
ECE ECAESCAP ECLAC ESCWA

خطة األمم المتحدة للتنمية 
لما بعد عام 2015

منظور إقليمي

ي
يم

قل
ر إ

ظو
من

 2
0
15

م 
عا

د 
بع

ما 
ة ل

مي
لتن

ة ل
حد

مت
 ال

مم
أل

ة ا
ط

خ



  
  
  ادية ألوروبااللجنة االقتص

  االجتماعية آلسيا والمحيط الهادئاللجنة االقتصادية و
  الالتينية ومنطقة البحر الكاريبياللجنة االقتصادية ألمريكا 

  اللجنة االقتصادية ألفريقيا
  )اإلسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

  

  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 

 2015 عام بعد لما للتنمية المتحدة األمم خطة
  إقليمي منظور

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  األمم المتحدة



  

  

  



iii 

  

 تصدير
  

 لألمم التابعة الخمس اإلقليمية اللجان بدأت لأللفية، اإلنمائية األهداف لتنفيذ النهائي الموعد اقتراب مع  
 الالتينية ألمريكا االقتصادية واللجنة ألوروبا، االقتصادية واللجنة ألفريقيا، االقتصادية اللجنة وهي المتحدة،

 االقتصادية واللجنة الهادئ، والمحيط آلسيا واالجتماعية ةاالقتصادي واللجنة الكاريبي، البحرمنطقة و
 للتنمية المتحدة األمم خطة حول النقاش من مشترك موقف على لالتفاق   ً معا  العمل آسيا، لغربي واالجتماعية

  .2015 عام بعد لما
  

 فيه أعرب ،2011 أآتوبر/األول تشرين في بيروت في عقد اجتماع خالل التقرير هذا إعداد فكرة   ُ   وو لدت  
 آفاق حول الخمس المناطق بين مشترك تقرير إعداد بضرورة  اقتناعهمنع اإلقليمية للجان التنفيذيون األمناء
 هذا إعداد تنسيق اإلسكوا   ّ  تول ت اإلقليمية، اللجان لشؤون السابقة المنسقة وبصفتها  .2015  عامبعد ما لالتنمية
  .اللجان هذه مع الوثيق بالتعاون التقرير،

  
 إدراجها ضرورة على الخمس المناطق جمع ُت  التي األولوية ذات المجاالت تحديد إلى التقرير هذا يهدفو  
 األهداف مع تتماشى إنمائية أهداف وضع ضرورة على ويشدد . المستقبل في للتنمية العالمية الخطة في

 خطة صياغة فيها تمت يتال ديةواالقتصا واالجتماعية السياسية للظروف      ً تقييما  ويتضمن . واإلقليمية الوطنية
 ويتضمن  .فرص من رتهوف وما تحديات من الظروف هذه فرضته وما بها، المعمول لأللفية اإلنمائية األهداف
 هذا من الدروس اآتساب بهدف وذلك لأللفية، اإلنمائية األهداف تنفيذ باتجاه المحرز     ّ  للتقد م      ً تقييما     ً أيضا  التقرير
 تتطلب تعيشها التي المتباينة فالظروف الخمس، المناطق بين العديدة المشترآة اسمالقو من وبالرغم  .المسار
ّ  يشك ل بأن  العالمية الخطة تأخذ أن إلى ويدعو منطقة، لكل المتمايزة الرؤى   ّ يضم     ً عاما      ً إطارا  المشترك موقفها   

ّ آل  خصوصيات للتنمية ّ  ملخ ص يلي وفيما . االعتبار في منطقة     :الخصوصيات لهذه   
  

 المرحلة في بالمدارس االلتحاق معدالت ارتفاع إلى الماضي العقد خالل السريع النمو أّدى ،أفريقيا في  
 بين المساواة باتجاه والتقّدم اإليدز،/البشرية المناعة نقص بفيروس اإلصابة معدالت انخفاض وإلى االبتدائية،
 يقف الذي األمر اإلنجازات، هذه من بالرغم البلدان، هذه في متدنية بقيت التنمية مستويات أن غير  .الجنسين

 في وحتى  .بالصحة المتصلة األهداف سيما ال منها، آبير عدد في لأللفية اإلنمائية األهداف تحقيق أمام     ً عائقا 
 اختالفات يحجب العام واألداء الجودة، متدنية الخدمات زالت ما ،    ً آبيرا      ً تقدما  أحرزت التي األفريقية البلدان
 اإلنمائية، األهداف تحقيق إلى السباق وفي  .البلدان هذه ضمن المناطق مختلف في األداء مستويات بين آبيرة
 حيث الوسطى، وأفريقيا وغربها، أفريقيا وشرقي الجنوبية، أفريقيا من أبعد    ً شوطا  أفريقيا شمال منطقة قطعت

 التباين ويشكل . الحضرية لمناطقا في منها أدنى الريفية المناطق في األهداف هذه تحقيق مستويات زالت ما
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   باإلضافة الواحد، البلد وداخل الجنسين بين المساواة عدم بسبب الخدمات على الحصول مستويات في
   في اقتصاد أي منها ينجو بالكاد آفات المالئمة، العمل فرص في والنقص البطالة معدالت ارتفاع إلى

  .السمراء القارة
  

 يفرض أفريقيا، شمال ففي  .استثناء بال األفريقية البلدان جميع في تشريةمس ليست اآلفات هذه أن غير  
 وشرقها أفريقيا جنوب منها يعاني التي الكبرى اآلفة    ّ  تتمث ل حين في التحديات، أصعب العمل فرص في النقص
ّ أن  ومع  .العاملة اليد احتياجات تلبي ال ما     ً غالبا  التي المالئم غير العمل فرص انتشار في ووسطها وغربها   
 قادرة غير لكنها منه، الناتجة والتحديات للمخاطر عرضة القارة فهذه ُ     ي ذآر، ال يكاد المناخ على أفريقيا تأثير
 ذلك وسبب . تبعاتها تحت القارة ترزح حتى اقتصادية، أزمة أو طبيعية آارثة تقع إن وما  .لها التصدي على

 وعلى المعادن، على االعتماد في وتفرط األساسية السلع إنتاج على ترتكز التي األفريقية االقتصادات هيكلية
 خدمات تقديم على عملهم يقتصر منتجون فيها يتقوقع التي البعض، بعضها عن المنعزلة االقتصادية القطاعات
ّ  يقو ض وال.  العالمية القيم سلسلة في تسهم ال القيمة متدنية  العمل فرص توليد على القارة هذه قدرة ذلك   
.  االجتماعية الخدمات في لالستثمار الالزمة المالية الموارد حشد على قدرتها    ً أيضا  بل فحسب، يراداتواإل
 األساسية السلع تصنيع على المرتكز شاملال النمو تضع الظروف هذه لتغيير خطة اعتماد حال في أنه غير
 التنمية لتحقيق الالزمة ردالموا وحشد العمل فرص توليد على القدرة تعزيز يمكن األولويات، رأس على

ّ   ومتنو عة    ّ   متعد دة مصادر توليد خالل من االقتصادي، التنويع أن آما.  المناخ ر  ّ تغي  مع والتكيف االجتماعية      
 واالجتماعية البشرية التنمية تحقيق في ويساهم الخارجية، بالصدمات التأثر خطر من يخفف للرزق،

  .المستدامة
  

 األداء تحسينو . فورًا تلبيتها ينبغي ملحة حاجة البطالة وخفض النمو معدالت رفع يشكل ،أوروبا وفي  
 من مزيد وضخ الكلي، االقتصاد صعيد على سليمة سياسات وضع يستدعي للمنطقة الرديء االقتصادي
 . االبتكار وتعزيز الخاص، القطاع استثمارات وزيادة األساسية، والبنى التربية في الحكومية االستثمارات

 من الواحد البلد ضمن المتفاقمة االقتصادية للتباينات  ّ حد  ووضع االستقرار، لتعزيز المالي القطاع يمتنظ يجب
 وتحقيق االجتماعي األمان شبكات آفاءة تعزيز ويحتم.  الثروات توزيع إعادة على ترآز سياسات وضع خالل

 الصحي التأمين يكون أن ينبغي آذلك،  .المحرومة الفئات احتياجات تلبية الطويل األجل على المالية استدامتها
 إصالح من بد وال.     ً عوزا  األآثر للفئات قصوى أولوية العامة الصحة سياسات تولي وأن للجميع،      ً متوفرا 

 العمل أماآن سالمة وتحسين الرواتب مستوى ورفع النظامي القطاع في العمل لتشجيع العمل سوق مؤسسات
 األقليات  ّ ضد  التمييز تناهض سياسات وضع يجب آذلك،.  تعنيها التي اتالقرار صنع في العاملة اليد وإشراك
 السكان من المسنين نسبة في الكبير االرتفاع مع      ّ  وللتكي ف.  عادلة معاملة معاملتهم وتضمن األخرى، والفئات

 توفير في الكفاءة تحسين    ً أيضا  وينبغي  .والتقاعد والعمل النقل ونظم المدن تصميم إعادة ينبغي المنطقة، في
 الجهود تكثيف ويجب.        َ   المستخد مة الطاقة خليط من المتجددة الطاقة مصادر نسبة وزيادة واستخدامها، الطاقة
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 اإلقليمي التعاون لتوثيق الالزمة التدابير واتخاذ المنطقة، في البيولوجي التنوع حالة لتردي  ّ حد  لوضع
 تحسين    ً أيضا  وينبغي  .المشترآة المياه أحواض إدارة ذلك في بما للحدود، عابرة أخرى بيئية قضايا معالجةو

 ذات البلدان من عدد في السياسية، الحقوق فيها بما اإلنسان، حقوق النتهاآات  ّ حد  ووضع االقتصاد، إدارة
 في المزمنة السياسية للنزاعات حلول إليجاد األوان آن وقد  .الحقوق هذه واحترام االنتقالية، االقتصادات
  .المنطقة هذه بلدان بين االقتصادي التكامل عملية    ً قدما  تدفع سياسات طبيقوت المنطقة،

  
ً دوال  أصبحت التي الدخل المتوسطة بلدانها عدد في       ً ارتفاعا  تشهد بدأت المنطقة أن إلى     ً ونظرا     بات مانحة،   

  .التنمية أجل من العالمية الشراآة في البلدان من الفئة هذه انخراط تعزيز      ً ضروريا 
  

 اللجنة تعمل ولذلك، . المقبلة القليلة العقود في المنطقة تواجهها أن ُ     ي توقع التي التحديات أهم هي  ً ذا إ تلك  
 لضمان األخرى المعنية والجهات المنطقة في المتحدة األمم ومنظومة األعضاء الدول مع ألوروبا االقتصادية
  .2015 عام بعد لما التنمية خطة في بجدية القضايا تلك معالجة

  
 تراعي وأن السواء، على والنامية المتقدمة لبلدانا جهود تضافر ثمرة الخطة هذه تكون أن وينبغي  

 األهداف تحقيق في تجربتها من المكتسبة الدروس وتأخذ تواجهها، التي والصعوبات منطقة آل خصوصيات
  .االعتبار في لأللفية اإلنمائية

  
 البحر ومنطقة الالتينية أمريكا وفي المناسب الوقت في 2015 عام بعد لما التنمية خطة بشأن النقاش يجري  

 في وارتفاعًا الديمقراطي، للحكم تكريسًا الماضية، العشر السنوات في المنطقة، هذه شهدت فقد، الكاريبي
 توزيع مستويات بين التفاوت في ضئيًال تراجعًا وحتى الفقر، مستويات في وتراجعًا االقتصادي، النمو معدالت
 أمريكا وأحرزت.  العالم في التفاوت هذا معدالت أعلى أحد تسجل زالت ما المنطقة أن من بالرغم ،الدخل
 وبالرغم  .1990 عام منذ لأللفية اإلنمائية األهداف تحقيق باتجاه آبيرًا تقدمًا الكاريبي البحر ومنطقة الالتينية

 في الفقر معدالت تراجعت فقد ،لد الواحدداخل الب البلدان بين فيما التقدم درجة في الواضح التفاوت من
 ومعدالت الفقر المدقع ،2011 إلى 1990في الفترة من  المائة في 29.4 إلى المائة في 48.4 من آكّل المنطقة

 في االنخفاض في  هذه المعدالتتستمر أن وُيتوقع .  في المائة في الفترة نفسها11.5 في المائة إلى 22.6من 
  .2012 عام
  

 التعليم توفير وفي األطفال، لدى والوفيات التغذية سوء معدالت خفض في أيضًا تقدمًا المنطقة وأحرزت  
.  األساسية الصحي الصرف وخدمات المأمونة الشرب مياه على الحصول فرص وتوفير للجميع، االبتدائي
 والمرأة الرجل بين المساواة وتحقيق التغذية، وسوء الجوع معدالت لخفض الجهود تكثيف المنطقة على ولكن،
 المستنزفة المواد استهالك تراجع من موبالرغ.  األمهات وفاة معدالت وخفض البرلمان، وفي العمل مكان في
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 حتى تتمكن ولم  .الكربون أآسيد ثاني وانبعاثات الغابات إزالة معدالت في ارتفاعًا المنطقة تسجل لألوزون،
 وند يحول الذي األمر البيئية، االستدامة وضمان البيولوجي، وعالتن وحماية البيئة، لتدهور حد عوض من اآلن

 اآلن حتى المنطقة تحقق لم آذلك، . لأللفية اإلنمائية األهداف من 7 الهدف إطار في المحددة الغايات بلوغها
 من عالمية شراآة إبرامب المتصلة سيما ال لأللفية، اإلنمائية األهداف من 8 بالهدف المتصلة الغايات من عددًا
 وإصالح التكنولوجيا، نقل وتعزيز المناطق بين ومتوازنة عادلة تجارية عالقات ضمان وآذلك التنمية، أجل
  .التنمية لتمويل الالزمة المصادر إلى الوصول لتسهيل العالمي المالي النظام أسس

  
  .جيةالخار الديون قضايا معالجة لتسهيل جديدة قواعد وضع إلى أيضًا 8 الهدف ويدعو  
  

 االقتصادية، بالخّضات تأّثرًا أقل أصبحت المنطقة  هذهأن 2008 عام في العالمية المالية األزمة بّينت وقد  
 عدد على الضوء اإليجابي االتجاه هذا ومع ذلك، فقد سّلط.  استقرارًا أقل الدولية الظروف آانت ولو حتى
 ،مثًال  .ضعفه ونقاط للتنمية الحالي النموذج حدود تظهر التي الهيكلية القصور وأوجه الفجوات من آبير

 ذلك ويدل  .الفقر من يعانون شخص مليون 167 زال ما الفقر، معدالت خفض في الكبير التقدم من بالرغم
 أآثر خطة وضع يجب وأنه بالصعوبات، محفوفة زالت ما المنطقة  هذهفي التنمية إلى الطريق أّن على

  .يهالتخّط واقعية أآثر ولكن طموحًا
  

 تحقيق إلى يؤدي ال االقتصادي النمو أن إلى الكاريبي البحر ومنطقة الالتينية أمريكا تجربة وتشير  
 للنمو يمكن ال آذلك،  .والتلوث الطاقة وهدر االستهالك وأنماط البيئة حماية قضايا ُتعالَج لم ما االستدامة
  .لذلك الالزمة العامة ساتالسيا توضع لم طالما المساواة لعدم حدًا يضع أن االقتصادي

  
طالما و ،قائمًا يزال ال هفي الوقوع خطر أن طالما جدوى ذي غير يبقى المدقع الفقر معدالت في والتراجع  
  .منتشرة  ما زالتالجغرافي واالنتماء والعرق الجنس بنوع متصلة ألسباب المساواة عدمأن 
  

 والتحّكم العامة األموال إدارة على دورها تصراق ما إذا حقيقي تغيير أي العامة السياسات تحقق ولن  
 الهيكلي واإلصالح المستدامة التنمية عجلة دفع في ريادي بدور االضطالع الدول على ف. التضخم بمستويات

 السياسات هذه ُتنّفذ لم ما ،ضعيفًا األهداف المحّددة االجتماعية والبرامج السياسات أثر وسيكون  .األمام إلى
 الضعف أوجه من ويخفف عادل بشكل الدخل توزيع ويعيد بالشمول يّتسم االجتماعية للحماية منظا ضمن إطار

   إلى  بصورة تلقائيةالمساواة وعدم االجتماعي إلقصاءا النتقال حدًا ويضع محددة اجتماعية فئات لدى
  .المتعاقبة األجيال
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 الناتج ثلث من أآثر وتوّلد العالم، انسك نصف من أآثر تأويفألنها  ،الهادئ والمحيط آسيا منطقة وأّما  
 العالمي الطلب من المائة في 40 من وأآثر العالم في قليميإ نمو متوسط أعلى وتسّجل العالمي، االقتصادي

  .العالمية األوضاع على سلبية، أم إيجابية أآانت سواء ظروفها، تؤّثر أن الطبيعي فمن الطاقة، على
  

 األزمة خالل العالمي االقتصاد بنيان تهاوي دون حالت دعامة المنطقة هذه في االقتصادي النمو شّكل قدل  
  .الفقر براثن من الناس من الماليين عشرات النمو هذا انتشل الماضية، القليلة العقود وفي  .العالمية االقتصادية

  
 زالت ما فهي الصدمات، وجه في الصمود على المنطقة هذه في االقتصادات قدرة من بالرغم أنه غير  

 باألمن شعوبها وإحساس المنال، بعيد فيها االقتصادي األمن زال وما . العالم في الفقراء ثلثي نحول موطنًا
 المناخ رتغّي ظل في وتقّلبها، والوقود الغذاء أسعار ارتفاع من تعاني الشعوب فهذه . مفقود شبه واالستقرار

إلى أبعد  وضعفًا فقرًا األآثر المجتمعات تضررت وقد.  تعقيدًا األمور تزيد مدمرة طبيعية آوارث ووقوع
  .للجميع الالزمة االجتماعية الحماية لتوفير تدابير أية لغياب وذلك الصعوبات، هذه بفعل الحدود

  
 زالت ما فهي  .آبيرة تحديات وتواجه مصيرية، انتقالية مرحلة في الهادئ والمحيط آسيا اقتصادات وتمر  

 ضمن المساواة عدم وتفاقم المالئمة؛ العمل فرص في والنقص والجوع للفقر نتيجة مزمنة مشاآل تحمل عبء
  .والمياه الطاقة في والنقص الحيوية؛ األساسية البنى وترّهل بينها؛ وفيما البلدان

  
 تعرقل ناشئة تهديدات أيضًا تواجه التي المنطقة  هذهفي مستشريًا والفتاة المرأة ضد العنف زال وما  

 األساسية السلع أسعار وتقلب المالية األزمات مثل نها،ابلد لحدود العابرة المشاآل من متزايدًا عددًاو ،تنميتها
  .المناخ وتغير الطبيعية والكوارث

  
 والمحيط آسيا تجربة تدّل العالم، على تهيمن التي االستقرار وعدم والتشوش االضطراب حالة خضم وفي  

 توزيع مرجئة أولوياتها، رأس على النمو تحقيق وضع في الدول تمرتس أن الصائب غير من أنه على الهادئ
  ففي ظّل هذه الظروف، لن يكون التطّلع إلى مستقبل زاهر .ذلك بعد ما إلى  األخرىمشاآلال ومعالجة همكاسب

 لىإ سوى يؤدي لن التنمية لبلوغ صناعية، غربية بلدان هامن ،آثيرة بلدان تسلكه الذي والمسار . إّال وهمًا
 بالبيئة، الضرر وإلحاق الكربون، من الكثير وإنتاج الموارد، من الكثير استنزاف فهو يقود إلى  .مسدود حائط

 القدرة تعزيز المنطقة أولويات أولى تتضمن أن يجب ولذلك،.  الحائط عرض االجتماعي اإلنصاف وضرب
 بيئية استراتيجية ووضع ،وإنصافًا وًالشم أآثر إنمائية مسارات واعتماد الخارجية، الصدمات مع التكيف على
  .للجميع الرخاء تحقيق أجل من للكربون، إنتاجًا وأقل الموارد استخدام في آفاءة أآثر
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   واالقتصادي، االجتماعي المجالين في آبيرًا تحسنًا الماضي العقد في حققت فقد العربية، المنطقة أماو  
 بالمدارس، االلتحاق معدالت صافي ارتفع قد و. لتربيةوا بالصحة المتصلة األهداف بلوغ في سيما ال

 بين المساواة توتعّزز ،عامًا 24و 15 بين أعمارهم تتراوح الذين الكبار لدى األمية محو معدالت وتحّسنت
    .العربية البلدان معظم في النصف إلى الرّضع وفيات معدالت وانخفضت.  االبتدائي التعليم في الجنسين

 المنطقة ظلت  فخالل العقد الماضي. القصة من فقط واحدًا فصًال إال تروي ال المضيئة صورةال هذه أن غير
 النساء، بين سيما ال العالم، في الشباب لدى بطالة معدل أعلى وُتسجل المساواة، وعدم الفقر ترزح تحت أعباء

 النزاعات وطأة تحت همالستقرار وزعزعة المواطنين رفاه في وتدهورًا الحكم، مقومات في ضعفًا وتشهد
  .األجنبي واالحتالل

  
 تونس تتضمن لأللفية اإلنمائية األهداف بلوغ في ملفتًا نجاحًا حققت التي المنطقة بلدان أن المفارقات ومن  

 اندالع وإلى منها، بلدين في النظام إسقاط إلى المزمنة اآلفات أدت فقد ، ومصرالسورية العربية والجمهورية
  .الثالث البلد في رةمدّم أهلية حرب

  
 المستويات تشير لأللفية، اإلنمائية األهداف لتحقيق مناسبة تبدو آثيرة تدابير البلدان هذه تتخذ حين وفي  

 أساسية عناصر تجاهل خطأ تقترف البلدان  هذهتكون أن احتمال وإلى التدابير، هذه قصور إلى للرفاه الفعلية
  .البشري واألمن السليم كموالح الحرية هي البشرية، للتنمية أخرى

  
 طالب فقد  .الحقيقية أولوياتها تحديد الصعب من ليس ،2015 العام مشارف على المنطقة وقوف ومع  

 العربية، والمدن البلدات  شتىفي والميادين الشوارع في العبارات، وأوضح األصوات بأعلى الماليين،
 المطالب من عدد ىلع وينطوي معّقد المطالب هذه من آًال أن رغي . االجتماعية والعدالة والكرامة بالحرية

  .أيضًا هو
  

 من والشعوب األمم تحرر أيضًا بل والقهر، والجوع الفقر من التحرر فقط تعني ال الحرية فباختصار،  
 األجنبي واالحتالل االستعمار صفحة العالم طوى ربماو.  الجماعية احقوقه مصادرة على األجنبية القوى قدرة
 االحتالل زال فما  .بعد  القاتمةالصفحة هذه تطِو لم  العربيةالمنطقة لكن العشرين، القرن قضاءان مع

 يشكل وال . الحديث التاريخ في أمدًا واألطول الوحيد االحتالل أخرى عربية وألراض لفلسطين اإلسرائيلي
 المجتمع إلرادة ضربًا يضًاأ بل فحسب، منه مباشرة يعانون الذين األشخاص لحقوق انتهاآًا االحتالل هذا

 يتصدر أن يجب للحرية، مرادفًا تعتبر التي البشرية التنمية تحقيق أجل ومن . الحائط عرض بأسره الدولي
  .2015 عام بعد ما الفترة في جمعاء البشرية أولويات األجنبي االحتالل من العالم تخليص

  



ix تصدير

  

  

 على والقدرة للدخل األفضل والتوزيع الالئق ملللع مرادفًا والكرامة االجتماعية العدالة ليستآذلك،   
 في األضعف الشرائح لتهميش حد وضع يحّتم  هذه األهدافتحقيق إّن بل فقط، العامة الخدمات على الحصول
 واحدة عرقية مجموعة فقط وليس أبنائها، جميع دولة آل تحتضن أن يجب ذلك، ولتحقيق . وإقصائها المجتمع

  .محدد دين أتباع أو
  

 ممارسةيتطلب و المرأة، ضد التمييز مع إطالقًا التسامح عدم يستدعي والكرامة االجتماعية العدالة حقيقوت  
 األغلبية حكم ويضمن اإلنسان، لحقوق الكامل االحترام على ويرتكز الدولة، أبناء جميع يظّلل ديمقراطي حكم
 المفرغة الحلقة آسر نستطيع لن أننا نعي أن علينا األمام، إلى طريقنا نخط ونحن.  األقلية حقوق حماية مع
  .شعوبنا صوت إلى لالستماع وصادقة حقيقية جهودًا  ما لم نبذلاالستقرار وعدم والنزاع واإلقصاء للفقر
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 آلمة شكر
  
 المؤلف دور  قليمية اإللجان ال    ُ  ِ      وقد أ سن د إلى  .مواضيعال من مجموعة تتناول فصول أربعة في التقرير يقع

 الفصل تنسيق )اإلسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  فتولت األولى، الثالثة للفصول الرئيسي
 ألفريقيا االقتصادية واللجنة الثاني؛ الفصل الهادئ محيطوال آلسيا واالجتماعية االقتصادية واللجنة األول؛
 االستنتاجات   ّ أهم  ورللتقري المقترحة الرئيسية المواضيع بجميع قائمة إعداد اإلسكوا تولتو.  الثالث الفصل

 اللجان مالحظات إلى       ً استنادا  وذلك الرابع، الفصل في الواردة بالسياسات المتصلة والخيارات والتوصيات
 االقتصادية واللجنة الكاريبي البحر ومنطقة الالتينية ألمريكا االقتصادية اللجنة   ّ   وقد مت.  الشريكة ميةاإلقلي

 األولويات حول أساسية معلوماتان اللج جميع   ّ   وقد مت. التقرير فصول على القيمة مالحظاتهما ألوروبا،
  .مناطقها في اإلنمائية

  
 المجلس وأعضاء اإلقليمية اللجان   ّ    تول تها والمراجعة، غةالصيا من مراحل عدة على التقرير إعداد آانو  

  .ناللجا من أربع عينتهم الذين االستشاري
  

 أفضت قيمة ومساهمات مالحظات قدموا الذين  لألشخاص خاص شكر توجيه من بد ال الشأن، هذا وفي  
 شلق، ندين علمي، رقطا اسماعيل، أبو خالد وهم النهائية، بصيغته وإخراجه ومراجعته التقرير إعداد إلى

 بول سجرسين، تانيا مجدالني، رلى خوري، نديم جعفر، ندى إنتي، فيتو فريحات، حيدر القري، آريمة
 من رعد سحر إلى باإلضافة ،)اإلسكوا (اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا من تنير ودينا تاآون،
 جوليان أرما، وبارثولوميو اإلسكوا؛ لدى مستشارةال لندن، جامعة في واألفريقية الشرقية الدراسات مدرسة
 فو، هيشان شودري، الزمان وأنيس؛ ألفريقيا االقتصادية اللجنة من نادوزي وايمانويل جوتشي، أدريان ديتش،
 شيباتا وهارومي رودريغيز بيريرا إيزابيل برافوتجنابورن، تيرابونج الزمان، نور سيد موراتا، إشي-شون

 ليون، أرتورو هوبنهاين، ومارتن الهادئ؛ والمحيط آلسيا واالجتماعية االقتصادية اللجنة من ساالزار
 ياروميرو الكاريبي؛ البحر ومنطقة الالتينية ألمريكا االقتصادية لجنةال من موراليس وسيلو مالدونادو آارلوس
 أن يفوتنا وال.  ألوروبا االقتصادية اللجنة من ترينتيني وآلوديا شلبورن روبرت اشمامبيتوفا، زاميرا سيكوتا،
 اللجان بشؤون المعني المكتب من نور عمرو قدمها التي المميزة واألفكار القيمة المالحظات على نثني

 الشؤون إدارة من فوس. ب وروبرت أالرآون وديانا نيويورك؛ في المتحدة لألمم الرئيسي المقر في اإلقليمية
 العام المدير أريزبي، لوردز إلى    ً أيضا  الجزيل بالشكر ونتوجه  .المتحدة األمم في واالجتماعية االقتصادية
 من أويورينوان وجون أوآامبو أنطونيو وجوزي والثقافة، والعلم للتربية المتحدة األمم لمنظمة السابق المساعد
  .االستشاري المجلس  في عضويةلتقريرا في مراجعة مضمون ومساهمتهم القيمة لتعليقاتهم آولومبيا، جامعة
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 وتيري اإلسكوا؛ من حداد، نائلة تساعده نيتو، فريدريكو أنجزه الذي العمل إلى اإلشارة من  ّ بد  ال ،     ً وختاما   
 التقرير على األخيرة اللمسات في وضع لندن، جامعة في واألفريقية الشرقية الدراسات درسةم من ماآينلي،
 من وردت التي التعليقاتباألخذ و ائيةالنه المسودة وتحرير مراجعة خالل من النهائية بصيغته وإصداره
  .واألهداف المواضيع والعناصر ووضع التقرير في صيغة مكتملة والمراجعين، الشرآاء مختلف

  
 وتطلب منهم التفّضل بإرسالها على التقرير، هذا على القّراء من ومقترحات تعليقات بأية اإلسكوا وترحب  

  .org.un@escwa-SDD :التالي العنوان
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 مقدمة
  

 من 2011 سبتمبر/أيلول في العام األمين طلب  
 واالجتماعية، االقتصادية الشؤون إلدارة وآيله
 إنشاء اإلنمائي، المتحدة األمم برنامج مدير ووآيله
 تنسيق وتكليفه الفنيين الخبراء أبرز من فريق
 رؤية القتراح المنظومة صعيد على المبذولة الجهود
ّ   موح دة  للتنمية المتحدة األمم ةلخط طريق وخارطة   
 جميع مع بالتشاور وذلك ،2015 عام بعد لما

  .1المعنية الجهات
 عمل فريق أنشئ العام، األمين لطلب وتلبية  
 المتحدة األمم عمل بخطة المعني المتحدة األمم
 آانون في عمله وبدأ ،2015 بعد لما للتنمية
 إدارة بقيادة الفريق ويعمل  .2012 يناير/الثاني
 األمم وبرنامج واالجتماعية االقتصادية ؤونالش

 من هيئة 60 من أآثر من ويتألف اإلنمائي، المتحدة
  . الخمساإلقليمية اللجان منها المتحدة األمم منظومة
   العالمي للنقاش التحضير  الفريقمهام ومن
 ،2015 عام بعد لما للتنمية المتحدة األمم خطة بشأن

   ىعل  ورسم خارطة طريقرؤية وضعب
  .المنظومة مستوى

 لألمم العام لألمين األول تقريره الفريق وقدم  
 تحقيق "بعنوان 2012 يونيو/حزيران في المتحدة
 التقرير  هذاويتضمن  .2"للجميع نريد الذي المستقبل
 اإلنسان لحقوق األساسية القيم إلى تستند رؤية

 لفترة اإلطار تضمين ويقترح واالستدامة، والمساواة
 األربعة المحاور لأللفية اإلنمائية ألهدافا بعد ما

 التنمية) ب (الشاملة؛ االجتماعية التنمية) أ: (التالية
 السلم) د (البيئية؛ االستدامة) ج (الشاملة؛ االقتصادية

 أن ضرورة على التقرير يؤآد الختام، وفي  .واألمن

 2015 عام بعد لما المقترحة التنمية خطة تستجيب
 يسهل واضحة  ًا أهداف   ّ  تحد دف الشعوب، لتطلعات
  الرامية الجهود توجيه في تساعدو إدراآها

 على المعتمدة اإلنمائية السياسات تنسيق إلى
 ويهدف. 3والوطنية واإلقليمية العالمية المستويات

      ّ  الممث لة المناطق نظر وجهات تحديد إلى التقرير هذا
 السياسات بشأن النقاش حول اإلقليمية باللجان
   منها ُ    ن هج، عدة طريق عن ذلكو العالمية،
 على السياسات تنسيق تعوق التي الصعوبات تحديد
  .المستويات مختلف

 العام األمين أصدر ،2012 أغسطس/آب فيو  
 آثيرون وصفه،     ً سنويا       ً تقريرا  المتحدة لألمم

 تحقيق نحو بالتقدم التعجيل "عنوانبالتاريخي، حمل 
 النمو أجل من والخيارات: لأللفية اإلنمائية األهداف
 بخطة بالنهوض المتعلقة والقضايا والشامل المستمر
.  4"2015 عام بعد ما إلى للتنمية المتحدة األمم

 اآلونة في أحرز الذي التقدم التقرير هذا ويوجز
 لأللفية، اإلنمائية األهداف تحقيق باتجاه األخيرة
    ً قدما المضي   ُ  سب ل حول عامة توصيات ويتضمن
 منها ،2015 عام بعد لما تنميةال خطة تنفيذ باتجاه
  أعمال  بين التنسيق لضمان الجهود بذل

   المستدامة للتنمية المتحدة األمم مؤتمر متابعة
 التحضيرية واألعمال) 2012 جانيرو، دي ريو(
  .المستقبلية لخطةل

 على الخطة  هذهترآيز إلى التقرير ويدعو  
 ،البشرية التنمية تحقيق هدفها واضحة ستراتيجيةإ
   غير  .العالم    ّ  تتهد د التي الناشئة التحدياتي ظل ف
   التحديات هذه حول النقاش في المشارآين أن
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 البلدان  فيالمصاعب قد تتشابه أن إلى يتنبهون ال قد
تلغي الفوارق ال ها ولكن البلدان،مجموعات و

 الطرق تكييف يجب ولذلك،.  واالختالفات بينها
 ه المصاعبهذ لمعالجة رحة    َ المقت  ستراتيجيةاإل

.  ومنطقة بلد لكل الخاصة الحالة مع تتناسب بحيث
البلدان والمناطق  خصوصيات وتستدعي

واألخذ بالمنظور  قابلة للتكييف استراتيجيات
   للتنمية المتحدة األمم خطة في وضع اإلقليمي

بلدان  بين التعاون وتوثيق ،2015 عام بعد لما
إطار  تقييم وخالل.  لتنفيذها المنطقة الواحدة

ّ    موس عةمناقشات دارت لأللفية، اإلنمائية هدافاأل     
   واضحة وغايات أهداف تحديد صعوبة حول
   ظروف حسب وتكييفها العالم، بلدان لجميع
  .وخصوصياته بلد آل
إطار  على المعلقين من آبير عدد أخذ وقد  

 األهداف تنفيذ علىترآيزه  األهداف اإلنمائية لأللفية
 وإغفال  العالمي، مستوىال على اإلنمائية

  .البلدان وأولوياتها خصوصيات
 لأللفية اإلنمائية األهداف من آبير عدد ُ   و ضع وقد  

 الرئيسي الهدف مثل نسبية،و  عامةأهداففي صيغة 
 عام بحلول النصف إلى الفقر معدالت خفضب المعني
 الهدف هذا تحقيق على البلدان قدرة وتتوقف.  2015
فمن . الهدف بتنفيذ البدء عند  فيهافقرال مستوى على

 الفقراء نسبة خفض في  بلد ماينجح أن   ً جدا  الصعب
 آان عدد آبير ا، إذ2015 عام بحلول النصف إلى

، أي 1990من سكانه يعاني من الفقر المدقع في عام 
 تراجع يبلغ لم لو وحتى  .عام بدء تنفيذ األهداف

قد   في المائة بحلول الموعد النهائي،50 نسبة الفقر
     ً فعليا      ً نجاحا  حقق قد البلدهذا  أن المحللين بعض رىي
 ،أقصر زمنية فترة انحسر فيه الفقر خالل ما إذا

  .لأللفية اإلنمائية األهداف قبل مقارنة بما

 تحقيق في   ّ  معي ن بلد   ّ  تقد م الز ما اآلن، حتىو  
 لتقييم الوحيدة   ّ   ورب ما األفضل األداة األهداف هذه

 . أخرى عوامل أية بصرف النظر عن ،أدائه مستوى
 مجموعات أو مناطق في       ً         بلدانا  آثيرة، أنغير
 اإلنمائية األهداف تنفيذ انطلقت في مسيرة ،  ّ   معي نة
بلدان  ة، وانطلقتمتشابه سيئة ظروف ظل في

  نحو أهداف وغايات  أسوأ ظروف في أخرى
  .    ً طموحا  أآثر
 أخذ يجب اإلنمائية، االستراتيجيات صياغة وعند  

 ،الحسبان في واختالفها الظروف هذهطبيعة 
ُ     ي قصد و.  سيئة أم جيدة آانت إذا عما النظر بصرف

 أو المساواة؛ وعدم الفقر مستويات الظروف هذهب
 الشيخوخة مثل السائدة، الديمغرافية االتجاهات

 مثل الطبيعية، الكوارث أو الشباب؛ أعداد وتزايد
 نقص متالزمة مثل الصحية، التحديات أو التصحر؛
  .وغيرها اإليدز؛/لمكتسبا المناعة

 إليجاد عالمي تعاون تحقيق صعوبة ظل فيو  
 تعزيز يشكل قد اإلنمائية، للتحديات عالمية حلول
 حلول إليجاد    ّ   وفع الة عملية أداة اإلقليمي التعاون
                ُ  ويستدعي ذلك تباد ل  .التحديات لتلك إقليمية
 مجال في  الوطنيةتجاربال من المكتسبة الدروس
 إلى المطاف نهاية في توصللل ،شتهامناقو التنمية،
 بعد لما التنمية خطة بشأن مشترك إقليمي منظور
   .2015 عام
 إيجابيات إلى  حتى اليوميتطرق لم النقاش أنوبما  

 مسوغاتهذا التقرير  يعرض ،اإلقليمي هذا النهج
ّ وبما أن . هعتمادا  اللجان مثل الدولية، المنظمات       

لقواسم المشترآة داخل  ل               ً  هي األآثر إدراآا اإلقليمية
 تكييف في لمساعدةا فهي األآثر قدرة على مناطقها،
 ومن  .بلد آل ظروف حسب العالمية األهداف
 التي ةوالسياسي ةاالجتماعي التحوالت قراءة المجدي
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مناقشة  خالل العبر منها وأخذ العربية المنطقة شهدتها
 إلى تشير التجربة فهذه . 2015 عام بعد ما مرحلة

 األهداف مؤشرات نحو تحقيق  بلد في تقدم إحراز أن
 الطموحات أن بالضرورة يعني ال لأللفية اإلنمائية
 ضرورة هنا ومن.  تحققت قد السكان لغالبية اإلنمائية

 االقتصادية األبعاد عن اليوم بعد النقاش يتغاضى أال
 أن يعني وهذا.  للبلدان والسياسية واالجتماعية

   ّ تنم  إقليمية      ً أبعادا  2015 بعد الم التنمية خطة تضمين
  .صائبة ستراتيجيةإ رؤية عن
إمكانية  إلى السائدة اإلقليمية االتجاهات تشيرو  

ّ        تحس ن آفاق   سيما ال المستقبل، في  اإلقليميالتعاون  
 اتفاقات إلى التوصل تعرقل التي الصعوبات ظل في

 التحديات معالجة  ُ  سب ل حول األطراف متعددة
 جنوب ونهضة  .والبيئية ماعيةواالجت االقتصادية

 من عدد ثقل تعاظم تعني التي األرضية، الكرة
 مثل الجنوب، في الكبرى الناشئة االقتصادات
    ً أيضا  هي تعزز قد والهند، الصينوالبرازيل 
 هذه بلدان بين مشترآة مبادرات تنفيذ إمكانيات
 استكشافو.  بينها التعاون نطاق وتوسيع المجموعة

 تتضح أهميته بدأت استراتيجي خيار  هواآلفاق هذه
 الرآود استمرار ظل في وذلك ،فأآثر أآثر

      ّ   المتقد مة المناطق في المالي والتقشف االقتصادي
 لتقديم األولوية إعطاء في    ّ  تترد د زالت ما التي
  . للبلدان الناميةالرسمية اإلنمائية لمساعداتا

 بالمؤسسات للنهوض الجهود تكثيف وينبغي  
 اآلونة في أنشئت التي آتلك ليمية،اإلق المالية
 ومنها آسيا، وجنوب الجنوبية أمريكا في األخيرة

Banco del Sur ماي شيانع ومبادرة.   
 والواعدة الجديدة المصادر هذه ارتكزت ما وإذا

 تحقيق فستستطيع سليمة، أسس على التنمية لتمويل
 ومن.  اإلقليمي التعاون  منطموحاتالكثير من ال

 التنمية، مجال في اإلقليمي التعاون ُ   ب عد أن الواضح
 األهداف أطار في" المفقود   ُ   الب عد "تسميته يمكن الذي

 المزيد من سيكتسبو أهمية يزداد لأللفية، اإلنمائية
  .2015 عام بعدلما  التنمية في خطة همية األ

 هام بدور تضطلع أن اإلقليمية للمنظمات ويمكن  
 تنموية أهداف وضع على البلدان مساعدة في

 في أهمية يقل ال دوربو واقعية، ولكن طموحة
 أهدافها لتحقيق السبل أفضل تحديد على تهامساعد
 اإلنمائية األهداف إطار أخذ على وقد.  اإلنمائية
 األهداف،  مجموعة منبتحديد اآتفاؤه      ً  آثيرا لأللفية

  .لتحقيقها عملية تدابير أية يقترح من غير أن
 المشورة العملية  مكثفة حولمناقشاتوتدور   

 التي يمكن لهيئات األمم المتحدة والواقعيةوالمفيدة 
تقديمها حول تحقيق األهداف اإلنمائية العالمية 
المرتقبة، وذلك في إطار المشاورات حول خطة 

 فيجب على .2015األمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 
التنظير، الذي   تجنب الوقوف في فخالمنظمات هذه

 أن ثبت إذ واشنطن، آراء توافق اضعوو وقع فيه
ّ    رو جوا الذي السياسات اتساق  آونه  ُد  ْع  َي  لم بحماسة له  
 تنسيق أن ويبدو  .5منها عملية فائدة ال نظرية

 بخطة المعنية والوطنية واإلقليمية العالمية السياسات
  .للغاية شاقة مهمة سيكون 2015 عام بعد لما التنمية

 على البلدان، بين قيالحقي التشاور يشكل ولذلك،  
   ّ   فع الة وسيلة اإلقليمي، دون أو اإلقليمي المستوى
 تكون عملية سياسات واعتماد اختيار في لمساعدتها

 تنفيذ إلى بالسعي تبدأ عندما التنموية لظروفها مةئمال
 والمسارات المبادئ مع ومتسقة اإلنمائية، األهداف
  .للتنمية عالمية خطة أية تحددها التي التوجيهية

 اعتماد بين الجمععلى  النهج هذاويرتكز   
 ومرنة عملية تدابير اتخاذو سقة ّ مت  استراتيجيات

  .    ً عموما  عليها المتفق العالمية األهداف لتحقيق
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 منذ البحث فيجب ،وإذا ثبتت آفاءة هذا النهج  
 مؤسسية آليات وتمويل إنشاء إمكانية في اليوم
 عليها قمتف أهداف بين    ً جسرا  تكون ،قادرة إقليمية
 وبرامج وسياسات واقعية وطنية وأهداف ،     ً عالميا 
  .لتحقيقها ة   ّ عملي  وطنية

 األهمية بالغ    ً دورا  تؤدي أن اإلقليمية للجان يمكنو  
  يجمع بينملتقىوذلك باعتبارها  ،االتجاه هذا في

 اإلقليمي الصعيدين على الوطنية السياسات واضعي
 هموتجارب همظروفبمختلف  اإلقليمي، دون وأ

الواقعية،  الطموحات تحديد    ً أيضا  ويمكنها.  التنموية
 إلحراز الالزمة التمويل وآليات    ّ    الفع الة  السياساتو

 أهداف تحديد باتجاه الوطني المستوى على تقدم
 بلدان جميععليها  توافقت 2015 عام بعد لما إنمائية
 األولى الخطوة التقرير هذا  أن يكونويؤمل  .العالم
 دور تعزيز وبالتالي ،األفكار ذهه تطوير طريق على
 بين مؤسسية آنقطة التقاء وارتباط اإلقليمية اللجان
  .الوطنيالمستوى و العالمي ىالمستو

  اعتمادأهمية في البحث إلى التقريرويهدف   
   بعد مال لتنميةا خطة صياغة في إقليمي منظور
 ذات المجاالت من عدد تحديد إلى ،2015 عام

بالغة  نظر وجهات ، وعرضقبلةللفترة الم األولوية
  .األهمية بشأنها

 يقدم  .فصول أربعةو  مقدمةفي التقرير هذا ويقع  
 خطة تطور عن تاريخية لمحة األول الفصل
  .لأللفية اإلنمائية األهداف

 هذه تنفيذ في التقدم الثاني الفصل ويستعرض  
 تحديد إلى الثالث الفصل ، في حين يهدفاألهداف

 في معالجتها يتعين التي اإلقليمية التنمية قضايا أهم
  .2015 عام بعد لما التنمية خطة
 تحليلية خالصة فيقدم الرابع، الفصل أماو  

تضمن يو األولى، الثالثة الفصول لمضمون
 السياسات توجهات بشأن التوصيات مجموعة من

 لتنفيذ اآلليات من مجموعة ويقترح العامة، اإلنمائية
 .اإلنمائية المرتقبة خطةال
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ً أوال  لمحة تاريخية: األهداف اإلنمائية لأللفية   
  
  

    مقدمة-ألف
  

 بشأن اإلعالن المتحدة لألمم العامة الجمعية اعتمدت
 أعربو . 2000 عام في األلفية مطلع في األلفية
 هذا في ،المنظمة الدولية في األعضاء الدول ممثلو

 عالمية شراآة بإقامة دولهم التزام عن اإلعالن،
 من مجموعة وضع خالل من للتنمية، جديدة

 عام في لتحقيقها النهائي الموعد ُ   ح دد األهداف
ّ       وشك ل اعتم.  20151 الخطوة األولى  اإلعالن هذا اد  
 وقت  فيالتي صدرت لأللفية اإلنمائية األهداف نحو
  ).األول ملحقال (الحق

 في فارقة عالمة ثمانيةال األهداف هذه آانتو  
  تاريخيةفرصة إذ أتاحت ،يلالدو العمل اإلنمائي

من  الدولية االقتصادية والموارد السياسات لحشد
 في البشرية التنمية في مختلف أبعاد تقدم تحقيق أجل
األهداف اإلنمائية  ساهمتو. العالم أنحاء جميع

 هدفها جديدة عالمية شراآة إرساء أسس فيلأللفية 
 االهتمامتوجيه و اإلنمائية التحديات مواجهة
  .لذلك الالزمة الدولية والموارد

تتسم  األهدافهذه  أن الدول من آبير عدد ويرى  
آلية ومن حيث المفهوم والصيغة بعدد من أوجه القوة، 

بسيط وواضح،  فهي عبارة عن إطار إنمائي.  2تنفيذال
 وفي الوقت مع المحرز التقدم لقياساستخدامه  يمكن
 ىعل المتكامل اإلطار هذا أثر وقد.  المناطق جميع

 في البشرية التنمية أولويات وتحديد السياسات صياغة
ّ  وشك ل  العالم، مناطق مختلف  الموارد لتوجيه أداة   
 ساهمو. األولويات تلك تنفيذ نحو والوطنية العالمية

 رصد تحسين في واألهداف للغايات الواضح التعريف
  .ةالوطني القدرات وبناء السياسات

   في تكمن اقيمته أن األهداف هذه مؤيدو ويرى  
 المعايير من واضحة مجموعة هي )1(: يلي ما

 لمراجعة حافز هي )2( التنمية؛ لتحقيق العالمية
   النامية؛ البلدان في سيما ال ةالوطني السياسات

 التي الميزانيات على إيجابي تأثير لها )3(
  .3المساعدات لتقديم التقليديون المانحون يخصصها

 األهداف نهج أن اليوم به من المسلم باتوقد   
: 4اهال يخلو من نقاط ضعف أهم لأللفية اإلنمائية

 في الواردة الهامة المفاهيم من عدد إغفال )1(
 االستراتيجية القضايا من وعدد األلفية، إعالن
 مع وافية مشاورات عدم ارتكازها على )2( للتنمية؛
 على بها االلتزام أضعف مما النامية، الدول ممثلي

ّ  وعز ز ني،الوط المستوى منحازة  بأنها االعتقاد   
 عدم إيالء االهتمام )3( المانحة؛ الدول نظر لوجهة
بين  البشرية التنمية مستويات في لتفاوتل الالزم

 تحقيق على  العملبدء قبل والمناطق لبلدانا
 للعوامل األولوية عدم إعطاء )4( ؛األهداف
وضع و الدولي الدعم مثل التنمية، لتحقيق المؤازرة

 من هذه صيستخلو.  الفاعلة الوطنية سياساتال
ّ  رآ ز لأللفية اإلنمائية األهداف إطار النقاط أن  على  

  .تحقيقها ُ   س بل على وليس التنمية، نتائج
 أنه بما ،   ً أيضا  اإلطار هذاجهت انتقادات آثيرة لوو  
 تكون عالمية غايات وضع آيفية بوضوح يتناول لم
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 ينامياتوالد الوطنية للخصوصيات مالئمة   ً  أيضا  
ّ  يكر س ال ذلك، إلى باإلضافة . 5اإلقليمية  اإلطار   

 األبعاد يتناول وال الضعيفة، للفئات  ّ  ً      ً حي زا  آافيا 
 مثل توفيرها، يتعين التي الخدمات بنوعية المتصلة
 االهتمام يعطي ال آذلك، . والتعليم الصحية الخدمات
 ضد العنف منها التنمية، مجاالت أهم من لعدد الالزم
 وعدم االجتماعي، واإلقصاء المنتج، والعمل المرأة،

 البيولوجي والتنوع اإلنجابية، والصحة المساواة،
 ،   ً أيضا  غايات  وقد طال االنتقاد عدة. السليم والحكم

 المتصلة الغاية     ً خصوصا  دقيقة، غير باعتبارها
 في الحضرية المناطق في الفقيرة األحياء بسكان
 وعدد لأللفية، ةاإلنمائي األهداف من 7 الهدف إطار
  .8 الهدف إطار في الواردة الغايات من
 يأخذ لم أنه اإلطار تشوب التي الثغرات ومن  

ِ يعط  ولم االعتبار، في الوطنية الخصوصيات    
   ّ  يبي ن ولم الالزم، هتماماال التنمية عملية تعقيدات
     ً جذريا      ً إصالحا  األساسية البنى إصالح ضرورة
 إلىالفجوات  هذه أدت وقد . المؤسسات بناء وأهمية
.  لأللفية اإلنمائية األهداف تنفيذ على القدرة إضعاف
    ّ  فعا لة عالمية شراآة تحقيق إلى اإلطار   ّ يؤد  لمآذلك، 

 تعزيز إلى الو ،    ًّ مرجو ا  آان آما التنمية، أجل من
 إلى الوصولأو  الدين، تحمل مواصلة على القدرة

 األساسية األدوية على الحصول وأ األسواق،
  .6الجديدة لوجياوالتكنو

 بالصيغة    ّ  الجد ي التفكير بدأ ،القصور الهذ ونتيجة  
 التنمية خطة تكتسبهما أن ينبغي اللذين والمضمون

وعلت .      ّ    فعالي تها لضمان 2015 عام بعد لما
 تنفيذ باتجاه التقدم في تفاوتاألصوات للتنبيه إلى 

 تقدم ُ    أ حرز حين ففي . المختلفة والغايات األهداف
 جسيمة عوائق زالت ما أهداف، عدة قيقتح في آبير

 من ماو.  أخرى وغايات أهداف تنفيذ تحول دون

 من عدد تحقيق في المحرز التقدم أن في شك
 ال سيما بالثناء، جدير العالمي الصعيد على الغايات

  :7في المجاالت التالية
 مستويات وخفض العالم، في الفقر على القضاء •

  ؛المناطق معظم في المدقع الفقر
 في والفتيان الفتيات بين المساواة تحقيق •

  االبتدائي؛ التعليم  على الحصول
   يمكنهم ال الذين األشخاص نسبة خفض •

  من مصادر محسنةالشرب مياهالحصول على 
  النصف؛ إلى

 األطفال وفيات وخفض االبتدائي التعليم تعميم •
 المناطقفي     ً  خصوصا   البلدان، من آبير عدد في
 في الحال هو آما ،جسيمة عقبات تواجه التي
   أفريقيا؛ أنحاء معظم

 انتشار بسبب الوفيات معدالت في آبير تراجع •
 المصابين حصول ازديادو ،والسل المالريا
 على اإليدز/البشرية المناعة نقص بفيروس
  . العالج

   متفاوتة مستويات ُ     أ حرزت نفسه، الوقت وفي  
.  وضمن المنطقة الواحدة المناطق بين التقدم من
  حالت  عقبات األخيرة العالمية األزمات  ّ   خل فتو

 لأللفية اإلنمائية األهداف من عدد بلوغ دون
 دون المجاالت من عدد في التقدم وبقي. وغاياتها
  :8المرجو المستوى

منتشرة في آل مكان  آفة زال ما الذي الجوع، •
 الكثافة ذات  المناطقفي خصوصا ،في العالم
  آسيا؛ جنوب مثل العالية، السكانية

   أن فمع.  ثابتة عمل فرص توفر عدم •
ً قليال  تراجعت المشكلة هذه    تزال ال ،    ً نسبيا     

ً       ً  شاغال  رئيسيا      العديد في والنساء لشبابل   
   المناطق؛ من
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 بالرغم ، معدالتهازالت ما التي األمهات وفيات •
 المستوى عن البعد آل بعيدة تراجعها، من

  ؛2015 عام بحلول المرجو
 الشرب مياه على الحصول تمعدال في التفاوت •

المناطق و الريفية المناطق بين المأمونة
  الحضرية؛

   العالم في الفقيرة األحياء سكان عدد ارتفاع •
   الهدف في      ّ   المحد داألقصى    ّ الحد  من أآثر إلى

 100 وهو لأللفية، اإلنمائية األهداف من 7
  .نسمة مليون

 في لأللفية اإلنمائية األهداف من عدد بلوغ وعدم  
 نهج اعتماد ضرورة يؤآد النامية البلدان من آثير
ً شموال  أآثر  من مجموعةب يأخذ التنمية، لتحقيق    

 والبيئية واالجتماعية واالقتصادية السياسية العوامل
 ينبغي لذلك، . والبلدان المناطق ختلفة بينمال

 للتنمية المتحدة األمم مؤتمر نتائج من االستفادة
 للتنمية أهداف ضعوو  ،2012 لعام المستدامة
 عام بعد مال لتنميةا إطار في وإدماجها المستدامة

      َ    ، المعت مد لأللفية اإلنمائية األهداف إطارف .20159
 المساواة عدم قضاياية ا لم يتناول آف 2000منذ عام 

 مستويات وفي والفرص، والموارد الدخل توزيع في
 هذا ستدعييو . 10ةريالفقالفئات و المرأة تمكين

 للتنمية خطة وضع في مختلف نهج اعتماد القصور
 األهداف بين للتوفيق وذلك ،2015 عام بعد لما

ّ  المرجو ة والغايات  التنمية وأولويات وتحديات      
ٌ      دليل  آخر هو وهذا القصور .  والوطنية اإلقليمية    
عالمية   مسؤوليةالبشرية التنمية اعتبار أهمية على

لبلدان او المتقدمة البلدان آاهل تقع على مشترآة
  . السواء على النامية

ً وبدال     األهداف مضمون على الترآيز من    
 المراحل في الفصل هذا يبحث لأللفية، اإلنمائية

 على    ّ     المت بعة، والنماذج المؤثرة والظروف التاريخية
 وضع إلى أدت التي واالقتصادية، السياسية الصعد
إلى و المعتمدة بصيغتها لأللفية اإلنمائية األهداف

 هذه تحليل الضروري ومن. خصائصها دتحدي
 األهداف بدايات لفهم ليس والنماذج، المراحل
 ارتكزت التي المفاهيمية والقواعد لأللفية اإلنمائية
 ينبغي التي األوجه لتحديد   ً  أيضا   بل فحسب، عليها

 اإلنمائية الخطة وضع قبل تحسينها أو تغييرها
ّ      التوص ل إلضرورة الفصل هذا ويؤآد.  المقبلة ى      
 اإلنمائية األهداف إطار من واقعية أآثر خطة

 الخصوصيات حسب           ّ  قابلة للتكي ف لأللفية،
  .واإلقليمية الوطنية واالتجاهات

 التقدم تقييم أهمية على ،الثاني الفصل    ّ  ويشد د  
ّ آل  في لأللفية اإلنمائية األهداف باتجاه  ومنطقة بلد  
العمل على بدء  عند فيه التنمية مستوى أساس على
 االتجاهات ضوء في     ً وأيضا  األهداف، هذه يقتحق

 ومن.  الوقت ذلك في سائدة آانت التي التاريخية
 األقل البلدان معاملة دون يحول أن النهج هذا شأن
 ضغوط ممارسة خالل من عادلة غير معاملة    ً نموا 
 وينبغي.       ً عالميا  المحددة األهداف تحقيقل عليها
 هذا في ياسةس أو تحليل أي اعتماد يكتسب أن    ً أيضا 
 الديناميات مواآبةل وذلك ،      ً إقليميا     ً بعدا  الشأن

 في المتغيرة والسياسية واالقتصادية االجتماعية
 منطقة بكل الخاصة التنموية فالتحديات . المنطقة
 من تنتج إقليمية حلول إيجاد ما، حد إلى تتطلب،
 ذلك ويستدعي.   ّ   محد دة سياسات وتنفيذ صياغة
أ على المستوى الوطني ، يبدتصاعدي نهج اعتماد

 العالمي النقاش فيليصل إلى المستوى العالمي، 
 شواغل يتناول ،المرتقبة اإلنمائية الخطة حول

   بنتائج     ً تأثرا  أآثر ستكون التي الفئات وتطلعات
  .النقاش هذا
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 المؤثرة على السياسية العوامل  -باء
  لأللفية اإلنمائية األهداف صياغة

  
سياسية التي جرى خاللها قد يساعد فهم الظروف ال

 مالبسات فهم في لأللفية اإلنمائية األهداف وضع
 يجبهامة  نواح على الضوء تسليط وفي صياغتها،

لما بعد عام  التنمية خطة بشأن النقاش يتناولها أن
 مجرد لأللفية اإلنمائية األهداف تكن لم . 2015
 ومشاآل الفقر بقضايا  متزايددولي اهتمام عن تعبير
 في الدولية الساحة على نفسها فرضت التي مية،التن

 من لعدد متوقعة نتيجة    ً أيضا  هي بل السابقة، العقود
 القمة مؤتمرات من سلسلة عن الصادرة القرارات
  . بالتنمية المعنية الدبلوماسية والمفاوضات الدولية

باإلطار  تسميته يمكن ما القسم هذا ويتناول  
  تحديد العواملبهدف ،العالمي للسياسات العامة

 الجهات بين ةالدينامي والروابط      ّ    المؤث رةالهيكلية
 إلى أخرى، هامة عوامل مع أدت، التي الفاعلة
 ويساعد ذلك  .11لأللفية اإلنمائية األهداف صياغة
 بين والمتشابكة المتغيرة العالقات تحديد على

  ّ   ول دت والتي والمجتمع، والثقافة والسوق السياسة
ً تفاعال  أي البلدان  المعنية الجهاتتلك  بين   ّ  ً معق دا      

ّ  تمك ن التيوالمؤسسات   من ، نتيجة لنفوذه،بعضها   
 من أآثر وإقناع بوضوح نظره لوجهة الترويج
    ً دورا  والتفاعالت العمليات هذه أدت وقد  .12غيره

 لأللفية اإلنمائية األهداف والدة في      ً رئيسيا 
  . وصياغتها

 أزمة عدب ما ومرحلة الثمانينات فترة شهدتوقد   
ً تحو ال  الديون  ّ  ففي.  للتنمية العالمي النهج في     ً آبيرا    
 ليةالدو المالية المؤسسات نفوذ تعاظم العقد، ذلك
 صندوق سيما ال لها،    ً مقرا  واشنطن اتخذت التي
 المؤسسات باعتبارها الدولي، والبنك الدولي النقد

 وسبب. للتنمية العالمية الخطط اتجاهات  ّ   حد دت التي
        ً رئيسيا      ً مصدرا  باتت المؤسسات هذه أن ذلك
في إطر   بالتمويلبالديون المثقلة النامية لبلدانلمد ا
 االتحاد انهياروآان . الهيكلي فيلتكيا برامج
 في واقتصادية اجتماعية زمات بداية ألتييالسوفي
إذ ، انتقالية مرحلةفي  اقتصاداتها باتت التي البلدان
 المال لرأس     ً أوليا       ً تراآما  ،    ً مجددا  البلدان، هذه شهدت
 نظم اهتزاز ظل في وذلك االنهيار، هذا أعقاب في

ّ      هذا التحو ل نحوو .13فيها االجتماعية الرعاية  ماالنظ         
  لصالحانتصارب         ً خلق شعورا  ،الرأسمالي االقتصادي
المؤيدة  األيديولوجية األطر هيمنةأدى إلى  السوق،
  .  والسياسي االقتصاديالنهج على  للسوق

 لإلصالح سياسات تنفيذاالتجاه بتعزز هذا و  
 في للخصخصة واستراتيجيات السوق ترسخ موقع

 ُ   آب ر و.  الهيكلي فيالتكي برامج اعتمدت التي البلدان
 دور على حساب الدولية المالية المؤسسات نفوذ

 األمم  منظومةضمن العاملة         ّ   غير الممو لة  الهيئات
 برامج أخفقت ذلك، ومع.  آتهاراومش المتحدة
 في تحقيق ما وعدت به  لم تنجحأو الهيكلي فيالتكي
      ّ   ، بل أد ت المتلقية البلدان في اقتصادي استقرارمن 
 وعدم والفقر والبطالة التضخم معدالت ارتفاعإلى 

 بقوة المتحدة األمم عادت لذلك، ونتيجة . 14المساواة
 البشرية التنمية مطلبحاملة  التسعينات، مطلع في

   .الفقر من والحد
 اقتصادية اضطرابات    ً أيضا  تسعيناتال وشهدت  

 فأصبح العالم، أنحاء جميع في وبيئية وسياسية
 رأس على طموحا أآثر إنمائية أهداف وضع

.  تأخير أي يحتمل ال العقد نهاية بحلول األولويات
 إلى أدت متتالية أزمات العقد هذا في اندلعت آذلك،
 عرضةو    ً فقرا  المجتمع شرائح أآثر أوضاع تفاقم
 وخسارة األجور بخفض     ً تأثرا  وأشدها لةللبطا
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 حرب األزمات هذه ومن . االجتماعية المكاسب
 االقتصادي واالنهيار ؛1991 عام األولى الخليج
 عام المكسيك في المالية واألزمة اليابان في والمالي
في  سيما ال آسيا، في المالية واألزمة ؛1994

 الشعبية آوريا وجمهورية وتايلند ندونيسياأ
 ؛1998-1997 الفترة في وماليزيا ديمقراطيةال

   ؛1999 عام البرازيل في المالية واألزمة
 منتصف وفي.  2001 عام األرجنتين وفي

ّ    المدم رة، الطبيعية الكوارث تعاقبت التسعينات،  مثل     
 مياه في ميتش وإعصار موزامبيق، في الفيضانات
آما  . والهند والصين إيران في زلالوالز األطلسي،

 المناعة نقص فيروس وباء انتشار غوبل
       ّ               فبات يهد د بحصد المزيد  ،    ً خطيرا    ً حدا  اإليدز/البشرية

 األزمات واستمرت.  وآسيا أفريقيا في من األرواح
أنحاء مختلفة  في تفاقمت، بل السياسية، والصدمات

ً ووصوال  أفغانستان من    ً بدءا  آسيا، وغربي وسط في      
  .15فلسطين إلى
 األداء من وبالرغم ،االتجاهات لتلك ونتيجة  

 لنمو السنوي المعدل بلغ والهند، للصين نسبيا القوي
 في المائة في 1.3 المحلي الناتج من الفرد نصيب
 في الكاريبي البحر ومنطقة الالتينية أمريكا

آسيا  جنوب  المائة في في 0.6-و ،التسعينات
 النامية البلدان فيو  .هاووسط هاوغرب هاوشرق
 إلجمالي السنوي النمو معدل وسطمت تباطأ ،    ً عموما 
 ،)والخاص العام االستثمار (المال رأس تكوين

 1990-1980 الفترة في المائة في 2.1 من تراجعو
 وفي  .200216-1990 الفترة في المائة في 1.7 إلى

 االستثمار نمو حيث الدخل، المنخفضة البلدان
 تباطأ لأللفية، اإلنمائية األهداف لتحقيق ضروري

 المائة، في 4.2 إلى المائة في 4.7 من نموال معدل
 البلدان بين دخال األدنى البلدان في بحدة تراجع بينما

 0.3 إلى المائة في 3.4 من وذلك الدخل، المتوسطة
    .17المائة في
 التنمية تقرير "من األول العدد نشر آانو  

 اإلنمائي المتحدة األمم برنامج عن الصادر" البشرية
 من سلسلة عقد إلى إلضافةبا ،1990 عام في

 المتحدة األمم مؤتمرات من وغيرها القمة مؤتمرات
 مؤتمرات عدة انعقاد   ّ   تخل له  عقد بداية نفسه، العام في
 الفقر، من الحد قضية على الضوء سلطت قمة

  .18العالمية التنمية لتحقيق قضية أساسية هاباعتبار
   الطفل أجل من العالمي القمة مؤتمر انعقاد ى  ّ وأد 
   تسليط في األهمية بالغ    ً دورا  1990 عام في

 الصحية والرعاية الفقر تحديات على الضوء
      ً سياسيا  االلتزام باتجاه والدفع االبتدائي والتعليم
   متجددة وثقة    ً قويا   ًا زخم    ّ   وول د. لمعالجتها      ً وماليا 
 لتفعيل ملتقى باعتبارها المتحدة، األمم فعالية في

   بقضايا لتزاماالالنقاش وتجديد اإلعالن عن 
  .19العالمية التنمية

 األمم عقدتها التي األخرى الرئيسية الفعاليات ومن  
 ،)ريو قمة (والتنمية بالبيئة المعني المؤتمر المتحدة
ّ  وج ه الذي  البيئة قضايا إلى بأسره العالم اهتمام  

 الخطط مالمح ترسم مقرراته زالت وما والتنمية،
 أعمال جدول ذلك في بما المستدامة، للتنمية العالمية
 والتصحر المناخ ر   ّ بتغي  المعنية والمعاهدات 21 القرن

 المؤتمر ُ   ع قد ذلك، وبعد  .20البيولوجي والتنوع
. 1992 عام في روما، في والتغذية للغذاء الدولي
رسم مالمح  في تسهم لم نتائجه أن من وبالرغم

 مقررات غرار على العالم في التنمية الطريق نحو
 عدد خفض هدف أسفر عن تحديد دفق ريو، قمة

   في حظي هدف وهو النصف، إلى العالم في الجياع
 اإلنمائية األهداف إطار في آبيرة بأهمية بعد ما

 لحقوق العالمي المؤتمر أعاد، 1993 عاموفي  .لأللفية
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 األعضاء الدول التزام على التأآيد فيينا في اإلنسان
 األساسية، توالحريا اإلنسان بحقوق المتحدة األمم في

ّ   ومه د   مكتب إنشاء إلى بعد ما في أدت لخطوات  
 المؤتمر وساهم.  اإلنسان لحقوق السامي المفوض
 برسم ،1994 عام القاهرة، في والتنمية للسكان الدولي
 أن بما لأللفية، اإلنمائية األهداف عملية مالمح

 اعتماد ومناقشة وضع إلى صراحة هدفت مداوالته
 التي األولى المرة تلك وآانت  .نهج الحق في التنمية

ّ  ترآ ز ال  قضايا على بالتنمية المعنية المؤتمرات فيها   
  .21األسرة وتنظيم السكانية الترآيبةمثل 
 عالميان مؤتمران التسعينات منتصف في وعقد  

 القمة مؤتمر: ةاالجتماعي االقضاي حول   ً جدا  هامان
 في آوبنهاغن في االجتماعية للتنمية العالمي
 الرابع المتحدة األمم ومؤتمر ؛1995 ارسم/آذار

.  فقط أشهر بستة بيجين، بعده  فيبالمرأة المعني
 مواضيع ثالثة حول آوبنهاغن قمة وتمحورت
 آبرالقدر األ نال الذي الفقر من الحد أولها رئيسية،

 والتكامل العمالة إلى باإلضافة االهتمام، من
 عديدة وآاالت أعربت ما وسرعان. االجتماعي

 آثيرة حكومية غير ومنظمات المتحدة لألمم ابعةت
 قضية نالته الذي الخاص لالهتمام تأييدها عن

 وآاالت واتخذت. القمة خالل الفقر على القضاء
 متخذة نفسه، الموقف عديدة وثنائية األطراف متعددة
 اإلنمائية األهداف أهم أحد الفقر من الحد هدف

ّ دو و.  المقبلة للفترة الرئيسية  المشارآين صوت ى 
 وهم الدولية الساحة أنحاء في عاليا بيجين مؤتمر في

إلى  جاهدين ويسعون النسائية الحرآات بدعم ينادون
  .الجنسين بين المساواة تحقيق

 فهي منها، بد ال آان التي التالية الخطوة أما  
 التي الطموحة الوعود لتحقيق الالزم التمويل تأمين
 إنجاز أن غير.  ميةالعالمؤتمرات القمة  في ُ    ق طعت

    ّ         قد أد ت تبعات ف . صعبة مهمة آان الخطوة هذه
فتور في  إلى التسعينات مطلع في الحرب الباردة

 للبلدان المعونة موقف الجهات المانحة إزاء تقديم
التي  الفترة تخللتو. التسعينات منتصف في النامية
 حكومية سياسات وتنفيذ وضع تجربة المؤتمر تلت

 وتلبي الهيكلي فيالتكي امجبر شروط تستوفي
 ،1995 عام وفي. المعونة على الحصول شروط
 لمنظمة التابعة اإلنمائية المساعدة لجنة أنشأت
 خلية" االقتصادي الميدان في والتنمية التعاون
 ،اإلنمائية المعونة تقديم تجربة إحياء هدفب" تفكير

  .22   ً آنيا       ً إنفاقا  وليس        ً استثمارا  باعتبارهاوذلك 
 التفكير خلية أجرتها التي المفاوضات توتناول
 عن الدخل، فقر من الحد امأوله رئيسيين، مجالين
 المساواة اهموثاني االقتصادي، النمو تحقيق طريق
  ّ   حد دت ذلك، وبعد.  المرأة وتمكين الجنسين بين
 التي األهداف 1996 عام في اإلنمائية المساعدة لجنة

 ووافق ،ليةالدو اإلنمائية باألهداف الحقا ُ    ع رفت
 الميدان في والتنمية التعاون منظمة أعضاء عليها

  .)الثاني ملحقال (االقتصادي
 الدولية اإلنمائية ألهدافل يكن لم البداية، وفي  
 والمؤسسات المانحة الدول أهمسلوك  على ُ    ي ذآر أثر

 ومرد . النامية البلدان على أو الجنسيات، المتعددة
ّ أن  إلى ذلك  تلك صياغة في نالبلدا هذه مشارآة  

 من قليل عدد حضور على اقتصرت األهداف
 األهداف هذه اختزلتقد و.  التشاورية المؤتمرات

 التقدم وقياس تحقيقهما يمكن رئيسيين هدفين ضمن
 منظمة أوساط في     ً واسعا       ً تأييدا  ويناالن باتجاههما،
  .  المرأة وتمكين الفقر على القضاء هما التعاون

 في التفاوت من الحد مثل كلية،الهي للقضايا آان وما
 والتقليل النامية، والبلدان المتقدمة البلدان بين الدخل
 في المنظمة  مندعم يأ للعولمة، السلبية اآلثار من
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 ومنظمات الحكومية غير والهيئات.  الوقت ذلك
 بالسعي المنظمة اهتمام أيدت  التيالمدني المجتمع

 وفيات التمعد وخفض االبتدائي التعليم تعميم إلى
 األهداف تضمين عدم انتقدت والرضع، األطفال
تقع ضمن  القضايا من مجموعة الدولية اإلنمائية

 مثل المنظمة، في األعضاء الدول دائرة سيطرة
   الدين من واإلعفاء المساعدات زيادة شروط

 هذه اختزال    ً أيضا  وانتقدت . العادلة التجارة الو
 اعتبرته ذيال الفقر من الحد هدف ضمن األهداف

ً شموال  أآثرنهج  يحول دون اتباع    ً ضيقا      ً إطارا  هو  ،   
  .التنمية نهج الحق في

 تتوقف الدولية اإلنمائية األهداف فعالية وآانت  
 . لها واعتمادها الدولية المالية المؤسسات تأييد على
       ً اهتماما  الدولي النقد صندوق هايعر لم وبينما
ّ         أآ د البنك  ،    ً آبيرا   للرصد العالمي رالتقري في الدولي 

ّ أن  1997 عام الذي أصدره في ّ  تشك ل األهداف هذه      
 دوره أهميةإلى  بذلك     ً مشيرا  التنمية، لرصد إطارا

ّ                    في التنمية الدولية، بما أن  مهامه المتمثلة في   جمع                         
 تصب مؤشراتها وتحليل التنمية وقياس البيانات

 المساعدة لجنةو .23الرصد خانة في    ً أيضا هي 
الشواغل  جميع تناضل لمعالجة آانتالتي  اإلنمائية
 المتحدة األمم مؤتمرات تناولتها التي والقضايا
نت جميع بلدان العالم  والتي آاالماضي العقد خالل

 ،ليقادت مسيرة العمل التنموي الدو ،تعاني منها
 التعاون منظمة في األعضاء الدول من بدعم

 من على نحو جعل االقتصادي، الميدان في والتنمية
 األهداف مضمونل     ً أساسا  المتقدمة البلدان لوياتأو

  . الدولية اإلنمائية
 الذي ج ْه   َ الن  اختالف في وح بوضذلك وظهر  

 المرتكزة اإلدارة وهو التنمية، تجاه اللجنة اعتمدته
 التي اعتمدتها لتنميةل األآثر الرؤيةعن  النتائج، على

 األمم برنامج اعتبر حين فيف.  المتحدة األمم
 أن يجب المساواة عدم من الحد أن اإلنمائي المتحدة
 الفقر، على القضاء باتجاه األولى الخطوة يكون
 بين التباين حول مناقشة أية إجراء اللجنة تجنبت

. 24العالمي الصعيد على والموارد الدخل مستويات
 البلدانقدرة  وآذلك األمر بالنسبة إلى الموقف من

 حين ففي . ةوطني سياسات واعتماد وضع على
 أهداف وضع ضرورة على المتحدة األمم شددت
 الوطنية، والسياسات الغايات أساس على عالمية
 الفاعلة الجهات بين شراآات إنشاء إلى اللجنة دعت
 على الصعيد ُ  ّ  ت حد د وسياسات أهداف تحقيق أجل من

 وجهات في المتزايد التباين هذا أدى وقد  .العالمي
 النفوذ إلى باإلضافة الدولية، السياسات بشأن النظر

 صيغة تحديد إلى اإلنمائية، المساعدة للجنة المتعاظم
  . سنواتذلك ب بعد وطبيعتها لأللفية اإلنمائية األهداف

 مدى على القمة مؤتمرات من سلسلة انعقاد وإثر  
 العامة الجمعية اجتماعات خلصت الزمن، من عقد
 العالم آان التي ،2000 عام في المتحدة لألمم
 إلى استند الذي األلفية، اعالن إلى ،ب نتائجها   ّ يترق 
 نحن "بعنوان المتحدة لألمم العام لألمين تقرير

 الحادي القرن في المتحدة األمم دور :الشعوب
ّ وأ عد  ". والعشرين إلى  تقديمه   ّ  بني ة اإلعالن هذا  ُ  
توافق عليها  أساسية آوثيقة األلفية قمة مؤتمر
 القضاء أن ىعل اإلعالن وشدد.  البلدان مختلف
 منها يعاني التي الرئيسية اآلفةأي  ،الفقر على

 ذلك عن      ً مختلفا           ً استراتيجيا     ً نهجا  اعتمد ولكنه العالم،
 من الحد تجاه الدولية اإلنمائية األهداف في المعتمد
 النمو أهمية على بقوة اإلعالن  ّ  شد دو. الفقر

 في التكنولوجي والتقدم الفقراء لصالح االقتصادي
 ودعا.  مراحلها أولى في التنمية تحقيق في التعجيل

.  األفريقية البلدان مشاآل تفعيل الجهود لمعالجة إلى
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 أو الجنسين بين المساواة على     ً آثيرا  يشدد لم ولكنه
وقد بدأ   .اإلنجابية الصحة قضايا تناول أهمية على

 واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا لدور الترويج
صعود فقاعة  مع وحةالمفت التكنولوجيا وفوائد

 المضاربين تهافتلنتيجة  2000 عام في االنترنت
على الشرآات التي تتخذ من الشبكة العنكبوتية 

صانع  المالية الخدمات قطاعوآان .       ً     مرتكزا  لها
               ّ                          هذه الفقاعة ومغذ يها، في ضوء قناعته بقدرة 

 زيادة توليد على واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا
 الترآيز   ّ  تجد د وقد . االقتصادية ةاإلنتاجي في مطردة
    ً عقدا  القارة هذه أضاعت بعدما أفريقيا مشاآل على
 والحد التنمية تحقيق في أثناءه فشلت الزمن من     ً ثانيا 
  .الفقر من
 شدد أيضا، الغنية للبلدان إنمائية أهداف لتحديدو  

 شروط  أهمية التخفيف منعلى  األلفيةإعالن
 وتقديم الديون، عبء وتخفيف الدولية، التجارة
     ً مشيرا  النامية، للبلدان الرسمية اإلنمائية المساعدة

 اللقاحات تطويرل األدوية قطاع مع العمل أهمية إلى
 نقص فيروس على للقضاء الالزمة والعقاقير
   المواضيع هذه أن ومع.  اإليدز/البشرية المناعة

ٍ ت عال ج بشكل واف  لم    األهدافإطار  في ُ   َ          
   آقضايا اإلعالن إليها أشار لأللفية، اإلنمائية

 البلدان في الفقر    ّ                   ً         ال بد  من معالجتها تمهيدا  للحد من
  .النامية

 عام صيف في دبلوماسية مناقشات دارتو  
 النهائي النص بشأن المفاوضات سياق في 2000

، على غرار استمر نص عن أسفرت لإلعالن،
 األولوية إعطاء في األهداف اإلنمائية لأللفية

 التعليم؛ أهمية على والتأآيد ،المدقع فقرلل القصوى
َ                      وتناو ل  وفيات األطفال واألمهات  َ  من دون أن يأتي     

 المتصلة للجدل إثارة األآثر  الحقوقعلى ذآر

 على الضوء ط ّ سل آما  والجنسية؛ اإلنجابية بالصحة
 المناعة نقص فيروس مثل ،    ً  فتكا األمراض أآثر

 نصال وقد تضمن . 25والمالريا اإليدز/البشرية
 الالئق العمل مثل هامة      ً أهدافا لإلعالن  النهائي
 الجديدة، التكنولوجيات فوائد من واالستفادة للشباب،

 من بالرغمو.  أولوية ذات يعتبرها من غير أن
 الدول تعنى بها أن ينبغي التي األهداف إلى اإلشارة
 يحدد لم العالم، في الفقر من الحد عملية لدعم الغنية

 هذه تبلغها أن يجب ملموسة اتغاي أية اإلعالن
َ             فبقيت نتيجة لذلك غير ملز مة بتنفيذ أي الدول،                         
  .في إطاره تعهدات

 األلفية إعالن على باإلجماع الموافقة ومهدت  
َ للم  الطريق 2000 سبتمبر/أيلول في  المقبلة، همة  

 قبل ، وذلكلتنميةل وغايات أهداف وضع وهي
 تالمنظما مختلف على  تحقيقهامسؤولية توزيع
 الالزمة األموال جمع وقبل ،األطراف المتعددة
 الفنيين الخبراء من فريق جهود وأسفرت.  لذلك

 اإلنمائية المساعدة لجنة من المستوى الرفيعي
 األهداف   ّ       تول وا دمج الذين المتحدة، األمم ومنظمات
 اإلعالن في الواردة األهداف مع الدولية اإلنمائية

 عن  مارس/آذار يف الدولي البنك عقده اجتماع في
 بعبارات ،لأللفية اإلنمائية األهداف  ونشراعتماد
 األهداف وشكلت. الكمي للقياس وقابلة واضحة
 األهداف أساس ما، حد إلى الدولية، اإلنمائية
 لقضايا األولوية تعط لم  مع أنهالأللفية اإلنمائية
 بالنسبة      ً سياسيا  مقبولة تكن لم إذ اإلنجابية، الصحة

 األمم في النفوذ ذات األعضاء الدول من عدد إلى
 بين المساواة تحقيق هدف أن غير.  المتحدة
 ضمن األهداف ورد المرأة وتمكين الجنسين

 من بالرغم العبارات، بأوضح اإلنمائية لأللفية
  .التعليم في الحق إطار في  فقطإدراجه
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  وتتضمن األهداف اإلنمائية لأللفية التي   
 حدد الذي 8 الهدفلفية لم يرآز عليها إعالن األ

 التنمية أهداف تحقيق في المتقدمة الدول مسؤوليات
 هذه التزامات حول النقاش أن ومع.  للجميع
 من والتخفيف النامية للبلدان المعونة تقديمب البلدان
 فلم ، هذه األهدافاعتماد قبل بدأ قد ديونها عبء

لتحديد هذه           ُ              يسبق أن ات خذت أية خطوات
 غايات سبعة الخبراء فريق حددو  .االلتزامات

 حجم زيادة منها ،8 الهدف إطار في     ً مؤشرا  17و
 نوعيتها؛ وتحسين الرسمية اإلنمائية المساعدة
 إلى الوصول على الفقيرة البلدان قدرة وتحسين
 فرص وتوليد الديون؛ عبء وتخفيف األسواق؛
 التكنولوجيا على الحصول فرص وتعزيز العمل؛
 لمؤشرات    ً خالفا  ولكن،  .26الضرورية واألدوية
 عدد آان األخرى، السبعة لأللفية اإلنمائية األهداف

 للقياس قابل غير 8 الهدف مؤشرات من آبير
 مونتيري في التنمية تمويل مؤتمر وخالل.     ً آميا 
 اإلنمائية األهداف المشارآون اعتمد ،2002 عام

 صراحة المانحين من عدد والتزم لأللفية؛
 دون بقيت االلتزامات هذه أن غير ؛المساعداتب

  .27المرجوة المستويات
 األهداف صياغة ّ          ّ  ن  انتقال دف ةالقول إوخالصة   

 من جهة إلى أخرى على وتنفيذها لأللفية اإلنمائية
 اإلنجازات طبيعة على     ً آثيرا  أثر مدى سنوات

 لأللفية اإلنمائية األهداف  ُ   و لدت فقد  .منها      ّ   المتوق عة
 األمم عقدتها التي القمة مؤتمرات نتائج ضوء في

 لجنة إلى العملية هذه دفة إدارة انتقلت  ّ ثم   .المتحدة
 بعد ذلكو التسعينات، منتصف في اإلنمائية المساعدة

 في المتحدة لألمم العامة والجمعية العامة األمانة إلى
 النعقاد التحضيرات خضم في وذلك ،العقد أواخر
على  المفاوضات آخر أما.  األلفية قمة مؤتمر

 الصيغة حددت التي مستوى السياسيين والخبراء
 فقد ،2001 عام في لأللفية اإلنمائية لألهداف النهائية
 المتحدة األمم من خبراء يضم عمل فريق توالها
 االقتصادي الميدان في والتنمية التعاون ومنظمة
 من وبالرغم.  الدولي النقد وصندوق الدولي والبنك

 أولى مراحله في حمل األهداف  هذهتنفيذ أن
 هاأعد التي الفقر من الحد استراتيجية ورقة بصمات
     ً  أيضا ر   ّ وتأث  ،28الدولي النقد وصندوق الدولي البنك

 هذه أصبحت فقد أللفية،لاألمم المتحدة  بمشروع
 الجهاتتتأثر بعدد آبير ومتنوع من  اليومالعملية 
  .29ةالمعني الفاعلة

 لياتعم هي حصيلة لأللفية اإلنمائية األهدافف  
 فقد  .الزمن من طويلة فترة مدى على ذلك، متعددة
 من وغيرها القمة مؤتمرات من سلسلة نتيجة  ُ   و لدت

 مجموعة وضعها في وشارآت العالمية، المؤتمرات
 أن إلى والمؤسسات، الفاعلة الجهات من متنوعة
 رافق الذي الزخم بفضل النهائية مالمحها اآتسبت
 أن آثر محللون ويؤآد . الثالثة األلفية حلول

 واحتياجات وأهدافها، المانحة النافذة الدول أولويات
 نتائج على أثرت التي هي وأولوياتها، النامية البلدان
 إن القول يمكنو.  المطاف نهاية في العمليات هذه
 االعتبار في يأخذ ال لأللفية اإلنمائية األهداف إطار

 قتصاديةاال الهيئات منها تعاني التي الهيكلية المشاآل
 عطيي وال هيكلياتها، بين الفوارق وال العالمية،
 المستويين على التنمية تحديات عن واضحة صورة
 للتنمية جديد إطار وضع وعند.  والوطني اإلقليمي

 الثغرات هذه في البحث يجب ،2015 عام بعد لما
   ؤثرألن التقصير في معالجتها سي بدقة، وتقييمها

 من ،المرتقبة والغايات افاألهد تحديد على محالة ال
 الالزمة والبرامج االستراتيجيات واختيار ،ناحية

  .ثانية ناحية من لتحقيقها،
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  للتنمية العالمية المفاهيم  -جيم
  

 عن رغبة المجتمع الدولي في األلفية إعالن  ّ  عب ر
 تكون بحيث جديدة،      ً أبعادا  التنمية مفهوم تضمين
ّ  المرجو ة التنمية  رهاومحو ومنصفة مستدامة      

 يقتصر ال بحيث الفقر، مفهوم توسيع ونحو اإلنسان؛
.  أخرى آثيرة      ً أبعادا  يتضمن بل الدخل، فقر على
 تأثرت لأللفية اإلنمائية األهداف صياغة عملية ولكن
 ،الخارجية والمساعدات النمو بخطط بعيد حد إلى

 يشير السائد االقتصادي فالخطاب  .30الحكم ونوعية
ّ أن  إلى  أو النمو، معدالت   ّ    تحد دها يةالتنم مستويات  

 التي الحكم نوعية أو الخارجية، المساعدة مستويات
  .  األخيرة اآلونة في االعتبار في تؤخذ باتت
ّ                 أن  آال من الخصخصة يؤآد نهج النمو في التنميةو     

 لتحقيق هو األساسوتحرير التجارة واالقتصاد 
 المساعدات ويؤآد نهجاألهداف اإلنمائية لأللفية، 

ّ                        التنمية أن  ضخ الموارد المالية في في خارجية ال          
هو األساس قطاعات مثل الصحة والتعليم والزراعة 

 في أما نهج الحكم الصالح ،تحقيق هذه األهداففي 
 إصالح الهياآل  األساس هو أنفيؤآدالتنمية، 

مجموعة  بحيث تتوافق مع المؤسسية للبلدان النامية
  .31           ً  عليها دوليا  المتفقالقيم والممارسات المؤسسية

ّ أن  غير    في الترآيز أفرط نهج النمو في التنمية  
ً متجاهال  الكلي، االقتصاد نموعلى   الهيكلية الفوارق      
 النهوض جهود عرقلت  التي،وبينها البلدان داخل
 أهمية على هذا النهج يرآز آما.  البشر برفاه

 غير اإلصالحات، تمويلفي  الخارجية الموارد
  .اتوزيعه في اإلنصافب عابئ
 32"الشامل النمو "مفهوم ظهر األخيرة، اآلونة وفي  
 للتنمية، استراتيجي آإطار" الشامل األخضر النمو "أو
 من     ً مزيدا  يستقطباألبعاد  المتعدد "لفقرا "مفهوم وبدأ

ترآز  إنمائية خطة إلىوهكذا انتقل النقاش   .33االهتمام
ات  ترآيز السياسبقي ولو حتى االجتماعي، البعد على

  .الدخل فقر مثل قضاياب      ً محصورا 
 عدة صعوبات، اإلنمائية الخطط     َ تنفيذ  وتعترض  
 المعونة مستويات في التدريجي االنخفاض منها

 وارتفاعها األساسية، والبنى التنمية لتمويل المقدمة
 بناء منها ،    ً آبيرا     ً دعما  تتطلب ال مجاالت في

 المساعدة سجلتفقد  .34الحكم وإصالح المؤسسات
ً  ، مثال ،والصناعة للزراعة     ّ   المقد مة الرسمية نمائيةاإل      

 أن محللون ويرى.  الثمانينات منذ    ً حادا       ً تراجعا 
ّ  سر ع قد لأللفية اإلنمائية األهداف إطار اعتماد  هذا  

ّ  رآ ز  ّ  أن ه بما التراجع، ً بدال  األساسي التعليم على    من   
على  آبيرة أهمية ّ  ل قيع ولم والمهني، العالي التعليم
 في األساسية البنى أو اإلنتاجية دراتالق تطوير
  بأقسىالنهج هذا النقاد بعضوتناول .  النامية البلدان

 واالعتماد الرفاه يشجع بأنه إياه واصفين ،العبارات
 واالعتماد النمو حساب على المساعدة على المفرط
 مقارنة أنه إلى 1 الجدول ويشير.  35الذات على

 شهدت ،1980-1989     ً وأيضا  1990-1999 بالفترة
 لأللفية اإلنمائية األهداف تنفيذ من األولى المرحلة

 المساعدة حجم في     ً آبيرا        ً ازديادا  (2000-2008)
 والخدمات األساسية للبنى المقدمة الرسمية اإلنمائية

مقابل تراجع  الديون، عبء ولتخفيف االجتماعية
 االقتصادية األساسية لبنىل              ّ   المعونات المقد مة

 في المسألة هذه مناقشة وستتم. اجيةاإلنت والقطاعات
  .الثاني الفصل

 للتنمية ُ   ن هج اعتماد           ً الهامة أيضا  التحديات ومن  
   البيئية باالستدامة تتسم واالقتصادية االجتماعية

التي  الجذرية التغييرات الحسبان  منتسقطال و
 بعد ما فترة في البيئية الظروف تشهدها أن ُ    ي خشى

  .ةلأللفي اإلنمائية األهداف



15 لمحة تاريخية: األهداف اإلنمائية لأللفية

  

  

 المساعدة لجنة في األعضاء البلدان     ّ      المقد مة من الرسمية اإلنمائية المساعدة مخصصات صافي توزيع  -1 الجدول
  )مئوية نسبة (1980-2008 ، حسب القطاعاتاالقتصادي الميدان في والتنمية التعاون منظمة/اإلنمائية

 2008-2000 1999-1990 1989-1980 القطاع
 33.96 26.94 25.22  االجتماعيةالبنى األساسية والخدمات

 13.03 19.79 19.05 البنى األساسية والخدمات االقتصادية
 13.31 16.28 23.95 القطاعات اإلنتاجية
 4.59 9.96 15.86 دعم البرامج الكلية غير القطاعية/دعم السلع األساسية
 16.08 10.31 2.58 تخفيف عبء الدين
 6.28 4.72 1.72 المساعدة اإلنسانية

 5.14 4.48 2.32 التكاليف اإلدارية المترتبة على المانحين
 2.85 1.31 1.41           ّ                        الدعم المقد م للمنظمات غير الحكومية

 2.32 0.91 --- الالجئون في البلدان المانحة
 2.44 5.27 7.88 غير محددة/مبالغ غير مخصصة

  .United Nations, 2010b: المصدر
             ُ                                                     ّ                     وهذه المعدالت ت حسب  آنسبة من مجموع المساعدة اإلنمائية الرسمية التي قد متها البلدان األعضاء .  فترة محددةخاللمعدالت تشير األرقام إلى ال :مالحظات

 .خالل تلك الفترةفي لجنة المساعدة اإلنمائية 

  
وفي هذا الصدد، ينبغي االستفادة من البحوث التي   

 هامن يعاني التي البيئية المشاآل بشأن          ً  أجريت حديثا  
ال مفر من تذليله لتحقيق      ً عائقا  وتشكل هذا الكوآب

 تقرير آخر أشار ذلك، إلى إضافة  .36التنمية البشرية
 األخضر االقتصاد حول للبيئة المتحدة األمم لبرنامج

    ّ          وإم ا تسارعت نشأت إما التي األزمات من العديد إلى
 المناخ أزمات منها ،37الماضي العقد خالل وتيرتها
 باإلضافة والمياه، والغذاء والوقود ولوجيالبي والتنوع

 االزدياد ويدل  .اآلونة األخيرة في المالية األزمة إلى
 المناخ    ّ  لتغي ر المسببة االنبعاثات حجم في المتسارع

ّ أن  على  السيطرة، عن يخرج آاد الخطير ر    ّ التغي  هذا  
 التي التحديات وهذه . نساناإل على ويسبب آوارث

من االهتمام في إطار األهداف  الكافي القدرلم تأخذ 
  التنمية  خطة ينبغي تناولها في ،اإلنمائية لأللفية

  .2015لما بعد 

 التي المجاالت تحديد القصور في إلى وباإلضافة  
 لأللفية، اإلنمائية األهداف عليها ترآز أن ينبغي
  هذه األهدافتنفيذ تشوب أخرى آبيرة ثغرات هناك
 تأثير )1(: رئيسية نعناوي ثالثة تحت تصنيفها يمكن

 صياغة قبل بها المعمول السياسات مجموعة
 بين التباين )2( وخاللها؛ لأللفية اإلنمائية األهداف
 اعتبارهاو وسيلة، لأللفية اإلنمائية األهداف اعتبار
  .للتنمية الكمي القياس )3( ذاتها؛ بحد غاية

  
            ً األآثر شيوعا  السياساتمجموعة  -1

 نطاق على   ُ   اعت مد الذي ،"نطنواش آراء توافق "ارتكز
 السياسات حزم على والتسعينات، الثمانينات في واسع
 أهداف تنفيذ على     ً سلبيا  تأثيرها آان ما     ً غالبا  التي

 األهداف معظم في عنها     ّ  المعب ر البشرية التنمية
 ضرورة على عام بشكل زرّآو . 38لأللفية اإلنمائية
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 من والحد ة،المتشدد والنقدية المالية السياسات اعتماد
 وتحرير والخصخصة، التجارة، وتحرير الدولة، دور
 اإلطار النهج هذا وشّكل.  القيود من المالي النظام
 التكيف برامج مالمح حّددت التي للسياسات العام

 صياغة  بدءقبل النامية البلدان من آثير في الهيكلي
ّ أن  غير . هوأثناء لأللفية اإلنمائية األهداف إطار  أدلة  
 التي االقتصادية اإلصالحات أن إلى تشير يرةآث

 النمو حققت ما     ً نادرا  الهيكلي فيالتكي برامج فرضتها
 الفقر من الحد أو االجتماعي، والتقدم االقتصادي

  .39العمل فرص وتوليد
 على المرتكزة التوسعية المالية فالسياسات  

 وعدم الفقر من لحداو للنمو أساسية العام االستثمار
حسبما ظهر  ،   ً نموا  األقل البلدان في المساواة
 الفترة في العالمية المالية األزمة خالل بوضوح

 العامة االستثماراتي دوتؤ. وبعدها 2008-2009
 اإلنمائية األهداف تحقيق في األهمية بالغ    ً دورا 

 األساسية البنى تمويل إنشاء خالل من ليس لأللفية،
 عن    ً أيضا  بل فحسب، واالقتصادية االجتماعية

 جاذبية أآثر بيئة وتوفير العمل فرص توليد طريق
 بدورها، العوامل، وهذه.  الخاصة لالستثمارات

 السلع على الكلي الطلب تعزيز على تساعد
ّ  وتحس ن والخدمات؛  اإلنتاجية، القدرة أي العرض،    

 إحدى وتستنتج الكلي االقتصاد صعيد على
 األمم عن     ً حديثا  الصادرة الرئيسية المنشورات

 واالجتماعية االقتصادية بالقضايا والمعنية حدةالمت
         ّ  إلى وضع حد   المالية السياسات تهدف أن ينبغي أنه

 العمل فرص توليد تدعم وأن االقتصادية، للتقلبات
  .40البشرية التنمية وتحقيق

لكمية   األهمية ليستإن القول عن وغني  
 نوعية ولكن  .بل لنوعيتها أيضًا العامة، االستثمارات

 آانت فإذا. هي نتيجة فعلية لطبيعتها اتثمارستالا

حجم  أو المال رأس آثافة على تعتمد االستثمارات
 فوائدها تكون فقد المستوردة، المواد آثرة أو المتعاقدين

 فيوإذا آانت االستثمارات .  جدًا ضئيلة القتصادا على
 العاملة، اليد آثافة على تعتمد التي العامة المشاريع

 أو الصغيرة المشاريعمع  من الباطنعلى التعاقد و
 موردين من المواد على وتحصل  الحجم، المتوسطة
فتفيد االقتصاد وتحقق الكفاءة في استخدام  محليين،

 فعلياًً العامة االستثمارات تسهم ولكي.  الموارد العامة
 المشاريع تقتصر أال ينبغي الفقر، من الحد في

 والصحية ليميةالتع الخدمات توفير على االستثمارية
 مثل األساسية تشييد البنية أيضًا تشمل أن بل األساسية،
.  الريومشاريع  الطاقة وشبكات الريفية الطرق

 يؤدي ال قد االقتصادي النمو معدل في واالرتفاع
   فقرًا األآثر الفئات ظروف تحسين إلى بالضرورة

 التنمية تحقيق إلى العامة االستثمارات تهدف لم ما
 واألقل النائية المناطق في خصوصًا والزراعية، الريفية
 الصين في الغربية المناطق تنمية استراتيجية وتقّدم. نموًا
 على العامة االستثمارات ترآيز أهمية على جيدًا مثاًال

  .41الفقيرة المناطق
 الواقية من النقدية السياساتكون أن ت يجبو  
رآة بالفعالية الكافية لضبط ح االقتصادية لتقلباتا

مسح األمم المتحدة حول  يشيرو.  المال رأس حساب
ّ                                         التطو رات االقتصادية واالجتماعية في العالم لعام      

 واقية  قويةنقدية سياسات اعتماد إلى أن ،2010
 البلدان في   ً جدا  بات مهمة صعبة االقتصادية للتقلبات
 تمكنتقد و  .42المالي التحرير سياسات تتبع التي
 وماليزيا، شيليت مثل لمتحدة،ا األمم في أعضاء دول
 إدارة خالل من النقدية سياساتال آفاءة  زيادةمن

ّ تدل و.  الدولية األموال رؤوس تدفقات  بلدان تجربة   
 مباشرةتؤثر  النقدية السياساتأن   علىآسيا شرق
 القطاع مع شرط التنسيق واالدخار االستثمار على
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 نظم إدارة ذلك في بما ة،الصناعي والسياسات المالي
 هذا ومن . 43الفائدة أسعار وإدارة ودعمها، االئتمان
 لتعزيز ضرورية النقدية السياسات تبدو المنظور،

 على ترآز التي التوسعية المالية السياسات أثر
 الفقر من الحد على  ًا إيجاب تؤثر أن ويمكن االستثمار
  .44البشرية التنمية وتحقيق فرص العمل وتوليد

 المالية ألزمةل السلبية يةاالجتماع اآلثار وشكلت  
ً      دليال  على  1997 عام في اآلسيوية البلدان في أن    

ّ   موس عة صيغة العتماد حانقد  األوان  طارإل   
ّ  تضم ن و.45واشنطن آراء توافقضمن  السياسات    
ّ  الموس ع اإلطار  األمان نظم بشأن استراتيجيات     

 أوراق أبرزها الفقر، من والحد االجتماعي
 في ُ    و ضعت التي فقرال من الحد استراتيجيات

آأداة للتنمية االجتماعية في  التسعينات أواخر
 النامية البلدان  عنديونال عبء تخفيف استراتيجية

ستراتيجيات مكافحة الفقر فإن ا ذلك ومع  .الفقيرة
 التي المنحازة االقتصادية السياسات خاضعة لتأثير

 الفقر مكافحة جهودل ال تولي األهمية الالزمة
  . العمل فرص وتوليد

حسب المسح المذآور، بقيت هذه االستراتيجيات و  
ّ  مجر د المطاف نهاية في  السياسات من مجموعة   

من فعاليتها إمالءات   ّ  تحد   التي التعويضية االجتماعية
      ً نموذجا م تكن لو،  هدفها تقوية الوضع الماليخارجية
  .46متكاملة واسعة النطاق تنموية لسياسات

  الفترة في العالمية المالية األزمة آشفتو  
 من المالي النظام تحرير مخاطرعن  2008-2009

 االستقرار زعزعة     ّ      إذ أد ى إلى ،الضوابط
 على الحصول في المساواة عدم تفاقمو االقتصادي
  .المالية الخدمات

 المالية القطاعات تتمكن لمعقب هذه األزمة، و  
 المالية الموارد تعبئة من    ً نموا  األقل البلدان في

  بكفاءةالموارد هذه توجيه من وال الالزمة ليةالمح
  .ج  ِ منت ال ستثمارالا مشاريع نحو
 لتحفيزوبما أن السياسات النقدية والمالية أساسية   

 من والحد العمل فرص وزيادة االقتصادي النشاط
 اإلنتاجية، القطاعات تنمية تدعم أن   ُ   ّ       ، ي توق ع منهاالفقر

 الكثيفة والمتوسطة الصغيرة والمشاريع الزراعية
 غير الريفية واألنشطة ،االعتماد على القوى العاملة

 سمة التمويل الشامل أخرى، وبعبارة. الزراعية
  .والمالية النقدية السياسات سمات من بارزة

األزمات المالية تختلف  آثار أن والجدير بالذآر  
 الفقرتراجع  وتيرة أن يعنيهذا و  .بين قطاع وآخر

 ارتفاع لن تكون بسرعة زمةاأل قبل  مامعّدالت إلى
  .الفرد دخل مستويات

 المثال، سبيل على الالتينية، أمريكا حالة فيو  
 ومنطقة الالتينية ألمريكا االقتصادية جنةللا شارتأ

 في استمرت ةالدينامي هذه أن إلى الكاريبي البحر
 وفي ،ضعفًا السكان فئات أآثر على سلبًا التأثير
 من عدد باتجاه التقدم من مزيد إحراز دون الحؤول
  .47لأللفية اإلنمائية األهداف

  
  وسيلة؟ أم غاية: لأللفية اإلنمائية األهداف -2

  ُ    اعت مد  الذيمن المالمح الرئيسية للنموذج اإلنمائي، 
 وتنفيذها، لأللفية اإلنمائية األهداف صياغةفي 
. االقتصادية التنمية الوسائل والغايات في بين التمييز

 مثل سياسات تعتبر السائد، القتصاديا للفكر     ً فوفقا 
 تحرير وسياسات ،     ّ   المتشد دة الكلي االقتصاد سياسات
 غايات المالي النظام وتحرير والخصخصة ،التجارة

 لتحقيق اعتمادها يمكن وسائل توليس ذاتها، حد في
  .الفقر من الحد أو تأمين فرص العمل مثل غايات

 إطار تنفيذ طريقة على النهج هذا أثر وقد  
فهذا .  البلدان من العديد في لأللفية اإلنمائية األهداف
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 لتنميةُ                        و ضع من أجل تحقيق أهداف ل الذي اإلطار
 الجوع ومكافحة الفقر من الحد مثل البشرية،
 سياسات أو وسائل يةأيستطع تحديد  لم واألمية،

 االستثمار هي ل الوسيلةهف.  لتحقيق الغاية منها
 التقشف، أو المالية، الحوافز أو الخاص، أو العام،
في و.  بالتضخم التحكم أو ،العمل فرص توليد أو

على التأثير على وجهة ظل عدم قدرة هذا اإلطار 
 نهج العتماد      ً مفتوحا  المجال بقياسات، اختيار السي

 الكلي االقتصاد سياسات تجاه     ً تحفظا  أآثر
 المساعدات على االعتماد  ُ  آث رو الهيكلية، والسياسات
  .48للتغيير     ً محرآا  اعتبارهاب لرسميةا اإلنمائية

 2015 عام بعد لما التنمية خطة حول تقرير وأشار  
ّ أن  إلى     ً حديثا  المتحدة األمم أصدرته  األهداف إطار  
 من قليل عدد باإلشارة إلى اآتفى لأللفية اإلنمائية
 إلى القصور هذا وأدى  .للتنمية المؤازرة العناصر
 الدولية المعايير يتستوف جامدة وطنية سياسات اعتماد
 من وأصبح  .49المحلية الظروف تراعي أن دون من

 اإلنمائية األهداف تحقيق في النجاح أن الواضح
 أي بلد، بكل خاصة استراتيجيات وضع يتطلب لأللفية
 الهياآل مع لتتناسب     ً خصيصا  ُ    ص ممت سياسات

 في الماضي مساره ومع للبلد واالقتصادية االجتماعية
 النهج هذا وينطلق.  للمستقبل ويةالتنم وأولوياته
 العامة الوصفات اتباع أنب النظرية القائلة من العملي
  المختلفة  البلدان مشاآل لمعالجة العامة والحلول

  .ال يؤدي إلى اية نتيجة
 األهداف إطار تكييف على الدول إقبالويشير   

أن  إلى الوطنية ظروفها حسب لأللفية اإلنمائية
 بحيث العالمية التنمية خطط جعةمرا حان لالوقت قد
ذلك  فوائد ومن.  ومنطقة بلد آل ظروف مع تتناسب
 وضع على بالتأثير الوطنية الجهات إحساس تعزيز
  .للتنمية جديدة عالمية خطة أية

 بين بالفوارق     ً عمليا  االعتراف              ً ويعني ذلك أيضا   
 مستويات بين التباين والفوارق ال تعني.  البلدان
 السياسية نظمها بين    ً أيضا  بل حسب،ف فيها التنمية

 فوائد ومن . الثقافي وواقعها االجتماعية وظروفها
 االختالفات االعتبار في يأخذ أنه    ً أيضا  هذا التوجه

 ضمن البلدان مجموعات وبين المناطق بين الهامة
 تشاورية عمليات إجراء وضرورة الواحدة، المنطقة
 أفضل تحديد أجل من المستويين هذين من آل على

  .السياسات
  
ّ         الكمي  للتنمية تقييمال -3   وسلبيات إيجابيات:     
 بعيد حد إلى لأللفية اإلنمائية األهداف إطار تأثر لقد

 الغايات هذه تكون أن بالنظرية القائلة بضرورة
 ت هذه النظريةواستدع.  الكمي للقياس قابلة العالمية
 آمية مؤشرات واستخدام رقمية، أهداف تحديد
 لتحديد الكمية النتائج إلى واالستناد اح،النج لقياس

ّ أن   وبالرغم من. التقييم منهجيات  الكمي القياس ُ   ن هج  
تحسين  يجب ،التنمية باتجاه التقدم لقياس هامة

 إلى   ً  أيضا   تشير بحيث بها المتصلة المؤشراتطبيعة 
  .التقدم هذا نوعية

 قابلة  ًا وأهداف مؤشرات لوضع أن في شك الو  
 بين ةمقارنال إمكانية منها آثيرة، ائدفو الكمي للقياس
 التقدم لقياس باستمرار والتكييف المختلفة، المناطق
.  مرحلة آل في التنمية أوجه مختلف في المحرز
 تكون آي أنه البارزين االقتصاديين أحد وأآد

 أن عليها للتنفيذ، وقابلة واقعية التنمية استراتيجيات
 لذلك وسيلة ضلوأف. تطبيقها نتائج تنشئ آلية لرصد

 وضع   ّ  يوف رو  .50واضحة رقمية      ً أهدافا  تضع أن هي
 في يسهم إذ الفوائد، من    ً عددا  والمؤشرات األهداف

في و البشرية التنمية بأولويات الوعي مستوى رفع
 والوطنية العالمية والموارد الجهود تسخير
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 الهدف صياغة في القصور أوجه فمن  .51الستيفائها
ً مثال  لأللفية، ةاإلنمائي األهداف من 8  من العديد أن ،  

 جدول أي وأن الكمي للقياس قابلة ليست مؤشراته
  .األخرى لألهداف    ً خالفا و لتنفيذها، يوضع لم زمني

 علىف.     ً أيضا  حدوده الكمي القياس نهجل لكن  
 لأللفية اإلنمائية األهداف نهج يرتكز المثال، سبيل
 يةمنهج إشكالية يثير مؤشر على الفقر من الحد في

 الدولي الخط هو الدولي، البنك يعتمده ومفاهيمية
 للفرد أمريكي دوالر 1.25  هذا الخطيبلغو . للفقر
 لعام الشرائية القوة تعادل حسب الواحد، اليوم في

 النهج في قياس الفقر هذا سلبيات   ومن.200552
 األبعاد المتعددة الطبيعة االعتبار في يأخذ ال أنه

 اختالف بفعل تطبيقه في منةالكا والصعوبات للفقر،
ٍ نام  بلد بين الفقر خصائص  يؤدي وقد  .53وآخر   

 اتجاهات رصد في    ً هاما     ً دورا  للفقر الدولي الخط
 . واإلقليمي العالمي المستويين على الفقر

 األبعاد المتعدد الفقر قياس عند ينبغي وبالمقابل،
 الهامة األبعاد إلى التنبه الوطني المستوى على

   ومنها بالدخل، متصلة ليست تيال للحرمان
 متعددا وهما االجتماعي، واإلقصاء المساواة عدم

   .54   ً أيضا  األبعاد
   لأللفية اإلنمائية األهداف من 1 الهدف أن وبما  
 ينبغي بالدخل، المتصلة غير األبعاد تلك يتضمن ال

 لإلطار األبعاد متعددةلقياس الفقر  بدائل في البحث
 المختلفة األدواتف.  201555 عام بعد لما المرتقب
 العربية، البلدان من بلد آل في الفقر لقياس المعتمدة
 علىتجمع  البشرية، القدرات أم الدخل أقاست سواء
 والسياسي واالقتصادي االجتماعي اإلقصاء تفشي
 سكان معظم لدى سيما ال البلدان، هذه في

 استخدام عند مختلفة تبدو الصورة لكن . 56األرياف
 نسبة أن ظهري إذ قياس،لل آأداة للفقر دوليال الخط

 ذلك وسبب .   ً جدا  منخفضة المنطقة في الفقر انتشار
ّ متدن  المعتمد الفقر خط أن  يتعذر أنه لدرجة   ً جدا     

 موضوعية مقارنة إلجراء المالية المعايير استخدام
 المناطقوفي  ،العربية البلدان في الفقر  مستوياتبين

  .57األخرى النامية
 نسب رفع جهود تغفل أيضا، التعليم المج فيو  

 البلدان من العديد في التعليمية بالمؤسسات االلتحاق
 مثل مؤشرات كونت قدو .التعليم نواتج جودةالنامية 
 المتاحة التعليمية الموارد مستوى أو التسرب معدل
 دقة أآثر صورة إلعطاء ضرورية الواحد للطفل
 النامية، دانالبل من كثيرال ففي.  النواتج هذه عن
 يلتحقون الذين األطفال نسبة بين     ً آبيرا  التفاوت يكون

 منها يتخرجون الذين وأولئك االبتدائية، بالمدارس
ً فعال  ملمون وهم   .والكتابة بالقراءة   
 مع تتطابق ال لأللفية اإلنمائية األهداف وبعض  
 بين المساواة تحقيق فمهمة. بها المتصلة الغاية

   ُ    اخت زلت ،   ً  جدا طموحة وهي ة،المرأ وتمكين الجنسين
 لأللفية اإلنمائية األهداف من 3 الهدف ضمن حدود
 قطاع في الجنسين بين التفاوت إزالة الذي يتناول

 القابلة الغاية فقدت أخرى، حاالت وفي . فقط التعليم
 تحقيق غاية مثل جدواها مع الوقت، الكمي للقياس
 من األقل على مليون 100 حياة في ملموس تحسن
 في الحضرية المناطق في الفقيرة األحياء سكان
 بال أصبحت الغاية فهذه.  2015و 1990 بين الفترة
 تجاوز قد الفقيرة األحياء سكان عدد أن بما جدوى،

  .199058 عام بعد بكثير مليون 100
 الكمي القياس لمنهجيات المحتمل للتأثير     ً ونظرا   
 السعي إلى يجب العامة، السياسات خيارات على
 ينبغي آذلك،. التنمية لقياس جديدة أساليب بتكارا

 الوطنية الجهات وتشجيع الوطنية بالقدرات النهوض
 النتائج وتقييم رصد عملية بزمام اإلمساك على
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 هذه نوعية لتقييم الجهود تكثيف     ّ  ويتعي ن.  المحرزة
 األآبر الجزء بذل سيتعين األرجح، وعلى  .النتائج
 دون أو اإلقليمي المستوى على الجهود هذه من

   مبادرات اتخاذ بالفعل بدأ حيث اإلقليمي،
 في اإلقليمية اللجان بقيادة وذلك القدرات، لبناء
  .الحاالت معظم

 أفضل نوعية ذات بيانات جمع أيضًا وينبغي  
  .لأللفية اإلنمائية األهداف باتجاه التقدم لقياس

 بعدد المتصلة البيانات نوعية تحسين ، مثًال،يجبف
 المعنية لأللفية اإلنمائية األهداف ؤشراتم من

 للبقاء على قيد األساسية المؤشرات مثل بالصحة،
 في والوفيات الوالدات ال ُتسّجل ما غالبًا إذ ،الحياة
  .فقرًا البلدان أآثر

  
  
  للتنمية وعالمي إقليمي منظور  -دال

  
  المساواة عدم معالجة -1
       ً متفاوتا  لأللفية اإلنمائية األهداف باتجاه التقدم يزال ال
 ضمن البلدان ومجموعات والمناطق البلدان بين

 في الرئيسية القصور أوجه ومن  .المنطقة الواحدة
 الالزم االهتمام إيالء عدم األهداف  هذهإطار

  .بينها وفيما والنامية المتقدمة البلدان داخل للفوارق
 عدم مسألة تولي الدولية التنمية مؤسسات بدأتو  

 في متزايدة أهمية الدخل توزيع يف المساواة
ً مثال  المتحدة، األمم أآدت فقد.  األخيرة السنوات   ، 

 لعام العالم في االجتماعية الحالة عن تقريرها في
 توزيع يؤديه الذي الرئيسي الدور على ،2010
 ويخلص.  الفقر من الحد مسار في والثروات الدخل
 التدابير اتخاذ بمكان األهمية من أنه إلى التقرير هذا

 توزيع في الفوارق وإزالة لمعالجة الالزمة

 أجل ومن البشرية، الموارد فيها بما ،59الثروات
ً شموال  أآثر نمو تحقيق    .  

 على يؤثر إذ التنمية، على يؤثر المساواة فعدم  
  .فيها حقهم وعلى الموارد إلى األفراد وصول
 والثروة الدخل توزيع في المساواة عدم ويرتبط
 ويقع.  واإلقصاء االجتماعي بالتهميش    ً ثيقا و       ً ارتباطا 
 أو الجنس أساس على للتمييز ضحية آثر فقراء
 تعاني ما      ً وغالبا  .60اإلثني االنتماء أو الدين أو العرق
 المساواة عدم من    ً أيضا         ً اجتماعيا  المستبعدة الفئات

 مثل المحرومة، المواقع في تترآز أنها أي المكانية،
 الفقيرة األحياء أو والمعدمة النائية الريفية المناطق
 واالقتصادية االجتماعية الفوارق تؤدي وقد.  المكتظة

 الحياة من الفقراء استبعاد إلى متضافرة، والمكانية،
 فرص من ُ      ي حرمون ما     ً غالبا  أنهم بما السياسية،
 االجتماعية القرارات مواقفهم وآرائهم في عن التعبير
 ،العامة لسياسيةا والشؤون بأسره المجتمع تعني التي
  .عليها التأثير يستطيعون وال
 من أنه إلى التنبه ضرورة على ذلك ويدل  

 المحرومين في صفوف الفقر على القضاء الصعب
  األخرى الفئات عن سحيقة هوة تفصلهم الذين
  .المجتمع في
 ارتفعت آلما أنه إلى األدلة بعض وتشير  

ّ  تباطأ تحو ل المساواة، عدم مستويات  محرز،ال النمو         
 من الحد باتجاه خطوة إلى نسبته، آانت مهما
 أن االقتصادي للنمو يمكن ال وبالتالي، .61الفقر
 آان إذا إال االجتماعية العدالة تحقيق في يسهم

 واألصول الموارد توزيع تدعم بسياسات مصحوبا
  .     ً إنصافا  أآثر نحو على والفرص

ّ أن  على الدالئل ومن    البلد داخل المساواة عدم  
 األهداف إطار في يستحقه الذي الحيز ينل لم احدالو

ّ أن  لأللفية اإلنمائية    يرد لم االقتصادي التفاوت  
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 وهو ،1 الهدف من 1 الغاية من 3 المؤشر في إال
 وهذا . الوطني االستهالك من خمس أفقر حصة
 في تجاهله يتم ما      ً وغالبا  النطاق، ضيق المؤشر
 ألنه لأللفية، اإلنمائية األهداف تقييم عمليات معظم
 مرور مع تحدث قد طفيفة تغيرات إال يظهر ال

   آبيرة تحوالت تحدث أن الممكن فمن.  الوقت
 من األآبر بالحصة تتمتع التي الفئات لدى   ً جدا 

   تؤدي أن دون من األغنى، الفئات أي الموارد،
ّ تحس  إلى التحوالت هذه    وضع  مماثل فين  

  .62المعدمين الفقراء
 اإلنمائية األهداف من 1 فالهد تعديل جرىو  

 الكامل العمل توفير ليشمل 2008 عام في لأللفية
 يمكن ال بأنه  ًا اعتراف وذلك. للجميع والالئق والمنتج
   المساواة عدم خفض وال ،الفقر جذور استئصال

 الالئق العمل فرص من آبيرة أعداد توليد دون من
 نجاح أن غير . المناطق من ممكن عدد أآبر في
   نطاقا أوسع نهج اعتماد يتطلب مهمةال هذه
 الفعال التكامل وتحقيق الكلي، االقتصاد سياسات في
 ساتاوسي والصناعية االجتماعية السياسات بين
  .63العمل سوق
 تعزيز يذآر إطار األهداف اإلنمائية لأللفية لمو  

 سياق في إال المرأة وتمكين الجنسين بين المساواة
 في اإلناث بأن علما ي،االبتدائ التعليم تعميم هدف
 في الذآور على يتفوقن النامية البلدان من آبير عدد
.  االبتدائية المرحلة عدا ما التعليم، مستويات جميع
ً مثال  التعليم  في المسجالت عدد يفوق ما     ً غالبا  ،  

 الذي فالتقدم ذلك، ومع . 64سجلينالم عدد العالي
ّ  يحس ن ال المجال هذا في المرأة تحرزه انية إمك عادة   

 تقاضيها أو العمل فرص  مزيد منعلى حصولها
ّ إن  القول خالصةو.  المزيد من الدخل  بين المساواة  

 التنمية، أبعاد أهم من هما المرأة وتمكين الجنسين

 يعالجهما ال لأللفية اإلنمائية األهداف إطار وأن
ٍ واف  بشكل  منظور من معالجتهما ينبغي ،لذلك.    
 تمثيل خالل من قراطيالديم والحكم اإلنسان حقوق
 المؤسسات جميع في مالئم نحو على المرأة

 والمجتمع العاملة القوى وفي الرئيسية الحكومية
 المرأة تمكين ضمان هي الرئيسية والقضية.  المدني

 جميع على القرار صنع في  شأن الرجلللمشارآة
ً وصوال  والمجتمع األسرة بمستوى    ً بدءا  المستويات،     

  .والعالم الوطن إلى
 البلد داخل الفوارق معالجة إلى وباإلضافة  

 بين والمزمنة الهيكلية الفوارق معالجة يجب الواحد،
 األمثلة أهم ومن.  الناميةالبلدان و المتقدمة البلدان
 عدد في الزراعية اإلعانات تقديم الفوارق هذه على
 الميدان في والتنمية التعاون منظمة دول من آبير

 المتعارف السليمة األسس أن ومع.  االقتصادي
 وقف تستدعي العالمية األسواق في للمنافسة عليها
 الصناعية البلدان من العديد     ّ   لم تحد د   الدعم، هذا

  .65إللغائه      ً نهائيا      ً موعدا  الكبرى
 لأللفية اإلنمائية األهداف من 8 الهدف ُ   و ضع وقد  
 في إلصالحل طموحة غايات تحديد   ّ  بني ة األصل في

 معالجة في الهدف هذا فشل و. المتقدمة البلدان
 البلدان بين العالقات في التكافؤ لعدم الهيكلي الطابع
 في     ً خصوصا  النامية، والبلدان النمو المتقدمة

 هذا الهدفو . والهجرة والتمويل التجارة التمجا
   الذي لأللفية اإلنمائية األهداف بين الوحيد هو
 تقدمةالم البلدان تلزم ملموسة غايات أية يتضمن ال

.  وممارساتها سياساتها على حقيقية تغييرات بإدخال
 وتتصل الهدف هذا يتضمنها التي الوحيدة فالغايات
 المائة في 0.7  نسبةتخصيص هي المتقدمة بالبلدان

 إنمائية مساعدةآ اإلجمالي المحلي ناتجها من
 الدين عبء لتخفيف التدابير بعض واتخاذ رسمية،



منظور إقليمي: 2015خطة األمم المتحدة للتنمية لما بعد عام   22 

  

ّ أن  النقاد بعض رىوي.  النامية البلدان على  الشراآة  
     ً أساسا  تكون أن ينبغي التي التنمية، أجل من العالمية
 لفكرة للترويج محاولة آونها تعدو بالكاد ،8 للهدف

 بتخفيف يتعلق فيما وحتى.  المشروطة المساعدات
   الديون، تحمل على القدرة وتعزيز الدين عبء
 لمشاآل الجذرية األسباب الهدف هذا يعالج ال
 التدقيق بإجراء المتقدمة البلدان يلزم ال فهو. يونالد

 نحو على الديون تصنيف في يساعد قد الذي المالي
 لحل الالزمة التشريعات بسن يلزمها وال أفضل،
  . 66بالدين المتصلة المشاآل

 إطار بصياغة المعنيونيجب أن يعترف و  
 إصالحات إدخال بضرورة للتنمية جديد عالمي
 بالعالقات تتحكم التي الدولية اتالمؤسس على حقيقية
 وعلى ،الناميةالبلدان و المتقدمة البلدان بين

 جهود بذل ويجب.  طبيعتها تحدد التي الممارسات
 تجمعها أطراف بين حقيقية شراآة بناءل حثيثة

 الجهود وهذه. 67الساحة الدولية على متكافئة عالقات
 بل فقط، الدولي المستوى على ليس ينبغي بذلها

 بين العالقات أن بما اإلقليمي، المستوى علىً  ا  أيض
. اإلقليمي التعاون سياق في تتعزز النامية البلدان
 المستقبل، في العالمي التعاون جهود تعثرت ما وإذا
 الصعيد على هامة مبادرات تتخذ أن المرجح فمن

  . التنمية أجل من للتعاون اإلقليمي
  
  اإلقليمي البعد غياب معالجة -2

 المالية واألزمة والطاقة الغذاء زماتأ سلطت  
 هشاشة على الضوء 2010-2007 الفترة في العالمية
 نظم فشل وعلى الغذاء، إلمدادات العالمية النظم
 نقاط أهم وعلى السلع، وأسواق المالية األسواق عمل

 وقد.  العالمية كمالح آليات تشوب التي الضعف
 عالميال االقتصاد أرآان مختلف بين الترابط ظهر

من  المالية األزمة انتقال عدوى سرعة في    ً جليا 
 العالم، أنحاء مختلف إلى األمريكية المتحدة الواليات

 اآلونة في العالمية المالية األسواق اضطرابو
  .أوروبا في السيادية الديون ألزمة نتيجة األخيرة

ّ  دل  وي     ّ    وتقل بها والطاقة للغذاء العالمية األسعار ارتفاع 
 مدى على الزراعة إهمال على متزايدوال الشديد
 المناخ، ر  ّ تغي  تداعيات وعلى الزمن، من عقود

 بها، والتأثر للكوارث التعرض مخاطر وازدياد
 على الحيوي الوقود إلنتاج األراضي واستخدام
 عواقب إلى باإلضافة الغذاء، إنتاج حساب

 وضعت وقد.  والسلع الطاقة أسواق في المضاربات
 المساعي أمام جسيمة عقبات وليةالد األزمات هذه

 لأللفية اإلنمائية األهداف باتجاه التقدم إلى الهادفة
  .2015 عام بعد للتنمية إطار ووضع

  تنمويةتحديات األجل الطويلة االتجاهات تحملو  
 ملياريمقدار ب العالم سكان عدد فقد ازداد . آبيرة
 أي ،الماضي القرن من الربع األخير خالل نسمة
يعني و.  عام آل في نسمة مليون 78 بمعدل

 في فقرا األآثر البلدان بعض في السكاني االنفجار
 التحديات أحد سيبقى العمل فرص توليد أن العالم

 العقود في العالم سيواجهها التي الكبرى االقتصادية
 عام بحلول أنه إلى التقديرات وتشير.  المقبلة
 العيش تأمين العالمي االقتصاد سيكون على ،2050
 يكون أن يتوقع شخص، مليارات 9 من ألآثر الكريم

 ُ    ي عرف الذي العالم سكان من منهم المائة في 85
  .بالنامي اليوم
ّ  تسج ل أن يتوقع العالم، ذلك وفي    وحدها أفريقيا   

 تأوي وأن السكان، عدد في المطلق االرتفاع نصف
 آذلك،.  205068 عام بحلول      ً تقريبا  العالم سكان ربع
 في العالم سكان من المائة في 70 يعيش نأ ُ  ّ  ي قد ر

 البلدان في وذلك ،2050 عام بحلول حضرية مناطق
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 هذه من آبير عدد يتمكن ولن.  األرجح على النامية
 على للحصول الملحة المطالب تلبية من البلدان
 والخدمات المالئم، والسكن الالئق، العمل فرص

   .69األساسية الحضرية
 العالم تواجه لتيا التحديات هذه إزاءو  

 قد أنه يبدو أنحائه، في تنتشر التي والتناقضات
 اإلقليمي، البعد تعزيز الضروري من أصبح

 التحليل  عمليات في النامية، البلدان بين     ً خصوصا 
 للتنمية جديد إطار وضع وعند. السياسات ووضع

 ،ةجديد ةعالمي      ً أهدافا  يتضمن 2015 عام بعد لما
 والحلول لألولويات تمامااله من مزيد إيالء يجب

 أهمية على دليل خير العربية والمنطقة. اإلقليمية
 وضع عند االعتبار في ياإلقليم المنظور أخذ

 المتصلة األداء ومعايير للتنمية العالمية األهداف
 سنة، 24 إلى 14 سن في الشباب فتوظيف . بها

ً مثال   العربية المنطقة على     ً جسيما      ً تحديا  يفرض ،  
 الشباب أعداد في المطلق النمو أن عوم. بأسرها
 الماضيين، العقدين مدى على آبيرا آان العاملين
 المنطقة في السكاني النمو وتيرة لتسارع نتيجة

 العاملة لليد اإلجمالية النسبة انخفضت العربية،
 إلى المائة في 27.2 من السكان عدد إلى الشابة
ي وف 2009.70- 1999 بين الفترة في المائة في 24.3
 العاملة القوى من العرب بالشبا نسبة آانت حين

   ،2009 عام في المائة في 41 تبلغ العربية
 من المائة في 14 سوى العامالت الشابات   ّ  تمث ل لم

 األسباب ولهذه.   في السنة نفسهاالشباب مجموع
 في الرئيسية التحديات أحد الشباب تعتبر بطالة

ّ أن  إلى التقديرات أشارت وقد.  المنطقة  بطالة  
   24 تهانسب بلغت بحيث     ً آثيرا  ارتفعت الشباب

   أآثر أي ،2011-2005 الفترة في المائة في
   العالم في البطالة   ّ  معد ل متوسط ضعف من

 في العمل عن العاطلين مجموع نصف من وأآثر
  .71 العربيةالمنطقة

ّ أن  البعض ويرى    فرص قلة من الناتج اإلحباط  
 الدوافع أحد ّ  ك لش الشباب، لدى سيما ال العمل،
 التي والسياسية االجتماعية التطورات وراء الرئيسية
ّ  هز ت  من أخرى أشكاال أن مع العربية، المنطقة  
 السياسية، الحياة من استبعادهم مثل الشباب، إقصاء
 فقد. التطورات تلك في      ً رئيسيا     ً دورا     ً أيضا  هي أدت
 تبحث العربية المجتمعات من متزايدة أعداد بدأت
 على يرتكز ال للتنمية، جديد نموذج نع جاهدة
 الالئق العمل فرص وتوفير االقتصادي النمو تحقيق
 هي نطاقا أوسع قضايا على   ً  أيضا   بل  فحسب،
 والحكم االجتماعية والعدالة والمشارآة الشمول

 ذلك، إلى باإلضافة. السياسية والحرية الديمقراطيةو
 يد في فأآثر أآثر تترآز النمو مكاسب أصبحت

 التي المنطقة بلدان في واالقتصادية السياسية لنخبا
 المواطنين حرمان على     ً قائما         ً اجتماعيا     ً عقدا  فرضت

 بعض على حصولهمل آثمن السياسية الحرية من
 ،الوظائف الحكومية في العمل مثل الخدمات،
 واإلعفاء والتعليم، الصحية الرعاية على والحصول

 لغذائيةا واإلعانات تخفيضها، أو الضرائب من
 المنطقة، تعمد أن ويجب . 72الطاقة خدمات ودعم
 المتعدد  النمط معالجة إلى تأخير، أي دون من

 إطار له يخصص لم والذي لإلقصاء، األبعاد
 نآ آذلك، . 73الالزم الحيز لأللفية اإلنمائية األهداف
 الشرعي غير اإلسرائيلي االحتالل لينتهي األوان

 التنمية على المدمرة آثاره بفعل فقط ليس لفلسطين،
 بل ،للبلد المحتل وشعبه واالقتصادية االجتماعية

 واالستقرار األمن لما يحمله من مخاطر تهدد   ً  أيضا  
 االعتبارات، هذه ضوء وفي. في المنطقة بأسرها

 على قادر إقليمي منظور اعتماد ضرورة تبرز
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 خطة لوضع الالزمة والصلبة القوية األسس توفير
  .المنطقة بلدان تواجهها التي لمشاآلا تعالج إنمائية

 لأللفية اإلنمائية األهداف حالة تحليل يساعد وقد  
 المنطقة مستوى على أي إقليمي، منظور من

 بالتصدي تسمح سياسات وضع في بأسرها،
 استطاعت فبينما. أآبر بكفاءة العالمية لألزمات
 األزمة عن بمنأى البقاء عديدة عربية بلدان

ّ  هز ت يالت االقتصادية  تالفت أو ،    ً حديثا  العالم  
من العتماد السياسات الواقية  نتيجة تداعياتها

 البلدان أقل عجزت بكفاءة، االقتصادية تقلباتال
 والنقدية المالية التدابير اتخاذ عن    ً نموا  العربية
  تحقيقباتجاه تقدمها فتعثرت مسيرة لذلك الالزمة
  . لأللفية اإلنمائية األهداف من آبير عدد
 من ةأساسي عبرة استخالص باإلمكان آان وإذا  
 إقليمية حلوال تتطلب اإلقليمية التحديات أن فهو ذلك،

ً مثال  به،     ً مسلما  أصبح فقد.  لمعالجتها  من الحد أن ،  
 الفقر، إلحكام القبضة على أساسي شرط البطالة
 اإلنمائية األهداف لتحقيق الالزمة الظروف ولتهيئة
   ّ    تقد مية سياسات ستخدامتماد والكفاءة في اعفا. لأللفية
 آليات وإنشاء  واالقتصاد،واالستثمار التجارة في

 توليد في تساعد قد تدابير آلها اإلقليمي، للتنسيق
 والضروري المنتج العمل فرص من آبيرة أعداد

 والجوع الفقر مكافحة في بالتقدم لالستمرار
 التي اإلنجازات بعض وتدل. واألمية والمرض
 اآلونة في التنمية صعيد على آسيا شرق دول حققتها
  .السياسات تلك اعتماد أهمية على األخيرة

 إلى إقليمي منظور من التنمية نهج ؤديي ولكي  
 لأللفية، اإلنمائية األهداف باتجاه حقيقي تقدم إحراز
 اآلليات وبناء لتحديد أآبر جهود بذل ينبغي

 العملية دفع في المساعدة على القادرة المؤسسية
 فمن.  األمام إلى اإلقليمي المستوى على إلنمائيةا

 يمكنها آلياتوضع ل حاجة هناك أنه مثال، الواضح،
 في الواقعة البلدان بين والتعاون التشاور تسهيل
 البلدان مجموعة نفس في حتى أو المنطقة، نفس
 اإلقليمية اللجان نجحت وقد. الواحدة المنطقة ضمن
 جمع مجاالت في القدرات لبناء الجهود حشد في

 باتجاه التقدم ورصد اإلحصاءات، دادعوإ البيانات،
 تؤدي أن للجانلهذه ا يمكنو.  والغايات األهداف

 أي تكييف على البلدان مساعدة في      ً أساسيا     ً دورا 
 العالمية اإلنمائية األهداف من جديدة مجموعة
     ً وأيضا  اإلقليمية، ودون اإلقليمية الظروف حسب
 ضمن المنطقة الممارسات لأفض تبادل تعزيز في

 اللجان هذه على      ّ  وسيتعي ن. الواحدة أو بين المناطق
 المشورة ،صالحياتها نطاق ضمن تقدم، أن

 في تحويل تساعدها آي السياسات، بشأن للحكومات
 وتحديد واقعية وطنية غايات إلى العالمية األهداف
 هذه لتحقيق الالزمة المالية والتدابير السياسات
ّ أن  على التأآيد ينبغيو. الغايات  المشورة تقديم  

 من متنوعة مجموعة اقتراح يعني للحكومات
   ّ    تقي مها لكي حقيقية فرصة وإعطاءها السياسات،
 للتغلب ناجعة تراها التي السياسات منها وتختار
 هذه أسس ومن. بلدانها تواجه التي التحديات على

 قراراتها على البلدان هذه سيادة احترام المشورة
   .العالمية األهداف إطار ضمن نمائية،اإل

 الالزم، الزخم اإلقليمية المبادرات هذه لتحققو  
 البيئة لتهيئة العالمية، الحكم هياآل تعديل يجب

. اإلقليمية والسياسات األولويات لتحقيق الالزمة
 االحتياجات تحليل على العالمي اإلطار رآز وإذا

فسيتمكن  منطقة، بكل الخاصة اإلنمائية والتحديات
 الصعيد على آفاءة أآثر سياسات اختيار من تشجيع
 األهدافتحقيق  على القدرة بذلك     ً معززا  اإلقليمي،
  . العالمية اإلنمائية



25 لمحة تاريخية: األهداف اإلنمائية لأللفية

  

  

 تغيير التنمية تجاه مختلف نهج اعتماد ويتطلب  
 الهياآل وتعديل على مستوى العالم التفكير طريقة

 تجارةلل األطراف المتعددة فاألطر القائمة، المؤسسية
. بينها فيما الالزم التنسيق إلى تفتقر والبيئة والتمويل

ّ آل  في العضوية ترآيبة حيث من تختلف أنها آما   
 الدول بين والسلطة النفوذ توزيع وفي منها،

ّ  و ج ه وقد. األعضاء  إلى االنتقادات من آبير سيل ُ 
 المؤسسات يشوب الذي" ةالديمقراطيفي نقص ال"

تحفظ  إلى باإلضافة لشوائب،ا وهذه. الدولية المالية
 دفعت األطراف، المتعددة األطر على البلدان بعض
 سيما ال إقليمية، حلول عن البحث إلى البلدان هذه
  .والمالية التجارية السياسات مجال في
  
  

  ختامية مالحظات  -هاء
  

 في لأللفية اإلنمائية األهداف دور إن القول يمكن
 الشأن التنمويفي  المتحدة األمم عمل مالمح رسم

 عالمية مبادرة أية من      ً تأثيرا  أقوى  آانالدولي
 المتحدة ألممل ميثاق أو عقد  أيمن     ً وأيضا  للتنمية،
 إلى 1960 من الفترة على مدى امتدت التي للتنمية
 وضع في      ً أساسيا     ً دورا  األهداف هذه  ّ  أد ت فقد. 2000
 الدوليين، والعمل النقاش صلب في التنمية قضايا أهم
 الجنسين، بين والمساواة والجوع، الفقر، ذلك يف بما

 الصحي، والصرف المياه إمدادات على والحصول
هذه  إطار ساهمو. الدولية والمعونة الخارجي، والدين
 أجل من جديدة عالمية شراآة بناء في األهداف
 وفي ،    ً دوليا  عليها متفق أولويات أساس على التنمية
  .األولويات تلك لبيةت إلى الرامية الدولية الجهود حشد
 هذا تحسينل أن الوقت قد حان الواضح من لكن  

ً  ، مثال ،ينبغيو.  اإلطار  خطة في أآبر اهتمام إيالء     

 ومجاالت لألهداف 2015 عام بعد لما التنمية
 باتجاه تقدم إلحراز أساسية اآلن ُ     ت عتبر التي السياسات
 الشاقة المهمة أما. المستقبل في البشرية التنمية
 أهداف من    ً عددا  الخطة تلك تضمين فهي ّ   ح ة،والمل
 آبيرة أهمية تكتسب باتت التي المستدامة التنمية
 للتنمية المتحدة األمم مؤتمر مقرراتل نتيجة

 دي ريو في عقد الذي ،)20+ريو مؤتمر (المستدامة
 واألهم ،2012 يونيو/حزيران في البرازيل، جانيرو،

 على رأتط التي الكبيرة للتغيرات نتيجة ذلك من
   أنه به     ّ  المسل م ومن. العالم في البيئية األوضاع

 من نتج  المستدامة للتنمية دولي إطار ألي يمكن ال
 أن  ومن تقييمهااإلنمائية األهداف حول اآلراء تبادل
 يتضمنما لم  التنمية، باتجاه حقيقي تقدم إلى يؤدي
 ضمن  تندرجمترابطة ومتوازية ومسارات آليات
  . المتحدة األمم تشرف عليه واحد لميعا إنمائي إطار
ً فعال  تكون خطة وضع ضرورةعليه  المتفقمن و      

ّ     نص  علىوت عالمية،  على تقع مشترآة مسؤوليات  
 الحكم آليات إصالح يتطلبوهذا . البلدان عاتق

 ترتكز أن يجب أنه           ً  المعروف أيضا   ومن . 74العالمية
 إنمائية أبعاد أربعة على المرتقبة العالمية الخطة
 والتنمية الشاملة، االقتصادية التنمية: رئيسية

  . واألمن والسلم البيئية، واالستدامة الشاملة، االجتماعية
 اللجان اشترآت الذي التقرير، هذا مزايا ومن  

 على الضوء يسلط أنه إعداده، في الخمس اإلقليمية
 هباعتبار ،تنمية في نهج القليمياإل منظورال أهمية
 أية  وضعبين التوفيق  فيفاءةآ اآلليات أآثر من
 وتنفيذها ، على الصعيد العالميللتنمية عالمية خطة
 حول النقاش أظهر وقد. الوطني الصعيد على

ّ أن  العربي الحراك  اإلنمائية التحديات معالجة  
 على بعيد، حد إلى تتوقف، منطقة بكل الخاصة
  .من المنطقة نفسها حلول إيجاد
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-    ً ثانيا  استعراض التقدم المحرز في تنفيذ  
األهداف اإلنمائية لأللفية

  
  

    مقدمة-ألف
  

توفر األهداف اإلنمائية لأللفية إطارًا للتنمية وتضم 
. وقابلة للقياسبفترة زمنية غايات محددة 

يستعرض هذا الفصل التقدم المحرز في تنفيذ هذه و
 ن والمناطق، والتفاوت في التقدم بين البلدااألهداف

 تأثير إطار األهداف اإلنمائية لأللفية على يتناولو
 المناقشات المتعلقة بالسياسات وتحديد األولويات

   .لما بعد المهلة المحّددة
  
  
تقييم التقدم المحرز في تنفيذ األهداف   -باء

  اإلنمائية لأللفية على الصعيد اإلقليمي
  

داف  إطار األهيوآما نوقش في الفصل األول، وف
اإلنمائية لأللفية خطة عالمية مشترآة للقضاء على 
الفقر ووضع التقدم البشري في مقدمة خطة التنمية 

ومن مواطن القوة في اإلطار تعريفه . العالمية
البسيط بأنه مجموعة من األهداف والغايات 

 التي يمكن رصدها                       ً الملموسة والمحددة زمنيا 
ء تقييم وأتاح هذا اإلطار إجرا. بمؤشرات معينة

 المحرز في تنفيذ األهداف على آافة مشامل للتقد
فعلى سبيل  ). العالمية واإلقليمية والوطنية(األصعدة 

المثال، يعرض تقرير األهداف اإلنمائية لأللفية لعام 
 خرائط لمناطق مختلفة في العالم مع 20121

المؤشرات ألعوام مختلفة بالمقارنة مع األهداف 
                          ً وتقوم اللجان اإلقليمية أيضا  . 2015المحددة لعام 

بتقييم التقدم المحرز في البلدان نحو تحقيق األهداف 
اإلنمائية لأللفية وتنشر تلك النتائج في التقارير 
. اإلقليمية المتعلقة باألهداف اإلنمائية لأللفية

ويعرض هذا الجزء بعض هذه النتائج التي لن تكون 
إلقليمية تتبع           ً                        قابلة تماما  للمقارنة ألن التقارير ا

  .منهجيات مختلفة
  
  فريقياأالتقدم المحرز في  -1

  أصدرت اللجنة االقتصادية ألفريقيا سلسلة 
قارة ل عرضت فيها أداء بلدان ا،من التقارير

فريقية والتقدم المحرز في تحقيق األهداف األ
، نشرت اللجنة 2012وفي عام . اإلنمائية لأللفية

 مع مفوضية االتحاد االقتصادية ألفريقيا، بالتعاون
األفريقي، ومصرف التنمية األفريقي، وبرنامج 

 المكتب اإلقليمي ألفريقيا - األمم المتحدة اإلنمائي
     ً       ً                            تقريرا  مشترآا  عن التقدم المحرز في تحقيق 

ويرصد . 2فريقياأاألهداف اإلنمائية لأللفية في 
     ً                    مؤشرا  من مؤشرات األهداف 44التقرير أداء 
تقدم سريع، : حسب التصنيف التالي اإلنمائية لأللفية

  تقدم جيد، تقدم معتدل، تقدم ضئيل، تقدم بطيء، 
ويلخص . ما من تقدم، عدم توفر بيانات حديثة

 عموم  األهداف فينحو التقدم المحرز 2الجدول 
  .األفريقية القارة

النمو فضل فريقيا بأتراجع الفقر في قد و  
  .ياالقتصادي المطرد الذي شهده العقد الماض
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  فريقياأالتقدم المحرز في   -2الجدول 

  مالحظات  حالة اإلنجاز  األهداف والغايات من إعالن األلفية 

 انخفاض نسبة السكان الذين يقل دخلهم اليومي عن •  تعثر القضاء على الفقر المدقع والجوع: 1الهدف 
فريقيا وشرقها وغربها أ دوالر في جنوب 1.25

 في المائة 47.5 في المائة إلى 56.5ووسطها من 
  2008و 1990بين عامي 

: على المسار  تحقيق تعميم التعليم االبتدائي: 2الهدف 
معدل االلتحاق 

  الصافي

   في المائة80تجاوز معدل االلتحاق بالمدارس نسبة  •
  بقاء قضايا نوعية التعليم مطروحة •
  توقع أال يحقق معظم البلدان الغايات المحددة •

  بين الجنسينتعزيز المساواة : 3الهدف 
  وتمكين المرأة

إحراز تقدم جيد في التعليم االبتدائي ولكن استمرار  •  على المسار
  التفاوت بين الجنسين في التعليم الثانوي والعالي

  ارتفاع نسبة التمثيل في البرلمان •

  تراجع بطيء •  خارج المسار  تخفيض معدل وفيات الطفل: 4الهدف 

  تراجع بطيء •   المسارخارج  تحسين الصحة النفاسية: 5الهدف 

مكافحة فيروس نقص المناعة : 6الهدف 
البشرية ومتالزمة نقص المناعة 

اإليدز والمالريا وغيرهما من /المكتسب
  األمراض

تراجع في اإلصابات بفيروس نقص المناعة  •  خارج المسار
                                   ً  اإليدز ال سيما في الجنوب األفريقي، نظرا  /البشرية

ول على العالج للتغيرات السلوآية وإمكانية الحص
بمضادات الفيروسات العكسية ولكن هذا االنخفاض 

    ً                            يعا  بما يكفي لتحقيق هذه الغايةليس سر

: على المسار  آفالة االستدامة البيئية: 7الهدف 
ّ           تحس ن إمدادات    

  المياه 

  توفر خطط إعادة التحريج في عدد قليل من البلدان •
ارتفاع ضئيل في الحد األدنى من االنبعاثات في  •

  ظم البلدانمع
ة لألوزون بأآثر انخفاض استهالك المواد المستنفد •

   في المائة50من 
  .ECA, 2012a: المصدر
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وتحقق المنطقة نتائج جيدة على صعيد مؤشرات   
عدة مثل تعميم التعليم االبتدائي، وتعزيز التكافؤ بين 
الجنسين في االلتحاق بالمدارس االبتدائية، ونسبة 

 النساء في البرلمانات الوطنية، المقاعد التي تشغلها
ومعدالت اإلصابة بفيروس نقص المناعة 

اإليدز، وإمكانية الحصول على العالج /البشرية
بمضادات الفيروسات العكسية، وحصة المرأة من 

ومع أن . العمل المأجور في القطاع غير الزراعي
 قد حققت 6 و5 و4المؤشرات المتعلقة باألهداف 

 يزال مستوى وفيات األطفال     ً        ً    تقدما  إيجابيا ، ال
             ً    ً                          واألمهات مرتفعا  جدا  في الكثير من البلدان في 

                   ً                       ويتناول التقرير أيضا  األبعاد المختلفة لعدم . المنطقة
المساواة آاألبعاد المكانية واالجتماعية والجغرافية 

ويقترح على واضعي السياسة تحسين . والدخل
في نوعية الخدمات االجتماعية وتحقيق المساواة 

  .توزيعها في القارة
  
  التقدم المحرز في آسيا والمحيط الهادئ  -2

أعدت اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط 
الهادئ وبنك التنمية اآلسيوي وبرنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي مجموعة من التقارير اإلقليمية عن التقدم 
 المحرز في تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية، ليس
فقط في منطقة آسيا والمحيط الهادئ آكل، ولكن في 
 .                                          ً المناطق دون اإلقليمية وعلى صعيد آل بلد أيضا 

وتستند جداول تصنيف التقدم المحرز في تحقيق 
األهداف اإلنمائية لأللفية إلى قاعدة بيانات األهداف 

   وتستخدم على األقل 3اإلنمائية لأللفية العالمية
 ما ال يقل عن ثالث نقطتي قياس يفصل بينهما

 فتصنف البلدان أو المناطق 1990سنوات منذ عام 
  أو المناطق دون اإلقليمية ضمن المجموعات 

  :األربع التالية

 حققت الغاية المحددة لعام :اإلنجاز الكامل  
2015  

 من :على الطريق إلى اإلنجاز الكامل 
  2015المتوقع أن تحقق الغاية بحلول عام 

 من المتوقع أن :حو اإلنجازتقدم بطيء ن 
  2015تحقق الغاية ولكن بعد عام 

 ال تحقق أي تقدم أو :ال تقّدم نحو اإلنجاز 
  تتراجع 

  
ويفيد التقرير األخير المتعلق باألهداف اإلنمائية   

 بأن المنطقة 4لأللفية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
 آكل قد بلغت الغايتين المتعلقتين بخفض عدد السكان

 دوالر في اليوم 1.25الذين يعيشون على أقل من 
بنسبة النصف وخفض نسبة األشخاص المحرومين 

 .                            ً رب المأمونة بنسبة النصف أيضا من مياه الش
 ُ                  ً                 وأ حرزت المنطقة تقدما  في بعض المجاالت 

التكافؤ بين الجنسين في مراحل التعليم الثالث؛ آ
؛ ووقف انتشار فيروس نقص المناعة البشرية والسل

وزيادة المناطق المغطاة بالغابات والمناطق 
المحمية؛ والحد من استهالك المواد المستنفدة 

وعالوة على ذلك، تمضي المنطقة نحو . لألوزون
  .آفالة التحاق جميع األطفال بالمدارس االبتدائية

في المقابل تصنف المنطقة في خانة اإلنجازات و  
 األطفال خفض نسبة: البطيئة في المجاالت التالية

دون سن الخامسة الذين يعانون من نقص الوزن؛ 
وخفض وفيات الرضع واألمهات واألطفال؛ وزيادة 
إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية 

؛ وزيادة إمكانية الوصول إلى المرافق الصحية لألمم
                    ً     ً         ويولي التقرير اهتماما  خاصا  إلى سد .  األساسية

. غذية في المنطقةالفجوات في مجالي الصحة والت
وباإلضافة إلى ذلك، لم تستطع المنطقة إبقاء 
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وتتراجع . األطفال ملتحقين بالمدارس االبتدائية
المنطقة أو ال تحرز أي تقدم في مجال واحد هو 

اجعت روت. انبعاثات ثاني أآسيد الكربونمستوى 
بلدان المنطقة باستثناء الصين والهند، فيما يتعلق 

  .يبمؤشر الغطاء الحرج
     ً                    موجزا  عن التقدم المحرز 3ويعرض الجدول   

في المنطقة آكل وفي مجموعات مختارة من البلدان 
على صعيد مؤشرات محددة ويبين أن هذا التقدم 

وقد   .مجموعات البلدانومتفاوت بين المناطق 
أحرزت منطقتا شمال آسيا وآسيا الوسطى التقدم 

األآبر إذ تسجالن أعلى عدد من المؤشرات 
في إطار تجاوز اإلنجاز المتوقع أو على صنفة الم

 ولم تحرز منطقة جنوب شرق  .الطريق إلى تحقيقه
                          ً                     آسيا أي تقدم أو سجلت تراجعا  فيما يتعلق بمؤشرين 

انبعاثات ثاني أآسيد الكربون والغطاء : هما
                  ً      الغطاء الحرجي أيضا  في وانحصر. الحرجي

ط ، وفي منطقة المحي)باستثناء الهند(جنوب آسيا 
  وعلى المستوى القطري، آان التقدم في  . الهادئ

البلدان المتوسطة الدخل أآبر منه في البلدان 
  .المنخفضة الدخل

  
  من البلدان   ّ     معي نة التقدم المحرز في آسيا والمحيط الهادئ ومجموعات  -3الجدول 

  
 Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, Asian Development Bank, and United Nations Development: المصدر

Programme (2012). Accelerating equitable achievement of the MDGs: Closing gaps in health and nutrition outcomes. Bangkok: 
Economic and Social Commission for Asia and the Pacific.                                                                                                                               
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وفي بعض المجاالت آالحد من وفيات األطفال   
                              ً                والرضع واألمهات آان التقدم بطيئا  في آل مجموعات 

 في الفوارقوعلى المستوى القطري تتضح  . البلدان
  . في القسم التالي   ّ   مبي نالتقدم المحرز آما هو

  
  5أوروبا وآسيا الوسطى -3

قبل األزمة المالية العالمية التي حدثت بين عامي 
 أحرزت منطقة اللجنة االقتصادية 2009 و2008

           ً       ً                     ً        ألوروبا تقدما  ملحوظا  في آل المجاالت تقريبا ، ولكن 
مع اإلنكماش االقتصادي الحاد الناجم عن هذه األزمة 

 انخفضت وتيرة 2009واالنتعاش البطيء منذ عام 
إذ أدت األزمة إلى تفاقم البطالة .                ً هذا التحسن آثيرا 

قة وإلى عجز مالية والفقر في معظم أنحاء المنط
الحكومة فانخفضت الموارد المتاحة لتحسين التعليم 
والبنى األساسية للصحة وضمان الحفاظ على دخل 

وأدى تفاقم مشكلة الديون .  األسر المنخفضة الدخل
السيادية في االقتصادات المتقدمة إلى تقليص المساعدة 
ل اإلنمائية الرسمية الهادفة إلى سد الثغرات في التموي

واآلفاق االقتصادية  . في الكثير من البلدان النامية
للسنة المقبلة في منطقة اللجنة االقتصادية ألوروبا 
        ً                                     ضعيفة جدا  لذا على البلدان األعضاء زيادة ترآيز 
جهودها لتتمكن من تحقيق بعض األهداف اإلنمائية 

ولكن حاالت الفقر والجوع . 2015لأللفية بحلول عام 
 إلى التعليم والرعاية الصحية ونقص فرص الوصول

ليست منتشرة في االقتصادات الناشئة في أوروبا، 
والقوقاز، وآسيا الوسطى،  بقدر ما هي منتشرة في 

وبالتالي تنحصر . أجزاء أخرى من العالم النامي
أشكال الحرمان بشكل متزايد بالفئات المهمشة بما في 

 اجرين،ذلك األقليات اإلثنية والشعوب األصلية، والمه
واألشخاص ذوي اإلعاقات، والعاطلين عن العمل 

  .  لفترة طويلة، وفي حاالت قليلة، النساء والفتيات

ويمكن تسريع وتيرة التقدم في تنفيذ األهداف   
اإلنمائية لأللفية بأقل آلفة إذا رآزت السياسات 
االجتماعية واالقتصادية التي تتبعها الحكومات على 

جتمعات وعلى تحسين تحقيق اإلنصاف بين الم
مستويات المعيشة وإذا صممت بطريقة أفضل 

 أحرز التقدم موبشكل عا. تشمل الفئات المحرومةل
األآبر في الدول الحديثة العضوية في االتحاد 
األوروبي من أوروبا الوسطى والبلدان المرشحة 
. لعضوية االتحاد األوروبي من جنوب شرق أوروبا

أو انخفاض الدخل /ولكن مع ارتفاع البطالة و
اضطرت األسر المعيشية في هذه البلدان إلى 

ليات ووسائل الراحة وحسب ااالقتصاد ليس في الكم
  .                     ً ولكن في الضرورات أيضا 

والشريحة الدنيا من البلدان المنخفضة الدخل في   
                                          ً  القوقاز وآسيا الوسطى، واالقتصادات األقل تقدما  

وب شرق     ً                                نسبيا  التي تمر بمرحلة إنتقالية في جن
         ً         ً            شهدت تأخرا  أو خروجا  عن المسار أوروبا 
تحقيق وآذلك في مستوى األداء من حيث  المتوقع،

وفي هذه االقتصادات . األهداف اإلنمائية لأللفية
الناشئة لجأت الحكومات إلى تقليص اإلنفاق العام 

تقييد إمكانية الوصول على الخدمات الصحية أو 
لتقدم في قطاع                   ً            إليها ما انعكس سلبا  على مسار ا

الصحة وباتت األسر المحدودة الدخل غير قادرة 
أصبح عليها أن تنفق المزيد  إذ تسديد الفارق،على 

 على الرعاية الطبية من حسابها الخاص
وآان التقدم المحرز .  والمستحضرات الصيدالنية

 وأوبئة في مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية
    ً           مخيبا  لآلمال في السل المقاوم لألدوية المتعددة 

وجرى تحسين حماية اإلنفاق .  معظم أنحاء المنطقة
ولكن على صعيد بعض . على التعليم العام والخاص

الغايات ال سيما في مجال البيئة، لم تحرز معظم 
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 لذا من األهمية تعديل األنشطة ،المناطق أي تقدم
الواسعة لالقتصاد فبعض هذه األهداف لم تحقق بعد 

صادات المتقدمة في أوروبا الغربية حتى في االقت
  .وأمريكا الشمالية

وتتزايد المخاوف حول االستدامة المالية لشبكات   
األمان االجتماعي ونظم التأمين االجتماعي القائمة 

الناجم عن يادي بسبب االرتفاع الكبير في الدين الس
األزمة المالية التي تشهدها المنطقة آكل وأدائها 

.  تحقيق النمو وشيخوخة السكانالضعيف نسبيًا في
وهذه النظم بحاجة إذًا إلى تغييرات جذرية في 

  .تصميم مؤسساتها
  
  التقدم المحرز في أمريكا الالتينية ومنطقة  -4

  البحر الكاريبي
أعدت اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة 
البحر الكاريبي تقارير عدة لتقييم التقدم المحرز في 

حو تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية المنطقة ن
ويرآز . 2010ونشرت تقريرها األخير في عام 

التقييم على غايات ومؤشرات آمية جرى تكييفها 
وفي حالة الفقر المدقع، . عن الوقائع اإلقليمية لتعبر

استخدمت خطوط الفقر الوطنية القابلة للمقارنة فيما 
الخطوط أعلى وآانت هذه . بين بلدان أمريكا الالتينية

 1.25(من خط الفقر المحدد على الصعيد الدولي 
، وبالتالي فإن مستوى الفقر )دوالر أمريكي في اليوم
 إستند 2وفي مجال الهدف . المدقع في المنطقة أعلى

تقييم التقدم المحرز إلى معدل إتمام مرحلة التعليم 
االبتدائي حسبما ورد في الدراسات االستقصائية 

لذا، تختلف النتائج الواردة في . يةلألسر المعيش
التقرير اإلقليمي الصادر عن اللجنة االقتصادية 
ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي عن تلك 
  .6الواردة في تقرير األهداف اإلنمائية لأللفية العالمي

ويبين التقرير أن التقدم الذي أحرزته المنطقة   
مدقع آان خالل آكل، ال سيما في الحد من الفقر ال

 أي قبل 2008 و2002الفترة الممتدة بين عامي 
األزمة المالية العالمية ومن التحديات الرئيسية التي 
. تواجهها المنطقة الحفاظ على وتيرة التقدم هذه

وتسير أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي آكل 
على المسار الصحيح لتحقيق الغايات المتعلقة 

لفقر المدقع والحد من وفيات األطفال بالقضاء على ا
وزيادة إمكانية الحصول على مياه الشرب المأمونة 

في المقابل، لم تحرز . وخدمات الصرف الصحي
            ً      ً                              المنطقة تقدما  آافيا  فعلى صعيد أربع غايات من أصل 

 وهي نقص التغذية، الغايات التسع التي شملها التقييم،
لمساواة بين التعليم االبتدائي، واوإتمام مرحلة 

  .الجنسين في البرلمانات الوطنية، ووفيات األمهات
 النتائج التي توصل إليها 4ويعرض الجدول   

تقييم التقدم المحرز في المنطقة آكل، وفي 
المنطقتين دون اإلقليميتين أي أمريكا الالتينية 

ويبين الجدول أن منطقة  . 7ومنطقة البحر الكاريبي
لتقدم نفسه الذي أحرزته أمريكا الالتينية أحرزت ا

المنطقة آكل وأن منطقة البحر الكريبي تقدمت 
بوتيرة أسرع منها في المنطقة آكل في مجال الحد 

ولكن بوتيرة أبطأ في ضمان إتمام . من نقص التغذية
األطفال لمرحلة التعليم االبتدائي، وخفض معدل 
وفيات األطفال وزيادة إمكانية حصول السكان على 

  .ف الصحيخدمات الصر
  
  التقدم المحرز في البلدان العربية -5

في المنطقة العربية، أصدرت اإلسكوا سلسلة من 
                           ً                   التقارير التي تتضمن استعراضا  عن التقدم المحرز 
ً  نحو تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية وتحليال                                         
للسياسات ذات الصلة، وذلك بالتعاون مع جامعة 
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   ّ   ويبي ن . حدة اإلقليميةالدول العربية ووآاالت األمم المت
التقرير عن األهداف اإلنمائية لأللفية في البلدان 

 أن إخفاق عملية التنمية تعود إلى 2011العربية 
الحاجة إلى التغيير السياسي وأن تحقيق األهداف 

ويشير  . 8اإلنمائية لأللفية يبدأ بالتغيير السياسي
ة، التقرير إلى مجموعة من التحديات اإلقليمية الحالي

غياب الديمقراطية، وضعف اإلدارة، ) أ(بما فيها 
البطالة وتوسع النشاط ) ب(وعدم فعالية المؤسسات؛ 

االقتصادي غير المهيكل وذي اإلنتاجية المنخفضة؛ 
التمييز ضد المرأة ) د(الفقر وعدم المساواة؛ ) ج(

ضعف ) و(الصراع واالحتالل؛ ) ه(والشباب؛ 
 غير المستدامة للموارد اإلدارة) ز(التكامل اإلقليمي؛ 

النقص في توفر البيانات وضعف ) ح(الطبيعية؛ 
وتعد اإلسكوا التقرير عن األهداف .  ونوعيتها

 بالتعاون مع جامعة الدول 2013 اإلنمائية لأللفية
                       ً                   ويتناول هذا التقرير أيضا  التقدم المحرز في . العربية

 تنفيذ األهداف اإلنمائية لأللفية ويبحث في المجاالت
وسيقدم .                             ً            التي نجحت والتي لم تنجح تماما  في المنطقة

التقرير أربعة مقترحات محددة للسياسات العامة على 
لما بعد عام (األجلين القصير والمتوسط إلى الطويل 

تشمل تدابير اإلغاثة الفورية، والحماية ) 2015
  .االجتماعية، وإصالح اإلدارة، والشراآات اإلقليمية

  ً       ً        ً       يضا  تقريرا  إحصائيا  يرصد وأعدت اإلسكوا أ  
التقدم المحرز نحو تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية 

     ّ                      ، ويقي م إمكانيات تحقيق هذه 9في المنطقة العربية
األهداف والغايات ذات الصلة، ويحدد الحاجة إلى 
. وضع سياسات محددة األهداف عند االقتضاء

ويعرض التقرير أوجه التفاوت على المستويات دون 
 والوطنية ودون الوطنية، ويرآز على 10قليميةاإل

عدم المساواة بين المناطق الحضرية والمناطق 
. الريفية، وبين النساء والرجال، والفتيات والفتيان

ويشبر التقرير إلى أن المنطقة تسير على المسار 
الصحيح من حيث معدالت التحاق األطفال بالتعليم 

إزالة التفاوت بين االبتدائي وبقائهم فيه، وحققت غاية 
  في المقابل . الجنسين في التعليم االبتدائي والثانوي

                       ً                        ال يزال تمكين المرأة هدفا  بعيد المنال، ومستويات 
الفقر ونسبة األطفال الذين يعانون سوء التغذية ونسبة 
السكان الذين يعانون نقص التغذية مرتفعة وال تسير 

. غاياتالمنطقة على المسار الصحيح لتحقيق هذه ال
                                      ً  وانخفض معدل وفيات الرضع واألطفال انخفاضا  

وتتقدم المنطقة بشكل جيد من حيث نسبة .      ً ملحوظا 
الوالدات التي تتم تحت إشراف مختصين إذ ارتفعت 
                                                 ً  هذه النسبة منذ أوائل تسعينات القرن العشرين ارتفاعا  
     ً                                 ملحوظا  ولكن معدالت وفيات األمهات ومعدالت 

لم يطرأ .   تزال خطيرةالوالدة بين المراهقات ال
سوى انخفاض طفيف في معدل اإلصابة بالسل منذ 

وفيما يتعلق بالهدف السابع من األهداف . 1990عام 
اإلنمائية لأللفية، تراجع في المنطقة استهالك المواد 
المستنفدة لطبقة األوزون إلى حد آبير  في حين 
ني           ً                                      ارتفع آثيرا  استخدام الموارد المائية وانبعاثات ثا

  .منذ تسعينات القرن العشرينأآسيد الكربون 
                 ً     ً              وأصدرت اإلسكوا أيضا  عددا  من الملصقات   
أطلس األهداف اإلنمائية لأللفية في المنطقة و

للمقارنة توضح ط قابلة  خرائيضم الذي 11العربية
وهو المؤشرات واالتجاهات خالل السنوات األخيرة 

.  سجلين موجز للتقدم والتراجع الم تحليل وصفييقدم
وتساعد هذه الوثائق على تحديد الممارسات الجيدة 
.  واإلنجازات المحققة نحو بلوغ األهداف الوطنية

     ً                       ملخصا  عن التقدم المحرز في 1ويعرض الشكل 
 2010تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية بحلول عام 

    ً      ً                       بلدا  عربيا  حسب األهداف والغايات 22في 
 ).المتوسطات المرجحة(

  



منظور إقليمي: 2015خطة األمم المتحدة للتنمية لما بعد عام   34 

  

  

  التقدم المحرز في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي  -4ل الجدو
  7الهدف   5الهدف   4الهدف   3الهدف   2الهدف   1الهدف   

  الغاية  
  ألف-1

  الغاية
  جيم-1

  الغاية
  ألف-2

  الغاية
  ألف-3

  الغاية
  ألف-4

  الغاية
  ألف-5

  الغاية
  جيم-7

الفقر   
  المدقع

نقص 
  نقص التغذية  الوزن

إتمام مرحلة 
ليم التع

  االبتدائي

تمثيل المرأة 
في البرلمانات 

  الوطنية
وفيات 
  األطفال

وفيات 
  األمهات

الحصول 
على مياه 
الشرب 
  المأمونة

الحصول 
على خدمات 

الصرف 
  الصحي

أمريكا الالتينية 
ومنطقة البحر 

  الكاريبي

  منخفض  مرتفع  مرتفع  معتدل  معتدل  مرتفع  معتدل  معتدل  معتدل

  منخفض  مرتفع  مرتفع  معتدل  معتدل  مرتفع  معتدل  عتدلم  معتدل  أمريكا الالتينية
  معتدل  مرتفع  مرتفع  معتدل  منخفض  معتدل  معتدل  معتدل  معتدل  منطقة البحر الكاريبي

   حققت الغاية أو تقترب من تحقيقهامجموعة البلدان/المنطقة  
  الراهنة على حالها االتجاهات   الغاية إذا استمرت على الطريق إلى تحقيقةمجموعة البلدان/المنطقة  
  .لن تحقق الغاية إذا استمرت االتجاهات الراهنة على حالها مجموعة البلدان/المنطقة  
  . ًا تراجعسجلت  لم تحرز أي تقدم نحو تحقيق الغاية أو مجموعة البلدان/المنطقة   

  البيانات غير متوفرة أو غير آافية  

 ECLAC. (2010). Achieving the Millennium Development Goals with equality in Latin America and the Caribbean: Progress and :المصدر
-cgi/cl.eclac.www://httpavailable from , Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Santiago. challenges

                          .xsl.bottom-top/i-tpl/mdg=/base&xsl.f9p/i-tpl/mdg=/xsl&mlx.39995P/39995/5/xml/publicaciones=/xml?asp.getprod/bin  
  

  12التقدم المحرز في البلدان العربية  -1الشكل 

 
  .Arab Millennium Development Goals Atlas (E/ESCWA/SD/2011/Technical paper.1) :المصدر

  :المؤشرات في أعمدة الرسم البياني هي :مالحظة
  .كان من الجنسين، بالنسبة المئويةفرص العمل إلى عدد الس  :11.5  
ً        ً                           خامسة من العمر الذين يعانون نقصا  معتدال  أو حادا  في الوزن، بالنسبة المئويةاألطفال دون ال  :11.8         ً                               .  
  .السكان الذين يعانون نقص التغذية، بالنسبة المئوية  :11.9  
  . سنة، بالنسبة المئوية24-15معدالت اإللمام بالقراءة والكتابة  بين الشباب من الفئة العمرية   :12.3  
  .ها المرأة في البرلمانات الوطنية، بالنسبة المئويةالمقاعد التي تشغل  :13.3  
  . مولود حي1 000، لكل ) سنة1 و0بين (معدل وفيات الرضع   :14.2  
  . مولود حي100 000معدل الوفيات األمهات، لكل   :14.1  
  .امرأة 1 000معدل الوالدات بين المراهقات، لكل   :15.4  
  .)منتصف المدة(شخص  100 000                      ً       معدل اإلصابة بالسل سنويا ، لكل   :16.9  
  . الكربون بآالف األطنان المتريةانبعاثات ثاني أآسيد  :17.2  
  .استهالك جميع المواد المستنفدة لألوزون باألطنان المترية لألوزون المحتمل استنفاده  :17.3  
  .خدمات محسنة للصرف الصحي، المجموعنسبة السكان الذين يحصلون عن   :17.9  
  . شخص100مي اإلنترنت لكل معدل مستخد  :18.16  



35 استعراض التقدم المحرز في تنفيذ األهداف اإلنمائية لأللفية

  

  

استعراض التقدم المحرز في   -جيم
 لأللفية من اإلنمائيةتحقيق األهداف 

  منظور عدم المساواة
  

 ساهم تنفيذ األهداف اإلنمائية لأللفية 2000منذ عام 
في الحد من الفقر المدقع، والجوع، واألمية، 

حة اوانتشار األمراض؛ وفي زيادة الفرص المت
في و. تيات؛ وفي بناء مجتمع مستدام بيئيًاللنساء والف
تنفيذ غايات واضحة  المحققة دليل على هذه النتائج

ولكن رصد تحقيق هذه الغايات باالستناد إلى 
المعدالت الوطنية والعالمية قد يخفي في الكثير من 

لذا يشير هذا . األحيان تفاوتات متزايدة بين السكان
اواة في تحقيق عدم المس/القسم إلى أوجه التفاوت

األهداف اإلنمائية لأللفية من الصعيد العالمي إلى 
  .صعيد آل بلد

  
  التقدم على الصعيد العالمي -1

وآما يبين الفصل األول في مجال التقدم المحرز في 
تنفيذ األهداف اإلنمائية لأللفية على الصعيد العالمي، 
                                       ً      عدة غايات قد تحققت أو أصبح تحقيقها قريبا  قبل 

وتشمل هذه  . 201513 النهائي في عام لموعدحلول ا
الغايات الحد من الفقر، وتحقيق التكافؤ بين الفتيان 
والفتيات في التعليم االبتدائي، والوصول إلى 

وتبين المؤشرات المختارة . مصادر محسنة للمياه
 .                    ً                أن التقدم آان بطيئا  في مجاالت أخرى2في الشكل 

لعاملين لحسابهم فعلى سبيل المثال، انخفضت نسبة ا
الخاص والعاملين ضمن األسرة بدون أجر إلى 

 إلى 1991 في المائة في عام 67إجمالي العمال من 
 في 2011 في المائة في عام 58ما يقدر بنسبة 

جميع المناطق النامية وهذه النسبة عنصر أساسي 
ومع أن معدل .  لقياس فرص العمل غير المستقرة

 1990 بين عامي                        ً وفيات األمهات انخفض آثيرا 
                         ً            ، ال يزال هذا االنخفاض بعيدا  عن الغاية 2010و

          ً             واستمر أيضا  ارتفاع عدد . 2015المحددة لعام 
األشخاص الذين يعانون من نقص التغذية وسكان 

وتشير التقديرات إلى أن عدد .  األحياء الفقيرة
األشخاص الذين يعانون من الجوع في المناطق 

  مليون شخص في  791النامية قد ارتفع من 
   إلى 1997 و1995الفترة الممتدة بين عامي 

 مليون شخص في الفترة الممتدة بين عامي 836
 مليون شخص في 850، ووصل إلى 2002 و2000

  ، 2008 و2006الفترة الممتدة بين عامي 
أي ما يعادل العدد المسجل في الفترة الممتدة بين 

  .1992 و1990عامي 
  
  لمناطقأوجه التفاوت بين ا -2

ال يختلف التقدم المحرز في تحقيق األهداف 
اإلنمائية لأللفية على صعيد الغايات والمؤشرات 
وحسب إنما يختلف أيضًا بين المناطق والمناطق 
دون اإلقليمية والبلدان وبين مختلف الفئات السكانية 

 أوجه التفاوت 3ويبين الشكل . ضمن البلد الواحد
وهو يقدم .  المحرزبين المناطق من حيث التقدم 

 مؤشرًا في 16معلومات عن التقدم المحرز في تنفيذ 
  :  مناطق دون إقليمية ويتضمن أربع فئات9
 تحققت الغاية أو من المتوقع أن تتحقق بحلول )1(

 التقدم المحرز غير آاف لتحقيق )2(؛ 2015عام 
   إذا استمرت االتجاهات السائدة؛ ةالغاية المحدد

 البيانات غير متوفرة أو )4(اجع؛  تقدم أو ترال )3(
وبما أن الظروف اإلنمائية األساسية . غير آافية

وتحديات التنمية مختلفة بين المناطق األولية يجب 
وقد تبدو إحدى . أن تكون مقارنة األداء بغاية الدقة

المناطق دون اإلقليمية متأخرة عن المناطق 
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األخرى، في حين تكون قد أحرزت تقدمًا آبيرًا 
  .14بالمقارنة مع سجلها التاريخي

 أن بعض المناطق دون اإلقليمية 3ويبين الشكل   
فيسجل شرق آسيا .           ً               أحرزت تقدما  أآبر من غيرها

ً                                       مثال  األداء األفضل بين المناطق دون اإلقليمية    
 غاية 12التسع وقد حقق أو من المتوقع أن يحقق 

ويلي هذه . 2015 غاية بحلول عام 16من أصل 
فريقيا وجنوب شرق أون اإلقليمية شمال المنطقة د
 غايات 9 ذين حققا او من المتوقع أن يحققاآسيا، الل

 غاية، تليهما أمريكا الالتينية ومنطقة 16من أصل 
 غايات 8(البحر الكاريبي، والقوقاز وآسيا الوسطى 

  ). غاية16من أصل 
وفي القارة األفريقية يسجل شمال أفريقيا األداء   

ً األفضل مقارنة  وذلك على صعيد  مع بقية القارة            
 الواردة في الرسم البياني،                 ً آل الغايات تقريبا 

باستثناء الغاية المتعلقة بفيروس نقص المناعة 
اإليدز التي لم يحرز فيها أي تقدم أو سجل /البشرية

.      ً                                 ٍّتراجعا ، مع ان عدد األشخاص المصابين متدن 
 ً  تا  وفي القارة اآلسيوية، آان التقدم المحرز متفاو

   ً                                          أيضا  فحقق شرق آسيا أآبر عددد من الغايات التي 
يليه جنوب آسيا ، 2015يتعين تحقيقها بحلول عام 

وعدد  ).  غايات4 (15 آسياثم غرب)  غايات6(
الغايات التي لم يحرز فيها أي تقدم أو شهدت 
     ً                                     تراجعا  هو نفسه في شرق آسيا وغرب آسيا وهذه 

والتمثيل الغايات هي تعميم التعليم االبتدائي، 
السياسي للمرأة في شرق آسيا؛ والقضاء على 
الجوع وتحسين معيشة سكان األحياء الفقيرة في 

والواقع أنه في اإلطار األوسع آلسيا . غرب آسيا
ومنطقة المحيط الهادئ أوقيانوسيا هي المنطقة 
  دون اإلقليمية التي لديها أآبر عدد من الغايات التي 

  ). غايات5(من غير المرجح أن تحققها 

آان أداء أمريكا الالتينية ومنطقة البحر   
ً         الكاريبي، والقوقاز وآسيا الوسطى مماثال  من حيث                                      
عدد الغايات التي حققتها، ولكن تختلف بينها 
المجاالت التي يجب أن تحظى باألولوية في 

ففي أمريكا الالتينية ومنطقة البحر . المستقبل
رز فيها تقدم الكاريبي، شملت المجاالت التي لم يح

آاف الحد من الفقر وإيجاد فرص العمل، والحد من 
وفي  . الفقر وتحسين معيشة سكان األحياء الفقيرة

القوقاز وآسيا الوسطى، هناك ثالثة مجاالت اهتمام 
                                  ً            لم يحرز فيها أي تقدم أو شهدت تراجعا  وهي تعميم 
التعليم االبتدائي، ومكافحة فيروس نقص المناعة 

ز والحصول على مصادر محسنة اإليد/البشرية
  .لمياه الشرب

ويبين الموجز الوارد أعاله أن رصد األهداف   
اإلنمائية لأللفية على المستوى الكلي يمكن أن 
. يخفي أوجه التفاوت على المستوى األضيق

وبعبارة أخرى، إن تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية 
على الصعيد العالمي ال يعني بالضرورة تحقيق 

فمن ناحية  . جازات في المناطق دون اإلقليميةإن
 من األهداف اإلنمائية لأللفية حقق العالم 7الهدف 

الغاية المتعلقة بالحصول على مصادر محسنة لمياه 
الشرب قبل خمسة أعوام من الموعد النهائي 

ولكن، لم يحرز في هذا . 2015المحدد بعام 
هما (المجال أي تقدم في منطقتين دون إقليميتين 

ولم يكن ) أوقيانوسيا، والقوقاز وآسيا الوسطى
                  ً                           التقدم المحرز آافيا  في ثالث مناطق دون إقليمية 

فريقيا وشرقها أفريقيا، وجنوب أهي شمال (أخرى 
، مع أن مستويات )ب آسياوغربها ووسطها، وغر

            ً                      متفاوتة آثيرا  بين هذه المناطق دون التغطية 
ت الرئيسية والوضع ذاته في المجاال . اإلقليمية

  .األخرى آالحد من الفقر وتعميم التعليم االبتدائي
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  التقدم المحرز في تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية حسب عدد من المؤشرات المختارة  -2الشكل 
  

  
  .The Millennium Development Goals Report 2012: المصدر
قيا يفرأ جنوب ن مؤشرات األهداف اإلنمائية لأللفية لكل المناطق النامية بما فيها شمال أفريقيا،                          ً                تعرض الرسوم البيانية أرقاما  مجمعة عن عدد م: مالحظة

 آسيا، ، جنوب آسيا، جنوب شرق آسيا، غرب أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، القوقاز وآسيا الوسطى، شرق آسيا،وشرقها وغربها ووسطها
  .وأوقيانوسيا
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   المحرز في تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفيةخريطة التقدم  -3الشكل 

 
  .The Millennium Development Goals Report 2012: المصدر
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والغايات العالمية ال تسمح برصد التحديات   
اإلقليمية التي تؤثر على تحقيق األهداف المحددة في 

ً           مثال  من أهداف . إعالن األلفية وإصدار التقارير عنها   
انية الحصول على إمدادات المياه مكاإلعالن تعزيز إ

والصرف الصحي، ولكن المنهجية المطبقة لرصد 
التقدم المحرز في هذا المجال تتناول الناحية الصحية 
فقط وتنحصر بتعزيز إمكانية الحصول على هذه 
اإلمدادات وال تتناول استمراريتها أو موثوقيتها أو 

      ً  ت تقدما  فتبدو المنطقة العربية وآأنها أحرز. نوعيتها
في تحقيق هذه الغاية مع أن الكثير من البلدان التي 
أبلغت عن أن نسبة الحصول على خدمات إمدادات 

 في المائة والواقع أن السكان 100المياه وصلت إلى 
ال يحصلون على المياه سوى لبضع ساعات مرة أو 

وفي إطار مواجهة هذا التحدي . مرتين في األسبوع
، تنفذ 2015ائي لما بعد عام والتحضير لإلطاراإلنم

اإلسكوا المبادرة اإلقليمية بشأن تطوير آلية لرصد 
تنفيذ األهداف اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالمياه 
والصرف الصحي في المنطقة العربية 

)MDG+INITIATIVE( عمال  بقرارات المجلس                  ً    
وتهدف هذه المبادرة إلى . الوزاري العربي للمياه

يق اإلقليمي تتولى تحسين عملية إنشاء آلية للتنس
بإمدادات المياه عن الغايات المتعلقة   التقاريروضع

ً                            والصرف الصحي بناء  على غايات األهداف اإلنمائية                  
              ً                                لأللفية واستنادا  إلى مجموعة من المؤشرات الخاصة 

بعد أن قامت جامعة الدول العربية . بالمنطقة
يق هذه والهيئات الحكومية الدولية ذات الصلة بتدق

  .16المؤشرات والموافقة عليها
  
  أوجه التفاوت بين البلدان -3

                             ً               يخفي رصد المعدالت اإلقليمية أيضا  أوجه التفاوت 
بين البلدان وهذه هي الحال على مستوى البلدان 

بالنسبة إلى الكثير من مؤشرات األهداف اإلنمائية 
فمؤشر المساواة بين . لأللفية إن لم يكن آلها

ً         لتعليم االبتدائي مثال  يبين أنالجنسين في ا  التكافؤ                   
     ً                  قريبا  في المناطق دون قد تحقق أو أصبح تحقيقه

تيات فه مع أن نسبة الاإلقليمية التسع المذآورة أعال
إلى الفتيان في التعليم االبتدائي ال تزال متفاوتة بين 
  مختلف البلدان في آل منطقة دون إقليمية 

فرت بشأنها وفي البلدان التي تو). 4الشكل (
، تراوح مؤشر التكافؤ بين 2010البيانات في عام 

 0.69الجنسين في االلتحاق بالتعليم االبتدائي بين 
 في 1.6 و0.71 في جنوب آسيا؛ وبين 1.02و

قيا وشرقها وغربها ووسطها؛ وبين يفرأجنوب 
 في 1.04 و0.88؛ وبين 17 في غرب آسيا1 و0.82

اريبي؛ وبين أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الك
 0.94 في جنوب شرق آسيا؛ وبين 1.02 و0.93

 في 1.02 و0.95 فريقيا؛ وبينأ في شمال 0.96و
 في القوقاز وآسيا 1.03 و0.96أوقيانوسيا؛ وبين 

وتدل .  في شرق آسيا1.03 و0.98الوسطى؛ وبين 
هذه البيانات على فوارق آبيرة في تحقيق المساواة 

  .ائيبين الجنسين في التعليم االبتد
ومن األمثلة األخرى التي تبين التفاوت بين   

ففي بلدان شرق آسيا . البلدان معدل انتشار السل
 معدل حاالت السل بين 2010تراوح في عام 

 شخص وهو المعدل 100 000 حالة لكل 100
األدنى وسجلته مدينة هونغ آونغ في الصين، 

 شخص وهو المعدل 100 000 حالة لكل 399و
 جمهورية آوريا الشعبية األعلى وسجلته

 حالة لكل 331وبلغ هذا المعدل . الديمقراطية
 شخص في منغوليا وهذا المعدل أعلى 100 000

    ً           بلدا  في جنوب 48    ً          بلدا  من أصل 22منه في 
وعلى الرغم . 18فريقيا وشرقها وغربها ووسطهاأ
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من التقدم الكبير الذي أحرزته أمريكا الالتينية 
ي تحقيق الغاية المتعلقة ومنطقة البحر الكاريبي ف

بالحد من الفقر، يشير أحد التقارير الذي أعده 
برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية إلى  
اتساع فجوة الثراء إذ أن متوسط الثروات التي 

 في المائة من السكان يفوق تلك 20يجنيها أغنى 
 في المائة من السكان بنحو 20التي يجنيها أفقر 

                     ً       ي المنطقة العربية أيضا  أوجه وف. 19 مرة20
تفاوت آبيرة بين الفئات األربع الرئيسية للبلدان 
من حيث وفيات األطفال دون سن الخامسة، 
ووفيات األمهات، ومعدالت الوالدة بين 

  .20المراهقات، وانتشار السل
وصحيح أن التقدم المحرز في تحقيق األهداف   

مل اإلنمائية لأللفية يرتبط بمجموعة من العوا
االقتصادية مثل مستويات الدخل القومي والتنمية، 

 أخذ الضعف السياسي في               ً ولكن ينبغي أيضا 
فالدول الضعيفة والمتأثرة بالنزاعات . االعتبار

هي التي أحرزت التقدم األبطأ في تحقيق األهداف 
اإلنمائية لأللفية الذي يمكن أن يعزى إلى ضعف 

م الخدمات قدرتها وعدم قدرة تلك الدول على تقدي
  .األساسية لمواطنيها

  
  أوجه التفاوت على صعيد البلد الواحد - 4

حتى على صعيد البلد الواحد ومهما آانت سرعة 
التقدم المحرز فيه ال يستفيد آل السكان بشكل 
  . عادل من تنفيذ األهداف اإلنمائية لأللفية

  ويؤآد ذلك في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ 
لتفاوت داخل البلد في من خالل دراسة أوجه ا

نتائج األهداف اإلنمائية لأللفية المتصلة بالصحة 
وتشير النتائج . 21 في المنطقة    ً  بلدا 22في 

اإلحصائية إلى أن الفوارق في تحقيق األهداف 

اإلنمائية لأللفية على صعيد البلد الواحد ترتبط 
بالنوع االجتماعي، ومدى ثراء األسر المعيشية، 

الريفية ومستوى /طق الحضريةواإلقامة في المنا
التعليم والثروة والتعليم هما األهم بين هذه 

ومن المحددات األخرى لهذه الفوارق . العوامل
األصل اإلثني، واللغة، والطبقة االجتماعية، 

وتظل هذه العوامل والمنطقة الجغرافية لإلقامة 
  االجتماعية الثقافية قائمة حتى مع األخذ 

   فعدد األطفال .والتعليمفي االعتبار للثروة 
  الذين يعاونون من نقص في الوزن أعلى 
. بكثير عند بعض الفئات والقبائل في الهند ونيبال

وفي الفلبين وباآستان تنخفض معدالت وفيات 
  األطفال دون سن الخامسة بشكل ملحوظ 
بين األطفال الذين يولدون في بعض المجموعات 

        ً  رة أيضا  وهناك فوارق آبي. اإلثنية اللغوية
أو المحافظات، /أو المناطق و/ وعاتبين المقاط

المرتبطة بسياسات وبرامج مختلف اإلدارات 
 اختالف  وقد يكون أحد التفسيرات. المحلية

  الثروات بين األسر المعيشية ومستويات 
ويبين التحليل  .التعليم بين األقسام اإلدارية

اإلحصائي أنه حتى مع مراعاة الخصائص ذات 
  ة لدى األسر المعيشية واألفراد تحقق الصل

بعض الواليات والمناطق والمحافظات نتائج 
  .أفضل من غيرها

وهذه الظاهرة ال تنحصر حتمًا ببلدان آسيا 
   ومنطقة المحيط الهادئ بل تسود على األرجح

فحتى في أآثر المناطق التي .  آل البلدانفي
تنتشر فيها أوجه عدم المساواة وهي أمريكا 

تينية ومنطقة البحر الكاريبي هناك أيضًا الال
  . فوارق آبيرة بين مختلف الفئات السكانية

   2008ففي بنما وبيرو تشير التقديرات لعام 
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  أن عدد السكان الذين يرزحون تحت وطأة 
الفقر المدقع في األرياف يفوق عدد هؤالء في 
المدن بخمس مرات وهناك فوارق آبيرة بين 

في بنما مثًال آانت نسبة ف. الجنسين في المدن
سكان المناطق الحضرية الذين تتراوح أعمارهم 

   سنة ويعيشون في فقر مدقع في 59 و20بين 
   أعلى بمرتين بين النساء منها 2008عام 

  .22بين الرجال
ومن بين العوامل المؤدية إلى الفوارق على 
صعيد البلد الواحد الفجوة بين المناطق الحضرية 

ة التي سجلت على مستوى معظم والمناطق الريفي
وفي البلدان . مؤشرات األهداف اإلنمائية لأللفية

 احتمال أن يعاني األطفال من نقص يفوقالنامية 
  الوزن أعلى بمرتين في المناطق الريفية منه 
  في المناطق الحضرية واحتمال بلوغ األطفال 
  سن الخامسة أقل في المناطق الريفية منه 

ومع أن غاية ضمان . ةفي المناطق الحضري
  الحصول على مصادر محسنة لمياه الشرب 
قد تحققت على الصعيد العالمي ال يزال توفير 
المياه في المناطق الريفية أقل منه في المناطق 

 آانت إمكانية وصول 2010وفي عام . الحضرية
سكان المناطق الحضرية إلى مرافق الصرف 

   مرة من 1.7الصحي المحسنة أآثر بنحو 
إمكانية وصول سكان المناطق الريفية في البلدان 

وغالبًا ما تتزايد الفوارق بين األرياف . النامية
 هذه 5ويبين الشكل . والمدن على عدة أصعدة

التفاوتات من حيث نسبة األطفال الذين يعانون 
من نقص الوزن المعتدل أو الحاد في الهند في 

  .2005عام 
ص الوزن  نسبة انتشار نق5ويعرض الشكل   

وفي )  في المائة38(في المناطق الحضرية 

في الهند ويبّين )  في المائة51(المناطق الريفية 
أيضًا فجوة آبيرة من حيث الحالة الغذائية لدى 

 ويصنف سكان تلك المناطق ضمن  .األطفال
فئات خمسية حسب ثرواتهم التي تقاس باالستناد 
    .إلى األصول التي تملكها األسر المعيشية

ويمكن التوصل إلى العديد من االستنتاجات 
فمستوى تغذية األطفال . المتعلقة بأوجه التفاوت

 في المائة من األسر المعيشية في 20في أغنى 
األرياف بشكل عام أفضل بكثير من هؤالء في 

 في المائة من األسر المعيشية 60المدن ومن أفقر 
 والحالة الغذائية لدى ،في المناطق الحضرية

لفقراء في المدن في الهند أقل من المعدل لدى ا
وحتى إن آانت تغذية . الفقراء في األرياف

األطفال أفضل في المدن بشكل عام تبقى الفجوات 
ويبلغ الفرق في انتشار نقص الوزن بين . مماثلة

   نقطة مئوية 32أغنى وأفقر فئة خمسية 
 نقطة مئوية في 30في المناطق الحضرية و

  .يةالمناطق الريف
وفي البلدان العربية غالبًا ما يكون انتشار   

الفقر أعلى وينمو معدله بسرعة أآبر في المناطق 
وفي األردن  . الريفية منه في المناطق الحضرية

مثًال تقلصت الفجوة بين الريف والمدينة مع 
مرور األعوام بسبب انخفاض معدالت الفقر أّما 

.  فقرفي المغرب فاتسعت مع ارتفاع معدالت ال
ومع أن معظم الفقراء في المنطقة يعيشون في 
المناطق الريفية فإن الفقر في المناطق الحضرية 
موضع قلق  آبير في الكثير من البلدان بسسب 

ويبين .  23ارتفاع النزوح من الريف إلى المدينة
 الفجوة بين السكان الذين يعيشون تحت 6الشكل 

المناطق خط الفقر الوطني في المناطق الريفية و
  .الحضرية في عدد من البلدان العربية
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  2010مؤشر التكافؤ بين الجنسين في االلتحاق بالتعليم االبتدائي لعام   -4الشكل 

  
  .The United Nations MDG Database :المصدر

  
رة، نسبة األطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من نقص الوزن المعتدل أو الحاد حسب ثراء األس  -5الشكل 

  2005الهند، 

 
 .The Asia-Pacific Regional MDG Report 2011/12: المصدر
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  )بالنسبة المئوية(الذين يعيشون تحت خط الفقر، البيانات األخيرة المناطق الريفية والحضرية سكان   -6الشكل 

 
  ESCWA, Charting the progress of the Millennium Development Goals in the Arab region: A Statistical Portrait :المصدر

(ESCWA/SD/2009/Technical Paper. 5).                                                                                                                                                              

  
لمحرز في  قياس وتيرة التقدم ا -دال

  تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية
  

يلحظ إطار األهداف اإلنمائية لأللفية مواطن القوة التي 
                       ً                         يتسم بها ولكنه يحدد أيضا  المشاآل والتحديات التي 
تعيق تنفيذه وأدت إلى تعدد اآلراء حول آيفية رصد 

وآما ذآر في الفصل . التقدم المحرز في هذا المجال
ً                 على الغايات بدال  من سبل تحقيقها األول يرآز اإلطار                

         ً                      وتطرح أيضا  التساؤالت حول اعتماد . ونوعية النتائج
ويعتبر الرئيس المشارك . رصد عالمي أو وطني

للفريق المشترك بين وآاالت األمم المتحدة الذي وضع 
األهداف اإلنمائية لأللفية أن هذه األهداف حددت على 

  ات العالمية لذا الصعيد العالمي واستندت إلى االتجاه
ال يمكن تقييم التقدم المحرز في تحقيق الغايات بحلول 

ويرى  . 24 إال على الصعيد العالمي2015عام 
  محللون أخرون أن طبيعة آل هدف هي التي تحدد 

 . 25ما إذا آان ينبغي تقييمه على الصعيد الوطني أم ال
ً                                          مثال  ال يمكن تحقيق تعميم التعليم االبتدائي على    

   العالمي إال إذا حققته آل البلدان في حين الصعيد
يمكن تحقيق غايات أخرى على الصعيد العالمي حتى 
وإن لم تكن آل البلدان تتبع مسار تحقيقها آخفض 

  . نسبة السكان الذين يعانون من الجوع
 أن تحديد الغايات لم يأخذ في               ً ومن الواضح أيضا   

ف الحسبان اختالف االحتياجات اإلنمائية والظرو
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ولم ينظر إطار األهداف اإلنمائية . األولية بين البلدان
لأللفية في الجهود المختلفة التي سيتعين على البلدان 

 معين أو بذلها لتحقيق درجة التقدم ذاتها في مجال
آما أنه ال يأخذ في االعتبار التقدم المحرز، لتسريع 

التفاوت في حجم السكان وفي درجة الحرمان التي 
ً         ويشير أحد المحللين البارزين مثال  إلى أن . يواجهونها                               

                        ً                      تصميم األهداف آان اعتباطيا  وال يتيح قياس التقدم 
 فاالختيار. 26المحرز في القضاء على الفقر والحرمان

وعدم ) المطلقة أو النسبية(االعتباطي لألهداف 
وضوح ما إذا آانت تطبق على صعيد آل بلد دفع 

ية، ال سيما في البعض إلى وصفها بأنها غير واقع
.  ات األهداف باألرقام أو الكميوحددت بعض. أفريقيا

في حين لم يحدد بعضها اآلخر بشكل واضح أو 
باء، -7ألف، -7جيم، -6ألف، -6مثل الغايات (باألرقام 

ويطرح هذا الواقع المزيد ) 8دال، وغايات الهدف -7
  .من التحديات في رصد التقدم المحرز

  
   في تحقيق األهداف وتيرة التقدم قياس -1

  اإلنمائية لأللفية
لمعالجة المشكلة التي يواجهها قياس التقدم المحرز 

ً     فبدال  من . في البلدان، يقترح تغيير محور المناقشات    
تحليل ما إذا آانت الغايات تحققت أم ال، قد يكون 
من األهم النظر في تأثير األهداف اإلنمائية لأللفية 

في السريعة  التقدم رةوفي وتيعلى خطة التنمية، 
  .البلدان ذات المستويات اإلنمائية األولية المتدنية

ة لتقييم التقدم المحرز استخدام ومن النهج الممكن  
مقياس المسافة الزمنية وهي الفرق في الوقت بين 
وقوع حدثين أو بين تحقيق وحدتين مختلفتين 

ويقارن هذا  . 27لمستوى محدد في مؤشر معين
ومن .  الزمنية في البعد األفقيالنهج السالسل

الطرائق األخرى لقياس التقدم المحرز على الصعيد 

الوطني في تحقيق غايات األهداف اإلنمائية لأللفية 
استخدام المعدل الخطي السنوي للتقدم المطلوب 

      ً            انطالقا  من العام 2015لتحقيق األهداف بحلول عام 
ذا ويكون البلد على المسار الصحيح إ . المرجعي

آان أداؤه األخير في تحقيق األهداف اإلنمائية 
لأللفية أفضل من األداء المحتسب وإال يكون خارج 

  .28المسار الصحيح
ورآز باحثون آخرون على أهمية النظر في   

اإلنمائية لأللفية في مدى مساهمة وضع األهداف 
تسريع وتيرة التقدم المحرز في مجاالت التنمية 

            ً             التقييم مجديا  على الصعيد ويبدو هذا . 29الرئيسية
الوطني أآثر من الصعيد العالمي وهو يقوم على 
  المقارنة بين معدالت التغيير بين فترتين هما 
قبل وضع األهداف اإلنمائية لأللفية وبعده لتحديد 

تسريع وتيرة ما إذا ساهم وضع هذه األهداف في 
في هذه الحالة، يفترض أن .  التقدم المحرز أم ال

وتختلف الطريقة الجديدة .               ً دل التغيير خطيا يكون مع
.  عن الطريقة التقليدية لتقييم التقدم المحرز

 في زيادة فالطريقة التقليدية تشير إلى النجاح
  إمكانية الحصول على مياه الشرب المأمونة، 
                       ّ                         أما الطريقة الجديدة فتبي ن أن معدل التقدم المحرز 

. فقطفي هذا المجال قد تحسن في ثلث البلدان 
وطورت هذه الفكرة أآثر مع إدخال ميزتين 

االعتراف باالتجاهات غير الخطية : جديدتين
معدل التقدم المحرز في مؤشرات األهداف (

تقدير " و)             ً           لفية ليست خطيا  عبر الزمناإلنمائية لأل
ألن الصعوبة التي تواجهها " الجهود المبذولة

البلدان في إحراز التقدم تزداد عندما تكون 
: صى أو الحد األدنىقشرات أقرب إلى الحد األالمؤ

فعند بلوغ المستويات العليا يصبح من األصعب 
  . 30تحقيق المزيد من التحسينات
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ً        أوال ، معدل : ويبين هذا التحليل ثالث نتائج هامة     
فريقيا أالتقدم المحرز تحسن في الكثير من بلدان 

وحتى إن لم تكن على المسار الصحيح لتحقيق 
 فهي 2015إلنمائية لأللفية بحلول عام األهداف ا

.          ٌ                                  تحرز تقدما  يفوق التقدم المحرز في أي بلد آخر
    ً                                   ً           ثانيا ، التقدم المحرز في أقل البلدان نموا  أسرع منه 

 آانت وتيرة التقدم األسرع    ً   ثالثا ، . في البلدان األخرى
 على وأبطأ 8 و6 و4 و2 و1 على صعيد األهداف

  . 7 و5 و3صعيد األهداف 
 في تحقيق وتيرة التقدمالمشكلة في قياس ولكن   

   هذه الطريقة األهداف اإلنمائية لأللفية هي أن
ساب معدل حت مجموعتي بيانات ال تتناول سوىال

التقدم المحرز، تعودان إلى فترتي قبل وبعد تنفيذ 
 ولمعالجة هذه المشكلة .األهداف اإلنمائية لأللفية

لطفولة بشكل جزئي وضعت منظمة األمم المتحدة ل
متوسط معدالت االنخفاض السنوية ) يونيسفال(

آمقياس لرصد االتجاهات العالمية النتشار نقص 
الوزن بين األطفال دون سن الخامسة ووفيات 

ويقيس هذا المتوسط معدل التغيير . األطفال وتقييمها
. في مؤشر معين من خط األساس إلى العام الحالي

 تتيح هذه ةوعندما تتوفر التقديرات ألعوام عد
متوسط معدالت االنخفاض الطريقة احتساب 

واستخدم هذا . السنوية باستخدام تحليلي االنحدار
وضع "المقياس في عدة تقارير متكررة بعنوان 

واحتسب التقرير األخير ". األطفال في العالم
 متوسط معدالت االنخفاض السنوية لكل 31لليونيسف

فيات هما و(بلدان العالم على صعيد مؤشرين 
) األطفال دون سن الخامسة ومعدل الخصوبة الكلي

امتدت األولى بين عامي (ين زمنيتين توخالل فتر
). 2010 و1990والثانية بين عامي  1990و 1970

ويشير التقرير إلى أن معظم البلدان التي تمكنت من 

خفض معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة إلى 
ت الخصوبة                 ً             حد آبير نجحت أيضا  في خفض معدال

وجرى تكييف طريقة اليونيسف هذه . بشكل ملحوظ
وتطبيقها لتحليل التقدم المحرز في تحقيق األهداف 

 وهي تؤدي إلى تحديد معدالت اإلنمائية لأللفية
التغيير في مختلف المجاالت بطريقة أفضل ألنها 

هات األخيرة تقوم على المقارنة بين االتجا
  .واالتجاهات الماضية

  
   وتيرة التقدم المحرز طريقة قياسنتائج -2

ً       ً                      يقدم هذا الجزء تحليال  مقارنا  بين فترة ما قبل عام                     
 وفترة ما بعد وضع األهداف اإلنمائية لأللفية 2000

لتحديد ما إذا آان وضع هذه األهداف ساعد على 
ولكن .  وتيرة التقدم المحرز في مجال التنميةتسريع 

فعلى صعيد . لالنقص في البيانات يعيق هذا التحلي
أربعة مؤشرات من المؤشرات التي جرى تقييمها 

القضاء على الفقر، وخفض عدد األطفال الذين (
يعانون من نقص الوزن، بلوغ التالميذ الصف 
األخير من التعليم االبتدائي، الحصول على الرعاية 

، ال تتوفر البيانات الكافية الحتساب )قبل الوالدة
من نصف البلدان البالغ معدل التقدم إال في أقل 

 لذا من الضرورة تحسين نظم    ً بلدا  169عددها 
  .                                          ً المعلومات إلصدار بيانات قابلة للمقارنة دوليا 

فريقية هي أ أن أربعة بلدان 5ويبين الجدول   
بورآينا فاسو، وجمهورية تنزانيا المتحدة، 
وموزامبيق، وناميبيا تتصدر الئحة البلدان األولى 

 في معظم المؤشرات التي تقدمتسريع وتيرة الفي 
وبشكل ). 21من أصل  15(أمكن التوصل إليها 

           ً  فريقية تحسنا  عام، حقق عدد آبير من البلدان األ
   ً  بلدا   22     ً                                ملحوظا  في معدل التقدم، وظهرت بين أول 

  .على الصعيد العالمي
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      ً                                               بلدا  في تحسين وتيرة التقدم على صعيد معظم المؤشرات22أول   -5الجدول 
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 a a a s a a s a a a s a a a a a s a s s A  15  بورآينا فاسو

 a a a a a a a  a a a a a a a s s a s s S  15  مبيقموزا

 a s a a a a a a a a m a a a a s a a s S  15   ناميبيا

جمهورية 
  تنزانيا المتحدة 

a a a  a a  a a a a a a a a a s a s m S  15 

 a a s a a a a a a a a a a s m s m s a a A  15  أذربيجان

 a  a a a s  a a a a a m a a a a a s S  14   رواندا

 s a a  a s   a a a a a a a a s m a a A  14  زامبيا

 a a s s a a m  a a a  a a a s s s a a A  13  جنوب أفريقيا

 a  a a a a s s a a a s  a a a s m a s A  13  سوازيلند

 s a a a a s  s m a a a a a a a a s a s S  13  هندوراس

 a   a a a a a a a a a  a s s m s s a A  13  طاجيكستان

 a a s  a a a s a a a a m a a a a s s s M  13  ترآيا

 s a a a s a a a a   a a a a s a s S  12    بوروندي

جمهورية 
 أفريقيا الوسطى 

s s   a a  a a a a a a a a a s s a s S  12 

 a a s s s a a a a a a    a a s a a s S  12  إثيوبيا

 s s   a a  a a a a a a a a m s a s A  12   آينيا

 s a s a a a s a a a a a a a a s m  s S  12   ليسوتو

 a a    s  a a a a a a s a a s a s s A  12  أوغندا

 a s      a m a a a s a a a s a a a A  12  أرمينيا

 a m a a s a a a s a a a a a s a s S  12     الهند

 a a s  s a a  a a a a a a s a s s a m S  12  آمبوديا

 a a  a a a a a a a  a  m s s m s a A  12   العراق

  
ها التي تم االطالع عليبيانات األهداف اإلنمائية لأللفية لدى األمم المتحدة قاعدة ستناد إلى  بااللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئال: المصدر

  .2012أآتوبر /  تشرين األول16في 

                ً                                          وتشير األلوان أيضا  إلى التصنيف ضمن هذه الفئات الثالث لتسهيل  تقدمالوتيرة تباطؤ : )s(تقدم، الوتيرة  ثبات : )m(، تسارع وتيرة التقدم:  )a(: مالحظة
  .التصنيفالرجوع إلى 
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 الثالث، الملحقفي ويبين تحليل النتائج الكامل   
    ً                    ً             بلدا  من أقل البلدان نموا  هي من بين أن أحد عشر

 التقدم على صعيد     ً                 بلدا  في تحسين وتيرة22أول 
وفي أآثر من نصف أقل البلدان . معظم المؤشرات
ظ افدل التقدم المحرز أو جرى الح   ً         نموا  تحسن مع

عليه في نصف المؤشرات التي شملها التقييم على 
ن     ً    بلدا  م12    ً        بلدا  هناك 22ومن بين أول . األقل

وتمكن معظم البلدان . البلدان النامية غير الساحلية
 أو تسريع وتيرة التقدمالنامية غير الساحلية من 

 في نصف المؤشرات التي شملها االحفاظ عليه
ولم ترد أي دولة من الدول . التقييم على األقل

فبشكل .     ً  بلدا 22الجزرية الصغيرة النامية بين أول 
 في الدول الجزرية زت وتيرة التقدم المحرعام آان

ومن . الصغيرة النامية أقل منه في البلدان األخرى
                                ً       ً  بين تلك البلدان أحرزت ملديف تقدما  ملحوظا  

 في ا أو بالحفاظ عليهبزيادة وتيرة التقدم فنجحت 
أآثر من نصف المؤشرات، يليها آل من ترينيداد 
وتوباغو، وجامايكا وهما البلدان الوحيدان في منطقة 

 زيادة وتيرة التقدم كاريبي اللذان تمكنا من البحر ال
.  في  نصف المؤشرات على األقلاأو بالحفاظ عليه

وفي أوقيانوسيا، تونغا البلد الوحيد حيث آانت وتيرة 
 مؤشرات 10التقدم سريعة أو مستقرة على صعيد 

     ً                                 مؤشرا ، تليه بابوا غينيا الجديدة حيث 21من أصل 
  تقرة على صعيد آانت وتيرة التقدم سريعة أو مس

  . 32 مؤشرات فقط9
ومن بين البلدان النامية في أمريكا الالتينية البالغ   

    ً                                     بلدا  آانت وتيرة التقدم المحرز سريعة أو 22عددها 
مستقرة بين الفترتين الزمنيتين على صعيد أآثر من 
نصف المؤشرات في ثمانية بلدان على رأسها 

ر هي وفي شمال أفريقيا مص. آولومبيا وهندوراس
البلد الوحيد الذي سجل وتيرة تقدم سريعة أو مستقرة 

 مؤشرات، ويليها آل من المغرب 10على صعيد 
وليبيا حيث آانت وتيرة التقدم سريعة أو مستقرة على 

فريقيا، أ وفي باقي أنحاء  . مؤشرات فقط9صعيد 
    ً                    بلدا  وتيرة تقدم سريعة 50    ً          بلدا  من أصل 31حقق في 

     ً                مؤشرا  على األقل بين 11أو مستقرة على صعيد 
وفي غرب آسيا، .  وما بعده2000الفترتين ما قبل عام 

سجلت خمسة بلدان وتيرة تقدم سريعة أو مستقرة على 
والعراق من ضمن البلدان (صعيد معظم المؤشرات 

في منطقة  . 33)االولى في هذه المنطقة دون اإلقليمية
ية القوقاز وآسيا الوسطى، أربعة من البلدان الثمان

سجلت وتيرة تقدم سريعة أو مستقرة على صعيد 
وفي جنوب آسيا، .  نصف المؤشرات على األقل

سجلت آل البلدان باستثناء سري النكا وأفغانستان 
وباآستان وتيرة تقدم سريعة أو مستقرة على صعيد 

وفي جنوب شرق آسيا . نصف المؤشرات على األقل
قيق     ً        بلدا  من تح11 بلدان فقط من أصل 4تمكنت 

وفي شرق آسيا، . وتيرة تقدم سريعة أو مستقرة
منغوليا والصين وجمهورية آوريا هي على رأس 
  قائمة البلدان التي تحقق وتيرة تقدم سريعة في 
أآبر عدد من المؤشرات، وتتبعها جمهورية آوريا 

  .الشعبية الديمقراطية
ويوفر قياس وتيرة التقدم المحرز فكرة جيدة عن   

ً       مثال ، على . والغايات الرئيسيةتحقيق األهداف    
صعيد الغاية المتعلقة بالقضاء على الفقر معظم 
البلدان التي توفرت فيها البيانات الكافية سجلت 
وتيرة سريعة في خفض نسبة السكان الذين يقل 

ولم يسجل .  دوالر أمريكي1.25دخلهم اليومي عن 
سوى ثلثي البلدان التي توفرت فيها البيانات الكافية 

غراض هذا التحليل وتيرة تقدم سريعة على أل
صعيد خفض نسبة األطفال دون سن الخامسة الذين 

ومع أن تقرير األهداف . يعانون من نقص الوزن
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 أشار إلى أن العالم قد 201234اإلنمائية لأللفية لعام 
  حقق الغاية المتمثلة في خفض نسبة السكان الذين 

 27رب، ال يحصلون على مصادر محسنة لمياه الش
في المائة من البلدان التي توفرت فيها البيانات 
الكافية ألغراض هذا التحليل سجلت وتيرة تقدم 
سريعة في زيادة نسبة السكان الذين يحصلون على 

 في المائة من 20مصادر محسنة لمياه الشرب، و
البلدان تمكنت من الحفاظ على وتيرة تقدم مستقرة 

في المائة فقط  47في هذا المجال، أي أن مجموع 
وفي حين .                        ً               من البلدان قد أحرز تقدما  في هذا المجال

 2012أشار تقرير األهداف اإلنمائية لأللفية لعام 
                         ً      ً             إلى أن البلدان أحرزت تقدما  بطيئا  في الحد من 
وفيات األمهات وال تزال بعيدة عن تحقيق هذا 

، بينت نتائج قياس وتيرة 2015الهدف بحلول عام 
 في المائة من البلدان التي 61.5ز أن التقدم المحر

توفرت فيها البيانات الكافية ألغراض هذا التحليل 
  .مجالالسجلت وتيرة تقدم سريعة في هذا 

ويشير هذا التحليل الجديد إلى أن معظم التقدم   
سجل في تسريع وتيرة خفض نسبة السكان الذين 

                 ً          دوالر أمريكي يوميا ، ونسبة 1.25يعيشون بأقل من 
  اإليدز، /شار فيروس نقص المناعة البشريةانت

ثم نسبة األطفال الذين يعانون من نقص الوزن، 
وسجلت . ونسبة وفيات األمهات، وانتشار السل

وتيرة تقدم سريعة في نسبة إتمام التالميذ لمرحلة 
  التعليم االبتدائي وفي نسبة الوالدات التي تمت 

ويبين التحليل تقدم . تحت إشراف اختصاصيين
معتدل في مجال خفض معدالت وفيات الرضع، 
وانبعاثات ثاني أآسيد الكربون، وفي تحقيق المساواة 

  ولخص الجدول  . بين الجنسين في التعليم العالي
  .هذه النتائج 6

  
  )بالنسبة المئوية( وتيرة التقدمتوزيع البلدان حسب   -6الجدول 
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تسارع وتيرة 
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ثبات وتيرة 
  التقدم

2 0 2 0 2 2 1 3 37 28 4 1 9 3 33 5 20 22 1 20 16 

تباطؤ وتيرة 
  التقدم

17 39 62 58 39 51 55 45 18 19 34 42 45 20 21 35 58 59 47 53 54 

عدد البلدان 
التي ال 

تتوفر فيها 
البيانات 

الكافية من 
 169بين 
     ً بلدا 

60 71 92 69 112 133 119 87 145 145 135 100 80 104 159 161 167 169 134 152 150 

 باالستناد إلى قاعدة بيانات األهداف اإلنمائية لأللفية لدى األمم المتحدة التي تم االطالع عليها الهادئلجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط ال: المصدر
  .2012أآتوبر / تشرين األول16في 
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تأثير خطة األهداف اإلنمائية   -هاء
  لأللفية على السياسات العامة

  
ناقش القسم السابق تنفيذ إطار األهداف اإلنمائية 

 التقدم المحرز في تحقيق أهداف لأللفية من حيث
                                ً  ومن المسائل الهامة التي يمكن أيضا  . وغايات عدة

النظر فيها تأثير خطة األهداف اإلنمائية لأللفية على 
الخطة تأثير لذا سيناقش هذا القسم  . ت العامةالسياسا

على وضع السياسات وتنفيذها ورصدها وتقييمها 
  .وطنيعلى المستويات العالمي واإلقليمي وال

  
تأثير الخطة على السياسات العامة على  -1

  الصعيدين الدولي واإلقليمي
تجمع اآلراء على الصعيد العالمي على أن   

                                ً             األهداف اإلنمائية لأللفية أثرت آثيرا  على الخطاب 
واعتمد قادة العالم على الصعيد . اإلنمائي العالمي

 العالمي رؤية تنموية مناصرة للفقراء تهدف إلى الحد
من الفقر بمكوناته المختلفة أي الدخل والتغذية 
والصحة والتعليم وأوجه الحرمان وفي العقود 
األخيرة استخدم المجتمع الدولي إطار األهداف 

ومن األسئلة األساسية . 35اإلنمائية لأللفية  بشكل عام
التي تطرح في هذا المجال هي ما إذا آان اعتماد هذه 

صيص الموارد الدولية الرؤية قد أدى إلى زيادة تخ
والواقع أن مجموع . لخطة األهداف اإلنمائية لأللفية

المساعدة اإلنمائية الرسمية الذي تقدمه الجهات 
المانحة ويخصص لتمويل لهياآل األساسية والخدمات 
ان                                     ّ   االجتماعية ازداد بأآثر من ثالث مرات مم ا آ

فقد ارتفع من أقل من عليه خالل العقدين الماضيين، 
إلى أآثر من  1990مليار دوالر أمريكي في عام  20
وفي الوقت . 2010مليار دوالر أمريكي في عام  60

نفسه، ارتفعت المساعدة اإلنمائية الرسمية 

في المائة  12المخصصة لقطاعات اإلنتاج بنسبة 
مليار  13.4مليار دوالر أمريكي إلى  12فقط، أي من 

رتفاع نسبة ويمكن اعتبار ا.      ً  تقريبا  دوالر أمريكي 
ً      المساعدات المخصصة للقطاع االجتماعي دليال  على                                       

  ّ  أم ا  .االلتزام الدولي بتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية
انخفاض نسبة المساعدة اإلنمائية الرسمية المخصصة 
لقطاعات اإلنتاج آان له نتائج لم تحدد بوضوح حتى 
اآلن، وال سيما تأثيره على قدرات البلدان في مجال 

وباإلضافة . 36)7الشكل (قيق التنمية االقتصادية تح
إلى ذلك، تزداد أهمية قضية فعالية المعونات في الحد 
من الفقر وتحقيق الغايات الرئيسية األخرى لألهداف 

  .37اإلنمائية لأللفية
ومع أن المعونات آانت مصدر تمويل هام   

للتنمية ظهرت أشكال أخرى من تدفقات رأس المال 
همية آبيرة على الصعيد العالمي وأصبحت ذات أ

فحجم تدفقات التحويالت إلى البلدان في ). 8الشكل (
                           ً                    جميع أنحاء العالم آان تقريبا  بقدر حجم المساعدة 

، ولكنه فاق حجم 1990اإلنمائية الرسمية  في عام 
المساعدة اإلنمائية الرسمية بأآثر من ثالثة أضعاف 

ت            ً        وارتفعت أيضا   تدفقا. 2010بحلول عام 
بعد ان آانت تساوي ف ،االستثمار األجنبي المباشر

أقل من أربعة أضعاف تدفقات المساعدة اإلنمائية 
أضعاف تدفقات  10فاقت  1990الرسمية في عام 

وبعد أن .  2010المساعدة اإلنمائية الرسمية في عام 
مرة أآبر من المساعدة  60آانت الصادرات 

 أآبر منها أصبحت 1990اإلنمائية الرسمية في عام 
  . 2010 مرة بحلول عام 120بنحو 

أن ، 7                       ّ          وعلى الصعيد اإلقليمي، يبي ن الجدول   
لمساعدة اإلنمائية الرسمية نمو سنوي ل أعلى معدل

 العقد فريقيا وآسيا في النصف األول منأسجلته 
ويمكن ربط هذا النمو بزيادة . ةأللفية الثالثاألول ل
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اإلنمائية لأللفية التشديد الدولي على تنفيذ األهداف 
وعلى صعيد األشكال األخرى . في هذه المناطق

لتدفقات رأس المال الدولية سجل االرتفاع األآبر في 
المتوسط السنوي لتدفقات االستثمار األجنبي المباشر 
إلى الداخل في البلدان النامية في أمريكا الالتينية 
وذلك في نهاية تسعينات القرن العشرين والسنوات 

                                 ً     لى من القرن الواحد والعشرين ومؤخرا  في األو
وفي مجال التجارة . أوقيانوسياالبلدان النامية في 

سجل االرتفاع األآبر في الصادرات من السلع في 
البلدان النامية اآلسيوية وذلك على صعيدي معدل 
النمو السنوي والقيمة اإلجمالية إذ ارتفعت قيمة 

 في عام  مليار دوالر أمريكي590الصادرات من 
. 2010 تريليون دوالر أمريكي في عام 5 إلى 1990

وتبين هذه النتائج أن المساعدة اإلنمائية الرسمية قد 
         ً     ً                             تكون مصدرا  هاما  لتمويل التنمية ولكنها ليست 

والعتماد نهج آلي يضمن استدامة التنمية ال . األهم
بد من تعزيز تدفقات رأس المال الدولية األخرى 

ستثمار األجنبي المباشر مثل التجارة واال

  والتحويالت ولكن خطة األهداف اإلنمائية لأللفية 
  .لم تحدد ال حجمها وال نمطها

وساعد تنفيذ األهداف اإلنمائية لأللفية على تزايد   
) ودون اإلقليمية(أهمية األبعاد التنموية اإلقليمية 

آالتكامل اإلقليمي والتعاون بين بلدان المنطقة 
ت هيئات األمم المتحدة اإلقليمية الدعم وقدم. الواحدة

لتطوير قدراتها وتعزيزها من أجل  للبلدان األعضاء
لجنة األمم ف. تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية

آلسيا والمحيط  واالجتماعيةة االقتصادي المتحدة
ً                                    مثال  أدرجت األهداف اإلنمائية لأللفية ضمن الهادئ    
ن اإلقليمية وقدمت اللجا. 200238منذ عام عملها 

األخرى، والوآاالت والصناديق والبرامج التابعة 
 األطراف، ةلألمم المتحدة، والمنظمات المتعدد

والمنظمات العالمية غير الحكومية الدعم الفني 
 للبلدان لتحرز التقدم في تنفيذ األهداف والدعم المالي

ويعرض . اإلنمائية لأللفية على الصعيد الوطني
سسات اإلقليمية األخرى التي  بعض المؤ8الجدول 

  .تدعم عملية تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية
  

  توزيع إجمالي المساعدة اإلنمائية الرسمية التي تقدمها آل الجهات المانحة الرسمية حسب القطاعات  -7الشكل 

  
  .2012أغسطس / آب17عليه في        ّ   الذي اط لع  org.oecd.stats://http/ :المصدر
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  )بالنسبة المئوية (لمال الدولية، معدل النمو السنويتدفقات رأس ا  -7الجدول 
  05-2010  00-2005  95-2000  90-1995  العالم

  27  55  18  22  إجمالي صافي المساعدة اإلنمائية الرسمية
  31  15  126  39   الواردةتدفقات االستثمار األجنبي المباشر

  34  39  28  35  رات من السلعقيمة الصاد
  39  49  30  30  تحويالت المهاجرين، المبالغ المستلمة

          
  05-2010  00-2005  95-2000  90-1995  فريقياأ: االقتصادات النامية

  31  59  15  18  إجمالي صافي المساعدة اإلنمائية الرسمية
  33  88  41  49   الواردةتدفقات االستثمار األجنبي المباشر

  38  53  30  24  ادرات من السلعقيمة الص
  40  48  25  25  تحويالت المهاجرين، المبالغ المستلمة

          
  05-2010  00-2005  95-2000  90-1995  آسيا: االقتصادات النامية

  17  83  19  21  إجمالي صافي المساعدة اإلنمائية الرسمية
  42  34  44  104   الواردةتدفقات االستثمار األجنبي المباشر

  41  46  33  45  ادرات من السلعقيمة الص
  50  50  37  39  تحويالت المهاجرين، المبالغ المستلمة

          
  05-2010  00-2005  95-2000  90-1995  أمريكا: االقتصادات النامية

  38  32  16  28  إجمالي صافي المساعدة اإلنمائية الرسمية
  62  17  94  94   الواردةتدفقات االستثمار األجنبي المباشر

  36  37  38  38  صادرات من السلعقيمة ال
  26  62  35  62  تحويالت المهاجرين، المبالغ المستلمة

          
  05-2010  00-2005  95-2000  90-1995  أوقيانوسيا :االقتصادات النامية

  42  33  9  31  إجمالي صافي المساعدة اإلنمائية الرسمية
  378  27  8  27   الواردةتدفقات االستثمار األجنبي المباشر

  30  30  25  40  ة الصادرات من السلعقيم
  26  679  30  23  تحويالت المهاجرين، المبالغ المستلمة

 .2012أغسطس / آب22لع عليه في  الذي اط org.unctad.unctadstat://http/: المصدر
 ).داألونكتا (م المتحدة للتجارة والتنميةمؤتمر األمت اإلقليمية إلى تصنيف المجموعا تستند: مالحظة
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  الدولية المال رأس تدفقات  -8 الشكل

  
  .2012أغسطس / آب22        ّ            الذي اط لع عليه في org.unctad.unctadstat://http/ :المصدر
  .يكي وبمعدل سعر الصرف الجارياألرقام بماليين الدوالرات بالسعر الجاري للدوالر األمر: مالحظة

  
  المؤسسات اإلقليمية الداعمة للتنمية  -8الجدول 

آسيا ومنطقة المحيط   أفريقيا
  الهادئ

أمريكا الالتينية ومنطقة 
  المنطقة   البحر الكاريبي

مفوضية االتحاد األفريقي  •
الشراآة الجديدة من أجل و

  تنمية أفريقيا
الجماعة االقتصادية لدول  •

  غرب أفريقيا
  جماعة شرق أفريقيا  •
المجموعة اإلقتصادية لدول  •

  وسط أفريقيا
  تجمع دول الساحل والصحراء •
سوق المشترآة لشرق أفريقيا ال •

  والجنوب األفريقي 
الهيئة الحكومية الدولية المعنية  •

  بالتنمية
مجموعة التنمية ألفريقيا  •

  الجنوبية

 جنوب رابطة أمم •
  شرق آسيا 

رابطة جنوب آسيا  •
  ميللتعاون االقلي

أمانة جماعة المحيط  •
  الهادئ

 رابطة الدول الكاريبية •
  المجموعة الكاريبية •
  مجموعة دول األنديز •
منظومة التكامل ألمريكا  •

  الوسطى
رابطة تكامل أمريكا  •

  الالتينية

  منظمة التعاون اإلسالمي •
  جامعة الدول العربية •
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الشراآة الجديدة من أجل فريقيا، أنشئت أوفي   
فريقي استراتيجي لالتحاد األ آإطار تنمية أفريقيا

الجتماعية واالقتصادية في بلدان لتحقيق التنمية ا
وتهدف هذه الشراآة إلى معالجة التحديات . فريقياأ

الخطيرة التي تواجهها القارة وهي الفقر، قضايا 
فريقيا وإلى تعزيز والتهميش الدولي ألالتنمية، 

ن في التعاون بين بلدان المنطقة ومع الشرآاء الدوليي
الزراعة واألمن الغذائي؛ : ستة مجاالت مواضيعية

تعاون ر المناخ وإدارة الموارد الطبيعية؛ التغّي
اإلدارة  والبنية األساسية؛ التنمية البشرية؛ اإلقليمي

االقتصادية وإدارة الشرآات؛ والقضايا المشترآة 
بين عدة قطاعات آالقضايا المتعلقة بالجنسين، وبناء 

. 39لوجيا المعلومات واالتصاالتالقدرات، وتكنو
الجماعة االقتصادية لدول غرب بدورها وضعت 

 استراتيجية وبرنامج عمل إقليميين يهدفان أفريقيا
يق النمو والحد من إلى تعزيز التكامل اإلقليمي لتحق

  .40فريقياالفقر في غرب أ
وفي آسيا ومنطقة المحيط الهادئ أدى تنسيق 

األهداف اإلنمائية األنشطة اإلقليمية إلى إدراج 
لأللفية والمناقشات المتعلقة بخطة التنمية لما بعد 

                               ّ    على جدول األعمال السياسي آما تبي ن 2015عام 
اللجنة االقتصادية واالجتماعية الشراآة الثالثية بين 

 بنك التنمية اآلسيوي وآلسيا والمحيط الهادئ
ووضعت مشاريع  وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

عدة لتعزيز القدرات الوطنية في مجاالت إقليمية 
صياغة اإلستراتيجيات التنموية وتنفيذها ورصدها 

اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا آمشروع 
 الذي 41والمحيط الهادئ واللجنة االقتصادية ألوروبا

. يهدف إلى دعم تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية
في عام  جنوب شرق آسيا ووضعت رابطة أمم

 جنوب شرق آسيا  خارطة طريق رابطة أمم2011

تهدف إلى و 42لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية
تيسير التعاون على صعيد آل قطاع وبين مختلف 

تساعد  لاتحاد دول جنوب شرق آسياالقطاعات في 
في تسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق األهداف 

وحددت رابطة جنوب آسيا   .اإلنمائية لأللفية
 من )2012-2007(                ً          ون اإلقليمي أهدافا  إنمائية للتعا

المتوقع أن تحفز الدول األعضاء على بذل جهود 
إنمائية حثيثة وتساعدها على تعزيز التعاون 

                       ً         وفي المنطقة العربية أيضا  تعاونت . 43اإلقليمي
جامعة الدول العربية بشكل وثيق مع اإلسكوا إلعداد 

  .اإلنمائية لأللفيةالتقارير اإلقليمية المتعلقة باألهداف 
  
   العامة الوطنيةعلى السياساتتأثير الخطة  -2

يمكن تحليل تأثير األهداف اإلنمائية لأللفية على 
الصعيد الوطني من خالل دراسة تأثيرها على عملية 
تخطيط السياسات، وتحديد االلتزامات المتعلقة 

فقد أدرج . بالميزانية، ومبادرات التنفيذ ذات الصلة
لبلدان األهداف اإلنمائية لأللفية في عدد من ا

المناقشات السياسية الوطنية، ال بل في االستراتيجيات 
والخطط اإلنمائية الوطنية آالخطط اإلنمائية الخمسية 

وتقوم . 44أو العشرية واستراتيجيات التنمية الوطنية
البلدان بتكييف األهداف اإلنمائية لأللفية مع الظروف 

ً                      لك مثال  تكييف اإلطار اإلنمائي السائدة فيها ويشمل ذ      
ففي . مع األولويات والميزانيات الخاصة بكل بلد

ً                            بعض البلدان آتايلند مثال  لم تطرح  الغايات العالمية                        
وفي .                   ً            ا وضع البلد أهدافا  أآثر طموحاأي تحديات لذ

بلدان أخرى لم يكن من الواضح آيفية تكييف الغايات 
وطني ولم تتوفر العالمية لتنفيذها على الصعيد ال

وفي حاالت أخرى، آما . القدرات الكافية للقيام بذلك
هو الحال في بابوا غينيا الجديدة، عمدت البلدان إلى 

أقل من الغايات (إعادة تحديد الغايات الوطنية 
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بعد أن أخذت في االعتبار أوجه القصور ) العالمية
 . والقيود التي تعيق تحقيق األهداف اإلنمائية

 المزيد من األمثلة عن )لملحق الرابعا(ويعرض 
ويتبين التزام الحكومات . بلدان مختلفة في العالم

بتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية من خالل الطريقة 
التي تتعامل فيها البلدان مع آلفة تحقيق األهداف 
اإلنمائية لأللفية، وتحديد أولوياتها المتعلقة بالنفقات 

مائية لأللفية من حيث بما يتسق مع األهداف اإلن
  ).9 الجدول(توزيع النفقات العامة بين القطاعات 

ويبين نمط النفقات العامة على الصعيد الوطني   
في مجموعة مختارة من المناطق أن اهتمام 
الحكومات بقطاع الصحة متقاوت بين بلدان آسيا 

ً مثال 45ومنطقة المحيط الهادئ    فبعض البلدان .    
ضمن أولوياتها عند صحة للم تضع النفقات على ا

. 2009 و2000توزيع الموارد  العامة بين عامي 
 تراوح نصيب الفرد من اإلنفاق 2009ففي عام 

الحكومي على الصحة في المنطقة من حيث معدالت 
 7     ً      دوالرا  في 34مماثل القوة الشرائية  بين صفر و

 بلدان أخرى، أي 5     ً      دوالرا  في 60 و35بلدان، وبين 
ستوى مماثل القوة الشرائية الذي آان أقل من م

 60توصي به منظمة الصحة العالمية والبالغ 
وقد يكون هذا اإلنفاق غير الكافي من .     ً دوالرا 

األسباب الرئيسية التي أدت إلى تأخر المنطقة في 
. تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية المتصلة بالصحة

 46فريقياأوفي منطقة الشرق األوسط وشمال 
نفقات على الصحة العامة بالنسبة المئوية ارتفعت ال

 في المائة في 46من مجموع النفقات الصحية من 
ومع . 2010 في المائة في عام 50 إلى 1995عام 

أن إجمالي اإلنفاق العام على التعليم بالنسبة المئوية 
 19.8من نفقات الحكومة في المنطقة قد انخفض من 

مائة في عام  في ال16 إلى 2006في المائة في عام 

، ال يزال ضمن المستويات الموصى بها التي 2008
  . في المائة20 و15تتراوح بين 

 هامتان في ناوتخطيط الموارد وتوزيعها عمليت  
تنفيذ األهداف اإلنمائية لأللفية على الصعيدين 

وتختار الحكومات اعتماد آلية . الوطني والمحلي
ة على تنفيذ على صعيد اإلدارات المحلية، أو آلي

. صعيد المجتمع المحلي أو أن تجمع بين اآلليتين
ويقضي نهج الحكم المحلي بأن تتولى البلديات اتخاذ 

ستثمارات وتوفير الخدمات القرارات المتعلقة باال
ويتطلب هذا النهج تحقيق التوازن . هذه المهاموتنفيذ 

بين الرقابة المرآزية واالستقاللية المحلية بما 
ويمكن . 47لمحلية وجودة الخدماتيضمن المساءلة ا

أن يؤدى اعتماد برامج على مستوى المجتمع 
          ً      ً                        المحلي دورا  حيويا   في الوصول إلى الفئات 

واستخدم نهج الحكم المحلي . المستهدفة من السكان
للمرة األولى خالل العقد الماضي  في النيجر في 

فهذا البلد يشهد . محاولة للحد من سوء التغذية الحاد
ات سوء تغذية مفرطة بسبب الجفاف، مستوي

وأزمات الغذاء المتكررة، وسوء ممارسات التغذية، 
. وعدم آفاية فرص الوصول إلى الخدمات الصحية

وقدم العالج لألطفال الذين يعانون من سوء التغذية 
الحاد في المنزل من خالل تزويدهم بالغذاء العالجي 

ة سوء فارتفع عدد مرافق معالج. الجاهز لالستهالك
 941 إلى 2005     ً          مرفقا  في عام 75التغذية الحاد من 

بالرغم من التقدم المحرز في و. 2007    ً         مرفقا  في عام 
 العالج الفعال لألطفال الذي يعانون من سوء متقدي

التغذية الحاد في النيجر، ال يزال معدل انتشار سوء 
ويكمن التحدي في توعية .                    ً التغذية الحاد مرتفعا 

األمهات حول الممارسات الوقائية األهل والسيما 
آالرضاعة الطبيعية والتغذية التكميلية لتحسين 

  .48الحالة الغذائية العامة لألطفال
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  توزيع النفقات العامة بين القطاعات  -9الجدول 
البلدان النامية (منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ 

 2010 09-2005 04-2000 99-1995 94-1990  )فقط

   12.11   )سبة المئوية من الناتج المحلي اإلجماليبالن(النفقات 

  النفقات على الصحة العامة
  )بالنسبة المئوية من نفقات الحكومة(

  8.91   

  النفقات على الصحة العامة
  )بالنسبة المئوية من مجموع النفقات الصحية(

 44.60 39 46.40 53 

  اإلنفاق العام على التعليم
  )ات الحكومةبالنسبة المئوية من نفق(

 14.11 16.26 16.55  

  مدفوعات الفوائد
  )بالنسبة المئوية من نفقات الحكومة(

  9.12 6.91 6.70 

  النفقات العسكرية
  )بالنسبة المئوية من نفقات الحكومة المرآزية(

  18 13.85  

       

  آسيا الوسطى وأوروبا
 2010 09-2005 04-2000 99-1995 94-1990  )البلدان النامية فقط(

 28.81 25.55    )بالنسبة المئوية من الناتج المحلي اإلجمالي(النفقات 

  النفقات على الصحة العامة
  )بالنسبة المئوية من نفقات الحكومة(

  11.15 10.63 9.79 

  النفقات على الصحة العامة
  )بالنسبة المئوية من مجموع النفقات الصحية(

 67 62 64 65 

  تعليماإلنفاق العام على ال
  )بالنسبة المئوية من نفقات الحكومة(

  15.40 14.09  

  مدفوعات الفوائد
  )بالنسبة المئوية من نفقات الحكومة(

  5.18 2.43 3.05 

  النفقات العسكرية
  )بالنسبة المئوية من نفقات الحكومة المرآزية(

   13.19 11.17 

البلدان (أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 
 2010 09-2005 04-2000 99-1995 94-1990  )ية فقطالنام

   21.16 18.89 22.68 )بالنسبة المئوية من الناتج المحلي اإلجمالي(النفقات 

  النفقات على الصحة العامة
  )بالنسبة المئوية من نفقات الحكومة(

 9.18 8.98   

  النفقات على الصحة العامة
  )يةبالنسبة المئوية من مجموع النفقات الصح(

 48.40 48.80 48.20 50 

  اإلنفاق العام على التعليم
  )بالنسبة المئوية من نفقات الحكومة(

 15.71 14.63   

  مدفوعات الفوائد
  )بالنسبة المئوية من نفقات الحكومة(

  13.40 10.29 8.09 

  النفقات العسكرية
  )بالنسبة المئوية من نفقات الحكومة المرآزية(

5 6.78 7.17   
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 2010 09-2005 04-2000 99-1995 94-1990  الدول الصغيرة في منطقة البحر الكاريبي

  27.65 25.11   )بالنسبة المئوية من الناتج المحلي اإلجمالي(النفقات 

  النفقات على الصحة العامة
  )بالنسبة المئوية من نفقات الحكومة(

  7.68 8.32  

  النفقات على الصحة العامة
  )مئوية من مجموع النفقات الصحيةبالنسبة ال(

 53 53 54 57 

  اإلنفاق العام على التعليم
  )بالنسبة المئوية من نفقات الحكومة(

 13.10 11.42 8.76 11.48 

  مدفوعات الفوائد
  )بالنسبة المئوية من نفقات الحكومة(

21.64 19.68 23.91 23.33 31.43 

  النفقات العسكرية
  )الحكومة المرآزيةبالنسبة المئوية من نفقات (

     

       

  الشرق األوسط وشمال أفريقيا
 2010 09-2005 04-2000 99-1995 94-1990  )البلدان النامية فقط(

  26.56    )بالنسبة المئوية من الناتج المحلي اإلجمالي(النفقات 

  النفقات على الصحة العامة
  )بالنسبة المئوية من نفقات الحكومة(

   8.55  

  ات على الصحة العامةالنفق
  )بالنسبة المئوية من مجموع النفقات الصحية(

 46 45.60 50 50 

  اإلنفاق العام على التعليم
  )بالنسبة المئوية من نفقات الحكومة(

   19.24  

  مدفوعات الفوائد
  )بالنسبة المئوية من نفقات الحكومة(

  11.33 7.41  

  النفقات العسكرية
  )قات الحكومة المرآزيةبالنسبة المئوية من نف(

  12.71 12.19  

 2010 09-2005 04-2000 99-1995 94-1990 )البلدان النامية فقط(أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى  

  23.15 22.95   )بالنسبة المئوية من الناتج المحلي اإلجمالي(النفقات 

  النفقات على الصحة العامة
  )بالنسبة المئوية من نفقات الحكومة(

  9.83 10.52  

  النفقات على الصحة العامة
  )بالنسبة المئوية من مجموع النفقات الصحية(

 38 39 42 45 

  اإلنفاق العام على التعليم
  )بالنسبة المئوية من نفقات الحكومة(

   18.85  

  مدفوعات الفوائد
  )بالنسبة المئوية من نفقات الحكومة(

     

  النفقات العسكرية
  )ة من نفقات الحكومة المرآزيةبالنسبة المئوي(

     

  . 2012August 22 accessed on  /org.worldbank.data://httpWDI database :المصدر
  المجموعات اإلقليمية إلى تصنيف وتستند . الخانات الفارغة إلى عدم توفر البياناتتشير و خالل الفترة المرجعية، لمتوسطاتاألرقام هي ا: مالحظة

  .يالبنك الدول
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 برامج السياسات العامة المحددة التي وتساهم  
تربط بين التحويالت المالية أو العينية وبين عمل 
األهل وتعليم األطفال وصحتهم معالجة حاالت الفقر 

ة لويقدم الكثير من البلدان أمث. المؤقتة أو المزمنة
آبرامج الغذاء مقابل العمل : ناجحة في هذا المجال
ليم في بنغالديش؛ والممارسات والغذاء مقابل التع

التي تقضي بتوفير التعليم األساسي المجاني وتقديم 
وجبات الطعام في المدرسة في بوتان؛ وتوفير الدعم 
للقابالت لضمان والدات مأمونة في قطاع الصحة 

لكل منطقة منتج "العامة في آمبوديا؛ وبرنامج 
ئية في تايلند لتشجيع إنتاج المنتجات االستوا" يميزها

  . 49في القرى آمصدر إضافي للدخل
ى إزالة وتشير األدلة إلى أن البلدان التي ترآز عل  

   أآبر في تحقيق أوجه التفاوت أحرزت تقدمًا
مثًال أدى برنامج المنح . األهداف اإلنمائية لأللفية
وبرنامج  )Bolsa Familia(األسرية في البرازيل 

)Oportunidades(فؤ  الذي يهدف إلى ضمان تكا
الفرص إلى الحد من الفقر وتحسين الظروف 

وفي األردن ساهمت مبادرات . 50الصحية والتعليم
تشجيع الصناعات القائمة على المعرفة وسياسة 
توفير التعليم للجميع التي أولت المناطق الريفية 
      ً     ً                              اهتماما  خاصا ، في زيادة صافي معدل االلتحاق 

 على حد سواء بالتعليم االبتدائي بين الفتيات والفتيان
 1990 في المائة بين عامي 98 إلى 87من 
سري النكا استقاللها ومنذ أن نالت . 200951و

استمرت الحكومات المتوالية في تنفيذ سياسة الرعاية 
الصحية األولية ال سيما تقديم الرعاية الصحية 
لألمهات واألطفال في المناطق الريفية فحققت بذلك 

داف اإلنمائية لأللفية أفضل مؤشر بين مؤشرات األه
. 52المتعلقة بصحة األمهات واألطفال جنوب آسيا

لحكومة برنامج إصالح شامل وفي غانا، أطلقت ا

المياه في أوائل تسعينات القرن العشرين الذي لقطاع 
هدف إلى توفير إمدادات المياه في القرى وأدى إلى 
تقليص الفوارق بين المناطق الحضرية والريفية في 

  .53وصول إلى مصادر محسنة للمياهمجال ال
ن استخالص ثالثة دروس عامة من مكوي  

أوًال، إذا شملت السياسات . هذه التجارب الناجحة
اإلنمائية الفئات األشد حرمانًا وتهميشًا يمكن للبلدان 
تقليص الفوارق بين السكان ورفع مستوى تحقيق 

 ثانيًا، االلتزام السياسي. األهداف اإلنمائية لأللفية
للبلدان شرط أساسي لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية 
آما بّينت تجارب سري النكا، البرازيل، المكسيك، 

ثالثًا، قد يؤدي النهج الذي يقوم على . واألردن
المجتمع المحلي دورًا أساسيًا في الوصول إلى أشد 
السكان حرمانًا حتى وإن آان المطلوب تحقيق تقدم 

  . نيجيريا المذآورة أعالهأآبر آما بّينت تجربة
  
تأثير الخطة على رصد السياسات العامة  -3

  وتقييمها
يتيح رصد التقدم المحرز تحديد المجاالت التي ال بد 
                                   ً     ً         من أن توليها السياسات العامة اهتماما  خاصا  وشرائح 

ويتطلب .                  ً                    السكان األآثر تأثرا  بعدم تحقيق الغايات
 السياسات رصد التقدم المحرز لدعم عملية إعداد

 ترآيز النظم )1(: القائمة على األدلة وتنفيذها
االحصائية وواضعي السياسات على مجموعة متفق 
عليها من المؤشرات األآثر مالئمة الحتياجات 

 إنشاء نظم مالئمة لجمع بيانات )2(المناطق والبلدان؛ 
 تطبيق نماذج )3(موثوقة في الوقت المناسب؛ 
 المسائل العامة وقواعد تصنيف موجزة لتحديد

 نشر )4(المتعلقة بالسياسات الوطنية واإلقليمية؛ و
تحليل البيانات بطريقة تتيح استخدامها التخاذ 

  .54قرارات السياسات
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  2012مستويات االختالف في نقاط البيانات الوطنية والعالمية المتوفرة في منطقة اإلسكوا حسب األهداف،   -9الشكل 

 
 .ESCWA, 2012c: المصدر
  . شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدةالمصادر العالمية مستمدة من قاعدة بيانات: مالحظة

  
ولكن المشاآل التي يواجهها الكثير من البلدان   

النامية في العالم هي ضعف القدرات اإلحصائية 
وندرة الموارد الالزمة لجمع الموارد وتصنيفها 

ولكن التجارب خالل . وتدني المهارات الفنية
السنوات األخيرة أثبتت أن اعتماد البلدان إلطار 
األهداف اإلنمائية لأللفية أدى إلى زيادة التزام 
الحكومات الوطنية والشرآاء الدوليين في التنمية 

 فازدادت قدرة  سياسات تستند إلى األدلةبوضع
 وبشكل عام، .البلدان على إصدار البيانات ونشرها

فيها البيانات لعدد آبير إزداد عدد البلدان التي تتوفر 
 22     ً    مؤشرا  و16بين (من مجموعات المؤشرات 

 في عام 84 إلى 2003من صفر في عام )     ً مؤشرا 
  . 201155  في عام101 وإلى 2006

وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تختلف   
القدرات اإلحصائية اختالفا آبيرًا بين البلدان 

ارنة وعند مق. ولكنها تحسنت إجماًال بشكل ملحوظ

 2004نوفمبر /البيانات المتاحة في تشرين الثاني
 18 على صعيد 2010أغسطس / آب18وفي 

مؤشرًا من مؤشرات األهداف اإلنمائية لأللفية، 
يتبين أن آل الدول األعضاء في اللجنة االقتصادية 
واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ باستثناء دولة 

  يتوفر واحدة ارتفع فيها عدد المؤشرات التي 
عنها الحد األدنى من البيانات المطلوبة لرصد 

   وفي عدة بلدان ارتفع هذا ،التقدم المحرز
  وقد عملت  . 56العدد بأآثر من الضعف

اللجنة بفعالية في المنطقة فقدمت الدعم الالزم 
ومن المبادرات . للبلدان لزيادة قدرتها اإلحصائية

  مية التي اتخذتها تشمل البرامج اإلقليمية الرا
إلى تحسين اإلحصاءات االقتصادية، واإلحصاءات 
  المتعلقة بالنوع االجتماعي، واإلحصاءات 

الجتماعية، والسجل المدني، االسكانية و
  .57واإلحصاءات الحيوية
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بدورها، قامت اإلسكوا برصد مدى توفر البيانات   
لأللفية لتقييم القدرات عن األهداف اإلنمائية 

وتبين نتائج هذا . 2008عام اإلحصائية الوطنية منذ 
 في المائة في معدل توفر 17 بنسبة  ًا التقييم تحسن

 في بلدان المنطقة مؤشرات األهداف اإلنمائية لأللفية
                       ّ           ، مما يشير إلى إحراز تقد م آبير في 2008منذ عام 

جمع البيانات ونشرها على الصعيد الوطني بهدف 
                 ً  وأجرت اإلسكوا مؤخرا  .  58رصد هذه األهداف

  ً                                      يما  لقدرة البلدان األعضاء فيها على إصدار تقي
. البيانات في المجاالت المتعلقة بالسياسة العامة

ويبين تقييم  مستوى االتساق بين البيانات الوطنية 
 ضعف 2012الدولية حسب األهداف في عام و

القدرات الوطنية على إصدار إحصاءات عالية 
عامة  لرصد المجاالت المختلفة للسياسات ال59الجودة

والمتعلقة بالفقر،  وتوفير فرص العمل، ومحو 
األمية، وتحسين صحة األمهات، وتوفير المياه، 
ومكافحة السل، وتحسين المستوى المعيشي لسكان 

. 9 األحياء الفقيرة، على النحو المبين في الشكل
                 ً                               وتنفذ اإلسكوا حاليا  خطة إقليمية لبناء القدرات في 

مع الوآاالت هذه المجاالت وذلك بالتعاون 
  .المتخصصة

وفي أفريقيا، طرح رصد األهداف اإلنمائية   
فعملت .                              ً      ً لأللفية على الصعيد الوطني تحديا  آبيرا 

اللجنة االقتصادية ألفريقيا، ومفوضية االتحاد 
األفريقي، ومصرف التنمية األفريقي على إعداد 
برامج لمواجهة هذا التحدي بصورة مباشرة، 

وتشمل . ية للبلدان األفريقيةوتحسين القدرة اإلحصائ
الندوة األفريقية للتنمية اإلحصائية، : هذه البرامج

تتناول التعدادات والسجل المدني وهي إطار دعوة 
المدني واإلحصاءات الحيوية؛ والميثاق األفريقي 
                       ً                لإلحصاءات الذي يوفر إطارا  لتنسيق األنشطة 

استراتيجية مواءمة اإلحصائية في القارة؛ و
التي توفر توجيهات متعلقة أفريقيا في ت اإلحصاءا

  .فريقياأعملية مواءمة اإلحصاءات في ب
وفي أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي،   

تعمل اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة 
البحر الكاريبي ضمن إطار البرنامج اإلحصائي 
لألهداف اإلنمائية لأللفية والمؤتمر اإلحصائي 

مريكتين، على زيادة توفر البيانات اإلحصائية لأل
الموثوقة وذات النوعية الجيدة لرصد التقدم المحرز 
  .في تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية في بلدان المنطقة

وتعمل اللجنة االقتصادية ألفريقيا، واللجنة   
االقتصادية ألوروبا، واللجنة االقتصادية ألمريكا 

 الكاريبي، واللجنة الالتينية ومنطقة البحر
االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ، 
ة واإلسكوا على تنفيذ مشروع حساب األمم المتحد

زيز القدرات اإلحصائية والمؤسسية عت"للتنمية بشأن 
لرصد األهداف اإلنمائية لأللفية عن طريق التعاون 

يهدف ".  وتبادل المعارف على المستوى األقاليمي
إلى توفير المزيد من البيانات الحديثة المشروع 

والقابلة للمقارنة على الصعيدين الوطني والعالمي، 
ودعم القدرات اإلحصائية والتنسيق بين المؤسسات 
لتحفيز وضع مؤشرات األهداف اإلنمائية لأللفية، 
وتقليص االختالف بين البيانات المتوفرة من 

عزيز المصادر الوطنية واإلقليمية والعالمية، وت
ويوفر . الشبكات اإلقليمية لألهداف اإلنمائية لأللفية

ً     ً             هذا المشروع المشترك مثاال  جيدا  عن التعاون                         
الوثيق فيما بين اللجان اإلقليمية لتيسير تنفيذ خطة 

  .األهداف اإلنمائية لأللفية
فاستخدام . تحديات ال تزال مطروحةهناك ولكن   

ى بيانات مسوح األسر المعيشية للحصول عل
معلومات عن المؤشرات مثل نسبة السكان الذين 
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 دوالر أمريكي في اليوم أو 1.25يعيشون بأقل من 
نسبة األطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من 
نقص الوزن، يطرح بعض القيود التي تحول دون 

كل شنات المحدثة في الوقت المناسب وبتوفير البيا
ت المتوفرة ويعيق العدد المحدود للمالحظا. متواتر

  عملية تقييم التقدم المحرز وتحديد آثاره المتوقعة 
ال سيما في مجاالت الحد من الفقر، وخفض معدالت 

     ُ       وغالبا  ما ال . وفيات األطفال ووفيات األمهات
يجري تصنيف البيانات بطريقة مناسبة تتيح تحديد 
أوجه التفاوت بين مختلف المناطق الجغرافية في بلد 

وتؤآد هذه . تلف شرائح السكانمعين أو بين مخ
التحديات ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى 
تطوير القدرات اإلحصائية للكثير من البلدان النامية 
لدعم واضعي السياسات وتمكين المواطنين من 
مساءلة الحكومات والمؤسسات من حيث الخدمات 

  .التي تقدمها واإلنجازات التي تحققها
معلومات واالتصاالت أن ويمكن لتكنولوجيا ال  

تكون وسيلة هامة لتعزيز تقديم الخدمات وتيسير 
وتؤدي تكنولوجيا . وصول المواطنين إليها

المعلومات واالتصاالت من خالل بناء القدرات 
الوطنية وتحسين سبل الوصول إلى المعلومات 
وإتاحة االتصاالت السيما في البلدان النامية، دورًا 

ى الفقر المدقع، ومكافحة رئيسيًا في القضاء عل
األمراض الخطيرة، وتعميم التعليم االبتدائي 
للجميع، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين 

ويساعد استخدام تطبيقات تكنولوجيا . المرأة
المعلومات واالتصاالت والخدمات اإللكترونية 

مثل الحكومة اإللكترونية، والتجارة اإللكترونية، (
روني، والتوظيف اإللكتروني، والتعليم اإللكت

على إحراز التقدم في ) والصحة اإللكترونية
المجاالت الرئيسة ذات األولوية على الصعيدين 

. آالصحة والتعليم والعمل والحكمالعالمي والوطني 
   60وفي هذا السياق، شددت خطة عمل جنيف

التي اعتمدها مؤتمر القمة العالمي لمجتمع 
م تطبيقات تكنولوجيا المعلومات على أن استخدا

في ) الخدمات اإللكترونية(المعلومات واالتصاالت 
توفير الخدمات التقليدية يدعم تحقيق التنمية 

تحسين آفاءة ستدامة ويعود بفوائد متعددة مثل الم
الخدمات، وتقليص الوقت الالزم إلتمام العمليات، 
وتشجيع مشارآة المواطنين وإشراآهم في الحكم، 

فية، وتيسير الوصول إلى الخدمات وزيادة الشفا
  .الحكومية والمعلومات

  
  

الدروس المستفادة والمالحظات   -واو
  الختامية

  
لم يختلف التقدم المحرز في تحقيق األهداف   

اإلنمائية لأللفية بين األهداف والغايات والمؤشرات 
فقط إنما على صعيد المناطق اإلقليمية ودون 

لف فئات سكان البلد اإلقليمية والبلدان وبين مخت
وبالتالي يجب أال تغفل الجهود الرامية إلى . الواحد

تسريع وتيرة تنفيذ األهداف قبل الموعد النهائي 
 الدول التي لم تحقق بعد هذه 2015المحدد بعام 

ً                              وبدال  من الترآيز على تنفيذ األهداف . األهداف    
اإلنمائية لأللفية على المستوى الكلي ال بد من أن 

                       ً             لفئات السكانية األشد ضعفا  صلب اهتمام تشكل ا
اف السياسات والبرامج الرامية إلى تنفيذ األهد

 الفوارق بين السكان صاإلنمائية لأللفية لتقلي
  ويجب اإلستفادة من . وتسريع وتيرة التقدم

  هذا االستنتاج عند إعداد خطة التنمية لما بعد 
  .2015عام 
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ية لأللفية وساهمت عملية تنفيذ األهداف اإلنمائ  
في تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي تؤديه 
األبعاد اإلقليمية للتنمية وشجعت نمو مبادرات 
التكامل اإلقليمي ومختلف أشكال التعاون بين بلدان 

واعتمدت األهداف اإلنمائية . المنطقة الواحدة
          ً                                لأللفية أيضا  في السياقات الوطنية فأثرت على 

 التزامات الميزانية عملية وضع السياسات وعلى
  وعمد الكثير من البلدان . ومبادرات التنفيذ

في جميع أنحاء العالم بتكييف إطار األهداف 
  اإلنمائية لأللفية مع األولويات والميزانيات 

  . الوطنية المحددة
وفي مجال تنفيذ السياسات العامة أثبتت التجارب   

ليات أهمية النهج القائمة على الحكومات المحلية واآل
القائمة على المجتمع المحلي والبرامج المحددة 

ولكل نهج، تحديات تعيق تطبيقه  . األهداف
وتجارب ناجحة تثبت أهميته لذا ما من نهج واحد 

وتشير األدلة الوطنية . يمكن اعتماده في آل الحاالت
واإلقليمية بشكل عام إلى أن إطار األهداف اإلنمائية 

لتزام السياسي ورفع لأللفية ساهم في زيادة اال

مستوى الوعي العام حول أهمية القضاء على أوجه 
ووفر هذا اإلطار المعايير الالزمة لتقييم . الحرمان

التقدم المحرز، وساهم في حشد الجهود والموارد 
  .حول قضية مشترآة

    ً                                    أخيرا ، يقدم إطار األهداف اإلنمائية لأللفية   
وسة لغايات الملممجموعة محددة من األهداف وا

 فيبين بالتالي ضرورة توفر البيانات              ً والمحددة زمنيا 
وفي معظم . وإإلحصاءات لتقييم التقدم المحرز

الحاالت، ارتفعت البيانات المتوفرة لرصد األهداف 
اإلنمائية لأللفية وأصبحت أنشطة بناء القدرات 

          ً  وازداد أيضا  . ن األولوياتاإلحصائية من ضم
الوطنية والدولية، ق بين النظم اإلحصائية يالتنس

ولكن . واستخدام البيانات في عمليات اتخاذ القرار
القدرة على توفير البيانات اإلحصائية لرصد التقدم 
  المحرز لم تكن آافية في الكثير من البلدان، 
وال بد من بذل جهود حثيثة في هذا المجال على 

وهذه الدروس المستفادة بغاية . جميع المستويات
 2015ة خطة التنمية لما بعد عام األهمية لصياغ

  .وتنفيذها ورصدها
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قضايا ذات أولوية في التنمية اإلقليمية      ً ثالثا 
  2015لما بعد عام 

  
  

  مقدمة  -ألف
  

رآزت األدبيات التي تناولت قضية التنمية منذ 
ولم .  على األهداف اإلنمائية لأللفية2000عام 

تستكمل هذه األدبيات ما آتب عن التنمية في 
فالموضوع اإلنمائي . مرحلة ما بعد الحرب

لذي تناولته الدراسات التي وضعت األساسي ا
خالل العقود الخمسة األولى التي تلت الحرب 

أما . العالمية الثانية آان موضوع ثروات الشعوب
أدبيات األهداف اإلنمائية لأللفية، فرآزت أآثر 

فما عاد مفهوم . على الفقر المطلق لدى األفراد
التنمية يرآز على ترآيبة االقتصادات الوطنية 

  . اتها، بل أصبح يعنى برفاه األفرادودينامي
وآانت البلدان الفقيرة تطمح إلى تحقيق نمو   

سريع خالل ما عرف بعقود األمم المتحدة 
اإلنمائية التي امتدت من الستينات إلى التسعينات 
لتضييق الفجوة في مستوى المعيشة بينها وبين 

ورآز الخطاب اإلنمائي في . البلدان الصناعية
أما . على إيجاد القوة الدافعة للتنميةتلك الفترة 

إطار األهداف اإلنمائية لأللفية فرآز على الحد 
من الفقر وتحقيق التنمية البشرية، دون أن يقترح 
لتحقيق هذين الهدفين أي خيارات في السياسة 

لطويل األجل العامة لتحقيق النمو االقتصادي ا
  .على المستوى الوطني

  
  

ات آل منطقة ويحدد هذا الفصل أولوي  
  :باالستناد إلى المعلومات التالية

األولويات والهواجس التي جرى التعبير   )أ(
عنها في اجتماعات اللجان اإلقليمية 
والتقارير التي أصدرتها في موضوع خطة 

  ؛2015التنمية لما بعد عام 
مباحثات فريق عمل منظومة األمم المتحدة   )ب(

  ؛2015حول خطة التنمية لما بعد عام 
       ً               وتحديدا  تقرير األمين 20+نتائج مؤتمر ريو  )ج(

  .العام لألمم المتحدة
ويتناول القسم التالي الظروف االجتماعية   

واالقتصادية والسياسية التي ينبغي أخذها في 
، 2015االعتبار في خطة التنمية لما بعد عام 

ويرآز على العناصر األساسية التي تم التوصل 
  . شاورات والتحليالتإليها إثر العديد من الم

                            ً               ثم يحدد أولويات المناطق مبينا  أوجه التشابه 
ّ                    واالختالف، في حين يلخ ص القسم األخير أبرز                    

  .ما جاء في هذا الفصل
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الظروف التي ينبغي األخذ بها في   -باء
  2015خطة التنمية لما بعد عام 

  
ر الظروف العالمية االجتماعة واالقتصادية   ّ تغي  -1

  2015للتنمية في عالم ما بعد عام والسياسية 
  االقتصاد السياسي للتنمية )أ(

يجري  2015وضع خطة للتنمية لما بعد عام   
                  ً                      في ظروف تختلف آثيرا  عن الظروف التي آانت 
سائدة في التسعينات، عندما جرى التفاوض على 

ومن أبرز أوجه . األهداف اإلنمائية لأللفية
ة اللذين االختالف ضعف عنصري التفاؤل والني

وتوضع الخطة . آانا من عناصر القوة في الماضي
                     ّ                         الجديدة اليوم إزاء تحد يات عالمية ناشئة، أهمها 
    ّ                                ّ              التغي ر في الديناميات السكانية، والتغي ر في العالقات 
االقتصادية السياسية بين بلدان الشمال وبلدان 
الجنوب، وعدم االستقرار في أسواق الغذاء والمال 

ب العدالة االجتماعية والحقوق العالمية، ومطل
والحريات، وتزايد الحذر والقلق من النزاعات 
وانعدام األمن،  وهواجس عدم المساواة داخل البلد 
الواحد وبين البلدان، وقضايا العمل وتغير المناخ 

  . ومختلف أشكال التدهور البيئي
وقد ورد في الفصل األول أن التغير في   

ب دمج جميع الخصائص الديناميات السكانية يتطل
الديمغرافية في المناطق ضمن أولويات الخطة 

وتشير تقديرات األمم المتحدة إلى أن عدد . الجديدة
 مليار نسمة بين 2.3سكان العامل سيزداد حوالى 

 مليار 9.3 ليصبح المجموع 2050 و2011عامي 
وعلى خطة التنمية الجديدة أن تأخذ باآلثار . 1نسمة

يات السكانية على اإلنتاج االقتصادي المحتملة للدينام
العالمي، وحرآة الهجرة، وحرآة رؤوس األموال، 

وعلى المناطق أن تضع سياسات . وحتى األمن

لمعالجة آثار ازدياد عدد الشباب العاطلين عن العمل 
ويجب التنبه إلى ازدياد . وتلبية احتياجات المسنين

بين عدد النازحين داخل البلد الواحد والمهاجرين 
البلدان والالجئين، وإلى اآلثار الناتجة من ازدياد 
  التوسع العمراني، سواء على المستوى العالمي 

  .أم في عدد من المناطق
ومن التغيرات األخرى في الظروف العالمية   

تعاظم دور بعض بلدان الجنوب على الساحة 
وقد .                                  ً       الدولية، آالبرازيل، والهند، وخصوصا  الصين

ر توزيع القوى في العالقات الدولية  ّ           غي ر هذا الدو
ً       ً                         وسيكون عامال  أساسيا  في وضع خطة التنمية لما            

أما مجموعة العشرين التي أنشأها . 2015بعد عام 
وزراء المالية وحكام المصارف  1999في عام 

                                           ً  المرآزية في البلدان األعضاء فيها فبدأت تدريجا  
م تضطلع بالدور الريادي في إدارة االقتصاد والنظا

وهذا التحول في القوة االقتصادية . المالي العالمي
العالمية برز من خالل ازدياد حقوق التصويت 
الممنوحة للصين والهند في البنك الدولي في 

ومن غير . 2010االجتماع الذي عقد في ربيع عام 
الواضح حتى اآلن ما إذا آان هذا التحول سيسهل 

 الفوائد عملية اعتماد خطة جديدة تعود بمزيد من
ومن المواضيع األساسية التي . على البلدان النامية

يجب طرحها عند مناقشة الخطة الجديدة، عدم 
استقرار األسواق العالمية وضرورة إعادة النظر في 
البنيان المالي الدولي، وال سيما إثر األزمة المالية 
العالمية والتقلبات في أسعار السلع األساسية وآثارها 

 مستويات الفقر وإعاقة التقدم في تحقيق على ارتفاع
فالعديد من االقتصادات . األهداف اإلنمائية لأللفية

                   ً                              القوية لم يتعاف آليا  بعد من األزمة، والرآود يعاود 
بعض االقتصادات األوروبية الكبرى، فيؤدي إلى 

وفي . حالة من عدم اليقين في منطقة اليورو
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م يكن التعافي                             ً    الواليات المتحدة األمريكية أيضا ، ل
بالسرعة المتوقعة، وال تزال معدالت البطالة مرتفعة 

                         ّ            وتعاني البلدان النامية بشد ة من نتائج . 2حتى اليوم
  .هذه الظروف على النمو والتنمية

 النضال من ومن التحّوالت السياسية الهامة أيضًا  
أجل الحقوق والحريات والعدالة االجتماعية إثر 

السياسية التي شهدتها التطورات االجتماعية و
فهذه األحداث تلت أحداث .                      ً المنطقة العربية مؤخرا 

مشابهة شهدتها أمريكا الالتينية وأوروبا الشرقية، 
الموجة " بـ كن مناقشتها في إطار ما صار يعرفويم

 وهي نتيجة لتحديات اجتماعية .3"الديمقراطية الثالثة
في واقتصادية آبيرة منها البطالة وعدم المساواة 

وباالستناد إلى . الحصول على الخدمات والفرص
                     ً                         تقرير إقليمي صدر حديثا  عن برنامج األمم المتحدة 
االنمائي، يدعو الصراع الجاري من أجل اإلدماج 
االقتصادي واالجتماعي والسياسي إلى اعتماد 
مسارات إنمائية جديدة تولي المزيد من االهتمام 

الديمقراطي، حكم لقضايا مترابطة متعددة األبعاد آال
  .4والعدالة االجتماعية، والعمل الالئق

  البطالة )ب(
  العمل النمو الخالي من فرص ظاهرةانتشرت  

في أفريقيا، حيث النمو لم يؤد إلى توليد فرص عمل 
وانتشرت هذه الظاهرة . وال إلى ارتفاع في اإلنتاجية

ً             ً  أيضا  وإن بحد أقل في آسيا، وخاصة  الهند، وأيضا                              ً   
 2009 و1991وبين عامي . كا الالتينيةفي أمري

                        ً                   سجلت المنطقة العربية نموا  في فرص العمل بلغ 
 في المائة، وهو من أعلى المعدالت في 3.3   ّ   معد له 

وهذا في ظل ضعف النمو في . المناطق النامية
إنتاجية العمل واالرتفاع المثير للقلق في معدالت 

 40  أن6وترى منظمة العمل الدولية. 5بطالة الشباب
                ً                               في المائة تقريبا  من العمال في العالم ال يكسبون 

ما يكفي للبقاء وأسرهم فوق خط الفقر، أي العيش 
ويجب أن يهدف عنصر .           ً  دوالر يوميا 2على 

التشغيل الذي تتضمنه أي إستراتيجية للتنمية 
                                   ً          المستدامة إلى زيادة اإلنتاجية وتحديدا  في صفوف 

  .                 ً العمال األآثر فقرا 
                ً      ً       ضية التشغيل تحديا  آبيرا  لخطة وستشكل ق  

، وال سيما أن الطريق 2015التنمية لما بعد عام 
المعهودة لالنتقال من الزراعة إلى الصناعة تبدو 

وقد انخفضت حصة .  7وعرة في العديد من البلدان
 في 40الزراعة من القوى العاملة في العالم من 

 في المائة في عام 34 إلى 2000المائة في عام 
ومن نقاط التراجع المئوية الست، لم . 2011

بينما .  نقاط1.7يستوعب قطاع الصناعة أآثر 
وفي .  نقاط مئوية إلى قطاع الخدمات4.3   ّ   تحو لت 

شرق آسيا، انخفضت حصة الزراعة من القوى 
 في المائة، 35.4 في المائة إلى 47.7العاملة من 

 نقطة مئوية مقابل 4.8لكن لم تستفد الصناعة إال من 
وفي المنطقة العربية، . 8 نقاط لقطاع الخدمات7.4

ُ                                     ت سجل أدنى معدالت إنتاجية العمل في بعض 
القطاعات التي تستوعب أآبر األعداد من القوى 

، )بالنسبة المئوية من مجموع القوى العاملة(العاملة 
                                            ً  آقطاع البناء والقطاع الحكومي، مما سيشكل عائقا  

قتصادي الغني     ً                           آبيرا  أمام إستراتيجيات النمو اال
  . 9بفرص العمل

  لفقر وعدم المساواةا  )ج(
تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن عدد الفقراء   

 1.25باستخدام الخط الدولي للفقر، أي العيش على (
سينخفض ليقارب المليار شخص ) دوالر في اليوم

 1990 مليار في عام 1.9 بعد أن آان 2015في عام 
نطقة آسيا وال سيما وقد حققت م).  10الجدول (

الصين التي سجلت أفضل النتائج، أعلى نسبة تقدم 
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ومن المتوقع أن .  في القضاء على الفقر المدقع
تنخفض نسبة األشخاص الذين يعيشون في فقر 

)  دوالر في اليوم1.25أي على أقل من (مطلق 
 في المائة في جنوب آسيا 24 إلى 2015بحلول عام 

.  ا ومنطقة المحيط الهادئ في المائة في شرق آسي8و
. إال أن المنطقة ستظل تأوي العدد األآبر من الفقراء

وفي جنوب آسيا، سيبلغ عدد الذين يعيشون على أقل 
 مليون نسمة، مقابل 419 دوالر في اليوم 1.25من 

.   مليون في شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ159
وفي جنوب أفريقيا وشرقها وغربها ووسطها، 

                                ً       ً  نسبة هذه الفئة من الفقراء انخفاضا  ملحوظا  ستسجل 
 57 في المائة، بعد أن آانت 41 حتى 2015في عام 

وبالرغم من انخفاض .  1990في المائة في عام 
 397معدالت الفقر، سيبلغ العدد المطلق للفقراء 

 مليون 290، مقابل 2015           ً            مليون تقريبا  بحلول عام 
 .  1990في عام 

  
  2015-1990 دوالر، 1.25على ، أي العيش في المناطق على أساس خط الفقرت الفقر تقديرا  -10 الجدول

  )بالنسبة المئوية (الفقراء 
  1990  2005  2008  2015  

  7.7  14.3  16.8  56.2  شرق آسيا والمحيط الهادئ
  ––  13.1  16.3  60.2  من ضمنها الصين 

  0.3  0.5  1.3  1.9  أوروبا وآسيا الوسطى
  5.5  6.5  8.7  12.2  ومنطقة البحر الكاريبيأمريكا الالتينية 

  2.7  2.7  3.5  5.8  الشرق األوسط وشمال أفريقيا
  23.9  36.0  39.4  53.8  جنوب آسيا

  41.2  47.5  52.3  56.5  جنوب وشرق وغرب ووسط أفريقيا
  16.3  22.4  25.0  43.1  المجموع

  ––  25.2  27.7  37.2  المجموع من دون الصين
  

  )*()بالماليين(الفقراء 
  1990  2005  2008  2015  

  159.3  284.4  332.1  926.4  شرق آسيا والمحيط الهادئ
  ––  173.0  211.9  683.2  ومنها الصين 

  1.4  2.2  6.3  8.9  أوروبا وآسيا الوسطى
  33.6  36.8  47.6  53.4  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

  9.7  8.6  10.5  13.0  الشرق األوسط وشمال أفريقيا
  418.7  570.9  598.3  617.3   آسياجنوب

  397.2  386.0  394.9  289.7  جنوب وشرق وغرب ووسط أفريقيا
  1019.9  1289.0  1389.6  1908.6  المجموع

  ––  1116.0  1177.7  1225.4  المجموع من دون الصين

  .World Bank (2012a, Box 1, p.3). Global Monitoring Report. World Bank: Washington DC: المصدر
  .)2005بمعادل القوة الشرائية لعام ( دوالر في اليوم 1.25أقل من (*) 
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.                                    ً التقدم المحقق داخل آل منطقة متفاوتا وجاء   
ففي أمريكا الالتينية على سبيل المثال، سوف تحقق 
المنطقة آكل الهدف المتعلق بالفقر، لكن أآثر بلدانها 

هدف    ً                                      فقرا  ستسجل أقل قدر من التقدم، ولن تحقق ال
أما في منطقة الشرق األوسط .  2015بحلول عام 

، فمعدل انتشار الفقر المدقع 10وشمال أفريقيا
منخفض عامة بالمقارنة مع المناطق األخرى التي 
         ً                                      تضم بلدانا  نامية، ومنها شرق آسيا، ونسبة السكان 
الذين يعيشون في فقر مدقع انخفضت بين عامي 

ج خط  غير أن صعوبة تطبيق نه2008.11 و1990
الفقر في معظم البلدان العربية، تدعو إلى اعتماد 

وفي . 12نهج بديلة ترآز على الفقر المتعدد األبعاد
نسبة مرتفعة من السكان تعيش المنطقة العربية، 

فوق خط الفقر الدولي بقليل، يمكن أن يكون ألي 
تصيب ) أو اجتماعية سياسية(صدمة اقتصادية 

  .13الدخل تأثير بالغ على الفقر
وتشكل قضية عدم المساواة ضمن البلد الواحد   

وبين البلدان هدفًا أساسيًا يمكن إدراجه في خطة 
فالحد من عدم المساواة داخل البلد .  التنمية الجديدة

الواحد هو، على األقل من وجهة نظر تاريخية، 
شرط أساسي لوقف انتقال الفقر من جيل إلى جيل، 

وفي .  المّطردوارتفاع معدالت النمو االقتصادي 
ظل ارتفاع معدالت عدم المساواة يصعب تخفيض 
معدالت الفقر من خالل اللجوء إلى النمو 
االقتصادي، ويكثر التباين في توزيع الخدمات 
االجتماعية، فيؤدي إلى انقسام المجتمعات بين 
مجتمعات تستفيد من الخدمات التعليمية والصحية 

ل عليها، الجيدة ألنها تملك القدرة على الحصو
وأخرى فقيرة ال تحصل إال على الخدمات العامة 

ويمكن أن يؤدي ارتفاع . 14التي تفقر إلى  التمويل
معدالت عدم المساواة إلى انتشار التوتر وتقويض 

التماسك االجتماعي، وال سيما عندما تتحول هذه 
الظاهرة إلى انقسامات بين المجموعات المختلفة في 

  . المجتمعات التعّددية
  االستدامة البيئية )د(

أدى ارتفاع معدالت النشاط البشري على   
                       ً                        المستوى العالمي، وتحديدا  منذ القرن الماضي، إلى 

ويجب أن .  تحديات خطيرة تهدد االستدامة البيئية
 على اإلدارة 2015ترآز خطة التنمية لما بعد عام 

المستدامة للتنوع البيولوجي وخدمات النظام 
ّ                                ي ر المناخ أدى إلى إزالة األحراج، فتغ.  اإليكولوجي

ً  ونتيجة  .  وتآآل التربة، وتدهور البيئة الساحلية      
لذلك، ارتفع احتمال حدوث صدمات مناخية وتحولها 

    ً  ووفقا  .  إلى آوارث على البشر والبنى األساسية
لمرآز رصد النزوح الداخلي، بلغ عدد النازحين 

 مليون شخص في عام 36مفاجئة البسبب الكوارث 
 42، وأآثر من 2009 مليون في عام 17، و2008

 في المائة من 90وتعود . 201015مليون في عام 
حاالت النزوح هذه لظواهر مناخية أبرزها 

وال شك في أن التحديات .  الفيضانات والعواصف
المناخية األساسية التي ينبغي النظر في آيفية 
التصدي لها عديدة، غير أن تغير المناخ وفقدان 

                             ً            وع البيولوجي هما األآثر ارتباطا  باالستدامة التن
البيئية، ولم يتناولها إطار األهداف اإلنمائية لأللفية 

وصحيح أن تغير المناخ هو . بالفعالية المطلوبة
 آثاره متفاوتة بين منطقة قضية عالمية، غير أن

 فآثار التغيرات في الحرارة، والمتساقطات، .وأخرى
ة، تختلف بين منطقة والظواهر المناخية الشديد

وأخرى وبين بلد وآخر، وآذلك وسائل مواجهة هذه 
فطبيعة اآلثار المتوقعة لتغير المناخ على .  اآلثار

المناطق تختلف باختالف المناخ بين منطقة وأخرى، 
وحسب الموقع الجغرافي، والظروف االجتماعية 
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والقطاعات األساسية التي ستتأثر .  واالقتصادية
خ، وإن بدرجات متفاوتة، هي الزراعة، ر المنا   ّ بتغي 

والموارد المائية، والصحة البشرية، والنظم 
اإليكولوجية األرضية، والتنوع البيولوجي، 

  . والمناطق الساحلية
وإلى جانب قضية تغير المناخ، يقترح تقرير   

فريق عمل منظومة األمم المتحدة حول خطة التنمية 
والغايات ذات  أن تكون األهداف 2015لما بعد عام 

ً       ً   الصلة باالستدامة البيئية أآثر شموال  ووضوحا ،                                  
ّ           ت عنى باستقرار المناخ، ووقف تحم ض المحيط،                               ُ
ومنع تدهور األراضي واالستخدام غير المستدام 
للمياه، وإدارة الموارد الطبيعية، وحماية قاعدة 

  . 16الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي
 تقارير وعلى المستوى اإلقليمي، تلخص  

 مواطن الضعف اإلقليمية الرئيسية على 17الخبراء
  : الشكل التالي

ً       أفريقيا هي األآثر عرضة  للخطر • فثلثا مساحتها .                     
وهي شديدة .  السكنية مناطق صحراوية أو جافة

التعرض لموجات الجفاف والفيضانات، المتوقع 
ومن المخاطر .  أن تزداد مع ازدياد تغير المناخ

فاض األمن الغذائي واإلنتاجية التي تواجهها انخ
الزراعية، وازدياد اإلجهاد المائي، والتعرض 

مخاطر التي لألمراض، وآلها عوامل تزيد من ال
  ؛تهدذد صحة اإلنسان

.            ً            األآثر جفافا  في العالمهيالمنطقة العربية  •
ومن المتوقع .  فنقطة ضعفها الرئيسية هي المياه

النصف أن يتراجع نصيب الفرد من المياه إلى 
 حتى دون أخذ آثار تغير 2050بحلول عام 

وستهدد ندرة المياه الزراعة . المناخ في الحسبان
                         ً      ً       واألمن الغذائي، وتشكل عائقا  آبيرا  أمام 

وسيؤدي تراجع الزراعة، القطاع . 18التنمية

الحامي للفقراء، إلى تأجيج التوترات االجتماعية 
آذلك تشكل اآلثار الجيوسياسية . والسياسية

  ً  درا  إلجهاد المائي في فلسطين المحتلة مصل
  ؛     ً                   أساسيا  للنزاع في المنطقة

العدد حيث شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ،  •
الكبير من السكان المقيمين على طول الساحل 

ومن أهم نقاط الضعف . وفي الجزر المنخفضة
تدهور قاعدة الموارد الطبيعية في جنوب آسيا، 

     ّ          اع معد الت الفقر بسبب الموقع الجغرافي وارتف
ومن المتوقع أن يواجه مليار . والكثافة السكانية

         ً                              شخص تقريبا  مخاطر متزايدة من جراء تراجع 
اإلمدادات المائية وانخفاض اإلنتاجية الزراعية، 
ت وارتفاع خطر حصول فيضانات وموجا

  ؛جفاف، وانتشار وباء الكوليرا
حيث أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي،  •

دق خطر اإلجهاد المائي بأآثر من مائة مليون يح
والمناطق الساحلية المنخفضة والكثيفة .  شخص

السكان عرضة لمخاطر ارتفاع مستوى سطح 
ولعل .                                   ً البحر ولظواهر متطرفة أخرى أآثر حدة 

األثر األسوأ على المنطقة هو إمكانية اضمحالل 
غابة األمازون وتحول مساحات آبيرة إلى 

آثار بالغة على يرافق ذلك من  سافانا، وما
  ؛المنطقة والعالم

االستدامة حيث الجزرية الصغيرة النامية، الدول  •
ر المناخ، من خالل ارتفاع   ّ تغي لمهددة بمفاعيل 

 وحدوث ظواهر متطرفة، مستوى سطح البحر،
                                    ً   يضع هذه الدول أمام تحديات آبيرة نظرا  وهذا

إلى صغر حجمها، ويعرضها لألخطار الطبيعية 
لصدمات الخارجية، وهي ذات قدرة محدودة وا

على التكيف، الذي يترتب عليه تكاليف مرتفعة 
 .سبة إلى ناتجها المحلي اإلجماليبالن
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  التوسع العمراني )ه(
عد يتعلق                                  ُ من األبعاد األخرى لالستدامة البيئية ب   

ّ           بالتوس ع العمراني فمن المتوقع أن يزيد عدد سكان .       
 مليار نسمة بين عامي 6.3 مليار إلى 3.6المدن من 

، على أن تترآز هذه الزيادة في 2015 و2011
ومن المتوقع أن يزيد عدد .  19                ً المناطق األقل نموا 

 مليار 1.4 بما يعادل 2050سكان المدن بحلول عام 
 مليار 0.2 مليار في أفريقيا، و0.9نسمة في آسيا، و

ومن .  في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
       ً                              وقع أيضا  أن ترتفع نسبة سكان المدن في المت

 إلى 2010 في المائة في عام 54المنطقة العربية من 
-2000وفي الفترة .  2050 في المائة في عام 72

ّ   ، فاق متوسط المعدل السنوي للتوس ع 2005                               
العمراني في المنطقة العربية متوسط المعدل 
العالمي في الفترة نفسها، ومن المتوقع أن يظل 

 منه في فترات الخمس سنوات المقبلة حتى أعلى
   2030.20عام 
وستبقى منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي   

في المرتبة األولى من حيث التوسع العمراني، بمعدل 
ويعيش .   في المائة في أفريقيا47 في المائة مقابل 83

 في المائة من سكان 33                     ً     اليوم مليار شخص تقريبا  أو 
لدان النامية في أحياء فقيرة، في ظروف المدن في الب

وسيؤدي النمو .   حياتهم على              ً بائسة تشكل خطرا 
السكاني إلى تشديد الضغط على قدرة البلدان النامية 
.  على توفير العمل، واإلسكان، والخدمات األساسية

وستكون آثار النمو السكاني مختلفة بين المناطق، إذ 
منتشر بكثرة فقر تعاني أفريقيا أآثرها حدة حيث ال

نسبة إلى مناطق أخرى، ومن المتوقع أن يفوق عدد 
                            ً                سكانها المليار خالل عشرين عاما ، نصفهم دون سن 

أما في المنطقة العربية، فتشمل .  الرابعة والعشرين
أبرز التحديات اإلنمائية الناتجة من التوسع العمراني 

السريع ارتفاع معدالت الفقر والبطالة في المدن، 
فتقار إلى السكن الالئق والخدمات الحضرية، واال

  . وازدياد التوتر االجتماعي
  
  األفكار التي ستأخذ بها خطة التنمية لما بعد  -2

  2015عام 
أعاد إعالن األلفية التأآيد على االلتزام الدولي 
ببعض المبادئ األساسية التي ينبغي أن تشكل 
 األساس في العالقات الدولية في القرن الحادي

وثمة إجماع على أن خطة التنمية لما .  والعشرين
            ّ                    ينبغي أن توف ق بين هذه المبادئ 2015بعد عام 

وهذا اإلجماع ظهر من .  والقيم على نحو أفضل
خالل المناقشات التي جرت ضمن نطاق األمم 

  .                       ّ   المتحدة على مستويات متعد دة
  المناقشات ضمن منظومة األمم المتحدة )أ(

ضاء في األمم المتحدة التأآيد أعادت الدول األع  
على التزامها باألهداف اإلنمائية لأللفية في االجتماع 

 2010العام الرفيع المستوى للجمعية العامة في عام 
حول األهداف اإلنمائية لأللفية، لكنها أعربت عن 

.  2015الحاجة إلى وضع خطة للتنمية لما بعد عام 
 متعددة ، تبلورت اتجاهات2015ومع اقتراب عام 

  . ضمن األمم المتحدة فيما يتعلق بهذه الخطة
  المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة )1(

اقترحت لجنة السياسات االنمائية التابعة للمجلس   
االقتصادي واالجتماعي أن تنطلق الخطة 

وأوصت بأن . اإلنمائية الجديدة من إعالن األلفية
ين حياة تصب الخطة ترآيزها على قضايا تحس

 .21اإلنسان، واالستدامة، واإلنصاف، واألمن
  : ومن أبرز التوصيات التي خلصت إليها

اتخاذ تدابير أآثر صرامة للحد من عدم المساواة  •
  ضمن الشعب الواحد وفي ما بين الشعوب؛ 
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زيادة الترآيز على انبعاثات الكربون في إطار  •
  االستدامة البيئية؛ 

يات تتعلق تحسين أمن اإلنسان وتحديد غا •
  . بالحريات السياسية

فريق عمل منظومة األمم المتحدة حول خطة  )2(
  2015التنمية لما بعد عام 

وقد أشير . 22اقترح فريق العمل خطة مشابهة  
    ً                                      سابقا  في مقدمة هذا التقرير وفي الفصل األول 
منه إلى أن فريق العمل المذآور أوصى في 

 القيم تقريره باعتماد رؤية مستقبلية تنطلق من
األساسية في إعالن األلفية آحقوق اإلنسان، 

تدامة، وتقوم على الرآائز والمساواة، واالس
وأوصى الفريق بأن . 23 للتنمية المستدامةالثالث

                 ً                        تراعي الخطة أبعادا  أربعة ال يمكن فصلها عن 
مفهوم التنمية المستدامة، هي التنمية االجتماعية 

ملة، واالستدامة الشاملة، والتنمية االقتصادية الشا
  .  البيئية، والسالم واألمن

فريق الشخصيات البارزة الرفيع المستوى  )3(
  2015المعني بخطة التنمية لما بعد عام 

سيشكل تقرير فريق العمل القاعدة األساسية التي   
سينطلق منها عمل فريق الشخصيات الرفيع 
المستوى الذي عينه األمين العام في 

 ليقدم له المشورة حول ،2012يونيو /حزيران
   ّ         وتسل م األمين . 2015خطة التنمية لما بعد عام 

مايو /           ً                       العام تقريرا  عن عمل الفريق في أيار
2013 .  

مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة  )(4
  )20+ريو(

عقد مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة في   
 لمتابعة وتقييم 2012يونيو /ريو في حزيران

 مؤتمرين أساسيين عقدا قبله  وتحديد عدد نتائج

األول هو مؤتمر ريو .  من االتجاهات الجديدة
 تحت عنوان مؤتمر األمم 1992األول في عام 

المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، والثاني هو 
مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة الذي عقد 

وآان قد نتج من . 2002في جوهانسبرغ في عام 
مر ريو األول مبادئ ريو وجدول أعمال مؤت

، ومن مؤتمر جوهانسبرغ خطة عمل 21القرن 
 التأآيد 2012وأعاد مؤتمر عام .  جوهانسبرغ

على أبرز ما تم االتفاق عليه في المؤتمرين 
 بعض أبرز 24وتناولت وثيقته الختامية. السابقين

العناصر التي ينبغي أن تتضمنها أي خطة 
  :  ستدامة، وهيمستقبلية للتنمية الم

وهو التحدي العالمي األبرز (القضاء على الفقر  •
 ً  يا                                   ً      الذي يواجه العالم اليوم ويشكل شرطا  أساس

  ؛)لتحقيق التنمية المستدامة
إدماج األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية  •

  واإلقرار بالعالقة الوثيقة في ما بينها؛ 
  نتاج؛تعزيز األنماط المستدامة في االستهالك واإل •
حماية وحسن إدارة الموارد الطبيعية والنظم  •

البيئية الداعمة للتنمية االقتصادية واالجتماعية 
  والبشرية، والحفاظ على هذه النظم وتجديدها؛

تعزيز النمو االقتصادي المستدام والشامل  •
والمنصف، وإتاحة المزيد من الفرص للجميع، 
والحد من عدم المساواة، وتحسين مستويات 

  معيشة؛ ال
لى اإلنصاف تعزيز التنمية االجتماعية القائمة ع •

  واإلدماج االجتماعي؛
صون الحرية، والسالم واألمن، واحترام جميع  •

حقوق اإلنسان بما فيها الحق في التنمية، والحق 
في مستوى معيشي الئق، والحق في الغذاء، 
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وسيادة القانون، والمساواة بين الجنسين، وتمكين 
  المرأة؛ 

ز اإلطار المؤسسي للتنمية المستدامة للتمكن تعزي •
  من مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية بفعالية؛ 

وضع اطار مؤسسي يتسم بالشمولية والشفافية  •
والفعالية ويدعم الحلول المشترآة للتحديات 
  العالمية التي تعترض تحقيق التنمية المستدامة؛

حلية تعزيز اإلدارة الفعالة على المستويات الم •
  ودون الوطنية، والوطنية، واإلقليمية، والعالمية؛ 

إدماج األولويات الوطنية واالستراتيجيات اإلنمائية  •
  .والخصائص اإلقليمية في الخطة العالمية

العملية الحكومية الدولية لوضع أهداف التنمية  )(5
  المستدامة

 أنه 20+ورد في الوثيقة الختامية لمؤتمر ريو  
ة حكومية دولية شاملة وشفافة سيتم إطالق عملي

بشأن أهداف التنمية المستدامة، تكون المشارآة 
فيها مفتوحة أمام جميع الجهات المعنية، وذلك 

للتنمية المستدامة على بهدف وضع أهداف 
.  ي توافق عليها الجمعية العامةالصعيد العالم

وجاء أيضًا أن عملية التنمية المستدامة في 
ن متوافقة مع مسار العمل المستقبل يجب أن تكو

  .201525وضع خطة التنمية لما بعد عام ل
، 20+ ريو، وإثر مؤتمر2012يوليو /وفي تموز  

طلب األمين العام إلى إدارة الشؤون االقتصادية 
واالجتماعية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
اتخاذ الترتيبات الالزمة لتمكين فريق العمل من 

مفتوح العضوية، إنشاء فريق حكومي دولي 
وأنشئ الفريق . معني بأهداف التنمية المستدامة

 30، ويتألف من 2013يناير /في آانون الثاني
وسوف يقدم تقريره إلى . بلدا من مناطق مختلفة

وآما جاء . الدورة الثامنة والستين للجمعية العامة

   ً                                            آنفا ، سوف تدمج العملية المتعلقة بأهداف التنمية 
  .2015تنمية لما بعد عام المستدامة بخطة ال

  وجهات نظر الشباب )ب(
 إلى 201126استند تقرير الشباب في العالم لعام   

المشاورات الواسعة النطاق عبر اإلنترنت بين 
ورآز التقرير .  الشباب من مختلف مناطق العالم

على انتقال الشباب من المدارس ومعاهد التدريب 
ارآوا في وأعرب الشباب الذين ش.  إلى سوق العمل

  :سيما المناقشات عن قلقهم حيال ظروف العمل، وال
صعوبة توفر العمل الالئق، وال سيما في البلدان  •

  النامية؛
ضعف األمن الوظيفي، في ظل انتشار عقود  •

  العمل القصيرة األجل؛
  انخفاض األجور وارتفاع في تكاليف المعيشة؛ •
  صعوبة الحصول على خبرة في مجال العمل؛ •
  . الترقيمحدودية فرص •

ومما ال شك فيه أن جميع مناطق العالم تعاني   
من هذه التحديات، غير أن تأثيرها متفاوت بين 
البلدان ذات االقتصادات المتقدمة النمو والبلدان 

فالتحدي األبرز الذي . ذات االقتصادات النامية
يواجه البلدان الصناعية هو توفير فرص عمل 

 أما في البلدان .للشباب الذين يدخلون سوق العمل
النامية، فيعاني الشباب من البطالة المقنعة، 
ويعملون في االقتصاد غير النظامي في ظروف 

والتحدي األآبر الماثل أمام هذه البلدان . سيئة
ليس في توليد فرص عمل جديدة للشباب 

في تحسين نوعية فرص    ً  أيضا  وحسب، ولكن 
 وهذه ليست جميع التحديات. العمل المتاحة لهم

فعدم توفر . التي تواجه الشباب في البلدان النامية
شبكات األمان االجتماعي ال يسمح لهم بالبقاء 
عاطلين عن العمل لفترة طويلة، ما يضطرهم 
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  .في الكثير من األحيان إلى القبول بأي عمل
البطالة في ومن المرجح أن تستحوذ قضية   

صفوف الشباب على المزيد من االهتمام في 
، باإلضافة إلى 2015مية لما بعد عام خطة التن

فقضايا . أبعاد إنمائية أخرى ذات صلة بالشباب
الشباب التي ستدرج في الخطة الجديدة ال ينبغي 
أن تقتصر على التشغيل وحسب، بل المطلوب 
تغطية قضايا ملحة أخرى آالتعليم، والفقر، 
والجوع، والبيئة، وتعاطي المخدرات، وجنوح 

يا الفتيات ة الترفيهية،  وقضااألحداث، واألنشط
اإليدز، /المناعة البشرية والشابات، وفيروس نقص

وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والقضايا 
 والنزاع المسلح، واآلثار ،المشترآة بين األجيال

المتباينة للعولمة، ومشارآة الشباب بشكل آامل 
وقد . 27وفعال في المجتمع وفي صنع القرار

ات االجتماعية واالقتصادية أظهرت التطور
األخيرة في المنطقة العربية أنه من الضروري 
تهيئة الظروف إلشراك الشباب في المجاالت 

  .االقتصادية واالجتماعية والبيئية والسياسية
  
  

األولويات اإلقليمية في خطة   -جيم
  2015التنمية لما بعد عام 

  
                                      ً    حددت اللجان اإلقليمية لألمم المتحدة عددا  من  

األولويات اإلقليمية في المستقبل القريب والمتوسط، 
  :يمكن تلخيصها على النحو التالي

  
  28األولويات اإلقليمية ألفريقيا  -1
  تنمية القدرات اإلنتاجية، وإيجاد فرص عمل الئقة؛ •
وضع آليات لتشجيع التحول االقتصادي وتحقيق  •

  نمو منصف يشمل الجميع؛ 
ات والقدرات تعزيز اآلليات اإلدارية والمؤسس •

  الوطنية؛
تطوير القدرات في مجاالت العلوم والتكنولوجيا  •

  واالبتكار؛
إنشاء إطار إلتاحة الموارد ال ينحصر بتقديم  •

األجنبية (المعونة بل يشمل جذب االستثمارات 
، والتحويالت المالية، والتمويل المبتكر )والمحلية
  للتنمية؛

م تعزيز التمكين في مجاالت عدة أبرزها السال •
  واألمن، وتطوير البنى األساسية؛ 

  زيادة تعبئة الموارد المحلية؛  •
تغير المناخ، والحد من مخاطر  التخفيف من آثار •

الكوارث، ومن آثار تغير المناخ على النزوح 
  من الريف إلى المدينة؛

تعزيز األمن العالمي، دون أن تكون االعتبارات  •
  األمنية على حساب األهداف اإلنمائية؛ 

ين آليات اإلدارة والتنسيق والشراآات على تحس •
  . المستويين العالمي واإلقليمي

  
األولويات اإلقليمية لشرق آسيا والمحيط   -2

  29الهادئ
آفالة الحصول على االحتياجات األساسية،  •

  واألمن الغذائي، والسيادة؛
  تعزيز التوزيع المنصف للدخل؛ •
توفير الفرص من أجل حياة أفضل شاملة  •

   ؛ةومستدام
تحسين إمكانية الحصول على الطاقة وإدارة  •

الموارد الطبيعية مع الترآيز على إدارة النظم 
  اإليكولوجية البحرية؛

التصدي لتحديات تغير المناخ وتقديم الدعم  •



73 2015قضايا ذات أولوية في التنمية اإلقليمية لما بعد عام 

  

  

بصفة خاصة للدول الجزرية الصغيرة النامية 
  والمزارعين؛

االستفادة من النمو االقتصادي السريع في تأمين  •
  قيق االستدامة البيئية؛ فرص العمل وتح

تعزيز التنمية الحضرية المستدامة والنقل  •
  المستدام؛ 

  تعزيز القدرة االستيعابية البيئية؛  •
  تحسين إدارة الموارد المائية؛  •
تعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ  •

  والكوارث الطبيعية؛ 
  . توفير التكنولوجيا والتمويل وبناء القدرات •
  
  30إلقليمية للبلدان العربيةاألولويات ا  -3
ضمان حقوق اإلنسان والحريات والعدالة  •

االجتماعية من أجل تعزيز التنمية الشاملة 
  والمنصفة؛

تعزيز الحكم الرشيد، وفعالية المؤسسات،  •
  والديمقراطية، وسيادة القانون؛

إنهاء احتالل فلسطين، ومعالجة األسباب  •
الرئيسية للصراعات والحروب والعمل على 

  ها والتخلص من آثارها على المنطقة؛حل
معالجة مختلف أبعاد الفقر واالستبعاد، والحد من  •

عدم المساواة في أبعادها االقتصادية والجغرافية 
آنوع الجنس والسن والعرق وما (واالجتماعية 

  ، وتعزيز التنمية البشرية؛)إلى ذلك
تكثيف الجهود في مجال المساواة بين الجنسين  •

  ؛وتمكين المرأة
اتباع نهج شامل في مجال تحقيق التنمية الشبابية  •

في أبعادها االقتصادية واالجتماعية والبيئية 
  والسياسية؛

تعزيز توليد فرص العمل للجميع، وال سيما  •

  الشباب والنساء، من خالل إنشاء وظائف منتجة؛
توفير إمكانية حصول الجميع على الخدمات  •

ر حماية األساسية ووضع آليات ابتكارية لتوفي
  اجتماعية فعالة؛

تعزيز النمو الشامل والتغييرات البنيوية من  •
  خالل وضع سياسات صناعية وزراعية مالئمة؛

تعزيز التعاون والتكامل داخل المنطقة إلزالة  •
الفوارق في مستويات التنمية وفي الموارد 

  الطبيعية؛
تعجيل الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات  •

  ارف والمهارات؛واالتصاالت وتحسين المع
التصدي لتغير المناخ وتوفير اإلدارة المستدامة  •

  للموارد الطبيعية، وتعزيز األمن المائي والغذائي؛ 
مواجهة التحديات واالستفادة من الفرص في  •

  .مجاالت الهجرة والتوسع الحضري السريع
  
األولويات اإلقليمية ألمريكا الالتينية ومنطقة   -4

  31البحر الكاريبي
إنشاء شراآة عالمية من أجل التنمية تعزيز  •

  وخاصة بعد األزمة العالمية؛
إدماج مبادئ التنمية المستدامة في السياسات  •

  واالستراتيجيات اإلنمائية للبلدان؛
سد الثغرات في مستوى الرفاه، وعدم المساواة  •

التي تؤدي إلى إدامة أوجه التفاوت وانتقالها من 
  جيل إلى جيل؛

  وتوفير العمل الالئق للجميع؛إنشاء وظائف منتجة  •
  معالجة قضايا الفقر المدقع والجوع؛ •
  تكثيف العمل من أجل تنويع اإلنتاج؛ •
تعزيز التعاون اإلنمائي الدولي والسعي من أجل  •

تحقيق الهدف المتعلق بالمساعدة اإلنمائية 
 في المائة من 0.7الرسمية التي يجب أن تشكل 
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  نحة؛الدخل القومي اإلجمالي للبلدان الما
إيجاد مصادر مبتكرة لتأمين تمويل إضافي  •

للتنمية، آالضرائب على المعامالت المالية، 
  والمالذات الضريبية؛

   المناخ وحماية التنوع البيولوجي؛   ّ  لتغي رالتصدي  •
 االندماج والمشارآة الفعالة لجميع تعزيز •

المواطنين في التنمية االقتصادية واالجتماعية، 
جنسين واحترام التنوع وتعزيز المساواة بين ال

  اإلثني والعنصري؛
ردم الفجوات اإلنتاجية بين مختلف القطاعات  •

  .االقتصادية
 
  32أوروبا وآسيا الوسطى: األولويات اإلقليمية  -5
القضاء على الفقر المدقع في جميع بلدان المنطقة  •

   الحد من الفقر النسبي؛         ً    المضي قدما  فيو
ضمان حصول الجميع على خدمات التعليم  •

  ة والخدمات االجتماعية األساسية؛وخدمات الصح
معالجة مختلف أبعاد اإلقصاء االجتماعي  •

  وتعزيز المشارآة الشاملة للجميع؛
التوزيع العادل للدخل والثروات وتحقيق التشغيل  •

  الكامل؛
التنويع االقتصادي في هياآل اإلنتاج في  •

االقتصادات الغنية بالسلع األولية التي تمر 
  الية؛بمرحلة انتق

توجيه نظم الحماية االجتماعية نحو أهداف  •
    ّ                                     محد دة وضمان عدم تعارضها مع حوافز العمل؛

ضمان أن تكون المعاشات التقاعدية في القطاع  •
العام منصفة وعادلة من الناحية الحسابية 

  ومستدامة من الناحية المالية؛ 
ّ                            بناء مقو مات الحكم الصالح والمؤسسات  •        

  فة؛الديمقراطية وحرية الصحا

  تقديم الحوافز لإلنتاج واالستهالك المستدامين؛  •
تحقيق التنمية والتنقل المستدامين في المناطق  •

  الحضرية؛ 
زيادة القدرة على التكيف مع تغير المناخ  •

  والتعافي من الكوارث الطبيعية؛
  دعم التعاون اإلقليمي والتكامل االقتصادي؛  •
اإليدز /مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية •

وباء السل المقاوم لألدوية المتعددة في أوروبا و
  الشرقية؛

تعزيز التعاون اإلنمائي مع االقتصادات المتقدمة  •
في المنطقة من خالل تحقيق هدف تخصيص 

 في المائة من الناتج القومي اإلجمالي 0.7نسبة 
  آمساعدة إنمائية رسمية أو تجاوزه؛

 تشجيع البلدان المتوسطة الدخل في المنطقة على •
تقديم المعونات وأداء دور أآثر فعالية في 

  .الشراآة العالمية من أجل التنمية
، تندرج هذه 20+       ً                     واستنادا  إلى نتائج مؤتمر ريو  

 وتتسق 33األولويات ضمن إطار التنمية المستدامة
مع خطاب فريق عمل منظومة األمم المتحدة المعني 

. 2015بخطة األمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 
اء على ذلك، يمكن تصنيف األولويات اإلقليمية وبن

ضمن أربعة مواضيع، هي االستدامة االقتصادية؛ 
االستدامة االجتماعية؛ واالستدامة البيئية؛ والحكم و

وترتبط االستدامة . الصالح والمؤسسات الفعالة
االقتصادية بتحقيق النمو، وزيادة اإلنتاجية، وإيجاد 

ر، وإزالة أوجه فرص العمل، والقضاء على الفق
 ُ                               وت عنى االستدامة االجتماعية بإعمال . عدم المساواة

حقوق اإلنسان وضمان الحصول عليها، وتمكين 
. المرأة، وتنمية الشباب، وتأمين الحماية االجتماعية

 ُ                                              وت عنى االستدامة البيئية بالتكيف مع تغير المناخ، 
والحد من مخاطر الكوارث، وضبط التوسع 
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رأس المال الطبيعي، وحماية العمراني، وإدارة 
  . النظم اإليكولوجية

ويشكل الحكم الصالح وفعالية المؤسسات   
الموضوع الرئيسي ويندرج في إطاره تطبيق الحكم 
الديمقراطي، وبناء مؤسسات فعالة، وضمان 
المساءلة على المستويات المحلية والوطنية 
 واإلقليمية والعالمية، وهذه القضايا بالغة األهمية في

وعلى الصعيدين المحلي . تحقيق التنمية المستدامة
والوطني، أدت األحداث األخيرة التي شهدها عدد 
من البلدان العربية إلى ترآيز االهتمام العالمي على 
ّ           ضرورة معالجة النواقص في مقو مات الحكم                            

ومن .  االجتماعيةالصالح والحرية والعدالة 
ية الجديدة الضروري أن تتناول خطة التنمية العالم

قضايا  الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق 
اإلنسان لتكسب السياسات اإلنمائية التي ستنبثق من 

  .   المواطنيننظرهذه الخطة الشرعية في 
 الماضية وخالل األعوام الخمسة والعشرين  

تطورت آليات الحكم اإلقليمي وازدادت فعاليتها 
جة إلدراك البلدان أن بفضل الديناميات الداخلية ونتي

ترتيبات الحكم العالمية تشكو من عجز يمكن 
وشملت اآلليات . تعويضه بالترتيبات اإلقليمية

اإلقليمية الجديدة اتفاقات التجارة الحرة واألسواق 
المشترآة، وترتيبات التعاون المالي، وترتيبات 

وتضم الشراآات الناشئة بين . التعاون اإلنمائي
 الثنائي والتعاون المتعدد األطراف البلدان التعاون

بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي وهي تتسم بالقوة 
ومن األهمية أن تتناول المناقشات حول . والفعالية

 2015الشراآات العالمية لخطة التنمية لما بعد عام 
 .جميع أنماط الشراآات الجديدة

 ضمن 11  ّ                                وصن فت األولويات اإلقليمية في الجدول   
 أن حوالواض. ربعة لتسهيل المقارنةجاالت األالم

 التنويع اهتماماتهاالمناطق األربع تضع على رأس 
االقتصادي وإيجاد فرص العمل، والدمج االجتماعي 

 االجتماعية، وبناء القدرة على التصدي وتأمين الحماية
  وتؤآد جميع هذه .للصدمات االقتصادية والبيئية

والمساءلة، وإعمال حقوق المناطق أهمية الديمقراطية، 
اإلنسان، وإرساء السالم، والحفاظ على األمن، وحل 
النزاعات وتشدد على ضرورة التوقف عند آليات 

  .الحكم الدولية
وهذه األولويات المتشابهة تنطوي على بعض 
الفوارق الدقيقية التي يجب األخذ بها في الخطة 

ات العالمية الجديدة، والتي تعود إلى اختالف مستوي
 12ويبين الجدول . التنمية بين البلدان في آل منطقة

االختالف الكبير في أداء المناطق في المجاالت 
فقيمة دليل التنمية البشرية . االجتماعية واالقتصادية

ً                         مثال  تراوح بين حد أدنى قدره   في منطقة 0.463  
 أقصى                               ٍ فريقيا وشرقها وغربها ووسطها وحد جنوب أ
 في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر 0.731قدره 
بين بلدان المنطقة    ً  أيضا  وتختلف هذه القيمة . الكاريبي

ً               الواحدة ففي المنطقة العربية مثال  صنفت البلدان                                
المنتجة للنفط في فئة البلدان ذات التنمية البشرية 
                                         ً         المرتفعة بينما صنف عدد من أقل البلدان نموا  في فئة 

وسجلت . 34شرية المنخفضةالبلدان ذات التنمية الب
فوارق مماثلة في عنصري العمر المتوقع عند الوالدة 

ومن الناحية اإلقتصادية، تراوح . والتحصيل العلمي
 2251نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي بين 

    ً        ً                               دوالرا  أمريكيا  في منطقة جنوب أفريقيا وشرقها 
     ً        ً           دوالرا  أمريكيا  في جنوب 3319وغربها ووسطها و

     ً        ً                       دوالرا  أمريكيا  في المنطقة العربية، 9636ا، وآسي
.  في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي11823و

وفي مجال االدخار واالستثمار تفوقت آسيا على 
  .المناطق األخرى
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  2015ن خطة التنمية لما بعد عام األولويات اإلقليمية التي ينبغي إدراجها ضم  -11الجدول 
  االستدامة  

  اديةاالقتص
  االستدامة
  االجتماعية

  االستدامة
  البيئية

  الحكم
  والمؤسسات

النمو والتحول   فريقياأ
االقتصاديين؛ الحد من 

الفقر؛ توفير فرص العمل 
ال سيما للشباب؛ األمن 

تجارة الغذائي؛ ال
واالستثمار والتكنولوجيا؛ 

  .التفاوت في الدخل

 التعليم؛ الصحة؛
المساواة بين 

الجنسين وتمكين 
رأة؛ الحماية الم

  .اإلجتماعية

  ّ                   تغي ر المناخ؛ الحد من 
ر الكوارث؛ طامخ

التصحر؛ التنوع 
البيولوجي؛ التوسع 

  العمراني؛

الديمقراطية وسيادة 
القانون؛ المؤسسات 

الفعالة؛ تسوية 
النزاعات وأمن 

المواطنين؛ الحكم 
  .العالمي

 أمريكا الالتينية
ومنطقة البحر 

  الكاريبي

النمو والتنويع 
تصاديين؛ توفير فرص االق

العمل؛ التجارة واالستثمار 
والتكنولوجيا؛ التفاوت في 

  .الدخل

التعليم؛ الصحة؛ 
المساواة بين 

الجنسين وتمكين 
المرأة؛ الحماية 

  .اإلجتماعية

  ّ                  تغي ر المناخ؛ التنوع 
البيولوجي؛ الحد من 

مخاطر الكوارث؛ 
  .التوسع العمراني

الديمقراطية وسيادة 
ت القانون؛ المؤسسا

الفعالة؛ العنف المسلح 
وأمن المواطنين؛ 

  .الحكم العالمي

منطقة آسيا والمحيط 
  الهادئ

النمو االقتصادي؛ الحد 
من الفقر؛ توفير فرص 
العمل؛ األمن الغذائي؛ 

التجارة واالستثمار 
والتكنولوجيا؛  التفاوت 

  .في الدخل

التعليم؛ الصحة؛ 
المساواة بين 

الجنسين وتمكين 
ة المرأة؛ الحماي
  .اإلجتماعية

  ّ                   تغي ر المناخ؛ الحد من 
ر الكوارث؛ طامخ

التنوع البيولوجي؛ 
  .التوسع العمراني

الديمقراطية وسيادة 
القانون؛ المؤسسات 

الفعالة؛ أمن 
المواطنين؛ الحكم 

  .العالمي

التنويع االقتصادي والنمو   35غرب آسيا
الشامل للجميع؛ ورسم 
خرائط الفقر المالئمة؛ 

   الفقر العمالة والحد من
ال سيما للشباب والمرأة؛ 

والتجارة واالستثمار 
والتكنولوجيا؛ التعاون 
  .والتكامل اإلقليميين

التعليم؛ الصحة؛ 
المساواة بين 

الجنسين وتمكين 
المرأة؛ الحماية 

اإلجتماعية؛ العدالة 
  اإلجتماعية؛ 

  ّ                  تغي ر المناخ؛ المياه 
واألمن الغذائي؛ 

التصحر؛ التوسع 
  .العمراني

راطية وسيادة الديمق
القانون؛ المؤسسات 

الفعالة؛ الحقوق 
والحريات؛ تسوية 

النزاعات والحق في 
تقرير المصير؛ الحكم 

  العالمي واإلقليمي

أوروبا وآسيا 
  الوسطى

التشغيل الكامل؛ وتقليص 
القطاع غير الرسمي؛ 

التفاوت في الدخل 
والثروات؛ التعاون 
اإلقليمي والتكامل 

  االقتصادي؛

لصحة؛ التعليم؛ ا
المساواة بين 

الجنسين؛ الحماية 
اإلجتماعية؛ نظم 
معاشات التقاعد 

  .العادلة

  ّ                   تغي ر المناخ؛ الحد من 
طر الكوارث؛ امخ

التنوع البيولوجي؛ 
األمن الغذائي؛ التوسع 

  العمراني؛

الديمقراطية وحرية 
الصحافة وسيادة 

القانون؛ المؤسسات 
الفعالة؛ أمن 

المواطنين؛ الحكم 
  .العالمي
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أن منطقة شرق آسيا أحرزت  10   ّ          ويبي ن الجدول   
في الحد     ً                                     تقدما  أآبر من التقدم الذي أحرزته أفريقيا 

واندماج منطقة أمريكا الالتينية في . من الفقر
                         ً                       االقتصاد العالمي أعمق حاليا  من اندماج أفريقيا أو 
المنطقة العربية وبالتالي تختلف نوعية التحديات 

ّ    وتعوق التحو ل التي تواجهها هذه المناطق            
فالبلدان األفريقية والبلدان العربية . االقتصادي فيها

بحاجة إلى زيادة قدراتها لتتمكن من المشارآة في 
التجارة العالمية وإلى تنويع اقتصاداتها وتعزيز 

على استغالل المواد  جهودها لتحقيق القيمة المضافة
ً                فيمكن لمنطقة أفريقيا مثال  إعطاء األولوية . الخام                        

لتحقيق تحول هيكلي يقوم على الصناعات 
المنخفضة األجور أو الخدمات أو الزراعة ذات 

ً                 القيمة المرتفعة بدال  من المواد الخام ويمكن للمنطقة .                   
العربية االنتقال من االعتماد على الوقود األحفوري 
لتحقيق النمو إلى االعتماد على الصناعة والخدمات 

 أمريكا الالتينية فتعمل    ّ  أم ا .وتوسيع السوق اإلقليمية
على زيادة قدراتها لتتمكن من المنافسة، وهي تعتبر 
أن اعتماد مجموعة من السياسات الصناعية الفعالة 
وتشجيع القطاعات التي تقوم على آثافة المعرفة 
عامالن أساسيان لزيادة قدرتها التنافسية على 

   ّ                           وأم ا آسيا فيمكنها تشجيع الطلب . الصعيد الدولي
لي واالنتقال من الصناعة التحويلية المنخفضة الداخ

                                          ّ      األجور إلى صناعة تحويلية مرتفعة القيمة للتقد م في 
 .ة اإلنتاجلسلس
وفي مجال االستدامة االجتماعية آل المناطق   

معنية بقضايا توفير فرص العمل وتأمين الحماية 
ولكن تختلف . االجتماعية وتمكين المرأة وغيرها

لمعالجة هذه القضايا مع اختالف السياسات المالئمة 
فعلى صعيد الحماية االجتماعية . السياقات اإلقليمية

ً                                         مثال  اعتمدت أمريكا الالتينية ممارسات جيدة في    

مجال وضع آليات فعالة للحماية االجتماعية ولكنها 
. لم تتمكن بعد من القضاء على آافة أشكال التمييز

المتفاقمة نجحت أفريقيا في التصدي ألزمة البطالة 
بين الشباب ولكنها ال تزال تواجه تحديات آبيرة في 
  . مجال إنشاء نظم الحماية االجتماعية األساسية

وال تزال آسيا بحاجة إلى زيادة تغطية نظم الحماية 
                   ً      ً    ً                  االجتماعية لتشمل عددا  آبيرا  جدا  من السكان الذين 

  وفي المنطقة العربية، . يعيشون في فقر مزمن
 جهود حثيثة في مجالي تمكين المرأة ال بد من بذل

ومعالجة مختلف أشكال إقصاء الشباب من خالل 
فمعدالت . توفير فرص العمل لهم على سبيل المثال

البطالة المرتفعة بين الشباب مصدر قلق اجتماعي 
وال تزال المنطقة . 36وسياسي في المنطقة آكل

العربية تطالب منذ زمن بعيد بمكافحة أوجه 
  بشري الناجمة عن االحتالل ألنها الحرمان ال

ويجب اعتبار . تعيق تنفيذ األهداف اإلنمائية لأللفية
مطالبة الشعب الفلسطيني بإقامة دولة فلسطينية جزء 
  ال يتجزأ من النضال العربي لنيل الحقوق 

 .37وإرساء الحريات
وفي مجال االستدامة البيئية يختلف مدى تأثر   

ناخ ومعدل األمطار                     ّ      المناطق والبلدان بتغي ر الم
والظواهر الجوية القاسية وتتفاوت قدرتها على 

وأشار تقرير .                ّ                 مواجهة هذه التغي رات والتكيف معها
 بلدان في 7 إلى أن 201138المخاطر العالمية لعام 

 15منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي من بين أآثر 
ً                        بلدا  في العالم عرضة  للظواهر الجوية القاسية                ً   39.  

                        ّ              لق بمدى التأثر بهذه التغي رات، والقدرة وفي ما يتع
على مواجهتها والتكيف معها سجلت أفغانستان 

 ثم 40األداء األضعف تليها ثمانية بلدان أفريقية
هايتي التي أتت في المرتبة التاسعة بين أشد البلدان 

 .    ً           ّ    تأثرا  بهذه التغي رات
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وبشكل عام إن مخاطر الكوارث أعلى في منطقة   
 بلدان من بين أآثر 8ادئ التي تضم آسيا والمحيط اله

ً          بلدا  عرضة  للكوارث15 أما البلدان األخرى . 41    ً     
وهي غواتيماال، (فثالثة منها تقع في أمريكا الالتينية 

وبلد واحد في أفريقيا ) آوستاريكا، والسلفادورو
ومن المحتمل أن ترآز أفريقيا على ). مدغشقر(

 ظهور مشكلة انعدام األمن الغذائي الناجم عن بدء
وستكون أمريكا .         ّ                       مخاطر تغي ر المناخ ال سيما الجفاف

الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي معنية أآثر بحماية 
التنوع البيولوجي وبمعالجة التحديات التي تواجهها 

ومن المتوقع أن . الدول الجزرية الصغيرة النامية
ينصب اهتمام منطقة آسيا والمحيط الهادئ على 

ت النزوح الداخلي الكبيرة الناجمة التعامل مع موجا
 ومواجهة احتمال غرق 42عن الفيضانات والعواصف

وأهم . الجزر الصغيرة نتيجة االحترار العالمي
القضايا المطروحة في المنطقة العربية انعدام األمن 

  .الغذائي ومشكلة اإلجهاد المائي

ّ                      ويختلف تأثير التوس ع العمراني على مجاالت                   
فمع أن معدالت النمو . اطقاالهتمام بين المن

الحضري في آسيا وأفريقيا والمنطقة العربية ستكون 
أعلى منها في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر 
الكاريبي ستبقى نسبة التوسع العمراني أعلى في هذه 

ويعيق النمو السكاني في المناطق . األخيرة
الحضرية قدرة المناطق على توفير فرص العمل 

آن وتقديم الخدمات األساسية للجميع وتأمين المسا
                          ً                    ولكن هذا التأثير يختلف أيضا  بين المناطق وال بد 
من أخذه في اإلعتبار عند إعداد خطة التنمية لما بعد 

  فمن المحتمل أن  ترآز أفريقيا . 2015عام 
على حل مشكلة توسع األحياء الفقيرة في المناطق 
تية الحضرية، وأن تهتم آسيا بالتحديات اللوجس
  ، 43واألمنية المطروحة في المدن الضخمة

وأن تضع المنطقة العربية على رأس أولوياتها 
توفير فرص العمل وتقديم الخدمات الحضرية 

  .44المالئمة للجميع
  

  2011عدد من المؤشرات حسب المناطق،   -12الجدول 

 
دليل 

التنمية 
 البشرية

العمر 
المتوقع عند 

الوالدة 
 )سنة(

متوسط 
سنوات 

 راسةالد

نصيب الفرد من 
الدخل القومي 

بالسعر (اإلجمالي 
الجاري للدوالر 

 )األمريكي

ين رأس تكو
المال اإلجمالي 

المئوية بالنسبة (
من الناتج 
المحلي 
 )اإلجمالي

المدخرات المحلية 
بالنسبة (اإلجمالية 

المئوية من الناتج 
 )المحلي اإلجمالي

   9636.43 5.9 70.5 0.641 البلدان العربية

شرق آسيا والمحيط 
 الهادئ

0.671 72.5 7.2 7312.15 43.07 46.87 

أمريكا الالتينية 
ومنطقة البحر 

 الكاريبي

0.731 74.4 7.8 11823.41 21.89 21.42 

 26.51 32.24 3319.10 4.6 65.9 0.548 جنوب آسيا

جنوب وشرق وغرب 
 ووسط أفريقيا

0.463 54.4 4.5 2251.06 21.20 17.10 

download/2011hdr/global/reports/en/org.undp.hdr://httpavailable from , Statistical Annex, 2011Human Development Report , NDPU/ ;: المصدر
                      .             2012October 9  accessed on aspx.home/data/org.worldbank.databank://httpavailable from , World data Bank, World Bank  
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  أمثلة عن الشواغل في آل منطقة  -13الجدول 

  الحكم االستدامة البيئية االستدامة االجتماعية االستدامة االقتصادية 
 والمؤسسات

مستويات الفقر المطلق؛  فريقياأ
تحقيق نمو قائم على 

إضافة القيمة إلى المواد 
  الخام؛

زيادة القدرة على 
التصدي للصدمات 

 . ارجيةالخ

البطالة بين الشباب؛ 
توفير شبكات األمان 
 االجتماعي األساسية

تزايد األحياء الفقيرة في 
المناطق الحضرية؛ 
انعدام األمن الغذائي 

 .بسبب الجفاف

تقليص خطر نشوب 
النزاعات؛ دعم قدرة 

 .الدولة

أمريكا الالتينية ومنطقة 
 البحر الكاريبي

التفاوت في الدخل؛ 
لتنافسية تعزيز القدرة ا

الدولية؛ تشجيع 
القطاعات التي تقوم على 

 .آثافة المعارف

الحد من أوجه عدم 
المساواة القائمة على 

أساس النوع االجتماعي 
ق واألصل اإلثني والعر

توفير والسن والمكان؛ 
 .الحماية االجتماعية

حماية التنوع البيولوجي؛ 
الفيضانات والعواصف؛ 

غرق الجزر 
تسرب مياه /الصغيرة

دفع  لبحر المالحة؛ا
التكاليف البيئية 

إضافة إلى (واالجتماعية 
الناجمة عن ) الفوائد

قرارات القطاعات 
االقتصادية العامة 

 .والخاصة

آفاءة الدولة ومؤسسات 
اإلدارة االقتصادية؛ 

الحاجة إلى عهد 
اجتماعي للتوصل إلى 
اتفاق ضريبي يشجع 
االستثمارات العامة 
 .االجتماعية واإلنتاجية

منطقة آسيا والمحيط 
 الهادئ

لمطلق؛ مستويات الفقر ا
تشجيع الصناعة 

العالية القيمة؛ التحويلية 
 .زيادة الطلب المحلي

تقوية نظم الحماية 
توسيع واالجتماعية 

 .نطاقها

موجات النزوح الداخلي 
الكبيرة الناجمة عن 

الفيضانات والعواصف؛ 
غرق الجزر 

تسرب مياه /لصغيرةا
  البحر المالحة؛

لتحديات التي تواجهها ا
 .المدن الضخمة

الالمرآزية وتحويل مهام 
تقديم الخدمات إلى 
 .الحكومة المحلية

النمو الشامل للجميع؛  45غرب آسيا
توفير فرص العمل؛ 
التنويع االقتصادي؛ 
 التكامل اإلقليمي؛

الحد من أوجه عدم 
المساواة؛ تعزيز الحماية 

االجتماعية؛ مكافحة 
ب مظاهر إقصاء الشبا

وتخفيف البطالة بينهم؛ 
تمكين المرأة؛ تحفيز 

المشارآة الواسعة 
 .النطاق

دارة اإلندرة المياه؛ 
المستدامة للموارد 

الطبيعية؛ انعدام األمن 
 .الغذائي

إنشاء مؤسسات 
ديمقراطية؛ تعزيز 

الحكم؛ إصالح القطاع 
األمني وسيادة القانون؛ 

حرية اإلعالم؛ إدارة 
النزاعات؛ إنهاء 

ل اإلسرائيلي االحتال
 لفلسطين

التفاوت في الدخل؛  أوروبا وآسيا الوسطى
البطالة؛ التنويع 

االقتصادي؛ تشجيع 
االبتكار وزيادة القدرة 

التنافسية الدولية؛ ارتفاع 
 .معدل السكان المسننين

اإلقصاء االجتماعي؛ 
عدم استدامة نظم الحماية 

االجتماعية والمعاشات 
التقاعدية وعدم توجهها 

هداف محددة؛ نحو أ
 .تمكين المرأة

  ّ                   تغي ر المناخ؛ استنزاف 
الموارد والتدهور البيئ؛ 

وإدارة األحواض 
المائية؛ آفاءة استخدام 
 .الطاقة وأمن الطاقة

فعالية الحكم؛ تطور 
المؤسسات الديمقراطية؛ 

 .حقوق اإلنسان
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تعتبر المناطق الخمس الحكم الصالح وفعالية   
. طة التنمية الجديدةالمؤسسات عنصرين أساسيين لخ

وفي هذا السياق، يمكن أن تتابع أفريقيا العمل على 
إرساء جميع مقومات الدولة القوية، وأن ترآز 
منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي على زيادة 
ً                   الفعالية والكفاءة خاصة  في مؤسسات اإلدارة                       
االقتصادية، وأن تعطي آسيا األولوية لتحقيق 

حويل مهام تقديم الخدمات إلى الالمرآزية وت
اإلدارات المحلية وأن ترآز أفريقيا، والمنطقة 
العربية أآثر من المناطق األخرى على درء 

وتبين التطورات االجتماعية والسياسية . النزاعات
في المنطقة العربية ضرورة إيالء اهتمام خاص 

لوضع إطار ديمقراطي يلبي تطلعات الشعوب التي 
  .والحريات والعدالة االجتماعيةتطالب بالحقوق 

الفوارق  13وتبين الشواغل الواردة في الجدول   
الكبيرة ضمن آل مجال من المجاالت األربعة وهي 

، من 2015ومع دنو عام . مجرد أمثلة توضيحية
ّ  ً  األهمية بمكان أن تجري آل منطقة تحليال  معم قا       ً                                   
ً                                           وشامال  لمختلف أبعاد التنمية واالستفادة من نتائجه      

وتتضمن . لتحديد األهداف والمؤشرات الخاصة بها
 أمثلة عن اآلفاق الناشئة ذات 4 و3 و2 و1األطر 

 والمستخلصة 2015الصلة بخطة التنمية لما بعد عام 
من تقييم التقدم المحرز في تحقيق األهداف اإلنمائية 

  .لأللفية، في مناطق عمل اللجان اإلقليمية الخمس
  

 2015خطة التنمية لما بعد عام يقيا بشأن آفاق من أفر  -1اإلطار 
  
قامت المنظمات األفريقية أي مفوضية االتحاد األفريقي بالتعاون مع اللجنة االقتصادية ألفريقيا ومصرف التنمية   

ناًء على األفريقي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي بتنظيم مشاورات بين الجهات المعنية الوطنية واإلقليمية ودون اإلقليمية، ب
وأدت هذه . 2015طلب رؤساء الدول األفريقية الذين دعوا إلى اتخاذ موقف أفريقي موحد بشأن خطة التنمية لما بعد عام 

   :المشاورات إلى االستنتاجات التالية
  ؛ي مع التحديات اإلنمائية الناشئةضرورة تكييف اإلطار اإلنمائي الحال •
 إلى زيادة قدرة البلدان العربية على التصدي للصدمات االجتماعية 2015 أهمية أن تسعى خطة التنمية لما بعد عام •

ومن .  تعّرضها لشدة التأثر بهذه الصدمات التيواالقتصادية والصدمات المناخية من خالل معالجة مواطن الضعف
ل الهيكلي؛ ؛ وتكرس تعزيز النمو االقتصادي الشامل والتحو20+الضروري أن تتماشى الخطة مع  نتائج مؤتمر ريو

وتعيد توجيه نموذج التنمية باالستعاضة عن المبادرات التي تفرض من الخارج بمبادرات تقودها الجهات المعنية في 
الداخل انطالقًا من األولويات واالحتياجات الوطنية؛ وعلى أساس الظروف اإلنمائية التي تكون عليها البلدان عند انطالق 

 ن األهمية أن تعطي الخطة األولوية للمساواة والدمج االجتماعي ولقياس التقدم المحرزوم. العمل على األهداف الجديدة
  ؛حسب مدى توفر الخدمات ونوعيتها

ضرورة أن تحدد الخطة إضافًة إلى األهداف اإلنمائية، مجموعة العوامل المؤازرة في تحقيق هذه األهداف باالستناد إلى  •
ف اإلنمائية لأللفية رآزت إلى حد بعيد على النتائج اإلنمائية التي يجب بلوغها فاألهدا . الخصائص الوطنية واإلقليمية

  ؛لسبل أو العمليات اآليلة إلى ذلكوليس على ا
 المؤازرة في تحقيق التنمية في البلدان األفريقية تعزيز السالم واألمن؛ وضمان الحكم الصالح؛ وإرساء لمن العوام •

نية الوصول إلى  العدالة وتحقيق المساواة؛ واعتماد عمليات موثوقة للمشارآة؛ حقوق اإلنسان للجميع؛ وإتاحة إمكا
  ؛اس التقدم المحرز وضمان المساءلةوتحسين القدرة على قي

 جيا واالبتكار؛ من األهداف ذات األولوية التي تصبو الجهات المعنية إلى تحقيقها التحول الهيكلي؛ ونقل التكنولو •
  ؛والتنمية البشرية

  .روري أن يدعم التحول االقتصادي والنمو الشامل تحقيق التنمية البشرية واالجتماعية المستدامةمن الض •
________________  

 .ECA, 2012a: المصدر
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 االتجاهات الناشئة للسياسة العامة في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي  -2اإلطار 
  

 في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي إلى ستة عناصر 2010 لأللفية لعام التقرير التقييمي لألهداف اإلنمائية أشار  
ويمكن البناء على هذه العناصر إلعداد . أساسية لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية مع ترآيز خاص على أهمية المساواة

  .2015خطة التنمية لما بعد عام 
            ً                                                               البلدان نموا ، ودعم التعاون فيما بين بلدان الجنوب في حالة أمريكا الالتينية زيادة التعاون بين البلدان المتقدمة وأقل -1

 ويتطلب ذلك مثًال تنويع اإلنتاج والصادرات لالندماج  في سالسل اإلنتاج العالمية، واتخاذ .على وجه الخصوص
لة الدوحة للمفاوضات إجراءات حاسمة في البلدان الصناعية لخفض اإلعانات الزراعية، والتعجيل في اختتام جو

التجارية، وإقامة شراآات قوية مع آسيا، وتنفيذ االتفاقات التي اعتمدت في مونتيري، واالستناد إلى التعريف العملي 
  .للبلدان المتوسطة الدخل آمعيار لتوزيع المساعدات اإلنمائية الرسمية

وينطوي ذلك   .والحد من خسارة الموارد البيئيةإدراج مبادئ التنمية المستدامة في السياسات والبرامج الوطنية  -2
على فرض الضرائب واألنظمة المناسبة التي تأخذ في االعتبار العوامل الخارجية السلبية التي تولد الضغوطات على 

هود وال بد من بذل ج. موارد الطاقة والمياه والغابات والمناطق المحمية وأنواع الحيوانات والنباتات المهددة باالنقراض
حثيثة في هذا المجال لفرض دفع التكاليف البيئية آفقدان التنوع البيولوجي، وتدهور النظم اإليكولوجية، والتصحر، 

  .وانبعاثات ثاني أآسيد الكربون والمواد المستنفدة لطبقة األوزون
 عدم المساواة من جيل إلى تقليص الفوارق األساسية في الرفاه ومعالجة العوامل التي تؤدي إلى انتقال الفقر وأوجه -3

بما في ذلك التعليم قبل ( من خالل ضمان حصول الجميع على خدمات التعليم جيل لبناء مجتمعات تسود فيها المساواة
ومن الضرورة توسيع نطاق . والخدمات الصحية بنوعية جيدة وآلفة معقولة) المدرسي وإتمام مرحلة التعليم الثانوي

لتطال آل السكان وتوفير الرعاية الصحية أثناء الوالدة وفي حاالت الطوارئ باشراف الرعاية الصحية األساسية 
وإتاحة إمكانية إجراء الفحوص للكشف عن المكورات الرئوية،  اختصاصيين، وتوسيع برامج التلقيح ضد مرض

  الدخلى ذويعل األصليةفيروس نقص المناعة البشرية وخاصة للشباب المعرضين لإلصابة به، وتوزيع األدوية 
 والجسدية للمرأة وتمكينها من اتخاذ وينبغي أيضًا إيالء االهتمام الكافي لتفعيل االستقاللية االقتصادية. المنخفض

 الممارس ضدها في القرارات من خالل توفير خدمات الصحة اإلنجابية، واتخاذ اإلجراءات الالزمة لمكافحة التمييز
  . رعاية، واعتماد قوانين الحصص لزيادة تمثيلها السياسيوصولها إلى خدمات الالعمل، وإتاحة 

 من خالل وضع السياسات المالئمة في ضمان التشغيل الكامل والعمل المنتج وتوفير فرص العمل الالئقة للجميع -4
ت مجالي اإلنتاج والتكنولوجيا لسد الفجوات اإلنتاجية بين مختلف القطاعات والشرائح االقتصادية؛ ووضع السياسا

المتعلقة بالحماية االجتماعية لتأمين مستويات جيدة من األمن والرفاه في حاالت البطالة ولتوفير الدخل الكافي عند 
  .التقاعد وإتاحة إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية

جتماعي عن طريق توفير شبكات األمان اإل معالجة حاالت الفقر المدقع والجوع واالفتقار إلى الخدمات األساسية -5
 نظام تحويل الدخل الذي ال يقوم على االشتراآات ويهدف إلى مساندة الدخل )1(:  على األقلتدريجيًا على أن تشمل

 نظام رعاية )2(المتأتي عن العمل والتخفيف من أثر الصدمات الخارجية أو الصدمات التي يتعرض إليها األفراد؛ 
نظام شامل لتوفير الخدمات األساسية لألطفال  )3(لى القطاع الرسمي؛ صحية ال يرتبط بالقدرة على الدفع أو يقتصر ع

  .الصغار وآبار السن
 يتمثل .وضع عهد اجتماعي يؤدي إلى عهد مالي لدعم استراتيجية تنفيذ األهداف اإلنمائية لأللفية وتحقيق المساواة  6

وفير الحماية االجتماعية والضمان االجتماعي التحدي في هذا المجال في االتفاق على خطة تنمية ترآز على المساواة وت
  .لجميع شرائح السكان

_________________  
 .ECLAC, 2012: المصدر
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  مقترحات  لإلسراع في تنفيذ األهداف اإلنمائية لأللفية في المنطقة العربية  -3اإلطار 

  
 الذي 2013ي لألهداف اإلنمائية لأللفية لعام تعمل اإلسكوا بالتعاون مع جامعة الدول العربية على إعداد التقرير العرب  

 مقترحات موضوعية رئيسية ةيستعرض التقدم المحرز في تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية في المنطقة العربية، ويقدم أربع
  ).2015أي لما بعد عام (لآلجال القصيرة والمتوسطة والطويلة 

 المتعلق بتوفير عمليات اإلغاثة للسكان الذين المقترح األولقة، قدم التقرير نتيجة لتزايد انعدام األمن الغذائي في المنط -1
آإنشاء صندوق عربي ) ال سيما في الصومال واليمن(يحتاجون إلى مساعدات غذائية فورية وال تشملهم البرامج الحالية 

.  يعيق تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفيةلألمن الغذائي لتقديم المساعدة إلى البلدان التي يشكل فيها األمن الغذائي تحديًا
وتكّمل هذه الخطوة برامج الحماية االجتماعية التي يقدمها برنامج األغذية العالمي والهيئات الدولية األخرى إلغاثة 

  .السكان الذين ال يحصلون على ما يكفي من األغذية
ال سيما العاملين في (لجميع الفئات ها ت عدم تغطي)1( :وتشوب برامج الحماية االجتماعية في المنطقة الثغرات التالية -2

 تجزئتها وضعف التنسيق )2(، )القطاع غير الرسمي واألعمال التجارية الصغيرة وأجزاء أخرى من القطاع الخاص
 . والمستفيدين منها ضعف األطر المؤسسية وآليات الحوار االجتماعي التي تربط بين مقدمي الخدمات)3( بينها،فيما 

 الذي يقضي بإعادة النظر في نظم الحماية االجتماعية في البلدان العربية لتلبية المطالبة المقترح الثانيلذا قّدم التقرير  
وقد . الشعبية بالعدالة االجتماعية وتوفير الحد األدنى من الحماية االجتماعية وفقًا لتوصيات األمم المتحدة ووآاالتها

مات االجتماعية الالزمة للفئات األآثر ضعفًا وتحسين الخدمات العامة مثل التعليم تكفل هذه الخطوة توفير التقدي
  . والصحة وإمدادات المياه

 المرتبط بإعادة النظر في اإلطار الحالي لرصد التنمية المقترح الثالثوعلى األجلين المتوسط والطويل عرض التقرير  -3
فيشمل هذا . لمنطقة آاإلصالحات السياسية وإصالح قواعد الحكمليشمل رصد إجراء اإلصالحات التي تحتاج إليها ا

مؤشرات عن إصالح الحكم باعتباره عنصر أساسي لتحقيق التنمية القائمة على المشارآة، والمساءلة، ) أ(اإلطار 
لبلد مؤشرات عن أوجه عدم المساواة في ا) ب(والمؤسسات الفعالة وهو ما طالبت االنتفاضات الشعبية العربية به؛ 

مقاييس لرصد نوعية الخدمات المقدمة في مجالي الصحة ) ج(الواحد باعتباره أحد مظاهر عدم تحقيق التنمية وأسبابه؛ 
مقياسًا جديدًا للفقر وثيق الصلة بالظروف الوطنية ويستند إلى ) د(والتعليم وليس الميزانية المخصصة لهذه الخدمات؛ 

نهجًا يتيح تكييف األهداف ) ه( من اإلنفاق في جميع البلدان النامية؛ وخطوط الفقر الوطنية ومتوسط نصيب الفرد
  .اإلنمائية لأللفية على الصعيد الوطني

 بإعادة تحديد الشراآات العالمية واإلقليمية وإعادة النظر فيها لمعالجة اإلخفاقات في تحقيق المقترح الرابعويقضي  -4
وفي هذا الصدد، من الضرورة إعادة توجيه . سبل جديدة لتمويل التنميةاألهداف اإلنمائية لأللفية من خالل اعتماد 

ويتضمن هذا . تمويل التنمية من خالل المساعدة اإلنمائية الرسمية نحو اعتماد نهج تصاعدي حقيقي يطبق بطريقة شفافة
من المساعدة اإلنمائية إلى االقتراح إنشاء آلية إقليمية على شكل وآالة عربية للتعاون في مجال التنمية تقدم ما يلزم 

البلدان المحتاجة وتساعد البلدان النامية على تنفيذ السياسات الوطنية، ووضع سياسات قوية لالقتصاد الكلي، وإعداد 
  .والشفافية والحكم الديمقراطي عامالن أساسيان لعمل هذه الوآالة. خطط التنمية، ومواجهة التحديات الوطنية والعالمية

____________________  
  ESCWA and the League of Arab States, The Fourth Arab Report on the Millennium Development Goals: المصدر

(provisional title), forthcoming.                                                                                                                                                                
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  من منطقة اللجنة االقتصادية ألوروبا2015رؤية بشأن إطار التنمية لما بعد عام   -4اإلطار 
  

 في منطقة اللجنة االقتصادية 2015يتناول تقرير األمم المتحدة المشترك بين الوآاالت بشأن خطة التنمية لما بعد عام   
  .ا معنى األبعاد األربعة لخطة التنمية بالنسبة إلى المنطقةألوروب

أصبح تحقيق الحماية االجتماعية للجميع ضرورة ملحة ال سيما بعد أن أدى تدهور نظم   .التنمية االجتماعية الشاملة -1
النظم في أوروبا الحماية االجتماعية في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية ومواطن الضعف الهيكلية التي تشوب هذه 

ومن األهمية أيضًا . الشرقية وآسيا الوسطى إلى انزالق عدد آبير من األسر إلى دائرة الفقر خالل السنوات األخيرة
ضمان تكافؤ الفرص في الحصول على التعليم الجيد والتغطية الصحية الشاملة ألن الصحة والتعليم شرطان أساسيان 

ومع أن معظم أشكال التمييز . ة وهما في نفس الوقت من مؤشرات هذا التقدم ونتائجهللتقدم في تحقيق التنمية المستدام
العامة بين الجنسين قد عولجت في معظم أنحاء المنطقة، ال تزال أشكال أآثر دقة آالصور النمطية عن الجنسين في 

اجه الكثير من الجماعات اإلثنية، ويو.  المدرسة، واختيار المهنة، ودور األسرة، تحد من إمكانيات المرأة في المنطقة
واألقليات الدينية والعرقية، والمهاجرين، والمرضى، وذوي اإلعاقة، وذوي الميول الجنسية المختلفة، أشكاًال مختلفة من 

  .التمييز في جميع أنحاء المنطقة
صادية ألوروبا  أآثر من أي منطقة   أثرت األزمة المالية األخيرة على منطقة اللجنة االقت.التنمية االقتصادية الشاملة -2

وفي بعض البلدان األوروبية تهدد . أخرى، فأدت إلى تراجع النمو أو تباطؤه وإلى ارتفاع البطالة في الكثير من البلدان
. سياسيالمعدالت البطالة المرتفعة للغاية بين الشباب التماسك االجتماعي، ومن الممكن أن تؤدي إلى انتشار التطرف 

 واعتماد ،همية إيجاد فرص العمل في ظل إدارة لالقتصاد الكلي تكون واقية للتقّلبات، وإصالح سوق العملفمن األ
 ويفرض تقدم السكان في السن إعادة تصميم أنماط العمل، وتغيير تخطيط المدن وشبكات النقل،  .سياسات عمل فعالة

ضريبية للتصدي للفوارق المتزايدة بين السكان في ومن األهمية إجراء إصالحات . وتعديل نظم المعاشات التقاعدية
ومن الضروري أيضًا تغيير أنماط اإلنتاج، ألن معظم بلدان المنطقة فقدت جزءًا آبيرًا من الصناعات . المنطقة

وفي االقتصادات الغنية بالسلع . التحويلية بسبب ضعف قدرتها التنافسية في األسواق المحلية والعالمية على حد سواء
  .ساسية وتمر بمرحلة انتقالية، ال بد من التنويع االقتصادي لتصبح اقتصادات ناشطة متجّددةاأل

 االستهالك أنماط تزال ال المنطقة، بلدان معظم في البيئي والتدهور الطبيعية الموارد نفاد مع  .البيئية االستدامة-  3
 استخدام آفاءة وزيادة الدفيئة غازات انبعاثات من الحد في المحرز التقدم من الرغم وعلى. مستدامة غير ومستوياته

 وتغيير مسؤولة، بطريقة العالمية المشاعات إدارة األهمية فمن. تتسارع المناخ تغّير وتيرة تزال ال المنطقة، في الطاقة
 أهم ومن. المنتجات على صارمة معايير وفرض الالزمة الحوافز تقديم خالل من المستدام غير االستهالآي السلوك

  .المائية واألحواض الغابات إدارة وتحسين البيولوجي، التنوع فقدان من الحد المجال هذا في أيضًا األولويات
 تستمر في بعض البلدان الصراعات واالضطرابات السياسية واالجتماعية وتعوق االستثمار والتنمية  .السالم واألمن -4

شوب الصراعات واالضطرابات االجتماعية مختلف أشكال عدم المساواة ومن األسباب الهامة المؤدية إلى ن. االقتصادية
وتدّل التجربة في المنطقة إلى أهمية إصالح الحكم والمؤسسات لمعالجة األسباب الجذرية النعدام . واإلقصاء االجتماعي

اإلقليمي في تشجيع ومن الدروس المستفادة من أوروبا الدور الهام الذي يؤديه التكامل االقتصادي . األمن البشري
  .التعاون اإلقليمي ومنع نشوب النزاعات

____________________  
 ECE and UNDP, Building Inclusive and Sustainable Societies in Europe, Central Asia and North America: A common :المصدر

United Nations vision for the post-2015 development agenda (provisional title), forthcoming, spring 2013.                                        
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   الخالصة والرسائل األساسية -دال
  

تجمع اآلراء على ضرورة أن تأخذ خطة التنمية 
ويمكن تصنيف . بالخصائص واألولويات اإلقليمية

األولويات اإلقليمية ضمن اإلطار التحليلي الذي 
. ل المناقشات الدولية في هذا الصددظهر خال

ويكرس هذا اإلطار في جوهره مبدأ التنمية 
المستدامة والرآائز األربع التي تقوم عليها وهي 
الحكم الصالح والمؤسسات الفعالة، واالستدامة 
االقتصادية، واالستدامة االجتماعية، واالستدامة 

 وهذا اإلطار يشير إلى الكثير من التحديات. البيئية
  :العالمية مثل

تحقيق النمو، وإيجاد فرص العمل، وزيادة  •
اإلنتاجية والتحول االقتصادي، والحد من الفقر 
المتعدد األبعاد، وتقليص الفوارق ضمن البلد 

  الواحد والمنطقة الواحدة؛
الدمج االجتماعي، وتمكين المرأة، وتنمية  •

  الشباب، وتوفير الحماية االجتماعية؛
مناخ والحد من آثاره، وخفض             ّ     التكيف مع تغي ر ال •

مخاطر الكوارث وزيادة القدرة على التصدي 
لها، والحفاظ على النظام البيئي وإدارة الموارد 

  الطبيعية، ومواجهة آثار التوسع العمراني؛
تحقيق الديمقراطية، وضمان سيادة القانون  •

والمساءلة، وإرساء األمن الوطني واألمن 
وتعزيز التعاون الدولي، وضمان الحكم الدولي، 

  .الدولي من أجل التنمية
   ىوتشير الرسالة األساسية من هذا البحث إل  
  

غير . وجود الكثير من النقاط المشترآة بين المناطق
ها يفرض ضرورة اعتماد نأن اختالف الظروف بي

ويمكن للمناطق أيضًا تبادل الكثير من . ُنهج مختلفة
. الختالفالتجارب والدروس المستفادة في ظل هذا ا

فتجربة بعض البلدان في شرق آسيا في الحد من 
الفقر مثًال تبّين أن أحد السبل اآليلة إلى تحقيق هذه 
الغاية هو الحفاظ على نمو اقتصادي قوي وشامل 

وأحرز الكثير من البلدان تقدمًا . يل األجلووط
ملحوظًا في إنشاء اآلليات الالزمة لزيادة مشارآة 

. رار ومراآز المسؤولية اإلداريةالمرأة في مواقع الق
وتوفر مناطق متعددة أمثلة ناجحة وقابلة للقياس عن 

المرأة ودعم دورها في البرامج الموجهة نحو تمكين 
وفي . البحوث والعلوم وإدارة األعمال والسياسة

أمريكا الالتينية ممارسات جيدة يمكن االستفادة منها 
ماية في وضع آليات فعالة للحأخرى في مناطق 
 علت مؤخرًا وتشير المطالب التي. االجتماعية

داعية إلى الحكم الديمقراطي والعدالة االجتماعية في 
عدة بلدان عربية إلى ضرورة وضع خطة للتنمية 
أوسع نطاقًا وأفقًا من اإلطار الحالي لألهداف 

ونتيجة للفوارق اإلقليمية، من األهمية أن . اإلنمائية
ًا آافيًا إلدراج األهداف تترك الخطة الجديدة حيز

التي يمكن أن تشكل ) أو دون اإلقليمية(اإلقليمية 
رابطًا هامًا بين المستوى اإلقليمي والمستوى 
العالمي اللذين تختلف على صعيدهما األهداف وأن 
تدعم تولي الحكومات والجهات الفاعلة األخرى في 
المنطقة وضع وتنفيذ السياسات الالزمة لتحقيق 

  .اإلنمائية الجديدةاألهداف 
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 :2015آفاق التنمية الدولية ما بعد عام      ً رابعا 
  توصياتاستنتاجات و

  
  

  مقدمة  -ألف
  

 ها اللجان اإلقليميةتهذا التقرير هو ثمرة جهود بذل
معًا بهدف التوصل إلى منظور موّحد حول اإلطار 

وهو . 2015العالمي الجديد للتنمية لما بعد عام 
مي يحمل يتضمن  توصيات تؤآد أن المنظور اإلقلي

  . المزيد من التقّدم والزخم لمشروع التنمية البشرية
لقد تحققت إنجازات آبيرة في إطار األهداف   

فهذا اإلطار قّدم مجموعة من . اإلنمائية لأللفية
األهداف العالمية على قدر من الوضوح والبساطة 
والشفافية لتحقيق التنمية البشرية، فتغّيرت بفعله 

وطنية، وازدادت نسبة اتجاهات السياسات ال
  . الناميةالمساعدة من البلدان المتقدمة لصالح البلدان

  غير أن إحدى نقاط الضعف التي آثيرًا   
ما ُنسبت إلى إطار األهداف اإلنمائية لأللفية، الخلل 
بين أهداف ُوضعت للعالم بأسره، وفوارق في 

وقد أغفلت .  الواقع اإلنمائي بين بلد وآخر
دارت حول هذا اإلطار جدوى المناقشات التي 

وللجان اإلقليمية . الترآيز على الظروف اإلقليمية
خبرة متميزة في تحديد هذه الظروف، تمكنها من 
تقديم مساهمة قيمة في وضع إطار فعلي لخطة 

  أنوإذ آان باإلمكان. 2015التنمية لما بعد عام 
تلتقي مناطق العالم على االلتزام باألهداف العامة، 

 من تعديل الغايات المدرجة في تلك فال بّد
األهداف، بحيث تتناسب مع ظروف المناطق 

إيالء بعض أيضًا ويمكن  . ومجموعات البلدان

األهداف والغايات القدر من األهمية الذي تقتضيه 
  .وخصوصياتها ظروف بعض المناطق

ويدّل التفاوت بين المناطق والبلدان في التقدم   
 اإلنمائية لأللفيةعلى نحو تحقيق غايات األهداف

وهذا الواقع . فوارق آبيرة في الظروف والقدرات
فقد تفاوت التقّدم بين . ال ُيمكن تجاهله في المستقبل

المناطق نحو تحقيق غايات أساسية مثل القضاء 
على الجوع، وتأمين فرص العمل، وتخفيض معّدل 
وفيات األمهات، والحصول على مياه الشرب 

عدد األشخاص الذين يعيشون المأمونة، وتخفيض 
وهذا التفاوت يدّل على . في األحياء الفقيرة

ضرورة تكثيف التشاور وتوطيد التعاون على 
الصعيد اإلقليمي، لإلسراع في التقدم نحو تحقيق 

  . هذه الغايات
ويؤآد هذا التقرير أّن نجاح خطة التنمية العالمية   

 يتوقف على نجاح الجهود 2015لما بعد عام 
قليمية في تكييف أولويات السياسات العامة اإل

واألهداف العالمية بحيث تتناسب مع ظروف آل بلد 
 في هذا وإذا آان التقرير مصيبًا. وخصوصياته

التوجه، فيجب أن تكون هذه الجهود ضمن أولويات 
أي إطار عمل عالمي جديد،  آما يجب العمل على 

الزمة تأمين اآلليات المؤسسية والقدرات المالية ال
إلطالق المبادرات اإلقليمية ضمن الخطط التي 

  . تنرج في هذا اإلطار في المستقبل
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فإطار األهداف اإلنمائية لأللفية أغفل الترآيز   
  على بعض القضايا التي اآتسبت أهمية متزايدة 
في األعوام األخيرة، منها تزايد الفوارق داخل 

غرافية، البلدان وفيما بينها؛ وتفاقم التحديات الديم
مثل االرتفاع السريع في نسب الشباب أو المسنين 
من السكان؛ واالستدامة البيئية، والتنوع 
  .  البيولوجي، وانبعاثات الكربون، وأمن الطاقة

 الوقت أصبحت قضايا مثل الحكم الديمقراطي، عوم
   والسالم واألمن، والمشارآة، وحقوق اإلنسان،

 الصعيدين في طليعة األولويات اإلنمائية على
والجدير بالذآر أن العديد من . العالمي واإلقليمي

هذه التحديات اإلنمائية التي لم تحَظ في إطار 
  األهداف اإلنمائية لأللفية باألهمية التي حظيت 
بها القضايا األخرى، آانت لها انعكاسات متباينة 

  .بين المناطق
 
  
لمحة : األهداف اإلنمائية لأللفية  -باء

  تاريخية
  
بدأ هذا التقرير بلمحة تاريخية عن إطار األهداف ي

تكوين صورة  المقصود منهااإلنمائية لأللفية، 
واضحة عن نقاط القوة ونقاط الضعف في هذا 

على ألهداف اإلنمائية لأللفية فقد ُحّددت ا. اإلطار
 في فترة  مجموعة من القرارات الصادرةأثر

  عن سلسلة من المؤتمرات ومؤتمراتالتسعينات
وُعقدت هذه . المعنية بالتنميةالدولية القمة 

عاشتها العديد المؤتمرات في أعقاب ظروف صعبة 
بعد أن أثقلتها اضطرت ف، من البلدان في الثمانينات

إلى تنفيذ أعباء أزمة الديون في أواخر السبعينات، 
ف يلتكيا لتثبيت االستقرار وطال أمدهابرامج 

 باألهمية استأثرتوفي ذلك الوقت، . الهيكلي
الشواغل االقتصادية، مثل تثبيت االقتصاد واالهتمام 

  . والحد من التضخم وإنعاش النمو
 العديد من ومعهاأعربت البلدان النامية، و  

المنظمات غير الحكومية الدولية، عن قلقها من أّن 
آان  على الصعيد الدولي أولويات التنمية تحديد

قدمة خيارات البلدان المتواضح االنحياز ل
وأولوياتها، ال سيما األعضاء في لجنة المساعدة 
اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في 

 األولويات اإلنمائية األآثر أّما.  الميدان االقتصادي
إلحاحا وتعقيدا على الصعيدين الوطني واإلقليمي 

 المناقشات فلم تحَظ بقدر آاٍف من األهمية في
  ة اعتماد نهج مختلف ومن هنا ضرور. الدولية

، بحيث 2015في وضع خطة التنمية لما بعد عام 
تكون أهداف البلدان النامية ومصالحها جزءًا 

  . أصيًال من هذه الخطة
قمة متابعة لى أجواء مؤتمر عهذا القلق خّيم و  

 عند اعتماد ولم ينتِه. 2000األلفية الذي ُعقد في عام 
في صعب، هي األ فالمهمة. إعالن األلفية باإلجماع

واضحة تحديد أهداف إنمائية عالمية وغايات 
.  وقياسها لرصدهامحّددة ومؤشرات ،لتحقيقها

  إلى فريق خبراء مشترك بين مةوأسندت هذه المه
 ًا آبيرًاعددضّم ، و2001الوآاالت أنشئ في عام 

من خبراء لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة 
ن االقتصادي، وخبراء من التعاون والتنمية في الميدا

وتولى هذا . البنك الدولي ووآاالت األمم المتحدة
الفريق صياغة األهداف اإلنمائية لأللفية، التي 
وافقت عليها اللجنة اإلحصائية التابعة للمجلس 

  . االقتصادي واالجتماعي في مرحلة الحقة
وبالرغم من أّن تنفيذ األهداف اإلنمائية لأللفية   

لوطني نال حيزا آبيرا من مناقشات على الصعيد ا
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   خُلصت إليهاالفريق، فاألهداف والغايات التي 
   . هذه المناقشات اعُتبرت ذات طابع عالمي

ضمن لها ومع أن الطابع العالمي لألهداف اإلنمائية 
 زيادة آبيرة والحصول على، تأييدًا واسع النطاق

  في مخصصات المساعدة اإلنمائية الرسمية، 
 تنفيذ األهداف على الصعيدين  دفعفي لم ينجح

   في ظل االختالف الكبيرالوطني واإلقليمي، 
بين البلدان وضمن في طبيعة التحديات اإلنمائية 

  . البلد الواحد
ُدعيت البلدان النامية، منذ التسعينات، على و  

استراتيجيات اختالف ظروفها، إلى اعتماد 
  .  ة متعددة لعملة واحدًا أوجه، آانتاقتصادية

السياسات ب العمل تنص علىهذه االستراتيجيات ف
، وتحرير االقتصاد، الضّيقةالمالية والنقدية 

لهذه ونتيجة . وخصخصة المرافق والخدمات العامة
، فقدت هذه البلدان سيادتها على القرار اإلجراءات

 خيارات بديلة تعد لهابشأن سياساتها العامة، ولم 
ذلك وب. الئمها منهايمكنها تقييمها واختيار ما ي

 عن أداء دور حقيقي في وضع ابتعدت
  . إنمائية خاصة بهااستراتيجيات 

وتستطيع المنظمات اإلقليمية، مثل اللجان   
 بالغ اإلقليمية لألمم المتحدة، أن تؤدي دورًا
   اختالفاألهمية في تسليط الضوء على 

التحديات التي تواجه التنمية وتعّدد خيارات 
  مة على الصعيدين اإلقليمي السياسات العا
 تزويدعلى ويمكنها المساعدة . ودون اإلقليمي

 أآبر بتحّيزمنظمات التعاون اإلقليمي والحكومات 
للتحكم بسياساتها العامة ووضع استراتيجيات 

لتصدي  ا ذات فعالية فياقتصادية واجتماعية
 تعوق جهود التي الواقعية  والظروفللمشاآل

  .التنمية البشرية

 تحقيقاستعراض التقدم في   -جيم
  األهداف اإلنمائية لأللفية

  
 بدرجات متفاوتة تقدمًاأحرزت البلدان والمناطق 

ترتفع اليوم و.   تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفيةنحو
 بين البلدان طالب بالتنّبه إلى الفوارقأصوات ت

 خطة في وداخل البلد الواحد، وجعلها بعدًا رئيسيًا
ومعظم . 2015بة لما بعد عام التنمية المرتق

بأن العالقات اقتناع حكومات البلدان النامية على 
السياسية واالقتصادية بينها وبين البلدان المتقدمة 

ينعكس على هذا الخلل و. تشكو من خلل بنيوي
وعلى التجارة والتمويل والهجرة واالستدامة البيئية، 

 الحكوميةمؤسسات ال موقف هذه الحكومات في
فالبلدان النامية ترى أن . ، مثل بريتون وودزليةالدو

  المؤسسات لم يقَو بما يتناسب هذه نفوذها في 
 التي  الشواغلهذهويبدو أن .  مع حجمها االقتصادي

تفاقمت في أعقاب األزمات االقتصادية والمالية 
  آبيرًااألخيرة، هي من األسباب التي دفعت عددًا

 بناء آليات نحو التوجه  إلىمن البلدان النامية
إذ رأت فيه سبيًال مستدامة للتعاون اإلقليمي، 

  القدرة الآتساب 
على التصدي للتحديات اإلنمائية اإلقليمية ودون 

  .اإلقليمية المشترآة
 ضرورة إجراء على  دليل هذه الشواغلفيو  

األهداف اإلنمائية  تحقيقاستعراض شامل للتقدم في 
معلومات وافية ًا أيضويقدم الفصل الثاني . لأللفية

 العالم،  من مناطقعن هذا التقدم في آل منطقة
 واإلقليمية المعنية باالستناد إلى التقارير العالمية

  أهمية هذه التقارير و. باألهداف اإلنمائية لأللفية
في أنها تبّين التحديات اإلنمائية المشترآة بين 

منطقة   المتفاوتة بينتقدمالمعدالت ، والمناطق
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.  األهداف اإلنمائية لأللفيةنحو تحقيقوأخرى 
وتشير أهم استنتاجات التقارير التي تعدها اللجان 
اإلقليمية بالتعاون مع منظمات إنمائية أخرى إلى 

 لإلسراع فيضرورة تعزيز التعاون اإلقليمي، وذلك 
هداف إنمائية جديدة لما أل وضع غايات نحوالتقدم 

  .2015بعد عام 
ي التفاوت في معدالت تحقيق الفصل الثانيتناول و  

 لأللفية بين البلدان، والمناطق، األهداف اإلنمائية
بين الفئات أيضًا الواحدة، ووالبلدان داخل المنطقة 

وتقييم التقدم . االجتماعية المتعددة ضمن البلد الواحد
 باتجاه األهداف اإلنمائية لأللفية حسب المناطق

هذه  غايات مناإلنجازات في تحقيق  يوضح أن
 حادة فوارقحجب تاألهداف على الصعيد العالمي، 

ويعني ذلك أنه ال بد من . داخل المناطق وفيما بينها
حيث  في المناطق بذل مزيد من الجهود المتضافرة

األهداف اإلنمائية مسيرة تحقيق  في القصور الكبير
التقدم قد يحجب تقييم وفي الوقت نفسه، .  لأللفية
مدى التقّدم أو الرآود أو   اإلقليميالمستوىعلى 
  . مستوى البلدان على التراجع

 من المقترحات ويقدم الفصل الثاني مجموعة  
العملية بشأن وضع غايات أآثر واقعية إلطار 

وهو . 2015األهداف اإلنمائية لأللفية لما بعد عام 
 واضعو األهداف  أنيطرح فكرة جديدة، مفادها

مقدار النصف، لم العالمية، مثل خفض الفقر المدقع ب
يولوا القدر الكافي من االهتمام لالختالف بين نقاط 
انطالق البلدان نحو هذه األهداف، أي أنهم لم يأخذوا 

وفي هذا .  ظروفها اإلنمائية آنذاك في االعتبار
الصدد، يوصي هذا الفصل باعتماد منهجية تقييمية 
جديدة تأخذ في االعتبار البلدان التي تحقق أسرع 

 تقدم باتجاه األهداف العالمية، حتى ولو لم وتيرة
تنجح في بلوغها بسبب ظروفها اإلنمائية السيئة عند 

وبحسب . لسباق العالمي نحو هذه األهدافبدء ا
نتائج هذه المنهجية التقييمة، يجب اعتبار تجارب 
بلدان عديدة في أفريقيا، مثال، من قصص النجاح في 

ة فيها ال تزال هذا السباق، حتى ولو آانت التنمي
تصطدم بعراقيل تحول دون بلوغها غايات األهداف 

  .  اإلنمائية لأللفية المحددة عالميًا
 بعدلما ومن هنا أهمية تضمين أية خطة للتنمية   
 مجموعة من أدوات التقييم الجديدة التي 2015 عام

تسمح بإجراء تقييم أدق وأآثر شموال للتقدم نحو أي 
 تحدثوهذه األدوات . لعالميةامن األهداف والغايات 

 التنمية في مسيرة آبير في نتائج تقييم التقدم ًافرق
  .على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي

  
  
   اآلليات المؤسسية للتعاون اإلقليمي -دال

  
يشير تطوير أدوات إحصائية لتقييم التقدم باتجاه 
األهداف اإلنمائية لأللفية وتحسين جمع البيانات 

ها إلى أهمية بناء القدرات من أجل إعداد لمؤشرات
، ال 2015خطة األهداف اإلنمائية لأللفية لما بعد عام 

الدور القيادي قد أسهم و. سيما على الصعيد اإلقليمي
الذي تضطلع به اللجان اإلقليمية في هذا المجال، 

 تقدم  في تحقيقبالتعاون مع مؤسسات إقليمية أخرى،
  . 2000حصائية منذ عام آبير في بناء القدرات اإل

ففي آسيا ومنطقة المحيط الهادئ، مثال، نجحت   
جميع الدول األعضاء في اللجنة االقتصادية 

الهادئ، باستثناء دولة محيط واالجتماعية آلسيا وال
واحدة،  في جمع الحد األدنى من البيانات الالزمة 

 التقدم باتجاه األهداف اإلنمائية لأللفية، وذلك لرصد
وفي أفريقيا، التي . 2010إلى  2004 منفترة في ال

تفتقر معظم بلدانها إلى البيانات المطلوبة لتقييم أهم 
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مؤشرات األهداف اإلنمائية لأللفية، تبذل منظمات 
إقليمية مثل مفوضية االتحاد األفريقي واللجنة 
االقتصادية ألفريقيا والبنك األفريقي للتنمية جهودا 

في و. حصائية لتلك البلداندؤوبة لبناء القدرات اإل
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وضعت 

 برنامجا إحصائيا خاصا باألهداف  اإلقليميةاللجنة
اإلنمائية لأللفية، بالتعاون مع المؤتمر اإلحصائي 
لألمريكتين، بهدف تحسين إتاحة البيانات العالية 

   . نحو تحقيقهارصد تقدم البلدان حول الجودة و
اللجنة االقتصادية توّلى ت في المنطقة العربية،و

  عن آثب2008واالجتماعية لغربي آسيا منذ عام 
تحرز و ، القدرات اإلحصائية للبلدان العربيةبناء

تقدما آبيرا في جمع البيانات المتصلة باألهداف 
  .اإلنمائية لأللفية ونشرها ورصدها

ليمية  فعالية الجهود التي تبذلها اللجان اإلقوتدّل  
على أهمية تعزيز التنسيق على الصعيدين اإلقليمي 

 اإلطار الحاليودون اإلقليمي للمضي قدما في 
 التنسيق اإلقليميهذا و. ألهداف اإلنمائية لأللفيةل

 ضمن أولويات خطة التنمية لما بعد يجب أن يكون
، وإنشاء اآلليات المؤسسية الالزمة 2015عام 
اتجة من هذه الجهود تدل اإلنجازات النو. لتعزيزه

. على أهمية تحديد آليات مؤسسية لتنفيذ هذه الخطة
  فتعزيز التشاور والتعاون بين اللجان اإلقليمية 

، مثل إعداد هذا التقرير، من شأنه تعزيز في مشاريع
آفاق التعاون بين المناطق على عدة مستويات، 

   المستدامةتتضمن تحقيق األهداف اإلنمائية 
 . في المستقبل

لجنة آل تشكل الجهود المتواصلة التي تبذلها و  
  سائر معلربط المنطقة التي تعمل فيهاإقليمية 

منظمات األمم المتحدة، مثل برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي وغيره من الوآاالت المتخصصة، ومع 

المصارف اإلنمائية اإلقليمية، مستوى آخر من 
ت إقليمية  مبادرافي إطالق  أن يساهمالتعاون يمكن

ومن أهم تلك .  األهداف اإلنمائية لأللفيةلتحقيق
الجهود المبادرات المتعددة لبناء القدرات في جمع 

ووضع المؤشرات ورصد األهداف البيانات 
  .اإلنمائية لأللفية

 ويبدو أّن أآثر الوسائل فعالية لتطوير منظور  
 إلعداد خطة لتمويلامبادرات وآليات إقليمي حول 

 اللجان اإلقليمية عمل 2015  عامما بعد لالتنمية
وسائر الهيئات اإلقليمية المعنية بالتنمية إلى الخمس 

التشبيك مع مجموعة من المؤسسات المستقلة عن 
إلى توثيق التعاون أيضًا األمم المتحدة والهادفة هي 

اإلقليمي، مثل رابطة أمم جنوب شرق آسيا، 
، والجماعة والشراآة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا

. اإلنمائية للجنوب األفريقي، وجامعة الدول العربية
 هذه المساراتويلقي هذا التقرير الضوء على أهمية 

 التعاون اإلقليمي، وعلى ضرورة تعزيز اآلليات في
    .المؤسسية اإلقليمية وتوفير التمويل الالزم لها

الظروف اإلنمائية  في تفاوت آبير من  آان هناكوإذا
فليس هذا التفاوت سوى داٍع  ناطق والبلدان،بين الم

 إيجاد اآلليات الالزمة لدفع إضافي يؤآد ضرورة
  . في آّل بلد ومنطقة 2015عملية التنمية بعد عام 

ويمكن للجان اإلقليمية أن تضطلع بدور أساسي   
في تنفيذ المبادرات اإلقليمية المتصلة باألهداف 

 قدرتها على بذل وقد أثبتت بالفعل. اإلنمائية لأللفية
 جمع البيانات، ووضع فيالجهود لبناء القدرات 

 األهداف نحو تحقيقاإلحصاءات، ورصد التقدم 
أن تضطلع بدور أيضًا ويمكنها  . اإلنمائية لأللفية

 في تكييف أية مجموعة جديدة من األهداف هام
اإلنمائية العالمية حسب الظروف اإلقليمية ودون 

الدور تقديم المشورة ويتضمن هذا . اإلقليمية
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 تحويلللحكومات بشأن السياسات، ومساعدتها على 
األهداف العالمية إلى غايات وطنية واقعية، وتحديد 

   .دابير المالية الالزمة لتحقيقهاالسياسات والت
وال يعني ذلك أن اللجان ستكتفي بإمالء النظريات 

تترك لها هامشا واسعا للبحث بل سعلى الحكومات، 
ارات المحتملة للسياسات، وتساعدها على في الخي

المالئمة أن تختار بنفسها السياسات والبرامج 
واللجان . ما تواجهه من ظروف وتحديات لمعالجة

األآثر قدرة على تقديم أدق أيضًا اإلقليمية هي 
المعلومات الالزمة للنقاش العالمي بشأن األولويات 

ل لتسهيوالظروف الخاصة بكل منطقة، وبالتالي 
 2015ى تكييف خطة التنمية لما بعد عام العمل عل

  .حسب الظروف اإلقليمية
  
  

لكل القضايا اإلنمائية ذات األولوية   -هاء
  2015 ما بعد عاممنطقة 

  
بدأت اللجان اإلقليمية بالمساهمة فعليا في   

المشاورات العالمية واإلقليمية حول خطة التنمية لما 
يد األولويات ، مما ساعد في تحد2015بعد عام 
، يمكن الثالث وآما هو مبّين في الفصل . اإلقليمية
 )1( :مجاالت هيعلى أربعة   األولوياتتوزيع

 )3( االستدامة االجتماعية؛ )2(االستدامة االقتصادية؛ 
  . والمؤسساتالحكم )4(االستدامة البيئية؛ 

  
 االستدامة االقتصادية -1

ن التحديات  م آبيرًاتواجه المناطق المختلفة عددًا
االقتصادية المشترآة، وهي تسريع وتيرة النمو 

؛ وزيادة االقتصادمستدام؛ وتنويع الاالقتصادي 
 التنافسية على القدرة العاملة؛ وتعزيز ىقوالإنتاجية 

مكاسب االقتصادية إلى ال ؛ وتحويلالساحة الدولية
 فوارق هناكومع ذلك، . فرص عمل وفيرة ومنتجة

تنمية االقتصادية داخل مستويات الفي آبيرة 
من الطبيعي أن تختلف و. المناطق وفيما بينها

  .األولويات االستراتيجية اإلقليمية ودون اإلقليمية
واجه تحديًا  ت، مثًال،أفريقيا والمنطقة العربيةف  

 تنويع االقتصادي، يفرض عليها تعزيزالمشترآًا في 
 . قدراتها على تحقيق المكاسب من التجارة الدولية

 المزمن على أن تخفف من االعتمادعلى أفريقيا و
تصدير المواد الخام؛ في حين ينبغي أن تبتعد 

 المفرط على االعتماد تدريجيا عن العربيةمنطقة ال
من الضروري أن تعمل و. تصدير الوقود األحفوري

  مرتفعة قطاعات ذات إنتاجيةالمنطقتان على بناء
  .راعةفي الصناعة التحويلية، والخدمات، والز

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي فوق توت  
 من حيث القدرة المنطقة العربية وأفريقياعلى 

 عليها إيجاد السبل التي تمكنها وال يزال . الصناعية
وتعزيز قدرتها   النهوض بقطاع الصادرات،من

 على الساحة الدولية خصوصا مع منطقة التنافسية
اعتماد عمل المنطقة على لذلك ال بّد من أن تو. آسيا

السياسات الصناعية الفعالة وتقوية القطاعات 
  . المرتكزة على آثافة المعرفة

 مختلف نهجأما منطقة آسيا، فتحتاج إلى اعتماد   
سواق المحلية األ إلى تحقيق مزيد من النمو في يهدف

عتماد على الصادرات، ال ا منمن أجل الحد
 التخفيف عليهاولذلك،  . صحيح الخلل في النمووت

 المفرط على الصادرات المصّنعة من االعتماد
، وتحسين مكانتها بين مناطق العالم بأجور منخفضة

حققت آسيا نموا قد و.  وسالسل اإلنتاجفي التصنيع
اقتصاديا سريعا، من خالل اعتماد نموذج للتنمية 

غير أّن أداءها على . يرتكز على آثافة االستثمار
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. لم يسّجل النجاح نفسهمل صعيد توليد فرص الع
  المتوفرة في هذه المنطقة فمعظم الوظائف 

إذ ال حد أدنى لألجور، ويضّم قطاع ، مستقرةغير 
قلة من معظم البلدان اآلسيوية العمل النظامي في 

ولذلك، ليس من .  الئقًا أجرًايتقاضون السكان،
في يكون عدم المساواة سمة غالبة المستغرب أن 
  .نطقةجميع أنحاء الم

   وبالرغم من ارتفاع مستويات المعيشة عمومًا  
، سجلت أوروبا نموا في مجمل البلدان األوروبية

 ذات االقتصادات البلدانبطيئا نسبيا، ال سيما في 
 في العقد الماضي، سجلت االقتصاداتو. المتقدمة

أوروبا تحّسنًا في التي تمر بمرحلة انتقالية في 
نخفاض الكبير في  اال، نسبة إلى معدالت النمو

ومع ذلك،  .ناتج المحلي اإلجمالي خالل التسعيناتال
ال يتجاوز ما آان   حاليًانصيب الفرد من الدخليكاد 
.  في العديد من هذه االقتصادات1989 في عام عليه

 أنحاء المنطقة يعني أن عدم المساواة فيوتفاُقم 
 التحسن في جاِريلم التحّسن في مستويات المعيشة 

سّجلت آما أن البطالة . يات الدخل القوميمستو
 في عدد آبير من بلدان معّدالت مرتفعة للغاية

  . جنوب شرق أوروبا
 
  االستدامة االجتماعية -2

 في توليد آبيرة صعوبات تواجه جميع المناطق
بناء نظم وآذلك في ، والمستقر المنتج فرص العمل

 الفوارقفعالة للحماية االجتماعية ومعالجة 
 أآثر وقد أحرزت بعض المناطق تقدمًا. ةتماعياالج

  .من غيرها في هذه المجاالت
 بعض البلدان مثل الصين وفييت نام وقد أحرزت  

 بناء في ، إنجازات هامة في اآلونة األخيرة،في آسيا
 هذه غير أن . جميعال  تشملنظم للحماية االجتماعية

، ودون  دون المستوى المطلوب ال تزالالنظم
تقّدم الذي أحزرته معظم البلدان في األداء مستوى ال
  . االقتصادي

  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبيتسجلو  
هذا ويعزى .  في الحماية االجتماعية على آسياتفوقًا
انخراطها المبكر في  إلى عدة عوامل، منها التقدم

اعتماد نماذج إنمائية ب واالرتقاء باالقتصاد، التصنيع
الستعاضة عن الواردات، وتوزيع ترتكز على ا

 على مختلف عناصر مكاسب التنمية االقتصادية
وفي . لقاء أجر فرص العمل زيادة، والمجتمع
 المستويات تعالج  المنطقة األخيرة، بدأتاألعوام

من اعتماد بعض بالمرتفعة من عدم المساواة، وذلك 
مثل برامج ، أنجح أنماط الحماية االجتماعية

قدية ونظم المعاشات التقاعدية غير التحويالت الن
مع هذه المبادرات و. القائمة على االشتراآات

 أن تعمل بلدان  من الضروريال يزال القّيمة،
يشمل  نظام للحماية االجتماعية المنطقة على بناء

 في عاية والوقايةيوّفر الحد األدنى من الرو الجميع،
فترات الرآود االقتصادي، والكوارث الطبيعية، 

  .الماليةالصدمات  وء،وأزمات الغذا
 المنطقة العربية في الماضي نظمًافي ت ئأنشو  

سخية للحماية االجتماعية تضمنت تقديم اإلعانات 
 أمن وظيفي لنسبة مصدر القطاع العام وآان. الغذائية

 هذا النوع من الرفاه غير أن. آبيرة من القوى العاملة
واالنتفاضات . يًا، وقد أخذ يتبّدد تدريجلم يدم طويًال

نواقص ، آشفت عن  التي شهدتها المنطقةالشعبية
 ومن هذا النواقص .  والتنميةالحكمصعيد على  آبيرة

تقادم العقد االجتماعي في ظل استراتيجيات غير 
؛ وقصور آليات توليد فرص مستدامة للتنمية الوطنية

وال يستطيع . العمل؛ وضعف المشارآة السياسية
فير سبل بديلة لتوليد فرص العمل القطاع الخاص تو
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في تأمين فرص ألعداد وتترآز أزمة التشغيل . المنتج
وقد تفاقمت هذه المشكلة نتيجة . متزايدة من الشباب

صعوبات الكبيرة التي تواجهها المرأة في البحث لل
  .مجزية فرص عملعن 
وعلى صعيد الحماية االجتماعية، ما زالت   

 المناطق توى الذي بلغتهعن المس أفريقيا بعيدة جدًا
فهي، شأنها شأن المنطقة العربية، تواجه . األخرى

 لعدد السكان التزايد السريعمشكلة خطيرة تتمثل في 
في سن العمل، باإلضافة إلى العجز المزمن عن 

  . توليد فرص منتجة لهذه الفئة من السكان
وليس من المستغرب أن تكون أشكال الحماية   

 في الحالة من عدم التطّور في هذه االجتماعية
 مجموعة من العاملين في ال تغطي سوىأفريقيا، 

القطاع النظامي، إما الموظفين في الحكومة أو في 
 برامج أما. عدد قليل من الشرآات الخاصة الكبرى

 على نطاق  إذا ُوجدت، فُتنّفذ،ة النقديتالتحويال
  .ضيق أو تجريبي

في  أيضًاوفي شرق أوروبا وجنوبي شرقها، و  
القوقاز ووسط آسيا، شهدت نظم الحماية االجتماعية 
إصالحات هيكلية شاملة في التسعينات، أدت إلى 
حرمان شرائح آبيرة من الفقراء من الخدمات 

نحو وبالرغم من إحراز بعض التقدم . االجتماعية
ال يزال هذه النظم خالل العقد الماضي، إعادة بناء 

بحيث تصل من الضروري العمل على تحسينها 
 تقويض خدماتها إلى أشد الفئات حرمانًا من غير

  . استدامتها المالية
  
  االستدامة البيئية -3

عرضة يرى بعض الخبراء أن البيئة في أفريقيا 
 من مثلها أية منطقة أخرى في ألضرار ال تعاني

 ثلثي تغطيفالصحارى واألراضي الجافة . العالم

للجفاف  ، وقد تعرضت مرارًامساحتها القارية
  من المتوقع و وهي ظواهر شديدة ،فيضاناتوال
ونتيجة .  في المستقبلمنها  تتعرض القارة للمزيدأن

  يقع عدد آبير من سكان هذه لذلك، ُيخشى أن 
انخفاض  تدهور األمن الغذائي وفي قبضةالقارة 

  . اإلنتاجية الزراعية
 شّح المياه وسوء استخدامها، باإلضافة ُيعتبرو  

 في من أشّد المخاطرر والجفاف، إلى التصح
 أشد هما وأفريقيا العربيةوالمنطقة . المنطقة العربية

تداعيات تغير أيًا تكن ف. المناطق جفافا في العالم
المناخ، من المتوقع أن ينخفض نصيب الفرد من 
المياه في هاتين المنطقتين بمقدار النصف بحلول 

أيضًا ساهم النمو السكاني السريع قد و. 2050عام 
  . البيئيةتفاقم المشاآلفي 
تواجه خطرًا أما منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ف  

 أعداد آبيرة من سكانها في المناطق من جراء تجّمع
وتعاني منطقة جنوب . الساحلية والجزر المنخفضة

آسيا من تدهور قاعدة مواردها بسبب انخفاض 
تضاريسها الجغرافية، وارتفاع مستويات الفقر، 

  .يةكثافة السكانال اعوارتف
وفي أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي،   

 مليون شخص خطر اإلجهاد 100يواجه أآثر من 
المائي، في حين تواجه األراضي المنخفضة 

 المرتفعةوالمناطق الساحلية ذات الكثافة السكانية 
 وازدياد تواترخطر ارتفاع مستوى سطح البحر، 

 إزالة الغابات تأتيوقد . ةد الشديالمناخيةالظواهر 
  . تحديات بيئية خطيرةبأيضًا وتدهور األراضي 

 في خفض  أحرزت تقدمًاأوروبا منطقةومع أن   
لم تصل بتدابيرها إلى المستوى انبعاثات الكربون، 

والتقدم الذي . لتحقيق االستدامة البيئيةالمطلوب 
  أحرزته المنطقة في وقف فقدان التنوع البيولوجي 
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وقد حققت معظم . ل دون المستوى المطلوبما زا
تأمين إمدادات مياه  في  آبيرًابلدان المنطقة تقدمًا

 المأمونة وخدمات الصرف الصحي األساسية، الشرب
  الحل فيرال يزال بانتظا من المشاآل  آبيرًالكن عددًا

  . بعض البلدان، ال سيما في المناطق الريفية
شاآل البيئية المو  الكوارث الطبيعيةهذهدل وت  

   خطة التنمية تنّص ضرورة أن علىالمتفاقمة 
 إلدارة التنوع على تدابير متشّددة 2015لما بعد عام 

إلى تشير التقارير ف. البيولوجي والنظم اإليكولوجية
 خمس بمعدلازدياد تواتر حدوث الكوارث الطبيعية 

 فقط، تشّرد 2010وفي عام  . مرات منذ السبعينات
يون شخص بفعل آوارث طبيعية،  مل42أآثر من 

  .الفيضانات والعواصفآ
  
  والمؤسساتالحكم   4

آشفت التطورات االجتماعية والسياسية األخيرة 
التي هّزت عددا من البلدان العربية عن مختلف 
أشكال اإلقصاء االقتصادي واالجتماعي والسياسي 

لحكم ا في النواقص عن في المنطقة العربية، فضًال
 . العقود الماضية تراآمت على مدى التيوالتنمية 

ومن الملفت أن البلدين اللذين اشتعلت فيهما أولى 
شرارات االنتفاضات العربية، أي تونس ومصر، 

سجلت األداء األفضل هما من بلدان المنطقة التي 
 األهداف اإلنمائية لأللفية، وأّن نحو تحقيق في التقّدم

 البلدان  بين منآانت الجمهورية العربية السورية
غير أن . التي حققت أفضل أداء في تحقيق األهداف

 بعدلم يتناول   اإلنمائية لأللفيةإطار األهداف
م فلم يكن التقد  بالفعالية المطلوبة،اإلقصاء والحكم

 عاب االستياءستيال الذي أحرزته البلدان آافيًا
 ، نموذج التنمية المعتمد في المنطقةمنشعبي ال

  . أشعلت االنتفاضاتالتي شرارةوالذي آان ال

 للتنمية، نموذج علىوتؤآد االنتفاضات الشعبية   
 اإلقصاء االجتماعي واالقتصادي والقمع يخترقه
 وقوامه انتخابات ، أّن الحكم الديمقراطي،السياسي

حرة ونزيهة، ومشارآة المواطنين في صنع القرار، 
 والعدالة ؛المؤسساتفعالية ومساءلة القطاع العام، و

ال غنى  شروط  هي وحقوق اإلنسان؛تماعيةاالج
فالقاعدة الشعبية . في أّي مسار مستدام للتنمية عنها

 بمشارآة الواسعة التي انطلقت منها االنتفاضات،
والموطنين الميسروين من الطبقة نساء الشباب وال

 من السياسات االقتصادية والذين استفادوا الوسطى،
سياسية في إلصالحات الا ، تؤآد ضرورةالسابقة

قوق أساسية، مثل حرية حوفي غياب . عملية التنمية
التعبير والحصول على المعلومات أو تقرير 

  . قد تتعثر مسيرة التنمية، بل تتبّدد إنجازاتهاالمصير، 
أما قضية الجنسين فال يمكن إسقاطها من   

 إلى أن  أشارت الفصول السابقةوقد. الحسابات
من أبعاد التنمية يجب هو بعد أساسي تمكين المرأة 

تناوله من منظوَري حقوق اإلنسان والحكم 
 قضية مساواة تفقضية الجنسين ليس. الديمقراطي

 الحياة بين المرأة والرجل فحسب، بل هي في صلب
االجتماعية والثقافية والسياسية على الصعيدين 

  دور هاملنساء والشبابل وقد آان. الوطني واإلقليمي
تحّول الديمقراطي في المنطقة، في إطالق شرارة ال

  . في صنع القرارينبغي أن يوازيه مشارآة آاملة
ومن المحتمل أن يكون لالنتفاضات الشعبية   

والتحول الديمقراطي في بلدان مثل تونس 
والجمهورية العربية السورية وليبيا ومصر واليمن 

 تحقيق عدد من األهداف  نحوتأثير سلبي على التقدم
التي في الفترة و األجل القصير، فيه والغايات، أقل

وقد امتدت . 2015عام في  تسبق انتهاء المهلة
ارتجاجات التحّول الديمقراطي في عدد من هذه 
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فرضت و ،البلدان إلى ما وراء حدودها الوطنية
 للبلدان  متزايدة على الموارد المحدودة أصًالضغوطًا

فاألردن . المتناقصةالمجاورة وعلى إيراداتها 
، شّرعا أبوابهما لموجات متعاقبة من بنان، مثًالول

الالجئين القادمين من الجمهورية العربية السورية، 
 من اإليراداتفي وقت يشهدان تراجعا في حجم 

وحاولت بعض . السياحة واالستثمار األجنبي
تحويل مواردها من األنظمة، إزاء رياح التغيير، 

في واألمنية، االستثمار إلى االحتياجات االستهالآية 
 بتقويض إمكانات تحقيق األهداف وجهة تهّدد

من المنطقي االفتراض و.  األجل الطويلفياإلنمائية 
 األولويات في من الحكم الديمقراطي استبعادأن 

أثر سلبًا على إطار األهداف اإلنمائية لأللفية 
المجتمع الدولي  وهذا واقع ينبغي أن يتنّبه له، تحقيقها

  .2015لتنمية لما بعد عام  وضع خطة لدعن
  
  

  طقمناال رسائل من  -واو
  

 التاريخية التي سبقت المحطاتبعد إعطاء لمحة عن 
، وتقييم  أو رافقتهااعتماد األهداف اإلنمائية لأللفية

، يحدد هذا التقرير القضايا نحو تحقيقهاالتقّدم 
  اإلقليمية الرئيسية التي ينبغي أن ترآز عليها 

على أساس ، وذلك 2015بعد عام خطة التنمية لما 
 على البيئة السياسية تطرأتحليل التغيرات التي 

والفكرية العالمية منذ اعتماد األهداف اإلنمائية 
  .2000لأللفية في عام 

: ويتناول التقرير عددا من القضايا الناشئة، منها  
تغير العالقات ) ب(تغّير الديناميات السكانية؛ ) أ(

مة والبلدان النامية على صعيد بين البلدان المتقد
االستقرار في األسواق عدم ) ج(االقتصاد السياسي؛ 

أهمية الحقوق ) د(العالمية للغذاء واألسواق المالية؛ 
ويطرح التقرير أفكارا . والحرية والعدالة االجتماعية

هامة حول النقاش الجاري بشأن خطة األمم المتحدة 
ما يتصل بأربعة ، وذلك في2015للتنمية لما بعد عام 
، وعدم المساواة، فرص العمل: مجاالت رئيسية هي

  . واالستدامة البيئية، والحكم الديمقراطي
  
   الناشئةالقضايا -1

يؤآد هذا التقرير أن اإلطار العالمي الجديد للتنمية، 
أيا آان شكله، يجب أن يأخذ في االعتبار 

ُيتوقع أن يزداد عدد و. بين المناطقالديمغرافية 
 من مليار نسمة في الفترة 2.3ان العالم بمقدار سك

 مليار 9.3 مجموع السكان، ليبلغ 2050إلى  2011
ومن المرجح أن تواجه بعض المناطق، مثل . نسمة

نتيجة شرق آسيا وأوروبا، مجموعة من المشاآل 
ستواجه أفريقيا و. لشيخوخة المتسارعة للسكانل

داد  أعلتزايدوالمنطقة العربية صعوبات نتيجة 
على ، الذي يأتي بأعباء إضافية  من الشبابالسكان

اإلسراع في توليد فرص إذ يستدعي  االقتصادات،
  . عمل جديدة

يواجه عدد آبير من البلدان النامية تحديا و  
. رئيسيا، هو خلق فرص عمل منتجة ومستدامة

في القارة "  الشبابآثرة"وهذا التحدي ناتج من 
.  وعدة مناطق في آسيااألفريقية والمنطقة العربية

 في 40وتشير منظمة العمل الدولية إلى أن نحو 
المائة من العاملين في جميع أنحاء العالم يتقاضون 

 مستوى نصيب الفرد من الدخل يكفي إلبقاءال  دخًال
. سرهم أعلى من دوالرين في اليوم الواحدفي ُأ

 القطاع  وفي غياب.الفقراءبالعمال وُيعرف هؤالء 
 الذي يمكن أن يكون محرآًا للتغيير،الصناعي 

 ومصدرًا لفرص العمل المنتج لمعظم القوى العاملة،
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    البلدان النامية تحديات جسيمةمعظمستواجه 
    بالفعالية المطلوبة االستراتيجية اإلنمائيةفي تنفيذ

  .2015لما بعد عام 
لتسارع التوّسع وتتفاقم هذه المشاآل نتيجة   

ء العالم النامي، ال سيما في  في جميع أنحاالعمراني
 في العالم المدنوثلث سكان . المناطق األقل نموا

 .  المهّمشةالنامي تقريبا يعيشون في األحياء الفقيرة
، ُيتوقع أن يرتفع 2015- 1990وحتى في الفترة 

بدًال من أن يتراجع حسب ، سكان هذه األحياءعدد 
ومن .  األهداف اإلنمائية لأللفيةإحدى غايات

  متوقع أن تفرض هذه الديناميات السكانية ال
 هائلة على قدرة االقتصادات على توليد ضغوطًا

  فرص العمل، وأن تقوض قدرة الحكومات 
، مثل  في المدنساسيةاألخدمات ال تأمينعلى 

  الصحية والتعليم واإلسكان والحصول الرعاية 
  وعلى . على المياه ومرافق الصرف الصحي

 يمكن أن تكونفصل الثاني، النحو المبّين في ال
تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

تقديم الخدمات في  فعالة والخدمات اإللكترونية أداة
  .وبناء القدرات

االقتصادي والسياسي لبلدان إزاء تعاظم الثقل و  
، من نامية آبرى مثل البرازيل والصين والهند

 ، تحظىمنظمات منشأة حديثاتكتسب أن المتوقع 
، مثل مجموعة فيها هذه البلدان بتمثيل حقيقي

وأن تخسر مؤسسات  ، العشرين، مزيدا من النفوذ
، ال تتمثل فيها هذه البلدان على حقيقة وزنها أخرى

ومن . من نفوذهامثل مؤسسات بريتون وودز، 
 اتساع حيزالجوانب اإليجابية المحتملة لهذا التحول 

هذا االتجاه في و. لتنميةل ة نهج جديدأمام السياسات
حيث يتجّلى دور اإلقليمي،  للبعد تثبيتاإليجابي 

  .للمستقبلفي اللجان اإلقليمية 

عدم استقرار األسواق المالية قد ألقت حالة و  
العالمية، والرآود الذي نتج منه في البلدان المتقدمة، 

  وإلحراز .  االقتصاد العالميبظالل قاتمة على
  بعد لما للتنمية يدة جد في خطةتقّدم في المستقبل 

معالجة المشاآل المالية ، يجب 2015عام 
 بما  التنميةدعم خطة واالقتصادية التي تحول دون

  .يلزمها من تمويل
وآانت آخر التطورات االجتماعية والسياسية في   

المنطقة العربية بمثابة تذآير بأن تلك الخطة، أيا 
آان إطارها، يجب أن تعالج اإلقصاء االقتصادي 
واالجتماعي والسياسي، وذلك عن طريق إيالء 

 الوثيق بين التنمية للترابطالقدر الكافي من االهتمام 
  . البشرية والحكم الديمقراطي

  
   رسائل رئيسية من المناطقأربع -2

أصبح من الواضح أن إطار األهداف اإلنمائية   
   لأللفية لم يعالج على النحو المطلوب عددًا

 اآلونة وقد طغت على أفق ،يةمن التحديات اإلنمائ
ومن خالل تحديد األولويات التي ينبغي . األخيرة

  ، 2015إدراجها في خطة التنمية لما بعد عام 
تحديد   في موقع يخّولهااللجان اإلقليميةتحّل 

  أن تمثل دائمًا  التي ُيتوقع ةالتحديات اإلقليمي
ويمكن لهذه . 2015 البلدان النامية بعد عام أمام
   تعود إلى ما في حوزتها ن، مجتمعًة، أناللجا

دور بالغ ألداء  من تجارب متنّوعة، وتنطلق منها
األهمية في تحديد مجموعة جديدة من أولويات 

   نحولتقدم ا متقييعلى أثر   والتنمية العالمية
 التي األهداف اإلنمائية لأللفية والعقباتتحقيق 

تي اعترضت مسيرتها، أجمعت اللجان اإلقليمية ال
شارآت في إعداد هذا التقرير على ضرورة 

  . األولويات الجديدة
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والرسائل الرئيسية التي ُيقصد إيصالها في هذا التقرير 
توليد فرص ) أ: (تختصر في أربعة مجاالت هي

االستدامة ) ج(معالجة عدم المساواة؛ ) ب(العمل؛ 
 .الحكم الديمقراطي) د(البيئية؛ 

 توليد فرص العمل )أ(
 من االنكماش بحالةعظم البلدان المتقدمة  متمّر  

أو بمزيج أو الرآود االقتصادي، أو النمو البطيء، 
 غير  .منذ األزمة المالية العالميةمن هذه الحاالت 

أن معدالت النمو االقتصادي في عدد آبير من 
البلدان النامية استمرت في االرتفاع إلى مستويات 

 تصادية لهذا النمو االقستدامةال اإال أن. غير مسبوقة
، إذ يبدو أن معدالت نمو الناتج ال تزال موضع شك

  كثير من البلدان النامية الالمحلي اإلجمالي في 
  .فرص العمل المنتجفي  مماثل لم يرافقه ارتفاع

ضمن ُتدرج  لم التشغيل  قضيةوالواقع أّن  
   إطار األهداف اإلنمائية لأللفية فيالقضايا الهامة 

 انعقاد مؤتمر قمة األلفية عوام على مضي أإال بعد
تحقيق العمالة الكاملة "عندئذ أصبح . 2000عام في 

مجّرد غاية " والمنِتجة وتوفير العمل الالئق للجميع
 وألن.  من األهداف اإلنمائية لأللفية1ضمن الهدف 

في هي وسيلة ال غنى عنها  فرص العمل المنتج
دفًا ذا  هتحقيق التنمية البشرية، ينبغي إدراجها

  . 2015 في إطار التنمية لما بعد عام غايات محّددة
، 1 إلى تقديرات منظمة العمل الدوليةواستنادًا  

في مختلف أنحاء  تواصل معّدالت البطالة ارتفاعها
 المتوقع أن ترسم الحالة االقتصادية لما  ومنالعالم،

وتبلغ .  2016 عامل في عام ماليين 206 ال يقل عن
 إلى السكان في سن العمل اليوم نحو العامليننسبة 

 في المائة من 40ويعني ذلك أن .  في المائة60
سكان العالم الذين بلغوا سن العمل هم عاطلون عن 

 ويائسون من ،اقتصاديًا ال يزاولون نشاطًا العمل، أو

آبيرة  أعدادًاإمكانية الحصول على عمل، علما بأن 
دًا من غير من الفقراء ال يمكنهم العيش يومًا واح

باستمرار لتقاضي إذ عليهم القيام بعمل ما  عمل،
وقد اضطر . أجر يسمح لهم بالبقاء على قيد الحياة

آثيرون منهم إلى االنخراط في أعمال غير مستقرة، 
 أو مع العائلة، حيث ،لحسابهم الخاص مثال

وتشير آخر التقديرات . زهيدًايتقاضون أجرا 
 يزاولون أعماًالمل  مليار عا1.5العالمية إلى أن 

وحسب أرقام منظمة العمل الدولية  . غير مستقرة
  شخصماليين 910بلغ عدد العمال الفقراء أيضا، ي

في العالم، هم أفراد في أسر معيشية يقل دخل الفرد 
 .فيها عن دوالرين في اليوم الواحد

ومن األسباب المحتملة لعدم إعطاء اهتمام آاف   
ج في إطار األهداف لزيادة فرص العمل المنِت

 على إحراز رآزتاإلنمائية أّن األهداف والغايات 
. تقدم في القطاعات االجتماعية مثل الصحة والتعليم

 أوضاع القطاعات المنتجة في العديد تدهور وأغفلت
 وبفعل عدم حدوث تغيير هيكلي  .من البلدان النامية

 في معظم هذه البلدان، اضطر العديد من تقّدمي
 منخفضة اإلنتاجية بأعمالقبول الإلى العمال 
 بإطار األهداف اإلنمائيةولذلك، آان حرّي . واألجر

 المنتجةعمل في القطاعات الأن يرّآز على فرص 
  . الكافيةوالحصول على الحماية االجتماعية

 إعطاء قضية الجديدة للتنميةخطة بال والجدير  
  فرص العمل الالئق االهتماموتأمين المنتج التشغيل

هدفا كون التشغيل المنتج يجب أن ي و. الذي تستحقه
  العمل في ترآز على مختلف أبعاد محّددة غاياتذا

وعلى . تشغيل الشباب والحماية االجتماعيةآالتنمية، 
 تتضمنالنحو المبّين في الفصول السابقة، ينبغي أن 

 اآلليات الالزمة 2015خطة التنمية لما بعد عام 
بهدف  ورصدها، الجتماعية نظم الحماية التوجيه
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التي من  الحقوق توجيه السياسات المرتكزة على
التخفيف من تبعات األزمات العالمية شأنها 

  .المساواةحقيق واإلقليمية المتكررة وت
إيالء مزيد من االهتمام لوضع أيضًا وينبغي   

الغايات والمؤشرات األآثر آفاءة في بلوغ األهداف 
 ولتحسين مؤشرات  ورصدها،بالتشغيلالمتصلة 
 .  في إطار األهداف اإلنمائية لأللفيةالتشغيل

 المنِتج، يجب أن التشغيلولرصد التقدم في مجال 
 المعنية باإليرادات والنفقات المسوحتتضمن جميع 

فالمعلومات المتصلة . العملمعلومات مفّصلة عن 
األسرة تدّل على مستويات دخلهم، بعمل أفراد 

العمال "ساسا لتحديد عدد وبالتالي، قد تشكل أ
 من أفراد األسرة العاملين، وعدد الذين "الفقراء

  .  غير مستقرةأعماًاليزاولون 
  معالجة عدم المساواة) ب(

 في  آبيرًاأحرز عدد آبير من البلدان النامية تقدمًا  
وتشير . 1990مجالي الصحة والتعليم منذ عام 

ة إلى مجموعة من مؤشرات األهداف اإلنمائية لأللفي
هذا التقدم، منها معدل وفيات األطفال دون سن 

 تعليم في المرحلةالخامسة، ومعدل االلتحاق بال
في وقد نجحت البلدان النامية، بمجملها، . االبتدائية

أساس الخط الدولي للفقر  على خفض الفقر المدقع
فقد تراجع .  دوالر في اليوم1.25 المحدد بالعيش على

 مليار في 1.9 من فقر مدقعالذين يعيشون في عدد 
  .2008 مليار في عام 1.3 إلى 1990عام 
بالرغم من تراجع معدالت الفقر، يزداد التفاوت و  
وهذه .  التسعينات مستويات الدخل والثروات منذفي

مؤشرات مثل معامل جيني واضحة في االتجاهات 
. لتوزيع الدخل، الذي ارتفع في العديد من البلدان

 في الحد من الفقر  آبيرًاحققت نجاحًا، مثًال، الصينف
 مستويات في تسجل مزيدًا من الفوارق لكنهاالمدقع، 

وتدل هذه االتجاهات . الدخل منذ أواخر الثمانينات
على أن مجموعة آبيرة من السكان، ال تقتصر على 

وضمن إطار . فئة الفقراء، تعاني من ظروف صعبة
مجموعة ، يمكن اعتماد 2015التنمية لما بعد عام 

عدم المساواة في الدخل، مثل ل المقاييس الموحدةمن 
عدم المساواة اتجاه  جيني، ال سيما لتحديد معامل

خط  تحّدد مقاييس توجد أي وال. تراجعًا أو تصاعدًا
  .التراجع عند مستوى واحد للجميع

 الذي ، جينيلمعامل المكّملةومن المؤشرات   
سرة حصَة يقيس عدم المساواة بين جميع أفراد األ

 في المائة من السكان، أي ثالثة أخماسهم، 60أفقر 
  وحصتهم من الدخل أقل من نسبتهم .  من الدخل

 يحصلون  هؤالءيعني أنوهذا .  السكان مجموعمن
   في المائة من مجموع دخل 60على أقل من 

األصول والفرص وُيحرمون من  ،األسر
ع إذا ما تراجعت حصتهم من الدخل مو. االقتصادية

 ينبئ بأن توزيع الدخل في البلد فتراجعهاالوقت، 
 . يزداد سوءًا

 يساعد علىعدم المساواة في الدخل مقدار و  
عدم  في الظروف المؤّدية للتنمية، لكن تحسنالقياس 

المساواة في الحصول على الموارد والفرص 
إلى تفاوت في الحصول أيضًا االقتصادية يؤدي 

 الرعاية الصحية، على الموارد االجتماعية مثل
ولذلك، من األهمية . والتعليم، والحماية االجتماعية

 2015بمكان أن ترصد خطة التنمية لما بعد عام 
 مكاسبالحد األدنى من الفوارق في توزيع عن آثب 

 بين الفقراء الفوارقالتنمية البشرية، بما في ذلك 
الخمس آ  الدخل،بين شرائحأيضًا وغير الفقراء، و

غالبا ما تستفيد الشريحة ف.  السكاناألغنى من
األغنى، ال سيما الُعشر األثرى من السكان، من 
نواتج التنمية البشرية، مثل الخدمات الصحية 



منظور إقليمي: 2015خطة األمم المتحدة للتنمية لما بعد عام   98 

  

 

 في 60والتحصيل العلمي، أآثر بكثير من نسبة 
وعندما تصبح الفجوة بين . المائة األفقر من السكان

  . تصبح مصدر خلل آبير جدا، آبيرةهذه الشرائح 
 2015 خطة التنمية لما بعد عام  تقيسينبغي أنو  

  معتمدة نهجًا،  وفي غير الدخل في الدخلالفوارق
إنجازات ويجب تصنيف . متعدد األبعاد لرصد الفقر

 معدالت خفضصعيد التنمية البشرية، مثل على 
 مستوىوفيات األطفال دون سن الخامسة أو ارتفاع 

اه  الصرف الصحي أو المي خدماتالحصول على
. غير الفقراءو س توزعها بين الفقراءا لقيالمأمونة، 

.  األعلى واألدنى، وآذلك بين الجنسين الشرائح وبين
 أو التمثيل العملفي بعض المجاالت، مثل ف

يكون نصيب المرأة من منجزات التنمية السياسي، 
   .البشرية أدنى بكثير من نصيب الرجل

ية على ز األهداف اإلنمائية لأللفيترآويحجب   
فوارق آبيرة  العالمية وحتى اإلقليمية المتوسطات
أن عروف ومن الم. وداخل البلد الواحدبين البلدان 

كون له عواقب قد يارتفاع مستويات عدم المساواة 
من جهود التنمية االجتماعية والحد ليس على وخيمة 
على النمو االقتصادي أيضًا فقط، بل الفقر 

ك من الضروري أن لذل. 2واالستقرار السياسي
والمساواة تكافؤ الفرص تتناول خطة التنمية قضية 

في توزيع مكاسب التنمية، إما باعتبار الحد من عدم 
 بتخصيص مقاييس له  أو المساواة هدفًا قائمًا بذاته،

  .هداف األخرىجميع األفي 
  االستدامة البيئية) ج(

ة بالفعاليإطار األهداف اإلنمائية لأللفية لم يتناول   
. اليوملتحديات البيئية التي يواجهها العالم الكافية ا

  آفالة االستدامة البيئية غاية بشأنهدفوقد تضّمن 
إدماج مبادئ التنمية المستدامة في السياسات 

إدماج ، وغاية )ألف-7الغاية (والبرامج القطرية 

مبادئ التنمية المستدامة في السياسات والبرامج 
-7الغاية  (  الموارد البيئيةوانحسار فقدان القطرية 

بيئية لكنه لم يتضمن أية غاية ُتعنى بقضايا ). باء
 أو نسبة ،انبعاثات ثاني أآسيد الكربونمثل 

  .األراضي المغطاة بالغابات
غاية أيضًا  االستدامة البيئية تضمن هدف آفالةيو  

تخفيض نسبة األشخاص الذين ال يمكنهم بشأن 
الشرب المأمونة مياه  الحصول باستمرار على 

النصف  وخدمات الصرف الصحي األساسية إلى 
، وتحقيق هذه )جيم-7الغاية  ( 2015بحلول عام 

 التنمية في الغاية سيكون من اإلنجازات المباشرة
على عدد دال -7ترّآز الغاية وأخيرا، . البشرية

سكان الحضر الذين يعيشون في األحياء الفقيرة ال
، أي أن نطاق ة البيئيةاالستدامحول آمؤشر رئيسي 

ال يعّبر مؤشر هذا الاستخدام و. هذه الغاية ضيق جدا
عن واقع االستدامة البيئية، بل يقتصر دوره على 

سكان األحياء  عددوبما أن .  الظروف البيئيةرصد
 منذ الحضريةفي المناطق يرتفع باستمرار الفقيرة 

 . 7 تحقيق الهدف فذلك يعني الفشل في، 1990عام 
مليون من سكان  100حياة  ولو تحّسنت وحتى

لن يتحقق األحياء الفقيرة على المستوى العالمي، 
هذا الهدف بسبب االرتفاع الكبير المتوّقع في عدد 
سكان األحياء الفقيرة في المناطق الحضرية بحلول 

  .2020عام 
إطار األهداف اإلنمائية لم يتناول بعبارة أخرى،   

 من القضايا البيئية غير إال مجموعة محدودةلأللفية 
. الرئيسية، ولم يخصص لها غايات قابلة للتحقيق

 قضايا هامة مثل التصحر وتدهور األراضي وأغفل
هذا شير وي. واإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية

عد ُبالقصور إلى ضرورة العمل على تعزيز 
 لما بعد عام االستدامة البيئية في إطار التنمية
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يشهد في الفصل الثالث، مبّين وآما هو . 2015
مثل انبعاثات غازات الدفيئة العالم مخاطر بيئية، 

، بلغت ض المحيطاتوفقدان التنوع البيولوجي وتحّم
على األرض من التفاقم حدًا، بات يفوق طاقة آوآب 

باالستناد إلى ما سبق، ُيجمع العالم على و .االحتمال
حقق تقدما يهداف اإلنمائية لأللفية لم أّن إطار األ

، ويزداد الوعي بضرورة القضايا البيئيةفي آافيا 
تنسيق الخطة الجديدة للتنمية مع الخطة العالمية 

 واحدًا ًااستراتيجيان إطارًا تشكل الخطتبحيث  للبيئة،
.  العالمي واإلقليمي والوطني، على الصعيدًامتماسك

مشاآل وقد أآدت اللجان اإلقليمية باستمرار أن 
 شأنًا عالميًا فحسب، بل يختلف تأثيرها تالبيئة ليس

كل الظروف المناخية ل باختالف بين منطقة وأخرى
 االجتماعية واألوضاع ، والعوامل الجغرافية،منطقة

فكما يختلف . المعالجةعلى ، والقدرة واالقتصادية
 الحرارة ات درجمدى تأثر المناطق والبلدان بتغّير

تختلف  شديدة،ل االمناخية واألحداثوهطول األمطار 
  . قدرتها على التكّيف

وآما ورد في الفصل الثالث، ينبغي أن تكون   
 في  شموًالأآثراالستدامة البيئية وغايات أهداف 

استقرار المناخ ضمان أن تهدف إلى والمستقبل، 
والحد من تحمض المحيطات، ومنع تدهور ، مثًال

. ستعمال المستدام للمياهتعزيز اال و،األراضي
إلدارة أن تشدد على ضرورة اأيضًا  وينبغي

حماية قاعدة الموارد و ،لموارد الطبيعيةالمستدامة ل
النظام والطبيعية، بما في ذلك التنوع البيولوجي 

 . ، باعتبار ذلك من األمور الملّحةاإليكولوجي
، ولكن أهداف طموحةتخصيص أيضًا ويجب 
  . هذه القضايا البالغة األهمية لواقعية،

تقدم على ثقة بإمكانية إحراز إلقليمية اللجان او  
يجب وضع أولويات و. مستوياتآبير على هذه ال

إطار ضمن التنمية البشرية والتنمية المستدامة 
وقد . متماسكة ومتآزرةإنمائي واحد ذي مكّونات 

مارتيا عرض عالم االقتصاد الحائز جائزة نوبل، أ
  األسباب الداعمة لهذه النظرية في عدد من  ،سين
ومفاد هذه النظرية أنه يجب . رير التنمية البشريةاتق

المساواة بين ضمن إطار االستدامة البيئية تناول 
وفي الوقت  . التنمية البشريةفي تحقيق األجيال 
ينبغي إيالء االهتمام ألبعاد التنمية التي نفسه، 

تتجاوز القضايا االقتصادية واالجتماعية والبيئية 
   .والسلم واألمنالصالح   مثل الحكم،التقليدية

لدولي أن يسير في وليس من مصلحة المجتمع ا  
ج ادمن للتنمية، بل من األجدى إاتجاهين منفصلي

األهداف اإلنمائية المستدامة ضمن اإلطار الواسع 
األهداف أن تكون  و،2015بعد عام لما لتنمية ل

، لهذه األسبابو. مترابطة ومتآزرةوالغايات الناتجة 
 ههذان اإلقليمية على المساهمة في اللجتحرص 

 االستمرار في )1(العملية، وذلك من خالل 
فريق عمل ل التابعالمشارآة في فريق الدعم الفني 

 ؛ باألهداف اإلنمائية المستدامةاألمم المتحدة المعني
على خيارات في تحليل وعرض ال الدعم تقديم )2(

أهداف إنمائية  ات من أجل وضع السياسصعيد 
 بهذا تقرير األمين العاموالمساهمة في ، امةمستد
إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها  الشأن

فريق العامل المفتوح الدعم  )3(؛ الثامنة والستين
العضوية المعني باألهداف اإلنمائية المستدامة الذي 

على دور االعتماد أيضًا ينبغي  و. أنشئ حديثًا
على  المشاورات والتعاون اللجان اإلقليمية في تيسير

مثل هذه في الماضي أجرت ، ألنها اإلقليميالصعيد 
وستستمر في إجرائها، وذلك للمساعدة المشاورات 

في إنجاح األهداف اإلنمائية المستدامة وخطة التنمية 
  . 2015بعد عام لما 
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  الحكم الديمقراطي )د(
إعالن األلفية اهتماما خاصا لحقوق يكرس   

 أن"ويؤآد . الصالحمقراطية والحكم اإلنسان والدي
أن  ووا حياتهمالحق في أن يعيشوالنساء ل ارجلل
الجوع وفي مأمن من  ،بكرامةم وبناتهم أوالدهوا يرب

خير سبيل   و.والخوف من العنف أو القمع أو الظلم
ديمقراطي ال  النيابيالحكمهو  لضمان هذه الحقوق

يتضّمن   ومع ذلك، لم .3"بوإرادة الشعالمستند إلى 
األهداف اإلنمائية لأللفية هذه األبعاد اإلنمائية إطار 

  .الهامة جدًا
أنه عموما بالحكم ُيعّرف على الصعيد الوطني، و  

على ، وُيقّيم السلطة اإلدارية والسياسيةممارسة 
 عمل مؤسسات اإلدارة )1(: عدين رئيسيينأساس ُب
  مساءلة؛ للالتي تتسم بالفعالية وتخضع العامة 

 الديمقراطية وسيادة القانون، بما في ذلك )2(
لمساواة المطالب المرتكزة على الحقوق والداعية ل

والمشارآة في إدارة ؛ واستقالل القضاء؛ أمام القانون
والتعددية ات؛ ونزاهة االنتخاب؛ الشؤون العامة

  .4 واستقالل وسائل اإلعالم؛ وحرية التعبير؛السياسية
ضمن خطة راطي دماج الحكم الديمقويتطلب إ  

مناقشات مستفيضة حول  2015عام التنمية لما بعد 
يتناول مع و آيفية دمج هذا البعد وآيفية قياسه، 

عضاء خيارات، تتراوح بين تضمين إطار الدول األ
وتضمينه  ،ملزمةالمبادئ غير المجموعة من التنمية 
   .بشأن الحكم ًا عمليًاهدف
 اإلنمائية وخالل المناقشات الجارية حول اآلفاق  

 يمكن للجان اإلقليمية وغيرها ،2015عام لما بعد 
دور بناء في الرئيسية أداء من المؤسسات اإلقليمية 

 من ،الحكم الديمقراطيإحراز تقدم باتجاه أهداف 
 لتحديد خياراتوضع مجموعة من أفضل الخالل 

قد و . اإلقليميالصالح على المستوى حكم هيكلية ال

ذ إ،  مماثًال دورًافريقيةالوحدة األأدت منظمة 
بهدف توحيد الدول   إلى االتحاد األفريقيتحّولت

آذلك ، و واقتصاديًا واجتماعيًااألعضاء سياسيًا
الديمقراطية وحقوق اإلنسان ب هاتعزيز التزام

 آخر نموذج تحاد األوروبي واال. 5الصالحالحكم و
الحكم نجحت في توطيد لمؤسسة إقليمية 

وُيتوقع أن تساهم . ل األعضاءدو الالديمقراطي في
التطورات االجتماعية والسياسية في المنطقة 

إدراج ُبعد جديد يتصل  في ، بطرق مختلفة،العربية
التنمية العالمية في الصالح ضمن خطة الحكم ب

الدول العربية التي تمر  وعندما تقوم .المستقبل
نماذج جديدة تحّول ديمقراطي بوضع بمرحلة 
الرئيسية األربعة بعاد ب من األفستقترللتنمية، 

التنمية االقتصادية خطة التنمية للمستقبل، وهي ل
الشاملة، والتنمية االجتماعية الشاملة، واالستدامة 

   .البيئية، والسلم واألمن
وبين المستويين الوطني والعالمي، يؤآد هذا   

 اعتماد نهج يحقق المزيد من المساواة علىالتقرير 
 سواء أآان في اإلطار الحالي أم في الحكم العالمي،

ومن .  لفيةفي اإلطار المقبل لألهداف اإلنمائية لأل
الضروري اتباع نمط مختلف في اتخاذ القرار بشأن 

، بحيث تضمن 2015خطة التنمية لما بعد عام 
. ومصالحها وتؤآد عليهاهداف البلدان النامية أ

 اللجان ومنها ،قليميةاإلمؤسسات وباستطاعة ال
آليات ربط أن تؤدي دورًا أساسيًا في   ،ليميةاإلق

التي تكتسب المزيد من النفوذ  الحكم اإلقليمية
اعتبار االتجاه بدال من و. الحكم العالميةترتيبات ب

للترتيبات العالمية، نوعًا من المنافسة " األقلمة"نحو 
ومنظومة األمم المتحدة موما المجتمع الدولي ععلى 

غنى الذي تشكله هذه ا االستفادة من الخصوص
عمًال بإحدى التوصيات الواردة في تقرير و. التعددية
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مشترك صادر عن اللجان اإلقليمية الخمس، يجب 
لبعد اإلقليمي للتنمية لاألهمية المتزايدة االعتراف ب

بين المستويين  بفعاليته وآفاءته، آحلقة وصلو
االستفادة  وفي هذه المرحلة، يجب. العالمي والوطني

. 6 التنمية العالميةإجراءاتجميع في  ذامن ه
بعد للتنمية لما األمم المتحدة خطة  صياغة وتندرج

  .  في هذا السياق2015عام 
  
  خالصة -3

 التحديات الرئيسيةإلى عدد من هذا الفصل أشار 
، 2015بعد عام  خطة التنمية لما التي تواجه صياغة

قد و .جديدةإنمائية  ًاأبعادومنها تضمين الخطة 
إلى أيضًا  ليشير اللجان اإلقليميةاستفاد من تجارب 

  اإلنمائيةتحدياتفي البعض االختالفات الرئيسية 
  هدفتحقيقفي السعي إلى  ،المناطقبين مختلف 

االستدامة االقتصادية واالجتماعية والبيئية وتحسين 
قد اآتفى هذا الفصل بذآر عدد من هذه و. الحكم

  .هان يقّيم، من دون أاالختالفات
  المزيد من قيادة األمم المتحدة وفيما تتولى   
  

 الخطوط العريضة حولالمناقشات الرفيعة المستوى 
عمليات وذلك عبر  ،2015خطة التنمية لما بعد عام ل

تسعى اللجان اإلقليمية س، مختلفةومسارات متعددة 
المؤسسات اإلقليمية مع  فاعل،االضطالع بدور إلى 

على معّمقة مشاورات إجراء في سبيل  ،األخرى
  األهداف اإلنمائية لأللفيةحولالصعيد اإلقليمي 

  غاياتها ومؤشراتها، بحيث تعّبر عن ظروف و
ستراتيجيات آل منطقة وخصوصياتها، وحول اال

توضع على أساس هذه الظروف، والسياسات التي 
  .فيكون حظها وافرًا في النجاح

 ياأهم القضامن  عددًا، يحدد التقرير وأخيرًا  
أولويات يدعو إلى أربع باإلضافة إلى  ،اإلقليمية

  : حول التنميةالنقاش العالميتناولها بجدية في 
خطة التنمية   صلبوضع توليد فرص العمل في •

  ؛2015بعد عام لما 
  ؛اتباع نهج أآثر فعالية لمعالجة عدم المساواة •
  ؛الستدامة البيئيةتجاه انهج أآثر شموال اعتماد  •
الدائر النقاش ضمن يمقراطي إدماج الحكم الد •

   .2015عام حول فترة ما بعد 
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  األهداف اإلنمائية لأللفية والغايات والمؤشرات

  
  2008 يناير/ آانون الثاني15اعتبارًا من 

 األهداف اإلنمائية لأللفية

  هداف والغاياتاأل
 )إعالن األمم المتحدة بشأن األلفية(

 المؤشرات لرصد التقدم المحرز

 القضاء على الفقر المدقع والجوع: 1الهدف 

تخفيض نسبة السكان الذين يقل دخلهم اليومي: ألف-1ة الغاي
 2015 و 1990عن دوالر واحد إلى النصف في الفترة ما بين 

 اليوم نسبة السكان الذين يقل دخلهم عن دوالر واحد في 1.1
  )أ()بمعادل القوة الشرائية(

  نسبة فجوة الفقر  1.2
 حصة الخمس األفقر من السكان في االستهالك الوطني 1.3

 توفير العمالة الكاملة والمنتجة والعمل الالئق:اءب-1الغاية 
 للجميع، بمن فيهم النساء والشباب

  معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي لكل شخص عامل 1.4
  معدل العاملين إلى مجموع السكان 1.5
نسبة السكان العاملين الذين يقل دخلهم عن دوالر واحد  1.6

  )بمعادل القوة الشرائية(في اليوم 
حسابهم الخاص والعاملين من أفراد األسرة نسبة العاملين ل 1.7

 المساهمين في نفقاتها إلى مجموع العاملين 

تخفيض نسبة السكان الذين يعانون من الجوع إلى: جيم-1الغاية 
 2015 و1990النصف بين عامي  

انتشار حاالت نقص الوزن لدى األطفال دون سن  1.8
  الخامسة

دنى من نسبة السكان الذين ال يحصلون على الحد األ 1.9
 استهالك الطاقة الغذائية

 تحقيق تعميم التعليم االبتدائي: 2الهدف 

آفالة أن يتمكن األطفال في آل مكان، سواء: ألف-2الغاية 
الذآور أو اإلناث منهم، من إتمام مرحلة التعليم االبتدائي بحلول

 2015عام 

  نسبة االلتحاق الصافي بالتعليم االبتدائي 2.1
 يبدأون الصف األول ويصلون إلى نسبة التالميذ الذين 2.2

  الصف النهائي من التعليم االبتدائي 
معدل اإللمام بالقراءة والكتابة لدى الرجال والنساء الذين  2.3

  سنة24 و15تتراوح أعمارهم بين 
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 األهداف اإلنمائية لأللفية

  هداف والغاياتاأل
 )إعالن األمم المتحدة بشأن األلفية(

 المؤشرات لرصد التقدم المحرز

 تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة: 3الهدف 

بتدائيإزالة التفاوت بين الجنسين في التعليم اال: ألف-3الغاية 
، وبالنسبة إلى2005والثانوي وُيفّضل أن يكون ذلك بحلول عام 

 2015جميع مراحل التعليم في موعد ال يتجاوز عام 

نسبة اإلناث إلى الذآور في مراحل التعليم االبتدائي  3.1
  والثانوي والعالي

نسبة النساء في الوظائف المدفوعة في القطاع غير  3.2
  الزراعي

 ا المرأة في البرلمانات الوطنيةنسبة المقاعد التي تشغله 3.3

 تخفيض معدل وفيات األطفال: 4الهدف 

تخفيض معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة: ألف-4الغاية 
 2015 و1990بمقدار الثلثين في الفترة ما بين عامي 

  دل وفيات األطفال دون سن الخامسةمع 4.1
  معدل وفيات الرّضع 4.2
واحدة المحصنين نسبة األطفال البالغين من العمر سنة  4.3

 ضد الحصبة

 تحسين صحة األمهات: 5الهدف 

تخفيض معدل وفيات األمهات بمقدار ثالثة: ألف-5الهدف 
 2015 و1990أرباع في الفترة ما بين عامي 

  معدل وفيات األمهات 5.1
 نسبة الوالدات تحت إشراف اختصاصيين  5.2

تعميم إتاحة خدمات الصحة اإلنجابية بحلول عام: باء-5الغاية 
2015 

  معدل استخدام وسائل منع الحمل  5.3
  معدل الوالدات لدى المراهقات 5.4
زيارة واحدة على األقل (تغطية الرعاية السابقة للوالدة  5.5

  )زيارات على األقلوأربع 
 الحاجة غير الملباة في مجال تنظيم األسرة 5.6

 يدز والمالريا وغيرهما من األمراضاإل/مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية ومتالزمة نقص المناعة المكتسب: 6الهدف 

اإليدز/البشرية وقف انتشار فيروس نقص المناعة: فأل-6الغاية 
  من ذلك التاريخاعتبارًا  وبدء انحساره 2015بحلول عام 

انتشار فيروس نقص المناعة البشرية لدى السكان الذين  6.1
    سنة24 إلى 15تتراوح أعمارهم بين 

ال جنسي ينطوي على استخدام الرفاالت في آخر اتص 6.2
  مخاطرة عالية

 سنة 24 و15نسبة السكان الذين تتراوح أعمارهم بين  6.3
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 األهداف اإلنمائية لأللفية

  هداف والغاياتاأل
 )إعالن األمم المتحدة بشأن األلفية(

 المؤشرات لرصد التقدم المحرز

ولديهم معرفة صحيحة وشاملة عن فيروس نقص المناعة 
  اإليدز/البشرية

نسبة االنتظام في المدارس لدى اليتامى الذين تتراوح  6.4
إلى غير اليتامى في   سنة 14 سنوات إلى 10أعمارهم من 
 ريةنفس الفئة العم

تعميم إتاحة العالج من فيروس نقص المناعة:  باء-6الغاية 
 لجميع من يحتاجون إليه  2010اإليدز بحلول عام /البشرية

نسبة السكان الذين بلغت إصابتهم بفيروس نقص المناعة  6.5
وبإمكانهم الحصول على العقاقير  البشرية مرحلة متقدمة 

 المضادة للفيروسات

ار المالريا وغيرها من األمراضوقف انتش: جيم-6الغاية 
 من ذلك وبدء انحسارها اعتبارًا2015الرئيسية بحلول عام 

  التاريخ 
 

  معدالت حاالت اإلصابة بالمالريا والوفيات المرتبطة بها 6.6
نسبة األطفال دون سن الخامسة الذين آانوا ينامون تحت  6.7

  ناموسيات معالجة بمبيدات الحشرات
لمصابين بالحمى الذين نسبة األطفال دون الخامسة ا 6.8

  يعالجون بالعقاقير المناسبة المضادة للمالريا
معدالت حاالت اإلصابة بالسل وانتشاره والوفيات  6.9

  المرتبطة به
 وعولجت في إطار اآتشفتنسبة حاالت الُسل التي  6.10

 دورة عالجية قصيرة خاضعة للمراقبة المباشرة

 آفالة االستدامة البيئية: 7الهدف 

إدماج مبادئ التنمية المستدامة في السياسات: فأل-7الغاية 
  وانحسار فقدان الموارد البيئية والبرامج القطرية 

  
الحد من فقدان التنوع البيولوجي، وتحقيق: باء-7الهدف 

 2010انخفاض آبير في معدل الفقدان بحلول عام 

  نسبة مساحة األراضي التي تغطيها الغابات 7.1
كربون ونصيب الفرد منها مجموع انبعاثات ثاني أآسيد ال 7.2

بمعادل (ومقابل آل دوالر من الناتج المحلي اإلجمالي 
  )القوة الشرائية

  استهالك المواد المستنفدة لألوزون 7.3
البيولوجية   السمكية التي ُتعتبر ضمن الحدودنسبة األرصدة 7.4

  اآلمنة
  نسبة مجموع الموارد المائية المستخدمة 7.5
  ةنسبة المناطق البرية والبحرية المحمي 7.6
 نسبة األنواع المهددة باالنقراض 7.7
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 األهداف اإلنمائية لأللفية

  هداف والغاياتاأل
 )إعالن األمم المتحدة بشأن األلفية(

 المؤشرات لرصد التقدم المحرز

تخفيض نسبة األشخاص الذين ال يمكنهم: جيم-7الغاية 
مياه الشرب المأمونة وخدمات الحصول باستمرار على 

  2015النصف بحلول عام  الصرف الصحي األساسية إلى 

نسبة السكان الذين يستخدمون مصادر محّسنة لمياه  7.8
  الشرب

ن مرافق محسنة للصرف نسبة السكان الذين يستخدمو 7.9
 الصحي

، في معيشة2020تحقيق تحسن آبير، بحلول عام : دال- 7الغاية 
  مليون شخص على األقل من سكان األحياء الفقيرة100

)ب(نسبة سكان المناطق الحضرية المقيمين في أحياء فقيرة 7.10

 إقامة شراآة عالمية من أجل التنمية: 8الهدف 

امة نظام تجاري ومالي يتسمالمضي في إق: ألف-8الغاية 
  باالنفتاح والتقيد بالقواعد والقابلية للتنبؤ به وعدم التمييز

  
  

-وهي تشمل التزاما بالحكم الرشيد، والتنمية، والحد من الفقر 
  على الصعيدين الوطني والدولي

  
  
  
  

  تلبية االحتياجات الخاصة ألقل البلدان نموًا: باء-8الغاية 
  
  
  
  
  

ادرات أقل البلدان نموًا إلى األسواق معفاةوهي تشمل دخول ص
ون الخضوع لنظام الحصص؛من التعريفات الجمرآية وبد

معززًا لتخفيف عبء الديون الواقع على البلدان وبرنامجًا
الفقيرة المثقلة بالديون وإلغاء الديون الثنائية الرسمية؛ وتقديم

يرصد بعض المؤشرات الواردة أدناه على حدة بالنسبة ألقل 
احلية البلدان نموًا، وأفريقيا، والبلدان النامية غير الس

  .والدول الجزرية الصغيرة النامية
  

  المساعدة اإلنمائية الرسمية
صافي المساعدة اإلنمائية الرسمية، ومجموعها، وما ُيقدم  8.1

منها إلى أقل البلدان نموًا، آنسبة مئوية من الدخل القومي 
اإلجمالي للدول المانحة األعضاء في لجنة المساعدة 

والتنمية في الميدان اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون 
  االقتصادي

نسبة مجموع المساعدة اإلنمائية الرسمية الثنائية الموزعة  8.2
حسب القطاعات والمقدمة من الدول المانحة األعضاء في 
لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية 
في الميدان االقتصادي إلى الخدمات االجتماعية األساسية 

ساسي والرعاية الصحية األولية والتغذية التعليم األ(
  )والمياه المأمونة والصرف الصحي

نسبة المساعدة اإلنمائية الرسمية الثنائية غير المشروطة  8.3
المقدمة من الدول المانحة األعضاء في لجنة المساعدة 
اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان 

  االقتصادي
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 األهداف اإلنمائية لأللفية

  هداف والغاياتاأل
 )إعالن األمم المتحدة بشأن األلفية(

 المؤشرات لرصد التقدم المحرز

زمة بالحدمساعدة إنمائية رسمية أآثر سخاًء إلى البلدان الملت
  من الفقر

  
  
  

معالجة االحتياجات الخاصة للبلدان النامية غير: جيم-8الغاية 
عن طريق برنامج(الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية 

العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة
النامية ونتائج الدورة االستثنائية الثانية والعشرين للجمعية

  )العامة
  
  

المعالجة الشاملة لمشاآل ديون البلدان النامية عن: دال-8الغاية 
طريق اتخاذ تدابير على الصعيدين الوطني والدولي لجعل

 تحمُّل ديونها ممكنًا على المدى الطويل

ئية الرسمية التي تلقتها البلدان النامية قيمة المساعدة اإلنما 8.4
  غير الساحلية آنسبة من دخلها القومي اإلجمالي

قيمة المساعدة اإلنمائية الرسمية التي تلقتها الدول  8.5
الجزرية الصغيرة النامية آنسبة من دخلها القومي 

  اإلجمالي

  النفاذ الى األسواق
قيمة حسب ال(نسبة مجموع واردات البلدان المتقدمة النمو  8.6

من البلدان النامية وأقل البلدان نموًا، ) وباستثناء األسلحة
  المعفاة من الرسوم الجمرآية

المتقدمة  متوسط التعريفات الجمرآية التي تفرضها البلدان  8.7
والملبوسات  النمو على المنتجات الزراعية والمنسوجات 

  الواردة من البلدان النامية
التعاون  لدان منظمة تقديرات الدعم الزراعي المقدم في ب 8.8

من ناتجها  والتنمية في الميدان االقتصادي آنسبة مئوية 
  المحلي اإلجمالي

نسبة المساعدة اإلنمائية الرسمية المقدمة لبناء القدرات  8.9
  التجارية 

  القدرة على تحمل الديون
القرار  مجموع عدد البلدان التي وصلت إلى مرحلة اتخاذ  8.10

) التراآمي (  ة بالديون والعددلصالح البلدان الفقيرة المثقل
المتعلقة  للبلدان التي وصلت إلى نقطة إنجاز المبادرة 

  بالديون بتخفيف أعباء ديون البلدان الفقيرة المثقلة 
المبادرة  مقدار عبء الديون الذي الُتزم بتخفيفه في إطار  8.11

المتعددة  المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون والمبادرة 
  ف لتخفيف عبء الديناألطرا

السلع  تكاليف خدمة الدين آنسبة مئوية من صادرات  8.12
 والخدمات
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 األهداف اإلنمائية لأللفية

  هداف والغاياتاأل
 )إعالن األمم المتحدة بشأن األلفية(

 المؤشرات لرصد التقدم المحرز

التعاون مع شرآات المستحضرات الصيدالنية: هاء-8الغاية 
 إلتاحة العقاقير األساسية بأسعار ميسورة في البلدان النامية

نسبة السكان الحاصلين على األدوية األساسية بسعر  8.13
 معقول وعلى أساس دائم

احة فوائدالتعاون مع القطاع الخاص إلت: واو-8الغاية 
وخاصة تكنولوجيا المعلومات التكنولوجيات الجديدة،

 واالتصاالت

   فرد من السكان 100عدد خطوط الهاتف الثابت لكل  8.14
   فرد من السكان100عدد المشترآين بالهاتف النقال لكل  8.15
  فرد من السكان100عدد مستخدمي اإلنترنت لكل  8.16

  
، 2000سبتمبر / رئيس دولة وحكومة، في أيلول147    ً              بلدا ، بتأييد من 189داف اإلنمائية لأللفية وغاياتها مستمدة من إعالن األلفية، الذي وقع عليه األه

)htm.e552ares/declaration/millennium/org.un.www://http(2005          ً                                األعضاء الحقا  في مؤتمر القمة العالمي في عام  ، ومن اتفاق البلدان)  قرار الجمعية
وهذه األهداف والغايات مترابطة وينبغي النظر إليها آكل .  RES/A ،)1/60/RES/A=m?asp.ws/asp/journal/Docs/org.un.www://http/1/60العامة 

لصعيدين الوطني والعالمي  على ا–على تهيئة بيئة "ن البلدان المتقدمة والبلدان النامية المصممة، آما ورد في اإلعالن،                      ً            ال يتجزأ وهي تمثل إطارا  للشراآة بي
  ". مؤاتية للتنمية والقضاء على الفقر–سواء  على حد

  
  . htm.OfficialList/Indicators=Content?aspx.Host/mdg/unsd/org.un.mdgs://http: المصدر

  
  .بة تيارات الفقر الوطنية، ال بد من استخدام مؤشرات تستند إلى خطوط الفقر إذا أمكنلمراق  )أ(
قاس النسبة الفعلية للسكان المقيمين في أحياء فقيرة بشكل غير مباشر، إذ سيمثلها سكان الحضر المقيمين في األسر المعيشية التي تحمل إحدى ت )ب(

عدم القدرة على استخدام مرافق صحية محسنة؛ ) ب(قدرة على استخدام إمدادات مياه شرب محسنة؛عدم ال) أ: (هذه الخصائص األربع على االقل
 .السكن في بيوت مصنوعة من مواد غير متينة) د(؛ )ثالثة أشخاص أو أآثر في غرفة واحدة(االآتظاظ ) ج(

  
  

 



  الملحق الثاني
  
  

  األهداف اإلنمائية الدولية
  
خفيض نسبة السكان الذين يعيشون في فقر مدقع  في البلدان النامية إلى النصف على األقل  ت:الرفاه االقتصادي  -1

  .2015وذلك بحلول عام 
ن، والرعاية الصحية إحراز تقدم آبير في مجاالت التعليم االبتدائي، والمساواة بين الجنسي :التنمية االجتماعية  -2

  :األولية وتنظيم األسرة، على النحو التالي
  ؛2015تعميم التعليم االبتدائي في جميع البلدان بحلول عام   )أ(  
التقدم في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من خالل إزالة التفاوت بين الجنسين في مرحلتي التعليم  )ب(  

  ؛2005م االبتدائي والثانوي بحلول عا
  الفترة  تخفيض معدل وفيات الرضع واألطفال دون سن الخامسة في جميع البلدان النامية بمقدار الثلثين في   )ج(  

   وتخفيض معدل وفيات األمهات بمقدار ثالثة أرباع في الفترة نفسها؛ 2015 و1990ما بين عامي 
 خدمات الصحة اإلنجابية  من خالل نظم الرعاية إتاحة سبل حصول جميع األفراد ذوي األعمار المناسبة على  )د(  

الصحية األولية، آوسائل تنظيم األسرة المأمونة والموثوقة في أسرع وقت ممكن وفي موعد ال يتجاوز عام 
2015.   

 في 2005وضع استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة وضمان تنفيذها بحلول عام  :االستدامة البيئية وتجدد الموارد  -3
ع البلدان، لكفالة االنحسار الفعلي لالتجاهات الحالية في فقدان الموارد البيئية على المستويين العالمي والوطني جمي

وتشمل مؤشرات فقدان الموارد الطبيعية الغابات، ومصائد األسماك، والمياه العذبة، والمناخ، . 2015بحلول عام 
  .، وتراآم المواد الخطرة، وغيرهاوالتربة، والتنوع البيولوجي، وأوزون الستراتوسفير
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  الملحق الثالث
  
  

  التحليل اإلحصائي الكامل لوتيرة التقدم في تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية
  

  النتائج
a:  تسارع وتيرة التقدم  
m:  ثبات وتيرة التقدم  
s:  تباطؤ وتيرة التقدم  
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  البلدان النامية في شمال أفريقيا

                                          

  a  s  m s  s  s  s  a  m a  s  s  s  a  s  s  s  s  s  s  s  تونس
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البلدان النامية في جنوب أفريقيا 
  وشرقها وغربها ووسطها

                                          

  a  a  s  s  s  a  a  a  a  a  a        a  a  s  a  a  s  s  إثيوبيا

  s  a  s  a  s  a  m m s      a  m s  m a  a  s  a      إريتريا

  s  a  a  m a  s    a  m a  m m a  a  s              أنغوال
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  a  a        s    a  a  a  a  a  a  s  a  a  s  a  s  s  a  أوغندا

  s    s  s  s  a  s  m m a  a  a  a  m s  a  m s  s  s    بنن

  s  a  s  a  a  a  m a  a  a  s    a  a  a  s  s  a  s  s    بوتسوانا

  a  a  a  s  a  a  s  a  a  a  s  a  a  a  a  a  s  a  s  s  a  بورآينا فاسو

  s  a  a  a  s  a  a  a  a      a  a  a  a  s  a  s  s      ديبورون

  s  a  s  a  s  s    m m a  a  s  a  a  a  s  m s  m a    تشاد

  a  s  s  s  s  a    m s  a  a  a  a  m s  s  m a  s  a    توغو

  s    s  s  s  a  m m s    a  s  m m s  m s  s  s      جزر القمر

        s  s                                  جزيرة مايوت القمرية

  s  s      a  a    a  a  a  a  a  a  a  a  a  s  s  a  s  s  جمهورية أفريقيا الوسطى 

  a      a  a  s    a  a  a        m a  s  s  s  a  s    جمهورية الكونغو الديمقراطية

  a  a  a    a  a    a  a  a  a  a  a  a  a  a  s  a  s  m s  جمهورية تنزانيا المتحدة

  a  a  s  s  a  a  m   a  a  a    a  a  a  s  s  s  a  a  a  جنوب أفريقيا

  a  a    a  a  a  s  m m a      a  s  s  m m a  a  s    جيبوتي

  s    a  s      a  a  a        m a  s  m a  a  a      الرأس األخضر

  a    a  a  a  s    a  a  a  a  a  m a  a  a  a  a  s  s    رواندا

        a  a                                  ريونيون

  s  a  a    a  s      a  a  a  a  a  a  a  a  s  m a  a  a  زامبيا

 a  a  a  s  s  a  a  a  s  a    s  m                  زمبابوي

  s    s  a    a  s  s  a        m m s  m   a  a      سان تومي وبرينسيبي

  a  a  s    a  a  a    a  a  m s  a  a  m m m a  s  m s  السنغال

  a    a  a  a  a  s  s  a  a  a  s    a  a  a  s  m a  s  a  سوازيلند
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  a              m m a    a  m m s  a  m s  s  s    السودان

  a        a      a  a  a      a  m s  s  m a  m a    سيراليون

      a  a  s  s  s  s  s          a  s  s  s  a        سيشيل

  m a  a  a    s  s  a  s  m   a  s                  الصومال

  s      a  a  a      a  s  s  s  a  s  s  s            غابون

  s  a  s  a  s    s  m s  a  s    a  m s  m s  s  s  a    غامبيا

  a  s  a  a  s  s    a  a  a  a  s  a  a  a  s  s  a  s  s    غانا

  a  a  s  s  a  s  a  a  a  m a  s  s  a  m s  s  m s  s  s  غينيا

  a    a  a    m a  m a  s    a  m a  s  s  s  s  a      بيساو - غينيا

 a      a  s  s    m m s      a  s  s  m s  a  m m    غينيا االستوائية

  s  s    a  a  a  s    a  a  a  a  a  a  a  a  s  s  s  s  s  الكاميرون

 a  s  s  s  a  a  a  s  a  a  a  s  s  a  a  a  s  m s  a  m  آوت ديفوار

  a  a  s    s  m m a      s  a  a  a  s  s  a  s        الكونغو

  s  s      a  a    a  a  a  a  a  a  a  a  m s  a  s  a    آينيا

  a      a  a  a      a  m a  s  a  s  a  a            ليبريا

  s  a  s  a  a  a  s  a  a  a  a  a  a  a  a  s  m   s  s    ليسوتو

 s  a  s  s    s  a  s  m s  s  a  a  a  a  a  s  a  s  s  m  مالي

  a    a  s  a  a    a  a  m a  a  a  m m s  s  s  a  s  a  مدغشقر

  a  s  a  s  s  s  a  a  a  a  a  s  a  a  a  s  m s  s  s    مالوي

  s  a  a    a  s  s  a  s  s  a  s  m a  m a  s  m s  s  s  موريتانيا

 a  a  a  a  a  a  s  m s      a  s  s  s  s  s  m m      موريشيوس

  a  a  a  a  a  a  a    a  a  a  a  a  a  a  s  s  a  s  s  s  موزامبيق
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  a  s  a  a  a  a  a  a  a  a  m a  a  a  a  s  a  a  s  s    ناميبيا

  a  a  a  s  a  a  s    a  a  a  a  s  a  m s  a  m s  s  s  النيجر

  s  s  s      a  a  a  a  a  a  a  s  a  a  a  s  s  a  s  s  نيجيريا

البلدان النامية في منطقة البحر 
  الكاريبي

                                          

   s  a  a  a  a  s                s  a  m   m      أروبا

  a  a    a  s    a  m s  a  s  a  s                  أنتيغوا وبربودا

 a              a  s  s  s    s  m                أنغيال

 a    s  s  a  s  s  s  s  a  a  a  a  a  s  m s  m m      بربادوس

        a        a  a  s  s                      بورتوريكو

  m   a  s  s  s  m m s  a    a  a  m s  s  a  m a      ترينيداد وتوباغو

 a  s  s    s  s  a    m m a  s  a  a  s  s  m s  a  m m  جامايكا

        s  m a  s              s  a  m s          جزر األنتيل الهولندية

 a    s  a  s    s  s  a  s    s  a  a  s  a  s  a  m      جزر البهاما

  s  a    a  a  s  s    m a                        يكوسجزر ترآس وآا

 a    s  s  s  s              s  a  s  s    m m      جزر فرجن البريطانية

        s  a  s                              جزر فرجن التابعة للواليات المتحدة

 s    s  s  s  s              s  s  s  a    a  m      جزر آايمان

  a  s  s    s  s  a    m m s  s  s  a  m s  s  m a  s  s  الجمهورية الدومينيكية

  m s  s    a  a    s  s    a  a  s  s  a  a  a          مينيكادو

      a  s  a  s  s  a  s  s    a  a  s  m s            سانت فنسنت وجزر غرينادين

 a  a    a  s    a  a  s  m a  m m                  سانت آيتس ونيفس
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  s    a  s  s    s  s  s  s  a    a  a  s  m a  m s      سانت لوسيا

 s    s  s  s  s  a    a  a  s  s  a  a  m              غرينادا

    a  s    s                                  غواديلوب

  s  s  s  a  a  a  s  s  s  s  m s  s  s  s  a    s  s      آوبا

        s  s                                  مارتينيك

 a  s  s  a          m   a  a  a  s    m m          مونتسيرات

  s              s  s  s  s  s  a  a  a  s  m a  a  s    هايتي

                                            البلدان النامية في أمريكا الالتينية

  a    s  s  a  a  a  a  a  a  s  s  a  s  m s  a  s  s  s  s  األرجنتين

  s  s    m a  a    s  a  s  s  s  s  a  a  s            اسورينام

  a    s  s  s  a  a    s  s  s      a  m s  s  s  a  s  s  إآوادور

  a        a  s  a    a  a  a      a  s  a  s  a  s  m a  أوروغواي

  a    s  s  s  a  a  a  m m a  a  s  a  s  s  m s  a  s  s  باراغواي

  a  a  a      s  a  s  a  a  s    s    m a  m s  s  s  s  البرازيل

  s    s  a  s    s  s  a      a  m s  m s  a  s  a      بليز

  a  a  s  a  s  m a  s  m m a  s    a  s  s  a  s  a  s  s  بنما

  a  a  s  a  s  s  s    a  a  s  s  s  a  m s  s  s  s  s  s  بوليفيا

  a  s  s  a  a  s  a    m a  a  a  s  a  m a  s  a  s  s  s  بيرو

       a  m                                  )مالفيناس(جزر فوآالند 

  a  s    s  s  a  a  a  a  a  m a  s  a  s  a  s  a  a  s  s  لفادورالس

  m a    a  s  s  a  a  s  s  s  s    a  s  s  s  s  s  s  s  شيلي

  s  a  s    s  a  s    s  m s  a  s  a  m a  s  s  a  s  s  غواتيماال
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  s  s    s  a  s    a  a  s  a    s  a  a  s  s  a  a  a    غيانا

  s  s    m a                                  غيانا الفرنسية

  a  s  s  s  a  s  s    a  a  s  a      m s  m s  a  s  s  فنزويال

  a      s  s  a  s    s  s  a  a  m a  a  a  a  s  s  a  s  آوستاريكا

  a  s  s  a  s  a  a  s  m a  a  a  s  a  m a  m a  s  s  s  آولومبيا

  a    s  s  s  s  a  s  a  a  a  s    s  a  a  a  s  s  s  s  المكسيك

  a  a  s  s  s  a  a  s  m m a  a  s  a  m a  s  s  a  s  s  نيكاراغوا

  s  a  a  a  a  s    s  m a  a  a  a  a  a  a  a  s  a  s  s  هندوراس

البلدان النامية في القوقاز وآسيا 
  الوسطى 

                                          

  a  a  s  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  s  m s  m s  a  a  a  أذربيجان

  a  s            a  m a  a  a  s  a  a  a  s  a  a  a  a  أرمينيا

  a    a  s  s  a  s  m m s  a  s  s  m s  s  s  a  s  a    أوزبكستان

 m m a  a      a  a  s  m a  a  m                  ترآمانستان

  a      a  s  a  s  a  a  a  s  a  s  s  m s  s  s  s  m a  جورجيا

  a      a  a  a  a  a  a  a  a  a    a  s  s  m s  s  a  a  طاجيكستان

  a    a  a  a  a  s  a  m m a      s  s  s  a  s  a  a  a  قيرغيزستان

  a          s  s  s  a  a  a  a    s  a  a  a  s  a  s  s  آازاخستان

                                            البلدان النامية في شرق آسيا

 s  a  s  s  s  s  s  s  a      a  s  m a  a  s  a  m      جمهورية آوريا

جمهورية آوريا الشعبية 
  الديمقراطية

  s              a  a  a        s  a  s  a    s  a  
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  a  a        s  s    a  a  s  s  s    m a  a  s  m s  s  الصين

      s    a  s  a  s              a  a    m a      ماآاو، الصين

  a  s  s  a  s  s  a  a  a  a  s  s  a  s  s  s  s  s  a  a    منغوليا

      a  s                  a  a    s  s          هونغ آونغ، الصين

                                            البلدان النامية في جنوب آسيا 

  a  a    s  s  a        m a  m m   s  a            أفغانستان

  a  s  a  a  s  s  a  a  s  a    a  a  a  m s  a  s  s      الجمهورية اإلسالمية -إيران

  a            s    m m a  a  a  s  m a  m m s  s  s  باآستان

  a  s          s  a  a  a  s  a  m a  m a  m s  a  a  s  بنغالديش

  s  a  a  s  s  a  m m m a    s  a  a  m s  a  a  a      بوتان

  a  s      s  s  s    m a  a  a  s  a  m a  a  s  a  s  s  سري النكا
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  a  m a  a  s  a  a  a  s  a  a  a  a  a  s  a  s  s        الهند

                                           البلدان النامية في جنوب شرق آسيا

  a  s  a  s  a  a  s    m m s  s  s  s  m a  a  s  a  s  s  إندونيسيا

      s  s  a  s  a  a  a  s        a  a  s  s  s        بروني دار السالم

  a          a  a  s  s  s  a    s  a  m a  a  s  a  s  s  تايلند

  a  a  a  a  a        s  s    a  a                  ليشتي -تيمور

  a  a  a  a  a  s  a  s  m m m     s  s  a  m s  s  a  a  جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

  s  s  a      a  a  a  m s  s  m s                  سنغافورة

  s  s  a    s  s  s  s  m a  s  s  a  a  m a  s  s  a  s  s  الفلبين
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  a  s  s  s  s  s  a  a  m a  s  a  a  a  a  s  s  s  a  s  s  فييت نام

  a  a  s    s  a  a    a  a  a  a  a  a  s  a  s  s  a  m s  آمبوديا

  a    s  s  a  a  s  s  s  s  m s    a  s  s  s  s  s  s  s  ماليزيا

  s      s  s  s    m m s  s  a  a  a  a  a  s  a  a  a    ميانمار

                                            البلدان النامية في غرب آسيا 

  a  a  s  s  a  s  s  m m m s  s  s    s  s  m s  s  a  s  األردن

  a  s  a  a  a  s  m m s        a  a  s  a  s  m a      دةاإلمارات العربية المتح

      a  s  a  s  s    s  s  a        s  m a  a  a      البحرين

 a  a  s    a  a  a  s  a  a  a  a  m a  a  a  a  s  s  s  m  ترآيا

  s  a  s  a  a  s    s  s  s    s    m s  s  a  s  a  a    الجمهورية العربية السورية

  a  a    a  a  a  a  a  a  a    a    m s  s  m s  a  a    العراق

  s  s  a  s  s  a  a  a  s  s  s  s  s  s  a  s  s  a  a      ُ    ع مان

  a  a  a  s  s  s  s  s  s  s      a  a  m s  s  s  a      األرض الفلسطينية المحتلة

 s    s  s  a  a  m m a      a  a  a  a  s  s  m m      قطر

 a  a  s  a  s  s  a  s  s  s        a  a  s  m s  m m    الكويت

  s  a  a  a      a  s  s  a  s  a  m s                لبنان

      s  m a  s        a  a  m s  a                المملكة العربية السعودية

  s    s  s  s  a  m m a  a  m   a  a  m s  a  a  s      اليمن

                                            البلدان النامية في أوقيانوسيا

  a      m m a      a  m s  m s  a  a  s            بابوا غينيا الجديدة

  s  a    a  s    s      a  a  s  s  a  s  s            باالو

 a  a  s  s    m m                              بولينيزيا الفرنسية
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  s      a  a    s      m a  s  s    s  s            توفالو

  s              a  s  a  s    a  s                توآيالو

 s    s  a  s  s  m m a  a      a  m m s  s  m m      تونغا

  s  s    m m a        m a  m s  a  s  s            جزر سليمان

  s      s  s    a  a    a      a  a  s  s    s  s      جزر آوك

  s  a  a    m m         m a  s  s    s  s          جزر مارشال 

  a  a  s  a    m s                              جزر ماريانا الشمالية

  a    a  s  s  a  s  s  s        a  a  s  a  s  m a      ساموا

        s  s  s  a                              ساموا األمريكية

 s  s  s  s    m m                              غوام

  s    s  s  s    m a  s        m a  s  s  s  s  a      فانواتو

  s  s  a  a  s    m m a  a    s  s  s  a  s  s  s  s      فيجي

        s  s  s  a                              آاليدونيا الجديدة

  a    a  a  s    m m   s      a  a  s  a  s  s  s      آيريباس

  m m a  a      m a  s  s  s  s  a                  الواليات الموحدة -ميكرونيزيا 

  m a          s  s  a  m   s  s                  ناورو

 s  s  a    a  a    s      a  a  m s    m m          نيوي

  هداف اإلنمائية لأللفية االجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ باالستناد إلى بيانات مستمدة من قاعدة بيانات األمم المتحدة لألاللجنة االقتصادية و :المصدر
  .)2012أآتوبر / تشرين األول16(

  .15الحاشية يمكن االطالع على  . تشير غرب آسيا في هذا السياق إلى البلدان التي شملها رصد األهداف اإلنمائية لأللفية: مالحظات
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  الملحق الرابع
  
  

  تكييف األهداف اإلنمائية لأللفية مع السياق الوطني
  

  استراتيجية تكييف األهداف اإلنمائية لأللفية  البلد

وضع االتحاد الروسي على المستوى الوطني األهداف اإلنمائية لأللفية التي تجاوزت األهداف  االتحاد الروسي
  . بتكييفها مع السياق الوطني وقام2015أللفية المحددة لعام لاإلنمائية 

جه من خاللها اإلطار ااعتمدت إثيوبيا خطة تعجيل التنمية المستدامة إلنهاء الفقر التي تو  إثيوبيا
وترآز . 2009/2010و 2005/2006االستراتيجي من أجل القضاء على الفقر للفترة الممتدة بين 
ملة ورؤية البلد للوصول إلى مستوى هذه الخطة على النتائج وهي تحدد استراتيجية إنمائية شا

وتقوم الخطة على برنامج متكامل يهدف إلى التعجيل بتحقيق التنمية . البلدان المتوسطة الدخل
المستدامة، وترآز على النمو المستدام للزراعة وتنمية الصناعة والقطاع الخاص، وتدعو إلى 

  .بذل جهود حثيثة لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية

 2015-2006وضع  برنامج الدولة الجديد للحد من الفقر وتحقيق التنمية المستدامة  لألعوام   بيجانأذر
، بوصفه 2008سبتمبر /واعتمد بموجب مرسوم صادر عن رئيس جمهورية أذربيجان في أيلول

ية األداة الرئيسية للحكومة للتصدي للتحديات اإلنمائية الرئيسية وتحقيق األهداف اإلنمائية لأللف
  .2015بحلول عام 

 40أآثر من  2010باألهداف اإلنمائية لأللفية األخير لعام وشمل تقرير األردن األخير المتعلق   األردن
مؤشرًا إضافيًا غير مباشر آمؤشر جيني، ومعدل اإللمام بالقراءة والكتابة حسب المحافظات، 

 األردنية في التخصصات نسبة الطلبة اإلناث إلى الذآور في الجامعات وآليات المجتمعو
نسبة األفراد ، وة المراآز القيادية المختلف، والنسبة المئوية لمشارآة المرأة فيالمختلفة

  ومالكي األوراق المالية ومالكي األراضيصناديق االئتمان البالغ الصغرالمقترضين من 
ارتفاع مستوى المصنفين حسب النوع االجتماعي، والنسبة المئوية للسكان الذين يعانون من 

 والصناعة ومياه الشرب، ونسبة الكوليسترول، ونسبة الموارد المائية المستخدمة في الزراعة
ستهالك الطاقة األساسية، ومعدل نمو الصادرات الوطنية، ونسبة التحويالت المالية إلى الناتج ا

نسبة الرصيد مالي، والمحلي اإلجمالي، ونسبة االستثمار األجنبي المباشر إلى الناتج المحلي اإلج
  .القائم للدين العام الخارجي إلى الناتج المحلى اإلجمالي
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    ً   عددا  2010أدخل تقرير رصد التقدم المحرز في تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية في البلد لعام   أرمينيا
من التعديالت على هذه األهداف وبعض التغييرات في الغايات والمؤشرات بهدف تحديثها 

ً ة التحديات الرئيسية التي يواجهها البلد مثال لمعالج  ترمي إلى 1أصبحت الغاية ألف من الهدف :                                          
 2؛ أصبح الهدف 1990 إلى أقل مما آان عليه في عام 2015خفض مستوى الفقر بحلول عام 

 زيادة مشارآة المرأة  في اتخاذ 3تحقيق تعميم التعليم الثانوي الجيد النوعية؛ وأصبح الهدف 
                             ً   أصبح معدل التحصين يشمل أمراضا  4؛ وعلى صعيد الهدف 2015لسياسي بحلول عام القرار ا

 مؤشران جديدان هما عدد المدن التي تصلها 7رئيسية أخرى  آالحصبة؛ وأضيف إلى الهدف 
خدمات منشآت معالجة مياه الصرف الصحي، ومتوسط مدة توفر إمدادات المياه في المدن 

  .  ليضم مبادئ الحكم الرشيد8ف الصغيرة والمتوسطة؛ وعدل الهد

                                                       ّ                       تعهد البلد بالسعي إلى تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية، وقد م الموعد المحدد بعام 2004في عام   أفغانستان
                                                 ً     ً             وإلى جانب اآلثار المباشرة لتغيير التاريخ، تغير أيضا  عددا  من الغايات  2020 إلى عام 2015

ً على مستوى معدل وفيات األمهات مثال (        ً      ً                  وضع هدفا  جديدا  هو الهدف التاسع (وفي األهداف )                                
  ").تعزيز األمن"بشأن 

أدرجت األهداف اإلنمائية لأللفية على الصعيد الوطني والمؤشرات ذات الصلة في ورقة   أوزبكستان
 المتعلق بتحسين 1الهدف  :، وشملت ما يلي2005االستراتيجية المؤقتة لتحسين الرعاية لعام 

 المرتبط بتحسين نوعية التعليم االبتدائي 2شة والحد من سوء التغذية؛ والهدف مستويات المعي
 بشأن أوزبكستان 8والتعليم الثانوي العام مع تحقيق تعميم الوصول إلى التعليم؛ والهدف 

  .والشراآة العالمية من أجل التنمية

 - إيران
الجمهورية 
  اإلسالمية

     ً       ً                 مؤشرا  متعلقا  بمعدل استخدام 6ف إلى الهدف أضي: شملت التغييرات في المؤشرات ما يلي
                                         ً                                        الرفاالت إلى انتشار وسائل منع الحمل، ومؤشرا  عن عدد األطفال الذين أصبحوا يتامى بسبب 

 غاية ترمي إلى وضع استراتيجيات 8اإليدز؛ وتضمن الهدف /فيروس نقص المناعة البشرية
اية تتعلق بإتاحة فوائد التكنولوجيات لتوفير فرص العمل الالئق والمنتج للشباب وتنفيذها، وغ

  .الجديدة وبخاصة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

بابوا غينيا 
  الجديدة

ً عدلت األهداف اإلنمائية لأللفية وتغي ر بعض الغايات والمؤشرات مثال   يرمي 1أصبح الهدف :                                ّ                           
وشمل غاية تمثلت  في المائة، 10نسبة الناس الذين يعيشون تحت خط الفقر بنسبة إلى تخفيض 

 في المائة وزيادة إنتاج زراعة 10بزيادة اإلنتاج الزراعي اإلجمالي ألغراض تجارية بنسبة 
 وطنية  غاية2وتضمن الهدف  سنة األساس؛  2004 في المائة باعتبار عام 34الكفاف بنسبة 
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ائي بحلول عام  في المائة في مرحلة التعليم االبتد85 نسبتهتهدف إلى بلوغ معدل التحاق إجمالي 
 في المائة بحلول ذلك العام، وزيادة 70 بنسبة، ومعدل بقاء في المدارس في هذه المرحلة 2015

 وتناول؛ 2015 في المائة بحلول عام 70  ليصل إلى بالقراءة والكتابة)24-15(إلمام الشباب 
ليم الثانوي الدنيا  إزالة التفاوت بين الجنسين في مرحلة التعليم االبتدائي ومرحلة التع3الهدف 

وشملت غايات ؛ 2030، وفي مرحلة التعليم الثانوي العليا وما فوق بحلول عام 2015بحلول عام 
، ومعدل وفيات األطفال دون سن  في األلف44 خفض معدل وفيات الرضع إلى 4الهدف 

  غاية حددت في الخطة الوطنية5؛  وضم الهدف 2015 في األلف بحلول عام 72الخامسة إلى 
  . والدة حية100 000 لكل 274للصحة وترمي إلى تخفيض معدل وفيات األمهات إلى 

ً مثال عدلت األهداف اإلنمائية لأللفية وتغّير بعض الغايات والمؤشرات   باآستان  الهدف شملت مؤشرات:   
 القائم على السعرات الحرارية الغذائي  نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر الوطني1

 مؤشر التكافؤ بين 3 مؤشرات الهدف وتضمنتفة إلى خط الفقر الوطني غير الغذائي؛ باإلضا
التعليم االبتدائي والثانوي والعالي، ومؤشر التكافؤ بين الجنسين في اإللمام بالقراءة في الجنسين 

والكتابة بين الشباب، ونسبة المقاعد التي تشغلها النساء في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ 
 نسبة األطفال دون سن الخامسة 4ومن مؤشرات الهدف ؛ لجمعيات اإلقليمية والمجالس المحليةوا

الذين أصيبوا باإلسهال في األيام الثالثين األخيرة وتلقوا العالج باإلماهة الفموية، وتغطية برنامج 
 معدل الخصوبة 5للسكان الذي يتوجه إليهم؛ وضمت مؤشرات الهدف " العامالت الصحيات"
 سنة وسبق وأنجبن خالل 49 و15إلجمالي،  ونسبة النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين ا

 بانتشار فيروس نقص المناعة 6األعوام الثالثة الماضية؛ وارتبطت مؤشرات الهدف 
 سنة، وانتشار فيروس 24و 15اإليدز بين النساء الحوامل اللواتي تتراوح أعمارهن بين /البشرية

ً         اإليدز بين الفئات األآثر عرضة  لإلصابة /يةنقص المناعة البشر العاملين في مجال الجنس بين (                          
ً مثال  نسبة السكان المقيمين في المناطق المعرضة لخطر المالريا والذين يستخدمون تدابير ، )  

نسبة نسمة من السكان، و 100 000لكل فعالة للوقاية منها وعالجها، ومعدل اإلصابة بالسل 
؛ فت وعولجت في إطار دورة عالجية قصيرة خاضعة للمراقبة المباشرةحاالت السل التي ُآش

 مؤشرات عن الغطاء الحرجي بما في ذلك الغابات والمزارع الخاصة أو التي 7وضم الهدف 
تملكها الدولة، ومساحة األراضي المحمية للحفاظ على الحياة البرية، والناتج المحلي اإلجمالي 

، وعدد المرآبات التي تستخدم الغاز )آبديل لكفاءة الطاقة(لكل وحدة مستخدمة من الطاقة 
، )آبديل لنوعية الهواء المحيط(الطبيعي المضغوط، ونسبة الكبريت في الديزل العالية السرعة 

في المناطق الحضرية والريفية الذين يمكنهم الوصول إلى مرافق الصرف ونسبة السكان 
  . التي سويت أوضاعها)katchiabadis( الصحي المحسنة، ونسبة األحياء الفقيرة
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خالل السنوات القليلة الماضية، تمكنت البحرين من تكوين منظورها الخاص في مجال األهداف   البحرين
فحددت غاية جديدة متعلقة بتخفيض األمية بين . اإلنمائية لأللفية لتتالءم أآثر مع ظروفها الوطنية

متوسط األجور الشهرية : ر مباشرة مثلالكبار إلى النصف، ووضعت مؤشرات مصنفة وغي
للبحرينيين، وعدد البحرينيين الذين يتقاضون رواتب متدنية، والفجوة في األجور بين البحرينيين 

مناصب الوالعمال األجانب، وعدد المستفيدين من نظام التأمين ضد البطالة، وحصة المرأة من 
ً                مقارنة  مع أجور الرجالاإلدارية العليا، ومتوسط أجور النساء في البحرين       .  

 )2005(أدرجت غايات األهداف اإلنمائية لأللفية في أول برنامج الستراتيجية الحد من الفقر   بنغالديش
وفي إطار الميزانية المتوسطة األجل ومددت موعد تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية إلى 

  .2021عام 

تي اعتمدها على الصعيد الوطني وأدخل بعض التغييرات عدل البلد األهداف اإلنمائية لأللفية ال  بوتان
ً على المؤشرات واألهداف للتصدي للتحديات الرئيسية التي يواجهها البلد مثال  عدل مؤشرات :                                                                    

النسبة المئوية للسكان الذين يعيشون تحت خط الفقر الوطني، ومؤشر الفقر  لتضم 1الهدف 
خامسة الذين يعانون من نقص في الطول؛ وأضاف البشري، والنسبة المئوية لألطفال دون سن ال

 ليشمل 4 مؤشر نسبة التالميذ الذين يصلون إلى الصف السابع؛ وعدل الهدف 2إلى الهدف 
 فأصبح حاالت اإلصابة 6األطفال الذين يغطيهم برنامج التحصين؛ وعدل أحد مؤشرات الهدف 

  .اإليدز التي آشف عنها/بفيروس نقص المناعة البشرية

                                                            ً                      قطعت تايلند التزامات جديدة بوضع مجموعة من الغايات األآثر طموحا  في إطار خطة التنمية   ندتايل
وهي تتجاوز األهداف اإلنمائية لأللفية العالمية في مجاالت عدة إذ يقضي  2015لما بعد عام 

عليم  بتعميم الت2 في المائة؛ ويتمثل الهدف 4 الجديد بتخفيض معدالت الفقر إلى أقل من 1الهدف 
اإليدز بين / إلى الحد من انتشار فيروس نقص المناعة البشرية6الثانوي؛  ويسعى الهدف 

  . في المائة1البالغين المنتجين  إلى  نسبة 

 مع السياق الوطني وبلغ تتالءماعتمد البلد األهداف اإلنمائية لأللفية ولكنه حدد غايات خاصة به   ترآمانستان
  .     ّ  هدفا 13عدد األهداف اإلنمائية لأللفية على الصعيد الوطني 

جمهورية 
  تنزانيا المتحدة

، اعتمدت جمهورية تنزانيا المتحدة االستراتيجية الوطنية لتحقيق النمو والحد من 2005في عام 
  ً        يا  للفترة      ً       ر إطارا  إنمائلتوف) MKUKUTAالمعروفة باللغة السواحلية باالسم المختصر (الفقر، 

وهذه االستراتيجية هي جزء من الجهود التي تبذلها الدولة لتكوين . 2010 و2005ما بين عامي 
تحقيق : وتتمحور االستراتيجية حول مجموعات النتائج العامة الثالث. 2025الرؤية الوطنية لعام 
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اه االجتماعي، وضمان الحكم النمو والحد من فقر الدخل؛ وتحسين نوعية الحياة وتحقيق الرف
وتستند االستراتيجية إلى األهداف اإلنمائية لأللفية وتتسق أهدافها مع هذه . الرشيد والمساءلة

ويتوقف تنفيذها على ميزانية الحكومة  فقد ربطت الحكومة هذه  االستراتيجية . األخيرة
ذات األولوية في االستراتيجية، بالميزانية الوطنية لتضمن توفير التمويل الكافي لتحقيق النتائج 

ويتطلب نجاح تنفيذ هذه االستراتيجية . وذلك من خالل نظام مخصصات الميزانية لالستراتيجيات
إطار اإلنفاق المتوسط األجل لكفالة تخصيص الموارد / تعزيز عملية استعراض النفقات العامة

ن النقدي والمالي لتحقيق استقرار لتحقيق األولويات المحددة أي الحد من الفقر، وإصالح القطاعي
االقتصاد الكلي وإتاحة بيئة مؤاتية لالستثمار، وإطالق البرامج الرامية إلى ضمان إمكانية 

  . حصول المجتمعات المحلية المحرومة على الموارد المالية

جمهورية الو 
الديمقراطية 

  الشعبية

جتماعية واالقتصادية الوطنية أدرجت األهداف اإلنمائية لأللفية  ضمن خطة التنمية اال
  . الخمسية السادسة

ً مثال عدلت األهداف اإلنمائية لأللفية وتغّير بعض الغايات والمؤشرات   جورجيا  1على صعيد الهدف :   
 ة                                                           ً                   أضيفت غايتان تتعلق األولى بخفض نسبة األشخاص الذين يعتمدون نظما  غذائية غير متوازن

لنازحين والمتأثرين بالصراعات والكوارث الطبيعية على وترتبط الثانية بضمان إعادة تأهيل ا
 2المستويين االجتماعي واالقتصادي وإعادة دمجهم في المجتمع المدني؛ وقضى الهدف 

بكفالة اتساق نظم التعليم في جورجيا مع تلك المعتمدة في البلدان المتقدمة النمو من خالل تحسين 
 المتعلق بتعزيز المساواة بين الجنسين 3 وشمل الهدف نوعية هذه النظم والبنية المؤسسية لها؛

وتمكين المرأة غايتين هما المساواة بين الجنسين في  فرص العمل، والمساواة في المشارآة 
 مواءمة قطاع اإلسكان 7في األنشطة السياسية وجميع مستويات اإلدارة؛ وتضمن الهدف 

؛ وعلى صعيد )االجتماعي(زة السكن المحلي مع المعايير الدولية، بما فيها إضافة مكون حيا
 أضيفت غايات تتناول بشكل شامل مشاآل الديون في جورجيا لضمان تحسين الوصول 8الهدف 

إلى نظم االتصاالت في جميع أنحاء البلد وتقليص الفوارق الرقمية بين المناطق الحضرية 
  .والمناطق الريفية

التي تجاوزت أهدافها بكثير األهداف  )2015-2011( عشرة أعدت الصين الخطة الخمسية الثانية  الصين
ورآزت الخطة على الفوارق التي ظهرت في الصين مع نموها، ال سيما . اإلنمائية لأللفية

الفوارق في الدخل وعدم المساواة في  الحصول على الرعاية الطبية وخدمات التعليم العالية 
  .الجودة
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ووضع .  مائية لأللفية في االستراتيجية الوطنية لتخفيف حدة الفقر العراق األهداف اإلنأدرج  العراق
ورآزت االستراتيجية الوطنية للحد من . غاية جديدة تقضي بتقليص معدالت الفقر بمقدار الثلث

آثار البطالة على فئات معينة من السكان آالشباب والسكان المتأثرين بالهجرة الداخلية وأصحاب 
 المتعلق 2010وتضمن تقرير العراق األخير لعام . تضررين من النزاعاتاألعمال التجارية الم

                 ً         وأصدر العراق مؤخرا  تقارير .      ً       ً             مؤشرا  إضافيا  وغير مباشر15باألهداف اإلنمائية لأللفية األخير 
  .عن األهداف اإلنمائية لأللفية لكل محافظة

لفية تهدف إلى وضع خطة عمل  تكييف متقدمة لألهداف اإلنمائية لألأطلقت فلسطين عملية  فلسطين
  .2013 و2011الممتدة بين عامي وطنية تتماشى مع خطة التنمية الوطنية للفترة 

، بعض التعديالت على األهداف اإلنمائية لأللفية، والتغييرات 2004تضمن التقرير الوطني لعام   فيجي
              ً     جها البلد وعددا  من في الغايات والمؤشرات لتحديثها ومعالجة التحديات الرئيسية التي يوا

ً السياسات التي اعتمدت  في هذا المجال، مثال   في 5 ليصبح تخفيض الفقر بنسبة 1تغير الهدف :                                        
 التنفيذ           ً                                                                    المائة سنويا ؛ واعتمد برنامج يهدف إلى تعزيز أمن الدخل واألمن الغذائي وقد دخل حيز 

 حصول المرأة على  وضع مؤشر يبين زيادة إمكانية3وعلى صعيد الهدف ؛ 2003بحلول عام 
وارتفاع إمكانية  2004في المائة بحلول  50المساعدات من القروض البالغة الصغر بنسبة 

 في 30حصولها على القروض الرسمية من خالل تحسين برامج اإلجراءات اإليجابية بنسبة 
 أدرجت أنشطة تهدف إلى تعزيز 5 والهدف 4؛ وعلى صعيدي الهدف 2004المائة بحلول عام 

 الوقاية من فيروس 6حة ضمن برامج صحة المجتمعات الريفية والمحلية؛ وتناول الهدف الص
أعيد تحديد الغايات  8اإليدز ومكافحته بشكل مستمر؛ وعلى صعيد الهدف /نقص المناعة البشرية

جيم لتلبية االحتياجات الخاصة للدول الجزرية -8باء، وعدلت الغاية -8ألف و-8فأزيلت الغايتين 
ة النامية، وأضيفت الغاية المتمثلة بالتعاون مع البلدان النامية لوضع استراتيجيات تهدف الصغير

  .إلى توفير فرص العمل الالئق والمنتج للشباب

شدد تقرير قطر المتعلق باألهداف اإلنمائية لأللفية على الحاجة إلى إدماج األهداف اإلنمائية   قطر
 مؤشرات إضافية غير 8وضم الهدف . جيات الوطنيةلأللفية في عمليات التخطيط واالستراتي

تدفقات االستثمار األجنبي المباشر، نسبة المساعدة اإلنمائية مباشرة ساهمت في إغنائه وشملت 
الرسمية إلى الناتج المحلي اإلجمالي، والتوزيع الجغرافي للمساعدة التي تقدمها قطر، وقائمة 

لتي تقدم المعونات والمساعدة اإلنمائية، والتوزيع بالجهات المانحة الوطنية غير الحكومية ا
  .القطاعي إلجمالي المساعدات المقدمة من قطر
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  أنشئت2009وفي عام .      ً       ً  مؤشرا  رئيسيا 19 )2011-2009(االستراتيجية اإلنمائية الوطنية شملت   قيرغيزستان
   .ئية لأللفيةلجنة تنسيق لتشرف على تنفيذ جميع الهيئات الحكومية لخطة األهداف اإلنما

ً ، مثال عدلت األهداف اإلنمائية لأللفية وتغّير بعض الغايات والمؤشرات  آازاخستان  يقضي 1أصبح الهدف :     
؛ 2015و 1990بتخفيض نسبة السكان الذين يقل دخلهم عن الحد األدنى للكفاف في الفترة ما بين 

 غايات متعلقة 3مل الهدف بتعميم التعليم الثانوي؛ وش    ً      ً        هدفا  وطنيا  يقضي 2وتضمن  الهدف 
باتخاذ تدابير ترمي إلى زيادة تمثيل المرأة في الهيئات التشريعية والتنفيذية وتطبيقها، ووضع 

اإلنفاذ الالزمة لمنع العنف ضد المرأة والقضاء عليه، وتعميم المساواة بين  التشريعات وتدابير
  .طنية لتقليص الفجوة بين الجنسينالوعند إعداد الخطط والميزانيات الجنسين بطريقة مستدامة 

  .أدرجت األهداف اإلنمائية لأللفية في الخطة اإلنمائية االستراتيجية الوطنية  آمبوديا

 قسمين إضافيين هما تأثير 2010تضمن التقرير الوطني المتعلق باألهداف اإلنمائية لأللفية لعام   الكويت
تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية في الكويت األزمة المالية العالمية على التقدم المحرز في 

مؤشرات إضافية وعرض .                     ّ                                          والتأثير المحتمل لتغي ر المناخ على تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية
                                             ً           متوسط اإلنفاق االستهالآي لألسر المعيشية األآثر فقرا ، والنسبة  مصنفة وغير مباشرة منها

ن لحسابهم الخاص، وعدد اإلصابات بفيروس نقص المئوية ألرباب األسر المعيشية الذين يعملو
 15اإليدز المصنفة حسب نوع الجنس بين السكان الذين تتراوح أعمارهم بين /المناعة البشرية

  . سنة، ونسبة المساعدة اإلنمائية الرسمية إلى الناتج القومي اإلجمالي29و

 مؤشرات 2010أللفية لعام وضعت مصر في تقريرها الوطني المتعلق باألهداف اإلنمائية ل  مصر
جديدة عن األمراض المعدية آاإلصابة بداء البلهارسيا، وبالتهاب الكبد بنوعيه بي وسي الذين 
يشكالن أآبر التهديدات الصحية في مصر واستخدم التقرير الوطني بيانات من المسوح الوطنية 

تتعلق ) المديريات/تالمحافظا(ووفر بيانات مصنفة حسب النوع االجتماعي والسن والمنطقة 
وتضمن التقرير . بالفقر، وسوء التغذية ومعدالت وفيات األطفال، واستخدام وسائل منع الحمل

  .     ً                        مؤشرا  غير مباشر ومصنف إضافي45   ً          أيضا  أآثر من 

  .بدأ تنفيذ األهداف اإلنمائية لأللفية  المغرب

المملكة العربية 
  السعودية

في المملكة العربية السعودية إلى توحيد الجهود العالمية تهدف خطتا التنمية الثامنة والتاسعة 
والوطنية الرامية إلى بناء عالم يسوده السالم واألمن والتنمية في إطار تحقيق األهداف اإلنمائية 

 25وفي التقرير األخير المتعلق باألهداف اإلنمائية لأللفية، شملت المؤشرات أآثر من  . لأللفية
  .باشر      ً        إضافيا  غير م ًا مؤشر
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  .قرار برلماني حدد غايات األهداف اإلنمائية لأللفية الخاصة بمنغوليا صدر 2005في عام   منغوليا

اإلطار االستراتيجي لبرنامج استراتيجية الحد من الفقر  ضمن أدرجت األهداف اإلنمائية لأللفية  نيبال
)2002/03-2006/07(.  

 غاية منها 13 غاية قابلة للرصد 27 )2012-2008(تضمنت الخطة الوطنية الحادية عشرة   الهند
  .مصنفة على مستوى البلد

 وثيقة مرجعية رئيسية في إعداد خطة التنمية الوطنية الرابعة 2010وفر التقرير الوطني لعام   اليمن
التي يتزامن تنفيذها مع السنوات الخمس األخيرة المتبقية لتحقيق األهداف  )2011-2015(

ويشدد التقرير .  )2015-2010 (2015لمتبقية قبل الموعد المحدد بحلول عام اإلنمائية لأللفية ا
وانتشار األمية ) آإعادة الصفوف التي تطرح مشكلة رئيسية في اليمن(على مشكلة آفاءة التعليم 

  . بين النساء

  الذي اّطلع عليه في org.undg.www://http/  لأللفية عبر الرابطمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، تتوفر التقارير الوطنية المتعلقة باألهداف اإلنمائيةل  :المصدر
 .UNDP(2009)  و2012أغسطس /بآ 22

ة من خالل  لإلسكوا المتاحلمنطقة اإلسكوا، تتوفر تقارير البلدان المتعلقة باألهداف اإلنمائية لأللفية في المنطقة العربية عبر المكتبة االفتراضية  
  .html.report_coun/scu/divisions/org.un.escwa.www://http الرابط
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الخمس  اإلقليمية  اللجان  إقليمي، تقرير يحمل، من خالل  بعد عام 2015: منظور  ملا  للتنمية  املتحدة  األمم  خطة 
كل  أولويات  عىل  ويركز  اإلنمائية  القضايا  مختلف  من  العالم  مناطق  جميع  نظر  وجهة  املتحدة،  لألمم  التابعة 
2015. وإزاء التحديات والصعوبات التي تتطلب  منطقة لتكون جزءاً من خطة األمم املتحدة للتنمية ملا بعد عام 
حلوالً عاملية اقتصادية واجتماعية وبيئية، يف األفق اليوم ما يدعو إىل مزيد من التعاون بني البلدان وبني املناطق 
الواحدة وبني  املنطقة  بلدان  والتحاور بشأنها بني  اإلنمائية  التجارب  أيضاً. فبمناقشة  به  يبّش  املستقبل، وما  يف 
املناطق، يمكن تكوين حصيلة قيّمة تكون رسالة من كل منطقة، تنضّم إىل الركائز التي تتأسس عليها اسرتاتيجية 

التنمية ملا بعد عام 2015. 

وانعاكاساتها  العاملية  والخطط  السياسات  بني  الوصل  حلقة  فهي  أسايس.  دور  اإلقليمية  املتحدة  األمم  وللجان 
الوطني، وهم األدرى  السياسات عىل الصعيد  املعنيني بصنع  الوطني. تعمل عن كثب مع  وتجليّاتها عىل الصعيد 
بالوقائع والتطلعات يف بلدانهم، وبالسياسات والخطط التي تمليها الظروف والخصوصيات، وبمصادر التمويل 
املتوفرة والتي يجب توفريها لتحقيق األهداف اإلنمائية. ويخلص هذا التقرير إىل رسالة تدعو إىل األخذ باملنظور 
طريق  تمهيد  يف  اإلقليمية  اللجان  دور  تفعيل  وإىل  وتنفيذها،   2015 عام  بعد  ملا  العمل  خطة  إعداد  يف  اإلقليمي 

األهداف العاملية إىل الواقع الوطني. 
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