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 مقدمة
 

ام     ة لع ة العربي ي المنطق ة ف ة لأللفي داف اإلنمائي ر األه ذا الملخص عن تقري ّد ه ام   أع ة لع ة العربي ي المنطق ة ف ة لأللفي داف اإلنمائي ر األه ذا الملخص عن تقري د  ه ين ٢٠٠٥٢٠٠٥أع اون ب ين  بالتع اون ب  بالتع
ول                       المي في أيل ة الع ؤتمر القم د م ول                      وآاالت األمم المتحدة العاملة في المنطقة، وذلك في مناسبة عق المي في أيل ة الع ؤتمر القم د م   ٢٠٠٥٢٠٠٥سبتمبر   سبتمبر   //وآاالت األمم المتحدة العاملة في المنطقة، وذلك في مناسبة عق

ذي       .  .  المنسق لهذا العمل  المنسق لهذا العمل  ، وقامت اإلسكوا بدور     ، وقامت اإلسكوا بدور     والدورة الستين للجمعية العامة   والدورة الستين للجمعية العامة    ذي       ويتضمن الملخص نبذة عن التقدم ال ويتضمن الملخص نبذة عن التقدم ال
ة   ة العربي ه المنطق ة  أحرزت ة العربي ه المنطق ام      ))١١((أحرزت ول ع ة بحل ة لأللفي داف اإلنمائي ق األه و تحقي ام       نح ول ع ة بحل ة لأللفي داف اإلنمائي ق األه و تحقي ى   ٢٠١٥٢٠١٥ نح وء عل لط الض ى   ، ويس وء عل لط الض ، ويس

مجموعة  مجموعة  : : ويعرض هذا الملخص البيانات والتحاليل حسب مجموعات البلدان التالية        ويعرض هذا الملخص البيانات والتحاليل حسب مجموعات البلدان التالية        .  .  التحديات والقضايا الرئيسية  التحديات والقضايا الرئيسية  
ان ومصر؛ ومجموعة             بلدان ا بلدان ا  ان ومصر؛ ومجموعة             لمشرق العربي، وهي األردن والجمهورية العربية السورية والعراق وفلسطين ولبن لمشرق العربي، وهي األردن والجمهورية العربية السورية والعراق وفلسطين ولبن

دان مجلس   ة بل رب؛ ومجموع ة والمغ ة الليبي ة العربي ر والجماهيري ونس والجزائ ي، وهي ت دان المغرب العرب دان مجلس  بل ة بل رب؛ ومجموع ة والمغ ة الليبي ة العربي ر والجماهيري ونس والجزائ ي، وهي ت دان المغرب العرب بل
ة السعودية؛        التعاون الخليجي، وهي اإلمارات العربية المتحدة والبحرين وع مان وقطر والكو          التعاون الخليجي، وهي اإلمارات العربية المتحدة والبحرين وُعمان وقطر والكو           ة العربي ة السعودية؛        يت والمملك ة العربي يت والمملك

يمن       ا وال يمن      ومجموعة أقل البلدان العربية نموًا، وهي جزر القمر وجيبوتي والسودان والصومال وموريتاني ا وال ًا  .  .  ومجموعة أقل البلدان العربية نموا ، وهي جزر القمر وجيبوتي والسودان والصومال وموريتاني ا   وتوخي وتوخي
 ..لتسهيل التحليل قس مت البلدان حسب قربها الجغرافي، وتشابهها في الثروات الطبيعية، ومستواها اإلنمائيلتسهيل التحليل قّسمت البلدان حسب قربها الجغرافي، وتشابهها في الثروات الطبيعية، ومستواها اإلنمائي

 

                                                      
األردن، األردن، : :   تشمل المنطقة العربية في هذا التقرير البلدان العربية االثنين والعشرين األعضاء في جامعة الدول العربية وهـي                    تشمل المنطقة العربية في هذا التقرير البلدان العربية االثنين والعشرين األعضاء في جامعة الدول العربية وهـي                  ))١١((

ية، والجمهوريـة العربيـة السـورية،       ية، والجمهوريـة العربيـة السـورية،       واإلمارات العربية المتحدة، والبحرين، وتونس، والجزائر، وجزر القمر، والجماهيرية العربية الليب          واإلمارات العربية المتحدة، والبحرين، وتونس، والجزائر، وجزر القمر، والجماهيرية العربية الليب          
وجيبوتي، والسودان، والصومال، والعراق، وع مان، وفلسطين، وقطر، والكويت، ولبنان، ومصر، والمغرب، وموريتانيا، والمملكة العربية              وجيبوتي، والسودان، والصومال، والعراق، وعمان، وفلسطين، وقطر، والكويت، ولبنان، ومصر، والمغرب، وموريتانيا، والمملكة العربية              

 . . السعودية، واليمنالسعودية، واليمن
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  األهداف اإلنمائية لأللفية األهداف اإلنمائية لأللفيةالتقدم المحرز نحو تحقيقالتقدم المحرز نحو تحقيق
 

دم نحو تحقيق األهداف                 ا من حيث التق د منه دم نحو تحقيق األهداف               تسود فوارق شاسعة وجلية بين بلدان المنطقة وداخل آل بل ا من حيث التق د منه تسود فوارق شاسعة وجلية بين بلدان المنطقة وداخل آل بل
ة  ة لأللفي ة اإلنمائي ة لأللفي ذه       .  .  اإلنمائي ق ه بيًا، تحقي ا، نس ع يخوله ي موق ي ف دخل ه ة ال ي المرتفع اون الخليج س التع دان مجل ذه       فبل ق ه بيا ، تحقي ا، نس ع يخوله ي موق ي ف دخل ه ة ال ي المرتفع اون الخليج س التع دان مجل فبل

دان      .  .  األهدافاألهداف دان      بينما تتباين غالبية بل ى تحقيق األهداف بسبب            بينما تتباين غالبية بل ا عل دخل في طاقته ى تحقيق األهداف بسبب            المشرق والمغرب المتوسطة ال ا عل دخل في طاقته المشرق والمغرب المتوسطة ال
وًا والعراق وفلسطين                   .  .  خصوصياتها الوطنية خصوصياتها الوطنية  ة نم دان العربي ل البل تمكن أق وا  والعراق وفلسطين                   واستنادًا إلى االتجاهات الماضية، لن ت ة نم دان العربي ل البل تمكن أق واستنادا  إلى االتجاهات الماضية، لن ت

ة       ة لأللفي ة      من تحقيق غالبية األهداف اإلنمائي ة لأللفي دان التي       .  .  من تحقيق غالبية األهداف اإلنمائي دان والبل ك البل ع أن تحرز تل دان التي       وال ُيتوق دان والبل ك البل ع أن تحرز تل دمًا    وال ي توق دما     تشهد نزاعات تق تشهد نزاعات تق
ة، وفي                  .  .  يذآر على هذا الصعيد   يذآر على هذا الصعيد    ة العربي ة في المنطق ة، وفي                  ومن الضروري جدًا أن تعمد البلدان الغنية بمواردها والثري ة العربي ة في المنطق ومن الضروري جدا  أن تعمد البلدان الغنية بمواردها والثري

 . . العالم، إلى تخصيص الموارد لتلك البلدانالعالم، إلى تخصيص الموارد لتلك البلدان
 

داف،        د األه ة تحدي ين عملي ك تحس ي ذل ا ف م، بم ي الحك ا إصالح ف م يرافقه ا ل ي، م وارد ال تكف ن الم داف،      لك د األه ة تحدي ين عملي ك تحس ي ذل ا ف م، بم ي الحك ا إصالح ف م يرافقه ا ل ي، م وارد ال تكف ن الم لك
اءلة واوا دمات، والمس روات والخ ع الث ي توزي اواة ف اءلة لمس دمات، والمس روات والخ ع الث ي توزي اواة ف ة   .  .  لمس مل المنطق دابير إضافية تش اذ ت زم اتخ ام، يل ه ع ة   وبوج مل المنطق دابير إضافية تش اذ ت زم اتخ ام، يل ه ع وبوج

بأآملها لتحقيق أهداف القضاء على الفقر، والمساواة بين الجنسين، واالستدامة البيئية، ولبناء شراآات استراتيجية               بأآملها لتحقيق أهداف القضاء على الفقر، والمساواة بين الجنسين، واالستدامة البيئية، ولبناء شراآات استراتيجية               
 ..ة واقتصادية فع الةة واقتصادية فّعالةعلى الصعيدين اإلقليمي والعالمي، وصياغة سياسات اجتماعيعلى الصعيدين اإلقليمي والعالمي، وصياغة سياسات اجتماعي

 
دانها                               يما بل ر والجوع، وال س ى الفق ة بأسرها في القضاء عل ة العربي نجح المنطق ر المرجح أن ت دانها                             ومن غي يما بل ر والجوع، وال س ى الفق ة بأسرها في القضاء عل ة العربي نجح المنطق ر المرجح أن ت ومن غي

 نسبة حوالي   نسبة حوالي  ٢٠٠٢٢٠٠٢، بقيت في عام  ، بقيت في عام  ١٩٩٠١٩٩٠وعلى الرغم من التقدم البسيط الذي أحرز اعتبارا  من عام           وعلى الرغم من التقدم البسيط الذي أحرز اعتبارًا من عام           .  .  األقل نموا  األقل نمواً 
م في سن ال       ٢٠٢٠ ذين ه ال ال ة من األطف م في سن ال        في المائ ذين ه ال ال ة من األطف دارس، وآانت       في المائ دائي خارج الم يم االبت دارس، وآانت      تعل دائي خارج الم يم االبت اة يتجاوز   ٤٤٤٤تعل ون فت اة يتجاوز    ملي ون فت  ملي

ومع أن المساواة بين الجنسين في االلتحاق بمختلف مستويات             ومع أن المساواة بين الجنسين في االلتحاق بمختلف مستويات             .  .   سنة ال يملكن إلماما  بالقراء والكتابة       سنة ال يملكن إلمامًا بالقراء والكتابة      ١٥١٥عمرهن  عمرهن  
ى      رأة عل ين الم ى تمك يم إل ي التعل ت ف ي تحقق ب الت ؤد المكاس م ت ًا، ل نت عموم د تحس يم ق ى     التعل رأة عل ين الم ى تمك يم إل ي التعل ت ف ي تحقق ب الت ؤد المكاس م ت ا ، ل نت عموم د تحس يم ق  التعل

ى الصعيدين االالصعيدين اال ين أدن ية ب رأة االقتصادية والسياس ّدالت مشارآة الم ة، وبقيت مع ى قتصادي والسياسي في المنطق ين أدن ية ب رأة االقتصادية والسياس د الت مشارآة الم ة، وبقيت مع قتصادي والسياسي في المنطق
 ..المعد الت في العالمالمعّدالت في العالم

 
 القضاء على الفقر المدقع والجوع: الهدف األول

 
ة                   ر دق ًا األداة األآث ر، تبقى الخطوط المحددة وطني اس الفق ات قي ة                 رغم تنوع منهجي ر دق ا  األداة األآث ر، تبقى الخطوط المحددة وطني اس الفق ات قي ك    .  .  ))٢٢((رغم تنوع منهجي ى تل تنادًا إل ك    واس ى تل تنادا  إل واس
ًا من مجموع السكان العرب،        ٦٤٦٤وط، ووفقا  للبيانات المتاحة عن عشرة بلدان عربية تضم    وط، ووفقًا للبيانات المتاحة عن عشرة بلدان عربية تضم    الخطالخط ة تقريب ا  من مجموع السكان العرب،         في المائ ة تقريب  في المائ

ا            ا           وهي األردن وتونس والجزائر وجزر القمر والجمهورية العربية السورية وجيبوتي ومصر والمغرب وموريتاني وهي األردن وتونس والجزائر وجزر القمر والجمهورية العربية السورية وجيبوتي ومصر والمغرب وموريتاني
يمن يمنوال ان ))٣٣((وال ان ، آ ام  ١٦٫٨١٦٫٨، آ ي ع ر ف ن الفق انون م كان العرب يع ن الس ام   م ي ع ر ف ن الفق انون م كان العرب يع ن الس ل ،،٢٠٠٠٢٠٠٠ م ل  مقاب د ١٦٫٤١٦٫٤ مقاب ل عق ة قب ي المائ د  ف ل عق ة قب ي المائ  ف
دان المشرق، و             ١٥٫٧١٥٫٧، ق درت مستويات الفقر بنسبة      ، ُقدرت مستويات الفقر بنسبة      ٢٠٠٠٢٠٠٠وفي عام   وفي عام   .  .  مضىمضى ة في مجموعة بل دان المشرق، و              في المائ ة في مجموعة بل  في    في   ٩٫١٩٫١ في المائ

                                                      
 اليوم فـي الشـرق األوسـط وشـمال         اليوم فـي الشـرق األوسـط وشـمال           وفقا  لألرقام الدولية، تبلغ نسبة السكان الذين يعيشون على أقل من دوالر واحد في                   وفقاً لألرقام الدولية، تبلغ نسبة السكان الذين يعيشون على أقل من دوالر واحد في                 ))٢٢((

 ومع أن منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيـا        ومع أن منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيـا        .  .   في المائة، وهو أدنى مستوى في العالم        في المائة، وهو أدنى مستوى في العالم       ٢,٤٢,٤) ) محسوبة على تعادل القوة الشرائية    محسوبة على تعادل القوة الشرائية    ((أفريقيا  أفريقيا  
دان مجلس التعـاون الخليجـي   دان مجلس التعـاون الخليجـي   وعالوة على ذلك، فإن مقياس الدوالر الواحد ال ينطبق على بلوعالوة على ذلك، فإن مقياس الدوالر الواحد ال ينطبق على بل.  .  ال تعني المنطقة العربية، فقد تعتمد لتمثيلها  ال تعني المنطقة العربية، فقد تعتمد لتمثيلها  

 ..لذلك ي فضل في هذه البلدان استخدام خط الفقر النسبي على رقم للقياسلذلك يفضل في هذه البلدان استخدام خط الفقر النسبي على رقم للقياس.  .  التي هي ذات دخل مرتفعالتي هي ذات دخل مرتفع

 في المائة من     في المائة من    ٧٩٧٩  يمثل عدد سكان هذه البلدان العشرة، مجموعا  مع سكان البحرين والسودان والصومال وفلسطين ولبنان،                   يمثل عدد سكان هذه البلدان العشرة، مجموعاً مع سكان البحرين والسودان والصومال وفلسطين ولبنان،                 ))٣٣((
أما التقديرات المتعلقة بالبلدان العربية االثنـين       أما التقديرات المتعلقة بالبلدان العربية االثنـين       .  .   في المائة   في المائة  ٢٣٢٣تشار الفقر في تلك البلدان الخمسة عشر بـ         تشار الفقر في تلك البلدان الخمسة عشر بـ         وتقدر نسبة ان  وتقدر نسبة ان  .  .  السكان العرب السكان العرب 

والعشرين فتشير إلى نسبة أقل، ألن العراق هو البلد الوحيد الذي يشهد نسبة مرتفعة في انتشار الفقر بين البلدان السبعة التي ال تتوفر عنها                        والعشرين فتشير إلى نسبة أقل، ألن العراق هو البلد الوحيد الذي يشهد نسبة مرتفعة في انتشار الفقر بين البلدان السبعة التي ال تتوفر عنها                        
وتستند البيانات إلى تقـارير البلـدان عـن         وتستند البيانات إلى تقـارير البلـدان عـن         .  .  ان مجلس التعاون الخليجي والجماهيرية العربية الليبية معد الت فقر أقل         ان مجلس التعاون الخليجي والجماهيرية العربية الليبية معدالت فقر أقل         بيانات بينما تشهد بلد   بيانات بينما تشهد بلد   

 ..األهداف اإلنمائية لأللفيةاألهداف اإلنمائية لأللفية
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رب، و     دان المغ ة بل ي مجموع ة ف رب، و    المائ دان المغ ة بل ي مجموع ة ف واً      ٤٧٫١٤٧٫١المائ ة نم دان العربي ل البل ة أق ي مجموع ة ف ي المائ وا        ف ة نم دان العربي ل البل ة أق ي مجموع ة ف ي المائ  .  .  ))٤٤(( ف
اون الخلي            دان مجلس التع اون الخلي           وال تتوفر بيانات عن بل دان مجلس التع ر في              .  .  جي جي وال تتوفر بيانات عن بل ة في مستوى الفق رات طفيف ر في              وفي حين لوحظت تغّي ة في مستوى الفق وفي حين لوحظت تغي رات طفيف

ين عامي          ين عامي         مجموعتي بلدان المشرق والمغرب ب واً                ٢٠٠٠٢٠٠٠ و  و ١٩٩٠١٩٩٠مجموعتي بلدان المشرق والمغرب ب دان نم ل البل رتين في أق ر م دل الفق ع مع وا                 ، ارتف دان نم ل البل رتين في أق ر م دل الفق ع مع .  .  ، ارتف
 . . وبوجه عام، ال ي رجح أن تستطيع المنطقة بأسرها تحقيق الهدف األولوبوجه عام، ال ُيرجح أن تستطيع المنطقة بأسرها تحقيق الهدف األول

 
 لفقر الوطني حسب مجموعات  نسبة السكان الذين يعيشون دون خط ا-١الشكل 

 ٢٠٠٠ و١٩٩٠البلدان العربية، لعامي 
 )بالنسبة المئوية(
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 ..ييلم تتوفر بيانات عن بلدان مجلس التعاون الخليجلم تتوفر بيانات عن بلدان مجلس التعاون الخليج: : مالحظةمالحظة
 

 معدل انتشار حاالت األطفال المنخفضي الوزن الذين يقل عمرهم عن خمس سنواتمعدل انتشار حاالت األطفال المنخفضي الوزن الذين يقل عمرهم عن خمس سنوات
 

دان        عة بل ن تس واردة م ات ال ى البيان تنادًا إل دان      اس عة بل ن تس واردة م ات ال ى البيان تنادا  إل ة       ))٥٥((اس دان العربي ل البل رب وأق رق والمغ دان المش ن بل ة        م دان العربي ل البل رب وأق رق والمغ دان المش ن بل   م
وزن في                   ١٤١٤نموا ، آان   نموًا، آان    وزن في                    في المائة من أطفال المنطقة العربية يعانون من نقص شديد أو طفيف في ال ام     في المائة من أطفال المنطقة العربية يعانون من نقص شديد أو طفيف في ال ام     ع ، ، ٢٠٠٣٢٠٠٣ ع

وبسبب النقص في السالسل الزمنية للبيانات، يصعب تتبع مسار االتجاهات   وبسبب النقص في السالسل الزمنية للبيانات، يصعب تتبع مسار االتجاهات   .  .  ١٩٩٠١٩٩٠ في المائة في عام       في المائة في عام      ١١١١مقابل  مقابل  
دم  دم أو التق ين عامي  .  .  أو التق ه ب ذآر أن ين عامي  والجدير بال ه ب ذآر أن ّل   ٢٠٠٣٢٠٠٣ و و١٩٩٠١٩٩٠والجدير بال ذين يق وزن ال ال المنخفضي ال ل    ، انخفض عدد األطف ذين يق وزن ال ال المنخفضي ال ، انخفض عدد األطف

.  .   في المائة في المغرب    في المائة في المغرب   ٥٫٦٥٫٦ إلى    إلى   ٩٫٢٩٫٢مشرق، ومن   مشرق، ومن    في المائة في ال     في المائة في ال    ٨٫١٨٫١ إلى    إلى   ١٠٫٥١٠٫٥عمرهم عن خمس سنوات من      عمرهم عن خمس سنوات من      
ان        وًا، آ ان       وفي أقل البلدان العربية نم وا ، آ ام            ٣٩٫٢٣٩٫٢وفي أقل البلدان العربية نم وزن في ع انون من نقص في ال ال يع ة من األطف ام             في المائ وزن في ع انون من نقص في ال ال يع ة من األطف ، ، ٢٠٠٣٢٠٠٣ في المائ

ل  ل مقاب ام ٣٨٫٤٣٨٫٤مقاب ي ع ة ف ي المائ ام  ف ي ع ة ف ي المائ ن أن  .  .  ١٩٩٠١٩٩٠ ف دان المشرق والمغرب يمك وعتي بل ام مجم ين أرق رق ب ل الف ن أن  ولع دان المشرق والمغرب يمك وعتي بل ام مجم ين أرق رق ب ل الف ولع
ب   أن نس ًا، ب ر، جزئي ب  يفّس أن نس ا ، ب ت   يفس ر، جزئي ر بلغ ي مص وزن ف ي ال ال الناقص ت   ة األطف ر بلغ ي مص وزن ف ي ال ال الناقص ي ٨٫٦٨٫٦ة األطف ي  ف   ف

 .  .  ))٦٦((المائة، وأن لثقل مصر السكاني وقعا  شديدا  على معدل مجموعة بلدان المشرقالمائة، وأن لثقل مصر السكاني وقعًا شديدًا على معدل مجموعة بلدان المشرق
 

                                                      
 ..html.countryreports/mdg/org.undp.www: :   تقارير البلدان عن تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية، متاحة على الموقع  تقارير البلدان عن تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية، متاحة على الموقع))٤٤((

 ..دن، تونس، الجزائر، جزر القمر، الصومال، فلسطين، مصر، موريتانيا، اليمندن، تونس، الجزائر، جزر القمر، الصومال، فلسطين، مصر، موريتانيا، اليمن  األر  األر))٥٥((

: :   الشعبة اإلحصائية باألمم المتحـدة، قاعـدة بيانـات مؤشـرات األهـداف اإلنمائيـة لأللفيـة، متاحـة علـى الموقـع                          الشعبة اإلحصائية باألمم المتحـدة، قاعـدة بيانـات مؤشـرات األهـداف اإلنمائيـة لأللفيـة، متاحـة علـى الموقـع                        ))٦٦((
/org.un.unstats://http                                                                                                                                               .  asp.mi_goals/mi/unsd 
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   تخفيض نسبة السكان المحرومين من الغذاء في المنطقة العربية إلى النصف-٢الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ..الشعبة اإلحصائية باألمم المتحدة، قاعدة بيانات مؤشرات األهداف اإلنمائية لأللفيةالشعبة اإلحصائية باألمم المتحدة، قاعدة بيانات مؤشرات األهداف اإلنمائية لأللفيةتقديرات اإلسكوا استنادا  إلى بيانات تقديرات اإلسكوا استنادًا إلى بيانات : : المصدرالمصدر
 

ة      : : مالحظة مالحظة  ة عشر التالي دان األربع ات البل ى بيان تنادًا إل ة اس ا الفرعي ة ومناطقه ة العربي ة      ُحسبت المتوسطات للمنطق ة عشر التالي دان األربع ات البل ى بيان تنادا  إل ة اس ا الفرعي ة ومناطقه ة العربي ة  : : ح سبت المتوسطات للمنطق ارات العربي ة  األردن، اإلم ارات العربي األردن، اإلم
ة                 المتحدة، تونس، الجزائر، الجماهيرية العربية ا     المتحدة، تونس، الجزائر، الجماهيرية العربية ا      ة العربي ان، مصر، المغرب، المملك ت، لبن ة                 لليبية، الجمهورية العربية السورية، السودان، الكوي ة العربي ان، مصر، المغرب، المملك ت، لبن لليبية، الجمهورية العربية السورية، السودان، الكوي

 ..السعودية، موريتانيا، اليمنالسعودية، موريتانيا، اليمن
 

 الحرمان من الغذاءالحرمان من الغذاء
 

ذاء بلغت                       ة المحرومين من الغ ة العربي ذاء بلغت                     تشير التقديرات إلى أن نسبة سكان المنطق ة المحرومين من الغ ة العربي ة خالل       ٩٫٥٩٫٥تشير التقديرات إلى أن نسبة سكان المنطق ة خالل        في المائ  في المائ
اع            .  .  ١٩٩٢١٩٩٢-١٩٩٠١٩٩٠ي المائة خالل الفترة     ي المائة خالل الفترة      ف  ف ١٠١٠ مقابل    مقابل   ٢٠٠٢٢٠٠٢-٢٠٠٠٢٠٠٠الفترة  الفترة   ى ارتف اع            وهذه النسبة يمكن أن تعزى إل ى ارتف وهذه النسبة يمكن أن تعزى إل

ة، مسجًال انخفاضًا من           ٢٨٫٩٢٨٫٩معد ل الحرمان من الغذاء في أقل البلدان العربية نموا ، حيث بلغ المتوسط             معّدل الحرمان من الغذاء في أقل البلدان العربية نموًا، حيث بلغ المتوسط              ة، مسجال  انخفاضا  من            في المائ  في المائ
رة   ٣١٫٢٣١٫٢ الل الفت ة خ ي المائ رة    ف الل الفت ة خ ي المائ امي  .  .  ١٩٩٢١٩٩٢-١٩٩٠١٩٩٠ ف ين ع امي  وب ين ع رومين ٢٠٠٢٢٠٠٢ و و١٩٩٠١٩٩٠وب بة المح رومين ، انخفضت نس بة المح ن ، انخفضت نس ن  م  م

ن  ذاء م ن الغ ذاء م ى ٤٫٥٤٫٥الغ ى  إل ن ٣٫٧٣٫٧ إل ت م رق، وارتفع دان المش ة بل ي مجموع ة ف ي المائ ن  ف ت م رق، وارتفع دان المش ة بل ي مجموع ة ف ي المائ ى ٤٫٦٤٫٦ ف ى  إل    ٥٥ إل
ى  ٦٫١٦٫١وخالل الفترة نفسها، انخفض معد ل الحرمان من الغذاء من  وخالل الفترة نفسها، انخفض معّدل الحرمان من الغذاء من  .  .  في المائة في مجموعة بلدان المغرب في المائة في مجموعة بلدان المغرب  ى   إل   ٣٫٦٣٫٦ إل

اون الخليجي دان مجلس التع ي بل ة ف ي المائ اون الخليجيف دان مجلس التع ي بل ة ف ي المائ دان .  .  ف تمكن البل رجح أن ت ر الم دان ومن غي تمكن البل رجح أن ت ر الم دف ومن غي ق اله ة من تحقي دف العربي ق اله ة من تحقي العربي
 ..))٧٧((الرامي إلى تخفيض نسبة السكان الذين يعانون من الجوع إلى النصفالرامي إلى تخفيض نسبة السكان الذين يعانون من الجوع إلى النصف

 
 تحقيق تعميم التعليم االبتدائيتحقيق تعميم التعليم االبتدائي: : الهدف الثانيالهدف الثاني

 
دائي بنسبة              يم االبت دائي بنسبة            ارتفعت المعدالت الصافية لاللتحاق بمرحلة التعل يم االبت ين             ٨٨ارتفعت المعدالت الصافية لاللتحاق بمرحلة التعل ة ب ًا في المنطق ة تقريب ين              في المائ ة ب ا  في المنطق ة تقريب  في المائ

دائي            ، ولكن   ، ولكن   ٢٠٠٢٢٠٠٢ و  و ١٩٩٠١٩٩٠عامي  عامي   يم االبت يم التعل دة عن تحقيق تعم دائي            ال تزال المنطقة بعي يم االبت يم التعل دة عن تحقيق تعم ام   .  .  ال تزال المنطقة بعي ام   وفي ع ان  ٢٠٠٢٢٠٠٢وفي ع ان  ، آ ، آ
دارس              ٢٠٢٠حوالي  حوالي   دارس               في المائة من األطفال الذين هم في سن التعليم االبتدائي غير ملتحقين بم ر مجموعات    .  .  ))٨٨(( في المائة من األطفال الذين هم في سن التعليم االبتدائي غير ملتحقين بم ر مجموعات    وتعتب وتعتب

يم االبت                      يم التعل ى تحقيق تعم اون الخليجي األقرب إل يم االبت                     بلدان المشرق والمغرب ومجلس التع يم التعل ى تحقيق تعم اون الخليجي األقرب إل دل      بلدان المشرق والمغرب ومجلس التع دل      دائي، إذ سجلت مع دائي، إذ سجلت مع
ة                   ٢٠٠٢٢٠٠٢ في المائة في عام       في المائة في عام      ٩٠٩٠التحاق صافيا  يتجاوز    التحاق صافيًا يتجاوز     دان العربي ل البل ال في أق ة                   ، بينما بقي في حدود نصف األطف دان العربي ل البل ال في أق ، بينما بقي في حدود نصف األطف

 ..نموا  غير ملتحقين بمدارس في ذلك العامنموًا غير ملتحقين بمدارس في ذلك العام

                                                      
 ..  المرجع نفسه  المرجع نفسه))٧٧((

 ..  اإلسكوا، مجموعات البيانات اإلحصائية االجتماعية، أجريت الحسابات استنادا  إلى بيانات وطنية  اإلسكوا، مجموعات البيانات اإلحصائية االجتماعية، أجريت الحسابات استناداً إلى بيانات وطنية))٨٨((
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   المعدل الصافي لاللتحاق بمرحلة التعليم االبتدائي حسب مجموعات البلدان-٣الشكل 

 ٢٠٠٢/٢٠٠٣ و١٩٩٠/١٩٩١ين الدراسيتين       العربية للسنت
 )بالنسبة المئوية(
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مجموعة بلدان المشرق  مجموعة بلدان المغرب  بلدان مجلس التعاون الخليجي أقل البلدان العربية نمواً

١٩٩١/١٩٩٠ ٢٠٠٣/٢٠٠٢

 
 

 ..معهد اإلحصاء التابع لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومجموعات البيانات اإلحصائية االجتماعية لإلسكوامعهد اإلحصاء التابع لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومجموعات البيانات اإلحصائية االجتماعية لإلسكوا: : المصدرالمصدر
 

دل            فقد سج فقد سج .  .  وتتباين معدالت التقدم بين مجموعات البلدان     وتتباين معدالت التقدم بين مجموعات البلدان       اع، حيث ازداد مع ر ارتف دل            لت بلدان المغرب أآب اع، حيث ازداد مع ر ارتف لت بلدان المغرب أآب
بة  دائي بنس التعليم االبت بة االلتحاق ب دائي بنس التعليم االبت ين ١٣١٣االلتحاق ب ة ب ين  نقطة مئوي ة ب غ ٢٠٠٢٢٠٠٢ و و١٩٩٠١٩٩٠ نقطة مئوي غ ، ليبل ة٩٣٫٥٩٣٫٥، ليبل ة في المائ ادة .  .   في المائ ادة وسجلت زي وسجلت زي

ام         ٩١٫٦٩١٫٦ نقاط مئوية في بلدان مجلس التعاون الخليجي حيث بلغ معدل االلتحاق الصافي               نقاط مئوية في بلدان مجلس التعاون الخليجي حيث بلغ معدل االلتحاق الصافي              ٨٨بنسبة  بنسبة   ة في ع ام          في المائ ة في ع  في المائ
ام   ٩٣٫٢٩٣٫٢ نقاط مئوية في بلدان المشرق حيث بلغ  نقاط مئوية في بلدان المشرق حيث بلغ ٤٤ معد ل االلتحاق بنسبة     معّدل االلتحاق بنسبة    وازدادوازداد.  .  ٢٠٠٢٢٠٠٢ ام    في المائة في ع .  .  ٢٠٠٢٢٠٠٢ في المائة في ع

دائي بنسبة                      يم االبت ة التعل دائي بنسبة                     ويبدو التقدم جليًا في أقل البلدان نموًا حيث ارتفع معّدل االلتحاق بمرحل يم االبت ة التعل ة     ١١١١ويبدو التقدم جليا  في أقل البلدان نموا  حيث ارتفع معد ل االلتحاق بمرحل ة      نقطة مئوي  نقطة مئوي
 . . ٢٠٠٢٢٠٠٢ في المائة في عام  في المائة في عام ٥١٥١ليبلغ ليبلغ 

 
 ،٢٠١٥طفال في المنطقة العربية، بحلول عام   ضمان تمكين األ-٤الشكل 

        من إتمام المقرر الكامل للمرحلة االبتدائية 
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 ..تقديرات اإلسكوا استنادا  إلى بيانات من معهد اإلحصاء التابع لليونسكو ومن مجموعات البيانات اإلحصائية االجتماعية لإلسكواتقديرات اإلسكوا استنادًا إلى بيانات من معهد اإلحصاء التابع لليونسكو ومن مجموعات البيانات اإلحصائية االجتماعية لإلسكوا: : المصدرالمصدر

 اب بالقراءة والكتابةإلمام الشب
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ين                     ارهم ب راوح أعم ذين تت ة في أوساط الشباب ال القراءة والكتاب ام ب ين                   ارتفع معدل اإللم ارهم ب راوح أعم ذين تت ة في أوساط الشباب ال القراءة والكتاب ام ب  سنة في    سنة في   ٢٤٢٤ و و١٥١٥ارتفع معدل اإللم
ن  ة م ة العربي ن المنطق ة م ة العربي ى ٦٣٫٩٦٣٫٩المنطق ى  إل امي  ٧٦٫٣٧٦٫٣ إل ين ع ة ب ي المائ امي   ف ين ع ة ب ي المائ اون   .  .  ))٩٩((٢٠٠٢٢٠٠٢ و و١٩٩٠١٩٩٠ ف س التع دان مجل ت بل اون   وحّل س التع دان مجل وحل ت بل

دّ   ذا الصعيد، حيث حققت مع ى ه ة عل د   الخليجي في الطليع ذا الصعيد، حيث حققت مع ى ه ة عل دره الخليجي في الطليع دره ًال ق دان المغرب ٩٤٩٤ال  ق ا مجموعة بل ة، تلته دان المغرب  في المائ ا مجموعة بل ة، تلته  في المائ
دان المشرق حيث             ٨٣٫٢٨٣٫٢بمعدل  بمعدل   دان المشرق حيث              في المائة، ثم مجموعة بل ة      ٧٣٫٦٧٣٫٦ في المائة، ثم مجموعة بل القراءة والكتاب ة       من الشباب يلمون ب القراءة والكتاب وفي  وفي  .  .  ))١٠١٠(( من الشباب يلمون ب

 ..))١١١١((أقل البلدان العربية نموا  ال يزال أآثر من ثلث الشباب غير ملمين بالقراءة أو بالكتابةأقل البلدان العربية نموًا ال يزال أآثر من ثلث الشباب غير ملمين بالقراءة أو بالكتابة
 

 ٢٠٠١إلمام الشباب والكبار بالقراءة والكتابة في المنطقة العربية لعام   معد الت -٥الشكل 
 )بالنسبة المئوية(

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ..org.unesco.uis.www: : معهد اإلحصاء التابع لليونسكو، متاح على الموقعمعهد اإلحصاء التابع لليونسكو، متاح على الموقع: : المصدرالمصدر
 

 وتمكين المرأةوتمكين المرأةتعزيز المساواة بين الجنسين تعزيز المساواة بين الجنسين : : الهدف الثالثالهدف الثالث
 

 الفوارق بين الجنسين في التعليم واإللمام بالقراءة والكتابةالفوارق بين الجنسين في التعليم واإللمام بالقراءة والكتابة
 

ى أن                  ديرات إل ى أن                على الرغم من ارتفاع معّدالت اإللمام بالقراءة والكتابة، أشارت التق ديرات إل رأة من       ٤٤٤٤على الرغم من ارتفاع معد الت اإللمام بالقراءة والكتابة، أشارت التق ون ام رأة من        ملي ون ام  ملي
ات               ١٥١٥اللواتي تزيد أعمارهن عن     اللواتي تزيد أعمارهن عن      ر ملّم ّن غي ر ملم ات                سنة، واللواتي يمثلن نصف النساء في المنطقة، آ ة     سنة، واللواتي يمثلن نصف النساء في المنطقة، آن  غي القراءة والكتاب ة    ب القراءة والكتاب ب

ام   ي ع ام  ف ي ع ة        .  .  ٢٠٠٢٢٠٠٢ف القراءة والكتاب ات ب ر الملّم اء غي دد النس غ ع د بل ة        وق القراءة والكتاب ر الملم ات ب اء غي دد النس غ ع د بل رأة ٨٫٥٨٫٥وق ين ام رأة  مالي ين ام ن ))١٢١٢(( مالي ن  م   م
 .. سنة في المنطقة سنة في المنطقة٢٤٢٤ و و١٥١٥ مليون من الشباب غير الملم ين بالقراءة والكتابة ممن تتراوح أعمارهم بين  مليون من الشباب غير الملّمين بالقراءة والكتابة ممن تتراوح أعمارهم بين ١٣١٣أصل أصل 

 
الي،    دم الح ّدل التق ى مع دان عل ا حافظت البل الي،  وإذا م دم الح د ل التق ى مع دان عل ا حافظت البل ي  وإذا م رها ف ة بأس ة العربي نجح المنطق ع أن ت ن المتوق ي  فم رها ف ة بأس ة العربي نجح المنطق ع أن ت ن المتوق فم

ان         .  .  ٢٠١٥٢٠١٥تحقيق المساواة بين الجنسين في جميع مستويات التعليم بحلول عام           تحقيق المساواة بين الجنسين في جميع مستويات التعليم بحلول عام            ى الفتي ات إل ان         فقد ازدادت نسبة الفتي ى الفتي ات إل فقد ازدادت نسبة الفتي
ين عامي            يم ب ين عامي           في جميع مستويات التعل يم ب افؤ الجنسين من          : : ٢٠٠٢٢٠٠٢ و  و ١٩٩٠١٩٩٠في جميع مستويات التعل ارتفع مؤشر تك افؤ الجنسين من          ف ارتفع مؤشر تك ى  ٠٫٧٩٠٫٧٩ف ى   إل  في   في  ٠٫٩٠٠٫٩٠ إل

 ..))١٣١٣(( في التعليم العالي في التعليم العالي٠٫٨٥٠٫٨٥ إلى  إلى ٠٫٦٠٠٫٦٠ في التعليم الثانوي، ومن  في التعليم الثانوي، ومن ٠٫٩١٠٫٩١ إلى  إلى ٠٫٧٦٠٫٧٦ئي، ومن ئي، ومن التعليم االبتداالتعليم االبتدا
   القضاء على الفوارق بين الجنسين على مستوى التعليم االبتدائي في-٦الشكل 

 ٢٠٠٥           المنطقة العربية، ويفضل أن يكون ذلك بحلول عام 
 ٢٠١٥      وآحد أقصى بحلول عام 

 
                                                      

 ..org.unesco.uis.wwwمعهد اإلحصاء التابع لليونسكو، معهد اإلحصاء التابع لليونسكو،     ))٩٩((
 ..المرجع نفسهالمرجع نفسه    ))١٠١٠((
 ..المرجع نفسهالمرجع نفسه    ))١١١١((
 ..المرجع نفسهالمرجع نفسه    ))١٢١٢((
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 ..تقديرات اإلسكوا استنادا  إلى بيانات من معهد اإلحصاء التابع لليونسكوتقديرات اإلسكوا استنادًا إلى بيانات من معهد اإلحصاء التابع لليونسكو: : المصدرالمصدر
 

  ٢٠٠٢٢٠٠٢ و  و ١٩٩٠١٩٩٠وعلى الصعيد دون اإلقليمي، ارتفع مؤشر تكافؤ الجنسين في التعليم االبتدائي بين عامي               وعلى الصعيد دون اإلقليمي، ارتفع مؤشر تكافؤ الجنسين في التعليم االبتدائي بين عامي                
ى   ٠٫٨٢٠٫٨٢ في مجموعة بلدان المشرق؛ ومن          في مجموعة بلدان المشرق؛ ومن         ٠٫٩٢٠٫٩٢ إلى    إلى   ٠٫٨٦٠٫٨٦من  من  : : على النحو التالي  على النحو التالي   ى    إل دان    في م  في م ٠٫٩٢٠٫٩٢ إل دان   جموعة بل جموعة بل

ن   رب؛ وم ن  المغ رب؛ وم ى ٠٫٨٢٠٫٨٢المغ ى  إل ن       ٠٫٩٧٠٫٩٧ إل ي؛ وم اون الخليج س التع دان مجل ة بل ي مجموع ن        ف ي؛ وم اون الخليج س التع دان مجل ة بل ي مجموع    ٠٫٥٤٠٫٥٤ ف
 ..))١٤١٤(( في مجموعة أقل البلدان العربية نموا  في مجموعة أقل البلدان العربية نموًا٠٫٧٨٠٫٧٨إلى إلى 

 
د                 راآم لتزاي ر المت ك بسبب األث د               وتنحو الفوارق بين الجنسين إلى االنخفاض مع تقدم مستويات التعليم، وذل راآم لتزاي ر المت ك بسبب األث وتنحو الفوارق بين الجنسين إلى االنخفاض مع تقدم مستويات التعليم، وذل

ون بسوق العمل        االتجاه نحو تعليم الفت االتجاه نحو تعليم الفت  ذين يلتحق ان، ال ين الفتي ون بسوق العمل        يات في المجتمع العربي، والرتفاع معدل التسرب ب ذين يلتحق ان، ال ين الفتي يات في المجتمع العربي، والرتفاع معدل التسرب ب
افؤ الجنسين        .  .  في سن مبكرة، وال سيما الذين ينتمون منهم إلى أسر فقيرة      في سن مبكرة، وال سيما الذين ينتمون منهم إلى أسر فقيرة       افؤ الجنسين        مما يوضح سبب التحسن في مؤشر تك مما يوضح سبب التحسن في مؤشر تك

 ..على مستوى التعليم الثانويعلى مستوى التعليم الثانوي
 

دان المشرق      ٠٫٩٢٠٫٩٢لتعليم الثانوي   لتعليم الثانوي   ، بلغ مؤشر تكافؤ الجنسين في مرحلة ا       ، بلغ مؤشر تكافؤ الجنسين في مرحلة ا       ٢٠٠٢٢٠٠٢وفي عام   وفي عام     دان المشرق       في مجموعة بل  في مجموعة بل
ان  د أن آ ان بع د أن آ ام ٠٫٧٧٠٫٧٧بع ي ع ام  ف ي ع يم .  .  ١٩٩٠١٩٩٠ ف ة التعل ي مرحل ان ف ى الفتي ات إل بة الفتي ها، ازدادت نس رة نفس يم وخالل الفت ة التعل ي مرحل ان ف ى الفتي ات إل بة الفتي ها، ازدادت نس رة نفس وخالل الفت
ا من                  ١٫٠١١٫٠١ إلى    إلى   ٠٫٧٩٠٫٧٩الثانوي من   الثانوي من    ا ارتفعت النسبة ذاته دان المغرب، بينم ا من                   في مجموعة بل ا ارتفعت النسبة ذاته دان المغرب، بينم ى    ٠٫٨٥٠٫٨٥ في مجموعة بل ى     إل  في    في   ٠٫٩٤٠٫٩٤ إل

انوي              .  .  الخليجيالخليجيبلدان مجلس التعاون    بلدان مجلس التعاون     انوي              وفي اقل البلدان العربية نموًا، بلغ مؤشر تكافؤ الجنسين في مرحلة التعليم الث وفي اقل البلدان العربية نموا ، بلغ مؤشر تكافؤ الجنسين في مرحلة التعليم الث
 ..))١٥١٥((١٩٩٠١٩٩٠ في عام  في عام ٠٫٥١٠٫٥١ بعد أن آان  بعد أن آان ٠٫٦٢٠٫٦٢

 
اق         دل التح الي مع التعليم الع ات ب اق الفتي دل التح اوز مع ط، تج ي فق اون الخليج س التع دان مجل ي بل اق       وف دل التح الي مع التعليم الع ات ب اق الفتي دل التح اوز مع ط، تج ي فق اون الخليج س التع دان مجل ي بل وف

ين   افؤ الجنس غ مؤشر تك ث بل ان، بحي ين  الفتي افؤ الجنس غ مؤشر تك ث بل ان، بحي ال  .  .  ١٫٦٣١٫٦٣الفتي ذ إرس ي تحب د الت ادات والتقالي ًا بالع ك يفسر جزئي ل ذل ال  ولع ذ إرس ي تحب د الت ادات والتقالي ا  بالع ك يفسر جزئي ل ذل ولع
امعي   ي الج ة التحصيل العلم ارج لمتابع ى الخ ان إل امعي  الفتي ي الج ة التحصيل العلم ارج لمتابع ى الخ ان إل الي    .  .  الفتي التعليم الع تحقن ب اء يل أن النس ًا ب ر أيض ه يفّس الي    ولعل التعليم الع تحقن ب اء يل أن النس ا  ب ه يفس ر أيض ولعل

ال ائدة حي ف الس ل أو المواق رص العم دام ف بب انع ك بس ة، وذل ن البطال ديًال ع ر ب ارًا آخ اره خي الباعتب ائدة حي ف الس ل أو المواق رص العم دام ف بب انع ك بس ة، وذل ن البطال ديال  ع ر ب ارا  آخ اره خي ل باعتب ل  عم   عم
 .  .  ))١٦١٦((المرأة خارج المنزلالمرأة خارج المنزل

 
   القضاء على الفوارق بين الجنسين في مرحلة التعليم الثانوي في المنطقة-٧الشكل 

 ،٢٠٠٥العربية، ويفضل أن يكون ذلك بحلول عام 

                                                      
 ..المرجع نفسهالمرجع نفسه    ))١٤١٤((

 ..المرجع نفسهالمرجع نفسه    ))١٥١٥((

 ..المرجع نفسهالمرجع نفسه    ))١٦١٦((
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  ٢٠١٥وآحد أقصى بحلول عام 
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 ..اإلحصاء التابع لليونسكواإلحصاء التابع لليونسكوتقديرات اإلسكوا استنادا  إلى بيانات معهد تقديرات اإلسكوا استنادًا إلى بيانات معهد : : المصدرالمصدر

 
   القضاء على الفوارق بين الجنسين في مرحلة التعليم العالي في المنطقة-٨الشكل 

  آحد أقصى٢٠١٥       العربية، ويفضل أن يكون ذلك بحلول عام 
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 ..نسكونسكوتقديرات اإلسكوا استنادا  إلى بيانات معهد اإلحصاء التابع لليوتقديرات اإلسكوا استنادًا إلى بيانات معهد اإلحصاء التابع لليو: : المصدرالمصدر

 
ا              : : مالحظةمالحظة وفرت عنه ية ت نة دراس ا              تعود البيانات المتصلة بمؤشر تكافؤ الجنسين في مرحلة التعليم العالي في اقل البلدان العربية نموًا إلى آخر س وفرت عنه ية ت نة دراس تعود البيانات المتصلة بمؤشر تكافؤ الجنسين في مرحلة التعليم العالي في اقل البلدان العربية نموا  إلى آخر س

 ..٢٠٠٠٢٠٠٠//١٩٩٩١٩٩٩البيانات، وهي البيانات، وهي 
 العمل بأجر في القطاع غير الزراعي

 
ة                ة العربي رأة االقتصادي في المنطق ة              بلغ معّدل نشاط الم ة العربي رأة االقتصادي في المنطق ام           في   في  ٢٩٢٩بلغ معد ل نشاط الم ًا في ع ة تقريب ام           المائ ا  في ع ة تقريب ، وهو من     ، وهو من     ٢٠٠٠٢٠٠٠ المائ

ّدالت النمو االقتصادي، وضعف           .  .  ))١٧١٧((أدنى المعد الت في العالم   أدنى المعّدالت في العالم    طء مع ا، ب د الت النمو االقتصادي، وضعف           ويعزى ذلك إلى مجموعة عوامل منه طء مع ا، ب ويعزى ذلك إلى مجموعة عوامل منه
ة               ة والثقافي ة              قدرة سوق العمل على استيعاب األيدي العاملة، واألطر القانونية والعادات والتقاليد االجتماعي ة والثقافي وبوجه  وبوجه  .  .  قدرة سوق العمل على استيعاب األيدي العاملة، واألطر القانونية والعادات والتقاليد االجتماعي

                                                      
تحليل إحصائي على أسـاس النـوع       تحليل إحصائي على أسـاس النـوع       : : موقع المرأة العربية في عملية التنمية     موقع المرأة العربية في عملية التنمية     ""واالجتماعية لغربي آسيا،    واالجتماعية لغربي آسيا،    اللجنة االقتصادية   اللجنة االقتصادية       ))١٧١٧((
 ..١٢١٢، ص ، ص E/ESCWA/SDD/2004/Booklet.1، ، ٢٠٠٤٢٠٠٤، ، ""االجتماعياالجتماعي
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ام ذو                         عام، تبلغ حصة    عام، تبلغ حصة     وًا، حيث الزراعة قطاع ه ة نم دان العربي ل البل ام ذو                         المرأة في القوى العاملة معّدال أعلى في أق وا ، حيث الزراعة قطاع ه ة نم دان العربي ل البل المرأة في القوى العاملة معد ال أعلى في أق
ائية           ة النس دي العامل ائية          قدرة آبيرة على استيعاب األي ة النس دي العامل ا في                    .  .  قدرة آبيرة على استيعاب األي دل له ة أدنى مع وى العامل رأة في الق ا في                    وتسجل حصة الم دل له ة أدنى مع وى العامل رأة في الق وتسجل حصة الم

ى     دة عل ناعية المعتم طة الص ر األنش ث تعتب ع، حي دخل المرتف دان ذات ال ى    البل دة عل ناعية المعتم طة الص ر األنش ث تعتب ع، حي دخل المرتف دان ذات ال رأة  البل ة الم بة لعمال ر مناس نفط غي رأة   ال ة الم بة لعمال ر مناس نفط غي .  .   ال
ابع    ب ط ث يغل رب حي دان المشرق والمغ وعتي بل ي مجم بيًا ف ى نس ّدًال أعل رأة االقتصادي مع اط الم ابع   ويسجل نش ب ط ث يغل رب حي دان المشرق والمغ وعتي بل ي مجم بيا  ف ى نس د ال  أعل رأة االقتصادي مع اط الم ويسجل نش

 ..الخدمات على االقتصادالخدمات على االقتصاد
 

ل من حصة الرجل                ل من حصة الرجل              وحصة المرأة في العمل لقاء أجر هي أق ام     .  .  وحصة المرأة في العمل لقاء أجر هي أق ام     ففي ع رأة      ٢٠٠١٢٠٠١ففي ع رأة      ، تراوحت حصة الم ، تراوحت حصة الم
دره           في العمل لقاء أجر خا    في العمل لقاء أجر خا     دره           رج القطاع الزراعي بين حد أدنى ق دره                ٧٧رج القطاع الزراعي بين حد أدنى ق يمن وحد أقصى ق ة في ال دره                 في المائ يمن وحد أقصى ق ة في ال  في    في   ٢٧٢٧ في المائ

ة في                         .  .  المائة في المغرب   المائة في المغرب    اء أجر، تبقى العقب رأة بفرص أفضل للعمل لق ا الم دان التي تحظى فيه ة في                         وحتى في البل اء أجر، تبقى العقب رأة بفرص أفضل للعمل لق ا الم دان التي تحظى فيه وحتى في البل
يم                       رأة وظائف في قطاعات الصحة والتعل ا تشغل الم يم                      التقسيم التقليدي للعمل، بحيث غالبًا م رأة وظائف في قطاعات الصحة والتعل ا تشغل الم اع  .  .  والخدمات والخدمات التقسيم التقليدي للعمل، بحيث غالبا  م اع  وارتف وارتف

د من                      ى مزي دل عل د ي ل ق د من                     معّدل النشاط االقتصادي قد ال يشير فقط إلى تحسن مستوى تمكين المرأة االقتصادي، ب ى مزي دل عل د ي ل ق معد ل النشاط االقتصادي قد ال يشير فقط إلى تحسن مستوى تمكين المرأة االقتصادي، ب
 ..))١٨١٨((الفقر وحاجة لدى األسر إلى مصدرين للدخلالفقر وحاجة لدى األسر إلى مصدرين للدخل

 
 التمثيل في مواقع اتخاذ القرار الوطني

 
رك السياسي من               رك السياسي من             يبقى معدل مشارآة المرأة العربية في المعت الم       يبقى معدل مشارآة المرأة العربية في المعت ّدالت في الع الم       أدنى المع د الت في الع ار   .  .  أدنى المع ي أي ار   فف ي أي ايو  //فف ايو  م م
د بلغت                   ٢٠٠٥٢٠٠٥ ة ق ة الوطني رأة من المقاعد البرلماني د بلغت                     آانت حصة الم ة ق ة الوطني رأة من المقاعد البرلماني ل        ٨٨  آانت حصة الم ة مقاب ل         في المائ ة مقاب انون         ٤٤ في المائ ة في آ انون          في المائ ة في آ  في المائ
، حققت مجموعة بلدان المشرق أوسع مشارآة برلمانية للمرأة، حيث بلغت           ، حققت مجموعة بلدان المشرق أوسع مشارآة برلمانية للمرأة، حيث بلغت           ٢٠٠٥٢٠٠٥وفي عام   وفي عام   .  .  ١٩٩٧١٩٩٧يناير  يناير  //الثانيالثاني

ة،١٠١٠حصتها حصتها  ي المائ ة، ف ي المائ دل      ف غ مع ث بل وًا، حي ة نم دان العربي ل البل ة أق م مجموع رب ث دان المغ ة بل ا مجموع دل      تليه غ مع ث بل وا ، حي ة نم دان العربي ل البل ة أق م مجموع رب ث دان المغ ة بل ا مجموع  تليه
ارآة  ارآة المش ب   ٦٦ و و٨٨المش ى الترتي ة عل ي المائ ب    ف ى الترتي ة عل ي المائ ر       .  .   ف ي، يقتص اون الخليج س التع دان مجل ة بل ي مجموع ر       وف ي، يقتص اون الخليج س التع دان مجل ة بل ي مجموع  وف

ة   ٢٢تمثيل المرأة على برلمان ع مان، مما يبقي معدل التمثيل في هذه المجموعة من البلدان عند                تمثيل المرأة على برلمان ُعمان، مما يبقي معدل التمثيل في هذه المجموعة من البلدان عند                 ة    في المائ وفي  وفي  .  .  ))١٩١٩(( في المائ
ام                          رة في ع رأة في منصب وزي ام                         تطور إيجابي، وألول مرة في تاريخ اإلمارات العربية المتحدة ُعّينت ام رة في ع رأة في منصب وزي .  .  ٢٠٠٤٢٠٠٤تطور إيجابي، وألول مرة في تاريخ اإلمارات العربية المتحدة ع ي نت ام

ام       ي ع راع ف ق االقت ى ح ية، إذ حصلت عل اة السياس ن الحي دة ع ة مبع رأة الكويتي د الم م تع ا ل ام      آم ي ع راع ف ق االقت ى ح ية، إذ حصلت عل اة السياس ن الحي دة ع ة مبع رأة الكويتي د الم م تع ا ل ي .  .  ٢٠٠٥٢٠٠٥آم ي وف وف
ان       ٣٢٣٢مرأة  مرأة  العراق، اعتمد مؤخرا  نظام الحصص الذي تمنح بمقتضاه ال        العراق، اعتمد مؤخرًا نظام الحصص الذي تمنح بمقتضاه ال         ان        في المائة من المقاعد في البرلم ر أن   .  .   في المائة من المقاعد في البرلم ر أن   غي غي

ية،    ي األحزاب السياس ذآر ف ل ي رأة ال تحظى بتمثي ق، ألن الم دًا عن التحقي ا زال بعي رأة م ين السياسي للم ية،   التمك ي األحزاب السياس ذآر ف ل ي رأة ال تحظى بتمثي ق، ألن الم دا  عن التحقي ا زال بعي رأة م ين السياسي للم التمك
ويصح القول نفسه على دور المرأة في اتخاذ القرار داخل األسرة            ويصح القول نفسه على دور المرأة في اتخاذ القرار داخل األسرة            .  .  والنقابات العمالية، ومنظمات المجتمع المدني    والنقابات العمالية، ومنظمات المجتمع المدني    

ا            .  .  في شرائح آثيرة من المجتمع العربي     في شرائح آثيرة من المجتمع العربي     وو ا            وعالوة على ذلك، ال يعني تمثيل المرأة في البرلمانات، بالضرورة، أنه وعالوة على ذلك، ال يعني تمثيل المرأة في البرلمانات، بالضرورة، أنه
د والضغوط                  ادات والتقالي رأة، خاصة في ظل الع ين الم د والضغوط                 ستدعم التشريعات التي تخدم المساواة بين الجنسين وتمك ادات والتقالي رأة، خاصة في ظل الع ين الم ستدعم التشريعات التي تخدم المساواة بين الجنسين وتمك

نهج يرتكز               ولذلك، ينبغي التعامل مع     ولذلك، ينبغي التعامل مع     .  .  الثقافية واالجتماعية السائدة  الثقافية واالجتماعية السائدة   رأة ب ين الجنسين وتمكين الم اواة ب نهج يرتكز               قضية المس رأة ب ين الجنسين وتمكين الم اواة ب قضية المس
 ..على المشارآة واحترام الحقوق، ويشمل المرأة والرجل على حد سواءعلى المشارآة واحترام الحقوق، ويشمل المرأة والرجل على حد سواء

 
 تخفيض معد ل وفيات األطفالتخفيض معّدل وفيات األطفال: : الهدف الرابعالهدف الرابع

 
ين عامي           ال دون سن الخامسة ب ات األطف ين عامي         انخفض معّدل وفي ال دون سن الخامسة ب ات األطف ى  ٩١٩١ من   من  ٢٠٠٣٢٠٠٣ و و١٩٩٠١٩٩٠انخفض معد ل وفي ى   إل اة لكل   ٧٠٧٠ إل اة لكل    وف  وف
ة نحو تحقيق الهدف الرامي                     .  .  د أحياء د أحياء  من الموالي   من الموالي  ١١  ٠٠٠٠٠٠ دان العربي وًا، تتجه البل ة نحو تحقيق الهدف الرامي                     وفيما عدا أقل البلدان العربية نم دان العربي وا ، تتجه البل وفيما عدا أقل البلدان العربية نم

                                                      
 ..١٣١٣المرجع نفسه، ص المرجع نفسه، ص     ))١٨١٨((

الدولي عن المرأة فـي البرلمـان   الدولي عن المرأة فـي البرلمـان   أجريت الحسابات باالستناد إلى البيانات المستخلصة من قاعدة بيانات االتحاد البرلماني        أجريت الحسابات باالستناد إلى البيانات المستخلصة من قاعدة بيانات االتحاد البرلماني            ))١٩١٩((
، لم ترد بيانات عن البحرين والصومال وع مان وقطر والمملكة العربية السعودية          ، لم ترد بيانات عن البحرين والصومال وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية          ١٩٩٧١٩٩٧وبالنسبة إلى عام    وبالنسبة إلى عام    . . آلخر أعوام تتوفر عنها البيانات    آلخر أعوام تتوفر عنها البيانات    

، لـم تـرد     ، لـم تـرد     ٢٠٠٥٢٠٠٥لنسبة إلى عام    لنسبة إلى عام    وباوبا.  .  ولم تعرف حصة المرأة من المقاعد البرلمانية في الجماهيرية العربية الليبية أو العراق            ولم تعرف حصة المرأة من المقاعد البرلمانية في الجماهيرية العربية الليبية أو العراق            .  .  وموريتانياوموريتانيا
وتم الحصول على البيانات عن فلسطين من برنامج الحكم السليم فـي المنطقـة              وتم الحصول على البيانات عن فلسطين من برنامج الحكم السليم فـي المنطقـة              .  .  بيانات عن الجماهيرية العربية الليبية والصومال وقطر      بيانات عن الجماهيرية العربية الليبية والصومال وقطر      

 ..org.ogarp.www: : العربية التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، المتاح على الموقعالعربية التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، المتاح على الموقع
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ال بنسبة الثلث             ات األطف ّدل وفي ال بنسبة الثلث            إلى تخفيض مع ات األطف د ل وفي ال في العراق نتيجة لحروب                .  .  إلى تخفيض مع ات األطف ّدالت وفي ال في العراق نتيجة لحروب                وارتفعت مع ات األطف د الت وفي وارتفعت مع
ام     .  .  ))٢٠٢٠((وعقوبات دامت أآثر من عشرة أعوام     وعقوبات دامت أآثر من عشرة أعوام      ام     وفي ع ات      ٢٠٠٣٢٠٠٣وفي ع ّدل وفي ات      ، انخفض مع د ل وفي ال دون سن الخامسة        ، انخفض مع ال دون سن الخامسة         األطف  األطف

ة  ٥٦٥٦ إلى    إلى   ١٩٩٠١٩٩٠ من المواليد أحياء في عام        من المواليد أحياء في عام       ١١  ٠٠٠٠٠٠ وفاة لكل     وفاة لكل    ٧٨٧٨في مجموعة بلدان المشرق من      في مجموعة بلدان المشرق من       ة   حال جل    .  .   حال ا ُس ا س جل    آم آم
ام     ذ ع أآثر من النصف من دان المغرب، حيث انخفض ب ي مجموعة بل ال ف ات األطف دل وفي وط الفت في مع ام    هب ذ ع أآثر من النصف من دان المغرب، حيث انخفض ب ي مجموعة بل ال ف ات األطف دل وفي وط الفت في مع هب

اء      ١١  ٠٠٠٠٠٠ وفاة لكل     وفاة لكل    ٣٧٣٧ ليبلغ    ليبلغ   ١٩٩٠١٩٩٠ د أحي اء       من الموالي د أحي ام       من الموالي ام       في ع ّدل في            .  .  ٢٠٠٣٢٠٠٣ في ع ى مع ال أدن ات األطف د ل في            وتسجل وفي ى مع ال أدن ات األطف وتسجل وفي
اة لكل      ٣٩٣٩بلدان مجلس التعاون الخليجي حيث انخفضت من          بلدان مجلس التعاون الخليجي حيث انخفضت من           اة لكل       وف ام            ١١  ٠٠٠٠٠٠ وف اء في ع د أحي ام             من الموالي اء في ع د أحي ى   ١٩٩٠١٩٩٠ من الموالي ى    إل  إل

 .  .  ))٢١٢١((٢٠٠٣٢٠٠٣ حالة وفاة في عام  حالة وفاة في عام ٢٣٢٣
 

 خدمات الصحة    خدمات الصحة   ويشكل النزاع، والفقر المدقع، وانخفاض االستثمار في الخدمات االجتماعية، بما في ذلك           ويشكل النزاع، والفقر المدقع، وانخفاض االستثمار في الخدمات االجتماعية، بما في ذلك            
ال          ات األطف ال         والتعليم والصرف الصحي، بعض األسباب األساسية لوفي ات األطف ال دون سن الخامسة           .  .  والتعليم والصرف الصحي، بعض األسباب األساسية لوفي ات األطف غ وفي ال دون سن الخامسة           وتبل ات األطف غ وفي وتبل

ة و         ات المزمن ن النزاع اني م ي تع دان الت ي البل ا ف دل له ى مع ة و        أعل ات المزمن ن النزاع اني م ي تع دان الت ي البل ا ف دل له ى مع ائي،   //أعل توى اإلنم اض المس ائي،   أو انخف توى اإلنم اض المس  أو انخف
ا،     راق، وموريتاني ومال، والع ودان، والص وتي، والس دًا جيب ي تحدي ا،    وه راق، وموريتاني ومال، والع ودان، والص وتي، والس دا  جيب ي تحدي يمنوه يمن وال ل    . .  وال وت طف دان، يم ك البل ي تل ل    فف وت طف دان، يم ك البل ي تل  فف

ر من            .  .  أو أآثر من أصل عشرة أطفال دون سن الخامسة        أو أآثر من أصل عشرة أطفال دون سن الخامسة         ال أآث ات األطف ل وفي وًا وحدها، تمث دان نم ر من            وفي اقل البل ال أآث ات األطف ل وفي وا  وحدها، تمث دان نم وفي اقل البل
ة بأسرها            ال في المنطق ات األطف ة بأسرها           نصف مجموع معدل وفي ال في المنطق ات األطف اقم         .  .  نصف مجموع معدل وفي ال بشدة تف ات األطف رتبط وفي دان، ت ك البل اقم         وفي تل ال بشدة تف ات األطف رتبط وفي دان، ت ك البل وفي تل

 ..ة الحصول على الخدمات الصحية، وافتقار األمهات إلى التعليمة الحصول على الخدمات الصحية، وافتقار األمهات إلى التعليمسوء التغذية، وعدم إمكانيسوء التغذية، وعدم إمكاني
 

   تخفيض معد ل وفيات األطفال دون سن الخامسة بنسبة الثلثين في المنطقة-٩الشكل 
 ٢٠١٥ و١٩٩٠العربية بين عامي 
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 ".".٢٠٠٥٢٠٠٥حالة األطفال في العالم عام حالة األطفال في العالم عام ""لطفولة، لطفولة، تقديرات اإلسكوا استنادا  إلى بيانات منظمة األمم المتحدة لتقديرات اإلسكوا استنادًا إلى بيانات منظمة األمم المتحدة ل: : المصدرالمصدر

 تحسين الصحة النفاسيةتحسين الصحة النفاسية: : الهدف الخامسالهدف الخامس
 

ة                   ات المتاحة عن رعاي ة                 بصرف النظر عن التقدم المحرز، تشير المعدالت الحالية لوفيات األمهات والبيان ات المتاحة عن رعاي بصرف النظر عن التقدم المحرز، تشير المعدالت الحالية لوفيات األمهات والبيان
ة بصحة األمه    داف المتعلق ق األه ى تحقي ؤدي إل ار الم ى المس ة ليست عل ى أن المنطق ة إل ة بصحة األمه   األموم داف المتعلق ق األه ى تحقي ؤدي إل ار الم ى المس ة ليست عل ى أن المنطق ة إل ام .  .  اتاتاألموم ي ع ام فف ي ع فف

جلت ٢٠٠٢٢٠٠٢ ل    ٣٧٧٣٧٧، س جلت ، ُس ات لك ين األمه اة ب ة وف ل     حال ات لك ين األمه اة ب ة وف ل   ١٠٠١٠٠  ٠٠٠٠٠٠ حال اء مقاب د أحي ن الموالي ل    م اء مقاب د أحي ن الموالي ام   ٤٦٥٤٦٥ م ي ع ة ف ام    حال ي ع ة ف  حال
رتين عن مستوى                          .  .  ))٢٢٢٢((١٩٩٠١٩٩٠ ر من م دل أآث وًا حيث انخفض المع ة نم رتين عن مستوى                          وُسجل أآبر هبوط في أقل البلدان العربي ر من م دل أآث وا  حيث انخفض المع ة نم وس جل أآبر هبوط في أقل البلدان العربي

                                                      
 ..قواعد بيانات منظمة الصحة العالميةقواعد بيانات منظمة الصحة العالمية    ))٢٠٢٠((
 ".".٢٠٠٥٢٠٠٥حالة األطفال في العالم عام حالة األطفال في العالم عام ""منظمة األمم المتحدة للطفولة، منظمة األمم المتحدة للطفولة،     ))٢١٢١((
تقريـر التنميـة    تقريـر التنميـة    ""، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمـائي،       ، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمـائي،       ""٢٠٠٥٢٠٠٥حالة األطفال في العالم عام      حالة األطفال في العالم عام      ""منظمة األمم المتحدة للطفولة،     منظمة األمم المتحدة للطفولة،         ))٢٢٢٢((

 ". ". ٢٠٠٤٢٠٠٤البشرية البشرية 
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ام     .  .  ققغير أن هناك تفاوتا  ملموسا  بين مجموعات المناط       غير أن هناك تفاوتًا ملموسًا بين مجموعات المناط       .  .  ١٩٩٥١٩٩٥عام  عام   ي ع ام     فف ي ع ات األمهات         ٢٠٠٠٢٠٠٠فف دل وفي غ مع ات األمهات         ، بل دل وفي غ مع ، بل
ل   ٢٩٫٨٢٩٫٨ ي مقاب اون الخليج س التع دان مجل ة بل ي مجموع ل    ف ي مقاب اون الخليج س التع دان مجل ة بل ي مجموع دان ١٤٤٫٨١٤٤٫٨ ف ة بل ي مجموع دان  ف ة بل ي مجموع   ف

ات األمهات            .  .   في مجموعة بلدان المغرب     في مجموعة بلدان المغرب    ١٦٥٫٥١٦٥٫٥المشرق و المشرق و  ات األمهات            وفي أقل البلدان العربية نموًا، بلغ معدل وفي   ٧١٦٫٧٧١٦٫٧وفي أقل البلدان العربية نموا ، بلغ معدل وفي
اء      ١٠٠١٠٠  ٠٠٠٠٠٠لكل  لكل   د أحي اء       من الموالي د أحي ا يك     .  .   من الموالي رًا م ا يك     وآثي را  م ة                 وآثي والدة وعدم إمكاني اء ال ة أثن ة الطبي ة                 ون نقص خدمات الرعاي والدة وعدم إمكاني اء ال ة أثن ة الطبي ون نقص خدمات الرعاي

ى رداءة نظم                         ات، إضافة إل ات األمه دل وفي اع مع ى رداءة نظم                        الحصول على الرعاية قبل الوالدة من األسباب الرئيسية الرتف ات، إضافة إل ات األمه دل وفي اع مع الحصول على الرعاية قبل الوالدة من األسباب الرئيسية الرتف
 .  .  اإلحالة الطبية وعدم آفاية الرعاية في حاالت الطوارئاإلحالة الطبية وعدم آفاية الرعاية في حاالت الطوارئ

 
دات فقط، في المنطقة العربية، بمساعدة موظف      دات فقط، في المنطقة العربية، بمساعدة موظف       في المائة من الوال     في المائة من الوال    ٦٧٦٧، جرت   ، جرت   ٢٠٠١٢٠٠١-١٩٩٥١٩٩٥ففي الفترة   ففي الفترة    

اون الخليجي                   ٩٠٩٠وفي الفترة نفسها، جرت     وفي الفترة نفسها، جرت     .  .  ))٢٣٢٣((صحي متخصص صحي متخصص  دان مجلس التع والدات في بل ة من ال اون الخليجي                    في المائ دان مجلس التع والدات في بل ة من ال  في المائ
والدات                 ذه النسبة من ال ة سوى نصف ه والدات                بحضور موظف صحي متخصص، بينما لم تحصل على مثل هذه الخدم ذه النسبة من ال ة سوى نصف ه بحضور موظف صحي متخصص، بينما لم تحصل على مثل هذه الخدم

واً         ة نم دان العربي ل البل وا         في أق ة نم دان العربي ل البل والدات بحضور مرظف                   وفي وفي .  .  في أق دان المشرق والمغرب بلغت نسبة ال والدات بحضور مرظف                    مجموعتي بل دان المشرق والمغرب بلغت نسبة ال  مجموعتي بل
 . .  في المائة على الترتيب في المائة على الترتيب٧١٫١٧١٫١ و و٦٧٫١٦٧٫١صحي متخصص صحي متخصص 

 
   تخفيض معدل وفيات األمهات بنسبة ثالثة أرباع في المنطقة العربية -١٠الشكل 

 ٢٠١٥ و١٩٩٠بين عام 
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االتجاه الحالي

الهدف

 
 ..ادا  إلى قواعد بيانات منظمة األمم المتحدة للطفولةادًا إلى قواعد بيانات منظمة األمم المتحدة للطفولةتقديرات اإلسكوا استنتقديرات اإلسكوا استن: : المصدرالمصدر

 اإليدز والمالريا وغيرهما من األمراضاإليدز والمالريا وغيرهما من األمراض//مكافحة فيروس نقص المناعة البشريةمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية: : الهدف السادسالهدف السادس
 

ة، إال أن عدد الحاالت آخذ            //فيروس نقص المناعة البشرية   فيروس نقص المناعة البشرية     ة العربي ة، إال أن عدد الحاالت آخذ            اإليدز ليس واسع االنتشار في المنطق ة العربي اإليدز ليس واسع االنتشار في المنطق
اع  ي االرتف اع ف ي االرتف امي  .  .  ف ين ع امي  فب ين ع بة     ٢٠٠٣٢٠٠٣ و و١٩١٩٩٠٩٠فب ا بنس غ عنه االت المبل دد الح ع ع بة     ، ارتف ا بنس غ عنه االت المبل دد الح ع ع ة  ٤٢٤٢، ارتف ي المائ ة   ف ي المائ   ف

غ  غ ليبل ة١٣١٣  ٨٦٥٨٦٥ليبل ة حال ل        .  .   حال ث يحم وًا حي ة نم دان العربي ل البل ي أق االت ف ذه الح ف ه ن نص ر م د أآث ل        ويوج ث يحم وا  حي ة نم دان العربي ل البل ي أق االت ف ذه الح ف ه ن نص ر م د أآث  ويوج
ر من       ر من      الفيروس أآث ين                  ١١الفيروس أآث ارهم ب راوح أعم ذين تت ة من السكان ال ين                   في المائ ارهم ب راوح أعم ذين تت ة من السكان ال غ       .  .   سنة   سنة  ٤٥٤٥ و  و ١٥١٥ في المائ ام المبل ر أن األرق غ       غي ام المبل ر أن األرق غي

غ               عنها قد ت  عنها قد ت   ة نظم الرصد والتبلي ات وعدم آفاي نقص في جمع البيان غ               كون دون األعداد الحقيقية، بسبب ال ة نظم الرصد والتبلي ات وعدم آفاي نقص في جمع البيان ونتيجة  ونتيجة  .  .  كون دون األعداد الحقيقية، بسبب ال
ر       ية المعرضة للخط ات الرئيس ين الفئ روس ب ار الفي دى انتش ن م ة ع ات موثوق د معلوم ذلك، ال توج ر      ل ية المعرضة للخط ات الرئيس ين الفئ روس ب ار الفي دى انتش ن م ة ع ات موثوق د معلوم ذلك، ال توج ا إن .  .  ل ا إن آم آم

ين النساء الحو              ين النساء الحو             البيانات المتاحة عن اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ب ة     البيانات المتاحة عن اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ب ر آافي ة     امل غي ر آافي ود      .  .  امل غي ذل جه زم ب ود      ويل ذل جه زم ب ويل
                                                      

 ..قواعد بيانات صندوق األمم المتحدة للسكانقواعد بيانات صندوق األمم المتحدة للسكان    ))٢٣٢٣((
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ل أن                    ذا المرض قب ل أن                   إلنشاء نظام لإلنذار المبكر وتحسين طرق اإلشراف والرصد والتبليغ، بهدف التحكم بانتشار ه ذا المرض قب إلنشاء نظام لإلنذار المبكر وتحسين طرق اإلشراف والرصد والتبليغ، بهدف التحكم بانتشار ه
 . . ))٢٤٢٤((يتحول إلى معضلة في المنطقةيتحول إلى معضلة في المنطقة

 
 القضاء على المالرياالقضاء على المالريا

 
وًا ا                  ة نم دان العربي ل البل يمًا، إال في أق وا  ا                لم تعد المالريا تشكل خطرًا جس ة نم دان العربي ل البل   في   في  ١٠٠١٠٠لتي آانت تضم حوالي     لتي آانت تضم حوالي     لم تعد المالريا تشكل خطرا  جسيما ، إال في أق

ام         ا في ع ع حاالت المالري ام        المائة من جمي ا في ع ع حاالت المالري غ عنهم في           .  .  ٢٠٠٣٢٠٠٣المائة من جمي غ مجموع عدد المصابين المبل ام، بل ذا الع غ عنهم في           وفي ه غ مجموع عدد المصابين المبل ام، بل ذا الع وفي ه
 . . ))٢٥٢٥((١٩٩٩١٩٩٩ ماليين في عام  ماليين في عام ٧٫٠٣٧٫٠٣ ماليين بعد أن آان  ماليين بعد أن آان ٣٫٢٨٣٫٢٨المنطقة العربية المنطقة العربية 

 
 السلالسل

 
ة العر       ي المنطق ا ف ت معالجته ي تم ل والت االت الس بة ح ت نس ة العر     بلغ ي المنطق ا ف ت معالجته ي تم ل والت االت الس بة ح ت نس ة بلغ ة بي ل   ٨١٨١بي االت الس ن ح ة م ي المائ ل    ف االت الس ن ح ة م ي المائ  ف

ام  ل ع ي أوائ فة ف ام المكتش ل ع ي أوائ فة ف وع ))٢٦٢٦((٢٠٠٤٢٠٠٤المكتش ع خض وع ، م ع خض ذي  ٨٠٨٠، م ل ال ير األج الج القص ة للع ن المنطق ة م ي المائ ذي   ف ل ال ير األج الج القص ة للع ن المنطق ة م ي المائ   ف
وًا،                  ٢٠٠٠٢٠٠٠وفي عام   وفي عام   .  .  ي عطى تحت اإلشراف المباشر   ُيعطى تحت اإلشراف المباشر    ة نم دان العربي ل البل وا ،                  ، ُسجل أعلى معدل النتشار السل في أق ة نم دان العربي ل البل ، س جل أعلى معدل النتشار السل في أق

ث ُرصدت  ث ر صدت حي ل ١١  ٨٥٣٨٥٣حي ة لك ل  حال ة لك ن١٠٠١٠٠  ٠٠٠٠٠٠ حال ن م ل  م كان مقاب ل  الس كان مقاب دان المشرق و٤٣٧٤٣٧ الس ة بل ي مجموع ة ف دان المشرق و حال ة بل ي مجموع ة ف   ٢٧٢٢٧٢ حال
 . . ))٢٧٢٧(( في مجموعة بلدان المغرب في مجموعة بلدان المغرب١٧٦١٧٦حالة في مجموعة بلدان مجلس التعاون الخليجي، وحالة في مجموعة بلدان مجلس التعاون الخليجي، و

 
 آفالة االستدامة البيئةآفالة االستدامة البيئة: : الهدف السابعالهدف السابع

 
تدامة        ة المس ديات التنمي ة تح ي مواجه دمًا ف ة تق ن المنطق رة م دان آثي رزت بل تدامة      أح ة المس ديات التنمي ة تح ي مواجه دما  ف ة تق ن المنطق رة م دان آثي رزت بل ن  .  .  أح دد م ئ ع د أنش ن  فق دد م ئ ع د أنش   فق

دول     ة ال ا جامع ي أطلقته تدامة الت ة المس ادرة التنمي ك مب ي ذل ا ف ي، بم توى اإلقليم ى المس ية عل ديات السياس دول    المنت ة ال ا جامع ي أطلقته تدامة الت ة المس ادرة التنمي ك مب ي ذل ا ف ي، بم توى اإلقليم ى المس ية عل ديات السياس المنت
ام   ي ع ة ف ام  العربي ي ع ة ف ل ذات    ٢٠٠٢٢٠٠٢العربي االت العم داف ومج د األه ة، وتحدي وارد الطبيعي ين إدارة الم دف تحس ك به ل ذات    ، وذل االت العم داف ومج د األه ة، وتحدي وارد الطبيعي ين إدارة الم دف تحس ك به ، وذل

ا   ان منه تدامة، آ ة المس ة للتنمي ج متكامل اد ُنُه ة، واعتم ا  األولوي ان منه تدامة، آ ة المس ة للتنمي اد ن ه ج متكامل ة، واعتم ام  األولوي ي ع ي ف و ظب الن أب ام   إع ي ع ي ف و ظب الن أب ر أن .  .  ٢٠٠٣٢٠٠٣ إع ر أن غي  غي
اه                         ة والمي وارد الطاق ا، وال سيما م ة وحفظه وارد الطبيعي ة الم قة لحماي ودًا منس اه                        تحقيق االستدامة البيئية يستلزم جه ة والمي وارد الطاق ا، وال سيما م ة وحفظه وارد الطبيعي ة الم قة لحماي ودا  منس تحقيق االستدامة البيئية يستلزم جه
ات السوق وتشوهاتها                     ددة، وتصحيح إخفاق ر المتج ات السوق وتشوهاتها                    والتربة، وتحسين الكفاءة في استخدام موارد الطاقة والمياه غي ددة، وتصحيح إخفاق ر المتج والتربة، وتحسين الكفاءة في استخدام موارد الطاقة والمياه غي

 ..ل البيئة في الحسابات الوطنيةل البيئة في الحسابات الوطنيةعن طريق إدخاعن طريق إدخا
 

 الحصول على الطاقة وآفاءة استخدامهاالحصول على الطاقة وآفاءة استخدامها
 

ام      ي ع اء ف ى الكهرب ان الحصول عل ة، آ ا المنطق ي تختزنه ة الضخمة الت وارد الطاق ن م رغم م ى ال ام    عل ي ع اء ف ى الكهرب ان الحصول عل ة، آ ا المنطق ي تختزنه ة الضخمة الت وارد الطاق ن م رغم م ى ال عل
ى ٢٠٠٣٢٠٠٣ ى  يقتصر عل ين ٧٨٫٦٧٨٫٦ يقتصر عل بة ب ذه النس ة من السكان، وتراوحت ه ي المائ ين  ف بة ب ذه النس ة من السكان، وتراوحت ه ي المائ دان ١٠٠١٠٠ ف ي بل ًا ف ة تقريب ي المائ دان  ف ي بل ا  ف ة تقريب ي المائ  ف

                                                      
تشمل المتوسطات اإلقليمية ودون    تشمل المتوسطات اإلقليمية ودون    .  .  قواعد بيانات المكتب اإلقليمي لشرقي البحر األبيض المتوسط بمنظمة الصحة العالمية          قواعد بيانات المكتب اإلقليمي لشرقي البحر األبيض المتوسط بمنظمة الصحة العالمية              ))٢٤٢٤((

رين ما عـدا الجزائـر وجـزر القمـر     رين ما عـدا الجزائـر وجـزر القمـر     اإليدز المبلغ عنها في البلدان العربية االثنين والعشاإليدز المبلغ عنها في البلدان العربية االثنين والعش//اإلقليمية لحاالت فيروس نقص المناعة البشرية   اإلقليمية لحاالت فيروس نقص المناعة البشرية   
 ..وموريتانياوموريتانيا

مجموع حـاالت المالريـا فـي      مجموع حـاالت المالريـا فـي      .  .  قواعد بيانات المكتب اإلقليمي لشرقي البحر األبيض المتوسط بمنظمة الصحة العالمية          قواعد بيانات المكتب اإلقليمي لشرقي البحر األبيض المتوسط بمنظمة الصحة العالمية              ))٢٥٢٥((
 . . المنطقة العربية ال يشمل الجزائر وجزر القمر وموريتانيا، وهي البلدان التي لم تتوفر عنها بياناتالمنطقة العربية ال يشمل الجزائر وجزر القمر وموريتانيا، وهي البلدان التي لم تتوفر عنها بيانات

 ..ل هذا الرقم بشرقي البحر األبيض المتوسط، وال ينطبق على المنطقة العربية، ولكن يمكن استعماله لالسترشاد بهل هذا الرقم بشرقي البحر األبيض المتوسط، وال ينطبق على المنطقة العربية، ولكن يمكن استعماله لالسترشاد بهيتصيتص    ))٢٦٢٦((

ال يشمل متوسط مجموعة بلدان     ال يشمل متوسط مجموعة بلدان     .  .  قواعد بيانات المكتب اإلقليمي لشرقي البحر األبيض المتوسط بمنظمة الصحة العالمية          قواعد بيانات المكتب اإلقليمي لشرقي البحر األبيض المتوسط بمنظمة الصحة العالمية              ))٢٧٢٧((
وبالمثل ال يشمل المتوسط ذاته ألقل البلدان العربيـة نمـوا  جـزر القمـر               وبالمثل ال يشمل المتوسط ذاته ألقل البلدان العربيـة نمـواً جـزر القمـر               .  .  توفر عنها بيانات  توفر عنها بيانات  المغرب عن انتشار السل الجزائر التي لم ت       المغرب عن انتشار السل الجزائر التي لم ت       

 . . وموريتانيا اللتين لم تتوفر عنهما بياناتوموريتانيا اللتين لم تتوفر عنهما بيانات
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واً        ٨٨تعاون الخليجي و  تعاون الخليجي و  مجلس ال مجلس ال  وا          في المائة في أقل البلدان العربية نم اءة استخدام            .  .   في المائة في أقل البلدان العربية نم د الماضي، تحسنت آف اءة استخدام            وفي العق د الماضي، تحسنت آف وفي العق
اتج      ١١  ٠٠٠٠٠٠آيلوغرام مكافئ نفط لكل       آيلوغرام مكافئ نفط لكل       ((الطاقة في المنطقة بوجه عام، ولكن على نسق غير متوازن           الطاقة في المنطقة بوجه عام، ولكن على نسق غير متوازن            اتج       دوالر من الن  دوالر من الن

اون الخلي      ٢٠٠٢٢٠٠٢وفي عام   وفي عام   ).  ).  المحلي اإلجمالي المحلي اإلجمالي  اون الخلي      ، سجلت بلدان مجلس التع ة      ، سجلت بلدان مجلس التع دل استهالك للطاق ى مع ة      جي أعل دل استهالك للطاق ى مع   ٤٠٥٤٠٥((جي أعل
وة الشرائية         ١١  ٠٠٠٠٠٠آيلوغرامات مكافئ نفط لكل      آيلوغرامات مكافئ نفط لكل       ادالت الق وة الشرائية          دوالر محسوبًا بمع ادالت الق دان المشرق         )) دوالر محسوبا  بمع ا مجموعة بل دان المشرق         ، وتلته ا مجموعة بل ، وتلته

دان المغرب          )) دوالر  دوالر ١١  ٠٠٠٠٠٠ آيلوغرام مكافئ نفط لكل        آيلوغرام مكافئ نفط لكل       ٢٦٢٢٦٢(( م مجموعة بل دان المغرب          ، ث م مجموعة بل افئ نفط لكل         ١٣٧١٣٧((، ث وغرام مك افئ نفط لكل          آيل وغرام مك  آيل
 . .  عن استخدام الطاقة في أقل البلدان العربية نموا  غير آافية عن استخدام الطاقة في أقل البلدان العربية نموًا غير آافيةوالبيانات المتاحةوالبيانات المتاحة).  ).   دوالر دوالر١١  ٠٠٠٠٠٠

 
 آيلوغرام مكافئ نفط (  استهالك الطاقة لكل وحدة من الناتج المحلي اإلجمالي -١١الشكل 

  دوالر من الناتج المحلي اإلجمالي محسوبا  بمعادالت١ ٠٠٠           لكل 
 ٢٠٠٢ و١٩٩٠، لعامي )    القوة الشرائية

 

٠ ١٠٠ ٢٠٠ ٣٠٠ ٤٠٠ ٥٠٠ ٦٠٠

مجموعة بلدان المشرق 

مجموعة بلدان المغرب 

 بلدان مجلس التعاون
 الخليجي

أقل البلدان العربية نمواً 

المنطقة العربية 

١٩٩٠ ٢٠٠٢

 
در درالمص ع     : : المص ى الموق ة عل ة، متاح ة لأللفي داف اإلنمائي رات األه ات مؤش دة بيان دة، قاع األمم المتح ائية ب عبة اإلحص ع     الش ى الموق ة عل ة، متاح ة لأللفي داف اإلنمائي رات األه ات مؤش دة بيان دة، قاع األمم المتح ائية ب عبة اإلحص : : الش

                                                             .                                                                                    asp.mi_goals/mi/unsd/org.un.unstats://http 
 

ات المتاحة   يستند المتوسط دون اإلقليمي الستهالك الط    يستند المتوسط دون اإلقليمي الستهالك الط    : : مالحظةمالحظة ى البيان ات المتاحة   اقة لكل وحدة من الناتج المحلي اإلجمالي إل ى البيان وًا     .  .  اقة لكل وحدة من الناتج المحلي اإلجمالي إل دان نم ل البل وا      فمتوسط أق دان نم ل البل فمتوسط أق
دان المغرب ال                           اون الخليجي ال يشمل قطر؛ ومتوسط مجموعة بل دان مجلس التع دان المغرب ال                          يستند إلى بيانات متاحة من السودان واليمن فقط؛ ومتوسط بل اون الخليجي ال يشمل قطر؛ ومتوسط مجموعة بل دان مجلس التع يستند إلى بيانات متاحة من السودان واليمن فقط؛ ومتوسط بل

 . .  بلدان المشرق ال يشمل العراق وفلسطين بلدان المشرق ال يشمل العراق وفلسطينيشمل الجماهيرية العربية الليبية؛ ومتوسط مجموعةيشمل الجماهيرية العربية الليبية؛ ومتوسط مجموعة
 
 
 

 حماية الموارد المائيةحماية الموارد المائية
 

ة                 ة العربي ا قضية رئيسية في المنطق ة               يمثل توفر الموارد المائية وحمايته ة العربي ا قضية رئيسية في المنطق ر القطاعات        .  .  يمثل توفر الموارد المائية وحمايته ر القطاعات        فالزراعة هي أآث فالزراعة هي أآث
ة        ة       استهالآًا للمياه في المنطق الي          ٨٠٨٠حوالي   حوالي   ((استهالآا  للمياه في المنطق ة من االستهالك اإلجم الي           في المائ ة من االستهالك اإلجم الل الل ، وهي السبب الرئيسي لالستغ        ، وهي السبب الرئيسي لالستغ        )) في المائ
ة ردي النوعي رط وت ةالمف ردي النوعي رط وت رة  .  .  المف دان آثي ين بل ترآة ب دة مش ة عدي وارد مائي ود م دًا لوج زداد الوضع تعقي رة  وي دان آثي ين بل ترآة ب دة مش ة عدي وارد مائي ود م دا  لوج زداد الوضع تعقي ى .  .  وي ى وعل وعل

دة في                    ًا جدي ا، واستحدثت أنماط دة في                   المستوى المحلي اعتمدت البلدان السياسات، وأجرت االستثمارات في التكنولوجي ا  جدي ا، واستحدثت أنماط المستوى المحلي اعتمدت البلدان السياسات، وأجرت االستثمارات في التكنولوجي
ة    ة المتاح وارد المائي ظ الم ة لحف ي محاول اه ف تخدام المي ة   اس ة المتاح وارد المائي ظ الم ة لحف ي محاول اه ف تخدام المي ااس اوحمايته راءات  .  .  وحمايته دة واإلج ات المعتم ر أن السياس راءات  غي دة واإلج ات المعتم ر أن السياس غي

 .  .  المتخذة تبدو حصرية للغاية، وبالتالي تفتقر إلى الفعاليةالمتخذة تبدو حصرية للغاية، وبالتالي تفتقر إلى الفعالية
 

 الغابات واألراضي المحميةالغابات واألراضي المحمية
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ات    ي الغاب ات  تغط ي الغاب ن      ٣٫٤٣٫٤تغط ل م ة أق ي المحمي ة واألراض ي المائ ن       ف ل م ة أق ي المحمي ة واألراض ي المائ احة     ٢٢ ف وع مس ن مجم ة م ي المائ احة      ف وع مس ن مجم ة م ي المائ   ف
ة ة العربي ي المنطق ةاألراضي ف ة العربي ي المنطق دان.  .  األراضي ف ل البل ي أق دانوف ل البل ي أق ام وف ذ ع وًا يسجل، من ام  نم ذ ع وا  يسجل، من احة األراضي ١٩٩٠١٩٩٠ نم ي مس ار ف احة األراضي ، انحس ي مس ار ف ، انحس

ة مشكلتين أشد             .  .   في المائة   في المائة  ١٩١٩المغطاة بالغابات بنسبة    المغطاة بالغابات بنسبة     ة مشكلتين أشد             ولكن يشكل تدهور نوعية األراضي والتصحر في المنطق ولكن يشكل تدهور نوعية األراضي والتصحر في المنطق
 . . خطورة من مشكلة انحسار مساحة الغاباتخطورة من مشكلة انحسار مساحة الغابات

 
 طبقة األوزون وتغي ر المناخطبقة األوزون وتغّير المناخ

 
ورو           اج الكل ورو         نجحت جهود منسقة في تخفيض إنت اج الكل ع أنحاء        نجحت جهود منسقة في تخفيض إنت ة األوزون في جمي ون المضّر بطبق ورو آرب ع أنحاء         فل ة األوزون في جمي ون المضر  بطبق ورو آرب  فل

امي    ين ع ة ب ة العربي امي   المنطق ين ع ة ب ة العربي ي      .  .  ٢٠٠٠٢٠٠٠ و و١٩٩٥١٩٩٥المنطق ون ف ورو آرب ورو فل اج الكل رة، انخفض إنت ك الفت الل تل ي      وخ ون ف ورو آرب ورو فل اج الكل رة، انخفض إنت ك الفت الل تل وخ
ى الترتيب   ٤٤ و و٢١٢١ و و٣٨٣٨مجموعتي بلدان المشرق والمغرب وأقل البلدان العربية نموا ، بنسبة       مجموعتي بلدان المشرق والمغرب وأقل البلدان العربية نموًا، بنسبة        ة عل ى الترتيب    في المائ ة عل وفي  وفي  .  .   في المائ

ين        ٩٩س التعاون الخليجي، تراجع إنتاج هذه المادة بنسبة         س التعاون الخليجي، تراجع إنتاج هذه المادة بنسبة         مجموعة بلدان مجل  مجموعة بلدان مجل   ة ب ين         في المائ ة ب ، وبنسبة   ، وبنسبة   ٢٠٠٠٢٠٠٠ و  و ١٩٩٥١٩٩٥ في المائ
ى    ٤٩٥٤٩٥من من  ( (٢٠٠١٢٠٠١ و و٢٠٠٠٢٠٠٠ في المائة بين عامي   في المائة بين عامي  ٥٠٥٠تتجاوز  تتجاوز   ًا إل ًا متري ى     طن ا  إل ا  متري اً  ٢٣٥٢٣٥ طن ًا متري ا    طن ا  متري رغم من    ).  ).   طن ى ال رغم من    وعل ى ال وعل

ة، ازداد نصي  ي المنطق تهالآها ف اءة اس ة وآف اج الطاق ذلت لتحسين إنت ي ُب ود الت ة، ازداد نصي الجه ي المنطق تهالآها ف اءة اس ة وآف اج الطاق ي ب ذلت لتحسين إنت ود الت اني الجه ات ث رد من انبعاث اني ب الف ات ث رد من انبعاث ب الف
بة  ون بنس يد الكرب بة أآس ون بنس يد الكرب امي  ١٥١٥أآس ين ع ة ب ي المائ امي   ف ين ع ة ب ي المائ ن  .  .  ٢٠٠٣٢٠٠٣ و و١٩٩٠١٩٩٠ ف رد م رة، ازداد نصيب الف ك الفت ن  وخالل تل رد م رة، ازداد نصيب الف ك الفت وخالل تل

ك بسب      ٢٥٢٥ إلى    إلى   ٢٠٢٠انبعاثات ثاني أآسيد الكربون في مجموعة بلدان مجلس التعاون الخليجي من            انبعاثات ثاني أآسيد الكربون في مجموعة بلدان مجلس التعاون الخليجي من             ًا، وذل ًا متري ك بسب       طن ا ، وذل ا  متري  طن
نفط وا   ى ال دة عل رى معتم ار صناعات آب نفط وا  انتش ى ال دة عل رى معتم ار صناعات آب ة انتش ذه المنطق ي ه دروآربونات ف ة له ذه المنطق ي ه دروآربونات ف ام .  .  له ي ع ام وف ي ع دل ٢٠٠٣٢٠٠٣وف غ مع دل ، بل غ مع ، بل

رة               ٢٫٢٢٫٢ و  و ٢٫٧٢٫٧االنبعاثات في مجموعتي بلدان المغرب والمشرق       االنبعاثات في مجموعتي بلدان المغرب والمشرق        ة، مسجًال انخفاضًا، في الفت ان المتري رة                من األطن ة، مسجال  انخفاضا ، في الفت ان المتري  من األطن
بة   ها، بنس بة  نفس ها، بنس ب   ١٩١٩ و و٢٤٢٤نفس ى الترتي ة عل ي المائ ب    ف ى الترتي ة عل ي المائ دل        .  .   ف ض مع وًا، انخف ة نم دان العربي ل البل ة أق ي مجموع دل        وف ض مع وا ، انخف ة نم دان العربي ل البل ة أق ي مجموع وف

بته     (( من األطنان المترية      من األطنان المترية     ٠٫٥٠٫٥إلى  إلى  االنبعاثات  االنبعاثات   بته     مسجًال انخفاضًا نس ام            ٦٥٦٥مسجال  انخفاضا  نس دل ع ة عن مع ام             في المائ دل ع ة عن مع ويمكن  ويمكن  ).  ).  ٢٠٠٠٢٠٠٠ في المائ
ى سائر                      ى سائر                     أن يعزى االنخفاض النسبي في معدل االنبعاثات في أقل البلدان العربية نموًا إلى تغلب قطاع الزراعة عل أن يعزى االنخفاض النسبي في معدل االنبعاثات في أقل البلدان العربية نموا  إلى تغلب قطاع الزراعة عل

 . .  أو الطاقة أو الطاقةالقطاعات، ومحدودية النشاط الصناعي، وقلة االستخدام الخاص للمرآباتالقطاعات، ومحدودية النشاط الصناعي، وقلة االستخدام الخاص للمرآبات
 

 مياه الشرب اآلمنة والصرف الصحيمياه الشرب اآلمنة والصرف الصحي
 

رة في                       ود آبي ذل جه ى ب رة في                     توضح مؤشرات اإلمداد بالمياه والصرف الصحي أن الضرورة ال تزال تدعو إل ود آبي ذل جه ى ب توضح مؤشرات اإلمداد بالمياه والصرف الصحي أن الضرورة ال تزال تدعو إل
واً                 ة نم دان العربي ل البل وا                 البلدان العربية لتحقيق األهداف المرجوة، وال سيما في أرياف أق ة نم دان العربي ل البل ام     .  .  البلدان العربية لتحقيق األهداف المرجوة، وال سيما في أرياف أق ين ع ام     فب ين ع ام   ١٩٩٠١٩٩٠فب ام    وع  وع

ع    ، بقيت نسبة ا   ، بقيت نسبة ا   ٢٠٠٢٢٠٠٢ ع    لسكان الذين يمكنهم الحصول على مياه شرب آمنة على حالها تقريبًا في المجموعات األرب .  .  لسكان الذين يمكنهم الحصول على مياه شرب آمنة على حالها تقريبا  في المجموعات األرب
ة في       ٨٦٫٧٨٦٫٧وعلى مستوى المنطقة آكل، بلغت نسبة السكان الذين يمكنهم الحصول على مياه شرب آمنة               وعلى مستوى المنطقة آكل، بلغت نسبة السكان الذين يمكنهم الحصول على مياه شرب آمنة                ة في        في المائ  في المائ

دان مجلس       وبلغ الحصول على مياه شرب آمنة أعلى معدل له        وبلغ الحصول على مياه شرب آمنة أعلى معدل له        .  .   في المائة في األرياف     في المائة في األرياف    ٧٢٧٢المدن و المدن و  دان مجلس        في مجموعة بل  في مجموعة بل
ة    ٩٣٩٣((التعاون الخليجي   التعاون الخليجي    ة     في المائ وًا                     ) )  في المائ ة نم دان العربي ل البل م أق دان المشرق والمغرب، ث ا بل ا مجموعت وا                      تليه ة نم دان العربي ل البل م أق دان المشرق والمغرب، ث ا بل ا مجموعت   ٩٠٫٥٩٠٫٥((تليه

 ). ).  في المائة على الترتيب في المائة على الترتيب٧٤٧٤ و و٨٤٨٤وو
 

ى           انهم الحصول عل ذين بإمك ى         ونسبة السكان الذين يحصلون على خدمات الصرف الصحي أقل من نسبة ال انهم الحصول عل ذين بإمك ونسبة السكان الذين يحصلون على خدمات الصرف الصحي أقل من نسبة ال
رب  اه الش رب مي اه الش ث      مي ًة، حي وًا خاص ة نم دان العربي ل البل اف أق ي أري ًة، وف اف عام ي األري يما ف ة، وال س ث      اآلمن ة ، حي وا  خاص ة نم دان العربي ل البل اف أق ي أري ة ، وف اف عام ي األري يما ف ة، وال س  اآلمن

عيد       ذا الص ى ه خمة عل ود ض ذل جه زم ب زال يل عيد      ال ي ذا الص ى ه خمة عل ود ض ذل جه زم ب زال يل امي  .  .  ال ي ين ع امي  وب ين ع ى    ٢٠٠٠٢٠٠٠ و و١٩٩٠١٩٩٠وب ر عل رأ أي تغيي م يط ى    ، ل ر عل رأ أي تغيي م يط ، ل
دل         د مع ت عن دن فبقي ي الم حي ف رف الص دمات الص ى خ ول عل تويات الحص دل        مس د مع ت عن دن فبقي ي الم حي ف رف الص دمات الص ى خ ول عل تويات الحص ة ٨٣٨٣مس ي المائ ة  ف ي المائ ي .  .   ف ي وف  وف

ام       ٦٦اف، تحسن معدل الحصول على خدمات الصرف الصحي بنسبة          اف، تحسن معدل الحصول على خدمات الصرف الصحي بنسبة          األرياألري ام        في المائة منذ ع غ    ١٩٩٠١٩٩٠ في المائة منذ ع غ    ، ليبل  في    في   ٦٩٦٩، ليبل
، سجلت أقل البلدان العربية نموا  أدنى معد ل للحصول على خدمات الصرف الصحي في               ، سجلت أقل البلدان العربية نموًا أدنى معّدل للحصول على خدمات الصرف الصحي في               ٢٠٠٢٢٠٠٢وفي عام   وفي عام   .  .  المائةالمائة

دان المشرق والمغرب           )) في المائة   في المائة  ١٧٫٧١٧٫٧((المناطق الريفية   المناطق الريفية    ا بل دان المشرق والمغرب           ، تلتها مجموعت ا بل ة    ٦٧٦٧((، تلتها مجموعت ة     في المائ دان     ) )  في المائ م مجموعة بل دان     ث م مجموعة بل ث
ى خدمات الصرف الصحي            ).  ).   في المائة   في المائة  ٨٧٨٧((مجلس التعاون الخليجي    مجلس التعاون الخليجي     دل الحصول عل ى خدمات الصرف الصحي            وفي المدن لم يتجاوز مع دل الحصول عل وفي المدن لم يتجاوز مع
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 في    في   ١٠٠١٠٠ في المائة في مجموعتي بلدان المشرق والمغرب و         في المائة في مجموعتي بلدان المشرق والمغرب و        ٩٢٩٢ في المائة في أقل البلدان العربية نموا ، مقابل           في المائة في أقل البلدان العربية نموًا، مقابل          ٥٥٥٥
 . . س التعاون الخليجيس التعاون الخليجيالمائة تقريبا  في مجموعة بلدان مجلالمائة تقريبًا في مجموعة بلدان مجل

 
   نسبة السكان الذين بإمكانهم الحصول على مصادر محسنة لمياه الشرب اآلمنة -١٢الشكل 

 ٢٠٠٢ و١٩٩٠حسب مجموعات البلدان العربية، 
 )بالنسبة المئوية(

٠ ١٠ ٢٠ ٣٠ ٤٠ ٥٠ ٦٠ ٧٠ ٨٠ ٩٠ ١٠٠

مجموعة بلدان المشرق 

مجموعة بلدان المغرب 

بلدان مجلس التعاون الخليجي 

أقل البلدان العربية نمواً 

المنطقة العربية 

١٩٩٠ ٢٠٠٢
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 بناء شراآة عالمية للتنميةبناء شراآة عالمية للتنمية:  :  الهدف الثامنالهدف الثامن
 

ى األصعدة            راء عل ى األصعدة          يرتبط تحقيق الهدف الثامن ارتباطًا مباشرًا بتهيئة بيئة مؤاتية لتحقيق تنمية لصالح الفق راء عل يرتبط تحقيق الهدف الثامن ارتباطا  مباشرا  بتهيئة بيئة مؤاتية لتحقيق تنمية لصالح الفق
ة النمو بم           .  .  الوطني واإلقليمي والعالمي  الوطني واإلقليمي والعالمي   دان المتقدم ة النمو بم           وهذا يفترض التزامًا مسبقًا من البل دان المتقدم ى        وهذا يفترض التزاما  مسبقا  من البل ة عل دان النامي ى        ساعدة البل ة عل دان النامي ساعدة البل

ز                 .  .  النمو والمشارآة الفعالة في االقتصاد العالمي     النمو والمشارآة الفعالة في االقتصاد العالمي      د سياسات لتعزي ة أن تعتم دان النامي ه، ينبغي للبل ز                 وفي الوقت ذات د سياسات لتعزي ة أن تعتم دان النامي ه، ينبغي للبل وفي الوقت ذات
ة          ة         النمو والتنمية والتكامل االقتصادي واالجتماعي ومواجهة تحديات العولم ومن المشاآل الرئيسية التي تواجه          ومن المشاآل الرئيسية التي تواجه          .  .  النمو والتنمية والتكامل االقتصادي واالجتماعي ومواجهة تحديات العولم

ذا التصور يتعزز بتصنيف                  المنطقة العربية هي أن   المنطقة العربية هي أن    الموارد، وه ذا التصور يتعزز بتصنيف                   مانحين آثرًا يصنفونها في خانة المناطق الغنية ب الموارد، وه  مانحين آثرا  يصنفونها في خانة المناطق الغنية ب
ة في إطار المساعدة                             د تحظى باألولوي م تع الي ل دخل، وبالت دان المتوسطة ال ة في إطار المساعدة                            العديد من البلدان العربية في فئة البل د تحظى باألولوي م تع الي ل دخل، وبالت دان المتوسطة ال العديد من البلدان العربية في فئة البل

 ..اإلنمائية الرسميةاإلنمائية الرسمية
 

 مجموع المساعدة للمنطقةمجموع المساعدة للمنطقة
 

رة، ازداد  وام األخي ي األع رة، ازدادف وام األخي ي األع ن ف ة م ة العربي اعدة للمنطق وع المس ن  مجم ة م ة العربي اعدة للمنطق وع المس ي ٥٫٣٣٥٫٣٣ مجم ار دوالر ف ي  ملي ار دوالر ف   ملي
ام     ٨٫٣٢٨٫٣٢ إلى    إلى   ١٩٩٩١٩٩٩عام  عام   ام      مليار دوالر في ع راق        .  .  ٢٠٠٣٢٠٠٣ مليار دوالر في ع دخل، هي األردن والع دان متوسطة ال ة بل ر أن ثالث راق        غي دخل، هي األردن والع دان متوسطة ال ة بل ر أن ثالث غي

انحين التي             ٢٠٠٣٢٠٠٣ومصر، تلقت أآثر من نصف هذه المساعدة في عام          ومصر، تلقت أآثر من نصف هذه المساعدة في عام           ات الم د ألولوي انحين التي             ، مما يشير إلى ترتيب جدي ات الم د ألولوي ، مما يشير إلى ترتيب جدي
ويجري تحويل تدفقات المساعدة اإلنمائية الثنائية والمتعددة األطراف عن مصر، التي               ويجري تحويل تدفقات المساعدة اإلنمائية الثنائية والمتعددة األطراف عن مصر، التي               .  .  تبارات سياسية تبارات سياسية تتأثر باع تتأثر باع 

زاع         زاع        آانت تتلقى أآبر حصة من المساعدة، باتجاه العراق، بهدف دعم عملية اإلعمار التي تلي مرحلة الن م تحل   .  .  آانت تتلقى أآبر حصة من المساعدة، باتجاه العراق، بهدف دعم عملية اإلعمار التي تلي مرحلة الن م تحل   ث ث
 . . ))٢٨٢٨((٢٠٠٣٢٠٠٣ الفرد من المساعدة في  الفرد من المساعدة في في الترتيب األردن وجيبوتي والعراق وفلسطين من حيث ارتفاع نصيبفي الترتيب األردن وجيبوتي والعراق وفلسطين من حيث ارتفاع نصيب

                                                      
االسـتعراض السـنوي    االسـتعراض السـنوي    ""؛ و ؛ و ""٢٠٠٤٢٠٠٤التقرير السنوي عن أقل البلدان نموا ،       التقرير السنوي عن أقل البلدان نمواً،       ""حسابات مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية،       حسابات مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية،           ))٢٨٢٨((

 ". ". ٢٠٠٣٢٠٠٣ة والتكامل اإلقليمي في بلدان منطقة اإلسكوا، ة والتكامل اإلقليمي في بلدان منطقة اإلسكوا، لتطورات العولملتطورات العولم
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و وتحقيق األهداف                  ة لتسريع النم و وتحقيق األهداف                وحسبما هو ملحوظ في مشروع األلفية، ال بد من زيادة المساعدة المالي ة لتسريع النم وحسبما هو ملحوظ في مشروع األلفية، ال بد من زيادة المساعدة المالي

رد                .  .  اإلنمائية لأللفية في أقل البلدان نموا      اإلنمائية لأللفية في أقل البلدان نمواً      ى أن متوسط نصيب الف رد                وفي تطور إيجابي، تشير البيانات الواردة آنفًا إل ى أن متوسط نصيب الف وفي تطور إيجابي، تشير البيانات الواردة آنفا  إل
ى     ١٩٫٤٠١٩٫٤٠ائية في البلدان العربية ارتفع من       ائية في البلدان العربية ارتفع من       من المساعدة اإلنم  من المساعدة اإلنم   ى      دوالر إل رة من      ٢٧٫٨٠٢٧٫٨٠ دوالر إل رة من       دوالر في الفت ى  ١٩٩٩١٩٩٩ دوالر في الفت ى   إل  إل

اوز .  .  ٢٠٠٣٢٠٠٣ م يتج ط ل ذا المتوس اوز إال أن ه م يتج ط ل ذا المتوس ة  ٢٠٫٨٠٢٠٫٨٠إال أن ه دان العربي ل البل ة أق ي مجموع ة   دوالر ف دان العربي ل البل ة أق ي مجموع   دوالر ف
ام      ٢٦٫٩٠٢٦٫٩٠وشهد اليمن تحديدا  هبوطا  حادا  في نسبة المساعدة، من          وشهد اليمن تحديدًا هبوطًا حادًا في نسبة المساعدة، من          .  .  ٢٠٠٣٢٠٠٣نموا  في عام    نموًا في عام     ام       دوالر في ع ى   ١٩١٩٩٩٩٩ دوالر في ع ى    إل  إل

ام      ١٢٫٧٠١٢٫٧٠ ام       دوالر في ع ام     .  .  ٢٠٠٣٢٠٠٣ دوالر في ع تثناء ع ام     وباس تثناء ع ل من المتوسط           ٢٠٠٢٢٠٠٢وباس وًا تتلقى أق ة نم دان العربي ل البل ل من المتوسط           ، آانت أق وا  تتلقى أق ة نم دان العربي ل البل ، آانت أق
اعدة   ن المس رد م يب الف ي لنص اعدة  اإلقليم ن المس رد م يب الف ي لنص ام .  .  اإلقليم ي ع ام فف ي ع دان  ٢٠٠٣٢٠٠٣فف ك البل ت تل دان  ، تلق ك البل ت تل ن  ١٦١٦، تلق ة م ي المائ ن   ف ة م ي المائ   ف

دوالرات،      ٨٫٣٨٫٣مجموع المساعدة اإلنمائية الرسمية التي بلغت         مجموع المساعدة اإلنمائية الرسمية التي بلغت          ارات من ال دوالرات،       ملي ارات من ال ل نسبة             ملي ا آانت تمث ل نسبة             مع أنه ا آانت تمث  في    في   ٢٢٢٢ مع أنه
دان              .  .  المائة من مجموع سكان المنطقة العربية في ذلك العام        المائة من مجموع سكان المنطقة العربية في ذلك العام         ل البل ين أق وارق شاسعة ب اك ف ك، هن ى ذل دان              وإضافة إل ل البل ين أق وارق شاسعة ب اك ف ك، هن ى ذل وإضافة إل

ام   .  .  نموا  من حيث توزيع المساعدة    نموًا من حيث توزيع المساعدة     ام   ففي ع دار         ٢٠٠٢٢٠٠٢ففي ع ا مق وتي وموريتاني ا جيب دار المساعدة التي تلقته دار         ، تجاوز مق ا مق وتي وموريتاني ا جيب دار المساعدة التي تلقته ، تجاوز مق
 ..))٢٩٢٩((من السودان والصومال بعشر مرات وخمس مرات على الترتيبمن السودان والصومال بعشر مرات وخمس مرات على الترتيبالمساعدة التي تلقاها آل المساعدة التي تلقاها آل 

 
 المساعدة البينيةالمساعدة البينية

 
دان                   ل البل دان                 على الرغم من أهمية زيادة المساعدة الخارجية عمومًا، والمساعدة من البلدان العربية الغنية ألق ل البل على الرغم من أهمية زيادة المساعدة الخارجية عموما ، والمساعدة من البلدان العربية الغنية ألق

اهمت بم     ة س ة الغني دان العربي ى أن البل ارة إل ن اإلش د م ات، ال ب ق الغاي ي تحقي وًا ف اهمت بم    نم ة س ة الغني دان العربي ى أن البل ارة إل ن اإلش د م ات، ال ب ق الغاي ي تحقي وا  ف اعدة  نم ي المس رة ف الغ آبي اعدة  ب ي المس رة ف الغ آبي ب
ي الماضي    دولي ف ي وال تويين اإلقليم ى المس مية عل ة الرس ي الماضي   اإلنمائي دولي ف ي وال تويين اإلقليم ى المس مية عل ة الرس امي .  .  اإلنمائي ين ع امي فب ين ع دان ٢٠٠٣٢٠٠٣ و و٢٠٠٠٢٠٠٠فب دمت بل دان ، ق دمت بل ، ق

ة السعودية،          ١٣٫٧١٣٫٧مجلس التعاون الخليجي    مجلس التعاون الخليجي     ة العربي ة السعودية،           مليار دوالر في إطار المساعدة اإلنمائية، وقد ساهمت المملك ة العربي  مليار دوالر في إطار المساعدة اإلنمائية، وقد ساهمت المملك
ذا بة من ه أآبر نس ة، ب ة مانح ر جه ذاوهي أآب بة من ه أآبر نس ة، ب ة مانح ر جه وع بلغت وهي أآب وع بلغت  المجم ة٥٨٥٨ المجم ي المائ ة ف ي المائ ام .  .   ف ي ع ام وف ي ع ة ٢٠٠٣٢٠٠٣وف دمت المملك ة ، ق دمت المملك ، ق

الي      ١٫٣١٫٣(( مليار دوالر     مليار دوالر    ٢٫٨٢٫٨العربية السعودية لوحدها    العربية السعودية لوحدها     ي اإلجم الي       من الناتج المحل ي اإلجم ا    ٣٫١٣٫١، من أصل   ، من أصل   )) من الناتج المحل ار التي بلغه ا     ملي ار التي بلغه  ملي
ام ذلك الع اعدة ل وع المس اممجم ذلك الع اعدة ل وع المس دره .  .  مجم غ ق اهمت الكويت بمبل ا س دره بينم غ ق اهمت الكويت بمبل ا س دة ٨٢٨٢بينم ة المتح ارات العربي ون دوالر واإلم دة  ملي ة المتح ارات العربي ون دوالر واإلم  ملي

 .  .  ))٣٠٣٠(( مليون دوالر مليون دوالر١٣٠١٣٠بمبلغ بمبلغ 
 

 النسبة المئوية لمجموع(  أآثر البلدان المتلقية للمساعدة في المنطقة العربية -١٣الشكل 
 ٢٠٠٣ و١٩٩٩، لعامي )المساعدة للمنطقة
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 ..لي، قاعدة البيانات على شبكة اإلنترنتلي، قاعدة البيانات على شبكة اإلنترنتالمؤشرات اإلنمائية للبنك الدوالمؤشرات اإلنمائية للبنك الدو: : المصدرالمصدر
 

 مصادر التمويل األخرىمصادر التمويل األخرى
 

ويالت            ل، وتح ير األج ل والقص راض الطوي ة اإلق ل التنمي ة لتموي رى الهام ادر األخ مل المص ويالت          تش ل، وتح ير األج ل والقص راض الطوي ة اإلق ل التنمي ة لتموي رى الهام ادر األخ مل المص  تش
ر   ي المباش تثمار األجنب ال، واالس ر  العم ي المباش تثمار األجنب ال، واالس ات      .  .  العم ير البيان ل، تش ير األج ل والقص اإلقراض الطوي ق ب ا يتعل ات      وفيم ير البيان ل، تش ير األج ل والقص اإلقراض الطوي ق ب ا يتعل  وفيم

رة               المتاحة عن البلدا  المتاحة عن البلدا   ديون في األعوام األخي رة               ن العربية إلى تحسن في التزاماتها نحو ال ديون في األعوام األخي ى        .  .  ن العربية إلى تحسن في التزاماتها نحو ال ذا التحسن يعزى إل ى        وه ذا التحسن يعزى إل وه
دن،                             اريس ولن اديي ب ا مع ن م التوصل إليه ات السماح التي ت ادة جدولتها، واتفاق دن،                            اتفاقات إعادة هيكلة الديون، وإع اريس ولن اديي ب ا مع ن م التوصل إليه ات السماح التي ت ادة جدولتها، واتفاق اتفاقات إعادة هيكلة الديون، وإع

ات    ((والتي ساهمت في تخفيض ملموس في أعباء خدمة الدين في األعوام األخيرة            والتي ساهمت في تخفيض ملموس في أعباء خدمة الدين في األعوام األخيرة             ات    باستثناء لبنان حيث تظهر البيان باستثناء لبنان حيث تظهر البيان
دين        ة ال دين       ارتفاعًا مقلقًا في نسبة خدم ة ال اد في                         ).  ).  ارتفاعا  مقلقا  في نسبة خدم اع الح ى االرتف رة إل دان آثي ذا التحسن يعزى أيضًا في بل ر أن ه اد في                         غي اع الح ى االرتف رة إل دان آثي ذا التحسن يعزى أيضا  في بل ر أن ه غي

دين في       ة ال ل عبء خدم ة االستمرار في تحّم ا يلقي ظالًال من الشك حول إمكاني نفط، مم رادات صادرات ال دين في      إي ة ال ة االستمرار في تحم ل عبء خدم ا يلقي ظالال  من الشك حول إمكاني نفط، مم رادات صادرات ال إي
 . . المستقبلالمستقبل

 
 ةةتحرير التجارتحرير التجار

 
ز           دف تعزي ارة به ر التج رامج لتحري ة ب دان العربي م البل دت معظ ية، اعتم رة الماض وام األخي ي األع ز         ف دف تعزي ارة به ر التج رامج لتحري ة ب دان العربي م البل دت معظ ية، اعتم رة الماض وام األخي ي األع ف

ة   ن العولم ودة م د المنش ار الفوائ ي ثم المي وجن ي االقتصاد الع دماجها ف ة  ان ن العولم ودة م د المنش ار الفوائ ي ثم المي وجن ي االقتصاد الع دماجها ف تح  .  .  ان ذلت لف ي ب ود الت ك الجه تح  وأدت تل ذلت لف ي ب ود الت ك الجه وأدت تل
ة          فقليلة هي البلدان التي حققت نتائج     فقليلة هي البلدان التي حققت نتائج     .  .  االقتصادات إلى نتائج متفاوتة   االقتصادات إلى نتائج متفاوتة    ة           بارزة والفتة من خالل االستراتيجية الموجه  بارزة والفتة من خالل االستراتيجية الموجه

ة من مجموع الصادرات           ٣٫٦٣٫٦، شكلت صادرات المنطقة نسبة لم تتجاوز         ، شكلت صادرات المنطقة نسبة لم تتجاوز         ٢٠٠٢٢٠٠٢ففي عام   ففي عام   .  .  إلى الخارج إلى الخارج  ة من مجموع الصادرات            في المائ  في المائ
ا      ا شكلت وارداته ة، بينم ا     العالمي ا شكلت وارداته ة، بينم ة      ٢٫٥٢٫٥العالمي واردات العالمي ة من مجموع ال ة       في المائ واردات العالمي ة من مجموع ال دفقات االستثمار     .  .   في المائ ق بت ا يتعل دفقات االستثمار     وفيم ق بت ا يتعل وفيم

ى الصعيد                    ٠٫٧٠٫٧ بلغت حصة المنطقة      بلغت حصة المنطقة     األجنبي المباشر، األجنبي المباشر،  دفقات االستثمار األجنبي المباشر عل ط من ت ة فق ى الصعيد                     في المائ دفقات االستثمار األجنبي المباشر عل ط من ت ة فق  في المائ
المي و المي والع ام        ٢٫٨٢٫٨الع ي ع ة ف دان النامي عيد البل ى ص ر عل ي المباش تثمار األجنب دفقات االس ة ت ي المائ ام         ف ي ع ة ف دان النامي عيد البل ى ص ر عل ي المباش تثمار األجنب دفقات االس ة ت ي المائ .  .  ))٣١٣١((٢٠٠٢٢٠٠٢ ف

دان الم   ة بل تمر غالبي ع، تس ى التنوي ة إل اوالت الرامي م المح ك، ورغ ى ذل الوة عل دان الم  وع ة بل تمر غالبي ع، تس ى التنوي ة إل اوالت الرامي م المح ك، ورغ ى ذل الوة عل ة  وع ي تصدير مجموع ة ف ة  نطق ي تصدير مجموع ة ف نطق
ود                 ا الوق ة، يغلب عليه ود                محدودة من السلع ذات القيمة المضافة المتدني ا الوق ة، يغلب عليه ة من مجموع الصادرات في             ٧٠٧٠((محدودة من السلع ذات القيمة المضافة المتدني ة من مجموع الصادرات في              في المائ  في المائ

ام  ام ع ة ))٢٠٠٢٢٠٠٢ع ات الكيميائي وجات، والمنتج ة، والمنس لع الزراعي ة ، والس ات الكيميائي وجات، والمنتج ة، والمنس لع الزراعي واق  .  .  ، والس ى أس ات إل ذه المنتج در ه واق  وتص ى أس ات إل ذه المنتج در ه وتص
 ..))٣٢٣٢((محدودة، أبرزها أسواق االتحاد األوروبيمحدودة، أبرزها أسواق االتحاد األوروبي

 
 لتحديات والقضايا الرئيسيةلتحديات والقضايا الرئيسيةاا
 

ة           ة لأللفي داف اإلنمائي لة باأله االت المتص ن المج ر م ي الكثي دمًا ف ة تق دان العربي ت البل ة         حقق ة لأللفي داف اإلنمائي لة باأله االت المتص ن المج ر م ي الكثي دما  ف ة تق دان العربي ت البل ر أن .  .  حقق ر أن غي  غي
ى  .  .  هذا التقدم يتفاوت على المستويين دون اإلقليمي والوطني، حيث تبقى الفوارق بارزة بين المدن واألرياف             هذا التقدم يتفاوت على المستويين دون اإلقليمي والوطني، حيث تبقى الفوارق بارزة بين المدن واألرياف              ى  وعل وعل

قة المبذو   ود المنس ن الجه رغم م قة المبذو  ال ود المنس ن الجه رغم م ا ضعف األداء       ال دة، منه ل عدي ى عوام زى إل ات تع ة عقب ت المنطق ة، واجه ا ضعف األداء       ل دة، منه ل عدي ى عوام زى إل ات تع ة عقب ت المنطق ة، واجه ل
ات      ية، والنزاع وترات السياس ل، والت ة التموي دم آفاي ادي، وع ات     االقتص ية، والنزاع وترات السياس ل، والت ة التموي دم آفاي ادي، وع د    .  .  االقتص جلت أح ة س ة العربي د    فالمنطق جلت أح ة س ة العربي  فالمنطق

ذا الضعف   .  .  أدنى معدالت نصيب الفرد من نمو الناتج المحلي اإلجمالي في عقد التسعينات وأوائل عقد األلفين        أدنى معدالت نصيب الفرد من نمو الناتج المحلي اإلجمالي في عقد التسعينات وأوائل عقد األلفين         ذا الضعف   وه وه
ة                      فيفي دان النامي ة بمتوسط البل ة البشرية مقارن ى مستوى التنمي ة                       النمو أدى إلى بطء في التقدم عل دان النامي ة بمتوسط البل ة البشرية مقارن ى مستوى التنمي ة    .  .   النمو أدى إلى بطء في التقدم عل ة    وتواجه المنطق وتواجه المنطق

ة  ين الجنسين، واألمي وة ب ة، والفج ا البطال ة، منه ة لأللفي داف اإلنمائي ق األه ددًا من التحديات في تحقي ة ع ة العربي ين الجنسين، واألمي وة ب ة، والفج ا البطال ة، منه ة لأللفي داف اإلنمائي ق األه ددا  من التحديات في تحقي ة ع العربي

                                                      
تقـارير االسـتثمار    تقـارير االسـتثمار    ""؛ و ؛ و ""٢٠٠٤٢٠٠٤التقرير السنوي عن أقل البلدان نمـوا ،        التقرير السنوي عن أقل البلدان نمـواً،        ""حسابات مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية،       حسابات مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية،           ))٣١٣١((

 ..٢٠٠٤٢٠٠٤ و و٢٠٠٣٢٠٠٣ و و٢٠٠٢٢٠٠٢العالمي لألعوام العالمي لألعوام 

 ..ههالمرجع نفسالمرجع نفس    ))٣٢٣٢((
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انون،           ومن الشرو ومن الشرو .  .  والفوارق اإلقليمية، والحروب والنزاعات   والفوارق اإلقليمية، والحروب والنزاعات    يادة الق انون،           ط األخرى الالزمة لتحقيق جميع األهداف س يادة الق ط األخرى الالزمة لتحقيق جميع األهداف س
 . . واحترام حقوق اإلنسان، وإرساء الديمقراطية، والحكم السليمواحترام حقوق اإلنسان، وإرساء الديمقراطية، والحكم السليم

 
 البطالةالبطالة

 
دخل   ادة ال و وزي ام النم ة رئيسية أم ة عقب دخل البطال ادة ال و وزي ام النم ة رئيسية أم ة عقب ى مستوى  .  .  البطال ة تواجه تحديات جسيمة عل ة العربي ى مستوى  فالمنطق ة تواجه تحديات جسيمة عل ة العربي فالمنطق

رة      رة     سوق العمل لها عواقب خطي ة     .  .  سوق العمل لها عواقب خطي وى العامل ة     والق وى العامل دل     والق دل     تنمو بمع ة سنوياً      ٣٫٥٣٫٥تنمو بمع ة سنويا        في المائ ة      .  .   في المائ ة البنيوي ة      ومعدالت البطال ة البنيوي ومعدالت البطال
ين الرجال                 ة ب ين الرجال                بلغت العشرات، أما البطالة بين النساء فهي أعلى بمرتين من البطال ة ب ام     .  .  بلغت العشرات، أما البطالة بين النساء فهي أعلى بمرتين من البطال ام     وفي ع دل     ٢٠٠٤٢٠٠٤وفي ع غ مع دل     ، بل غ مع ، بل

ى ار     .  .   في المائة، وهو أعلى بمرتين من البطالة بين الكبار          في المائة، وهو أعلى بمرتين من البطالة بين الكبار         ٢١٢١البطالة بين الشباب    البطالة بين الشباب     ى ار     وظلت هذه المعدالت عل ا  وظلت هذه المعدالت عل ا  تفاعه تفاعه
 .  .  ١٩٩١١٩٩١في مختلف أنحاء المنطقة العربية منذ عام في مختلف أنحاء المنطقة العربية منذ عام 

 
دان مجلس    .  .  وال تقتصر مشكلة البطالة في المنطقة على البلدان المتوسطة الدخل وأقل البلدان نموا  وال تقتصر مشكلة البطالة في المنطقة على البلدان المتوسطة الدخل وأقل البلدان نمواً   دان مجلس    ففي بل ففي بل

اً           ة شاغًال وطني ا           التعاون الخليجي، أصبحت البطال ة شاغال  وطني د فرص العمل                 .  .  التعاون الخليجي، أصبحت البطال د فرص العمل                 ومن المشاآل الرئيسية التي تحول دون تولي ومن المشاآل الرئيسية التي تحول دون تولي
ة                    قطاعقطاع دي العامل ل؛ واألي ة                     الطاقة الذي يطغى على سائر القطاعات ويتمتع بقدرة ضئيلة على مضاعفة فرص العم دي العامل ل؛ واألي  الطاقة الذي يطغى على سائر القطاعات ويتمتع بقدرة ضئيلة على مضاعفة فرص العم

ة،     .  .  األجنبية، التي تتجاوز عدد األيدي العاملة الوطنية مما يخلق مشكلة توطين القوى العاملة            األجنبية، التي تتجاوز عدد األيدي العاملة الوطنية مما يخلق مشكلة توطين القوى العاملة             ة،     وعلى صعيد المنطق وعلى صعيد المنطق
 . . يجين مع متطلبات سوق العمليجين مع متطلبات سوق العملترتبط مشكلة البطالة بنوعية التعليم، وعدم توافق مهارات الخرترتبط مشكلة البطالة بنوعية التعليم، وعدم توافق مهارات الخر

 
 الفجوة بين الجنسينالفجوة بين الجنسين

 
ين     ين الجنس وة ب رح الفج ة، تط ة التنمي ن عملي زأ م زء ال يتج ي ج ين ه ين الجنس اواة ب ا أن المس ين   بم ين الجنس وة ب رح الفج ة، تط ة التنمي ن عملي زأ م زء ال يتج ي ج ين ه ين الجنس اواة ب ا أن المس  بم

ه  ي مواجهت ديًا ينبغ ه تح ي مواجهت ديا  ينبغ داف     .  .  تح ع األه ق جمي ي تحقي يان ف رأة عنصران أساس ين الم ين وتمك ين الجنس اواة ب داف     فالمس ع األه ق جمي ي تحقي يان ف رأة عنصران أساس ين الم ين وتمك ين الجنس اواة ب فالمس
ين الجنسين                 اإلنمائية لأللفية، وبال  اإلنمائية لأللفية، وبال   ى سد الفجوة ب ان العمل عل ة بمك ين الجنسين                 تالي من األهمي ى سد الفجوة ب ان العمل عل ة بمك راق      .  .  تالي من األهمي تثناء المغرب، والع راق      فباس تثناء المغرب، والع فباس

درتها          اء ق رك السياسي أو بن درتها         مؤخرًا، لم يحاول أي بلد عربي اعتماد نظام الحصص لضمان تمثيل المرأة في المعت اء ق رك السياسي أو بن مؤخرا ، لم يحاول أي بلد عربي اعتماد نظام الحصص لضمان تمثيل المرأة في المعت
يح    راع أو الترش ي االقت واء ف ية، س ارآة السياس ى المش يح   عل راع أو الترش ي االقت واء ف ية، س ارآة السياس ى المش ا  .  .  عل رى تحت ل أخ اك عوام ا  وهن رى تحت ل أخ اك عوام ا  وهن ة، منه ى المعالج ا  ج إل ة، منه ى المعالج ج إل

 . . العادات والتقاليد الثقافية واالجتماعية التي تساهم في تهميش المرأةالعادات والتقاليد الثقافية واالجتماعية التي تساهم في تهميش المرأة
 

 األميةاألمية
 

ا                  ة أولوياته ة في طليع ا                وضعت البلدان في جميع أنحاء العالم المعرآة ضد األمي ة أولوياته ة في طليع ة تسجل       .  .  وضعت البلدان في جميع أنحاء العالم المعرآة ضد األمي زال األمي ة تسجل       وال ت زال األمي وال ت
 . . أعلى معدل لها في مصر والمغرب وأقل البلدان العربية نموا أعلى معدل لها في مصر والمغرب وأقل البلدان العربية نموًا

 
 وب والنزاعاتوب والنزاعاتالحرالحر

 
رد            ي األرواح والتش ائر ف ي الخس ل ف ات، والمتمث روب والنزاع ن الح ًا ثم د باهظ دان تتكب زال البل رد          ال ت ي األرواح والتش ائر ف ي الخس ل ف ات، والمتمث روب والنزاع ن الح ا  ثم د باهظ دان تتكب زال البل ال ت

طين        راق وفلس ومال والع ودان والص ي الس اص ف كل خ ا يتضح بش ة، آم ة التنمي ات عملي طين       وانتكاس راق وفلس ومال والع ودان والص ي الس اص ف كل خ ا يتضح بش ة، آم ة التنمي ات عملي التوترات .  .  وانتكاس التوترات ف ف
ات نح       ات الحكوم ت ميزاني ة وحّول تنزفت المنطق روب اس ية والح ات نح      السياس ات الحكوم ت ميزاني ة وحو ل تنزفت المنطق روب اس ية والح ر    السياس ادة التعمي كري وإع اق العس ر    و اإلنف ادة التعمي كري وإع اق العس و اإلنف

اواة      .  .  ومعالجة أثر النزاعات  ومعالجة أثر النزاعات   اواة      وانعدام االستقرار الناجم عن الحروب والنزاعات يهدد استدامة التنمية ويقوض المس وانعدام االستقرار الناجم عن الحروب والنزاعات يهدد استدامة التنمية ويقوض المس
ا            .  .  في توزيع مكاسبها  في توزيع مكاسبها   ه جهوده ا            ولذلك يبقى السلم واالستقرار حاجة ملحة لتمكين المنطقة العربية من تحسين توجي ه جهوده ولذلك يبقى السلم واالستقرار حاجة ملحة لتمكين المنطقة العربية من تحسين توجي
 .  .   اإلنمائية لأللفية اإلنمائية لأللفيةنحو تحقيق األهدافنحو تحقيق األهداف
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 السـير قدما السـير قدمًا
 

راء،                   ة لصالح الفق راء،                 يتوقف تحقيق األهداف اإلنمائية إلى حد بعيد على اعتماد سياسات واستراتيجيات إنمائي ة لصالح الفق يتوقف تحقيق األهداف اإلنمائية إلى حد بعيد على اعتماد سياسات واستراتيجيات إنمائي
نظم     ة، وال رية والريفي ة الحض ة، والتنمي ين، والبيئ ين الجنس اواة ب اول المس ريعات تتن ن تش نظم    وس ة، وال رية والريفي ة الحض ة، والتنمي ين، والبيئ ين الجنس اواة ب اول المس ريعات تتن ن تش  وس

ك          .  .  ا واالبتكار ا واالبتكار الصحية، والتعليم، والعلم، والتكنولوجي   الصحية، والتعليم، والعلم، والتكنولوجي    ا في ذل ين، بم ك          ويلزم آذلك تعزيز الشراآة والتكامل اإلقليمي ا في ذل ين، بم ويلزم آذلك تعزيز الشراآة والتكامل اإلقليمي
 .  .  التجارة البينية، وزيادة التمويل واالستثمار الهادفين إلى تحسين اإلنتاجيةالتجارة البينية، وزيادة التمويل واالستثمار الهادفين إلى تحسين اإلنتاجية

 
 السياسات واالستثمار لصالح الفقراءالسياسات واالستثمار لصالح الفقراء

 
ه االستثمار، واالستثمار الضخم في                ه االستثمار، واالستثمار الضخم في              االستثمار لصالح الفقراء، والنمو الذي يحرآ ة،     االستثمار لصالح الفقراء، والنمو الذي يحرآ ة،      الخدمات االجتماعي  الخدمات االجتماعي

ة                     ة لأللفي ة                    هي عوامل الزمة لتحقيق مستويات أعلى من النمو االقتصادي الذي يساعد في تحقيق األهداف اإلنمائي ة لأللفي .  .  هي عوامل الزمة لتحقيق مستويات أعلى من النمو االقتصادي الذي يساعد في تحقيق األهداف اإلنمائي
ز نمو                            ة وتعزي د العامل ة الي ى آثاف د عل ي تعتم ات الت ز نمو                           واالستثمار في القطاع العام يمكن أن يكون وسيلة لتبني التقني ة وتعزي د العامل ة الي ى آثاف د عل ي تعتم ات الت واالستثمار في القطاع العام يمكن أن يكون وسيلة لتبني التقني

ذه   ى ه د عل ي تعتم ات الت ذه  القطاع ى ه د عل ي تعتم ات الت ًاالقطاع ة أيض ا  الكثاف ة أيض ى    .  .   الكثاف اص عل اع الخ درة القط دني ق وء ت ي ض ى    وف اص عل اع الخ درة القط دني ق وء ت ي ض  وف
تحقيق معدالت استثمار مرتفعة، وعجز المؤسسات عن تعبئة الموارد وتوجيه المدخرات، وعدم سالمة مؤشرات          تحقيق معدالت استثمار مرتفعة، وعجز المؤسسات عن تعبئة الموارد وتوجيه المدخرات، وعدم سالمة مؤشرات          

 . . السوق في المنطقة العربية، ال يزال للدولة دور هام تؤديه في تسخير الموارد لألغراض اإلنمائيةالسوق في المنطقة العربية، ال يزال للدولة دور هام تؤديه في تسخير الموارد لألغراض اإلنمائية
 

اض م  اض موإزاء انخف ن  وإزاء انخف ار م ع إط ب وض راء، يتطل اء والفق ين النس ة ب القراءة والكتاب ام ب دل اإللم ن  ع ار م ع إط ب وض راء، يتطل اء والفق ين النس ة ب القراءة والكتاب ام ب دل اإللم  ع
ك جزءًا من االستثمار في                      ار ذل ة، باعتب ك جزءا  من االستثمار في                     السياسات المؤاتية لألهداف اإلنمائية لأللفية جهودًا منسقة لتخفيض األمي ار ذل ة، باعتب السياسات المؤاتية لألهداف اإلنمائية لأللفية جهودا  منسقة لتخفيض األمي

ري  ال البش ري رأس الم ال البش خاص المهم     .  .  رأس الم ن األش رهم م اء، وغي راء والنس ارآة الفق ادة مش ل زي ن أج خاص المهم     وم ن األش رهم م اء، وغي راء والنس ارآة الفق ادة مش ل زي ن أج نهم  وم ين، وم نهم  ش ين، وم ش
ر                ة وغي ة والقواعد والممارسات النظامي ر               الالجئون، ال بد من إزالة الحواجز المؤسسية، بما في ذلك األطر القانوني ة وغي ة والقواعد والممارسات النظامي الالجئون، ال بد من إزالة الحواجز المؤسسية، بما في ذلك األطر القانوني

 .  .  النظامية القائمة على التمييزالنظامية القائمة على التمييز
 

 تعزيز الشراآة والتكامل اإلقليميينتعزيز الشراآة والتكامل اإلقليميين
 

ى ا        ز عل ة ترتك ة وإقليمي راآات عالمي ة ش ة لأللفي داف اإلنمائي ق األه ب تحقي ى ا      يتطل ز عل ة ترتك ة وإقليمي راآات عالمي ة ش ة لأللفي داف اإلنمائي ق األه ب تحقي ؤولية  يتطل اءلة والمس ؤولية  لمس اءلة والمس لمس
ود                   ة، الجه ة العادل ات التجاري ديون واالتفاق ل وتخفيف ال ة، عن طريق التموي م الغني دعم األم ود                  المتبادلتين، بحيث ت ة، الجه ة العادل ات التجاري ديون واالتفاق ل وتخفيف ال ة، عن طريق التموي م الغني دعم األم المتبادلتين، بحيث ت

المي         دعم الع المي        التي تبذلها البلدان النامية العتماد استراتيجيات إنمائية مناسبة في جو من ال دعم الع ومن الضروري أيضا     ومن الضروري أيضًا    .  .  التي تبذلها البلدان النامية العتماد استراتيجيات إنمائية مناسبة في جو من ال
ى          .  .  وب لتبادل التجارب والخبرات   وب لتبادل التجارب والخبرات   توطيد التعاون بين بلدان الجن    توطيد التعاون بين بلدان الجن     ة عل درة المنطق ى          فتكامل األسواق العربية سيعزز ق ة عل درة المنطق فتكامل األسواق العربية سيعزز ق

 . . جذب المستثمرين العالميين، ويحس ن فرص االستثمار والنمو، ويسهم في توفير فرص العمل وتوليد الدخلجذب المستثمرين العالميين، ويحّسن فرص االستثمار والنمو، ويسهم في توفير فرص العمل وتوليد الدخل
 

ة        ة      وتوخيًا لتمويل االستثمار، يجب أن تتلقى البلدان العربية مزيدًا من المساعدة اإلنمائي ر أن  .  .  الرسمية الرسمية وتوخيا  لتمويل االستثمار، يجب أن تتلقى البلدان العربية مزيدا  من المساعدة اإلنمائي ر أن  غي غي
ويمكن اعتماد ن ه ج متنوعة تتضمن تحسين تحصيل     ويمكن اعتماد ُنُهج متنوعة تتضمن تحسين تحصيل     .  .  جمع األموال من مصادر محلية ال يقل أهمية عن المساعدة  جمع األموال من مصادر محلية ال يقل أهمية عن المساعدة  

ة، وتحسين                  وارد الطبيعي ل في استخدام الم ة، وتحقيق المستوى األمث ر التقليدي ادة الصادرات غي ة، وتحسين                 الضرائب، وزي وارد الطبيعي ل في استخدام الم ة، وتحقيق المستوى األمث ر التقليدي ادة الصادرات غي الضرائب، وزي
و  ادة النم ة، وزي و اإلنتاجي ادة النم ة، وزي ذه ا .  .  اإلنتاجي اد ه ب اعتم ذه ا ويج اد ه ب اعتم الح     ويج ة لص ة وطني تراتيجية إنمائي ن اس زءًا م ا ج دابير باعتباره الح     لت ة لص ة وطني تراتيجية إنمائي ن اس زءا  م ا ج دابير باعتباره لت

 . . الفقراءالفقراء
 

 تحسين اإلنتاجيةتحسين اإلنتاجية
 

دان          .  .  يجب تحسين اإلنتاجية في جميع قطاعات االقتصاد      يجب تحسين اإلنتاجية في جميع قطاعات االقتصاد        د من البل رة من سكان العدي زال نسب آبي دان          فال ت د من البل رة من سكان العدي زال نسب آبي فال ت
دن     العربية تعتمد على الزراعة، والفقر بين هذه الشرائح من السكان أوسع انتشارا  منه              العربية تعتمد على الزراعة، والفقر بين هذه الشرائح من السكان أوسع انتشارًا منه               ين سكان الم دن     ب ين سكان الم د من     .  .  ب د من     وال ب وال ب



 -٢٠-

ى          دة عل ة المعتم ات الريفي ي المجتمع ة ف داف اإلنمائي ق األه ل تحقي ن أج ي م اع الزراع ي القط ر ف اش آبي ى         انتع دة عل ة المعتم ات الريفي ي المجتمع ة ف داف اإلنمائي ق األه ل تحقي ن أج ي م اع الزراع ي القط ر ف اش آبي انتع
ة         .  .  الزراعةالزراعة ة األساسية لتحسين اإلنتاجي ة والخدمات االجتماعي ة التحتي ة         ومن الالزم أيضًا زيادة االستثمار في البني ة األساسية لتحسين اإلنتاجي ة والخدمات االجتماعي ة التحتي ومن الالزم أيضا  زيادة االستثمار في البني

ة             ومشاريع  ومشاريع  .  .  والدخل الزراعيين والدخل الزراعيين  ادة اإلنتاجي ري واستصالح األراضي، ال تسهم في زي ة             االستثمار الضخمة في ال ادة اإلنتاجي ري واستصالح األراضي، ال تسهم في زي االستثمار الضخمة في ال
 .  .  فحسب، بل في إتاحة المزيد من األراضي الزراعية لتوزيعها على العمال الزراعيين غير المالكينفحسب، بل في إتاحة المزيد من األراضي الزراعية لتوزيعها على العمال الزراعيين غير المالكين

 
 بناء القدرات المؤسسية في مجالي الرصد والتبليغبناء القدرات المؤسسية في مجالي الرصد والتبليغ

 
درات ال     ن ضعف الق رها م ة بأس ة العربي اني المنطق درات ال   تع ن ضعف الق رها م ة بأس ة العربي اني المنطق ا   تع اءات وتجميعه ع اإلحص ة لجم ية الالزم ا   مؤسس اءات وتجميعه ع اإلحص ة لجم ية الالزم مؤسس

ا        ا       وتحليلها واستخدامها لغرض صياغة المشاريع والسياسات وإدارته اج            .  .  وتحليلها واستخدامها لغرض صياغة المشاريع والسياسات وإدارته درات المؤسسية في مجال إنت ة الق اج            فتنمي درات المؤسسية في مجال إنت ة الق فتنمي
ب،           ة فحس ة لأللفي داف اإلنمائي ار األه ي إط غ ف د والتبلي هيل الرص ي تس اهم ف دة، ال تس اءات الجي ب،          اإلحص ة فحس ة لأللفي داف اإلنمائي ار األه ي إط غ ف د والتبلي هيل الرص ي تس اهم ف دة، ال تس اءات الجي  اإلحص

 . . فافية والمساءلةفافية والمساءلةبل تسهم أيضا  في تعزيز الشبل تسهم أيضًا في تعزيز الش
 

 االلتزام بالوفاء بالوعدااللتزام بالوفاء بالوعد
 

تثمار          دم اس ن ع ة ع اطر الناجم ي المخ رة، ف ا والفقي ة منه ا، الغني ة جميعه دان العربي ارك البل تثمار        تتش دم اس ن ع ة ع اطر الناجم ي المخ رة، ف ا والفقي ة منه ا، الغني ة جميعه دان العربي ارك البل  تتش
ام  ول ع ة بحل ة لأللفي ق األهداف اإلنمائي ة لتحقي ة والبشرية الالزم وارد المالي ام الم ول ع ة بحل ة لأللفي ق األهداف اإلنمائي ة لتحقي ة والبشرية الالزم وارد المالي د ٢٠١٥٢٠١٥الم ي فوائ ا تتشارك ف د ، آم ي فوائ ا تتشارك ف ، آم

تثمارها  تثمارها اس ى .  .  اس ب عل ى فيج ب عل جيع فيج ات، وتش ين السياس ية، وتحس رية والمؤسس دراتها البش ز ق ة تعزي دان العربي جيع البل ات، وتش ين السياس ية، وتحس رية والمؤسس دراتها البش ز ق ة تعزي دان العربي البل
اعدات   نح المس ادة م تثمار، وزي اعدات  االس نح المس ادة م تثمار، وزي ي،       .  .  االس وطني واإلقليم ي وال عدة المحل ى األص ًا عل ًال دؤوب ب عم ذا يتطل ي،       وه وطني واإلقليم ي وال عدة المحل ى األص ا  عل ال  دؤوب ب عم ذا يتطل وه

ة  تدامة البيئي ين، واالس ين الجنس اواة ب راآة، والمس ليم، والش م الس ق الحك تهدف تحقي الحًا يس ة وإص تدامة البيئي ين، واالس ين الجنس اواة ب راآة، والمس ليم، والش م الس ق الحك تهدف تحقي الحا  يس اد وإص اد ، واعتم ، واعتم
 ..السياسات االقتصادية لصالح الفقراءالسياسات االقتصادية لصالح الفقراء

 
 




