,٢٦,٢٣,٢  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  
 ١٢,٠١٠,٣٩,٧٧,٥  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبـي  
 ٩,٣٩,٥١٠,٧١٠,٠  شرق آسيا  
 ٥,٤٥,٣٤,٥٥,٥  جنوب آسيا  
 ١١,٣١٠,١٩,١٨,٩  ياجنوب شرق آس  
 ٨,٢٧,٥٥,٠٥,٣  غرب آسيا  
 ١١,٥٩,٤٨,٧٢,٩  أوقيانوسيا  
 ٤,٧٣,٨٣,٤٣,٠  آسياوسط القوقاز و  

 ٣,٨٣,٦٣,٠١,٠  أقل البلدان منوا
  نسوجاتامل

 ٧,٣٦,٦٥,٣٤,٩  البلدان النامية
 ٨,٠٧,٢٤,٤٣,٧  مشال أفريقيا  
 ٣,٩٣,٤٢,٩٢,٩  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  
 ٤,٧٣,٥١,٥١,٢  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبـي  
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٢٠١١  ٢٠٠٥  ٢٠٠٠  ١٩٩٦  

 ٧,٣٦,٦٥,٨٥,٥  شرق آسيا  
 ٧,١٦,٥٦,١٥,٥  جنوب آسيا  
 ٩,١٨,٤٦,٠٥,٣  جنوب شرق آسيا  
 ٩,١٨,٢٤,٦٤,٤  غرب آسيا  
 ٥,٩٥,٤٤,٩٤,٩  أوقيانوسيا  
 ٧,٣٦,٣٥,٨٥,٦  آسياوسط القوقاز و  

 ٤,٦٤,١٣,٢٣,٢  قل البلدان منواأ
  البسامل

 ١١,٥١٠,٨٨,٤٧,٩  البلدان النامية
 ١١,٩١١,١٨,٠٥,٣  مشال أفريقيا  
 ٨,٥٧,٩١,٦٢,٦  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  
 ٨,٨٧,٨١,٣١,٢  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبـي  
 ١٢,٠١١,٥١١,٠١٠,٧  شرق آسيا  
 ١٠,٢٩,٦٨,٦٨,٥  سياجنوب آ  
 ١٤,٢١٣,٥١٠,٥٩,٢  جنوب شرق آسيا  
 ١٢,٦١١,٨٨,٥٨,٢  غرب آسيا  
 ٨,٨٨,٣٨,٤٨,٨  أوقيانوسيا  
 ١٢,٩١١,٨١١,٥١٠,٧  آسياوسط القوقاز و  

 ٨,٢٧,٨٦,٤٦,٧  أقل البلدان منوا

  ٨-٨املؤشر 
 والتنمية يف امليدان االقتـصاديتقديرات الدعم الزراعي املقدم يف بلدان منظمة التعاون         

  كنسبة مئوية من ناجتها احمللي اإلمجايل

٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٧  ٢٠٠٥  ٢٠٠٣  ١٩٩٠  

ــي اإلمجــايل ــاتج احملل ــة مــن الن ــسبة مئوي كن
لبلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان 

٢,٣٨١,٠٧١,٠٤٠,٨٩٠,٩٦٠,٩٣٠,٩٥  االقتصادي
٣٢٥٣٣٨٣٦٨٣٥١٣٧٧٣٨٤٤٠٧   الواليات املتحدةبباليني دوالرات
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  ٩-٨املؤشر 
  )أ(بناء القدرات التجاريةعلى نسبة املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة للمساعدة   

٢٠١١  ٢٠٠٩  ٢٠٠٧  ٢٠٠٥  ٢٠٠٣  ٢٠٠١  

ــسوية ــة والتـــــ ــوائح التجاريـــــ ــسياسات واللـــــ الـــــ
١,٠٠,٨٠,٨٠,٨٠,٩٠,٩  )ب(بالتجارة املتعلقة

٢١,٥١٤,٨١٧,٢١٣,٦١٥,١١٦,٢  ية االقتصاديةتحت البنيةال

١٦,٠١٣,٤١٢,٨١٣,٣١٢,٨١٤,٢  بناء القدرات اإلنتاجية

٣٨,٥٢٩,٠٣٠,٧٢٧,٧٢٨,٨٣١,٤   املعونة املقدمة للتجارةجمموع

ائية الرمسية الثنائية املخصصةاملعونة املقدمة للوكاالت التجارية كنسبة مئوية من املساعدة اإلمن         قيمة    )أ(
  .، يف العاملياقطاع

ومل ُيبلِّغ عن هذه البيانات سـوى. ٢٠٠٧ بدأ اإلبالغ عن بيانات التسوية املتعلقة بالتجارة يف عام            )ب(  
  .كندا واملفوضية األوروبية

  القدرة على حتّمل الديون  
  ١٠-٨املؤشر 

ختاذ القـرار لـصاحل البلـدان الفقـرية املثقلـةجمموع عدد البلدان اليت وصلت إىل مرحلة ا         
لبلدان اليت وصلت إىل نقطة إجناز املبادرة املتعلقة بتخفيف أعبـاء ديـونابالديون وعدد   

  البلدان الفقرية املثقلة بالديون

  )ب(٢٠١٢  )أ(٢٠٠٠

١٣٥  وصلت إىل نقطة إجناز املبادرة
٢١١   نقطة إجناز املبادرةوصلت إىل مرحلة اختاذ القرار لكن مل تصل إىل
١٢٣  مل ُينظر بعد يف إدراجها يف مرحلة اختاذ القرار

٣٤٣٩  جمموع البلدان املؤهلة

  . عن احلالة يف هناية السنة٢٠٠٠تعبِّر بيانات سنة    )أ(
انـات بي ربِّـ وتع. ٢٠١٢ال تشمل إال البلدان املـصنفة ضـمن البلـدان الفقـرية املثقلـة بالـديون يف عـام                      )ب(  

  .٢٠١٣مارس /آذاريف احلالة عن  ٢٠١٢ سنة
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  ١١-٨املؤشر 
مقدار عبء الديون الذي الُتزم بتخفيفه يف إطار املبادرة املتعلقة بالبلدان الفقرية املثقلـة  

  )أ(بالديون واملبادرة املتعددة األطراف لتخفيف عبء الدين
  )باليني دوالرات الواليات املتحدة، املقدار التراكميب(

٢٠١٢  ٢٠٠٠  

  ٩٤  ٣٢  جناز القرار أو اإل اختاذلبلدان اليت بلغت مرحلةل

  .٢٠١٢سبتمرب / االلتزام يف أيلولوحالة. ٢٠١١سنة هناية يف بالقيمة احلالية الصافية    )أ(  

  ١٢-٨املؤشر 
  )أ(تكاليف خدمة الدين كنسبة مئوية من صادرات السلع واخلدمات  

٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٠  ١٩٩٠  

١٩,٧١١,٩٣,٧٣,٠٣,١  املناطق النامية
٣٩,٨١٥,٣٤,٨٣,٨٣,٩  مشال أفريقيا  
١٧,٦٩,٥٣,٣٢,٤٢,٢  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  
٢٠,٧١٩,٩٧,٧٦,٣٦,٢  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبـي  

١٧,٢٨,٠١٥,٠١١,٥١٢,٨  منطقة البحر الكارييب  
٢٠,٨٢٠,٣٧,٥٦,١٦,٠  ريكا الالتينيةأم  

١٠,٦٤,٩٠,٦٠,٧٠,٨  شرق آسيا  
٦,٥٤,١٤,٣١,٥-  شرق آسيا باستثناء الصني  

١٧,٦١٣,٩٣,٦٢,٨٧,٠  جنوب آسيا  
٩,٣١١,٦٩,٩٨,٩٧,٠  جنوب آسيا باستثناء اهلند  

١٦,٧٦,٥٤,٢٣,٣٣,٧  جنوب شرق آسيا  
٢٧,٨١٦,١٨,٨٨,١٧,٩  غرب آسيا  
١٤,٠٦,٠٢,٠١,٥٢,٨  أوقيانوسيا  
٨,٦١,١١,١١,١-  آسياوسط القوقاز و  

١٦,٨١١,٥٥,١٣,٨٣,٦  أقل البلدان منوا
١٤,٣٨,٧٢,٠١,٨١,٣  البلدان النامية غري الساحلية

١٣,٩٨,٨٩,٣٦,٢٨,١  الدول اجلزرية الصغرية النامية

وتـستند اجملـاميع. املـدينني اخلـاص ب  غ  بـال  تقارير إىل نظام البنك الـدويل لإل       شمل البلدان اليت تقدم    ت  )أ(  
 بيانـاتوجـد لـديها   إىل البيانات املتاحـة، ورمبـا اسـتثُنيت منـها يف بعـض الـسنوات البلـدان الـيت ال ت                    

  .صادرات السلع واخلدمات وصايف اإليرادات من اخلارج عن
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   هاء- ٨الغاية   
ضرات الصيدالنية إلتاحة العقاقري األساسـية بأسـعارالتعاون مع شركات املستح     

  ميسورة يف البلدان النامية
  ١٣-٨املؤشر 

  نسبة السكان الذين ميكنهم احلصول بشكل دائم على العقاقري األساسية بأسعار ميسورة  
  .فر بيانات عاملية أو إقليميةا تتوال

   واو- ٨الغاية   
ائـد التكنولوجيـات اجلديـدة، وخاصـة تكنولوجيـاالتعاون مع القطاع اخلـاص إلتاحـة فو         

  تاملعلومات واالتصاال

  ١٤-٨املؤشر 
   نسمة من السكان١٠٠عدد خطوط اهلاتف الثابتة لكل   

٢٠١١  ٢٠٠٠  ١٩٩٥  

١٢,١١٦,٠١٧,٣  العامل

٤,١٧,٩١١,٥  املناطق النامية  

٤,٥٧,٢١٠,٥  مشال أفريقيا  

١,١١,٤١,٤  كربىأفريقيا جنوب الصحراء ال  

٩,١١٤,٧١٨,٣  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبـي  

٩,٠١١,٣١٠,٧  منطقة البحر الكارييب  

٩,١١٤,٩١٨,٨  أمريكا الالتينية  

٥,٥١٣,٧٢٣,٢  شرق آسيا  

٣٣,٠٤٣,٠٤٩,٠  شرق آسيا باستثناء الصني  

١,٥٣,٢٤,٢  جنوب آسيا  

٢,٢٣,٥٨,١  باستثناء اهلندجنوب آسيا   

٢,٩٤,٨١١,١  جنوب شرق آسيا  

١٣,١١٧,١١٥,٢  غرب آسيا  

٤,٧٥,٢٦,٠  أوقيانوسيا  
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٢٠١١  ٢٠٠٠  ١٩٩٥  

٩,٠٨,٨١٤,٤  آسياوسط القوقاز و  

٤٣,٠٤٩,٤٤٣,٨  املناطق املتقدمة النمو  

٠,٣٠,٥١,٠  أقل البلدان منوا

٢,٧٢,٨٣,٩  البلدان النامية غري الساحلية

١٠,٣١٣,٠١٢,٢  الدول اجلزرية الصغرية النامية

  ١٥-٨املؤشر 
   نسمة من السكان١٠٠املشتركون يف شبكات اهلاتف اخللوي لكل   

٢٠١١  ٢٠٠٠  ١٩٩٥  

١,٦١٢,١٨٥,٥  العامل

٠,٤٥,٤٧٨,٢  املناطق النامية  

٠٫١٢,٨١٠٦,١>  مشال أفريقيا  

٠,١١,٧٥٣,٣  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  

٠,٨١٢,٣١٠٧,١  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبـي  

١,٢٧,٥٥٩,٠  منطقة البحر الكارييب  

٠,٨١٢,٦١١٠,٦  أمريكا الالتينية  

٠,٥٩,٩٧٤,٨  شرق آسيا  

٣,٤٥٠,٢٩٥,٧  شرق آسيا باستثناء الصني  

٠٫١٠,٤٦٩,٠>  جنوب آسيا  

٠٫١٠,٥٦١,٥>  تثناء اهلندجنوب آسيا باس  

٠,٧٤,٢١٠٢,٥  جنوب شرق آسيا  

٠,٦١٣,١٩٨,٢  غرب آسيا  

٠,٢٢,٤٤٣,٩  أوقيانوسيا  

٠,١١,٣١٠٨,٢>  آسياوسط القوقاز و  

٦,٤٤٠,٠١١٩,٢  املناطق املتقدمة النمو  

٠,٣٤٢,٥)أ(٠٫١>  أقل البلدان منوا

١,١٥٥,٥)أ(٠٫١>  البلدان النامية غري الساحلية

١,٥١١,٠٦٦,٤  الدول اجلزرية الصغرية النامية

  .١٩٩٦ بيانات عام يشري العدد إىل  )أ(
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  ١٦-٨املؤشر 
   نسمة من السكان١٠٠عدد مستخدمي اإلنترنت لكل   

٢٠١١  ٢٠٠٠  ١٩٩٥  

٠,٨٦,٥٣٢,٥  العامل
٠,١٢,١٢٤,٣>  املناطق النامية  

٠,١٠,٧٣٥,٠>  مشال أفريقيا  
٠,١٠,٥١٢,٦  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  
٠,١٣,٩٣٨,٨  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبـي  

٠,١٢,٩٢٧,٨>  منطقة البحر الكارييب  
٠,١٤,٠٣٩,٧  أمريكا الالتينية  

٠,١٣,٧٣٩,٩>  شرق آسيا  
١,١٢٨,٦٥٩,٧  شرق آسيا باستثناء الصني  

٠,١٠,٥١٠,٠>  اجنوب آسي  
٠,٣٩,٦)أ(٠,١>  )أ(جنوب آسيا باستثناء اهلند    
٠,١٢,٤٢٣,٦>  جنوب شرق آسيا  
٠,١٣,٢٣٤,٤>  غرب آسيا  
٠,١١,٨٨,٨>  أوقيانوسيا  
٠,١٠,٥٣٢,٢>  آسياوسط القوقاز و  

٣,٢٢٥,٠٧٠,٢  املناطق املتقدمة النمو  
٠,١٦,٠>)ب(٠,١>  أقل البلدان منوا

٠,٣١١,٦)أ(٠,١>  البلدان النامية غري الساحلية
٠,٤٥,٢٢٧,٢  الدول اجلزرية الصغرية النامية

  .١٩٩٦ بيانات عام يشري العدد إىل  )أ(  
  .١٩٩٨بيانات عام يشري العدد إىل   )ب(
اعــدة بيانــات وكــاالت املعــين مبؤشــرات األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، وقالفريــق اخلــرباء املــشترك بــني     :املصادر

  ).http://mdgs.un.org(مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية 
تستند اجملموعات اإلقليمية، ما مل ُيَشر إىل غري ذلك، إىل املناطق اجلغرافية لألمم املتحدة مـع بعـض: مالحظات

دان قــدر اإلمكــان ألغــراض التحليــل جمموعــات متجانــسة مــن البلــ تحديــدالتعــديالت الــضرورية ل
 ٢٠١٠ اإلقليمي املعتمد لإلبالغ عن مؤشـرات األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة لعـام              كوينوالت. والعرض

  .http://mdgs.un.orgمتوافر يف املوقع الشبكي 
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ــضم    ــستقلة ”وت ــدول امل ــدوفا يف“رابطــة ال ــة مول ــيالروس ومجهوري ــا وب  االحتــاد الروســي وأوكراني
ــا،  ــا وطاجيكــستان وقرغيزســتانوأوروب ــا وأوزبكــستان وتركمانــستان وجورجي أذربيجــان وأرميني

  . يف آسياوكازاخستان
ــضم  ــاطق املتقدمــة النمــو ”وت ــا  “املن ــرِد، أوروب ــستقلة  (، حيــث َت ــدول امل ــدان رابطــة ال ) باســتثناء بل

طق املتقدمـة النمـووتـشمل املنـا   . وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والواليـات املتحـدة األمريكيـة واليابـان          
  .دائما البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف أوروبا

وفيما خيص بعض مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية، ُتعرض البيانات بشكل منفصل للمناطق دون 
  . اللجنة االقتصادية ألفريقيا منعتمداإلقليمية األصغر مساحة يف أفريقيا، استنادا إىل التصنيف امل
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 أمنیةسیاسیة و مسائل: األّولالجزء 
 )83-33 الصفحات( األّولالفصل 
 واألمن الدولیین السالم

النزاعات، منع نشوب  ؛35 ،السالم واألمن الدولیین ون: ص35 ،الدولیین تعزیز السالم واألمن
. 49 الخاصة، السیاسیة البعثات ؛45 ، قضایا الحمایة ؛43 ،صنع السالم وبناء السالم ؛39

: 60 السالم، حفظ عملیات. 52 الدولي، اإلرھاب: 52 ،تھدیدات السالم واألمن الدولیین
قائمة العملیات في عام  ؛65 ،2013 عام في العملیات ؛65 ،االستعراض الشامل لحفظ السالم

 .68الجوانب المالیة واإلداریة لعملیات حفظ السالم،  ؛66 ، 2013

السالم  حفظ فيا األمم المتحدة ھل تتصدّ  الّتي یات الرئیسیة التحدّ  أحد تلتمثّ ، 2013في عام 
 . وخاللالرھابا مكافحةاستراتیجیات كذا في البلدان الخارجة من الصراع و وبناء السالم

 بشأن التعاون مع المنظمات اإلقلیمیة ودون اإلقلیمیة ةرئاسی تأصدر مجلس األمن بیاناالعام، 
ا بشأن كذحة ومسلّ وحمایة المدنیین في النزاعات الواألمن الدولیین  السالملحفاظ على من أجل ا
  االرھابیة. األعمالن جراء یواألمن الدولی السالم تطالُ  الّتيالتھیدات 

نظام دت الجمعیة العامة على دعمھا لل للصراع، أكّ ق بالماس المموّ لقرار المتعلّ بموجب او
 ت الجمعیة أیضا قرارات. وتبنّ تھاولعملیة كیمبرلي بُرمّ  عملیة كیمبرلي إلصدار الشھادات

 ةلشاملا اتاالستعراضلعملیات حفظ السالم من جمیع جوانبھا و ةالشامل اتاالستعراضبشأن 
 تمعدالبو حساب الدعم لعملیات حفظ السالمقة بتعلّ كذا تلك المو، لبعثات السیاسیة الخاصةل

 زيیندیرللوجستیات في باألمم المتحدة قاعدة قوات وبتمویل سداد التكالیف للبلدان المساھمة ب
 الموفدین في بعثات. األمم المتحدة خبراءو لموظفيبالمساءلة الجنائیة كذا وإیطالیا ب

عقدت اللجنة التنظیمیة للجنة بناء السالم اجتماعھا الرفیع المستوى بشأن أیلول/سبتمبر،  26في 
االجتماع إعالنا بعنوان " التمكین  للمرأة من أجل بناء السالم. واعتمدالتمكین اإلقتصادي 

د على أھمیة الدور الذي تضطلع بھ المرأة للمرأة من أجل بناء السالم" والذي أكّ  اإلقتصادي
 وفي بناء السالم. تھاوتسویالنزاعات  منع نشوبفي 

ي ف مدنیین األبریاء وعن إصابة آخرینالمقتل العدید من  أسفرت أعمال اإلرھاب الدولي عن
أفغانستان والجزائر والعراق وكینیا ولیبیا ولبنان ومالي والنیجر وروسیا الفیدرالیة والصومال 
والجمھوریة العربیة السوریة وتركیا والیمن. وأدان كل من مجلس األمن واألمین العام ھذه 

   وغیرھا.  االعتداءات

كانون وفي . تھاومكافحجل منع كافة أشكال اإلرھاب األمم المتحدة عملھا من أ توواصل
دت الدول شلألعمال اإلرھابیة ونا الشدیدة إدانتھامن جدید الجمعیة  دتأكّ ، دیسمبر/األّول

 یع أشكالھبجم اإلرھابمكافحة العالمیة لألمم المتحدة اتنفیذ استراتیجیة أن تعمل على األعضاء 
من حیازة  ینابھاإلر منعتأخیر، كما دعت الجمعیة إلى تعزیز اإلجراءات الرامیة إلى  ودون

 أسلحة الدمار الشامل.
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من  116‚755عملیة شارك فیھا  15بلغ عدد عملیات حفظ السالم ، 2013في نھایة عام 
دیم ق، بما في ذلك متطوعي األمم المتحدة. وبغرض تاألفراد النظامیین والموظفین المدنیین

 نشاءإ قرر مجلس األمن في شھر نیسان/أبریل ة،انتخابیعملیة ووطني حوار سیاسي لالدعم 
والیتھا في  بدأت الّتي بعثة األمم المتحدة المتكاملة المتعددة األبعاد لتحقیق االستقرار في مالي

 شھرا. 12یة مدتھا أّولشھر تموز/یولیھ لفترة 
 

ة نشأت بعثوقد أُ  بعثة سیاسیة أو بعثة لبناء السالم. 13ذت األمم المتحدة ومع نھایة العام، نفّ 
حدة مكتب األمم المت محلّ  األمم المتحدة لتقدیم المساعدة إلى الصومال في حزیران/یونیھ لتحلّ 

 السیاسي بشأن الصومال.
 

باط شوعقدت اللجنة الخاصة المعنیة بعملیات حفظ السالم دورتھا الموضوعیة في شھر فبرایر/
، في المائة 6‚3فقات عملیات حفظ السالم بنسبة انخفضت نحیث  ،وآذار/مارس وأیلول/سبتمبر

 ملیون دوالر. 7‚273‚1إلى  السابقةملیون دوالر خالل السنة الجبائیة  7‚544‚2من  أي
 1‚385‚1من  ، أيفي المائة 1‚3 غیر المدفوعة بنسبة وانخفض المستوى اإلجمالي للتقییمات

      ملیون دوالر. 1‚366‚9ملیون دوالر إلى 
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 أمنیةسیاسیة و مسائل: األّولالجزء 
 )286-84 الصفحات( الثانيالفصل 
 أفریقیــا

 
 جمھوریة: 100 الكبرى، البحیرات ومنطقة أفریقیا وسط. 85 أفریقیا، في السالم تعزیز

 جمھوریة ؛128 الوسطى، أفریقیا جمھوریة ؛124 بوروندي، ؛106 الدیمقراطیة، الكونغو
 ؛146 اإلقلیمیة، القضایا: 146 أفریقیا، غرب .145 رواندا، ؛144 وتشاد، الوسطى أفریقیا
 ؛192 مالي، ؛184 بیساو،-غینیا ؛180 سیرالیون، ؛170 لیبیریا، ؛157 دیفوار، كوت

 السودان: 207 األفریقي، . القرن207 ؛ موریتانیا،206؛ غینیا، 205 الكامیرون ونیجیریا،
. 269 إریتریا، ؛247 الصومال، ؛246 تشاد، ؛236 جنوب السودان، ؛207 السودان، وجنوب

 موریشیوس: 286 أخرى، قضایا. 280 الغربیة، الصحراء ؛273 لیبیا،: 273 أفریقیا، شمال
 .286 المتحدة، والمملكة

 
فیما تبذلھ من جھود لتحقیق واصلت األمم المتحدة دعمھا للبلدان األفریقیة  ،2013في عام 

. وأبقت األمم المتحدة على ثماني في أعقاب الصراعات بناءإلعادة الاإلستقرار واألمن و
عملیات لحفظ السالم وثماني بعثات سیاسیة وبعثات لبناء السالم في القارة وعملت على 

  استمرار المشاركة الدولیة.
 

أوفد مجلس األمن بعثة إلى جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة ورواندا وأوغندا وإثیوبیا، بما في 
ُعقد و .على مواصلة العمل من أجل إحالل السالم واإلستقرار شّجعكما  ،اإلتحاد األفریقيذلك 

في  لإلتحاد األفریقيالتابع األمن و مالسل االجتماع االستشاري السابع بین المجلس ومجلس
   /أكتوبر.األّولشھر تشرین 

 
 المتحدة المشتركة بین واقترح األمین العام إجراءات جدیدة بغیة تعزیز عمل فرقة عمل األمم

ھا ات توجیءمت اإلجرادّ . وقاإلدارات/ المشتركة بین الوكاالت والمعنیة بالشؤون األفریقیة
ھ باعتباره ب دت بوضوح الدور الذي یضطلعدّ ار الخاص المعني بأفریقیا، كما حالمستش لمكتب

 حتیاجاتابالروابط القائمة بین صلة م إستشارات لألمین العام بشأن المسائل المتّ قدّ المكتب الذي 
  .في أفریقیا السالم والتنمیة وحقوق اإلنسان

 
ھ لواصل مكتب األمم المتحدة لوسط ألفریقیا بذل جھوده الرامیة إلى مواجھة التھدید الذي یمثّ 

كتب التعاون القائم بین الم باإلضافة إلىو .جیش الرب للمقاومة واآلثار المترتبة عن نشاطاتھ
 لصح في البحر، یواالمسلّ  طوالقرصنة والسبشأن ط أفریقیا ة لدول وساالقتصادی والجماعة

الجماعة االقتصادیة لدول وسط أفریقیا لدعم الجھود اإلقلیمیة  المكتب العمل بشكل وثیق مع
الدول العشرة األعضاء في الجماعة من أجل منع نشوب النزاعات وتوطید السالم في 

    یا.االقتصادیة لدول وسط أفریق
 

ً وفي جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة،  آذار/مارس  23د حركة تمرُّ  أحبطت الحكومة عسكریا
بمساعدة بعثة منظمة األمم المتحدة لتحقیق االستقرار في جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة 

ى أفضى حوار كمباال إل /دیسمبر،األّولون نكاشھر وبحلول  .التابع لھا لالتدخّ  لواءوبمساعدة 
أشار فریق  مع ذلك،و .األعمال العدائیةآذار/مارس لوقف  23حركة إبرام اتفاق بین الحكومة و
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آذار/مارس  23إلى أن زعماء حركة  الخبراء المعني بجمھوریة الكونغو الدیمقراطیة
في  جنیدبالتال زالت تقوم  حركةأن الیة في أوغندا ویتنقلون بحرّ كانوا الخاضعین للجزائات 

  رواندا.
 

ة یات السیاسیالنظر عن التحدّ  صرفوب .توطید السالم صوبم تقدّ إحراز بورندي  تواصل
ً  ع البلدتمتّ واجھتھا،  الّتي   .باألمن واإلستقرار نسبیا

 
 في نھایة العام مع تسجیل كبیراً  وفي جمھوریة أفریقیا الوسطى، شھد الوضع األمني تدھوراً 

ي فإال أن العملیة االنتقالیة ما تزال  ،في بورندي وضواحیھاصلة بالعنف الدیني تّ حوادث مُ 
 مسارھا الصحیح.

 
دستوري ال إرساء النظامة في مالي من أجل إعادة خطوات ھامّ  خذتاتُّ وفي منطقة الساحل، 

ي شھري جرت ف الّتي، ووأسفرت االنتخابات الرئاسیة المؤلفة من جولتین قلیمیة.اإلسالمة الو
ً عن  تموز/یولیھ وآب/أغسطس، أنشأ ریل، نیسان/أب وفي شھر للبالد. انتخاب بوبكر كیتا رئیسا

نقل ودة األبعاد لتحقیق االستقرار في مالي. بعثة األمم المتحدة المتكاملة المتعدّ مجلس األمن 
المتكاملة  األمم المتحدةبعثة المجلس السلطة من بعثة الدعم الدولیة في مالي بقیادة أفریقیة إلى 

 یولیھ.االستقرار في مالي في شھر تموز/دة األبعاد لتحقیق المتعدّ 
 

جماعة ل عناصر إرھابیة تابعة ھمشتبھ في أنّ قام بھا أشخاص یُ  الّتيالنشاطات  تأدّ  في نیجیریا،
 اعةجم أطلقتھا الحكومة ضدّ  الّتيبوكو حرام في شمال شرق البالد وكذا العملیة العسكریة 

ات انتھاك  أفضت إلى تقاریر عن وقوع كما ،لعنفممارسة افي  كبیرةبوكو حرام إلى زیادة 
 یاتزال النیجر یواجھ تحدّ الو في األرواح. رلحقوق االنسان، بما في ذلك خسائجسیمة 

ساع رقعة األزمة في لیبیا ومالي وشمالي وال یزال اتّ  ،خطیرة أمنیةاعیة واقتصادیة واجتم
محدود في  مكان ھناك تقدّ بیساو، -نیجیریا یؤثر على األمن واإلستقرار في النیجر. وفي غینیا

غرات ثحة غیر المشروعة عبر التحركات الجماعات المسلّ  ما فتئت. والنظام الدستوري إستعادة
ل األربع في الدو یؤثر على الوضع األمنيف العرقي والسیاسي المتصاعد وكذا التطرّ  الحدودیة

 وھي كوت دیفوار وغینیا ولیبیریا وسیرالیون. ،األعضاء في اتحاد نھر مانو
 

في كوت دیفوار، واصل الرئیس الحسن واتارا وحكومتھ العمل على تحقیق استقرار الوضع 
رات السیاسیة وتخفیف وطأة انعدام األمن من التوتّ  خاذ خطوات للحدّ في البالد من خالل اتّ 

 وتسریع خطى االنتعاش االقتصادي والمصالحة الوطنیة. 
فرصة إلرساء أسس نظام سیاسي أكثر  في لیبیریا لت عملیة مراجعة الدستور الجاریةوشكّ 

شرع الرئیس إرنست باي كوروما في مراجعة . وفي سیرالیون، وعدالً  ودیمقراطیةً  استقراراً 
 تيفقر، والّ ة الكما أطلق االستراتیجیة الثالثة للبالد المعنیة بالتخفیف من حدّ  1991ام دستور ع

شملت خططا ترمي العداد الشباب من أجل ایجاد  الّتيخطة تحقیق الرخاء" بــــ " تُعرف
ً مفرص عمل في القطاع الخاص. وأحرزت اللجنة المشتركة بین الكامیرون ونیجیریا تقدّ  في  ا

   كال البلدین.  تفصلُ  الّتيالحدود  تخطیطمجال 
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الدولتین  ن العالقات بینأفضى تبادل الزیارات الرئاسیة بین السودان وجنوب السودان إلى تحسُّ 
بالرغم من استمرار النزاع حول منطقة أبیي. وفي منطقة دارفور بالسودان، ركزت حكومة 

اغتھا السلطة ص الّتيالسودان وحركة التحریر والعدالة على تنفیذ استراتیجیة دارفور للتنمیة 
  االقلیمیة لدارفور والحكومة والوكاالت المعنیة بالتنمیة.

 
ھ ومع نھایة تموز/یولیھ، إال أنّ  9جنوب السودان بالذكرى السنویة الثانیة الستقاللھ یوم واحتفل 
اندلع القتال  /دیسمبر،األّولكانون  15وفي د أعمال العنف. ى نزاع سیاسي إلى تجدّ العام، أدّ 

ة فیما بعد بسرعة إلى المناطق السكنیة في العاصم یمتدّ في ثكنات الحرس الرئاسي في جوبا ل
عملیات قتل واسعة النطاق وانتھاكات لحقوق  ى إلىالد وھو ما أدّ في أماكن أخرى من البو

/دیسمبر على توصیة األّولكانون  24وافق مجلس األمن في اإلنسان. وفي استجابة لألزمة، 
 األمم المتحدة في جنوب السودان لمستویات العامة لقوة بعثةل مؤقتة األمین العام من أجل زیادة

      حمایة المدنیین وتقدیم المساعدة اإلنسانیة. لدعم
 

موضع  2016ر إجراؤھا في التزال األعمال التحضیریة لالنتخابات المقرّ في الصومال، 
 الھجماتبسبب  ستقرّ مقدیشو مازال غیر مُ  في السائد تركیز على الرغم من أن الوضع

الة نة قببالقرص یق االتصال المعنيراألمن ف سمجل شّجعو ھا حركة الشباب.تُشنّ  الّتي اإلرھابیة
نة صة لمكافحة القرصاكم متخصّ مح قة بإنشاءالمتعلّ  ھناقشاتسواحل الصومال على مواصلة م

قت أنھا أب ریا عالقاتھا بالصومال إالّ زت إریتدول أخرى في المنطقة. وعزّ في الصومال وفي 
نت تضم الّتيعلى صالت وثیقة مع شبكة من أمراء الحرب ومع عناصر أخرى في الصومال و

 زعیمین من حركة الشباب على أقل تقدیر.
 

 یضطلع بھا المبعوث الشخصي لألمین الّتيدة ت الوساطة المتجدّ فضأ في الصحراء الغربیة،
إلى عقد جولة واحدة من المحادثات المباشرة بین المغرب والجبھة الشعبیة لتحریر الساقیة  العام

   الحمراء ووادي الذھب (جبھة البولیساریو).
 

ً  یمكن أن یؤدي دوراً  ذيالّ  وتبنت لیبیا قانونا بشأن العدالة اإلنتقالیة ركة في معالجة ت ھاما
ي ففشھد حالة من عدم االستقرار. یالوضع السیاسي ال زال  ومع ذلك، .التجاوزات السابقة

وال  ة ساعات.ف رئیس الوزراء علي زیدان في طرابلس لعدّ طِ ، اختُ /أكتوبراألّولتشرین  شھر
ة لطحة غیر الخاضعة لسّ جماعات المسلّ الف األشخاص من قبل الآل المستمرّ  حتجازاالیزال 

ون عوسیادة القانون. وما زال القضاة والمدّ  ق بحقوق االنسانالدولة مصدر قلق شدید فیما یتعلّ 
  العامون ومسؤولو السجون في لیبیا یواجھون عقبات كبیرة في عملھم.
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 أمنیةسیاسیة و مسائل: األّولالجزء 
 )297-287 الصفحات( الثالثالفصل 

 األمریكتین
 

: 288 ھایتي،. 288 ،منطقة سالم خلیج فونسیكا ؛287 غواتیماال،: 287 الوسطى، أمریكا
. 294 ،لتحقیق االستقرار في ھایتي المتحدة األمم بعثة ؛288 واألمنیة، السیاسیة التطورات

 .296 المتحدة، والوالیات كوبا: 296 أخرى، قضایا
 

سعیھا للنھوض بقضیة السالم الدائم وحقوق اإلنسان ، واصلت األمم المتحدة 2013عام  خالل
 والحوكمة الرشیدة وسیادة القانون في األمریكتین.

 
التنفیذیة  لطتینر العالقات بین السّ التأخیر في إجراء االنتخابات وتوتُّ  دھدّ قد یُ وفي ھاییتي، 

ون البرلمان لقان اعتمادوساعد  عملیة تحقیق االستقرار.بتقویض   والتشریعیة للحكومة
ات رلطة التنفیذیة على تبدید التوتّ /دیسمبر من قبل السّ األّولكانون ھ في سنّ االنتخابات و

وا اص الذین تشردّ خفي المائة من األش 90كان ، 2013وفي نھایة عام  السیاسیة بدرجة كبیرة.
اعادة و العودةإلى برامج كبیر  إلى حدّ  عزى ذلكیُ و ،المخیماتقد غادروا  2010زلزال  جراء

ستوى موقد انخفض  ذتھا الحكومة واألمم المتحدة والشركاء غیر الحكومیین.نفّ  الّتيالتوطین 
   .2010یھ في عام إلى النصف منذ بدایة تفشّ اإلصابة بداء الكولیرا 

 
 الّتيیاطیة االحتقدرات ال بزیادة تعزیزبعثة األمم المتحدة لتحقیق االستقرار في ھایتي  قامتو
 ة إلیھا كتقدیم الدعمزت جھودھا على المھام الرئیسیة الموكلَ كما ركّ  ھا في أعقاب الزلزالل نَ أُذِ 

وكذا  ق بسیادة القانونللعملیة السیاسیة وتطویر قدرات الشرطة وضمان المساءلة فیما یتعلّ 
ي ھایتي في لوباء الكولیرا قین للتصدّ ن األمین العام كبیر المنسّ وعیّ  حقوق االنسان. نع الدفاع

بعثة األمم المتحدة لتحقیق االستقرار في  في إطار المتكاملةالحلول  موقام بإنشاء وحدة لدع
 صلة بالكولیرا عبر منظومة األمم المتحدة.   المتّ  األنشطةھایتي من أجل المساعدة في تنسیق 

 
األمین  مواصلت اللجنة الدولیة لمكافحة اإلفالت من العقاب تنفیذ والیتھا. وقدّ  في غواتیماال،

تضطلع بھ األمم ذي إلى الجمعیة العامة معلومات مستحدثة عن أنشطة اللجنة والدور الّ العام 
  دة لتنفیذ والیتھا.المتح

 
 ناع عن سنّ ة أخرى الدول إلى االمت/أكتوبر، دعت الجمعیة العامة مرّ األّولوفي تشرین 

 ھ الوالیات المتحدة على كوبا.القوانین واالجراءات من قُبیل استمرار الحصار الذي تفرضُ 
 

 أمنیةسیاسیة و مسائل: األّولالجزء 
 )354-298 الصفحات( الرابعالفصل 

 آسیا والمحیط الھادئ
 

األمم المتحدة لتقدیم المساعدة إلى  بعثة ؛299 واألمنیة، السیاسیة التطورات: 298 أفغانستان،
: 327 العراق، .325 العقوبات، ؛320 الدولیة، األمنیة المساعدة قوة ؛320 ،أفغانستان
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 الالحقة لیةاآل ؛331 ،بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق ؛327 واألمنیة، السیاسیة التطورات
. العراق 332؛ حساب الضمان لألمم المتحدة الخاص بالعراق، 331 التنمیة، صندوقل

المعنیة األمم المتحدة ؛ لجنة 332: وساطة األمم المتحدة لحل القضایا الثنائیة، 332والكویت، 
 ،: تمویل عملیات األمم المتحدة336لیشتي، -. تیمور336بالتعویض وصندوق األمم المتحدة، 

: عدم 346. إیران، 338 ،عدم االنتشار :338 لدیمقراطیة،ا كوریا الشعبیة جمھوریة. 336
؛ األطفال والنزاعات 349، واألمنیة السیاسیة التطورات :349. الیمن، 346االنتشار، 
؛ اإلمارات 354؛ الفلبین، 353؛ میانمار، 352: كمبودیا، 352. قضایا أخرى، 351المسلحة، 

 .354العربیة المتحدة وإیران، 
 

یات السیاسیة واألمنیة في آسیا والمحیط ي للتحدّ التصدّ  ، واصلت األمم المتحدة2013خالل عام 
، ال سیما في أفغانستان الھادئ وذلك سعیا منھا إلعادة إحالل السالم واالستقرار في المنطقة

جمھوریة كوریا كما واصلت األمم المتحدة معالجة مسألة عدم االنتشار في والعراق والیمن. 
 ي لبرنامج إیران النووي.وكذا التصدّ الشعبیة الدیمقراطیة 

 
االنتقال التدریجي للمسؤولیة األمنیة الرئیسیة من القوة الدولیة  ت عملیةدخلفي أفغانستان، 

 مرحلتھاتقودھا منظمة حلف شمال األطلسي،  الجنسیاتقوة متعددة  وھيللمساعدة األمنیة، 
 لمقاطعةا سجلماالنتخابات الرئاسیة وانتخابات  إجراء االستعدادات من أجلفت ثّ وتك ةالنھائی
یشھدھا قطاعي األمن والمخدرات ما زالت  الّتي  یاتأن التحدّ  إالّ  .أفغانستان في 2014لعام 
 عملوھناك حاجة للقیام بالمزید من العمل لبلوغ االلتزامات المتبادلة بموجب إطار  قائمة

ي فالوزاري الثالث "قلب آسیا" ؤتمر مُ ُعقد ، نیسان/أبریل 26. وفي المتبادلةلمساءلة طوكیو ل
ً المشاركون فیھ ألماتي بكازاخستان، واعتمد   ة.لتنفیذ تدابیر بناء الثقة الرئیسیة الستّ  خططا

من القوة الدولیة للمساعدة  ةاألمنی المسؤولیة النتقال وجرى اإلعالن عن المرحلة األخیرة
بمعظم قوات األمن األفغانیة ومع تكفل ھ، نی/یوحزیران 18إلى القوات األفغانیة في  األمنیة

أحصت ، 2013دتھا ارتفاعا كبیرا. وفي عام تكبّ  الّتيالعملیات، ارتفع عدد الخسائر في األرواح 
ً  حادثا أمنیا في أفغانستان 20‚093األمم المتحدة   ،وھو ما جعل ھذا العام من أكثر األعوام عنفا

ل تأخیر تمریر شكّ كما  ، منذ سقوط نظام طالبان.2011وذلك في المرتبة الثانیة بعد عام 
للقلق؛ وعلى الرغم من ذلك، مازالت التحضیرات التقنیة لالنتخابات  تشریعین رئیسیین مصدراً 

بعثة األمم المتحدة لتقدیم  دعمتو ة.مستمرّ  2014لعام  المقاطعةالرئاسیة والنتخابات مجلس 
ي ف مدنیة لعملیات االنتقال األمنیة والسیاسیة وساعدتال الجوانب  المساعدة إلى أفغانستان

الجھود الرامیة إلى تحقیق االستقرار والتنمیة من أجل عملیة تخضع لقیادة األفغان وتكون 
بعثة األمم المتحدة لتقدیم د مجلس األمن والیة ومدّ  .2014 عامبعد  مرحلة ما مملوكة لھم في

األفراد  ت أنظمة الجزاءات ضدّ . وظلّ 2014آذار/مارس  19إلى غایة  المساعدة إلى أفغانستان
 ، ال سیما طالبان والقاعدة، ساریة المفعول.دالتمرّ بأنشطة  ةذات الصلّ  والكیانات

 
جعل البیئة األمنیة رات السیاسیة وزادت الحوادث األمنیة وھو ما ت التوتّ احتدّ في العراق، 

وعلى الرغم من جھود القادة السیاسیین الرامیة إلى تعزیز الوحدة . بة وال یمكن التنبؤ بھامتقلّ 
ع المظاھرات على نطاق واس تاستمرّ في التصاعد كما  الوطنیة، كانت التوترات الطائفیة آخذةً 

حكومة الووفي شھر كانون الثاني/ینایر، شرعت لجنة مشتركة بین حكومة العراق  طوال العام.
نحو إجراء سحب متبادل للجنود وتنفیذ اتفاق أمني مشترك  خاذ خطواتاالقلیمة لكردستان في اتّ 

محافظة  14في  الس المحافظاتمججریت انتخابات أُ في األقالیم المتنازع علیھا. وخالل العام، 
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والیة  د مجلس األمنومدّ من محافظات البالد وأُجریت االنتخابات البرلمانیة في إقلیم كردستان. 
 .2014تموز/یولیھ  31بعثة األمم المتحدة لتقدیم المساعدة إلى العراق إلى غایة 

 
العراق  تمّ وأ .ماحراز الكثیر من التقدّ  ق بتطبیع العالقات بین العراق والكویت، فقد تمّ وفیما یتعلّ 

 ).1993( 833قرار مجلس األمن ب عمالً الحدود  صیانةق بالمتعلّ ا والكویت مشروعھم
 
 قالعراق بموجب الفصل السابع من میثاق األمم المتحدة فیما یتعلّ  التزاماتلس وأنھى المج 

بمسألة األسرى الكویتیین واألشخاص المفقودین والممتلكات المفقودة، باإلضافة إلى والیة 
بعثة األمم المتحدة  ولیة إلىؤوأحال المس )1999( 1284 بالقرار رفیع المستوى عمالً ق المنسّ 

 لتقدیم المساعدة إلى العراق.
 

یة كوریا جمھور وتواصل لجنة مجلس األمن المنشأة لالشراف على تنفیذ التدابیر الجزائیة ضدّ 
لجنة والیة ال جرى تعزیزو فریق الخبراء التابع لھا. دعم من، بعملھا الشعبیة الدیمقراطیة 

 يف جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة قامت بھا الّتي ة النووی على التجارب اً ردّ خالل العام 
 7د المجلس والیة الفریق إلى غایة وفي آذار/مارس، مدّ  .2013فبرایر شباط/ شھر

 .2014ریل نیسان/أب
 

من خالل عمل اللجنة المنشأة  ي لبرنامج إیران النوويالتصدّ  كذلك األمم المتحدة تواصل
 ا.فریق الخبراء التابع لھ بمساعدةمجلس األمن  تي فرضھاالّ لإلشراف على تنفیذ الجزاءات 

تشرین  11. وفي 2014تموز/یولیھ  9د المجلس والیة الفریق إلى غایة مدّ وفي حزیران/یونیھ، 
الدولیة للطاقة الذریة وإیران على "بیان مشترك بشأن إطار عت الوكالة الثاني/نوفمبر، وقّ 

ستضطلع بھا  الّتيق ق بأنشطة التحقُّ للتعاون" اتفق فیھ الطرفان على زیادة التعاون فیما یتعلّ 
    الوكالة الدولیة للطاقة الذریة.  

بعثة مجلس األمن على مواصلة دعم المجلس لعملیة االنتقال  من جدید دتأكّ وفي الیمن، 
ن العملیة المرحلة الثانیة مزت ة مجلس التعاون الخلیجي وآلیة تنفیذھا. وركّ رطبقا لمباد السیاسي

فقدتھا تي الّ إستعادة السیطرة على األقالیم االنتقالیة على إعادة ھیكلة الجھود العسكریة من أجل 
لمؤتمر عقد ال األعمال التحضیریةإتمام  ، وكذامن الناشطین اإلسالمیین وغیرھالصالح القاعدة 

  .2013 آذار/مارس 18في  انطلقت أشغالھذي الوطني للحوار والّ 
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 أمنیةسیاسیة و مسائل: األّولالجزء 
 )376-355 الصفحات( الخامسالفصل 
 والبحر األبیض المتوسط أوروبا

 
 السیاسیة التطورات: 361كوسوفو،. 356 السالم، اتفاق تنفیذ: 355والھرسك،  البوسنة

بعثة األمم  ؛362 ،المعنیة بسیادة القانون في كوسوفو بعثة االتحاد األوروبي ؛361 واألمنیة،
جمھوریة  .364 ،في كوسوفو القوة األمنیة الدولیة ؛362المتحدة لإلدارة المؤقتة في كوسوفو، 

 ً  ،: بعثة مراقبي األمم المتحدة في جورجیا365 جورجیا،. 364 ،مقدونیا الیوغوسالفیة سابقا
 األمم قوة ؛368 واألمنیة، السیاسیة التطورات: 368 قبرص،. 367 وأذربیجان، أرمینیا. 366

 منطقة في والتعاون األمن تعزیز: 375 أخرى، قضایا. 369 قبرص، في السالم لحفظ المتحدة
مجموعة جورجیا  -اإلقتصادیة والتنمیة الدیمقراطیة منظمة .375 المتوسط، األبیض البحر

 .376 ،وأوكرانیا وأذربیجان وجمھوریة مولدوفا
 

في منطقة أوروبا في البلدان الخارجة من النزاع  السالم واإلستقرار إستعادة أحرزت عملیة
ً تقدّ والبحر األبیض المتوسط   إعادةھا الرامیة إلى جھودفي إطار تواصل  ،2013خالل عام  ما

ت زال الوعلى الرغم من ذلك، إنشاء مؤسساتھا وھیاكلھا األساسیة االجتماعیة واالقتصادیة. 
 عالقة.العدید من المسائل في المنطقة 

 
نظمة مم ملموس بشأن االنضمام لالتحاد األوروبي وإحراز أي تقدّ  لم یتمّ  والھرسك، البوسنةفي 

غالق ال القائمة حتیاجاتالقلیل من الجھد لتنفیذ االلم یُبذل إال ھ أنّ ، كما حلف شمال األطلسي
ادة قی فتكما كثّ  ،عام، شھد الوضع السیاسي حالة من الركودوطوال الل السامي. مكتب الممثّ 

قوم علیھا یالّتي  األسس ى بھا بشكل مباشروتتحدّ تنتھجھا  الّتيجمھوریة صربسكا السیاسة 
 البوسنة حلّ إلى  دعتكما ، 1995لعام والھرسك  للسالم في البوسنة العام يتفاق اإلطاراال

د مجلس األمن والیة قوة االتحاد األوروبي استقالل جمھوریة صربسكا. ومدّ إلى و والھرسك
 شھرا. 12لفترة إضافیة مدتھا 

 
تحكم  لّتياى على اتفاق بشأن المبادئ لاألووبریشتینا باألحرف  بلغرادعت ، وقّ وفي كوسوفو

محكمة وى فتفي أعقاب  ینقائم الشكّ و عدم االستقرار ما زالتطبیع العالقات. وفي الوقت ذاتھ، 
أحداث خطیرة طیلة العام  وقعت، كما اعالن استقالل كوسوفو بشأن 2010العدل الدولیة لعام 

 ة.ھشّ فیھ زال الحالة األمنیة تما  يذالّ ال سیما في شمال كوسوفو 
 

صوب تسویة النزاع بین الیونان لمفاوضات لاألمم المتحدة دعم  استمراروعلى الرغم من 
دون  تلّ ظق باسم ھذه األخیرة، إال أن القضیة وجمھوریة مقدونیا الیوغسالفیة سابقا فیما یتعلّ 

 في نھایة العام.   حلّ 
 

ب/أغسطس نوبیة في آفي أوسیتیا الجر عملیة السالم في جورجیا وأبخازیا بالحرب تأثُ  واستمرّ 
ات مناقش وُعقدت خالل العام بالعالقات بین جورجیا وروسیا.رت كما تأثّ   ، وتداعیتھا 2008

دولیة تحت الرئاسة المشتركة لالتحاد األوروبي واألمم المتحدة ومنظمة األمن والتعاون في 
ھر شأوروبا من أجل معالجة قضایا السالم واالستقرار والقضایا االنسانیة في جورجیا. وفي 

دین داخلیا المشرّ بشأن وضع األشخاص  الجمعیة العامة قراراً  اتخذتحزیران/یونیھ، 
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ذي والّ ، اجورجی في والالجئین من أبخازیا وجورجیا ومنطقة تسخینفالي بأوسیتیا الجنوبیة
جمیع المشاركین في المناقشات الدولیة ألخذ خطوة من أجل تھیئة ظروف  من خاللھ دعت

دین داخلیا والالجئین إلى مواطنھم ي إلى عودة جمیع األشخاص المشرّ فِض أمنیة مواتیة تُ 
   قات.األصلیة بصورة طوعیة وآمنة وكریمة وبدون أي معوّ 

 
كراباخ -م صوب تسویة النزاع بین أرمینیا وأذربیجان بشأن منطقة ناغورنولم یُحرز أي تقدّ 

  المحتلة في أذربیجان.
 

 موتعاونت قوة األمم المتحدة لحفظ السال ،في قبرص، تواصلت المساعي الحمیدة لألمین العام
 الّتياریع المشأیضا مع القبارصة الیونانیین والقبارصة األتراك من خالل تیسیر  في قبرص

بھدف استعادة الظروف الطبیعیة والمھام ة الفاصلة، قالمنطیستفید منھا كال المجتمعین في 
د مجلس األمن والیة قوة األمم المتحدة لحفظ السالم في قبرص إلى . ومدّ االنسانیة في الجزیرة

 .2014كانون الثاني/ینایر  31غایة 
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 أمنیةسیاسیة و مسائل: األّولالجزء 
 )461-377 الصفحات( السادسالفصل 

 الشرق األوسط
 

. قضایا 379 المحتلة، الفلسطینیة األراضي ؛378 الجھود الدبلوماسیة،: 378 السالم، عملیة
 لبنان،. 407 ،المساعدة المقدمة للفلسطینیین ؛403 عامة، جوانب: 403متعلقة بفلسطین، 

 القرار تنفیذ ؛422 ،)2004( 1559 القرار تنفیذ ؛421 واألمنیة، السیاسیة التطورات: 421
 بلبنان، الخاصة المحكمة ؛423 ،قوة األمم المتحدة المؤقتة في لبنان وأنشطة) 2006( 1701
؛ استخدام 432 واألمنیة ، سیاسیةال التطورات: 431 السوریة، العربیة الجمھوریة. 431

 .461 ،ھیئة األمم المتحدة لمراقبة الھدنة ؛451 السوري، الجوالن ؛441األسلحة الكیمیائیة، 
 

. دةبوساطة الوالیات المتحبین اسرائیل وفلسطین  ات المباشرةثالمحاد تجدید 2013شھد عام 
وقفت في تفت المفاوضات المباشرة بین اسرائیل وفلسطین بعد أن أنِ ولیھ،  استُ یتموز/ 29وفي 

ل في آلیة التنسیق من أجل جھود وتتمثّ  وأشادت المجموعة الرباعیة .2010أیلول/سبتمبر 
االتحاد الروسي والوالیات المتحدة واالتحاد األوروبي واألمم المتحدة  مّ تضُ  الّتي السالم الدولیة

 یلبنیامین نتنیاھو، رئیس وزراء اسرائو دولة فلسطین، عباس، رئیسكل من محمود ناف ئاستب
تھیئة لخاذ جمیع الخطوات الممكنة اتّ إلى  األطراف جمیعدعت باشرة، كما للمفاوضات الم

 ضت الثقة.قوّ  الّتيال كبح األعممن أجل ونجاح عملیة التفاوض  الظروف المواتیة من أجل
 14 فيلمحادثات في القدس من اى لاألو الجولة الرسمیة عقدُ  یةاألّولاالجتماعات  وأعقبَ 

قدت . وعُ والضفة الغربیة غّزة ما قبل أوسلو من  من سجناء 26 بعد اإلفراج عنآب/أغسطس، 
في أریحا. وشارك المفاوضون في عدد من جوالت  آب/أغسطس 20جولة الثانیة في ال

المجموعة الرباعیة فیما بینھم وشاركوا بدورھم مع األطراف  المحادثات، بینما تشاور مبعوثوا
ً  ل برنامج الفلسطینیین لبناء الدولة عنصراً وشكّ  وكذلك مع الشركاء العرب. ن عناصر م أساسیا

انت كالسلطة الفلسطینیة  بأنّ  توافق الرأي الدولي القويّ السیاسیة. وعلى الرغم من  العملیة
 صة المعنیة بتنسیق تقدیم المساعدة الدولیةلجنة االتصال المخصّ  أن إالّ قادرة على إدارة الدولة، 

أعربت عن قلقھا إزاء االستدامة المالیة لعملیة من ھذا القبیل بسبب الصعوبات  للفلسطینیین
 واجھتھا السلطة الفلسطینیة. الّتيالمالیة 

 
 بموجبھ دتأكّ الذي  68/15القرار اعتمدت الجمعیة العامة  تشرین الثاني/نوفمبر، 26وفي 
 دعمھا لعملیة السالم في الشرق األوسط. دامجدّ 

 
القائم على  لیة تطبیق الحلّ صل بقابفیما یتّ ومع ذلك، یبعث الوضع على أرض الواقع على القلق 

 دع االستیطاني في الضفة الغربیة والقدس الشرقیة في تعقّ ب التوسّ الدولتین. وتسبّ وجود 
تواصل كما  ،ب في أعمال عنف یومیة بین المستوطنین والفلسطینیینوھذا ما تسبّ المفاوضات، 

سرائیل ا توواصلیرتكبھا المستوطنون االسرائیلیون.  الّتيغیاب عدم المساءلة عن الجرائم 
ً  احتالل الجوالن السوري إلى تشجیعھا لنمو المستوطنات من خالل الحوافز  ، باالضافةأیضا
   االجتماعیة واالقتصادیة.

 
البناء وھو ما یُعزى إلى غلق  نقص الوقود وموادّ  ، في ظلّ غیر مستقرّ  غّزةال یزال الوضع في 

 حصار البحري والجويمن قبل السلطات المصریة وإلى ال غّزةاألنفاق المصریة المؤدیة إلى 
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 ّزة غ نحوولم یُفتح إال معبر واحد للسلع من اسرائیل . 2007ذي تفرضھ اسرائیل منذ والبري الّ 
اسرائیل مواجھة خطر إطالق  توھو ما زاد من تدھور الحالة االنسانیة. في الوقت نفسھ، واصل

 .غّزة الصواریخ من 
 

ى (األونروا) األدنالالجئین الفلسطینیین في الشرق وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغیل  تواصل
نیین في األردن ولبنان وسوریا وفي األراضي یتقدیم الخدمات والمساعدة لالجئین الفلسط

اصلة موقدرتھا على د مما ھدّ رة، ومتكرّ  خطیرةة. وشھدت الوكالة أزمة مالیة الفلسطینیة المحتلّ 
في  إلى استكمال المشاریع األساسیة. ، باالضافةالطارئةومساعداتھا  خدماتھا تقدیم

ً  نداءً شباط/فبرایر، أطلقت األونروا   81ملیون دوالر لتُستخدم منھ نسبة  300لجمع مبلغ  طارئا
نشطة في الضفة األفي المائة لتغطیة  19نسبة و غّزةنشطة في قطاع األفي المائة لتغطیة 
 48 نسبة تمویل تمّ ( 2012ارئ لعام ونداء الطفي إطار التمویل  للعجز فيالغربیة. وكنتیجة 

ویات األّولاضطرت األونروا إلى تحدید ، 2013ع لنداء عام للعجز المتوقّ  في المائة فقط) ونظراً 
صل عدد ووتضطلع بھا.  الّتي صل بتنفیذ نشاطات الطوارئ الكفاءة فیما یتّ  تحسینوإلى 

كانون  31 ىحتّ  شخص 1‚240‚000إلى  غّزةفي  لینالمسجّ  الفلسطینیینالالجئین 
 ‚411في الضفة الغربیة  لینالمسجّ  دد الالجئینعبلغ ، 2013/دیسمبر. ومع نھایة عام األّول
 .شخص 754

 
تواصل تأثیر األزمة في سوریا على لبنان، وزادت المخاوف بشأن سیادتھا  وخالل العام،

 الّتيالنفس ك بسیاسة النأي بیات التمسّ وسالمتھا اإلقلیمیة واستقاللھا السیاسي، بما في ذلك تحدّ 
مجلس األمن جمیع  ادع ھا الحكومة إزاء األزمة السوریة. وفي العدید من المناسبات،عُ بِ تتّ 

ت الرامیة إلى تقویض استقرار الوالمواجھة المحاللبنانیین إلى الحفاظ على الوحدة الوطنیة 
في األزمة  لالتدخُّ األحزاب اللبنانیة عن  كافة د المجلس على أھمیة امتناعالبالد، كما شدّ 

أیلول/سبتمبر، أنشأ األمین العام، في و. 2012عالن بعبدا لعام إ، وفقا اللتزامھم بالسوریة
مجموعة الدعم الدولیة للبنان، من أجل تعبئة الدعم لصالح استقرار لبنان في مواجھة تأثیر 

على طول  ت الحالةوظلّ  رة.دمِّ ارھابیة مُ النزاع السوري. وطوال العام، شھدت البالد حوادث 
بالھدوء  سمُ تّ ت (الیونیفیل)الخط األزرق وفي منطقة عملیات بعثة األمم المتحدة المؤقتة في لبنان 

إطالق و ة للمجال الجوي اللبنانياالسرائیلی االنتھاكات، على الرغم من تزاید عدد بصفة عامة
د مجلس األمن /دیسمبر. وفي آب/أغسطس، مدّ األّولكانون  15النار على جندي إسرائیلي في 

 مع عدم إحداث تغییرات تشغیلیة رئیسیة. 2014آب/أغسطس  31والیة الیونیفیل إلى غایة 
بلغ عدد  /أكتوبر،األّولتشرین  29 ىوحتّ درجة ھائلة.  ق الالجئین السوریین إلى لبنانتدفّ بلغ و

 805‚741 لألمم المتحدة لشؤون الالجئین ض الساميبمكتب المفوّ  صلواالسوریین الذین اتّ 
ً  في المائة منھم 80، شخصا  لت نسبة تمویل خطة االستجابةمن النساء واألطفال. وتمثّ  تقریبا

الالجئین في  احتیاجاتدوالر لتلبیة  ملیار 1,6أكثر من دعت إلى جمع الّتياالقلیمیة الخامسة، 
    ى شھر تشرین الثاني/نوفمبر. في المائة حتّ  44لبنان إلى غایة نھایة العام، في 

 
 باكاشت وریة العربیة السوریة. واستمرّ ھتواصل تدھور الوضع العام في الجم ،2013في عام 

ة في حالمعارضة المسلّ  كومة معللح الموالیةلحكومة والمیلیشیات لتابعة لاحة المسلّ قوات ال
، طقةفي المن ب فیھ النزاعاالستقرار الذي تسبّ  زعزعةخطر تعاظم  واستمرّ  عنیفة.مواجھات 

ة القوات التابعلمقاتلي حزب هللا داخل سوریا باالضافة إلى  ةت المشاركة المباشرأعطكما 
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ً  اللبنانیة الحكومة ھاتنتھجُ  الّتيلسیاسة النأي بالنفس  ، في تحدٍّ ةللحكوم ھج العسكري للن زخما
بة على نحو خطیر. وطوال العام، بیئة متقلّ  ى لخلقھ الحكومة السوریة، وھو ما أدّ بعُ الذي تتّ 

ل الخاص المشترك بین األمم المتحدة وجامعة الدول العربیة، األخضر اإلبراھیمي، س الممثّ ترأّ 
ة اجتماعات ثالثیة األطراف مع كبار المسؤولین في االتحاد الروسي والوالیات المتحدة عدّ 

  سوریا.  بشأنواألمم المتحدة من أجل التحضیر لمؤتمر جنیف 
 

أنشأ األمین العام بعثة األمم المتحدة للتحقیق في مزاعم استخدام األسلحة  آذار/مارس، 21في 
ائق في سوریا ي الحقتقصّ ل تھاالبعثة أنشط وباشرت .السوریةالكیمیائیة في الجمھوریة العربیة 

 شأنب، /دیسمبراألّولكانون  وفي /سبتمبرأیلول مت تقریرین، فيآب/أغسطس وقدّ  19 في
میائیة یدت النتائج بأن األسلحة الكألسلحة الكیمیائیة في سبعة مواقع. وأكّ ل المزعومستخدام اال
ن ذِ أَ /أكتوبر، األّولتشرین  11ذلك، في  ىوعالوة علخمسة من تلك المواقع.  ت فيمخدِ استُ 

بعثة مشتركة بین منظمة حظر استخدام األسلحة الكیمیائیة واألمم المتحدة مجلس األمن بتشكیل 
البعثة  ع انھاء والیةمن أجل القضاء على برنامج األسلحة الكیمیائیة في سوریا. وكان من المتوقّ 

 .2014حزیران/یونیھ  30بحلول 
 

والمنشأة لإلشراف على مراعاة وقف  اإلشتباك قوة األمم المتحدة لمراقبة فضّ دت والیة ُجدِّ 
 نمرتی ،إطالق النار بین إسرائیل وسوریا في الجوالن السوري ولضمان الفصل بین قواتھما

ن ومن المحتمل أ ة أشھر.لفترة ستّ  /دیسمبراألّولكانون في حزیران/یونیھ ووذلك ، 2013في 
 شتباكاإل فضّ لمراقبة  قوة األمم المتحدة منطقة عملیات العسكریة في األنشطة استمراریؤدي 

دین، بذلك وقف إطالق النار بین البل اً دھدّ ، مُ ر بین إسرائل وسوریاطوال السنة إلى تصعید التوتّ 
أداء المھام  على اإلشتباك فضّ وكذا التأثیر بصورة سلبیة على قدرة قوة األمم المتحدة لمراقبة 

 فضّ  لمراقبة األمم المتحدة األوضاع السائدة في المیدان على موظفي قوة رتأثّ و .الموكلة إلیھا
تشمل موظفي األمم  الّتي تسجیل زیادة في عدد الحوادث مع  عثةوجھود دعم الب اإلشتباك
 ، بما في ذلك عملیات االختطاف.المتحدة
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 أمنیةسیاسیة و مسائل: األّولالجزء 
 )539-462 الصفحات( السابعالفصل 

 نزع السالح
 

 السالح نزع. 466 السالح، نزع مجال في المتحدة األمم دور. 462 المتحدة ، األمم آلیة
 لمحكمة االستشاري الرأي ؛477 النوویة، للتجارب الشامل الحظر معاھدة: 468 النووي،

؛ النھج االنساني لنزع السالح 480 النوویة، األسلحة استعمال حظر ؛479 الدولیة، العدل
 انتشار عدم ؛488 ،القذائف ؛481 االنتشار، عدم معاھدة: 481 االنتشار، عدم .481النووي، 

 ؛491 االنتشار، وعدم السالح نزع مجال في تعددیة األطراف ؛488 الشامل، الدمار أسلحة
 من الخالیة المناطق ؛496 المشعة، النفایات ؛494 الذریة، للطاقة الدولیة الوكالة ضمانات
 األسلحة: 502 والكیمیائیة،) البیولوجیة( البكتریولوجیة األسلحة .498 النوویة، األسلحة

: 507 التقلیدیة ، األسلحة ؛504 الكیمیائیة ، األسلحة ؛502 ،)البیولوجیة( البكتریولوجیة
 المفرطة التقلیدیة األسلحة اتفاقیة ؛509 الصغیرة، األسلحة ؛507 األسلحة، تجارة معاھدة
 لألفراد، المضادة األلغام ؛519 العنقودیة، الذخائر ؛517 ،بھا المتعلقة والبروتوكوالت الضرر

 منع: 525 خرى،نزع السالح األ قضایا. 521 الشفافیة، ؛521 العملي، السالح نزع ؛519
ر منع حدوث سباق للتسلح في قاع البحا ؛525 الخارجي، الفضاء في تسلح سباق حدوث

. 529 السالح، ونزع والتكنولوجیا العلم ؛528 البیئیة، المعاییر مراعاة ؛528والمحیطات، 
 للسالم اإلقلیمیة المراكز: 529 اإلقلیمي، السالح نزع. 529 والتدریب، والبحوث الدراسات

 .535 السالح، ونزع
 

 ً ار عدم اإلنتشلالسالح وع زنلبجدول األعمال الدولي  تباینت جھود األمم المتحدة للُمضي قُدما
ى لألواواللجنة  نزع السالح ومؤتمر نزع السالح ھیئةقة بنزع السالح (من خالل آلیتھا المتعلّ 

ذي شھده ھذا العام في عقد اجتماع ر البارز الّ طوّ التّ  لُ ویتمثّ . 2013للجمعیة العامة) خالل عام 
أیلول/سبتمبر بھدف المساھمة في تحقیق  26رفیع المستوى للجمعیة العامة دام یوما واحدا في 

المؤتمر الدولي رفیع المستوى لألمم  ووافق االجتماع على عقد نزع السالح النووي. ھدف
عام  ، بحلولفي ذلك الصددم المحرز المتحدة المعني بنزع السالح النووي الستعراض التقدّ 

 لإلزالة الكاملة دوليأیلول/سبتمبر كیوم  26االعالن عن  ، كما تمّ على أقصى تقدیر 2018
فاء وإض الحظر الشامل للتجارب النوویة دخول معاھدة صوب زخمال استمرّ و ألسلحة النوویة.ل

ھ إال أنّ مع مصادقة أربعة دول أخرى علیھا.  2013خالل عام حیز النفاذ  طابع عالمي علیھا
 تجریبي نوويالدیمقراطیة ثالث تفجیر  كوریا الشعبیة جمھوریةشباط/فبرایر، أجرت  12في 
أدان مجلس األمن تلك التجربة النوویة وكذا استمرار خاص بھا. وفي شھر آذار/مارس،  نُمعلَ 

رات ھامة طرأت تطوّ . من جھة أخرى، الدیمقراطیة الشعبیةكوریا  األنشطة النوویة لجمھوریة
ع االتفاق مع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة على وض ق ببرنامج إیران النووي، حیث تمّ یتعلّ  فیما

ترك بیان مش إصدار تشرین الثاني/نوفمبر، اتفقا كذلك على في شھرو. خطة عمل مشتركة
امات تنفیذ اإللتز. وال یزال تسویة القضایا العالقة جراءاتإ بما في ذلكلتعاون ابشأن إطار 

 انتشار األسلحة النوویة عدمألطراف في معاھدة ل يستعراضاالمؤتمر الفق علیھا خالل المتّ 
 بضرورة بذل المزید من الجھودت الدول األطراف وأقرّ  .موضع تركیز محوري 2010لعام 

خالل  لى نفسھاقطعتھا ع الّتي م في تنفیذ االلتزامات مع إحراز بعض التقدّ  ق بالتنفیذفیما یتعلّ 
باع نھج إنساني لنزع قضیة اتّ  توفي الوقت ذاتھ، واصل .2010المؤتمر االستعراضي لعام 
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ِّ للعواقب اإلنسانیة المتالسالح اكتساب مكانة ھامة ترتكز على تحقیق فھم جماھیري أفضل  بة رت
ً  تمراً ؤاحتضنت النرویج معلى استخدام األسلحة النوویة. وفي آذار/مارس،  ً  دولیا اآلثار ب معنیا

 أقرّ ذي آذار/مارس، والّ  5و 4بة على األسلحة النوویة المنعقد في أوسلو یومي المترتِّ  اإلنسانیة
طوارئ مالئم حالة الة دولة أو ھیئة دولیة أن تعالج على نحو ھ من غیر المحتمل أن تستطیع أیّ بأنّ 

 م مساعدة كافیة للمتضررین.اإلنسانیة المباشرة الناجمة أو أن تقدّ 
 

م كبیر في مجال نزع السالح وعلى الرغم من ذلك، ال تزال ھناك عقبات تواجھ احراز تقدّ 
تجاوز خالفاتھ النووي وعدم اإلنتشار، ال سیما من خالل عدم قدرة مؤتمر نزع السالح على 

 لّتيارات الرئیسیة على برنامج عمل یسمح باستئناف العمل الجوھري. ومن التطوّ واالتفاق 
وبحلول  نیسان/أبریل. 2     اعتماد الجمعیة لمعاھدة تجارة األسلحة في 2013شھدھا عام 
ً  منھم 9على المعاھدة وأصبح  بلداً  115ع وقّ نھایة العام،  اعتمد  وفي غضون ذلك، فیھا. أطرافا

ي واألسلحة الخفیفة، مع اإلقرار بالتأثیر السلبقرار لھ بشأن األسلحة الصغیرة  أّولمجلس األمن 
ض جھود المجلس الرامیة إلى إعادة ما تُقوّ  كثیرا الّتيق غیر المشروع لمثل ھذه األسلحة للتدفُّ 

 إحالل السالم واالستقرار في حاالت النزاع وما بعده.
 

لمنعقد استعراض تنفیذ االتفاقیة االمعني بواعتمد المؤتمر االستعراضي الثالث للدول األطراف 
م دت على التزانیسان/أبریل، وثیقة ختامیة استشرافیة وجوھریة أكّ  19إلى  8في الھاي من 

توجیھا للسیاسة  متالدول األطراف بحظر األسلحة الكیمیائیة على الصعید العالمي وقدّ 
ستخدام بعثة األمم المتحدة للتحقیق في مزاعم ا ق بانشاءوبعد قرار األمین العام المتعلّ  المستقبلیة.

المجلس التنفیذي لمنظمة حظر  وضعاألسلحة الكیمیائیة في الجمھوریة العربیة السوریة، 
ً  األسلحة الكیمیائیة  .مجلس األمن هأقرّ ذي الّ إلزالة تلك األسلحة من سوریا، و عاجالً  برنامجا

ظمة من على إثره نالت ،عملیة غیر مسبوقة في منطقة حرب نشطة ھذا البرنامج بمثابة وكان
 . 2013حظر األسلحة الكیمیائیة جائزة نوبل للسالم لعام 

 
 تدابیرب قیتعلّ فیما تقدیم المساعدة  لسالم ونزع السالحلواصلت مراكز األمم المتحدة اإلقلیمیة 

لألسلحة الصغیرة واألسلحة الخفیفة، مع من أجل منع التجارة غیر المشروعة  بناء القدرات
تنفیذ قرار مجلس األمن  على أیضاالرئیسیین  وأصحاب المصلحةمساعدة الدول األعضاء 

 الدمار الشامل وحیازتھا من جانب األطراف الفاعلة ق بانتشار أسلحة) المتعلّ 2004( 1540
    من غیر الدول.
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 أمنیةسیاسیة و مسائل: األّولالجزء 
 )588-540 الصفحات( الثامنالفصل 
 أمنیة أخرىسیاسة و مسائل

 
 اإلقلیمیة الجوانب. 540 الدیمقراطیات، دعم: 540 الدولیین، واألمن مللسال العامة الجوانب

 إنھاء .541؛ المحیط الھندي، 540 ،األطلسي المحیطجنوب : 540 الدولیین، واألمن مللسال
 قید األقالیم ؛549 بورتوریكو، ؛542 االستعمار، على لقضاءا عقد: 542 االستعمار،

: 567 یة،سلم ألغراض الخارجي الفضاء استخدام. 562 أخرى، قضایا ؛549 االستعراض،
 اإلشعاع آثار. 572؛ التنسیق في منظمومة األمم المتحدة، 567، والتقنیة العلمیة الفرعیة اللجنة

 .578 ،: لجنة اإلعالم578شؤون اإلعالم،  .576، أمن المعلومات. 574 الذري،
 

مھا قة بدعي للمسائل السیاسیة واألمنیة المتعلّ التصدّ ، واصلت األمم المتحدة 2013في عام 
لخارجي ا یة للفضاءمالسل االستخداماتوللسالم والتعاون اإلقلیمیین وتعزیز إنھاء االستعمار 

  .تضطلع بھا المنظمة الّتي االعالمأنشطة و
 

استعرضت اللجنة الخاصة المعنیة بحالة تنفیذ إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب 
غیر األقالیم المتبقیة ممارسة  ، ال سیما1960ن عالتنفیذ إق بما یتعلّ المحرز فی مالمستعمرة التقدّ 

السیاق، اعتمدت الجمعیة العامة القرار  . وفي ذاتتقریر المصیر عة بالحكم الذاتي حقّ المتمتّ 
یطلب من اللجنة  ذيع بالحكم الذاتي والّ بولینیزیا الفرنسیة إقلیم غیر متمتّ  بأنّ  رّ قِ الذي یُ  67/265

مت اللجنة الحلقة ظّ نَ/مایو، أیّارإعادة النظر في ھذه المسألة خالل دوراتھا المقبلة. وفي شھر 
لنتائج الجاریة وا القضایالتقییم  في اإلكوادورالدراسیة اإلقلیمیة لمنطقة البحر الكاریبي 

  ).2020-2011المستقبلیة لتنفیذ العقد الدولي الثالث للقضاء على االستعمار (
 

ناقشت لجنة استخدام الفضاء الخارجي  في حزیران/یونیھ، خالل دورتھا السادسة والخمسین
بل ووسائل الحفاظ على الفضاء الخارجي ألغراض سلمیة وكذا ضمان أن ألغراض سلمیة سُ 

أحاطت وال زالت تفید مجاالت بالغة األھمیة للبشریة جمعاء.  التكنولوجیا القائمة على الفضاء
 ً اآلخر أحدھما القضایا العلمیة والتقنیة و لاویتن الّذيبتقریري لجنتیھا الفرعیتین  اللجنة علما

رنامج األمم واصل بوالتقنیة، یُ  ةالعلمی بعمل اللجنة الفرعیة قعلّ المسائل القانونیة. وفیما یت
الرامیة إلى تحقیق ة الفضائی والبیانات تتكنولوجیااللتطبیقات الفضائیة تعزیز استخدام لالمتحدة 

كانون في  مؤرخمستدامة في البلدان النامیة. وفي قرار  تنمیة إقتصادیة واجتماعیة
یة ملسلا االستخداماتت الجمعیة العامة بعمل اللجنة الفرعیة القانونیة بشأن أقرّ ، /دیسمبراألّول

اف الفضاء لة باستكشالخارجي واسترعت االنتباه إلى قضیة التشریع الوطني ذي الصّ  للفضاء
 .ألغراض سلمیةالخارجي واستخدامھ 

لجنة األمم المتحدة العلمیة المعنیة بآثار االشعاع ت لاوتن/مایو، أیّار في دوتھا الستین في شھر
 بة على الحادثة النوویة في فوكوشیما دایتشي فيالعواقب المترتِّ  ،أخرى قضایامن بین  ،الذري

 ةمستمرّ ال فریق الخبراء الدولي بشأن اآلثار ل إلیھاتوصّ  الّتي وكذا النتائج 2011الیابان عام 
    ض لإلشعاع.لتعرّ الناجمة عن ا
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رات الحاصلة في مجال المعلومات واالتصاالت السلكیة والالسلكیة التعامل مع التطوّ في إطار 
نظر لتعزیز ال /دیسمبر الدول األعضاءاألّولكانون في سیاق األمن الدولي، دعت الجمعیة في 

 يوكذا االستراتیجیات الممكنة للتصدّ  في مجال أمن المعلوماتالتھدیدات القائمة والمحتملة في 
   لھا.

 
نشطة واألسیاسات ال/مایو، أیّارنیسان/أبریل و استعرضت لجنة اإلعالم، خالل دورتھا لشھري

  .شؤون اإلعالم إدارةعملیات إدارة وكذا دة ولألمم المتح اإلعالمیة
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 حقوق اإلنسان: الثانيالجزء 
 )626-589 الصفحات( األّولالفصل 

 تعزیز حقوق اإلنسان
 

المفوض السامي لحقوق مكتب   ؛591 اإلنسان، حقوق مجلس: 591 ،األمم المتحدة ةآلی
لتمییز مناھضة اتفاقیة : ا597 اإلنسان،ق حقوك . صكو596أخرى،  جوانب ؛595 ،اإلنسان

 ؛599 ة،االختیاری توالبروتوكواللسیاسیة والمدنیة اق بالحقوص لخاالعھد ا ؛599 ،يلعنصرا
 ؛600 ،العھد الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة والبروتوكول االختیاري

اتفاقیة مناھضة  ؛601 ،القضاء على التمییز ضد المرأة والبروتوكول االختیاري اتفاقیة
 حقوق اتفاقیة ؛611 المھاجرین، العمال اتفاقیة ؛602 الطفل، حقوق اتفاقیة ؛601التعذیب، 
 اإلبادة اتفاقیة ؛612 القسري، االختفاء من لحمایةا االتفاقیة ؛612 اإلعاقة، ذوي األشخاص
: تعزیز العمل للنھوض بحقوق 615 ،. أنشطة أخرى613 عامة، جوانب ؛613 الجماعیة،

الدولي للمنحدرین من أصل العقد  ؛623 ،حقوق اإلنسان في مجالالتثقیف  ؛615 ،اإلنسان
متابعة المؤتمر ؛ 626 ،الذكرى السنویة الخامسة والستین لالعالن العالمي ؛625 ،أفریقي

 .626 ،1993العالمي لعام 
 

ً لتعزیز حقوق اإلنسان تقدّ  األمم المتحدة أحرزت جھود، 2013في عام   ات.رتطوّ  ةنتیجة لعدّ  ما
للعھد الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، الذي  تیاريخودخل البروتوكول اإل

ً قتعلّ م إجراءً  قرّ یُ  حقوق ھ وقعت فیھا انتھاكات للعى بأنّ یُدّ  الّتيبالبالغات الفردیة عن الحاالت  ا
لت اللجنة المعنیة بحاالت سجّ و /مایو.أیّار 5ز التنفیذ في حیّ  االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة

ً خاصّ  مقرراً  نتھا وعیّ ل بالغ أّولاإلختفاء القسري  ً  ا ة. بالبالغات الجدیدة والتدابیر المؤقت معنیا
موجب ب األّولبالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة بالغھا لت اللجنة المعنیة سجّ كما 

للعھد الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة وأنشأت فریق  البروتوكول اإلختیاري
 تدابیر مؤقتة.قة باتخاذ عمل لمعالجة البالغات والطلبات الجدیدة المتعلّ 

 
من خالل  اءعضمن الدول األدولة  42حقوق اإلنسان من  جلّ نظر مجلس حقوق اإلنسان في سِ 

حقوق اإلنسان لجمیع الدول كل أربع  جلّ تقییم سِ  الرامیة إلىالشامل  الستعراض الدورياآلیة 
عقد المجلس ثالث دورات عادیة (الثانیة والعشرین والثالثة والعشرین سنوات. وطوال العام، 

 مجلسال أفادت الّتي ،اللجنة االستشاریة لمجلس حقوق اإلنسان توالرابعة والعشرین). وعقد
كوى إجراء الش تناولبینما مت خمس توصیات خبرتھا، دورتیھا العاشرة والحادیة عشر وقدّ من 

ً  ،وفریق العمل المعني بالحاالتالغات الببالمعني ن فریق العمل ذي تضمّ لدى المجلس، الّ   نمطا
 ً  في جمیع أرجاء العالم.ة بالبراھین لحقوق اإلنسان تَ والمثبَ  ةالجسیممن االنتھاكات  ثابتا

 
اء والیتھا شنلحقوق اإلنسان بالذكرى العشرین إلاحتفل مكتب مفوضیة األمم المتحدة السامیة 

وواصلت تقدیم الدعم لعمل المجلس وآلیاتھ، بما في ذلك ھیئات المعاھدة واالجراءات الخاصة. 
  . واإلقلیمي القطري ینوجوده على الصعیدنطاق ع ووسّ  مشاركتھ القطریةز المكتب عزّ كما 

 
ً عقدت الجمعیة  /دیسمبر،األّولكانون  10في  ً  العامة اجتماعا بمناسبة الذكرى الخامسة  تذكاریا

مم المتحدة األخاللھ منح جائزة  ن احتفاال تمّ ذي تضمّ الّ لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  والستین
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/دیسمبر، أعلنت الجمعیة عن العقد الدولي للسكان األّولكانون  23وفي  .حقوق اإلنسانل
 .2024-2015المنحدرین من أصل إفریقي 
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 حقوق اإلنسان: الثانيالجزء 
 )731-627 الصفحات( الثانيالفصل 
 حقوق اإلنسان حمایة

 
 العنصري، والتمییز العنصریة: 628 ،. الحقوق المدنیة والسیاسیة627 الخاصة، اإلجراءات

بسبب التعاون مع ھیئات حقوق  یةنتقاماال األعمال ؛635 ،المدافعون عن حقوق اإلنسان ؛628
 المعتقد، أو الدین حریة ؛645 األقلیات، ضد التمییز ؛640 المھاجرین، حمایة ؛640 ،اإلنسان

 ؛659 اإلنسان، وحقوق والدیمقراطیة القانون سیادة ؛655 المصیر، تقریر في الحق ؛649
: إعمال الحقوق 682 ،القتصادیة واالجتماعیة والثقافیة. الحقوق ا670 أخرى، قضایا

؛ 698، االجتماعي المنتدى؛ 683 التنمیة، في الحق ؛682 ،والثقافیةاالقتصادیة واالجتماعیة 
 الصحة، في الحق ؛704 ،الحق في السكن الالئق؛ 699؛ الحق في الغذاء، 699 المدقع، الفقر
الرق  ؛711 والعلمیة، البیئیة الشواغل؛ 711 التعلیم، في الحق؛ 707 الثقافیة، الحقوق ؛704

؛ األشخاص المتقدمین في السن، 717؛ األطفال، 714؛ المرأة، 712 والقضایا ذات الصلة،
 ،الشعوب األصلیة ؛727 ،األشخاص ذوي اإلعاقة ؛723؛ األشخاص المشردون داخلیا، 722
727. 

 
التزامھا بحمایة حقوق اإلنسان من خالل أجھزتھا  األمم المتحدة واصلت، 2013في عام 

ل في الجمعیة العامة ومجلس األمن والمجلس اإلقتصادي واالجتماعي وكذا الرئیسیة، وتتمثّ 
 ھیئة حكومیة دولیةبوصفھ إلیھ  ذي اضطلع بالمھام الموكلةمن خالل مجلس حقوق اإلنسان الّ 

 امات األساسیة وحمایتھیّ مركزیة تابعة لألمم المتحدة مسؤولة عن تعزیز حقوق اإلنسان والحرّ 
ھ التوجی مقدّ المجلس االنتھاكات وعمل على منع التجاوزات و تناولفي جمیع أنحاء العالم. و

كما ساعد الدول على  ،مالإحترام حقوق اإلنسان عبر الع صد مدىفي مجال السیاسة العامة ور
  قة بحقوق اإلنسان. الوفاء بالتزاماتھا المتعلّ 

 
رون الخاصون والخبراء الخاصة (المقرِ ن بوالیات بموجب اإلجراءات ورصد المكلفُ 

 قة بحقوق اإلنسان ونظروا فیھاون وفرق العمل وممثلو األمین العام) األوضاع المتعلّ المستقلّ 
قوق نة أو بشأن االنتھاكات الجسیمة لحتقاریر علنیة عنھا في بلدان معیّ  مواقدّ وتشاوروا بشأنھا و

 37إجراء من اإلجراءات الخاصة ( 51كان ھناك ، 2013اإلنسان عبر العالم. وفي نھایة عام 
   بوالیات. ینمكلفمن ال 73باإلضافة إلى قطریة أو إقلیمیة)  والیة 14و والیة مواضیعیة

 
لمجلس حقوق اإلنسان، بما في ذلك  تقریراً  168ة مت اإلجراءات الخاصّ قدّ ، 2013في عام 

ة اإلجراءات الخاصّ  وأرسلتِ  إلى الجمعیة العامة. تقریراً  36وبشأن زیارات قطریة  تقریراً  69
أكثر من  من جانببصورة مشتركة  ثتبُعِ  ھافي المائة من 84دولة،  117إلى  رسالة 528
ت نساء. وردّ ال من في المائة منھم 18، على األقلّ  فرداً  1‚520ت الرسائل وغطّ  .واحدة والیة

كما . ھافي المائة من 23في المائة من الرسائل وتابع المكلفون بوالیات  45الحكومات على 
ً  379أصدرت اإلجراءات الخاصة  ً  نشرة صحفیة وبیانا بما  ،بشأن الحاالت المثیرة للقلق عاما

ً  50في ذلك   أو أكثر من المكلفین بوالیات. نصدر بصورة مشتركة بین اثنی بیانا
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مت قدّ  الّتيوارتفع عدد البلدان دولة.  66زیارة قطریة إلى  79 الخاصةوأجرت اإلجراءات 
    /دیسمبر.األّولكانون  31ى حتّ  108دعوة دائمة إلى اإلجراءات الخاصة إلى 

 
من خالل شبكة المدافعین عن حقوق اإلنسان في البلدان  أیضا لحقوق اإلنسانالحمایة  رُ فَّ وَ كما تُ 

. وبھدف 1998ق بالمدافعین عن حقوق اإلنسان لعام فرادى، العاملین في إطار اإلعالن المتعلّ 
   عن حقوق اإلنسان.  اتبشأن حمایة المدافع اعتمدت الجمعیة قراراً تعزیز اإلعالن، 

 
ع تمتُّ المعني ب ل في الخبیر المستقلّ ثّ تتم واحدة والیة مواضیعیة 2013وأنشأ المجلس في عام 

 بجمیع حقوق اإلنسان. كبار السنّ 
 

دت دّ شمحور اھتمام رئیسي لألنشطة، حیث وال تزال الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة 
المیاه الغذاء و عن الحق فيالمقررون الخاصون  دافعحق في التنمیة، كما الالجمعیة العامة على 
خالیة  حیاة فيسكن الالئق والتعلیم وخدمات الصرف الصحي والصحة والالصالحة للشرب و

 من الفقر.
 

م یوبصفتھ النوفمبر تشرین الثاني/ 2/دیسمبر، أعلنت الجمعیة العامة عن األّولكانون وفي 
 الصحفیین. الدولي إلنھاء اإلفالت من العقاب على الجرائم المرتكبة ضدّ 
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 حقوق اإلنسان: الثانيالجزء 
 )766-732 الصفحات( الثالثالفصل 
 القطریة حقوق اإلنسان حاالت

 
 ؛734 دیفوار، كوت ؛733 ،جمھوریة أفریقیا الوسطى: 733 ،أفریقیا. 732 العامة، الجوانب

 ؛ 738مالي،  ؛738 ،؛ لیبیا737 ؛ غینیا،736 ،إریتریا ؛735 الدیمقراطیة، الكونغو جمھوریة
 ؛742 بولیفیا،: 742 ،األمریكتین .741 السودان،جنوب  ؛741 السودان، ؛739 الصومال،
 ؛744 كمبودیا، ؛743 ،أفغانستان: 743 ،آسیا. 743 ھایتي، ؛742 غواتیماال، ؛742 كولومبیا،

 ؛755 ،سري النكا ؛752 میانمار، ؛748 إیران، ؛745 ،جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة
الشرق  .757 قبرص، ؛756بیالروس،  ؛756 ،أوروبا والبحر األبیض المتوسط .756 ،الیمن

 .763 إسرائیل؛ تحتلھا الّتي  األراضي ؛757 ،الجمھوریة العربیة السوریة :757 ،األوسط
 

ت الجمعیة العامة ومجلس حقوق اإلنسان واألمین العام والمقررون لاوتن، 2013في عام 
 عضاء.حالة حقوق اإلنسان في الدول األون الخاصون والخبراء المستقلّ 

 
إئتالف  إلى أن ىریقیا الوسطفإلى جمھوریة أ وفدةمُ ي الحقائق تقصّ للت بعثة توصّ في أفریقیا، 

حة غیر تابعة للدولة، واصلت ارتكاب انتھاكات جسیمة للقانون الدولي سیلیكا، وھي جماعة مسلّ 
ن مجلس حقوق وعیّ آذار/مارس.  24في  االستیالء على السلطة بعد لحقوق اإلنسان، وذلك

من أجل رصد الوضع في البالد. وفي كوت دیفوار، ال یزال الحوار  مستقال�  اإلنسان خبیراً 
 ً ي ف السائد وشھد الوضع إطار دائم للحوار. إنشاءالرغم من ب، مسدوداً  السیاسي یواجھ طریقا

، ال سیما في الجزء الشرقي للبالد حیث 2011عام منذ  مقراطیة تدھوراً یمھوریة الكونغو الدج
 خطیراً  الوضع ظلّ  في إریتریا،وارتفاع انتھاكات قانون حقوق اإلنسان.  إلىح النزاع المسلّ  ىأدّ 

االنتخابات  أُجریتمع تسجیل انتھاكات واسعة االنتشار وبصورة منھجیة. وفي غینیا، 
صالح القطاع األمني، بینما أبدت لیبیا رغبة في مواصلة تعاونھا إالتشریعیة وتواصلت جھود 

االنتھاكات المرتكبة في مالي مع مكتب المفوضیة السامیة لحقوق اإلنسان. وأدان المجلس 
تھا سنة واحدة من أجل دعم جھود الحكومة الرامیة إلى تعزیز مدّ  وأنشأ والیة لخبیر مستقلّ 

 نُ ى تحسُّ حة، تجلّ عاما من االشتباكات المسلّ  20أكثر من  ُمضيّ حقوق االنسان وحمایتھا. وبعد 
الحالة األمنیة في الصومال، وال سیما في مقدیشو، في عودة عدد من األشخاص المغتربین. 

مت حكومة السودان ة سنتین من أجل مساعدة البالد. وقدّ دّ مل دت والیة الخبیر المستقلّ وتجدّ 
 كما قطع ،التوصیات المنبثقة عن االستعراض الدوري الشاملة بشأن تنفیذ تقریر منتصف المدّ 

ً  جنوب السودان  في جھوده الرامیة إلى إرساء أسس بلد جدید. كبیرةً  أشواطا
 

 تظلّ  المشاكل أنّ  م في كل من بولیفیا وكولومبیا وغواتیماال، إالّ تین، أُحرز تقدّ في األمریك
في  سیةرئی المعني بحالة حقوق اإلنسان في ھایتي خمسة مشاكل الخبیر المستقلّ د قائمة. وحدّ 

التفاوت االجتماعي والمعتقلین وسیادة القانون واالنتھاكات السابقة لحقوق ل في البالد، وتتمثّ 
 آثار الكوارث الطبیعیة على حقوق اإلنسان.كذا االنسان و

 
ن م مفترق طرق حاسم مع كلّ الیزال جدول أعمال حقوق اإلنسان في أفغانستان في في آسیا، 

لعدد  عاالنتخابات العامة وتسلیم المسؤولیات األمنیة إلى القوات األفغانیة ومع االنسحاب المتوقّ 
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كانت كمبودیا تسیر على طریق وبصفة عامة،  .2014في  لمانحین الدولیینمن اكبیر 
حقوق اإلنسان وحمایتھا. تعزیز من أجل  عھُ قطَ ھ ال زال أمامھا شوط كبیر لتَ أنّ  الدیمقراطیة، إالّ 

 ةكوریا الشعبی جمھوریة حقوق اإلنسان في انتھاكات بشأنتحقیق للالمجلس لجنة  وأنشأ
إلعدام ق عقوبة اطبَّ قد تُ  الّتيانخفاض عدد الجرائم الحظ األمین العام  الدیمقراطیة. وفي إیران،

ھ أعرب عن قلقھ بشأن تأثیر العقوبات على حقوق االنسان. وشھدت أنّ  إالّ فیھا على األحداث، 
ت متابعة التدابیر االصالحیة من خالل بناء مؤسسات جدیدة رات كبیرة بینما استمرّ تغیُّ میانمار 

لم آذار/مارس، في مؤتمر الحوار الوطني بدءبالرغم من قوانین جدیدة. وفي الیمن،  وسنِّ 
 یة.لجنة التحقیق الوطن اآلراء بشأن تعیین مفوضین في ل الحكومة إلى توافق فيتتوصّ 

 
بشكل منھجي ومنتظم، وفي قبرص،  دةً حالة حقوق االنسان في بیالروس مقیّ  تظلّ با، وفي أور
عن القلق إزاء العوامل الحائلة دون تنفیذ المعاییر الدولیة لحقوق اإلنسان بالنظر إلى  أُعربَ 

 ه.النزاع الذي طال أمدُ 
 
ة ة المعنیة بالجمھوریة العربیلجنة التحقیق الدولیة المستقلّ  لتتوصّ  األوسط، في الشرقو

ة من القوات الحكومی ت في التدھور، مع ارتكاب كلّ إلى أن حالة حقوق اإلنسان استمرّ  السوریة
 /سبتمبر،أیلول فيحة المناھضة للحكومة لالنتھاكات. والمیلیشیات التابعة لھا والجماعات المسلّ 

بعثة األمم المتحدة للتحقیق في مزاعم استخدام األسلحة الكیمیائیة في الجمھوریة ت صَ خلُ 
مشق في بدم لألسلحة الكیمیائیة في منطقة الغوطة والعربیة السوریة بشأن االستخدام المزع

ا أسفر عن وقوع ممّ  بالفعل متخدِ قد استُ  األسلحة الكیمیائیة إلى أنّ ، 2013 آب/أغسطس 21
ة بین المدنیین بمن فیھم العدید من األطفال. وأدانت الجمعیة اإلصابات، وخاصّ عدد كبیر من 

ع جمیل باإلنھاء الفوري لبت جمیع األطرافااستخدام األسلحة الكیمیائیة في سوریا وط
 .لدوليا حقوق اإلنسان والقانون اإلنسانيالقانون الدولي لتطال  الّتي تجاوزاتاالنتھاكات وال
تفاع وتیرة اربما في ذلك  ةاالستیطانی األنشطة تتواصلھا إسرائیل، تحتلُّ  يالّتوفي األقالیم 

    ذي یمارسھ المستوطنون. العنف الّ 
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 اقتصادیة واجتماعیة مسائلالجزء الثالث: 
 )835-767الصفحات الفصل األّول (

 يیة والتعاون االقتصادي الدولائنمسیاسة اإلال
 

التنمیة والتعاون  ؛770اتجاھات اقتصادیة واجتماعیة،  :770العالقات االقتصادیة الدولیة، 
 العلوم؛ 794القضاء على الفقر، ؛ 779؛ التنمیة المستدامة، 771االقتصادي الدولي، 

. 806؛ تكنولوجیات المعلومات واالتصاالت، 800 ألغراض التنمیة، واالبتكار والتكنولوجیا
. 818؛ اإلدارة العامة، 816اإلنمائیة،  ةنة السیاسلج: 816السیاسة اإلنمائیة واإلدارة العامة، 

الدول الجزریة ؛ 820، أقل البلدان نمواً  :820البلدان الّتي  تواجھ أوضاعا خاصة،  تجموعام
 .832البلدان النامیة غیر الساحلیة،  ؛828 الصغیرة النامیة،

 
ضت العدید من عھ بوتیرة بطیئة، فقد خفّ العالمي توسّ  واصل االقتصاد ،2013 عام في

 من المخاطر النُظمیة وساعدت مة النموالمبادرات السیاسیة الجدیدة في معظم االقتصادات متقدّ 
ھا على آثار أنّ  على استقرار مستوى الثقة لدى المستھلكین وقطاع األعمال والمستثمرین، إالّ 

لیة تشھد تھا بمرحلة انتقاالنمو كانت محدودة. وال تزال البلدان النامیة والبلدان الّتي تمر اقتصادا
لعدید منھا بعت امة النمو، حیث اتّ ا تشھده االقتصادات المتقدّ م أقوى بكثیر ممّ مستویات من التقدّ 

یة إلى تقویة عیة الرام، السیاسات المالیة التوسّ عیة، وبقدر أقلّ المزید من السیاسات النقدیة التوسّ 
اید التفاوت ع؛ وتزعلى ملیار نسمة في فقر ُمدقِ . وفي نفس الوقت، یعیش ما یربو يّ الطلب المحلّ 

في الدخل في العدید من البلدان وفیما بینھا؛ كما أسفرت أنماط االستھالك واإلنتاج غیر 
تركیز لت مجاالت الالمستدامة عن تكالیف اقتصادیة واجتماعیة كبیرة. وفي األمم المتحدة، تمثّ 

نحو تحقیق  مالقتصادي الدولي في تسریع التقدّ الرئیسیة بشأن السیاسة االنمائیة والتعاون ا
في  . وفي حدث خاصّ 2015األھداف اإلنمائیة لأللفیة وكذا النھوض بخطة التنمیة لما بعد 

أیلول/سبتمبر، أعربت الجمعیة العامة عن قلقھا إزاء عدم المساواة والثغرات في تحقیق 
لنمو إلى التعجیل بالوفاء بالتزاماتھا مة ااألھداف اإلنمائیة لأللفیة؛ كما دعت البلدان متقدّ 

سق یشمل األبعاد الثالث دت على الحاجة إلى وضع نھج ُمتّ للمساعدة اإلنمائیة الرسمیة؛ وشدّ 
لتنمیة المستدامة لق بتنفیذ الوثیقة الختامیة لمؤتمر األمم المتحدة للتنمیة المستدامة. وفیما یتعلّ 

نصبو إلیھ"، ألغى المجلس االقتصادي واالجتماعي ذي تحت عنوان "المستقبل الّ  2012لعام 
محل ھذه اللّجنة  المنتدى  أیلول/سبتمبر. وحلّ  20لجنة التنمیة المستدامة الّتي اختتمت عملھا في 

دت الجمعیة طرائق عمل المنتدى السیاسي رفیع المستوى المعني بالتنمیة المستدامة. وحدّ 
أیلول/سبتمبر بنیویورك حول  24جتماعاتھ في ذي عقد أّول االسیاسي رفیع المستوى والّ 
إلى خطة التنمیة لما بعد  20ذي نصبو إلیھ: من مؤتمر ریو +موضوع "بناء المستقبل الّ 

". وعالوة على ذلك، أنشأت الجمعیة لجنة الخبراء الحكومیة الدولیة المعنیة بتمویل 2015
امة فعالة لتمویل التنمیة المستد التنمیة المستدامة من أجل اقتراح خیارات بشأن استراتیجیة

 25ال لھا بغیة تحقیق أھداف التنمیة المستدامة. في لتیسیر تعبئة الموارد واالستخدام الفعّ 
أیلول/سبتمبر، عقدت الجمعیة مناسبة خاصة لمتابعة الجھود الرامیة إلى تحقیق األھداف 

 ق مفاوضات حكومیة دولیة منرت الجمعیة إطالاإلنمائیة لأللفیة. وفي وثیقتھا الختامیة، قرّ 
 .2015شأنھا أن تُفضي إلى اعتماد خطة التنمیة لما بعد 
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وناقش المجلس االقتصادي واالجتماعي، خالل اجتماعھ رفیع المستوى في تموز/یولیھ، 
واالبتكار واإلمكانیات الثقافیة لتعزیز التنمیة المستدامة وتحقیق  والتكنولوجیا العلومموضوع 

نمائیة لأللفیة. كما أعربت الجمعیة في كانون األّول/دیسمبر عن قلقھا إزاء افتقار األھداف اإل
العدید من البلدان النامیة إلى القدرة على الحصول على تكنولوجیات المعلومات واالتصاالت 

لفجوة ا دت على ضرورة تسخیر التكنولوجیا على نحو فعال من أجل سدّ بأسعار معقولة، كما أكّ 
ق المزید من األنشطة الّتي تضطلع بھا منظومة األمم المتحدة في مجال التنمیة تتعلّ الرقمیة. و

المستدامة بالتكنولوجیا الزراعیة من أجل التنمیة والسیاحة المستدامة والتنمیة المستدامة في 
 أمریكا الوسطى.

 
الفقر  ىم المحرز في تنفیذ عقد األمم المتحدة الثاني للقضاء علاستعرضت الجمعیة التقدّ 

ل في بطالة ي العالمي المتمثّ ي للتحدّ ت الدول األعضاء على التصدّ ) وحثّ 2008-2017(
رص على المیثاق العالمي لتوفیر ف الشباب من خالل وضع استراتیجیة عالمیة وتنفیذھا، بناءً 

 ھتھ منظمة العمل الدولیة.العمل والنداء للعمل الّذي وجّ 
 

اللّجنة  المعنیة بتسخیر العلم والتكنولوجیا ألغراض التنمیة في شھر حزیران/یونیھ، نظرت 
ت ھذه قم المحرز بشأن تنفیذ نتائج القمة العالمیة لمجتمع المعلومات ومتابعتھا. وتطرّ في التقدّ 

سمان باألّولویة وھما تسخیر العلم والتكنولوجیا واالبتكار اللّجنة أیضا إلى موضوعین یتّ 
المجتمعات المحلیة في المناطق شبھ الحضریة وخدمات اإلنترنت ألغراض مدن مستدامة وكذا 

 ذات النطاق العریض من أجل تحقیق مجتمع رقمي شامل.
 

ق بالسیاسة اإلنمائیة واإلدارة العامة، تناولت لجنة السیاسة اإلنمائیة في آذار/مارس وفیما یتعلّ 
امة تحقیق التنمیة المستد ل في العلم والتكنولوجیا واالبتكار من أجلأربعة مواضیع تتمثّ 

ومواطن ضعف الدول الجزریة الصغیرة النامیة واحتیاجاتھا اإلنمائیة والقضایا الناشئة بشأن 
 البلدان نموا.  صلة بأقلّ وكذا القضایا المتّ  2015التنمیة الدولیة في فترة ما بعد عام 

 
ي ذدورتھا في الدور الّ  في نیسان/أبریل، نظرت لجنة الخبراء المعنیة باإلدارة العامة خالل
فیة األھداف اإلنمائیة لأللتضطلع بھ الحوكمة العامة المستجیبة والخاضعة للمساءلة لتحقیق 

، بما في ذلك تسخیر الحوكمة العامة ألغراض خطة 2015وتحقیق خطة التنمیة لما بعد عام 
ة من أجل ؛ ومساءلة أصحاب المصلحة في مجال الحوكة العام2015التنمیة لما بعد عام 

 .2015التنمیة؛ وتھیئة بیئة مواتیة ألغراض خطة التنمیة لما بعد عام 
 
 

ي لمشاكل التنمیة لمجموعة من البلدان الّتي وواصلت األمم المتحدة جھودھا الرامیة إلى التصدّ 
 ً  ان نمواً البلد ة، بما في ذلك متابعة مؤتمر األمم المتحدة الرابع المعني بأقلّ خاصّ  تواجھ أوضاعا

ي م المحرز فومنظومة األمم المتحدة لتقدیم الدعم للدول الجزریة الصغیرة النامیة وكذا التقدّ 
من أجل التنمیة المستدامة للدول الجزریة الصغیرة  1994تنفیذ برنامج عمل بربادوس لعام 

لمساعدة  2003وبرنامج عمل ألماتي لعام  2005النامیة ومتابعة استراتیجیة موریشیوس لعام 
 بلدان النامیة غیر الساحلیة.  ال
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 اقتصادیة واجتماعیة مسائل :الجزء الثالث
 )861-836(الصفحات  الفصل الثاني

 األنشطة التنفیذیة من أجل التنمیة
 

مم برنامج األلالمجلس التنفیذي  :842 ،يالتعاون التقن .836، منظومةال األنشطة على نطاق
ولمكتب األمم المتحدة لخدمات المشاریع،  المتحدة للسكاناألمم  صندوقول نمائيالمتحدة اإل

مم مكتب األ ؛852، األمم المتحدة للسكان صندوق؛ 842، نمائيمم المتحدة اإلبرنامج األ؛ 842
؛ 858. أشكال التعاون األخرى، 855؛ المسائل المشتركة، 853 المتحدة لخدمات المشاریع،
 ة،النامی بین البلدانفیما اون االقتصادي والتقني التع ؛858 ،اتمكتب األمم المتحدة للشراك

859. 
 

، ركزت منظومة األمم المتحدة نشاطاتھا اإلنمائیة حول تجاوز الحواجز 2013في عام 
المؤسسیة والھیكلیة الّتي تُحول دون تحقیق األھداف اإلنمائیة لأللفیة، باإلضافة إلى النمو 

الت مستھدفة من قُبیل تعزیز ُسبل العیش تدخُّ الشامل المراعي لمصلحة الفقراء من خالل 
 المستدامة وإعطاء األّولویة للحمایة االجتماعیة لفائدة الفئات الضعیفة.

 
، 2017-2014ووافق برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على خطتھ االستراتیجیة الجدیدة للفترة 

ري كل ذي یجعراض الشامل الّ باالضافة إلى اإلطار المتكامل للنتائج والموارد في سیاق االست
ة على ز الخطة االستراتیجیأربع سنوات لسیاسات األنشطة التنفیذیة من أجل التنمیة. وستركّ 

ستدامة ل في: مسارات التنمیة المالنتائج السبعة الّتي تشمل ثالث مجاالت عمل موضوعیة وتتمثّ 
، بلغت 2013وفي عام وتعزیز الحوكمة الدیمقراطیة الشاملة والفعالة وبناء المرونة. 

ر ملیار دوالر، أي أقل من المبلغ المقدّ  4.7المساھمات في الموارد العادیة وغیرھا من الموارد 
صة من المانحین الثنائیین ملیار دوالر. وانخفضت المساھمات المخصّ  4.8ذي وصل إلى الّ 

ماثل، . وعلى نحو م2013ملیار دوالر في  1.26إلى  2012ملیار دوالر في  1.33من 
دي األطراف ومن المفوضیة مة من الشركاء متعدّ صة المقدّ انخفضت أیضا المساھمات المخصّ 

. إال أن الموارد 2013ملیار دوالر في  1.4إلى  2012ملیار دوالر في  1.53األوروبیة من 
 2012ملیار دوالر في  0.92ذ فیھا البرنامج ارتفعت من مة من البلدان الّتي یُنفّ ة المقدّ یّ المحلّ 
. وقد بلغ مجموع النفقات المؤقتة ألغراض األنشطة االنمائیة 2013ملیار دوالر في  1.14إلى 

ً  2013في عام  ملیار دوالر منھا من الموارد  0.57ل مبلغ ملیار دوالر، ُموِّ  4.49قدره  مبلغا
ر من ملیار دوال 0.92ملیار دوالر من موارد جھات مانحة أخرى ومبلغ  3ل مبلغ العادیة وُموِّ 
ة. ووصل مجموع نفقات التنسیق اإلنمائي لألمم المتحدة واإلدارة واألغراض یّ موارد محلّ 

 ملیار دوالر على التوالي.    0.05ملیار دوالر و 0.45ملیار دوالر و 0.12ة الخاصّ 
 

ذي یُدیره برنامج األمم المتحدة وصل مجموع القیمة المالیة لبرنامج متطوعي األمم المتحدة الّ 
ملیار دوالر بما في ذلك موارد  210بلدا، إلى  152متطوعا من  6 351 ذي یضمّ نمائي، والّ اإل

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي العادیة.
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ر مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاریع خدمات التنفیذ والخدمات االستشاریة وخالل العام، وفّ 
دت أھداف اإلسھام األربعة رفیعة جین. وحدّ وخدمات المعامالت الّتي عادت بالفائدة على المحتا

ل في ، وتتمثّ 2013-2010المستوى عمل مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاریع خالل الفترة 
كوارث رة من البناء السالم وإحالل االستقرار بعد النزاع واإلنعاش المبكر للمجتمعات المتضرّ 

ة والحصول على الخدمات االجتماعیة یّ لّ الطبیعیة وقدرة األفراد على تنمیة اإلقتصادات المح
 1 230، دعم المكتب 2013ر المناخ. وفي عام ف مع تغیُّ وكذا تحقیق االستدامة البیئیة والتكیُّ 

 ً ھا ذمن المشاریع الجاري تنفیذھا بالنیابة عن شركائھ. وبلغت نسبة المشاریع الّتي نفّ  مشروعا
المكتب بالنیابة عن منظومة األمم المتحدة ستین في المائة، وھذا بتسجیل انخفاض عن نسبة 

وإن كانت قریبة من أرقام السنوات السابقة. وتُعزى نسبة ثالثة  2012في المائة في عام  65
في  18في المائة إلى البنیة األساسیة و 30وأربعون في المائة من التنفیذ إلى إدارة المشاریع و

 في المائة إلى الخدمات اإلداریة األخرى الّتي یطلبھا الشركاء.   9المائة إلى الشراء و
 

 رت الدول األعضاء تسمیة الوحدة الخاصةق بالتعاون فیما بین بلدان الجنوب، غیّ وفیما یتعلّ 
ع م للتعاون فیما بین بلدان الجنوب إلى مكتب األمم المتحدة للتعاون فیما بین بلدان الجنوب،

أن  77التأكید على الدور التنسیقي الذي تضطلع بھ على نطاق المنظومة. واقترحت مجموعة 
تغییر تسمیة اللّجنة رفیعة المستوى المعنیة بالتعاون فیما بین بلدان الجنوب إلى اللّجنة  یتمّ 

 المعنیة بالتعاون فیما بین بلدان الجنوب.      
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 اقتصادیة واجتماعیة مسائل :الجزء الثالث
 )907-862لث (الصفحات الفصل الثا

 االقتصادیة الخاصة ةنسانیة والمساعداإل ةالمساعد
 .874 ،اإلنساني ؛ العمل867؛ تعبئة الموارد، 862 التنسیق، :862 المساعدة اإلنسانیة،

؛ االستراتیجیة الدولیة للحد من 880: التعاون الدولي، 880 لكوارث،حاالت ااالستجابة ل
 :895 الخاصة، االقتصادیة . المساعدة892باأللغام،  المتعلقة : اإلجراءات885الكوارث، 

 ؛ ھایتي،906األخرى،  االقتصادیة ؛ المساعدات895 أفریقیا، في والتنمیة االقتصادي االنتعاش
906. 

 
في االستجابة  كبرىمتحدة وشركاؤھا مواجھة تحدّیات ، واصلت األمم ال2013في عام 

لالحتیاجات اإلنسانیة الناجمة عن النزاعات والكوارث الطبیعیة في جمیع أنحاء العالم. وقام 
 277.3 قدرھا یةمیزانیة تشغیلب ،مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة خالل العام

تحوز ملیون شخص في البلدان الّتي  81.21 لصالح اإلنسانیة ةبتنسیق المساعد ،ملیون دوالر
تّم اإلعالن ھذا العام عن ثالث حاالت طوارئ من كما ستراتیجیة. االالستجابة اخطة  على

 والمستوى الثالث في جمھوریة أفریقیا الوسطى والفلبین والجمھوریة العربیة السوریة، وھ
عالوة على ذلك، تُطلق . ت الشریكةالوكاالأعلى مستوى لألزمات بالنسبة لألمم المتحدة و

تقوم جمیع  ، بینمااألزمات في مالي وجنوب السودانعلى  العامة طوارئالحاالت  تسمیة
 الكامل ألنشطة االستجابة ھابتقدیم دعم ھاوأقسام ھامكاتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة وفروع

 في المیدان.أو  في المقرّ  سواءً 
 

بین الوكاالت من أجل أفغانستان فیما مشتركة و دةُموحّ  خالل العام نداءات عاجلةأُطلقت 
وبوركینافاسو وجمھوریة أفریقیا الوسطى وتشاد وجمھوریة الكونغو الدیمقراطیة وجیبوتي 
وھایتي وكینیا ومالي وموریتانیا والنیجر واألراضي الفلسطینیة المحتلّة والفلبین والصومال 

زیمبابوي. وبلغ النداء اإلنساني العالمي األّولي وجنوب السودان والسودان وسوریا والیمن و
 16ملیون شخص في  51ملیار دوالر لتقدیم المساعدة لما ال یقل عن  8.5مبلغ  2013لعام 

، ومع تفاقم األزمة اإلنسانیة في سوریا، ازداد النداء 2013بلداً. ولكن بحلول منتصف عام 
ملیون شخص في حاجة  73في ظل وجود ملیار دوالر  12.9في المائة إلى  50 تفوقبنسبة 

ملیون دوالر إضافیة  677ھناك حاجة إلى  تكان ،إلى المساعدة. ومع اقتراب نھایة العام
الھائل في الفلبین، حیث تّم المداري إعصار ھایان  جراءملیون شخص تضّرروا  14لمساعدة 

الصندوق  ال زالفي المائة من االحتیاجات. و 64.9دوالر لتلبیة نسبة  ملیار 8.3توفیر حوالي 
لسكان المتضّررین من ل على وجھ السرعةبتقدیم المساعدة یسمح  المركزي لمواجھة الطوارئ

قام  ،2013ففي عام  .الكوارث المفاجئة وحاالت الطوارئ الّتي تعاني من نقص التمویل
بلدا في جمیع  45اإلنساني في  من أجل العملدوالر  ملیون 482الصندوق بتخصیص أكثر من 

 أنحاء العالم.
 

بل تعزیز تنسیق مساعدات األمم سُ في المجلس االقتصادي واالجتماعي خالل العام  نظر
كذلك الحاجة إلى الحدّ من حاالت الضعف وإدارة المخاطر و تحلیلالمتحدة اإلنسانیة وقام ب

ال اإلنساني. واعتمدت الجمعیة العامة قرارات بشأن الحاجة إلى تعزیز االبتكار في المج
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ثة الكوارث الطبیعیة من مرحلة اإلغاب قفیما یتعلّ اإلنسانیة  ةالتعاون الدولي في مجال المساعد
االستراتیجیة الدولیة للحدّ من الكوارث وتعزیز التعاون الدولي وتنسیق بشأن إلى التنمیة و

المساعدة و تھاتخفیف آثارھا وتقلیل حدّ ارثة تشیرنوبیل وك العواقب الناجمة عنالجھود لدراسة 
 لمحرزا الشراكة الجدیدة من أجل تنمیة أفریقیا: التقدّمكذا بشأن األلغام وب قةاالجراءات المتعلّ في 

 في التنفیذ والدعم الدولي.
 

  

136



 
 2013موجز الحولیة لعام 

 
 

 

 

 اقتصادیة واجتماعیة مسائل :الجزء الثالث
 )944-908الرابع (الصفحات الفصل 

 الدولیة والتمویل والنقلالتجارة 
المتحدة  األمممؤتمر  ؛908 تعدد األطراف،مالنظام التجاري  :908 ،والتنمیة التجارة الدولیة

الدولي  المالي النظام. 919 القسریة، االقتصادیة التدابیر ؛915 السلع، ؛911، للتجارة والتنمیة
، النقل. 937، أخرى مسائل ؛928 التنمیة،تمویل  ؛923 النامیة، : حالة دیون البلدان920 والتنمیة،

 .941 نقل البضائع الخطرة، ؛940 النقل البحري، :940
 

، 2013خالل عام  ،والتمویل والنقل الدولیة التجارةبشأن األمم المتحدة  تركیز عمل استمرّ 
نتعاش العالمي من األزمة االقتصادیة والمالیة العالمیة االعلى الجھود المتعدّدة األطراف لدعم 

 نمط للنمو والتنمیة الشاملین ضمان. وظلّت الجھود الرامیة إلى 2008الّتي ألمت بھ في عام 
ً للمجتمع الدولي في الوقت الّذي  ً مركزیا طة فیھ للتفاوض بشأن خ ستعدُّ یوالمستدامین ھدفا

 .2015التنمیة لما بعد عام 
 

مرور خمس سنوات على انتھاء  من رغمال یُكابد الصعوبات علىزال االقتصاد العالمي  ال
نسبة نمو منخفض في ظّل  منالبلدان المتقدّمة إذ عانت األزمة المالیة واالقتصادیة العالمیة. 

 اآلخذة في التعافي من األزمة المالیة استمرار أزمة العمالة العالمیة، كما فقدت التجارة العالمیة
یث ح، وتباطأت التجارة في االقتصادات النامیة واالقتصادات الّتي تمّر بمرحلة انتقالیة، زخمھا

في المائة وھو ما یعكس ضعف الطلب  3.4إلى  مرة أخرى الصادرات نمو انخفضت نسبة
اندماج العدید من البلدان النامیة  بالنظر إلىالبلدان المتقدّمة. باإلضافة إلى ذلك، و منخاّصة 

 ورةصآثار التباطؤ العالمي ب شھدت ھذه األخیرةإلنتاج والتجارة، فقد لشبكات العالمیة الي ف
 اتفاقات التجارة الحرة الثنائیة واإلقلیمیة االقبال على إبرام ، استمرّ في الوقت ذاتھ. ةمتزاید

وواصلت  ،متعدّد األطراف يم التجارانظفي مسار التقدّم البین األقالیم، في حین تعثّر فیما و
 .2011أسعار السلع انخفاضھا من مستویات الذروة الّتي بلغتھا في عام 

 
مع  بریلنیسان/أاجتماع خاص رفیع المستوى للمجلس االقتصادي واالجتماعي في تناول 

ّم مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلى جانب الّتي تضُ ، مؤسسات بریتون وودز
ساق االتّ موضوع ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمیة (األونكتاد) منظمة التجارة العالمیة 

. وفي 2015والتنسیق والتعاون في سیاق تمویل التنمیة المستدامة وخطة التنمیة لما بعد عام 
 مایو، عقد المجلس اجتماعاً خاّصاً بشأن التعاون الدولي في المسائل الضریبیة.ار/أیّ 
 

في  دورتھ السنویة خاللالھیئة اإلداریة لألونكتاد،  باعتبارهمیة، واتّخذ مجلس التجارة والتن
برنامج عمل اسطنبول ألقّل البلدان  من كلّ  سبتمبر اجراءات بشأن مساھمتھ في تنفیذأیلول/

 .تعاون التقني لألونكتاد وتمویلھانمواً والتنمیة االقتصادیة في أفریقیا وأنشطة ال
حوارھا السادس رفیع المستوى حول  ،أكتوبرین األول/تشرفي  ،كما عقدت الجمعیة العامة

ة بشأن مونتیري وإعالن الدوح آراء لتوافق المقبلةتنفیذ والمھام ال المعني بحالةتمویل التنمیة 
تمویل التنمیة. وأّكد المشاركون أن توافق مونتیري وإعالن الدوحة بشأن تمویل التنمیة یوفّران 

 .2015استراتیجیة التمویل لخطة التنمیة لما بعد عام  بشأنقشات اً سلیماً للمنایمیھاأساساً مف
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الي دیسمبر إعالن بكانون األول/واعتمد المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمیة في 
ً  ،قرارات وزاریةما رافقھ من الوزاري و بالي"، وھي تشمل  مجموعة تدابیرباسم " تُعرف معا

اء بالي أّول اتفاق رئیسي بین أعض مجموعة تدابیرمثّل تسھیل التجارة والزراعة والتنمیة. وتُ 
 .1995منظمة التجارة العالمیة منذ إنشائھا في عام 
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 اقتصادیة واجتماعیة مسائل :الجزء الثالث
 )978-945الخامس (الصفحات الفصل 

 االقلیمیةاألنشطة االقتصادیة واالجتماعیة 
البرنامج  ؛946 األنشطة، ؛946 االتجاھات االقتصادیة، :945، فریقیاأ .945ي، قلیمالتعاون اإل

 ؛954 االتجاھات االقتصادیة، :954، سیا والمحیط الھادئآ .951 المسائل التنظیمیة،و
 االتجاھات االقتصادیة، :963. أوروبا، 959، المسائل التنظیمیةوالبرنامج  ؛955 األنشطة،

 البحر ومنطقة الالتینیة أمریكا .964، المسائل التنظیمیةوالبرنامج  ؛963؛ األنشطة، 963
االتجاھات  :977 آسیا، غرب .973 األنشطة، ؛973 االتجاھات االقتصادیة، :973 ،الكاریبي

 .977 األنشطة، ؛977 االقتصادیة،
 

التعاون التقني،  تقدیم 2013التابعة لألمم المتحدة خالل عام  ةواصلت اللجان اإلقلیمیة الخمس
بما في ذلك الخدمات االستشاریة، للدول األعضاء وتشجیع البرامج والمشاریع وتوفیر التدریب 

ریقیا فلتعزیز بناء القدرات الوطنیة. وعقدت ثالث من ھذه اللجان وھي اللّجنة  االقتصادیة أل
تماعیة آلسیا والمحیط الھادئ واللّجنة االقتصادیة ألوروبا، جلسات واللّجنة االقتصادیة واالج

عادیة خالل العام، في حین لم تعقد اللّجنة االقتصادیة ألمریكا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي 
. وعقد 2013واللّجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا (اإلسكوا) أي اجتماع لھا في عام 

 وتنسیق األنشطة والمواقف وجھات النظرون للجان اجتماعات دوریة لتبادل األمناء التنفیذی
 بشأن قضایا التنمیة الرئیسیة.

 
 مارس تحت عنوانآذار/فریقیا دورتھا السادسة واألربعین في عقدت اللّجنة االقتصادیة أل

لقضایا. ا اعتمدت بیاناً وزاریاً بشأن مجموعة واسعة منكما فریقیا ناشئة"، أ"التصنیع من أجل 
وعقدت اللّجنة االقتصادیة واالجتماعیة آلسیا والمحیط الھادئ دورتھا التاسعة والستین في 

الكوارث  على مواجھة القدرةمایو تحت عنوان "فرص بناء ار/أیّ أبریل ونیسان/شھري 
رتھا دو خاللنظرت اللّجنة االقتصادیة ألوروبا و .الطبیعیة واألزمات االقتصادیة الكبرى"

التنمیة لما بعد عام  خطةو 20ریو + مؤتمرأبریل في متابعة نیسان/مسة والستین في الخا
2015. 

 
نة اللّج استعراضنتائج  ، علىیولیوتموز/في  ،المجلس االقتصادي واالجتماعي صادقَ و

النظام األساسي المحدَِث للمعھد األفریقي على و 2005االقتصادیة ألوروبا إلصالح عام 
جنة  ، وھیكلة مؤتمر اللّ التابع للجنة االقتصادیة ألفریقیاللتنمیة االقتصادیة والتخطیط 

ة نكیاالقتصادیة واالجتماعیة آلسیا والمحیط الھادئ، والنظام األساسي المعدَل لمركز الم
ماعیة آلسیا والمحیط الھادئ. كما اعتمد للجنة االقتصادیة واالجتالتابع  الزراعیة المستدامة

 بین أوروبا وأفریقیا من خالل مضیق جبل طارق. الربط القارقراراً حول مشروع 
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 اقتصادیة واجتماعیة مسائل :الجزء الثالث
 )985-979السادس (الصفحات الفصل 

 الطاقة والموارد الطبیعیة ورسم الخرائط
 .984 رسم الخرائط، .983 الموارد الطبیعیة، ؛979 الطاقة، :979 الطاقة والموارد الطبیعیة،

 
على الحفاظ على الطاقة والموارد  2013استمر تركیز العدید من ھیئات األمم المتحدة في عام 

الطبیعیة وتطویرھا واستخدامھا. وواصلت الوكالة الدولیة للطاقة الذریة مساعدة الدول 
األعضاء في تطبیق التكنولوجیا النوویة في مجاالت األغذیة والزراعة والصحة والموارد 

نووي التحقق الكذا واألمن النوویین و مانالمتعلّقة باأل المسائلتناولت كما بیئة، المائیة وال
اتّخذت الجمعیة العامة خالل العام  قرارات بشأن دور المجتمع الدولي في ووالتعاون التقني. 

اقة والمستِقّر للط بشأن المرور العابر الموثوق بھالتھدید اإلشعاعي في آسیا الوسطى و درء
 ي ضمان التنمیة المستدامة والتعاون الدولي.ودوره ف

 
خالل  لجنة األمم المتحدة المعنیة بالموارد المائیةأولویات  شملتفیما یتعلّق بالموارد الطبیعیة، 

العام میاه الشرب والمرافق الصحیة األساسیة والمیاه العابرة للحدود والمیاه وتغیر المناخ 
لمیاه في للتعاون في مجال ا الدولیة سنةبال لمقامة لالحتفالا الفعالیاتونوعیة المیاه. وتضّمنت 

عالمي یوم الالفي  عقده تمّ حواراً تفاعلیاً رفیع المستوى حول التعاون في مجال المیاه  2013
مارس، ومؤتمر دولي رفیع المستوى بشأن التعاون في مجال المیاه في آذار/ 22لمیاه بتاریخ ل

 أغسطس.آب/شھر 
 

ً المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورتھ الثالثة  أحاط  تقاریر لجنة الخبراء المعنیةب علما
ومؤتمر األمم المتحدة اإلقلیمي  على الصعید العالميبإدارة المعلومات الجغرافیة المكانیة 

ن وسیا والمحیط الھادئ، حیث قّرر عقد الدورة الثامنة والعشرآلخرائط الالتاسع عشر لرسم 
ُعقد مؤتمر األمم المتحدة و. 2014نیویورك في عام بلخبراء المعني باألسماء الجغرافیة لفریق ا

 .2013أغسطس آب/نیویورك في باإلقلیمي العاشر لرسم الخرائط لألمریكتین 
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 اقتصادیة واجتماعیة مسائل :الجزء الثالث
 )1019-986السابع (الصفحات الفصل 

 البیئة والمستوطنات البشریة
االتفاقیات  ؛994، مرفق البیئة العالمیة ؛986 برنامج األمم المتحدة للبیئة، :986 البیئة،

المستوطنات  ؛1009 أخرى، مسائل ؛1004 البیئیة، المواضیع ؛994، الدولیة لیاتواآل
 بشأن 1996 لعام المتحدة األمم مؤتمر متابعة ؛1013 المتحدة، األمم : موئل1013 البشریة،

 .1016 ،)الثاني الموئل( البشریة المستوطنات
 

العمل من أجل حمایة البیئة وتحسین   2013األمم المتحدة والمجتمع الدولي في عام  تواصل
ً لِزمة قانونمُ  صكوكفي المدن من خالل  لألشخاص المقیمینالظروف المعیشیة  لى باإلضافة إ ا

للبیئة وبرنامج األمم المتحدة تزامات واألنشطة الّتي قام بھا برنامج األمم المتحدة لعدد من اال
 للمستوطنات البشریة (موئل األمم المتحدة).

 
األولى عالمیاً لمجلس إدارة برنامج األمم المتحدة للبیئة كذا قدت الدورة السابعة والعشرون ووعُ 

اشئة رّكزت على قضایا السیاسات الن، حیث فبرایرباط//المنتدى البیئي الوزاري العالمي في ش
) ودور برنامج 20التنمیة المستدامة (ریو +ب المعني 2012ؤتمر األمم المتحدة لعام في سیاق م

ام قدت الدورة األولى لالجتماع الععُ  عالوة على ذلك،األمم المتحدة للبیئة في التنمیة المستدامة. 
للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسیاسات في مجال التنوع البیولوجي وخدمات النظم 

 ألمانیا.بون في ب ،ینایركانون الثاني/في  ،یةاإلیكولوج
 

على  ،لأبرینیسان/في  المنعقدة ،وركزت الدورة العاشرة لمنتدى األمم المتحدة المعني بالغابات
غابات ونتائج مؤتمر بال قالمتعلّ الدولي  الترتیببین  المتبادل الغابات والتنمیة االقتصادیة والترابط

 .2015وخطة التنمیة لما بعد عام  20ریو +
 

ً رفیع المستوى بشأن السیاسة وعقدت أمانة اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة التصحُّ  ر اجتماعا
مارس، واعتمدت الدورة الحادیة عشرة لمؤتمر األطراف في آذار/جفاف في قة بالالمتعلّ الوطنیة 

مقّرراً وقراراً واحداً بما في ذلك إعالن نامیب  40سبتمبر، أیلول/دت في االتفاقیة، والّتي ُعق
 ھُورفي تد ق التعادلیحقّ ر من أجل عالم متحدة لمكافحة التصحُّ المم األاتفاقیة  تعزیز بشأن

 األراضي.
 

فایات م في نقل النواعتمد االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقیة بازل بشأن التحكُّ 
 قرراً.م 26 ،مایوار/أیّ بریل ونیسان/أفي المنعقد  ،طرة والتخلّص منھا عبر الحدودالخ

 
ووافق مؤتمر األطراف في اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ في دورتھ التاسعة 

من  ززّ عربان للعمل المید بمنھاجعلى المضي قدماً  ،نوفمبرتشرین الثاني/في  المنعقدة ،عشر
. ودعا المؤتمر جمیع األطراف إلى بدء 2015ل إلى اتفاق عالمي في عام أجل التوصُّ 
 وىرفع مست كما عزم علىأو تكثیفھا،  وطنیا المحدّدة لمساھمات األطرافالمحلّیّة  التحضیرات
من خالل حّث البلدان المتقدّمة األطراف على زیادة دعم  2020فترة ما قبل عام الالطموح في 
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في مجال  ھاطموحمن زیادة النامیة األطراف  تمكین البلدانولوجیا والتمویل وبناء القدرات لالتكن
 .التخفیف

 
مارس یوًما  3 إعالن یوم ،دیسمبركانون األول/بموجب قرار صدر في  ،وقّررت الجمعیة العامة

انات أنواع الحیواتفاقیة اإلتّجار الدولي بدت فیھ مالبریة، وھو الیوم الّذي اعتُ  لألحیاءعالمیًا 
 والنباتات البریة المھدّدة باالنقراض.

 
 .واألھداف اإلنمائیة لأللفیة 1996األمم المتحدة دعم تنفیذ جدول أعمالھ لعام  موئلیواصل 

بریل، أنیسان/في  المنعقدةاألمم المتحدة،  موئلاعتمدت الدورة الرابعة والعشرون لمجلس إدارة و
القضایا المتعلّقة باإلسكان والتنمیة الحضریة، باإلضافة إلى مقّرر واحد. كما  بشأنقراراً  15

، 2014للمدن اعتباًرا من عام عالمیا أكتوبر یوًما تشرین األول/ 31حدّدت الجمعیة العامة تاریخ 
 دیسمبر. كانون األول/بموجب قرار صدر عنھا في 
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 اقتصادیة واجتماعیة مسائل :الجزء الثالث
 )1034-1020الثامن (الصفحات الفصل 

 سكانال
السكان ؛ لجنة 1020 السكان والتنمیة، بشأن 1994 مؤتمر عام متابعة :1020 السكان والتنمیة،

 .1027 مم المتحدة للسكان،صندوق األ .1024. الھجرة الدولیة والتنمیة، 1022 والتنمیة،
 .1032 ،األخرى نشطة السكانیةاأل
 

 1.5ملیار شخص وازداد عددھم بأكثر من  7.2سكان العالم من اقترب عدد ، 2013في عام 
حولیة [ 1994ملیار شخص منذ اعتماد برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة في عام 

واختلف المناخ  المشھد الدیمغرافي]. كما تغیّر 955، الصفحة 1994 األمم المتحدة لعام
 ئة عمریة منفاآلسیویة أكبر بعض البلدان قیة والسیاسي بشكل كبیر. وشھدت البلدان األفری

ل الداخلي والھجرة في عیش أكثر من نصف سكان العالم الشباب على اإلطالق. وقد تسبب التنقُّ 
في األسبوع، في حین  نسمةملیون  1.3بمعدل  نمواً  المدن كما شھدتفي المناطق الحضریة. 

الصحراء  يالبلدان الواقعة جنوبظلّت معدالت وفیات األمھات مرتفعة بشكل خاّص في 
 الكبرى.

 
 ع غیر مسبوق في التركیبة السكانیة.تنوُّ  عنالتغیّر السكاني  وأسفر

 
ھ توجُّ لامن خالل تأكیده على  رالسیاق العالمي المتغیّ  معصندوق األمم المتحدة للسكان  تجاوب

انب غیر المكتملة بھدف معالجة الجو 2017-2014طتھ االستراتیجیة للفترة لخاالستراتیجي 
 159من جدول أعمال المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة. وعمل الصندوق على مدار العام مع 

ً حیث رّكز على تحسین صحة األم حدیثي الوالدة وزیادة فرص األطفال و ھاتبلداً وإقلیما
مل اخدمات تنظیم األسرة الطوعي وإتاحة الفرصة بشكل أكبر لحصول النساء الحوإلى  لوجالو

والمصابین بمرض نقص المناعة المكتسبة (اإلیدز) والشباب والجتمعات الرئیسیة على خدمات 
 أییدتمكافحة فیروس نقص المناعة المكتسبة واألمراض المنقولة عبر االتّصال الجنسي و

المساواة بین الجنسین والحقوق اإلنجابیة وزیادة حصول الشباب على الخدمات والمعلومات 
اسات وخطط ووضع السی الدینامیات السكانیةبالصحة الجنسیة واإلنجابیة والربط بین المتعلّقة 
 البیانات. قوة كذا تسخیرالتنمیة و

 
برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان سترشاد واستمّرت أنشطة األمم المتحدة السكانیة في اإل

 الدورة االستثنائیة الحادیة خالل المعتمدة هیذفتنلمواصلة والتنمیة واإلجراءات الرئیسیة 
أكتوبر تشرین األول/. واعتمدت الجمعیة العامة في 1999عام لوالعشرین للجمعیة العامة 

اء الدول األعض عزمت في حین ،إعالن الحوار رفیع المستوى بشأن الھجرة الدولیة والتنمیة
 ترمیحالتنمیة و مجُ عمل من أجل وضع جدول أعمال فعّال وشامل بشأن الھجرة الدولیة یدعلى ال

حقوق اإلنسان، كما أدانت بشدّة أعمال العنصریة والتعّصب وأّكدت من جدید على التزامھا 
بمنع ومكافحة االتّجار بالبشر. ونظرت لجنة السكان والتنمیة خالل العام في الموضوع الخاّص 

قامت شعبة المعروف باسم "االتجاھات الجدیدة للھجرة: الجوانب الدیمغرافیة"، في حین 
 رت نتائجھاشِ نُ  حیث ،السكان بتحلیل االتجاھات والسیاسات الدیمغرافیة في العالم واإلبالغ عنھا

 اإلنترنت.  وعبر في منشورات
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 اقتصادیة واجتماعیة مسائل :الجزء الثالث
 )1086-1035التاسع (الصفحات الفصل 

 وتنمیة الموارد البشریة والتنمیة الثقافیةالسیاسة االجتماعیة 
 المتقدمین في السن، ؛ األشخاص1035 التنمیة االجتماعیة، :1035 السیاسة االجتماعیة،

 التنمیة الثقافیة، .1061 األسرة، ؛1058 الشباب، ؛1053، األشخاص ذوي اإلعاقة؛ 1047
 والتنمیة، الثقافة ؛1072 التنمیة والسالم، أجل من الریاضة ؛1065 السالم، ثقافة :1065
 ؛1082 المتحدة، التابعة لألمم والتدریب البحث معاھد :1078 البشریة، الموارد تنمیة .1075
 .1084 التعلیم،

 
تعزیز تنمیة الموارد االجتماعیة والثقافیة والبشریة،  2013واصلت األمم المتحدة في عام 

 اإلعاقة والشباب واألسرة.ذوي األشخاص و حالة كبار السنّ وتنفیذ برامج عملھا المتعلّقة ب
 

 ةولویذات األ في موضوع من موضوعاتھا فبرایرشباط/في ة ـة االجتماعیـالتنمیلجنة  نظرت
 ةعمالة الكاملالقضاء على الفقر واإلدماج االجتماعي وال من أجل"تعزیز تمكین األفراد  وھو

الجمعیة العامة تنفیذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمیة  ستعرضتوالعمل الالئق للجمیع". وا
والمبادرات األخرى الّتي اعتمدتھا الدورة االستثنائیة الرابعة  1995االجتماعیة لعام 

في تنفیذ ومتابعة  المحرزرصد التقدّم  الجمعیة واصلتو .2000في عام  للجمعیة والعشرون
ً  دتوعق ،الجمعیة العالمیة الثانیة للشیخوخة أّول اجتماع رفیع المستوى على اإلطالق  أیضا

تحقیق األھداف اإلنمائیة لأللفیة وغیرھا من األھداف اإلنمائیة المتّفق علیھا دولیاً  حول
ن ع ضتتمخّ اعتمدت الوثیقة الختامیة العملیة المنحى الّتي كما  ،لألشخاص ذوي اإلعاقة

تھا لخطة عمل األمین العام الخمسیة، ساھمت وفي ظّل متابع ،فیما یتعلّق بالشبابواالجتماع. 
األمم المتحدة بشأن الشباب،  على نطاق منظومة عملالھیئات األمم المتحدة في وضع خطة 

 أنشأتولشباب. بشأن ا لألمم المتحدة وثیق مع برنامج العمل العالمي على نحووالّتي تتماشى 
ً األمم المتحدة صندوق ً ائتمانی ا داوي نتّم تعیین أحمد الھحیث عي للشباب لتعزیز العمل التطو ا

أخرى،  بأنشطة صلمن األردن كأّول مبعوث لألمین العام لألمم المتحدة لشؤون الشباب. فیما یتّ 
األعمال التحضیریة لالحتفال بالذكرى السنویة العشرین للسنة الدولیة لألسرة لعام  تواصلت

2014. 
 

كّل من منظمة األمم المتحدة للتربیة والعلوم والثقافة  توفي مجال التنمیة الثقافیة، واصل
(الیونسكو) وتحالف الحضارات القیام بدور قیادي في تعزیز الحوار بین الثقافات والحضارات. 
وواصلت الیونسكو تنفیذ برنامج عملھا من أجل ثقافة السالم والالعنف.كما اعتمد وزراء 

ً یؤكد المنتدى الع خاللمجموعة أصدقاء التحالف  المي الخامس لتحالف الحضارات إعالنا
الحوار بین الثقافات. وعقدت الجمعیة  تعزیزالتزام العدید من الحكومات والمنظمات الدولیة ب

اعتباره بسلّطت الضوء فیھ على التعلیم  ، حیثالعامة منتدى رفیع المستوى حول ثقافة السالم
أداةً أساسیة لبناء مثل ھذه الثقافة. واعتمدت الجمعیة قرارات بشأن متابعة اإلعالن وبرنامج 

أیضا ف ورُّ العنف والتط بذُ ین مٍ عالوثقافة السالم والحوار بین األدیان والثقافات ب قالمتعلّ العمل 
یوم دولي كل أبرینیسان/ 6یوم . كما أعلنت یسوده السالموسیلٍة لبناء عالم كاستخدام الریاضة 

 للریاضة من أجل التنمیة والسالم.
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-2003عقد األمم المتحدة لمحو األمیة ( وعقب انتھاء ،تنمیة الموارد البشریةب صلیتّ  مافیو
 أكبر من عدد ھمطَّرد تعلّم فی محقیق تقدّ أّن العقد تمیّز بتب)، صّرح المدیر العام للیونسكو 2012

 ترات زمنیةفوكذا بین المناطق والبلدان  وارقف لتُسجِّ أنّھ  یدَ بالشباب والكبار القراءة والكتابة، 
 خططواعتمدت الجمعیة العامة قراراً بشأن "محو األمیة من أجل الحیاة: صیاغة  مختلفة.

الّذي خفّض عدد أعضاء مجلس  ،بتعدیل میثاق جامعة األمم المتحدة آخر اً المستقبل" وقرار
 .عضواً  12إلى  عضواً  24جامعة من ال
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 اقتصادیة واجتماعیة مسائل :الجزء الثالث
 )1136-1087العاشر (الصفحات الفصل 
 المرأة

 مجاالت االھتمام الحاسمة، :1087، 5+  بیجینو لمرأةالمعني با متابعة المؤتمر العالمي الرابع
لجنة وضع  ؛1125 اتفاقیة القضاء على التمییز ضد المرأة، :1125 مم المتحدة،األ آلیة .1091
 .1130 ،للمرأة المتحدة األمم ھیئة ؛1127، المرأة

 
لمرأة في جمیع أنحاء العالم وضع اجھود األمم المتحدة للنھوض ب واصلت ،2013في عام 

ني في المؤتمر العالمي الرابع المع ماتمّ اعتمادھ انذلّ منھاج العمل البإعالن بیجین وب االسترشاد
) 5+  للجمعیة العامة (بیجین الثالثة والعشرین االستثنائیة الدورةنتائج ب، و1995لعام  بالمرأة

 ا.متنفیذھ بشأن المحرزالّتي استعرضت التقدّم و ،2000لعام 
 

وقدّمت ھیئة األمم المتحدة للمساواة بین الجنسین وتمكین المرأة (ھیئة األمم المتحدة للمرأة) 
الجنسین وتمكین المرأة وتعمیم التوجیھ والدعم التقني للدول األعضاء حول المساواة بین 

 لھا،من عم الثالثة ةسنال أثناء ،. وواصلت ھیئة األمم المتحدة للمرأةالجنسانيمنظور المراعاة 
یات والأنّھ نجح في دمج بأفاد األمین العام  ھ،یونیحزیران/ففي  .تعزیز والیتھا ووظائفھا

اعتمد . ومةكان قد بلغ مرحلة متقدّ  ميتعزیز ھیكلھا اإلقلی بأنّ المكّونة لھا و ةھیئات األربعال
المجلس التنفیذي لھیئة األمم المتحدة للمرأة سبع قرارات تتّصل باألنشطة التنفیذیة والمیزانیة 

ق. ووافق والتحقی للحسابات التقییم وأنشطة المراجعة الداخلیةوظیفة والخطط االستراتیجیة و
 قدرھا الّتي بلغ 2015و 2014لعامین لمیزانیة المتكاملة السبتمبر على أیلول/المجلس في 

 ملیون دوالر. 176.9
 

عقدت لجنة وضع المرأة في دورتھا السابعة والخمسین اجتماع مائدة مستدیرة رفیع المستوى 
بعنوان "القضاء على جمیع أشكال العنف ضدّ  الموضوع ذي األولویةوحلقات نقاش بشأن 

لى إ فق علیھا في ھذا الموضوعاستنتاجاتھا المتّ حیث قّررت إحالة  ،“النساء والفتیات ومنعھا
الوزاري السنوي للمجلس.  االستعراضفي  ساھمةالمجلس االقتصادي واالجتماعي كم

وأوصت اللّجنة المجلس أیضا باعتماد مشروع قرار بشأن حالة المرأة الفلسطینیة وتقدیم 
إلى جانب قرار بشأن تنظیم اللّجنة  ھیولیوز/تمھا، وھو ما اعتمده المجلس في إلیالمساعدة 

نساني الجمنظور الوأسالیب عملھا في المستقبل. كما اعتمد المجلس قراراً بشأن تعمیم مراعاة 
 األمم المتحدة. منظومة في

 
المرأة الّتي اعتمدت الجمعیة العامة قرارات بشأنھا حیاة المتعلّقة ب المحوریةوتضّمنت القضایا 

عمل ونتائج لامر العالمي الرابع المعني بالمرأة والتنفیذ التاّم إلعالن بیجین ومنھاج متابعة المؤت
حسین المرأة في التنمیة وتكذا قضایا الدورة االستثنائیة الثالثة والعشرین للجمعیة العامة، و

اذ واتخ اتالمھاجر امالتالنساء والع الممارس علىوضع المرأة في المناطق الریفیة والعنف 
تحدید االنتشار وعدم والمرأة ونزع السالح و جنساني بدافعاءات ضدّ قتل النساء والفتیات إجر

 األسلحة والفتاة الطفلة. 
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 من كلّ  بیاناتبا مكما عقد مجلس األمن حلقتي نقاش حول المرأة والسلم واألمن أدلى خاللھ
ألمم ااألمین العام والمدیر التنفیذي لھیئة األمم المتحدة للمرأة والمبعوث الخاص لمفوضیة 

 ھیونیران/حزیأنجلینا جولي. وشدّد قرار المجلس المعتمد في ، لشؤون الالجئین المتحدة السامیة
خالل جھود الوساطة ووقف ذلك المسلّح، و نزاععلى أھمیة التصدّي للعنف الجنسي في ال

الدول األعضاء على إدراج كامل جرائم العنف  المجلس شّجعكما ت السالم. اق النار واتفاقإطال
 الجنسي في التشریعات الجنائیة الوطنیة لمقاضاة ھذه األفعال.
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 اقتصادیة واجتماعیة مسائل :الجزء الثالث
 )1148-1137الحادي عشر (الصفحات الفصل 
 األطفال
 وحمایة تعزیز .1137، 2002لعام  بالطفل المعنیة االستثنائیة العامة الجمعیة دورةمتابعة 
 .1139 صندوق األمم المتحدة للطفولة، .1138األطفال،  حقوق

 
العمل على حمایة حقوق  2013واصلت منظمة األمم المتحدة للطفولة (الیونیسف) خالل عام 

ر مع شركاء في أكث وبعملھاحرماناً.  ھمأكثر ال سیمافي كّل مكان  ھموتحسین رفاھ األطفالكّل 
تصاد اق على خلفیةلدعم األطفال األكثر ضعفاً وأسرھم  ، وقعت جھود الیونیسفدولة 190من 

على خمس  ةالمنظم تركیز استمرّ عالمي ھّش ترّكز فیھ الفقر المدقع بشكل كبیر بین الشباب. و
 اسي والمساواة بین، والتعلیم األسونمائھمجاالت عمل رئیسیة ھي الحفاظ على حیاة الطفل 

(اإلیدز) واألطفال، وحمایة الطفل من العنف  البشریةالجنسین، وفیروس نقص المناعة 
شراكات من أجل حقوق  إقامةسیاسیات و والدعوة النتھاجواالستغالل وسوء المعاملة، 

 األطفال.
 
حقوق  زعملت الیونیسف مع شركاء على جمیع المستویات في مختلف األقالیم والبلدان لتعزیو

األطفال، كما دعت إلى إدراج القضایا المتعلّقة باألطفال في القوانین الوطنیة واالستراتیجیات 
في الیونیسف ما  ة البرنامجیةالمساعد نفقاتبلغ مجموع ، 2013في عام و. ةالمیزانی رطُ وأُ 
  ملیون دوالر. 3,587.5 عادلی
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الجزء الثالث: مسائل اقتصادیة واجتماعیة 
الفصل الثاني عشر (الصفحات1170-1149)

الالجئون والمشر ّدون 
مكتب المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین، 1149: سیاسة البرنامج، 1149؛ 

حمایة الالجئین ومساعدتھم، 1154؛ األنشطة اإلقلیمیة، 1158؛ السیاسة اإلنمائیة والتعاون، 
 . 1166؛ المسائل المالیة، 1168

بلغ عدد األشخاص المشرد یّن في عام 2013 بسبب النزاعات واالضطھاد 51.2 ملیون 
شخص، بما فیھم 16.7 ملیون الجئ، حیث جاء أكثر من نصف الالجئین من أفغانستان 

والجمھوریة العربیة السوریة والصومال. وقُد ّر عدد المشرد یّن داخل بالدھم بسبب 
النزاعات 33.3 ملیون شخص، وھو أعلى رقم س ُّجل على اإلطالق، إذ حصل 23.9 ملیون 

شخص منھم على حمایة مفوضیة األمم المتحدة السامیة لشؤون الالجئین ومساعدتھا. وبلغ 
عدد األفراد عدیمي الجنسیة الذّ ین تّم التمّكن من تحدید ھ ُویتھّم 3.5 ملیون شخص، في حین 
ق ُدّم ت نحو 1.1 ملیون طلب فردي للحصول على اللجوء أو صفة الجئ إلى الحكومات أو 
مكاتب المفوضیة خالل العام.  وتمّكن 414،600 الجئ من العودة إلى دیارھم طوعا ً وھو 

أدنى مستوى یسُج ّل على مدى عقد من الزمن.  

كانت السنة المنصرمة واحدة من أصعب السنوات في تاریخ المفوضیة السامیة لألمم المتحدة 
لشؤون الالجئین، حیث بلغ عدد المشّر دین بسبب النزاعات واالضطھاد أعلى مستوى لھ منذ 

الحرب العالمیة الثانیة. وأُج بر أكثر من 2.5 ملیون شخص على مغادرة دیارھم وھو أكبر 
عدد من الالجئین الجدد شھدتھ ُ المفوضیة في عام واحد منذ اإلبادة الجماعیة في رواندا في 

عام 1994. وكانت الحرب الدائرة في سوریا ھي السبب الرئیسي وراء حدوث ھذه التدف قاّ ت 
البشریة، حیث فّر 2.4 ملیون شخص من البالد مع نھایة عام 2013، لتتحّو ل بذلك البالد من 

إحدى أكبر بلدان العالم إستضافة لالجئین إلى إحدى أكبر بلدان منشأ لالجئین في العالم في 
غضون خمس سنوات. تحّملت الدول المجاورة لسوریا معظم ھذا العبء مما أدّى إلى عقد 
الجزء الرفیع المستوى للجنة التنفیذیة التابعة للمفوضیة بشأن التضامن وتقاسم األعباء مع 
البلدان المضیفة لالجئین السوریین. وعملت المفوضیة جنبا إلً ى جنب مع الحكومات ومع 

أكثر من 150 شریكاً آخر في مصر والعراق واألردن ولبنان وتركیا لتوفیر الحمایة 
والمساعدة لالجئین السوریین في كّل من المخیّم ات والمناطق الحضریة. 

كما أد ّت األزمات اإلنسانیة األخرى مثل تلك ال تّ ي طالت الفلبین وجنوب السودان 
وجمھوریة أفریقیا الوسطى، المقترنة باستمرار النزاع في جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة 

والعراق ومالي والصومال، إلى مطالبات ھائلة من المفوضیة وشركائھا وزادت من األعباء 
الملقاة على عاتق البلدان والمجتمعات المضیفة، مّما دفع المفوضیة إلى نشر 464 فرداً في 

بعثات الطوارئ لدعم 43 عملیة قطریة. واستجابة ً إلعصار ھایان الذّ ي ضرب الفلبین في 
تشرین الثاني/نوفمبر، عملت المفوضیة مع الحكومة على توفیر مآوي الطوارئ ومواد 

اإلغاثة ألكثر من نصف ملیون شخص. وفي األمریكتین، ظل ّت أكبر عملیات المفوضیة في 
كولومبیا. أم ّا في أوروبا، فقد ساعدت المفوضیة على تیسیر اللجوء من خلل تعزیز اال تّس اق 
في إجراءات اللجوء وتحسین ظروف االستقبال وتوفیر الحمایة في سیاقات الھجرة المختلطة 

وبدائل االحتجاز. 
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وكان من بین بواعث القلق األخرى للمفوضیة وجود اآلالف من األطفال غیر المصحوبین 

في المائة من مجموع  50أكثر من  لواشكّ ون إلى مخیّمات الالجئین والّذین الّذین كانوا یِصلُ 
التجنید و جنسالعنف الجنسي والعنف القائم على نوع ال انتشاروكذلك  ،العالم الالجئین في

تي لّ ا اإلجباري والھجمات المسلّحة وعملیات االختطاف واالحتجاز التعّسفي واالتّجار بالبشر
ِقدت في البحر األبیض المتوسط بعدما مئات األرواح الّتي فُ باإلضافة إلى ، واجھھا الالجئون

في وبحث عن األمان في مكان آخر. لل بحر سبیالً الو اللجوء والمھاجرون ون وطالبُ اتّخذ الالجئ
قبالة سواحل جزیرة المبیدوسا  حتفھمشخًصا  360أكثر من  لقيَ  ،أكتوبرل/تشرین األوّ أوائل 

 اإلیطالیة. 
 

عادوا إلى آخرین  414, 600الجئ من أصل  206,000مساعدة ب المفوضیة خالل العام قامت
ً طو دیارھم جمھوریة الكونغو في الّتي سّجلت أكبر عدد من العائدین  البلدان لتتمثّ و .عا

ضوء  وعلىالدیمقراطیة والعراق وأفغانستان والصومال وكوت دیفوار والسودان ومالي. 
ن مالتطّورات في میانمار، فقد عملت المفوضیة عن كثب مع الحكومات والشركاء في المنطقة 

ً إلعادة الالجئین طواع العمل أسس أجل إرساء رّكز  ،دیسمبركانون األول/ في إلى وطنھم. ا
یاً: داخل نیدالمشرّ تحدّیات الحمایة على موضوع "حمایة  بشأنحوار المفوض السامي السادس 

 ".فكار الجدیدةالتحدّیات المستمّرة واأل
 

شر كّل ع مُّ تي تتمن االستعراضات الّ  ،لھا استعراضأغسطس، قدّمت المفوضیة أّول آب/وفي 
 یزاإلصالح المؤسسي وتعز بشأن المحرزالتقدّم  د فیھن وتحدّ تُبیّ إلى الجمعیة العامة  ،سنوات
 .المنصرممفوضیة خالل ھذا العقد لللطوارئ في حاالت االحمایة واالستجابة قدرات 

 
الرابعة  تھافي دور الالجئین لشؤون المتحدة لألمم السامیة لمفوضیةلاعتمدت اللّجنة التنفیذیة 

 اساھم وثیقتبشأن التسجیل المدني مع التأكید على أّن التسجیل المدني وال استنتاجاتوالستین 
ذیة عدد أعضاء اللّجنة  التنفی زادت الجمعیة العامةفي تعزیز الحمایة وتنفیذ الحلول الدائمة. و

 دولة. 94إلى دولة  87من  ،دیسمبركانون األول/في  ،للمفوضیة
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 اقتصادیة واجتماعیة مسائل :الجزء الثالث
 )1194-1171الثالث عشر (الصفحات الفصل 
 والتغذیة واألغذیةالصحة 
األمراض  ؛1171، والسیطرة علیھ المكتسبالوقایة من فیروس نقص المناعة  :1171 الصحة،

؛ المالریا، 1176؛ المیاه ومرافق الصرف الصحي، 1175التبغ،  ؛1174 ،الساریةغیر 
 ،والتغذیة غذیة والزراعةاأل .1184 سالمة الطرق، ؛1181، العالمیة ومیةالعامالصحة  ؛1177
 .1193 التغذیة، ؛1186 من الغذائي،األ ؛1185 المعونة الغذائیة، :1185

 
تعزیز الصحة واألمن الغذائي والتغذیة في جمیع أنحاء  2013واصلت األمم المتحدة في عام 

 49و  15النساء الالتي تتراوح أعمارھن بین  منظّل اإلیدز السبب الرئیسي للوفیات والعالم. 
 العالم.  في كافة أنحاء، والسبب الرئیسي السادس للوفاة في العالمعاماً 

 
الوقایة من األمراض غیر المعدیة ومكافحتھا غیر كاٍف  بشأن المحرز كان التقدّم ،خالل العام

بین البلدان المتقدّمة والبلدان النامیة. وأقّرت جمعیة الصحة العالمیة في  بعیدٍ  متفاوت إلى حدٍّ و
-2013لفترة لمایو خطة العمل العالمیة للوقایة من األمراض غیر المعدیة ومكافحتھا ار/أیّ 

إلى  ،ومكافحتھا المعدیةواعتمدت إطار رصد عالمي شامل للوقایة من األمراض غیر  ،2020
 .2025بحلول عام  ن تحقیقھایتعیّ اف عالمیة طوعیة تسع أھدمجموعة من جانب 

 
ألمم اعمل  قةاألمین العام بإنشاء فر ھیولیتموز/وطالب المجلس االقتصادي واالجتماعي في 

ن ومكافحتھا م المعدیةاألمراض غیر من  بالوقایةبین الوكاالت والمعنیة  ةالمتحدة المشترك
لتبغ. كما بمكافحة ا ةوالمعنی ةالوكاالت المخصصبین  ةعمل المشتركال قةخالل توسیع والیة فر

ً عالمیاً تشرین الثاني/ 19تاریخ  ھ أیضا،یولیتموز/في  ،حدّدت الجمعیة العامة نوفمبر یوما
 الصرف الصحي للجمیع. في سیاق لدورات المیاه

 
على السكان تشرید حاالت الطوارئ المعقّدة الناجمة عن النزاعات و 2013في عام  تواصلت

استجاب برنامج األغذیة العالمي و .خطیرةً على األمن الغذائي اً نطاق واسع مّما خلّف آثار
ربع أزمات من المستوى الثالث في جمھوریة أفریقیا الوسطى والفلبین وجنوب السودان أل

قام برنامج األغذیة العالمي بتقدیم مساعدات غذائیة  . في المجمل،والجمھوریة العربیة السوریة
البرنامج خالل  وتلقىدولة معظمھم من النساء واألطفال.  75ملیون شخص في  80.9إلى 

ملیار دوالر من المساھمات المؤكدة وھو ثاني أعلى مستوى من المساھمات  4.38العام مبلغ 
 في تاریخھ.

 ،فبرایرشباط/وفي  .ینایركانون الثاني/ 1تاریخ بالغذائیة حیّز التنفیذ  دةالمساعدخلت اتفاقیة 
وفي كانون األول/دیسمبر،  .نیویوركبفي مقر األمم المتحدة  2013طلقت السنة الدولیة للكینوا أُ 

 2015 سنةیوماً عالمیاً للتربة، وأعلنت  كانون األول/دیسمبر 5حدّدت الجمعیة العامة تاریخ 
 سنة دولیة للبقول. 2016 سنةسنة دولیة للتربة، و
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 عیةاقتصادیة واجتما مسائل :الجزء الثالث
 )1259-1195الرابع عشر (الصفحات الفصل 

 ومنع الجریمة المراقبة الدولیة للمخدرات
: 1197للمخدرات،  الدولیة المراقبة .1195 مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدّرات والجریمة،

 منع لجنة :1218الجنائیة،  والعدالة الجریمة . منع1212االتفاقیات،  ؛1194 المخدّرات، لجنة
 بشأن الجریمة، عشر الثاني المتحدة األمم مؤتمر ؛ متابعة1218 الجنائیة، والعدالة الجریمة
؛ اإلدماج والتنسیق، 1220؛ االتجاھات العالمیة في مجال الجریمة والقضایا الناشئة، 1218
 .1255؛ قواعد ومعاییر األمم المتحدة، 1230

 
 لمراقبة ةالدولی ھیئةمن خالل لجنة المخدّرات وال 2013األمم المتحدة في عام  واصلت

المخدّرات ولجنة منع الجریمة والعدالة الجنائیة  ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدّرات 
دّرات والفساد والمخ عبر الوطنیة والجریمة تعزیز التعاون الدولي في مكافحة الجریمة المنظمة

لدولي. وقدّم مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدّرات والجریمة المساعدة التقنیة واإلرھاب ا
والمشورة القانونیة والبحوث إلى ھیئات األمم المتحدة الرئیسیة المعنیة بوضع السیاسات في 

ساعد الدول األعضاء في وضع التشریعات كما مجال مكافحة المخدّرات ومنع الجریمة، 
في تب المك ویسترشدُ تفاقیات الدولیة لمراقبة المخدّرات ومنع الجریمة. المحلّیّة وتنفیذ اال

 ينھج البرنامجبالو 2013-2012باإلطار االستراتیجي للفترة  خذھاتي یتّ الّ  جراءاتاإل
العالمیة. واألقالیمیة المتكامل الّذي عمل المكتب من خاللھ على المستویات الوطنیة واإلقلیمیة و

المخدّرات ومكافحة االتّجار بالمخدّرات مبادرة  عرضوشملت المبادرات في مجاالت خفض 
-2012ساحل غرب أفریقیا، والمبادرة الثالثیة، والبرنامج اإلقلیمي لجنوب شرق أوروبا للفترة 

ثاق ة میمكافحة االتّجار بالمخدّرات واالتّجار بالبشر والفساد واإلرھاب، ومبادرمن أجل  2015
الحاویات. وتشمل القضایا الجدیدة والناشئة الّتي تتطلّب  لمراقبة العالميبرنامج الباریس و

آثار و لكترونیةاھتمام المكتب والمجتمع الدولي االتّجار بالممتلكات الثقافیة والجریمة اال
 معاملة األطفال واستغاللھم. إساءةالجدیدة على  تالتكنولوجیا

 
مجال  فيالسیاسات  المعنیة بوضعوھي ھیئة األمم المتحدة الرئیسیة ات، لجنة المخدّرعقدت 

أوصت خاللھا المجلس  ، حیثمارسآذار/مكافحة المخدّرات، دورتھا السادسة والخمسین في 
 دھمایعتمل رینمقرّ االقتصادي واالجتماعي بمشروع قرار واحد لكي تعتمده الجمعیة العامة و

المواد  مواضیع من قُبیلقراراً بشأن  16 عتمدت اللّجنةاو المجلس االقتصادي واإلجتماعي.
 ف سماتوصیوت ؤثرات النفسانیة الجدیدةوالم ذات المنشأ األفغانياألفیونیة غیر المشروعة 

في صدیر لتااالستیراد والصدار أُذون نظام اإللكتروني الدولي الو بالتحلیل الجنائيالمخدّرات 
ص والعودة للتخلُّ  على الصعید الدولي والمؤثرات العقلیة المخدّراتجار المشروع بمجال االتّ 

ً األدویة الموصوفة طبیّ من  ات في صنع المخدّر لةالمجدوَ سالئف واستخدامھا كبدائل للمواد وال ا
 غیر مشروع.على نحو  ھالترامادول وتوزیع عوصن ةمشروع بصورة غیر

داعیات االقتصادیة لتعاطي المخدّرات في المخدّرات الت لمراقبة ةالدولی ھیئةالاستعرضت و
 كیف یمكن تمجاالت الصحة والسالمة العامة والجریمة واإلنتاجیة والحوكمة، كما ناقش

ایة تكالیف الرعة من حیث أن یعود بفوائد جمّ الستثمار في الوقایة والعالج وإعادة التأھیل ل
إزاء بعض المبادرات  ان قلقھع ھیئةال تالصحیة والتكالیف المتصلّة بالجریمة. كما أعرب

 .ةوغیر علمی ةغیر طبیألغراض لقنّب اعلى استخدام  الطابع الشرعيالرامیة إلى إضفاء 
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 وضعالمعنیة بوعقدت لجنة منع الجریمة والعدالة الجنائیة، وھي ھیئة األمم المتحدة الرئیسیة 
، أبریلان/نیسالسیاسات في مجال منع الجریمة والعدالة الجنائیة، دورتھا الثانیة والعشرین في 

ة الجمعیلكي تعتمدھا أوصت خاللھا المجلس االقتصادي واالجتماعي بسبع قرارات  حیث
اعتمدت اللّجنة ثماني قرارات والعامة، وخمس قرارات ومقّرران العتمادھم من قبل المجلس. 

بشأن مواضیع من بینھا حوكمة مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدّرات والجریمة  ومقّررین
 ةعبر الوطنیالجریمة المنظمة  اتجاھاتالمالي والتھدیدات اإلجرامیة لقطاع السیاحة و وضعھو

ى مناقشة ، باإلضافة إلااللكترونیةفي البحر والجریمة المرتكبة الوطنیة عبر والجریمة المنظمة 
 بیئة.على ال تي تُؤثرالّ األشكال الناشئة للجریمة  تطرحھبالتحدّي الّذي  قةمتعلّ  یةمواضیع

 
عمل في تنفیذ خطة ال المحرزلتقدّم امایو ار/أیّ لجمعیة العامة رفیع المستوى في ااجتماع  میّ قَ 

ن مدّل على وجود إرادة سیاسیة قویة لزیادة الجھود ی مما شخاصالعالمیة لمكافحة االتّجار باأل
ً عالمیاً  ھیولیتموز/ 30یوم  أیضا حدّدت الجمعیةو. شخاصمكافحة االتّجار باألأجل  یوما

قوقھم تعزیز حلو شخاصضحایا االتّجار باأل وضعلزیادة الوعي ب شخاصلمكافحة االتّجار باأل
 وحمایتھا.

 
 راتبالمخدّ  المعني المتحدة األمم مكتبطالبت الجمعیة العامة  ،یسمبركانون األول/دفي 

 من أجل اعدادمفتوح العضویة الدولي الحكومي الخبراء العقد اجتماع لفریق  والجریمة
مشروع مجموعة من االستراتیجیات النموذجیة والتدابیر العملیة للقضاء على العنف ضدّ 

 ةاالرشادیاألطفال في مجال منع الجریمة والعدالة الجنائیة. كما اعتمدت مبادئ األمم المتحدة 
التنمیة البدیلة وشّجعت الدول األعضاء والمنظمات الدولیة والمؤسسات المالیة الدولیة ب قةالمتعلّ 

بدیلة ال ةالتنمیخرین على مراعاة تلك المبادئ عند تصمیم وتنفیذ برامج وأصحاب المصلحة اآل
 كافحة زراعة محاصیل المخدّرات غیر المشروعة.من أجل م
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 اقتصادیة واجتماعیة مسائل :الجزء الثالث
 )1268-1260الخامس عشر (الصفحات الفصل 

 حصاءاتاإل
إحصاءات اقتصادیة،  ؛1260: إحصاءات دیموغرافیة واجتماعیة، 1260اللجنة اإلحصائیة، 

  .1265أنشطة أخرى، ؛ 1265إحصاءات الموارد الطبیعیة والبیئة،  ؛1263
 

من خالل  ، ال سیمامختلف جوانب اإلحصاءاتعملھا في  2013واصلت األمم المتحدة في عام 
اللّجنة اإلحصائیة وشعبة اإلحصاءات التابعة إلدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادیة 

المنقحة للمبادئ األساسیة لإلحصاءات  الدیباجةمارس آذار/واالجتماعیة. واعتمدت اللّجنة في 
ھا المبادئ وأوصى ب ھیولیتموز/ي ن أقّر المجلس االقتصادي واالجتماعي فیالرسمیة، في ح

 .إلى الجمعیة العامة للمصادقة علیھا
 

الحاجة إلى إطار قیاس شامل للتجارة الدولیة والعولمة االقتصادیة، وافقت اللّجنة ب واعترافا
اه طار ومحتواإلعداد ورقة مفاھیم حول نطاق اعلى إنشاء مجموعة أصدقاء الرئیس وتكلیفھا ب

كما طلبت اللّجنة من الشعبة اإلحصائیة  .ة لتنسیق العمل في ھذا المجالاآللیة المناسب حولو
علومات الم تكاملوضع إطار إحصائي مكاني یكون معیاراً عالمیاً لالمعني بإنشاء فریق خبراء 

 اإلحصائیة والجغرافیة المكانیة.
 

قتصادیة لمحاسبة البیئیة واالنظام اواعتمدت اللّجنة استراتیجیة التنفیذ لنظام اإلطار المركزي ل
وصادقت على اإلطار المنقح لتعزیز برنامج وخطة عمل اإلحصاءات البیئیة، كما وافقت على 

الّتي وضعھا فریق الخبراء المشترك بین  الجنسانیةمؤشرات الاستخدام الحدّ األدنى من 
الدولي  عتجمیي والالوطن لالسترشاد بھا في اإلصدار الجنسانیة الوكاالت المعني باإلحصاءات

قرار االتحاد األفریقي بإنشاء المعھد األفریقي لإلحصاء   كذلك ودّعمت الجنسانیةحصاءات إلل
 تونس.  ،العاصمةتونس في 
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 القانونیة المسائل الرابع:الجزء 
 )1280-1269األول (الصفحات الفصل 

 محكمة العدل الدولیة
 :1280 مسائل أخرى،؛ 1271: إجراءات المنازعات، 1271 العمل القضائي للمحكمة،

 .1280 تسویة المنازعات، علىي لمساعدة الدول نالصندوق االستئما
 

 جانب أمًرا قضائیاً إلى 11كمین قضائیین وأصدرت محكمة العدل الدولیة حُ ، 2013في عام 
 القاضي ،الدولیة العدل رئیس محكمةوأشار زعات. انالم من قضایا قضیة 14في  انتظار البتّ 

ن أإلى أكتوبر، تشرین األول/وّجھھ إلى الجمعیة العامة في ذي الّ خطاب الفي  تومكا،بیتر 
. أمامھا وفي الوقت المناسب مثُلتَ توقّعات األطراف الّتي ب يفِ لتَ  ھاجھد قُصارىالمحكمة بذلت 

تنتقل إلى جلسات اإلستماع  المحكمة سوف واثقة من أنّ  أن تكونلدول ھ یمكن لأّكد على أنّ كما 
 نت منقد تمكّ المحكمة  ة بما أنّ یّ مذكراتھا الخطّ  حالما تنتھي ھذه الدول من تبادلتأخیر  دون

تسویة وب ةالدولی العدالةب النھوض في سبیل خر أي جھدھا لن تدّ وبأنّ  ھا المتراكمة،قضایا تصفیة
 .سلمیةبطرق زعات بین الدول انالم
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 القانونیة المسائل الرابع:الجزء 
 )1303-1281الثاني (الصفحات الفصل 

 المحاكم والھیئات القضائیة الدولیة
 ؛1284 مكتب المدعي العام،؛ 1282، دوائر المحكمة :1281، لیوغوسالفیا السابقة المحكمة الدولیة

دوائر  :1287 لرواندا، الدولیة الجنائیة المحكمة .1285 تمویل،ال ؛1285، قلم المحكمة
أداء  .1289 مویل،؛ الت1288، قلم المحكمة ؛1288 مكتب المدعي العام،؛ 1287، المحكمة

 ،اآللیة الدولیة لتصریف األعمال المتبقیة ؛1291 تنفیذ استراتیجیات اإلنجاز، :1291 ،كمةالمح
 .1299 دوائر المحكمة، :1297.المحكمة الجنائیة الدولیة، 1292

 
واصلت المحكمة الدولیة لمحاكمة األشخاص المسؤولین عن االنتھاكات ، 2013في عام 

 1991في إقلیم یوغوسالفیا السابقة منذ عام  المرتكبةالجسیمة للقانون اإلنساني الدولي 
ستراتیجیة شیاً مع اا(المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسالفیا السابقة) عملھا لتسریع إجراءاتھا تم

. وأصدرت المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسالفیا السابقة خالل العام أربع ھااتي تتبنّ الّ  اإلنجاز
أحكام من الدائرة االبتدائیة، في حین أصدرت دائرة االستئناف حكًما نھائیًا واحدًا وحكًما 

 اریةسلوائح اتّھام ة أیّ المحكمة وحكًما لالستئناف لتبرئة جزئیة. ولم تكن ھناك  النتھاك حرمة
ھایة ّن المحكمة اقتربت من نأاألساسي. وبما  بالنظام رئیسیة مشمولة جرائمب قتتعلّ  النتھاكات
 رّكزت أنشطتھا على الطعون. قدوالیتھا، ف

 
واصلت المحكمة الجنائیة الدولیة لمحاكمة األشخاص المسؤولین عن اإلبادة الجماعیة كما 

ن في إقلیم رواندا والمواطنی كبةالمرتواالنتھاكات الجسیمة األخرى للقانون اإلنساني الدولي 
ة في المرتكب المماثلة الرواندیین المسؤولین عن أعمال اإلبادة الجماعیة وغیرھا من االنتھاكات

 1994دیسمبر كانون األول/ 31ینایر و كانون الثاني/ 1إقلیم الدول المجاورة في الفترة ما بین 
في و .االخاّصة بھ االنجازإستراتیجیة  یقصوب تحقالعمل  لرواندا) المحكمة الجنائیة الدولیة(

لدائرة االبتدائیة وأصدرت حكمین في أمام ا العمل الموضوعي المحكمة نھت، أ2013عام 
االنتقال إلى اآللیة الدولیة لتصریف األعمال المتبقیة  كما أخذت اجراءات ،دائرة االستئناف

   .تقترب من نھایتھا المحكمة إغالق خططللمحكمتین الجنائیتین (المعروفة باسم اآللیة) و
 

واضطلعت ، تَوّزع عمل اآللیة في فرعین ھیولیتموز/ 1وبعد افتتاح فرع لھا في الھاي بتاریخ 
المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسالفیا السابقة والمحكمة الجنائیة الدولیة  بمھام موروثة عن

المسائل القضائیة وتوفیر الحمایة للشھود واإلشراف على تنفیذ  يتولّ  تلك المھام شملت .لرواندا
آللیة مرفق جدید ل بناءوتّم احراز تقدّم كبیر في الخطط المتعلّقة ب .األحكام وإدارة المحفوظات

 تنزانیا.بفي أروشا 
 كمالق، على الق تي تبعثبالحاالت الّ واصلت المحكمة الجنائیة الدولیة إجراءاتھا فیما یتعلّق 

ً  حیث تخضعخالل العام،  المعروضة علیھازاد عدد القضایا  ي وثمان لتحقیقل حاالت يثمان حالیا
 فرداً. 12 ضدّ ، كما أصدرت المحكمة أوامر باإلعتقال ةص األولیولفحلأخرى  حاالت
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 القانونیة المسائل الرابع:الجزء 
 )1358-1304الثالث (الصفحات الفصل 
 قانونیة دولیة مسائل

العالقات  ؛1304لجنة القانون الدولي،  :1304قانونیة للعالقات السیاسیة الدولیة، جوانب 
؛ العالقات 1331اإلرھاب الدولي،  ؛1311الدولیة فیما بین الدول والقانون الدولي، 

لجنة  :1337قانون االقتصاد الدولي،  .1336؛ المعاھدات واالتفاقات، 1335الدبلوماسیة، 
سیادة القانون على الصعیدین الوطني  :1348مسائل أخرى،  .1337ي، القانون التجاري الدول

 .1356عالقات البلد المضیف،  ؛1350تعزیز دور األمم المتحدة،  ؛1348والدولي، 
 

المتعلّقة بالتطویر التدریجي  المواضیعدراسة  2013واصلت لجنة القانون الدولي في عام 
ً خمس مشاریع استنتاجات   بشأن موضوعللقانون الدولي وتدوینھ. واعتمدت اللّجنة مؤقتا

 بتفسیر المعاھدات وثالث مشاریع مواد حول صلفیما یتّ والممارسات الالحقة  الالحقة االتفاقات
یة مشاریع مواد حول حما حصانة مسؤولي الدول من الوالیة القضائیة الجنائیة األجنبیة وسبع
یم المعني بااللتزام بالتسل ھااألشخاص في حاالت الكوارث. وأعادت اللّجنة تشكیل فریق عمل

 أدرجت في، وة األكثر رعایةالدول بشرط الدراسي الخاص بھا المعنيفریق الأو المحاكمة و
جوي، ایة الغالف الحمایة البیئة في حاالت النزاع المسلّح وحمق بتتعلّ برنامج عملھا مواضیع 

رین خاّصین. وقررت اللّجنة أیضاً إعادة تسمیة موضوع " مع لي القانون الدو نشأةتعیین مقّرِ
دّ إدراج موضوع الجرائم ضكذا العرفي وإثباتھ" لیصبح "تحدید القانون الدولي العرفي"، و

دیسمبر ول/كانون األاإلنسانیة في برنامج عملھا طویل األمد. ورّحبت الجمعیة العامة في 
دلیل ل] 1268، الصفحة 2011 حولیة األمم المتحدة لعام[ 2011باعتماد اللّجنة في عام 

مفّصل، لا التعلیقالممارسة بشأن التحفّظات على المعاھدات، بما في ذلك المبادئ التوجیھیة و
 على أوسع نطاق ممكن.ھذا الدلیل  على نشر كما شجعت

 
صیاغة  51/210القرار  بموجبنشأتھا الجمعیة العامة وواصلت اللّجنة المخّصصة الّتي أ

اً بشأن تقریر ھیولیتموز/مشروع اتفاقیة شاملة بشأن اإلرھاب الدولي. ورفع األمین العام في 
األمم المتحدة والمنظمات الحكومیة الدولیة لتنفیذ  ھیئات منظومةالتدابیر الّتي اتّخذتھا الدول و
بشأن التدابیر الرامیة إلى القضاء على اإلرھاب الدولي.  1994إعالن الجمعیة العامة لعام 

دیسمبر جمیع أعمال اإلرھاب وأسالیبھ وممارساتھ بوصفھا كانون األول/وأدانت الجمعیة في 
أعماال إجرامیة وغیر مبّررة ، كما دعت الدول األعضاء إلى تنفیذ استراتیجیة األمم المتحدة 

حثّت الجمعیة العامة الدول على  ،. وفي الشھر ذاتھوانبھافي جمیع ج العالمیة لمكافحة اإلرھاب
االتفاقیات والبروتوكوالت الدولیة لمكافحة اإلرھاب، ودعت إلى استمرار تقدیم  االنضمام إلى

 وتنفیذھا. الصكوكالمساعدة للدول األعضاء للتصدیق على ھذه 
ة في قواعد بشأن الشفافی األونسیترال)( واعتمدت لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي

 4 لفقرةل ةنالمتضمِّ تحكیم (لل األونسیترال الدول وقواعدین وبین المستثمر التعاھدي التحكیم
بإنشاء  قالمتعلّ  األونسیترال) ودلیل 2013بصیغتھا المعتمدة في عام  1المادة  في الجدیدة
ي بشأن النموذج األونسیترال انونقوتفسیر اشتراع ودلیل  یةلضمانالحقوق لسجّل  وتشغیل

كما  .االعسارالتشریعي لقانون  األونسیترالوالجزء الرابع من دلیل  االعسار بین الحدود
من قانون  4لمادة ل اوفق ر إصدارھاالمقرّ  ارشادات بشأن لوائح االشتراءاعتمدت اللّجنة أیضا 

لمستخدمة اوراء تشمتعلّقة بااللمصطلحات المسرد لالعمومي و لالشتراءالنموذجي  األونسیترال
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 انونقبتحدیث  أیضا قامت اللّجنةكما راء العمومي. تشاللالنموذجي  األونسیترالفي قانون 
ا قضائي. وواصلت اللّجنة أعمالھالمنظور ال االعسار بین الحدود:النموذجي بشأن  األونسیترال

 تسویةو شتراء العموميواال عساروقانون اإل الضمانیةوالمصالح  توفیقالتحكیم وال في مجال
 ةمستقبلیال األعمال نظرت فيوالتجارة اإللكترونیة، و صال الحاسوبي المباشرباالتّ المنازعات 

 يجارقانون التالو ةالخاص وقانون العقود الدولیالقطاع في مجال الشراكات بین القطاع العام و
رى لصغا المنشآتجھھا اتو لّتيا القانونیة تلعقبامن ا التخفیفإلى  یرميالدولي الّذي 
 حیاتھا.ل دورة لمتوسّطة خالوالصغیرة وا

 
اضیع مو بین من، تعزیز دور المنظمةبونظرت اللّجنة الخاّصة المعنیة بمیثاق األمم المتحدة و

تنفیذ ا بكذالسلم واألمن الدولیین بھدف تعزیز المنظمة، و بصونمقترحات تتعلّق في  أخرى،
  .رة من تطبیق الجزاءاتبتقدیم المساعدة إلى الدول األخرى المتضرّ میثاق المتعلّقة الم حكاأ
 

وتناولت لجنة العالقات مع البلد المضیف عدداً من القضایا الّتي أثارتھا البعثات الدائمة لدى 
مساعدة أعضاء مجتمع األمم المتحدة، والتأخیر الرامیة إلى بما في ذلك األنشطة  ،األمم المتحدة

 مواقفیرات، واإلعفاء من الضرائب، وأمن البعثات وموظفیھا، والنقل وفي إصدار التأش
 السیارات.

 
تقدیم المساعدة في مجال سیادة القانون إلى الدول  2013وواصلت األمم المتحدة خالل عام 

تعزیز سیادة القانون  من أجلعلى نطاق المنظومة  ساقتّ األعضاء وضمان التنسیق واال
 سلم واألمن وحقوق اإلنسان والتنمیة.ال وبین ت القائمة بینھاوالصالّ 
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 القانونیة المسائل الرابع:الجزء 
 )1400-1359الرابع (الصفحات الفصل 

 قانون البحار
: 1374 المؤسسات المنشأة بموجب االتفاقیة، .1359 قانون البحار،لاتفاقیة األمم المتحدة 

 الجرف حدود لجنة ؛1375 البحار، لقانون الدولیة المحكمة ؛1374 البحار، لقاع الدولیة السلطة
 العالمیة، البحریة البیئة تقییم :1377 باالتفاقیة، الصلة ذات أخرى تطورات .1376 القاري،
 الرسمیة المفتوحة لألمم غیر التشاوریة العملیة ؛1377 البحریة، البیولوجیة الموارد ؛1377

 .1378 البحار، وقانون المحیطات شؤون شعبة ؛1378 المتحدة،
 

عالمي التفاقیة األمم المتحدة لقانون القبول ال تشجیع 2013واصلت األمم المتحدة خالل عام 
جزء الحادي عشر التنفیذ ب لاالتفاق األوّ تعلّق وی الملحقین بھا. واتفاقي التنفیذ 1982البحار لعام 
كیة السمرصدة السمكیة المتداخلة المناطق واأل األرصدةبحفظ وإدارة والثاني  من االتفاقیة

 .كثیرة االرتحال، على التوالي
 
بموجب االتفاقیة وھي السلطة الدولیة لقاع البحار والمحكمة  المنشأةالثالث  المؤسسات عقدتو

  .من الدورات خالل العام اً الدولیة لقانون البحار ولجنة حدود الجرف القاري عدد
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 قة بالمیزانیةمتعلّ  مسائلمؤسسیة وإداریة و مسائل الخامس:الجزء 
 )1432-1401األول (الصفحات الفصل 

 قة باألمم المتحدةمسائل إعادة الھیكلة والمسائل المؤسسیة المتعلّ 
الجمعیة  :1407 المسائل المؤسسیة، .1403 صالح،برنامج اإل :1403 إعادة الھیكلة، مسائل
التنسیق . 1412 المجلس االقتصادي واالجتماعي،؛  1411 مجلس األمن،؛ 1407 العامة،

األمم المتحدة . 1418 مسائل أخرى،؛ 1417 لیات المؤسسیة،اآل: 1417والتعاون،  صدالرو
 .1429 مم المتحدة،مشاركة في عمل األ؛ ال1419: التعاون، 1419 ومنظمات أخرى،

 
 علىالمساءلة  ھیكلتعزیز  في سبیل المبذولة جھودال 2013واصلت الجمعیة العامة في عام 

 منظومة األمم المتحدة. نطاق
 
تعزیز منظومة األمم المتحدة في اإلدارة االقتصادیة العالمیة  بشأنقدّم األمین العام تقاریر و
أعمال  یطشتنأعمال الجمعیة العامة. ورّكز الفریق العامل المخّصص المعني ب تنشیط بشأنو

ة األمم المتحدة الرئیسی بھیئاتالجمعیة العامة على أسالیب عمل الجمعیة وسلطتھا وعالقتھا 
رفیع المستوى  معتكف . وتّم تنظیم اجتماعاألمم المتحدةخارج غیرھا من الجماعات األخرى و

 أعمال الجمعیة. تنشیطجمعیة عامة أقوى" بھدف المساھمة في  في سبیلتحت عنوان "
 

ثامنة ینایر وافتتحت دورتھا الكانون الثاني/فت الجمعیة دورتھا السابعة والستین في واستأن
سبتمبر. وعقدت اجتماعات رفیعة المستوى بشأن خطة العمل أیلول/ 17تاریخ بوالستین 

اإلعاقة والتنمیة ونزع السالح  بشأنو شخاصالعالمیة لألمم المتحدة لمكافحة االتّجار باأل
دولیة والتنمیة وتمویل التنمیة، باإلضافة إلى االجتماع االفتتاحي للمنتدى النووي والھجرة ال

د من مراقب لعد مركزالسیاسي رفیع المستوى المعني بالتنمیة المستدامة. ومنحت الجمعیة 
 .في أعمالھا لمشاركةمن أجل االمنظمات الدولیة واإلقلیمیة 

 
ً  193عقد مجلس األمن  ً رسمی اجتماعا اإلقلیمیة  منازعاتتتناول ال سألةم 46ونظر في  ا

ین تشرفي والسلم واألمن الدولیین.  صونأخرى متّصلة ب قضایاوعملیات حفظ السالم و
 المجلس مناقشة مفتوحة بشأن أسالیب عملھ. ، عقدنوفمبرالثاني/

 
التنظیمیة والموضوعیة، اجتماعاً  ھدورات ، إلى جانبلمجلس االقتصادي واالجتماعياعقد كما 

 البنك الدولي وصندوق النقدمجموعة الّتي تضّم  ،رفیع المستوى مع مؤسسات بریتون وودز
 .منظمة التجارة العالمیة ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمیةكذا مع الدولي، و

 ألداةا نسیق، وھواألمم المتحدة المعني بالت منظومة ن فيیالتنفیذی الرؤساءواجتمع مجلس 
لدعم وتعزیز الدور التنسیقي للھیئات الحكومیة الدولیة التابعة لألمم المتحدة بشأن  األساسیة

 المجلس ع. وشجّ في دورتین عادیتین صلة بھا،المتّ  مسائلالالمسائل االجتماعیة واالقتصادیة و
م فعالیة منظومة األمتعزیز  الرامیة إلى هجھودف كثّ بین الدول األعضاء و كذلك على التبادل

 المتحدة من خالل تعزیز االتّساق والتنسیق.
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والمیزانیة  2012أداء برنامج األمم المتحدة لعام  فيامج والتنسیق نلجنة البر نظرتو
المتعلّقة بالتقییم والتنسیق. كما  المسائل  في وكذا، 2015-2014المقترحة للفترة  یةلبرنامجا

 بحث األمین العام تعزیز أمانة مجلس الرؤساء التنفیذیین في نیویورك.
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 قة بالمیزانیةمتعلّ  مسائلمؤسسیة وإداریة و مسائل الخامس:الجزء 
 )1469-1433الثاني (الصفحات الفصل 

 تھاتمویل األمم المتحدة وبرمج
، 2013-2012مابین  لفترةل میزانیةال :1434 المتحدة، مممیزانیة األ .1433 الوضع المالي،

 ،تقییماتال :1462 ،مساھماتال .1445، 2015-2014مابین  لفترةل میزانیة برنامجیة ؛1434
استعراض  ؛1466 ممارسات اإلدارة المالیة، :1464 ،الحسابات الحسابات ومراجعة .1462

 .1467 یط البرامج،تخط. 1467 ،لألمم المتحدة داري والماليداء اإلاأل
 

ً  2013كان الوضع المالي للمنظمة في نھایة عام  الوضع اجمالي  مع توفیربشكل عام  سلیما
بسبب الزیادة الملحوظة في عدد الدول األعضاء الّتي تفي بالتزاماتھا  مالیة متینةقاعدة ل النقدي

ً  النقديبالكامل. وكان الوضع  جمیع الفئات باستثناء المیزانیة العادیة، حیث كان لدى ایجابیا
 وقدره مجموع المبلغ المستحقّ  عكساالحتیاطیات مرة أخرى. وی السحب منمن الضروري 

 1في  عدد بھ لم یُسدّ ورد أنّ ملیار دوالر في نھایة العام انخفاضا ًكبیراً مقارنة بالمبلغ الّذي  2.2
دولة  146، كانت 2013والر. ومع حلول نھایة عام ملیار د 3.4قدره أكتوبر وتشرین األول/

 دفوعاتالم مستوىللمیزانیة العادیة، وانخفض  بتھاأنِص دفعت بالكامل قد من الدول األعضاء 
ً  غیر المسددة ً  انخفاضا  ملیون دوالر. 461صل إلى مبلغ یل جوھریا

 
 نتینلفترة السلمیزانیة لالنھائیة االعتمادات الجمعیة العامة  تأقرّ  ،دیسمبركانون األول/في 

 5, 399, 364, 500قدره و 2012عام ل في المبلغ المعتمد زیادةمع تسجیل  2012-2013
صبح یل 2013 ھ لعامیونیحزیران/في  المعتمددوالر  165, 703, 300مبلغ كذا دوالراً و

 31, 109, 900 بمقدار یتراوح بینتقدیرات اإلیرادات مع زیادة دوالر،  5, 565, 067, 800
، فقد وافقت الجمعیة 2015-2014دوالر. أما بالنسبة للعامین  543, 037, 800 ىدوالر إل

 مبلغب االیراداتدوالر وتقدیرات  5 530, 349, 800على اعتمادات تبلغ قیمتھا 
 دوالر. 523, 145, 000

 
لمساھمات الدول  ةالمقّرر األنصبةمنھجیة إعداد جدول  استعراض االشتراكاتوواصلت لجنة 

 دةدّ متعالمتأخرات من خالل عملیة دفع  تسدیداألعضاء في میزانیة األمم المتحدة وتشجیع 
من میثاق األمم  19لخمس دول أعضاء بموجب المادة  ستثناءاتالسنوات. ومنحت الجمعیة إ

، 2013 منھایة دورتھا الثامنة والستین لعا إلى غایةالمتحدة لتسمح لھا بالتصویت في الجمعیة 
 .بھنصیالعراق لخفض معدل  مھقدّ  لدولة فلسطین ونظرت في طلب نصیبوأوصت بمعدل 

 
 اجعةرعلى التقریر المالي والبیانات المالیة الم ھیونیحزیران/وافقت الجمعیة العامة في 

 ھیونیحزیران/ 30إلى  2011 ھیولیتموز/ 1ما بین  لفترةللعملیات األمم المتحدة لحفظ السالم 
دیسمبر على التقاریر المالیة والبیانات المالیة المراجعة كانون األول/، كما وافقت في  2012
 رأي مراجعي الحساباتوتقاریر و 2012دیسمبر كانون األول/ 31المنتھیة في  السنتینلفترة 

 .كیاناتمجلس مراجعي الحسابات بشأن ثمانیة ل
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تنفیذ المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام في األمم المتحدة  بشأنوتمّ إحراز تقدّم خالل العام 
كفاءة األداء اإلداري والمالي لألمم استعراض  وظلّ ، على نطاق منظومة األمم المتحدةو

 المتحدة مدرجاً في جدول أعمال الجمعیة العامة.
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 قة بالمیزانیةمتعلّ  مسائلمؤسسیة وإداریة و مسائل الخامس:الجزء 
 )1524-1470الثالث (الصفحات الفصل 

 قة بالموظفینمسائل إداریة ومسائل متعلّ 
نظم  ؛1476؛ إدارة المؤتمرات، 1470اإلصالح االداري والرقابة،  :1470المسائل االداریة، 

. شؤون الموظفین، 1487؛ مباني وممتلكات األمم المتحدة، 1484المعلومات في األمم المتحدة، 
؛ سالمة وأمن الموظفین، 1498؛ إدارة الموارد البشریة، 1491الخدمة، شروط  :1491
؛ الحمایة من االستغالل واالنتھاك الجنسیین، 1512؛  شؤون الموظفین األخرى، 1507
؛ الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدیة لموظفي األمم المتحدة، 1520؛ إقامة العدل، 1519
1524. 

 
جھودھا لتعزیز األداء التنظیمي واإلداري للمنظمة،  2013واصلت األمم المتحدة في عام 

الجمعیة العامة وھیئاتھا الفرعیة، بما في ذلك مكتب خدمات الرقابة الداخلیة  نظرتحیث 
ح اإلداري قضایا اإلصال فيووحدة التفتیش المشتركة  مراجعةواللّجنة االستشاریة المستقلّة لل
الجمعیة على توصیات ھذه الھیئات لتحسین الضوابط ووافقت والرقابة الخارجیة والداخلیة. 

كنولوجیا الفعالة لت اإلدارةتعزیز  ال سیما من أجلالداخلیة وآلیات المساءلة والكفاءة التنظیمیة، 
 المعلومات واالتّصاالت.

 
كامل خالل العام في قوة طور التشغیل النظام األمم المتحدة لتخطیط موارد المؤسسات  ودخل

ق األ عدد من  فيلبنان و لشؤونألمم المتحدة الخاّص امم المتحدة المؤقتة في لبنان ومكتب منّسِ
رغم من ذلك، ال تزال ھناك تحدّیات ال سیما فیما وعلى المقّرات األمم المتحدة. في مكاتب ال

 الخدمات للمشروع. شراءیتعلّق ب
 

مانة مال تجدید مبنى األكتسمع ا مقرالعام لتجدید مباني الوتّم إحراز تقدّم في تنفیذ المخطط 
مل مایو، كما بدأ العار/أیّ كبیر وإتمام تجدید مبنى المؤتمرات في  إلى حدّ العامة لألمم المتحدة 

 .ھیونیحزیران/في مبنى الجمعیة العامة في 
 

فئة الفئة الفنیة وموظفي ونظرت لجنة الخدمة المدنیة الدولیة في شروط الخدمة المطبّقة على 
ً والموظفین في المیدان. و نینوالموظفین المعیّ  الخدمات العامة اللّجنة في  شرعتمحلّیّا

في النظام الموّحد، كما استمّرت في مراجعة ھامش األجر  مجموعة عناصر األجر استعراض
اللّجنة بدعم  بریل قرارنیسان/أالجمعیة في  دتیّ العلیا. وأ ةلفئة الفنیة والفئموظفي االصافي ل

توصیة مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدیة لموظفي األمم المتحدة برفع الّسّن 
عاما للموظفین الجدد في المنظمات األعضاء في الصندوق  65اإللزامیة إلنھاء الخدمة إلى 

ینایر ثاني/كانون ال 1 أقصاهالمشترك للمعاشات التقاعدیة لموظفي األمم المتحدة في موعد 
صحي التأمین الب قةالمتعلّ  لتزاماتاالإدارة  بشأنالنظر في تقریر األمین العام  عقب. و2014

األمین العام إجراء دراسة  إلىدیسمبر كانون األول/بعد انتھاء الخدمة، طلبت الجمعیة في 
م المتحدة ماأل داخل منظومةاستقصائیة لخطط الرعایة الصحیة للموظفین العاملین والمتقاعدین 

 التكالیف. ضبطزیادة الكفاءة ول الممكنةجمیع الخیارات  ستكشافال
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 ھیونیحزیران/ 30من مختلف أنحاء العالم حتى  لألمم المتحدة بلغ عدد موظفي األمانة العامة
ً دولیموظف معینین  41, 273ما مجموعھ  2013 ً ومحلّیّ  ا  فتتألّ دولة عضو. و 188من  ا

موظف في العملیات  21, 157خدم یموظفاً، في حین  20,166 من العملیات غیر المیدانیة
المیدانیة. وواصلت األمم المتحدة واألفراد المرتبطون بھا العمل في مناطق شدیدة الخطورة، 

فة.  جانبمتعّمدة عنیفة من  العتداءاتاألمم المتحدة عرضةً  بانيكما ال تزال م عناصر متطّرِ
نظام إدارة األمن ودعمت  تحسین صوب زیادة المحرزورّحبت الجمعیة العامة بالتقدّم 

"، الّتي رّكزت على إدارة المخاطر ستمرار وانجاز المھامالممارسة الجیدة المعروفة باسم "اال
ى تّ حالبرامج  إنجاز أھمّ الّتي یتعّرض لھا الموظفون بفعالیة لتمكین منظومة األمم المتحدة من 

 في البیئات عالیة المخاطر.
 

في ر یجرى النظاألمم المتحدة،  ھة إلىالموجّ عالمیة سریعة التغیر ال طلبات البیئةومع تزاید 
ة قدّم األمین العام نسخ ، حیثالدول األعضاء قبل وضع إطار للتنقّل والتطویر الوظیفي من

نھ تعزیز ثقافة تنقّل الموظفین وتحسین قدرة والّذي من شأ لق بالتنقّ لمقترحھ المتعلّ منقّحة 
 المنظمة على تنفیذ والیاتھا.

 
ً وقدّم األمین العام  آللیة اإلداریة في المسائل التأدیبیة وموجزاً للحاالت ل واسع النطاق استعراضا

 ره األولالداخلي الثاني تقری العدلقدّم مجلس كما تدابیر تأدیبیة.  فیھا األمین العام الّتي فرض
 قامةتنفیذ النظام الرسمي إل بشأنوجھات نظر  في جملة أمور، ،أغسطس والّذي تضّمنآب/في 

 العدل.
 

 تھاكنإصدار النشرة بشأن التدابیر الخاصة للحمایة من االستغالل واإل الزمن على وبعد عقد من
 ةرقابوالتعزیز المساءلة والحوكمة من أجل  خذةالمتّ األمین العام اإلجراءات  دحدّ ، ینالجنسی

 واإلنفاذ في ھذا المجال.
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	4 - وتصور أعمال الأمم المتحدة خلال العام المنصرم هذه الاتجاهات الطويلة الأجل تصويرا جليا. فالمشاورات بشأن إطار التنمية لما بعد عام 2015 ضمت أصواتا من مختلف بقاع العالم، معبرة بذلك عن ترابط التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وعن ضرورة خدمة الناس مع حماية الكوكب في الوقت ذاته. وأكد الإعلان الصادر عن اجتماع الجمعية العامة الرفيع المستوى  المعني بسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، الذي اعتُمد في 24 أيلول/سبتمبر 2012، أهمية سيادة القانون في جميع ركائز عملنا الثلاث. وأعطتنا السنة الثالثة المتتالية التي شهدت كوارث طبيعية تسببت في أضرار بلغت قيمتها 100 بليون دولار - من بينها أضرار لحقت بمقر الأمم المتحدة من جراء العاصفة ساندي - لمحة جعلتنا نفيق إلى حقيقة ما قد يخبئه المستقبل لنا إذا لم نأخذ التحدي الذي يمثله تغير المناخ مأخذ الجدية. وفي منطقة الساحل، ظل ملايين من البشر يعانون من الأثر الحات للجريمة المنظمة عبر الوطنية، وشح الموارد، وانعدام الاستقرار السياسي. واتجهت الدول الأعضاء إلى الأمم المتحدة لوضع استراتيجية يمكنها تقليص مصادر انعدام الاستقرار الكثيرة هذه والجمع ما بين عناصر المصفوفة الواسعة النطاق من الجهات الفاعلة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي اللازمة لوجود استجابة فعالة. وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، يهدف اتفاق إطاري جديد وجهد مشترك من قبل الأمم المتحدة والبنك الدولي وجميع بلدان المنطقة إلى معالجة الأسباب الجذرية لدورات العنف المتكررة وتحقيق السلام والعدالة والتنمية لشعب ذلك البلد الذي يعاني منذ أمد طويل.
	5 - ومن المفجع أن وفاة ما يقرب من 000 100 سوري وتشريد ملايين غيرهم كانا - وما زالا - يمثلان وصمة لضميرنا الجمعي وتذكيرا مهما بأن تكاليف الحرب لا تُقاس بالأرواح التي تُفقد فحسب، بل تُقاس أيضا بالاقتصادات والبنى التحتية التي تتحطم، وبالمواقع التاريخية الثمينة التي تُدمر، وبالأواصر الاجتماعية الهشة التي تنفصم، وبزعزعة استقرار منطقة بأكملها، مع ما يترتب على ذلك من عواقب قد تكون مستديمة. وإني آمل أن نجد قريبا حلا دائما يتيح لشعب الجمهورية العربية السورية أن يبدأ عملية الانتعاش وإعادة البناء الطويلة. وبوجه أعم، يجب على الدول الأعضاء وغيرها من الكيانات ذات النفوذ أن تتحرك بسرعة أكبر وبطريقة حاسمة لتجنب القمع والعنف وللتصدي لهما؛ إذ لا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بالتعود على هذه الأحداث. ومن جانبنا، وضعت أسرة الأمم المتحدة خطة عمل للاستجابة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، تعتمد على الدروس المستفادة من إخفاقاتنا في حالات سابقة.
	6 - وبعد أن حلّت مؤخرا الذكرى السنوية العاشرة لتفجير قنبلة في مبنى مقر الأمم المتحدة في بغداد، يتزايد إدراكنا أن هذا العالم المتغير أكثر خطورة من بعض النواحي بالنسبة لموظفينا. فقد جاد أكثر من 75 من زملائنا بأرواحهم وهم يقومون بواجبهم في العام المنصرم. إذ تلتزم الأمم المتحدة بالبقاء حيث توجد حاجة إليها، تماشيا مع قيم الميثاق ومبادئه، ومع الولايات التي أناطتها بنا الدول الأعضاء، ومع ما يعقده علينا ملايين من البشر في مختلف أنحاء العالم من آمال وأمنيات. ولكن علينا أن نفعل ذلك متحلين بالإحساس بالمسؤولية ومع الإقرار الواجب بالمخاطر التي ينطوي عليها الأمر.
	7 - ويفصّل هذا التقرير الجهود التي بذلتها المنظمة للاستجابة لهذه التحديات الكثيرة، مع إعطاء الأولوية لمجالات العمل الثمانية التي حددتها الجمعية العامة في الإطار الاستراتيجي لفترة السنتين. وقد عملتُ، من خلال برنامج العمل الخمسي والانخراط بصفة منتظمة مع الجمعية العامة ومجلس الأمن والهيئات التشريعية الأخرى، على كفالة إنجاز الولايات بفعالية والتركيز على المجالات التي يمكن فيها للعمل الجماعي إحداث أكبر فارق.
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	8 - أمامنا ألف يوم ليحل أجل انتهاء أكبر وأنجع حملة في التاريخ لمكافحة الفقر، وهي الأهداف الإنمائية للألفية. ومع اقتراب ذلك الموعد النهائي، تتضاعف الجهود الرامية إلى تحقيق ما لم يتم تحقيقه من الأهداف الإنمائية الثمانية للألفية. ولكن علينا، بدلا من أن نعتبر عام 2015 نقطة النهاية، أن نعتبره بداية حقبة جديدة: حقبة نستأصل فيها الفقر المدقع، ونحمي البيئة، ونعزز الفرص الاقتصادية للجميع. وعلينا أن نبني على نجاحات الأهداف الإنمائية للألفية، ونثابر في جهودنا الرامية إلى تحقيق تلك الأهداف حيثما لم تتحقق بعد، ونهتم بالثغرات، ونعالج التحديات الجديدة والناشئة. وتحقيقا لهذه الغاية، تدعم المنظمة الدول الأعضاء في جهودها الرامية إلى تحديد خطة إنمائية جسورة وطموحة وشاملة لما بعد عام 2015 تمثل التنمية المستدامة أساسها. وندعم أيضا المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق عالمي ملزم قانونا بشأن المناخ بحلول عام 2015.
	1 - تسريع وتيرة إحراز تقدم بشأن الأهداف الإنمائية للألفية

	9 - لقد حسنت الأهداف الإنمائية للألفية حياة بلايين من البشر. فقد ساعدت، بوضوحها وسهولة فهمها، على تحديد الأولويات العالمية والوطنية وعلى شحذ العمل على أرض الواقع. وحدث تكاتف بين الحكومات والمجتمع الدولي والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأفراد، بمساعدة من التكنولوجيات الجديدة، وأوجه التقدم العلمي، والشراكات. ونتيجة لذلك، يتدنى المعدل العالمي للفقر، وزاد الحصول على مصادر مياه محسنة، وزاد عدد الأطفال الملتحقين بالمدارس الابتدائية بمقدار 40 مليونا، ويبقى على قيد الحياة سنويا أكثر من خمسة ملايين طفل كانوا سيموتون لولا ذلك، وما زال أكثر من 1.1 بليون شخص أحياء يُرزقون مع أنهم كانوا من قبل سيموتون نتيجة للملاريا، ويحصل الآن أشخاص في بلدان منخفضة الدخل وبلدان متوسطة الدخل يُقدر عددهم بما يبلغ 8 ملايين على علاج لفيروس نقص المناعة البشرية ينقذ الحياة.
	10 - غير أن هناك بعض الأهداف التي يوجد تحيز ملحوظ من جانبنا في تحقيقها. فقد كان التقدم المحرز بشأن أهداف أخرى متفاوتا بشكل يبعث على الاكتئاب. وما لم نتخذ إجراءات حازمة، سيظل ما يقرب من بليون شخص يعيشون في حالة فقر مدقع في عام 2015. وستموت أمهات بلا داع أثناء الولادة، وسيعاني أطفال ويموتون من جراء أمراض يمكن الوقاية منها. وسيظل سوء الصرف الصحي - وهو ما يمثل تحسينه الهدف الذي نتخلف فيه أكثر من غيره - تحديا يوميا بالنسبة لبلايين من البشر. وأمامنا قدر كبير من العمل لكفالة أن يتمكن جميع الأطفال من إتمام التعليم الابتدائي. فثمة سبعة وخمسون مليونا من الأطفال ليسوا ملتحقين بالمدارس، وكما ذكّرتنا مالالا يوسف زاي بشدة، يتعين على بنات وفتيات كثيرات على وجه الخصوص أن يتغلبن على مصاعب يكاد أن يكون التغلب عليها من رابع المستحيلات كي يحصلن على تعليم. وكان النمو الاقتصادي غير شامل للجميع بدرجة كافية، مما أسفر عن وجود فجوة كبيرة في فرص العمل. ويتحمل الشباب مغبة ذلك: فثلاثة وسبعون مليونا منهم على نطاق العالم لا يعملون، ويتقاضى كثيرون غيرهم أجورا هزيلة ويواجهون ظروف عمل سيئة. ومع أن الهدف الإنمائي للألفية المتعلق بالحد من الجوع ربما كان الآن قريب المنال ما زال واحد من كل ثمانية أشخاص على نطاق العالم لا يحصل على ما يكفي لسد رمقه، وتباطأ أو توقف إحراز تقدم في مناطق كثيرة. وفي الوقت ذاته، يفوق استهلاكنا وإنتاجنا العالميان قدرة الأرض: فنحن نستهلك حاليا 150 في المائة من القدرة السنوية للأرض على التجدد، بعد أن كنا نستهلك 65 في المائة من تلك القدرة في عام 1990.
	11 - ومن الجلي أيضا أن من اللازم أن نفكر بشكل مختلف في العلاقات القائمة بين الأهداف وداخلها. فعدم تحقيق بعض الغايات يقوّض الجهود الرامية إلى تحقيق غيرها. وقد أخفى القياس العام للتقدم المحرز التفاوتات الكبيرة والمتزايدة الموجودة داخل البلدان وفيما بينها على حد سواء. وكثيرا للغاية ما تُترك أضعف شرائح المجتمع متخلفة عن الركب. ولعدم تحقيق المساواة بين الجنسين عواقب سلبية على الأهداف الأخرى، التي تتوقف بشدة على تمكين المرأة وحصولها على التعليم والعمل والرعاية الصحية وإمكانية صنع القرار. وعدم تأمين وجود مرافق صرف صحي مناسبة يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التحديات الصحية تفاقما هائلا، مثلما تجلى لنا بشكل هو الأكثر مأساوية في وباء الكوليرا في هايتي. كذلك فإن عدم رعاية وحماية قاعدة مواردنا الطبيعية أدى إلى تقويض بلوغ الأهداف الإنمائية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للألفية، وزيادة الفقر وتدهور الموارد، والإسهام في إزالة الغابات والتصحر وتراجع التنوع الأحيائي. ومن الناحية الجغرافية، ما زالت منطقة جنوب آسيا ومنطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تعانيان من أعلى معدلات وفيات الأطفال والأمهات، وزاد التفاوت بين هاتين المنطقتين وبقية العالم. وأخيراً، وعلى الرغم من الدلائل التي ظهرت مؤخرا على أن الحالة ربما لا تكون بالسوء الذي نخشاه، لم تحقق بعد نسبة كبيرة من البلدان الهشة والمتضررة بالنزاعات هدفا واحدا من الأهداف الإنمائية للألفية. وحتى مع مضاعفتنا لجهودنا لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، يجب أن تجد خطة ما بعد عام 2015 سبلا لمعالجة الثغرات والتفاوتات التي انتقصت كثيرا من قيمة الجهد العام.
	12 - وقد أطلقت عدة مبادرات هامة في العام المنصرم لتوجيه الانتباه والتحفيز على اتخاذ إجراءات - من مجموعة متنوعة واسعة النطاق من الجهات المعنية في كثيرمن الأحيان - بشأن الأهداف التي توجد تأخرات أو تفاوتات صارخة في تحقيقها. ففي أيلول/سبتمبر 2012، أطلقت مبادرة ”التعليم أولا“ العالمية استحثاثا لبذل جهود دولية لجعل التعليم أولوية عالمية عليا. وقد حصلنا بالفعل على التزامات بتقديم أكثر من 1.5 بليون دولار. وفي كانون الثاني/يناير 2013، عينت مبعوثي الخاص الأول المعني بالشباب ليعزز ويدعم احتياجات الشباب واهتماماتهم. وأُطلقت مبادرات لوضع نهاية لوفيات الأطفال التي يمكن منعها بحلول عام 2035 وتوسيع نطاق الحصول على خدمات ووسائل تنظيم الأسرة إلى حد كبير، وذلك في إطار حملة ”كل امرأة، وكل طفل“. وتصبو رؤية تحدي القضاء على الجوع إلى مستقبل يتمتع فيه كل إنسان بالحق في الغذاء، بينما تركز حركة تحسين مستوى التغذية على تغذية الأم والطفل. واقتراناً بالسنة الدولية للتعاون في مجال المياه، وهي سنة 2013، اضطلعت الجمعية العامة بحملة بشأن الصرف الصحي، وتعيد منظومة الأمم المتحدة تنشيط جهودها في سياق نداء عمل بشأن الصرف الصحي اقترانا بتلك السنة. وقد ضاعفنا أيضا جهودنا على الصعيدين الوطني والدولي لتحسين البيانات المتوافرة لرصد التقدم المحرز صوب تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، ونوجه الانتباه إلى أهمية تنفيذ الالتزامات القائمة ووجود آليات أقوى للمساءلة والرصد.
	13 - وقد تغير العالم منذ الاتفاق على الأهداف الإنمائية للألفية. فقد زاد حجم الاقتصاد العالمي بأكثر من الضعف، مع حدوث قدر كبير من ذلك النمو في جنوب العالم. وزاد عدد سكان العالم، وأصبحوا أكثر حضرنة وأكثر ترابطا وأكثر تنقلا. ومن المتوقع أن يبلغ عدد سكان العالم 9.6 بلايين نسمة بحلول عام 2050، سيعيش 80 في المائة منهم في البلدان النامية الحالية. وبينما يشيخ سكان البلدان المتقدمة النمو، سيكون نصف سكان العالم النامي دون سن 28 عاما بحلول سنة 2015، وسيكون نصف سكان أشد البلدان فقرا دون سن العشرين. وزادت قوة مشاركة المجتمع المدني والمشاركة السياسية. وكان السكان من الشباب والأشخاص المترابطين بالوسائل الرقمية يمثلون عاملا رئيسيا في الحركات المناصرة للديمقراطية والكرامة على نطاق العالم، التي تدعو إلى العمل الكريم والمساواة ووضع نهاية للفساد. وقد كان لهذه الحركات أثر سياسي هائل في البلدان التي زادت فيها التفاوتات رغم النمو الاقتصادي والحد من الفقر. والأثر البيئي للتغيرات الاقتصادية والديمغرافية التي شهدها العقد الماضي هام أيضا، بحيث حدثت زيادات سريعة في الطلب الإجمالي على المياه والغذاء والسلع الأساسية الأخرى، وزاد استخدام الطاقة، مع ما يرتبط بذلك من ارتفاع في انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون. وإضافة إلى ذلك، زاد إلى حد كبير الوعي بأثر تغيّر المناخ، بما في ذلك احتمال حدوث خسائر في المستقبل من جراء الكوارث الطبيعية. وأخيرا، بدأت تركيبة المعونة العالمية تتغير بأشكال شديدة. فقد انخفضت المساعدة الإنمائية الرسمية بنسبة بلغت 4 في المائة خلال الفترة من عام 2011 إلى عام 2012. وستظل المساعدة الإنمائية الرسمية مصدرا هاما للدعم، وتمثل عاملا مساعدا هاما بالنسبة لأقل البلدان نموا على وجه الخصوص. وفي الوقت ذاته، ستلعب مصادر وتدفقات تمويلية أكثر تنوعا دورا متزايدا في خطة التنمية المستقبلية.
	2 - خطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015

	14 - تمثل خطة التنمية لما بعد عام 2015 فرصة غير مسبوقة لمواجهة  التحديات الجديدة والتحسب لتحديات المستقبل، مع إيجاد سبل أكثر فعالية لتحقيق الأهداف القائمة. وقد أكدت الدول الأعضاء، في حزيران/يونيه 2012، التزامها بتحقيق التنمية المستدامة بأبعاد مترابطة ثلاثة هي: التنمية الاقتصادية (بما في ذلك وضع نهاية للفقر المدقع)، والشمول الاجتماعي، والاستدامة البيئية. واتفقت على تعزيز نجاح الأهداف الإنمائية للألفية بوضع مجموعة من الأهداف من أجل التنمية المستدامة تكون عالمية الطابع وتنطبق على الجميع. وأنشأت الجمعية العامة فريقا عاملا مكونا من 30 عضوا لوضع تلك الأهداف، وهذا العمل جار. وستناقش الدول الأعضاء أيضا استراتيجية لتمويل التنمية المستدامة وتنظر في خيارات لتحسين تقاسم التكنولوجيا.
	15 - وقد أنشأتُ، في تموز/يوليه 2012، فريقا رفيع المستوى يضم 27 فرداً من الشخصيات البارزة في الحكومات والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص لدعم الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء صوب خطة للتنمية لما بعد عام 2015. وكانت المهمة التي أنيطت بالفريق هي وضع توصيات جسورة ولكنها عملية تساعد على الاستجابة للتحديات العالمية في القرن الحادي والعشرين، وتعزيز الأهداف الإنمائية للألفية، وتهدف إلى وضع نهاية للفقر وتعزيز التنمية المستدامة. وثمة خمسة تحولات تمثل لب مقترحات الفريق. فالخطة الجديدة يجب أن تشمل الجميع. ويجب أن تجعل التنمية المستدامة محورها كي تدفع عجلة الازدهار مع التصدي في الوقت نفسه للتهديدات التي تتعرض لها البشرية من جراء تغير المناخ والتدهور البيئي. ويجب أن يمثل إيجاد فرص عمل إحدى الأولويات. ويشكل السلام والأمن والتحرر من العنف أمورا أساسية. وتلزم شراكة عالمية جديدة لتنفيذ الخطة. وهذه الخطة شاملة وتتطلب تحولات بالغة في الطريقة التي تعمل بها اقتصاداتنا وفي طريقة تنظيم مجتمعاتنا، في الشمال والجنوب على حد سواء. وتوصيات الفريق يهتدي بها تقريري عن تسريع وتيرة تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ودفع خطة التنمية لما بعد عام 2015 قُدما، الذي سأقدمه كي تنظر فيه الدول الأعضاء في أيلول/سبتمبر 2013. ويستفيد تقريري أيضا من مدخلات أخرى، من بينها مدخلات من الأوساط العلمية والتكنولوجية، وقطاع الأعمال، ومجموعة واسعة النطاق من المشاورات على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي، وآراء منظومة الأمم المتحدة. وتشير هذه الجهود، بوجه عام، إلى أهمية التوصل إلى خطة واحدة ومتسقة لما بعد عام 2015، تستند على نحو راسخ إلى مبادئ حقوق الإنسان والمساواة والاستدامة، وتنطبق على جميع البلدان، مع أخذها في الحسبان الظروف والأولويات الإقليمية والوطنية ودون الإقليمية.
	16 - وقد فُتح باب المشاركة في المشاورات المتعلقة بخطة التنمية لما بعد عام 2015 أمام جميع الناس من مختلف أنحاء العالم. وتبين المشاورات أن الناس يريدون خطة إنمائية عالمية، تساندها إجراءات وطنية على صعيد السياسات، بمقدورها أن تمكنهم من تحقيق المستقبل الذي يصبون إليه. وهم يريدون من قادتهم أن يتخذوا إجراءات لتهيئة الظروف التي تكفل وجود عالم أكثر إنصافا وأمانا. ويريدون أن يشهدوا إحراز مزيد من التقدم بشأن التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي.
	17 - وإني أتطلع إلى الاجتماع الخاص بشأن الأهداف الإنمائية للألفية، الذي سيعقد في الجمعية العامة في 25 أيلول/سبتمبر 2013، حيث ستبدأ عملية تضفير هذه الخيوط في جديلة واحدة. وهذه فرصة لإحداث تحول في نموذج التنمية الدولية. وستكون المساءلة والمسؤوليات المتبادلة والفهم الواضح للقدرات المختلفة في الاستجابة لهذا التحول في النموذج أموراً أساسية لتنفيذه.
	3 - ضرورة اتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ

	18 - إن انتشال البشر من وهدة الفقر وحماية الكوكب وموارده هما وجهان لعملة واحدة. فالفقراء والضعفاء هم من يعانون أشد المعاناة، ولكن ما من بلد آمن من تأثيرات تغير المناخ. وقد كان العقد المنصرم أكثر العقود المسجلة احترارا. فالطقس المتطرف آخذ في التصاعد. وتتزايد تكلفة ذلك من حيث الأرواح وسبل المعيشة والبنى التحتية والموارد. وستتاح في تقرير التقييم الخامس المقبل للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ بيانات جديدة من أجل زيادة فهمنا للأسباب البشرية لاحترار الكوكب.
	19 - وفي العام المنصرم أقرت الدول الأعضاء مرة أخرى بإلحاحية التحدي. ففي مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، أكدت الدول الأعضاء مجددا أن تغير المناخ هو أحد أكبر تحديات عصرنا. وفي الدورة الثامنة عشرة للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التي عُقدت في الدوحة، نجحت الدول الأعضاء في إطلاق فترة التزامات جديدة في إطار بروتوكول كيوتو واتفقت على جدول زمني ثابت لاعتماد اتفاق مناخي شامل بحلول عام 2015. وأكدت البلدان المتقدمة النمو من جديد التزامها بالوفاء بوعودها بتقديم دعم مالي طويل الأجل للبلدان النامية بشأن المناخ. وألاحظ، لأنني أدرك أهمية القيادة السياسية، وجود استجابات إيجابية واسعة النطاق لعرضي أن يجتمع القادة في عام 2014 لحشد الإرادة السياسية اللازمة لهذا الاتفاق المناخي الشامل. وسيوفر الاجتماع الرفيع المستوى، المزمع عقده في أيلول/ سبتمبر 2014، منبرا للقادة لإظهار الإرادة السياسية، ورفع سقف الطموح، والتحفيز على اتخاذ إجراءات على أرض الواقع للحد من الانبعاثات وتعزيز القدرة على الصمود.
	20 - وفي الوقت ذاته، تسعى مبادرتي بشأن توفير الطاقة المستدامة للجميع، وهي شراكة متعددة الجهات المعنية تضم الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، إلى حصول الجميع على الطاقة، ومضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة، ومضاعفة حصة مصادر الطاقة المتجددة في خليط الطاقة العالمي بحلول عام 2030. وقد تمت حتى الآن تعبئة عشرات البلايين من الدولارات وانضم إلى المبادرة أكثر من 75 بلدا من البلدان النامية. ويأتي دعم المبادرة من جميع الجهات، بدءا من الدول الجزرية الصغيرة إلى البلدان ذات الاقتصادات الصاعدة وتلك ذات الاقتصادات المتقدمة النمو. وتوجد الآن قيادة جديدة للمبادرة، وأنشئت مراكز إقليمية ومواضيعية لها، ويجري إحراز تقدم فيها.
	21 - ومسوغات ضرورة اتخاذ إجراءات بشأن المناخ لم تكن أوضح وأكثر إفحاما من قبل كما هي الآن. إذ توجد الأدوات اللازمة على صعيد السياسات، وهذه الأدوات تحقق، عند استخدامها، نتائج ملموسة. وتوجد الآن لدى نحو 118 بلدا في مختلف أنحاء العالم سياسات أو أهداف بشأن مصادر الطاقة المتجددة. وتمثل البلدان النامية أكثر من نصف تلك البلدان. وتُترجم الاتفاقات الدولية إلى إجراءات وسياسة عامة على أرض الواقع بفضل تزايد الدعم العام والسياسي لاتخاذ إجراءات ملموسة. وتجاوزت قيمة الاستثمارات في الطاقة النظيفة تريليون دولار. ومع ذلك، يلزم عمل المزيد. ومن جانب الأمم المتحدة، فإني أشعر بالفخر لأن التجديدات في مبنى الأمانة العامة للأمم المتحدة بنيويورك مصممة بحيث تخفِّض استهلاك الطاقة بنسبة قدرها 50 في المائة ولأننا نتخذ، في إطار مبادرة ”تخضير الأزرق“ الأوسع نطاقا، خطوات للإقلال من غازات الاحتباس الحراري التي تنجم عن عمليات السلام. وستلزم مواجهة تحدي تغيّر المناخ وتحقيق التنمية المستدامة من خلال التنسيق بين الجهود الرامية إلى القضاء على الفقر، وتحقيق التنمية الاقتصادية، وحماية البيئة.
	4 - الخلاصة

	22 - إننا نواجه، في العامين المقبلين، سلسلة من المعالم الفارقة والمواعيد النهائية التي تتيح معا فرصة فريدة لإيجاد زخم سياسي واتخاذ إجراءات ملموسة بشأن هذه التحديات المترابطة. ولدينا في عام 2013، إضافة إلى الاجتماع الخاص المعني بالأهداف الإنمائية للألفية، الحوار الرفيع المستوى بشأن الهجرة الدولية والتنمية، والاجتماع الرفيع المستوى بشأن الإعاقة والتنمية، والدورة الرابعة للمنبر العالمي للحد من مخاطر الكوارث، التي ترمي إلى وضع إطار للحد من مخاطر الكوارث لما بعد عام 2015. وفي عام 2014، ستُعقد دورة الجمعية العامة الاستثنائية بشأن متابعة برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، وكذلك مؤتمر استعراض برنامج عمل ألماتي لصالح البلدان غير الساحلية النامية بعد عشر سنوات، والمؤتمر الدولي الثالث المعني بالدول الجزرية الصغيرة النامية. وسأدعو أيضا قادة العالم إلى الاجتماع في مؤتمر قمة رئيسي بشأن تغير المناخ. وستتوج هذه العمليات في عام 2015 باتفاق على خطة إنمائية جديدة والموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق شامل وملزم بشأن تغير المناخ. وستدعم الأمم المتحدة الدول الأعضاء في سعيها إلى تحقيق أقصى ما يمكن تحقيقه من كل حدث فردي من هذه الأحداث وكفالة أن يكون الأثر التراكمي بعيد المدى ويتناسب مع ضخامة التحديات التي تواجهنا.
	باء - صون السلام والأمن الدوليين
	23 - ثبت في العام الماضي بجلاء مدى تعقد النـزاعات المعاصرة والتحديات التي تواجه الاستجابات الدولية المتسقة والفعالة لها. فقد تفاعلت عدة مصادر لانعدام الاستقرار في بلدان مثل أفغانستان، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والجمهورية العربية السورية، وبلدان منطقة الساحل، والصومال، ومالي، وهايتي، واليمن. وتشمل تلك المصادر ما يلي: الطائفية، والإجرام؛ والتطرف؛ والاستبعاد؛ والفساد؛ والضغوط المتصلة بالموارد والظروف السكانية والبيئة؛ وضعف قدرة الدولة والشرعية؛ وتفشي انتهاكات حقوق الإنسان؛ وعدم استقرار البلدان المجاورة؛ واستخدام الأسلحة المتفجرة ضد المدنيين؛ والحدود غير المُحكمة التي تتيح التدفق غير المشروع للأسلحة والمخدرات والأشخاص. واقتران هذه العوامل بالابتكارات التكنولوجية عزّز سطوة الجماعات المسلحة، والعناصر الإجرامية والمتطرفة، وزوّدها بوسائل متطورة لإيقاع ضرر شديد، بطرق شتى من بينها الأساليب غير المتناظرة. وعادة ما تكون هذه الجماعات مجهزة تجهيزا جيدا وتحظى بموارد جيدة، ولديها قدرة غير مسبوقة على التواصل العابر للحدود الوطنية، وتحركها أحيانا دوافع إيديولوجية. وتشكل بعض هذه الظروف تحديات أكثر تعقيدا بكثير مما كان عليه الحال في الماضي.
	24 - وقد دفع المدنيون ثمنا باهظا بدرجة غير مقبولة خلال العام الماضي، لا سيما في الحالات التي كان فيها المجتمع الدولي منقسما ويفتقر إلى الإرادة السياسية الجماعية للتحرك، كما هو الحال في الجمهورية العربية السورية. ولا يزال الإطار المعياري لحماية المدنيين، بما في ذلك مفهوم ”مسؤولية الحماية“ والمناقشات بشأن ”المسؤولية أثناء توفير الحماية“، موضوعا للنقاش، الذي لا يقترن دائما بالفعل. وقد أشركت المنظمة في التفكر في سبل تعزيز قدرتنا على الاستجابة لحالات الأزمات وحماية حقوق الإنسان من خلال متابعة فريق الاستعراض الداخلي المعني بعمل الأمم المتحدة في سري لانكا. واتفقنا على إعادة التأكيد على رؤيتنا لمسؤولياتنا الجماعية، وتنشيط تعاملنا مع الدول الأعضاء، واستحداث آليات أكثر فعالية لاستجابة المقر، وتعزيز وجودنا القطري، وقدرتنا في مجال حقوق الإنسان وإدارة المعلومات. وأهيب بالدول الأعضاء أن تقف على أهبة الاستعداد للقيام بدورها الحيوي، وأن تستجمع إرادتها للتصرف على نحو موحد من أجل إنهاء الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. ولا يمكن أن نسمح لأنفسنا بالتعود على رؤية المدنيين يتحملون وطأة العنف بحيث نفقد إحساسنا بالسخط ونفقد إرادة الفعل الموجودة لدينا.
	25 - ولا يزال نطاق العناصر الفاعلة التي تسعى لأداء دور في التصدي لهذه التحديات آخذا في الاتساع والتنوع. وأصبح من الشائع أن تعمل الأمم المتحدة جنبا إلى جنب مع آخرين أو في شراكة رسمية مع جهات فاعلة دولية وإقليمية أخرى. وقد حققت هذه الترتيبات نتائج طيبة عندما كانت للجهات الفاعلة المشاركة أهداف مشتركة، ومزايا نسبية واضحة، وتأثير سياسي مكمل، وكانت تنسق فيما بينها بفعالية. ولكن ما زال يتعين بذل المزيد من الجهد لكفالة أن تعمل الأطراف الدولية والإقليمية ودون الإقليمية معاً وتطبق الدروس المتعلقة بتقاسم الأعباء على نحو فعال في ظل الظروف المعقدة.
	26 - وقد عملت الأمم المتحدة، طيلة العام الماضي، من خلال مجموعة متنوعة من الآليات، شملت 15 عملية لحفظ السلام، و 14 بعثة سياسية خاصة ميدانية، و 10 مبعوثين خاصين ومستشارين، والعديد من أفرقة الأمم المتحدة القطرية في شتى بقاع العالم. وضاعفت الأمم المتحدة جهودها الرامية إلى تحسين فعالية أنشطتها في مجال السلام والأمن، بما في ذلك من خلال تنفيذ مبادرة القدرات المدنية، وتعيين مسؤول تنسيق عالمي للشرطة والعدالة والمؤسسات الإصلاحية في حالات ما بعد انتهاء النـزاعات وغيرها من أوقات الأزمات وتنفيذ السياسات الداخلية بشأن العمليات الانتقالية لحفظ السلام وبشأن بذل العناية الواجبة لمراعاة حقوق الإنسان عند تقديم المساعدة إلى قوات الأمن الوطنية.
	1 - منع نشوب النـزاعات والوساطة

	27 - لقد كانت الأمم المتحدة تحتل موقع الصدارة من حيث بذل طائفة من مساعي الوقاية والوساطة خلال العام الماضي، والفضل في ذلك يرجع جزئيا إلى إدخال تحسينات على قدرتنا على دعم الوساطة، وإقامة شراكات جديدة وأكثر قوة مع جامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة الدول الأمريكية، ومنظمة التعاون الإسلامي، فضلا عن المساندة السياسية القوية من جانب الدول الأعضاء. وكانت المنظمة قادرة على الاستجابة السريعة للتوترات المتزايدة من خلال مكاتبها الإقليمية في كل من غرب أفريقيا ووسط أفريقيا ووسط آسيا، ومن خلال فريقها الاحتياطي من خبراء الوساطة. واعترافا من المنظمة بنقص تمثيل المرأة على نحو متواصل ومؤسف في عمليات السلام، فقد ضاعفت أيضا جهودها الرامية إلى بناء قدرات الجماعات النسائية لإشراكها في هذه العمليات، حيثما أمكن.
	28 - وفي أفريقيا، عيَّنت مبعوثة خاصة - هي أول امرأة تعمل كوسيط للأمم المتحدة - لدعم تنفيذ إطار السلام والأمن والتعاون في جمهورية الكونغو الديمقراطية والمنطقة ككل. وقمت بزيارة للمنطقة مع رئيس البنك الدولي لتوجيه الانتباه إلى التحديات ذات الصلة بالسلام والاستقرار والتنمية. واعترافا من الأمم المتحدة بالترابط بين الأمن والحكم والتحديات الإنسانية والإنمائية التي تواجه بلدان منطقة الساحل فإنها وضعت استراتيجية متكاملة للمنطقة. وعملت المنظمة أيضا بشكل وثيق مع الاتحاد الأفريقي وشركاء آخرين لتحقيق هدف إعادة النظام الدستوري في غينيا - بيساو وجمهورية أفريقيا الوسطى ومالي في أعقاب تطويرات الحكم غير الدستورية وما ترتب على ذلك من انعدام الاستقرار في تلك البلدان.
	29 - وجرى تقديم دعم مكثف لليمن في مجال الوساطة للمساعدة في تنفيذ عملية انتقال سلمي وتفاوضي للسلطة، وفي إطلاق الحوار الوطني. وفي لبنان، واصلت الأمم المتحدة دعم الجهود التي تبذلها السلطات للحفاظ على الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية. وظل تيسير إحراز تقدم في عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية يمثل أولوية عليا وآمل أن يفضي استئناف المحادثات المباشرة مؤخرا إلى تسوية سلمية وإلى حل يقوم على وجود دولتين. ولم تثمر الجهود المشتركة التي بذلتها المنظمة مع جامعة الدول العربية من أجل إنهاء العنف في الجمهورية العربية السورية وإطلاق عملية تؤدي إلى حل سياسي شيئا يُذكر في مواجهة المأزق السياسي المتواصل على أرض الواقع، وفي المنطقة وفي مجلس الأمن، فضلا عن التصعيد العسكري المفجع. كذلك كانت الجهود الرامية إلى التخفيف من الآثار الإقليمية للنـزاع في الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك العبء الواقع على عاتق البلدان المجاورة نتيجة لتدفق اللاجئين، غير كافية نظرا لضخامة الأزمة.
	30 - وفي أوروبا، واصلتُ تقديم مساعيّ الحميدة للطرفين في قبرص من أجل التوصل إلى تسوية شاملة، ودعمت بنشاط أيضا مباحثات جنيف الدولية بشأن جورجيا وجنوب القوقاز، جنبا إلى جنب مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وضاعفنا أيضا الجهود الرامية إلى إيجاد حل مقبول من الطرفين ”لقضية الاسم“ بين اليونان وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة. وفي وسط آسيا، رعت المنظمة، عاملة في شراكة وثيقة مع البنك الدولي، التعاون الوثيق المتزايد بشأن إدارة المياه. وفي أمريكا الجنوبية، حيث أطلقت محادثات سلام بين الحكومة الكولومبية والقوات المسلحة الثورية في كولومبيا في آب/أغسطس 2012، دعمت الأمم المتحدة مساهمة المجتمع المدني من خلال آليات الحوار. 
	2 - التحولات الديمقراطية والانتخابات

	31 - كانت هناك بعض الأخطار التي هددت المكاسب التي تحققت بصعوبة في مجال الحكم الديمقراطي خلال العام الماضي، وهي أخطار شملت فرض قيود على المجتمع المدني وبعض الانتكاسات في النظام الدستوري، كما حدث بشكل مأساوي في مصر. وإني أحث جميع الأطراف على التركيز على إنهاء العنف والتحريض، وتشجيع المصالحة الشاملة للجميع حقاً، وإعادة إرساء سيادة القانون. ولكن أحرز تقدم ملموس في بعض الحالات أيضا، مثل الصومال وميانمار. وعرضت المنظمة تقديم الدعم إلى عمليات الانتقال السياسي في طائفة واسعة من الحالات.
	32 - ومنذ أيلول/سبتمبر 2012، دعمت المنظمة التحضير للانتخابات وإجراءها في 55 دولة من الدول الأعضاء، بناء على طلبها أو بتفويض من مجلس الأمن. وفي أفغانستان، ساعدنا اللجنة الانتخابية المستقلة في إصلاح الإطار القانوني الانتخابي، وفي تسجيل الناخبين، وبناء القدرات. وأولي اهتمام خاص لتأمين مشاركة واسعة النطاق بغرض الحيلولة دون الحرمان من حق التصويت نتيجة للتحديات الأمنية، مما يؤدي إلى بناء الثقة في العمليات الانتخابية المقرر إجراؤها في عامي 2014 و 2015. وفي العراق، واصلت الأمم المتحدة تقديم المشورة التقنية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبناء قدراتها. وأحرز تقدم كبير بشأن مشاركة المرأة وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة. 
	33 - وفي الصومال، دعمت المنظمة إعداد الصيغة النهائية للدستور المؤقت وتشكيل برلمان فيدرالي جديد، لتنتهي المرحلة الانتقالية السياسية التي دامت ثماني سنوات. وفي حزيران/يونيه 2013، أنشئت بعثة جديدة تابعة للأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال من أجل تقديم الدعم السياسي والاستراتيجي إلى السلطات الصومالية أثناء عملها على تعزيز السلام والأمن وإنشاء هياكل فيدرالية جديدة، تمهيدا للانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في عام 2016. ومن دواعي الأسف أن بعض زملائنا في الأمم المتحدة دفعوا حياتهم ثمنا لتلك الجهود وما زال شعب الصومال يعاني من مستويات غير مقبولة من عدم الاستقرار. وقدمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الدعم لعملية تسليم السلطة من المجلس الوطني الانتقالي إلى المؤتمر الوطني العام المنتخب في آب/أغسطس 2012. وإضافة إلى ذلك، قُدم الدعم للعملية الدستورية، ولانتخابات هيئة صياغة الدستور، ولاستمرار بناء وإصلاح مؤسسات الدولة الليبية الجديدة. وساهم ممثلي الخاص لغرب أفريقيا في تبديد أجواء عدم الثقة بين الحكومة والمعارضة في غينيا وفي بدء المحادثات من جديد بشأن الأعمال التحضيرية للانتخابات التشريعية. وفي كينيا، خلال الفترة التي سبقت إجراء الانتخابات العامة في آذار/مارس 2013، حافظت الأمم المتحدة على اتصالات منتظمة مع الزعماء السياسيين الرئيسيين من أجل تعزيز احترام سيادة القانون. وفي بوروندي، يسَّرت الأمم المتحدة اعتماد خريطة طريق شاملة من أجل التحضير للانتخابات الرئاسية التي تجرى في عام 2015. وعززت الأمم المتحدة أيضا، من خلال المشاركة المستمرة، الحوار السياسي والمصالحة الوطنية في كل من بنغلاديش وملديف وميانمار.
	3 - حفظ السلام

	34 - يشكل تعقد النـزاعات المعاصرة تحديات تدخل في صميم اختصاص عمليات حفظ السلام. ففي العام الماضي، كلّفت المنظمة بنشر بعثات لحفظ السلام في بيئات متقلبة وغير مواتية، حيث كانت الأعمال القتالية دائرة ولم تكن قد تحققت أية تسويات سياسية بعد. وفي بعض الحالات، كانت عمليات مكافحة الإرهاب جارية. وفي الجمهورية العربية السورية، أدى عدم إحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي، وتكثيف العنف المسلح، إلى الحد من قدرة بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في الجمهورية العربية السورية على تنفيذ ولايتها التي لم تجدد بعد أربعة أشهر. وقد انعكس تأثير الحالة في ذلك البلد على عمليات حفظ السلام الأخرى في المنطقة. وبينما تمارس قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك دورها الهام في الحفاظ على وقف إطلاق النار المبرم بين إسرائيل وسوريا عام 1974، فقد قامت بتعديل عملياتها ووضعها لمواصلة تنفيذ ولايتها مع التقليل إلى أدنى حد من خطر الاشتباكات الجارية بين أعضاء القوات المسلحة التابعة للجمهورية العربية السورية والمعارضة المسلحة داخل المنطقة الفاصلة، وزادت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان من يقظتها في جنوب لبنان. وفي أيار/ مايو 2013، أذن مجلس الأمن بنشر بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي المكلَّفة، في جملة أمور، بدعم حوار سياسي وطني وعملية انتخابية، وكذلك بسط سلطة الدولة، وتحقيق استقرار المراكز السكانية الرئيسية، وحماية المدنيين. وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، أفضى استيلاء الجماعة المسلحة المعروفة باسم حركة 23 آذار/مارس على غوما في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 إلى عودة المشاركة الإقليمية والدولية، وهو ما أدى إلى توقيع أحد عشر بلدا على إطار السلام والأمن والتعاون. وأذن مجلس الأمن بإنشاء لواء تدخل في إطار بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية مكلّف، بصفة استثنائية ودون أن يشكل ذلك سابقة أو مساسا بمبادئ حفظ السلام المتفق عليها، بالقيام بعمليات هجومية محددة الهدف بغية تحييد الجماعات المسلحة ونزع سلاحها.
	35 - ولا تشكل المهام المعهود بها إلى المنظمة في قراري مجلس الأمن 2098 (2013) و 2100 (2013) تطورا فحسب بل إنها تمثل ثورة في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام. فأي استخدام للقوة من جانب حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة يجب أن يكون في سياق عملية سياسية واضحة أو اتفاق سياسي ومتماشيا مع القانون الإنساني الدولي. وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي وفي أماكن أخرى، سيستمر سريان المبادئ الأساسية لحفظ السلام على أساس أن الحياد لا يعني الحيدة في مواجهة الفظائع، ولا يعني الحفاظ على موافقة الأطراف أن يتمكن المفسدون من الحيلولة دون تنفيذ بعثات الأمم المتحدة لولايتها. وعلاوة على ذلك، بينما تنتشر عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام في سياقات جديدة، ثمة حاجة إلى أدوات مناسبة لمعالجة التهديدات الجديدة أو المكثفة، بما في ذلك عناصر تمكين القوة وعناصر مضاعفتها، وتحسين القيادة والتحكم، وأدوات أكثر فعالية في مجالي المعلومات والتحليل.
	36 - وواجهت عمليات حفظ السلام الأخرى حالات أمنية غير مستقرة في السنة الماضية. فقد واصلت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان دعم حماية المدنيين في خضم تصاعد العنف الطائفي في ولاية جونقلي. وبالرغم من هذه التحديات، تم تحقيق إنجازات سياسية انتقالية، من بينها إتمام التعداد السكاني الوطني ومراجعة الدستور. وبدعم من قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي، ساهم تفعيل الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها والمنطقة الحدودية الآمنة المنـزوعة السلاح في آذار/مارس 2013 في تحسين العلاقات بين السودان وجنوب السودان. وفي دارفور، بالسودان، أتاح تطور ديناميات النـزاع للاتحاد الأفريقي وعملية الأمم المتحدة المختلطة في دارفور (يوناميد) التركيز على المناطق التي تشتد فيها التهديدات الأمنية، مع القيام في الوقت نفسه بتخفيض الحد الأقصى للقوات والشرطة. ومع ذلك، فإن تفاقم العنف في بعض أجزاء دارفور، بما في ذلك استهداف القوات التابعة للعملية المختلطة، قد سلط الضوء على الحاجة إلى زيادة قدرة البعثة على الردع والتصدي للأخطار التي تهدد المدنيين.
	37 - وبدأ عدد من عمليات حفظ السلام عملية تحديد الحجم المناسب لها أو التخفيض التدريجي لقواتها. وبعد 14 عاما من وجود قائم على تكليف من مجلس الأمن في تيمور -ليشتي، أنجزت بعثة الأمم المتحدة الأخيرة، وهي بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في تيمور - ليشتي، ولايتها في كانون الأول/ديسمبر 2012. وستبدأ الأمم المتحدة وتيمور - ليشتي الآن مرحلة جديدة في علاقتهما تركز على التنمية ومواصلة بناء المؤسسات. وفي ليبريا، أدى النجاح في إجراء الانتخابات الثانية بعد انتهاء النـزاع إلى تمكين المنظمة من البدء في خفض العنصر العسكري لبعثة الأمم المتحدة في ليبريا مع زيادة وجود الشرطة لتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية المعنية بإنفاذ القانون. وكذلك، مكَّن التقدم المحرز في توطيد السلام في كوت ديفوار عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار من سحب كتيبة واحدة في عام 2013. وفي هايتي، أتاح تحسُّن الأمن لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي خفض العنصر العسكري وعنصر الشرطة وإعادة تركيز الجهود على توطيد الاستقرار السياسي وسيادة القانون.
	38 - وعُززت قدرة البعثات السياسية الخاصة وبعثات حفظ السلام على تلبية الاحتياجات المحددة للنساء والأطفال من خلال إيفاد مستشارات ونشر مستشارين في مجال حماية الطفل والارتقاء بالتدريب. وقام ممثليّ الخاصون بزيادة أنشطة الدعوة على الصعيد الوطني من أجل بناء القدرات وتعزيز الوقاية والاستجابة، بوسائل من بينها الرصد والإبلاغ. وبدعم من الأمم المتحدة، وقّعت حكومات كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال وجنوب السودان وميانمار خطط عمل لإنهاء الانتهاكات ضد الأطفال المتصلة بالنـزاع. 
	39 - وظلت الشراكات مع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية، مثل الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، ومنظمة حلف شمال الأطلسي، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ملمحاً مهماً من ملامح جهود الأمم المتحدة لحفظ السلام. وسيستمر ذلك مع امتداد العمليات إلى البيئات المضطربة. وواصلت الأمم المتحدة دعم قدرة الاتحاد الأفريقي على تخطيط عملياته في مجال دعم السلام ونشرها وإدارتها، بما في ذلك عن طريق مكتب الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأفريقي. وفي الصومال، تم نشر نحو 700 17 من أفراد القوات وأفراد الشرطة التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال وتوفير احتياجاتهم بدعم من المنظمة من أجل النهوض بالسلام في البلد. وقامت الأمم المتحدة أيضا بتوفير التوجيه والخبرة التقنية لمفوضية الاتحاد الأفريقي بشأن تفعيل القوة الاحتياطية الأفريقية وساهمت في وضع مواد توجيهية وتدريبية رئيسية. ومما كان جديرا بالملاحظة بصفة خاصة موافقة الاتحاد الأوروبي على خطة عمل لتعزيز الدعم الذي يقدمه إلى عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام وتنشيط لجنة التوجيه المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي المعنية بإدارة الأزمات.
	40 - وواصلت الأمم المتحدة تعزيز آليات دعم عمليات حفظ السلام، بما في ذلك وضع إطار للتوجيه الاستراتيجي للشرطة الدولية ومعايير عامة للقدرات لكتائب المشاة وضباط الأركان. وأُُدخلت تحسينات على إطار الحوكمة والإدارة الخاص باستراتيجية تقديم الدعم الميداني على الصعيد العالمي، ومؤشرات الأداء الرئيسية التي يشتمل عليها للمساعدة على كفالة تقديم الدعم الميداني بصورة أسرع وأكثر جودة وفعالية. وانخفضت معدلات الشغور المتعلقة بالموظفين الدوليين في عمليات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة إلى 12.6 في المائة في آذار/مارس 2013، بعد أن كانت تلك النسبة تبلغ 33.8 في المائة في عام 2008.
	4 - بناء السلام

	41 - إدراكاً لتعدد مصادر عدم الاستقرار، والخطر البالغ الذي يهدد بالانتكاس، والطابع الطويل الأجل لبناء السلام، يحدد تقريري إلى مجلس الأمن عن بناء السلام في أعقاب النـزاع توجهات جديدة ذات أولوية، مع التشديد على أهمية إشراك الجميع، وبناء المؤسسات، والدعم الدولي المستدام. وقد برزت صعوبة المهمة التي تواجه لجنة بناء السلام وصندوق بناء السلام ومكتب دعم بناء السلام في العام الماضي بحدوث انتكاسات كبيرة في عدة بلدان، ولا سيما جمهورية أفريقيا الوسطى وغينيا - بيساو. ومع ذلك، في حالات أخرى، تمكنت اللجنة والصندوق من النهوض بتوطيد السلام، وتقديم الدعم السياسي والمالي الفعال لمشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات في سيراليون مشاركة سلمية وفعالة، وتمويل تقاعد 928 3 من الأفراد العسكريين في غينيا، والمساهمة في عقد مؤتمر شركاء بوروندي، ودعم أول مركز للعدالة والأمن في ليبريا. واستُخدم صندوق بناء السلام أيضا لدعم عملية الانتقال السياسي في الفترات الحرجة أو جهود توطيد السلام في لصومال٬ وقيرغيزستان٬ ونيبال٬ والنيجر٬ واليمن. وجمع الصندوق أكثر من 80 مليون دولار في عام 2012، وهو أعلى مبلغ جمعه منذ عام 2008.
	جيم - تنمية أفريقيا
	42 - قطعت أفريقيا شوطا كبيرا في السنة الماضية في مجال التنمية. ويمكن عزو ديناميتها الاقتصادية إلى تعزيز الحوكمة الاقتصادية والسياسية فيها فضلا عن تحسُّن مناخ قطاع الأعمال وزيادة تدفقات رأس المال الأجنبي، ولا سيما من شركاء أفريقيا في التنمية الجدد والناشئين. وبينما أدت هذه التطورات إلى خفض مستويات الفقر وإيجاد طبقة وسطى متسارعة النمو ما زالت القارة تواجه تحديات كبيرة، إذ لم يكن نموها الاقتصادي شاملا للجميع أو منصفا بدرجة كافية. ورغم التقدم الكبير المحرز بشأن بعض الأهداف الإنمائية للألفية، ما زالت مستويات الفقر وانعدام الأمن الغذائي والوفيات النفاسية ووفيات الرضَّع وبطالة الشباب مرتفعة بشكل غير مقبول. كما أن التحديات التي تواجه السلام والأمن والحكم الرشيد وسيادة القانون والبيئة تهدد آفاق التنمية المستدامة.
	43 - وتعاونت المنظمة تعاونا وثيقا مع الاتحاد الأفريقي وبرنامجه للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا، بما في ذلك برنامج تنمية البنية التحتية في أفريقيا، والبرنامج الشامل لتنمية الزراعة في أفريقيا، والآلية الأفريقية لاستعراض الأقران، وتعاونت كذلك مع الجماعات الاقتصادية الإقليمية الأفريقية والدول الأعضاء الأفريقية على التصدي لهذه التحديات. وقُدم دعم من الأمم المتحدة لمشاريع وبرامج في مجالات البنية التحتية، والمياه والصرف الصحي، والطاقة، وحماية البيئة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والنقل، والزراعة والأمن الغذائي، والديمقراطية والحوكمة. واعترافا من الأمم المتحدة بالروابط القائمة بين السلام والأمن والتنمية الاقتصادية، فقد اعتمدت نهجا متعدد الأبعاد. وواصلت أيضا دعم الاتحاد الأفريقي في تنفيذ برنامج السنوات العشر لبناء القدرات في مجالات محددة هي السلام والأمن والتعمير بعد انتهاء النـزاع والتنمية وحقوق الإنسان والعدالة والمصالحة. وفي احتفالات الذكرى السنوية الخمسين للاتحاد الأفريقي التي أقيمت في أيار/مايو 2013، رحبتُ بالتحول في أفريقيا وتعهدتُ باستمرار دعم الأمم المتحدة لتلك القارة. 
	44 - ويجري بذل الجهود لكفالة أن تجسد المناقشات بشأن خطة التنمية لما بعد عام 2015 تجسيدا تاماً احتياجات أفريقيا وأولوياتها. وتحقيقا لهذه الغاية، عملت الأمم المتحدة مع مفوضية الاتحاد الأفريقي ومصرف التنمية الأفريقي للبدء في مشاورات على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والقاري بهدف التوصل إلى موقف أفريقي مشترك. وأُحرز تقدم أيضا بشأن إنشاء آلية رصد على النحو الصادر به تكليف في قرار الجمعية العامة 66/293، وستوفر الأمم المتحدة أمانة تلك الآلية. وتعتبر هذه الخطوة حيوية لاستعراض تنفيذ جميع الالتزامات المتعهد بها من أجل تنمية أفريقيا.
	دال - تعزيز وحماية حقوق الإنسان
	45 - تحل في عام 2013 الذكرى السنوية العشرون لصدور إعلان وبرنامج عمل فيينا. وإنني لأدعو جميع الجهات المعنية إلى الالتزام المتجدد بالنهوض بمسؤولياتها وكفالة أن تكون حقوق الإنسان غاية رئيسية لهذه المنظمة، قولا وفعلا. وقد أعادت الشعوب تأكيد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية خلال العام الماضي، رافعة أصواتها في جميع أنحاء العالم مطالبةً بحرية التعبير، والعدالة، والمساءلة، وإنهاء الفساد وسوء الحكم، والعمل اللائق، والحياة الكريمة. وفعلت الشعوب ذلك عن طريق الاحتجاج السلمي، والتفاعل مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومن خلال المشاورات بشأن خطة التنمية لما بعد عام 2015. وإنني لأحث الدول الأعضاء على الاستماع لتلك الأصوات وعلى كفالة نهوضها بمسؤولياتها المتعلقة بحقوق الإنسان، وأحثها لا على الإنصات فقط وإنما على الفعل. وقد قويت قدرتنا على الإنصات لأصوات الأفراد بالتصديق العاشر الذي طال انتظاره على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومن ثم بدء نفاذ ذلك البروتوكول الذي ينص على إجراءات لتلقي الشكاوى الفردية. وبعد سبعة وثلاثين عاما من بدء نفاذ البروتوكول المقابل الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية، يأتي هذا الإنجاز مُشكِّلا علامة فارقة. ومع ذلك، شهد العام الماضي حالات كثيرة تعبِّر عن الاتجاه العكسي: فقد واجه كلٌ من هيئات المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمهاجرين، والأقليات، ضغوطا وقيودا متزايدة على حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.
	46 - وأعادت الدول الأعضاء أيضا تأكيد التزامات ومبادئ هامة خلال العام المنصرم. ففي جلسات التحاور غير الرسمي التي عُقدت في الجمعية العامة في أيلول/سبتمبر 2012 بشأن الاستجابة بطريقة حاسمة وفي الوقت المناسب في سياق المسؤولية عن الحماية، وفي القرار 22/22 الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان في آذار/مارس 2013 بشأن منع الإبادة الجماعية، أقرت الدول الأعضاء بالالتزامات الواقعة على عاتقها بشأن حماية السكان من جريمة الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والتطهير العرقي، والجرائم ضد الإنسانية. وفي الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن سيادة القانون الذي عُقد في أيلول/سبتمبر 2012، التزمت الدول الأعضاء أيضا بكفالة عدم السماح بإفلات المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية أو عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي والانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان من العقاب. وشهد العام أيضا النهوض قدما بعملية تعزيز معاهدات حقوق الإنسان الحكومية الدولية. ويظل التنفيذ الفعال لصكوك الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ضروريا من أجل تعزيز حقوق الإنسان ومنع الانتهاكات. وإني أحث الدول الأعضاء على كفالة فعالية النظام ونزاهته.
	47 - ولكن يؤسفني أننا، على الرغم من هذه الالتزامات، قد خيبنا آمال الكثيرين. ففي جمهورية أفريقيا الوسطى، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومالي، وأماكن أخرى، ارتُكبت انتهاكات جسيمة وهائلة لحقوق الإنسان. وسعت هيئات الأمم المتحدة إلى تزويد الدول الأعضاء بالمعلومات الضرورية للتصرف فوراً، بالاستعانة بلجان التحقيق وغيرها من بعثات تقصي الحقائق. وأرسلت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان سلسلة من البعثات إلى مالي والبلدان المجاورة من أجل جمع المعلومات عن حالة حقوق الإنسان. ونشرت المفوضة السامية دراسة تضمنت عدد الضحايا في الجمهورية العربية السورية من آذار/مارس 2011 إلى نيسان/أبريل 2013. وقدمت إحاطات إلى مجلس الأمن خلال العام الماضي أكثر من أي وقت مضى. ومدَّد مجلس حقوق الإنسان ولاية لجنة التحقيق بشأن الجمهورية العربية السورية للمرة الثالثة. وأنشأ المجلس بعثة لتقصي الحقائق للتحقيق في الآثار المترتبة على إقامة المستوطنات الإسرائيلية فيما يتعلق بالحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأنشأ المجلس أيضا لجنة تقصي حقائق لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. كذلك أنشأ مجلس حقوق الإنسان ولايات جديدة تتعلق بإجراءات خاصة لإريتريا وبيلاروس ومالي، ووافق على مبادرات لحماية الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وتظل أيضا حالات الانتقام من الأشخاص الذين يتعاملون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والقيود على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مثار قلق بالغ.
	48 - وداخل منظومة الأمم المتحدة، اتُّخذت خطوات هامة من أجل إدماج وتعميم مراعاة حقوق الإنسان في جميع أنشطتنا وإلزام موظفينا والأشخاص الذين ندعمهم بمراعاة أعلى المعايير الممكنة. وقد دعوت الجهات المعنية إلى كفالة الاسترشاد بمعايير ومبادئ حقوق الإنسان الدولية في وضع غايات وأهداف ما بعد عام 2015، ودعوت الدول الأعضاء إلى كفالة أن تشكل حقوق الإنسان معالم عملية وضع السياسات على نطاق الأمم المتحدة. واتُّخذت تدابير لتعزيز القدرات والمسؤوليات في مكاتب المنسقين المقيمين والأفرقة القطرية. ونُشرت على الدول الأعضاء سياسة بذل العناية الواجبة في مراعاة حقوق الإنسان عند تقديم دعم الأمم المتحدة إلى قوات أمنية غير تابعة للأمم المتحدة، ونُفِّذت هذه السياسة في طائفة واسعة من الحالات. وقد أقررتُ في كانون الأول/ديسمبر 2012 سياسة جديدة بشأن التأكد من عدم ارتكاب موظفي الأمم المتحدة انتهاكات لحقوق الإنسان، تبيّن المبادئ والمنهجية التي ستسعى الأمانة العامة بها إلى كفالة فحص جميع الموظفين للتأكد من عدم ارتكابهم انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
	هاء - التنسيق الفعال لجهود المساعدة الإنسانية
	49 - لقد كان الأثر الإنساني للكوارث الطبيعية والكوارث الناجمة عن الأنشطة البشرية خلال العام الماضي اختبارا جديدا لقدرة الجهات الفاعلة الوطنية والدولية على الاستجابة. وجرى تذكيرنا مجددا بأهمية الالتزام بالمبادئ الإنسانية، والوصول في الوقت المناسب إلى السكان المتضررين، وتوفير حماية أفضل للمدنيين. وشهدنا تكثيفا لبعض النزاعات المسلحة الداخلية على نحو أدى إلى تشريد الملايين من الناس. وأصبح التشرد على الصعيد العالمي أكبر حاليا مما كان عليه في أي وقت مضى خلال زهاء 20 عاما. واتسمت الآثار الإنسانية للقتال في الجمهورية العربية السورية بخطورة بالغة. وشهدت نفس الفترة أيضا أكثر من 300 كارثة طبيعية، من بينها أعاصير وفيضانات وحالات جفاف وزلازل، أودت بحياة 300 9 إنسان وتضرر منها 106 ملايين شخص وتسبَّبت في أضرار اقتصادية بلغت قيمتها 138 بليون دولار. وكانت هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي تجاوزت فيها خسائر الكوارث الاقتصادية 100 بليون دولار.
	50 - وفي عام 2012، وجهت الأمم المتحدة وشركاؤها نداءً من أجل جمع 8.7 بلايين دولار لمساعدة 51 مليون شخص يعيشون في 16 بلدا. وكان التمويل المخصص للنداءات الموحدة والعاجلة لعام 2012 مماثلا لما كان عليه في عام 2011 من حيث القيمة الدولارية (5.3 بلايين دولار) وكنسبة من الاحتياجات (63 في المائة)، ولكنه كان أقل بكثير من التمويل المخصص لتلك النداءات في عامي 2009 و 2010 (7.0 بلايين دولار و 7.2 بلايين دولار على التوالي). وتلقى الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ تمويلا مقدما من الجهات المانحة لعام 2012 قدره 427 مليون دولار.
	51 - وتشير الاتجاهات العالمية الرئيسية، مثل النمو السكاني، والتوسع الحضري، وتفاوت النمو الاقتصادي، وتزايد اللامساواة، وعمليات الانتقال السياسي المفاجئة أو المطولة، وتغير المناخ، إلى أن عبء العمل الإنساني سيستمر في التزايد. وقد دفعت بالفعل آثار الكوارث على التنمية الوطنية والإقليمية وعلى النمو الاقتصادي الكثير من الحكومات إلى تعزيز القدرة الوطنية على إدارة الكوارث. ويتزايد أيضا استخدام الأشخاص المتضررين من حالات الطوارئ للتكنولوجيا للتعبير عن احتياجاتهم، ولالتماس الموارد من مجتمعاتهم المحلية وجيرانهم وحكوماتهم. ويمكن للجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني أن تسخر التكنولوجيا من أجل توزيع المساعدات بشكل أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة، ومن أجل حصْر المخاطر بهدف تحسين التنسيق والتخطيط. وسيكون من الضروري دعم الابتكار في هذا القطاع وسيتعين أن تسخِّر المنظمات الإنسانية الفرص التي يمكن للتكنولوجيا توفيرها.
	52 - ولا تزال الدول الأعضاء والجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني أقدر على الاستجابة للأزمات منها على منع وقوعها أو التأهب لها. وإقرارا بذلك، جعلت الأمم المتحدة القدرة على الصمود تحتل مركز الصدارة في برنامج العمل الإنساني لعام 2012 وذلك من خلال توثيق التعاون بين الوكالات الإنسانية والوكالات الإنمائية من أجل إدارة المخاطر ومعالجة أوجه الضعف الكامنة. وستلزم زيادة أوجه التآزر بين الحد من مخاطر الكوارث، بما في ذلك التأهب لها، وجهود التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيُّف معه.
	53 - وبالنظر إلى المشهد الإنساني المتغير، يجب علينا أن نواصل تكييف وتحديث النظام الإنساني الدولي، بحيث نجعله أكثر شمولا وقابلية للعمل المشترك، وبحيث نربط ونُشرك جميع الجهات الفاعلة القادرة على الإسهام في الجوانب المختلفة للتأهب والتصدي والقدرة على الصمود والتعافي، والراغبة في هذا الإسهام. وعلينا أن نركِّز بشكل أكبر على الأدلة والابتكار والشراكات، وكذلك على تعزيز القدرات، خصوصا على الصعيد المحلي. ويجب عمل المزيد من أجل إشراك البلدان المتضررة. والأعمال التحضيرية جارية لعقد مؤتمر قمة عالمي للمساعدة الإنسانية في عام 2015 أو عام 2016 من أجل رصد البيئة المتغيرة، والاتفاق على كيفية التكيُّف، وجعل العمل الإنساني ملائما للتحديات المستقبلية.
	واو - تعزيز العدالة والقانون الدولي
	54 - كان العام الماضي علامة فارقة فيما يتعلق بتعزيز العدالة والقانون الدولي. فقد أكد إعلان الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، المعتمد في أيلول/سبتمبر 2012، أن سيادة القانون تعني أن جميع الأشخاص والمؤسسات والكيانات، العامة والخاصة منها، بما فيها الدول نفسها، يجب أن يحاسبوا وفقا لقوانين عادلة نزيهة منصفة وأن لهم الحق في أن يتمتعوا بحماية القانون دونما تمييز على قدم المساواة. ورسخ الإعلان أيضا مركزية سيادة القانون في عمل المنظمة على نطاق الدعائم الثلاث المتمثلة في السلام والأمن، والتنمية، وحقوق الإنسان.
	55 - وقدمت الأمم المتحدة المساعدة في مجال سيادة القانون لأكثر من 150 دولة من الدول الأعضاء خلال العام الماضي. وواصلنا، من خلال المحاكم المخصصة والمحاكم المدعومة من الأمم المتحدة، العمل الهام المتمثل في تعزيز المساءلة عن الجرائم الخطيرة محل الاهتمام الدولي. وقد وجهت المحكمة الخاصة بلبنان الاتهام إلى أربعة أفراد يُزعم تورطهم في الهجوم الذي أودى بحياة رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري و 22 شخصا آخرين، وأصدرت أوامر بإلقاء القبض عليهم. ولما كانت الجهود الرامية إلى تحديد أماكن المتهمين الأربعة والقبض عليهم لم تُكلَّل بالنجاح حتى الآن، فإن المحكمة الخاصة سوف تشرع في محاكمتهم غيابيا. وستبدأ محكمة سيراليون الخاصة لتصريف الأعمال المتبقية في العمل عند إغلاق المحكمة الخاصة. وتباشر الدوائر الاستثنائية في المحاكم الكمبودية العمل في محاكمة ثانية، تشمل اثنين من القادة الكبار الأربعة لنظام الخمير الحمر الباقين على قيد الحياة. بيد أن الدوائر الاستثنائية تواجه تحديات تمويلية كبيرة قد تعرقل الإجراءات القضائية. ومن الضروري أن تفي كلٌ من حكومة كمبوديا والدول الأعضاء بالتزاماتها بدعم الدوائر الاستثنائية. واقتربت المحكمتان الدوليتان ليوغوسلافيا السابقة ورواندا من الانتهاء من القضايا المعروضة عليهما، وبدأت الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين عملياتها في أروشا في تموز/يوليه 2012 وفي لاهاي في تموز/يوليه 2013. ومن الأهمية بمكان أن تتسم العدالة الدولية بالحياد التام، وأن يُنظر إليها بوصفها كذلك، إذا كان لمقاصدها المتعلقة بالمصالحة أن تتحقق تماماً.
	56 - وواصلت الأمم المتحدة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية عملا باتفاق العلاقة بين الكيانين. وقد شجعتُ الدول الأعضاء على التصديق على نظام روما الأساسي وتعديلاته، وعملتُ عن كثب مع الاتحاد الأفريقي على تشجيع جميع أعضائه على قبول المحكمة الجنائية الدولية بوصفها حجر الزاوية لنظام العدالة الجنائية الدولية. وتوجد حاليا 122 دولة طرف في نظام روما الأساسي. وصدق سبْع من تلك الدول على التعديل المتعلق بجريمة العدوان. وفي الفترة المشمولة بهذا التقرير، فتح المدعي العام تحقيقات في جرائم الحرب في مالي، وهي الحالة القطرية الثامنة بالنسبة للمحكمة. وأجرى المدعي العام مشاورات مع عمليات ومكاتب الأمم المتحدة في مالي، وتلقى منها معلومات أولية. وأبرمت في حزيران/يونيه مذكرة تفاهم على صعيد المحكمة ككل بين عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار والمحكمة. وقدمت المنظمة الدعم اللوجستي وغيره من أشكال الدعم للمحكمة بقدر اتساق ذلك مع ولاية هذه العملية أو تلك أو هذا المكتب أو ذاك من عمليات ومكاتب الأمم المتحدة.
	زاي - نزع السلاح
	57 - لا يزال نزع السلاح النووي وعدم انتشاره في مقدمة أولوياتنا. ومع ذلك، لا توجد أي مفاوضات بشأن نزع السلاح، ولا معاهدة للمواد الانشطارية، ولم تدخل معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز النفاذ. وبينما تؤكد الأطراف في معاهدة عدم الانتشار النووي على الأبعاد الإنسانية لنزع السلاح النووي، فإن المؤتمر الذي صدر تكليف بعقده في عام 2012 بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط لم يُعقد. وإضافة إلى ذلك، أعلنت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية عن إجراء تجربتها النووية الثالثة في شباط/فبراير 2013. ولا تزال المحادثات مستمرة أيضا بشأن ضرورة أن تفي جمهورية إيران الإسلامية بالتزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
	58 - والتحدي الأكبر الذي تواجهه منظمتنا هو المأزق الذي يعترض سبيل مؤتمر نزع السلاح. إذ لا يمكن لهذه المنظمة النهوض حقا بسيادة القانون في مجال نزع السلاح إذا كان المنتدى الوحيد المتعدد الأطراف في العالم المعني بالتفاوض بشأن نزع السلاح غير قادر حتى على اعتماد برنامج عمل موضوعي. لذا ما زلت أحث أعضاءه على إنهاء حالة الجمود هذه وتجنيب المنتدى أي زيادة أخرى في تآكل قدرته على الوفاء بولايته. ولقد أنشأت الجمعية العامة الفريق العامل المفتوح باب العضوية، الذي اجتمع في عام 2013، لبحث سبل دفع مفاوضات نزع السلاح النووي المتعددة الأطراف قُدُما. وسوف يركز فريق خبراء حكوميين في القريب العاجل على وضع معاهدة لوقف إنتاج المواد الانشطارية. وربما يمنح عمل هذه الأفرقة المؤتمر زخما جديدا.
	59 - وما زلت أشعر بقلق بالغ إزاء الادعاءات التي تفيد باستخدام أسلحة كيميائية في الجمهورية العربية السورية. لذا أنشأت بعثة تابعة للأمم المتحدة للتحقيق في تلك الادعاءات، وبعد قبول الحكومة السورية للإجراءات اللازمة لعمل البعثة، سافر الفريق إلى الجمهورية العربية السورية للتحقيق في الحوادث المبلغ عنها، بما في ذلك في خان العسل. ونوقشت الادعاءات الأخرى وما يتصل بها من مواقع. وشددت أيضا على مسؤولية الحكومة السورية عن ضمان سلامة وأمن أى أسلحة كيميائية وما يتصل بها من مواد.
	60 - أما الآثار المترتبة على الاتجار غير المنظم بالأسلحة التقليدية فهى مأساوية: ما بين قمع وحشي، ونزاعات مسلحة، وتفشي الجريمة أو العنف، وما ينجم عن ذلك من معاناة إنسانية. وقد اعتمدت الجمعية العامة في 2 نيسان/أبريل 2013 بأغلبية كاسحة من الأصوات معاهدة تجارة الأسلحة، مما يعد إنجازا دبلوماسيا تاريخيا. وستزيد المعاهدة من صعوبة تسرب الأسلحة إلى السوق غير المشروعة. وستكون أداة جديدة قوية لمنع انتهاكات حقوق الإنسان أو انتهاكات القانون الإنساني الدولي. 
	61 - وتستجيب الأمم المتحدة للطلبات المقدمة من الدول الأعضاء بشأن المساعدة في تنفيذ معاهدات نزع السلاح. وتساعد مراكزها الإقليمية للسلام ونزع السلاح في تدابير بناء القدرات لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، مع مساعدة الدول الأعضاء والجهات المعنية الرئيسية أيضا في تنفيذ قرار مجلس الأمن 1540 (2004) بشأن انتشار أسلحة الدمار الشامل وحيازتها من جانب الجهات الفاعلة من غير الدول.
	حاء - مراقبة المخدرات ومنع الجريمة ومكافحة الإرهاب الدولي بجميع أشكاله ومظاهره
	62 - لقد سلطت أحداث العام الماضي مزيدا من الضوء على الأثر المدمر للجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات على السلام والأمن والتنمية، وعلى الصعوبات المتأصلة التي تواجهها الأمم المتحدة وشركاؤها في التصدي بفعالية لهذه التهديدات. وفي غرب أفريقيا ووسط آسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، حدث تحول عميق في طبيعة التهديدات واعتراف متزايد بأثرها. وتأثرت مناطق أخرى أيضا، مثل أوروبا، بهذه التطورات. وهى لا تزال تواجه تحديات ناجمة عن عرض وطلب المخدرات، وإنتاجها، والاتجار بها.
	63 - وزاد توجه الدول الأعضاء إلى الأمم المتحدة كى تمارس دورها القيادي في التصدي لهذه التحديات. وخلال العام الماضي، اتخذت المنظمة عدة خطوات لتحسين استجابتها، واتبعت نهجا متوازنا ومتكاملا في مراقبة المخدرات ومكافحة الجريمة مع مساعدة الدول الأعضاء على تلبية الحاجة إلى العدالة، وحماية حقوق الإنسان، والتنمية، والصحة، والسلام والأمن. واتُخذت مبادرات لمنع الاتجار غير المشروع، مثل التعاون عبر الحدود المشتركة، والتدابير التي تعالج الاتجار عن طريق الموانئ البحرية، والموانئ الجافة والطرق الجوية، وإجراء تقييمات للتهديدات الإقليمية كأساس للبرمجة الإنمائية المدركة لمخاطر الجريمة في المناطق ذات الصلة.
	64 - وتمثل الدورة الاستثنائية للجمعية العامة بشأن مشكلة المخدرات العالمية التي ستعقد في عام 2016 فرصة لاستكشاف سبل جديدة لمعالجة مشكلة المخدرات التي تزداد تفاقما. ومع ذلك، ينبغي ألا ننتظر حتى عام 2016. فبينما تظل سياسة المراقبة الدولية للمخدرات من اختصاص الدول الأعضاء، يمكن للأمم المتحدة أن توفر منبرا هاما لكفالة عدم إهمال هذه المسائل في المناقشات ذات الصلة. وعلى سبيل المثال، انبثقت مشاكل تتصل بالأمن والعدالة في مشاورات ما بعد عام 2015 كمصدر قلق كبير لدى العديد من البلدان المتوسطة الدخل، وهو قلق لا يقتصر على الحكومات، بل يشمل أعدادا كبيرة من المواطنين.
	65 - وواصلت الأمم المتحدة مساعدة الدول الأعضاء في بناء قدراتها على الاستجابة، بطرق شتى من بينها التصديق على الصكوك القانونية الدولية وتنفيذها. وتشمل هذه الصكوك 18 صكا قانونيا دوليا لمكافحة الإرهاب، فضلا عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تضم الآن 166 دولة طرفا. وأصبحت عشرة بلدان وأقاليم إضافية أطرافا في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية خلال السنة الماضية. واستمر العمل أيضا على بناء قدرات الدول الأعضاء على تنفيذ جميع الركائز الأربع لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب. وفي أيلول/سبتمبر 2012، ترأست اجتماعا رفيع المستوى معنيا بمكافحة الإرهاب النووي، مع التركيز على تعزيز الإطار القانوني، شارك فيه أكثر من 130 دولة عضوا. وكان الهدف هو مساعدة الدول الأعضاء في تنفيذ التزاماتها الدولية المتعلقة بمكافحة خطر الإرهاب النووي وتعزيز الأمن النووي. وركزت كيانات الأمم المتحدة أيضا على منع إساءة استعمال الإنترنت لأغراض الإرهاب، وبحث السبل التي يمكن بها للمنظمة أن تدعم الدول الأعضاء في الجوانب القانونية والتقنية والمتعلقة بالخطاب المضاد. ويعني حجم التهديدات العالمية القائمة والمستجدة المتصلة بالجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والإرهاب أن ثمة حاجة إلى زيادة تضافر الجهود. فهذه المسائل تتطلب استجابة متكاملة ومتعددة التخصصات تشمل الأمن والتنمية والحكم الرشيد وحقوق الإنسان وسيادة القانون.
	الفصل الثالث
	تعزيز المنظمة
	66 - إن البيئة العالمية السريعة التغير المشار إليها آنفا تؤدي إلى زيادة المطالب على الأمم المتحدة، حتى مع تقلُّص الموارد المتاحة لها. ويجب على الأمم المتحدة أن تتكيف كى تنجح في أداء عملها. وتحقيقا لتلك الغاية، واصلت منح الأولوية للجهود الرامية إلى قيام منظمة عالمية عصرية وقابلة للمساءلة وقادرة على الأداء وفقا لأعلى المعايير مع تقليل التكاليف الإدارية وتكاليف الدعم، وترشيد الإجراءات وتبسيطها، وتسخير الإمكانات الكاملة للشراكات وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات.
	67 - والموظفون هم على الدوام أثمن أصول المنظمة. ويجب أن تكون المنظمة قادرة على تطوير ونشر أنسب الموظفين وأكثرهم كفاءة كلما وأينما ظهرت الحاجة إليهم. ويهدف إطار التنقل والتطوير الوظيفي الذي يجري حاليا النظر فيه من جانب الدول الأعضاء إلى تعزيز مهارات وقدرات موظفي المنظمة ومساعدتها على تحسين إدارة قوتها العاملة على صعيد العالم. وقد رحبت الدول الأعضاء بالتزامي بهذا النهج وطلبت مزيدا من المعلومات، سأقدمها خلال الدورة الثامنة والستين. وإني أتطلع قدما إلى صدور قرار من الجمعية العامة بهذا الشأن في عام 2013. وإضافة إلى ذلك، ولكفالة تزويد الموظفين بأحدث المعارف والمهارات، فإنني أتبع نهجا شاملا فيما يتصل بنطاق أنشطتنا في مجالات التعلم والتدريب والخدمات المعرفية، فضلا عن استكشاف إمكانيات توطيد الخدمات المعرفية. وأواصل تعميم التوجه القائم على النتائج في ثقافة العمل بالمنظمة، بطرق شتى من بينها مفهوم الإدارة القائمة على النتائج الذي عرضته على الجمعية العامة في عام 2013، ومبادرتنا لإدارة المخاطر في المؤسسة، وجهودنا الرامية إلى زيادة تنفيذ توصيات هيئات الرقابة.
	68 - ويمثل الإشراف الدقيق على الموارد - البشرية والمالية والمادية - الذي عهدت به الدول الأعضاء إلى المنظمة إحدى أولوياتنا أيضا. وقد تواصلت الجهود الرامية إلى تحسين ودمج إدارة هذه الموارد خلال العام الماضي، مع التركيز على الحلول المتصلة بتخطيط موارد المؤسسة من خلال مشروع أوموجا. وسيتيح مشروع أوموجا، من خلال توفير معلومات شفافة وآنية، اتخاذ القرارات على نحو أفضل وأسرع بشأن المسائل الإدارية. وقد تم إطلاقه رسميا في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ومكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لشؤون لبنان في تموز/يوليه 2013. وفي الوقت نفسه، يجري حاليا، وفقا لاستراتيجية تقديم الدعم الميداني على الصعيد العالمي، تجريب تقديم خدمات مشتركة لعمليات السلام في الميدان مما يمكن أن يسفر عن دروس قيّمة تعود بالفائدة على بقية الأمانة العامة.
	69 - وتعزيزا للشفافية والمساءلة في استخدام الموارد العالمية وتمكينا للدول الأعضاء من الحصول على معلومات أفضل بشأن عمليات الرصد وصنع القرار، نفذنا المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في 1 تموز/يوليه 2013 في عمليات حفظ السلام. وستكون هذه المعايير أساسا للبيانات المالية لعمليات حفظ السلام للفترة المالية 2013-2014، ولبقية الأمانة العامة ابتداء من عام 2014.
	70 - ونعمل، على نطاق المنظمة، على إيجاد السبل الكفيلة بتحقيق الاستفادة القصوى من إمكانيات تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، سواء في عملنا الفني أو نظمنا الإدارية والتنظيمية، التي يشار إليها في مجموعها باسم ”الأمانة العامة الرقمية“. ونستفيد من التكنولوجيات الميسورة التكلفة الناشئة في تسهيل تبادل المعلومات والتعاون والاتصالات الداخلية. وتعد منابر وسائط التواصل الاجتماعي من الأدوات الفعالة من حيث التكلفة في توسيع نطاق الجمهور الذي نصل إليه وقد أصبح لدينا الآن الملايين من متابعي منابرنا الرئيسية بجميع اللغات الرسمية للأمم المتحدة. وأُحرز أيضا تقدم كبير في النشر الرقمي لمنتجات الأمم المتحدة المعرفية. 
	71 - ونظرا لاعتماد المنظمة المتزايد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فإنني مدرك لقابليتنا للتعرض للهجمات الحاسوبية. وقد عززت المنظمة أمنها فيما يتعلق بالمعلومات والنظم لكن علينا أن نفعل المزيد. وإني ملتزم بضمان توفير الحماية المناسبة لسرية وسلامة وتوافر المعلومات في المنظمة، وللنظم المستخدمة في تخزين تلك المعلومات ومعالجتها ونقلها.
	72 - وأدى المخطط العام لتجديد مباني المقر أيضا إلى تحديث الطريقة التي نعمل بها، حيث أتاح أماكن عمل مفتوحة وعصرية للموظفين وأعضاء الوفود العاملين في مبنيي الأمانة العامة والمؤتمرات اللذين تم تجديدهما. وتشجع أجواء المكاتب المفتوحة والتكنولوجيات الجديدة المتاحة على الاتصال والتعاون فيما بين الموظفين مع الحد من انبعاثات الكربون من خلال خفض استهلاك الطاقة. ونقوم أيضا، بناء على طلب الجمعية العامة، بدراسة احتياجات المنظمة إلى أماكن عمل في المدى الطويل في مدينة نيويورك.
	73 - وفي عام 2012، واصلت الأمم المتحدة تعزيز نظامها لإدارة الأمن من أجل تمكين المنظمة من تنفيذ برامجها وأنشطتها في شتى المناطق، بما في ذلك المناطق المعرضة لمخاطر أمنية شديدة. ويتطلب ذلك تعزيز قدرة المنظمة على الاستجابة للأزمات، وإعادة هيكلة التدريب على إدارة الأمن، وتحديث الأدوات الإعلامية المتعلقة بالتهديدات الأمنية وتحليل المخاطر، ووضع سياسات عملية ومبادئ توجيهية وتعزيز التعاون مع الحكومات المضيفة، وكذلك مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية.
	الشراكة

	74 - نظرا لتزايد عدد الولايات الموكلة إلينا وتزايد تعقيدها، ثمة حاجة إلى توسيع قاعدة مواردنا البشرية والتشغيلية والمالية. وقد حدث توسع هائل في القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية والمجتمع المدني، من حيث الحجم والتطور والمدى العالمي، لا سيما في البلدان النامية. ويجب علينا أن نجد السبل الكفيلة باستخدام أداة الشراكة استخداما أكبر وأكثر فعالية، على نحو يساعدنا في تحقيق أهدافنا والاضطلاع بولاياتنا. وإذ ننظر في سبل التعجيل بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وإذ نعمل على وضع إطار للتصدي لتحديات التنمية العالمية في المستقبل، من الضروري أن تواكب طموحاتنا طرق ملموسة تقودنا إلى هناك. ولهذا السبب قدمت إلى الجمعية العامة اقتراحي بشأن مرفق جديد للشراكة من أجل زيادة المساءلة والاتساق والكفاءة وتوسيع النطاق، وإيجاد بيئة تمكينية أكثر دعما لأنشطة الشراكة التي تضطلع بها الأمم المتحدة. وتعزيز قدرة المنظمة على الشراكة الاستراتيجية يمكن أن يكفل المحافظة على جدوى الأمم المتحدة في وقت يتزايد فيه نشاط مؤسسات قطاع الأعمال والمؤسسات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني وتتزايد مواردها وحيويتها في مجال المنافع العامة العالمية.
	75 - وخلال العام المنصرم، استخدمنا باستمرار مبادرات للشراكة المتعددة الأطراف لتحقيق الأهداف الرئيسية. وتشمل هذه المبادرات ”كل امرأة، وكل طفل“ و ”الطاقة المستدامة للجميع“. فمبادرتا مبادئ تمكين المرأة والحرص على المناخ هما أكبر منتديات العمل العالمية لاتخاذ إجراءات بشأن هذه المسائل. وتشمل هاتان المبادرتان جهات معنية من جميع القطاعات ذات الصلة وتستخدمان المزايا النسبية والاختصاصات الأساسية لكل منها من أجل التحفيز على تغيرات واسعة النطاق في السلوك، وتحقيق قدر أكبر من التأثير على نطاق أوسع، لأن الفوائد تتراكم بوجه عام. والشراكاتُ من هذا القبيل مكملة للمساعدةَ الإنمائية التقليدية وبرهنت على قدرتها على تحفيز الزيادة في كل من المساعدة الإنمائية الرسمية والتدفقات المالية غير التقليدية. ومع ذلك، فإن المهمة التي تنتظرنا هى تجاوز النظر في التدفقات المالية وحدها، واعتماد رؤية تشمل طائفة من المساهمات، مثل الابتكار، والتكنولوجيا، والبحوث، وزيادة القدرات البشرية، وغير ذلك، من أجل إحراز تقدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتقديم نموذج لتحقيق خطة التنمية لما بعد عام 2015. 
	76 - وظل الاتفاق العالمي مبادرة قوية لمواطنة الشركات، بحيث التزمت أكثر من 500 7 شركة في 140 بلدا بموجبه بالمبادئ العالمية، مما ينطوي على إمكانية الإسهام إسهاما كبيرا في تحقيق أهداف الأمم المتحدة، لا سيما تلك المتصلة بخطة التنمية العالمية لما بعد عام 2015.
	الفصل الرابع
	الخلاصة
	77 - لقد قدمت في تقريري سردا للتقدم الذي حققته المنظمة خلال العام الماضي في الوفاء بالأولويات الثماني للمنظمة التي حددتها الدول الأعضاء، مع التكيف باستمرار مع عالم دائم التغير والتطلع إلى خطة ما بعد عام 2015 التي تلبي احتياجات الناس وكوكبنا. وسأواصل الاضطلاع بدوري في إدارة الجهود الرامية إلى تحقيق الولايات الموكولة إلينا حاليا مع توقع ولايات أخرى يمكن أن تستجد والاستعداد لها. وأعوّل على الدول الأعضاء أن تفعل الشيء نفسه، وأتطلع إلى العمل معها تحقيقا لتلك الغاية.
	المرفق
	الأهداف والغايات والمؤشرات الإنمائية للألفية في عام 2013: الجداول الإحصائية 
	الهدف 1
	القضاء على الفقر المدقع والجوع 
	الغاية 1 - ألف 
	تخفيض نسبة السكان الذين يقل دخلهم اليومي عن دولار واحد إلى النصف في الفترة ما بين عامي 1990 و 2015 
	المؤشر 1-1
	نسبة السكان الذين يقل دخلهم اليومي عن 1.25 دولار حسب تعادل القوة الشرائية(أ) و (ب) 

	(النسبة المئوية)
	1990
	1999
	2005
	2010
	المناطق النامية 
	46,7
	36,5
	26,9
	22,0
	شمال أفريقيا
	5,2
	5,0
	2,6
	1,4
	أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
	56,5
	57,9
	52,3
	48,4
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
	12,2
	11,9
	8,7
	5,5
	منطقة البحر الكاريبي
	24,9
	27,0
	29,1
	28,1
	أمريكا اللاتينية
	11,7
	11,2
	7,8
	4,5
	شرق آسيا
	60,2
	35,6
	16,3
	11,6
	جنوب آسيا
	51,5
	43,1
	37,7
	29,7
	جنوب آسيا باستثناء الهند
	52,0
	36,3
	29,3
	21,5
	جنوب شرق آسيا
	45,3
	35,5
	19,0
	14,3
	غرب آسيا
	5,1
	5,0
	4,6
	3,6
	أوقيانوسيا
	42,0
	34,4
	43,1
	35,0
	القوقاز ووسط آسيا
	9,8
	19,5
	7,2
	3,5
	أقل البلدان نموا
	64,6
	61,3
	53,4
	46,2
	البلدان النامية غير الساحلية
	53,2
	52,2
	40,9
	33,0
	الدول الجزرية الصغيرة النامية
	29,6
	29,5
	32,0
	29,4
	(أ) باستثناء الاقتصادات المرتفعة الدخل، كما يحددها البنك الدولي. 
	(ب) تقديرات للبنك الدولي، في نيسان/أبريل 2013. 
	المؤشر 1-2 
	نسبة فجوة الفقر(أ) و (ب)
	(النسبة المئوية)
	1990
	1999
	2010
	المناطق النامية
	16,1
	11,9
	6,8
	شمال أفريقيا
	0,8
	0,9
	0,3
	أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
	25,3
	25,9
	21,0
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
	5,4
	5,6
	2,9
	منطقة البحر الكاريبي
	10,9
	13,5
	14,9
	أمريكا اللاتينية
	5,1
	5,2
	2,4
	شرق آسيا
	20,7
	11,1
	2,8
	جنوب آسيا
	15,4
	11,7
	6,8
	جنوب آسيا باستثناء الهند
	17,7
	10,6
	4,9
	جنوب شرق آسيا
	14,4
	9,6
	2,7
	غرب آسيا
	1,1
	1,0
	0,9
	أوقيانوسيا
	16,1
	11,9
	12,4
	القوقاز ووسط آسيا
	3,0
	5,4
	0,9
	أقل البلدان نموا
	27,0
	25,6
	17,8
	البلدان النامية غير الساحلية
	23,5
	20,6
	11,2
	الدول الجزرية الصغيرة النامية
	12,6
	13,1
	13,5
	(أ) يقاس حجم الفقر بنسبة فجوة الفقر وهي الدخل اليومي الذي يبلغ 1.25 دولار (حسب تعادل القوة الشرائية في عام 2005). وفجوة الفقر، معبرا عنها كنسبة مئوية، هي حاصل ضرب نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر في الفرق بين خط الفقر ومتوسط دخل السكان الذين يعيشون دون خط الفقر. 
	(ب) باستثناء الاقتصادات المرتفعة الدخل، كما يحددها البنك الدولي. 
	المؤشر 1-3 
	حصة الخمس الأفقر من السكان في الاستهلاك القومي

	(النسبة المئوية)
	لا تتوافر أي بيانات عالمية أو إقليمية. 
	الغاية 1 - باء
	توفير العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، بمن فيهم النساء والشباب
	المؤشر 1-4 
	معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لكل شخص عامل 
	(أ) معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي لكل شخص عامل 

	(النسبة المئوية) 
	2001
	2012(أ)
	العالم
	0,8
	1,9
	المناطق النامية
	1,4
	3,8
	شمال أفريقيا
	1,2
	1,7
	أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
	0,8
	1,5
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
	1,4-
	1,4
	منطقة البحر الكاريبي
	0,7-
	1,9
	أمريكا اللاتينية
	1,5-
	1,3
	شرق آسيا
	6,0
	6,5
	شرق آسيا باستثناء الصين
	1,8
	1,8
	جنوب آسيا
	1,4
	2,0
	جنوب آسيا باستثناء الهند
	0,4
	0,6-
	جنوب شرق آسيا
	1,0
	3,5
	غرب آسيا
	3,0-
	1,5
	أوقيانوسيا
	3,2-
	4,1
	القوقاز ووسط آسيا
	7,5
	3,8
	المناطق المتقدمة النمو
	1,5
	1,1
	أقل البلدان نموا
	3,1
	1,6
	البلدان النامية غير الساحلية
	3,7
	2,4
	الدول الجزرية الصغيرة النامية
	2,1-
	1,3
	(أ) تقديرات أولية. 
	(ب) الناتج المحلي الإجمالي لكل شخص عامل

	(بدولارات الولايات المتحدة بسعرها في عام 2005 (حسب تعادل القوة الشرائية))
	1991
	2001
	2012(أ)
	العالم
	16 142
	18 489
	23 119
	المناطق النامية
	6 393
	8 336
	13 526
	شمال أفريقيا
	17 454
	18 141
	23 312
	أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
	4 627
	4 481
	5 603
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
	20 286
	20 627
	23 686
	منطقة البحر الكاريبي
	17 765
	19 805
	21 976
	أمريكا اللاتينية
	20 485
	20 686
	23 799
	شرق آسيا
	3 144
	6 488
	15 356
	شرق آسيا باستثناء الصين
	20 302
	29 215
	41 504
	جنوب آسيا
	4 123
	5 361
	8 901
	جنوب آسيا باستثناء الهند
	6 664
	7 195
	9 106
	جنوب شرق آسيا
	5 686
	7 130
	10 366
	غرب آسيا
	31 390
	36 076
	42 018
	أوقيانوسيا
	5 252
	5 279
	6 302
	القوقاز ووسط آسيا
	10 317
	7 358
	14 107
	المناطق المتقدمة النمو
	48 339
	57 081
	64 967
	أقل البلدان نموا
	2 009
	2 272
	3 266
	البلدان النامية غير الساحلية
	4 326
	3 654
	5 430
	الدول الجزرية الصغيرة النامية
	18 323
	22 003
	27 218
	(أ) بيانات أولية.
	المؤشر 1-5
	نسبة العاملين إلى عدد السكان
	(أ) المجموع

	(النسبة المئوية)
	1991
	2000
	2007
	2012(أ)
	العالم
	62,2
	61,2
	61,3
	60,3
	المناطق النامية
	64,1
	62,8
	62,5
	61,6
	شمال أفريقيا
	41,6
	40,6
	42,8
	42,7
	أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
	63,0
	63,0
	64,1
	64,3
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
	56,2
	58,5
	60,9
	61,9
	شرق آسيا
	74,5
	72,9
	71,6
	70,1
	جنوب آسيا
	58,1
	56,3
	56,3
	54,2
	جنوب شرق آسيا
	68,1
	66,9
	66,2
	67,0
	غرب آسيا
	47,6
	44,4
	43,2
	45,3
	أوقيانوسيا
	66,7
	67,2
	68,3
	68,2
	القوقاز ووسط آسيا
	56,5
	56,6
	57,3
	58,9
	المناطق المتقدمة النمو
	56,6
	55,8
	56,8
	55,1
	أقل البلدان نموا
	70,1
	69,1
	69,5
	69,4
	البلدان النامية غير الساحلية
	66,8
	66,8
	68,2
	68,7
	الدول الجزرية الصغيرة النامية
	54,7
	55,4
	57,4
	57,9
	(أ) بيانات أولية.
	(ب) الرجال والنساء والشباب، 2012(أ)

	(النسبة المئوية)
	الرجال
	النساء
	الشباب
	العالم
	72,7
	47,9
	42,4
	المناطق النامية
	75,3
	47,7
	43,1
	شمال أفريقيا
	67,9
	18,1
	23,5
	أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
	70,9
	57,8
	46,5
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
	75,1
	49,4
	45,4
	شرق آسيا
	75,6
	64,3
	54,5
	جنوب آسيا
	77,8
	29,5
	36,3
	جنوب شرق آسيا
	78,5
	55,9
	45,4
	غرب آسيا
	67,9
	20,4
	25,3
	أوقيانوسيا
	72,7
	63,5
	51,3
	القوقاز ووسط آسيا
	68,2
	50,3
	36,8
	المناطق المتقدمة النمو
	61,9
	48,8
	38,0
	أقل البلدان نموا
	78,0
	61,0
	53,0
	البلدان النامية غير الساحلية
	77,2
	60,5
	54,6
	الدول الجزرية الصغيرة النامية
	68,4
	47,6
	37,2
	(أ) بيانات أولية.
	المؤشر 1-6
	نسبة العاملين الذين يقل دخلهم اليومي عن 1.25 دولار (حسب تعادل القوة الشرائية)
	(أ) مجموع عدد العاملين الذين يقل دخلهم اليومي عن 1.25 دولار (حسب تعادل القوة الشرائية)

	(بالملايين)
	1991
	2000
	2012(أ)
	العالم
	834,5
	695,3
	383,8
	المناطق النامية
	834,0
	694,1
	383,8
	شمال أفريقيا
	1,3
	0,9
	0,4
	أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
	100,5
	132,0
	132,2
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
	13,2
	16,1
	9,6
	شرق آسيا
	401,1
	232,2
	46,3
	جنوب آسيا
	220,6
	224,7
	156,0
	جنوب شرق آسيا
	92,6 
	80,7
	34,6
	غرب آسيا
	0,9
	0,6
	1,0
	أوقيانوسيا
	0,9
	1,0
	1,0
	القوقاز ووسط آسيا
	3,0
	6,0
	2,8
	المناطق المتقدمة النمو
	0,5
	1,1
	0,02
	أقل البلدان نموا
	134,3
	159,4
	138,3
	البلدان النامية غير الساحلية
	50,9
	62,7
	47,4
	الدول الجزرية الصغيرة النامية
	3,0
	3,2
	3,2
	(أ) بيانات أولية.
	(ب) النسبة من مجموع العاملين

	(النسبة المئوية)
	1991
	2000
	2012(أ)
	العالم
	36,9
	26,6
	12,3
	المناطق النامية
	48,2
	33,7
	15,1
	شمال أفريقيا
	4,2
	2,5
	0,8
	أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
	55,0
	55,9
	39,6
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
	8,1
	7,8
	3,5
	شرق آسيا
	60,4
	31,7
	5,7
	جنوب آسيا
	51,1
	42,6
	23,6
	جنوب شرق آسيا
	47,0
	33,7
	11,5
	غرب آسيا
	2,4
	1,3
	1,6
	أوقيانوسيا
	42,2
	36,9
	26,0
	القوقاز ووسط آسيا
	12,4
	22,4
	8,3
	المناطق المتقدمة النمو
	0,1
	0,2
	0,0
	أقل البلدان نموا
	65,9
	61,1
	37,9
	البلدان النامية غير الساحلية
	49,8
	49,3
	26,4
	الدول الجزرية الصغيرة النامية
	17,9
	15,8
	12,6
	(أ) بيانات أولية.
	المؤشر 1-7
	نسبة العاملين لحسابهم الخاص والعاملين من أفراد الأسرة المساهمين في نفقاتها في مجموع العاملين
	(أ) كلا الجنسين

	(النسبة المئوية)
	1991
	2000
	2010
	2012(أ)
	العالم
	54,6
	53,1
	50,2
	49,2
	المناطق النامية
	67,7
	64,3
	59,6
	58,2
	شمال أفريقيا
	37,5
	32,6
	34,8
	34,3
	أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
	83,1
	81,7
	77,6
	76,8
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
	34,9
	35,8
	31,9
	31,5
	شرق آسيا
	66,9
	58,9
	51,6
	49,3
	جنوب آسيا
	80,0
	80,2
	77,3
	75,6
	جنوب شرق آسيا
	68,2
	65,1
	61,8
	60,9
	غرب آسيا
	43,4
	34,7
	24,8
	24,1
	أوقيانوسيا
	74,6
	73,4
	76,9
	76,5
	القوقاز ووسط آسيا
	44,7
	53,2
	41,0
	39,6
	المناطق المتقدمة النمو
	11,3
	11,3
	10,4
	10,1
	أقل البلدان نموا
	86,6
	85,9
	81,9
	81,2
	البلدان النامية غير الساحلية
	74,3
	77,0
	72,4
	71,9
	الدول الجزرية الصغيرة النامية
	32,3
	34,8
	36,3
	36,4
	(أ) تقديرات أولية.
	(ب) الرجال

	(النسبة المئوية)
	1991
	2000
	2010
	2012(أ)
	العالم
	52,2
	51,3
	49,3
	48,4
	المناطق النامية
	63,5
	60,9
	57,1
	56,0
	شمال أفريقيا
	33,4
	29,1
	30,5
	30,1
	أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
	78,3
	76,3
	70,8
	70,0
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
	34,3
	35,3
	31,7
	31,3
	شرق آسيا
	61,0
	53,9
	48,2
	46,4
	جنوب آسيا
	76,8
	77,3
	75,2
	73,6
	جنوب شرق آسيا
	63,7
	61,3
	58,8
	58,0
	غرب آسيا
	36,3
	29,5
	21,0
	20,5
	أوقيانوسيا
	69,2
	67,4
	70,8
	70,4
	القوقاز ووسط آسيا
	47,3
	52,5
	39,7
	38,4
	المناطق المتقدمة النمو
	11,5
	11,7
	11,5
	11,2
	أقل البلدان نموا
	83,3
	81,8
	76,7
	76,0
	البلدان النامية غير الساحلية
	71,4
	73,2
	67,9
	66,4
	الدول الجزرية الصغيرة النامية
	32,1
	35,6
	37,5
	37,7
	(أ) تقديرات أولية.
	(ج) النساء

	(النسبة المئوية)
	1991
	2000
	2010
	2012(أ)
	العالم
	58,2
	55,8
	51,5
	50,4
	المناطق النامية
	74,6
	69,8
	63,5
	61,8
	شمال أفريقيا
	54,7
	46,7
	50,4
	49,5
	أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
	89,5
	88,4
	85,9
	85,1
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
	36,0
	36,7
	32,4
	31,9
	شرق آسيا
	74,1
	65,0
	55,7
	52,9
	جنوب آسيا
	88,4
	87,7
	83,2
	81,2
	جنوب شرق آسيا
	74,2
	70,4
	66,0
	64,8
	غرب آسيا
	67,8
	54,2
	39,6
	37,2
	أوقيانوسيا
	81,3
	80,4
	84,0
	83,6
	القوقاز ووسط آسيا
	41,3
	54,1
	42,6
	41,1
	المناطق المتقدمة النمو
	10,9
	10,7
	9,1
	8,8
	أقل البلدان نموا
	90,8
	91,2
	88,5
	87,9
	البلدان النامية غير الساحلية
	78,1
	81,8
	78,0
	76,8
	الدول الجزرية الصغيرة النامية
	32,6
	33,5
	34,6
	34,5
	(أ) تقديرات أولية.
	الغاية 1 - جيم
	تخفيض نسبة الأشخاص الذين يعانون من الجوع إلى النصف في الفترة ما بين عامي 1990 و 2015
	المؤشر 1-8
	نسبة ناقصي الوزن بين الأطفال دون سن الخامسة(أ) و (ب)
	(أ) المجموع

	(النسبة المئوية)
	1990
	2011
	المناطق النامية
	25
	16
	شمال أفريقيا
	10
	5
	أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
	29
	21
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
	7
	3
	شرق آسيا
	15
	3
	جنوب آسيا
	50
	31
	جنوب شرق آسيا
	31
	17
	غرب آسيا
	15
	5
	أوقيانوسيا
	19
	14
	القوقاز ووسط آسيا
	14
	4
	المناطق المتقدمة النمو
	1
	2
	(ب) حسب الجنس، في الفترة 2006-2010(ج)

	(النسبة المئوية)
	الذكور
	الإناث
	نسبة الذكور إلى الإناث
	المناطق النامية(د)
	28
	27
	1,04
	شمال أفريقيا
	6
	4
	1,50
	أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
	23
	19
	1,21
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
	5
	4
	1,25
	شرق آسيا
	-
	-
	-
	جنوب آسيا
	41
	42
	0,95
	جنوب شرق آسيا
	-
	-
	-
	غرب آسيا
	-
	-
	-
	أوقيانوسيا
	-
	-
	-
	القوقاز ووسط آسيا
	6
	5
	1,20
	(ج) حسب مكان الإقامة، في الفترة 2006-2010(ج)

	(النسبة المئوية)
	الريف
	الحضر
	المناطق النامية(د)
	شمال أفريقيا
	أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
	شرق آسيا
	جنوب آسيا
	جنوب شرق آسيا
	غرب آسيا
	أوقيانوسيا
	القوقاز ووسط آسيا
	(د) حسب درجة غنى الأسر المعيشية، في الفترة 2006-2010(ج)

	(النسبة المئوية)
	الخمس الأفقر
	الخمس الأغنى
	المناطق النامية(د)
	38
	14
	شمال أفريقيا
	7
	4
	أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
	28
	11
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
	-
	-
	شرق آسيا
	-
	-
	جنوب آسيا
	55
	20
	جنوب شرق آسيا
	-
	-
	غرب آسيا
	-
	-
	أوقيانوسيا
	-
	-
	القوقاز ووسط آسيا
	7
	4
	(أ) تُقدر نسبة الأطفال ناقصي الوزن وفقا لمعايير نمو الطفل التي وضعتها منظمة الصحة العالمية. وقد شرعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومنظمة الصحة العالمية في تنفيذ عملية ترمي إلى مواءمة بيانات قياس الإنسان المستخدمة في حساب المعدلات الإقليمية والعالمية لهذه القياسات وتقديرها وفي تحليل الاتجاهات.
	(ب) نظرا لتباين البيانات المصدرية واختلاف منهجية التقدير، فإن هذه التقديرات غير قابلة للمقارنة مع المتوسطات التي نُشرت في الطبعات السابقة من هذا التقرير.
	(ج) حُسبت البيانات استنادا إلى أحدث الدراسات الاستقصائية التي أجريت أثناء الفترة المحددة.
	(د) باستثناء الصين.
	المؤشر 1-9
	نسبة السكان الذين لا يحصلون على الحد الأدنى من السعرات الحرارية

	(النسبة المئوية)
	1990-1992
	1999-2001
	2007-2009
	2010-2012
	العالم
	18,6
	15,0
	12,9
	12,5
	المناطق النامية
	23,2
	18,3
	15,5
	14,9
	شمال أفريقيا
	 3,8
	3,3 
	2,7
	2,7
	أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
	32,2
	30,0
	26,5
	26,8
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
	14,6
	11,6
	8,7
	8,3
	منطقة البحر الكاريبي
	28,5
	21,4
	18,6
	17,8
	أمريكا اللاتينية
	13,6
	11,0
	8,1
	7,7
	شرق آسيا
	20,8
	14,4
	11,8
	11,5
	شرق آسيا باستثناء الصين
	10,4
	14,0
	14,5
	11,7
	جنوب آسيا
	26,8
	21,2
	18,8
	17,6
	جنوب آسيا باستثناء الهند
	26,4
	21,0
	18,1
	17,8
	جنوب شرق آسيا
	29,6
	20,0
	13,2
	10,9
	غرب آسيا
	6,6
	8,0
	9,4
	10,1
	أوقيانوسيا
	13,6
	15,5
	11,9
	12,1
	القوقاز ووسط آسيا
	13,9
	15,8
	9,2
	7,4
	المناطق المتقدمة النمو
	1,8 
	 1,5
	1,2
	1,3
	أقل البلدان نموا
	37,3
	34,6
	30,5
	30,6
	البلدان النامية غير الساحلية
	34,7
	34,4
	28,1
	27,1
	الدول الجزرية الصغيرة النامية
	25,4
	20,3
	17,4
	16,9
	الهدف 2
	تحقيق تعميم التعليم الابتدائي
	الغاية 2 - ألف
	كفالة أن يتمكن الأطفال في كل مكان، سواء الذكور أو الإناث منهم، من إتمام مرحلة التعليم الابتدائي بحلول عام 2015
	المؤشر 2-1
	صافي نسبة القيد في التعليم الابتدائي 
	(أ) المجموع

	(النسبة المئوية)
	1990
	2000
	2005
	2011
	العالم
	81,9
	84,5
	89,2
	91,2
	المناطق النامية
	79,6
	82,8
	88,2
	90,5
	شمال أفريقيا
	79,6
	89,5
	95,1
	97,3
	أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
	52,6
	60,2
	70,7
	77,2
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
	87,6
	94,2
	95,7
	95,3
	منطقة البحر الكاريبي
	76,5
	81,6
	79,7
	81,4
	أمريكا اللاتينية
	88,6
	95,2
	97,0
	96,4
	شرق آسيا
	97,0
	96,4
	96,4
	98,0
	شرق آسيا باستثناء الصين
	97,2
	96,9
	96,8
	97,6
	جنوب آسيا
	74,2
	78,4
	90,2
	93,0
	جنوب آسيا باستثناء الهند
	66,2
	67,1
	76,8
	79,2
	جنوب شرق آسيا
	93,0
	92,7
	92,9
	95,6
	غرب آسيا
	83,1
	85,9
	90,1
	92,1
	أوقيانوسيا
	69,5
	-
	-
	-
	غرب ووسط آسيا
	-
	94,6
	94,5
	94,5
	المناطق المتقدمة النمو
	95,9
	97,3
	96,7
	97,3
	أقل البلدان نموا
	52,7
	59,1
	72,8
	80,8
	البلدان النامية غير الساحلية
	55,5
	64,1
	72,8
	82,6
	الدول الجزرية الصغيرة النامية
	76,5
	81,2
	78,7
	80,1
	(ب) حسب نوع الجنس

	(النسبة المئوية)
	1990
	2000
	2011
	الذكور
	الإناث
	الذكور
	الإناث
	الذكور
	الإناث
	العالم
	86,2
	77,5
	87,4
	81,5
	92,1
	90,3
	المناطق النامية
	84,6
	74,5
	86,1
	79,3
	91,5
	89,4
	شمال أفريقيا
	87,9
	71,0
	92,4
	86,5
	99,1
	95,4
	أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
	58,0
	47,2
	64,2
	56,2
	79,2
	75,2
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
	88,8
	86,4
	94,8
	93,5
	94,9
	95,6
	منطقة البحر الكاريبي
	76,1
	77,0
	81,3
	81,9
	81,6
	81,3
	أمريكا اللاتينية
	89,9
	87,2
	96,0
	94,5
	96,0
	96,8
	شرق آسيا
	99,8
	94,1
	96,3
	96,6
	97,9
	98,0
	شرق آسيا باستثناء الصين
	96,9
	97,6
	96,9
	97,0
	97,5
	97,7
	جنوب آسيا
	82,8
	65,1
	85,0
	71,3
	94,1
	91,6
	جنوب آسيا باستثناء الهند
	74,7
	57,4
	72,7
	61,2
	82,7
	75,5
	جنوب شرق آسيا
	94,2
	91,6
	93,7
	91,7
	95,1
	96,1
	غرب آسيا
	87,6
	78,4
	90,8
	80,7
	94,5
	89,6
	أوقيانوسيا
	73,5
	65,2
	-
	-
	-
	-
	القوقاز ووسط آسيا
	-
	-
	95,0
	94,2
	95,1
	93,9
	المناطق المتقدمة النمو
	96,0
	95,9
	97,3
	97,2
	97,1
	97,5
	أقل البلدان نموا
	59,0
	46,3
	62,8
	55,4
	82,6
	78,8
	البلدان النامية غير الساحلية
	62,9
	48,0
	69,1
	59,0
	85,7
	79,4
	الدول الجزرية الصغيرة النامية
	77,1
	75,8
	81,9
	80,5
	81,1
	79,0
	(أ) يُعرف بأنه عدد التلاميذ البالغين سن الدراسة المفترضة للتعليم الابتدائي المقيدين في المدارس الابتدائية أو الثانوية، ويعبَّر عنه كنسبة مئوية من مجموع السكان المنتمين إلى تلك الفئة العمرية. 
	المؤشر 2-2
	نسبة التلاميذ الذين يبدأون الصف الأول ويصلون إلى الصف النهائي من التعليم الابتدائي(أ)(ب)
	(أ) المجموع

	1990(ب)
	2000(ب)
	2011(ب)
	العالم
	80,5
	82,4
	90,6
	المناطق النامية
	77,6
	80,2
	89,4
	شمال أفريقيا
	73,1
	84,3
	95,6
	أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
	52,2
	53,6
	69,2
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
	83,5
	97,0
	101,5
	منطقة البحر الكاريبي
	72,7
	76,7
	77,7
	أمريكا اللاتينية
	84,2
	98,6
	103,2
	شرق آسيا
	107,8
	100,2
	-
	شرق آسيا باستثناء الصين
	95,2
	98,1
	99,7
	جنوب آسيا
	63,0
	68,3
	-
	جنوب آسيا باستثناء الهند
	56,3
	61,2
	68,2
	جنوب شرق آسيا
	85,5
	90,8
	100,5
	غرب آسيا
	78,8
	80,2
	89,2
	أوقيانوسيا
	58,3
	65,1
	-
	القوقاز ووسط آسيا
	-
	96,6
	100,2
	المناطق المتقدمة النمو
	97,2
	97,2
	99,9
	أقل البلدان نموا
	40,8
	45,8
	63,7
	البلدان النامية غير الساحلية
	53,0
	54,7
	66,1
	الدول الجزرية الصغيرة النامية
	71,0
	75,8
	76,8
	(ب) حسب نوع الجنس

	1990(ب)
	2000(ب)
	2011(ب)
	الذكور
	الإناث
	الذكور
	الإناث
	الذكور
	الإناث
	العالم
	84,6
	76,2
	85,2
	79,4
	91,3
	89,8
	المناطق النامية
	82,5
	72,4
	83,4
	76,8
	90,3
	88,4
	شمال أفريقيا
	81,7
	64,1
	87,6
	80,8
	96,8
	94,4
	أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 
	57,6
	46,6
	58,4
	48,7
	72,6
	65,8
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
	81,3
	85,8
	95,3
	98,8
	100,0
	103,1
	منطقة البحر الكاريبي
	71,5
	74,0
	75,8
	77,6
	77,8
	77,7
	أمريكا اللاتينية
	82,0
	86,6
	96,8
	100,4
	101,6
	104,9
	شرق آسيا
	-
	-
	100,3
	100,2
	-
	-
	شرق آسيا باستثناء الصين
	95,2
	95,2
	98,2
	98,0
	99,9
	99,6
	جنوب آسيا
	72,8
	52,5
	75,1
	61,0
	-
	-
	جنوب آسيا باستثناء الهند
	63,2
	49,0
	66,2
	55,9
	71,8
	64,4
	جنوب شرق آسيا
	86,1
	84,8
	91,1
	90,5
	99,8
	101,2
	غرب آسيا
	85,1
	72,3
	85,7
	74,5
	92,4
	85,8
	أوقيانوسيا
	62,1
	54,3
	69,0
	61,0
	-
	-
	القوقاز ووسط آسيا
	-
	-
	94,5
	92,8
	100,9
	99,4
	المناطق المتقدمة النمو
	-
	-
	97,2
	97,2
	99,6
	100,3
	أقل البلدان نموا
	47,3
	34,2
	50,4
	41,0
	66,3
	61,0
	البلدان النامية غير الساحلية
	58,0
	47,9
	60,0
	49,4
	69,6
	62,5
	الدول الجزرية الصغيرة النامية
	71,0
	71,1
	76,0
	75,6
	77,8
	75,9
	(أ) نظرا لعدم وجود متوسطات إقليمية للمؤشر الرسمي، يعرض الجدول إجمالي عدد المقيدين في الصف النهائي من التعليم الابتدائي الذي يعادل ”مجموع عدد الملتحقين الجدد بالصف النهائي من التعليم الابتدائي، بصرف النظر عن السن، معبرا عنه كنسبة مئوية من السكان الذين بلغوا السن المفترضة للالتحاق بالصف النهائي“ (Global Education Digest 2009: مقارنة إحصاءات التعليم في العالم، مونتريال، كندا، معهد اليونسكو للإحصاء، 2009)، المرفق باء. وهذا يفسر الأرقام التي تزيد نسبتها على 100 في المائة.
	(ب) تشير معدلات إتمام مرحلة التعليم الابتدائي إلى السنوات الدراسية المنتهية في السنوات المبينة.
	المؤشر 2-3 
	معدل معرفة القراءة والكتابة لدى النساء والرجال الذين تتراوح أعمارهم من 15 إلى 24 سنة
	(أ) المجموع

	(النسبة المئوية للسكان الذين تتراوح أعمارهم من 15 إلى 24 سنة ويستطيعون القراءة والكتابة)
	1990(أ)
	2000(أ)
	2011(أ)
	العالم
	83,4
	87,2
	89,5
	المناطق النامية
	80,2
	85,0
	87,9
	شمال أفريقيا
	67,5
	79,4
	89,2
	أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
	65(ب),5
	68,3
	69,5
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
	93(ب),1
	96,3
	97,1
	منطقة البحر الكاريبي
	-
	-
	89,8
	أمريكا اللاتينية
	93(ب),3
	96,6
	97,6
	شرق آسيا
	94,6
	98,9
	99,6
	شرق آسيا باستثناء الصين
	-
	-
	-
	جنوب آسيا
	59,6
	73,8
	80,7
	جنوب آسيا باستثناء الهند
	53(ب),7
	67,1
	79,7
	جنوب شرق آسيا
	94,5
	96,4
	97,5
	غرب آسيا
	87,7
	91,6
	93,8
	أوقيانوسيا
	-
	74,8
	77,2
	القوقاز ووسط آسيا
	99(ب),8
	99,8
	99,9
	المناطق المتقدمة النمو
	-
	-
	99(ب),6
	أقل البلدان نموا
	55(ب),8
	64,5
	71,2
	البلدان النامية غير الساحلية
	64,3
	68,3
	75,2
	الدول الجزرية الصغيرة النامية
	-
	88,3
	87,8
	(ب) حسب نوع الجنس

	(النسبة المئوية للسكان الذين تتراوح أعمارهم من 15 إلى 24 سنة ويستطيعون القراءة والكتابة)
	1990(أ)
	2000(أ)
	2011(أ)
	الرجال
	النساء
	الرجال
	النساء
	الرجال
	النساء
	العالم
	87,6
	79,1
	90,4
	83,9
	92,2
	86,9
	المناطق النامية 
	85,3
	75,0
	88,8
	81,1
	91,0
	84,9
	شمال أفريقيا
	77,2
	57,3
	85,3
	73,4
	92,8
	85,5
	أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
	72(ب),9
	58(ب),6
	75,1
	61,9
	75,7
	63,8
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
	92(ب),8
	93(ب),4
	95,9
	96,7
	96,8
	97,3
	منطقة البحر الكاريبي
	-
	-
	-
	-
	90,0
	89,7
	أمريكا اللاتينية
	92(ب),9
	93(ب),7
	96,2
	97,0
	97,3
	97,9
	شرق آسيا
	97,1
	91,9
	99,2
	98,6
	99,7
	99,6
	شرق آسيا باستثناء الصين
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	جنوب آسيا
	69,8
	48,7
	81,3
	65,6
	86,8
	74,9
	جنوب آسيا باستثناء الهند
	60(ب),2
	47(ب),1
	73,9
	60,4
	83,0
	76,2
	جنوب شرق آسيا
	95,5
	93,5
	96,6
	96,1
	97,6
	97,4
	غرب آسيا
	93,8
	81,3
	95,5
	87,7
	95,9
	91,6
	أوقيانوسيا
	-
	-
	76,8
	72,6
	74,8
	79,7
	القوقاز ووسط آسيا
	99(ب),8
	99(ب),8
	99,8
	99,9
	99,8
	99,9
	المناطق المتقدمة النمو
	-
	-
	-
	-
	99(ب),6
	99(ب),6
	أقل البلدان نموا
	64(ب),1
	47(ب),6
	71,5
	58,0
	75,9
	66,6
	البلدان النامية غير الساحلية
	70,1
	58,7
	74,7
	62,6
	79,4
	71,3
	الدول الجزرية الصغيرة النامية
	-
	-
	88,8
	87,9
	87,6
	88,0
	(أ) حسبت المعدلات الإقليمية الواردة في هذا الجدول باستخدام المتوسط المرجح لآخر نقطة بيانات متوافرة مسجلة لكل بلد أو إقليم في الفترة المرجعية. واستُخدمت تقديرات معهد اليونسكو للإحصاء بالنسبة للبلدان التي لا تتوافر بيانات عنها.
	(ب) بيانات جزئية نظرا لأن التغطية القطرية غير كاملة (تغطي هذه البيانات نسبة تتراوح من 33 في المائة إلى 60 في المائة من السكان). 
	الهدف 3
	تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
	الغاية 3 - ألف
	إزالة التفاوت بين الجنسين في التعليم الابتدائي والثانوي ويُفضّل أن يكون ذلك بحلول عام 2005، وبالنسبة إلى جميع مراحل التعليم في موعد لا يتجاوز عام 2015 
	المؤشر 3-1
	نسبة الإناث إلى الذكور في مراحل التعليم الابتدائي والثانوي والعالي
	(أ) التعليم الابتدائي(أ)

	1990
	2000
	2011
	العالم
	0,88
	0,92
	0,97
	المناطق النامية
	0,86
	0,92
	0,97
	شمال أفريقيا
	0,82
	0,91
	0,94
	أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
	0,83
	0,85
	0,93
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
	0,99
	0,97
	0,97
	منطقة البحر الكاريبي
	0,98
	0,98
	0,96
	أمريكا اللاتينية
	0,99
	0,97
	0,97
	شرق آسيا
	0,91
	1,02
	1,04
	شرق آسيا باستثناء الصين
	1,00
	0,99
	0,99
	جنوب آسيا
	0,74
	0,84
	0,98
	جنوب آسيا باستثناء الهند
	0,74
	0,83
	0,93
	جنوب شرق آسيا
	0,96
	0,97
	0,99
	غرب آسيا
	0,85
	0,86
	0,93
	أوقيانوسيا
	0,89
	0,90
	-
	القوقاز ووسط آسيا
	0,99
	0,99
	0,98
	المناطق المتقدمة النمو
	1,00
	0,99
	0,99
	أقل البلدان نموا
	0,79
	0,85
	0,94
	البلدان النامية غير الساحلية
	0,82
	0,84
	0,94
	الدول الجزرية الصغيرة النامية
	0,96
	0,96
	0,96
	(ب) التعليم الثانوي(أ)  

	1990
	2000
	2011
	العالم
	0,83
	0,92
	0,97
	المناطق النامية
	0,76
	0,89
	0,96
	شمال أفريقيا
	0,76
	0,95
	0,98
	أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
	0,76
	0,81
	0,83
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
	1,06
	1,07
	1,07
	منطقة البحر الكاريبي
	1,09
	1,06
	1,02
	أمريكا اللاتينية
	1,06
	1,07
	1,07
	شرق آسيا
	0,76
	0,94
	1,04
	شرق آسيا باستثناء الصين
	0,96
	0,99
	0,99
	جنوب آسيا
	0,59
	0,76
	0,92
	جنوب آسيا باستثناء الهند
	0,60
	0,88
	0,93
	جنوب شرق آسيا
	0,90
	0,97
	1,01
	غرب آسيا
	0,66
	0,76
	0,90
	أوقيانوسيا
	0,87
	-
	-
	القوقاز ووسط آسيا
	-
	0,98
	0,97
	المناطق المتقدمة النمو
	1,01
	1,01
	0,99
	أقل البلدان نموا
	0,58
	0,80
	0,86
	البلدان النامية غير الساحلية
	0,87
	0,85
	0,87
	الدول الجزرية الصغيرة النامية
	1,06
	1,04
	1,01
	(ج) التعليم العالي(أ)

	1990
	2000
	2011
	العالم
	0,90
	1,00
	1,08
	المناطق النامية
	0,69
	0,85
	0,98
	شمال أفريقيا
	0,64
	0,82
	1,07
	أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
	0,48
	0,66
	0,61
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
	0,97
	1,18
	1,27
	منطقة البحر الكاريبي
	1,35
	1,42
	-
	أمريكا اللاتينية
	0,93
	1,17
	1,25
	شرق آسيا
	0,49
	0,70
	1,08
	شرق آسيا باستثناء الصين
	0,53
	0,66
	0,80
	جنوب آسيا
	0,49
	0,67
	0,77
	جنوب آسيا باستثناء الهند
	0,39
	0,72
	0,90
	جنوب شرق آسيا
	0,92
	1,03
	1,06
	غرب آسيا
	0,63
	0,76
	0,89
	أوقيانوسيا
	0,61
	0,84
	-
	القوقاز ووسط آسيا
	-
	0,92
	1,06
	المناطق المتقدمة النمو
	1,10
	1,21
	1,29
	أقل البلدان نموا
	0,38
	0,60
	0,62
	البلدان النامية غير الساحلية
	0,85
	0,83
	0,78
	الدول الجزرية الصغيرة النامية
	1,25
	1,34
	1,44
	(أ) باستخدام نسب الالتحاق الإجمالي. 
	المؤشر 3-2
	حصة النساء في العمالة بأجر في القطاع غير الزراعي 

	(النسبة المئوية من العاملين) 
	1990
	2000
	2005
	2011
	العالم
	35,3
	37,6
	38,4
	39,6
	المناطق النامية
	29,1
	31,8
	32,6
	34,2
	شمال أفريقيا
	19,2
	18,9
	18,6
	19,1
	أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
	23,7
	27,8
	29,7
	32,5
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
	38,1
	41,9
	43,1
	44,2
	شرق آسيا
	38,1
	39,7
	40,8
	42,1
	شرق آسيا باستثناء الصين
	15,3
	18,4
	18,0
	18,3
	جنوب آسيا
	13,5
	17,1
	18,1
	19,5
	جنوب آسيا باستثناء الهند
	40,1
	42,3
	43,9
	45,0
	جنوب شرق آسيا
	34,6
	36,9
	36,8
	38,6
	غرب آسيا
	14,9
	16,9
	17,6
	19,1
	أوقيانوسيا
	33,1
	35,6
	35,6
	37,2
	القوقاز ووسط آسيا
	43,1
	43,2
	43,8
	43,9
	المناطق المتقدمة النمو
	44,5
	46,1
	46,8
	47,7
	المؤشر 3-3
	نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية(أ)

	(النسبة المئوية في البرلمانات الأحادية المجلس أو مجالس النواب فقط)
	1990
	2000
	2005
	2013
	العالم
	12,8
	13,6
	15,9
	20,8
	المناطق النامية
	11,9
	12,3
	14,2
	19,5
	شمال أفريقيا
	2,6
	3,3
	8,5
	17,6
	أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
	9,6
	12,6
	14,2
	21,0
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
	11,9
	15,2
	19,0
	24,5
	منطقة البحر الكاريبي
	22,2
	20,6
	26,0
	30,3
	أمريكا اللاتينية
	8,7
	13,2
	16,4
	22,3
	شرق آسيا
	20,2
	19,9
	19,4
	19,8
	شرق آسيا باستثناء الصين
	17,8
	14,6
	17,2
	15,6
	جنوب آسيا
	5,7
	6,8
	8,8
	18,5
	جنوب آسيا باستثناء الهند
	6,0
	5,9
	9,0
	20,4
	جنوب شرق آسيا
	10,4
	12,3
	15,5
	18,0
	غرب آسيا
	4,5
	4,2
	3,9
	12,2
	أوقيانوسيا
	1,2
	3,6
	3,0
	3,0
	القوقاز ووسط آسيا
	-
	7,0
	9,9
	17,7
	المناطق المتقدمة النمو
	16,1
	16,3
	19,8
	23,9
	أقل البلدان نموا
	8,7
	9,9
	13,0
	21,0
	البلدان النامية غير الساحلية
	14,2
	7,8
	13,4
	23,5
	الدول الجزرية الصغيرة النامية
	15,2
	14,0
	17,9
	21,9
	(أ) في 31 كانون الثاني/يناير 2013.
	الهدف 4 
	تخفيض معدل وفيات الأطفال
	الغاية 4 - ألف 
	تخفيض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة بمقدار الثلثين في الفترة ما بين عامي 1990 و 2015 
	المؤشر 4-1
	معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة(أ)

	1990
	2000
	2012
	العالم
	87
	73
	50
	المناطق النامية
	97
	80
	55
	شمال أفريقيا
	77
	45
	23
	أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
	178
	153
	105
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
	53
	34
	18
	شرق آسيا
	48
	35
	14
	شرق آسيا باستثناء الصين
	28
	30
	17
	جنوب آسيا
	116
	88
	59
	جنوب آسيا باستثناء الهند
	119
	87
	58
	جنوب شرق آسيا
	69
	47
	28
	غرب آسيا
	63
	42
	30
	أوقيانوسيا
	73
	61
	49
	القوقاز ووسط آسيا
	76
	61
	41
	المناطق المتقدمة النمو
	15
	10
	6
	أقل البلدان نموا
	171
	136
	95
	(أ) وفيات الأطفال قبل بلوغ سن الخامسة لكل 000 1 مولود حي.
	المؤشر 4-2
	معدل وفيات الرضّع(أ) 

	1990
	2000
	2012
	العالم
	61
	51
	36
	المناطق النامية
	67
	56
	40
	شمال أفريقيا
	59
	37
	20
	أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
	107
	94
	68
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
	42
	28
	15
	شرق آسيا
	38
	29
	12
	شرق آسيا باستثناء الصين
	17
	22
	14
	جنوب آسيا
	83
	65
	46
	جنوب آسيا باستثناء الهند
	88
	66
	46
	جنوب شرق آسيا
	48
	35
	22
	غرب آسيا
	50
	33
	23
	أوقيانوسيا
	54
	47
	38
	القوقاز ووسط آسيا
	62
	51
	35
	المناطق المتقدمة النمو
	12
	8
	5
	أقل البلدان نموا
	107
	86
	63
	(أ) وفيات الأطفال قبل بلوغهم سنة واحدة من العمر لكل 000 1 مولود حي.
	المؤشر 4-3 
	نسبة الأطفال البالغين من العمر سنة واحدة المحصنين ضد الحصبة(أ)

	(النسبة المئوية)
	1990
	2000
	2011
	العالم
	72
	72
	84
	المناطق النامية
	71
	70
	83
	شمال أفريقيا
	84
	93
	96
	أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
	56
	53
	74
	أمريكا اللاتينية
	77
	94
	94
	منطقة البحر الكاريبي
	64
	76
	76
	شرق آسيا
	98
	84
	99
	جنوب آسيا
	57
	58
	77
	جنوب شرق آسيا
	70
	80
	89
	غرب آسيا
	79
	86
	86
	أوقيانوسيا
	70
	67
	64
	القوقاز ووسط آسيا
	-
	93
	95
	المناطق المتقدمة النمو
	84
	92
	92
	(أ) الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 12 إلى 23 شهرا الذين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد للحصبة.
	الهدف 5
	تحسين الصحة النفاسية 
	الغاية 5 - ألف
	تخفيض معدل الوفيات النفاسية بمقدار ثلاثة أرباع في الفترة مابين عامي 1990 و 2015
	المؤشر 5-1 
	معدل الوفيات النفاسية(أ)

	1990
	2000
	2011
	العالم
	400
	320
	210
	المناطق النامية
	440
	350
	240
	شمال أفريقيا
	230
	120
	78
	أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
	850
	740
	500
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
	140
	100
	80
	منطقة البحر الكاريبي
	280
	220
	190
	أمريكا اللاتينية
	130
	96
	72
	شرق آسيا
	120
	61
	37
	شرق آسيا باستثناء الصين
	53
	64
	45
	جنوب آسيا
	590
	400
	220
	جنوب آسيا باستثناء الهند
	590
	410
	240
	جنوب شرق آسيا
	410
	240
	150
	غرب آسيا
	170
	110
	71
	أوقيانوسيا
	320
	260
	200
	القوقاز ووسط آسيا
	71
	62
	46
	المناطق المتقدمة النمو
	26
	17
	16
	(أ) الوفيات النفاسية لكل 000 100 مولود حيّ.
	المؤشر 5-2
	نسبة الولادات التي تجرى تحت إشراف أخصائيين صحيين مدربين

	(النسبة المئوية)
	1990
	2000
	2011
	العالم
	56
	60
	67
	المناطق النامية
	55
	59
	66
	شمال أفريقيا
	47
	69
	82
	أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
	42
	44
	48
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي(أ)
	74
	82
	90
	منطقة البحر الكاريبي
	70
	70
	70
	أمريكا اللاتينية 
	74
	83
	91
	شرق آسيا
	94
	97
	100
	جنوب آسيا
	30
	36
	50
	جنوب آسيا باستثناء الهند
	17
	18
	41
	جنوب شرق آسيا
	42
	65
	75
	غرب آسيا
	59
	67
	74
	أوقيانوسيا
	-
	-
	-
	القوقاز ووسط آسيا
	97
	89
	97
	المناطق المتقدمة النمو
	-
	-
	-
	أقل البلدان نموا
	31
	32
	46
	(أ) تشمل فقط الولادات التي جرت في مؤسسات الرعاية الصحية.
	الغاية 5 - باء 
	تعميم إتاحة خدمات الصحة الإنجابية بحلول عام 2015
	المؤشر 5-3 
	معدل استخدام وسائل منع الحمل(أ) و (ب) 

	(النسبة المئوية للنساء اللائي يستخدمن أية وسيلة من وسائل منع الحمل بين النساء اللائي تتراوح أعمارهن من 15 إلى 49 سنة المتزوجات أو المرتبطات)
	1990
	2000
	2011
	العالم
	55.0
	61.3
	63.2
	المناطق النامية
	51.6
	59.5
	62.1
	شمال أفريقيا
	43.3
	57.7
	62.8
	أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
	12.4
	18.5
	25.1
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
	61.0
	69.8
	72.8
	منطقة البحر الكاريبي
	54.0
	58.7
	60.7
	أمريكا اللاتينية
	61.7
	70.7
	73.7
	شرق آسيا
	78.2
	85.6
	83.6
	شرق آسيا باستثناء الصين
	72.5
	76.0
	75.0
	جنوب آسيا
	39.0
	48.2
	56.2
	جنوب آسيا باستثناء الهند
	30.9
	46.0
	51.9
	جنوب شرق آسيا
	48.3
	57.2
	62.9
	غرب آسيا
	43.5
	50.9
	57.8
	أوقيانوسيا
	28.3
	31.6
	36.9
	القوقاز ووسط آسيا
	49.1
	57.9
	58.3
	المناطق المتقدمة النمو
	68.4
	69.9
	70.1
	أقل البلدان نموا
	15.9
	26.3
	35.9
	البلدان النامية غير الساحلية
	21.9
	28.6
	37.6
	الدول الجزرية الصغيرة النامية
	49.6
	53.1
	55.2
	(أ) تستند المتوسطات إلى البيانات المتوافرة في 10 نيسان/أبريل 2012.
	(ب) تستخدم البيانات المتوافرة قبل عام 1990 في تقدير المتوسطات الإقليمية.
	المؤشر 5-4
	معدل الولادات لدى المراهقات(أ) و (ب)

	(عدد الولادات الحية لكل 000 1 من المراهقات اللائي تتراوح أعمارهن من 15 إلى 19 سنة)
	1990
	2000
	2010
	العالم
	59.3
	51.0
	48.6
	المناطق النامية
	64.3
	55.3
	52.4
	شمال أفريقيا
	43.1
	33.2
	29.2
	أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
	125.4
	121.7
	117.8
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
	90.6
	87.5
	78.9
	منطقة البحر الكاريبي
	79.8
	77.8
	68.4
	أمريكا اللاتينية
	91.5
	88.2
	79.7
	شرق آسيا
	15.3
	5.8
	6.0
	شرق آسيا باستثناء الصين
	4.1
	3.2
	2.3
	جنوب آسيا
	88.4
	58.5
	45.6
	جنوب آسيا باستثناء الهند
	120.8
	75.7
	62.0
	جنوب شرق آسيا
	53.7
	40.4
	43.2
	غرب آسيا
	62.8
	50.5
	48.4
	أوقيانوسيا
	84.0
	64.5
	62.2
	القوقاز ووسط آسيا
	44.4
	28.3
	32.2
	المناطق المتقدمة النمو
	33.8
	25.6
	21.7
	أقل البلدان نموا
	133.2
	119.8
	114.9
	البلدان النامية غير الساحلية
	107.8
	106.5
	97.7
	الدول الجزرية الصغيرة النامية
	77.2
	72.1
	63.6
	(أ) تستند المتوسطات إلى البيانات المتوافرة في 10 نيسان/أبريل 2012.
	(ب) تستخدم البيانات المتوافرة قبل عام 1990 في تقدير المتوسطات الإقليمية.
	المؤشر 5-5
	تغطية الرعاية السابقة للولادة (زيارة واحدة على الأقل وأربع زيارات على الأقل)
	(أ) زيارة واحدة على الأقل(أ)

	(النسبة المئوية)
	1990
	2000
	2011
	العالم
	63
	71
	81
	المناطق النامية
	63
	71
	81
	شمال أفريقيا
	50
	63
	79
	أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
	69
	72
	79
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
	74
	90
	96
	منطقة البحر الكاريبي
	85
	88
	92
	أمريكا اللاتينية 
	73
	90
	96
	شرق آسيا
	70
	89
	94
	جنوب آسيا
	53
	54
	71
	جنوب آسيا باستثناء الهند
	27
	31
	60
	جنوب شرق آسيا
	79
	90
	93
	غرب آسيا
	54
	63
	77
	أوقيانوسيا
	-
	-
	-
	القوقاز ووسط آسيا
	-
	-
	-
	أقل البلدان نموا
	49
	56
	76
	المناطق دون الإقليمية في أفريقيا(ب)

	1990
	2000
	2011
	وسط أفريقيا
	77
	73
	82
	شرق أفريقيا
	-
	-
	91
	شمال أفريقيا
	50
	63
	79
	الجنوب الأفريقي
	90
	91
	95
	غرب أفريقيا
	59
	66
	68
	(ب) أربع زيارات على الأقل(أ)

	(النسبة المئوية)
	1990
	2000
	2011
	العالم
	-
	44
	51
	المناطق النامية
	37
	44
	51
	شمال أفريقيا
	23
	37
	66
	أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
	52
	49
	49
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
	69
	81
	88
	منطقة البحر الكاريبي
	59
	66
	72
	أمريكا اللاتينية 
	69
	82
	89
	شرق آسيا
	-
	-
	-
	جنوب آسيا
	24
	27
	36
	جنوب آسيا باستثناء الهند
	-
	-
	-
	جنوب شرق آسيا
	45
	69
	77
	غرب آسيا
	-
	-
	-
	أوقيانوسيا
	-
	-
	-
	القوقاز ووسط آسيا
	-
	-
	-
	(أ) تعرف بأنها النسبة المئوية للنساء (اللائي تتراوح أعمارهن من 15 إلى 49 سنة) ممن تلقين رعاية سابقة للولادة أثناء الحمل تحت إشراف أخصائيين صحيين مدربين.
	(ب) استنادا إلى التصنيف دون الإقليمي المعتمد من اللجنة الاقتصادية لأفريقيا.
	المؤشر 5-6 
	الحاجة غير الملباة في مجال تنظيم الأسرة(أ) و (ب)

	(النسبة المئوية للنساء اللائي لم تلب احتياجاتهن في مجال تنظيم الأسرة بين النساء اللائي تتراوح أعمارهن من 15 إلى 49 سنة المتزوجات أو المرتبطات)
	1990
	2000
	2011
	العالم
	15.3
	12.9
	12.3
	المناطق النامية
	16.6
	13.5
	12.7
	شمال أفريقيا
	22.6
	14.0
	12.0
	أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
	27.4
	26.6
	25.3
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
	17.2
	12.8
	10.4
	منطقة البحر الكاريبي
	19.3
	18.5
	17.5
	أمريكا اللاتينية
	17.0
	12.3
	9.9
	شرق آسيا
	5.6
	3.1
	3.7
	جنوب آسيا
	21.5
	17.7
	15.2
	جنوب آسيا باستثناء الهند
	25.5
	20.7
	18.1
	جنوب شرق آسيا
	18.8
	15.6
	12.8
	غرب آسيا
	21.9
	19.6
	16.0
	أوقيانوسيا
	27.7
	27.0
	25.3
	القوقاز ووسط آسيا
	18.6
	14.4
	14.1
	المناطق المتقدمة النمو
	10.5
	9.9
	9.9
	أقل البلدان نموا
	28.7
	26.7
	23.6
	البلدان النامية غير الساحلية
	26.8
	26.3
	23.7
	الدول الجزرية الصغيرة النامية
	20.1
	19.6
	18.8
	(أ) تستند المتوسطات إلى البيانات المتوافرة في 28 آذار/مارس 2013.
	(ب) تستخدم البيانات المتوافرة قبل عام 1990 في تقدير المتوسطات الإقليمية.
	الهدف 6
	مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والملاريا وأمراض أخرى
	الهدف 6 - ألف
	وقف انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بحلول عام 2015 وبدء انحساره اعتبارا من ذلك التاريخ
	المؤشر 6-1 
	(أ) معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية(أ)، (ب)

	(عدد الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية في السنة لكل 100 شخص تتراوح أعمارهم من 15 إلى 49 عاماً)
	2001
	2011
	العالم
	شمال أفريقيا 
	أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
	منطقة البحر الكاريبي
	أمريكا اللاتينية
	شرق آسيا 
	جنوب آسيا 
	جنوب شرق آسيا (بما في ذلك أوقيانوسيا)
	غرب آسيا
	القوقاز وآسيا الوسطى
	المناطق المتقدمة النمو
	المناطق الأفريقية دون الإقليمية(ج)
	أفريقيا الوسطى
	0.55 (0.50 : 0.61)
	0.33 (0.28 : 0.39)
	شرق أفريقيا
	0.37 (0.34 : 0.39)
	0.26 (0.24 : 0.29)
	شمال أفريقيا
	0.01 (0.01 : 0.02)
	0.02 (0.01 : 0.02)
	الجنوب الأفريقي
	1.91 (1.78 : 2.05)
	1.02 (0.93 : 1.13)
	غرب أفريقيا
	0.33 (0.30 : 0.38)
	0.24 (0.19 : 0.28)
	(أ) اختير ”معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية في صفوف السكان في الفئة العمرية من 15 إلى 24 سنة“ باعتباره مؤشراً بديلاً عن معدل الإصابة عند وضع مؤشرات إعلان الألفية. غير أن تقديرات معدل الإصابة لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم من 15 إلى 49 سنة هي تقديرات تتوافر الآن فيما يتعلق بجميع المناطق ومن 60 بلداً. لهذا، تعرض هنا البيانات المتعلقة بمعدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية مع البيانات المتعلقة بانتشار الفيروس لدى السكان الذين تتراوح أعمارهم من 15 إلى 49 سنة.
	(ب) الحدان الأدنى والأعلى يردان بين قوسين. 
	(ج) استنادا إلى تصنيف المناطق دون الإقليمية المعتمد من اللجنة الاقتصادية لأفريقيا.
	(ب) انتشار فيروس نقص المناعة البشرية لدى السكان الذين تتراوح أعمارهم من 15 إلى 24 سنة(أ)

	(النسبة المئوية)
	2001
	2011
	تقديرات انتشار فيروس نقص المناعة البشرية لدى الكبار (من 15 إلى 49سنة)
	المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية (في سن 15 أو أكبر)
	تقديرات انتشار فيروس نقص المناعة البشرية لدى الكبار (من 15إلى 49 سنة)
	المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية (في سن 15 أو أكبر)
	تقديرات انتشار فيروس نقص المناعة البشرية لدى الكبار (من 15إلى 49 سنة)
	المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية (في سن 15 أو أكبر)
	العالم
	0.3
	43
	0.8
	49
	0.8
	49
	المناطق النامية
	0.3
	48
	0.9
	51
	0.8
	52
	شمال أفريقيا
	<0.1
	49
	<0.1
	33
	0.1
	38
	أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
	2.4
	53
	5.6
	57
	4.6
	58
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
	0.3
	34
	0.5
	35
	0.4
	35
	مناطق البحر الكاريبي
	0.9
	48
	1.2
	53
	1.0
	52
	أمريكا اللاتينية
	0.2
	31
	0.4
	31
	0.4
	32
	شرق آسيا
	<0.1
	24
	<0.1
	27
	0.1
	28
	شرق آسيا باستثناء الصين
	<0.1
	26
	<0.1
	28
	<0.1
	29
	جنوب آسيا
	<0.1
	28
	0.3
	35
	0.2
	36
	جنوب آسيا باستثناء الهند 
	<0.1
	35
	<0.1
	17
	0.1
	19
	جنوب شرق آسيا (بما في ذلك أوقيانوسيا)
	0.2
	15
	0.4
	30
	0.4
	33
	غرب آسيا
	<0.1
	39
	<0.1
	33
	<0.1
	41
	أوقيانوسيا
	0.2
	32
	0.7
	46
	0.6
	48
	القوقاز ووسط آسيا 
	<0.1
	14
	0.1
	16
	0.3
	20
	المناطق المتقدمة النمو
	0.2
	16
	0.4
	24
	0.5
	26
	أقل البلدان نموا
	1.6
	52
	2.3
	57
	1.9
	58
	البلدان النامية غير الساحلية
	2.9
	53
	4.0
	57
	2.8
	57
	الدول الجزرية الصغيرة النامية
	0.7
	48
	1.0
	52
	0.9
	52
	(أ) لا تتوفر بيانات تشير إلى الاتجاهات فيما يتعلق بالمؤشر الحالي 6-1 ”انتشار فيروس نقص المناعة البشرية لدى السكان الذين تتراوح أعمارهم من 15 إلى 24 سنة“ إلا في 35 بلداً، وكلها تقريباً من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ومن ثم فهي ليست معروضة هنا.
	المؤشر 6-2

	استخدام الرفالات في آخر اتصال جنسي ينطوي على مخاطرة عالية(أ)، في الفترة 2007-2012(ب)
	(أ) النسبة المئوية للشابات والشبان ممن تتراوح أعمارهم من 15 إلى 24 سنة الذين أفادوا بأنهم استعملوا الرفالات أثناء اتصال جنسي مع شريك جنسي غير منتظم (خارج إطار الزواج أو المعاشرة) أثناء الأشهر الإثني عشر الماضية، بين من كان لديهم شريك من هذا النوع أثناء الأشهر الإثني عشر الماضية.
	(ب) حسبت البيانات بناء على آخر دراسات استقصائية أجريت خلال الفترة المحددة.
	المؤشر 6-3

	نسبة السكان الذين تتراوح أعمارهم من 15 إلى 24 سنة ممن كانت لديهم معرفة صحيحة وشاملة عن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز(أ) في الفترة 2007-2012(ب) 
	أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
	جنوب آسيا
	جنوب آسيا باستثناء الهند
	جنوب شرق آسيا
	(أ) النسبة المئوية للشابات والشبان الذين تتراوح أعمارهم من 15 إلى 24 سنة ممن يتعرفون على الطريقتين الرئيسيتين لمنع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية عن طريق الاتصال الجنسي (وهما استخدام الرفالات والاقتصار على شريك واحد مخلص غير مصاب)، ويرفضون تصوّرين خاطئين شائعين على الصعيد المحلي، ويعرفون أن فيروس الإيدز يمكن أن ينتقل إليهم من شخص يبدو بصحة جيدة.
	(ب) حسبت البيانات استنادا إلى أحدث الدراسات الاستقصائية التي أجريت خلال الفترة المحددة.
	المؤشر 6-4
	نسبة الانتظام في المدارس لدى اليتامى الذين تتراوح أعمارهم من 10 سنوات إلى 14 سنة إلى غير اليتامى  في نفس الفئة العمرية(أ) في الفترة 2007-2012(ب)
	عدد البلدان التي تتوافر بشأنها بيانات
	نسبة الانتظام في الدراسة لدى اليتامى إلى غير اليتامى
	أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
	31
	0.95
	جنوب آسيا
	2
	0.72
	(أ) نسبة معدل الانتظام الحالي في المدارس لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 10 سنوات إلى 14 سنة الذين توفي آباؤهم وأمهاتهم البيولوجيون إلى معدل الانتظام الحالي في المدارس لدى الأطفال ممن ينتمون إلى نفس الفئة العمرية الذين لا يزال آباؤهم وأمهاتهم على قيد الحياة ويعيشون حاليا مع واحد على الأقل من آبائهم البيولوجيين.
	(ب) حسبت البيانات استنادا إلى أحدث الدراسات الاستقصائية التي أُجريت أثناء الفترة المحددة.
	الغاية 6 - باء
	تعميم إتاحة العلاج من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بحلول عام 2010 لجميع مَن يحتاجونه
	المؤشر 6-5
	نسبة السكان الذين بلغت إصابتهم بفيروس نقص المناعة البشرية مرحلة متقدمة وبإمكانهم الحصول على العقاقير المضادة للرتروفيروسات(أ)
	(النسبة المئوية)
	2010
	العالم(ب) 
	(أ) نسبة العلاج بمضادات الرتروفيروسات لدى الأشخاص الذين يقل عدد الخلايا CD4 لديهم عن 350 خلية/ملم.
	(ب) لا يشمل سوى الاقتصادات المنخفضة والمتوسطة الدخل، كما يحددها البنك الدولي.
	الغاية 6 - جيم 
	وقف انتشار الملاريا وغيرها من الأمراض الرئيسية بحلول عام 2015 وبدء انحسارها اعتبارا من ذلك التاريخ 
	المؤشر 6-6
	معدلات حالات الإصابة بالملاريا والوفيات المرتبطة بها(أ)
	(أ) الإصابة 

	(عدد الحالات الجديدة لكل 000 1 فرد من السكان)
	2010
	(ب) الوفيات 

	(عدد الوفيات لكل 000 100 فرد من السكان)(أ)
	2010
	(أ) للسكان المعرضين لخطر الإصابة بالملاريا في البلدان الموبوءة بها.
	المؤشر 6-7
	نسبة الأطفال دون سن الخامسة الذين كانوا ينامون تحت ناموسيات معالجة بالمبيدات الحشرية في الفترة 2008-2012(أ)
	(أ) المجموع(ب)

	(النسبة المئوية)
	(ب) حسب مكان الإقامة(ب)

	(النسبة المئوية)
	(أ) حسبت البيانات استنادا إلى أحدث الدراسات الاستقصائية التي أجريت أثناء الفترة المحددة.
	(ب) تشمل الحسابات البيانات المتوافرة في آذار/مارس 2013.
	المؤشر 6-8
	نسبة الأطفال دون الخامسة المصابين بالحمى الذين يعالجون بالعقاقير المناسبة المضادة للملاريا، الفترة 2008-2012(أ)
	(أ) المجموع(ب)

	(النسبة المئوية)
	(ب) حسب مكان الإقامة(ب)

	(النسبة المئوية)
	(أ) حسبت البيانات استنادا إلى أحدث الدراسات الاستقصائية التي أجريت أثناء الفترة المحددة.
	(ب) تشمل الحسابات البيانات المتوافرة في آذار/مارس 2013.
	المؤشر 6-9
	معدلات حالات الإصابة بالسل وانتشاره والوفيات المرتبطة به(أ)
	(أ) الإصابة

	(عدد حالات الإصابة الجديدة لكل 000 100 نسمة، بما في ذلك المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية)
	1990
	2002
	2011
	(ب) الانتشار

	(عدد حالات الإصابة الراهنة لكل 000 100 نسمة، بما في ذلك المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية)
	1990
	2002
	2011
	(ج) الوفيات

	(عدد حالات الإصابة لكل 000 100 نسمة، باستثناء المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية)
	1990
	2002
	2011
	(أ) الحدّان الأدنى والأعلى يردان بين قوسين.
	المؤشر 6-10
	نسبة حالات السُل التي كُشفت وعولجت في إطار دورة علاجية قصيرة خاضعة للمراقبة المباشرة 
	(أ) الحالات الجديدة التي كُشفت في إطار دورة علاجية قصيرة خاضعة للمراقبة المباشرة

	(معدل الكشف عن الحالات الإيجابية بأخذ عينة في إطار دورة علاجية قصيرة خاضعة للمراقبة المباشرة: بالنسبة المئوية)(أ)
	1990
	2000
	2011
	(ب) المرضى الذين عولجوا بنجاح في إطار دورة علاجية قصيرة خاضعة للمراقبة المباشرة

	(النسبة المئوية)
	1994
	2000
	2010
	(أ) الحدان الأدنى والأعلى يردان بين قوسين.
	(ب) يشير الرقم إلى بيانات عام 1996.
	الهدف 7
	كفالة الاستدامة البيئية
	الغاية 7 - ألف
	إدماج مبادئ التنمية المستدامة في السياسات والبرامج القطرية وانحسار فقدان الموارد البيئية
	المؤشر 7-1
	نسبة مساحة الأراضي التي تغطيها الغابات

	(النسبة المئوية)
	1990
	2000
	2010
	العالم
	32,0
	31,4
	31,0
	المناطق النامية
	29,4
	28,2
	27,6
	شمال أفريقيا
	1,4
	1,4
	1,4
	أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 
	31,2
	29,5
	28,1
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
	52,0
	49,6
	47,4
	منطقة البحر الكاريبي
	25,8
	28,1
	30,3
	أمريكا اللاتينية
	52,3
	49,9
	47,6
	شرق آسيا
	16,4
	18,0
	20,5
	شرق آسيا باستثناء الصين
	15,2
	14,0
	12,8
	جنوب آسيا
	14,1
	14,1
	14,5
	جنوب آسيا باستثناء الهند
	7,8
	7,3
	7,1
	جنوب شرق آسيا 
	56,9
	51,3
	49,3
	غرب آسيا
	2,8
	2,9
	3,3
	أوقيانوسيا
	67,5
	65,1
	62,5
	القوقاز ووسط آسيا
	3,9
	3,9
	3,9
	المناطق المتقدمة النمو
	36,3
	36,6
	36,7
	أقل البلدان نموا
	32,7
	31,0
	29,6
	البلدان النامية غير الساحلية
	19,3
	18,2
	17,1
	الدول الجزرية الصغيرة النامية
	64,6
	63,7
	62,7
	المؤشر 7-2
	مجموع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ونصيب الفرد منها ومقابل كل دولار من الناتج المحلي الإجمالي حسب تعادل القوة الشرائية
	(أ) المجموع(أ)

	(بملايين الأطنان)
	1990
	2000
	2005
	2010
	العالم
	550 21
	841 23
	852 27
	387 31
	المناطق النامية
	7279 6
	936
	525 13
	791 17
	شمال أفريقيا
	229
	330
	395
	464
	أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 
	462
	554
	635
	711
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
	0061 1
	330
	491 1
	701 1
	منطقة البحر الكاريبي
	84
	99
	105
	137
	أمريكا اللاتينية
	922
	231 1
	386 1
	564 1
	شرق آسيا
	9913 2
	979
	387 6
	975 8
	شرق آسيا باستثناء الصين
	531
	574
	597
	688
	جنوب آسيا
	993
	709 1
	072 2
	824 2
	جنوب آسيا باستثناء الهند
	303
	522
	661
	815
	جنوب شرق آسيا 
	423
	774
	000 1
	216 1
	غرب آسيا
	615
	926
	149 1
	418 1
	أوقيانوسيا
	6
	7
	11
	11
	القوقاز ووسط آسيا(ب)
	صفر
	327
	386
	472
	المناطق المتقدمة النمو
	824 14
	904 13
	327 14
	596 13
	أقل البلدان نموا
	61
	111
	157
	213
	البلدان النامية غير الساحلية
	50
	398
	458
	563
	الدول الجزرية الصغيرة النامية
	139
	160
	151
	168
	بلدان المرفق الأول(ج) و (د) و (هـ)
	986 14
	436 14
	917 14
	158 14
	(ب) نصيب الفرد

	(بالأطنان)
	1990
	2000
	2005
	2010
	العالم
	4.08
	3.91
	4.30
	4.57
	المناطق النامية
	1.66
	2.03
	2.57
	3.16
	شمال أفريقيا
	1.91
	2.33
	2.57
	2.80
	أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 
	0.91
	0.83
	0.84
	0.83
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
	2.29
	2.57
	2.70
	2.90
	منطقة البحر الكاريبي
	2.76
	2.87
	2.88
	3.63
	أمريكا اللاتينية
	2.26
	2.55
	2.68
	2.85
	شرق آسيا
	2.46
	2.95
	4.60
	6.30
	شرق آسيا باستثناء الصين
	7.42
	7.31
	7.40
	8.30
	جنوب آسيا
	0.83
	1.17
	1.31
	1.66
	جنوب آسيا باستثناء الهند
	0.94
	1.28
	1.49
	1.70
	جنوب شرق آسيا 
	0.95
	1.48
	1.79
	2.05
	غرب آسيا
	4.85
	5.73
	6.32
	6.85
	أوقيانوسيا
	1.00
	0.96
	1.25
	1.09
	القوقاز ووسط آسيا(ب)
	7.33
	4.59
	5.25
	6.10
	المناطق المتقدمة النمو
	12.37
	11.67
	11.79
	10.90
	أقل البلدان نموا
	0.12
	0.17
	0.21
	0.26
	البلدان النامية غير الساحلية
	0.26
	1.21
	1.25
	1.37
	الدول الجزرية الصغيرة النامية
	3.20
	3.15
	2.74
	2.85
	بلدان المرفق الأول(ج) و (د) و (هـ)
	12.76
	11.75
	11.88
	11.02
	(ج) مقابل كل دولار من الناتج المحلي الإجمالي (حسب تعادل القوة الشرائية)

	(بالكيلوغرامات)
	1990
	2000
	2005
	2010
	العالم
	0.60
	0.50
	0.49
	0.47
	المناطق النامية
	0.63
	0.59
	0.61
	0.58
	شمال أفريقيا
	0.43
	0.49
	0.48
	0.43
	أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 
	0.55
	0.53
	0.47
	0.41
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
	0.31
	0.31
	0.30
	0.28
	منطقة البحر الكاريبي
	0.54
	0.52
	0.48
	0.55
	أمريكا اللاتينية
	0.31
	0.30
	0.30
	0.27
	شرق آسيا
	1.45
	0.87
	0.94
	0.83
	شرق آسيا باستثناء الصين
	0.45
	0.45
	0.38
	0.37
	جنوب آسيا
	0.58
	0.61
	0.55
	0.49
	جنوب آسيا باستثناء الهند
	0.46
	0.54
	0.52
	0.30
	جنوب شرق آسيا 
	0.41
	0.46
	0.46
	0.44
	غرب آسيا
	0.49
	0.55
	0.56
	0.57
	أوقيانوسيا
	0.29
	0.26
	0.37
	0.24
	القوقاز ووسط آسيا(ب)
	2.31
	1.72
	1.32
	1.09
	المناطق المتقدمة النمو
	0.58
	0.45
	0.41
	0.37
	أقل البلدان نموا
	0.14
	0.19
	0.20
	0.20
	البلدان النامية غير الساحلية
	0.20
	0.91
	0.74
	0.64
	الدول الجزرية الصغيرة النامية
	0.54
	0.39
	0.30
	0.23
	بلدان المرفق الأول(ج) و (د) و (هـ)
	0.59
	0.46
	0.43
	0.38
	(أ) يشمل مجموع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الوقود الأحفوري (مقدراً بملايين الأطنان المترية من ثاني أكسيد الكربون) الانبعاثات الناتجة عن: استهلاك الوقود الصلب، واستهلاك الوقود السائل، واستهلاك الوقود الغازي؛ وإنتاج الإسمنت؛ واشتعال الغاز (مركز تحليل معلومات غاز ثاني أكسيد الكربون التابع للولايات المتحدة). 
	(ب) يبين عمود عام 1990 بيانات عام 1992.
	(ج) يشمل جميع بلدان المرفق الأول التي تقدم تقارير إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ؛ ولا توجد أي التزامات إبلاغ سنوي على البلدان غير المدرجة في المرفق الأول. 
	(د) تستند التقارير الوطنية المقدمة إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، التي تتبع المبادئ التوجيهية للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، إلى قوائم حصر الانبعاثات الوطنية، وتشمل جميع مصادر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الأنشطة البشرية. ويمكن حسابها على أنها مجموع الانبعاثات الناشئة عن قطاعات الطاقة والعمليات الصناعية والزراعة والنفايات. 
	(هـ) باستثناء الانبعاثات/عمليات الإزالة الناجمة عن استخدام الأراضي وتغير استخدام الأراضي والحراجة. 
	المؤشر 7-3
	استهلاك المواد المستنفدة للأوزون 

	(بأطنان المواد المستنفدة للأوزون)
	1986
	1990(أ)
	2000
	2011
	العالم
	551 667 1
	310 121 1
	735 210
	837 31
	المناطق النامية
	530 280
	892 236
	013 208
	037 39
	شمال أفريقيا
	214 14
	203 6
	129 8
	860
	أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 
	347 36
	449 23
	597 9
	640 1
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
	663 78
	048 76
	104 31
	834 4
	منطقة البحر الكاريبي
	216 2
	177 2
	669 1
	117
	أمريكا اللاتينية
	448 76
	871 73
	435 29
	717 4
	شرق آسيا
	445 103
	217 103
	762 105
	510 23
	شرق آسيا باستثناء الصين
	436 25
	904 12
	885 14
	211 2
	جنوب آسيا
	473 13
	338 3
	161 28
	320 2
	جنوب آسيا باستثناء الهند
	159 6
	338 3
	466 9
	836
	جنوب شرق آسيا 
	926 17
	108 21
	831 16
	255 2
	غرب آسيا
	349 16
	481 3
	299 8
	598 3
	أوقيانوسيا
	113
	47
	129
	19
	القوقاز ووسط آسيا
	607 11
	738 2
	928
	132
	المناطق المتقدمة النمو
	998 228 1
	590 828
	364 25
	- 458 1
	أقل البلدان نموا
	494 3
	457 1
	813 4
	767
	البلدان النامية غير الساحلية
	616 14
	354 3
	395 2
	350
	الدول الجزرية الصغيرة النامية
	419 9
	162 7
	147 2
	274
	(أ) فيما يخص السنوات السابقة لبدء سريان شرط الإبلاغ عن مجموعة من المواد، قُدرت القيم غير المتوافرة لاستهلاك البلدان استنادا إلى مستوى سنة الأساس. وينطبق ذلك على المواد المدرجة في المرفقات باء وجيم وهاء لبروتوكول مونتريال التي بدأ سريانها في الأعوام 1992 و 1992 و 1994 على التوالي. 
	المؤشر 7-4
	نسبة الأرصدة السمكية التي تُعتبر ضمن الحدود البيولوجية الآمنة

	(النسبة المئوية)
	1990
	2000
	2009
	غير المستغلة استغلالاً كاملاً
	31.3
	25.4
	12.7
	المستغلة استغلالاً كاملاً
	50.0
	47.2
	57.4
	المستغلة بإفراط
	18.6
	27.4
	29.9
	المؤشر 7-5
	نسبة مجموع الموارد المائية المستخدمة(أ)

	(النسبة المئوية)
	حوالي عام 2006
	العالم
	9.2
	المناطق النامية
	7.4
	شمال أفريقيا
	89.0
	أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 
	3.2
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
	2.0
	منطقة البحر الكاريبي
	15.2
	أمريكا اللاتينية
	1.9
	شرق آسيا
	19.8
	شرق آسيا باستثناء الصين
	20.8
	جنوب آسيا
	52.9
	جنوب آسيا باستثناء الهند
	53.3
	جنوب شرق آسيا 
	7.8
	غرب آسيا
	54.9
	أوقيانوسيا
	0.06
	القوقاز ووسط آسيا
	55.1
	المناطق المتقدمة النمو
	10.0
	أقل البلدان نموا
	4.5
	البلدان النامية غير الساحلية
	12.9
	اااالدول الجزرية الصغيرة النامية
	1.5
	(أ) تعرَّف بأنها عمليات سحب المياه السطحية والجوفية كنسبة مئوية من مجموع الموارد المائية المتجددة الفعلية.
	الغاية 7 - باء
	الحد من فقدان التنوع البيولوجي، وتحقيق انخفاض كبير في معدل الفقدان بحلول عام 2010
	المؤشر 7-6 
	نسبة المناطق البرية والبحرية المحمية
	(أ) المناطق البرية والبحرية(أ) و (ب)

	(النسبة المئوية من مجموع المناطق الإقليمية)
	1990
	2000
	2012
	العالم(ج)
	8.3
	11.3
	14.0
	المناطق النامية
	7.8
	10.5
	13.8
	شمال أفريقيا
	2.9
	3.7
	6.9
	أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 
	10.7
	11.5
	15.2
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
	8.7
	13.9
	20.3
	منطقة البحر الكاريبي
	3.2
	4.0
	5.9
	أمريكا اللاتينية
	8.9
	14.3
	20.9
	شرق آسيا
	11.5
	14.4
	15.4
	شرق آسيا باستثناء الصين
	3.9
	11.5
	11.9
	جنوب آسيا
	5.1
	 5.7
	6.1
	جنوب آسيا باستثناء الهند
	5.5
	6.4
	7.1
	جنوب شرق آسيا 
	4.4
	6.9
	9.4
	غرب آسيا
	3.7
	14.4
	14.7
	أوقيانوسيا
	0.6
	1.3
	4.0
	القوقاز ووسط آسيا
	2.8
	3.0
	3.6
	المناطق المتقدمة النمو
	9.1
	12.3
	14.0
	أقل البلدان نموا
	9.0
	9.7
	12.4
	البلدان النامية غير الساحلية
	9.0
	11.3
	13.6
	الدول الجزرية الصغيرة النامية
	1.3
	2.8
	5.1
	(ب) المناطق البرية(أ) و (ب)

	(النسبة المئوية من مجموع المناطق السطحية)
	1990
	2000
	2012
	العالم(ج)
	8.9
	11.9
	14.6
	المناطق النامية
	8.6
	11.6
	14.9
	شمال أفريقيا
	3.0
	3.7
	6.9
	أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 
	11.0
	11.8
	15.4
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
	9.0
	14.4
	21.2
	منطقة البحر الكاريبي
	9.2
	10.0
	13.5
	أمريكا اللاتينية
	9.0
	14.5
	21.3
	شرق آسيا
	12.0
	14.9
	16.0
	شرق آسيا باستثناء الصين
	4.0
	12.2
	12.6
	جنوب آسيا
	5.4
	6.0
	6.5
	جنوب آسيا باستثناء الهند
	5.9
	6.9
	7.5
	جنوب شرق آسيا 
	8.4
	12.6
	14.1
	غرب آسيا
	4.0
	15.5
	15.7
	أوقيانوسيا
	2.0
	3.1
	5.2
	القوقاز ووسط آسيا
	2.8
	3.0
	3.6
	المناطق المتقدمة النمو
	9.2
	12.4
	14.0
	أقل البلدان نموا
	9.5
	10.2
	12.9
	البلدان النامية غير الساحلية
	9.0
	11.3
	13.6
	الدول الجزرية الصغيرة النامية
	3.7
	6.5
	8.7
	(ج) المناطق البحرية(أ) و (ب)

	(النسبة المئوية من مجموع المياه الإقليمية)
	1990
	2000
	2010
	العالم(ج)
	4.6
	6.8
	9.7
	المناطق النامية
	1.6
	3.0
	5.9
	شمال أفريقيا
	2.3
	3.7
	6.2
	أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 
	1.5
	3.3
	7.5
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
	5.8
	9.3
	11.9
	منطقة البحر الكاريبي
	0.9
	1.8
	3.0
	أمريكا اللاتينية
	7.7
	12.3
	15.4
	شرق آسيا
	0.8
	1.4
	1.8
	شرق آسيا باستثناء الصين
	2.1
	2.1
	2.4
	جنوب آسيا
	1.0
	1.4
	1.6
	جنوب آسيا باستثناء الهند
	0.6
	1.1
	1.7
	جنوب شرق آسيا 
	0.5
	1.2
	4.8
	غرب آسيا
	0.7
	2.1
	3.3
	أوقيانوسيا
	0.2
	0.8
	3.7
	القوقاز ووسط آسيا
	0.2
	0.9
	0.9
	المناطق المتقدمة النمو
	8.3
	11.8
	13.9
	أقل البلدان نموا
	0.9
	2.1
	4.8
	البلدان النامية غير الساحلية(د)
	0.0
	0.0
	0.0
	الدول الجزرية الصغيرة النامية
	0.4
	1.3
	3.6
	(أ) تعزى الاختلافات بين هذه الأرقام والأرقام الواردة في المرفق الإحصائي للتقارير السابقة عن الأهداف الإنمائية للألفية إلى توافر بيانات جديدة، واتباع منهجيات منقحة، وتنقيح مناطق الأهداف الإنمائية للألفية. 
	(ب) المناطق المحمية التي لا تُعرف سنة إنشائها مدرجة في جميع السنوات. 
	(ج) تشمل الأقاليم التي لا تؤخذ في الاعتبار عند حساب مجاميع المناطق المتقدمة النمو والمناطق النامية. 
	(د) باستثناء ادعاءات بعض البلدان النامية غير الساحلية المتعلقة بمياه إقليمية داخل البحار الداخلية. 
	المؤشر 7-7
	نسبة الأنواع المهددة بالانقراض(أ)

	(النسبة المئوية للأنواع التي لا يتوقع أن تنقرض في المستقبل القريب)
	1986
	1990
	2000
	2012
	العالم
	92.1
	92.1
	91.7
	91.3
	المناطق النامية
	92.4
	92.4
	92.1
	91.7
	شمال أفريقيا
	98.0
	98.0
	97.5
	96.9
	أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 
	93.6
	93.6
	93.4
	93.3
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
	93.0
	93.0
	92.9
	92.1
	شرق آسيا
	96.1
	96.1
	95.9
	95.6
	جنوب آسيا
	95.8
	95.8
	95.5
	95.2
	جنوب شرق آسيا 
	93.2
	93.2
	92.4
	92.4
	غرب آسيا
	97.8
	97.7
	97.3
	96.8
	أوقيانوسيا
	91.6
	91.6
	91.3
	91.2
	القوقاز ووسط آسيا
	98.1
	98.1
	97.7
	97.1
	المناطق المتقدمة النمو
	93.9
	93.9
	93.6
	93.1
	(أ) مؤشر القائمة الحمراء لبقاء الأنواع الخاص بالتنوع البيولوجي للفقاريات (الثدييات والطيور والبرمائيات). وهو مؤشر لنسبة الأنواع التي يُتوقع أن تظل موجودة في المستقبل القريب بدون اتخاذ إجراءات إضافية لحفظها، وتتراوح درجاته من 1.0 (ما يعادل جميع الأنواع المصنفة على أنها ”الأقل مدعاة للقلق“ على القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية) إلى صفر (ما يعادل جميع الأنواع المنقرضة).
	الغاية 7 - جيم
	تخفيض نسبة الأشخاص الذين لا يمكنهم الحصول باستمرار على مياه الشرب النقية وخدمات الصرف الصحي الأساسية إلى النصف بحلول عام ٢٠١٥
	المؤشر 7-8
	نسبة السكان الذين يستخدمون مصادر مياه شرب محسنة

	(النسبة المئوية)
	1990
	2011
	المجموع
	الحضر
	الريف
	المجموع
	الحضر
	الريف
	العالم
	76
	95
	62
	89
	96
	81
	المناطق النامية
	70
	93
	59
	87
	95
	79
	شمال أفريقيا
	87
	94
	80
	92
	95
	89
	أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
	49
	83
	36
	63
	84
	51
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبـي
	85
	94
	64
	94
	97
	82
	شرق آسيا
	68
	97
	56
	92
	98
	85
	شرق آسيا باستثناء الصين
	96
	97
	93
	98
	100
	91
	جنوب آسيا
	72
	90
	66
	90
	95
	88
	جنوب آسيا باستثناء الهند
	78
	94
	72
	87
	93
	84
	جنوب شرق آسيا
	71
	90
	62
	89
	94
	84
	غرب آسيا
	85
	95
	69
	90
	96
	78
	أوقيانوسيا
	50
	92
	37
	56
	95
	45
	القوقاز ووسط آسيا
	89
	97
	81
	86
	96
	79
	المناطق المتقدمة النمو
	98
	99
	94
	99
	100
	97
	المؤشر 7-9
	نسبة السكان الذين يستخدمون مرافق صرف صحي محسّنة

	(النسبة المئوية)
	1990
	2011
	المجموع
	الحضر
	الريف
	المجموع
	الحضر
	الريف
	العالم
	49
	77
	29
	64
	80
	47
	المناطق النامية
	36
	65
	21
	57
	74
	43
	شمال أفريقيا
	72
	92
	54
	90
	94
	84
	أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
	26
	43
	19
	30
	42
	24
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبـي
	68
	80
	38
	82
	87
	63
	شرق آسيا
	27
	53
	16
	67
	76
	57
	شرق آسيا باستثناء الصين
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	جنوب آسيا
	24
	56
	12
	41
	64
	30
	جنوب آسيا باستثناء الهند
	41
	72
	28
	58
	75
	48
	جنوب شرق آسيا
	47
	69
	37
	71
	81
	62
	غرب آسيا
	80
	94
	59
	88
	96
	71
	أوقيانوسيا
	36
	77
	23
	36
	78
	24
	القوقاز ووسط آسيا
	91
	96
	86
	96
	96
	95
	المناطق المتقدمة النمو
	95
	97
	90
	96
	97
	92
	الغاية 7 - دال
	تحقيق تحسن كبير، بحلول عام 2020، في معيشة 100 مليون شخص على الأقل من سكان الأحياء الفقيرة
	المؤشر 7-10
	نسبة سكان المناطق الحضرية المقيمين في أحياء فقيرة(أ)

	(النسبة المئوية)
	1990
	2000
	2012
	المناطق النامية
	46,2
	39,3
	32,7
	شمال أفريقيا
	34,4
	20,3
	13,3
	أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
	70,0
	65,0
	61,7
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
	33,7
	29,2
	23,5
	شرق آسيا
	43,7
	37,4
	28,2
	جنوب آسيا
	57,2
	45,8
	35,0
	جنوب شرق آسيا
	49,5
	39,6
	31,0
	غرب آسيا
	22,5
	20,6
	24,6
	أوقيانوسيا(ب)
	24,1
	24,1
	24,1
	(أ)  يمثلها سكان المناطق الحضرية الذين يعيشون في أسر معيشية تتسم بواحدة على الأقل من الخصائص الأربع التالية: عدم إمكانية الحصول على مياه شرب محسّنة؛ وعدم إمكانية الحصول على صرف صحي محسّن؛ والاكتظاظ (ثلاثة أو أربعة أشخاص في الغرفة)؛ وكون المساكن مشيدة بمواد غير متينة. ويُصنّف نصف سكان الحضر الذين يستخدمون مراحيض الحفر في فئة من يستخدمون مرافق صرف صحي محسّنة.
	(ب) لا تتوافر بيانات عن الاتجاهات في أوقيانوسيا.
	الهدف 8
	إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية
	الغاية 8 - ألف
	المضي في إقامة نظام تجاري ومالي يتسم بالانفتاح والتقيد بالقواعد والقابلية للتنبؤ به وعدم التمييز
	وهي تشمل التزاما بالحكم الرشيد، والتنمية، والحد من الفقر - على الصعيدين الوطني والدولي.
	الغاية 8 - باء
	معالجة الاحتياجات الخاصة لأقل البلدان نموا
	وهي تشمل دخول صادرات أقل البلدان نموا إلى الأسواق معفاة من التعريفات الجمركية وبدون الخضوع لنظام الحصص؛ وبرنامجا معززا لتخفيف عبء الديون الواقع على البلدان الفقيرة المثقلة بالديون وإلغاء الديون الثنائية الرسمية؛ وتقديم مساعدة إنمائية رسمية أكثر سخاءً إلى البلدان الملتزمة بالحد من الفقر.
	الغاية 8 - جيم
	معالجة الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية (عن طريق برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية ونتائج الدورة الاستثنائية الثانية والعشرين للجمعية العامة)
	الغاية 8 - دال
	المعالجة الشاملة لمشاكل ديون البلدان النامية عن طريق اتخاذ تدابير على الصعيدين الوطني والدولي لجعل تحمُّل ديونها ممكنا في المدى الطويل
	المساعدة الإنمائية الرسمية

	المؤشر 8-1
	صافي ومجموع المساعدة الإنمائية الرسمية وما يُقدم منها إلى أقل البلدان نموا، كنسبة مئوية من الدخل القومي الإجمالي للدول المانحة الأعضاء في لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي
	(أ) مجموع المساعدة السنوية(أ)

	(ببلايين دولارات الولايات المتحدة)
	1990
	2000
	2005
	2007
	2009
	2010
	2011
	2012(ب أ)
	جميع البلدان النامية
	52.8
	54.0
	107.9
	104.3
	119.8
	128.3
	133.7
	125.7
	أقل البلدان نموا
	15.1
	13.8
	25.9
	32.3
	37.4
	43.4
	43.8
	44.6
	(أ)  تشمل الإعفاء من الديون غير الداخلة في إطار المساعدة الإنمائية الرسمية، ويُستثنى منها الإعفاء من الديون لأغراض عسكرية.
	(ب أ) بيانات أولية.
	(ب) حصة الدخل القومي الإجمالي للدول المانحة الأعضاء في لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي

	(النسبة المئوية)
	1990
	2002
	2005
	2007
	2009
	2010
	2011
	2012(ب أ)
	جميع البلدان النامية
	0,32
	0,22
	0,32
	0,27
	0,31
	0,32
	0,31
	0,29
	أقل البلدان نموا
	0,09
	0,06
	0,08
	0,08
	0,10
	0,11
	0,10
	-
	(ب أ) بيانات أولية.
	المؤشر 8-2
	نسبة مجموع المساعدة الإنمائية الرسمية الثنائية المخصصة قطاعيا المقدمة من الدول المانحة الأعضاء في لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية (التعليم الأساسي والرعاية الصحية الأولية والتغذية والمياه المأمونة والصرف الصحي)

	1999
	2001
	2003
	2005
	2007
	2009
	2011
	النسبة المئوية للمعونة الثنائية المخصصة قطاعيا
	10,1
	14,0
	15,7
	16,0
	19,9
	21,2
	18,7
	ببلايين دولارات الولايات المتحدة
	2,9
	3,5
	5,8
	8,2
	12,4
	17,0
	14,7
	المؤشر 8-3
	نسبة المساعدة الإنمائية الرسمية الثنائية غير المشروطة المقدمة من الدول المانحة الأعضاء في لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي(أ)

	1990
	2003
	2005
	2007
	2009
	2010
	2012
	النسبة المئوية للمعونة غير المشروطة
	ببلايين دولارات الولايات المتحدة
	(أ)  باستثناء تكاليف التعاون التقني والتكاليف الإدارية، فضلا عن المساعدة الإنمائية الرسمية التي لم يُبلغ عن كونها مشروطة. وبلغت النسبة المئوية للمساعدة الإنمائية الرسمية الثنائية، باستثناء تكاليف التعاون التقني والتكاليف الإدارية، التي أُبلغ أنها مشروطة 99.6 في المائة في عام 2008.
	المؤشر 8-4
	قيمة المساعدة الإنمائية الرسمية التي تلقتها البلدان النامية غير الساحلية كنسبة من دخلها القومي الإجمالي

	1990
	2003
	2005
	2007
	2009
	2010
	2012
	النسبة المئوية من الدخل القومي الإجمالي للبلدان المستفيدة
	ببلايين دولارات الولايات المتحدة
	المؤشر 8-5
	قيمة المساعدة الإنمائية الرسمية التي تلقتها الدول الجزرية الصغيرة النامية كنسبة من دخلها القومي الإجمالي

	1990
	2003
	2005
	2007
	2009
	2010
	2011
	النسبة المئوية من الدخل القومي الإجمالي للبلدان المستفيدة
	ببلايين دولارات الولايات المتحدة
	الوصول إلى الأسواق

	المؤشر 8-6
	نسبة مجموع واردات البلدان المتقدمة النمو (حسب القيمة وباستثناء الأسلحة) من البلدان النامية وأقل البلدان نموا، المعفاة من الرسوم الجمركية

	(النسبة المئوية)
	1996
	2000
	2005
	2007
	2011
	باستثناء الأسلحة
	البلدان النامية(أ)
	53
	63
	75
	81
	83
	ومنها تلك التي تحظى بمعاملة تفضيلية(ب)
	17
	15
	18
	17
	17
	شمال أفريقيا
	52
	57
	97
	97
	97
	أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
	78
	80
	93
	96
	99
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبـي
	66
	75
	94
	94
	95
	شرق آسيا
	35
	52
	62
	67
	69
	جنوب آسيا
	47
	48
	58
	72
	74
	جنوب شرق آسيا
	59
	75
	77
	80
	82
	غرب آسيا
	34
	39
	66
	96
	97
	أوقيانوسيا
	85
	83
	89
	91
	97
	القوقاز ووسط آسيا
	91
	84
	94
	94
	99
	أقل البلدان نموا
	68
	76
	83
	89
	91
	ومنها تلك التي تحظى بمعاملة تفضيلية(ب)
	29
	42
	28
	27
	30
	باستثناء الأسلحة والنفط
	البلدان النامية(أ)
	54
	65
	75
	77
	80
	ومنها تلك التي تحظى بمعاملة تفضيلية(ب)
	20
	17
	22
	20
	20
	شمال أفريقيا
	20
	26
	95
	95
	95
	أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
	88
	83
	91
	93
	97
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبـي
	73
	81
	93
	93
	95
	شرق آسيا
	35
	52
	62
	67
	69
	جنوب آسيا
	41
	46
	58
	63
	67
	جنوب شرق آسيا
	60
	76
	77
	79
	81
	غرب آسيا
	35
	44
	87
	93
	94
	أوقيانوسيا
	82
	79
	87
	89
	97
	القوقاز ووسط آسيا
	90
	69
	84
	82
	91
	أقل البلدان نموا
	78
	70
	80
	80
	83
	ومنها تلك التي تحظى بمعاملة تفضيلية(ب)
	35
	35
	49
	52
	53
	(أ)  تشمل أقل البلدان نموا.
	(ب)  يُحسَب الهامش التفضيلي الحقيقي بطرح جميع المنتجات المعفاة من الرسوم الجمركية بموجب نظام معاملة الدولة الأولى بالرعاية من مجموع السلع المعفاة من الرسوم الجمركية. وتستند المؤشرات إلى أفضل معاملة متاحة، بما يشمل الاتفاقات الإقليمية والتفضيلية.
	المؤشر 8-7
	متوسط التعريفات الجمركية التي تفرضها البلدان المتقدمة النمو على المنتجات الزراعية والمنسوجات والملابس الواردة من البلدان النامية

	(النسبة المئوية)
	1996
	2000
	2005
	2011
	السلع الزراعية
	البلدان النامية
	10,4
	9,2
	8,8
	7,2
	شمال أفريقيا
	6,6
	7,3
	7,2
	6,0
	أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
	7,4
	6,2
	6,2
	3,2
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبـي
	12,0
	10,3
	9,7
	7,5
	شرق آسيا
	9,3
	9,5
	10,7
	10,0
	جنوب آسيا
	5,4
	5,3
	4,5
	5,5
	جنوب شرق آسيا
	11,3
	10,1
	9,1
	8,9
	غرب آسيا
	8,2
	7,5
	5,0
	5,3
	أوقيانوسيا
	11,5
	9,4
	8,7
	2,9
	القوقاز ووسط آسيا
	4,7
	3,8
	3,4
	3,0
	أقل البلدان نموا
	3,8
	3,6
	3,0
	1,0
	المنسوجات
	البلدان النامية
	7,3
	6,6
	5,3
	4,9
	شمال أفريقيا
	8,0
	7,2
	4,4
	3,7
	أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
	3,9
	3,4
	2,9
	2,9
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبـي
	4,7
	3,5
	1,5
	1,2
	شرق آسيا
	7,3
	6,6
	5,8
	5,5
	جنوب آسيا
	7,1
	6,5
	6,1
	5,5
	جنوب شرق آسيا
	9,1
	8,4
	6,0
	5,3
	غرب آسيا
	9,1
	8,2
	4,6
	4,4
	أوقيانوسيا
	5,9
	5,4
	4,9
	4,9
	القوقاز ووسط آسيا
	7,3
	6,3
	5,8
	5,6
	أقل البلدان نموا
	4,6
	4,1
	3,2
	3,2
	الملابس
	البلدان النامية
	11,5
	10,8
	8,4
	7,9
	شمال أفريقيا
	11,9
	11,1
	8,0
	5,3
	أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
	8,5
	7,9
	1,6
	2,6
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبـي
	8,8
	7,8
	1,3
	1,2
	شرق آسيا
	12,0
	11,5
	11,0
	10,7
	جنوب آسيا
	10,2
	9,6
	8,6
	8,5
	جنوب شرق آسيا
	14,2
	13,5
	10,5
	9,2
	غرب آسيا
	12,6
	11,8
	8,5
	8,2
	أوقيانوسيا
	8,8
	8,3
	8,4
	8,8
	القوقاز ووسط آسيا
	12,9
	11,8
	11,5
	10,7
	أقل البلدان نموا
	8,2
	7,8
	6,4
	6,7
	المؤشر 8-8
	تقديرات الدعم الزراعي المقدم في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي كنسبة مئوية من ناتجها المحلي الإجمالي

	1990
	2003
	2005
	2007
	2009
	2010
	2011
	كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي لبلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي
	ببلايين دولارات الولايات المتحدة
	المؤشر 8-9
	نسبة المساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة للمساعدة على بناء القدرات التجارية(أ)

	2001
	2003
	2005
	2007
	2009
	2011
	السياسات واللوائح التجارية والتسوية المتعلقة بالتجارة(ب)
	البنية التحتية الاقتصادية
	بناء القدرات الإنتاجية
	مجموع المعونة المقدمة للتجارة
	(أ)  قيمة المعونة المقدمة للوكالات التجارية كنسبة مئوية من المساعدة الإنمائية الرسمية الثنائية المخصصة قطاعيا، في العالم.
	(ب)  بدأ الإبلاغ عن بيانات التسوية المتعلقة بالتجارة في عام 2007. ولم يُبلِّغ عن هذه البيانات سوى كندا والمفوضية الأوروبية.
	القدرة على تحمّل الديون

	المؤشر 8-10
	مجموع عدد البلدان التي وصلت إلى مرحلة اتخاذ القرار لصالح البلدان الفقيرة المثقلة بالديون وعدد البلدان التي وصلت إلى نقطة إنجاز المبادرة المتعلقة بتخفيف أعباء ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون

	2000(أ)
	2012(ب)
	وصلت إلى نقطة إنجاز المبادرة
	وصلت إلى مرحلة اتخاذ القرار لكن لم تصل إلى نقطة إنجاز المبادرة
	لم يُنظر بعد في إدراجها في مرحلة اتخاذ القرار
	مجموع البلدان المؤهلة
	(أ)  تعبِّر بيانات سنة 2000 عن الحالة في نهاية السنة.
	(ب) لا تشمل إلا البلدان المصنفة ضمن البلدان الفقيرة المثقلة بالديون في عام 2012. وتعبِّر بيانات سنة 2012 عن الحالة في آذار/مارس 2013.
	المؤشر 8-11
	مقدار عبء الديون الذي التُزم بتخفيفه في إطار المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون والمبادرة المتعددة الأطراف لتخفيف عبء الدين(أ)

	(ببلايين دولارات الولايات المتحدة، المقدار التراكمي)
	2000
	2012
	للبلدان التي بلغت مرحلة اتخاذ القرار أو الإنجاز
	32
	94
	(أ)  بالقيمة الحالية الصافية في نهاية سنة 2011. وحالة الالتزام في أيلول/سبتمبر 2012.
	المؤشر 8-12
	تكاليف خدمة الدين كنسبة مئوية من صادرات السلع والخدمات(أ)

	1990
	2000
	2009
	2010
	2011
	المناطق النامية
	19,7
	11,9
	3,7
	3,0
	3,1
	شمال أفريقيا
	39,8
	15,3
	4,8
	3,8
	3,9
	أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
	17,6
	9,5
	3,3
	2,4
	2,2
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبـي
	20,7
	19,9
	7,7
	6,3
	6,2
	منطقة البحر الكاريبي
	17,2
	8,0
	15,0
	11,5
	12,8
	أمريكا اللاتينية
	20,8
	20,3
	7,5
	6,1
	6,0
	شرق آسيا
	10,6
	4,9
	0,6
	0,7
	0,8
	شرق آسيا باستثناء الصين
	-
	6,5
	4,1
	4,3
	1,5
	جنوب آسيا
	17,6
	13,9
	3,6
	2,8
	7,0
	جنوب آسيا باستثناء الهند
	9,3
	11,6
	9,9
	8,9
	7,0
	جنوب شرق آسيا
	16,7
	6,5
	4,2
	3,3
	3,7
	غرب آسيا
	27,8
	16,1
	8,8
	8,1
	7,9
	أوقيانوسيا
	14,0
	6,0
	2,0
	1,5
	2,8
	القوقاز ووسط آسيا
	-
	8,6
	1,1
	1,1
	1,1
	أقل البلدان نموا
	16,8
	11,5
	5,1
	3,8
	3,6
	البلدان النامية غير الساحلية
	14,3
	8,7
	2,0
	1,8
	1,3
	الدول الجزرية الصغيرة النامية
	13,9
	8,8
	9,3
	6,2
	8,1
	(أ)  تشمل البلدان التي تقدم تقارير إلى نظام البنك الدولي للإبلاغ الخاص بالمدينين. وتستند المجاميع إلى البيانات المتاحة، وربما استثُنيت منها في بعض السنوات البلدان التي لا توجد لديها بيانات عن صادرات السلع والخدمات وصافي الإيرادات من الخارج.
	الغاية 8 - هاء
	التعاون مع شركات المستحضرات الصيدلانية لإتاحة العقاقير الأساسية بأسعار ميسورة في البلدان النامية
	المؤشر 8-13
	نسبة السكان الذين يمكنهم الحصول بشكل دائم على العقاقير الأساسية بأسعار ميسورة

	لا تتوافر بيانات عالمية أو إقليمية.
	الغاية 8 - واو
	التعاون مع القطاع الخاص لإتاحة فوائد التكنولوجيات الجديدة، وخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

	المؤشر 8-14
	عدد خطوط الهاتف الثابتة لكل 100 نسمة من السكان

	1995
	2000
	2011
	العالم
	12,1
	16,0
	17,3
	المناطق النامية
	4,1
	7,9
	11,5
	شمال أفريقيا
	4,5
	7,2
	10,5
	أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
	1,1
	1,4
	1,4
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبـي
	9,1
	14,7
	18,3
	منطقة البحر الكاريبي
	9,0
	11,3
	10,7
	أمريكا اللاتينية
	9,1
	14,9
	18,8
	شرق آسيا
	5,5
	13,7
	23,2
	شرق آسيا باستثناء الصين
	33,0
	43,0
	49,0
	جنوب آسيا
	1,5
	3,2
	4,2
	جنوب آسيا باستثناء الهند
	2,2
	3,5
	8,1
	جنوب شرق آسيا
	2,9
	4,8
	11,1
	غرب آسيا
	13,1
	17,1
	15,2
	أوقيانوسيا
	4,7
	5,2
	6,0
	القوقاز ووسط آسيا
	9,0
	8,8
	14,4
	المناطق المتقدمة النمو
	43,0
	49,4
	43,8
	أقل البلدان نموا
	0,3
	0,5
	1,0
	البلدان النامية غير الساحلية
	2,7
	2,8
	3,9
	الدول الجزرية الصغيرة النامية
	10,3
	13,0
	12,2
	المؤشر 8-15
	المشتركون في شبكات الهاتف الخلوي لكل 100 نسمة من السكان

	1995
	2000
	2011
	العالم
	1,6
	12,1
	85,5
	المناطق النامية
	0,4
	5,4
	78,2
	شمال أفريقيا
	>0.1
	2,8
	106,1
	أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
	0,1
	1,7
	53,3
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبـي
	0,8
	12,3
	107,1
	منطقة البحر الكاريبي
	1,2
	7,5
	59,0
	أمريكا اللاتينية
	0,8
	12,6
	110,6
	شرق آسيا
	0,5
	9,9
	74,8
	شرق آسيا باستثناء الصين
	3,4
	50,2
	95,7
	جنوب آسيا
	>0.1
	0,4
	69,0
	جنوب آسيا باستثناء الهند
	>0.1
	0,5
	61,5
	جنوب شرق آسيا
	0,7
	4,2
	102,5
	غرب آسيا
	0,6
	13,1
	98,2
	أوقيانوسيا
	0,2
	2,4
	43,9
	القوقاز ووسط آسيا
	<0,1
	1,3
	108,2
	المناطق المتقدمة النمو
	6,4
	40,0
	119,2
	أقل البلدان نموا
	>0.1(أ)
	0,3
	42,5
	البلدان النامية غير الساحلية
	>0.1(أ)
	1,1
	55,5
	الدول الجزرية الصغيرة النامية
	1,5
	11,0
	66,4
	(أ) يشير العدد إلى بيانات عام 1996.
	المؤشر 8-16
	عدد مستخدمي الإنترنت لكل 100 نسمة من السكان

	1995
	2000
	2011
	العالم
	0,8
	6,5
	32,5
	المناطق النامية
	>0.1
	2,1
	24,3
	شمال أفريقيا
	>0.1
	0,7
	35,0
	أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
	0,1
	0,5
	12,6
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبـي
	0,1
	3,9
	38,8
	منطقة البحر الكاريبي
	>0.1
	2,9
	27,8
	أمريكا اللاتينية
	0,1
	4,0
	39,7
	شرق آسيا
	>0.1
	3,7
	39,9
	شرق آسيا باستثناء الصين
	1,1
	28,6
	59,7
	جنوب آسيا
	>0.1
	0,5
	10,0
	جنوب آسيا باستثناء الهند(أ)
	>0.1(أ)
	0,3
	9,6
	جنوب شرق آسيا
	>0.1
	2,4
	23,6
	غرب آسيا
	>0.1
	3,2
	34,4
	أوقيانوسيا
	>0.1
	1,8
	8,8
	القوقاز ووسط آسيا
	>0.1
	0,5
	32,2
	المناطق المتقدمة النمو
	3,2
	25,0
	70,2
	أقل البلدان نموا
	>0.1(ب)
	>0.1
	6,0
	البلدان النامية غير الساحلية
	>0.1(أ)
	0,3
	11,6
	الدول الجزرية الصغيرة النامية
	0,4
	5,2
	27,2
	(أ) يشير العدد إلى بيانات عام 1996.
	(ب) يشير العدد إلى بيانات عام 1998.
	المصادر:  فريق الخبراء المشترك بين الوكالات المعني بمؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية، وقاعدة بيانات مؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية (http://mdgs.un.org).
	ملاحظات: تستند المجموعات الإقليمية، ما لم يُشَر إلى غير ذلك، إلى المناطق الجغرافية للأمم المتحدة مع بعض التعديلات الضرورية لتحديد مجموعات متجانسة من البلدان قدر الإمكان لأغراض التحليل والعرض. والتكوين الإقليمي المعتمد للإبلاغ عن مؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية لعام 2010 متوافر في الموقع الشبكي http://mdgs.un.org.
	وتضم ”رابطة الدول المستقلة“ الاتحاد الروسي وأوكرانيا وبيلاروس وجمهورية مولدوفا في أوروبا، وأذربيجان وأرمينيا وأوزبكستان وتركمانستان وجورجيا وطاجيكستان وقرغيزستان وكازاخستان في آسيا. 
	وتضم ”المناطق المتقدمة النمو“، حيث تَرِد، أوروبا (باستثناء بلدان رابطة الدول المستقلة) وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان. وتشمل المناطق المتقدمة النمو دائما البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية في أوروبا.
	وفيما يخص بعض مؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية، تُعرض البيانات بشكل منفصل للمناطق دون الإقليمية الأصغر مساحة في أفريقيا، استنادا إلى التصنيف المعتمد من اللجنة الاقتصادية لأفريقيا.
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