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ّ
للتقدم احملرز عام 2011
األهداف اإلمنائية لأللفية :جدول بياني
وعد إعالن األلفية ،الذي اعتمده األعضاء يف األمم املتحدة البالغ عددهم  189عضوا ً يف عام ،2000
بعالم أفضل ،عالم أقل فقرا ً وجوعا ً ومرضاً ،عالم فيه فرص األمهات واألطفال يف البقاء عىل قيد
الحياة ّ
وتلقي العلم أكرب ،عالم تتساوى فيه إتاحة الفرص للنساء والفتيات مثل الرجال والفتيان.
ً
كما وعد ببيئة صحية وتعاون أفضل ــ يف عالم تعمل فيه البلدان املتقدمة والنامية معا يف رشاكة
من أجل أن يعم الخري علينا جميعاً .لقد وضع اإلعالن ثمانية أهداف إنمائية لأللفية ذات غايات
مح ّددة زمنيا ً والتي يمكن من خاللها قياس التقدم املحرز.

ومع اقرتاب املوعد النهائي وهو عام  ،2015ما هو مدى التقدم الذي تم إحرازه لتحقيق األهداف
اإلنمائية لأللفية؟ وهل وترية التقدم كافية لتحقيق األهداف؟ لقد تم تقسيم األهداف اإلنمائية
لأللفية إىل  21غاية قابلة للقياس بواسطة  60مؤرشاً .ويعرض هذا الجدول البياني تقييما ً للتق ّدم
املحرز عىل أساس مؤرشات مختارة .ويتم تقييم االتجاهات واملستويات عىل أساس املعلومات
املتاحة حتى حزيران/يونيه  .2011وآخر بيانات متاحة بالنسبة ملعظم املؤرشات هي من عام
 2009إىل  ،2011ولعدد قليل من املؤرشات ،فإن البيانات تعود إىل عام  2005أو .2007
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الهدف  | 1القضاء عىل الفقر املدقع والجوع
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الهدف  | 2تحقيق تعميم التعليم االبتدائي
التعليم االبتدائي الشامل
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الهدف  | 3تعزيز املساوة بني الجنسني وتمكني املرأة
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مساواة الفتيات بالفتيان يف التسجيل
باملدارس االبتدائية
حصة املرأة من العمل بأجر
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تمثيل املرأة يف املجالس النيابية
الوطنية عىل قدم املساواة
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الهدف  | 4تخفيض وفيات الطفل
تخفيض معدل وفيات األطفال دون
سن الخامسة من العمر بمقدار الثلثني
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الهدف  | 5تحسني صحة األمهات
تخفيض معدل وفيات األمهات أثناء
*
الوالدة بنسبة ثالثة أرباع
الحصول عىل خدمات الصحة
اإلنجابية
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الهدف  | 6مكافحة فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز واملالريا وغريها من األمراض
وقف وعكس اتجاه انتشار فريوس
نقص املناعة البرشية/اإليدز
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الهدف  | 7ضمان االستدامة البيئية
استعادة الغابات املزالة
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تخفيض نسبة السكان املحرومني من
املرافق الصحية
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تحسني حياة سكان األحياء الفقرية
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الهدف  | 8إقامة رشاكة عاملية من أجل التنمية
مستخدمي اإلنرتنت
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يعمل التق ّدم املحرز عىل مستويني .والكلمات يف املربعات تشري إىل درجة التوافق واالمتثال الحايل لهذا الهدف .واأللوان تشري إىل درجة التقدم نحو تحقيق الهدف وفقا ً لوسيلة اإليضاح أدناه :
ال يوجد أيّ تق ّدم ،أو تدهور يف التق ّدم نحو بلوغ الهدف.
تم فعليا ً بلوغ الهدف ،أو قريب جدا ً من بلوغ الهدف بحلول عام .2015
تق ّدم غري كاف لبلوغ الهدف إذا استمرت االتجاهات السائدة وبنفس الوترية.

ال تتوفر بيانات ،أو عدم كفاية البيانات املتوفرة.

* اللون األحمر يشري إىل تق ّدم غري كاف( .أي معدل وفيات األمهات أثناء الوالدة انخفض بمعدل أقل من  %2سنوياً).
بالنسبة للمجموعات اإلقليمية والبيانات القطرية ،انظر .mdgs.un.org :الخربات والتجارب القطرية يف كل منطقة قد تختلف اختالفا ً كبريا ً عن املتوسط اإلقليمي .ونظرا ً لتوفر بيانات جديدة واتباع منهجيات معدلة ،فإن التق ّدم املحرز
هذا غري قابل للمقارنة مع اإلصدارات السابقة.
املصادر :األمم املتحدة ،استنادا ً إىل البيانات والتقديرات املق ّدمة من قبل منظمة األغذية والزراعة؛ واالتحاد الربملاني الدويل؛ ومنظمة العمل الدولية؛ واالتحاد الدويل لالتصاالت؛ وبرنامج األمم املتحدة املشرتك املعني بفريوس نقص املناعة
البرشية/اإليدز؛ واليونسكو؛ وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية؛ واليونيسيف؛ وشعبة األمم املتحدة للسكان؛ والبنك الدويل؛ ومنظمة الصحة العاملية  -استنادا ً إىل اإلحصاءات املتوفرة اعتبارا ً من حزيران/يونيه .2011
تم تجميع الجدول بإرشف الشعبة اإلحصائية ،قسم الشؤون االقتصادية واالجتماعية ،األمم املتحدة.

