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تحقيق األهداف اإلنمائية ذات الصلة بالصحة والمتفق عليها دوليـاً،          التعجيل ب   ٣٠-٥٨ع ص ج
  بما في ذلك األهداف الواردة في إعالن األلفية

  
  جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسون،

 
  ١إذ نظرت في التقرير الخاص ببلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية ذات الصلة بالصحة؛

  
 الجمعية العامة هفي إعالن األمم المتحدة بشأن األلفية الذي اعتمدتوإذ تذكر بااللتزامات التي وردت 

  ٣ والدليل التفصيلي لألمين العام لألمم المتحدة بصدد تنفيذه؛٢٠٠٠،٢سبتمبر / لألمم المتحدة في أيلول
  

 وإذ تقر بأن األهداف اإلنمائية المتفق عليها دولياً، بما فيها جميع األهداف الواردة في إعالن األمـم                
المتحدة بشأن األلفية، والسيما األهداف ذات الصلة بالصحة، إنما تمثل منعطفاً في التنمية الدولية، وإجماعاً               
والتزاماً قويين ما بين البلدان الفقيرة والبلدان الغنية وتضع أولويات واضحة من أجل العمل ومعايير يقـاس                 

  بها التقدم المحرز؛
  

ي في تحقيق األهداف اإلنمائية المتفق عليها دولياً، بما في ذلك           وإذ تسلّم بأن الصحة هي أمر مركز      
جميع األهداف الواردة في إعالن األمم المتحدة بشأن األلفية وبأن أهدافاً من هذا القبيل من شأنها أن تتـيح                   
الفرصة أمام إحالل الصحة في صميم جدول األعمال التنموي وتنهض بااللتزام السياسي والموارد الماليـة               

  لهذا القطاع؛
  

وإذ تالحظ مع القلق أن االتجاهات السائدة حالياً توحي بأن الكثير من البلدان المتدنية الدخل لن تبلغ                 
األهداف اإلنمائية ذات الصلة بالصحة المتفق عليها دولياً، بما فيها األهداف الواردة في إعالن األمم المتحدة                

ن قد ال تحقق هذه األهداف إال في إطار الفئات األغنى من سـكانها،       بشأن األلفية، وبأن الكثير من هذه البلدا      
  مما سيؤدي إلى تفاقم جوانب الالمساواة، وبأن هناك حاجة التخاذ إجراءات عاجلة؛

  
وإذ تقر بأهمية استخدام صكوك حقوق اإلنسان القابلة للتطبيق في الجهود الراميـة إلـى تحقيـق                 

  حة المتفق عليها دولياً، بما فيها األهداف الواردة في إعالن األلفية؛األهداف اإلنمائية ذات الصلة بالص
  

وإذ تسلّم بأن التقدم السريع يتطلب التزاماً سياسياً وقدراً أكبر من االستراتيجيات واإلجراءات األكثر            
ين، وبنـاء   فعالية وكفاءة واستثماراً أكبر للموارد المالية، ونظماً صحية فعالة تتمتع بعدد كاٍف من المـوظف              

القدرات في القطاعين العام والخاص وتركيزاً أوضح على العدالة في االستفادة من الخـدمات والحـصائل                
  واتخاذ إجراءات جماعية ضمن البلدان وفيما بينها؛

  
وإذ تقر بأن األهداف اإلنمائية المتفق عليها دولياً، بما فيها األهداف الواردة في إعالن األمم المتحدة                

أللفية، يكمل بعضها بعضاً ويؤازر بعضها بعضاً وال يمكن بلوغها بمعزل عن غيرهـا ألن للـصحة        بشأن ا 
ثر على الغايات الصحية، بما في      ؤدوراً مركزياً في تحقيق األهداف غير المتصلة بالصحة، وألن بلوغها سي          

  ي تحددها جمعية الصحة؛يتعلق منها باأليدز والعدوى بفيروسه والسل والمالريا وسائر الغايات الت  ذلك ما
  

                                                            
 .٥٨/٥الوثيقة ج   ١
 .٥٥/٢المتحدة قرار الجمعية العامة لألمم    ٢
  .A/56/326الوثيقة    ٣
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التابعة لألمـم   للجنة السكان والتنمية    ) ٢٠٠٥أبريل  / نيسان(وإذ تذكّر بأن الدورة الثامنة والثالثين       
  :شددت علىالمتحدة 

  
 إمكانية حصول الجميـع علـى خـدمات الـصحة           ٢٠١٥أهمية إدماج هدف أن تتاح بحلول عام        "

والتنمية، في استراتيجيات بلوغ األهـداف اإلنمائيـة        اإلنجابية، الذي حدده المؤتمر الدولي للسكان       
المتفق عليها دولياً، بما فيها األهداف الواردة في إعالن األمم المتحدة بشأن األلفية، وبخاصة تلـك                
المتعلقة بتحسين صحة األمومة، وتخفيض وفيات الرضع واألطفال، وتحقيق المساواة بين الجنسين،            

األيدز، والقضاء على الفقر، وتحقيق تعميم الحصول على        /  البشري ومكافحة فيروس العوز المناعي   
  ١؛"التعليم االبتدائي

  
 في المنتـدى  وإذ تعترف بالدور القيادي الذي اضطلعت به منظمة الصحة العالمية مع البنك الدولي              

 ذلك على حفز وتأثير) ٢٠٠٤أبوجا، (الرفيع المستوى المعني باألهداف اإلنمائية لأللفية ذات الصلة بالصحة 
العمل والتقدم بخصوص األهداف اإلنمائية ذات الصلة بالصحة والمتفق عليها دولياً، بمـا فيهـا األهـداف                 

  الواردة في إعالن األمم المتحدة بشأن األلفية؛
  

 الذي يهيب بمجتمع المانحين الدوليين زيـادة مـساعدته للبلـدان       ١٩- ٥٥ج ص ع  وإذ تذكر بالقرار    
الصحي؛ ويشجع البلدان المتقدمة التي لم تفعل ذلك على بذل جهود ملموسة لتحقيق هدف              النامية في القطاع    

٪ ٠‚٢٪ و٠‚١٥٪ من الناتج القومي اإلجمالي كمساعدات تنمية رسمية للبلدان النامية، وما بين ٠‚٧تخصيص 
د مؤتمر األمم المتحدة    من الناتج القومي اإلجمالي للبلدان المتقدمة إلى أقل البلدان نمواً وفق ما أكده من جدي              

 ويشجع البلدان النامية على االستناد إلى ما تحقق مـن           ،)٢٠٠١بروكسل،  (الثالث المعني بأقل البلدان نمواً      
تقدم لضمان استخدام مساعدات التنمية الرسمية استخداماً فعاالً للمساعدة فـي بلـوغ األهـداف والمرامـي      

  اإلنمائية؛
  

ت منظمة الوحدة األفريقية التزموا، في مؤتمر القمة األفريقـي          وإذ تالحظ أن رؤساء دول وحكوما     
 األيـدز والـسل واألمـراض المعديـة األخـرى ذات الـصلة            / المعني بفيروس العوز المناعي البـشري     

٪ على األقل من ميزانياتهم السنوية لتحسين القطـاع         ١٥، بتحديد غاية تتمثل في تخصيص       )٢٠٠١  أبوجا،(
  ٢الصحي؛

  
، بما في ذلك المنظمات     دى بلدان كثيرة آليات للتعاون والشراكة مع المجتمع المدني        وإذ تالحظ أن ل   

 والمجتمع بمعناه األعم والمنظمات الدينية والقطاع الخاص تغطـي كـل مـستويات اإلدارة               غير الحكومية 
  ؛)الوطنية واإلقليمية ومستوى المنطقة(

  
ن الجنسين في وضع أساليب أكثر عدالة وفعالية وإذ تسلّم بأهمية العمل والتمكين من أجل المساواة بي

  حيال التنمية الوطنية،
  

  : الدول األعضاء ما يليتطلب إلى  - ١
  

إعادة تأكيد األهداف اإلنمائية ذات الصلة بالصحة والمتفق عليها دوليـاً، بمـا فـي ذلـك                   )١(
  لفية؛األهداف الخاصة بالتنمية الصحية والواردة في إعالن األمم المتحدة بشأن األ

  

                                                            
  .٣، الفقرة ٢٠٠٥أبريل /  نيسان١١، E/CN.9/2005/L.5مشروع القرار   ١
 .٢٦إعالن أبوجا بشأن األيدز والعدوى بفيروسه، والسل واألمراض المعدية األخرى المرتبطة بهما، الفقرة    ٢
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تناسـب  " أدلة تفصيلية "القيام، في سياق السياسات وعمليات التخطيط القائمة، بإعداد وتنفيذ            )٢(
الوضع السائد على الصعيد الوطني وترمي إلى تحقيق األهداف اإلنمائيـة ذات الـصلة بالـصحة                

األلفية، علـى أن    والمتفق عليها دولياً، بما في ذلك األهداف الواردة في إعالن األمم المتحدة بشأن              
  :تتضمن تلك األدلة التفصيلية اإلجراءات التالية بغية اإلسراع بإحراز التقدم

  
إعطاء األولوية لألهداف اإلنمائية ذات الصلة بالصحة والمتفق عليها دولياً، بما في   )أ(

ذلك األهداف الواردة في إعالن األمم المتحدة بشأن األلفية في إطـار الخطـط اإلنمائيـة                
صحية الوطنية، بما في ذلك ورقات استراتيجيات الحد من الفقـر، حـسب االقتـضاء،               وال

والخطط التي تتولى قيادتها الحكومات الوطنية بدعم من شركاء التنمية والمجتمع المـدني،             
ومراعاة مجمل األولويات الصحية للبلدان المعنية؛ وضمان تبلـور األولويـات الخاصـة             

  لميزانيات وُأطر اإلنفاق ذات الصلة؛بالصحة والحد من الفقر في ا
  
زيادة مستوى التمويل من أجل القيام بتدخالت فعالة تتناول األحوال الصحية بمـا               )ب(

يتفق مع تحقيق األهداف اإلنمائية ذات الصلة بالصحة والمتفق عليها دولياً، بما فـي ذلـك     
  األهداف الواردة في إعالن األمم المتحدة بشأن األلفية؛

  
 بشأن ٢١- ٥٦ج ص عفيذ قرارات جمعية الصحة ذات الصلة، بما في ذلك القرار تن  )ج(

 بشأن الـصحة اإلنجابيـة، والقـرار        ١٢- ٥٧ج ص ع  صحة األطفال والمراهقين، والقرار     
 بشأن األيدز والعدوى بفيروسه، والتي تُعد العناصر المكونة لشراكة عالمية ١٤- ٥٧ع ص ج

 األهداف اإلنمائية ذات الصلة بالصحة والمتفـق        من أجل التنمية وعناصر جوهرية لبلوغ     
عليها دولياً، بما في ذلك األهداف الواردة في إعالن األمم المتحدة بشأن األلفيـة، وكـذلك                

والمتمثل ) ١٩٩٤القاهرة،  (الهدف الذي حدده مؤتمر األمم المتحدة الدولي للسكان والتنمية          
؛ والعمـل علـى    ٢٠١٥يع قبل نهاية عام     في إتاحة خدمات الرعاية الصحية اإلنجابية للجم      

وضع أو دعم آليات رصد وطنية لقياس التقدم المحرز صوب تحقيـق األهـداف المتفـق                
  عليها؛

  
تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعات المعنية، بما في ذلك وزارات المالية ومع              )د(

هدف زيادة حـصة    المؤسسات المالية الدولية، بشأن أنواع االستثمار في القطاع الصحي ب         
الموارد الحكومية اإلجمالية المخصصة للصحة والقيام، عند اللزوم، بتنقيح الحدود العليـا            
الخاصة بإنفاق القطاع العام، وذلك من أجل التمكين من إنفاق المزيد على القطاع الصحي              

  بتمويل من المساعدة اإلنمائية؛
  
اسية للعنصرين العام والخاص    العمل، حسب االقتضاء، على تعزيز الوظائف األس        )ه(

وعلى نحو يسهم في إيتـاء      ) ١٩٧٨( آتا   –من النظام الصحي، وذلك تمشياً مع إعالن ألما         
خدمات أحسن نوعية وأكثر نزاهة في المجاالت المتصلة باألهداف اإلنمائية ذات الـصلة             

لمتحدة بـشأن   بالصحة والمتفق عليها دولياً، بما في ذلك األهداف الواردة في إعالن األمم ا            
  األلفية؛

  
تحسين نُظم المعلومات المتعلقة بالصحة والتغذية، بما فـي ذلـك تعزيـز نظـم                 )و(

اإلحصاءات المدنية بدعم من البحوث المتعلقة بالنظم الصحية الحاسمة األهمية، وذلك مـن   
أجل توفير المعلومات ألغراض رسم السياسات، وتالفي زيادة عبء اإلبالغ، والتأكيد على            

لحاجة إلى بيانات موزعة حسب العمر والفئة االجتماعية االقتصادية الخميسية والجـنس            ا
واالنتماء العرقي؛ وتعزيز نُظم الرصد والتقييم على نحو يسهم في تعزيز المساءلة والتمكين 

  والمشاركة؛
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ضمان استناد السياسات الصحية واإلنمائية إلى تحليل يراعي الفوارق بين الجنسين   )ز(
  لسعي من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛وا
  
تعزيز النزاهة وعدم التمييز فيما يتعلق بالجهود اإلنمائية وتيسير أساليب تمكـين              )ح(

  السكان وإشراكهم في عمليات صنع القرار؛
  
زمة المتناميـة    البلدان المتقدمة والبلدان النامية أن تتصدى بروح من المسؤولية المشتركة لأل           تناشد  - ٢

على صعيد الموارد البشرية الصحية؛ وتناشد البلدان المتقدمة أن تسعى بجد في سبيل تحقيق االكتفاء الذاتي                
دون التأثير تأثيراً سلبياً على حالة الموارد البشرية في البلدان النامية وأن توفر الدعم للبلدان الناميـة لكـي                

  والتدريب وتوظيف واستبقاء كل فئات المهنيين الصحيين؛تحقق االكتفاء الذاتي عن طريق التخطيط 
  
 البلدان المتقدمة التي لم تبذل جهوداً ملموسة على أن تفعل ذلك في سبيل بلوغ الهدف المتمثل                 تحث  - ٣

٪ ٠‚١٥٪ من الناتج القومي اإلجمالي كمساعدة إنمائية رسمية مقدمة إلى البلدان النامية، و            ٠‚٧في تخصيص   
ناتج القومي اإلجمالي للبلدان المتقدمة تقدم إلى أقل البلدان نمواً، كما أعاد تأكيد ذلك مؤتمر               ٪ من ال  ٠‚٢إلى  

  ؛)٢٠٠١بروكسل، (األمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نمواً 
  
 البلدان النامية على مواصلة االعتماد على ما أنجز من تقدم في تـأمين اسـتخدام المـساعدة                  تحث  - ٤

  رسمية استخداماً فعاالً للمساعدة على تحقيق الغايات واألهداف اإلنمائية؛اإلنمائية ال
  
 التي قطعتها أثناء مؤتمر القمـة       بااللتزامات األفريقي على الوفاء     االتحاد البلدان األعضاء في     تحث  - ٥

) ٢٠٠١، أبوجا(األفريقي بشأن األيدز والعدوى بفيروسه، والسل، واألمراض المعدية األخرى المرتبطة بهما 
  ١٪ على األقل من الميزانية السنوية لتحسين القطاع الصحي؛١٥على أن تحدد هدفاً قوامه تخصيص 

  
  : المدير العام القيام بما يليتطلب إلى  - ٦
  

كفالة اندراج التدابير ذات األولوية لدعم الدول األعضاء في مجال التعجيل بالتقدم صـوب                )١(
عليها اتفاقاً دولياً، بما فيها الغايات الواردة في اإلعـالن بـشان            الغايات المرتبطة بالصحة والمتفق     

، وفي الميزانيات المقبلة، وفي برنـامج       ٢٠٠٧- ٢٠٠٦األلفية، في نطاق الميزانية البرمجية للفترة       
العمل العام الحادي عشر؛ ووضع استراتيجية متساوقة وتتوفر لها الموارد الكافيـة، مـع أهـداف                

 إيتاؤها، من أجل السير قدماً بالعمل في المجاالت المذكورة أدناه وتقـديم             واضحة ومنتجات يتيسر  
  تقرير إلى جمعية الصحة عن التقدم المحرز؛

  
  :تقديم الدعم إلى الدول األعضاء، بناء على طلبها، سعياً وراء ما يلي  )٢(
  

وضع سياسات موجهة نحو تحقيق النتائج وتتوفر لها المـوارد الكافيـة لغـرض                )أ(
  تنمية الصحية؛ال
  
تعزيز قدرة النظم الصحية العمومية والخاصة، على النحو المالئم، من أجل إيتاء              )ب(

خدمات منصفة على المستوى الوطني، من خالل تدابير تقتضي التعاون المـشترك بـين              
اإلدارات، والدعوة لعقد ودعم فرق وطنية تعمل مع جميع األطراف الفاعلة المحلية لتسهيل             

لى كافة مصادر التمويل؛ وتطوير تثقيف وتوظيف واستبقاء المهنيين الصحيين؛          الوصول إ 

                                                            
 .٢٦مراض المعدية األخرى المرتبطة بهما، الفقرة إعالن أبوجا بشأن األيدز والعدوى بفيروسه، والسل واأل   ١



 138 جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسون 

ــرار    ــذ الق ــاملة، وتنفي ــم ش ــي نُظ ــصحيين ف ــال ال ــراط العم ــى انخ ــل عل   والعم
   بشأن الهجرة الدولية للموظفين الصحيين؛١٩- ٥٧ج ص ع

  
تحديد المجموعات السريعة التأثر ذات االحتياجات الـصحية المحـددة وتـصميم              )ج(
  لبرامج المالئمة القادرة على إيتاء خدمات عادلة؛ا
  
  تعزيز الروابط القائمة بين القطاعات لمعالجة محددات الصحة االجتماعية والبيئية؛  )د(
  
المشاركة في حوار تقني يعنى بالسياسات العامة مع المؤسسات الماليـة الدوليـة،          )ه(

ات المرتبطة بالصحة، واالضـطالع     والذي يشمل التأثير الناجم عن سياساتها في االحتياج       
بعمليات مواءمة وتنسيق فيما بين الشركاء في التنمية في المجال الصحي؛ وضمان حـشد              

  التأييد لألولويات القطرية؛
  
استخدام أطر الرصد والتقييم المالئمة، بما فيها األطر المتصلة بسبل توفير الصحة      )و(

ز صوب تحقيق األهداف اإلنمائيـة ذات الـصلة         اإلنجابية للجميع، التي تقدر التقدم المحر     
بالصحة والمتفق عليها دولياً، بما في ذلك األهداف التي يتضمنها اإلعالن بـشأن األلفيـة،        
بغية تحديد برامج عالية المردود تحقق نتائج صحية وتغذوية أفضل دون إضافة المزيد إلى              

  لدان؛العبء المتمثل في تقديم التقارير والملقى على عاتق الب
  
التشجيع على البحث الذي يرشد إلى التنفيذ الناجح لألنشطة الراميـة إلـى بلـوغ                 )ز(

األهداف اإلنمائية ذات الصلة بالصحة والمتفق عليها دولياً، بما في ذلك األهـداف التـي               
  يتضمنها اإلعالن بشأن األلفية؛

  
البلـدان الخارجـة مـن      ضمان إيالء االهتمام الواجب للمشاكل الصحية التي تنفرد بهـا             )٣(

  الصراعات أو من أشكال أخرى من أشكال األزمات؛
  
توفير الدعم النشط واإلسهام في سياق إصالح منظومة األمم المتحدة، في تعزيـز تـأثير                 )٤(

وفعالية الفرق القطرية التابعة لألمم المتحدة، وزيادة تبسيط ومواءمة وتنسيق اإلجـراءات داخـل              
بمشاركة شركاء آخرين؛ وتحسين مطابقة المدخالت المتأتيـة مـن األمـم            منظومة األمم المتحدة و   

  ١المتحدة لألولويات الوطنية؛
  
تعزيز الجهود التي تزيد التساوق والتنسيق على صعيد المساعدة اإلنمائية ألغراض الصحة              )٥(

  حتى تقوي الموارد بشكل فعلي النظم الصحية العريضة القاعدة؛
  
 المناسب في الجلسات العامة الرفيعة المستوى التي تعقدها الجمعيـة           المشاركة على الوجه    )٦(

  ).٢٠٠٥سبتمبر / أيلول(العامة لألمم المتحدة بشأن حصيلة اجتماع القمة لأللفية 
  
  
  
  
  
  

                                                            
 .٢٥- ٥٨ج ص عانظر أيضاً القرار    ١
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  الملحق
  

  الصحة في األهداف اإلنمائية لأللفية
  األهداف والغايات والمؤشرات المتعلقة بالصحة 

  في مجموعة األهداف اإلنمائية لأللفية

  

  المؤشرات الصحية  الغايات الصحية
  القضاء على الفقر المدقع والجوع  :١الهدف 

  ٢٠١٥ و١٩٩٠تخفيض نسبة السكان الذين يقل دخلهم اليومي عن دوالر واحد إلى النصف في الفترة ما بين   :١الغاية 
ون من الجوع إلى النصف     تخفيض نسبة السكان الذين يعان      : ٢الغاية 

  ٢٠١٥ و١٩٩٠بين   في الفترة ما
  عدد األطفال ناقصي الوزن الذين يقل عمرهم عن خمس سنوات  - ٤
نسبة السكان الذين ال يحصلون على الحد األدنى الستهالك الطاقة            - ٥

  الغذائية
  تحقيق تعميم التعليم االبتدائي  :٢الهدف 

  ٢٠١٥ان، سواء الذكور أو اإلناث منهم، من إتمام مرحلة التعليم االبتدائي بحلول عام كفالة تمكن األطفال في كل مك  :٣الغاية 
  تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة   :٣الهدف 

تعليم في موعد   ، وبالنسبة لجميع مراحل ال    ٢٠٠٥إزالة التفاوت بين الجنسين في التعليم االبتدائي والثانوي ويفضل أن يكون ذلك بحلول عام                 :٤الغاية 
  ٢٠١٥يتجاوز عام   ال

  تخفيض معدل وفيات األطفال  :٤الهدف 
تخفيض معدل وفيات األطفال دون سن الخامـسة بمقـدار            :٥الغاية 

  ٢٠١٥ و١٩٩٠الثلثين في الفترة ما بين 
  معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة  - ١٣
  معدل وفيات الرضع  - ١٤
   ضد الحصبةالممنّعينسنة واحدة نسبة األطفال البالغين من العمر   - ١٥

  تحسين صحة األمومة  :٥الهدف 
تخفيض معدل وفيات األمومة بمقدار ثالثة أرباع في الفترة          :٦الغاية 

  ٢٠١٥ و١٩٩٠ما بين 
  معدل وفيات األمومة  - ١٦
 من ذوي   عاملين صحيين نسبة الوالدات التي تجري تحت إشراف         - ١٧

  المهارة
  األيدز والمالريا وغيرهما من األمراض/ وز المناعي البشريمكافحة فيروس الع  :٦الهدف 

األيدز بحلول  / وقف انتشار فيروس العوز المناعي البشري       :٧الغاية 
   وبدء انحساره اعتباراً من ذلك التاريخ٢٠١٥عام 

معدل انتشار فيروس العوز المناعي البشري لدى النساء الحوامل           - ١٨
   عاما٢٤ و١٥الالئي تتراوح أعمارهن بين 

  وسائل منع الحملالعازل من بين  استخداممعدل   - ١٩
يترددون على المدارس إلى غير األيتام الـذين        نسبة األيتام الذين      - ٢٠

   سنة١٤ سنوات و١٠يترددون على المدارس بين سن 
وقف انتشار المالريا وغيرها من األمراض الرئيسية بحلول   :٨الغاية 

  راً من ذلك التاريخ اعتباا وبدء انحساره٢٠١٥عام 
  معدالت االنتشار والوفيات المرتبطة بالمالريا  - ٢١
نسبة السكان المقيمين في المناطق المعرضة لخطر المالريا الذين           - ٢٢

  يتخذون تدابير فعالة للوقاية من المالريا وعالجها 
  معدالت االنتشار والوفيات المرتبطة بالسل  - ٢٣
اسـتراتيجية  تم شفاؤها في إطار     عدد حاالت السل التي اكتشفت و       - ٢٤

  المعالجة القصيرة األمد تحت اإلشراف المباشر
   االستدامة البيئيةضمان  :٧الهدف 

إدماج مبادئ التنمية المستدامة فـي الـسياسات والبـرامج            :٩الغاية 
  القطرية وانحسار فقدان الموارد البيئية

  نسبة السكان الذين يستخدمون الوقود الصلب  - ٢٩

تخفيض نسبة األشخاص الذين ال يمكنهم الحـصول علـى            :١٠ الغاية
المأمونة إلى النصف بحلول    ومرافق اإلصحاح   مياه الشرب   

  ٢٠١٥عام 

 الذين يمكنهم بصورة مستدامة الحصول على مصدر        السكاننسبة    - ٣٠
  ، في المدن واألريافمحسن للمياه

 يقـل    لمعيشة ما ال   ٢٠٢٠تحقيق تحسن كبير بحلول عام        :١١الغاية 
   مليون من سكان األحياء الفقيرة١٠٠عن 

 الذين يمكنهم الحـصول علـى       السكان الحضريين والريفيين  نسبة    - ٣١
  إصحاح محسن 

  إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية  :٨الهدف 
  عدم التمييزالمضي في إقامة نظام تجاري ومالي يتسم باالنفتاح والتقيد بالقواعد والقابلية للتنبؤ به و  :١٢الغاية 
   االحتياجات الخاصة ألقل البلدان نمواً تلبية  :١٣الغاية 
   االحتياجات الخاصة للبلدان غير الساحلية والدول النامية الصغيرة الجزريةتلبية  :١٤الغاية 
  ل تحمل ديونها ممكنا في المدى الطويل المعالجة الشاملة لمشاكل ديون البلدان النامية باتخاذ تدابير على المستويين الوطني والدولي لجع  :١٥الغاية 
  التعاون مع البلدان النامية لوضع وتنفيذ استراتيجيات تتيح للشباب عمالً الئقاً ومنتجاً  :١٦الغاية 
التعاون مع شركات المستحضرات الصيدالنية إلتاحة األدوية   :١٧الغاية 

  األساسية بأسعار ميسورة في البلدان النامية
الذين يمكنهم الحصول على األدوية األساسية بأسعار نسبة السكان   - ٤٦

  ميسورة بشكل مستدام
  التعاون مع القطاع الخاص إلتاحة فوائد التكنولوجيات الجديدة، وبخاصة تكنولوجيا المعلومات واالتصال  :١٨الغاية 
 والتقرير السنوي األول المرتكـز علـى  ). ٢٠٠٢يوليو /  تموز٣١ (A/57/270 تنفيذ إعالن األمم المتحدة بشأن األلفية، تقرير األمين العام، الوثيقة     :المصدر

قاعـدة البيانـات الخاصـة    ؛ )٢٠٠١سـبتمبر  /  أيلول٦ (A/56/326 الوثيقة  تقرير األمين العام،،"الدليل التفصيلي لتنفيذ وإعالن األمم المتحدة بشأن األلفية "
  .، منظمة الصحة العالمية٢٠٠٤يوليو / بمؤشرات األلفية التي تم التحقق منها في تموز

  - ٢٠٠٥مايو /  أيار٢٥، التاسعةالجلسة العامة (
  )، التقرير الخامس"ب"اللجنة   




