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  شكـر
  

ادية    ة االقتص ر اللجن ذا التقري داد ھ قت إع نس
ة  ه اللجن رفت علي كوا) وأش يا (اإلس ي آس ة لغرب واالجتماعي

اب م الفنية المؤلفة من ممثلي فريق التنسيق اإلقليمي الت ع لألم
ر.   ذا التقري اء وضع ھ ة أثن اھمة قيم دم مس ذي ق دة، ال المتح
ي خمس  ر، ممثل ذا التقري ة، ألغراض ھ ة الفني وعّينت اللجن
م  امج األم كوا وبرن دة، أي اإلس م المتح االت األم ن وك م
م  ة والعل دة للتربي م المتح ة األم ائي ومنظم دة اإلنم المتح

د م المتح ة األم كو) ومنظم ة (اليونس ة والثقاف ة للطفول
رأة  ائي للم دة اإلنم م المتح ندوق األم يف) وص (اليونيس
ة  دمت لجن ياغة.  وق ة الص ي لجن اء ف ونيفيم)، أعض (الي
ة  دخالت الالزم ات والم ة والمعلوم ورة الفني ياغة المش الص
ى  داده عل ي إع د ف ذي اعُتم ر ال ذا التقري ع ھ اء وض   أثن

ر تقارير مقدمة من وكاالت األمم المتحدة وعلى مسودة  تقري
  أعدته المستشارة ھبة ھندوسه.

  
م   ات األم ر منظم ذا التقري داد ھ ي إع اھمت ف د س وق

دة  م المتح ة لألم ة والزراع ة األغذي ة: منظم دة التالي المتح
ة  ل الدولي ة العم او)؛ ومنظم دول  –(الف ي لل ب اإلقليم المكت

ة  ان؛ ومنظم وق اإلنس دة لحق م المتح العربية؛ ومفوضية األم
دة ل م المتح يف) األم ة (اليونيس ي  –لطفول ب اإلقليم المكت

دة  م المتح ندوق األم ا؛ وص مال أفريقي ط وش رق األوس للش
ونيفيم)  رأة (الي يا؛  –اإلنمائي للم المكتب اإلقليمي لغرب آس

ائي  دة اإلنم م المتح امج األم ة  -وبرن ات التنمي دة معلوم وح
كوا؛  اء؛ واإلس كو لإلحص د اليونس ة؛ ومعھ دول العربي لل

ة (اليونسكو) ومنظمة األ م والثقاف ة والعل دة للتربي م المتح  -م
م  امج األم ة؛ وبرن دول العربي ي ال يم ف ي للتعل المكتب اإلقليم

المكتب اإلقليمي لغرب آسيا؛ وصندوق األمم  -المتحدة للبيئة 
ي  ترك المعن دة المش م المتح امج األم كان؛ وبرن دة للس المتح

امج رية/اإليدز؛ وبرن ة البش ص المناع روس نق ة  بفي األغذي
المي  ط  -الع رق األوس ي للش ب اإلقليم   المكت

ة  المكتب اإلقليمي  -وشمال أفريقيا؛ ومنظمة الصحة العالمي
  لشرق المتوسط.

  
ويوجه شكر خاص إلى األشخاص والمنظمات التالية  

ذا  داد ھ ي إع م ف خية ودعمھ اھماتھم الس ى مس ماؤھم عل أس
  التقرير.

  
ي (  ماء قرداح ة: أس ة الفني ن اللجن م م ندوق األم ص

رك (اإلسكوا)؛ وضياء  تيان دوكلي دة للسكان)؛ وكريس المتح
دة  م المتح ية األم يش (مفوض ريج فن او)؛ وف دو (الف   عب
وريس  كوا)؛ وم ي (اإلس ني خردج ان)؛ وحس وق اإلنس لحق
ي  د عاص كوا)؛ ومحم ليبا (اإلس يالد ص او)؛ وم عادة (الف س

ة  حة العالمي ة الص رق  -(منظم ي لش ب اإلقليم المكت
ائي؛ الم دة اإلنم م المتح امج األم ام (برن ى ھم ط)؛ ومن توس

دة  م المتح ية األم ل روضة (مفوض ب؛ ونبي ومصطفى النقي

المي)؛  ة الع امج األغذي ة صبرا (برن وق اإلنسان)؛ ونائل لحق
م  ز األم دة لإلعالم/مرك م المتح رة األم ي (دائ ب فريج ونجي
دة  م المتح ندوق األم ا (ص يم تومكاي الم)؛ ونس دة لإلع المتح
امج  للسكان)؛ ونور دجاني (اليونسكو)؛ وأسامة الطويل (برن
ة  ص المناع روس نق ي بفي ترك المعن دة المش م المتح األم
اردو  كو)؛ وريك المة (اليونس زي س رية/اإليدز)؛ ورم البش

ك ي مال او)؛ ورق يبريان (الف ة -س امج األغذي ي (برن الل
ترك  دة المش م المتح امج األم وتي (برن مير عن المي)؛ وس الع

والنج المع رية/اإليدز)؛ وس ة البش روس نقص المناع ي بفي ن
ليمان (اليونسكو)؛ ويوسف -متى ليمان س او)؛ وس عادة (الف س

حة  ور(منظمة الص اد منص يف)؛ وزي ل (اليونيس د الجلي عب
  المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط). -العالمية 

  
م   امج األم ة (برن ب نعم ياغة: أدي ة الص ن لجن وم

ائي  دة اإلنم دة -المتح ة)؛  وح دول العربي ة لل ات التنمي معلوم
يا)؛  ي آس وأحمد حسين (اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب
و  د أب ائي)؛ وخال دة اإلنم م المتح امج األم ز (برن ث فري وغي

ائي دة اإلنم م المتح امج األم ماعيل (برن ات -إس دة معلوم وح
ا  يس (اليونيسيف)؛ ولين التنمية للدول العربية)؛ وكريشنا بيلب

ي (اليونيفيم)؛ وطارق العلمي (اإلسكوا).  وتلقت وحدة عاليل
دة  معلومات التنمية للدول العربية التابعة لبرنامج األمم المتح
ي  اإلنمائي الدعم من غادة خوري التي قدمت لھا المساعدة ف
ين  د حس ى أحم اص إل كر خ ه ش ث.  ويوج ال البح مج
ر ذا التقري داد ھ ود إلع ة الجھ يق كاف ى تنس كوا) عل  (اإلس
اءات  ق اإلحص ى فري ه وإل اھمة في   والمس
ادين  اح ون دا تمس ن غي ف م كوا المؤل ي اإلس ة ف االجتماعي

  الشعار وطالل حوراني وزينة سنو.
  

ي   اھمات ف ماؤھم مس ة أس خاص التالي دم األش ا ق كم
ه  د اإلل د هللا (اإلسكوا)؛ وعب مواضيع محددة: عبد القاسم عب

كوا ادري (اإلس ي ق كوا)؛ وعل ديوجي (اإلس ار ال )؛ وأنھ
و  راس أب حجازي (اإلسكوا)؛ وفاضل مھدي (اإلسكوا)؛ وف
دة  م المتح إبراھيم (اإلسكوا)؛ وجوسلين تالبوت (برنامج األم

د -اإلنمائي اظم عب ة)؛ ون وحدة معلومات التنمية للدول العربي
دة  م المتح امج األم وكس (برن ونيا ن كوا)؛ وس هللا (اإلس

ائي دول-اإلنم ة لل ات التنمي دة معلوم اء  وح ة)؛ ووف   العربي
كو  د اليونس لة (معھ عيد بلقش كوا)؛ وس ن (اإلس و الحس أب

  لإلحصاء)
  

دعم   وال ال ر ل ر ليتيس ذا التقري داد ھ ان إع ا ك وم
ذي لإلسكوا؛  ين التنفي الوي، األم المتواصل لكل من مرفت ت
ة  دير اإلقليمي للمكتب اإلقليمي لمنظم اعي، الم وطالب الرف

درم اس مك ة؛ وتوم ل الدولي ي العم دير اإلقليم وت، الم
امج  لليونيسيف؛ وريما خلف، مدير مكتب الدول العربية لبرن
ل  يم وممث ام، المنسق المق ى ھم ائي؛ ومن دة اإلنم م المتح األم



 

 

-د- 

ف،  دى الناش ان؛ ون ي لبن ائي ف دة اإلنم م المتح امج األم برن
ابع  ة الت دول العربي ب ال ة بمكت رامج اإلقليمي م الب يس قس رئ

د م المتح امج األم اجلبرن ادر ح ائي؛ ون يس -ة اإلنم و، رئ حم
دة  م المتح امج األم وحدة معلومات التنمية للدول العربية، برن
ونيفيم؛  ي للي دير اإلقليم ة، الم و غزال اء أب ائي؛ وھيف اإلنم

ب  ي، المكت ل اإلقليم ة والممث دير بالنياب ر، الم ب الھب وحبي
ة؛  دة للبيئ م المتح امج األم ابع لبرن يا الت رب آس ي لغ اإلقليم

المي؛ وأ ة الع امج األغذي ي لبرن دير اإلقليم دهللا، الم ر عب مي
وحسين الجزائري، المدير اإلقليمي، المكتب اإلقليمي لشرق 

  المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية.
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تصدير
  

يا عد ھذا التقرير بالتعاون مع وكاالت األمم المتحدة  في المنطقة وقامت بتنسيقه اللجنة االقتصادية واالجتمأ  ي آس ة لغرب اعي
ي  2005بمناسبة القمة العالمية المعقودة في أيلول/سبتمبر  ود ف واالجتماع العام الرفيع المستوى للدورة الستين للجمعية العامة المعق

ة 2005أيلول/سبتمبر  16إلى  14الفترة من  ة، الجاري ى .  والغرض منه تكميل عملية اإلبالغ المتعلقة باألھداف اإلنمائية لأللفي عل
  المستويين القطري والعالمي.

  
اني.  ره الث داد تقري وم بعضھا بإع ة ويق ة لأللفي ة عن األھداف اإلنمائي ارير قطري ي   وقد أعدت معظم البلدان العربية تق وف

و األول من نوعه  ر فھ ذا التقري ا ھ ة.  أم ارير اإلقليمي داد بعض التق وم بإع ه الماضي، كانت وكاالت مختلفة لألمم المتحدة تق إذ أن
دم المحرز نحو  يمثل حصيلة جھود تعاونية تتوخى التوعية باألھداف اإلنمائية لأللفية الغ عن التق وتحسين القدرات في مجال اإلب

  بلوغ األھداف ورصد ذلك التقدم.
  

ة ويتألف ھذا التقرير من ثالثة أقسام رئيسية:  ة العربي ي المنطق دم المحرز ف م األول يرصد التق ن نحو ا )1(القس لھدف المعل
بيل إلحراز 2015لتحقيق األھداف بحلول عام  ى الس ية؛ والثالث يشير إل ى التحديات والقضايا الرئيس اني يسلط الضوء عل ؛ والث

ائل   التقدم. احثين ووس اديميين والب وھذا التقرير موجه إلى جمھور واسع يشمل مقرري السياسات والخبراء في مجال التنمية واألك
  الناس.اإلعالم وعامة 

  
ة السورية   وُتقدم البيانات والتحليالت حسب المنطقة الفرعية.  ة العربي ة األردن والجمھوري ة المشرق الفرعي وتشمل منطق

ة  ا منطق والعراق وفلسطين ولبنان ومصر؛ وتضم بلدان المغرب العربي تونس والجزائر والجماھيرية العربية الليبية والمغرب؛ أم
ت؛ مجلس التعاون الخليجي ا ان وقطر والكوي ة السعودية وعم ة العربي دة والبحرين والمملك لفرعية فتشمل اإلمارات العربية المتح

وتيسيراً للتحليل، ُجمعت البلدان وفقاً للقرب  وتضم أقل البلدان نمواً جيبوتي والسودان والصومال وجزر القمر وموريتانيا واليمن. 
  ستوى التنمية.الجغرافي والتشابه في الموارد المتوفرة وم

  
ق    ار فري ي إط ذي يجري ف دة ال م المتح االت األم ين وك اون ب ليمة للتع ة الس ياق الممارس ي س ر ف ذا التقري داد ھ درج إع ين

ذا  م يكن لھ ة.  ول ي المنطق تقبلي ف اون أو تنسيق مس ي أي تع ه ف ذى ب اً ُيحت ذا العمل نموذج ون ھ التنسيق اإلقليمي.  ويمكن أن يك
  مساھمات سخية ھامة، فنية كانت أم مالية، قدمتھا وكاالت األمم المتحدة المشاركة في ھذا العمل.التقرير لينجز لوال 

  
  
  
  
  

  مرفت تالوي
  األمين التنفيذي لإلسكوا

  نيابة عن فريق التنسيق اإلقليمي

                                                      
دة  22لـ المنطقة العربية كما ھي محددة في ھذا التقرير تشمل كل األعضاء ا  )1( ة المتح ارات العربي ة، أي األردن واإلم دول العربي ة ال في جامع

وقطر وجزر  والبحرين وتونس والجزائر والجمھورية العربية السورية وجيبوتي والمملكة العربية السعودية والسودان والصومال والعراق وُعمان وفلسطين
  والمغرب وموريتانيا واليمن.القمر والكويت ولبنان والجماھيرية العربية الليبية ومصر 
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مالحظات توضيحية
  

  
  اإلشارة إلى الدوالر تعني دوالر الواليات المتحدة ما لم ُيذكر غير ذلك.  
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مقدمة
  

ه ا  ا مجموع د م دة  191عتم م المتح الن األم داً إع بل
ى  6بشأن األلفية في قمة األلفية، التي عقدت في الفترة من  إل

بتمبر أي 8 الم 2000لول/س ا بالس ذلك التزامھ ددة ب ، مج
رام  ليم واالحت م الس ة والحك ز الديموقراطي ن وبتعزي واألم
ا  اً، بم ا دولي ق عليھ لحقوق اإلنسان والحريات األساسية المتف

واستناداً إلى المبادئ وااللتزامات   في ذلك الحق في التنمية.
م المحددة في اإلعالن وتلك التي ُحّددت في المؤ تمرات والقم

ن  ة م ة كمجموع ة لأللفي داف اإلنمائي دت األھ ابقة، اعُتم الس
ى القضاء  اس ترمي إل ثمانية أھداف محددة زمنياً وقابلة للقي
رأة والرجل  ية للم على الفقر المدقع وتحسين األحوال المعيش

واء.  ى الس ام  عل ي ع ة 2000وف دان العربي دت البل ، تعھ
ي بتحقيق ھذه األھداف وكررت التز امھا بالوفاء بھذا العھد ف

ة  ة لأللفي ذ األھداف التنموي ة تنفي اإلعالن العربي حول متابع
ي  ة ف دول العربي ة ال اء جامع ده أعض ذي اعتم  30ال

  .2005حزيران/يونيو 
  

ب إرادة   ة يتطل ة لأللفي داف اإلنمائي ق األھ وإن تحقي
ة  ة اإلصالحات المتعلق ذ ومتابع اً لتنفي الً جماعي سياسية وعم

ق اآلراء با ى تواف ة عل رارات المبني ة والق ة العام   لسياس
م   بشأن القضايا والتحديات الرئيسية. وشدد األمين العام لألم

ح:  ة أفس ن الحري و م ي ج ون "ف ره، المعن ي تقري دة ف المتح
ع"، ى  صوب تحقيق التنمية واألمن وحقوق اإلنسان للجمي عل

ة  ة وعالمي راكات إقليمي ى ش ة إل   الحاج
طارھا الدول والمجتمع المدني والقطاع الخاص تتعاون في إ

ود  والمؤسسات الحكومية الدولية لتعبئة الموارد وتنسيق الجھ
ي ھي  ان، الت وق اإلنس ة وحق للنھوض بقضايا األمن والتنمي

  قضايا يرتبط بعضھا ببعض ارتباطاً وثيقاً.
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  التقدم المحرز نحو بلوغ األھداف اإلنمائية لأللفية  -أوالً 
  في المنطقة العربية

  
جتمع زعماء العالم ورؤساء الدول في القمة العالمية ا 
ذكرى 2005 االً بال ة، احتف ة الفرص اً بقم ة أيض ، المعروف

دم  تعراض التق دة والس م المتح ة لألم ة العام تين للجمعي الس
ة ة  المحرز وتدابير المتابع ق األھداف اإلنمائي ة بتحقي المتعلق

وفير  ة، وت ة لأللفي داف اإلنمائي ك األھ ي ذل ا ف ة، بم الدولي
ة. داف التنموي وغ األھ ل بل ن أج ل م     التموي
ومراعاة لذلك، يھدف ھذا التقرير، الذي أعد في إطار القمة، 
اء  ة وبن ة لأللفي داف اإلنمائي أن األھ وعي بش اء ال ى إذك إل

ال رص ي مج درات ف ي الق ا ف الغ عنھ داف واإلب ذه األھ د ھ
  المنطقة العربية.

  
ة   ة العربي ي المنطق ة ف ورة العام م الص   وتتس

ة  داف اإلنمائي وغ األھ دم المحرز صوب بل ي التق بالتفاوت ف
دان  ين بل ديدة ب ات الش ك التباين ى ذل دل عل ا ت ة، كم لأللفي

فبلدان مجلس التعاون الخليجي   المنطقة وداخل البلد الواحد.
ي حين أن مثالً   تعتبر في وضع جيد نسبياً لتحقيق األھداف ف

دخل  طة ال ي المتوس رب العرب رق والمغ دان المش ة بل غالبي
ة.  داف الفردي وغ األھ ى بل درتھا عل ي ق ف ف ير  تختل وتش

تطيعا  ن يس طين ل راق وفلس ى أن الع ابقة إل ات الس االتجاھ
ة. ة لأللفي وغ معظم األھداف اإلنمائي ك،   بل ى ذل وعالوة عل

ة  دان العربي واً والبل ة نم دان العربي ل البل ق أق ع أن تحق ُيتوق
دوداً.  دماً مح ا، تق ي غالبيتھ ات ف ن نزاع اني م ي تع  الت
دان  ة ألن تخصص البل ة ملح اك حاج ذا، فھن اة لھ ومراع
دراً  الم، ق الثرية والغنية بالموارد في المنطقة، بل في بقية الع

دان. ذه البل وارد لھ د م  أكبر من الم وفير وال ب رن ت ن أن يقت
ور  ة أم ي جمل ھذه الموارد بإصالح ألساليب الحكم، يشمل ف
روة  ادل للث ع ع أمين توزي داف، وت د األھ ين تحدي تحس

اءلة. دمات، والمس دابير   والخ اذ ت ب اتخ ام، يج ه ع وبوج
ن  د م داف الح ق أھ ة لتحقي اء المنطق ع أنح ي جمي افية ف إض

ين، وكفال ين الجنس اواة ب ق المس ر، وتحقي تدامة الفق ة االس
البيئية، وإقامة شراكات عالمية وإقليمية استراتيجية، ووضع 

  سياسات اقتصادية كلية واجتماعية فعالة.
  

  القضاء على الفقر المدقع والجوع :1الھدف   - ألف
  

  حول مؤشرات الفقر ومصادرھا مقدمة منھجية  -1
  

ة   ة العربي ي المنطق ر ف رات الفق اس مؤش   إن قي
دم تكتنفه عدة صعوبا ق بع ة تتعل ت، بعضھا صعوبات تنفيذي

ر صعوبات  بعض اآلخ ة، وال ل الزمني ات السالس ة بيان كفاي
ات  ي منھجي ر وف اريف الفق ي تع ات ف ق باختالف ة تتعل منھجي

اس. دخل،   القي ر ال ط فق اد خ إن اعتم ك، ف ى ذل الوة عل وع
ل  دَّ ل شخص والمع وم لك ي الي د ف دوالر واح اً ب دد دولي المح

ي لألخذ باالعتبار ت عادل القوة الشرائية، ال يعبر عن الواقع ف
دان  دان، أي بل ض البل نف بع ث تص ة، حي ة العربي المنطق

دان ذات  ة، ضمن البل منطقة مجلس التعاون الخليجي الفرعي
ي  ي منطقت دان ف ر من البل ر كثي ين تعتب ي ح الي ف دخل الع   ال
دخل. طة ال داناً متوس رعيتين بل رب الف رق والمغ   المش

إن  الي ف ر وبالت وط الفق د خط ر يعتم ن التقري م م ذا القس ھ
ة  ة لأللفي الوطنية المحددة  في التقارير عن األھداف اإلنمائي

ة. ة العربي ي المنطق د   كأساس لتقييم الفقر وخفض حدته ف وق
داف  ة عن األھ ارير القطري تمدة من التق كمِّلت البيانات المس

تقيت من مصادر رس دة اس ات جدي ة ببيان مية اإلنمائية لأللفي
ى أساس   وشبه رسمية. ر عل تويات الفق تند قياسات مس وتس

ادر  ى مص وم إل ي الي د ودوالران ف داره دوالر واح ل مق دخ
م  امج األم نوية لبرن رية الس ة البش ارير التنمي ي تق ة، ھ دولي

رة  ائي للفت دة اإلنم ك  2004-1990المتح ات البن دة بيان وقاع
 .)2(4200الدولي عن مؤشرات التنمية في العالم لعام 

  
  ستويات الفقر وفقاً للقياسات الدوليةم  -2

  
ذين   كان ال بة الس ت نس ة، كان ادر الدولي اً للمص وفق

ام  ي ع وم ف ، 2004يعيشون على أقل من دوالر واحد في الي
غ  رائية، تبل وة الش ادل الق اة تع ة لمراع ة  3.4المعدل ي المائ ف

م  ذا رق ا، وھ مال أفريقي رق األوسط وش ة الش بة لمنطق بالنس
ة. ايير الدولي اً بالمع ة قياس نخفض للغاي ر   م   غي

داره دوالران  دخل مق دولي ب ر ال ط الفق ّدد خ دما ُح ه عن   أن
ى  ير إل ديرات تش بحت التق د، أص خص الواح وم للش ي الي ف

درھا  بة ق اني  31.5نس م البي ر الرس ة (انظ ي المائ .  )3()1ف
اون  س التع دان مجل بة لبل ة بالنس ات متاح ن البيان م تك ول

  جي بالنسبة للقياسين كليھما.الخلي

                                                                    
ن   )2( ة ع ارير القطري ة، التق دة اإلنمائي م المتح ة األم مجموع

دان 19األھداف اإلنمائية لأللفية كانت متوفرة بالنسبة لـ  ة  من البل العربي
ـ  ع: 22ال ي الموق ا ف الع عليھ ن اإلط ، ويمك

http://www.undg.org/content.cfm?cid=79 ات تمدت بيان .  واس
م  امج األم ة برن ن دراس ورية م ة الس ة العربي ن الجمھوري افية ع إض

.  ولم 2005العربية السورية،  المتحدة اإلنمائي عن الفقر في الجمھورية
دان بالنسبة لقياسات  8إلى  7تكن البيانات الدولية متاحة إال بالنسبة لـ  بل

وم.  ونظراً  الفقر على أساس دخل مقداره دوالر واحد ودوالران في الي
ة  د ُحسبت المتوسطات اإلقليمي ا، فق لعدم توفر بيانات بالنسبة للسنة ذاتھ

الفترة  ودون اإلقليمية استناداً  إلى آخر البيانات القطرية المتاحة المتعلقة ب
ى 1990-2004 ة عل اطق الفرعي .  وحسبت مؤشرات الفقر بالنسبة للمن

  أساس متوسطات مرجحة لخطوط الفقر الوطنية، حسب حجم السكان.

ائي،   )3( دة اإلنم م المتح امج األم رية برن ة البش ر التنمي تقري
ام  رات 2004للع دولي، مؤش ك ال ام  والبن الم لع ي الع ة ف ، 2004التنمي

  .//:www.worldbank.org/datahttpيمكن اإلطالع عليھا في العنوان: 
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  مستويات الفقر وفقاً لقياسات دولية ووطنية مختلفة،  -1الرسم البياني 
  2004-1990آخر سنة متاحة،        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ه في: 2004لعام  ؛ البنك الدولي، مؤشرات التنمية في العالم2004تقرير التنمية البشرية للعام : برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، المصدر ، يمكن اإلطالع علي
www.worldbank.org/datahttp:// :ي ا ف الع عليھ ن اإلط ة، يمك ة لأللفي داف اإلنمائي ن األھ ة ع ارير القطري ة، التق دة اإلنمائي م المتح ة األم ؛ ومجموع

http://www.undg.org/content.cfm?cid=79.  
  

بة   وفراً بالنس ان مت ذي ك ري، ال ر البش ر الفق   ومؤش
ـ  اون  15ل س التع ة مجل دان منطق ا بل ا فيھ اً، بم داً عربي بل

ع ة األرب اطق الفرعي ة المن يح مقارن ة، يت .  )4(الخليجي الفرعي
ة من سكان في ال 23.6ووفقاً لمؤشر الفقر البشري، فإن  مائ

ة  حية والتعليمي دمات الص ن الخ ون م ة محروم المنطق
 .)5(األساسية ومن مستوى معيشي الئق

  
  الفقر وفقاً للخطوط الوطنية  -3

  
اس،    ات القي ي منھجي ات ف ن االختالف رغم م ى ال   عل

ى إذ  ر القياسات معن ل أكث ة تمث ر الوطني ال تزال خطوط الفق
ة اال رز الخصائص االجتماعي ا تب ي أنھ د المعن ادية للبل قتص

ة. ة الوطني داف السياس ن أھ ر ع ل   وتعب ات السالس وبيان
ـ  بة ل وفرة  بالنس ر مت دان  10الزمنية بالنسب لمعدالت الفق بل

ل  ة من مجموع السكان العرب 64عربية، تمث ي المائ .  )6(ف

                                                                    
ان في   )4( ر من حيث الحرم ر البشري الفق يقيس مؤشر الفق

ة، مة بالعافي ة متس اة طويل ي: حي رية ھ ة البش ية للتنمي اد أساس ة أبع  ثالث
اس بمعدل  ة، ويق ويقاس بنسبة الوفيات قبل بلوغ سن األربعين؛ والمعرف
اس  ق، ويق الغين؛ ومستوى معيشي الئ دى الب ة ل القراءة والكتاب ام ب اإللم
ذين  كان ال ة للس بة المئوي ا النس رين ھم رجح لمؤش ر م ط غي بمتوس
ة ونسبة  اه المعالج يستطيعون بصورة مستمرة الوصول إلى مصدر للمي

  ناقصي الوزن.األطفال ال

ائي،   )5( دة اإلنم م المتح امج األم رية برن ة البش ارير التنمي تق
رة  ام  2004-1990للفت الم لع ي الع ة ف رات التنمي دولي، مؤش ك ال والبن
  .//:www.worldbank.org/datahttp، يمكن اإلطالع عليه في: 2004

ـ  ھذه البلدان  )6( ر  10العربية ال ونس والجزائ ھي األردن وت
وجيبوتي والجمھورية العربية السورية وجزر القمر ومصر والمغرب 
د،  لتان أو ثالث سالسل بالنسبة لكل بل وموريتانيا واليمن.  وتوجد سلس

اً  ر ارتفاع تويات الفق ت مس ة، ارتفع توى المنطق ى مس وعل
امي  ين ع اً ب ن  2000و 1990طفيف ى  16.4م ة إل ي المائ ف

ة 16.8 ي المائ ات )7(ف ت تقلب رة، لوحظ ذه الفت الل ھ .  وخ
طفيفة في منطقة المشرق الفرعية حيث حصل انخفاض من 

ى  21.6 ي  15.7إل رب العرب ة المغ ي منطق ة وف ي المائ ف
ادة من  ى  7.3الفرعية، حيث حصلت زي ة.   9.1إل ي المائ ف

ل ھذه الفترة في غير أن مستويات الفقر كادت تتضاعف خال
غ  واً، لتبل دان نم ل البل ام  47.1أق ي ع ة ف ي المائ  2000ف

 .)8()2(انظر الرسم البياني 
ع أن    ر المتوق ة، من غي ات المتاح ى البيان تناداً إل واس

ر  ن الفق د م ل ھدف الح ة كك ة العربي ق المنطق ن تحق دون م
ة  بح الصورة مثبط وارد.  وتص ادة الم ود وزي افر الجھ تض

ات  عتبارفي االتؤخذ  للھمة عندما وفر بيان ي ال تت دان الت البل

                                                                                  
ين عامي  رة ب اً الفت دد 2000و 1990وھي تغطي عموم ود ع ع وج ، م

  قليل من االستثناءات.
يھم سكان  10دان الـ سكان البل  )7( المذكورة أعاله، مضافاً إل

ون  ان، يمثل ة  79البحرين والسودان والصومال وفلسطين ولبن في المائ
ـ  اطق ب ذه المن ر في ھ بة الفق درت نس د ق من سكان المنطقة العربية.  وق

ى  22في المائة.  أما التقدير بالنسبة للبلدان العربية الـ  23 و أدن ككل فھ
ي من ذلك، نظراً  دان السبعة الت ين البل ألن العراق ھو البلد الوحيد من ب

ه،  ر في اع نسبة وجود الفق ذي يتسم بارتف ال تتوفر بيانات بالنسبة له، وال
اون الخليجي  في حين أن معدالت الفقر أقل ارتفاعاً في دول مجلس التع
 والجماھيرية العربية الليبية.  وتستند البيانات إلى مجموعة األمم المتحدة

اإلنمائية، التقارير القطرية عن األھداف اإلنمائية لأللفية، يمكن اإلطالع 
  .http://www.undg.org/content.cfm?cid=79عليھا في: 

ن   )8( ة ع ارير القطري ة، التق دة اإلنمائي م المتح ة األم مجموع
ة لأل داف اإلنمائي ي: األھ ا ف الع عليھ ن اإلط ة، يمك لفي

http://www.undg.org/content.cfm?cid=79.  
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ى  -وال يزال  راق وفلسطين، وعل ي الع من النزاعات، أي ف
  .ةالمزمن اتأقل البلدان نمواً حيث يستمر التخلف والنزاع
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  بلدان المشرق (أ)
  

ل   ي تمث ة الت دان الثالث أن البل ة بش ات المتاح البيان
ر واألردن  ة، أي مص ة الفرعي ذه المنطق كان ھ ة س غالبي
ى انخفاض مستويات  والجمھورية العربية السورية، تشير إل

ام  21.6الفقر من  ة ع ي المائ ى  1990ف ة  15.7إل ي المائ ف
ا)9(2000في عام  ه ال يوجد م ى انخفاض  .  غير أن دل عل ي

امي  ين ع ان ب ي لبن ر ف ي الفق وس ف .  2000و 1990ملم
ام  ي ع ه ف ى أن ان 2002وتجدر اإلشارة أيضاً إل ي  60، ك ف

ت  د أن كان ر بع ي الفق ون ف طين يعيش كان فلس ن س ة م المائ
ر  بة الفق بتمبر  21نس ي أيلول/س ة ف ي المائ .  )10(2000ف

ات ف راء قياس تحيل إج ن المس ان م ه ك راً ألن راق ونظ ي الع
ر  وفر أي قياسات للفق ال تت خالل السنوات القليلة الماضية، ف
ا  راق، مھم ي الع ر ف ه ال ريب أن الفق د أن د.  بي ك البل ي ذل ف
دان  ي بل ه ف ر من ى بكثي ا، أعل اس بھ ي يق ة الت ت الطريق كان
راق  ذ الع ول ان أخ المشرق األخرى.  وبوجه عام، يمكن الق

ى ار يؤدي إل ار س ي االعتب طين ف ي وفلس ح ف اع واض تف
ة ألداء  ل إيجابي يم أق ى تقي وبة، وإل ر المحس دالت الفق مع
ة من  دان الخالي ع أن البل المشرق في مجال الحد من الفقر، م
النزاعات، أي األردن والجمھورية العربية السورية ومصر 

  وحتى لبنان، قد حققت قدراً من النجاح في تقليل حدة الفقر.
  

                                                                    
ن   )9( ة ع ارير القطري ة، التق دة اإلنمائي م المتح ة األم مجموع

ة،  ة لأللفي داف اإلنمائي الع عليمياألھ ن اإلط ي: ك ا ف ھ
http://www.undg.org/content.cfm?cid=79.  

ة،   )10( دة اإلنمائي م المتح ة األم طين تقمجموع ر فلس   ري
ة ة لأللفي داف اإلنمائي ن األھ ي2003، ع اح ف  :، مت

http://www.undg.org/content.cfm?cid=79.  

 )11(بلدان المغرب (ب)
  

رة  خالل  ر  1995-1988الفت تويات الفق ارتفعت مس
دام األمن  14.1إلى  8في الجزائر من  ة نتيجة النع في المائ

ر  واستمرار عدم االستقرار السياسي.  غير أن مستويات الفق
تمرة  زال مس عينات وال ت اني من التس ھبطت في النصف الث
ي  راء ف بة الفق ع أن نس اض.  وم ي االنخف   ف

ى  12.5من  1990و 1984مي المغرب انخفضت بين عا إل
ام  9,9في المائة، ارتفعت مستويات الفقر إلى  7 في المائة ع

اً خالل 1998 اه ثابت ان االتج ا ك ونس، فبينم بة لت .  أما بالنس
التسعينات، كان االنخفاض الذي سجل في النصف األول من 

ن  اً، م د طفيف ك العق ى  6.7ذل اً  6.2إل ة، قياس ي المائ ف
ك باالنخفاض الملم وس الذي لوحظ في النصف الثاني من تل

 .)12(في المائة 4.2إلى  6.2الفترة، من 
  

  بلدان مجلس التعاون الخليجي (ج)
  

اون   دان مجلس التع ي بل ر ف ال تتوفر بيانات عن الفق
ام  ي ع رين.  فف دا البح ا ع ي، م ان 2000الخليج    11، ك

ط  ت خ ون تح رين يعيش ي البح كان ف ن الس ة م ي المائ   ف

                                                                    
بة وتت  )11( ات بالنس ن البيان دة م ة واح ن مجموع ر م فر أكث

ونس  ة، أي ت رب األربع دان المغ ن بل ة م ي ثالث ر ف تويات الفق لمس
وفرة ب ات مت م تكن البيان رب، في حين ل ر والمغ ع، والجزائ بة للراب النس
ة  دان الثالث ذه البل ل ھ ة.  وتمث ة الليبي ى  85الجماھيرية العربي في  90إل

ة  ة الليبي المائة من سكان البلدان في ھذه المجموعة.  والجماھيرية العربي
ه  ر في ع أن تكون نسب الفق ھي بلد نفطي ذو كثافة سكانية منخفضة يتوق

ار أن  ن اعتب الي، يمك بياً.  وبالت ة نس ذه منخفض ل ھ ة تمث دان الثالث البل
  الواقع.عن  برالمنطقة الفرعية تمثيالً يع

ة   )12( ارير القطري ة، التق دة اإلنمائي م المتح ة األم   مجموع
ة،  ة لأللفي داف اإلنمائي ن األھ ا ع الع عليھ ن اإلط ي: يمك ف

http://www.undg.org/content.cfm?cid=79.  

0

10

20

30

40

50

لدان المشرقب بلدان المغرب أقل البلدان العربية نمواً   المنطقة العربية

1990 2000



 

 

 -5-

دره الفقر ا اق ق ى أساس إنف وطني، المحدد عل دوالر  5.20ل
 .)13(في اليوم لكل شخص

 )14(أقل البلدان العربية نمواً  (د)

غ 2002في عام   ي الصومال تبل ر ف ، كانت نسبة الفق
ا  43 ون م راء يمثل ان الفق ديرات ك اً للتق ة ووفق ي المائ   ف

ذين  بة لھ ودان.  وبالنس ي الس كان ف ن نصف الس ل ع ال يق
دين روف البل ن الظ ئة ع ر الناش ل الفق ل عوام ، تتفاع

وال ال ادية وأح س االقتص ل طق ع العوام ثالً، م اف م كالجف
به الكامل  الناتجة عن الحروب والنزاعات، ومع االنحالل ش

ومال.   ة الص ي حال ة ف كللدول ع ذل ھد ي ،وم ع أن يش توق
السودان بعض التحسن في أعقاب اتفاقات السالم التي وقعت 

ات مؤخراً.  وبوج وفر بيان ي تت دان الت ل البل اه عام، تمث  عنھ
  االتجاھات السائدة في المجموعة ككل نظراً لتشابه 

                                                                    
ة،   )13( دة اإلنمائي م المتح ة األم ن تقريمجموع رين ع ر البح

ة،  ة لأللفي داف اإلنمائي ه ، 2003األھ الع علي ن اإلط ي: يمك ف
http://www.undg.org/content.cfm?cid=79.  

انت السالسل الزمنية متوفرة بالنسبة ألربعة بلدان ھي ك  )14(
ل نحو  يمن، التي تمث ة  34جيبوتي وجزر القمر وموريتانيا وال في المائ

  ل نمواً.من سكان البلدان الستة األق

ا  جلت موريتاني ة.  وس دان المجموع ة بل ي كاف روف ف الظ
ى  56.6انخفاضاً في نسبة الفقر من  ين  46.3إل ة ب ي المائ ف

ة األخرى، 2000و 1990عامي  ، بينما شھدت البلدان الثالث
وتي أي  ر، جيب ي الفق رة ف ادة كبي يمن، زي ر وال زر القم وج

ي  ة ف يمنخاص وتي وال بة جيب ت نس وتي، ارتفع ي جيب .  فف
ة  ر الوطني وط الفق ت خط ون تح ذين يعيش كان ال   الس

ن ى  9.6 م امي  42إل ين ع ة ب ي المائ   .  2000و 1996ف
امي  ين ع ر 1998و 1992وب تويات الفق ت مس   ، ارتفع
ك أن ستنتج ة.  ويفي المائ 47إلى  19.1في اليمن من  من ذل

اً خالل  واً ارتفعت عموم دان نم ل البل ي أق ر ف تويات الفق مس
ر د األخي ات ال  .العق تمرت االتجاھ ة، حوإذا اس   الي

ر ف تويات الفق ض مس دان خف ذه البل تطيع ھ ن تس   ل
  .)15()1(انظر الجدول 

  

                                                                    
ة   )15( ارير القطري ة، التق دة اإلنمائي م المتح ة األم   مجموع

ة،  ة لأللفي داف اإلنمائي ن األھ اع الع عليھ ن اإلط ي:  يمك ف
http://www.undg.org/content.cfm?cid=79.  

  نسبة السكان الذين يعيشون تحت خطوط الفقر الوطنية، حسب البلد؛  -1الجدول 
  2004- 1990آخر سنة متوفرة، 

  نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر الوطني  السنة  

  21.0 1990  األردن
2000 14.0  

  11.0 2000 البحرين

  تونس
1990 6.7  
1995 6.2  
2000 4.2  

  الجزائر
1988 8.0  
1995 14.1  
2000 10.0  

  54.7 1995  جزر القمر
2000 60.0  

  13.2 1996  الجمھورية العربية السورية
2004 11.4  

  9.6 1996  جيبوتي
2000 42.0  

  50.0 2002 السودان
  43.2 2002 الصومال
  60.0 2002 فلسطين
  7.0 1996 لبنان

  مصر
1990 24.0  
1995 19.0  
2000 17.0  

  موريتانيا
1990 56.6  
1996 50.5  
2000 46.3  

  المغرب
1984 12.5  
1990 7.0  
1998 9,9  

  19.1 1992  اليمن
1998 47.0  

  .http://www.undg.org/content.cfm?cid=79في: اإلطالع عليھا يمكن : مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية، التقارير القطرية عن األھداف اإلنمائية لأللفية، المصدر
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  القضاء على الجوع  -4
  

  انتشار نقص الوزن بين األطفال دون سن الخامسة
  

ات   ى البيان تناداً إل تمدة اس ي المس دان ف ع بل ن تس م
ان  واً، ك ة نم دان العربي ل البل ي  14المشرق والمغرب وأق ف

ن نقص  انون م ة يع ة العربي ي المنطق ال ف ن األطف ة م المائ
، مقابل 2003-1999شديد أو معتدل في الوزن خالل الفترة 

رة  11 دم)16(1993-1990في المائة خالل الفت  .  ونظراً لع
ن الصعب  اربھا، فم ة أو تض ل الزمني ات السالس ة بيان كفاي

  رصد اتجاھات أو تمييز تقدم أحرز في ھذا الصدد.
  

ذكورتين أعاله، انخفضت   رتين الم ين الفت ه ب غير أن
الناقصي الوزن دون سن الخامسة في المشرق  نسبة األطفال

ن  ى  10.5م ن  8.1إل رب م ي المغ ة، وف ي المائ ى  9.2ف إل
ان في ال 5.6 د ك واً، فق ة نم دان العربي ل البل ي أق ا ف مائة.  أم

انون من في المائة  39.2 ال دون سن الخامسة يع من األطف
وزن  رة نقص ال الل الفت ل 2003-1999خ ي  38.4، مقاب ف

رة  ي الفت ة ف   .  1993-1990المائ
رب رق والمغ ين المش ام ب ي األرق رق ف اع الف ن إرج  ويمك

بة األالعربي ى نس ه، إل ي جزء من وزن ، ف ال الناقصي ال طف
غ  ت تبل ي كان ر، الت ي مص ة  8.6ف ي المائ ان لف وزن إذ ك

دان المشرق  سكان مصر تأثير شديد على النسبة الخاصة ببل
 .)17(ككل

  
االً، ي  ل وإجم كلة مث ال مش دى األطف ة ل وء التغذي س

و  واً.  وھ ة نم دان العربي ل البل ع أق ي جمي رة ف ر خطي أكث
ي  ورة ف ي خط ه ف رب من ي مصر والمغ رى ف دان األخ البل

م  والي.  ول ى الت رب، عل رق والمغ ن المش ات ع وفر بيان تت
دف ا غ ھ ن تبل ة ل ة العربي ح أن المنطق راق.  واألرج لع

دار  وع بمق ن الج انون م ذين يع خاص ال دد األش يض ع تخف
ام  ول ع ف بحل ة  2015النص وارد الالزم وفر الم م ُت إذا ل

وء التغذ كلة س ة مش افرة لمعالج ود متض ذل جھ دى وُتب ة ل ي
م  ث ل واً، حي ة نم دان العربي ل البل ي أق يما ف ال، ال س األطف
وء  اھم س دان، يس ك البل ي تل ئيل.  وف ن ض جل إال تحس يس
دمات  ى الخ رص الحصول عل ة ف ذائي وقل ن الغ وضع األم

                                                                    
ر   )16( ونس والجزائ دان األردن وت ذه البل مل ھ   تش

ا ر وموريتاني ر ومص زر القم طين وج ومال وفلس يمن.  والص د  وال وق
رات:  الث فت ي ث ا، ف ب توافرھ ات، حس ت البيان  1993-1990ُجمع

  .عملية المقارنةل ، تسھيالً 2003-1999و 1998-1995و

يف)،   )17( ة (اليونيس دة للطفول م المتح ة األم ع منظم وض
الم  ي الع ال ف ددة2005األطف ة المھ يف، : الطفول ورك، اليونيس ، (نيوي

م المتح2004 ائية لألم عبة اإلحص رات )؛ والش ات مؤش دة بيان دة، قاع
ة،  ة لأللفي داف اإلنمائي ااألھ الع عليھ ن اإلط ي:  يمك ف

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

ا، رداءة الصحية و ة  فضالً نوعيتھ يم، عن قل ة والتعل المعرف
ي تالل ب دالت االع اع مع ي ارتف اء، ف ين النس اً ب ن خصوص

ل ة الطف ة رعاي دم كفاي ال وع ه األطف ك  وتغذيت ي ذل ا ف (بم
وء  دالت س اع مع ى ارتف ؤدي إل ا ي ة)، مم الرضاعة الطبيعي
باب  ن األس ة م وء التغذي ك، فس ى ذل الوة عل ة.  وع التغذي

ؤدي لالرئيسية  وفيات األطفال دون سن الخامسة ويمكن أن ي
   إلى سوء التعلم والنمو في مراحل الحقة.

  
 )18(ن من الغذاءالحرما  -5

  
رة   الل الفت ه خ در أن ان 2002-2000ُيق    13، ك

من مان حريعانون من الفي المائة من سكان المنطقة العربية 
ل  ذاء، مقاب رة  12الغ الل الفت ة خ ي المائ .  1992-1990ف

ان من تعزى و ھذه النسبة المئوية إلى ارتفاع مستوى الحرم
دل  بلغيث الغذاء في أقل البلدان العربية نمواً، ح ي  34المع ف

 .)19(في المائة 37المائة، بعد أن كان 
  

رة   الل الفت دان  2002-2000وخ وعتي بل ي مجم وف
ذاء  ان من الغ ى نسب للحرم جلت أعل المغرب والمشرق، ُس

ى  7و 19في فلسطين والمغرب إذ بلغت نسبته  ة عل في المائ
د ا يزي إن م ى  التوالي.  أما في أقل البلدان العربية نمواً، ف عل

يمن  كان ال ن ثلث س ر م وتي والسودان وأكث ع سكان جيب رب
اني   62يعانون من الحرمان من الغذاء.  وفي جزر القمر يع

 .)20(في المائة من السكان من الحرمان من الغذاء
  

رة  الل الفت بة 2002-1990وخ ت نس ، انخفض
ي  ة ف تويات متدني د مس تقرت عن ذاء أو اس ن الغ ان م الحرم

دان المشرق حيث ارتفعت معظم البلدان الع تثناء بل ربية باس
ة، نتيجة ال 8إلى  5المستويات من  ي المائ ادف ان  زدي الحرم

رة،  ذه الفت كانت من الغذاء في األردن وفلسطين.  وخالل ھ
ذاء  ان من الغ انون من الحرم ذين يع تقرة نسبة السكان ال مس

ى  6في المائة في بلدان المغرب، وانخفضت من  5عند   3إل

                                                                    
ى   )18( تناداً إل ُحسبت المتوسطات اإلقليمية ودون اإلقليمية اس

ـ البيانات المتعلقة  اطق ال ارات  17بالبلدان أو المن ة: األردن، واإلم التالي
ة  ة العربي وتي، والمملك ر، وجيب ونس، والجزائ دة، وت ة المتح العربي
ة السورية، وفلسطين، وجزر  السعودية، والسودان، والجمھورية العربي

رب،  ة، والمغ ة الليبي ة العربي ان، والجماھيري ت، ولبن ر، والكوي القم
  واليمن.ومصر، وموريتانيا، 

ات   )19( دة بيان دة، قاع األمم المتح ائية ب عبة اإلحص الش

ة،  ة لأللفي داف اإلنمائي رات األھ امؤش الع عليھ ن اإلط ي:  يمك ف
http://unstats.un.org/unsd/mi/mi_goals.asp.  

م   )20( او)، قاعدة منظمة األغذية والزراعة لألم دة (الف المتح

ة،  ص التغذي ن نق ات ع االبيان الع عليھ ن اإلط ي:  يمك ف
http://www.fao.org/faostat/foodsecurity/Files/PrevalenceUnd

ernourishment.xl                                                       .              s  
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ي الم ي.  ف اون الخليج س التع دان مجل ي بل ة ف كائ ع ذل  ،وم
واً انخفضت  دان نم ل البل مستويات الحرمان من الغذاء في أق

ولكنھا لم تتحسن خالل  ،خالل النصف األول من التسعينات
  .)3نظر الرسم البياني ا(النصف الثاني 

  
  لسكان المحرومين من الغذاءالمئوية لنسبة ال  -3 الرسم البياني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

در ة األالمص دةغ: منظم م المتح ة لألم ة والزراع او) ذي ة ،(الف ص التغذي ن نق ات ع دة البيان ي:  ،قاع ا ف الع عليھ ن اإلط يمك
evalenceUndernourishment.xlshttp://www.fao.org/faostat/foodsecurity/Files/Pr.  

  
ر   ن غي ة، فم ات الحالي تمرت االتجاھ   وإذا اس

بة  يض نس ي تخف ة ف ة العربي نجح المنطق ع أن ت المتوق
ول  دار النصف بحل انون من الجوع بمق ذين يع األشخاص ال

ام  اطق 2015ع ين المن اوت ب ن بعض التف رغم م ى ال ، عل
دان ة والبل اني ا( الفرعي م البي ر الرس ن   .)4نظ ه فم وعلي

  الضروري إيالء ھذه 

دان  ل البل ي أق ام، خصوصاً ف راً من االھتم دراً كبي المسألة ق
  .)21(نمواً  العربية

  
ار   تعرض اإلط ة  1ويس اً للمعون از برنامج بإيج

  الغذائية في اليمن يدعم تعليم الفتيات في المناطق الريفية.

                                                                    
  المرجع نفسه.  )21(
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  تخفيض نسبة السكان المحرومين من الغذاء بمقدار نصف في المنطقة العربية  -4الرسم البياني 

در كواالمص ديرات اإلس تناداً، : تق ة اس ص التغذي ن نق او ع ات الف دة بيان ن قاع تمدة م ات مس ى بيان ي: ،إل ا ف الع عليھ ن اإلط  يمك
http://www.fao.org/faostat/foodsecurity/Files/PrevalenceUndernourishment.xls.  
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  عم تعليم الفتيات في المناطق الريفيةبرنامج األغذية العالمي في اليمن: د  -1اإلطار 
  

اع   المعونة الغذائية التي قدمھا برنامج األغذية العالمي كحافز في شكل حصص إعاشة منزلية حققت نتائج ملموسة تجلت في ارتف
ة، أي الھ ة لأللفي ل من األھداف اإلنمائي ى األق ة عل ق ثالث دارس، وساھمت في تحقي ات بالم ق  1دف نسبة التحاق وحضور الفتي المتعل

ين  3المتعلق بتحقيق تعميم التعليم االبتدائي والھدف  2بالقضاء على الفقر والجوع والھدف  ين الجنسين وتمك المتعلق بتعزيز المساواة ب
  المرأة.

  
المي   ة الع امج األغذي يم لبرن ل التعل ن أج ذاء م روع الغ تھدف مش ر، يس دة الفق ض ح ة لخف تراتيجية حكومي ى اس تناداً إل  واس

ين  100 000 ارھن ب راوح أعم ي تت ات الالت ن الفتي نوات و 6م ي  14س نة ف اھز  1 300س ا ين ل م ة، تمث ة ريفي ة  10مدرس ي المائ  ف
ة  مجموعمن  المدارس.  ويقوم برنامج األغذية العالمي بتنفيذ ھذا المشروع بالتعاون الوثيق مع نظراء حكوميين ومن خالل إدارة التغذي

  التعليم.والتربية والصحة ووزارة 
  

ة تتكون من حضر الدروس في وتحصل كل فتاة ت  وغرام  50مدرسة يدعمھا برنامج األغذية العالمي على حصة إعاشة منزلي كيل
د  3من القمح و ام الواح اة في الع دم لكل فت ذاء المق ة الغ غ قيم ية.  وتبل نة الدراس  6 000ليترات من الزيت النباتي ثالث مرات أثناء الس

ي ( ـ  32لایر يمن درت ب ور ق ة الحض راً ألن تكلف رة، نظ ى األس ام إل ل ھ ل دخ ل نق ذا يمث   2 600دوالراً)، وھ
.  وباإلضافة 2003دوالراً) في السنة لكل طفل استناداً إلى مسح لألسر المعيشية أجراه برنامج األغذية العالمي في عام  14لایر يمني (

  المدارس المختارة.بفي السنة للمدرسين إلى ذلك، يقدم برنامج األغذية العالمي حصة واحدة 
  

او)   دة (الف م المتح ة لألم ة والزراع ة األغذي راء منظم ا خب ة أجراھ اس دراس ى أس ية عل ر المعيش اطق واألس ار المن م اختي  وت
اليمن عام  امج ستھدف ي.  و2002والجھاز المركزي لإلحصاء ب ر بشكل مزمن والبرن اني من الفق ية التي تع دام من األسر المعيش انع

وم  ي الي د ف ن دوالر واح ا ع ل دخلھ ذائي ويق ن الغ تھدف األم ا يس ن كم ل م ات أق ا الفتي كل فيھ ي تش دارس الت ن  30الم ة م ي المائ  ف
  مجموع التالميذ.

  
ذائي   وفير األمن الغ دارس.  وتساعد في ت ى الم اتھم إل ى إرسال بن اب األسر عل ال لتشجيع أرب ذاء حافز فع وتبين أن حصة الغ

ام لألسرة  ات الرسمية لع اً للبيان دارس.  ووفق وزارة  2000وتغطية بعض التكاليف التي يتحملھا اآلباء نتيجة التحاق بناتھم بالم ة ل التربي
ام و ي ع المي ف ة الع امج األغذي ا برن ة أجراھ ائية أولي ة استقص يم ودراس ع 2002التعل ن توزي د م ام واح الل ع ه خ د أن  ، ُوج

ات ا2003/2004غذية العالمي، أي خالل عام المعونة الغذائية لبرنامج األ تھدفة ارتفاعاً الل، ارتفع عدد الفتي دارس المس تحقن بالم تي ال
دارس التي 2004/2005.  وفي عام 90 958 حتى وصل عددھن إلىكبيراً  ات بالم ات الملتحق غ عدد الفتي ادة أخرى إذ بل لت زي جِّ ، ُس

  .105 000تتلقى المساعدة من برنامج األغذية العالمي 
  

ات،   يم الفتي ومن الفوائد غير المباشرة األخرى لھذا المشروع الذي يدعمه برنامج األغذية العالمي ما يلي: ازدياد الوعي بقيمة تعل
ى أن  اه إل ت االنتب وولف ات ھ يم الفتي ق تعل ا يعي د م يس التقالي ادية ول روف االقتص ع ؛ والظ ام المجتم اركة واھتم اد مش  ازدي

ة المحلي بأنشطة ال ر فعالي ا أكث ة برمتھ ا يجعل العملي ذاء مم ع الغ ى جانب المدرسين في توزي اء إل ا في ذلك مشاركة اآلب دارس، بم م
اء والمدرسين،  ين اآلب ا؛ وتحسين التفاعل ب رع بھ لع المتب ل و/أو اختالس الس فافية ويحول أيضاً دون تحوي ا وش ذا م وحظ بصفة وھ ل

ى المدرسة ألخ اء إل أتي اآلب دما ي ا الحظ مفتشو خاصة عن دارس، كم ة للم ذاء؛ وتحسن أداء المدرسين في اإلدارة العام ذ حصص الغ
ة  دعوة الموجھ طة ال ز أنش اعي؛ وحف وع االجتم ب الن ة حس ى المدرس ور إل ات الحض تكمال بيان ق باس ا يتعل يم، فيم ى االتعل اء إل آلب

ي بر المدرس اني وص اد تف ات؛ وازدي يم الفتي ل تعل ن أج ة م ات القروي ي والمجتمع ذ ف ي التنفي ركاء ف راء والش درات النظ دعيم ق  ن؛ وت
  إدارة وتنظيم عمليات المعونة الغذائية والوصول إلى المستفيدين في المناطق النائية.

________________ 

  معلومات قدمھا برنامج األغذية العالمي. :المصدر

  
  تحقيق تعميم التعليم االبتدائي :2الھدف   -باء

  
ول عل  ؤدي الحص دة دوراً ي ة جي ن نوعي يم م ى تعل

دة  ة الجدي الم األلفي ي ع ھاماً في تمكين األطفال من التنافس ف
ة  ة االجتماعي ى الرفاھي ق إل ر.  والطري ريع التغي الس
ة  ى مستوى المدرسة االبتدائي واالستدامة االقتصادية يبدأ عل
ة من خالل المشاركة  ارات الالزم ال المھ حيث ينمي األطف

اإلحصاءات مع  نشطة المجتمعية.  وباالقتراناألكاديمية واأل
دائي،  التعليم االبت اق ب دالت االلتح ة بمع إن المتعلق بة ف نس

ذين ي الب ال ن الالط ة م ون الدراس ف األول كمل ىص  حت
ام  دالت اإللم ال) ومع دالت البقاء/اإلكم امس (مع الصف الخ
يان  ران الرئيس ا المؤش باب ھم دى الش ة ل القراءة والكتاب ب

يم  المستخدمان في قياس التقدم المحرز نحو ھدف تحقيق تعم
  التعليم االبتدائي.  

  
  معدالت االلتحاق الصافية  -1

  
ة، تعھدت   ة لأللفي وفقاً إلطار عمل األھداف اإلنمائي

ام  ول ع دائي بحل يم االبت يم التعل ق تعم دان بتحقي .  2015البل
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واً  ة نم دان العربي ل البل تثناء أق ة، باس دان العربي ، ومعظم البل
ي   .الھدف سائرة في االتجاه الصحيح لتحقيق ھذا ه ف غير ان

دائي  التعليم االبت اق ب افية لاللتح دالت الص ين أن المع ح
ى  8ارتفعت بمقدار  ين  82نقاط مئوية لتصل إل ة ب ي المائ ف

ة 2002و 1990عامي  ة العربي ى المنطق ، ال يزال يتعين عل
 .)22(تحقيق تعميم التعليم االبتدائي

  
  .معدالت التقدم من منطقة فرعية إلى أخرى وتختلف 

ث ارتفع رب حي دان المغ ي بل ادات ف م الزي ت أھ  تولوحظ
دار  ةمعدالت االلتحاق الصافي نقطة  13بالتعليم االبتدائي بمق

امي  ين ع ة ب ت  2002و 1990مئوي ة.   93.5فبلغ ي المائ ف
ا،  رة ذاتھ الل الفت لتوخ درھا  حص ادة ق    8زي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  معدالت اإلكمال  -2
  

د   اظ  يع ى االحتف ي عل ام التعليم درة النظ دى ق م
دم  ى التق داً آخر عل راً جي دارس مؤش بالطالب الملتحقين بالم
ر  ي كثي دائي.  وف يم االبت يم التعل ق تعم و تحقي رز نح   المح
يم  ي التعل اء ف من البلدان النامية يالحظ انخفاض معدالت البق

ذ  بة التالمي دائي، أي نس ذين االبت ن ال ة م ون الدراس يكمل
ا حتى الصف األول  دد من األسباب منھ الصف الخامس، لع

رغم ذي ي ة ال اليف الدراس اع تك يم، وارتف ة التعل   رداءة نوعي

                                                                    
معھد اليونسكو لإلحصاء،  بيانات )  استندت الحسابات إلى22(

 .http://www.uis.unesco.orgيمكن اإلطالع عليھا في الموقع التالي: 

اون الخليجي حيث  دان مجلس التع ة بل ي منطق نقاط مئوية ف
افية  اق الص دالت االلتح ت مع ة: وزادت  91.6بلغ ي المائ ف

دار معدالت االلتحاق الصافية بم ة  4ق ي منطق ة ف اط مئوي نق
ام  93.2المشرق فبلغت  ة ع .  وأحرز أيضاً 2002في المائ

ث زادت  واً، حي ة نم دان العربي ل البل ي أق وس ف دم ملم تق
دار  نقطة  11معدالت االلتحاق الصافية بالتعليم االبتدائي بمق

غ  ة لتبل ام  51مئوي ي ع ة ف ي المائ ر ال 2002ف م (انظ رس
ى على أما ).  5 البياني ارة إل المستوى القطري، فتجدر اإلش

ام  ذ ع ه من ا 1990أن رب وموريتاني ن المغ ل م ق ك ، حق
بتھا  ادة نس ي معدالت االلتحاق  30والكويت زي ة ف ي المائ ف

  الصافية بالتعليم االبتدائي.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ي  الطالب على التسرب للبحث عن عمل أو مساعدة األھل ف
ام ب ال المنالقي ي األعم اء ف اض البق اھم انخف ة. ويس زلي

اح للطالب فرصة  ة، إذ ال تت المدارس دائماً في ازدياد األمي
  تطوير مھارات القراءة والكتابة األساسية.ل

  
ات   وفر بيان ة التي تت اوفي معظم البلدان العربي ، عنھ

ى  د عل ا يزي تطيع م ال  90يس ن األطف ة م ي المائ   ف
ى الصف الخامس الملتحقين بالمدارس مواصلة دراستھم  حت

اني  .  )23()6على األقل من التعليم االبتدائي (انظر الرسم البي
ام  ال 2002وفي ع ة  95، تجاوزت معدالت اإلكم ي المائ ف

ر.   ان ومص ر وعم ونس والجزائ رين وت ي األردن والبح ف
                                                                    

ات المتعل)  ا23( تمدت البيان ال (مة بقس دل اإلكم ر ع ) 7المؤش
 عدة بيانات معھد اليونسكو لإلحصاء.من قا

  2002/2003و 1990/1991االبتدائي، التعليم الصافية ب االلتحاقمعدالت   -5 الرسم البياني
  (بالنسب المئوية)         
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اط  10بأكثر من  تويالحظ أيضاً أن معدالت اإلكمال زاد نق
امي  ين ع ة ب لٍ  2002و 1990مئوي ي ك    ف

ة  ة العربي ونس والمملك دة وت ة المتح ارات العربي ن اإلم م
ك  ذ ذل ت من دالت انخفض ك المع ر أن تل عودية.  غي   الس

ن  ا، م ي موريتاني ين ف ى  75الح ة،  60إل ي المائ   ف

  وبدرجة أقل في الجمھورية العربية السورية، حيث انخفض 
ن  اء م دل البق ى  96مع امي  91إل ين ع ة ب ي المائ   ف

  .2002و 1990
  

  
  2015بحلول عام ضمان إكمال األطفال في المنطقة العربية تعليمھم االبتدائي   -6الرسم البياني 

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ع:  :المصدر ا في الموق د اليونسكو لإلحصاء، يمكن اإلطالع عليھ ات مستمدة من معھ تناداً إلى بيان ديرات اإلسكوا، اس  http://www.uis.unesco.orgتق
  اإلحصاءات االجتماعية لإلسكوا. ومجموعات بيانات

  
  اإللمام بالقراءة والكتابة لدى الشباب  -3

  
ر   ة ومشكلة الفق ھناك ترابط ال ينفك بين مشكلة األمي
مع البطالة حلقة مفرغة من الضعف  انتخلقلذين ال ،والجوع

ان.  و ى ال ريب أن والحرم ى القضاء عل ة إل ود الرامي الجھ
ه  الفقر ستذھب سدى إن لم تبذل ي الوقت ذات ادة ف ود لزي جھ

ة  اإللمام بالقراءة والكتابة.  ومن حيث الفقر البشري والرعاي
ةاألمية عيق االجتماعية، ت ة  تلبي ية اليومي االحتياجات األساس

دة في ف  مثل الغذاء والرعاية الصحية وحتى السكن. دان ع بل
الم،  اء الع تى أنح ي ش ة ف   نامي

ى اتضح أن ارتفاع معدالت اإللمام ب القراءة والكتابة يؤدي إل
ة  ين الحال ى تحس ال وإل ات األطف دالت وفي اض مع انخف
ارات  ى مھ رون إل ذين يفتق ون ال الصحية.  واألشخاص األمي
ام  تطيعون إتم ذين ال يس ية أو ال ة األساس راءة والكتاب الق

م قد يضطرون إلى دراستھم  العمل كعمال غير مھرة وتجعلھ
حين للو ة مرش اجيتھم المنخفض ر إنت ة األج ائف المنخفض ظ

  وللبطالة.
  

رة   الل الفت دالت 2002-1990وخ ت مع ، ارتفع
ة  ة العمري -15اإللمام بالقراءة والكتابة لدى الشباب (من الفئ

ة 76.3إلى  63.9) في المنطقة العربية من 24 .  )24(في المائ
اون الخليجي احتلت و دان مجلس التع ى مالبل ة األول ي رتب ف

دان المشرق  94دره ھذا المجال، بمعدل ق ا بل في المائة، تليھ
بابلمعدل بوالمغرب  دى الش ة ل دره إللمام بالقراءة والكتاب  ق

والي 73.6و 83.2 ى الت ة عل ي المائ ا .  )25(ف ل أم ي أق ف
واً،  ة نم دان العربي ر فالبل باب غي ر من ثلث الش زال أكث ال ي

 .)26()7قادرين على القراءة أو الكتابة (انظر الرسم البياني 

                                                                    
 امعھد اليونسكو لإلحصاء.  يمكن اإلطالع عليھيانات )  ب24(

 .//:www.uis.unesco.orghttpفي الموقع: 

 .لمرجع نفسه)  ا25(

 )  المرجع نفسه.26(
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  2002و 1990معدالت اإللمام بالقراءة والكتابة لدى الشباب في المنطقة العربية،   -7الرسم البياني 
  (بالنسب المئوية)

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .esco.orghttp://www.uis.unفي الموقع:  امعھد اليونسكو لإلحصاء، يمكن اإلطالع عليھ : بياناتالمصدر
  

  .بإيجاز مشروعاً ابتكارياً يھدف إلى الحد من األمية في الدول العربية 2يستعرض اإلطار  
  

  برنامج يونيليت  -2اإلطار 
  

أعلن مكتب اليونسكو اإلقليمي للتربية في  ،1998المؤتمر اإلقليمي العربي بشأن التعليم العالي المعقود في آذار/مارس أثناء  
بيروت إطالق مشروع يونيليت الرامي إلى إشراك طالب الجامعات في أنشطة محو األمية.  وھذا المشروع القائم على الدول العربية ب

مفھوم "ليعلم كل واحد أمياً" يدعو إلى أن يحاول كل طالب جامعي إخراج شخص واحد على األقل من األمية في العام.  ويؤمل أن 
  ء على أمية أربعة أشخاص على األقل.يكون الطالب عند تخرجه قد ساھم في القضا

  
ي   ل إحدى الطرق الت ة ويمث الي في مكافحة األمي يم الع وھذا المشروع محاولة لتنسيق جھود برامج محو األمية ومؤسسات التعل

ي، يت ع المحل ة والمجتم ين الجامع ة المجتمع.  ومن خالل إنشاء شراكة ب يح مشروع يمكن بھا للتعليم العالي أن يصبح شريكا في تنمي
ة وفير خدمات تعليمي د وت ال البشري للبل ر  يونيليت للجامعات توسيع نطاق التزامھا بتربية رأس الم يم (غي تويات التعل ى مختلف مس عل

  التقليدي).
  

ان.  ة السورية والسودان ولبن ة العربي ً و  وقد تم تنفيذ ھذا المشروع الرائد المنخفض التكاليف في األردن والجمھوري  يجري أيضا
  تنفيذه في جامعات في مصر والمغرب وموريتانيا واليمن.

_________________ 

  مكتب اليونسكو اإلقليمي للتربية في الدول العربية، بيروت.مستمدة من معلومات  :المصدر
  

  تعزيز المساواة بين الجنسين :3الھدف   -جيم
  وتمكين المرأة

  
بية منذ رغم التقدم الھام الذي شھده وضع المرأة العر 

ام  ذه  1990ع رن ھ م تقت يم، فل حة والتعل الي الص ي مج ف
دان  ل والمي ال العم ي مج ة ف ازات مماثل ب بإنج المكاس

ي  رأة ف ة الم ع أن حص ي.  والواق وة العالالسياس  ةملاق
ة  ي المنطق ية ف ة والسياس اة العام ي الحي اركة ف   والمش

الم.   ي الع ص ف ى الحص ين أدن ن ب ي م ة ھ   العربي
ؤ ع أن ي ق وُيتوق يم وتحقي تويات التعل ين مس   دي تحس

ى  يم إل ال التعل ي مج ل ف رأة والرج ين الم اواة ب ادةالمس  زي
ا  ربح، فضالً عن تمكينھ تج م فرص حصولھا على عمل من

ي  رة وف ل األس رار داخ نع الق ي ص ر ف دور أكب ام ب   للقي
  الحياة العامة.

  
  التفاوت بين الجنسين في اإللمام بالقراءة والكتابة  -1

  
ى   القراءة عل ام ب دالت اإللم اع مع ن ارتف رغم م ال

ة  القراءة والكتاب رأة ب ام الم دالت إلم زال مع ة، ال ت والكتاب
امي  ين ع ل.  فب دالت الرج ن مع ى م ة وأدن  1990منخفض

رأة 2002و دى الم ة ل القراءة والكتاب ام ب دل اإللم ع مع ، ارتف
ن  ة م ى  35العربي ة إل ي المائ ين  49.6ف ي ح ة، ف ي المائ ف

ي من ارتفع ال بة للرجل العرب ل بالنس دل المقاب ي  63.5مع ف
ى  ة إل ام  72المائ ي ع ة.  وف ي المائ ذا 2002ف م ھ ، ورغ

ان  دم، ك د  44التق ي تزي ات (الالت اء البالغ ن النس ون م ملي

بلدان مجلس التعاون   بلدان المغرب  بلدان المشرق
  الخليجي

  المنطقة العربية  أقل البلدان العربية نمواً
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ات  15أعمارھن عن  سنة)، أي ما يناھز نصف النساء البالغ
ار ق في المنطقة العربية، ال يستطعن القراءة أو الكتابة.  والف

دى  ة ل القراءة والكتاب ام ب دالت اإللم ي مع ين ف ين الجنس ب
الغين  دالت الب ي مع ه ف ر من باب أكب اك أن  إذالش  8.5ھن

ة ( مليون امرأة ة العمري -15من بين إجمالي األميين في الفئ
 .)27(مليون 13سنة) في المنطقة البالغ عددھم  24
  

  سد الفجوة بين الجنسين في التعليم  -2
  

عتويات االلتحاق المدرسي تما انفكت مس  بة  رتف بالنس
ام  ذ ع ات من ين والبن امي 1990للبن ين ع  1990.  وب

تويات 2002و ة مس ى كاف ين عل افؤ الجنس ع مؤشر تك ، ارتف
ن  يم: م ى  0.79التعل ن  0.90إل دائي؛ وم يم االبت ي التعل ف

انوي؛ ومن  0.91إلى  0.76 يم الث ى  0.60في التعل  0.85إل
 .)28(في التعليم الجامعي

  
  التعليم االبتدائي (أ)

  
ادات   ت الزي ي، لوحظ توى دون اإلقليم ى المس عل

يم  بة للتعل ين بالنس ين الجنس افؤ ب ر التك ي مؤش ة ف التالي
امي  ين ع دائي ب ن 2002و 1990االبت ى  0.86: م  0.92إل
ن  رق؛ وم ي المش ى  0.82ف ن  0.92إل رب؛ وم ي المغ ف

ى  0.89 ي 0.97إل اون الخليج س التع دان مجل ي بل ن ف ؛ وم
 .)29(في أقل البلدان العربية نموا 0.78إلى  0.54

  
  التعليم الثانوي (ب)

  
انوي   تتضاءل الفروق بين الجنسين على المستوى الث

ي  د ف اه المتزاي زدوج لالتج أثير الم ة للت يم, نتيج ن التعل م
رب  دل التس اع مع ات وارتف يم البن ى تعل ي إل ع العرب المجتم

اكراً، خصوصاً بالنسبة للبنين، الذين يلتحقو ن بسوق العمل ب
ام  ي ع رة.  وف ر الفقي ن األس ك م ع، 2002أولئ ر  ارتف مؤش

انوي يم الث ال التعل ي مج ين ف افؤ الجنس ى تك ي  0.92 إل ف
ان  د أن ك رق، بع ام  0.77المش رة 1990ع الل الفت .  وخ

ي  البناتذاتھا، ارتفعت نسبة  انوي ف يم الث إلى البنين في التعل
ن  رب م دان المغ ى  0.79بل بة 1.01إل ت النس ا ارتفع ، بينم

ن  ي م اون الخليج س التع دان مجل ي بل ة ف ى  0.85المقابل إل
يم 0.94 ال التعل ي مج ين ف ين الجنس افؤ ب ر التك ا مؤش .  أم

                                                                    
كوا، 27( ة الت)  اإلس ي عملي ة ف رأة العربي ع الم ة: موق   نمي

اعي وع االجتم اس الن ى أس ائي عل ل إحص و تحلي  2004، حزيران/يوني
ي  ا ف الع عليھ ن اإلط اء، يمك كو لإلحص د اليونس ات معھ د بيان وقواع

 .http:/www.uis.unesco.orgالموقع: 

يمكن اإلطالع   )  قواعد بيانات معھد اليونسكو لإلحصاء.28(
 .http:/www.uis.unesco.org الموقع: عليھا في

 )  المرجع نفسه.29(

ة دان العربي وا الثانوي في أقل البل ى نم ع إل د ارتف ، 0.62، فق
  .)30(1990عام  0.51 يبلغ بعد أن كان

 
  التعليم الجامعي (ج)

  
دل مستوى في مجال   اوز مع م يتج التعليم الجامعي، ل

التحاق اإلناث نظيره للذكور إال في منطقة فرعية واحدة ھي 
ين  افؤ ب ر التك غ مؤش ي، إذ بل اون الخليج س التع ة مجل منطق

ين  ات  )31(1.63الجنس ى ممارس اً إل ك جزئي ود ذل ويع
يم  ي التعل ارج لتلق ى الخ ذكور إل ال ال ة تفضل إرس اجتماعي

التعليم تالمحالعالي.  ومن  اث ب مل أيضاً أن يكون التحاق اإلن
العالي نشاطاً يلجأن إليه كخيار ثان، نظراً لقلة فرص العمل 
تغلن  ي يش اء الالت ف إزاء النس   أو المواق

  خارج البيت.
  

دم،   الي للتق دل الح ى المع دان عل ت البل وإذا حافظ
فستنجح المنطقة العربية في تحقيق المساواة بين الجنسين في 

 8(الرسوم البيانية  2015ميع مستويات التعليم بحلول عام ج
اواة 10و 9و د" للمس ر "جي ذكر أن مؤش در بال ه يج ).  إال أن

رورة  ّين بالض يم ال يب تويات التعل ي مس ين ف ين الجنس ب
ة  الي نوعي ين وبالت ال الجنس ة لك اق الحقيقي دالت االلتح مع

ى ت ود عل وارد والجھ ز الم ن تركي د م يم.  وال ب ين التعل حس
ا  ي يحصل عليھ ارات الت ة والمھ نوعية التعليم لجعل المعرف

ع م ابق م اتالخريجون تتط ك  تطلب ي ذل ا ف ل، بم سوق العم
دريب  االت والت ات واالتص ا المعلوم ي تكنولوجي دريب ف الت
دان  ل البل ود أق وارد والجھ تھدف الم ي أن تس ي.  وينبغ التقن

يم، العربية نموا، حيث تسود أدنى معدالت االلتحاق  ي التعل ف
ل  وكذلك المجتمعات الريفية والمعتمدة على الزراعة حيث تق
ات  فرص الحصول على التعليم، مع إيالء عناية خاصة للفتي

  والنساء.
  

                                                                    
 )  المرجع نفسه.30(

 )  المرجع نفسه.31(
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  في المنطقة العربية بتدائيالقضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليم اال  -8الرسم البياني 
  على أبعد تقدير 2015بحلول عام ا يفضل، ووھو م 2005بحلول عام                   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ،القضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليم الثانوي في المنطقة العربية  -9 الرسم البياني
  على أبعد تقدير 2015وھو ما يفضل، وبحلول عام  2005بحلول عام                   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الجامعيضاء على التفاوت بين الجنسين في مستوى التعليم الق  -10الرسم البياني 
  على أبعد تقدير 2015 بحلول عام، في المنطقة العربية                     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .esco.orghttp://www.uis.un: يمكن اإلطالع عليھا في ، إلى بيانات مستمدة من معھد اليونسكو لإلحصاء استناداً  ،: تقديرات اإلسكواالمصدر

  .1999/2000أي  ،تشير إلى آخر سنة متوفرة : البيانات المتعلقة بمؤشر التكافؤ بين الجنسين في أقل البلدان العربية نمواً مالحظة
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  المرأة في القوة العاملة  -3
  

ة   ي المنطق رأة ف ادي للم اط االقتص دل النش د مع يع
، من 2000في المائة تقريباً عام  29العربية، الذي كان يبلغ 
دة عوامل  عزى.  وي)32(أدنى المعدالت في العالم ى ع ك إل ذل

تيعابية  ة االس عف الطاق ادي، وض و االقتص طء النم ا ب منھ
لسوق العمل، واألطر القانونية، والنظم االجتماعية والثقافية.  
ي  ى ف رأة أعل وعلى العموم فإن معدل النشاط االقتصادي للم

واً  ا حيث تش ،أقل البلدان العربية نم اً مھم كل الزراعة قطاع
د دل  يشتغل فيه عدد كبير من النساء.  وق دل ال ي اع مع ارتف

ين االقتصادي علىالنشاط االقتصادي  ر من التمك  درجة أكب
ه، فحسب ل إن ى حاجة  ب ر أو إل ر أكب ى فق د يشير أيضاً إل ق

  .)33(األسرة إلى دخلين
  

دان   ي البل دالت النشاط االقتصادي ف وتسود أدنى مع
ة المرت ناعية القائم طة الص ر األنش ث ال تعتب دخل حي ة ال فع

ر من  فقد ،ومع ذلكعلى النفط عمالً مالئماً للمرأة.   كان أكث
ارات  15ثلث النساء الالتي تزيد أعمارھن عن  ي اإلم سنة ف

ي  زاولن نشاطاً اقتصادياً ف العربية المتحدة وقطر والكويت ي
ً ويعزى ھذا المعدل ا.  )34(2002-1995الفترة  بيا ع نس  لمرتف

ك  ي تل اجرات ف امالت المھ ن الع ر م دد كبي ود ع ى وج إل
 .البلدان

  
ا   ي المشرق أم رأة ف اط االقتصادي للم دالت النش مع

رب  دان المغ ي وبل ادّي فھ ون اقتص راً لك بياً نظ ة نس مرتفع
فة  دمات بص و الخ وجھين نح رعيتين م ين الف اتين المنطقت ھ

 ً بياً  رئيسية ونسبة النساء النشطات اقتصاديا مرتفعة للغاية نس
ت  رب إذ بلغ ان والمغ ي لبن ا  27ف ل منھم ي ك ة ف ي المائ ف

رة  ة، )35(2002-1995خالل الفت دان المنطق ة بل ي كاف .  وف
ل  ال، أق ديھن أطف كانت النساء المتزوجات، وخاصة الالتي ل
ة  نشاطاً في القوة العاملة.  وھذا اتجاه تدعمه المواقف التقليدي

ة  ق أھمي ي تعل ة خاالت ة ص ة واإلنجابي ى األدوار المنزلي عل
  للمرأة وتعتبر الرجل المعيل الرئيسي لألسرة.

 
  فرص حصول المرأة على عمل مأجور  -4

  

                                                                    
كوا،   )32( ة اإلس ي عملي ة ف رأة العربي ع الم   موق

اعي وع االجتم اس الن ى أس ائي عل ل إحص ة: تحلي  التنمي

(E/ESCWA/SDD/2004/Booklet.1) 12، ص.  

  .12المرجع نفسه، ص   )33(

)34(  Population Reference Bureau, Women of Our 
World 2005 and United Nations Population Fund (UNFPA), 
Country Profiles for Population and Reproductive Health: 
Policy Developments and Indicators 2003, UNFPA, 2003.       

  المرجع نفسه.  )35(

ة   ن حص ل م أجور أق ل الم ي العم رأة ف ة الم حص
ام  ي ع ل.  وف ل 2001الرج ي العم رأة ف ة الم ت حص ، كان

ين  راوح ب ة تت ة العربي ي المنطق أجور ف  7غير الزراعي الم
ي المغرب 27المائة في اليمن وفي  ى )36(في المائة ف .  وحت

ر  رص أكث رأة ف ا للم وفر فيھ ي تت دان الت ي البل   ف
ائداً،  دي للعمل س يم التقلي للعمل المدفوع األجر ال يزال التقس
حة  ات الص ي قطاع ل ف رص عم رأة ف د الم ا تج اً م إذ غالب
ادية  اركة اقتص جيع مش ي تش دمات.  وال ينبغ يم والخ والتعل

ي ظروف فحسب برأك رأة ف ، بل ينبغي أيضاً ضمان حق الم
ك تساوي األجر عن العمل الواحد.   ي ذل ا ف ة، بم عمل الئق

كو ع ذل ير ،م ى أن  تش ة إل ة بالمنطق اءات الخاص اإلحص
دان  ي البل دخل وفرص العمل ف ي ال ين الجنسين ف اوت ب التف
اطق  ي من ال ف و الح ا ھ ة كم ة العمري أثر بالفئ ة ال يت العربي

  أخرى.
  

  التمثيل في صنع القرارات على المستوى الوطني  -5
  

ة  ال  رأة العربي ية للم اركة السياس توى المش زال مس ي
ايو  ي أيار/م الم.  وف ي الع تويات ف ى المس ن أدن ، 2005م

ة  ات الوطني ي البرلمان د ف ن المقاع رأة م ة الم ت حص   كان
اير  4في المائة، مقابل  8بلغ ت انون الثاني/ين ي ك ة ف في المائ

ام 1997 ي ع ع 2005.  وف ي المشرق تتمت رأة ف ، كانت الم
اني إذ بلغت حصتھا كبر بأ ل برلم ا  10تمثي ة، تليھ ي المائ ف

دره  دل ق واً بمع ة نم دان العربي  6و 8بلدان المغرب وأقل البل
اون  س التع دان مجل ي بل ا ف والي.  أم ى الت ة، عل ي المائ ف

ان  ي البرلم ة إال ف رأة ممثل ن الم م تك ي، فل وطني الخليج ال
ة  ذه المنطق بة لھ ط بالنس ون المتوس ذلك يك ان، وب   لعم

.  وفي الجانب اإليجابي، ُعينت أول )37(في المائة 2الفرعية 
ام  ي ع دة ف ة المتح ارات العربي اريخ اإلم ي ت رة ف رأة وزي ام

اة 2004 ن الحي تبعدة م ة مس رأة الكويتي د الم م تع ا ل .  كم
ام  رأة و 2005السياسية إذ ُمنحت حق التصويت ع ُعيِّنت ام

  واحدة في منصب وزير.
  

                                                                    
كوا،   )36( ة اإلس ي عملي ة ف رأة العربي ع الم   موق

ا ل إحص ة: تحلي اعيالتنمي وع االجتم اس الن ى أس  ئي عل
(E/ESCWA/SDD/2004/Booklet.1) 13، ص.  

ات   )37( دة بيان ن قاع تمدة م ات مس ى بيان ابات إل تند الحس تس

االتحاد البرلماني الدولي، "المرأة في البرلمانات الوطنية"، بالنسبة آلخر 
ر  وفرة، انظ نة مت ام .  //:orgwww.ipuhttp.س بة لع م 1997وبالنس ، ل

ان  ة السعودية والصومال وعم ة العربي تقدم أي بيانات للبحرين والمملك

ة  د البرلماني ي المقاع رأة ف ة الم رف حص م تع ا.  ول ر وموريتاني وقط

ام  بة لع ة.  وبالنس ة الليبي ة العربي راق والجماھيري بة للع م 2005بالنس ، ل
بة  للصومال  ات بالنس ة بيان دم أي ة.  تق ة الليبي ة العربي وقطر والجماھيري

دول  م في ال امج إدارة الحك ة بفلسطين من برن واستمدت البيانات المتعلق
ه في  ائي، يمكن اإلطالع علي م المتحدة اإلنم العربية التابع لبرنامج األم

  .http://www.pogar.orgالموقع: 
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يالً    ة تمث رأة ممثل ا أن الم ئيالً  وبم زاب  ض ي األح ف
ال ات العم ية ونقاب رأة  ،السياس ين الم زال تمك ال ي   ف
وداً  ب جھ ة يتطل ي المنطق رة.  ف ين  كبي ع أن التمك والواق

السياسي للمرأة يجب أن يتجاوز التعيين الرمزي في منصب 
ة ا ن الناحي م م ر مالئ يةغي ؤوليات  ،لسياس ى مس لينطوي عل

ع  رار ووض نع الق ال ص ي مج ة ف   فعلي

وتي  السياسات.  ر وجيب ونس والجزائ ي األردن وت ويجري ف
ة  والمغرب والسودان والعراق وفلسطين اليب مختلف ذ أس تنفي

ة  ي مناصب وزاري ية ف ات سياس نظم الحصص و/أو تعيين ل
ي األ ة ف اركة بفعالي ى المش رأة عل درة الم ز ق طة لتعزي نش

  .السياسية

  

  متصلة بالنوع االجتماعي في المنطقة العربيةالمؤشرات ال  -3اإلطار 
  

رال تعربما   ة ب ة لأللفي ة عن مؤشرات األھداف اإلنمائي عالو لوحدھا بدق ة  اق رأة في المنطق ا الم ي تحتلھ المراكز الت ق ب ا يتعل فيم
ةالعرب ا  إذ، ي ورات أنھ ل التص ة مث ب النوعي ح الجوان دم  فوالمواقال توض ديم ع ي ت ة الت ل االجتماعي ين والھياك ة بالجنس  المتعلق

  المساواة بين الجنسين وتضفي عليھا صبغة مؤسسية.
  

وجه التعقيد التي ينطوي عليھا تكافؤ الجنسين.  أكثر دقة ألتقييم  إجراء والبيانات الموزعة حسب النوع االجتماعي مھمة للغاية في 
ين الجنسين في متوسط ساد تصنيف وف 2002في عام و ق مؤشر التنمية البشرية المرتبط بالنوع االجتماعي يقيس أوجه عدم المساواة ب

ه  داً  140العمر المتوقع واإللمام بالقراءة والكتابة وااللتحاق المدرسي والدخل شمل في حين ـ  يوجدو  .بل ة ال دان العربي ين البل تي ال 15ب
انبلدان فقط،  ةالتصنيف أربع شملھا ھذا  ى  ،ھي البحرين وعمان والكويت ولبن زة بتحقيق نسبة صنفت في المجموعة األول  50المتمي
  في المائة.

  
ا  إلى استناداً  تصنيفات تتوفركانت  2002وفي عام   مقياس تمكين المرأة، الذي يقيس عدم المساواة في المشاركة االقتصادية وم

ـ  ،، والسيطرة على الموارد االقتصاديةوضع السياساتبھا من  رتبطييتصل بھا من صنع القرار، والمشاركة السياسية وما   78بالنسبة ل
يمن.  و ة السعودية ومصر وال ة العربي نفت بلداً، منھا أربعة بلدان عربية فقط، ھي البحرين والمملك ة في ُص دول العربي ع ال ضمن جمي

ات ر المجموع بة للمنآخ رأة بالنس ين الم اس تمك ات مقي ة بيان م قل ي.  ورغ رين الت ظ أن البح ة، يالح ت طق ازة  حقق بة ممت  نس
ذي  صنيفبالتحاق اإلناث بالمدارس، لديھا تفيما يتعلق  66بلغت  لمؤشر تكافؤ الجنسين رأة، الشيء ال ين الم اس تمك اً لمقي نخفض وفق م

  القوة العاملة أو المشاركة السياسية.يعني أن مكاسب تكافؤ الجنسين في اإللمام بالقراءة والكتابة لم تترجم إلى تمكين أكبر للمرأة في 
  

________________  

در ائي: المص دة اإلنم م المتح امج األم ام ،برن رية لع ة البش ر التنمي راتعقا ،2004 تقري ات المؤش ي ،دة بيان ا ف الع عليھ ن اإلط : يمك
http://hdr.undp.org/statistics/.  

  
  تخفيض معدل وفيات األطفال :4الھدف   -دال

  
زاً   يتطلب تركي ة س ة لأللفي داف اإلنمائي وغ األھ "بل

وقھم" راف بحق ال واالعت ى األطف ر عل ع أن )38(أكب .  وم
ين  ات ب دالت الوفي الھدف الرابع يركز فقط على تخفيض مع
داف  ق األھ ي تحقي اق ف إن اإلخف ة، ف ال دون الخامس األطف

ال اإلنمائية لأللف بة لألطف ة بالنس ه عواقب وخيم ة ستكون ل ي
واً حيث يسود  في المنطقة العربية، خاصة في أقل البلدان نم
ا  ا فيھ ة، بم راض المعدي لحة واألم ات المس ر والنزاع الفق

 فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز.
  

وال شك أن اإلخفاق في تحقيق تعميم التعليم االبتدائي  
ي ين ف ين الجنس افؤ ب لب  والتك يم سيس تويات التعل ع مس جمي

ل. تقبل أفض اح لمس ال المفت ود   األطف ذل جھ م تب وإذا ل
دان  ي البل اً ف ات، خصوص ات األمھ دل وفي يض مع لتخف
العربية التي تعاني من التخلف والنزاعات بشكل مزمن، فإن 

                                                                    
يف)،   )38( ة (اليونيس دة للطفول م المتح ة األم ع منظم وض
ال الم  األطف ي الع ددة2005ف ة المھ يف، : الطفول ورك، اليونيس ، (نيوي

  .7)، ص 2004

ا. ع   الطفل في تلك البلدان سيحرم من حب األم ورعايتھ وم
ات  د أي بيان ه ال توج ات أوال -أن ن البيان ل م د إال قلي  - يوج

روس نقص المناعة  وا بسبب في عن عدد األطفال الذين تيتم
ة  ديرات الحالي إن التق ة، ف ة العربي ي المنطق رية/اإليدز ف البش

ار. ي االنتش ذ ف رض آخ ذا الم ى أن ھ ير إل م   تش وإذا ل
د  اة مزي ى وف ه سيؤدي إل اره فإن ع انتش ود لمن تضاعف الجھ

نھم أمھ ال من األشخاص م ات ومدرسون وممرضون وأطف
الطبع. اه   ب ى مصادر المي رص الوصول إل ين ف د تحس ويع

اء  بة لبق ة بالنس الغ األھمي راً ب ق الصحية أم المأمونة والمراف
  .)39(الطفل وصحته، خاصة في المناطق الريفية

                                                                    
  المرجع نفسه.  )39(
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  فقر األطفال  -4اإلطار 
  

اة ل  ة.  ومراع رق مختلف ر بط ن الفق الغون م ال والب اني األطف اوز يع ر أن تتج ن الفق د م ة للح تراتيجيات الفعال د لالس ال ب ذا، ف ھ
ر  أثير الفق الج ت امالً يع اً متك د نھج رة، وتعتم دى األس تھالك ل دخل واالس تويات ال اض مس ى انخف ة عل ر القائم ة للفق  التصورات التقليدي

ا أصدرته عام  على النمو العقلي والجسدي والعاطفي والروحي للطفل.  وقد قدمت اليونيسيف التعريف ر لھ التالي لفقر األطفال في تقري
2005:  

  
و  اء والنم ا للبق اج إليھ ة التي يحت ة والعاطفي ة والروحي وارد المادي "الطفل الذي يعيش في الفقر يعاني الحرمان من الم

ع والتقدم مما يجعله غير قادر على التمتع بحقوقه وتحقيق طاقاته وإمكاناته والمشاركة كعضو كامل في الم جتمع يتمت
  فيه بالمساواة".

  
ال   وفي الوقت الراھن، ال توجد أي قياسات للدخل أو مؤشرات مركبة للتنمية تحدد الفقر لدى األطفال، سواء من حيث عدد األطف

اه والمر ى المي ة الحصول عل ك إمكاني ا في ذل ة، بم اء؛ والصحة والتغذي م في البق ر أو المحرومين من حقھ ي الفق ذين يعيشون ف ق ال اف
أوى  ك الم ا في ذل ة، بم ون ووسائل اإلعالم األخرى؛ والحماي و والتلفزي ى الرادي ا في ذلك الوصول إل الصحية؛ والتعليم واإلعالم، بم

  والمشاركة.
________________ 

  .18)، ص 2004، (نيويورك، اليونيسيف، : الطفولة المھددة2005وضع األطفال في العالم اليونيسيف،  :المصدر

  
  وفيات األطفال دون سن الخامسة  -1

  
امي  ين ع ات 2003و 1990ب دل وفي ض مع ، انخف

ن  ة م ة العربي ي المنطق ة ف ن الخامس ال دون س  91األطف
ى ل  70إل اة لك اء. 1 000وف د األحي ن الموالي ف   م وتختل

ة  دان المنطق ين بل ديداً ب اً ش ال اختالف ات األطف دالت وفي مع
ة  ات اإلقليمي اً للتباين ة، وفق تقرار العربي دم االس ث ع ن حي م

ة االقتصادية. اين   السياسي والتنمي ذا التب ل ھ ع أن مث والواق
ة أخرى  الكبير بالنسبة لوفيات األطفال ال يوجد في أي منطق

الم. ن الع ات و/أو   م بء النزاع وء بع ي تن دان الت ي البل فف
ومال  ودان والص وتي والس زمن، أي جيب ة الم ضعف التنمي

ال والعراق وموريتانيا وال ات األطف اھز معدالت وفي يمن، تن
ة  ن الخامس ك،  100دون س الف ذل ى خ ا.  وعل أو تفوقھ

ي  ة ف ن الخامس ال دون س ات األطف دالت وفي ر مع تعتب
ة  ة العربي رين والجماھيري دة والبح ة المتح ارات العربي اإلم
الليبية والجمھورية العربية السورية وعمان وقطر والكويت 

را دالت، إذ تت ى المع ن أدن   وح م
ارات  1 000وفيات لكل  8بين  ي اإلم من المواليد األحياء ف

  في الجمھورية العربية السورية. 18العربية المتحدة  و
  

  بلدان المشرق  (أ)
  

امي   ين ع دالت 2003و 1990ب ت مع ، انخفض
ي المشرق من  اة  78وفيات األطفال دون سن الخامسة ف وف

ل  ى  1 000لك اء إل د األحي ن الموالي تثناء .  وبا56م س
يض  ي تخف ل ف رق بالفع دان المش ع بل ت جمي راق، نجح الع
ى  بيلھا إل معدالت وفيات األطفال بمقدار الثلثين أو ھي في س

ب. تقبل القري ي المس دف ف ذا الھ وغ ھ دالت   بل وزادت مع
ة  راق مقارن ي الع عف ف ن الض أكثر م ال ب ات األطف وفي
والي  ائدة ح ت س ي كان ة الت تويات المنخفض   بالمس

الم من 1990عام  ؤخرة دول الع ي م .  وربما يأتي العراق ف
 .)40(حيث تخفيض وفيات األطفال

  
  بلدان المغرب  (ب)

  
دان   ي بل ال ف ات األطف ي وفي ر ف حصل انخفاض كبي

ال دون  ات األطف دالت وفي ت مع ث انخفض رب، حي   المغ
ام  ذ ع ى بلغت  1990سن الخامسة بأكثر من النصف من حت

ة .  وفي تونس والمغ2003عام  37 رب والجماھيرية العربي
ام  ذ ع أكثر من النصف من الليبية، انخفضت تلك المعدالت ب

1990)41(. 
  

  بلدان مجلس التعاون الخليجي  (ج)
  

اون   س التع دان مجل ي بل ال ف ات األطف دالت وفي مع
ى  ام  23الخليجي ھي األدنى، إذ انخفضت إل د 2003ع ، بع

غ  ت تبل ام  39أن كان د)42(1990ع ن بل ل م ي ك ان .  وف
ال  ات األطف اون الخليجي انخفضت معدالت وفي مجلس التع

ـ  الل ال ث خ ن الثل أكثر م ة ب ن الخامس نة  15دون س س
ث   الماضية. ان حي ي ُعم داً ف ريعاً ج دم س دل التق ان مع وك

أكثر  ة ب ن الخامس ال دون س ات األطف دل وفي ض مع   انخف
 .)43(في المائة خالل الفترة ذاتھا 60من 
  بية نمواً أقل البلدان العر  (د)
  

                                                                    
  المرجع نفسه.  )40(

  المرجع نفسه.  )41(

  المرجع نفسه.  )42(

  المرجع نفسه.  )43(
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ل معدالت   واً وحدھا، تمث ة نم دان العربي ل البل ي أق ف
بة  وع بالنس ف المجم ى نص د عل ا يزي ال م ات األطف وفي

ا. ة برمتھ ة العربي ات   للمنطق رتبط وفي دان، ت ذه البل ي ھ وف
ة  ة وقل اع مستويات سوء التغذي اً بارتف اً وثيق األطفال ارتباط

دم تثقي حية وع دمات الص ى الخ ول عل رص الحص ف ف

ال النزاعات   األمھات. ومن األسباب الرئيسية لوفيات األطف
ة،  والفقر المدقع وانخفاض االستثمار في الخدمات االجتماعي
اه والمرافق الصحية  يم وخدمات المي بما فيھا الصحة والتعل

  ).11(انظر الرسم البياني 

  
  من المواليد األحياء، 1 000 معدالت وفيات األطفال دون سن الخامسة لكل  -11الرسم البياني 

  2003و 1990

  
  ).2004الطفولة المھددة، (نيويورك، اليونيسيف،  :2005اليونيسيف، وضع األطفال في العالم  :المصدر

  
  البلدان ذات األولوية  -2

  
د   ة ق ة العربي دان المنطق ة بل ح أن غالبي ن الواض م

ين، باس دار الثلث تثناء بلغت ھدف تخفيض وفيات األطفال بمق
واً. ة نم دان العربي ل البل ات   أق ار وفي راً النتش ه نظ ر أن غي

ع أن  ر المتوق ن غي األطفال في تلك البلدان وحجم سكانھا، فم
ال دون  تنجح المنطقة ككل في تخفيض معدالت وفيات األطف
ن  د م ود وتخصص مزي افر الجھ م تتض ة إذا ل ن الخامس س

  الموارد.
  

ي  ودان وال وتي والس ين أن جيب ي ح ي وف ي ف من ھ
وغ الھدف. ود لبل ل الجھ د من تعجي ال ب   المسار الصحيح، ف
دالت  يض مع ي تخف دم ف رز أي تق م يح ه ل دھش أن ن الم فم

ا  15الوفيات خالل الـ  سنة الماضية في الصومال وموريتاني
ن  ال دون س ات األطف تويات لوفي ى مس جلت أعل ث س حي

ة. ين فرص   الخامس ة لتحس اك حاج دين، ھن ذين البل ي ھ وف
ة ا ية ونوعي ة األساس دمات االجتماعي ى الخ ول عل لحص

تخدام  ين اس ة لتحس طة المجتمعي جيع األنش ة وتش الرعاي
ا  ل، بم الخدمات الصحية وممارسات الرعاية مثل تغذية الطف
ادات  ة والع ة التكميلي ة والتغذي اعة الطبيعي ك الرض ي ذل ف

ة األم. حة ورعاي ى الص ية إل     المفض
اص ل م خ وفير دع ن ت د م ين وال ب ة التحص ين تغطي تحس

ق الصحية. ة والمراف اه المأمون ر للمي تخدام األس ن   واس وم
ين  ات والبن يم للبن ى التعل ول عل رص الحص ين ف أن تحس ش
ر  ة ألفق ب المعيش بل كس ين س ذلك تحس واء وك ى الس عل

  المجموعات السكانية أن يساھم أيضاً في بلوغ ھذا الھدف.
  

ر  ا ش راق ھم ي الع تقرار ف الم واالس طان والس
دف. ذا الھ د ھ وغ البل مان بل يان لض ى   أساس افة إل وباإلض

ان  ذلك، يتعين على البلدان ذات األداء العالي مثل تونس ولبن
ادة  يلة لزي والدة كوس ل ال ات قبي أن تركز على تخفيض الوفي
ال دون سن  ات األطف ات الرضع ووفي تخفيض معدالت وفي

ا  الخامسة. ى أن الوس ئل لتخفيض وتشير التحليالت أيضاً إل
ى  ى أدن ة إل ن الخامس ال دون س ات األطف دالت وفي مع
ة. ة العربي ي المنطق ل ف ودة بالفع ة موج تويات الممكن   المس
ية  دد اإلرادة السياس ذا الص ي ھ ة ف ه الحاج س إلي ا تم ومم
ع  ية، م وارد للخدمات األساس ادة تخصيص الم والسالم وزي

انحي ن الم دم م ل المق ادة التموي داً وزي ق جي م منس ن دع ن م
البلدان العربية والبلدان المتقدمة األخرى على السواء (انظر 

  ).12الرسم البياني 
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  تخفيض معدالت وفيات األطفال دون سن الخامسة بمقدار الثلثين  -12الرسم البياني 
  في المنطقة العربية 2015و 1990بين عامي                 
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االتجاه الحالي

الھدف

  
  ).2004، (نيويورك، اليونيسيف، الطفولة المھددة :2005وضع األطفال في العالم ت اإلسكوا، استناداً إلى بيانات اليونيسيف، تقديرا :المصدر

  
  تحسين صحة األم :5الھدف   -ھاء

  
على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه، فإن المعدالت  

د ة عن ة بالرعاي ات المتعلق ات والبيان ات األمھ ة لوفي  الحالي
ق الصحيح  ي الطري ة ليست ف ى أن المنطق ير إل والدة تش ال

حة األم. ة بص ات المتعلق وغ الغاي ي   لبل ات ف فالتخفيض
أ  وتيرة أبط تظم وب معدالت وفيات األمھات تتم بشكل غير من

ة. ي المنطق ي   بكثير من التخفيضات في وفيات الرضع ف وف
ام  ات 2002ع دل وفي ان مع   ، ك

غ  ات يبل ل 377األمھ اة لك د  100 000 وف ن الموالي م
.  غير أنه كان ھناك )44(1990في عام  465األحياء، مقابل 

ام   اختالف كبير بين المناطق الفرعية. ي ع ان 2000وف ، ك
اون الخليجي  ة مجلس التع ي منطق ات ف ات األمھ دل وفي مع

غ  ل  29.8يبل رق  165.5و 144.8مقاب ي المش ي منطقت ف
والي. ل   والمغرب، على الت ي أق ا ف واً، أم ة نم دان العربي البل

غ  ات يبل ات األمھ دل وفي اة لكل  716.7فقد كان مع  000وف
انيين  100 مين البي ر الرس اء (انظ د األحي ن الموالي  13م
  .)45()14و

                                                                    
يف،   )44( الم اليونيس ي الع ال ف ع األطف ، 2005وض

ائي، ) وبرنامج األمم المتحدة 2004(نيويورك، اليونيسيف،  ر اإلنم تقري
  .2004التنمية البشرية لعام 

دة   )45( دة، قاع األمم المتح ائية ب عبة اإلحص   الش
ا  الع عليھ ن اإلط ة، ويمك ة لأللفي داف اإلنمائي رات األھ ات مؤش   بيان

وان:  ى العن icators.un.org/unsd/mi/ http://millenniumindعل

mi_goals.asp.  
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الھدف

  2015و 1990تخفيض معدالت وفيات األمھات بمقدار الثالثة أرباع، بين عامي   -13الرسم البياني 
  في المنطقة العربية

دة، تقديرات اإلسكوا، استناداً إل :المصدر األمم المتح عبة اإلحصائية ب ة للش ة التابع ة لأللفي ات مؤشرات األھداف اإلنمائي ى بيانات مستقاة من قاعدة بيان
  .sd/mi/mi_goals.asphttp://millenniumindicators. un.org/un ويمكن اإلطالع عليھا على العنوان التالي:
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  الوالدات التي تتم تحت إشراف موظفين  -1
  صحيين مؤھلين

  
رة   ي الفت اء 2001-1995ف بة النس اوز نس م تتج ، ل

وظفين  راف م ت إش الھن تح عن أطف ي وض ات الالت العربي
ؤھلين  ة. 67صحيين م ي المائ ان   ف رة، ك ذه الفت الل ھ وخ

ن  ر م س 90أكث دان مجل ي بل والدات ف ن ال ة م ي المائ   ف
  

اون ال حيين التع وظفين ص راف م ت إش تم تح ي ي خليج
يالً عن  د قل ا يزي مؤھلين، بينما لم تتوفر تلك المساعدة إال لم

ي المشرق   نصف الوالدات في أقل البلدان نمواً. وفي منطقت
راف  ت إش ت تح ي تم والدات الت بة ال ت نس رب، كان والمغ

في المائة، على  71.7و 67.1موظفين صحيين مؤھلين تبلغ 
  .)46()15ر الرسم البياني التوالي (انظ

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
  المرجع نفسه.  )46(
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  2000و 1995من المواليد األحياء،  100 000معدالت وفيات األمھات لكل  -14الرسم البياني 

در ات المص دة بيان دة، قاع األمم المتح ائية ب عبة اإلحص الي: : الش وان الت ى العن ا عل الع عليھ ن اإلط ة، ويمك ة لأللفي داف اإلنمائي رات األھ مؤش
http://millenniumindicators.un.org/unsd/mi/mi_goals.asp.  

  للوالدات التي تمت تحت إشراف موظفين صحيين مؤھلين،النسبة المئوية   -15الرسم البياني 
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   صحة األم في المناطق المنكوبة بالنزاعات:  -2
  العراق وفلسطين والصومال والسودان    

  
رغم عدم وجود بيانات نھائية عن اتجاھات وفيات  

األمھات في العراق وفلسطين، تشير مؤشرات غير مباشرة 
ى الحركة بسبب انعدام األمن إلى تحديات نتيجة القيود عل

وفي فلسطين،   وعدم توفر خدمات وإمدادات جيدة النوعية.
في  2تشير البيانات المتاحة إلى حدوث زيادة سنوية قدرھا 

.  وقد 2001و 1999المائة في معدل الوفيات بين عامي 
تدھورت نوعية الخدمات الصحية إذ انخفضت نسبة 

فين صحيين مؤھلين الوالدات التي تتم تحت إشراف موظ
.  2003في عام  67إلى  2002في المائة في عام  98من 

كادت الوالدات التي تتم في  2002و 2001وبين عامي 
 .)47(في المائة 14المنزل تتضاعف حتى بلغت 

  
ات   دالت وفي اعفت مع ي، تض د الماض الل العق وخ

 000وفاة لكل  370األمھات في العراق ثالث مرات فبلغت 
في المائة من  70وكان ما يناھز   مواليد األحياء.من ال 100

ا يعرضھن لخطر  دم، مم ر ال انين من فق النساء الحوامل يع
تالل. اة واالع االت   الوف ت وك ك، أعرب ى ذل الوة عل وع

االت  توى ح اع مس ديد إزاء ارتف ا الش ن قلقھ ة ع المعون
اع  ه ارتف ن حدت ذي زاد م ين، ال د الميت اض والموالي اإلجھ

د مستويات اإل ة التولي جھاد وقلة العناية السابقة للوالدة ورعاي
 .)48(في الحاالت الطارئة

  
ة السودانية،   وفي المناطق الخاضعة لسيطرة الحكوم

ن  ر م تم أكث راف  40ي ت إش والدات تح ن ال ة م ي المائ ف
ل  ين مقاب ر طبي وظفين غي اطق  60م ي المن ة ف ي المائ ف

ودان. عب الس ر ش ة تحري يطرة حرك عة لس ي و  الخاض ف
ات األمھات   000لكل  590المناطق األولى، يبلغ معدل وفي

ل  100 اء مقاب د األحي ن الموالي ة. 865م اطق الثاني ي المن   ف
ي  دات ف ى تعقي والدة إل ابقة لل ويمكن أن تؤدي قلة العناية الس
ل  تالل طوي اة أو اع ى الوف ؤدي إل د ت ي ق والدة الت ة ال عملي

د. اوز   األم ال، ال تتج بيل المث ى س اء وعل بة النس نس
زاز  د الك نات ض بة  38المحص ين أن نس ي ح ة ف ي المائ ف

ي  ذة ف والدة آخ ل ال وص قب ن فح رى لھ ي تج اء الالت النس
 .)49(االنخفاض

  
ومال   ي الص ات ف ات األمھ دل وفي در مع   ويق

ى  100 000لكل  1 100بـ  اء، وھو أعل د األحي من الموالي
الم. ي الع دل ف ات   مع ية لوفي باب الرئيس ن األس ات وم األمھ

اب  ره وااللتھ اض أو عس ول المخ والدة وط د ال ف بع النزي
اء   واإلرجاج. دھا وأثن والدة وبع ل ال ة قب ة الرعاي ؤدي قل وت

                                           
ات   )47( دة بيان دة، قاع األمم المتح ائية ب عبة اإلحص الش

وان:  ا في العن ة.  يمكن اإلطالع عليھ مؤشرات األھداف اإلنمائية لأللفي
http://millenniumindicators.un.org/unsd/mi/mi_goals.asp.  

  قواعد بيانات صندوق األمم المتحدة للسكان.  )48(

  المرجع نفسه.  )49(

اع  ى ارتف د، إل ى طبيب تولي ة إل دم اإلحال الوضع، مقترنة بع
  معدالت الوفيات واإلعاقة بين النساء.

  
  التحديات أمام تحسين صحة األم  -3

  في المنطقة العربية
  

اً   اً وثيق ات ارتباط يرتبط ارتفاع معدالت وفيات األمھ
وظفين  ى م بنوعية الرعاية لدى الوالدة، وإمكانية الوصول إل
ب  ت المناس ي الوق ة ف م إحال ود نظ ؤھلين، ووج حيين م ص
ة  ورعاية توليد فعالة في حاالت الطوارئ، فضالً عن إمكاني
حة  دمات الص رة وخ يم األس دمات تنظ ى خ ول إل الوص

اة  ة واإلنجابية. الجنسي ومن العوامل التي تعرض المرأة للوف
ل. رر الحم ة وتك ن المراھق ي س ل ف ر والحم زواج المبك   ال
ة  ص المناع روس نق ة في راض، وخاص ار األم ل انتش ويمث
تراتيجيات  دياً الس ل، تح ا والس رية/اإليدز والمالري البش

ات. ات األمھ يض وفي ة   تخف فة خاص ق بص ر القل ا يثي ومم
ي ازدياد اإل صابات بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز ف

جيبوتي والسودان والصومال حيث يساھم عدم وجود روابط 
روس نقص  رامج مكافحة في ة وب ين الصحة اإلنجابي ة ب كافي
  المناعة البشرية/اإليدز في ارتفاع مستويات وفيات األمھات.

  
  تنظيم األسرة  (أ)
  

يم ا  اليب تنظ تخدام أس ي اس اوت ف اك تف رة ھن   ألس
اوت  ذا التف د ھ ة.  ويعتم ة العربي دان المنطق ف بل ين مختل ب
ادية  ة واالقتص ة واالجتماعي رائح اإلداري ى الش اً عل   أيض

ي   لكل بلد. اليب تنظيم األسرة ف وبالمثل، يختلف انتشار أس
دث  ير أح يم؛ وتش تويات التعل ب مس ة حس ة العربي المنطق

ى أن  اء األ 40األرقام إل ة من النس ي المائ ات يستخدمن ف مي
تخدم  ين يس ي ح رة، ف يم األس كال تنظ ن أش كالً م ي  61ش ف

ى  اً أو أعل اً ثانوي ين تعليم ي تلق اء الالت ن النس ة م   المائ
وال تزال نسبة كبيرة من المجتمعات   أساليب تنظيم األسرة.

واع  أن أن ة بش ى المعرف ر إل ة، تفتق يما الريفي ة، ال س العربي
ا رة وفعاليتھ يم األس اليب تنظ الي، أس   .  وبالت

ة  ة تلبي ات العربي ن المجتمع ة م بة مھم تطيع نس ال تس
رة. يم األس دمات تنظ ن خ ا م ؤخراً أن   احتياجاتھ ين م وتب

غ  ذا المجال تبل ي ھ اتھن ف نسبة النساء الالتي لم تلب احتياج
ي  25في المائة في اليمن، و 35في المائة في ُعمان، و 40 ف

طين، و ي فلس ة ف ي 18المائ ة ف ي المائ ي  11األردن، و ف ف
ر.  ي مص ة ف يم  المائ ي تنظ ل ف اركة الرج زال مش وال ت

ن  راً م ه أن كثي ت ذات ي الوق ا يالحظ ف ية بينم رة ھامش األس
وا  اءة وليس ھم الكف ية تنقص دمات األساس زودي الخ   م
ذي  دمات، ال وفير الخ ي ت مطلعين على نھج حقوق اإلنسان ف

 .)50(يشرك المرأة والرجل معاً في تنظيم األسرة
  حمل المراھقات  (ب)

  

                                           
  المرجع نفسه.  )50(
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ات،   ذ الثمانين راھقين من وبة الم اض خص م انخف رغ
حة،  ة الص ية لسياس ات الرئيس ن االھتمام زال م ا ال ت   فإنھ

دان. تقاة من   مع وجود اختالفات كبيرة بين البل ة المس واألدل
ف  يمن تص ودان وال ورية والس ة الس ة العربي الجمھوري

التي تكافئ المراھقات بالتفصيل الضغوط االجتماعية الثقافية 
رة.  دير األس ران وتق ول األق ل بقب روع  الحوام اً لمش ووفق

ي  ائية الت ات االستقص ل والدراس اء الطف ة إلنم دول العربي ال
رة  اون الخليجي خالل الفت -1990أجرتھا بلدان مجلس التع

ة 1998 ن الفئ اء م بة للنس وبة بالنس دالت الخص ت مع ، كان
ة  ين  19-15العمري راوح ب ل  18تت ونس  1 000لك ي ت ف

ة فرص الحصول   في اليمن. 1 000لكل  103و ونظراً لقل
ة،  حة اإلنجابي ة بالص دمات الخاص ات والخ ى المعلوم عل
ى  تعرض النساء صحتھن للخطر نتيجة الحمل المتكرر عل

ر. ن   فترات متقاربة في سن مبك ي يحمل اء الالت ون النس وتك
وال دى ال اة ل دھا في سن مبكر عرضة لالعتالل/الوف دة أو بع

امھن    ألن أجس
ة  وء التغذي عفھا س د أض ون ق و ويك ة النم ون مكتمل   ال تك

 .)51(وفقر الدم في كثير من األحيان
  

  ختان اإلناث  (ج)
  

من العوامل األخرى التي تعرض أيضاً صحة المرأة  
اث ان اإلن ة خت ات )52(للخطر ممارس م عملي وم بمعظ .  إذ يق

ون،  ر طبي ون غي اث موظف ان اإلن اء خت ابالت ونس أي ق
مسنات يستخدمن شفرات أو خيوط غير معقمة مما يزيد من 
ا  الج لھ وفر ع أمراض ال يت ابة ب ر اإلص   خط
ى  دان للقضاء عل ذلھا بعض البل ي تب ود الت ادة.  وإن الجھ ع
اث  ان اإلن ع خت وانين تمن ھذه الممارسة، من خالل إصدار ق
الفين ى المخ جن عل ة الس ة أو عقوب ات مالي رض غرام ، وتف

ي  ة ف ر كافي ل غي ر، تظ وتي ومص ي جيب ال ف و الح ا ھ كم
  غياب إنفاذ القوانين.

  
  مكافحة فيروس نقص المناعة :6الھدف   - واو

  البشرية/اإليدز والمالريا وغيرھما        
  من األمراض   

  
  فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز  -1

  
امي   ين ع االت 2003و 1990ب دد ح ع ع ، ارتف

ى  42ز المبلغ عنھا بنحو اإلصابة باإليد ة ليصل إل ي المائ ف
ي )53(حالة 13 865 ك الحاالت ف .  وكان أزيد من نصف تل

                                           
  المرجع نفسه.  )51(

ك  )52( دة للس م المتح ندوق األم الم، ص كان الع ة س ان، حال
  ).2000(نيويورك، صندوق األمم المتحدة للسكان، 

دة   )53( م المتح امج األم ين برن تركة ب ديرات مش رت تق أظھ
ؤخراً أن  رت م ة نش حة العالمي ة الص دز ومنظم ي باإلي  92 000المعن

، 2004شخص في الشرق األوسط وشمال أفريقيا أصيبو بالفيروس عام 

ة  بة السكان من الفئ واً حيث كانت نس أقل البلدان العربية نم
  في المائة. 1الذين ثبتت إصابتھم تزيد على  45-15العمرية 

كان  ين الس دوداً ب اراً مح ي انتش بة تعن ذه النس ع أن ھ وم
ام يسير نحو ال اه الع إن االتج بالغين، قياساً بمناطق أخرى، ف

ذه  ي ھ اء ف ار الوب تمرار انتش ابات واس دد اإلص اد ع ازدي
  .)54(المنطقة

  
وتوجد حاالت وبائية مختلفة بين البلدان وداخلھا، بما  

ي طور االنتشار.   في ذلك البلدان التي يكون فيھا وباء عام ف
ى حجب تفشي المرض وربما تؤدي المراقبة غير الفع ة إل ال

ية  ات الرئيس ين الفئ بين مجموعات سكانية ضعيفة محددة وب
ن المخدرات.  تخدمي حق ي حين  المعرضة للخطر، كمس وف

ة  ية الخالي أن أسلوب االنتقال الرئيسي ھو الممارسات الجنس
درات  ن المخ دد اإلصابات المتصلة بحق إن ع ة، ف ن الوقاي م

اع. ي االرتف ذ ف زال ا  آخ دم وال ي ات ال وث ومنتج دم المل ل
دان.   ل من البل روس في عدد قلي ل الفي الملوثة تمثل خطر نق
أما انتقال الفيروس من األم إلى الطفل، فيحتاج إلى مزيد من 

  األدلة لتحديد اتجاھه.
  

  ازدياد عدم المناعة ضد اإليدز  (أ)
  

ي   ؤدي ف ي ي ة المفرغة الت ين كسر الحلق ال يزال يتع
ص المعلو ا نق دم إطارھ ى ع اء إل وعي بالوب ة ال ات وقل م

ين العوامل   االستعجال في اتخاذ اإلجراءات الالزمة. ومن ب
دم  ا ع وق بھ ات موث وفر معلوم ة ت ر قل ي تفس ية الت الرئيس
ز،  الغ، والوصمة والتميي فعالية نظم المراقبة والرصد واإلب
ة  نقص المناع ة ب ار المرتبط أن األخط ة بش ة المعرف وقل

  حددات ضعف المناعة.البشرية/اإليدز وم
  

ر   دز تغي ة لإلي دم المناع اد ع ددات ازدي ن مح وم
المواقف والسلوك لدى الشباب، الذين يمثلون نسبة كبيرة من 

ق 5السكان (انظر اإلطار  د القل ك، يتزاي ى ذل ).  وإضافة إل
وفر  دما تت ات.  وعن ب النزاع كان وعواق ل الس ر تنق إزاء أث

ة ال ددة قليل ات مح ن مجموع ات ع اك بيان ة، ھن   مناع
ال  و الح ا ھ اطر، كم ة بالمخ ات محفوف ى ممارس دل عل ا ي م
مثالً بالنسبة للعمل في مجال الجنس.  ومن العوامل األخرى 

وارق ة والف ة األمي دم المناع اد ع ة  وراء ازدي االجتماعي
ات والخدمات  االقتصادية وقلة فرص الحصول على المعلوم

  البشرية/اإليدز. المتعلقة بالوقاية من فيروس نقص المناعة
  سبل احتواء فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز  (ب)

  
رية،   ة البش ص المناع روس نق اء في ى وب رداً عل

ي تخصيص  ادة ملموسة ف رة زي ي السنوات األخي حصلت ف
دعم.   الموارد الوطنية والدولية ألغراض الوقاية والرعاية وال

                                                                                  
ة وبذلك يصبح مجموع األ دز في المنطق انون من اإلي ذين يع شخاص ال

ران وتستثني جزر القمر 540 000 ديرات تشمل إي ذه التق .  غير أن ھ
 ,UNAIDS and WHO, AIDS December 2004وموريتانيا.  انظر: 

(Geneva, UNAIDS/WHO, 2004).  

  المرجع نفسه.  )54(
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حة  اع الص ذلھا قط ي يب ود الت ى الجھ افة إل اً، وباإلض حالي
ات  اھمة قطاع مل مس راكات لتش يع ش ري توس   يج

  

الم  ائط اإلع يم ووس حة، أي التعل اع الص ر قط رى غي أخ
ع  ن المجتم الً ع باب، فض ة والش ؤون الديني ل والش والعم

دني. اقير   الم الج بالعق وفير الع ري ت ه يج م أن   ورغ
ة  درت التغطي د ق المضادة للفيروسات في عدد من البلدان، فق

ـ  ي ال 5ب انون ف ي ك اجين ف خاص المحت ن األش ط م ة فق مائ
  .)55(2004األول/ديسمبر 

  

                                           
)55(  WHO, “Anti-retroviral therapy coverage in 

low- and middle-income countries by region”, situation as of 
June 2005.                                                                                   

  المتحدة للسكان والرامية إلى الوقايةمبادرة الشركاء الشباب في العالم المدعومة من صندوق األمم   -5اإلطار 
  من فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز: مصر ولبنان

  
مبادرة الشركاء الشباب في العالم حملة دعائية يقودھا الشباب لزيادة فرص الحصول على المعلومات والتثقيف والخدمات  

 ً وقد أطلقت مبادرة   الشباب الذين يعانون من نقص الخدمات. المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز بين الشباب، وخصوصا
وھذه المبادرة   بلداً. 27وھي تشمل  2003الشركاء الشباب في العالم، التي يدعمھا صندوق األمم المتحدة للسكان، في أيلول/سبتمبر 
شرية/اإليدز بين الشباب، الذين يمثلون أكثر تعزز كفاءة وفعالية واستمرارية المبادرات الرامية إلى مكافحة فيروس نقص المناعة الب

  من نصف جميع حاالت اإلصابة في العالم، من خالل ما يلي:
  

  تسخير حماس الشباب وقدرتھم على اإلبداع والتكيف لمعالجة القضايا التي تؤثر على حياتھم؛  (أ) 

  ير وتنفيذ استراتيجيات وأنشطة؛تمكين الشباب من تحديد القضايا الرئيسية بالنسبة إليھم، فضالً عن تطو  (ب) 

ة   (ج)  دابير الوطني ون الشباب في صميم الت اً لضمان أن يك ون في إطاره مع ار يعمل ين الشباب والكب ر للشراكة ب وفير منب ت
  لمواجھة فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز؛

ر الح  (د)  ات غي ات والمنظم وطنيين، أي الحكوم ين وال ة أصحاب المصلحة المحلي الم تعبئ ائل اإلع انحون ووس ة والم كومي
  والمنظمات الدينية والقطاع الخاص، من أجل اتخاذ تدابير لمنع انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز.

  
وھي تستھدف صانعي   سنة. 27و 15شاباً تتراوح أعمارھم بين  38وقد أنشأ مبادرة الشركاء الشباب في العالم مجموعة من  

  مستويين المحلي والوطني الذين يشتركون في رسم السياسات ووضع البرامج وتوفير التمويل.القرارات على ال
  

  فريق مصر  (أ)
  

د تكون   دز، ق وادي مكافحة اإلي تركز خطة عمل مبادرة الشركاء الشباب في العالم في مصر على الدعوة إلى إنشاء ما يسمى بن
ا في اإلسكندرية.  متعلقة بالوقاية من اإليدز للطالب.مثالً، جمعيات مدرسية تقدم المعلومات والخدمات ال وذج لھ دعو   وقد أنشئ نم وت

اھرة. ة شمال الق ة المنصورة الواقع ة في مدين دارس الثانوي اجح ليشمل الم وذج الن   فرق الشركاء الشباب في العالم إلى توسيع ھذا النم
اركوس   محلية. وقد تعاون الفريق الوطني مع منظمات دينية ومنظمات غير حكومية ديس م ال، استضافت كنيسة الق وعلى سبيل المث

ة  ة واالجتماعي ا للشباب لمناقشة القضايا الروحي األرثوذكسية في تلخا الفريق المصري  أثناء أحد االجتماعات األسبوعية التي ينظمھ
ة مع أصحاب المصلحة ووفر ھذا االجتماع منبراً لتبديد التصورات الخاطئة الشائعة المتعلقة ب التي تھمھم.  بكة متنامي اإليدز وإقامة ش

  المحليين والوطنيين.
  

  فريق لبنان  (ب)
  

د وضع  2004أجرى خبير استشاري في شؤون فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز تقييماً لالحتياجات القطرية في عام   لتحدي
ال ال اليب االنتق ار وأس مل االنتش باب، (يش ة الش ق بفئ ا يتعل دز فيم ة اإلي ازالت الذكري تخدام الع ية واس ات الجنس ية والممارس رئيس

نقص في فرص  ى ال ز بصفة خاصة عل دز، مع التركي ة اإلي ة لمكافح بابية القائم د الحمالت الش ة المناعة)، وتحدي والمجموعات القليل
د. ي البل ل ف ة التموي ة وبيئ ة المتبع ة الراھن دمات، والسياس ات والخ ى المعلوم اعدت ش  الحصول عل ي وس ة ف باب اللبناني   راكات الش

ة  مل تعبئ ل، تش ة عم وة وخط تراتيجية دع ع اس ات ووض ع البيان ى  10 000جم ي  20 000إل ّوق ف ز تف اء مراك   دوالر إلنش
  مجتمعين محليين لتقديم المعلومات والخدمات الخاصة باإليدز في إطار بيئة مالئمة للشباب.

 ـــــــــــــ
  .http://www.unfpa.org/hiv/gyp/index.htm لسكان، يمكن اإلطالع عليه في العنوان:صندوق األمم المتحدة ل :المصدر
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ة   (ج) روس نقص المناع ار في ف انتش ام وق ديات أم التح
  البشرية/اإليدز

  
ي   ة ف ة العربي ه المنطق ي تواج ية الت ديات الرئيس التح

الج  ة والع دمات الوقاي ز خ مان تعزي ي ض دد ھ ذا الص ھ
ور داء المش ك إس ي ذل ا ف ة، بم راء والرعاي ة وإج ة الطوعي

ات  بة للمجموع اطر بالنس ن المخ د م ات، والح الفحوص
دعم  ات، وال ادة للفيروس اقير المض الج بالعق عيفة، والع الض

ي اعي.-النفس ي   االجتم ل ف ذلك إال بالعم ام ب ن القي وال يمك
ذين يتعرض  ز الل ى التصدي للوصمة والتميي الوقت ذاته عل

رھم دز وأس ابون باإلي خاص المص ا األش ن أن   .لھم ويمك
ة  اء بيئ ي إنش ال ف اھمة ذات ب تشكل ھذه التدابير مجتمعة مس
ة  ص المناع روس نق اء في ار وب ف انتش بة لوق ة بالنس ممكن

  البشرية/اإليدز وتخفيف تأثيره في المنطقة.
  

  القضاء على المالريا  -2
  

ة  31يعيش نحو   في المائة من مجموع سكان المنطق
و  ة، أي نح خ 93.3العربي ون ش اطق ملي ي من   ص ف

ا. ال المالري ر انتق ى أن   معرضة لخط ديرات إل ير التق وتش
ون شخص ويسفر عن  12.5المالريا مرض يعاني منه  ملي

واً. 42 000وفاة  ة نم دان العربي ل البل   شخص كل عام في أق
ا،  ى المالري د قضت عل ة ق دان العربي م البل م أن معظ ورغ

تواجه خطر رجوع  باستثناء أقل البلدان نمواً، فإنھا ال تزال
رض. ذا الم ى   ھ ة إل دان العربي نيف البل ن تص ويمك

  المجموعات التالية لحالة التحكم في المالريا:
  

: مناطق خالية من خطر نقل 1المجموعة   (أ) 
المالريا، أي اإلمارات العربية المتحدة واألردن والبحرين 
وتونس وفلسطين وقطر والكويت ولبنان والجماھيرية 

  ليبية؛العربية ال
  

  : بلدان يمكن فيھا القضاء 2المجموعة   (ب) 
على المالريا في المستقبل القريب ويكون القضاء عليھا 
مستداماً إذا تحقق، أي الجزائر والجمھورية العربية السورية 
  وعمان والمغرب ومصر؛

  
ة   (ج)  توى  :3المجموع اض مس م بانخف دان تتس بل

  دية والعراق؛توطن المرض، أي المملكة العربية السعو
  

رة  :4المجموعة   (د)  كلة خطي اني من مش دان تع بل
ومال  ودان والص وتي والس ا، أي جيب بب المالري داً بس ج

  واليمن.
  

ي 2003في عام   ا ف ، كانت حاالت اإلصابة بالمالري
ارب  ة من  100أقل البلدان العربية نمواً تمثل ما يق ي المائ ف

ر  وكان السودان  جميع الحاالت في المنطقة. لوحده يمثل أكث

الغ  90من  ون  3.28في المائة من المجموع اإلقليمي الب ملي
ان  د أن ك ام  7.03بع ي ع ون ف ل )56(1999ملي ي أق . وف

ا يخص  ية فيم واً، تشمل التحديات الرئيس ة نم دان العربي البل
ذي  نظم الصحية، ال الوقاية من المالريا ومكافحتھا ضعف ال

ة الرعا ة تغطي دم كفاي ي ع ى ف ة فرص يتجل ة الصحية وقل ي
اطق  ي المن ة الصحية، خاصة ف ق الرعاي الوصول إلى مراف
ة لتشخيص  رات الالزم الريفية، فضالً عن قلة مرافق المختب

وإضافة إلى ذلك، يعوق عدم كفاية   المالريا تشخيصاً سليماً.
ا. ة لمكافحة المالري   الھياكل األساسية قدرات البرامج الوطني

ر من غيرھا لخطر المالريا تعاني من والبلدان المعرضة أكث
ي  يما ف ا، ال س ادة للمالري اقير المض ي العق رر ف ص متك نق
يئة  اقير س المناطق الريفية، حيث يضطر الناس الستخدام عق

ا   النوعية وغير فعالة. ي المسبب للمالري ة الطفيل وإن مقاوم
ة  ة الحشرات الناقل ذلك مقاوم للعقاقير المتاحة في السوق وك

رض ل د للم روري رص ن الض ل م رية تجع دات الحش لمبي
دات  اقالت للمبي ية الن حساسية الطفيلي للعقاقير وكذلك حساس

دة   الحشرية. إن حاالت الطوارئ المعق وعالوة على ذلك، ف
ي  اكل، الت ذه المش دة ھ في معظم أقل البلدان نمواً تزيد من ح
ث أن  حي حي الم الص م اإلع ة نظ دم فعالي دورھا بع أثر ب تت

ت المقدمة من بعض المناطق غير كافية، أو في بعض البيانا
م  ن الحج ل م د يقل ذي ق ر ال ودة، األم ر موج االت غي الح

  الحقيقي لمشكلة المالريا.
  

  السـل  -3
  

ان   ونس وعم دان، أي األردن وت م أن بعض البل رغ
دد  ي ع اً ف ھدت انخفاض رب، ش ان والمغ   ولبن

ي  ل. حاالت اإلصابة، فانتشار السل يتزايد في الصوما ا ف أم
ع  تقراً ويتوق زال انتشار السل مس ة، فال ي بقية البلدان العربي

تقبل القريب. ي المس ام   أن ينخفض ف ، كانت 2000وفي ع
واً، حيث  ة نم أعلى نسب النتشار السل في أقل البلدان العربي

غ  من  100 000لكل  1 853كان عدد حاالت اإلصابة يبل
ل  كان، مقاب رق و 437الس ي المش س ف 272ف دان مجل ي بل

  .)57(في المغرب 176التعاون الخليجي و
ة الصحية   ة خدمات الرعاي وقد حسنت البلدان العربي

ه. ه ومعالجت ة من السل والكشف عن ان   في مجال الوقاي وك
غ  ل يبل اجح للس الج الن ي للع ة  81المتوسط اإلقليم ي المائ ف

                                           
ي   )56( ة اإلقليم ة الصحة العالمي ب منظم ات مكت د بيان قواع

االت ال بة لح ة بالنس ة العربي وع المنطق ط.  ومجم رق المتوس ا لش   مالري

  ال يشمل الجزائر، وجزر القمر وموريتانيا، حيث لم تتوفر بيانات عنھا.

ي   )57( ة اإلقليم ة الصحة العالمي ب منظم ات مكت د بيان قواع
مل  رب ال يش دان المغ بة لبل ل بالنس ار الس دل انتش لشرق المتوسط.  مع

دل المقا إن المع ل، ف ا.  وبالمث ات عنھ ة بيان ل الجزائر، التي لم تتوفر أي ب
ا حيث  واً ال يشمل جزر القمر وموريتاني بالنسبة ألقل البلدان العربية نم

  لم تتوفر بيانات عنھما.
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ي الخدمات 2002عام  ، مما يدل على التوسع الذي حصل ف
حية بح  الص ث أص موالً  80حي ة مش ن المنطق ة م ي المائ ف

ل  يرة األج ة القص دورة العالجي تراتيجية ال ة اس بتغطي
 .)58(2004بالمالحظة المباشرة بحلول بداية عام 

  
دة،   بيد أن نجاح ھذه االستراتيجية يواجه تحديات عدي

ابة  اقير، واإلص اوم للعق ل المق ة، والس رق الوقاي ا ط منھ
ل، ونوعي اع باإليدز/الس اركة قط ية ومش ة التنفس ة الرعاي

ي الھدف   الصحة. ددة ف ات المح ق الغاي ن أجل تحقي ، 6وم
ة  دورة العالجي تراتيجية ال اق اس يع نط اً توس ري حالي يج
ذه التحديات.   القصيرة األجل بالمالحظة المباشرة لمواجھة ھ
ابة  دالت اإلص ديرات مع بحت تق ك، أص ى ذل ادة عل وزي

ا  تظم كم كل من تحدث بش اليب ُتس ين أس م تحس   ت
ات. ع البيان تراتيجية   جم ة اس ع خط اً وض يتم أيض   وس

ن  ي م ي ودون اإلقليم تويين اإلقليم ى المس ل عل ة األج طويل
ل  يرة األج ة القص دورة العالجي ام ال يع نظ الل توس خ

رة. ة المباش ز   بالمالحظ ي تعزي يع ف ذا التوس اعد ھ وسيس
اركة الشراكات على جميع المستويات، ومن ثم سيشجع ال مش

  المجتمعية.
  

  كفالة االستدامة البيئية: 7الھدف   - زاي
  

  إدماج مبادئ التنمية المستدامة في سياسات  -1
  البلدان وبرامجھا القطرية   

  
ي التصدي   دماً ف ة تق لقد أحرز كثير من بلدان المنطق

تدامة. ة المس ديات التنمي ل   لتح ن المحاف دد م ئ ع د أنش فق
توى اإل ى المس ية عل د السياس م وتحدي ين الحك ي، لتحس قليم

ج  اد نھ ة، والعتم ل ذات األولوي االت العم داف ومج األھ
ة  ادرة العربي ثالً، المب ا م تدامة، منھ ة المس ي التنمي ل ف متكام

ة  2002للتنمية المستدامة في عام  وإعالن أبو ظبي عن البيئ
ام  ي ع ة ف نات 2003والطاق لت تحس ك، حص اء ذل .  وأثن

اه، ملموسة في السياسات ا ة بالمي لمائية وقضايا الحكم المتعلق
ف  ين مختل ود ب ل للجھ اج أفض يق وإدم ي تنس ت ف تجل
ين  ك شراكات ب ي ذل ا ف المؤسسات وأصحاب المصلحة، بم

ام والخاص. اعين الع ات القط ق   منظم إن تحقي ك، ف ع ذل وم
وارد  ة الم ود لحماي داً من الجھ تلزم مزي ة يس تدامة البيئي االس

الطاقة والمياه والتربة، لزيادة كفاءة  وحفظھا، ال سيما موارد
ددة وتصحيح أوجه  استخدام موارد الطاقة والمياه غير المتج
ابات  ال الحس ن خالل إدخ ي السوق م تالل ف القصور واالخ

  البيئية في الحسابات القومية.
  

  إمكانية الحصول على الطاقة وكفاءة الطاقة  -2
  

                                           
  المرجع نفسه.  )58(

ة  تتوفر لدى المنطقة العربية موارد ضخمة من  الطاق
وارد  از) وم نفط والغ تشمل الوقود األحفوري القابل للنفاد (ال
ة. ية والريحي وارد الشمس   متجددة غير قابلة للنفاد، خاصة الم
وارد  ة م ديھا أي يس ل ة ل ي المنطق دان ف ومع ذلك، فإن عدة بل
داً.  ا محدود ج ديھا منھم وفر ل ا ھو مت از أو م  من النفط والغ

وفرة  ورغم موارد الطاقة الضخمة اء مت م تكن الكھرب ھذه، ل
ـ  ام  79إال ل ي ع ة ف ة العربي كان المنطق ن س ة م ي المائ ف
ين 2003 راوح ب بة تت ذه النس ت ھ   ، وكان

اون الخليجي  100ما يقارب  في المائة في بلدان مجلس التع
واً. 8وأقل من  دان نم ونتيجة   في المائة في عدد من أقل البل

و  دى نح ن ل م تك ذلك، ل ون ش 64ل دان ملي ي البل خص ف
ة، أو  ة  21العربي كان المنطق وع  س ن مجم ة م ي المائ ف

ة، أي فرصة للحصول  العربية، معظمھم في المناطق الريفي
ان  ين ك ي ح اء؛ ف ى الكھرب ون  60عل   ملي

و  رون، نح ي  20آخ ديد ف ص ش ن نق انون م ة يع ي المائ ف
رية  اطق الحض ة والمن اطق الريفي ي المن دادات، ف   اإلم

ى ال رة عل واء.الفقي كان   س س س ان خم ك، ك اء ذل ي أثن وف
ة  المنطقة العربية يعتمدون على الوقود غير التجاري في تلبي
دان  ل البل ي أق اً ف ة، خصوص ن الطاق ة م اتھم اليومي احتياج

 .)59(العربية نمواً 
  

ي 2002وفي عام   ة ف اءة الطاق ، بلغ المعدل العام لكف
افئ نفط لكل  311المنطقة  وغرام مك ر من دوال 1 000كيل

رائية)  وة الش ادل الق الي (تع ي اإلجم اتج المحل الن
دوالر)، وشھد درجة متنوعة من التحسن  1 000(كغم.م.ن/

دان مجلس   خالل العقد الماضي. ا، أبلغت بل وفي السنة ذاتھ
توى  ى مس ن أن أعل ي ع اون الخليج   التع

ى  لت إل د وص تخدمة ق ة المس م.م.ن/ 504للطاق  1 000(كغ
دا ا بل رق، دوالر)، تليھ م.م.ن/ 262ن المش  1 000(كغ

و  رب بنح دان المغ م.م.ن/ 137دوالر) وبل  1 000(كغ
ات   دوالر). وفر بيان أما أقل البلدان العربية نمواً، فلم تكن تت

ا ة فيھ تخدام الطاق ن اس ة ع اني )60(كافي م البي ر الرس ، (انظ
16.(  

                                           
ك)،   )59( رول (أواب درة للبت ة المص ار العربي ة األقط منظم

ام  نوي لع ائي الس ر اإلحص ة،  2004التقري ة الدولي ة الطاق   ووكال

World Energy Outlook: Energy and Poverty 2002.  

ات   )60( دة بيان دة، قاع األمم المتح ائية ب عبة اإلحص الش
ي:  ا ف الع عليھ ن اإلط ة، يمك ة لأللفي داف اإلنمائي رات األھ مؤش

http://millenniumindicators.un.org/unsd/mi/mi_goals.asp.  
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  2002و 1990اإلجمالي،  الطاقة المستخدمة لكل وحدة من الناتج المحلي  -16الرسم البياني 
  دوالر من الناتج المحلي اإلجمالي 1 000(كيلوغرام مكافئ نفط لكل                      

  (تعادل القوة الشرائية))            

: الشعبة اإلحصائية باألمم المتحدة، قاعدة بيانات مؤشرات األھداف اإلنمائية لأللفية، يمكن اإلطالع عليھا في: المصدر
http://millenniumindicators.un.org/unsd/mi/mi_goals.asp.  

إلى البيانات الخاصة  : يستند المعدل دون اإلقليمي للطاقة المستخدمة إلى البيانات المتوفرة.  أما المعدل بالنسبة للبلدان العربية األقل نمواً، فيستندمالحظة
المعدل بالنسبة  بالسودان واليمن فقط.  ويستثني معدل بلدان مجلس التعاون الخليجي قطر، بينما ال يشمل معدل المغرب الجماھيرية العربية الليبية.  أما

  للمشرق فيستثني العراق وفلسطين.
  

ونظراً لما ورد أعاله وتركيز االتجاھات الحالية  
مستدامة لقطاع الطاقة، راجعت بلدان المنطقة على اإلدارة ال

سياساتھا وبرامجھا في مجال الطاقة لتشمل رفع مستوى 
إنتاج الطاقة وزيادة كفاءة االستھالك بزيادة استخدام الوقود 
النظيف، وتطوير وتشجيع تطبيق تكنولوجيات الطاقة 
المتجددة، بغية زيادة إمكانية الحصول على الطاقة ودعم 

  ن الفقر، خاصة في المناطق الريفية.التخفيف م
  

  إدارة الموارد المائية وحمايتھا  -3
  

ية   ا قضية رئيس ة وحمايتھ وارد المائي يشكل توفر الم
ة ة العربي ي المنطق ة  ف ددة المتاح ة المتج اه العذب وارد المي فم

ن  ر م ل بكثي ا أق رد منھ ل ف ة ك غ حص ث تبل دودة، حي   مح
نة. 1 000 ي الس ب ف ر مكع كل ا  مت ر ويش اوت الكبي   لتف

رد من  بين البلدان من حيث الرفاھية االقتصادية ونصيب الف
ي  ية ف المياه العذبة، والتنوع في استخدام المياه تحديات رئيس

ي   المنطقة. وسوف يؤدي االستغالل المفرط للمياه، خاصة ف
ـ  تأثر ب ة من مجموع  80القطاع الزراعي الذي يس ي المائ ف
غوط  تھلكة، وض اه المس كاني المي و الس ات النم احتياج

ة  ة القليل وارد المائي ى الم ب عل ادة الطل ى زي ناعي، إل والص
ة.  ي المنطق واغل  أصالً ف ن الش اه أيضا م ة المي د نوعي وتع

راثيم  ة ج اه نتيج وث المي ة؛ فتل ة العربي ي المنطق ية ف الرئيس
ائلة  ات الس مياه الصرف الصحي والنفايات الصناعية والنفاي

دة الزراعية تمثل تھد د من ح راً لصحة البشر وتزي داً خطي ي
 .)61(مشكلة ندرة المياه بتقليل المتاح من المياه النظيفة

                                           
)61(  United  Nations Environment Programme 

 (UNEP), Global Environmental Outlook 3; Past, present and 
future perspectives, Earthscan Publications, 2002.                     

  
دان   ظ أن البل ار، يالح ي االعتب ذا ف ع ھ ع وض وم

د  ى توحي ية إل ة الماض نوات القليل الل الس عت خ ة س العربي
جھودھا لمواجھة أزمة المياه ووضعت رؤية عربية مشتركة 

ا بشكل حول المياه من أجل ت ة وإدارتھ وارد المائي طوير الم
ة )62(2025مالئم حتى عام  ية وطني .  ووضعت خطط رئيس

اءة  ادة كف ة لزي ر مالءم ة أكث ات زراعي ة وسياس اه العذب للمي
اه،  تخدام المي استخدام المياه، بما في ذلك فرض قيود على اس
وج  ات ونھ اء اإلعان يض أو إلغ اليف، وتخف ترداد التك واس

ب. اه   إدارة الطل ة المي ي تحلي تثمار ف أن االس ر ب د أُق وق
ومعالجة المياه المستعملة أمر ضروري، وأصبحت مكافحة 

  تلوث المياه أيضاً من اتجاھات السياسة العامة.
  

ه إدارة   م ب ذي تتس ات ال دد القطاع ابع تع راً لط ونظ
دة المختصة،  م المتح االت األم ة، اعتمدت وك وارد المائي الم

ة ا كوا ومنظم دة، أي اإلس م المتح ة لألم ة والزراع ألغذي
ة  دة للتربي م المتح وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، ومنظمة األم
ج اإلدارة  ة نھ حة العالمي ة الص ة ومنظم م والثقاف والعل
اء  ل لبن ات عم الل ورش ن خ ة م وارد المائي ة للم المتكامل
ة،  ديات للمناقش راء، ومنت ة خب ات أفرق درات، واجتماع الق

يم دورة تدر اهوتنظ ى المي ب عل أن إدارة الطل ة بش .  )63(يبي
                                           

)62(  World Water Council, Arab Countries Vision 
Consultations, 2000.                                                                   

)63( United Nations Environment (UNEP), Global 

Environmental  Outlook  3;  Past,  present  and   future 

perspectives, Earthscan Publications, 2002 م امج األم ، وبرن
ي  ة ف وارد المائي ة للم ط اإلدارة المتكامل ة خط ائي، حال دة اإلنم المتح

  .2004المنطقة العربية، كانون األول/ديسمبر 
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ة  ات أفرق ن اجتماع دد م يم ع رى تنظ ك، ج ى ذل افة إل وإض
ات  وية المنازع ي تس درات ف اء الق ة لبن ّدت أدل راء وأع الخب
اه  وارد المي وتحسين المھارات التفاوضية في مجال قضايا م

 .)64(المشتركة
  

  الغابات والمناطق المحمية  -4
  

ة  3.4تغطي الغابات   احة اإلجمالي في المائة من المس
واً  دان نم ل البل أن أق ارير ب ادت التق ة.  وأف ة العربي للمنطق

ين  19شھدت تقلصاً نسبته  ي الغطاء الحرجي ب ة ف في المائ
امي  حر 2000و 1990ع ة والتص دھور الترب ر أن ت .  غي

ة ي المنطق ورة ف ر خط كلتان أكث ثالن مش ة  يم ن إزال م
اون الخليجي والمشرق، ال وفي بلدان مجلس   األحراج. التع

وى  ة س ل األرض المزروع وع  5تمث ن مجم ة م ي المائ ف
راً،  مساحة األراضي، مما يجعل تدھور األراضي خطراً كبي

اني من  73خصوصاً وأن نحو  ة من األراضي يع ي المائ ف
رط والتآكل بفعل  ديد جراء الرعي المف ى ش تدھور بسيط إل

تخد اءة اس دم كف اه، وع اح والمي ة الري وارد المائي ام الم
ة ي المنطق ة )65(والعمليات العسكرية ف اطق المحمي ا المن .  أم

أتي  5فھي تشكل أقل من  احة اليابسة، وت ة من مس ي المائ ف
احة  دد مس ذي يح المي ال ار الع بة دون المعي ذه النس ھ

دان   في المائة. 10المحميات بـ  ك، تھدف بعض البل ومع ذل
اطق المحم احة المن ادة مس ى زي ن إل ر م ى أكث ة إل ي  15ي ف

 .)66(المائة خالل العقد القادم
  

  طبقة األوزون وتغير المناخ  -5
  

ين عامي    1995أدت الجھود المتضافرة التي بذلت ب
ة  2000و تنفدة لطبق واد المس تھالك الم يض اس ى تخف إل

ة. دان المنطق ة بل ي كاف رة،   األوزون ف ذه الفت الل ھ وخ
ازات الكلوروفلو تھالك غ ض اس ي انخف ون ف   روكرب

بة  واً بنس ة نم دان العربي ل البل ي وأق المشرق والمغرب العرب
دان مجلس  4و 21و 38 ي بل ا ف والي.  أم ى الت في المائة عل

ة  9التعاون الخليجي، فقد انخفض االستھالك بنسبة  ي المائ ف
امي  ين ع ن 2000و 1995ب أكثر م ين  50، وب ة ب ي المائ ف

امي  ن 2001و 2000ع بط م ث ھ اً  235ى إل 495، حي طن
  مترياً.

  
                                           

دليل للبلدان األعضاء في اإلسكوا بشأن تسوية اإلسكوا،   )64(
ة،  ة الدولي وارد المائي ول الم ات ح ارات  2004المنازع ز المھ وتعزي

  .2004، ضايا المياه الدولية في منطقة اإلسكواالتفاوضية بشأن ق

ات   )65( دة بيان دة، قاع األمم المتح ائية ب عبة اإلحص الش
ي:  ا ف الع عليھ ن اإلط ة، يمك ة لأللفي داف اإلنمائي رات األھ مؤش

org/unsd/mi/mi_goals.asphttp://millenniumindicators.un..  

)66(  ESCWA, World Summit on Sustainable 
Development Assessment Report for the ESCWA Region 
(E/ESCWA/ENR/2002/19).                                                        

امي   ين ع تھالك  2003و 1996وب ض اس انخف
ة  ل غالبي ي تمث ات، الت ون والھالون غازات الكلوروفلوروكرب

بة  ة، بنس ي المنطق  43المواد المستنفدة لألوزون المستھلكة ف
ن  ة، م ي المائ ى  19 500ف ى  11 000إل درة عل ن ق ط
ق معظم  ووفقاً لھذا االتجاه، يتوقع أن استنفاد األوزون.  تحق

ازات  ي استھالك غ البلدان العربية تخفيضاً بمقدار النصف ف
ام  ول ع ات بحل دما 2005الكلوروفلوروكربون والھالون ، عن

الي  تھالك اإلجم اوز االس ي أال يتج   ينبغ
ك،   طن قدرة على استنفاد األوزون. 9 000 ى ذل وزيادة عل

تنفا 1 485بلغ استھالك بروميد الميثيل  ى اس درة عل د طن ق
بة 2003األوزون في عام  ي  14، وھذا يمثل انخفاضاً بنس ف

اه، 1996المائة عن مستويات عام  ذا االتج ى ھ .  واستناداً إل
بة  رر بنس يض المق ة التخف ق المنطق ع أن تحق ي  20يتوق ف

ام  ول ع ة بحل تھالك 2005المائ ك أن االس ى ذل ، ومعن
  .)67(بحلول ذلك التاريخ 1 364سينخفض إلى نحو 

  
ا  م  وفيم ون ورغ يد الكرب اني أكس ات ث ق بانبعاث يتعل

الجھود المبذولة لرفع مستوى إنتاج الطاقة وكفاءة االستھالك 
بة  د بنس رد الواح ات للف ذه االنبعاث ة، زادت ھ ي المنطق  15ف

اد األنشطة  2003و 1990في المائة بين عامي  نتيجة الزدي
اون  س التع دان مجل ي بل ة ف ة، خاص ناعية والتنموي الص

ام   جي.الخلي ي ع ي المغرب  2003ومستويات االنبعاث ف ف
غ  ي كانت تبل ى  2.2و 2.7وفي المشرق، الت ري عل طن مت

بة  ا بنس رة ذاتھ الل الفت والي، انخفضت خ ة  24الت ي المائ ف
والي. 19و ى الت ة، عل ة   في المائ دان العربي ل البل ي أق ا ف أم

ري،  0.5نمواً، فقد انخفضت مستويات االنبعاث إلى  طن مت
بة وھ ة بمستويات  65ذا يمثل انخفاضاً بنس ة مقارن ي المائ ف

ة 2000عام  ة القطاع الزراعي، وقل ، نتيجة الستمرار ھيمن
ى  ول إل رص الوص   ف
ة  مصادر الطاقة العصرية، ومحدودية النشاط الصناعي، وقل

  .)68(استخدام السيارات الخاصة وموارد الطاقة
ة تواجه عدداً من    ديات وال تزال المنطقة العربي التح

دابير  ال لت ا االمتث ونتلایر، من بينھ فيما يخص بروتوكول م
امي  ررة لع ة المق ض النھائي بة  2010و 2007الخف بالنس

ل  ات؛ وتفعي ون والھالون ازات الكلوروفلوروكرب لغ
د  اه المتزاي التشريعات/األنظمة الوطنية/اإلقليمية؛ وكبح االتج

تنفذة المواد المس روعة ب ر المش ارة غي ى التج ألوزون؛  إل ل
ام  د ع ال بع لة االمتث ل 2010ومواص ة لتقلي   ، خاص

ون  ازات الكلوروفلوروكرب تھالك غ ى اس اد عل االعتم

                                           
  المرجع نفسه.  )67(

دة، قا  )68( األمم المتح ائية ب عبة اإلحص ات الش دة بيان ع
ي:  ا ف الع عليھ ن اإلط ة، يمك ة لأللفي داف اإلنمائي رات األھ مؤش

http://millenniumindicators.un.org/unsd/mi/mi_goals.asp.  
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دة  املة لع ايا الش الج القض ات تع ع سياس ده؛ ووض وتجمي
  .)69(قطاعات مع اتفاقات بيئية أخرى متعددة األطراف

  
  مياه الشرب المأمونة والمرافق الصحية  -6

  
ى تشير مؤشرات إمداد  ات المياه والمرافق الصحية إل

ة  دان العربي ي البل رة ف ود كبي ذل جھ ين ب زال يتع ه ال ي   أن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ل    ق الصحية أق وتظل إمكانيات الحصول على المراف
ة، خاصة  اه الشرب المأمون ى مي ات الحصول عل من إمكاني
ث  واً حي ة نم دان العربي ل البل ي أق ة وف اطق الريفي ي المن   ف

رة.ال تزال ھ ود كبي ين عامي   ناك حاجة لبذل جھ  1990وب
ول 2002و رص الحص ى ف ر عل رأ تغي م يط   ، ل

ت  ث كان اطق الحضرية حي ي المن ق الصحية ف ى المراف عل
بة السكان  18ويبين الرسم البياني   في المائة. 83النسبة  نس

نة  الذين لديھم إمكانية الحصول على المرافق الصحية المحس
  .2002و 1990بالنسبة لعامي 

  
ى    وفي المناطق الريفية، تحسنت فرص الحصول عل

بة  ام  6المرافق الصحية بنس ذ ع ة من ي المائ   فبلغت 1990ف

                                           
رب   )69( ي لغ ب اإلقليم ة، المكت دة للبيئ م المتح امج األم برن

  .Compliance Assistance Programme, 2005يا، آس

ة  اطق الريفي ي المن يما ف ددة، ال س داف المح ق األھ لتحقي
واً. امي   بالمنطقة وفي أقل البلدان العربية نم ين ع  1990وب

كان ا2002و بة الس ى نس ذكر عل ر ي رأ أي تغي م يط ذين ، ل ل
ة  اطق الفرعي ي المن ة ف يستطيعون الحصول على مياه مأمون

ع.  ان  األرب ان بإمك ي، ك توى اإلقليم ى المس   وعل
ين  بته ب راوح نس ا يت ة و 86.7م ي المائ ن  72ف ة م ي المائ ف

اطق الحضرية  السكان الحصول على المياه المأمونة في المن
والي. ى الت ة، عل ة   والريفي بة إلمكاني ى نس جلت أعل وس

اون الخليجي (ال  93حصول على المياه في بلدان مجلس التع
دان المشرق ( ا بل ة)، تليھ ي المائ ة) 90.5ف ي المائ م )70(ف ، ث

رب ( دان المغ واً  84بل ة نم دان العربي ل البل ة) وأق ي المائ ف
  ).17في المائة) (انظر الرسم البياني  74(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ام  69 ي ع ة.  وف ي المائ جّ  2002ف دان ُس ل البل ي أق لت ف
العربية نمواً أدنى نسبة للسكان الذين لديھم إمكانية الحصول 

ة ( اطق الريفي ي المن حية ف ق الص ى المراف ي  17.7عل ف
ة)  67المائة)، تليھا بلدان المشرق وبلدان المغرب ( ي المائ ف

ي ( اون الخليج س التع دان مجل ي  87وبل ا ف ة).  أم ي المائ ف
م تتج نھم المناطق الحضرية، فل ذين يمك بة السكان ال اوز نس

في المائة في أقل البلدان  55الحصول على المرافق الصحية 
ل  ل من المشرق والمغرب،  92نمواً، مقاب ي ك ة ف ي المائ ف

اون  100و س التع دان مجل ي بل اً ف ة تقريب ي المائ ف
 .)71(الخليجي

                                           
ات   )70( دة بيان دة، قاع األمم المتح ائية ب عبة اإلحص الش

ي:  ا ف الع عليھ ن اإلط ة، يمك ة لأللفي داف اإلنمائي رات األھ مؤش
://millenniumindicators.un.org/unsd/mi/mi_goals.asphttp.  

  المرجع نفسه.  )71(

  2002و 1990نسبة السكان الذين يمكنھم الحصول على المياه المأمونة،   -17الرسم البياني 

 

0 20 40 60 80 100

بلدان المشرق 

بلدان المغرب 

بلدان مجلس التعاون الخليجي

أقل البلدان العربية نمواً  

المنطقة العربية

1990 2002

نسبة مئوية

در ر :المص ات مؤش دة بيان دة، قاع األمم المتح ائية ب عبة اإلحص ي: الش الع ف ن اإلط ة، ويمك ة لأللفي داف اإلنمائي ات األھ
http://millenniumindicators.un.org/unsd/mi/mi goals.asp. 



 

 

 -28-

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Mashreq countries

Maghreb countries

GCC countries

Arab LDCs

Arab region
1990 2002

ذا الوضع،   ين ھ قة لتحس ذ إجراءات منس م تتخ وإذا ل
اك ن ة  82حو فسيكون ھن ة العربي ي المنطق ون شخص ف ملي

ام  ي ع اه  2015ف ى مي ول عل رص الحص ى ف رون إل يفتق
ة، و رب المأمون ديھم  124الش وفر ل خص ال تت ون ش   ملي

  
  

  

  : إقامة شراكة عالمية 8الھدف   -حاء
  من أجل التنمية

  
دف    ق الھ اء  8إن تحقي راً بإنش اً مباش رتبط ارتباط ي

ة ترا ل تنمي ن أج ة م ة ممّكن راء بيئ الح الفق ا مص ى فيھ   ع
وھذا يفترض   على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية.

ي  ة ف دان النامي التزاماً من جانب الدول المتقدمة بمساعدة البل
المي. ي الوقت   النمو والمشاركة بفعالية في االقتصاد الع وف

و  ذاته، يتعين على البلدان النامية اعتماد سياسات تشجع النم
ديات والتن مية والتكامل االجتماعي واالقتصادي ومواجھة تح

ومن المشاكل الرئيسية التي تواجه المنطقة العربية   العولمة.
ة  ة غني ا منطق ون يعتبرونھ انحين ال يزال ن الم راً م أن كثي
الي ذات  ت بالت الموارد وليس   ب
ه  أولوية بالنسبة للمساعدة اإلنمائية الرسمية، وھذا أمر يدعم

ر طة تصنيف كثي دان المتوس ة ضمن البل دول العربي ن ال اً م
كان  ع س اطئ أن رب ور الخ ذا التص ل ھ دخل.  ويتجاھ ال
واً،  ة نم دان العربي ل البل ي أق ون ف ة يعيش ة العربي   المنطق
ة  اعدة اإلنمائي ادة المس ى زي ة إل س الحاج ي أم ي ف ي ھ الت

  .)73(الرسمية والتمويل
  
 

                                           
اعي،   )73( ادي واالجتم اء االقتص ي لإلنم ندوق العرب الص

  .2004أرقام السكان، 

ية، وإمكانية الحصول على المرافق الصحية األسا ي  50س ف
ة  دان العربي المائة من أولئك األشخاص سيكونون في أقل البل

  .)72(نمواً 
  
  
  

  مجموع المعونة المقدمة إلى المنطقة  -1
  

ة،   وع المعون رة، زاد مجم نوات األخي ي الس ف
ة  ى المنطق ة إل دة، المقدم المحسوبة بدوالرات الواليات المتح

ن  ة م ام  5.33العربي ي ع ار دوالر ف ى  1999ملي  8.32إل
ام  ي ع ار دوالر ف ة 2003ملي ت ثالث د تلق ك، فق ع ذل .  وم

ر  راق ومصر، أكث دخل، ھي األردن والع طة ال دان متوس بل
ام  ي ع اً 2003من نصف مجموع المعونة ف دل جزئي ا ي ، مم

ية. ارات سياس أثر باعتب انحين تت دة للم ات جدي ى أولوي   عل
دد ة والمتع ة الثنائي دفقات المعون ل ت ري تحوي   ة ويج

راق  األطراف من مصر، التي كانت أكبر بلد متلق، نحو الع
ي  ي مصر ف د الحرب.  ويل ار بع ة اإلعم من أجل دعم عملي
راق  وتي والع ة جيب ة المتلقي رد من المعون مستوى نصيب الف

  .)74(2003واألردن وفلسطين في عام 

                                           
)72(    United  Nations, Population  Division, 

Department  of Economic and Social Affairs, World 
, available at: pects: The 2004 RevisionPopulation Pros

http://esa.un.org/unppدة ؛ و دة، قاع األمم المتح ائية ب عبة اإلحص الش
ي:  ا ف ن اإلطالع عليھ ة، يمك ة لأللفي داف اإلنمائي رات األھ ات مؤش بيان

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

 The Least Developedاستناداً إلى حسابات األونكتاد،   )74(
Countries Report 2004; Linking International Trade with 
Poverty Reduction, (New York and Geneva, United Nations, 

كوا،  ؛(2004 ل واإلس ة والتكام ورات العولم نوي لتط تعراض الس االس
كوا،  ة اإلس ي دول منطق ي ف . 2003اإلقليم

(E/ESCWA/GRID/2003/41).  

  2002و 1990نسبة السكان الذين يتوفر لھم المرافق الصحية،   -18الرسم البياني 
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  االلتزام بالشراكة  -6اإلطار 
  

ة  "نعيد تأكيد أنه يجب على كل بلد أن  تراتيجيات التنمي ة دور السياسات واس ى أھمي يتولى المسؤولية األولية عن تنميته ونؤكد عل
ة تھدف  ة عالمي الوطنية في تحقيق التنمية المستدامة.  ونعترف أيضاً بأن الجھود الوطنية ينبغي تكميلھا ببرامج وتدابير وسياسات داعم

  اعاة الظروف الوطنية وضمان االحترام للسيطرة واالستراتيجيات والسيادة الوطنية".إلى زيادة الفرص اإلنمائية للبلدان النامية مع مر
__________________  

  .22، المادة 2005نتائج القمة العالمية من جدول األعمال المؤقت،  121و 48الجمعية العامة لألمم المتحدة، الدورة الستين، البند  :المصدر

  
ة، ھن  د مشروع األلفي ا يؤك ادة وكم ى زي ة إل اك حاج

ة  داف اإلنمائي ق األھ و وتحقي ل النم ة لتعجي ة المالي المعون
واً. ة نم دان العربي ل البل ي أق ة ف ب   لأللفي ى الجان وعل

ر  اه (انظ واردة أدن ات ال ين البيان ا تب ابي، وكم   اإليج
ة بالنسبة 2الجدول  )، ارتفع متوسط نصيب الفرد من المعون

ن  ة م دان العربي ى  دوالر 19.40للبل دوالر خالل  27.80إل
ام  ام  1999الفترة من ع ى ع غ 2003إل د بل ك، فق ع ذل .  وم

ط  20.80ھذا المتوسط في أقل البلدان العربية نمواً  دوالر فق
.  وشھد اليمن، بصفة خاصة، انخفاضاً شديداً 2003في عام 

ن  ام  26.90م ي ع ى  1999دوالر ف ي  12.70إل دوالر ف
ك، 2003عام  ام .  وزيادة على ذل تثناء ع ان 2002وباس ، ك

واً  نصيب الفرد من المعونة التي تلقتھا أقل البلدان العربية نم
ام  ي ع ل من المتوسط اإلقليمي: فف ق 2003دائماً أق م تتل ، ل

مية،  16سوى  ة الرس في المائة من إجمالي المساعدة اإلنمائي
غ  ذي بل ل  8.3ال ت تمث ا كان م أنھ ار دوالر، رغ ي  22ملي ف

ن مج ة م ام.  المائ ك الع ي ذل ة ف ة العربي كان المنطق وع س م
واً  دان نم ل البل ين أق رة ب روق كبي اك ف وعالوة على ذلك، ھن

ام  ي ع ة: فف ع المعون ق بتوزي ا يتعل غ 2002فيم ان مبل ، ك
 5أضعاف و 10المعونة التي تلقتھا جيبوتي وموريتانيا يمثل 

ومال ودان والص اه الس ا تلق والي، م ى الت عاف، عل .  )75(أض
ن ا اكل وم   لمش

                                           
  المرجع نفسه.  )75(

ي  ب ف واً التقل ة نم دان العربي ل البل ه أق ي تواج رى الت األخ
ا ذات  ؤ بھ ة للتنب ة القابل دفقات المعون ة.  وت دفقات المعون ت
ا  ل فيھ ي تمث دخل الت ة ال دان المنخفض ي البل ة ف ة بالغ أھمي
ات  إإليرادات والميزاني اً ب اً ضخماً قياس ة مبلغ تدفقات المعون

  الحكومية.
  

ان الغرض    د وك تراتيجية للح ات اس اد ورق ن اعتم م
ام  ي ع ر ف ن الفق ى  1999م د عل دعم يعتم ار لل وفير إط ت

ة  تقراراً وقابلي ر اس الخطط الوطنية لجعل تدفقات المعونة أكث
ا ھو  ق لألسف، كم م تتحق ال ل ك اآلم ر أن تل ا.  غي للتنبؤ بھ

اني  م البي ي الرس ين ف ي  20مب ة التقلب ف ذي يوضح درج ال
ة  دفقات المعون ا ت ة.  وھن ي المنطق واً ف دان نم ل البل ى أق إل

ذا التقلب.   ره من ھ أيضاً، يبدو أن اليمن قد تأثر أكثر من غي
داً  د ج كل مقي دم بش ة تق زال المعون ك، ال ت ى ذل افة إل وإض

ة شرطاً )76(بمجموعة من الشروط .  وتعتبر السيطرة الوطني
د المشروطي ا تع ة بينم ة أساسياً يضمن كفاءة استخدام المعون

ة  توى السياس ى مس ر عل ز التغيي ة لحف   آلي
دفان، إذ  ذان الھ العامة.  وفي كثير من الحاالت، يتعارض ھ
ب  ن تقل د م ة وتزي يطرة الوطني روطية الس وض المش تق
بة  ال بالنس و الح ذا ھ ا.  وھ ؤ بھ ة للتنب دم القابلي ة وع المعون

  لكثير من البلدان العربية المتلقية.

                                           
ائي،   )76( دة اإلنم م المتح امج األم رية برن ة البش ر التنمي تقري

  .2005لعام 
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  2003-1999المعونة وإجمالي المعونة المتلقية، نصيب الفرد من   -2الجدول 
  (دوالرات الواليات المتحدة وماليين دوالرات الواليات المتحدة)             

  
  1999  2000  2001  2002  2003  

  

نصيب 
الفرد من 
  المعونة

إجمالي 
  المعونة

نصيب 
الفرد من 
  المعونة

إجمالي 
  المعونة

نصيب 
الفرد من 
  المعونة

إجمالي 
  المعونة

نصيب 
الفرد من 
  المعونة

إجمالي 
  المعونة

نصيب 
الفرد من 
  المعونة

إجمالي 
  المعونة

  232.4  7.3  328.6  10.5  223.6  7.3  201.1  6,6  138.1  4.6  الجزائر
  37.5  52.7  70.6  101.1  17.9  26.1  49.1  73.3  4.0  6.1  البحرين
  893.8  13.2  1 238.5  18.7  1 256.6  19.3  1 328.1  20.8  1 582.4  25.2  مصر
  2 265.2  91.7  115.8  4.8  122.4  5.2  100.8  4.3  75.9  3,3  العراق
  1 234.3  232.5  519.9  100.5  432.5  86.0  552.5  113.1  432.0  91.2  األردن
  4,4  1.8  4.6  2.0  3.6  1.6  2.8  1.3  7.2  3.4  الكويت
  228.3  50.8  452.7  101.9  242.8  55.4  199.7  46.1  194.0  45.4  لبنان

  الجماھيرية
  10.0  1.8  10.4  1.9  10.0  1.9  15.4  2.9  7.3  1.4  العربية الليبية  

  522.8  17.4  487.0  16.4  518.6  17.8  419.4  14.6  678.8  24.0  المغرب
  44.5  17.1  40.8  16.1  1.6  0.7  45.6  18.9  39.9  17.0  ُعمان
  2.0  3.2  2,2  3.6  1.0  1.7  0.5  0.8  4.9  8.7  قطر

  المملكة العربية
  21.9  1.0  26.9  1.2  27.0  1.3  30.9  1.5  28.9  1.4  السعودية  

  الجمھورية
  160.3  9.2  81.0  4.8  155.3  9.4  158.5  9.8  228.5  14.5  العربية السورية  

  305.5  30.9  264.9  27.1  377.7  39.0  222.7  23.3  252.7  26.7  تونس
  اإلمارات العربية

  5.3  1.3  4.2  1,1  3.0  0.9  4.0  1.2  4.2  1.4  المتحدة  
  971.6  288.6  1 616.5  500.3  869.5  280.9  637.3  214.9  516.2  181.6  نفلسطي

  أقل البلدان نمواً
  24.5  40.8  32.5  55.4  27.5  48.1  18.7  33.6  21.4  39.4  جزر القمر
  77.8  110.3  77.8  112.2  57.6  84.7  71.4  107.2  75.1  115.4  جيبوتي
  242.7  85.2  345.3  124.0  267.6  98.5  211.9  80.1  218.8  85.2  موريتانيا

  243.1  12.7  583.7  31.4  460.9  25.5  264.9  15.1  458.3  26.9  اليمن
  175.1  18.2  193.7  20.8  149.7  16.6  103.9  11.9  114.6  13.6  الصومال
  621.3  18.5  350.9  10.7  185.5  5.8  225.4  7.2  243.0  7.9  السودان

  مجموع أقل
  1 384  20.8  1 583  24.4  1 148  18.2  896  14.5  1 131  18.8  البلدان نمواً   

  8 324  27.8  6 848  23.4  5 411  18.9  4 864  17.3  5 326  19.4  المجموع

دولي، 2004مؤشرات التنمية في العالم : البنك الدولي، المصدر دان االقتصادي؛ والبنك ال ، لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في المي
  ./http://www.worldbank.org/dataيمكن اإلطالع عليھا في: .  تقديرات السكان

  

  تقلب تدفقات المعونة إلى أقل البلدان العربية نمواً،  -20الرسم البياني 
  كنسبة مئوية للتغير بالنسبة للعام السابق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ./http://www.worldbank.org/data، يمكن اإلطالع عليھا في: 2004التنمية في العالم  مؤشراتالبنك الدولي،  :المصدر
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  المعونة بين بلدان المنطقة  -2
  

ام   ه ع ة بوج ة الخارجي ادة المعون ع أن زي   م
دان العرب ل البل ى أق ة إل ة الغني دان العربي ة والمعونة من البل ي

د  ال ب داف، ف ق األھ بة لتحقي نمواً أمر ذو أھمية حاسمة بالنس
اھمات  دمت مس ة ق ة الغني دان العربي ى أن البل ارة إل من اإلش
كبيرة إلى المعونة اإلنمائية الرسمية على المستويين اإلقليمي 

امي  ين ع ي الماضي: فب دولي ف دمت 2003و 2000وال ، ق
ه  ا مجموع ي م اون الخليج س التع دان مجل ار  13.7بل ملي

ة  ة العربي اھمت المملك ة.  وس ة اإلنمائي ن المعون دوالر م
ـ  انحين، ب ر الم ي أكب عودية، وھ ن  58الس ة م ي المائ ف

ار دوالر،  2.8بمبلغ  2003المجموع.  كما ساھمت عام  ملي
ي  1.3أي ما يعادل  الي السعودي، ف من الناتج القومي اإلجم

اھم م 3.1المبلغ اإلجمالي لذلك العام والبالغ  ليار دوالر.  وس
غ  دة بمبل ة المتح ارات العربي ون دوالر  82الكويت واإلم ملي

والي 130و ى الت ون دوالر عل ا   .)77(ملي ع أن م والواق
ل  مية يمث ة الرس ة اإلنمائي ر للمعون ته قط ي  0.7خصص ف

ي  ة الت وق المعون المائة من ناتجھا القومي اإلجمالي، وھذا يف
 .)78(ية الرئيسيةيقدمھا كثير من البلدان الصناع

                                           
ي،   )77( د العرب ندوق النق ي ص ادي العرب ر االقتص التقري

  .2004، موحدال

ة،   )78( دة اإلنمائي م المتح ة األم ن مجموع ر ع ر قط تقري
  .2005األھداف اإلنمائية لأللفية 

  الديون  -3
  

من المصادر الھامة األخرى لتمويل التنمية  
االقتراض القصير والطويل األجل وتحويالت العمال 

وتشير البيانات المتعلقة   واالستثمار األجنبي المباشر.
بالبلدان العربية إلى تحسن في حالة الديون في السنوات 

يكلة الديون، واتفاقات ويعزى ذلك إلى إعادة ھ  األخيرة.
اإلعفاء من الدين التي تم التوصل إليھا مع كل من نادي 
باريس ونادي لندن، والتي ساھمت في تحقيق تخفيض 
ملموس في أعباء خدمة الدين في بلدان المنطقة خالل 
السنوات األخيرة، ما عدا في لبنان حيث يالحظ حدوث 

غير أنه بالنسبة  ارتفاع متزايد ومقلق في نسبة خدمة الدين. 
لكثير من البلدان، يرجع ذلك أيضاً إلى االرتفاع الشديد في 
إيرادات صادرات النفط، ويلقي الشك على قدرتھا على 

وإضافة إلى ذلك، فنسبة خدمة   تحمل الدين في المستقبل.
الدين ليست مؤشراً يدل على عدم وجود مشكلة دين، بل تدل 

مثلما ھو الحال  على وجود متأخرات ضخمة ومتزايدة،
  بالنسبة للسودان، مثالً 

  ).21(انظر الرسم البياني 
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  التجارة  -4
  

ة   دول العربي رة، شرعت معظم ال في السنوات األخي
دماجھا  ة تيسير ان في تنفيذ برامج لتحرير التجارة، وذلك بغي

ذه   في االقتصاد العالمي وجني فوائد العولمة. وقد أسفرت ھ
ت ى ف ة إل ود الرامي ائج الجھ ن نت اداتھا ع   ح اقتص

اع   متفاوتة. ة من خالل اتب إذ لم يحقق نتائج ممتازة أو رائع
دان. ن البل ل م دد قلي ارج إال ع و الخ ة نح تراتيجية موجھ   اس

ام  ي ع ل 2003فف ة يمث ادرات المنطق وع ص ن مجم م يك ، ل
ا  4.1سوى  ة، بينم في المائة من مجموع الصادرات العالمي

ل  واردات  2.7كانت الواردات تمث ة من مجموع ال ي المائ ف
  العالمية.

  
ر،   ي المباش تثمار األجنب دفقات االس ص ت ا يخ وفيم

ـ  ة ب تأثرت المنطق دفقات  1.5اس ن ت ط م ة فق ي المائ ف
ـ  ة وب ي المباشر العالمي تثمار األجنب ة من  5.0االس ي المائ ف

ة  دان النامي ا البل تدفقات االستثمار األجنبي المباشر التي تلقتھ
ام  ي ع اوالت )79(0032ف رغم المح ك، ف ى ذل الوة عل .  وع

المبذولة من أجل التنويع، ال زال معظم بلدان المنطقة يصدر 
ة المضافة المنخفضة  مجموعة محدودة من السلع ذات القيم

ل  ان يمث ذي ك ة من  70يأتي في مقدمتھا الوقود، ال ي المائ ف
ام  ي ع وع الصادرات ف ة، 2002مجم ات الزراعي ، والمنتج

وجات والمواد الكيميائية، إلى عدد محدود من أسواق والمنس
  .)80(التصدير، وفي الغالب إلى االتحاد األوروبي

  
  بطالة الشباب  -5

  
يمكن الرتفاع معدالت البطالة بشكل مستمر أن يعيق  

ي  اھم ف تدامة وأن يس ة المس ة العادل النمو االقتصادي والتنمي
ة. طرابات اجتماعي ات واض دوث نزاع ان م  ح دل وك ع

ذا 2004في المائة في عام  21البطالة لدى الشباب يبلغ  ، وھ
ار. دى الكب دل ل ام،   يمثل أكثر من ضعف المع ك الع ي ذل وف

ن  ون ع ذين يبحث ل وال ن العم اطلين ع باب الع دد الش غ ع بل
ل  خص. 5.2عم ون ش باب   ملي ع أن الش   وم

ة،  24ال يمثلون سوى  ي المنطق ة ف في المائة من القوة العامل
اطلين عن  44م يشكلون قرابة فإنھ في المائة من مجموع الع

ل. ن   العم باب م االت أن يصبح الش إن احتم ام، ف ه ع وبوج
د عن  القوة العاملة في البلدان العربية عاطلين عن العمل تزي

رتين ونصف. ار م ة   االحتماالت بالنسبة للكب وسجلت منطق

                                           
كوا،   )79( ورات اإلس نوي لتط تعراض الس   االس

كوا،  ة اإلس ي دول منطق ي ف ل اإلقليم ة والتكام  2004العولم
(E/ESCWA/GRID/2004/6).  

 The Least Developedاستناداً إلى حسابات األونكتاد،   )80(
Countries Report 2004; Linking International Trade with 
Poverty Reduction, (New York and Geneva, United Nations, 
2004); World Investment Reports, 2002, 2003 and 2004.         

                                                                  

باب بل 2004المغرب في عام  ة الش ام لبطال دل ع غ أعلى مع
في  21.8في المائة، تليھا منطقة المشرق بمعدل قدره  27.7
اء   المائة. وظلت معدالت بطالة الشباب مرتفعة في كافة أنح

دان 1991المنطقة منذ عام  تثناء بل دان، باس .  وفي جميع البل
ين عامي  المشرق، ُسجلت زيادة في معدالت بطالة الشباب ب

  .)81()3(انظر الجدول  2004و 1991
  

  البطالة بين الشابات  (أ)
  

دى الشباب أو   معدل البطالة لدى الشابات أعلى منه ل
ة. ة العربي اء المنطق ع أنح ي جمي ه ف ي المشرق،   مساٍو ل وف

ى  د عل ا يزي ز م وة  30عج ي الق ابات ف ن الش ة م ي المائ ف
ة 2004العاملة عن العثور على عمل في عام  ي المنطق .  وف

ة  دل البطال اوز مع ل، تج ة كك اء العربي دى النس ي  24ل ف
ة. اع   المائ ي ارتف ة ف رة المتمثل كلة الخطي ذه المش م ھ ورغ

معدل البطالة، ال تزال مشاركة المرأة في القوة العاملة تزداد 
و 2004و 1991فبين عامي   في المنطقة. دل نم ، تجاوز مع

ين  ذكور، ب دى ال ا ل دل نموھ اث مع ن اإلن ة م وة العامل الق
د   لى السواء بوجه عام.الشابات والنساء البالغات ع ذا بح وھ

ى الحاجة  د عل د من التأكي ذاته تطور إيجابي جداً، ولكن ال ب
تج  ق ومن ل الئ رص عم ة ف ى إتاح ز عل ادة التركي ى زي إل
ة  وة العامل ى الق مَّن إل ي سينَض ابات الالت ك الش ألولئ

  .)82(مستقبالً 

                                           
)81(  International  Labour  Organization  (ILO), 

Geneva, 2004, available at:  ,Global  Employment  Trends
Global ; ILO, http://kilm.ilo.org/get2004/download/trends.pdf

Geneva, 2004, available  ,2004 Employment Trends for Youth
http://mirror/public/english/employment/strat/download/ at:  

2005;  ”,Global employment trends model; ILO, “getyen.pdf
and ILO, Global Employment  Trends, “Technical note”, 

 ;http://www.ilo.org/trends(Geneva, ILO, 2004), available  at: 
G. C. Tarantino, “Imputation, estimation  and  prediction of 
unemployment rates using the Key Indicators  of the Labour 
Market (KILM) data set”, ILO Employment  Strategy Paper 
2004/16, (Geneva, ILO, 2004); and W. Schaible  and R. 
Mahadevan-Vijaya,  “World  and  regional  estimates for 
selected  key  indicators  of  the labour  market” , ILO 
Employment Paper 2002/36, (Geneva, ILO, 2002).                   

)82(  ILO, Global Employment Trends for Women 
http://kilm.ilo.org/get2004/, Geneva, 2004, available at: 2004 

download/trendsw.pdfKey Indicators  of   the   Labour ;  ILO, 
Market,  third   edition,  Geneva,  2004;  ILO,   Economically 
active population estimates and projections, LABORSTA (an 

eneva, available at: ILO  database on labour statistics), G
                                                        .        http://laborsta.ilo.org  
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  2004-1991ن الشباب، معدالت بطالة الشباب ومعدالت نمو القوة العاملة م  -3الجدول 
  

  
  معدل بطالة الشباب (نسبة مئوية)

مجموع الشباب 
العاطلين عن العمل 

  (باآلالف)

  نمو القوة العاملة
  من الشباب

  (نسبة مئوية)
1991  1997  2003  2004  2004  1991-2004  

  44.3  5 199  21.0  21.0  22.0  21.2  (مجموع) المنطقة العربية
  28.7  2 017  21.8  21.8  20.9  21.9  بلدان المشرق
  35.1  1 850  27.7  28.0  30.0  27.0  بلدان المغرب

  60.8  224  10.2  10.4  10.1  9.6  بلدان مجلس التعاون الخليجي
  76.5  1 109  16.6  16.5  17.4  16.3  أقل البلدان العربية نمواً 

“ ,Technical note”, (Geneva, ILO, 2004), dsGlobal Employment Tren2005; and  ”,Global employment trends modelILO“ ,: المصدر
                            .                                                                                                                            http://www.ilo.org/trendsavailable at:   

  
  تحديات سوق العمل بالنسبة للشباب  (ب)

  
داً من   ال بد من التشديد على أن البطالة  ليست إال بع

تج للشباب. ق ومن   أبعاد ھدف األلفية المتعلق بإتاحة عمل الئ
ن  د م ي عدي ابات ف باب والش ن الش داً م ر ج دد كبي اك ع فھن
البلدان الذين يعانون من العمالة الناقصة، بعضھم يعمل عدداً 

بعض اآلخر يشتغل مح ده وال ا يري دوداً من الساعات أقل مم
ويواجه   عدداً كبيراً من الساعات من دون كسب اقتصادي.
اً   الشباب عقبات صعبة للغاية عند البحث عن عمل. إذ غالب

يم  ص التعل ل ونق رتھم بالعم ة خب راً لقل طرون، نظ ا يض م
ن  ول م دة أط ث م ددة، للبح ارات مح ى مھ دريب عل والت

ة أو لجزء من الوقت (انظر المتوس ول وظائف مؤقت ط وقب
  ).22الرسم البياني 

باب   ال الش ه العم ك، يواج ى ذل الوة عل   وع
ل  ال والعم يم األعم ال تنظ ي مج ر ف عوبات أكب اً ص أيض
ى  رص للحصول عل ن الف ل م دد أق م ع اح لھ تقل إذ يت المس
ال  ع العم ة م اريع، مقارن دء المش وارد لب ن الم ان وم االئتم

الغين ل   .الب ى عم ور عل تطيعون العث ذين ال يس باب ال   والش
اً،  مي نھائي اع الرس ون القط اط فيترك يبھم اإلحب د يص   ق
ه. ون في ا يرغب دة أطول مم   أو يمكثون في النظام التعليمي م
ى عمل مؤقت أو  أما الشباب الذين ينجحون في الحصول عل
لجزء من الوقت، فكثيراً ما يجدون أنفسھم في موقف ضعف 

  قوانين العمل ال تشمل دائماً ھذا النوع من العمل. إذ أن
  

  
  2004معدالت البطالة لدى الشباب والبالغين حسب النوع االجتماعي،   -22الرسم البياني 
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“ ,hnical note”, (Geneva, ILO, , ILO, “TecGlobal Employment Trends2005; and  ”,Global employment trends modelILO: المصدر
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  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واألھداف اإلنمائية لأللفية  -7اإلطار 
  

ية.  واستخدام أدوات وخدمات   ة واالقتصادية والسياس ة االجتماعي ى التنمي أثير عل ا المعلومات واالتصاالت ت تبين أن لتكنولوجي
ات المتعلق ى المعلوم ول عل رص الحص ادة ف االت لزي ات واالتص ا المعلوم بة تكنولوجي امالت بالنس اليف المع يض تك وق وتخف ة بالس

  ).1للمزارعين والتجار الفقراء يعد من الوسائل الممكنة للمساھمة في الحد من الفقر (الھدف 
  

ن   ات واالتصاالت م ا المعلوم ى تكنولوجي ائم عل د الق دريب عن بع ق الت دربين عن طري ين الم ن المدرس اح م دد المت ادة الع وزي
ة لل ائل الممكن دف الوس دائي (الھ يم االبت يم التعل ق تعم ي تحقي اعدة ف تھدف 2مس ة تس و األمي رامج لمح ة وب رامج تعليمي ديم ب  ).  وتق

  ). 3الفتيات والنساء الفقيرات من الوسائل لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (الھدف 
  

روس نقص المناعة البشرية/اإليدز ويمكن أن تستفيد الجھود الرامية إلى تخفيض وفيات األطفال وتحسين صح  ة األم ومكافحة في
م األخصائيين 6و 5و 4والمالريا وغيرھما من األمراض (األھداف  ى دع اف عل ة في األري دمي الرعاي ادة فرص حصول مق ) من زي

ادة أنشطة  ي مجال الصحة وزي املين ف ة للع اء الخدم دريب األساسي وأثن وفير الت يعزز ت ا س د، مم ادل والتشخيص عن بع الرصد وتب
  المعلومات فيما يتعلق باألمراض والمجاعة.

  
وارد والتخفيف من األخطار   ة الرصد وإدارة الم ادة فعالي بكات االتصاالت زي د وش ا االستشعار من بع يح تكنولوجي راً، تت وأخي

  ).7البيئية، مما يساھم في كفالة االستدامة البيئية (الھدف 
______________ 

  جمعت من مصادر مختلفة.اإلسكوا،  :المصدر
  

  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -6
  

ات   ا المعلوم ار تكنولوجي دل انتش   إن مع
ة،  ل من المعدالت الدولي واالتصاالت في المنطقة العربية أق
ية  يب الشخص تخدام الحواس ق باس ا يتعل اً فيم خصوص

ت. ى اإلنترن ول إل امي   والوص ين ع ، 2002و 1992وب
بة ا ت نس اتف ارتفع ت والھ اتف الثاب ي الھ تراكات ف الش
ن  وي م ى  4الخلي ة إل ي المائ ي  16.5ف ة ف ي المائ   ف
ة   المنطقة العربية. غير أن كثافة االشتراك تختلف من منطق

راوح  ر، إذ تت ى آخ د إل ن بل رى وم ى أخ ة إل   فرعي
ين  ل  48ب تركاً لك س  100مش دان مجل ي بل كان ف ن الس م

ي و اون الخليج ل ال 3.4التع ي أق واً.ف ة نم دان العربي   بل
وسجلت أعلى كثافة لالشتراكات في خطوط الھاتف والھاتف 

دة إذ بلغت  ة المتح مشترك  94الخليوي في اإلمارات العربي
ا البحرين ( 100لكل   ). 72) والكويت (84من السكان، تليھ

وجدير بالذكر أن خدمات الھاتف النقال تمثل نسبة كبيرة من 
  ھذه االشتراكات.

  
ت  ات ومس ت وتطبيق تخدمي اإلنترن راق مس وى اخت

ال.   اإلنترنت ال يضاھي مستوى اختراق الھاتف الثابت والنق
غ  ة استخدام الحواسيب الشخصية واإلنترنت تبل وكانت كثاف

ل  2.8و 2.7 ام  100لك ي ع والي ف ى الت كان عل ن الس م
اطق 2002 توى المن ى مس   .  وعل

ين  راوح ب رات تت ذه المؤش ت ھ ة، كان تخدماً  13الفرعي مس
دان مجلس  100للحواسيب الشخصية لكل  ي بل من السكان ف

ي و اون الخليج ين  0.6التع واً، وب دان نم ل البل ي أق  10ف
ل  ت لك تخدمين لإلنترن ة  100مس ي المنطق كان ف ن الس م

  .)83(في المنطقة الثانية 0.4األولى و

                                           
)83(  International  Telecommunication  Union, 

World Telecommunication Development Report, Geneva 
2003 and 2004.                                                                            

ادية  إن  ة واالقتص د االجتماعي ي الفوائ   جن
ة لتكنولوجيا المعلومات وا التصاالت يتطلب وجود بيئة ممّكن

ة، إضافة  ائل اإللكتروني تعداد الستخدام الوس وقدراً من االس
ة  ة الداعم د من أن تشمل البيئ أثير وال ب اس الت إلى آليات لقي
ا  د عليھ ية يعتم ل أساس اً وھياك اً ممّكن اً وقانوني اراً تنظيمي إط

ة  ومناخاً مؤاتياً لالبتكار. ي المنطق ة  وال يكاد يوجد ف العربي
ات واالتصاالت،  ا المعلوم ق بقطاع تكنولوجي تشريعات تتعل
ى  ر إل دان ويفتق ن البل ر م ي كثي ة ف ه الدول يمن علي ذي تھ ال
 . المنافسة، إذ يحتكر السوق عدد محدود من مقدمي الخدمات

ة  اليف وتوسيع الفجوة الرقمي وقد ساھم ذلك في تضخيم التك
ين القطاعات بين المناطق الحضرية والريفية، وإلى  ا ب حد م

ادية.  ة واالقتص ظ أن  االجتماعي دد يالح ذا الص ي ھ وف
مستوى البلدان العربية من حيث االستعداد الستخدام الوسائل 
نخفض،  ات م ا المعلوم ارات تكنولوجي ة (أو مھ اإللكتروني
ا  ى استخدام تكنولوجي دريب عل ى أن الت اً إل وذلك يعود جزئي

د م يعتم االت ل ات واالتص اھج  المعلوم ي المن ام ف كل ع بش
ي  وارد البشرية ف ي أنشطة تطوير الم درج ف الدراسية ولم ي

ل. اكن العم ا   أم ن تكنولوجي ات ع ة البيان ير قل راً، تش وأخي
ود  ذل جھ المعلومات واالتصاالت في المنطقة إلى ضرورة ب
وفر أدوات  دى ت يس م ات للرصد ال تق تحداث آلي قة الس منس

ات ا المعلوم ات تكنولوجي ل  وتطبيق ب، ب االت فحس واالتص
ة  اريع التجاري واطنين والمش دتھا للم اً فائ يم أيض وتق

  والصناعية والمؤسسات الحكومية على السواء.
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 ً   القضايا والتحديات الرئيسية  -ثانيا
  

لقد أحرزت المنطقة العربية تقدماً في العديد من  
غير أن ھذا   المجاالت المتعلقة باألھداف اإلنمائية لأللفية.

التقدم يختلف من منطقة فرعية إلى أخرى، وعلى المستوى 
ومن غير المتوقع أن تنجح   القطري، ومن ھدف إلى ھدف.
  ربية ككل في القضاء على الفقر المنطقة الع

والجوع، خاصة في أقل البلدان نمواً، إذا لم يتم تنسيق 
وبالرغم من  ،2002ففي عام   الجھود وزيادة الموارد.

، لم يكن ما 1990التقدم المعتدل الذي أحرز منذ عام 
في المائة من األطفال في سن الذھاب إلى  20يقارب

مدارس ولم يكن باستطاعة المدرسة االبتدائية ملتحقين بال
  مليوناً من النساء البالغات الالتي تجاوزن سن  44نحو 
ومع أن المساواة بين   سنة أن يقرأن أو يكتبن. 15الـ 

الجنسين في االلتحاق المدرسي على جميع مستويات التعليم 
تحسنت عموماً، فال تزال المستويات المطلقة في كثير من 

ولم تترجم المكاسب  بنين والبناتالبلدان منخفضة بالنسبة لل
في مجال التعليم إلى تمكين اقتصادي وسياسي للمرأة في 
المنطقة، إذ تعد معدالت مشاركتھا االقتصادية والسياسية من 

وإضافة إلى ذلك، ھناك حاجة   أدنى المستويات في العالم.
إلى تنسيق الجھود وزيادة الموارد لتوفير السلع العامة التي 

المنطقة، أي البنى األساسية للنقل وإدارة المياه، تحتاجھا 
واالستدامة البيئية، وتنسيق ومواءمة السياسات واإلجراءات 
  التجارية، وتسوية النزاعات وبناء السالم.

  

  بناء القدرات اإلحصائية لتحسين عملية  -8اإلطار 
  رصد األھداف اإلنمائية لأللفية           

  واإلبالغ عنھا     
  

درات المؤسسية على جمع وتحليل واستخدام الق  
اإلحصاءات لغرض وضع وإدارة السياسات والمشاريع 
ضعيفة في جميع أنحاء المنطقة.  وزيادة على ذلك، ھناك 

نقص في البيانات المصنفة حسب النوع االجتماعي.  
 وتطوير القدرات المؤسسية على إنتاج إحصاءات 

عملية رصد  مصنفة حسب النوع االجتماعي لن يسھل
األھداف اإلنمائية لأللفية واإلبالغ عنھا فحسب، بل إنه 
 سيساھم أيضاً في تحقيق قدر أكبر من الشفافية 
 والمساءلة.

  
وتواجه أقل البلدان العربية نمواً أكبر عدد من   

التحديات بالنسبة لألھداف الثمانية بأجمعھا، خاصة من حيث 
لتحتية.  وقد أحرزت التمويل والخدمات األساسية والبنى ا

البلدان المتوسطة الدخل في المشرق والمغرب قدراً جيداً من 
التقدم بالنسبة لبعض األھداف، كالتعليم مثالً، ولكنھا لم تحقق 
نفس القدر من النجاح بالنسبة ألھداف أخرى، كالقضاء على 
الفقر، مثالً.  ويمثل الفقر والبطالة والھجرة في ھذه البلدان 

سية تحظى باالھتمام.  أما في العراق وفلسطين، قضايا أسا

اللذين ھما استثناءان من االتجاه العام في المشرق، فيرتبط 
تحقيق األھداف اإلنمائية لأللفية بإنھاء النزاع واالحتالل.  
ويجب تركيز الجھود والموارد في ھذين البلدين على بناء 

المدني  السالم وبناء مؤسسات عامة فعالة، وتعزيز المجتمع
والتنمية االقتصادية.  وتمتلك بلدان مجلس التعاون الخليجي 
الغنية الموارد الالزمة لتجاوز الغايات المحددة في إطار 
األھداف اإلنمائية لأللفية.  غير أن مسألة االستدامة، سواء 
كانت اقتصادية أو بيئية أو اجتماعية تتسم بأھمية محورية 

  جي.في منطقة مجلس التعاون الخلي
  

ورغم الفروق في التقدم نحو بلوغ األھداف، فإن   
البلدان العربية تواجه مجموعة مشتركة من القضايا 
والتحديات التي تندرج ضمن العناصر الرئيسية إلعالن 
األلفية، أي السالم واألمن؛ والقضاء على الفقر والتنمية؛ 
 وإقامة شراكات إقليمية وإيجاد تكامل إقليمي أكبر؛ واحترام
  حقوق اإلنسان والديمقراطية والحكم السليم؛ وحماية البيئة.

  
  إقرار السالم واألمن  - ألف

  
إن تكاليف الحروب والنزاعات، من حيث فقدان   

األرواح والنزوح وتعطيل التنمية، ال تزال باھظة.  ويتجلى 
ذلك بصفة خاصة في العراق وفلسطين وفي بلدان ظلت 

كثر من عقد من الزمان، منكوبة بالنزاعات الداخلية أل
  كالجزائر والصومال والسودان.

  
وال تزال الحروب والنزاعات في المنطقة تدمر   

ل ميزانيات الحكومات  الموارد والنسيج االجتماعي بينما تحوَّ
نحو اإلنفاق العسكري.  ويھدد عدم االستقرار الناجم عن 
الحروب والنزاعات استمرارية مكاسب التنمية وتوزيعھا 

يعاً عادالً.  وھناك حاجة إلى إيجاد حل شامل وعادل توز
للنزاع العربي اإلسرائيلي باإلضافة إلى وضع حد للعنف في 
العراق.  ويتعين على المجتمع الدولي استنفاد جميع الجھود 
إلحالل السالم واألمن في المنطقة مع نشر ثقافة بناء السالم 

، بما فيھا وبناء الدولة على أساس احترام حقوق اإلنسان
  الحق في التنمية، فضالً عن 
  الديمقراطية والحكم السليم.

  
  التنمية والقضاء على الفقر  -باء

  
يواجه المسار التنموي للمنطقة، بما في ذلك الجھود   

الرامية إلى القضاء على الفقر عدداً من التحديات االجتماعية 
إلى واالقتصادية.  فالفقر وتدھور أحوال السكن، باإلضافة 

عدم كفاية الخدمات الصحية ونظم الحماية االجتماعية، 
  تشكل عقبات خطيرة أمام التنمية في 
المنطقة.  ورغم االختالف في تقديرات الفقر، تتفق أغلبية 
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الناس على أن الفقر في المنطقة العربية يزداد من الناحية 
البشرية ومن حيث الدخل.  والشيء الذي يالحظ بصفة 

دان المتوسطة الدخل، إذ ُصّنفت معظم البلدان خاصة في البل
العربية في ھذه الفئة، ھو أن المتوسطات والتقديرات 
المرضية فيما يبدو كثيراً ما تخفي الوضع الحقيقي للفقر.  
ويمثل التفاوت والتوزيع المختل للدخل اتجاھاً متزايداً في 
  الدول العربية.  وباإلضافة إلى ذلك، 

الوطنية التفاوت وعدم تكافؤ التوزيع  ال تظھر المتوسطات
داخل البلدان أو بين مختلف قطاعات المجتمع.  ويشكل 
  التصدي لقضايا الفقر والتفاوت تحدياً رئيسياً.

  
  البطالة  -1

  
تقوم البلدان العربية، التي سجلت بعضاً من أعلى   

معدالت البطالة في العالم، بالتصدي لتحديات سوق العمل 
ا آثار خطيرة بالنسبة للمنطقة.  ومن أكثر التي ستكون لھ

ھذه القضايا إلحاحا استمرار ارتفاع مستويات بطالة الشباب 
واإلدماج الناجح للمرأة في أسواق العمل بالمنطقة.  وتحقيق 
نجاح على ھاتين الجبھتين أمر ذو أھمية أساسية بالنسبة 
الستمرار النمو والتنمية وجھود تخفيف حدة الفقر في 

  طقة.المن
  

ومشكلة العمالة في المنطقة ال تقتصر على البلدان   
المتوسطة الدخل وأقل البلدان العربية نمواً.  ففي بلدان 
مجلس التعاون الخليجي، أصبحت البطالة  من الشواغل 
الوطنية.  ومن المشاكل الرئيسية المتعلقة بإيجاد فرص 
العمل ھيمنة قطاع الطاقة، الذي لديه تأثير مضاعف 

خفض للغاية على مستوى العمالة، وقضية اليد العاملة من
األجنبية، التي تفوق اليد العاملة الوطنية وتخلق مشكلة 
إضفاء الطابع الوطني على اليد العاملة.  أما على الصعيد 
اإلقليمي، فمشكلة البطالة ترتبط بنوعية التعليم وعدم التطابق 
  بين مھارات الخريجين ومتطلبات سوق العمل.

  
ويتعين على مقرري السياسات في كافة البلدان   

العربية تحديد أولويات سياسات العمالة وإدماجھا على نحو 
كامل في السياسات االقتصادية الكلية.  ونظراً لألھمية 
المتزايدة للشباب والشابات بالنسبة للتنمية االقتصادية 
واالجتماعية لبلدان المنطقة، فمن الضروري أن يكونوا 

  ين على المشاركة في فوائد النمو االقتصادي قادر
  بالمنطقة وأن تتاح لھم فرص عمل الئقة ومنتجة.

  
  

  الفجوة بين الجنسين  -2
  

  المساواة بين الجنسين عنصر ال يتجزأ من   
عناصر عملية التنمية، وھو، إلى جانب تمكين المرأة، 
ب عنصر بالغ األھمية لبلوغ األھداف اإلنمائية لأللفية.  ويج

  بذل جھود منسقة للقضاء على الممارسات 
التمييزية الرسمية وغير الرسمية وتبديل القوالب النمطية 
القائمة على النوع االجتماعي والمناھضة للتمكين بصور 
أكثر إيجابية للمرأة.  وقد اقُترح أنه من الضروري تنقيح 
  التشريعات وفقاً لإلعالنات الدولية بشأن حقوق المرأة.  

بد من إزالة العقبات التي تمنع المرأة من امتالك وال 
  األرض أو امتالك مشروع تجاري خاص بھا أو 
الحصول على االئتمان.  وعالوة على ذلك، يجب صياغة 
القوانين بعناية لضمان أال تصبح الحقوق المشروعة للمرأة، 
  كإجازة األمومة، مثالً، عقبات أمام استخدامھا.

  
عرضة للبطالة من الرجل، فإن ومع أن المرأة أكثر   

عدم المساواة بين الجنسين تظھر بطرق أخرى كالفجوة في 
األجور والعزل المھني والتمثيل المفرط للمرأة في العمالة 
غير الرسمية.  وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 
والقضاء على التمييز القائم على النوع االجتماعي في 

طقة أمر ضروري لدعم التنمية العادلة.  أسواق العمل بالمن
كما أن السياسات الرامية إلى القضاء على الفجوة بين 
الجنسين في مجال اإللمام بالقراءة والكتابة والتعليم أمر 
أساسي لكي تستطيع المرأة تطوير المھارات والكفاءات التي 
  تحتاجھا للمشاركة في أسواق العمل على نحو كامل.

  
مرفق أساسي لدعم مشاركة المرأة في  كما أن إنشاء  

الميدان العام ھو أيضاً خطوة بالغة األھمية إلحراز التقدم.  
ومن شأن االستثمار في مثل ھذا المرفق األساسي، الذي 
سيشمل التطورات في مجالي النقل واالتصال، والوصول 
إلى الخدمات االجتماعية، أن يزيد الخيارات المتاحة للمرأة 

ع خدمات السوق، مما يتيح مشاركة أكبر في ويتيح توسي
  الحياة العامة.

  
وإدماج منظور المرأة والرجل في جميع اإلدارات   

الحكومية يمكن أن ينشئ آليات وطنية مزودة بما يلزم 
إلسداء المشورة بشأن تأثير جميع السياسات الحكومية على 
المرأة، ورصد وضع المرأة بشكل شامل ويساعد في 

ات جديدة وتنفيذ االستراتيجيات والتدابير صياغة سياس
.  ويجب تدعيم آليات )84(الرامية إلى القضاء على التمييز

الرصد واإلبالغ التي تقيس تأثير السياسات واإلستراتيجيات 
على وضع المرأة، وكذلك معظم آليات التنسيق لدى الھيئات 
الوطنية.  وإضافة إلى ذلك، تحتاج الھيئات الحكومية 

ظمات الشعبية إلى تدريب لزيادة الوعي بقضايا المرأة والمن
والرجل وإلقاء الضوء على أھمية إدماج منظور الرجل 

                                                      
ز ضد   )84(   ع أشكال التميي ة بالقضاء على جمي اللجنة المعني

  .1988، 6المرأة، الدورة السابعة، التوصية العامة رقم 
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والمرأة في الخطط والسياسات واإلستراتيجيات 
  .)85(اإلنمائية

  
  التحديات االقتصادية  -3

  
سجلت المنطقة العربية واحدا من أدنى المعدالت   

إلجمالي في التسعينات لنصيب الفرد من الناتج المحلي ا
وبداية العقد األول من األلفية الثانية.  وانعكس ذلك النمو 
الضعيف في بطء التقدم في التنمية البشرية بالمقارنة مع 
المتوسط بالنسبة للبلدان النامية.  وتواجه المنطقة العربية 
عدداً من التحديات االقتصادية فيما يتعلق بتحقيق األھداف 

  لفية، بما في ذلك الحاجة إلى تحسين اإلنمائية لأل
اإلنتاجية؛ وتنويع االقتصادات؛ وتشجيع استخدام العلم 
  والتكنولوجيا واالبتكار فيھما؛ وتحقيق تكامل إقليمي أكبر.

  
  تحسين اإلنتاجية  -4

  
ال بد من تحسين اإلنتاجية في كافة قطاعات   

ية االقتصاد.  فنسبة مھمة من سكان كثير من البلدان العرب
تعتمد على الزراعة ونسبة الفقر في تلك الشرائح من السكان 
  أعلى بكثير منھا لدى السكان الحضريين.  
وتحقيق األھداف اإلنمائية لأللفية في المجتمعات الريفية 
والمجتمعات المعتمدة على الزراعة يستلزم زيادة رفاھية 
المزارعين.  وال بد من زيادة االستثمار في الھياكل 

اسية، بما في ذلك إمدادات المياه والطاقة والخدمات األس
  االجتماعية األساسية لتحسين اإلنتاجية والدخول 
الزراعية.  ولن يؤدي استثمار مبالغ كبيرة في مشاريع الري 
واستصالح األراضي إلى رفع اإلنتاجية فحسب، بل سيتيح 
مزيداً من األراضي الصالحة للزراعة يمكن توزيعھا على 

  ل الزراعيين غير المالّكين.العما
  

  تعزيز الشراكات والتكامل اإلقليمي  -5
  

يتطلب تحقيق األھداف اإلنمائية لأللفية إقامة   
شراكات عالمية وإقليمية تعتمد على المساءلة والمسؤولية 
المتبادلة، تقوم من خاللھا البلدان الغنية بتخفيف عبء 

ھود البلدان الديون وعقد اتفاقات تجارية عادلة، ودعم ج
  النامية العتماد االستراتيجيات اإلنمائية المالئمة ضمن 
بيئة عالمية داعمة.  ومن الضروري أيضاً زيادة التعاون 
  بين بلدان الجنوب من خالل تبادل الخبرات.

ويمكن إنشاء شراكات إقليمية أقوى عن طريق   
التعاون في توفير البنى األساسية للنقل والطاقة وإدارة 

اه، ومن خالل استراتيجيات مشتركة إلدارة مجموعة من المي
القضايا البيئية العابرة للحدود.  وال بد أيضاً من بذل جھود 

                                                      
كوا،   )85(   ين + اإلس ة: بيج رأة العربي ارس 10الم ، آذار/م

2005.  

إلنشاء مؤسسات تشجع التعاون االقتصادي وعقد اتفاقات 
تجارية مؤاتية.  ومن شأن دمج األسواق العربية أن يجعل 

م، وأن المنطقة أكثر جاذبية بالنسبة للمستثمرين في العال
يسھل االستثمار والنمو، ويخلق فرص عمل ودخل، مما 
يساھم في الجھود المبذولة في المنطقة لخفض حدة الفقر.  
وزيادة على ذلك، ھناك حاجة إلى قدر أكبر من التعاون في 
منع حدوث النزاعات وتسويتھا.  غير أن تحقيق شراكات 

ي حالة إقليمية أقوى والتكامل يقتضي زيادة االستثمار، وف
أقل البلدان نمواً يستلزم مزيداً من التمويل اإلنمائي من 

  .)86(البلدان العربية الثرية
  

  احترام حقوق اإلنسان والديمقراطية   -جيم
  والحكم السليم

  
اء    ع أنح ي جمي ة ف ات الديمقراطي ات والعملي المؤسس

ا  ية فيھ تويات المشاركة السياس المنطقة العربية ضعيفة ومس
ة.  ف ة منخفض ة العربي ي المنطق ة ف ات العام م المؤسس معظ

ة احتياجات  ى تلبي درتھا عل ن ق د م ا يح ة مم ديدة المركزي ش
جيع  د لتش ل المزي ب عم اس.  ويج ة الن ات عام واھتمام
ات  ة، وضمان الحري رة ونزيھ ات ح راء انتخاب وضمان إج
المدنية، وحرية الصحافة والشفافية والمساءلة.  وھناك أيضاً 

ي اف ب ر ك ل غي ة فص ريعية والتنفيذي لطات التش ن الس
ائية.   م والقض رار حك ود إلق ن الجھ د م ذل مزي ي ب وينبغ

اطق  ي المن يما ف ان، ال س وق اإلنس مان حق انون وض الق
ن  ق ع تظم ودقي كل من الغ بش ات.  واإلب ة بالنزاع المنكوب

  انتھاكات حقوق اإلنسان أمر بالغ األھمية.
  

  حماية حقوق الضعفاء
  

عفاء الال   مل الض حايا يش ازحين وض ين والن جئ
ى السواء  النزاعات والعمال المھاجرين العرب واألجانب عل
خاص  ؤالء األش ة.  فھ ة والديني ات العرقي ذلك األقلي وك
رھم  ر عرضة من غي م أكث يتعرضون للتھميش والتمييز وھ
ية  ادية والسياس ة واالقتص وقھم االجتماعي اك حق ر وانتھ للفق

دد وحقوقھم المدنية.  ومع أن المنط قة العربية تتسم بوجود ع
ن  ة وم ل المنطق ن داخ ا م اجرين فيھ ال المھ ن العم ر م كبي
افي  در الك ية بالق ذه القض َظ ھ م تح ا، فل   خارجھ
ة  ات الدولي ام لالتفاق رام ع دم احت اك ع ام وھن ن االھتم م
اجرين  ال المھ ل العم روف عم وق وظ ة بحق   المتعلق

  ).9(انظر اإلطار 

                                                      
  )86(  United Nations Millennium Project. Investing 

in Development: A Practical Plan to Achieve the Millennium 
Development Goals; Overview, 2005.                                        
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  األھداف اإلنمائية لأللفيةحقوق اإلنسان و  -9اإلطار 
  

ة.     دون تنمي وق اإلنسان ب ذر دعم حق ه يتع ا أن ال يمكن تحقيق التنمية البشرية المستدامة دون احترام الحقوق البشرية األساسية كم
ة، و الحق في التنمي ق ب واد تتعل ى م وق اإلنسان عل ية بشأن حق ات األساس وق اإلنسان واالتفاق المي لحق وي اإلعالن الع الحق في ويحت

ذلك تشمل  ق، وھي ب ة وصحية، والحق في مستوى معيشي الئ ة مأمون يم، والحق في بيئ الحياة، والحق في المساواة، والحق في التعل
  معظم أحكام إعالن األلفية.

  
ايير    ى مع تندة إل ة بشرية مس ة تنمي اھيمي لعملي وق كإطار مف ى الحق ائم عل ة ق وق وبالتالي فمن الضروري تطبيق نھج للتنمي حق

ى  ة إل رامج والمشاريع واألنشطة الرامي وق اإلنسان.  ويجب أن ترتكز السياسات والب اإلنسان الدولية وموجھة نحو تعزيز وحماية حق
  بلوغ األھداف اإلنمائية لأللفية على المبادئ التالية:

  
  تمكين عامة الناس؛  (أ)  
  سان؛مراعاة القواعد والمعايير الوطنية والدولية لحقوق اإلن  (ب)  
  مساءلة األشخاص المكلفين بمھام على المستويين الوطني والدولي؛  (ج)  
  مشاركة جميع أصحاب المصلحة؛  (د)  
  )(  .المساواة وعدم التمييز  

  
إن الصورة    ة، ف ة أنحاء المنطق وق اإلنسان في كاف ة حق ر إزاء تحسين حال اً أكب دت التزام ة أب ورغم أن العديد من البلدان العربي
ا العامة ال وق اإلنسان، أھمھ ة حق ز وحماي  تزال تشوبھا انتھاكات الحقوق األساسية للفرد.  وتواجه المنطقة عدة تحديات في مجال تعزي

ة  داف اإلنمائي ق األھ ة وتحقي الن األلفي ذ إع تراتيجيات لتنفي ع اس ة بوض دان العربي وم البل ي، وإذ تق تقرار السياس ق االس  تحقي
  رابط بين حقوق اإلنسان والتنمية البشرية.لأللفية، فعليھا أن تراعي الت

______________  

  : مكتب مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، بيروت.المصدر
  

  
  حماية البيئة  -دال

  
ود    ى القي ة التغلب عل يتعين على معظم البلدان العربي

ة  ق التنمي المؤسسية والقيود المتعلقة بالسياسة العامة التي تعي
خاصة في مجال موارد المياه والطاقة.  ومن بين المستدامة، 

ة  ي المنطق ال ف ذا المج ي ھ ية ف ديات الرئيس   التح
اءة  حر، وكف ة، والتص وارد المائي تغالل الم ي اس راط ف اإلف

اھم  د س ددة.  وق ر المتج ة غي ادر الطاق ة، وإدارة مص الطاق
و  ا أن نم راج، كم ة األح ي إزال يط الحضري ف وء التخط   س

وث  األحياء الحضرية اد التل ة نتيجة الزدي الفقيرة أضر بالبيئ
الناتج عن رداءة شبكات الصرف الصحي.  ومن المتوقع أن 
ق  ة والمراف اه المأمون ى المي يكون لزيادة فرص الحصول عل

  الصحية تأثير إيجابي على الصحة وعلى ظروف السكن.

  
 ً   السبيل إلى إحراز التقدم  - ثالثا

  
ة وال   دان الغني ارك البل ي تتش واء ف ى الس رة عل فقي

وارد  تثمار الم دم اس اطر ع د ومخ ي فوائ ة ف ة العربي المنطق
ة  ة لأللفي داف اإلنمائي وغ األھ ة لبل رية الالزم ة والبش المالي

ام  ول ع ز 2015بحل ة تعزي دان العربي ى البل ين عل .  ويتع
جيع  ات، وتش ين السياس ية، وتحس رية والمؤسس دراتھا البش ق

ى االستثمار وزيادة معونة الم اك أيضاً حاجة إل انحين.  وھن
ز  ك تعزي ي ذل شراكات إقليمية قوية وإلى دعم التكامل، بما ف
ين  ة تحس تثمار بغي ل واالس ادة التموي ة وزي ارة البيني التج
ى حد  ة إل ة لأللفي ق األھداف اإلنمائي اإلنتاجية.  ويعتمد تحقي
ة  تراتيجيات إنمائي ات واس ذ سياس اد وتنفي ى اعتم ر عل كبي

ة وش ة، متكامل ة، والبيئ ر، والبطال ن الفق د م ق بالح املة تتعل
نظم  والمساواة بين الجنسين، والتنمية الحضرية والريفية، وال
ار.  ويتطلب  الصحية، والتعليم، والعلم، والتكنولوجيا واالبتك
ة  ة والوطني تويات المحلي ى المس الً عل الً متواص ك عم ذل

ة  ى إقام دف إل الحات تھ ة، وإص   واإلقليمي
راكات،  وق ش رام حق ة واحت ليم، والديمقراطي م الس والحك

  اإلنسان.
  

ن    د م ال ب ال ف ذا المج ي ھ دم ف راز تق ل إح ن أج وم
اتخاذ إجراءات على الجبھات الرئيسية التالية: الجبھة األولى 
وارد  ھي التكامل اإلقليمي، الذي يھدف إلى جمع وتسخير الم
را ق ش د تحقي ة قص ة والطبيعي رية والمالي درات البش كة والق

ة  ية الدولي احة السياس ي الس ة، والتضامن ف ي التنمي ة ف إقليمي
  واالقتصاد العالمي.

ة    ق الديمقراطي ي اإلصالح وتحقي ة ھ ة الثاني والجبھ
على مستويات الدولة والمجتمع والمستوى السياسي باعتباره 

  دعامة من دعائم التنمية.
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ة    ات االجتماعي مل السياس ة تش ة الثالث والجبھ
ى شراكة واالقتصادي ة عل ة المراعية لمصالح الفقراء والقائم

ر  جيع دور أكب ع تش دني، م ع الم ام والمجتم اع الع ين القط ب
تدامة  ة واالس للقطاع الخاص من حيث المسؤولية االجتماعي

  ).10البيئية (انظر اإلطار 

  
ع    ز دور المجتم ق بتعزي ا تتعل أما الجبھة الرابعة فإنھ

ج ة، وتش ة التنمي ي عملي دني ف ة الم ات عام اء مؤسس يع إنش
ادي  رن الح ديات الق ة تح ى مواجھ ادرة عل ة ق   فعال

  والعشرين.
  

  إطار سياسة عامة مالئم لألھداف اإلنمائية لأللفية للمنطقة العربية  -10اإلطار 
  

لذي يشمل الصحة يركز على فقر الدخل فقط، تعالج األھداف اإلنمائية لأللفية أبعاداً مختلفة لفقر القدرات، ا 1مع أن الھدف   
ر والتعليم واالستدامة البيئية.  وتحقيق األھداف اإلنمائية لأللفية يتطلب دعم إطار سياسة عامة يھدف إلى الحد من فقر القدرات أو الفق

جيات إنمائية بجميع أشكاله.  وبعبارة أخرى، تحقيق األھداف اإلنمائية لأللفية يعتمد اعتماداً كبيراً على تبني وتنفيذ سياسات واستراتي
تراعي مصالح الفقراء، باإلضافة إلى النمو الذي يستحثه االستثمار واالستثمار المكثف في الخدمات االجتماعية والھياكل األساسية، بما 
  في ذلك إمدادات المياه والطاقة.

  
ر سياسة عامة يشجع في آن واحد ويبرز نمط من النمو الذي يراعي مصالح الفقراء في المنطقة العربية الحاجة إلى استخدام إطا  

بة  ادة نس و االقتصادي؛ وزي ة النم دماج في عملي راء على االن درة الفق ة؛ وتحسين ق د العامل تخدام مكثف للي ما يلي: النمو القائم على اس
  ، في النشاط االقتصادي، خاصة النساء والشباب.64-15مشاركة السكان الذين ھم في سن العمل، أي من الفئة العمرية 

  
ات    و القطاع جيع نم ة وتش د العامل ة الي ى كثاف د عل ات تعتم ال تقني ة إلدخ اة ممكن ام قن اع الع تثمار القط ل اس  ويمث

ى  درة المؤسسات عل ة، وعدم ق تثمار عالي د معدالت اس ى تولي الكثيفة االستخدام لليد العاملة.  ونظراً لمحدودية قدرة القطاع الخاص عل
وارد تعبئة المدخرات وتوجيھھا، واإل ام في تسخير الم دور ھ شارات غير الكافية للسوق في المنطقة العربية، فال تزال الدولة تضطلع ب

  للتنمية.
  

ة    ة لأللفي ونظراً النخفاض معدالت اإللمام بالقراءة والكتابة بين النساء والفقراء، يتطلب إطار سياسة عامة مالئم لألھداف اإلنمائي
دل األمي يض مع قة لتخف وداً منس اركة جھ ادة مش ري.  وزي ال البش ي رأس الم تثمار ف ن االس زء م  ة كج

ك األطر  ي ذل ا ف ية، بم واجز المؤسس ر الح ة وتغيي ب إزال ون، يتطل يھم الالجئ راء واألشخاص المھمشين اآلخرين، بمن ف رأة والفق الم
  القانونية والقواعد والممارسات التمييزية الرسمية وغير الرسمية.

  
ة، وال بد أن تركز االس   ة والنائي اطق الريفي تراتيجيات الوطنية على زيادة فرص الحصول على الطاقة والمياه، خاصة بالنسبة للمن

ات  ة الصغيرة.  ونظراً ألن النساء والفتي دخل من خالل المشاريع التجاري د ال ادة فرص تولي لتسھيل الخدمات التعليمية والصحية وزي
ود اء والوق ب الم ان بجل ب األحي ي غال ن ف ة يقم ادر الطاق ى مص ينات عل ال تحس إن إدخ  ، ف

  والمياه سيؤدي بدوره إلى تسھيل التحاقھن بالمدرسة ومشاركتھن في أنشطة مدرة للدخل أكثر إنتاجيًة.
_____________  

  : اإلسكوا.المصدر
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  المرفق
  

  األھداف اإلنمائية لأللفية
  

  القضاء على الفقر المدقع والجوع  -1الھدف 
  

  1الغاية 
  

ي  م عن دوالر واحد ف ل دخلھ تخفيض نسبة السكان الذين يق
  2015إلى  1990اليوم بنسبة النصف، في الفترة من 

  
  المؤشرات  

  
نسبة السكان الذين يقل دخلھم اليومي عن دوالر   -1  

) 1993ت القوة الشرائية لعام واحد (مماثال
(النسبة المئوية للسكان دون خط الفقر الوطني) 
  (البنك الدولي)

  
ر   -2   ار الفق ر [انتش رة الفق دل ثغ ك  xمع داه] (البن م

  الدولي)
  

وطني 1/5حصة أفقر خمس (  -3   ) من االستھالك ال
  (البنك الدولي)

  
  2الغاية 

  
ي  وع ف انون الج ذين يع كان ال بة الس يض نس ن تخف رة م الفت

  2015إلى  1990
  

  المؤشرات  
  

ن   -4   ة م وزن دون الخامس ال ناقصي ال دد األطف ع
  منظمة الصحة العالمية)-العمر (اليونيسيف

  
د   -5   ى الح لون عل ذين ال يحص كان ال بة الس نس

  األدنى من استھالك الطاقة الغذائية (الفاو)
  

  تحقيق تعميم التعليم االبتدائي  -2الھدف 
  

  3الغاية 
  

نھم ضم اث م ذكور واإلن ان، ال ي كل مك ال ف ان تمكن األطف
ام  على حد سواء، من إتمام مرحلة التعليم االبتدائي بحلول ع

2015  
  

  المؤشرات  
  

دائي   -6   يم االبت ي التعل د ف بة القي افي نس ص
  (اليونسكو)

نسبة عدد التالميذ الذين يلتحقون بالدراسة في   -7  
الصف األول ويصلون إلى الصف الخامس 

  اليونسكو)(
  

ذين   -8   معدل اإللمام بالقراءة والكتابة لدى السكان ال
ن  ارھم م راوح أعم ى  15تت نة  24إل س

 (اليونسكو)
  

ين   -3الھدف  ين وتمك ين الجنس اواة ب ز المس تعزي
  المرأة

  
  4الغاية 

  
إزالة التفاوت بين الجنسين في التعليم االبتدائي والثانوي، 

؛ وبالنظر إلى 2005ويفضل أن يكون ذلك بحلول عام 
  2015جميع مراحل التعليم، في موعد ال يتجاوز عام 

  
  المؤشرات  

  
يم   -9   ل التعل ي مراح ين ف ى البن ات إل بة البن نس

  االبتدائي والثانوي والعالي (اليونسكو)
  

القراءة   -10   ون ب ن يلم ذكور مم ى ال اث إل بة اإلن نس
  سنة (اليونسكو) 24و 15والكتابة بين سن 

  
ي حصة النس  -11   اء من الوظائف المدفوعة األجر ف

  القطاع غير الزراعي (منظمة العمل الدولية)
  

ات   -12   ي البرلمان اء ف نسبة المقاعد التي تشغلھا النس
 الوطنية (االتحاد البرلماني الدولي)

  
  تخفيض معدل وفيات األطفال  -4الھدف 

  
  5الغاية 

  
بة  ة بنس ن الخامس ال دون س ات األطف دل وفي يض مع تخف

  2015إلى  1990لثين في الفترة من الث
  

  المؤشرات  
  

ة   -13   ن الخامس ال دون س ات األطف دل وفي مع
  منظمة الصحة العالمية)-(اليونيسيف
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منظمة الصحة -معدل وفيات الرّضع (اليونيسيف  -14  
  العالمية)

  
دة،   -15   نة واح ر س ن العم الغين م ال الب بة األطف نس

يف بة (اليونيس د الحص ين ض ة -الملقح منظم
  الصحة العالمية)

  
  تحسين صحة األمھات  -5الھدف 

  
  6الغاية 

  
رة  ي الفت اع ف ة أرب بة ثالث تخفيض معدل وفيات األمھات بنس

  2015إلى  1990
  

  المؤشرات  
  

يف  -16   ات (اليونيس ات األمھ بة وفي ة -نس منظم
  الصحة العالمية)

  
وظفي   -17   راف م ري بإش ي تج والدات الت بة ال نس

ة -اليونيسيفصحة من ذوي االختصاص ( منظم
  الصحة العالمية)

  
ة   -6الھدف  ص المناع روس نق ة في مكافح

ن  ا م ا وغيرھم رية/اإليدز والمالري البش
  األمراض

  
  7الغاية 

  
ول  رية/اإليدز بحل ة البش روس نقص المناع ار في وقف انتش

  وبدء تقليصه اعتباراً من ھذا التاريخ 2015عام 
  

  المؤشرات  
  

عة البشرية لدى انتشار فيروس نقص المنا  -18  
 15الحوامل الالئي تتراوح أعمارھھن بين 

عاماً (برنامج األمم المتحدة المشترك  24و
  - المعني بفيروس نقص المناعة البشرية

  اليونيسيف)-منظمة الصحة العالمية
  

  معدل استخدام الرفال من معدل انتشار   -19  
  وسائل منع الحمل (شعبة السكان باألمم المتحدة)

  
ستخدام الرفال في آخر وصال جنسي ا  -أ19    

- شديد التعرض للخطر (اليونيسيف
  منظمة الصحة العالمية)

النسبة المئوية للسكان من الفئة العمرية   -ب19    
ديھم  15-14 وفر ل ذين تت اً، ال عام

معرفة صحيحة، شاملة لفيروس اإليدز 
يف ة -(اليونيس   منظم

  الصحة العالمية)
  

الحمل (شعبة معدل انتشار وسائل منع   - ج19    
  السكان باألمم المتحدة)

  
نسبة مواظبة اليتامى على المدارس إلى مواظبة   -20  

عاماً  14-10غير الميّتمين من الفئة العمرية 
برنامج األمم المتحدة المشترك -(اليونيسف

منظمة - المعني بفيروس نقص المناعة البشرية
  الصحة العالمية)

  
  8الغاية 

  
ول وقف انتشار المالريا وغي رھا من األمراض الرئيسية بحل

  2015عام 
  

  المؤشرات  
  

معدالت انتشار المالريا والوفيات بسببھا   -21  
  (منظمة الصحة العالمية)

  
نسبة سكان المناطق المعّرضة لخطر المالريا،   -22  

الذين يتخذون تدابير فعالة للوقاية من المالريا 
  منظمة الصحة العالمية)- وعالجھا (اليونيسيف

  
ل   -23   ة بالس ات المرتبط ار والوفي دالت االنتش مع

  (منظمة الصحة العالمية)
  

فاؤھا   -24   افھا وش م اكتش ي ت ل الت االت الس دد ح ع
ام عالجي قصير  ار نظ ي إط ة؛ ف تحت المراقب

  الفترة (منظمة الصحة العالمية)
  

  ضمان توفر أسباب بقاء البيئة  -7الھدف 
  

  9الغاية 
  

تدام ة المس ادئ التنمي ج مب رامج دم ات والب ي السياس ة ف
  القطرية وتقليص ھدر الموارد البيئية

  
  المؤشرات  

  
  نسبة مساحة األراضي المكسوة بغابات (الفاو)  -25  

  نسبة مساحة األراضي المحمية للمحافظة   -26  
على التنوع البيولوجي إلى مجموع مساحات 
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األراضي (المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة 
  مم المتحدة للبيئة)التابع لبرنامج األ

  
كلغ  1وحدات الطاقة المستخدمة (تعادل الوحدة   -27  

من النفط) مقابل دوالر واحد من الناتج المحلي 
  اإلجمالي (الوكالة الدولية للطاقة، البنك الدولي)

  
انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون (نصيب   -28  

الفرد) (باإلضافة إلى رقمين لتلوث الغالف 
ي: نفاذ طبقة األوزون وتراكم الجوي العالم

  غازات االحتباس الحراري عالمياً)
  

واع   -29   تخدمون أن ذين يس كان ال داد الس بة أع نس
  الوقود الصلبة (منظمة الصحة العالمية)

  
  10الغاية 

  
اه  تخفيض نسبة األشخاص الذين ال يمكنھم الحصول على مي
ام  ول ع الشرب المأمونة والصرف الصحي إلى النصف بحل

2015  
  

  المؤشرات  
  

نسبة السكان الذين يمكنھم الحصول باطراد   -30  
على مصدر محّسن للماء، في الحضر والريف 

  منظمة الصحة العالمية)-(اليونيسيف
  

نسبة سكان الحضر والريف الذين يمكنھم   -31  
-االنتفاع بصرف صحي محّسن (اليونيسيف

  منظمة الصحة العالمية)
  

  11الغاية 
  

ق، د تحق ون ق ام  أن يك ول ع وس 2020بحل ن ملم   ، تحّس
  مليون على األقل من سكان األحياء الفقيرة 100في 

  
  المؤشرات  

  
ى   -32   نسبة األسر المعيشية التي يمكنھا الحصول عل

دة للمستوطنات  م المتح حيازة آمنة (برنامج األم
  البشرية/الموئل)

  
  إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية  -8الھدف 

  
  12الغاية 

  
مضي في إقامة نظام تجاري ومالي يتسم باالنفتاح والتقيد ال

بالقواعد والقابلية للتنبؤ به وعدم التمييز.  ويشمل ذلك 
على  -التزاماً بالحكم الصالح والتنمية والحد من الفقر 

  الصعيدين الوطني والدولي
  

  13الغاية 
  

مواجھة االحتياجات الخاصة ألقل البلدان نمواً.  يشمل ذلك: 
صادرات أقل البلدان نمواً معفاة من التعرفات الجمركية  نفاذ

ونظام الحصص؛ برنامج معزز لتخفيف عبء ديون البلدان 
الفقيرة المثقلة بالدين وإلغاء الديون الثنائية الرسمية؛ وتقديم 
مساعدة إنمائية رسمية أسخى إلى البلدان الملتزمة بالحد من 
  الفقر

  
  14الغاية 

  
الخاصة للبلدان غير الساحلية والدول التصدي لالحتياجات 

الجزرية النامية الصغيرة (عن طريق برنامج العمل الخاص 
بالتنمية المستدامة للدول الجزرية النامية الصغيرة ونتيجة 
  الدورة االستثنائية الثانية والعشرين للجمعية العامة)

  
  15الغاية 

  
املة با ة ش ة معالج دان النامي ون البل اكل دي ة مش اذ معالج تخ

ى المدى  ة للتحمل عل تدابير وطنية ودولية لجعل الديون قابل
  البعيد

  
اه بصورة  ة أدن يتم رصد بعض المؤشرات الواردة في القائم
ر  دان غي ا والبل واً وأفريقي دان نم ل البل   منفصلة بالنظر إلى أق

  الساحلية والدول الجزرية النامية الصغيرة
  

  المؤشرات  
  

  يةالمساعدة اإلنمائية الرسم  
  

صافي المساعدة اإلنمائية الرسمية، إجماالً   -33  
والمقدم منھا ألقل البلدان نمواً، كنسبة مئوية إلى 
إجمالي الدخل القومي للجھات المانحة للجنة 
  المساعدة اإلنمائية

  
ن   -34   ة م مية المقدم ة الرس اعدة اإلنمائي بة المس نس

ى  ة إل اعدة اإلنمائي ة المس ة للجن ات المانح الجھ
يم األساسي الخد مات االجتماعية األساسية (التعل

ة  – حية األولي ة الص اه  –الرعاي ة والمي التغذي
اون  ة التع ة والصرف الصحي) (منظم المأمون

  والتنمية في الميدان االقتصادي)
  

نسبة المساعدة اإلنمائية الرسمية الثنائية غير   -35  
المشروطة، التي تقدمھا الجھات المانحة للجنة 

اإلنمائية/منظمة التعاون والتنمية في المساعدة 
الميدان االقتصادي (منظمة التعاون والتنمية في 
  الميدان االقتصادي)



 -45-

  
دان   -36   ا البل ي تتلقاھ ة الرسمية الت المساعدة اإلنمائي

وطني  ا ال ى دخلھ بة إل احلية كنس ر الس غي
دان  ي المي ة ف اون والتنمي ة التع الي (منظم اإلجم

  االقتصادي)
  

ا  -37   دول المس ا ال ي تتلقاھ مية الت ة الرس عدة اإلنمائي
ا  ى دخلھ بة إل غيرة كنس ة الص ة النامي الجزري
ي  ة ف اون والتنمي ة التع الي (منظم الوطني اإلجم

  الميدان االقتصادي)
  

  النفاذ إلى السوق  
  

ب   -38   ة (حس دان المتقدم الي واردات البل بة إجم نس
ة  دان النامي ن البل لحة) م تثناء األس ا وباس قيمتھ

ا وم موح بإدخالھ واً، المس دان نم ل البل   ن أق
ارة  ة التج اد، منظم وم (األونكت ن الرس اة م معف

  العالمية، البنك الدولي)
  

متوسط التعرفات الجمركية التي تفرضھا   -39  
البلدان المتقدمة على منتجات البلدان النامية 
الزراعية وعلى الملبوسات (األونكتاد، منظمة 

  الدولي) التجارة العالمية، البنك
  

دان   -40   دم لبل ي المق دعم الزراع ات ال دير إعان تق
دان  ي المي ة ف اون والتنمي ة التع   منظم
ي  ا المحل ن ناتجھ ة م بة مئوي ادي كنس االقتص
دان  ي المي ة ف اون والتنمي ة التع الي (منظم اإلجم

  االقتصادي)
  

اء   -41   ة لبن مية المقدم ة الرس اعدة اإلنمائي بة المس نس
ة (م درات التجاري ة، الق ارة العالمي ة التج نظم

  منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي)
  

  القدرة على تحمل الدين  
  

ة   -42   ت مرحل ي بلغ دان الت الي للبل دد اإلجم   الع
ديون  رة بال دان الفقي ادرة البل اتخاذ قرار بشأن مب

دولي د ال تيفاء (صندوق النق ة االس ك -ومرحل البن
  الدولي)

  
ون الملتزم به في إطار مبادرة تخفيف عبء الدي  -43  

البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (صندوق النقد 
  البنك الدولي)- الدولي

  

ن   -44   ادرات م ى الص ة إل بة مئوي دين كنس ة ال خدم
دولي د ال ندوق النق دمات (ص لع والخ ك -الس البن

  الدولي)
  

  16الغاية 
  

يح تراتيجيات تت ذ اس ة لوضع وتنفي دان النامي ع البل  التعاون م
 ً   للشباب عمالً الئقاً ومنتجا

  
  المؤشرات  

  
معدالت البطالة لدى األشخاص الذين تتراوح   -45  

عاماً موزعة حسب  24إلى  15أعمارھم من 
النوع االجتماعي والمجموع (منظمة العمل 
  الدولية)

  
  17الغاية 

  
ة  يدالنية إلتاح رات الص ركات المستحض ع ش اون م التع

  رة في البلدان الناميةاألدوية األساسية بأسعار ميسو
  

  المؤشرات  
  

نسبة السكان الذين يمكنھم الحصول على   -46  
األدوية األساسية بأسعار ميسورة بصورة 
  مستدامة (منظمة الصحة العالمية)

  
  18الغاية 

  
ات  د التكنولوجي ة فوائ اص إلتاح اع الخ ع القط اون م التع

  الجديدة، وخاصة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
  

  ؤشراتالم  
  

عدد خطوط الھاتف الثابت والھاتف الجوال لكل   -47  
نسمة (االتحاد الدولي لالتصاالت السلكية  100

  والالسلكية)
  

وبة   -48   تخدمة محس يب الشخصية المس دد الحواس ع
ل  ت  100لك تخدمي اإلنترن دد مس مة وع نس

ى  بة إل دولي  100بالنس اد ال كان (االتح ن الس م
  ية)لالتصاالت السلكية والالسلك
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