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 تقرير أهداف التنمية لأللفية الجديدة

 م٢٠٠٢في المملكة العربية السعودية لعام 
 
  

 

أهداف التنمية /األمم المتحدة والتوجهات الدولية المستهدفة للتنمية
 لأللفية الجديدة

ضي بصدور أول تقرير اتسم عقد التسعينات من القرن الميالدي الما
م، وهو تقرير حثّ حكومات العالم على ١٩٩٠للتنمية البشرية في عام 

ومن خالل سلسلة من المؤتمرات والقمم . القيام بتنمية قوامها الشعوب
العالمية وما تالها من مؤتمرات متابعة، فقد تم وضع هذا الهدف النهائي 

هم منظومة األمم المتحدة، في موقع متقدم عندما تعهد زعماء العالم، تشارك
 .بالتزامهم بالتنمية العالمية خالل القرن الحادي والعشرين

وقد تمخضت اتفاقات وقرارات المؤتمرات والقمم العالمية لألمم 
المعروفة اختصاراً (المتحدة عن تحديد التوجهات الدولية المستهدفة للتنمية 

مؤتمرات المتابعة وتم تأكيد تلك التوجهات المستهدفة في ). IDTsبـ 
. م٢٠٠٠ذات الصلة؛ كما أعيد تأكيدها في مؤتمر القمة االجتماعية عام 

علماً بأن التوجهات الدولية المستهدفة للتنمية تم تبنيها ألول مرة من قبل 
لجنة المساعدات التنموية التابعة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية في 

م بواسطة البنك الدولي ٢٠٠٠م، وأقرت مرة أخرى عام ١٩٩٦عام 
 ".عالم أفضل للجميع: "وصندوق النقد الدولي في إطار تقرير عنوانه

م، قام ٢٠٠٠وفي قمة األلفية التي عقدتها األمم المتحدة في سبتمبر 
.  دولةً بإقرار إعالن األلفية١٨٠ من رؤساء وممثلي الحكومات في ١٤٩

 التوجهات المستهدفة وفي ذلك اإلعالن تم االتفاق على طائفة واسعة من
والمؤشرات المقابلة لها، وهي المعروفة حالياً بأهداف التنمية لأللفية 

وكجزء من متابعة إعالن األلفية، وحسبما طلبت الجمعية العامة، . الجديدة
فإن المطلوب من فرق العمل القطرية لألمم المتحدة إعداد تقارير سير 

هود والموارد لدعم الحكومات العمل في البرامج القطرية واستنفار الج
وتقوم التوجهات المستهدفة . المعنية على تحقيق تلك التوجهات المستهدفة

التي يستعرضها هذا التقرير على أهداف التنمية لأللفية الجديدة، وهي 
 :على النحو التالي

تخفيض نسبة أولئك الذين يعيشون في فقر مدقع إلى النصف في   -١
 .م٢٠١٥ و١٩٩٠الفترة بين 

تخفيض نسبة الذين يعانون من الجوع إلى النصف في الفترة   -٢
 .م٢٠١٥ و١٩٩٠بين 

بحلـول عام معدل وفيات األطفال بمقدار الثلثين  تخفيض  -٣
 .م٢٠١٥

م ٢٠١٥بحلول بمقدار ثالثة أرباع الوالدة معدل وفيات  تخفيض  -٤
وتحقيق توفير أساليب منع الحمل اآلمنة للجميع والتي يعتمد 

 .م٢٠١٥ عام عليها وذلك بحلول

 

 .م٢٠٠٥ التعليم اإلبتدائي للجميع بحلول اتاحة  -٥

تمكين المرأة وإزالة التفاوت بين الجنسين بمرحلتي التعليم   -٦
 .م٢٠١٥اإلبتدائي والثانوي بحـلول عام 

تخفيض عدد السكان غير القادرين على الحصول على مياه الشرب   -٧
 .م٢٠١٥النظيفة إلى النصف بحلول عام 

يات وطنية لتحقيق التنمية المستدامة بحلول عام تنفيذ استراتيج  -٨
 .م٢٠١٥م من أجل وقف إنحسار الموارد البيئية بحلول ٢٠٠٥

) األيدز(وقف ومنع انتشار فيروس نقص المناعة المكتسبة   -٩
 .م٢٠١٥بحلول 

ومن هذا المنطلق قام الفريق القطري لألمم المتحدة في المملكة 
ر الذي يحدد على نحو تحليلي معالم العربية السعودية بإعداد هذا التقري

االتجاهات الحالية وتحديات وآفاق التنمية االجتماعية االقتصادية الوطنية 
وسيلي هذا التقرير سلسلة من المبادرات واألنشطة الرامية إلى . في المملكة

 :وتم إعداد التقرير بالشكل التالي. مساندة الحكومة في تحقيق تلك األهداف
ويتيح هذا القسم تحديثاً مناسباً حول التقدم : واالتجاهاتالوضع الراهن  

الذي أحرز في المملكة على صعيد الوفاء بأهدافها التنموية الخاصة 
 .وبتقليل الفقر

ويستعرض هذا القسم : التحديات التي تعترض تحقيق األهداف 
التحديات التنموية التي تواجه كل بلد في تحقيقها لتلك التوجهات 

 .المستهدفة

 .وتتناول طبيعة بيئة السياسات المساندة: البيئة المساندة 

وتحدد طبيعة البيئة المساندة للتعاون : أولويات المساعدة التنموية 
 .التنموي

وتشير إلى متطلبات تعزيز جمع المعلومات وبناء : الرصد والتقييم 
وقد تم تصميم هذا التقرير وفقاً لألطر التنموية . القدرات اإلحصائية

وعلى ضوء الوضع االقتصادي الراهن، تعتبر . اصـة بالمملكةالخ
المملكة بلداً مانحاً للمساعدات وبالتالي تصـنفها األمم المتحدة كدولـة 

، أي أنها تقوم بتمويل مجمل برامج )NCC(مســاهمة بالكـامل 
إن هذا التقرير هو األول . التعاون الفني مع منظومة األمم المتحدة

بادرات المتابعة الرامية إلى المزيد من التمكين ضمن سلسلة من م
للفريق القطري لألمم المتحدة لمساندة الحكومة في تحقيقها لتوجهات 

 .التنمية المستهدفة لأللفية الجديدة
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 مراجعة التقدم الذي تم إحرازه

 الوضع الراهن للبيئة المساندة هل أمكن تحقيق هدف التنمية؟ األهداف
 :الفقر المدقع
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م من أجل وقف ٢٠٠٥ عام
إنحسار الموارد البيئية بحلول 
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 م٢٠٠٠سنة تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي ل: المصدر

 التنميـة إطـار

 

 
 االقتصـاد

السعودية تحوالً كبيراً في شهدت المملكة العربية 
إذ تحولت من نمط . غضون الثالثة عقود الماضية

اقتصاد يتسم بالعيش البسيط ويقوم بشكل رئيسي 
على التجارة والزراعة التقليدية صغيرة الحجم، 
قبل ثالثة عقود مضت، إلى اقتصاد حديث ـ وإن 
يكن نامًيا ـ يمتاز بتنوع متزايد في االنتاج 

ينطوي على الروابط بين ومصادر الدخل، و
القطاعات والتكامل االقتصادي اإلقليمي والعالمي 

وقد تحققت هذه النقلة من . اآلخذ في االتساع
الزيادة الكبيرة في عائدات تصدير ) أ: (خالل

النفط الناتجة من ارتفاع أسعار النفط الخام 
وازدياد الطلب العالمي عليه منذ السبعينات من 

االستراتيجية الوطنية التي ) ب(القرن الماضي؛ 
استغلت هذه الثروة المحدثة في التنمية االجتماعية 

ومنذ السبعينات، استرشدت التنمية . واالقتصادية
في المملكة بسبع خطط تنموية جيدة اإلعداد 

، )خمس سنوات للخطة(وشاملة ومتوسطة المدى 
عملت على تجسيد ما برز من األهداف 

تداد الثالثين سنة والتطلعات الوطنية على ام
 .الماضية

وتمثلت المواضيع المحورية للتنمية 
السعودية في رفع مستوى معيشة المواطنين، 

كما . وتحسين جودة حياتهم والنهوض بقدراتهم
كان النمط التاريخي للمخصصات المالية لخطط 

إذ . التنمية منسجماً مع األهداف اآلنفة الذكر
وارد البشرية ارتفعت المصروفات على تنمية الم

٪ من مجمل المصـروفات التنموية في ٢٠,٦من 
) م١٩٧٤ ـ ١٩٧٠(خطــة التنميــة األولى 

 ـ ١٩٩٥(ادسـة ـ٪ في الخطـة الس٥١,٥إلى 
وفي غضون نفس الفترة، فإن الزيادة ). م١٩٩٩

في مصروفات الخدمات الصحية واالجتماعية 
٪ من ٢٠,٦تجاوزت الضعف، لتصـل إلى 

التنموية، وبذلك وصلت مجمل المصروفات 
المصروفات المرتبطة بالتنمية البشرية إلى أكثر 

٪ من مجمل المصروفات التنموية لخطة ٧٠من 
 .التنمية السادسة

تحتل المملكة المرتبة الحادية والسبعين في 
م حسبما ورد بتقرير ٢٠٠٠ترتيب الدول لعام 

التنمية البشرية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 
ك أن ذلك يعتبر نتاجاً للتقدم الجيد الذي وال ش

أمكن إحرازه في كافة مكونات مؤشر تقرير 
إذ بلغ معدل العمر المتوقع . التنمية البشرية
 سنة، مرتفعاً من المستوى ٧١,٦لحديثي الوالدة 

 سنة في الفترة من ٥٣,٩المتواضع السابق وهو 
وفي نفس هذه الفترة، وصلت . م١٩٧٥ ـ ١٩٧٠

 ١٥٪ ممن أعمارهم ٧٦,٣يم بين الكبار نسبة التعل
سنة وأكثر، بارتفاع عن النسبة السابقة البالغة 

كما ارتفع دخل الفرد . م١٩٧٠٪ في عام ٣٩,٢
م إلى ١٩٧٠ دوالرات أمريكية في ١٠٠٦من 

ويشار في هذا . م٢٠٠٠ دوالراً عام ١١٣٦٧
الصدد إلى أن مستوى دخل الفرد يقل عن ذلك 

 دوالراً مما تم ١٦٨٨٠غ المعدل العالي الذي بل
 .تحقيقه في الثمانينات من القرن الماضي

وتمثل الهدف االستراتيجي والهام اآلخر 
للتنمية االقتصادية بالمملكة في التنوع االقتصادي 
الرامي إلى تقليل االعتماد المكثف نوعاً ما على 
الموارد الطبيعية الهيدروكربونية كمصدر للناتج 

وقد أدى هذا االعتماد . لعاماالقتصادي وللدخل ا
إلى جعل السياسة المالية تحت رحمة التطورات 
المتكررة ـ والمستعضية على التنبؤ في بعض 

وإضافةً إلى . األحيان ـ في سوق النفط العالمية
ذلك، فإن التنوع االقتصادي تمليه مقتضيات 
التنمية المستدامة في ظل قابلية هذه الموارد 

 المملكة في هذا الصدد وقد نجحت. لالستنزاف
كما يتضح من التنمية التاريخية التي تحققت 
بتقليل حجم مساهمة قطاع النفط والغاز في 
االقتصاد الوطني، إذ انخفضت مساهمته في 

٪ من ٥٥,٨غضون الثالثة عقود الماضية من 
م ليصبح ١٩٧٠إجمالي الناتج القومي في عام 

 وفضالً عن ذلك، فقد. م٢٠٠٠٪ في عام ٣٣,٦
ارتفع نصيب القطاع غير النفطي في العائدات 

٪ خالل نفس ١٦,٩٪ إلى ٩,٧الحكومية من 
وعلى الرغم من هذه االنجازات، فقد ظل . الفترة

التنويع التام لالقتصاد من أبرز التحديات التي 
 .ستواجه المملكة في السنوات القليلة القادمة

 :تحديات التنمية
ي أحرزته المملكة على الرغم من التقدم الكبير الذ

حتى اآلن في شتى مجاالت التنمية االجتماعية 
واالقتصادية، إالّ أن تحقيق مكاسب جديدة 
والمحافظة عليها لفترة طويلة، مع الوفاء 
بمتطلبات النمو السكاني السريع والتوقعات 
المتنامية، ينطوي على تحديات عديدة بالنسبة 

ب هذه وقد تم التعرف على أغل. لعملية التنمية
التحديات والتطرق إليها بشكل واٍف من خالل 

-٢٠٠٠(خطة التنمية الخمسية السـابعة 
 :وفيما يلي أهم تحديات التنمية). م٢٠٠٤

 :التنويع االقتصادي
تم التطرق إلى هذا الهدف االستراتيجي الهام من 
خالل إعادة الهيكلة االقتصادية الرامية إلى زيادة 

كما ظلت . طاع الخاصاالنتاجية وتوسيع دور الق

 ١-٢الجدول 
أهداف منتقاة من خطة التنمية الخمسية السابعة

 )م٢٠٠٤-٢٠٠٠(

رفع متوسط النمو السنوي إلجمالي الناتج القومي إلى  
٣,١٦٪ 

رفع نصيب القطاع الخاص غير النفطي في إجمالي  
٪ ٥٥,٤م إلى ١٩٩٩٪ سنة ٥٠,٦الناتج القومي من 

 .م٢٠٠٤في 

مار الرأسمالي بواقع تحقيق نمو في إجمالي االستث 
 .٪ سنويا٦,٨٥ً

زيادة نسبة السعوديين في مجمل عمليات التوظيف  
 .م٢٠٠٤٪ في ٥٣,٢م إلى ١٩٩٩٪ في ٤٤,٢من 
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الحكومة تقوم بتقديم الدعم الرئيسي المباشر وغير 
المباشر ألنشطة تنويع االقتصاد في قطاعات 

 .الزراعة والصناعة والخدمات
 :التوظيف المنتج للقوى العاملة الوطنية

في الوقت الذي تستأثر فيه العمالة األجنبية على 
حصة كبيرة من الوظائف في القطاع الخـاص 

، فقد ظهرت مؤخراً )م٢٠٠٠٪ في عام ٦١(
مؤشرات بحدوث بطالة متنامية في قوى العمل 

وعلى . م٢٠٠٢٪ في سنة ٨الوطنية تقدر بحوالى 
٪ في نمو ٣,٩ضوء المعدل المرتفع نسبياً البالغ 

السكان في سن العمل على المدى المتوسط، من 
المتوقع أن تستفحل هذه المشكلة لتصبح تحدياً 

وظلت المملكة تستجيب بصورة . لسياساترئيسياً ل
سريعة لهذا الموضوع متعدد الجوانب، من خالل 
تنفيذ شتى السياسات واالجراءات المناسبة الرامية 

وتشمل . إلى ترشيد تدفق وتوظيف العمالة األجنبية
السياسات االضافية استهداف النمو االقتصادي 
الرامي إلى استحداث الوظائف، واصالح قطاعات 

وير الموارد البشرية من أجل رفع كفاءتها تط
واالرتقاء باالنتاجية وتحسين التوافق بين عرض 
القوى البشرية الوطنية، من ناحية، ومتطلبات 

 .االقتصاد من الناحية الثانية
 :العولمة

ال شك أن التغيرات المطردة في النظام 
االقتصادي العالمي وتوقع االنضمام إلى منظمة 

ية سوف تمثل تحديات كبيرة التجارة العالم
كما أن التنويع االقتصادي . القتصاد المملكة

يقتضي التوسع في الصادرات غير النفطية، والتي 
تتطلب بدورها تحسن القدرة التنافسية للمؤسسات 

ومن المتوقع أن تصبح . واألعمال السعودية
القدرة التنافسية أكثر تحدياً مع تنامي تحرير 

. نظمة التجارة العالميةالتجارة تحت مظلة م
ونتيجة لذلك، يجرى العمل على تنفيذ االصالحات 
االقتصادية واإلدارية الرامية إلى تحسين الكفاءة 

وتشمل هذه االجراءات ـ . االقتصادية واالنتاجية
من بين أمور أخرى ـ تخصيص عدٍد من 
الخدمات، وتطوير األسس التنظيمية الفعالة 

باصالحات في هيكل وتسهيل التنافس، والقيام 
األسعار والدعم، وتشجيع استثمارات القطاع 
الخاص بما فيها االستثمار األجنبي المباشر، 
وتعزيز وتعميق القطاع المالي، والقيام باصالح 

 .القطاع العام
 :دور الحكومة

ظلت التنمية االقتصادية واالجتماعية في المملكة 
ط تسترشد منذ السبعينات من القرن الماضي بخط

ومع توسع االقتصاد ونمو . وطنية خمسية شاملة
من حيث التعقيد والتنويع، فقد أصبحت عمليات 
التخطيط واإلدارة المالية أكثر صعوبة، إذ إنها 
تتطلب آليات السياسات األكثر تعقيداً، والقدرات 
التحليلية القوية والمناهج المتعددة لحل المشاكل 

عاظم دور القطاع وإضافةً إلى ذلك، ومع ت. وتذليلها
الخاص في االقتصاد من حيث الحجم واألهمية، 
فإن عملية التخطيط قد تناولت التطور عبر التحول 

التدريجي في نموذج التخطيط من النمط التوجيهي 
ومن المتوقع أن يستمر هذا . إلى االسترشادي

التحول في المستقبل مع مضي الحكومة قدماً في 
رها على توفير برنامج التخصيص، وتمحور دو

البيئة المؤسسية والقانونية والتنظيمية المالئمة 
لتحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية وحماية 

 .المحرومين اقتصادياً واجتماعياً
وفي آخر خطة تنمية خمسية، تبنت المملكة 
نمط تخطيط استراتيجي يستكمل نظام التخطيط 
 متوسط المدى وعملية االدارة المالية قصيرة

وقد كان حافز هذه التنمية الحاجة إلى . المدى
التطرق إلى بعض القضايا الوطنية الحيوية ذات 
الطبيعة طويلة األجل مثل تطوير واستغالل 

إذ إن هنالك حاجة إلى التحليل والمنظور . الموارد
بعيد المدى في التعامل مع قضايا مثل إعادة هيكلة 

ير التقنية االقتصاد وتطوير الموارد البشرية وتطو
وإدارة المياه واألراضي في ) البحوث والتطوير(

بيئة شبه جافة واالستغالل األمثل لموارد النفط 
 .والغاز، من بين قضايا أخرى

وقد أصبحت عمليات اصالح السياسات أمراً 
ضرورياً في ظل اقتصاديات السوق العالمي 
وتحرر التجارة العالمية، إلى جانب الدور المتنامي 

إن النماذج االقتصادية، . كة القطاع الخاصلمشار
التي تم تصميمها الستيعاب آفاق االقتصاد 
. السعودي، سوف تدعم إطار السياسات المستهدفة

 :وتشمل السياسات االقتصادية ما يلي

 ٢-٢الجدول 

 مؤشرات التنمية الرئيسية
 

 السنة القيم المؤشـرات

 ٢٠٠٠  مليون٢١ حجم السكان

 ٢٠٠٠ ٪٣ النمو السكاني

 ٢٠٠٠  سنة٧١,٦ العمر المتوقع عند الوالدة

 ٢٠٠٠ ١١,٣٦٧ نصيب الفرد من إجمالي الناتج القومي الحقيقي

  ال ينطبق )نسبة السكان دون خط الفقر الدولي(نسبة تعداد الفقر 

  ال ينطبق )نسبة السكان دون خط الفقر الوطني(معدل تعداد الفقر 

-١٥تقدير معدل اإلصابة بمرض اإليدز بين البالغين من 
 )مائة ألفلكل ( سنة ٤٩

١٩٩٩ ٠,١٧ 

 ٢٠٠٠ ٪٩٨ السكان الحاصلين على امدادات المياه

 ١٩٩٩ ٪٧ معدل األطفال دون الخامسة ممن يعانون من نقص الوزن

 ١٩٩٩ ٪٩٨ صافي نسبة التسجيل اإلبتدائي

 ١٩٩٩ ٪٩٦ نسبة البنات إلى األوالد في التعليم اإلبتدائي

 ١٩٩٩ ٢٢ )ة ألف والدةلكل مائ(معدل وفيات األطفال دون الخامسة 

 ١٩٩٩ ٥٢ )لكل مائة ألف(معدل وفيات الوالدة 



 ٧ نمية لأللفية الجديدة                                                                                                                            أهداف الت

سيتم تحسين أنظمة الحوافز من أجل التحفيز   -١
االضافي لالستثمارات األجنبية والمحلية 

 العمل واستحداث المزيد من فرص
تحسين ) أ: (ويتضمن ذلك. للسعوديين

األنظمة والتدابير المرتبطة باالستثمار، ال 
سيما المتعلقة باستثمار رأس المال األجنبي 
لبلورة قدرة تنافسية على المستويين اإلقليمي 

خلق بيئة استثمار مناسبة تتسم ) ب(والدولي؛ 
وضع نظام ) ج(باالستقرار االقتصادي؛ 

) د(االستثمار االجنبي؛ ضريبي يتعلق ب
توحيد وتبسيط االجراءات المتصلة 

تطوير النظام ) هـ(باالستثمار والجمارك؛ 
واالجراءات القانونية المرتبطة باالستثمار؛ 

 .صياغة القوانين واألنظمة الضرورية) و(
تم تكليف الهيئة العامة لالستثمار، وهي   -٢

جهاز حديث اإلنشاء، لالضطالع بمسئوليات 
ار بالتعاون مع األجهزة الحكومية االستثم

 .المختصة

سيتم ترشيد المصروفات الحكومية لتقليل   -٣
 .النفقات ومضاعفة الفعالية

ستتم زيادة العائدات غير النفطية كما سيتم   -٤
 .خفض العجز في الموازنة إلى الحد األدنى

سيتم االبقاء على تكلفة المعيشة عند مستوى   -٥
 .معتدل

نظمة المتصلة ينبغي تحسين السياسات واأل  -٦
بالنقد في عالقتها باآلفاق االقتصادية بعيدة 

 .المدى

تحدد خطة التنمية الوطنية مالمح عدٍد من   -٧
السياسات الرامية إلى تحقيق التجارة 

: ويتضمن ذلك. الخارجية المتوزانة للمملكة
التحسين المؤسسي المستمر للتجارة ) أ(

تشجيع مساهمة القطاع ) ب(الخارجية؛ 
تحسين ) ج(ي التجارة الخارجية؛ الخاص ف

التعاون التجاري مع الدول األعضاء في 
توسيع التعاون ) د(مجلس التعاون الخليجي؛ 

االقتصادي والتجاري مع العالم الخارجي؛ 
تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات ) هـ(

السعودية في السوق المحلية في مواجهة 
تشجيع تدفق ) و(المنتجات المستوردة؛ 

تثمارات األجنبية والمحلية نحو المشاريع االس
المنتجة التي من شأنها المساهمة في تطوير 

 .الصادرات غير النفطية

تهدف الحكومة إلى مواصلة توسيع االقتصاد   -٨
في ضوء أهمية مساهمة القطاع الخاص غير 

وسوف . النفطي في إجمالي الناتج المحلي،
يكون متوسط معدل النمو المتوقع للقطاعات 

وسيتم تحقيق ذلك من . ٪٤,١ر النفطية غي
خالل نمو قطاع السلع وقطاع الخدمات بواقع 

ونتيجة لذلك، . ٪ على التوالي٣,٤٤٪ و٥,٠٤
فسوف ترتفع مساهمة هذين القطاعين إلى 

م مقـارنة مع ٢٠٠٤٪ بحلول عام ٧١,٦
خطة التنمية الخمسية (م ١٩٩٩٪ لعام ٦٨,٤

ة م عن وزار٢٠٠٠السابعة، الصادرة سـنة 
 ).التخطيط
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 )م١٩٩٩(الكتاب اإلحصائي السنوي، وزارة التخطيط : المصدر

 الفقر المدقع

  م٢٠١٥ إلى ١٩٩٠تخفيض نسبة السـكان الذين يعيشون في فقر مدقع بمعدل النصف في الفترة بين 

 

 
 الوضع الراهن واالتجاهات

إن الرفاه االجتماعي والتكافل من بين ركائز 
ويتم العمل على . استراتيجية التنمية في المملكة
الل الحرص على تحقيق هذا الهدف الهام من خ

مشاركة كافة المواطنين في قطف ثمار التنمية 
االقتصادية بين مختلف شرائح المجتمع في كل 

وظلت عملية تقديم الخدمات العامة . المناطق
والسلع األساسية بأسعار معقولة من بين أهم 

وبلغت المعونات . مكونات هذه االستراتيجية
مات الحكومية المقدمة للسلع األساسية والخد

 مليون دوالر أمريكي عام ١٣٦٤الضرورية 
وإضافةً إلى ذلك، فقد وضعت . م٢٠٠٠

برامج، تحت إدارة القطاع العام أو الخاص، 
التاحة الدعم والمساندة الالزمة لتلك الشرائح 
االجتماعية التي من المحتمل أن تتجاوزها 
التنمية أو العاجزة عن المشاركة العادلة في 

مساعدة المعوزين من أسر وتتم . قطف ثمارها
وأفراد من خالل عدٍد من البرامج التي تنفذها 

وفي عام . وزارة العمل والشئون االجتماعية
م بلغت االعتمادات المالية المخصصة ١٩٩٩

.  مليون دوالر أمريكي٧٩٧,٤لهذه البرامج 
وإضافةً إلى ذلك، فإن الجمعيات الخيرية 

 ٢٣٠الخاصة، والتي يقدر عددها بحوالى 
جمعية، تعمل بنشاط في المملكة وتتيح شتى 

ونتيجةً لذلك، من . أنواع الدعم للمحتاجين
المعتقد أن تكون نسبة الذين يعيشون في فقر 

 .مدقع عند الحد األدنى لها
إن العامل الهام لتدني نسبة الفقر المدقع 
في المملكة العربية السعودية يكمن في الثقافة 

إذ . ئدة في المملكةواألعراف االجتماعية السا
إن التضامن األسري القوي ـ والذي ال 
يقتصر على النواة األساسية لألسرة، بل 
يتعداها إلى العالقات األسرية الواسعة والممتدة 
ويذهب بعيداً ليشمل الروابط القبلية في المناطق 
القروية ـ يساعد في حماية تلك الشرائح 

السن وهم كبار : األكثر عرضة للفقر والحاجة
وحتى اآلن ال توجد . واليتامى من صغار السن

تقديرات لمستويات الفقر في المملكة وذلك 
ولم يتم . بسبب انعدام معلومات المسح المحدثّة

تقدير خطوط الفقر على المستويات الحضرية 
أو القروية أو الوطنية؛ وعلى الرغم من أن 
مستويات الفقر في المملكة تعتبر متدنيةً نسبياً 

راً للسياسات االجتماعية القائمة على الرفاه نظ
كما أن . والعوامل األخرى المشار إليها آنفاً

متخذي القرار ومسئولي التخطيط يدركون 
ويقدرون تماماً الحاجة إلى تحسين قياس 
ورصد مستويات الفقر والمتغيرات والمؤشرات 

ومن هذا المنطلق، . االجتماعية االقتصادية

فيذ مسوحات شاملة من يجرى العمل على تن
. المتوقع أن تسد الفجوة الحالية في المعلومات

وفضالً عن ذلك، من المتوقع أن تؤدي عملية 
رصد الفقر واالستجابات للسياسات إلى تعزيز 
استكمال نظام المعلومات االجتماعية 
االقتصادية الجغرافية على شبكة اإلنترنت، 

نموية والذي من المتوقع أن يتيح المؤشرات الت
ذات الصلة لكل المراكز الحضرية ودون 

 .الحضرية والقروية في المملكة
 :التحديات التي تواجه تحقيق الهدف المعني

 :االرتفاع المحتمل في معدل البطالة
يقدر معدل نمو القوى العاملة الوطنية بحوالى 

٪، وهو معدل من المتوقع استمراره في ٤,٧
السكانية المستقل المنظور بسبب التركيبة 

 ١٢ويبلغ معدل السكان دون سن . للمملكة
٪ من التعداد السكاني الكلي، وفي ٣٨,٣حوالى 

نفس الوقت فإن نمو السكان السعوديين يرتفع 
وتشكل هذه . ٪ في السنة٣,٤ليصل إلى 

التوجهات تحديات حقيقية على السياسات 
االقتصادية واالجتماعية في ظل الحاجة إلى 

لمنتجة لكافة القادمين توفير فرص العمل ا
الجدد لسوق العمل فضالً عن أولئك العاطلين 

٪ من ١٥عن العمل حالياً، والذين تبلغ نسبتهم 
 .القوى العاملة

 :النمو السريع للمراكز الحضرية
تنمو المدن الرئيسية في المملكة بمعدالت 
مرتفعة نسبياً، إذ تتجاوز متوسط نمو السكان 

ل على وجود هجرة بشكل عام، األمر الذي يد
. مستمرة من القرى إلى المناطق الحضرية

وتنمو المدن الرئيسية مثل الرياض وجدة 
والظهران ـ الخبر بمعدالت عالية من شأنها 
إعاقة القدرة على استيفاء المتطلبات المرتبة 
على التوسع في البنى األساسية والخدمات 

وفي الوقت الذي تخلو فيه . الرئيسية األخرى
المراكز الحضرية الرئيسية الخمس في /نالمد

المملكة من السكن العشوائي والمظاهر األخرى 
غير المرغوبة للتحضر، فإن استمرار النمو 
المرتفع، إن لم يتم ضبطه، قد يؤدي إلى زيادة 
الفقر الحضري، وهي نتيجة محققة متى شهدت 
المملكة فترة ممتدة من النمو االقتصادي 

 .عاليةالمتدني والبطالة ال
 :القدرة غير الكافية على الرصد

إن النجاح في الحد من الفقر وتخفيف حدته 
يستدعي، من بين أمور أخرى، وجود 
معلومات ذات كفاءة ونظام رصد للمؤشرات 

 ١-٣الجدول 
 لمحة على الوضع الراهن
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 ٢-٣المربع 
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 التنمية الخمسية السابعة

 )م٢٠٠٤-٢٠٠٠(
 

تحسين دخل األفراد مع معدل نمو سنوي في إجمالي  
 .٪٣,١٦الناتج القومي بواقع 

 تحديد الخط الوطني للفقر 

 يات اإلقليمية والمحليةهيكلة االقتصاد 

 توضيح مؤشرات التنمية االجتماعية االقتصادية 

 م٢٠٠٤استحداث وتوزان توزيع فرص العمل بحلول  

مواصلة توفير وتوسيع تغطية الخدمات األساسية  
 )الصحة والتعليم ومياه الشرب النقية، وما إليه(
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االجتماعية واالقتصادية مع التغطية الجغرافية 
وفي الوقت الراهن ال تتوفر . التامة والمتجانسة

ئب الشخصية وأي معلومات حول جباية الضرا
معلومات اجتماعية اقتصادية مؤسسية ونظام 
تقارير لألفراد في المملكة، كما ال توجد بيانات 
منتظمة وحديثة ومكتملة حول الدخل 
. واالستهالك والمعلومات األخرى ذات الصلة

ومن هذا المنطلق، ينبغي جمع هذه المعلومات 
. من خالل عمليات التعداد والمسوحات الدورية

ال شك أن تطوير عملية جمع المعلومات و
والقدرة على معالجتها من أجل إجراء 
المسوحات االجتماعية واالقتصادية على أساس 
منتظم تعتبر على قدر كبير من األهمية، وهو 

 .ما تدركه الحكومة ادراكاً تاماً
 :البيئة المساندة

ظلت المملكة العربية السعودية تنظر باستمرار 
اطنيها كهدف محوري للتنمية إلى رفاهية مو

وفي هذا الصدد، فقد . االجتماعية واالقتصادية
ركزت خطة التنمية الخمسية السابعة تركيزاً 
استراتيجياً على مجموعة من السياسات، والتي 
بينما تستهدف النمو االقتصادي والتنويع 
وتوظيف السعوديين، فهي سوف تساعد على 

 .خفض معدل حدوث الفقر ومستوياته
إن األولوية التي أعطيت للتنمية 
اإلقليمية، ال سيما في المناطق القروية والنائية، 
تهدف إلى استحداث النمو المحلي وفرص العمل 
بما يساعد على الحد من تدفق الهجرة إلى 
المراكز الحضرية وما يترتب عليها من نمو في 

وإضافةً إلى ذلك، تحث الخطة . حجم المدن
المؤسسات االجتماعية من على تعزيز قدرات 

أجل تقديم خدمة أفضل للمعوزين، ومساندة 
المنظمات غير الحكومية والجمعيات األهلية 

 .األخرى المهتمة بتقديم الدعم للمحتاجين
وأخيراً، فقد ظلت عملية بناء القدرات 
الوطنية واإلقليمية في مجال المعلومات 
واالحصاءات من بين أولويات الحكومة 

وحالياً تبذل جهود ضخمة لتنظيم . السعودية
العديد من المسوحات االجتماعية واالجتماعية، 
األمر الذي من شأنه أن يساعد على تحسين 
استجابة السياسات للقضايا والتحديات 

 .االجتماعية واالقتصادية

 :أولويات الدعم التنموي
للمملكة عالقة طويلة من التعاون مع وكاالت 

غطت هذه العالقة العديد وقد . األمم المتحدة
من المجاالت ذات األولوية المتعلقة بالتنمية 

وسيؤدي الدعم . االقتصادية واالجتماعية
التنموي المستقبلي في المجاالت التالية إلى 
تحسين القدرة على الحد من حدوث الفقر 
وتحقيق التنمية االجتماعية االقتصادية 

 :المستدامة والعادلة
طوير وتحليل تحسين القدرة على ت  -١

السياسات من خالل تقديم الدعم لعملية 
إعداد النماذج االقتصادية وأدوات التحليل 

وسيؤدي ذلك إلى تحسين فعالية . األخرى
برامج التنمية واالرتقاء بتخصيص 
عوامل االنتاج واستهداف تلك الشرائح 
في المجتمع األكثر عرضة للضغط 

 .االقتصادي
ات تحسين قدرات وكاالت االحصاء  -٢

الوطنية واإلقليمية من أجل االرتقاء 
بمستوى تغطية ورصد المؤشرات 

ويجب أن . االقتصادية واالجتماعية
يستهدف ذلك بناء القدرات المتلعقة بتصميم 
وإجراء مختلف المسوحات وتحليل 

 .المعلومات وتفسيرها، وما إليه

بناء القدرات في مجال تحليل سياسات   -٣
سرية السكان والنهوض بالتوعية األ

 .وبرامج التعليم

استحداث فرص وآفاق التعاون مع   -٤
المنظمات غير الحكومية بما فيها 
الجمعيات الطوعية والخيرية واألخرى، 
بهدف تقديم المساندة لبناء القدرات 

 .والترابط الشبكي اإلقليمي والعالمي
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 التغذية واألمن الغذائي
ناقصي الوزن بمعدل النصف في دون الخامسة طفال تخفيض نسبة السـكان المصابين بسوء التغذية واأل

 م٢٠١٥ إلى ١٩٩٠الفترة بين 

 

 الوضع الراهن واالتجاهات
 :التغذية

لقد استطاعت التنمية االقتصادية في المملكة 
احراز نجاح في القضاء على سوء التغذية 

إذ إن نمو الدخل وما يترتب عليه من . والجوع
 جانب التوفر تحسن في القدرة الشرائية، إلى

الفائق للمواد الغذائية بأسعار في المتناول 
باستمرار، وضع المملكة بين مصاف الدول 

م ١٩٩٩وفي عام . المتقدمة في هذا الصدد
وصل متوسط نصيب الفرد يومياً من السعرات 

 سعرة ٢,٩٥٠الحرارية والبروتينات والدهون 
 جراماً، على ٨٥ جراماً و٨٢حرارية، و

ما ندرك أن هذه المتوسطات وبين. التوالي
الوطنية ال تخبرنا عن مدى التحسن الذي تحققه 
مختلف شرائح الدخل لدى السكان، وخاصةً 
أولئك من هم أسفل سلم الدخل، لكن يبدو أن 
المؤشرات في صيغة النواتج تدعم التقييم 

ووفقاً لتقرير التنمية البشرية . السالف الذكر
ة اإلنمائي لعام الصادر عن برنامج األمم المتحد

م، فإن نسبة الذين يعانون من سوء ٢٠٠١
٪ خالل ٣التغذية من بين إجمالي السكان بلغت 

م، بينما يقدر معدل ١٩٩٨-١٩٩٦الفترة من 
األطفال ناقضي الوزن دون الخامسة بحوالى 

وفضالً عن . م٢٠٠٠-١٩٩٥٪ للفترة من ١٤
ذلك، فإن نسبة المواليد دون متوسط وزن 

 ١٩٩٥٪ في الفترة من ٧ بحوالى الميالد تقدر
 .م١٩٩٩إلى 

وعلى الرغم من كفاية توفر الغذاء، يعتمد 
وضع التغذية وفقاً لمؤشرات النواتج السابقة 
على أنماط الحياة وعادات التغذية مما يتعذر 

وإدراكاً لهذه . عادةً قياسه والتأثير عليه
المعوقات، فقد ظلت المملكة تبذل جهوداً ضخمة 

ثقيف عامة المواطنين، وخاصةً األباء بتوعية وت
واألمهات، بشأن عادات التغذية السليمة 

وتعكف الوكاالت . وضرورة توزان الغذاء
العامة والخاصة على تنفيذ العديد من البرامج، 
بما فيها تقديم االستشارة المباشرة، من بين أمور 

وهنالك . أخرى، بهدف االرتقاء بوضع التغذية
رون اجتماعيون في أغلب أخصائيون ومسـتشا

المستشفيات والمراكز الطبية والمدارس ومراكز 
خدمة المجتمع، من بين أماكن عديدة، لتقديم 

 .المشورة المتخصصة للمواطنين
 
 

 :األمن الغذائي
يعتبر االرتقاء بوضع األمن الغذائي من بين 
األهداف االستراتيجية للمملكة منذ سنوات 

ذه السياسة بتحفيز وتحظى ه. التنمية األولى
اضافي من خالل هدف تنموي حيوي آخر، أالّ 

ذلك أن القطاع . وهو التنويع االقتصادي
الزراعي، إلى جانب قطاعي الصناعة 
. والخدمات، يعتبر األساس في سياسة التنويع

وبسبب ذلك، ونتيجة للدعم واالهتمام الحكومي 
المؤثرين، فقد حقق الناتج الزراعي مكاسب 

 غضون العقود الماضية، األمر الذي كبيرة في
تمخض عنه تحقيق مستويات مقبولة للغاية من 
االكتفاء الذاتي في العديد من أصناف 

وقد ارتفع انتاج المحاصيل الزراعية . المنتجات
٪ في ٧,٥بمعدل نمو سنوي يبلغ في المتوسط 

م، بحيث ٢٠٠٠ إلى ١٩٧٢غضون الفترة من 
 مليون طن ١٠,٣م بلغ ٢٠٠٠أن االنتاج عام 

كما يتم انتاج كميات ضخمة من . متري
األسماك ومنتجات الدواجن واألبقار محلياً، 
بينما يتحقق توزان الطلب عن طريق االستيراد 

 .من مصادر شديدة التنوع
وفي الوقت الذي تعتبر فيه مستويات 
االكتفاء الذاتي العالية في حكم الممكن، إالّ أن 

كة إلى الحد األقصى زيادة الناتج الزراعي للممل
ينبغي أن يكون مدركاً للمعوقات التي تمليها 
محدودية موارد المياه المتجددة واألراضي 

ومن ثّم، فقد اتجه تطور السياسات . الزراعية
الزراعية في المملكة نحو دعم وتأكيد الزراعة 
ذات الكفاءة في استخدام المياه من خالل تبني 

ترشيد انتاج وتوظيف التقنية المتطورة، مع 
. المحاصيل التي تعتمد كليةً على المياه

وإضافةً إلى ذلك، هنالك تركيز قوي في 
السياسات من أجل المحافظة على المياه 
وبرامج حماية المياه، والتي تعتبر أمراً حيوياً 
للنمو بعيد المدى واستمرارية توفر الغذاء 

 .محلياً
 :التحديات التي تواجه تحقيق األهداف

ادة نمو المناطق الحضرية والتغيرات إن زي
المترتبة عليها في أنماط الحياة التي تتسم 
بالتوفر المرتفع للغذاء مع تراجع مستويات 

وترتبط . النشاط، تؤدي إلى ارتفاع معدل السمنة
السمنة عادةً باألمراض المزمنة الخطيرة مثل 
السكري وأمراض القلب وبعض أنواع 

ي في النهوض وال شك أن التحد. السرطان
بالتوعية العامة يكمن في أهمية التمشي بعادات 
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 .إجراء المسح الصحي والغذائي 

 .التثقيف الصحي والغذائي 
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تغذية سليمة بما في ذلك جودة الغذاء وتوزان 
وهنالك أيضاً أهمية االعتدال في تناول . مكوناته

 .الغذاء وممارسة التمارين الرياضية
إن استدامة توفر العرض المحلي من 
األغذية تعتبر تحدياً رئيسياً يواجه السياسات 

ويكمن التحدي في التوزان الحالي . زراعيةال
الستخدامات المياه، حيث تشكل الزراعة حوالى 

٪ من إجمالي الطلب الحالي على المياه، ٨٩,٢
٪ فقط من ٣٨بينما تمثل مصادر المياه المتجددة 

وبالتالي فإن الهدف . مجمل عرض المياه
الوطني الهام يتمثل في رفع كفاءة استخدام المياه 

اعة المحلية، من خالل أنظمة الري في الزر
المبتكرة، وزيادة معدالت المحافظة على المياه، 
والمستويات العالية من إعادة التدوير، ومواصلة 
ترشيد انتاج المحاصيل التي تعتمد بشكل مكثف 

 .على المياه
وهنالك حاجة أيضاً إلى زيادة قدرة 
وكفاءة وتغطية برامج التعليم والدعم المباشر 

يد ومعالجة حاالت سوء التغذية والسمنة لتحد
والقضايا األخرى المتعلقة بالتغذية في كافة 
مناطق المملكة، وعلى وجه الخصوص في 

وإضافةً إلى ذلك، فإن . المناطق القروية والنائية
تحسين جودة وكفاءة حفظ السجالت في المراكز 
الصحية واالجتماعية بالمملكة من أجل االرتقاء 

لومات االحصائية، يعتبر أمراً هاماً بقواعد المع
لرصد الوضع المتعلق بالتغذية بالنسبة للسكان 
اآلخذين بالنمو بمعدل متسارع يصحبه تغير في 

 .أنماط الحياة
 :البيئة المساندة

إن التركيز الشديد للسياسات العامة على 
الرفاهية، والذي يستكمله التزام قوي من القطاع 

عي المتأصل في القيم الخاص بالتكافل االجتما
والعادات السائدة في المملكة، يوفر الدعم القوي 

 .لعملية مكافحة الفقر أو سوء التغذية
إن التغطية اإلعالمية الوطنية الكاملة 

باألقمار الصناعية والمحطات التلفزيونية (
األرضية واإلذاعة واالتصال الهاتفي 

تتيح امكانية إجراء حمالت توعية ) واإلنترنت
وعالوة عليه، فإن . تعليم على نطاق واسعو

امتداد الخدمات الصحية والتعليمية واالجتماعية 
لتغطي المناطق النائية في المملكة سيؤدي إلى 

كما أن سهولة . تحسين نطاق السياسات
الوصول إلى المراكز السكانية بالنقل البري 
والجوي، إلى جانب قطاع أغذية مفتوح وشديد 

كفل التوفر الجغرافي للمنتجات المنافسة، سوف ي
 .الغذائية باسعار في المتناول وبكميات كافية

ومن ناحية أخرى، ستؤدي القدرة الجيدة 
لضمان جودة األغذية وفحص السالمة إلى 
المساعدة على تحقيق جودة التغذية الوطنية 

وإضافةً إلى ذلك، عادةً . وامدادات األغذية
ة باليقظة تجاه تمتاز الوكاالت العامة المسئول

التطورات المحلية والدولية التي قد تشكل 
مخاطر محتملة المدادات الغذاء والصحة 

 .العامة
تـدرك الحكومة، وكذلك أغلب 
. المواطنين، ادراكاً تاماً لمعوقات مصادر المياه

ويحظى هذا األمر بمكانة الصدارة في قائمة 
األولويات الوطنية، إذ إنه مناط تركيز سياسات 

إن المحافظة على المياه . التنمية في المملكة
وترشيد استخداماتها تعتبر من السياسات 
الموجهة، في الوقت الذي يتم فيه استثمار 
الموارد بصورة موسعة من أجل الحلول بعيدة 
المدى التي تكفل استدامة امدادات المياه 
المستدامة الالزمة الستيفاء متطلبات التنمية 

 .تدامةاالقتصادية المس
 :أولويات التعاون الفني مع األمم المتحدة

الدعم الفني لبرامج التنمية، بما في   - ١
ذلك التنمية القروية وسياسات السكان 
وسياسات األغذية والزراعة وإدارة 

 .المياه وما إليه
بناء القدرات المؤسسية والفنية على   - ٢

المستويات الوطنية والمحلية في 
المة مجاالت األمن الغذائي والس

ورصد وتقييم امدادات الغذاء وتحديد 
المجموعات المعرضة وتنظيم وتنفيذ 

 .حمالت التوعية الغذائية والتغذية

المساندة الفنية لبناء قدرات   - ٣
االحصاءات الوطنية المتعلقة بالتغذية 
والقضايا الصحية واالجتماعية 

 .المرتبطة بالغذاء
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 ٣-٤المربع 
 قييمبيئة الرصد والت

 التقييم عناصر بيئة الرصد والتقييم
 ضعيفة متوسطة قوية قدرات جمع المعلومات

 ضعيفة متوسطة قوية جودة معلومات المسح الحديث
 ضعيفة متوسطة قوية قدرات المتابعة االحصائية
 ضعيفة متوسطة قوية قدرات التحليل االحصائي

القدرة على دمج التحليل االحصائي في آليات 
سات والتخطيط وتحديد المواردالسيا  

 ضعيفة متوسطة قوية

 ضعيفة متوسطة قوية آليات الرصد والتقييم

 ٤-٤الشكل
م٢٠٠٠انتاج المحاصيل الزراعية عام   

)بآالف األطنان المترية(  

محاصيل خضروات فواكه أعالف
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 الصحة والوفيات
بمقدار ثالثة الوالدة دل وفيات ـمع تخفيضل دون الخامسـة بمقدار الثلثين؛ وتخفيض معدل وفيات األطفا

 .م وتوفير أساليب منع الحمل اآلمنة للجميع والتي يعتمد عليها٢٠١٥بحلول أرباع 

 
 الوضع الراهن واالتجاهات

 :وفيات األطفال
تمتاز الخدمات الصحية في المملكة العربية 

ةً لما وضع فيها من السعودية بالتطور الفائق نتيج
استثمار ضخم في غضون الثالثة عقود الماضية، 

وبلغت . من قبل القطاعين العام والخاص
المصروفات على الخدمات الصحية كنسبة مئوية 

٪ خالل ٨من إجمالي الناتج القومي متوسط 
م؛ ومن بين ذلك ١٩٩٩ إلى ١٩٩٠الفترة من 

فاق ٪ بينما يشكل ان٦,٤يمثل انفاق القطاع العام 
 .٪١,٦القطاع الخاص النسبة المتبقية، أي 

ونتيجةً لذلك، يحظى سكان المملكة 
بتغطية كاملة من خدمات الرعاية األولية، 
عمالً بأن معدل الوصول إلى الخدمات الصحية 

وفي . م٢٠٠٠٪ لسنة ٩٩يقدر بحوالى 
 ممرضة ٣٤٠ طبيباً و١٦٠المتوسط هنالك 
 .لكل مائة ألف نسمة

ات الصحية في واستطاعت السلط
. المملكة تنفيذ خطة تطعيم شاملة التغطية تقريباً

وتم تعزيز هذه الخطة بربط اصدار شهادة 
الميالد النهائية للمواليد الجدد بالحصول على 
. التطعيم الكامل خالل السنة األولى من الوالدة

وعلى ضوء ذلك، اصبحت تغطية التطعيم 
م ٢٠٠٠بالغة االرتفاع، إذ قدرت سـنة 

٪ ٩٦٪ للتطعيم ضد الحصـبة و٩٣حـوالى ب
 .ضد الدرن لألطفال دون السنة من العمر

وبسبب ذلك فقد انخفض معدل وفيات 
األطفال دون الخامسة من العمر على أساس 

 ١٨٥عدد حاالت الوفيات في كل ألف والدة من 
وفي . م٢٠٠٠ عام ٢١,٥م إلى ١٩٧٠في عام 

ذات الوقت فقد انخفضت معدالت وفيات 
طفال حديثي الوالدة، والتي تقاس بنفس األ

م ١٩٨٥ حالة في عام ٤٧الطريقة السابقة، من 
ومن المتوقع أن . م٢٠٠٠ حالة عام ١٩إلى 

تواصل هذه المعدالت انخفاضها في المستقبل، 
بحيث تستطيع المملكة أن تستوفي، أو تتجاوز، 
أهداف التنمية لأللفية الجديدة بالنسبة للمؤشرين 

م، من المتوقع أن ٢٠١٥وبحلول . ذوي الصلة
يصل معدل وفيات األطفال دون الخامسة 

 ٦ و٧ومعدل وفيات األطفال حديثي الوالدة 
 .حاالت في األلف، على التوالي

 :صحة األمومة
لقد أدى تحسن امكانية الوصول إلى الخدمات 
الصحية عموماً وصحة األمومة بصورة 
خاصة، إلى جانب ارتفاع مستويات تعليم 

ناث، إلى تخفيض وفيات األمهات عند األ
وقدرت نسبة الوفيات . الوالدة بصورة كبيرة

 حاالت في كل مائة ألف حالة ١٠بحوالى 
ونتيجة لتباين االحصاءات . م٢٠٠٠والدة سنة 

من جراء عدم التحديث المنتظم، من المحتمل 
أن يكون الرقم الفعلي للمؤشر أقل مما تقدم 

ن نسبة المواليد وفي كل األحوال، فإ. ذكره
بحضور أخصائيي الصحة ذوي المهارة تصل 

٪ ٧٨م، أي بارتفاع من ٢٠٠٠٪ في ٩١إلى 
 .م١٩٨٥لسنة 

وعلى أساس األولوية التي أنيطت بقطاع 
الصحة من قبل المخططين ومتخذي القرار في 
المملكة، وفي ظل عمليات االصالح الجارية 

خدمات حالياً والرامية إلى زيادة كفاءة وفعالية ال
الصحية، يعتقد أن المملكة تستطيع استيفاء، إن 
لم يكن تجاوز، أهداف التنمية لأللفية الجديدة 
حول صحة األمومة، بأن تتم كل عمليات 

م بحضور أخصائيي ٢٠١٥الوالدة بحلول عام 
الصحة ذوي المهارة، ال سيما وأن وجه 
القصور الحالي يرجع في الغالب إلى عوامل 

صعوبة الوصول إلى الخدمات اجتماعية وليس ل
ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن . الصحية

٪ أو ٦ينخفض معدل وفيات الوالدة إلى حوالى 
 .م٢٠١٥أقل بحلول عام 

 :التحديات التي تعترض تحقيق األهداف
تعزى الزيادة المتسارعة في الطلب على 

٪ إلى ٣الخدمات الصحية والتي تقدر بحوالى 
 النمو السكاني؛ زيادة :عدة عوامل من بينها

الوعي الصحي من جراء انتشار التعليم؛ وتغير 
أنماط الحياة مما يؤدي إلى مشاكل زيادة الوزن 
والسمنة مع االنتشار الواسع لمرض السكرى 
ومعدالت التدخين المرتفعة؛ وزيادة معدل 
العمر المتوقع مما يزيد في األمراض المرتبطة 

ت على احداث وتعمل هذه التوجها. بالشيخوخة
 .ضغط على قدرة نظام الخدمات الصحية

وترتفع نفقات الرعاية الصحية في وقت 
تتنافس فيه الخدمات األخرى على الحصول 

وال شك . على االعتمادات المالية من الحكومة
أن تخفيف حدة هذا العائق يستدعي المزيد من 
الترشيد في توفير الخدمات الصحية بما في 

 ١-٥المربع

 لمحة على الوضع الراهن
 م؟٢٠١٥هل سيتم تحقيق الهدف بحلول 

     من الممكن     غير محتمل    نقص معلوماتربما

 وضع البيئة المساندة
 كنه في تحسن     ضعيف     معتدل    ضعيف لقوي
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 ملخص األهداف من خطة
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 .٪٩٩تحقيق زيادة متوقعة في التغطية الصحية إلى  

 . حالة في األلف٢٢تخفيض وفيات المواليد إلى أقل من  

٢٦تخفيض وفيات األطفال دون الخامسة إلى أقل من  
 .في األلفحالة 

تحقيق زيادة متوقعة في تغطية التطعيم لألطفال دون 
 .٪٩٨السنة الواحدة إلى 

 .٪٩٥تحسين اإلشراف الصحي للحوامل بمعدل  

تحقيق زيادة في عدد المواليد تحت إشراف صحي مهني 
 .٪٩٥إلى 

 . حالة في كل مائة ألف١٤تخفيض وفيات الوالدة إلى  

 كجم وأكثر٢,٥نهم زيادة معدل األطفال الذين يبلغ وز 
 .٪٩٦إلى 

زيادة معدل األطفال دون الخامسة الذين يتناسب وزنهم  
 .٪٩٥,٣مع أعمارهم إلى 

 ١-٥الشكل
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قطاع الخاص، وتحسين كفاءة ذلك تعاظم دور ال
كل المكونات والنظم الفرعية للخدمات الصحية 

وفضالً عن ذلك فإن تعزيز قدرة . الوطنية
النظام في المناطق القروية والنائية يعتبر أمراً 

 .على قدر كبير من األهمية
يؤدي عدم كفاية المعلومات واالحصاءات 
حول بعض الجوانب الهامة في الخدمات 

لى صعوبة بلورة سياسات وبرامج الصحية إ
فعالة تكفل الوفاء بالمتطلبات الصحية المتنامية 

وال شك أن معلومات التوزيع الفعلي . للمجتمع
للمصروفات الصحية على أساس إقليمي، 
وبالنسبة لمختلف أنواع الخدمات الصحية، 
وكذلك بالنسبة للوضع االجتماعي واالقتصادي 

ائقة األهمية والصحي للمستفيدين، تعتبر ف
 .لتحسين تغطية وكفاءة الخدمات الصحية

ويالحظ تدني معدالت توظيف 
السعوديين في قطاع الخدمات الصحية على 
الرغم من التوسع الكبير في التعليم الطبي 

م، بلغ عدد ٢٠٠٠ففي عام . بالمملكة
٪ من كل األطباء، ٢٠,١السـعوديين 

 من ٤١,٤٪ من موظفي التمريض، و١٨,٦و
ومن شأن ارتفاع معدالت . المساندةموظفي 

المهنيين السعوديين المساهمة في تحسين 
 .وكفاءة تقديم الخدمات الطبية

 :البيئة المساندة
تتمثل البيئة المساندة في البنى االساسية 
للخدمات الصحية جيدة التطوير وذات التغطية 
الوطنية وكافة مستويات الخدمة ابتداًء 

ية إلى المراكز الطبية بالخدمات الصحية األول
وفضالً عن ذلك . المتخصصة المتاحة للجميع

يحظى القطاع الصحي بأولوية رفيعة في إطار 
السياسات العامة وذلك بسبب الوعي التام بدور 

 على التنمية اإلجتماعية  الصحيالقطاعوتأثير 
 .واإلقتصادية

بدأ ظهور نظام تأمين صحي شامل 
ن األجانب في يغطي في البداية كل العاملي

المملكة، وهو نظام قادٌر على التوسع الالحق 
لتغطية كل السكان متى توافرت كافة مكوناته 

 .الضرورية
وهنالك ديناميكية وحيوية القطاع الخاص 
التي ظلت تعرف تقليدياً بفعاليتها في تقديم 

ومن المتوقع أن يشهد دور . الخدمات الصحية
يجية القطاع الخاص نمواً تحتمه استرات

التخصيص، والتى تشمل بعض المرافق 
الصحية وفي نفس الوقت فسوف يعمل نظام 
التأمين الصحي الشامل على مساندة وتحسين 
دور القطاع الخاص في توفير الخدمات 

 . الصحية
 :أولويات التعاون الفني مع األمم المتحدة

المساندة في صياغة السياسات والبرامج  -١
مات بما في الصحية وعمليات اصالح الخد

 .ذلك إعادة الهيكلة
دعم بناء القدرات وتدريب المهنيين في  -٢

 .المجال الصحي

تسهيل تبادل الخبرات والربط الشبكي بين  -٣
المهنيين ومتخذي القرار على المستويين 

 .االقليمي والدولي

مساندة قدرات تحسين المعلومات  -٤
واالحصاءات، بما في ذلك التوعية العامة 

 .الشاملوحمالت التعليم 
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٣-٥المربع
 بيئة الرصد والتقييم

 التقييم عناصر بيئة الرصد والتقييم
 ضعيفة متوسطة قوية قدرات جمع المعلومات

 ضعيفة متوسطة قوية جودة معلومات المسح الحديث
 ضعيفة متوسطة قوية قدرات المتابعة االحصائية
وسطةمت قوية قدرات التحليل االحصائي  ضعيفة 

القدرة على دمج التحليل االحصائي في آليات السياسات 
 والتخطيط وتحديد الموارد

 ضعيفة متوسطة قوية

 ضعيفة متوسطة قوية آليات الرصد والتقييم 
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 التعليــم
 .م٢٠١٥اتاحة التعليم االبتدائي للجميع بحلول عام 

 
 

 

 الوضع الراهن واالتجاهات
ليس من شك في أن المملكة تستطيع تحقيق 
هدف اتاحة التعليم االبتدائي للجميع قبل عام 

٪ ٩٢,٦إذا بلغ معدل تعليم الشباب . م٢٠١٥
م، بينما وصل معدل تعليم ١٩٩٩في عام 

وبلغت نسبة . ٪ في نفس السنة٧٦,١ر الكبا
٪ في ٩٦,١التسجيل في المدارس االبتدائية 

م، كمحصلة لمعدل تسجيل بلغ ٢٠٠٠السنة 
 .٪ للبنات٩٤,٨٪ لألوالد و ٩٧,٣

إن التقدم الذى امكن احرازه، ليس فقط 
في التعليم االبتدائي وإنما في كافة مستويات 

 لألولوية التعليم الثالثة، قد كانت نتيجةً مباشرةً
التى حظي بها التعليم منذ السنوات الباكرة 
للتنمية االقتصادية واالجتماعية الحديثة في 

وواكب ذلك ادراك لالهمية القصوى . المملكة
للتنمية البشرية من أجل تحقيق األهداف 

وتمثل . االجتماعية واالقتصادية المستدامة
٪ من إجمالي ١١,٣المصروفات على التعليم 

م، كما بلغ نصيب ٢٠٠٠لقومي لعام الناتج ا
٪ ٨٢,٢مخصصات التعليم االبتدائي والثانوي 

. من مجمل مخصصات الدولة لقطاع التعليم
وإضافةً إلى ذلك، تولي سياسات التعليم في 
المملكة إهتماماً خاصة بتعليم اإلناث، وترتب 
على ذلك حدوث توافٍق سريع في معدالت 

: راحل التعليمتسجيل الذكور واإلناث في كافة م
 . االبتدائي والثانوي والجامعي

تتيح المملكة التعليم المجاني في المدارس 
وعالوة على . والكليات والجامعات الحكومية

ذلك، فإن خطة التنمية الوطنية الخامسة تجعل 
التعليم االبتدائي والثانوي أمراً إلزامياً للذكور 

كما يضطلع القطاع الخاص بدوٍر . واإلناث
متنامي في توفير التعليم، وكان ذلك الدور في 

بق  يتمحور حول التعليم االبتدائي والثانوي السا
 . وقد أخذ مؤخراً يضيف إليهما التعليم الجامعي

 :لتي تعترض تحقيق األهداف االتحديات
لقد خضعت قدرة نظام التعليم العام إلى ضغوط 
متزايدة ترتبت على النمو السكاني السريع 
. نسبياً والعوامل الديمغرافية المرتبطة به

لموضوع أمراً حيوياً في كل وأصبح هذا ا
مستويات التعليم، بيد أنه أكثر وضوحاً في 
مستوى التعليم الجامعي، وذلك بسبب تواضع 
. توزيع التعليم الخاص في هذه المرحلة

ولالستجابة لهذا الموضوع، وفضالً عن زيادة 
قدرة نظام التعليم الحكومي، تعمل الحكومة 

على تشجيع القطاع الخاص على زيادة 
ساهمته في قطاع التعليم والتدريب عموماً م

. وفي التعليم العالي على وجه الخصوص
وعلى الرغم من ذلك، يجب أن تستوعب هذه 
السياسة األخيرة للموضوع الناتج من 
االزدواجية الكالسيكية من جراء تعايش التعليم 
العام والمدعوم أحياناً، من ناحية، مع نظام 

 الربح، من التعليم الخاص الذي يستهدف
 .الناحية األخرى

هنالك خلل متنامي في التوزان بين 
جودة وكمية الخبرات المهنية الناتجة من النظام 
التعليمي والبنية المهنية التي يتطلبها االقتصاد 
حسبما تعكسه المؤهالت والخبرات المطلوبة 
بالنسبة للفرص الوظيفية في الحاضر 

د الكلي من إذ إن حوالى ثلثي العد. والمستقبل
الطالب والطالبات خريجي التعليم العالي من 
الحاصلين على درجات علمية في العلوم 
االجتماعية والمجاالت األخرى التي ال تحظى 

ونتيجةً لذلك، فإن . بطلب كبير في سوق العمل
سياسات التعليم تخضع لمراجعة وتقييم 
مستمرين بهدف ضبط نواتج النظام تحقيقاً 

مع متطلبات التنمية االقتصادية النسجام أفضل 
 .واالجتماعية

يواجه نظام التعليم تحدياً مستمراً من 
جراء سرعة التطورات العلمية والتقنية 
واألخرى، والتي تستلزم مراجعة مستمرة 
لمناهج التعليم لتبقى مواكبةً للتطورات في 
السوق المحلية وكذلك للتطورات الدولية ذات 

) أ: (ياسة على التاليوتنطوي هذه الس. الصلة
تطوير ) ب(التحسين المستمر ألساليب التعليم؛ 

تعزيز القدرات الفنية واألداء ) ج(بيئة التعليم؛ 
تحسين القدرات ) د(بالنسبة للنظام التعليمي؛ 

الفنية للمعلمين والموجهين والمختصين 
تحسين أنظمة ) هـ(اآلخرين في قطاع التعليم؛ 

 .اإلدارة التعليمية
 :بيئة المساندةال) ٣

تولي الحكومة قطاعات التنمية البشرية عموماً 
وقطاع التعليم خصوصاً أولوية قصـوى، كما 
يتجـلى ذلك في األهداف العـامة والمباديء 
االسـتراتيجية للتعليم في خطـة التنمية 

 .الخمسية السابعة
وعلى الرغم من حدوث تخفيضات في 

تعليم المصروفات العامة، إالّ أن قطاعي ال
وللمملكة الموارد . والصحة كانا األقل تأثراً بذلك

المالية الالزمة الستمرار مؤسسات التنمية لديها، 

 ١-٦المربع 

 لمحة على الوضع الراهن
 م؟٢٠١٥هل سيتم تحقيق الهدف بحلول 

     من الممكن     غير محتمل    نقص معلوماتربما

 وضع البيئة المساندة
      معتدل    ضعيف لكنه في تحسن     ضعيفقوي

 

 ٢-٦المربع 
 ملخص األهداف من خطة

 )٢٠٠٤-٢٠٠٠(التنمية الخمسية السابعة 
 

 .جعل التعليم اإلبتدائي إلزامياً لألوالد والبنات 

تحديث وتطوير المناهج وأساليب الدراسة وتحسين وتطوير  
 .مهارات المعلمين

 .معالجة مشكلة ترك الدراسة في كافة مراحل التعليم 

وضع المزيد من التركيز على البحوث النظرية والتطبيقية 
 .في الجامعات ومراكز البحوث

تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تقديم التعليم  
 .العالي

.أكد من تجانس سياسات التعليم مع متطلبات سوق العملالت 

 ١-٦ الشكل

 األمية معدل
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وبالتالي فهي تعتمد على مواردها كجزء من 
ويؤدي ذلك إلى تمكين قدرات . االكتفاء الذاتي

المملكة لمقابلة األهداف التعليمية من خالل تنفيذ 
رة خطة التنمية سلسلة من السياسات طوال فت

 :الحالية، وتشمل هذه السياسات ما يلي
 تعزيز الكفاءة الداخلية لنظام التعليم؛  - ١
تحسين المناهج األكاديمية لكافة مستويات   - ٢

التعليم وفقاً للتطورات العلمية والتقنية 
 العالمية ومتطلبات التنمية الوطنية؛

تحسين كفاءة الكوادر التربوية بالتدريب   - ٣
  كليات التربية؛وبتطوير مستويات

تبني السياسات الضرورية وعمليات   - ٤
االصالح التنظيمي بما يكفل بلورة 

 واستيعاب شراكات مع القطاع الخاص؛

إجراء الدراسات األساسية لتحسين النظام   - ٥
 التعليمي بشكل عام؛

تحسين فعالية اإلدارة التعليمية وبيئة   - ٦
 التعليم؛

تعزيز آليات التنسيق لمختلف المؤسسات   - ٧
 .تعليمية وتبادل المعارفال

 :أولويات التعاون الفني مع األمم المتحدة
التعاون الفني في مجال تطوير المناهج   -١

 واالرتقاء بها؛
بناء قدرات المؤسسات الوطنية في مجال   -٢

 التطوير والبحوث؛

التعاون الفني في صياغة السياسات   -٣
 والبرامج التنموية في قطاع التعليم؛

 ر مهارات المعلم؛بناء القدرات في تطوي  -٤

تعزيز التعاون اإلقليمي والدولي وتبادل   -٥
 .الخبرات

 ٢-٦ الشكل

 األمية المستهدف معدل
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٣-٦المربع
 بيئة الرصد والتقييم

 
 التقييم عناصر بيئة الرصد والتقييم

 ضعيفة متوسطة قوية قدرات جمع المعلومات

 ضعيفة متوسطة قوية جودة معلومات المسح الحديث
 ضعيفة متوسطة قوية قدرات المتابعة االحصائية
 ضعيفة متوسطة قوية قدرات التحليل االحصائي

القدرة على دمج التحليل االحصائي في آليات السياسات 
 والتخطيط وتحديد الموارد

 ضعيفة متوسطة قوية

 ضعيفة متوسطة قوية آليات الرصد والتقييم 
 



 ١٧ نمية لأللفية الجديدة                                                                                                                            أهداف الت

 المسـاواة بين الجنسين وتمكين المرأة
م وفي ٢٠٠٥القضاء على التمايز بين الجنسين في مرحلتي التعليم اإلبتدائي والثانوي بحلول عام 

 م٢٠١٥كافة مراحل التعليم بحلول 
 

 
 الوضع الراهن واالتجاهات

 :لمرأةتعليم ا
تسير المملكة العربية السعودية على قدم وساق 
في سبيل القضاء النهائي على التمايز بين 

إذ بلغ معدل . الجنسين في كافة مراحل التعليم
البنات إلى األوالد في مجمل عملية التسجيل 

 في المراحل اإلبتدائية ١,٠٥ و٠,٩٤، و٠,٩٠
. م٢٠٠٠والثانوية والجامعية، على التوالي لعام 

ومن المحتمل تحقيق هدف األلفية الجديدة في 
في المرحلتين ) م٢٠٠٥أي (السنة المستهدفة 
أما في مرحلة التعليم العالي . اإلبتدائية والثانوية

فإن التوزان يميل إلى مصلحة اإلناث، وهو أمر 
من المتوقع أيضاً أن يعود إلى التوزان في 

 .السنة المستهدفة
السابقة في تعليم لقد تم تحقيق االنجازات 

البنات على الرغم من حقيقة تبنيه في وقت 
متأخر نسبياً ـ أي في الستينات من القرن 

وكان ذلك . الماضي ـ مقارنة بتعليم األوالد
نتيجة للتوسع السريع على المستويين الرأسي 
واألفقي في تقديم خدمات التعليم بشكل عام 
وفي تعليم البنات بشكل خاص، والتي كانت 

حصلة لسياسات المملكة التي أولت تعليم م
المرأة مكانة أتاحت لها المزيد من التمكين 

 .لتصبح عضواً منتجاً في مجتمعها
وترتب على ذلك نمو معدل تسجيل البنات 
في كافة مراحل التعليم بمتوسط معدل سنوي 

٪ لألوالد خالل ٤,٢٪، مقارنة بمعدل ٨,٣يبلغ 
 .م٢٠٠٠-١٩٧٥الفترة من 

م تم تقدير العدد ٢٠٠٠وفي عام 
التراكمي للسعوديات الحاصالت على التعليم، 

٪ من كل النساء فوق ٤١,٩حيث بلغت نسبتهن 
سن الثانية عشرة، وذلك وفقاً الحصاء وزارة 

٪ ٦٣,٨ويمكن مقارنة ذلك بنسبة . التعليم
 .للمتعلمين من الرجال

وإضافةً إلى ذلك، بلغت معدالت تعليم 
 سنة من ٢٤ و١٥ بين ٪ لمن هّن٨٨,٨المرأة 

٪ من كل الالتي فوق سن ٧٤,٣العمر، و
ومقارنةً بتعليم الرجال، فإن . الخامسة عشرة

معدالت تعليم المرأة، كنسبة مئـوية من 
٪ على ٨٣,٧٪ و٩٥,٧الرجال، قد بلغـت 

وينبغي . التوالي للمجموعتين من األعمار
مالحظة أن تعليم الكبار وتوجهات التعليم التي 

 السلطات، قد ساهمت بشكل كبير في تتبناها
ويتضح ذلك من حقيقة . النهوض بتعليم المرأة

٪ من النساء الالتي لم يحصلن ٣٧أن حوالى 
 .على تعليم رسمي يستطعن القراءة والكتابة

 :توظيف المرأة
تقدر نسبة مساهمة المرأة في مجمل التوظيف 

م؛ ومن بين كل ١٩٩٩٪ لعام ٩,٩بحوالى 
٪ من السعوديات ٣١,٧، فإن اإلناث العامالت

بيد أن هذه . بينما البقية من العامالت األجنبيات
النسبة تؤدي إلى تقليل دور المرأة في األنشطة 

) أ: (االقتصادية  وذلك لسببين رئيسيين هما
بينما تشمل احصاءات العمل الكلية أولئك 
العاملين في القطاع الزراعي، إالّ أن العامالت 

ن التقليدية األخرى ال في الزراعة والمه
ال تأخذ احصاءات ) ب(تشملهن االحصاءات؛ 

العمل في حسبانها النساء العامالت في قطاع 
 .األعمال الصغيرة التي تديرها العائالت

وعلى الرغم من تعدد العوامل التي 
تفسر تدني مساهمة المرأة في النشاط 
االقتصادي، إالّ أن هنالك رغبة متنامية بزيادة 

ات توظيف المرأة مع التقدم الذي يتم مستوي
. احرازه في التنمية االقتصادية واالجتماعية

وقد تمخضت التنمية عن أوضاع اجتماعية 
واقتصادية جديدة تستلزم مساهمة أكبر من 
جانب المرأة في سوق العمل، وفي مهن تتوافق 

 .مع السائد من أعراف ثقافية وقيم اجتماعية
إلناث إلى وأدى التوسع في تعليم ا

تشجيع العديد منهن على االنضمام إلى قوى 
علماً بأن أغلب . العمل والسعي للتوظيف

العامالت رسمياً في المملكة يعملن في قطاع 
الخدمات، وخاصةً التعليم والصحة والخدمات 

وفي هذا الصدد يالحظ أن معدل . االجتماعية
مساهمة المرأة السعودية في قوى العمل تكون 

في الشريحة ) ٪١٥,٥إذ تبلغ (رتفاعاً األكثر ا
، ثم تليها النساء ٣٤-٢٥العمرية بين 

حوالى (الحاصـالت على التعليم العـالي 
ومن الواضح أن معدل مساهمة ). ٪٥٢,٣

المرأة يرتبط مباشرةً بالتحصيل العلمي، ويعمل 
الوضع االجتماعي على اعتدال ذلك المعدل، 

يها أطفال حيث تنزع المرأة المتزوجة التي لد
ومع انتشار . إلى عدم العمل خارج المنزل

التعليم، من المتوقع أن تشهد مساهمة المرأة في 
 .سوق العمل نمواً كبيراً خالل السنوات القادمة

 :تمكين المرأة
في الوقت الذي لم تحتل فيه إمرأة حتى اآلن 
منصباً وزارياً أو تشريعياً في المملكة، إالّ أن 

 ١-٧المربع 

 لمحة على الوضع الراهن
 م؟٢٠١٥هل سيتم تحقيق الهدف بحلول 

     من الممكن     غير محتمل    نقص معلوماتربما

 وضع البيئة المساندة
     ضعيف لكنه في تحسن     ضعيف     معتدلقوي

 

 ٢-٧المربع 
 ملخص األهداف من خطة

 )٢٠٠٤-٢٠٠٠(التنمية الخمسية السابعة 
 

 .اتاحة فرص التعليم والخدمات األخرى للنساء 

 .تشجيع النساء على مجاالت العمل الحر 

 .استحداث فرص عمل مخصصة للنساء 

 ١-٧الشكل
 نسبة تسجيل األوالد إلى البنات
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ن مناصب حكومية رفيعة العديد منهن يشغل
المستوى في قطاعات التعليم والصحة أو 

وعالوة على ذلك، تشغل . الخدمات االجتماعية
العديد من النساء مناصب تنفيذية في مؤسسات 
القطاع الخاص واألعمال وفي المنظمات 

 .الدولية
 :التحديات التي تعترض تحقيق األهداف

هنالك محدودية في نطاق وتنوع فرص عمل 
مرأة، والتي تتركز بصورة رئيسية في ال

. قطاعات تعليم البنات والخدمات الصحية
ويتصدر هذا الموضوع قائمة جدول أعمال 
السياسات، إذ اُتخذت عدة تدابير ترمي إلى 

 .توسيع فرص توظيف النساء
هنالك حاجة ملحة للقضاء على عدم 
التجانس الكبير بين المؤهالت العلمية 

 النظام التعليمي، ومتطلبات للخريجات، أي ناتج
على أن هذا الموضوع يؤثر على . سوق العمل

عملية التوظيف لكل قوى العمل من الرجال 
والنساء؛ بالرغم من تأثيره األكبر على النساء 
بسبب قلة فرص العمل ونظراً للعوامل 

وحتى يتسنى . االجتماعية والثقافية األخرى
عدد التطرق إلى هذا التحدي المستعصي ومت

األوجه، يجرى العمل حالياً على المراجعة 
المستمرة والفحص الدقيق لسياسات سوق العمل 
والسياسات األخرى ذات الصلة، وذلك من أجل 
الوصول إلى حل مرٍض لهذه المعضلة 

 .االجتماعية واالقتصادية الهامة

وهنالك أيضاً حاجة بالغة لتحسين حراك 
ية اليومية المرأة، وزيادة توفر مراكز الرعا

وتشجيع التوظيف على أساس غير متفرغ، 
ودعم العمل من المنزل، وذلك من بين 
االجراءات األخرى الرامية إلى تسهيل زيادة 

 .مساهمة المرأة في سوق العمل
 :البيئة المساندة

هنالك دعم رفيع المستوى، من القطاعين العام 
والخاص، لتعليم المرأة، إلى جانب الوعي 

دور الحيوي لهن في التنمية الواضح بال
 .االجتماعية واالقتصادية

إن االلتزام الحكومي القوي بالسعي 
للعثور على حلول بعيدة المدى للمشكلة 
المستعصية ممثلةً في البطالة الهيكلية بين قوى 
العمل، مع إدارك الحاجة لمعالجة هذه المشكلة 

من : بشكل أساسي وبواسطة كافة الشركاء
 .اص وبقية المجتمع السعوديحكومة وقطاع خ

 :أولويات التعاون الفني مع األمم المتحدة
إن مجاالت التعاون الفني التي تم تحديدها   -١

ضمن الفصل السابق حول التعليم تعتبر 
جميعها ذات صلة بموضوع النهوض 

 .بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
تسهيل تبادل الخبرات على المستويات   -٢

لية في مجال تطوير المرأة اإلقليمية والدو
 .وتمكينها

تعزيز الروابط بين المنظمات غير   -٣
الحكومية للمرأة السعودية واألمم المتحدة 

 .والنظراء اإلقليميين والدوليين اآلخرين

 ٢-٧الشكل
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٣-٧لمربعا
 يئة الرصد والتقييمب

 
ناصر بيئة الرصد والتقييمع لتقييما   

درات جمع المعلوماتق ويةق  توسطةم  عيفةض   
ودة معلومات المسح الحديثج ويةق  توسطةم  عيفةض   
درات المتابعة االحصائيةق ويةق  توسطةم  يفةضع   
درات التحليل االحصائيق ويةق  توسطةم  عيفةض   
لقدرة على دمج التحليل االحصائي في آليات السياسات ا

 والتخطيط وتحديد الموارد
ويةق توسطةم  عيفةض   

ليات الرصد والتقييم آ ويةق  توسطةم  عيفةض   
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 المياه واالستدامة البيئية
 .م٢٠١٥ بحلول المأمونة إلى النصف  على مياه الشربيحصلونتخفيض نسبة األشخاص الذين ال 

 نفيذ االستراتيجيات المستدامة وانحسار فقدان الموارد البيئيةت
 

 الوضع الراهن واالتجاهات

نظراً العتماد االقتصاد على الطاقة، سواء 
لتوفير الدخل الحكومي أو كناتج اقتصادي، فإن 
التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية 

يدة أولهما، الحاجة الشد: تعتبر تحدياً من بعدين
إلى كفاءة تحويل أصول موارد الطاقة إلى 
أصول بشرية وتقنية واقتصادية ومعرفية 
مستدامة تكفل توفير مستويات رغدة من العيش 

أما البعد الثاني، . لألجيال الحالية والمستقبلية
فهو يتمثل في الحاجة الملحة لتحقيق الهدف 
االجتماعي واالقتصادي المذكور في ظل نظام 

م، من شأنه حماية وصون الموارد بيئي مستدا
 .الطبيعية واألصول البيئية األخرى للمملكة

وقد ظلت حماية البيئة والمحافظة على 
الموارد الطبيعية هدفاً مبدئياً الستراتيجية 

وال شك أن الهبات . التنمية الوطنية في المملكة
الطبيعية التي تزخر بها المملكة تعمل على 

بلغ الكتلة اليابسة وت. تحفيز هذه األولوية
٪ ٥ مليون كيلو متر مربع، منها ٢,٢٥للمملكة 

٪ غابات، ١عبارة عن أراٍض قابلة للزراعة، و
٪ عبارة ٩٣٪ أخرى أراض مروية، بينما ١و

وإضافةً إلى . عن صحراء جافة وشبه جافة
ذلك، فقد كان على المملكة دوماً ـ وهي الغنية 
ك بالعديد من الموارد الطبيعية ـ أن تدر

المحدودية النسبية لموارد المياه العذبة 
 .واألراضي القابلة للزراعة

وبسبب ارتقاء مستويات العيش والنمو 
االقتصادي، فقد ارتفع اجمالي استهالك المياه 

 ٦٦٩على أساس حصة الفرد ارتفاعاً كبيراً من 
 متر مكعب ١٠١٠  إلى ١٩٨٥متر مكعب عام 

 ٢١,١كلي بينما بلغ االستهالك ال. م٢٠٠٠عام 
وتبلغ حصة . م٢٠٠٠بليون متر مكعب في عام 

٪ من المياه المستهلكة؛ ٨٩,٢الزراعة حوالى 
٪ من إمداد المياه يأتي من ٥٧,٤علماً بأن 

وعلى ضوء . األحواض الجوفية غير المتجددة
هذا االتجاه غير المستدام، فقد أخضعت سياسة 
الزراعة والمياه في المملكة لمراجعة مكثفة 

تخفيض استهالك المياه في الزراعة بهدف 
وادخال سلوكيات الترشيد في كافة األنشطة 

وعلى الرغم من . االقتصادية  واالجتماعية
ذلك، يحصل كل المواطنين والمقيمين على 
موارد المياه السليمة في المناطق الحضرية 

ومتى لم توجد شبكة مياه . والقروية على السواء
زانات إلى الصهاريج عامة، يتم نقل المياه بالخ

الخاصة أو التابعة للمجتمع أو أن يتم سحب 
 .المياه من اآلبار الخاصة

ونظراً للتنمية االقتصادية السريعة، فقد 
شهدت المملكة ارتفاعاً حاداً في استهالك 

وفي . الطاقة في غضون الثالثة عقود األخيرة
هذا اإلطار، ارتفع اجمالي استهالك الطاقة 

٪ في الفترة ١١,٥وسط سنوي يبلغ األولية بمت
٪ على أساس ٧م، وبمعدل ٢٠٠٠-١٩٧٠من 

وعلى الرغم من معدالت النمو . استهالك الفرد
المرتفعة تلك، والمتوقعة عادة بالنسبة القتصاد 
متسارع النمو، فقد انخفض نمو استهالك 
الطاقة في السنوات األخيرة من مستوياته 

ةً لسياسات العالية بسبب تأثير التشبع ونتيج
 .الترشيد

كذلك أظهرت كثافة الطاقة في 
االقتصاد، وهي المرادف لكفاءة الطاقة، 
اتجاهات مماثلة لمعدالت استهالك الطاقة 
للفرد؛ ومن بين سمات التنمية في المملكة 
إعطاء األولوية للتنمية الصناعية ذات 
االستهالك المكثف للطاقة، وذلك بسبب ما 

ويضاعف من حدة . نةتحظى به من ميزة مقار
هذا االتجاه توفر االمدادات المحلية من الطاقة 
الرخيصة في ظل طقس حار يؤدي إلى ارتفاع 

ونتيجةً لذلك، فقد . الطلب على تكييف الهواء
ارتفعت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من 

م إلى ١٩٩٠ مليون طن متري في عام ١٧٧,١
م، كما ١٩٩٦ مليون طن متري في ٢٦٧,٨
ع نصيب الفرد من هذه االنبعاثات من ارتف

 . طن في نفس الفترة١٣,٨ إلى ١١,٢
قامت المملكة بتنفيذ عدد من السياسات 
الرامية إلى حماية البيئة وتخفيض معدالت 

التخلص : التلوث، والتي تشمل فيما تشمل
التدريجي من البنزين الذي يحتوى على 
الرصاص، والتقليل الرئيسي من استخدام 

، )HFC( الهيدروفلوروكربونات مكونات
والتخلص شبه النهائي من حرق الغاز في 
صناعة النفط، وربط كل المصانع في مدينتي 
الجبيل ويبنع الصناعيتين بمرافق معالجة 

وإضافةً إلى ذلك، تقوم المملكة بعملية . النفايات
إعادة هيكلة قطاعي الطاقة والمياه، وقد تم تبني 

سياسة تسعيرة السوق الهدف الرئيسي باعتماد 
كما وضعت هياكل التعرفات الرامية إلى تحفيز 

 .المحافظة وتحقيق الترشيد
م، فإن ٢٠٠٠حسـب التقديرات لعام 

٪ من األسر لديها خدمات صرف صحي ٩٠
٪ في المناطق ١٠٠سليمة، مع تغطية نسبتها 

وفي . ٪ في المناطق القروية٧٢الحضرية و

 ١-٨المربع 

 لمحة على الوضع الراهن
 

 م؟٢٠١٥هل سيتم تحقيق الهدف بحلول 
    نقص معلومات    من الممكن     غير محتمل ربما

 وضع البيئة المساندة
      معتدل    ضعيف لكنه في تحسن     ضعيفقوي

 ٢-٨المربع 
 ملخص األهداف من خطة

 )٢٠٠٤-٢٠٠٠(التنمية الخمسية السابعة 
 

حماية البيئة الطبيعية في المملكة، البرية والبحرية، من 
 .نظم المناسبةالتلوث وتطوير ال

المحافظة على الموارد الطبيعية وحماية الحياة الفطرية 
 .والثروة البحرية في المملكة وتطويرها

 .احترام البرتوكوالت الدولية بشأن دعم البيئة العالمية 
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 م١٩٩٩الموارد البرية في 
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                        ٢٠                                                                                                        التنمية لأللفية الجديدة في المملكة العربية السعودية تقرير أهداف

ز التنمية هذا الشأن ينبغي مالحظة أن مراك
الرئيسية حظيت باألولوية فيما يتعلق بتوفير 

ومع تحقيق ذلك في . الخدمات والبنى األساسية
الغالب، فقد انصرف االنتباه إلى المدن 
الصغيرة وتجمعات القرى في شتى أرجاء 

٪ من ٨٠وحالياً يحصل حوالى . المملكة
السكان على البنى األساسية الحديثة والمرافق 

ا يمثل انجازاً في ظل اتساع والخدمات، مم
 .رقعة البلد وتدنى متوسط الكثافة السكانية

تولي المملكة، منذ المراحل المبكرة 
للتنمية االقتصادية واالجتماعية، أولوية عالية 

المجموعتين (للمحافظة على تنوع الطبيعة 
وفي هذا اإلطار تم تحديد ). الحيوانية والنباتية

 ألف ٨٢بلغ  منطقة بمساحة اجمالية ت١٥
٪ من المساحة ٣,٧كيلومتر مربع، أي ما يمثل 

وتضم هذه . الكلية للمملكة، كمحميات طبيعية
المحميات عدداً من المناطق الساحلية التي 
تعتبر مواطن لمختلف األنواع البحرية بما فيها 

ومن المتوقع إضافة مناطق . الشعاب المرجانية
ك أمكن كذل. جديدة للحماية في المستقبل القريب

توالد العديد من أنواع الحياة الفطرية في 
المحميات، ومن ذلك المها العربي والوعول، 

كما قامت الهيئة الوطنية . من بين أنواع أخرى
لحماية الحياة الفطرية وإنمائها بإعداد قاعدة 
معلومات متكاملة بالتوزيع الجغرافي للثدييات 
الضخمة، إلى جانب بعض أنواع الطيور 

 .اتات البريةوالنب
وأخيراً تبنت المملكة عدة قوانين ولوائح 
بيئية، إلى جانب أنها تعكف على صياغة 
: القوانين واالستراتيجيات واللوائح التالية

االستراتيجية "؛ "مقاييس التحكم بالنفايات الخطرة"
برنامج عمل "؛ "الوطنية للصحة والبيئة

؛ "وارشادات التخلص من النفايات الطبية
االستراتيجية : " العمل على إعدادويجرى

 ".والخطة الوطنية للمياه
 :تحديات تحقيق الهدف

ال يزال التحدي الذي يواجه المملكة يتمثل في 
تحقيق التنويع االقتصادي والمسار االقتصادي 
المستدام دونما االعتماد غير المبرر على دخل 

وحتى . النفط والموارد غير المتجددة األخرى
 هدف التنويع االقتصادي، فسوف يتسنى تحقيق

يتنافس نمو الطلب على الخدمات والبنى 
األساسية، والذي يدفعه النمو السكاني وارتفاع 
الدخل، مع االستثمارات المطلوب القيام بها في 
القطاعات المنتجة، وفي تطوير الموارد البشرية 

وبالتالي . وتطوير التقنية، من بين أمور أخرى
االستهالك والمحافظة على فإن تحقيق ترشيد 

الموارد مع العمل على تنويع مصادر الدخل 
الحكومي في ذات الوقت سيكون تحدياً مستمراً 

 .يواجه المملكة في المستقبل المنظور
وبالرغم من الجهود التي بذلت حتى 
اآلن في المحافظة على المياه وترشيد 
استهالكها، فهنالك حاجة إلى مبادرات سياسات 

 ال سيما وأن التوزان الحالي في عرض إضافية
وطلب المياه يتسم بعدم االستدامة على المدى 

وفي هذا الصدد، فإن تدني معدالت . الطويل
توصيالت المياه وتوصيالت الصرف الصحي 
تعمل على الحد من امكانية زيادة معدل إعادة 

٪ من إجمالي ١تدوير المياه والتي تبلغ حالياً 
أن حافز إعادة التدوير وال شك . االستهالك

تستكمله الفوائد الصحية واالجتماعية األخرى 
ومن ناحية . لشبكات المياه والصرف الصحي

أخرى، فإن الحصول على حلول تقنية مبتكرة 
لمشكلة محدودية موارد المياه المتجددة يعتبر 

 .هدفاً استراتيجياً هاماً بالنسبة للمملكة
ل وعلى صعيد آخر تشهد المملكة معد

تحضر سريع، إذ شكل سكان المناطق الحضرية 
٪ من التعداد الكلي للسكان في عام ٦٤,٣
م البالغة ١٩٨٥م، بارتفاع عن نسبة عام ٢٠٠٠
بينما يتمثل العامل األكثر ديناميكية في . ٪٥٣

الزيادة في سكان المدن الرئيسية، والتي يشكل 
م، ٢٠٠٠٪ من التعداد الكلي لعام ٤٠,٨سكانها 

٪ قبل ١٩,١ قفزة كبيرة من نسبة أي بحدوث
وتمثل هذه التوجهات .  خمسة عشر سنة مضت

تحدياً رئيسياً آخر على أساس انعكاس ذلك على 
الجودة المستقبلية للبنى األساسية والخدمات 
العامة األخرى في المدن، والقدرة على حفظ 
المدن السعودية خالية من المساكن العشوائية في 

المترتب على التنمية القروية المستقبل والتأثير 
نتيجة للهجرة من القرى إلى المدن، وذلك من 

 .بين أمور أخرى
ومن المتوقع أن تتضاعف الضغوط 
البيئية على المدى المتوسط إلى البعيد، وذلك 
بسبب استمرار النمو االقتصادي عموماً ونمو 

ومما ال . استهالك الطاقة على وجه الخصوص
المحتملة على الصحة شك فيه أن المخاطر 

العامة والرفاهية ستكون فائقة متى لم تستنهض 
ويبنغي . السياسات البيئية لمواجهة هذا التحدي

توسيع اللوائح والقوانين لتغطي كافة األنشطة 
التي تنطوي على تلوث، مع الحرص على 
تحديثها بصورة مستمرة وتزويدها بأحدث 
. ةالمعارف العلمية وآخر المبتكرات التقني

وفضالً عن ذلك، تستدعي عمليات الرصد 
وفرض القوانين دمجاً إضافياً في آليات 
واجراءات القطاعين العام والخاص من أجل 

 .تحسين كفاءتها وفعاليتها
 :البيئة المساندة

تولى الحكومة حماية البيئة أولوية قصوى، إذ 
ُأنيط بلجنة وزارية مسئولية إعداد االستراتيجية 

وإضافةً إلى ذلك، . ه السياساتالبيئية وتوجي
يعمل الجهاز الحكومي المختص، متمثالً في 
الرئاسة العامة لألرصاد والبيئة بوصفها الجهة 
المسئولية عن رصد وحماية البيئة، على إعداد 
القوانين واللوائح والتنسيق بين الجهات 

كما أن . المختصة في القطاعين العام والخاص
يولوجي وإدارة المحافظة على التنوع الب

محميات الحياة الفطرية تعتبر ضمن مسئوليات 
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جهاز حكومي مختص آخر، وهو الهيئة 
 .الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها

لقد حظى موضوع المياه مؤخراً بأولوية 
قصوى من خالل فصل المياه من الحقيبة 
الوزارية للزراعة، وتحويلها لحقيبة وزارية 

المهام األولى لهذه الوزارة وتتمثل . خاصة بها
الجديدة في االشراف على إعداد استراتيجية 

 .مياه شاملة للمملكة
ويشهد قطاع المياه عموماً، وصناعة 
تحلية المياه خصوصاً، عملية إعادة هيكلة 
ترمي إلى إدراج المنافسة الخاصة على جانب 
العرض، والتي من المؤكد أن تساهم في تعزيز 

حافظة على المياه وترشيد مؤشرات السوق للم
 .استهالكها

وتعكف المملكة على تبني التخطيط االجتماعي 
واالقتصادي االستراتيجي بعيد المدى بوصفة 

إذ إن تبني المنظور بعيد . أداة للبرمجة التنموية
المدى يعتبر منهجاً فائق الفعالية في التطرق 
لقضايا التنمية المستدامة وحماية البيئة والتنويع 

 .االقتصادي
 :أولويات التعاون الفني مع األمم المتحدة

التعاون الفني في بناء القدرات في   -١
 .مجاالت رصد وحماية وإدارة البيئة

التعاون الفني وبناء القدرات في تحليل   -٢
السياسات بعيدة المدى والبرامج 

 .االقتصادية للتنمية المستدامة

التعاون الفني وبناء قدرات تنمية موارد   -٣
ياه وإدارة الموارد بما في ذلك الم

 .المحافظة على المياه

تحفيز ومساندة برامج التعاون اإلقليمي   -٤
والدولي والنهوض بجداول األعمال 
 .والبروتوكوالت الدولية حول البيئة والتنمية
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 والمالريا واألمراض األخرى) األيدز(وس نقص المناعة المكتسبة فير
والمالريا واألمراض الرئيسية األخرى إلى ) اإليدز(اعة المكتبسة تخفيض انتشار فيروس نقص المن
 م٢٠١٥النصف والحـد منها بحلول عام 

 
 

 الوضع الراهن واالتجاهات
للمملكة العربية السعودية نظام رعاية صحية 
جيد التطوير قوامه الرعاية األولية الشاملة 
ونظام العيادات المتكاملة والمستشفيات ومرافق 

 الصحية األخرى الموجودة في كل الخدمات
واتاح ذلك للمملكة القدرة على . مناطق البلد

التعامل الفعال مع األمراض المعدِّية وحاالت 
 .تفشي األوبئة

وباستضافتها السنوية للحجاج في مكة، 
إلى جانب العمرة وزيارة الحرمين الشريفين في 
مكة والمدينة المنورة، تستقبل المملكة ما يزيد 

لمليون ونصف المليون زائر سنوياً من عن ا
شتى أنحاء العالم، األمر الذي يزيد من مخاطر 

ونتيجةً لذلك، يطلب من كل . تفشي األمراض
زوار المملكة الحصول على التطعيم ضد عدد 
من األمراض المحتملة، بما فيها السحائي 
. والحمى الصفراء بالنسبة لبعض الزوار

مملكة عدداً كبيراً وإضافةً إلى ذلك، تستضيف ال
. من العمال األجانب من مختلف بقاع العالم

وينبغي على هؤالء العمال إجراء الفحوص 
الطبية قبل الحصول على تصاريح العمل، 
وتشمل تلك الفحوص فيروس نقص المناعة 

 ).اإليدز(المكتبسة 
وحسب منظمة الصحة العالمية، سجلت 

 حالة إصابة بفيروس نقص ٤١٤المملكة 
حتى أغسطس ) اإليدز(اعة المكتسبة المن

علماً بأن الحاالت المسجلة قد شهدت . م١٩٩٩
م إلى ١٩٩٧ حالة في ١١٢تراجعاً حاداً من 

وواكب هذا االتجاه . م١٩٩٩ حالة عام ٢٦
حمالت توعية عامة وتعليمية واسعة تستهدف 
التوعية بسبل المكافحة وحث أولئك المعرضين 

تقدم للفحص لخطر اإلصابة باإليدز على ال
وعلى الرغم من أن التقاليد . والعالج

االجتماعية والقيم الثقافية تحد من اإلصابة 
بفيروس اإليدز وانتشاره، إالّ أن التحرك 

، التدفق المرتفع للعمالة األجنبيةالشديد للسكان و
من بين عوامل أخرى، تستدعي من المملكة 
التنبه المستمر من خالل رصد وفحص هذا 

 .عضالالمرض ال
كما حققت المملكة نجاحاً باهراً في 
مكافحة المالريا، حيث اتخذت تدابير شاملة، 
وخاصةً في المناطق المنخفضة في منطقة 

و من . الجنوب األكثر تعرضاً لمخاطر المالريا
ضمن اجرارات الحماية األخرى، تشمل هذه 
التدابير عمليات رش وتجفيف األراضي 

. لد البعوضالرطبة والسبخات حيث يتوا
ووتستكمل هذه التدابير بشبكة شاملة من 
الرصد والفحص، ال سيما في المناطق األكثر 

وبناًء عليه، فقد انخفضت . عرضةً للمخاطر
 ألف حالة في عام ٦٤حاالت المالريا من 

 .م٢٠٠٠ ألف حالة في ٦,٦م إلى ١٩٨٢
م ٢٠٠٠وفي األشهر األخيرة من عام 

حماية الصحية تعرضت جاهزية وقدرة نظام ال
العام الختبار قاسي عندما ضرب وباء حمى 
الوادي المتصدع بعض أجزاء المنطقة الجنوبية 

وقد تمخضت عملية االحتواء . في المملكة
السريع وتدابير المكافحة عن عزل المرض 
بسرعة والتحكم فيه ومن ثّم استئصال الفيروس 
المسبب له في غضون فترة زمنية قصيرة 

ى من الخسائر في األرواح وبالحد األدن
 .والممتلكات

وعلى صعيد آخر ذي صلة، استطاعت 
المملكة ايضاً استئصال شلل األطفال من البلد، 
وبالتالي تحقيق الهدف الذي وضعته في عام 

 اللجنة اإلقليمية التابعة لمكتب منظمة ١٩٨٨
الصحة العالمية لمنطقة شرق البحر المتوسط، 

الوباء بحلول عام والتي قررت استئصال هذا 
وإضافةً إلى ذلك، تراجعت حاالت . م٢٠٠٠

السحائي تراجعاً كبيراً خالل السنوات القليلة 
الماضية بسبب تحسين تدابير الوقاية التي تتخذ 
قبل وأثناء موسم الحج؛ بما في ذلك التطعيم 
االلزامي ألولئك الراغبين في أداء الحج، إلى 

دة الخدمات جانب التحسين الكبير لمستوى وجو
 .المقدمة للحجاج أثناء أدائهم لمناسك الحج
 :التحديات التي تواجه تحقيق األهداف

تعتبر المملكة في وضع جيد يؤهلها لتحقيق 
األهداف المحددة بشأن فيروس نقص المناعة 

وعلى . المكتسبة والمالريا واألمراض األخرى
الرغم من ذلك، وفي ظل المخاطر العالية 

ة كما هو الحال في موسم الحج بتفشي األوبئ
السنوي، وكذلك بسبب التدفق المستمر للعمالة 
األجنبية والزوار اآلخرين، فسوف يخضع نظام 
االستجابة للطواريء الصحية لضغط دائم 
يتمثل في فعالية اكتشاف األوبئة واالستجابة 

 .الحتمال تفشيها
ويترتب على اإلصابة باإليدز وصمة 

 وخاصةً في مجتمع عار وعزلة اجتماعية،
هكذا يصبح من األهمية بمكان قيام . تقليدي

السلطات بتوسيع وتحسين حمالت التوعية 
والتعليم والتي ال تقتصر على تشجيع المصابين 
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 . في المائة ألف٠,١٧تخفيض حاالت اإليدز إلى أقل من  

 .توفير العالجات والمسح 

 .اتخاذ التدابير الوقائية 
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بالتقدم للفحص والحصول على المساعدة الطبية 
المهنية، وإنما تهدف أيضاً إلى تقليل وصمة 

لئك العار والعزلة االجتماعية التي تكبل أو
 .المصابين باإليدز

وبالرغم من مستويات التعاون الحالية، 
فإن التعاون والتنسيق اإلقليمي في رصد 
األمراض المعدية والتحكم فيها يقتضي تحسيناً 
إضافياً ال سيما مع الدول المجاورة التي تتاخم 

 .المملكة بمناطق مرتفعة المخاطر
 :البيئة المساندة

الئمة للتطرق تحظى المملكة بالقدرة الم
لمخاطر الصحة العامة والحاالت الطارئة، 
وذلك نتيجة للخبرة الطويلة المكتسبة من موسم 

ويشمل ذلك الخطط . الحج السنوي والعمرة
جيدة اإلعداد لمواجهة الطواريء والشبكة 
 .الشاملة من المراكز الصحية المتحركة والثابتة

وهنالك حاجة الستمرار االلتزام الحكومي 
 الصحي، وخاصةً برامج القطاعقوي ودعم ال

الصحة العامة، والتركيز المناسب على الوقاية 
بتوظيف التطعيم الواسع، والتعليم العام 
والرصد اليقظ واالستجابة الفعالة للحاالت 

 .الطارئة
كذلك هنالك حاجة لزيادة التوعية العامة 
والتعرف على مخاطر اإليدز والحاجة إلى 

 .ا الفيروسمساعدة ضحايا هذ
 :أولويات التعاون الفني مع األمم المتحدة

المساعدة على بناء القدرات الوطنية   - ١
 .لمسح األمراض

المساعدة على تطوير قواعد   - ٢
المعلومات المتعلقة باألمراض وأنظمة 

 .المعلومات االحصائية

التعاون في مجال إجراء حمالت   - ٣
 .التوعية العامة والتعليم الجماعي

التنسيق اإلقليمي تحفيز التعاون و  - ٤
والدولي في مسح األمراض والتحكم 
فيها والتخطيط لمواجهة الحاالت 

 .الطارئة

٣-١٠المربع
 بيئة الرصد والتقييم

 التقييم عناصر بيئة الرصد والتقييم
 ضعيفة متوسطة قوية قدرات جمع المعلومات

 ضعيفة متوسطة قوية جودة معلومات المسح الحديث

 ضعيفة متوسطة قوية قدرات المتابعة االحصائية

 ضعيفة متوسطة قوية قدرات التحليل االحصائي

القدرة على دمج التحليل االحصائي في آليات السياسات 
 والتخطيط وتحديد الموارد

 ضعيفة متوسطة قوية

 ضعيفة متوسطة قوية آليات الرصد والتقييم 
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