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 شكـر
 

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

اب             ق التنسيق اإلقليمي الت ي فري اب            الفنية المؤلفة من ممثل ق التنسيق اإلقليمي الت ي فري م   الفنية المؤلفة من ممثل م   ع لألم ع لألم
ر     ذا التقري اء وضع ه ة أثن اهمة قيم دم مس ذي ق دة، ال ر    المتح ذا التقري اء وضع ه ة أثن اهمة قيم دم مس ذي ق دة، ال .  .  المتح

ي خمس   ر، ممثل ذا التقري ة، ألغراض ه ة الفني ت اللجن ي خمس  وعّين ر، ممثل ذا التقري ة، ألغراض ه ة الفني ت اللجن وعي ن
م       امج األم كوا وبرن دة، أي اإلس م المتح االت األم ن وآ م      م امج األم كوا وبرن دة، أي اإلس م المتح االت األم ن وآ م
المتحدة اإلنمائي ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة        المتحدة اإلنمائي ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة        

كو(( كواليونس د ) ) اليونس م المتح ة األم د ومنظم م المتح ة األم ة ومنظم ة ة للطفول يف((ة للطفول يفاليونيس ) ) اليونيس
رأة          ائي للم رأة         وصندوق األمم المتحدة اإلنم ائي للم ونيفيم ((وصندوق األمم المتحدة اإلنم ونيفيم الي ، أعضاء   ، أعضاء   ))الي

ة الصياغة ي لجن ة الصياغةف ي لجن ة  .  .  ف ورة الفني ة الصياغة المش دمت لجن ة  وق ورة الفني ة الصياغة المش دمت لجن وق
ر       ذا التقري ع ه اء وض ة أثن دخالت الالزم ات والم ر      والمعلوم ذا التقري ع ه اء وض ة أثن دخالت الالزم ات والم والمعلوم
ى     داده عل ي إع د ف ذي اعُتم ى    ال داده عل ي إع د ف ذي اعت م  ال

ى مسودة             ى مسودة            تقارير مقدمة من وآاالت األمم المتحدة وعل ر  تقارير مقدمة من وآاالت األمم المتحدة وعل ر  تقري تقري
 ..أعدته المستشارة هبة هندوسهأعدته المستشارة هبة هندوسه

 
م      ات األم ر منظم ذا التقري داد ه ي إع اهمت ف د س م    وق ات األم ر منظم ذا التقري داد ه ي إع اهمت ف د س وق

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

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

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

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

ة األ ة األومنظم ة  ومنظم م والثقاف ة والعل دة للتربي م المتح ة  م م والثقاف ة والعل دة للتربي م المتح كو((م كواليونس   -) ) اليونس
م    امج األم ة؛ وبرن دول العربي ي ال يم ف ي للتعل ب اإلقليم م   المكت امج األم ة؛ وبرن دول العربي ي ال يم ف ي للتعل ب اإلقليم المكت

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

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

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

 
ة          ة        ويوجه شكر خاص إلى األشخاص والمنظمات التالي ويوجه شكر خاص إلى األشخاص والمنظمات التالي

ذا        داد ه ي إع م ف خية ودعمه اهماتهم الس ى مس ماؤهم عل ذا       أس داد ه ي إع م ف خية ودعمه اهماتهم الس ى مس ماؤهم عل أس
 ..التقريرالتقرير

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

كان دة للس كانالمتح دة للس رك ))المتح تيان دوآلي رك ؛ وآريس تيان دوآلي كوا((؛ وآريس كوااإلس ؛ وضياء ؛ وضياء ))اإلس
دو  دو عب او((عب اوالف يش  ))الف ريج فن يش  ؛ وف ريج فن دة  ((؛ وف م المتح ية األم دة  مفوض م المتح ية األم  مفوض

ان  وق اإلنس ان لحق وق اإلنس ي   ))لحق ني خردج ي   ؛ وحس ني خردج كوا ((؛ وحس كوا اإلس وريس  ))اإلس وريس  ؛ وم ؛ وم
عادة  عادة س او((س اوالف ليبا  ))الف يالد ص ليبا  ؛ وم يالد ص كوا((؛ وم كوااإلس ي  ))اإلس د عاص ي  ؛ ومحم د عاص ؛ ومحم

؛ ؛ ))توسطتوسط المكتب اإلقليمي لشرق الم     المكتب اإلقليمي لشرق الم    -منظمة الصحة العالمية    منظمة الصحة العالمية    ((
ام  ى هم ام ومن ى هم طفى  ((ومن ائي؛ ومص دة اإلنم م المتح امج األم طفى  برن ائي؛ ومص دة اإلنم م المتح امج األم برن

ة    ل روض ب؛ ونبي ة   النقي ل روض ب؛ ونبي وق    ((النقي دة لحق م المتح ية األم وق    مفوض دة لحق م المتح ية األم مفوض

اناإلنسان ة صبرا ))اإلنس ة صبرا ؛ ونائل المي((؛ ونائل ة الع امج األغذي الميبرن ة الع امج األغذي ؛ ونجيب ؛ ونجيب ))برن
ي  ي فريج الم ((فريج دة لإلع م المتح رة األم الم دائ دة لإلع م المتح رة األم دة  //دائ م المتح ز األم دة  مرآ م المتح ز األم مرآ
ا ))لإلعالملإلعالم يم تومكاي ا ؛ ونس يم تومكاي دة ((؛ ونس م المتح دة صندوق األم م المتح كانصندوق األم كانللس ؛ ؛ ))للس

اني   ور دج اني  ون ور دج كو((ون كواليونس ل  ))اليونس امة الطوي ل  ؛ وأس امة الطوي م  ((؛ وأس امج األم م  برن امج األم برن
ة     ص المناع روس نق ي بفي ترك المعن دة المش ة    المتح ص المناع روس نق ي بفي ترك المعن دة المش المتح

رية ريةالبش دز //البش دز اإلي المة  ))اإلي زي س المة  ؛ ورم زي س كو((؛ ورم كواليونس اردو  ))اليونس اردو  ؛ وريك ؛ وريك
يبريان  يبريان س او((س اوالف ك))الف ي مال ك؛ ورق ي مال ي -؛ ورق ي الل ة ((الل امج األغذي ة برن امج األغذي برن
المي الميالع وتي ))الع مير عن وتي ؛ وس مير عن ترك  ((؛ وس دة المش م المتح امج األم ترك  برن دة المش م المتح امج األم برن

رية  المعالمع ة البش روس نقص المناع ي بفي رية  ن ة البش روس نقص المناع ي بفي دز//ن دزاإلي والنج ))اإلي والنج ؛ وس ؛ وس
ى  ى مت او((سعادة سعادة -مت اوالف ليمان  ))الف ليمان س ليمان  ؛ وس ليمان س ؛ ويوسف ؛ ويوسف ))اليونسكواليونسكو((؛ وس

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

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

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

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

وتلقت وحدة    وتلقت وحدة    ).  ).  اإلسكوااإلسكوا((؛ وطارق العلمي    ؛ وطارق العلمي    ))اليونيفيماليونيفيم((ي  ي  عاليلعاليل
م المتحدة            امج األم م المتحدة           معلومات التنمية للدول العربية التابعة لبرن امج األم معلومات التنمية للدول العربية التابعة لبرن
ا المساعدة في               دمت له ا المساعدة في              اإلنمائي الدعم من غادة خوري التي ق دمت له اإلنمائي الدعم من غادة خوري التي ق

ث ال البح ثمج ال البح ين  .  .  مج د حس ى أحم اص إل كر خ ه ش ين  ويوج د حس ى أحم اص إل كر خ ه ش ويوج
كوا(( كوااإلس ر ) ) اإلس ذا التقري داد ه ود إلع ة الجه يق آاف ى تنس ر عل ذا التقري داد ه ود إلع ة الجه يق آاف ى تنس   عل

اءات      ق اإلحص ى فري ه وإل اهمة في اءات     والمس ق اإلحص ى فري ه وإل اهمة في  والمس
ادين         اح ون دا تمس ن غي ف م كوا المؤل ي اإلس ة ف ادين        االجتماعي اح ون دا تمس ن غي ف م كوا المؤل ي اإلس ة ف االجتماعي

 ..الشعار وطالل حوراني وزينة سنوالشعار وطالل حوراني وزينة سنو
 

ي        اهمات ف ماؤهم مس ة أس خاص التالي دم األش ا ق ي      آم اهمات ف ماؤهم مس ة أس خاص التالي دم األش ا ق آم
د اهللا        : : مواضيع محددة  مواضيع محددة   د القاسم عب د اهللا        عب د القاسم عب ه    ))اإلسكوا اإلسكوا ((عب د اإلل ه    ؛ وعب د اإلل ؛ وعب

ديوجي  ديوجي ال كوا((ال كوااإلس ادري ))اإلس ي ق ادري ؛ وعل ي ق كوا((؛ وعل كوااإلس ار ))اإلس ار ؛ وأنه ؛ وأنه
كوا((حجازي حجازي  دي ))اإلسكوااإلس دي ؛ وفاضل مه كوا((؛ وفاضل مه و ))اإلسكوااإلس راس أب و ؛ وف راس أب ؛ وف
البوت   ))اإلسكوااإلسكوا((إبراهيم  إبراهيم   البوت   ؛ وجوسلين ت م المتحدة    ((؛ وجوسلين ت امج األم م المتحدة    برن امج األم برن
ة    -اإلنمائياإلنمائي دول العربي ة لل ة    وحدة معلومات التنمي دول العربي ة لل د   ))وحدة معلومات التنمي اظم عب د   ؛ ون اظم عب ؛ ون

كوا((اهللا اهللا  كوااإلس وآس  ))اإلس ونيا ن وآس  ؛ وس ونيا ن دة   ((؛ وس م المتح امج األم دة   برن م المتح امج األم برن
ائي ائياإلنم دول -اإلنم ة لل ات التنمي دة معلوم دول وح ة لل ات التنمي دة معلوم ةوح ة العربي اء )) العربي اء ؛ ووف  ؛ ووف

ن    و الحس ن   أب و الحس كوا ((أب كوا اإلس لة   ))اإلس عيد بلقش لة   ؛ وس عيد بلقش كو   ((؛ وس د اليونس كو   معه د اليونس معه
 ))لإلحصاءلإلحصاء

 
دعم         وال ال ر ل ر ليتيس ذا التقري داد ه ان إع ا آ دعم       وم وال ال ر ل ر ليتيس ذا التقري داد ه ان إع ا آ وم

ذي لإلسكوا؛              ين التنفي الوي، األم ذي لإلسكوا؛             المتواصل لكل من مرفت ت ين التنفي الوي، األم المتواصل لكل من مرفت ت
ة  دير اإلقليمي للمكتب اإلقليمي لمنظم اعي، الم ة وطالب الرف دير اإلقليمي للمكتب اإلقليمي لمنظم اعي، الم وطالب الرف

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



 

 

-د -

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

د  م المتح امج األم د لبرن م المتح امج األم اج لبرن ادر ح ائي؛ ون اج ة اإلنم ادر ح ائي؛ ون يس -ة اإلنم و، رئ يس حم و، رئ حم
م المتحدة              امج األم ة، برن م المتحدة             وحدة معلومات التنمية للدول العربي امج األم ة، برن وحدة معلومات التنمية للدول العربي
ونيفيم؛     ي للي دير اإلقليم ة، الم و غزال اء أب ائي؛ وهيف ونيفيم؛    اإلنم ي للي دير اإلقليم ة، الم و غزال اء أب ائي؛ وهيف اإلنم

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

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

 ..المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالميةالمتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية
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تصدير
 

ة االقتصادية واالجتم     أأ  يقه اللجن ة االقتصادية واالجتم     عد هذا التقرير بالتعاون مع وآاالت األمم المتحدة  في المنطقة وقامت بتنس يقه اللجن يا    عد هذا التقرير بالتعاون مع وآاالت األمم المتحدة  في المنطقة وقامت بتنس ي آس ة لغرب يا    اعي ي آس ة لغرب اعي
ود في        ٢٠٠٥٢٠٠٥سبتمبر  سبتمبر  //بمناسبة القمة العالمية المعقودة في أيلول     بمناسبة القمة العالمية المعقودة في أيلول      ة المعق ة العام ود في         واالجتماع العام الرفيع المستوى للدورة الستين للجمعي ة المعق ة العام  واالجتماع العام الرفيع المستوى للدورة الستين للجمعي

ة          .  .  ٢٠٠٥٢٠٠٥سبتمبر  سبتمبر  // أيلول  أيلول ١٦١٦ إلى    إلى   ١٤١٤الفترة من   الفترة من    ة، الجاري ة لأللفي ة          والغرض منه تكميل عملية اإلبالغ المتعلقة باألهداف اإلنمائي ة، الجاري ة لأللفي ى  والغرض منه تكميل عملية اإلبالغ المتعلقة باألهداف اإلنمائي ى  عل عل
 ..المستويين القطري والعالميالمستويين القطري والعالمي

 
اني                                ره الث وم بعضها بإعداد تقري ة ويق ة لأللفي ة عن األهداف اإلنمائي ارير قطري ة تق دان العربي اني                              وقد أعدت معظم البل ره الث وم بعضها بإعداد تقري ة ويق ة لأللفي ة عن األهداف اإلنمائي ارير قطري ة تق دان العربي وفي  وفي      ..وقد أعدت معظم البل

ل     أما هذا التقرير فهو األول من نوعه         أما هذا التقرير فهو األول من نوعه         .  .  الماضي، آانت وآاالت مختلفة لألمم المتحدة تقوم بإعداد بعض التقارير اإلقليمية          الماضي، آانت وآاالت مختلفة لألمم المتحدة تقوم بإعداد بعض التقارير اإلقليمية           ه يمث ل     إذ أن ه يمث إذ أن
وغ                     حصيلة جهود تعاونية تتوخى التوعية باألهداف اإلنمائية لأللفية       حصيلة جهود تعاونية تتوخى التوعية باألهداف اإلنمائية لأللفية        دم المحرز نحو بل الغ عن التق درات في مجال اإلب وغ                   وتحسين الق دم المحرز نحو بل الغ عن التق درات في مجال اإلب وتحسين الق

 ..األهداف ورصد ذلك التقدماألهداف ورصد ذلك التقدم
 

ام رئيسية           ة أقس ام رئيسية         ويتألف هذا التقرير من ثالث ة أقس ة                ::ويتألف هذا التقرير من ثالث ة العربي دم المحرز في المنطق ة              القسم األول يرصد التق ة العربي دم المحرز في المنطق ن    نحو ا   نحو ا  ))١١((القسم األول يرصد التق ن   لهدف المعل لهدف المعل
ام        ول ع ام       لتحقيق األهداف بحل ول ع ى السبيل إلحراز                         ٢٠١٥٢٠١٥لتحقيق األهداف بحل ية؛ والثالث يشير إل ى التحديات والقضايا الرئيس اني يسلط الضوء عل ى السبيل إلحراز                         ؛ والث ية؛ والثالث يشير إل ى التحديات والقضايا الرئيس اني يسلط الضوء عل ؛ والث

احثين ووسائل              ..التقدمالتقدم اديميين والب ة واألآ راء في مجال التنمي احثين ووسائل          وهذا التقرير موجه إلى جمهور واسع يشمل مقرري السياسات والخب اديميين والب ة واألآ راء في مجال التنمي وهذا التقرير موجه إلى جمهور واسع يشمل مقرري السياسات والخب
 ..الناسالناساإلعالم وعامة اإلعالم وعامة 

 
ة      ة الفرعي ة    وُتقدم البيانات والتحليالت حسب المنطق ة الفرعي ة السورية            ..وت قدم البيانات والتحليالت حسب المنطق ة العربي ة األردن والجمهوري ة المشرق الفرعي ة السورية        وتشمل منطق ة العربي ة األردن والجمهوري ة المشرق الفرعي وتشمل منطق

ة             ا منطق ة والمغرب؛ أم ة الليبي ة العربي ة            والعراق وفلسطين ولبنان ومصر؛ وتضم بلدان المغرب العربي تونس والجزائر والجماهيري ا منطق ة والمغرب؛ أم ة الليبي ة العربي والعراق وفلسطين ولبنان ومصر؛ وتضم بلدان المغرب العربي تونس والجزائر والجماهيري
ت؛            مجلس التعاون الخليجي ا   مجلس التعاون الخليجي ا    ان وقطر والكوي ة السعودية وعم ة العربي ة المتحدة والبحرين والمملك ارات العربي ت؛            لفرعية فتشمل اإلم ان وقطر والكوي ة السعودية وعم ة العربي ة المتحدة والبحرين والمملك ارات العربي لفرعية فتشمل اإلم

ًا للقرب        . . وتضم أقل البلدان نموا  جيبوتي والسودان والصومال وجزر القمر وموريتانيا واليمن     وتضم أقل البلدان نموًا جيبوتي والسودان والصومال وجزر القمر وموريتانيا واليمن      دان وفق ل، ُجمعت البل ا  للقرب      وتيسيرًا للتحلي دان وفق ل، ج معت البل وتيسيرا  للتحلي
 ..ستوى التنميةستوى التنميةالجغرافي والتشابه في الموارد المتوفرة ومالجغرافي والتشابه في الموارد المتوفرة وم

 
ق التنسيق        ق التنسيق      يندرج إعداد هذا التقرير في سياق الممارسة السليمة للتعاون بين وآاالت األمم المتحدة الذي يجري في إطار فري يندرج إعداد هذا التقرير في سياق الممارسة السليمة للتعاون بين وآاالت األمم المتحدة الذي يجري في إطار فري
ة         .  .  اإلقليمياإلقليمي ة         ويمكن أن يكون هذا العمل نموذجًا ُيحتذى به في أي تعاون أو تنسيق مستقبلي في المنطق ر لينجز      .  .  ويمكن أن يكون هذا العمل نموذجا  ي حتذى به في أي تعاون أو تنسيق مستقبلي في المنطق ذا التقري م يكن له ر لينجز      ول ذا التقري م يكن له ول

 ..مساهمات سخية هامة، فنية آانت أم مالية، قدمتها وآاالت األمم المتحدة المشارآة في هذا العملمساهمات سخية هامة، فنية آانت أم مالية، قدمتها وآاالت األمم المتحدة المشارآة في هذا العمللوال لوال 
 
 
 
 
 

 مرفت تالوي
 األمين التنفيذي لإلسكوا

 نيابة عن فريق التنسيق اإلقليمي

                                                      
 في جامعة الدول العربيـة، أي األردن واإلمـارات العربيـة     في جامعة الدول العربيـة، أي األردن واإلمـارات العربيـة    ٢٢٢٢لـ لـ المنطقة العربية كما هي محددة في هذا التقرير تشمل كل األعضاء ا    المنطقة العربية كما هي محددة في هذا التقرير تشمل كل األعضاء ا        ))١١((

المتحدة والبحرين وتونس والجزائر والجمهورية العربية السورية وجيبوتي والمملكة العربية السعودية والسودان والصومال والعراق وع مان وفلسـطين                 المتحدة والبحرين وتونس والجزائر والجمهورية العربية السورية وجيبوتي والمملكة العربية السعودية والسودان والصومال والعراق وعمان وفلسـطين                 
 ..والمغرب وموريتانيا واليمنوالمغرب وموريتانيا واليمنوقطر وجزر القمر والكويت ولبنان والجماهيرية العربية الليبية ومصر وقطر وجزر القمر والكويت ولبنان والجماهيرية العربية الليبية ومصر 
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مالحظات توضيحية
 

 
 ..اإلشارة إلى الدوالر تعني دوالر الواليات المتحدة ما لم ي ذآر غير ذلكاإلشارة إلى الدوالر تعني دوالر الواليات المتحدة ما لم ُيذآر غير ذلك 
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مقدمة
 

ه  اا  ا مجموع د م ه  عتم ا مجموع د م دة   ١٩١١٩١عتم م المتح الن األم دًا إع دة    بل م المتح الن األم دا  إع  بل
ى   ٦٦بشأن األلفية في قمة األلفية، التي عقدت في الفترة من            بشأن األلفية في قمة األلفية، التي عقدت في الفترة من             ى    إل  إل

ول أي أي٨٨ ولل بتمبر //ل بتمبر س الم ٢٠٠٠٢٠٠٠س ا بالس ذلك التزامه ددة ب الم ، مج ا بالس ذلك التزامه ددة ب ، مج
رام     ليم واالحت م الس ة والحك ز الديموقراطي ن وبتعزي رام    واألم ليم واالحت م الس ة والحك ز الديموقراطي ن وبتعزي واألم
ا              ًا، بم ا دولي ا             لحقوق اإلنسان والحريات األساسية المتفق عليه ا ، بم ا دولي لحقوق اإلنسان والحريات األساسية المتفق عليه

ادئ وااللتزامات           ..في ذلك الحق في التنمية    في ذلك الحق في التنمية     ى المب ادئ وااللتزامات       واستنادًا إل ى المب واستنادا  إل
م   المحددة في اإلعالن وتلك التي ح د دت في المؤ         المحددة في اإلعالن وتلك التي ُحّددت في المؤ          م   تمرات والقم تمرات والقم

ن      ة م ة آمجموع ة لأللفي داف اإلنمائي دت األه ابقة، اعُتم ن     الس ة م ة آمجموع ة لأللفي داف اإلنمائي دت األه ابقة، اعت م الس
ى القضاء                اس ترمي إل ة للقي ًا وقابل ى القضاء               ثمانية أهداف محددة زمني اس ترمي إل ة للقي ا  وقابل ثمانية أهداف محددة زمني
رأة والرجل             رأة والرجل            على الفقر المدقع وتحسين األحوال المعيشية للم على الفقر المدقع وتحسين األحوال المعيشية للم

واء ى الس واءعل ى الس ام   . . عل ي ع ام وف ي ع ة  ٢٠٠٠٢٠٠٠وف دان العربي دت البل ة  ، تعه دان العربي دت البل ، تعه
د في      بتحقيق هذه األهداف وآررت التز    بتحقيق هذه األهداف وآررت التز     ذا العه د في      امها بالوفاء به ذا العه امها بالوفاء به

ة               ة لأللفي ذ األهداف التنموي ة تنفي ة              اإلعالن العربي حول متابع ة لأللفي ذ األهداف التنموي ة تنفي اإلعالن العربي حول متابع
ي  ة ف دول العربي ة ال اء جامع ده أعض ذي اعتم ي ال ة ف دول العربي ة ال اء جامع ده أعض ذي اعتم   ٣٠٣٠ال

 ..٢٠٠٥٢٠٠٥يونيو يونيو //حزيرانحزيران
 

ب إرادة   ة يتطل ة لأللفي داف اإلنمائي ق األه ب إرادة وإن تحقي ة يتطل ة لأللفي داف اإلنمائي ق األه وإن تحقي
ة   ة اإلصالحات المتعلق ذ ومتابع ًا لتنفي ًال جماعي ية وعم ة  سياس ة اإلصالحات المتعلق ذ ومتابع ا  لتنفي ية وعمال  جماعي سياس

ق اآلراء    بابا ى تواف ة عل رارات المبني ة والق ة العام ق اآلراء    لسياس ى تواف ة عل رارات المبني ة والق ة العام  لسياس
م           ..بشأن القضايا والتحديات الرئيسية   بشأن القضايا والتحديات الرئيسية    ام لألم ين الع م       وشدد األم ام لألم ين الع وشدد األم

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

ة  ة وعالمي راآات إقليمي ى ش ة إل ة الحاج ة وعالمي راآات إقليمي ى ش ة إل  الحاج
دني والقطاع الخاص         تتعاون في إ  تتعاون في إ   دني والقطاع الخاص         طارها الدول والمجتمع الم طارها الدول والمجتمع الم

ود          ود         والمؤسسات الحكومية الدولية لتعبئة الموارد وتنسيق الجه والمؤسسات الحكومية الدولية لتعبئة الموارد وتنسيق الجه
ي هي  ان، الت وق اإلنس ة وحق ي هي للنهوض بقضايا األمن والتنمي ان، الت وق اإلنس ة وحق للنهوض بقضايا األمن والتنمي

 ..قضايا يرتبط بعضها ببعض ارتباطا  وثيقا قضايا يرتبط بعضها ببعض ارتباطًا وثيقًا



 

 

-٢-

   التقدم المحرز نحو بلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية-أوال 
 في المنطقة العربية

 
ة         اا  ة         جتمع زعماء العالم ورؤساء الدول في القمة العالمي جتمع زعماء العالم ورؤساء الدول في القمة العالمي
ذآرى   ٢٠٠٥٢٠٠٥ اًال بال ة، احتف ة الفرص ًا بقم ة أيض ذآرى   ، المعروف اال  بال ة، احتف ة الفرص ا  بقم ة أيض ، المعروف

دم        تعراض التق دة والس م المتح ة لألم ة العام تين للجمعي دم       الس تعراض التق دة والس م المتح ة لألم ة العام تين للجمعي الس
ة     دابير المتابع ة    المحرز وت دابير المتابع ة         المحرز وت ق األهداف اإلنمائي ة بتحقي ة          المتعلق ق األهداف اإلنمائي ة بتحقي  المتعلق

وفير    ة، وت ة لأللفي داف اإلنمائي ك األه ي ذل ا ف ة، بم وفير   الدولي ة، وت ة لأللفي داف اإلنمائي ك األه ي ذل ا ف ة، بم الدولي
ة    داف التنموي وغ األه ل بل ن أج ل م ة   التموي داف التنموي وغ األه ل بل ن أج ل م      ..التموي

ة،             ة،            ومراعاة لذلك، يهدف هذا التقرير، الذي أعد في إطار القم ومراعاة لذلك، يهدف هذا التقرير، الذي أعد في إطار القم
اء    ة وبن ة لأللفي داف اإلنمائي أن األه وعي بش اء ال ى إذآ اء   إل ة وبن ة لأللفي داف اإلنمائي أن األه وعي بش اء ال ى إذآ إل

ال رص  ي مج درات ف ال رص الق ي مج درات ف ي  الق ا ف الغ عنه داف واإلب ذه األه ي  د ه ا ف الغ عنه داف واإلب ذه األه د ه
 ..المنطقة العربيةالمنطقة العربية

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

ة  داف اإلنمائي وغ األه دم المحرز صوب بل ي التق اوت ف ة بالتف داف اإلنمائي وغ األه دم المحرز صوب بل ي التق اوت ف بالتف
لأللفية، آما تدل على ذلك التباينات الشديدة بين بلدان المنطقة          لأللفية، آما تدل على ذلك التباينات الشديدة بين بلدان المنطقة          

د  د الواح ل البل د وداخ د الواح ل البل ثالً      ..وداخ ي م اون الخليج س التع دان مجل ثال   فبل ي م اون الخليج س التع دان مجل   فبل
ين أن         ي ح داف ف ق األه بيًا لتحقي د نس ع جي ي وض ر ف ين أن        تعتب ي ح داف ف ق األه بيا  لتحقي د نس ع جي ي وض ر ف تعتب
دخل        طة ال ي المتوس رب العرب رق والمغ دان المش ة بل دخل       غالبي طة ال ي المتوس رب العرب رق والمغ دان المش ة بل غالبي

ة  داف الفردي وغ األه ى بل درتها عل ي ق ف ف ة تختل داف الفردي وغ األه ى بل درتها عل ي ق ف ف ير   . . تختل ير وتش وتش
وغ         وغ        االتجاهات السابقة إلى أن العراق وفلسطين لن يستطيعا بل االتجاهات السابقة إلى أن العراق وفلسطين لن يستطيعا بل

ي توقع أن  ُيتوقع أن  وعالوة على ذلك،    وعالوة على ذلك،        ..معظم األهداف اإلنمائية لأللفية   معظم األهداف اإلنمائية لأللفية   
اني     ي تع ة الت دان العربي وًا والبل ة نم دان العربي ل البل اني    تحقق أق ي تع ة الت دان العربي وا  والبل ة نم دان العربي ل البل تحقق أق

دوداً     دمًا مح ا، تق ي غالبيته ات ف ن نزاع دودا     م دما  مح ا، تق ي غالبيته ات ف ن نزاع ذا،    . . م اة له ذا،  ومراع اة له ومراع
ة      ة والغني دان الثري ص البل ة ألن تخص ة ملح اك حاج ة     فهن ة والغني دان الثري ص البل ة ألن تخص ة ملح اك حاج فهن
ن         ر م درًا أآب الم، ق ة الع ي بقي ل ف ة، ب ي المنطق الموارد ف ن        ب ر م درا  أآب الم، ق ة الع ي بقي ل ف ة، ب ي المنطق الموارد ف ب

وارد       وال بد م  وال بد م      ..الموارد لهذه البلدان  الموارد لهذه البلدان   وارد       ن أن يقترن توفير هذه الم ن أن يقترن توفير هذه الم
د            د           بإصالح ألساليب الحكم، يشمل في جملة أمور تحسين تحدي بإصالح ألساليب الحكم، يشمل في جملة أمور تحسين تحدي
اءلة        اءلة       األهداف، وتأمين توزيع عادل للثروة والخدمات، والمس     ..األهداف، وتأمين توزيع عادل للثروة والخدمات، والمس

اء         ع أنح ي جمي افية ف دابير إض اذ ت ب اتخ ام، يج ه ع اء        وبوج ع أنح ي جمي افية ف دابير إض اذ ت ب اتخ ام، يج ه ع وبوج
ين          اواة ب ق المس ر، وتحقي ين         المنطقة لتحقيق أهداف الحد من الفق اواة ب ق المس ر، وتحقي المنطقة لتحقيق أهداف الحد من الفق

ين، وآفال ين، وآفالالجنس ة الجنس راآات عالمي ة ش ة، وإقام تدامة البيئي ة ة االس راآات عالمي ة ش ة، وإقام تدامة البيئي ة االس
ة     ادية آلي ات اقتص ع سياس تراتيجية، ووض ة اس ة    وإقليمي ادية آلي ات اقتص ع سياس تراتيجية، ووض ة اس وإقليمي

 ..واجتماعية فعالةواجتماعية فعالة
 

 القضاء على الفقر المدقع والجوع :١  الهدف -ألف
 

  حول مؤشرات الفقر ومصادرهامقدمة منهجية  -١
 

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

عوبات      ر ص بعض اآلخ ة، وال ل الزمني ات السالس ة بيان عوبات     آفاي ر ص بعض اآلخ ة، وال ل الزمني ات السالس ة بيان آفاي
ات   ي منهجي ر وف اريف الفق ي تع ات ف ق باختالف ة تتعل ات  منهجي ي منهجي ر وف اريف الفق ي تع ات ف ق باختالف ة تتعل منهجي

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

ع في      لألخذ باالعتبار ت  لألخذ باالعتبار ت   ع في      عادل القوة الشرائية، ال يعبر عن الواق عادل القوة الشرائية، ال يعبر عن الواق
المنطقة العربية، حيث تصنف بعض البلدان، أي بلدان منطقة   المنطقة العربية، حيث تصنف بعض البلدان، أي بلدان منطقة   

دخل              دان ذات ال ة، ضمن البل اون الخليجي الفرعي دخل             مجلس التع دان ذات ال ة، ضمن البل اون الخليجي الفرعي مجلس التع
ي   ي منطقت دان ف ن البل ر م ر آثي ين تعتب ي ح الي ف ي  الع ي منطقت دان ف ن البل ر م ر آثي ين تعتب ي ح الي ف  الع

الي      ..المشرق والمغرب الفرعيتين بلدانا  متوسطة الدخل     المشرق والمغرب الفرعيتين بلدانًا متوسطة الدخل      الي  وبالت وبالت
إن  إن ف ة  ف ر الوطني وط الفق د خط ر يعتم ن التقري م م ذا القس ة  ه ر الوطني وط الفق د خط ر يعتم ن التقري م م ذا القس ه

ة آأساس             ة لأللفي ارير عن األهداف اإلنمائي ة آأساس            المحددة  في التق ة لأللفي ارير عن األهداف اإلنمائي المحددة  في التق
ة ة العربي ي المنطق ه ف ر وخفض حدت يم الفق ةلتقي ة العربي ي المنطق ه ف ر وخفض حدت يم الفق ت     ..لتقي د آمِّل ت وق د آم ل وق

ة          ة         البيانات المستمدة من التقارير القطرية عن األهداف اإلنمائي البيانات المستمدة من التقارير القطرية عن األهداف اإلنمائي
ادر رس     ن مص تقيت م دة اس ات جدي ة ببيان ادر رس    لأللفي ن مص تقيت م دة اس ات جدي ة ببيان به لأللفي به مية وش مية وش

مية ميةرس ل       ..رس اس دخ ى أس ر عل تويات الفق ات مس تند قياس ل   وتس اس دخ ى أس ر عل تويات الفق ات مس تند قياس وتس
ة،                ى مصادر دولي وم إل ة،               مقداره دوالر واحد ودوالران في الي ى مصادر دولي وم إل مقداره دوالر واحد ودوالران في الي
دة    م المتح امج األم نوية لبرن رية الس ة البش ارير التنمي ي تق دة   ه م المتح امج األم نوية لبرن رية الس ة البش ارير التنمي ي تق ه

رة  ائي للفت رة اإلنم ائي للفت دولي  ٢٠٠٤٢٠٠٤-١٩٩٠١٩٩٠اإلنم ك ال ات البن دة بيان دولي   وقاع ك ال ات البن دة بيان  وقاع
 ..))٢٢((٢٠٠٢٠٠٤٤عن مؤشرات التنمية في العالم لعام عن مؤشرات التنمية في العالم لعام 

 
 ستويات الفقر وفقا  للقياسات الدوليةم  -٢

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

ام            وم في ع ام           يعيشون على أقل من دوالر واحد في الي وم في ع ، ، ٢٠٠٤٢٠٠٤يعيشون على أقل من دوالر واحد في الي
غ   رائية، تبل وة الش ادل الق اة تع ة لمراع غ  المعدل رائية، تبل وة الش ادل الق اة تع ة لمراع ة ٣٫٤٣٫٤المعدل ي المائ ة  ف ي المائ  ف

م      ذا رق ا، وه مال أفريقي ط وش رق األوس ة الش بة لمنطق م     بالنس ذا رق ا، وه مال أفريقي ط وش رق األوس ة الش بة لمنطق بالنس
ة     ايير الدولي ًا بالمع ة قياس نخفض للغاي ة    م ايير الدولي ا  بالمع ة قياس نخفض للغاي ر     ..م ر غي  غي

داره دوالران   دخل مق دولي ب ر ال ط الفق ّدد خ دما ُح ه عن داره دوالران  أن دخل مق دولي ب ر ال ط الفق دما ح د د خ ه عن  أن
في اليوم للشخص الواحد، أصبحت التقديرات تشير إلى نسبة     في اليوم للشخص الواحد، أصبحت التقديرات تشير إلى نسبة     

م تكن   .  .  ))٣٣(())١١انظر الرسم البياني انظر الرسم البياني (( في المائة    في المائة   ٣١٫٥٣١٫٥قدرها  قدرها   م تكن   ول ول
جي بالنسبة   جي بالنسبة   البيانات متاحة بالنسبة لبلدان مجلس التعاون الخلي      البيانات متاحة بالنسبة لبلدان مجلس التعاون الخلي      

 ..للقياسين آليهماللقياسين آليهما

                                                                    
  مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية، التقارير القطرية عـن            مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية، التقارير القطرية عـن          ))٢٢((

   مـن البلـدان     مـن البلـدان    ١٩١٩األهداف اإلنمائية لأللفية كانت متوفرة بالنسبة لـ        األهداف اإلنمائية لأللفية كانت متوفرة بالنسبة لـ        
ـــ  ــة ال ـــ العربي ــة ال ــع ٢٢٢٢العربي ــي الموق ــا ف ــالع عليه ــن اإلط ــع ، ويمك ــي الموق ــا ف ــالع عليه ــن اإلط : : ، ويمك

79=cfm?cid.content/org.undg.www://http  .  .   واستمدت بيانـات   واستمدت بيانـات
إضافية عن الجمهورية العربية السورية من دراسـة برنـامج األمـم            إضافية عن الجمهورية العربية السورية من دراسـة برنـامج األمـم            

.  .  ٢٠٠٥٢٠٠٥ العربية السـورية،      العربية السـورية،     المتحدة اإلنمائي عن الفقر في الجمهورية     المتحدة اإلنمائي عن الفقر في الجمهورية     
 بلدان بالنسـبة     بلدان بالنسـبة    ٨٨ إلى    إلى   ٧٧ولم تكن البيانات الدولية متاحة إال بالنسبة لـ         ولم تكن البيانات الدولية متاحة إال بالنسبة لـ         

لقياسات الفقر على أساس دخل مقـداره دوالر واحـد ودوالران فـي        لقياسات الفقر على أساس دخل مقـداره دوالر واحـد ودوالران فـي        
ونظرا  لعدم توفر بيانات بالنسبة للسنة ذاتهـا، فقـد ح سـبت            ونظراً لعدم توفر بيانات بالنسبة للسنة ذاتهـا، فقـد حسـبت            .  .  اليوماليوم

 إلى آخر البيانات القطرية      إلى آخر البيانات القطرية     المتوسطات اإلقليمية ودون اإلقليمية استنادا     المتوسطات اإلقليمية ودون اإلقليمية استناداً    
وحسبت مؤشـرات الفقـر     وحسبت مؤشـرات الفقـر     .  .  ٢٠٠٤٢٠٠٤-١٩٩٠١٩٩٠المتاحة المتعلقة بالفترة    المتاحة المتعلقة بالفترة    

بالنسبة للمناطق الفرعية على أساس متوسطات مرجحة لخطوط الفقر         بالنسبة للمناطق الفرعية على أساس متوسطات مرجحة لخطوط الفقر         
 ..الوطنية، حسب حجم السكانالوطنية، حسب حجم السكان

تقرير التنمية البشـرية    تقرير التنمية البشـرية      برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،         برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،       ))٣٣((
، ، ٢٠٠٤٢٠٠٤ التنمية في العالم لعـام        التنمية في العالم لعـام        والبنك الدولي، مؤشرات    والبنك الدولي، مؤشرات   ٢٠٠٤٢٠٠٤للعام  للعام  

 ..httpdata/org.worldbank.www//:: : يمكن اإلطالع عليها في العنوانيمكن اإلطالع عليها في العنوان
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   مستويات الفقر وفقا  لقياسات دولية ووطنية مختلفة،-١الرسم البياني 
 ٢٠٠٤-١٩٩٠       آخر سنة متاحة، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ه في     ٢٠٠٤٢٠٠٤ لعام    لعام   ؛ البنك الدولي، مؤشرات التنمية في العالم      ؛ البنك الدولي، مؤشرات التنمية في العالم      ٢٠٠٤٢٠٠٤تقرير التنمية البشرية للعام     تقرير التنمية البشرية للعام     برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،     برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،     : : المصدرالمصدر ه في     ، يمكن اإلطالع علي : : ، يمكن اإلطالع علي
://httpdata/org.worldbank.www             ي ا ف الع عليه ن اإلط ة، يمك ة لأللفي داف اإلنمائي ن األه ة ع ارير القطري ة، التق دة اإلنمائي م المتح ة األم ي             ؛ ومجموع ا ف الع عليه ن اإلط ة، يمك ة لأللفي داف اإلنمائي ن األه ة ع ارير القطري ة، التق دة اإلنمائي م المتح ة األم : : ؛ ومجموع
79=cfm?cid.content/org.undg.www://http.. 
 

بة         وفرًا بالنس ان مت ذي آ ري، ال ر البش ر الفق بة       ومؤش وفرا  بالنس ان مت ذي آ ري، ال ر البش ر الفق  ومؤش
ـ   ـ  ل اون        ١٥١٥ل س التع ة مجل دان منطق ا بل ا فيه ًا، بم دًا عربي اون         بل س التع ة مجل دان منطق ا بل ا فيه ا ، بم دا  عربي  بل

ع ة األرب اطق الفرعي ة المن يح مقارن ة، يت عالخليجي الفرعي ة األرب اطق الفرعي ة المن يح مقارن ة، يت .  .  ))٤٤((الخليجي الفرعي
ة من سكان       في ال    في ال   ٢٣٫٦٢٣٫٦ووفقا  لمؤشر الفقر البشري، فإن      ووفقًا لمؤشر الفقر البشري، فإن       ة من سكان      مائ مائ

المنطقة محرومون من الخدمات الصحية والتعليمية األساسية       المنطقة محرومون من الخدمات الصحية والتعليمية األساسية       
 ..))٥٥((ومن مستوى معيشي الئقومن مستوى معيشي الئق

 
 الفقر وفقا  للخطوط الوطنية  -٣

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

ى إذ                  ر القياسات معن ل أآث ة تمث ر الوطني ى إذ                 ال تزال خطوط الفق ر القياسات معن ل أآث ة تمث ر الوطني ال تزال خطوط الفق
ة اال   ائص االجتماعي رز الخص ا تب ة اال  أنه ائص االجتماعي رز الخص ا تب ي  أنه د المعن ادية للبل ي  قتص د المعن ادية للبل قتص

ة   ة الوطني داف السياس ن أه ر ع ة  وتعب ة الوطني داف السياس ن أه ر ع ل    ..وتعب ات السالس ل   وبيان ات السالس  وبيان
ـ               وفرة  بالنسبة ل ر مت ـ              الزمنية بالنسب لمعدالت الفق وفرة  بالنسبة ل ر مت دان   ١٠١٠الزمنية بالنسب لمعدالت الفق دان    بل  بل

ل  ة، تمث ل عربي ة، تمث وع السكان العرب٦٤٦٤عربي ة من مجم ي المائ وع السكان العرب ف ة من مجم ي المائ .  .  ))٦٦(( ف

                                                                    
  يقيس مؤشر الفقر البشري الفقر من حيث الحرمان في             يقيس مؤشر الفقر البشري الفقر من حيث الحرمان في           ))٤٤((

  حياة طويلة متسمة بالعافيـة،    حياة طويلة متسمة بالعافيـة،    : : ثالثة أبعاد أساسية للتنمية البشرية هي     ثالثة أبعاد أساسية للتنمية البشرية هي     
ويقاس بنسبة الوفيات قبل بلوغ سن األربعين؛ والمعرفة، ويقاس بمعدل ويقاس بنسبة الوفيات قبل بلوغ سن األربعين؛ والمعرفة، ويقاس بمعدل 
اإللمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين؛ ومستوى معيشي الئق، ويقـاس          اإللمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين؛ ومستوى معيشي الئق، ويقـاس          
بمتوسط غير مرجح لمؤشرين هما النسـبة المئويـة للسـكان الـذين             بمتوسط غير مرجح لمؤشرين هما النسـبة المئويـة للسـكان الـذين             
يستطيعون بصورة مستمرة الوصول إلى مصدر للمياه المعالجة ونسبة         يستطيعون بصورة مستمرة الوصول إلى مصدر للمياه المعالجة ونسبة         

 ..ناقصي الوزنناقصي الوزناألطفال الاألطفال ال

تقارير التنمية البشـرية    تقارير التنمية البشـرية      برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،         برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،       ))٥٥((
 والبنك الدولي، مؤشرات التنمية في العالم لعـام          والبنك الدولي، مؤشرات التنمية في العالم لعـام         ٢٠٠٤٢٠٠٤-١٩٩٠١٩٩٠للفترة  للفترة  
 ..httpdata/org.worldbank.www//:: : ، يمكن اإلطالع عليه في، يمكن اإلطالع عليه في٢٠٠٤٢٠٠٤

 هـي األردن وتـونس       هـي األردن وتـونس      ١٠١٠ العربيـة الــ       العربيـة الــ        هذه البلدان     هذه البلدان   ))٦٦((
والجزائر وجيبوتي والجمهورية العربية السورية وجزر القمر ومصر        والجزائر وجيبوتي والجمهورية العربية السورية وجزر القمر ومصر        

وتوجد سلسلتان أو ثالث سالسل بالنسبة      وتوجد سلسلتان أو ثالث سالسل بالنسبة      .  .  والمغرب وموريتانيا واليمن  والمغرب وموريتانيا واليمن  

ًا    ر ارتفاع تويات الفق ت مس ة، ارتفع توى المنطق ى مس ا    وعل ر ارتفاع تويات الفق ت مس ة، ارتفع توى المنطق ى مس وعل
امي  ين ع ًا ب امي طفيف ين ع ا  ب ن   ٢٠٠٠٢٠٠٠ و و١٩٩٠١٩٩٠طفيف ن م ى ١٦٫٤١٦٫٤م ة إل ي المائ ى  ف ة إل ي المائ  ف

ة ١٦٫٨١٦٫٨ ي المائ ة  ف ي المائ ات     .  .  ))٧٧(( ف ت تقلب رة، لوحظ ذه الفت الل ه ات     وخ ت تقلب رة، لوحظ ذه الفت الل ه وخ
طفيفة في منطقة المشرق الفرعية حيث حصل انخفاض من             طفيفة في منطقة المشرق الفرعية حيث حصل انخفاض من             

ى ٢١٫٦٢١٫٦ ى  إل ي     ١٥٫٧١٥٫٧ إل رب العرب ة المغ ي منطق ة وف ي المائ ي      ف رب العرب ة المغ ي منطق ة وف ي المائ  ف
ادة من           ادة من          الفرعية، حيث حصلت زي ى    ٧٫٣٧٫٣الفرعية، حيث حصلت زي ى     إل ة  ٩٫١٩٫١ إل ة   في المائ .  .   في المائ

رة في      غير أن مستويات الفقر آادت تتضاعف خال      غير أن مستويات الفقر آادت تتضاعف خال       رة في      ل هذه الفت ل هذه الفت
غ     وًا، لتبل دان نم ل البل غ    أق وا ، لتبل دان نم ل البل ام   ٤٧٫١٤٧٫١أق ي ع ة ف ي المائ ام    ف ي ع ة ف ي المائ   ٢٠٠٠٢٠٠٠ ف

 ..))٨٨(())٢٢انظر الرسم البياني انظر الرسم البياني ((
ع أن    ر المتوق ن غي ة، م ات المتاح ى البيان تنادًا إل ع أن  واس ر المتوق ن غي ة، م ات المتاح ى البيان تنادا  إل واس

ر     ن الفق د م دف الح ل ه ة آك ة العربي ق المنطق ر    تحق ن الفق د م دف الح ل ه ة آك ة العربي ق المنطق ن تحق ن م دون دون م
وارد    ادة الم ود وزي افر الجه وارد   تض ادة الم ود وزي افر الجه ة   .  .  تض ورة مثبط بح الص ة   وتص ورة مثبط بح الص وتص

                                                                                  
، مـع   ، مـع   ٢٠٠٠٢٠٠٠ و  و ١٩٩٠١٩٩٠لكل بلد، وهي تغطي عموما  الفترة بين عـامي          لكل بلد، وهي تغطي عموماً الفترة بين عـامي          

 ..وجود عدد قليل من االستثناءاتوجود عدد قليل من االستثناءات
 المذكورة أعاله، مضـافا  إلـيهم        المذكورة أعاله، مضـافاً إلـيهم       ١٠١٠دان الـ   دان الـ     سكان البل     سكان البل   ))٧٧((

 في   في  ٧٩٧٩سكان البحرين والسودان والصومال وفلسطين ولبنان، يمثلون        سكان البحرين والسودان والصومال وفلسطين ولبنان، يمثلون        
وقد قدرت نسبة الفقـر فـي هـذه         وقد قدرت نسبة الفقـر فـي هـذه         .  .  المائة من سكان المنطقة العربية    المائة من سكان المنطقة العربية    

  ٢٢٢٢أما التقدير بالنسبة للبلدان العربية الـ       أما التقدير بالنسبة للبلدان العربية الـ       .  .   في المائة   في المائة  ٢٣٢٣المناطق بـ   المناطق بـ   
ألن العراق هو البلد الوحيد مـن بـين         ألن العراق هو البلد الوحيد مـن بـين         ككل فهو أدنى من ذلك، نظرا        ككل فهو أدنى من ذلك، نظراً       

البلدان السبعة التي ال تتوفر بيانات بالنسبة له، والذي يتسـم بارتفـاع             البلدان السبعة التي ال تتوفر بيانات بالنسبة له، والذي يتسـم بارتفـاع             
نسبة وجود الفقر فيه، في حين أن معدالت الفقر أقل ارتفاعا  فـي دول   نسبة وجود الفقر فيه، في حين أن معدالت الفقر أقل ارتفاعاً فـي دول   

وتستند البيانات  وتستند البيانات  .  .  مجلس التعاون الخليجي والجماهيرية العربية الليبية     مجلس التعاون الخليجي والجماهيرية العربية الليبية     
 اإلنمائية، التقارير القطرية عن األهـداف        اإلنمائية، التقارير القطرية عن األهـداف       إلى مجموعة األمم المتحدة   إلى مجموعة األمم المتحدة   

ــي   ــا فـ ــالع عليهـ ــن اإلطـ ــة، يمكـ ــة لأللفيـ ــي  اإلنمائيـ ــا فـ ــالع عليهـ ــن اإلطـ ــة، يمكـ ــة لأللفيـ : : اإلنمائيـ
79=cfm?cid.content/org.undg.www://http.. 

  مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية، التقارير القطرية عـن            مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية، التقارير القطرية عـن          ))٨٨((
ــة لأل ــداف اإلنمائي ــة لألاأله ــداف اإلنمائي ــي  األه ــا ف ــالع عليه ــن اإلط ــة، يمك ــي  لفي ــا ف ــالع عليه ــن اإلط ــة، يمك : : لفي
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 المشرقالمشرق
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ار في اال  في اال   تؤخذ    تؤخذ   للهمة عندما للهمة عندما  ار عتب ات          عتب وفر بيان ي ال تت دان الت ات           البل وفر بيان ي ال تت دان الت  البل
ى الظروف           .  .  عنهاعنها ى الظروف           وتلقي األقسام التالية مزيدًا من الضوء عل وتلقي األقسام التالية مزيدا  من الضوء عل

انى  ذي ع ة، وخاصة المشرق، ال اطق الفرعي انى الخاصة للمن ذي ع ة، وخاصة المشرق، ال اطق الفرعي   -الخاصة للمن

زال   زال  وال ي ى       -وال ي ى        من النزاعات، أي في العراق وفلسطين، وعل  من النزاعات، أي في العراق وفلسطين، وعل
 ..ةة المزمن المزمناتاتأقل البلدان نموا  حيث يستمر التخلف والنزاعأقل البلدان نموًا حيث يستمر التخلف والنزاع

 
 ٢٠٠٠ و١٩٩٠  مستويات الفقر وفقا  لخطوط الفقر الوطنية، -٢الرسم البياني 
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 بلدان المشرقبلدان المشرق ))أأ((
 

ة           ة         البيانات المتاحة بشأن البلدان الثالثة التي تمثل غالبي البيانات المتاحة بشأن البلدان الثالثة التي تمثل غالبي
ة      ة، أي مصر واألردن والجمهوري ة     سكان هذه المنطقة الفرعي ة، أي مصر واألردن والجمهوري سكان هذه المنطقة الفرعي
ن       ر م تويات الفق اض مس ى انخف ير إل ورية، تش ة الس ن      العربي ر م تويات الفق اض مس ى انخف ير إل ورية، تش ة الس العربي

ام ٢١٫٦٢١٫٦ ة ع ي المائ ام  ف ة ع ي المائ ى ١٩٩٠١٩٩٠ ف ى  إل ام ١٥٫٧١٥٫٧ إل ي ع ة ف ي المائ ام  ف ي ع ة ف ي المائ  ف
ا       .  .  ))٩٩((٢٠٠٠٢٠٠٠ ه ال يوجد م ا       غير أن ه ال يوجد م ى انخفاض ملموس         غير أن دل عل ى انخفاض ملموس          ي دل عل  ي

امي    ين ع ان ب ي لبن ر ف ي الفق امي   ف ين ع ان ب ي لبن ر ف ي الفق در .  .  ٢٠٠٠٢٠٠٠ و و١٩٩٠١٩٩٠ف در وتج وتج
 في المائة من      في المائة من     ٦٠٦٠، آان   ، آان   ٢٠٠٢٢٠٠٢اإلشارة أيضا  إلى أنه في عام       اإلشارة أيضًا إلى أنه في عام       

ر             ر            سكان فلسطين يعيشون في الفقر بعد أن آانت نسبة الفق   ٢١٢١سكان فلسطين يعيشون في الفقر بعد أن آانت نسبة الفق
ان من   .  .  ))١٠١٠((٢٠٠٠٢٠٠٠سبتمبر سبتمبر //في المائة في أيلول  في المائة في أيلول   ان من   ونظرًا ألنه آ ونظرا  ألنه آ

تحيل إجراء قياسات ف تحيل إجراء قياسات فالمس ة المس نوات القليل راق خالل الس ة ي الع نوات القليل راق خالل الس ي الع
بيد أنه ال   بيد أنه ال   .  .  الماضية، فال تتوفر أي قياسات للفقر في ذلك البلد        الماضية، فال تتوفر أي قياسات للفقر في ذلك البلد        

اس   ي يق ة الت ت الطريق ا آان راق، مهم ي الع ر ف اس  ريب أن الفق ي يق ة الت ت الطريق ا آان راق، مهم ي الع ر ف ريب أن الفق
رى   رق األخ دان المش ي بل ه ف ر من ى بكثي ا، أعل رى  به رق األخ دان المش ي بل ه ف ر من ى بكثي ا، أعل ه .  .  به ه وبوج وبوج

ار         ي االعتب طين ف راق وفلس ذ الع ول ان أخ ن الق ام، يمك ار        ع ي االعتب طين ف راق وفلس ذ الع ول ان أخ ن الق ام، يمك ع
تفاع واضح في معدالت الفقر المحسوبة، وإلى       تفاع واضح في معدالت الفقر المحسوبة، وإلى       سيؤدي إلى ار  سيؤدي إلى ار  

ر، مع               ر، مع              تقييم أقل إيجابية ألداء المشرق في مجال الحد من الفق تقييم أقل إيجابية ألداء المشرق في مجال الحد من الفق
ة   ات، أي األردن والجمهوري ن النزاع ة م دان الخالي ة  أن البل ات، أي األردن والجمهوري ن النزاع ة م دان الخالي أن البل
ن     درًا م ت ق د حقق ان، ق ى لبن ورية ومصر وحت ة الس ن    العربي درا  م ت ق د حقق ان، ق ى لبن ورية ومصر وحت ة الس العربي

 ..النجاح في تقليل حدة الفقرالنجاح في تقليل حدة الفقر
 

                                                                    
  مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية، التقارير القطرية عـن            مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية، التقارير القطرية عـن          ))٩٩((

ــة،   ــة لأللفي ــداف اإلنمائي ــة،  األه ــة لأللفي ــداف اإلنمائي ــالع عليمميياأله ــن اإلط ــالع عليك ــن اإلط ــيك ــا ف ــيه ــا ف : : ه
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 ريـر فلسـطين    ريـر فلسـطين    تقتق  مجموعة األمم المتحدة اإلنمائيـة،          مجموعة األمم المتحدة اإلنمائيـة،        ))١٠١٠((
ــة    ــة لأللفي ــداف اإلنمائي ــن األه ــة   ع ــة لأللفي ــداف اإلنمائي ــن األه ــي ٢٠٠٣٢٠٠٣، ، ع ــاح ف ــي ، مت ــاح ف   ::، مت
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 ))١١١١((بلدان المغرببلدان المغرب ))بب((
 

رة    خاللخالل  رة     الفت ر       ١٩٩٥١٩٩٥-١٩٨٨١٩٨٨ الفت ر        ارتفعت مستويات الفق  ارتفعت مستويات الفق
دام األمن          ١٤٫١١٤٫١ إلى    إلى   ٨٨في الجزائر من    في الجزائر من     ة نتيجة النع دام األمن           في المائ ة نتيجة النع  في المائ

ر       .  .  واستمرار عدم االستقرار السياسي   واستمرار عدم االستقرار السياسي    ر أن مستويات الفق ر       غي ر أن مستويات الفق غي
تمرة    زال مس اني من التسعينات وال ت ي النصف الث تمرة   هبطت ف زال مس اني من التسعينات وال ت ي النصف الث هبطت ف

اض ي االنخف اضف ي االنخف ي  .  .  ف راء ف بة الفق ع أن نس ي  وم راء ف بة الفق ع أن نس  وم
ى   ١٢٫٥١٢٫٥ من    من   ١٩٩٠١٩٩٠ و  و ١٩٨٤١٩٨٤مي  مي  المغرب انخفضت بين عا   المغرب انخفضت بين عا    ى    إل  إل

ام     ٩،٩٩،٩ في المائة، ارتفعت مستويات الفقر إلى         في المائة، ارتفعت مستويات الفقر إلى        ٧٧ ام      في المائة ع  في المائة ع
ًا خالل  .  .  ١٩٩٨١٩٩٨ اه ثابت ان االتج ا آ ونس، فبينم بة لت ا بالنس ا  خالل  أم اه ثابت ان االتج ا آ ونس، فبينم بة لت ا بالنس أم

التسعينات، آان االنخفاض الذي سجل في النصف األول من       التسعينات، آان االنخفاض الذي سجل في النصف األول من       
ن     ًا، م د طفيف ك العق ن    ذل ا ، م د طفيف ك العق ى ٦٫٧٦٫٧ذل ى  إل ًا   ٦٫٢٦٫٢ إل ة، قياس ي المائ ا     ف ة، قياس ي المائ  ف

ك            باالنخفاض الملم باالنخفاض الملم  اني من تل ك            وس الذي لوحظ في النصف الث اني من تل وس الذي لوحظ في النصف الث
 ..))١٢١٢(( في المائة في المائة٤٫٢٤٫٢ إلى  إلى ٦٫٢٦٫٢الفترة، من الفترة، من 

 
 بلدان مجلس التعاون الخليجيبلدان مجلس التعاون الخليجي ))جج((
 

اون   دان مجلس التع ي بل ر ف ات عن الفق وفر بيان اون ال تت دان مجلس التع ي بل ر ف ات عن الفق وفر بيان ال تت
رين   دا البح ا ع ي، م رين  الخليج دا البح ا ع ي، م ام  .  .  الخليج ي ع ام  فف ي ع ان ٢٠٠٠٢٠٠٠فف ان ، آ    ١١١١، آ

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

                                                                    
فر أكثر من مجموعة واحدة من البيانات بالنسـبة         فر أكثر من مجموعة واحدة من البيانات بالنسـبة         ووتتتت    ))١١١١((

لمستويات الفقر في ثالثة من بلـدان المغـرب األربعـة، أي تـونس           لمستويات الفقر في ثالثة من بلـدان المغـرب األربعـة، أي تـونس           
النسبة للرابـع،   النسبة للرابـع،   والجزائر والمغرب، في حين لم تكن البيانات متوفرة ب        والجزائر والمغرب، في حين لم تكن البيانات متوفرة ب        

 في   في  ٩٠٩٠ إلى    إلى   ٨٥٨٥وتمثل هذه البلدان الثالثة     وتمثل هذه البلدان الثالثة     .  .  الجماهيرية العربية الليبية  الجماهيرية العربية الليبية  
والجماهيريـة العربيـة    والجماهيريـة العربيـة    .  .  المائة من سكان البلدان في هذه المجموعة      المائة من سكان البلدان في هذه المجموعة      

الليبية هي بلد نفطي ذو كثافة سكانية منخفضة يتوقع أن تكون نسـب             الليبية هي بلد نفطي ذو كثافة سكانية منخفضة يتوقع أن تكون نسـب             
البلـدان الثالثـة    البلـدان الثالثـة    وبالتالي، يمكن اعتبار أن     وبالتالي، يمكن اعتبار أن     .  .  الفقر فيه منخفضة نسبيا    الفقر فيه منخفضة نسبياً   

 ..الواقعالواقععن عن   بربرتمثل هذه المنطقة الفرعية تمثيال  يعتمثل هذه المنطقة الفرعية تمثيالً يع

 مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية، التقـارير القطريـة        مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية، التقـارير القطريـة            ))١٢١٢((
: : فـي فـي يمكـن اإلطـالع عليهـا       يمكـن اإلطـالع عليهـا       عن األهـداف اإلنمائيـة لأللفيـة،        عن األهـداف اإلنمائيـة لأللفيـة،        
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لدان المشرقلدان المشرقبب بلدان المغرببلدان المغرب أقل البلدان العربية نموا  المنطقة العربية

١٩٩٠١٩٩٠ ٢٠٠٠٢٠٠٠
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دره             الفقر ا الفقر ا  اق ق ى أساس إنف وطني، المحدد عل دره             ل اق ق ى أساس إنف وطني، المحدد عل  دوالر   دوالر  ٥٫٢٠٥٫٢٠ل
 ..))١٣١٣((في اليوم لكل شخصفي اليوم لكل شخص

 ))١٤١٤((أقل البلدان العربية نموا أقل البلدان العربية نموًا ))دد((

غ           ٢٠٠٢٢٠٠٢في عام   في عام     ر في الصومال تبل غ           ، آانت نسبة الفق ر في الصومال تبل ، آانت نسبة الفق
ا     ٤٣٤٣ ون م راء يمثل ان الفق ديرات آ ًا للتق ة ووفق ي المائ ا      ف ون م راء يمثل ان الفق ديرات آ ا  للتق ة ووفق ي المائ   ف

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

وال ال ادية وأح وال الاالقتص ادية وأح س االقتص س طق ل  طق ع العوام ثًال، م اف م ل  آالجف ع العوام ثال ، م اف م آالجف
الناتجة عن الحروب والنزاعات، ومع االنحالل شبه الكامل            الناتجة عن الحروب والنزاعات، ومع االنحالل شبه الكامل            

ومال   ة الص ي حال ة ف ومال  للدول ة الص ي حال ة ف ك .  .  للدول ع ذل ك وم ع ذل هد   ي ي،،وم ع أن يش هد  توق ع أن يش توق
ي وقعت        ي وقعت       السودان بعض التحسن في أعقاب اتفاقات السالم الت السودان بعض التحسن في أعقاب اتفاقات السالم الت

ات              وبوج وبوج .  .  مؤخرا مؤخرًا وفر بيان ي تت دان الت ل البل ام، تمث ات              ه ع وفر بيان ي تت دان الت ل البل ام، تمث ا ه ع ا عنه   عنه
 االتجاهات السائدة في المجموعة آكل نظرا  لتشابه االتجاهات السائدة في المجموعة آكل نظرًا لتشابه 

                                                                    
ر البحرين عـن    ر البحرين عـن    تقريتقريمجموعة األمم المتحدة اإلنمائية،     مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية،         ))١٣١٣((

: : فـي فـي يمكـن اإلطـالع عليـه       يمكـن اإلطـالع عليـه       ،  ،  ٢٠٠٣٢٠٠٣األهداف اإلنمائية لأللفيـة،     األهداف اإلنمائية لأللفيـة،     
79=cfm?cid.content/org.undg.www://http.. 

انت السالسل الزمنية متوفرة بالنسبة ألربعة بلـدان        انت السالسل الزمنية متوفرة بالنسبة ألربعة بلـدان          ك    ك  ))١٤١٤((
 فـي    فـي   ٣٤٣٤هي جيبوتي وجزر القمر وموريتانيا واليمن، التي تمثل نحو          هي جيبوتي وجزر القمر وموريتانيا واليمن، التي تمثل نحو          

 ..ل نموا ل نمواًالمائة من سكان البلدان الستة األقالمائة من سكان البلدان الستة األق

ة  دان المجموع ة بل ي آاف روف ف ة الظ دان المجموع ة بل ي آاف روف ف ا .  .  الظ جلت موريتاني ا وس جلت موريتاني وس
ى    ٥٦٫٦٥٦٫٦انخفاضا  في نسبة الفقر من      انخفاضًا في نسبة الفقر من       ى     إل ين       ٤٦٫٣٤٦٫٣ إل ة ب ين        في المائ ة ب  في المائ

ة األخرى،      ٢٠٠٠٢٠٠٠ و  و ١٩٩٠١٩٩٠عامي  عامي   ة األخرى،      ، بينما شهدت البلدان الثالث ، بينما شهدت البلدان الثالث
وتي أي أي  وتي جيب ر،      جيب ي الفق رة ف ادة آبي يمن، زي ر وال زر القم ر،      وج ي الفق رة ف ادة آبي يمن، زي ر وال زر القم وج

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

ن نم ى ٩٫٦٩٫٦  م ى  إل امي  ٤٢٤٢ إل ين ع ة ب ي المائ امي   ف ين ع ة ب ي المائ  .  .  ٢٠٠٠٢٠٠٠ و و١٩٩٦١٩٩٦ ف
امي   ين ع امي  وب ين ع ر   ١٩٩٨١٩٩٨ و و١٩٩٢١٩٩٢وب تويات الفق ت مس ر   ، ارتفع تويات الفق ت مس  ، ارتفع

ك أن   ستنتج ستنتج ويوي.  .  ةة في المائ في المائ٤٧٤٧ إلى  إلى ١٩٫١١٩٫١في اليمن من   في اليمن من    ك أن   من ذل من ذل
ًا خالل    وًا ارتفعت عموم دان نم ل البل ي أق ر ف تويات الفق ا  خالل   مس وا  ارتفعت عموم دان نم ل البل ي أق ر ف تويات الفق مس

ر  د األخي ر العق د األخي ات ال ..العق تمرت االتجاه ات ال   وإذا اس تمرت االتجاه ة، حح  وإذا اس ة، الي  الي
ر   فف تويات الفق ض مس دان خف ذه البل تطيع ه ن تس ر   ل تويات الفق ض مس دان خف ذه البل تطيع ه ن تس  ل
 ..))١٥١٥(())١١انظر الجدول انظر الجدول ((
 

                                                                    
 مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية، التقـارير القطريـة        مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية، التقـارير القطريـة            ))١٥١٥((

: :  فـي   فـي  يمكـن اإلطـالع عليهـا     يمكـن اإلطـالع عليهـا     عن األهـداف اإلنمائيـة لأللفيـة،        عن األهـداف اإلنمائيـة لأللفيـة،        
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   نسبة السكان الذين يعيشون تحت خطوط الفقر الوطنية، حسب البلد؛-١الجدول 
 ٢٠٠٤-١٩٩٠آخر سنة متوفرة، 

 نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر الوطني السنة 
 ١٤,٠ ٢٠٠٠ األردناألردن ٢١,٠ ١٩٩٠

 ١١,٠ ٢٠٠٠ البحرينالبحرين
٦,٧ ١٩٩٠ 
 تونستونس ٦,٢ ١٩٩٥
٤,٢ ٢٠٠٠ 
٨,٠ ١٩٨٨ 
 الجزائرالجزائر ١٤,١ ١٩٩٥
١٠,٠ ٢٠٠٠ 
 ٦٠,٠ ٢٠٠٠ جزر القمرجزر القمر ٥٤,٧ ١٩٩٥
 ١١,٤ ٢٠٠٤ الجمهورية العربية السوريةالجمهورية العربية السورية ١٣,٢ ١٩٩٦
 ٤٢,٠ ٢٠٠٠ جيبوتيجيبوتي ٩,٦ ١٩٩٦

 ٥٠,٠ ٢٠٠٢ السودانالسودان
 ٤٣,٢ ٢٠٠٢ الصومالالصومال
 ٦٠,٠ ٢٠٠٢ فلسطينفلسطين
 ٧,٠ ١٩٩٦ لبنانلبنان

٢٤,٠ ١٩٩٠ 
 مصرمصر ١٩,٠ ١٩٩٥
١٧,٠ ٢٠٠٠ 
٥٦,٦ ١٩٩٠ 
 موريتانياموريتانيا ٥٠,٥ ١٩٩٦
٤٦,٣ ٢٠٠٠ 
١٢,٥ ١٩٨٤ 
 المغربالمغرب ٧,٠ ١٩٩٠
٩،٩ ١٩٩٨ 
 ٤٧,٠ ١٩٩٨ اليمناليمن ١٩,١ ١٩٩٢
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 القضاء على الجوع  -٤
 

 انتشار نقص الوزن بين األطفال دون سن الخامسةانتشار نقص الوزن بين األطفال دون سن الخامسة
 

ات   ى البيان تنادًا إل ات اس ى البيان تنادا  إل تمدة اس تمدة المس ي المس دان ف ع بل ن تس ي م دان ف ع بل ن تس م
ان   وًا، آ ة نم دان العربي ل البل رب وأق ان  المشرق والمغ وا ، آ ة نم دان العربي ل البل رب وأق ي ١٤١٤المشرق والمغ ي  ف  ف

المائة من األطفال في المنطقة العربية يعانون من نقص شديد          المائة من األطفال في المنطقة العربية يعانون من نقص شديد          
رة          رة         أو معتدل في الوزن خالل الفت ل    ٢٠٠٣٢٠٠٣-١٩٩٩١٩٩٩أو معتدل في الوزن خالل الفت ل    ، مقاب   ١١١١، مقاب

 آفاية   آفاية  ونظرا  لعدم ونظرًا لعدم .  .  ))١٦١٦((١٩٩٣١٩٩٣-١٩٩٠١٩٩٠في المائة خالل الفترة     في المائة خالل الفترة     
د     ن الصعب رص اربها، فم ة أو تض ل الزمني ات السالس د    بيان ن الصعب رص اربها، فم ة أو تض ل الزمني ات السالس بيان

  ..اتجاهات أو تمييز تقدم أحرز في هذا الصدداتجاهات أو تمييز تقدم أحرز في هذا الصدد
 

ذآورتين أعاله، انخفضت   رتين الم ين الفت ه ب ر أن ذآورتين أعاله، انخفضت غي رتين الم ين الفت ه ب ر أن غي
الناقصي الوزن دون سن الخامسة في المشرق         الناقصي الوزن دون سن الخامسة في المشرق           نسبة األطفال نسبة األطفال 

ى ١٠٫٥١٠٫٥من من  ى  إل ي المغرب من ٨٫١٨٫١ إل ة، وف ي المائ ي المغرب من  ف ة، وف ي المائ ى ٩٫٢٩٫٢ ف ى  إل  إل
ي ال٥٫٦٥٫٦ ي ال ف ة ف ةمائ ان .  .  مائ د آ وًا، فق ة نم دان العربي ل البل ي أق ا ف ان أم د آ وا ، فق ة نم دان العربي ل البل ي أق ا ف أم
انون من              في المائة     في المائة    ٣٩٫٢٣٩٫٢ ال دون سن الخامسة يع انون من             من األطف ال دون سن الخامسة يع من األطف

وزن  وزن نقص ال رة نقص ال رة خالل الفت ل ٢٠٠٣٢٠٠٣-١٩٩٩١٩٩٩خالل الفت ل ، مقاب ي ٣٨٫٤٣٨٫٤، مقاب ي  ف  ف
رة   ي الفت ة ف رة  المائ ي الفت ة ف  .  .  ١٩٩٣١٩٩٣-١٩٩٠١٩٩٠المائ

رب        رق والمغ ين المش ام ب ي األرق رق ف اع الف ن إرج رب       ويمك رق والمغ ين المش ام ب ي األرق رق ف اع الف ن إرج   ويمك
طفال الناقصي الوزن في     طفال الناقصي الوزن في     ، في جزء منه، إلى نسبة األ      ، في جزء منه، إلى نسبة األ      العربيالعربي

غ    ي آانت تبل غ   مصر، الت ي آانت تبل ة  ٨٫٦٨٫٦مصر، الت ة   في المائ ان ل  في المائ ان ل إذ آ وزن سكان وزن سكان إذ آ
رق      دان المش ة ببل بة الخاص ى النس ديد عل أثير ش ر ت رق     مص دان المش ة ببل بة الخاص ى النس ديد عل أثير ش ر ت مص

 ..))١٧١٧((آكلآكل
 

اًال، ي  اال ، يوإجم ل وإجم ل مث كلة مث ال مش دى األطف ة ل وء التغذي كلة س ال مش دى األطف ة ل وء التغذي س
واً  ة نم دان العربي ل البل ع أق ي جمي رة ف وا  خطي ة نم دان العربي ل البل ع أق ي جمي رة ف و .  .  خطي و وه ر وه ر أآث أآث

ي   ورة ف ي  خط ورة ف ي   خط ه ف رب من ر والمغ ي   مص ه ف رب من ر والمغ ي  مص رى ف دان األخ ي  البل رى ف دان األخ البل
والي    ى الت رب، عل رق والمغ والي   المش ى الت رب، عل رق والمغ م .  .  المش م ول ن   ول ات ع وفر بيان ن   تت ات ع وفر بيان تت

واألرجح أن المنطقة العربية لن تبلغ هدف تخفيض         واألرجح أن المنطقة العربية لن تبلغ هدف تخفيض         .  .  لعراقلعراقاا
دار النصف        وع بمق ن الج انون م ذين يع خاص ال دد األش دار النصف       ع وع بمق ن الج انون م ذين يع خاص ال دد األش ع

ود     ٢٠١٥٢٠١٥بحلول عام   بحلول عام    ذل جه ة وُتب وارد الالزم ود      إذا لم ُتوفر الم ذل جه ة وت ب وارد الالزم  إذا لم ت وفر الم
يما        متضافرة لمعالجة مشكلة سوء التغذ    متضافرة لمعالجة مشكلة سوء التغذ     ال، ال س دى األطف يما        ية ل ال، ال س دى األطف ية ل

.  .  في أقل البلدان العربية نموا ، حيث لم يسجل إال تحسن ضئيل         في أقل البلدان العربية نموًا، حيث لم يسجل إال تحسن ضئيل         
ة        ذائي وقل ن الغ ع األم وء وض اهم س دان، يس ك البل ي تل ة       وف ذائي وقل ن الغ ع األم وء وض اهم س دان، يس ك البل ي تل وف

حية و     دمات الص ى الخ ول عل رص الحص حية و    ف دمات الص ى الخ ول عل رص الحص ا، رداءة رداءة ف ا، نوعيته نوعيته

                                                                    
ــر     ))١٦١٦(( ــونس والجزائ ــدان األردن وت ــر تشــمل هــذه البل ــونس والجزائ ــدان األردن وت  تشــمل هــذه البل

 وقـد    وقـد   . . والـيمن والـيمن   والصومال وفلسطين وجزر القمر ومصر وموريتانيا     والصومال وفلسطين وجزر القمر ومصر وموريتانيا     
  ١٩٩٣١٩٩٣-١٩٩٠١٩٩٠: : ج معت البيانات، حسب توافرها، في ثـالث فتـرات        جمعت البيانات، حسب توافرها، في ثـالث فتـرات        

 ..عملية المقارنةعملية المقارنةلل  ، تسهيال ، تسهيال٢٠٠٣٢٠٠٣ً-١٩٩٩١٩٩٩ و و١٩٩٨١٩٩٨-١٩٩٥١٩٩٥وو

وضـع  وضـع  ،  ،  ))اليونيسـيف اليونيسـيف ((منظمة األمم المتحدة للطفولة     منظمة األمم المتحدة للطفولة         ))١٧١٧((
نيويورك، اليونيسـيف،   نيويورك، اليونيسـيف،   ((،  ،  الطفولة المهددة الطفولة المهددة : : ٢٠٠٥٢٠٠٥األطفال في العالم    األطفال في العالم    

دة، قاعدة بيانـات مؤشـرات   دة، قاعدة بيانـات مؤشـرات   ؛ والشعبة اإلحصائية لألمم المتح ؛ والشعبة اإلحصائية لألمم المتح ))٢٠٠٤٢٠٠٤
ــة،   ــة لأللفي ــداف اإلنمائي ــة،  األه ــة لأللفي ــداف اإلنمائي ــا األه ــالع عليه ــن اإلط ــا يمك ــالع عليه ــن اإلط ــييمك ــي ف : :  ف

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

ة   فضال  فضالً  ة    عن قل ي      عن قل اء، ف ين النس يم، خصوصًا ب ة والتعل ي     المعرف اء، ف ين النس يم، خصوصا  ب ة والتعل المعرف
ي  تالل ب دالت االع اع مع ي ارتف تالل ب دالت االع اع مع ة  ارتف ة رعاي دم آفاي ال وع ة  ن األطف ة رعاي دم آفاي ال وع ن األطف

ة        ( ( وتغذيته  وتغذيته الطفلالطفل ك الرضاعة الطبيعي ة       بما في ذل ك الرضاعة الطبيعي ؤدي   ))بما في ذل ا ي ؤدي   ، مم ا ي ، مم
ة      ة     إلى ارتفاع معدالت سوء التغذي ك، فسوء     .  .  إلى ارتفاع معدالت سوء التغذي ى ذل ك، فسوء     وعالوة عل ى ذل وعالوة عل

ية   باب الرئيس ن األس ة م ية  التغذي باب الرئيس ن األس ة م ن  للالتغذي ال دون س ات األطف ن  وفي ال دون س ات األطف وفي
تعلم والنمو في مراحل                تعلم والنمو في مراحل               الخامسة ويمكن أن يؤدي إلى سوء ال الخامسة ويمكن أن يؤدي إلى سوء ال

  ..الحقةالحقة
 

 )١٨(ن من الغذاءالحرما  -٥
 

رة    الل الفت ه خ در أن رة  ُيق الل الفت ه خ در أن ان ٢٠٠٢٢٠٠٢-٢٠٠٠٢٠٠٠ي ق ان ، آ    ١٣١٣، آ
ان   حرحريعانون من ال  يعانون من ال  في المائة من سكان المنطقة العربية       في المائة من سكان المنطقة العربية        ان   م من  من  م

ل   ذاء، مقاب ل  الغ ذاء، مقاب رة    ١٢١٢الغ الل الفت ة خ ي المائ رة     ف الل الفت ة خ ي المائ .  .  ١٩٩٢١٩٩٢-١٩٩٠١٩٩٠ ف
ان من             تعزى  تعزى  وو اع مستوى الحرم ى ارتف ان من             هذه النسبة المئوية إل اع مستوى الحرم ى ارتف هذه النسبة المئوية إل

غ يث  يث  الغذاء في أقل البلدان العربية نموا ، ح      الغذاء في أقل البلدان العربية نموًا، ح       غ بل دل    بل دل     المع  في    في   ٣٤٣٤ المع
 ..))١٩١٩(( في المائة في المائة٣٧٣٧المائة، بعد أن آان المائة، بعد أن آان 

 
رة   رة وخالل الفت دان ٢٠٠٢٢٠٠٢-٢٠٠٠٢٠٠٠وخالل الفت وعتي بل ي مجم دان  وف وعتي بل ي مجم  وف

ذاء       ان من الغ ى نسب للحرم جلت أعل ذاء      المغرب والمشرق، ُس ان من الغ ى نسب للحرم المغرب والمشرق، س جلت أعل
ى       ٧٧ و  و ١٩١٩في فلسطين والمغرب إذ بلغت نسبته       في فلسطين والمغرب إذ بلغت نسبته        ة عل ى        في المائ ة عل  في المائ

د             .  .  التواليالتوالي ا يزي إن م وًا، ف ة نم د             أما في أقل البلدان العربي ا يزي إن م وا ، ف ة نم ى   أما في أقل البلدان العربي ى    عل  عل
يمن    كان ال ث س ن ثل ر م ودان وأآث وتي والس كان جيب ع س يمن   رب كان ال ث س ن ثل ر م ودان وأآث وتي والس كان جيب ع س رب

اني        .  .  يعانون من الحرمان من الغذاء    يعانون من الحرمان من الغذاء     اني        وفي جزر القمر يع   ٦٢٦٢وفي جزر القمر يع
 ..))٢٠٢٠((في المائة من السكان من الحرمان من الغذاءفي المائة من السكان من الحرمان من الغذاء

 
رة  الل الفت رةوخ الل الفت بة ٢٠٠٢٢٠٠٢-١٩٩٠١٩٩٠وخ ت نس بة ، انخفض ت نس ، انخفض

ي       ة ف تويات متدني د مس تقرت عن ذاء أو اس ن الغ ان م ي      الحرم ة ف تويات متدني د مس تقرت عن ذاء أو اس ن الغ ان م الحرم
دان الع    دان الع   معظم البل دان المشرق حيث ارتفعت            معظم البل تثناء بل ة باس دان المشرق حيث ارتفعت            ربي تثناء بل ة باس ربي
ى    ٥٥المستويات من    المستويات من     ى     إل ة، نتيجة ال       ٨٨ إل ة، نتيجة ال        في المائ اد  في المائ اد زدي ان   زدي ان    الحرم  الحرم

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

ى  ٦٦ في المائة في بلدان المغرب، وانخفضت من    في المائة في بلدان المغرب، وانخفضت من   ٥٥عند  عند   ى   إل   ٣٣ إل

                                                                    
ح سبت المتوسطات اإلقليمية ودون اإلقليمية اسـتنادا        حسبت المتوسطات اإلقليمية ودون اإلقليمية اسـتناداً           ))١٨١٨((

األردن، األردن، : :  التاليـة   التاليـة  ١٧١٧بالبلدان أو المناطق الــ      بالبلدان أو المناطق الــ      إلى البيانات المتعلقة    إلى البيانات المتعلقة    
واإلمارات العربية المتحدة، وتونس، والجزائر، وجيبوتي، والمملكـة        واإلمارات العربية المتحدة، وتونس، والجزائر، وجيبوتي، والمملكـة        
العربية السعودية، والسودان، والجمهورية العربية السورية، وفلسطين،       العربية السعودية، والسودان، والجمهورية العربية السورية، وفلسطين،       
وجزر القمر، والكويـت، ولبنـان، والجماهيريـة العربيـة الليبيـة،            وجزر القمر، والكويـت، ولبنـان، والجماهيريـة العربيـة الليبيـة،            

 ..واليمنواليمنوالمغرب، ومصر، وموريتانيا، والمغرب، ومصر، وموريتانيا، 

الشعبة اإلحصائية باألمم المتحـدة، قاعـدة بيانـات         الشعبة اإلحصائية باألمم المتحـدة، قاعـدة بيانـات             ))١٩١٩((
: :  فـي   فـي  يمكـن اإلطـالع عليهـا     يمكـن اإلطـالع عليهـا     مؤشرات األهداف اإلنمائية لأللفية،     مؤشرات األهداف اإلنمائية لأللفية،     

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

، قاعدة  ، قاعدة  ))الفاوالفاو((المتحدة  المتحدة  منظمة األغذية والزراعة لألمم     منظمة األغذية والزراعة لألمم         ))٢٠٢٠((
ــة،  ــات عــن نقــص التغذي ــة، البيان ــات عــن نقــص التغذي ــييمكــن اإلطــالع عليهــايمكــن اإلطــالع عليهــاالبيان : :  فــي ف

PrevalenceUnd/Files/foodsecurity/faostat/org.fao.www://http
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ي الم ي المف ي   ف اون الخليج س التع دان مجل ي بل ة ف ي   ائ اون الخليج س التع دان مجل ي بل ة ف ك .  .  ائ ع ذل ك وم ع ذل   ،،وم
وًا             انخفضت  انخفضت   دان نم ل البل ذاء في أق وا              مستويات الحرمان من الغ دان نم ل البل ذاء في أق مستويات الحرمان من الغ

م تتحسن خالل         ،،خالل النصف األول من التسعينات    خالل النصف األول من التسعينات     ا ل م تتحسن خالل          ولكنه ا ل  ولكنه
 ..))٣٣نظر الرسم البياني نظر الرسم البياني اا((النصف الثاني النصف الثاني 

 
 لسكان المحرومين من الغذاءالمئوية لنسبة  ال -٣ الرسم البياني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

در درالمص ة األ: : المص ة األمنظم دة غغمنظم م المتح ة لألم ة والزراع دة ذي م المتح ة لألم ة والزراع او((  ذي اوالف ة ،،))الف ص التغذي ن نق ات ع دة البيان ة  قاع ص التغذي ن نق ات ع دة البيان ي ،، قاع ا ف الع عليه ن اإلط ي  يمك ا ف الع عليه ن اإلط : :  يمك
xls.evalenceUndernourishmentPr/Files/foodsecurity/faostat/org.fao.www://http.. 
 

ر    ن غي ة، فم ات الحالي تمرت االتجاه ر  وإذا اس ن غي ة، فم ات الحالي تمرت االتجاه  وإذا اس
بة       يض نس ي تخف ة ف ة العربي نجح المنطق ع أن ت بة      المتوق يض نس ي تخف ة ف ة العربي نجح المنطق ع أن ت المتوق
ول   دار النصف بحل ن الجوع بمق انون م ذين يع ول  األشخاص ال دار النصف بحل ن الجوع بمق انون م ذين يع األشخاص ال

ام  ام ع اطق     ٢٠١٥٢٠١٥ع ين المن اوت ب ن بعض التف رغم م ى ال اطق     ، عل ين المن اوت ب ن بعض التف رغم م ى ال ، عل
دان  ة والبل دان الفرعي ة والبل اني  اا ( (الفرعي م البي ر الرس اني  نظ م البي ر الرس ن  ..))٤٤نظ ه فم ن    وعلي ه فم   وعلي

 الضروري إيالء هذه الضروري إيالء هذه 

دان   ل البل ي أق ام، خصوصًا ف ن االهتم رًا م درًا آبي ألة ق دان  المس ل البل ي أق ام، خصوصا  ف ن االهتم را  م درا  آبي ألة ق المس
 ..))٢١٢١(( نموا  نموًاالعربيةالعربية

 
ار    تعرض اإلط ار  ويس تعرض اإلط ة   ١١ويس ًا للمعون از برنامج ة    بإيج ا  للمعون از برنامج  بإيج

 ..الغذائية في اليمن يدعم تعليم الفتيات في المناطق الريفيةالغذائية في اليمن يدعم تعليم الفتيات في المناطق الريفية

                                                                    
 ..  المرجع نفسه  المرجع نفسه))٢١٢١((
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 تخفيض نسبة السكان المحرومين من الغذاء بمقدار نصف في المنطقة العربية  -٤الرسم البياني 
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xls.PrevalenceUndernourishment/Files/foodsecurity/faostat/org.fao.www://http.. 
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 عم تعليم الفتيات في المناطق الريفيةد:   برنامج األغذية العالمي في اليمن-١اإلطار 
 

اع                      ائج ملموسة تجلت في ارتف اع                    المعونة الغذائية التي قدمها برنامج األغذية العالمي آحافز في شكل حصص إعاشة منزلية حققت نت ائج ملموسة تجلت في ارتف المعونة الغذائية التي قدمها برنامج األغذية العالمي آحافز في شكل حصص إعاشة منزلية حققت نت
ة، أي اله  ة لأللفي داف اإلنمائي ن األه ل م ى األق ة عل ق ثالث ي تحقي اهمت ف دارس، وس ات بالم اق وحضور الفتي بة التح ة، أي اله نس ة لأللفي داف اإلنمائي ن األه ل م ى األق ة عل ق ثالث ي تحقي اهمت ف دارس، وس ات بالم اق وحضور الفتي بة التح ق ١١دف دف نس ق  المتعل  المتعل

دائي والهدف   ٢٢بالقضاء على الفقر والجوع والهدف    بالقضاء على الفقر والجوع والهدف     دائي والهدف    المتعلق بتحقيق تعميم التعليم االبت ين       ٣٣ المتعلق بتحقيق تعميم التعليم االبت ين الجنسين وتمك اواة ب ز المس ق بتعزي ين        المتعل ين الجنسين وتمك اواة ب ز المس ق بتعزي  المتعل
 ..المرأةالمرأة

 
المي     ة الع امج األغذي يم لبرن ل التعل ن أج ذاء م روع الغ تهدف مش ر، يس دة الفق ض ح ة لخف تراتيجية حكومي ى اس تنادًا إل المي   واس ة الع امج األغذي يم لبرن ل التعل ن أج ذاء م روع الغ تهدف مش ر، يس دة الفق ض ح ة لخف تراتيجية حكومي ى اس تنادا  إل واس
ين   ١٠٠١٠٠  ٠٠٠٠٠٠ ارهن ب راوح أعم ي تت ات الالت ن الفتي ين    م ارهن ب راوح أعم ي تت ات الالت ن الفتي نوات و٦٦ م نوات و س ي ١٤١٤ س نة ف ي  س نة ف اهز  ١١  ٣٠٠٣٠٠ س ا ين ل م ة، تمث ة ريفي اهز   مدرس ا ين ل م ة، تمث ة ريفي ة ١٠١٠ مدرس ي المائ ة  ف ي المائ  ف
ة            .  .   المدارس  المدارس مجموعمجموعمن  من   وميين ومن خالل إدارة التغذي ة            ويقوم برنامج األغذية العالمي بتنفيذ هذا المشروع بالتعاون الوثيق مع نظراء حك وميين ومن خالل إدارة التغذي ويقوم برنامج األغذية العالمي بتنفيذ هذا المشروع بالتعاون الوثيق مع نظراء حك

 ..التعليمالتعليمووالتربية التربية والصحة ووزارة والصحة ووزارة 
 

ة تتكون من            حضر الدروس في    حضر الدروس في    وتحصل آل فتاة ت   وتحصل آل فتاة ت     ى حصة إعاشة منزلي ة تتكون من            مدرسة يدعمها برنامج األغذية العالمي عل ى حصة إعاشة منزلي وغرام  ٥٠٥٠مدرسة يدعمها برنامج األغذية العالمي عل وغرام   آيل  آيل
ال  ٦٦  ٠٠٠٠٠٠وتبلغ قيمة الغذاء المقدم لكل فتاة في العام الواحد وتبلغ قيمة الغذاء المقدم لكل فتاة في العام الواحد .  .   ليترات من الزيت النباتي ثالث مرات أثناء السنة الدراسية ليترات من الزيت النباتي ثالث مرات أثناء السنة الدراسية٣٣من القمح و  من القمح و   ال   ري  ري

ي  ي يمن ـ            )) دوالرا  دوالرًا٣٣٢٢((يمن درت ب ور ق ة الحض رًا ألن تكلف رة، نظ ى األس ام إل ل ه ل دخ ل نق ذا يمث ـ            ، وه درت ب ور ق ة الحض را  ألن تكلف رة، نظ ى األس ام إل ل ه ل دخ ل نق ذا يمث   ٢٢  ٦٠٠٦٠٠، وه
ام                 ) )  دوالرا   دوالراً ١٤١٤((ريال يمني   ريال يمني    ام                 في السنة لكل طفل استنادًا إلى مسح لألسر المعيشية أجراه برنامج األغذية العالمي في ع وباإلضافة  وباإلضافة  .  .  ٢٠٠٣٢٠٠٣في السنة لكل طفل استنادا  إلى مسح لألسر المعيشية أجراه برنامج األغذية العالمي في ع

 ..المدارس المختارةالمدارس المختارةببفي السنة للمدرسين في السنة للمدرسين إلى ذلك، يقدم برنامج األغذية العالمي حصة واحدة إلى ذلك، يقدم برنامج األغذية العالمي حصة واحدة 
 

دة                م المتح ة لألم ة والزراع ة األغذي راء منظم ا خب ة أجراه اس دراس ى أس ية عل ر المعيش اطق واألس ار المن م اختي دة              وت م المتح ة لألم ة والزراع ة األغذي راء منظم ا خب ة أجراه اس دراس ى أس ية عل ر المعيش اطق واألس ار المن م اختي او((وت اوالف ) ) الف
دام األمن   من من األسر المعيشية التي تعاني من الفقر بشكل مزمن واألسر المعيشية التي تعاني من الفقر بشكل مزمن والبرنامج البرنامج ستهدف ستهدف ييوو.  .  ٢٠٠٢٢٠٠٢والجهاز المرآزي لإلحصاء باليمن عام    والجهاز المرآزي لإلحصاء باليمن عام     دام األمن   انع انع

وم     ي الي د ف ن دوالر واح ا ع ل دخله ذائي ويق وم    الغ ي الي د ف ن دوالر واح ا ع ل دخله ذائي ويق تهدف  الغ ا يس تهدف  آم ا يس ن    آم ل م ات أق ا الفتي كل فيه ي تش دارس الت ن    الم ل م ات أق ا الفتي كل فيه ي تش دارس الت ن  ٣٠٣٠الم ة م ي المائ ن   ف ة م ي المائ  ف
 ..مجموع التالميذمجموع التالميذ

 
ذائي لألسرة       .  .  وتبين أن حصة الغذاء حافز فعال لتشجيع أرباب األسر على إرسال بناتهم إلى المدارس             وتبين أن حصة الغذاء حافز فعال لتشجيع أرباب األسر على إرسال بناتهم إلى المدارس               ذائي لألسرة       وتساعد في توفير األمن الغ وتساعد في توفير األمن الغ

دارس           دارس          وتغطية بعض التكاليف التي يتحملها اآلباء نتيجة التحاق بناتهم بالم ام         .  .  وتغطية بعض التكاليف التي يتحملها اآلباء نتيجة التحاق بناتهم بالم ات الرسمية لع ًا للبيان ام         ووفق ات الرسمية لع ا  للبيان وزارة    ٢٠٠٠٢٠٠٠ووفق وزارة     ل ة و  ل ة و التربي يم  التربي يم  التعل التعل
ام    ي ع المي ف ة الع امج األغذي ا برن ة أجراه ائية أولي ة استقص ام   ودراس ي ع المي ف ة الع امج األغذي ا برن ة أجراه ائية أولي ة استقص ع   ٢٠٠٢٢٠٠٢ودراس ن توزي د م ام واح الل ع ه خ د أن ع   ، ُوج ن توزي د م ام واح الل ع ه خ د أن ، و ج

ات ا   ٢٠٠٤٢٠٠٤//٢٠٠٣٢٠٠٣غذية العالمي، أي خالل عام غذية العالمي، أي خالل عام المعونة الغذائية لبرنامج األ المعونة الغذائية لبرنامج األ  ع عدد الفتي ات ا   ، ارتف ع عدد الفتي ًا      الاللل، ارتف تهدفة ارتفاع دارس المس تحقن بالم ي ال ا       ت تهدفة ارتفاع دارس المس تحقن بالم ي ال ت
ى آبيرا   آبيرًا   ى حتى وصل عددهن إل ام   .  .  ٩٠٩٠  ٩٥٨٩٥٨  حتى وصل عددهن إل ام   وفي ع ي          ٢٠٠٥٢٠٠٥//٢٠٠٤٢٠٠٤وفي ع دارس الت ات بالم ات الملتحق غ عدد الفتي ادة أخرى إذ بل جِّلت زي ي          ، ُس دارس الت ات بالم ات الملتحق غ عدد الفتي ادة أخرى إذ بل ، س ج لت زي

 ..١٠٥١٠٥  ٠٠٠٠٠٠تتلقى المساعدة من برنامج األغذية العالمي تتلقى المساعدة من برنامج األغذية العالمي 
 

ي               ي             ومن الفوائد غير المباشرة األخرى لهذا المشروع الذي يدعمه برنامج األغذية العالمي ما يل ات،      : : ومن الفوائد غير المباشرة األخرى لهذا المشروع الذي يدعمه برنامج األغذية العالمي ما يل يم الفتي ة تعل وعي بقيم اد ال ات،      ازدي يم الفتي ة تعل وعي بقيم اد ال ازدي
ى أن  اه إل ت االنتب ى أن ولف اه إل ت االنتب و ولف ات ه يم الفتي ق تعل ا يعي و م ات ه يم الفتي ق تعل ا يعي د م يس التقالي ادية ول روف االقتص د  الظ يس التقالي ادية ول روف االقتص ع  ؛ و؛ و الظ ام المجتم ارآة واهتم اد مش ع  ازدي ام المجتم ارآة واهتم اد مش ازدي

فافية                المحلي بأنشطة ال  المحلي بأنشطة ال   ة وش فافية                مدارس، بما في ذلك مشارآة اآلباء إلى جانب المدرسين في توزيع الغذاء مما يجعل العملية برمتها أآثر فعالي ة وش مدارس، بما في ذلك مشارآة اآلباء إلى جانب المدرسين في توزيع الغذاء مما يجعل العملية برمتها أآثر فعالي
اء والمدرسين،   //ويحول أيضا  دون تحويل و ويحول أيضًا دون تحويل و  اء والمدرسين،   أو اختالس السلع المتبرع بها؛ وتحسين التفاعل بين اآلب ا   أو اختالس السلع المتبرع بها؛ وتحسين التفاعل بين اآلب ذا م ا   وه ذا م دما     وه وحظ بصفة خاصة عن دما     ل وحظ بصفة خاصة عن ل
ق          يأتي اآلباء إلى المدرسة ألخ    يأتي اآلباء إلى المدرسة ألخ     ا يتعل يم، فيم ا الحظ مفتشو التعل دارس، آم ة للم ق          ذ حصص الغذاء؛ وتحسن أداء المدرسين في اإلدارة العام ا يتعل يم، فيم ا الحظ مفتشو التعل دارس، آم ة للم ذ حصص الغذاء؛ وتحسن أداء المدرسين في اإلدارة العام

ة من أجل      إلى اإلى اباستكمال بيانات الحضور إلى المدرسة حسب النوع االجتماعي؛ وحفز أنشطة الدعوة الموجهة             باستكمال بيانات الحضور إلى المدرسة حسب النوع االجتماعي؛ وحفز أنشطة الدعوة الموجهة              اء والمجتمعات القروي ة من أجل      آلب اء والمجتمعات القروي آلب
ي      بر المدرس اني وص اد تف ات؛ وازدي يم الفتي ي     تعل بر المدرس اني وص اد تف ات؛ وازدي يم الفتي ي       تعل ذ ف ي التنفي رآاء ف راء والش درات النظ دعيم ق ي       ن؛ وت ذ ف ي التنفي رآاء ف راء والش درات النظ دعيم ق ن؛ وت

 ..إدارة وتنظيم عمليات المعونة الغذائية والوصول إلى المستفيدين في المناطق النائيةإدارة وتنظيم عمليات المعونة الغذائية والوصول إلى المستفيدين في المناطق النائية
________________________________ 

 ..معلومات قدمها برنامج األغذية العالميمعلومات قدمها برنامج األغذية العالمي ::المصدرالمصدر

 
 تحقيق تعميم التعليم االبتدائي :٢  الهدف -باء

 
ًا        يؤدي الحصول عل  يؤدي الحصول عل    ا         ى تعليم من نوعية جيدة دورًا هام ى تعليم من نوعية جيدة دورا  هام

دة  ة الجدي الم األلفي ي ع افس ف ن التن ال م ين األطف ي تمك دة ف ة الجدي الم األلفي ي ع افس ف ن التن ال م ين األطف ي تمك ف
ر  ريع التغي ر الس ريع التغي ة   .  .  الس ة االجتماعي ى الرفاهي ق إل ة   والطري ة االجتماعي ى الرفاهي ق إل والطري

ة              ى مستوى المدرسة االبتدائي دأ عل ة             واالستدامة االقتصادية يب ى مستوى المدرسة االبتدائي دأ عل واالستدامة االقتصادية يب
ارآة  ة من خالل المش ارات الالزم ال المه ارآة حيث ينمي األطف ة من خالل المش ارات الالزم ال المه حيث ينمي األطف

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

 الصف   الصف  حتىحتىصف األول   صف األول   كملون الدراسة من ال   كملون الدراسة من ال   الطالب الذين ي  الطالب الذين ي  
اء  ((الخامس  الخامس   اء  معدالت البق ال //معدالت البق ال اإلآم القراءة      ) ) اإلآم ام ب القراءة      ومعدالت اإللم ام ب ومعدالت اإللم

ا المؤشران الرئيسيان المستخدمان             دى الشباب هم ا المؤشران الرئيسيان المستخدمان            والكتابة ل دى الشباب هم   والكتابة ل
يم          يم التعل ق تعم دف تحقي و ه رز نح دم المح اس التق ي قي يم         ف يم التعل ق تعم دف تحقي و ه رز نح دم المح اس التق ي قي ف

 .  .  االبتدائياالبتدائي
 

 معدالت االلتحاق الصافية  -١
 

ة، تعهدت   ة لأللفي ًا إلطار عمل األهداف اإلنمائي ة، تعهدت وفق ة لأللفي ا  إلطار عمل األهداف اإلنمائي وفق
ام     ول ع دائي بحل يم االبت يم التعل ق تعم دان بتحقي ام    البل ول ع دائي بحل يم االبت يم التعل ق تعم دان بتحقي .  .  ٢٠١٥٢٠١٥البل
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واً  ة نم دان العربي ل البل تثناء أق ة، باس دان العربي م البل وا  ومعظ ة نم دان العربي ل البل تثناء أق ة، باس دان العربي م البل ، ، ومعظ
ه في      .. الهدف  الهدف سائرة في االتجاه الصحيح لتحقيق هذاسائرة في االتجاه الصحيح لتحقيق هذا ر ان ه في    غي ر ان غي

دائي    التعليم االبت اق ب افية لاللتح دالت الص ين أن المع دائي   ح التعليم االبت اق ب افية لاللتح دالت الص ين أن المع ح
ى          ٨٨ارتفعت بمقدار   ارتفعت بمقدار    ة لتصل إل اط مئوي ى           نق ة لتصل إل اط مئوي ين     ٨٢٨٢ نق ة ب ين      في المائ ة ب  في المائ

ة          ٢٠٠٢٢٠٠٢ و  و ١٩٩٠١٩٩٠عامي  عامي   ة العربي ى المنطق ة          ، ال يزال يتعين عل ة العربي ى المنطق ، ال يزال يتعين عل
 ..))٢٢٢٢((تحقيق تعميم التعليم االبتدائيتحقيق تعميم التعليم االبتدائي

 
    .. معدالت التقدم من منطقة فرعية إلى أخرى         معدالت التقدم من منطقة فرعية إلى أخرى        وتختلفوتختلف 

ث ارتفع      رب حي دان المغ ي بل ادات ف م الزي ت أه ث ارتفع     ولوحظ رب حي دان المغ ي بل ادات ف م الزي ت أه   تتولوحظ
دار      ةةمعدالت االلتحاق الصافي  معدالت االلتحاق الصافي   دار       بالتعليم االبتدائي بمق  نقطة    نقطة   ١٣١٣ بالتعليم االبتدائي بمق

امي   ين ع ة ب امي  مئوي ين ع ة ب ت ٢٠٠٢٢٠٠٢ و و١٩٩٠١٩٩٠مئوي ت  فبلغ ة٩٣٫٥٩٣٫٥ فبلغ ي المائ ة ف ي المائ .  .   ف
ا،  رة ذاته الل الفت ا، وخ رة ذاته الل الفت لتوخ لتحص درها حص ادة ق درها  زي ادة ق    ٨٨ زي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 معدالت اإلآمال  -٢
 

د  ديع اظ  يع ى االحتف ي عل ام التعليم درة النظ دى ق اظ   م ى االحتف ي عل ام التعليم درة النظ دى ق  م
دم         ى التق دًا آخر عل رًا جي دارس مؤش ين بالم الطالب الملتحق دم        ب ى التق دا  آخر عل دارس مؤشرا  جي ين بالم الطالب الملتحق ب

دائي  يم االبت يم التعل ق تعم و تحقي رز نح دائي المح يم االبت يم التعل ق تعم و تحقي رز نح ر .  .  المح ي آثي ر وف ي آثي  وف
يم             اء في التعل يم            من البلدان النامية يالحظ انخفاض معدالت البق اء في التعل من البلدان النامية يالحظ انخفاض معدالت البق

الصف  الصف  يكملون الدراسة من  يكملون الدراسة من  الذين  الذين  االبتدائي، أي نسبة التالميذ     االبتدائي، أي نسبة التالميذ     
ى األول األول  ى حت ا رداءة  حت باب منه ن األس دد م امس، لع ا رداءة  الصف الخ باب منه ن األس دد م امس، لع الصف الخ

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

                                                                    
 معهـد اليونسـكو      معهـد اليونسـكو      بيانـات   بيانـات  استندت الحسابات إلـى   استندت الحسابات إلـى   )  )  ٢٢٢٢((

ــالي    ــع الت ــي الموق ــا ف ــالع عليه ــن اإلط ــاء، يمك ــالي   لإلحص ــع الت ــي الموق ــا ف ــالع عليه ــن اإلط ــاء، يمك : : لإلحص
org.unesco.uis.www://http.. 

اون الخليجي حيث      دان مجلس التع ة بل ة في منطق اط مئوي اون الخليجي حيث     نق دان مجلس التع ة بل ة في منطق اط مئوي نق
افية   اق الص دالت االلتح ت مع افية  بلغ اق الص دالت االلتح ت مع ة٩١٫٦٩١٫٦بلغ ي المائ ة ف ي المائ وزادت وزادت : :  ف

دالت االلتحاق الصافية بم دالت االلتحاق الصافية بممع دار مع دار ق ة ٤٤ق ي منطق ة ف اط مئوي ة  نق ي منطق ة ف اط مئوي  نق
ام       ٩٣٫٢٩٣٫٢المشرق فبلغت   المشرق فبلغت    ة ع ام        في المائ ة ع وأحرز أيضا     وأحرز أيضًا    .  .  ٢٠٠٢٢٠٠٢ في المائ

ث زادت     وًا، حي ة نم دان العربي ل البل ي أق وس ف دم ملم ث زادت    تق وا ، حي ة نم دان العربي ل البل ي أق وس ف دم ملم تق
دار         دار        معدالت االلتحاق الصافية بالتعليم االبتدائي بمق  نقطة    نقطة   ١١١١معدالت االلتحاق الصافية بالتعليم االبتدائي بمق

غ  ة لتبل غ مئوي ة لتبل ام ٥١٥١مئوي ي ع ة ف ي المائ ام  ف ي ع ة ف ي المائ ر ال ( (٢٠٠٢٢٠٠٢ ف ر الانظ م انظ م رس رس
ى         على  على  أما  أما  ).  ).  ٥٥  البيانيالبياني ى         المستوى القطري، فتجدر اإلشارة إل المستوى القطري، فتجدر اإلشارة إل

ام   ذ ع ه من ام  أن ذ ع ه من ا   ١٩٩٠١٩٩٠أن رب وموريتاني ن المغ ل م ق آ ا   ، حق رب وموريتاني ن المغ ل م ق آ ، حق
بتها  ادة نس بتها والكويت زي ادة نس اق ٣٠٣٠والكويت زي دالت االلتح ي مع ة ف ي المائ اق  ف دالت االلتح ي مع ة ف ي المائ  ف
 ..الصافية بالتعليم االبتدائيالصافية بالتعليم االبتدائي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الطالب على التسرب للبحث عن عمل أو مساعدة األهل في             الطالب على التسرب للبحث عن عمل أو مساعدة األهل في             
دارس      . . زليةزليةاألعمال المن األعمال المن القيام ب القيام ب  دارس      ويساهم انخفاض البقاء في الم ويساهم انخفاض البقاء في الم

اح للطالب فرصة   ة، إذ ال تت اد األمي ي ازدي ًا ف اح للطالب فرصة  دائم ة، إذ ال تت اد األمي ي ازدي ا  ف وير للدائم وير تط تط
 ..مهارات القراءة والكتابة األساسيةمهارات القراءة والكتابة األساسية

 
ات               وفر بيان ي تت ة الت دان العربي ات             وفي معظم البل وفر بيان ي تت ة الت دان العربي ا وفي معظم البل ا عنه ، ، عنه

ى  د عل ا يزي تطيع م ى يس د عل ا يزي تطيع م ال ٩٠٩٠يس ن األطف ة م ي المائ ال  ف ن األطف ة م ي المائ   ف
تهم       تهم      الملتحقين بالمدارس مواصلة دراس ى الصف الخامس      الملتحقين بالمدارس مواصلة دراس ى الصف الخامس      حت حت

دائي       دائي      على األقل من التعليم االبت اني    ((على األقل من التعليم االبت اني    انظر الرسم البي .  .  ))٢٣٢٣(())٦٦انظر الرسم البي
ام  ي ع ام وف ي ع ال ٢٠٠٢٢٠٠٢وف ال ، تجاوزت معدالت اإلآم ة ٩٥٩٥، تجاوزت معدالت اإلآم ي المائ ة  ف ي المائ  ف

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

) ) ٧٧المؤشر  المؤشر  ((عدل اإلكمال   عدل اإلكمال   ممة ب ة ب ققستمدت البيانات المتعل  ستمدت البيانات المتعل  اا)  )  ٢٣٢٣((
 ..عدة بيانات معهد اليونسكو لإلحصاءعدة بيانات معهد اليونسكو لإلحصاءمن قامن قا

 ٢٠٠٢/٢٠٠٣و ١٩٩٠/١٩٩١االبتدائي، التعليم الصافية ب االلتحاقمعدالت   -٥ الرسم البياني
 )بالنسب المئوية(         
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 ١٩٩٠ /١٩٩١  ٢٠٠٢ /٢٠٠٣

جتماعيـة  جتماعيـة  ؛ ومجموعات بيانات اإلحصاءات اال    ؛ ومجموعات بيانات اإلحصاءات اال    org.unesco.uis.www://http: :  يمكن اإلطالع عليها في     يمكن اإلطالع عليها في    ،،بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء   بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء   :  :  المصدرالمصدر
 ..لإلسكوالإلسكوا
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أآثر من   تتويالحظ أيضا  أن معدالت اإلآمال زاد   ويالحظ أيضًا أن معدالت اإلآمال زاد    أآثر من    ب اط  ١٠١٠ ب اط   نق  نق
امي    ين ع ة ب امي   مئوي ين ع ة ب لٍ  ٢٠٠٢٢٠٠٢ و و١٩٩٠١٩٩٠مئوي ي آ ل    ف ي آ     ف

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

ن    ا، م ي موريتاني ين ف ن   الح ا، م ي موريتاني ين ف ى ٧٥٧٥الح ى  إل ة،  ٦٠٦٠ إل ي المائ ة،   ف ي المائ   ف

ة السورية، حيث انخفض          ة السورية، حيث انخفض         وبدرجة أقل في الجمهورية العربي  وبدرجة أقل في الجمهورية العربي
ن    اء م دل البق ن   مع اء م دل البق ى ٩٦٩٦مع ى  إل امي    ٩١٩١ إل ين ع ة ب ي المائ امي     ف ين ع ة ب ي المائ   ف

 ..٢٠٠٢٢٠٠٢ و و١٩٩٠١٩٩٠
 

 
 ٢٠١٥بحلول عام   ضمان إآمال األطفال في المنطقة العربية تعليمهم االبتدائي -٦الرسم البياني 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ع       ::المصدر المصدر  ي الموق ا ف د اليونسكو لإلحصاء، يمكن اإلطالع عليه تمدة من معه ات مس ى بيان تنادًا إل ديرات اإلسكوا، اس ع      تق ي الموق ا ف د اليونسكو لإلحصاء، يمكن اإلطالع عليه تمدة من معه ات مس ى بيان تنادا  إل ديرات اإلسكوا، اس   org.unesco.uis.www://http: : تق
 .. اإلحصاءات االجتماعية لإلسكوا اإلحصاءات االجتماعية لإلسكواومجموعات بياناتومجموعات بيانات

 
 اإللمام بالقراءة والكتابة لدى الشباب  -٣

 
ر               ة ومشكلة الفق ر             هناك ترابط ال ينفك بين مشكلة األمي ة ومشكلة الفق هناك ترابط ال ينفك بين مشكلة األمي
ة مفرغة من الضعف       انانتخلقتخلقلذين  لذين   ال  ال ،،والجوعوالجوع ة مفرغة من الضعف        مع البطالة حلق  مع البطالة حلق

ان انوالحرم ب أن وو.  .  والحرم ب أن ال ري ى  ال ري اء عل ى القض ة إل ود الرامي ى  الجه اء عل ى القض ة إل ود الرامي الجه
ذل        م تب ذل       الفقر ستذهب سدى إن ل م تب ه         الفقر ستذهب سدى إن ل ه       في الوقت ذات ادة    في الوقت ذات ود لزي ادة    جه ود لزي جه

ة        .  .  اإللمام بالقراءة والكتابة  اإللمام بالقراءة والكتابة   ر البشري والرعاي ة        ومن حيث الفق ر البشري والرعاي ومن حيث الفق
ة   عيق  عيق  االجتماعية، ت االجتماعية، ت  ة   األمي ة األمي ة تلبي ة       تلبي ة        االحتياجات األساسية اليومي  االحتياجات األساسية اليومي

ى السكن    ى السكن   مثل الغذاء والرعاية الصحية وحت دان  عدة  عدة  في  في  فف    ..مثل الغذاء والرعاية الصحية وحت دان  بل بل
الم،    اء الع تى أنح ي ش ة ف الم،   نامي اء الع تى أنح ي ش ة ف  نامي

ى       اتضح أن ارتفاع معدالت اإللمام ب     اتضح أن ارتفاع معدالت اإللمام ب      ؤدي إل ة ي ى       القراءة والكتاب ؤدي إل ة ي القراءة والكتاب
ة     ين الحال ى تحس ال وإل ات األطف دالت وفي اض مع ة    انخف ين الحال ى تحس ال وإل ات األطف دالت وفي اض مع انخف

ارات            .  .  الصحيةالصحية ى مه رون إل ذين يفتق ون ال ارات            واألشخاص األمي ى مه رون إل ذين يفتق ون ال واألشخاص األمي
ام   تطيعون إتم ذين ال يس ية أو ال ة األساس راءة والكتاب ام  الق تطيعون إتم ذين ال يس ية أو ال ة األساس راءة والكتاب الق

م       قد يضطرون إلى    قد يضطرون إلى    دراستهم  دراستهم   رة وتجعله م       العمل آعمال غير مه رة وتجعله العمل آعمال غير مه
حين للو   ة مرش اجيتهم المنخفض حين للو  إنت ة مرش اجيتهم المنخفض ر   إنت ة األج ائف المنخفض ر   ظ ة األج ائف المنخفض ظ

 ..وللبطالةوللبطالة
 

رة    الل الفت رة  وخ الل الفت دالت  ٢٠٠٢٢٠٠٢-١٩٩٠١٩٩٠وخ ت مع دالت  ، ارتفع ت مع ، ارتفع
ة       ((اإللمام بالقراءة والكتابة لدى الشباب      اإللمام بالقراءة والكتابة لدى الشباب       ة العمري ة       من الفئ ة العمري -١٥١٥من الفئ

.  .  ))٢٤٢٤(( في المائة   في المائة  ٧٦٫٣٧٦٫٣ إلى    إلى   ٦٣٫٩٦٣٫٩في المنطقة العربية من     في المنطقة العربية من     ) ) ٢٤٢٤
في هذا  في هذا  رتبة األولى   رتبة األولى   ممالالبلدان مجلس التعاون الخليجي     بلدان مجلس التعاون الخليجي     احتلت  احتلت  وو

دل ق   ال، بمع دل ق  المج ال، بمع رق     ٩٤٩٤دره دره المج دان المش ا بل ة، تليه ي المائ رق      ف دان المش ا بل ة، تليه ي المائ  ف
دى الشباب         للمعدل  معدل  ببوالمغرب  والمغرب   ة ل القراءة والكتاب ام ب دى الشباب         إللم ة ل القراءة والكتاب ام ب دره  إللم دره   ق    ق

والي ٧٣٫٦٧٣٫٦ و و٨٣٫٢٨٣٫٢ ى الت ة عل ي المائ والي  ف ى الت ة عل ي المائ ا .  .  ))٢٥٢٥(( ف ا أم ل أم ي أق ل ف ي أق ف
وًا،  ة نم دان العربي وا ، البل ة نم دان العربي ر  ففالبل باب غي ث الش ن ثل ر م زال أآث ر  ال ي باب غي ث الش ن ثل ر م زال أآث ال ي

 ..))٢٦٢٦(())٧٧انظر الرسم البياني انظر الرسم البياني ((قادرين على القراءة أو الكتابة قادرين على القراءة أو الكتابة 

                                                                    
  اايمكن اإلطالع عليهيمكن اإلطالع عليه.  .  معهد اليونسكو لإلحصاءمعهد اليونسكو لإلحصاءيانات يانات بب)  )  ٢٤٢٤((
 ..httporg.unesco.uis.www//:: : في الموقعفي الموقع

 ..لمرجع نفسهلمرجع نفسهاا)  )  ٢٥٢٥((

 ..المرجع نفسهالمرجع نفسه)  )  ٢٦٢٦((
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 ٢٠٠٢ و١٩٩٠  معدالت اإللمام بالقراءة والكتابة لدى الشباب في المنطقة العربية، -٧الرسم البياني 
 )بالنسب المئوية(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ..org.escoun.uis.www://http: :  في الموقع في الموقعاا معهد اليونسكو لإلحصاء، يمكن اإلطالع عليه معهد اليونسكو لإلحصاء، يمكن اإلطالع عليهبياناتبيانات: : المصدرالمصدر
 

 .. بإيجاز مشروعا  ابتكاريا  يهدف إلى الحد من األمية في الدول العربية بإيجاز مشروعًا ابتكاريًا يهدف إلى الحد من األمية في الدول العربية٢٢يستعرض اإلطار يستعرض اإلطار  
 

   برنامج يونيليت-٢اإلطار 
 

 أعلن مكتب اليونسكو اإلقليمي للتربية في الدول ،١٩٩٨مارس /المؤتمر اإلقليمي العربي بشأن التعليم العالي المعقود في آذارأثناء  
وهذا المشروع القائم على مفهوم .  بيروت إطالق مشروع يونيليت الرامي إلى إشراك طالب الجامعات في أنشطة محو األميةالعربية ب

ويؤمل أن يكون .  يدعو إلى أن يحاول آل طالب جامعي إخراج شخص واحد على األقل من األمية في العام" ليعلم آل واحد أميا "
 .ء على أمية أربعة أشخاص على األقلالطالب عند تخرجه قد ساهم في القضا

 
ي                      ل إحدى الطرق الت ة ويمث الي في مكافحة األمي يم الع ة ومؤسسات التعل رامج محو األمي ود ب ي                    وهذا المشروع محاولة لتنسيق جه ل إحدى الطرق الت ة ويمث الي في مكافحة األمي يم الع ة ومؤسسات التعل رامج محو األمي ود ب وهذا المشروع محاولة لتنسيق جه

ة المجتمع              الي أن يصبح شريكا في تنمي يم الع ا للتعل ة المجتمع             يمكن به الي أن يصبح شريكا في تنمي يم الع ا للتعل ي، يت         .  .  يمكن به ة والمجتمع المحل ين الجامع ي، يت         ومن خالل إنشاء شراآة ب ة والمجتمع المحل ين الجامع يح مشروع  يح مشروع  ومن خالل إنشاء شراآة ب
ة                      وفير خدمات تعليمي د وت ال البشري للبل ة رأس الم ا بتربي ة                     يونيليت للجامعات توسيع نطاق التزامه وفير خدمات تعليمي د وت ال البشري للبل ة رأس الم ا بتربي يم           يونيليت للجامعات توسيع نطاق التزامه ى مختلف مستويات التعل يم         عل ى مختلف مستويات التعل ر  ((عل ر  غي غي

 ).).التقليديالتقليدي
 

ان                 ة السورية والسودان ولبن ة العربي اليف في األردن والجمهوري نخفض التك د الم ان               وقد تم تنفيذ هذا المشروع الرائ ة السورية والسودان ولبن ة العربي اليف في األردن والجمهوري نخفض التك د الم   يجري أيضا   يجري أيضاً    و  و..وقد تم تنفيذ هذا المشروع الرائ
 ..تنفيذه في جامعات في مصر والمغرب وموريتانيا واليمنتنفيذه في جامعات في مصر والمغرب وموريتانيا واليمن

__________________________________ 
 ..مكتب اليونسكو اإلقليمي للتربية في الدول العربية، بيروتمكتب اليونسكو اإلقليمي للتربية في الدول العربية، بيروتمستمدة من مستمدة من معلومات معلومات   ::المصدرالمصدر

 

 تعزيز المساواة بين الجنسين :٣  الهدف -جيم
 وتمكين المرأة

 
ذ    رغم التقدم الهام الذي شهده وضع المرأة العر       رغم التقدم الهام الذي شهده وضع المرأة العر         ة من ذ    بي ة من بي

ام  ام ع ذه  ١٩٩٠١٩٩٠ع رن ه م تقت يم، فل حة والتعل الي الص ي مج ذه   ف رن ه م تقت يم، فل حة والتعل الي الص ي مج  ف
دان    ل والمي ال العم ي مج ة ف ازات مماثل ب بإنج دان   المكاس ل والمي ال العم ي مج ة ف ازات مماثل ب بإنج المكاس

ي يالسياس ي   .  .  السياس رأة ف ة الم ع أن حص ي   والواق رأة ف ة الم ع أن حص وة العالالوالواق وة العق   ةةململااق
ة       ي المنطق ية ف ة والسياس اة العام ي الحي ارآة ف ة      والمش ي المنطق ية ف ة والسياس اة العام ي الحي ارآة ف  والمش
الم      ي الع ص ف ى الحص ين أدن ن ب ي م ة ه الم     العربي ي الع ص ف ى الحص ين أدن ن ب ي م ة ه  .  .  العربي

ؤ  ع أن ي ؤ وُيتوق ع أن ي ق    وي توق يم وتحقي تويات التعل ين مس ق    دي تحس يم وتحقي تويات التعل ين مس  دي تحس
ى        يم إل ال التعل ي مج ل ف رأة والرج ين الم اواة ب ى       المس يم إل ال التعل ي مج ل ف رأة والرج ين الم اواة ب ادةالمس ادةزي   زي

ا                  ربح، فضًال عن تمكينه تج م ى عمل من ا                 فرص حصولها عل ربح، فضال  عن تمكينه تج م ى عمل من فرص حصولها عل

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

 
 التفاوت بين الجنسين في اإللمام بالقراءة والكتابة  -١

 
ى   ى عل القراءة   عل ام ب دالت اإللم اع مع ن ارتف رغم م القراءة   ال 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 ة  والكتاب القراءة والكتاب رأة ب ام الم دالت إلم زال مع ة، ال ت والكتاب
ل    دالت الرج ن مع ى م ة وأدن ل   منخفض دالت الرج ن مع ى م ة وأدن امي  .  .  منخفض ين ع امي  فب ين ع   ١٩٩٠١٩٩٠فب

رأة   ٢٠٠٢٢٠٠٢وو دى الم ة ل القراءة والكتاب ام ب دل اإللم ع مع رأة   ، ارتف دى الم ة ل القراءة والكتاب ام ب دل اإللم ع مع ، ارتف
ن  ة م ن العربي ة م ى  ٣٥٣٥العربي ة إل ي المائ ى   ف ة إل ي المائ ين  ٤٩٫٦٤٩٫٦ ف ي ح ة، ف ي المائ ين   ف ي ح ة، ف ي المائ  ف

ع ال  ع ال ارتف ي من    ارتف بة للرجل العرب ل بالنس دل المقاب ي من    مع بة للرجل العرب ل بالنس دل المقاب ي ٦٣٫٥٦٣٫٥مع ي  ف  ف
ى   ة إل ى  المائ ة إل ة٧٢٧٢المائ ي المائ ة ف ي المائ ام  .  .   ف ي ع ام  وف ي ع ذا ٢٠٠٢٢٠٠٢وف م ه ذا ، ورغ م ه ، ورغ

ان   دم، آ ان  التق دم، آ ات    ٤٤٤٤التق اء البالغ ن النس ون م ات     ملي اء البالغ ن النس ون م د   (( ملي ي تزي د   الالت ي تزي الالت

بلدان مجلس التعاون  بلدان المغرب بلدان المشرق
 الخليجي

أقل البلدان العربية 
 نموا 
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-١٢-

، أي ما يناهز نصف النساء البالغات         ، أي ما يناهز نصف النساء البالغات         )) سنة  سنة ١٥١٥أعمارهن عن   أعمارهن عن   
ة        راءة أو الكتاب ة       في المنطقة العربية، ال يستطعن الق راءة أو الكتاب ار .  .  في المنطقة العربية، ال يستطعن الق ار والف ق ق والف

دى    ة ل القراءة والكتاب ام ب دالت اإللم ي مع ين ف ين الجنس دى   ب ة ل القراءة والكتاب ام ب دالت اإللم ي مع ين ف ين الجنس ب
ون  ٨٫٥٨٫٥هناك هناك  أن  أن إذإذالشباب أآبر منه في معدالت البالغين   الشباب أآبر منه في معدالت البالغين    ون   ملي  ملي

رأة رأةام ة      ام ة العمري ي الفئ ين ف الي األمي ين إجم ن ب ة    م ة العمري ي الفئ ين ف الي األمي ين إجم ن ب   ٢٤٢٤-١٥١٥((م
 ..))٢٧٢٧(( مليون مليون١٣١٣في المنطقة البالغ عددهم في المنطقة البالغ عددهم ) ) سنةسنة

 
 سد الفجوة بين الجنسين في التعليم  -٢

 
ع تويات االلتحاق المدرسي ت    تويات االلتحاق المدرسي ت    ما انفكت مس  ما انفكت مس    ع رتف  بالنسبة    بالنسبة   رتف

ام     ذ ع ات من ين والبن ام    للبن ذ ع ات من ين والبن امي  .  .  ١٩٩٠١٩٩٠للبن ين ع امي  وب ين ع   ١٩٩٠١٩٩٠وب
تويات  ٢٠٠٢٢٠٠٢وو ة مس ى آاف ين عل افؤ الجنس ع مؤشر تك تويات  ، ارتف ة مس ى آاف ين عل افؤ الجنس ع مؤشر تك ، ارتف

يم  يم التعل ن  : : التعل ن  م ى ٠٫٧٩٠٫٧٩م ى  إل ن   ٠٫٩٠٠٫٩٠ إل دائي؛ وم يم االبت ي التعل ن    ف دائي؛ وم يم االبت ي التعل  ف
ى    ٠٫٦٠٠٫٦٠ في التعليم الثانوي؛ ومن       في التعليم الثانوي؛ ومن      ٠٫٩١٠٫٩١ إلى    إلى   ٠٫٧٦٠٫٧٦ ى     إل   ٠٫٨٥٠٫٨٥ إل

 ..))٢٨٢٨((في التعليم الجامعيفي التعليم الجامعي
 

 التعليم االبتدائي )أ(
 

ادات       ت الزي ي، لوحظ توى دون اإلقليم ى المس ادات     عل ت الزي ي، لوحظ توى دون اإلقليم ى المس عل
دائي         دائي        التالية في مؤشر التكافؤ بين الجنسين بالنسبة للتعليم االبت التالية في مؤشر التكافؤ بين الجنسين بالنسبة للتعليم االبت

امي   ين ع امي  ب ين ع ن : : ٢٠٠٢٢٠٠٢ و و١٩٩٠١٩٩٠ب ن م ى ٠٫٨٦٠٫٨٦م ى  إل ي ٠٫٩٢٠٫٩٢ إل ي  ف  ف
ن  ن المشرق؛ وم ى ٠٫٨٢٠٫٨٢المشرق؛ وم ى  إل ن ٠٫٩٢٠٫٩٢ إل رب؛ وم ي المغ ن  ف رب؛ وم ي المغ   ٠٫٨٩٠٫٨٩ ف

ى  ى إل اون الخليجي ٠٫٩٧٠٫٩٧إل دان مجلس التع ي بل اون الخليجي  ف دان مجلس التع ي بل ن  ف ن ؛ وم   ٠٫٥٤٠٫٥٤؛ وم
 ..))٢٩٢٩(( في أقل البلدان العربية نموا في أقل البلدان العربية نموا٠٫٧٨٠٫٧٨إلى إلى 

 
 التعليم الثانوي )ب(

 
انوي        ى المستوى الث انوي      تتضاءل الفروق بين الجنسين عل ى المستوى الث تتضاءل الفروق بين الجنسين عل

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

اآرًا، خصوصًا         بالنسبة للبنين، الذين يلتحقو   بالنسبة للبنين، الذين يلتحقو    اآرا ، خصوصا          ن بسوق العمل ب ن بسوق العمل ب
رة  ر الفقي ن األس ك م رة أولئ ر الفقي ن األس ك م ام .  .  أولئ ي ع ام وف ي ع ع، ، ٢٠٠٢٢٠٠٢وف عارتف ر ارتف ر  مؤش  مؤش

انوي  يم الث ال التعل ي مج ين ف افؤ الجنس انوي تك يم الث ال التعل ي مج ين ف افؤ الجنس ىتك ى إل ي ٠٫٩٢٠٫٩٢   إل ي  ف  ف
ان  د أن آ رق، بع ان المش د أن آ رق، بع ام ٠٫٧٧٠٫٧٧المش ام  ع رة .  .  ١٩٩٠١٩٩٠ ع الل الفت رة وخ الل الفت وخ

انوي في           البناتالبناتذاتها، ارتفعت نسبة    ذاتها، ارتفعت نسبة     يم الث انوي في            إلى البنين في التعل يم الث  إلى البنين في التعل
ن  رب م دان المغ ن بل رب م دان المغ ى   ٠٫٧٩٠٫٧٩بل ى إل بة ١٫٠١١٫٠١إل ت النس ا ارتفع بة ، بينم ت النس ا ارتفع ، بينم

ن     ي م اون الخليج س التع دان مجل ي بل ة ف ن    المقابل ي م اون الخليج س التع دان مجل ي بل ة ف ى ٠٫٨٥٠٫٨٥المقابل ى  إل  إل
يم      .  .  ٠٫٩٤٠٫٩٤ ال التعل ي مج ين ف ين الجنس افؤ ب ر التك ا مؤش يم      أم ال التعل ي مج ين ف ين الجنس افؤ ب ر التك ا مؤش أم

                                                                    
 : : نميـة نميـة موقع المرأة العربية فـي عمليـة الت       موقع المرأة العربية فـي عمليـة الت       اإلسكوا،  اإلسكوا،  )  )  ٢٧٢٧((

  ٢٠٠٤٢٠٠٤يونيـو   يونيـو   //، حزيران ، حزيران تحليل إحصائي على أساس النوع االجتماعي     تحليل إحصائي على أساس النوع االجتماعي     
وقواعد بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء، يمكن اإلطالع عليهـا فـي           وقواعد بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء، يمكن اإلطالع عليهـا فـي           

 ..org.unesco.uis.www:/http: : الموقعالموقع

يمكـن  يمكـن      ..قواعد بيانات معهـد اليونسـكو لإلحصـاء       قواعد بيانات معهـد اليونسـكو لإلحصـاء       )  )  ٢٨٢٨((
 ..org.unesco.uis.www:/http  :: الموقع الموقعاإلطالع عليها فياإلطالع عليها في

 ..المرجع نفسهالمرجع نفسه)  )  ٢٩٢٩((

ة       دان العربي ة      الثانوي في أقل البل دان العربي وا  الثانوي في أقل البل وا   نم ى         نم ع إل د ارتف ى        ، فق ع إل د ارتف ، ، ٠٫٦٢٠٫٦٢، فق
 ..))٣٠٣٠((١٩٩٠١٩٩٠ عام  عام ٠٫٥١٠٫٥١   يبلغ يبلغبعد أن آانبعد أن آان

 
 التعليم الجامعيالتعليم الجامعي ))جج((
 

دل        مستوى  مستوى  في مجال   في مجال     م يتجاوز مع يم الجامعي، ل دل        التعل م يتجاوز مع يم الجامعي، ل التعل
التحاق اإلناث نظيره للذآور إال في منطقة فرعية واحدة هي            التحاق اإلناث نظيره للذآور إال في منطقة فرعية واحدة هي            
ين     افؤ ب ر التك غ مؤش ي، إذ بل اون الخليج س التع ة مجل ين    منطق افؤ ب ر التك غ مؤش ي، إذ بل اون الخليج س التع ة مجل منطق

ين  ين الجنس ات     ))٣١٣١((١٫٦٣١٫٦٣الجنس ى ممارس ًا إل ك جزئي ود ذل ات      ويع ى ممارس ا  إل ك جزئي ود ذل  ويع
يم       ي التعل ارج لتلق ى الخ ذآور إل ال ال ل إرس ة تفض يم      اجتماعي ي التعل ارج لتلق ى الخ ذآور إل ال ال ل إرس ة تفض اجتماعي

التعليم         تتالمحالمحومن  ومن  .  .  العاليالعالي اث ب التعليم         مل أيضًا أن يكون التحاق اإلن اث ب مل أيضا  أن يكون التحاق اإلن
ة فرص العمل               ة فرص العمل              العالي نشاطًا يلجأن إليه آخيار ثان، نظرًا لقل العالي نشاطا  يلجأن إليه آخيار ثان، نظرا  لقل
تغلن  ي يش اء الالت ف إزاء النس تغلن أو المواق ي يش اء الالت ف إزاء النس  أو المواق

 ..خارج البيتخارج البيت
 

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

ة     ( (٢٠١٥٢٠١٥ميع مستويات التعليم بحلول عام      ميع مستويات التعليم بحلول عام      جج ة    الرسوم البياني   ٨٨الرسوم البياني
ر  ).  ).  ١٠١٠ و و٩٩وو ذآر أن مؤش در بال ه يج ر  إال أن ذآر أن مؤش در بال ه يج د""إال أن دجي اواة " " جي اواة للمس للمس

بين الجنسين في مستويات التعليم ال يبي ن بالضرورة معدالت          بين الجنسين في مستويات التعليم ال يبّين بالضرورة معدالت          
يم        ة التعل الي نوعي ة لكال الجنسين وبالت يم       االلتحاق الحقيقي ة التعل الي نوعي ة لكال الجنسين وبالت وال وال .  .  االلتحاق الحقيقي

ى ت  ود عل وارد والجه ز الم ن ترآي د م ى ت ب ود عل وارد والجه ز الم ن ترآي د م يم ب ة التعل ين نوعي يم حس ة التعل ين نوعي حس
ون        ا الخريج ل عليه ي يحص ارات الت ة والمه ل المعرف ون       لجع ا الخريج ل عليه ي يحص ارات الت ة والمه ل المعرف لجع

ات تتطابق مع م  تتطابق مع م   ات تطلب دريب في        تطلب ك الت ا في ذل ل، بم دريب في         سوق العم ك الت ا في ذل ل، بم  سوق العم
وينبغي  وينبغي  .  .  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتدريب التقني    تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتدريب التقني    

وا، حيث            وا، حيث           أن تستهدف الموارد والجهود أقل البلدان العربية نم أن تستهدف الموارد والجهود أقل البلدان العربية نم
ذلك المجتمعات        تسود أدنى معدالت االلتحاق      تسود أدنى معدالت االلتحاق       يم، وآ ذلك المجتمعات        في التعل يم، وآ في التعل

ل فرص الحصول       ى الزراعة حيث تق دة عل ة والمعتم ل فرص الحصول      الريفي ى الزراعة حيث تق دة عل ة والمعتم الريفي
 ..على التعليم، مع إيالء عناية خاصة للفتيات والنساءعلى التعليم، مع إيالء عناية خاصة للفتيات والنساء
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 المرأة في القوة العاملة  -٣
 

ة    ي المنطق رأة ف ادي للم اط االقتص دل النش د مع ة  يع ي المنطق رأة ف ادي للم اط االقتص دل النش د مع يع
، من   ، من   ٢٠٠٢٠٠٠٠ في المائة تقريبا  عام       في المائة تقريبًا عام      ٢٩٢٩العربية، الذي آان يبلغ     العربية، الذي آان يبلغ     

الم     الم    أدنى المعدالت في الع ى عدة عوامل         عزى عزى ويوي.  .  ))٣٢٣٢((أدنى المعدالت في الع ك إل ى عدة عوامل          ذل ك إل  ذل
تيعابية   ة االس عف الطاق ادي، وض و االقتص طء النم ا ب تيعابية  منه ة االس عف الطاق ادي، وض و االقتص طء النم ا ب منه

ة        ة والثقافي ة       لسوق العمل، واألطر القانونية، والنظم االجتماعي ة والثقافي .  .  لسوق العمل، واألطر القانونية، والنظم االجتماعي
ى في               رأة أعل ى في              وعلى العموم فإن معدل النشاط االقتصادي للم رأة أعل وعلى العموم فإن معدل النشاط االقتصادي للم

واً      ة نم دان العربي وا      أقل البل ة نم دان العربي ا     حيث تش   حيث تش  ،،أقل البل ًا مهم ا    كل الزراعة قطاع ا  مهم كل الزراعة قطاع
ر من النساء           ه عدد آبي ر من النساء          يشتغل في ه عدد آبي د .  .  يشتغل في د وق دل     وق دل      ال ي دل     ال ي اع مع دل    ارتف اع مع ارتف

ين االقتصادي          علىعلىالنشاط االقتصادي   النشاط االقتصادي    ر من التمك ين االقتصادي           درجة أآب ر من التمك    درجة أآب
ه، ، فحسبفحسب ل إن هب ل إن ة  ب ى حاج ر أو إل ر أآب ى فق ًا إل ير أيض د يش ة   ق ى حاج ر أو إل ر أآب ى فق ير أيضا  إل د يش  ق

 ..))٣٣٣٣((األسرة إلى دخليناألسرة إلى دخلين
 

دان       ى معدالت النشاط االقتصادي في البل دان     وتسود أدن ى معدالت النشاط االقتصادي في البل وتسود أدن
ة      المرتالمرت ناعية القائم طة الص ر األنش ث ال تعتب دخل حي ة ال ة      فع ناعية القائم طة الص ر األنش ث ال تعتب دخل حي ة ال فع

د  ،،ومع ذلك ومع ذلك .  .  على النفط عمال  مالئما  للمرأة    على النفط عمًال مالئمًا للمرأة     د   فق ر من        فق ان أآث ر من        آ ان أآث  آ
ارات       ١٥١٥ثلث النساء الالتي تزيد أعمارهن عن       ثلث النساء الالتي تزيد أعمارهن عن        ارات        سنة في اإلم  سنة في اإلم

اطًا اقتصاديًا في              زاولن نش زاولن نشاطا  اقتصاديا  في             العربية المتحدة وقطر والكويت ي العربية المتحدة وقطر والكويت ي
بياً  ويعزى هذا المعدل ا   ويعزى هذا المعدل ا   .  .  ))٣٤٣٤((٢٠٠٢٢٠٠٢-١٩٩٥١٩٩٥الفترة  الفترة   بيا   لمرتفع نس   لمرتفع نس

ك  ي تل اجرات ف امالت المه ن الع ر م دد آبي ود ع ى وج ك إل ي تل اجرات ف امالت المه ن الع ر م دد آبي ود ع ى وج إل
 ..البلدانالبلدان

 
ا   ا أم رق  أم ي المش رأة ف اط االقتصادي للم دالت النش رق  مع ي المش رأة ف اط االقتصادي للم دالت النش مع

رب   دان المغ رب  وبل دان المغ ي وبل ي فه ادّي    فه ون اقتص رًا لك بيًا نظ ة نس ادي     مرتفع ون اقتص را  لك بيا  نظ ة نس مرتفع
فة      دمات بص و الخ وجهين نح رعيتين م ين الف اتين المنطقت فة     ه دمات بص و الخ وجهين نح رعيتين م ين الف اتين المنطقت ه

بيًا       رئيسية ونسبة النساء النشطات اقتصاديا     رئيسية ونسبة النساء النشطات اقتصادياً     ة نس ة للغاي بيا         مرتفع ة نس ة للغاي  مرتفع
ت    رب إذ بلغ ان والمغ ي لبن ت   ف رب إذ بلغ ان والمغ ي لبن ا    ٢٧٢٧ف ل منهم ي آ ة ف ي المائ ا     ف ل منهم ي آ ة ف ي المائ  ف

رة  رة خالل الفت ة، .  .  ))٣٥٣٥((٢٠٠٢٢٠٠٢-١٩٩٥١٩٩٥خالل الفت دان المنطق ة بل ي آاف ة، وف دان المنطق ة بل ي آاف وف
ل             ال، أق ديهن أطف ل            آانت النساء المتزوجات، وخاصة الالتي ل ال، أق ديهن أطف آانت النساء المتزوجات، وخاصة الالتي ل

ة      .  .  نشاطا  في القوة العاملة   نشاطًا في القوة العاملة    ه المواقف التقليدي ة      وهذا اتجاه تدعم ه المواقف التقليدي وهذا اتجاه تدعم
ة    ق أهمي ي تعل ة   الت ق أهمي ي تعل ة خاخاالت ة ص ة   ص ة واإلنجابي ى األدوار المنزلي ة   عل ة واإلنجابي ى األدوار المنزلي عل

 ..للمرأة وتعتبر الرجل المعيل الرئيسي لألسرةللمرأة وتعتبر الرجل المعيل الرئيسي لألسرة
 

 فرص حصول المرأة على عمل مأجور  -٤
 

                                                                    
ــكوا،     ))٣٢٣٢(( ــكوا، اإلس ــة  اإلس ــي عملي ــة ف ــرأة العربي ــع الم ــة  موق ــي عملي ــة ف ــرأة العربي ــع الم  موق
ــة ــةالتنمي ــاعي : : التنمي ــوع االجتم ــاس الن ــى أس ــائي عل ــل إحص ــاعي تحلي ــوع االجتم ــاس الن ــى أس ــائي عل ــل إحص   تحلي

(E/ESCWA/SDD/2004/Booklet.1) ١٢١٢، ص ، ص.. 

 ..١٢١٢المرجع نفسه، ص المرجع نفسه، ص     ))٣٣٣٣((

))٣٤٣٤((    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  المرجع نفسه))٣٥٣٥((

ة    ن حص ل م أجور أق ل الم ي العم رأة ف ة الم ة  حص ن حص ل م أجور أق ل الم ي العم رأة ف ة الم حص
ر     ٢٠٠١٢٠٠١وفي عام   وفي عام   .  .  الرجلالرجل ر     ، آانت حصة المرأة في العمل غي ، آانت حصة المرأة في العمل غي

ين     راوح ب ة تت ة العربي ي المنطق أجور ف ي الم ين    الزراع راوح ب ة تت ة العربي ي المنطق أجور ف ي الم ي ٧٧الزراع ي  ف  ف
ة في المغرب       ٢٧٢٧المائة في اليمن و   المائة في اليمن و    ة في المغرب        في المائ ى في    .  .  ))٣٦٣٦(( في المائ ى في    وحت وحت

ر        رص أآث رأة ف ا للم وفر فيه ي تت دان الت ر       البل رص أآث رأة ف ا للم وفر فيه ي تت دان الت  البل
ائدًا،              دي للعمل س يم التقلي زال التقس ائدا ،             للعمل المدفوع األجر ال ي دي للعمل س يم التقلي زال التقس للعمل المدفوع األجر ال ي
حة        ات الص ي قطاع ل ف رص عم رأة ف د الم ا تج ًا م حة       إذ غالب ات الص ي قطاع ل ف رص عم رأة ف د الم ا تج ا  م إذ غالب

دمات  يم والخ دمات والتعل يم والخ ادية    .  .  والتعل ارآة اقتص جيع مش ي تش ادية    وال ينبغ ارآة اقتص جيع مش ي تش وال ينبغ
رأة في ظروف              فحسب  فحسب بربرأآأآ رأة في ظروف             ، بل ينبغي أيضًا ضمان حق الم ، بل ينبغي أيضا  ضمان حق الم

د   ل الواح اوي األجر عن العم ك تس ي ذل ا ف ة، بم ل الئق د  عم ل الواح اوي األجر عن العم ك تس ي ذل ا ف ة، بم ل الئق .  .  عم
ك وو ع ذل ك م ع ذل ير،،م ير تش ى أن    تش ة إل ة بالمنطق اءات الخاص ى أن    اإلحص ة إل ة بالمنطق اءات الخاص  اإلحص

دان   ي البل ل ف دخل وفرص العم ي ال ين ف ين الجنس اوت ب دان  التف ي البل ل ف دخل وفرص العم ي ال ين ف ين الجنس اوت ب التف
اطق       ي من ال ف و الح ا ه ة آم ة العمري أثر بالفئ ة ال يت اطق      العربي ي من ال ف و الح ا ه ة آم ة العمري أثر بالفئ ة ال يت العربي

 ..أخرىأخرى
 

 التمثيل في صنع القرارات على المستوى الوطني  -٥
 

ة      الال  رأة العربي ية للم ارآة السياس توى المش زال مس ة    ي رأة العربي ية للم ارآة السياس توى المش زال مس ي
، آانت  ، آانت  ٢٠٠٥٢٠٠٥مايو  مايو  //وفي أيار وفي أيار .  .  من أدنى المستويات في العالم    من أدنى المستويات في العالم    

ة       ات الوطني ي البرلمان د ف ن المقاع رأة م ة الم ة      حص ات الوطني ي البرلمان د ف ن المقاع رأة م ة الم  حص
اني     ٤٤ في المائة، مقابل  في المائة، مقابل ٨٨بلغ  بلغ  تت انون الث ة في آ اني      في المائ انون الث ة في آ اير  // في المائ اير  ين ين

ام .  .  ١٩٩٧١٩٩٧ ي ع ام وف ي ع ع ٢٠٠٥٢٠٠٥وف ي المشرق تتمت رأة ف ع ، آانت الم ي المشرق تتمت رأة ف ، آانت الم
أ أب اني إذ بلغت حصتها آبر آبر ب ل برلم اني إذ بلغت حصتها تمثي ل برلم ا ١٠١٠تمثي ة، تليه ي المائ ا  ف ة، تليه ي المائ  ف

دره                دل ق وًا بمع ة نم دان العربي ل البل دره               بلدان المغرب وأق دل ق وا  بمع ة نم دان العربي ل البل   ٦٦ و و٨٨بلدان المغرب وأق
والي ى الت ة، عل ي المائ واليف ى الت ة، عل ي المائ اون .  .  ف س التع دان مجل ي بل ا ف اون أم س التع دان مجل ي بل ا ف أم

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

ابي، ُعينت أول    .  .  ))٣٧٣٧(( في المائة   في المائة  ٢٢الفرعية  الفرعية   ابي، ع ينت أول    وفي الجانب اإليج وفي الجانب اإليج
ام    ي ع دة ف ة المتح ارات العربي اريخ اإلم ي ت رة ف رأة وزي ام   ام ي ع دة ف ة المتح ارات العربي اريخ اإلم ي ت رة ف رأة وزي ام

اة   .  .  ٢٠٠٤٢٠٠٤ ن الحي تبعدة م ة مس رأة الكويتي د الم م تع ا ل اة   آم ن الحي تبعدة م ة مس رأة الكويتي د الم م تع ا ل آم
ام           ام          السياسية إذ ُمنحت حق التصويت ع رأة    و  و ٢٠٠٥٢٠٠٥السياسية إذ م نحت حق التصويت ع رأة   ُعيِّنت ام ع ي نت ام

 ..واحدة في منصب وزيرواحدة في منصب وزير
 

                                                                    
ــكوا،     ))٣٦٣٦(( ــكوا، اإلس ــة  اإلس ــي عملي ــة ف ــرأة العربي ــع الم ــة  موق ــي عملي ــة ف ــرأة العربي ــع الم  موق
ــة ــةالتنمي ــا: : التنمي ــل إحص ــاتحلي ــل إحص ــاعي تحلي ــوع االجتم ــاس الن ــى أس ــاعي ئي عل ــوع االجتم ــاس الن ــى أس   ئي عل

(E/ESCWA/SDD/2004/Booklet.1) ١٣١٣، ص ، ص.. 

تستند الحسابات إلى بيانات مستمدة من قاعدة بيانـات         تستند الحسابات إلى بيانات مستمدة من قاعدة بيانـات             ))٣٧٣٧((
، بالنسبة آلخر ، بالنسبة آلخر ""المرأة في البرلمانات الوطنيةالمرأة في البرلمانات الوطنية""االتحاد البرلماني الدولي، االتحاد البرلماني الدولي، 

، لـم   ، لـم   ١٩٩٧١٩٩٧وبالنسبة لعام   وبالنسبة لعام   .  .  httporg.ipu.www//:سنة متوفرة، انظر    سنة متوفرة، انظر    
تقدم أي بيانات للبحرين والمملكة العربية السعودية والصومال وعمان         تقدم أي بيانات للبحرين والمملكة العربية السعودية والصومال وعمان         

ولم تعرف حصة المرأة في المقاعـد البرلمانيـة         ولم تعرف حصة المرأة في المقاعـد البرلمانيـة         .  .  وقطر وموريتانيا وقطر وموريتانيا 
، لم  ، لم  ٢٠٠٥٢٠٠٥وبالنسبة لعام   وبالنسبة لعام   .  .  بالنسبة للعراق والجماهيرية العربية الليبية    بالنسبة للعراق والجماهيرية العربية الليبية    

.  .  وقطر والجماهيرية العربية الليبيـة    وقطر والجماهيرية العربية الليبيـة    تقدم أية بيانات بالنسبة  للصومال       تقدم أية بيانات بالنسبة  للصومال       
واستمدت البيانات المتعلقة بفلسطين من برنامج إدارة الحكم في الدول          واستمدت البيانات المتعلقة بفلسطين من برنامج إدارة الحكم في الدول          
العربية التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، يمكن اإلطالع عليه في          العربية التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، يمكن اإلطالع عليه في          

 ..org.pogar.www://http: : الموقعالموقع
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يًال  ة تمث رأة ممثل ا أن الم يال وبم ة تمث رأة ممثل ا أن الم ئيًالوبم ئيال  ض زاب  ض ي األح زاب  ف ي األح  ف
ال  ات العم ية ونقاب ال السياس ات العم ية ونقاب رأة   ،،السياس ين الم زال تمك ال ي رأة    ف ين الم زال تمك ال ي   ف
وداً    ب جه ة يتطل ي المنطق ودا    ف ب جه ة يتطل ي المنطق رةف رة آبي ين    . .  آبي ع أن التمك ين  والواق ع أن التمك والواق

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

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

وتي             . . السياساتالسياسات ر وجيب ونس والجزائ وتي           ويجري في األردن وت ر وجيب ونس والجزائ ويجري في األردن وت
ة        والمغرب   والمغرب  والسودان والعراق وفلسطين  والسودان والعراق وفلسطين   اليب مختلف ذ أس ة        تنفي اليب مختلف ذ أس  تنفي

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

 ..السياسيةالسياسية

 
 متصلة بالنوع االجتماعي في المنطقة العربيةالمؤشرات ال  -٣اإلطار 

 
ا   ا ربم رال تعال تعربم رب ةب ة لأللفي داف اإلنمائي ة مؤشرات األه ة لأللفي داف اإلنمائي ة عن مؤشرات األه دها بدق ة عن لوح دها بدق ع الو الو لوح عاق ة  اق ي المنطق رأة ف ا الم ي تحتله المراآز الت ق ب ا يتعل ة   فيم ي المنطق رأة ف ا الم ي تحتله المراآز الت ق ب ا يتعل  فيم
ةالعربالعرب ةي ا   إذإذ، ، ي ا أنه ورات  أنه ل التص ة مث ب النوعي ح الجوان ورات  ال توض ل التص ة مث ب النوعي ح الجوان دم   ففوالمواقوالمواقال توض ديم ع ي ت ة الت ل االجتماعي ين والهياآ ة بالجنس دم    المتعلق ديم ع ي ت ة الت ل االجتماعي ين والهياآ ة بالجنس  المتعلق

 ..المساواة بين الجنسين وتضفي عليها صبغة مؤسسيةالمساواة بين الجنسين وتضفي عليها صبغة مؤسسية
 

افؤ الجنسين    أآثر دقة ألأآثر دقة أل تقييم  تقييم  إجراء إجراءوالبيانات الموزعة حسب النوع االجتماعي مهمة للغاية في       والبيانات الموزعة حسب النوع االجتماعي مهمة للغاية في         ا تك افؤ الجنسين    وجه التعقيد التي ينطوي عليه ا تك .  .  وجه التعقيد التي ينطوي عليه
ين الجنسين في متوسط         ساد تصنيف وف    ساد تصنيف وف   ٢٠٠٢٢٠٠٢في عام   في عام   وو اواة ب ين الجنسين في متوسط        ق مؤشر التنمية البشرية المرتبط بالنوع االجتماعي يقيس أوجه عدم المس اواة ب ق مؤشر التنمية البشرية المرتبط بالنوع االجتماعي يقيس أوجه عدم المس

ه                دخل شمل في حين ه               العمر المتوقع واإللمام بالقراءة والكتابة وااللتحاق المدرسي وال دخل شمل في حين داً ١٤٠١٤٠العمر المتوقع واإللمام بالقراءة والكتابة وااللتحاق المدرسي وال دا   بل ـ     يوجد يوجد   و  و.. بل ة ال دان العربي ين البل ـ      ب ة ال دان العربي ين البل ي   ال ال١٥١٥ ب ي  ت ت
بة      صنفت في المجموعة األولى       صنفت في المجموعة األولى      ،،هي البحرين وعمان والكويت ولبنان    هي البحرين وعمان والكويت ولبنان     بلدان فقط،     بلدان فقط،    ةة التصنيف أربع   التصنيف أربع  شملها هذا   شملها هذا    بة     المتميزة بتحقيق نس  في    في   ٥٠٥٠المتميزة بتحقيق نس

 ..المائةالمائة
 

ا            إلى  إلى  استنادا   استناداً  تصنيفات  تصنيفات تتوفرتتوفر آانت    آانت   ٢٠٠٢٢٠٠٢وفي عام   وفي عام     اواة في المشارآة االقتصادية وم يس عدم المس ذي يق رأة، ال ا            مقياس تمكين الم اواة في المشارآة االقتصادية وم يس عدم المس ذي يق رأة، ال  مقياس تمكين الم
وارد االقتصادية      وضع السياسات وضع السياسات  بها من     بها من    رتبطرتبطيييتصل بها من صنع القرار، والمشارآة السياسية وما         يتصل بها من صنع القرار، والمشارآة السياسية وما          وارد االقتصادية      ، والسيطرة على الم ـ     ،،، والسيطرة على الم بة ل ـ      بالنس بة ل   ٧٨٧٨ بالنس

ضمن آخر    ضمن آخر    جميع الدول العربية في      جميع الدول العربية في      ص نفت  ُصنفت  وو.  .  بلدا ، منها أربعة بلدان عربية فقط، هي البحرين والمملكة العربية السعودية ومصر واليمن            بلدًا، منها أربعة بلدان عربية فقط، هي البحرين والمملكة العربية السعودية ومصر واليمن            
ات اتالمجموع بة للمن.  .  المجموع رأة بالنس ين الم اس تمك ات مقي ة بيان م قل بة للمنورغ رأة بالنس ين الم اس تمك ات مقي ة بيان م قل يورغ رين الت ظ أن البح ة، يالح يطق رين الت ظ أن البح ة، يالح تطق ت حقق ازة  حقق بة ممت ازة  نس بة ممت  نس

ديها ت       فيما يتعلق   فيما يتعلق     ٦٦٦٦بلغت  بلغت    لمؤشر تكافؤ الجنسين  لمؤشر تكافؤ الجنسين   دارس، ل اث بالم ديها ت       بالتحاق اإلن دارس، ل اث بالم ذي           صنيف صنيف بالتحاق اإلن رأة، الشيء ال ين الم اس تمك ًا لمقي نخفض وفق ذي            م رأة، الشيء ال ين الم اس تمك ا  لمقي نخفض وفق  م
 ..القوة العاملة أو المشارآة السياسيةالقوة العاملة أو المشارآة السياسيةيعني أن مكاسب تكافؤ الجنسين في اإللمام بالقراءة والكتابة لم تترجم إلى تمكين أآبر للمرأة في يعني أن مكاسب تكافؤ الجنسين في اإللمام بالقراءة والكتابة لم تترجم إلى تمكين أآبر للمرأة في 

 
________________________________ 

در درالمص ائي  : : المص دة اإلنم م المتح امج األم ائي  برن دة اإلنم م المتح امج األم ام    ،،برن رية لع ة البش ر التنمي ام  تقري رية لع ة البش ر التنمي رات عع قا قا،،٢٠٠٤٢٠٠٤  تقري ات المؤش رات دة بيان ات المؤش ي  ،،دة بيان ا ف الع عليه ن اإلط ي   يمك ا ف الع عليه ن اإلط : :  يمك
/statistics/org.undp.hdr://http.. 

 
 تخفيض معدل وفيات األطفال :٤  الهدف -دال

 
بلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية سيتطلب ترآيزا  أآبر       بلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية سيتطلب ترآيزًا أآبر       "" 

وقهم راف بحق ال واالعت ى األطف وقهمعل راف بحق ال واالعت ى األطف دف .  .  ))٣٨٣٨((""عل ع أن اله دف وم ع أن اله وم
ال            ين األطف ال           الرابع يرآز فقط على تخفيض معدالت الوفيات ب ين األطف الرابع يرآز فقط على تخفيض معدالت الوفيات ب
ة        داف اإلنمائي ق األه ي تحقي اق ف إن اإلخف ة، ف ة       دون الخامس داف اإلنمائي ق األه ي تحقي اق ف إن اإلخف ة، ف دون الخامس

ة       لأللفلأللف ة       ية ستكون له عواقب وخيمة بالنسبة لألطفال في المنطق ية ستكون له عواقب وخيمة بالنسبة لألطفال في المنطق
ر    ود الفق ث يس وًا حي دان نم ل البل ي أق ة ف ة، خاص ر   العربي ود الفق ث يس وا  حي دان نم ل البل ي أق ة ف ة، خاص العربي
روس     ا في ا فيه ة، بم راض المعدي لحة واألم ات المس روس    والنزاع ا في ا فيه ة، بم راض المعدي لحة واألم ات المس والنزاع

 ..اإليدزاإليدز//نقص المناعة البشريةنقص المناعة البشرية
 

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

وإذا لم تبذل جهود لتخفيض     وإذا لم تبذل جهود لتخفيض         ..األطفال المفتاح لمستقبل أفضل   األطفال المفتاح لمستقبل أفضل   
ي     ة الت دان العربي ي البل ًا ف ات، خصوص ات األمه دل وفي ي    مع ة الت دان العربي ي البل ا  ف ات، خصوص ات األمه دل وفي مع
ل في                  إن الطف ل في                 تعاني من التخلف والنزاعات بشكل مزمن، ف إن الطف تعاني من التخلف والنزاعات بشكل مزمن، ف

                                                                    
وضـع  وضـع  ،  ،  ))اليونيسـيف اليونيسـيف ((  منظمة األمم المتحدة للطفولة         منظمة األمم المتحدة للطفولة       ))٣٨٣٨((
نيويورك، اليونيسـيف،   نيويورك، اليونيسـيف،   ((،  ،  الطفولة المهددة الطفولة المهددة : : ٢٠٠٥٢٠٠٥ في العالم     في العالم    األطفالاألطفال
 ..٧٧، ص ، ص ))٢٠٠٤٢٠٠٤

ومع أنه ال توجد     ومع أنه ال توجد         ..تلك البلدان سيحرم من حب األم ورعايتها      تلك البلدان سيحرم من حب األم ورعايتها      
ات  ات أي بيان ات    أوال أوال-أي بيان ن البيان ل م د إال قلي ات    يوج ن البيان ل م د إال قلي دد  - يوج ن ع دد   ع ن ع  ع

ة   ص المناع روس نق بب في وا بس ذين تيتم ال ال ة  األطف ص المناع روس نق بب في وا بس ذين تيتم ال ال األطف
رية ريةالبش ة  //البش ديرات الحالي إن التق ة، ف ة العربي ي المنطق دز ف ة  اإلي ديرات الحالي إن التق ة، ف ة العربي ي المنطق دز ف اإلي

وإذا لم تضاعف    وإذا لم تضاعف        ..تشير إلى أن هذا المرض آخذ في االنتشار       تشير إلى أن هذا المرض آخذ في االنتشار       
ن        د م اة مزي ى وف يؤدي إل ه س اره فإن ع انتش ود لمن ن       الجه د م اة مزي ى وف يؤدي إل ه س اره فإن ع انتش ود لمن الجه

نهم أمه   خاص م نهم أمه  األش خاص م ال   األش ون وأطف ون وممرض ال   ات ومدرس ون وأطف ون وممرض ات ومدرس
الطبع الطبعب اه        ..ب ادر المي ى مص رص الوصول إل ين ف د تحس اه    ويع ادر المي ى مص رص الوصول إل ين ف د تحس ويع

اء  بة لبق ة بالنس الغ األهمي رًا ب ق الصحية أم ة والمراف اء المأمون بة لبق ة بالنس الغ األهمي را  ب ق الصحية أم ة والمراف المأمون
 ..))٣٩٣٩((الطفل وصحته، خاصة في المناطق الريفيةالطفل وصحته، خاصة في المناطق الريفية

                                                                    
 ..  المرجع نفسه  المرجع نفسه))٣٩٣٩((



 

 

-١٦-

   فقر األطفال-٤اإلطار 
 

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

ام         وقد قدمت اليونيسيف التعريفوقد قدمت اليونيسيف التعريف.  .  على النمو العقلي والجسدي والعاطفي والروحي للطفل على النمو العقلي والجسدي والعاطفي والروحي للطفل  ا أصدرته ع ر له ال في تقري ر األطف الي لفق ام          الت ا أصدرته ع ر له ال في تقري ر األطف الي لفق  الت
٢٠٠٥٢٠٠٥:: 

 
و                             "" اء والنم ا للبق اج إليه ي يحت ة الت ة والعاطفي ة والروحي وارد المادي ان من الم اني الحرم و                             الطفل الذي يعيش في الفقر يع اء والنم ا للبق اج إليه ي يحت ة الت ة والعاطفي ة والروحي وارد المادي ان من الم اني الحرم الطفل الذي يعيش في الفقر يع

ه والمشارآة آعضو آامل في الم                   ه وإمكانات ه والمشارآة آعضو آامل في الم                  والتقدم مما يجعله غير قادر على التمتع بحقوقه وتحقيق طاقات ه وإمكانات ع   والتقدم مما يجعله غير قادر على التمتع بحقوقه وتحقيق طاقات ع   جتمع يتمت جتمع يتمت
 ".".فيه بالمساواةفيه بالمساواة

 
ال                         ال، سواء من حيث عدد األطف ال                       وفي الوقت الراهن، ال توجد أي قياسات للدخل أو مؤشرات مرآبة للتنمية تحدد الفقر لدى األطف ال، سواء من حيث عدد األطف وفي الوقت الراهن، ال توجد أي قياسات للدخل أو مؤشرات مرآبة للتنمية تحدد الفقر لدى األطف

اه والمر     ى المي ة الحصول عل ك إمكاني ي ذل ا ف ة، بم اء؛ والصحة والتغذي ي البق م ف ن حقه رومين م ر أو المح ي الفق ون ف ذين يعيش اه والمر    ال ى المي ة الحصول عل ك إمكاني ي ذل ا ف ة، بم اء؛ والصحة والتغذي ي البق م ف ن حقه رومين م ر أو المح ي الفق ون ف ذين يعيش ق ال ق اف اف
أوى   ك الم ي ذل ا ف ة، بم ائل اإلعالم األخرى؛ والحماي ون ووس و والتلفزي ى الرادي ك الوصول إل ي ذل ا ف يم واإلعالم، بم أوى  الصحية؛ والتعل ك الم ي ذل ا ف ة، بم ائل اإلعالم األخرى؛ والحماي ون ووس و والتلفزي ى الرادي ك الوصول إل ي ذل ا ف يم واإلعالم، بم الصحية؛ والتعل

 ..والمشارآةوالمشارآة
________________________________ 

 ..١٨١٨، ص ، ص ))٢٠٠٤٢٠٠٤نيويورك، اليونيسيف، نيويورك، اليونيسيف، ((، ، الطفولة المهددةالطفولة المهددة: : ٢٠٠٥٢٠٠٥وضع األطفال في العالم وضع األطفال في العالم اليونيسيف، اليونيسيف،   ::المصدرالمصدر

 
 وفيات األطفال دون سن الخامسة  -١

 
امي  ين ع اميب ين ع ات ٢٠٠٣٢٠٠٣ و و١٩٩٠١٩٩٠ب دل وفي ض مع ات ، انخف دل وفي ض مع ، انخف

ن     ة م ة العربي ي المنطق ة ف ن الخامس ال دون س ن    األطف ة م ة العربي ي المنطق ة ف ن الخامس ال دون س   ٩١٩١األطف
ى ىإل ل ٧٠٧٠إل اة لك ل  وف اة لك اء١١  ٠٠٠٠٠٠ وف د األحي ن الموالي اء م د األحي ن الموالي ف     .. م ف وتختل وتختل

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

ادية  ة االقتص ي والتنمي ادية السياس ة االقتص ي والتنمي اين      ..السياس ذا التب ل ه ع أن مث اين  والواق ذا التب ل ه ع أن مث والواق
ة أخرى            ة أخرى           الكبير بالنسبة لوفيات األطفال ال يوجد في أي منطق الكبير بالنسبة لوفيات األطفال ال يوجد في أي منطق

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

ا وال     ا وال    والعراق وموريتاني ال         والعراق وموريتاني ات األطف اهز معدالت وفي ال         يمن، تن ات األطف اهز معدالت وفي يمن، تن
ر     .  .   أو تفوقها   أو تفوقها  ١٠٠١٠٠دون سن الخامسة    دون سن الخامسة     ر     وعلى خالف ذلك، تعتب وعلى خالف ذلك، تعتب

ارات      ي اإلم ة ف ن الخامس ال دون س ات األطف دالت وفي ارات     مع ي اإلم ة ف ن الخامس ال دون س ات األطف دالت وفي مع
ة   ة الليبي ة العربي رين والجماهيري دة والبح ة المتح ة  العربي ة الليبي ة العربي رين والجماهيري دة والبح ة المتح العربي
ن     ت م ر والكوي ان وقط ورية وعم ة الس ة العربي ن    والجمهوري ت م ر والكوي ان وقط ورية وعم ة الس ة العربي والجمهوري

را دالت، إذ تت ى المع راأدن دالت، إذ تت ى المع  وح وح أدن
ارات         ١١  ٠٠٠٠٠٠ وفيات لكل     وفيات لكل    ٨٨بين  بين   اء في اإلم ارات          من المواليد األحي اء في اإلم  من المواليد األحي

 .. في الجمهورية العربية السورية في الجمهورية العربية السورية١٨١٨العربية المتحدة  والعربية المتحدة  و
 
 بلدان المشرقبلدان المشرق ))أأ((
 

امي   ين ع امي ب ين ع دالت ٢٠٠٣٢٠٠٣ و و١٩٩٠١٩٩٠ب ت مع دالت ، انخفض ت مع ، انخفض
اة   ٧٨٧٨وفيات األطفال دون سن الخامسة في المشرق من              وفيات األطفال دون سن الخامسة في المشرق من               اة    وف  وف

ستثناء العراق،  ستثناء العراق،  وباوبا.  .  ٥٦٥٦ من المواليد األحياء إلى       من المواليد األحياء إلى      ١١  ٠٠٠٠٠٠لكل  لكل  
دالت        يض مع ي تخف ل ف رق بالفع دان المش ع بل ت جمي دالت       نجح يض مع ي تخف ل ف رق بالفع دان المش ع بل ت جمي نجح
ذا              ذا             وفيات األطفال بمقدار الثلثين أو هي في سبيلها إلى بلوغ ه وفيات األطفال بمقدار الثلثين أو هي في سبيلها إلى بلوغ ه

وزادت معدالت وفيات األطفال    وزادت معدالت وفيات األطفال        ..الهدف في المستقبل القريب   الهدف في المستقبل القريب   
ة بالمستويات المنخفضة        ة بالمستويات المنخفضة       بأآثر من الضعف في العراق مقارن بأآثر من الضعف في العراق مقارن
والي     ائدة ح ت س ي آان والي    الت ائدة ح ت س ي آان  الت

الم من             .  .  ١٩٩٠١٩٩٠عام  عام   الم من             وربما يأتي العراق في مؤخرة دول الع وربما يأتي العراق في مؤخرة دول الع
 ..))٤٠٤٠((حيث تخفيض وفيات األطفالحيث تخفيض وفيات األطفال

 
 بلدان المغرببلدان المغرب ))بب((
 

دان    ي بل ال ف ات األطف ي وفي ر ف اض آبي دان  حصل انخف ي بل ال ف ات األطف ي وفي ر ف اض آبي حصل انخف
ال دون       ات األطف دالت وفي ت مع ث انخفض رب، حي ال دون      المغ ات األطف دالت وفي ت مع ث انخفض رب، حي  المغ

ام           ذ ع أآثر من النصف من ام          سن الخامسة ب ذ ع أآثر من النصف من ى بلغت   ١٩٩٠١٩٩٠سن الخامسة ب ى بلغت    حت  حت
ة   وفي تونس والمغوفي تونس والمغ.  .  ٢٠٠٣٢٠٠٣ عام    عام   ٣٧٣٧ ة العربي ة   رب والجماهيري ة العربي رب والجماهيري

ام                  ذ ع أآثر من النصف من ك المعدالت ب ام                 الليبية، انخفضت تل ذ ع أآثر من النصف من ك المعدالت ب الليبية، انخفضت تل
٤١٤١((١٩٩٠١٩٩٠((.. 

 
 بلدان مجلس التعاون الخليجيبلدان مجلس التعاون الخليجي ))جج((
 

اون        س التع دان مجل ي بل ال ف ات األطف دالت وفي اون      مع س التع دان مجل ي بل ال ف ات األطف دالت وفي مع
ى           ى، إذ انخفضت إل ى          الخليجي هي األدن ى، إذ انخفضت إل ام  ٢٣٢٣الخليجي هي األدن ام   ع د  ٢٠٠٣٢٠٠٣ ع د  ، بع ، بع

ان مجلس  ان مجلس  وفي آل من بلد  وفي آل من بلد  .  .  ))٤٢٤٢((١٩٩٠١٩٩٠ عام    عام   ٣٩٣٩أن آانت تبلغ    أن آانت تبلغ    
ال دون سن           ال دون سن          التعاون الخليجي انخفضت معدالت وفيات األطف التعاون الخليجي انخفضت معدالت وفيات األطف

ـ          ـ         الخامسة بأآثر من الثلث خالل ال ان      .. سنة الماضية     سنة الماضية    ١٥١٥الخامسة بأآثر من الثلث خالل ال ان  وآ وآ
ات     دل وفي ات    معدل التقدم سريعًا جدًا في ُعمان حيث انخفض مع دل وفي معدل التقدم سريعا  جدا  في ع مان حيث انخفض مع
أآثر    ة ب ن الخامس ال دون س أآثر   األطف ة ب ن الخامس ال دون س  األطف

 ..))٤٣٤٣(( في المائة خالل الفترة ذاتها في المائة خالل الفترة ذاتها٦٠٦٠من من 
 بية نموا بية نموًاأقل البلدان العرأقل البلدان العر ))دد((
 

                                                                    
 ..  المرجع نفسه  المرجع نفسه))٤٠٤٠((

 ..  المرجع نفسه  المرجع نفسه))٤١٤١((

 ..  المرجع نفسه  المرجع نفسه))٤٢٤٢((

 ..  المرجع نفسه  المرجع نفسه))٤٣٤٣((



 

 

-١٧-

دالت    ل مع دها، تمث وًا وح ة نم دان العربي ل البل ي أق دالت  ف ل مع دها، تمث وا  وح ة نم دان العربي ل البل ي أق ف
ة           ة          وفيات األطفال ما يزيد على نصف المجموع بالنسبة للمنطق وفيات األطفال ما يزيد على نصف المجموع بالنسبة للمنطق

ا  ة برمته ا العربي ة برمته ال        ..العربي ات األطف رتبط وفي دان، ت ذه البل ي ه ال    وف ات األطف رتبط وفي دان، ت ذه البل ي ه وف
رص       ة ف ة وقل وء التغذي تويات س اع مس ًا بارتف ًا وثيق رص      ارتباط ة ف ة وقل وء التغذي تويات س اع مس ا  بارتف ا  وثيق ارتباط

ومن ومن     ..ف األمهاتف األمهاتالحصول على الخدمات الصحية وعدم تثقي   الحصول على الخدمات الصحية وعدم تثقي   

دقع   ر الم ات والفق ال النزاع ات األطف ية لوفي باب الرئيس دقع  األس ر الم ات والفق ال النزاع ات األطف ية لوفي باب الرئيس األس
ا    ا فيه ة، بم دمات االجتماعي ي الخ تثمار ف اض االس ا   وانخف ا فيه ة، بم دمات االجتماعي ي الخ تثمار ف اض االس وانخف

حية     ق الص اه والمراف دمات المي يم وخ حة والتعل حية    الص ق الص اه والمراف دمات المي يم وخ حة والتعل ر ((الص ر انظ انظ
 ).).١١١١الرسم البياني الرسم البياني 

 
 من المواليد األحياء، ١ ٠٠٠   معدالت وفيات األطفال دون سن الخامسة لكل-١١الرسم البياني 

 ٢٠٠٣ و١٩٩٠

 
 ).).٢٠٠٤٢٠٠٤نيويورك، اليونيسيف، نيويورك، اليونيسيف، ((الطفولة المهددة، الطفولة المهددة،   ::٢٠٠٥٢٠٠٥اليونيسيف، وضع األطفال في العالم اليونيسيف، وضع األطفال في العالم   ::المصدرالمصدر

 
 البلدان ذات األولوية  -٢

 
من الواضح أن غالبية بلدان المنطقة العربية قد بلغت          من الواضح أن غالبية بلدان المنطقة العربية قد بلغت           

ين، باس  دار الثلث ال بمق ات األطف يض وفي ين، باس هدف تخف دار الثلث ال بمق ات األطف يض وفي ل هدف تخف ل تثناء أق تثناء أق
ال              ..البلدان العربية نموا   البلدان العربية نمواً   ات األطف ال          غير أنه نظرًا النتشار وفي ات األطف غير أنه نظرا  النتشار وفي

نجح    ع أن ت ر المتوق ن غي كانها، فم م س دان وحج ك البل ي تل نجح   ف ع أن ت ر المتوق ن غي كانها، فم م س دان وحج ك البل ي تل ف
ال دون سن                ات األطف ال دون سن               المنطقة آكل في تخفيض معدالت وفي ات األطف المنطقة آكل في تخفيض معدالت وفي
 ..الخامسة إذا لم تتضافر الجهود وتخصص مزيد من المواردالخامسة إذا لم تتضافر الجهود وتخصص مزيد من الموارد

 
ي   ودان وال وتي والس ين أن جيب ي ح ي وف ودان وال وتي والس ين أن جيب ي ح ي وف ي ف ي من ه ي ف من ه

دف   وغ اله ود لبل ل الجه ن تعجي د م ال ب ار الصحيح، ف دف  المس وغ اله ود لبل ل الجه ن تعجي د م ال ب ار الصحيح، ف     ..المس
دالت        يض مع ي تخف دم ف رز أي تق م يح ه ل دهش أن ن الم دالت       فم يض مع ي تخف دم ف رز أي تق م يح ه ل دهش أن ن الم فم

ا         ١٥١٥الوفيات خالل الـ    الوفيات خالل الـ     ا          سنة الماضية في الصومال وموريتاني  سنة الماضية في الصومال وموريتاني
ن      ال دون س ات األطف تويات لوفي ى مس جلت أعل ث س ن     حي ال دون س ات األطف تويات لوفي ى مس جلت أعل ث س حي

ة ةالخامس رص       ..الخامس ين ف ة لتحس اك حاج دين، هن ذين البل ي ه رص   وف ين ف ة لتحس اك حاج دين، هن ذين البل ي ه وف
ة  اا ية ونوعي ة األساس دمات االجتماعي ى الخ ول عل ة  لحص ية ونوعي ة األساس دمات االجتماعي ى الخ ول عل لحص

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

ة األم   حة ورعاي ى الص ية إل ة األم  المفض حة ورعاي ى الص ية إل      ..المفض

اص ل   م خ وفير دع ن ت د م اص ل  وال ب م خ وفير دع ن ت د م ين  وال ب ة التحص ين تغطي ين  تحس ة التحص ين تغطي تحس
حية    ق الص ة والمراف اه المأمون ر للمي تخدام األس حية   واس ق الص ة والمراف اه المأمون ر للمي تخدام األس ن     ..واس ن وم وم

ى           ى          شأن تحسين فرص الحصول على التعليم للبنات والبنين عل شأن تحسين فرص الحصول على التعليم للبنات والبنين عل
ر المجموعات           ر المجموعات          السواء وآذلك تحسين سبل آسب المعيشة ألفق السواء وآذلك تحسين سبل آسب المعيشة ألفق

 ..السكانية أن يساهم أيضا  في بلوغ هذا الهدفالسكانية أن يساهم أيضًا في بلوغ هذا الهدف
 

طان أساسيان  طان أساسيان  والسالم واالستقرار في العراق هما شر  والسالم واالستقرار في العراق هما شر   
ذا الهدف         د ه وغ البل ذا الهدف        لضمان بل د ه وغ البل ين            ..لضمان بل ك، يتع ى ذل ين        وباإلضافة إل ك، يتع ى ذل وباإلضافة إل

ز    ان أن ترآ ونس ولبن ل ت الي مث دان ذات األداء الع ى البل ز   عل ان أن ترآ ونس ولبن ل ت الي مث دان ذات األداء الع ى البل عل
يض   ادة تخف يلة لزي والدة آوس ل ال ات قبي يض الوفي ى تخف يض  عل ادة تخف يلة لزي والدة آوس ل ال ات قبي يض الوفي ى تخف عل
ال دون سن الخامسة          ات األطف ال دون سن الخامسة         معدالت وفيات الرضع ووفي ات األطف     ..معدالت وفيات الرضع ووفي

ا   ى أن الوس ًا إل يالت أيض ير التحل ا  وتش ى أن الوس ا  إل يالت أيض ير التحل دالت  وتش يض مع دالت  ئل لتخف يض مع ئل لتخف
تويات     ى المس ى أدن ة إل ن الخامس ال دون س ات األطف تويات    وفي ى المس ى أدن ة إل ن الخامس ال دون س ات األطف وفي

ه        ..الممكنة موجودة بالفعل في المنطقة العربية   الممكنة موجودة بالفعل في المنطقة العربية    ا تمس إلي ه    ومم ا تمس إلي ومم
ادة    الم وزي ية والس دد اإلرادة السياس ذا الص ي ه ة ف ادة   الحاج الم وزي ية والس دد اإلرادة السياس ذا الص ي ه ة ف الحاج
دًا             ية، مع دعم منسق جي وارد للخدمات األساس دا             تخصيص الم ية، مع دعم منسق جي وارد للخدمات األساس تخصيص الم

انحي  ن الم دم م ل المق ادة التموي انحي وزي ن الم دم م ل المق ادة التموي ة  وزي دان العربي ن البل ة  ن م دان العربي ن البل ن م
ى السواء         ى السواء        والبلدان المتقدمة األخرى عل اني      ((والبلدان المتقدمة األخرى عل اني      انظر الرسم البي انظر الرسم البي

١٢١٢.(.( 
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   تخفيض معدالت وفيات األطفال دون سن الخامسة بمقدار الثلثين-١٢الرسم البياني 
  في المنطقة العربية٢٠١٥ و١٩٩٠                بين عامي 
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 ١٩٩٠ ٢٠١٥

االتجاه الحالي 

الهدف

 
 ).).٢٠٠٤٢٠٠٤نيويورك، اليونيسيف، نيويورك، اليونيسيف، ((، ، الطفولة المهددةالطفولة المهددة  ::٢٠٠٥٢٠٠٥وضع األطفال في العالم وضع األطفال في العالم ت اإلسكوا، استنادا  إلى بيانات اليونيسيف، ت اإلسكوا، استنادًا إلى بيانات اليونيسيف، تقديراتقديرا  ::المصدرالمصدر

 
 تحسين صحة األم :٥  الهدف -هاء

 
إن المعدالت             إن المعدالت           على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه، ف على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه، ف

د ة عن ة بالرعاي ات المتعلق ات والبيان ات األمه ة لوفي دالحالي ة عن ة بالرعاي ات المتعلق ات والبيان ات األمه ة لوفي   الحالي
حيح       ق الص ي الطري ت ف ة ليس ى أن المنطق ير إل والدة تش حيح      ال ق الص ي الطري ت ف ة ليس ى أن المنطق ير إل والدة تش ال

فالتخفيضات في معدالت   فالتخفيضات في معدالت       ..لبلوغ الغايات المتعلقة بصحة األم    لبلوغ الغايات المتعلقة بصحة األم    
وفيات األمهات تتم بشكل غير منتظم وبوتيرة أبطأ بكثير من           وفيات األمهات تتم بشكل غير منتظم وبوتيرة أبطأ بكثير من           

ة   ي المنطق ع ف ات الرض ي وفي ات ف ة  التخفيض ي المنطق ع ف ات الرض ي وفي ات ف ام     ..التخفيض ي ع ام وف ي ع وف
ات  ٢٠٠٢٢٠٠٢ دل وفي ان مع ات  ، آ دل وفي ان مع  ، آ

 من المواليد األحياء،   من المواليد األحياء،  ١٠٠١٠٠  ٠٠٠٠٠٠   وفاة لكل   وفاة لكل  ٣٧٧٣٧٧األمهات يبلغ   األمهات يبلغ   
اك اختالف       .  .  ))٤٤٤٤((١٩٩٠١٩٩٠ في عام     في عام    ٤٦٥٤٦٥مقابل  مقابل   اك اختالف       غير أنه آان هن غير أنه آان هن

ة  اطق الفرعي ين المن ر ب ة آبي اطق الفرعي ين المن ر ب ام     ..آبي ي ع ام وف ي ع دل ٢٠٠٠٢٠٠٠وف ان مع دل ، آ ان مع ، آ
غ         ي يبل اون الخليج س التع ة مجل ي منطق ات ف ات األمه غ        وفي ي يبل اون الخليج س التع ة مجل ي منطق ات ف ات األمه وفي

ل ٢٩٫٨٢٩٫٨ ل  مقاب رق  ١٦٥٫٥١٦٥٫٥ و و١٤٤٫٨١٤٤٫٨ مقاب ي المش ي منطقت رق   ف ي المش ي منطقت  ف
البلدان العربية نموا ، فقد    البلدان العربية نموًا، فقد    أما في أقل    أما في أقل        ..والمغرب، على التوالي  والمغرب، على التوالي  

  ١٠٠١٠٠  ٠٠٠٠٠٠ وفاة لكل   وفاة لكل  ٧١٦٫٧٧١٦٫٧آان معدل وفيات األمهات يبلغ     آان معدل وفيات األمهات يبلغ     
 ..))٤٥٤٥(())١٤١٤ و و١٣١٣انظر الرسمين البيانيين انظر الرسمين البيانيين ((من المواليد األحياء من المواليد األحياء 

                                                                    
، ، ٢٠٠٥٢٠٠٥وضـع األطفـال فـي العـالم         وضـع األطفـال فـي العـالم           اليونيسيف،      اليونيسيف،    ))٤٤٤٤((

تقرير تقرير اإلنمائي،  اإلنمائي،  وبرنامج األمم المتحدة    وبرنامج األمم المتحدة    ) ) ٢٠٠٤٢٠٠٤نيويورك، اليونيسيف،   نيويورك، اليونيسيف،   ((
 ..٢٠٠٤٢٠٠٤التنمية البشرية لعام التنمية البشرية لعام 

ــدة   ))٤٥٤٥(( ــدة، قاع ــاألمم المتح ــائية ب ــعبة اإلحص ــدة     الش ــدة، قاع ــاألمم المتح ــائية ب ــعبة اإلحص    الش
 بيانات مؤشرات األهداف اإلنمائية لأللفية، ويمكـن اإلطـالع عليهـا           بيانات مؤشرات األهداف اإلنمائية لأللفية، ويمكـن اإلطـالع عليهـا           

ــوان ــوانعلــى العن mi/unsd/org.un.icatorsmillenniumind://http /: : علــى العن
asp.mi_goals.. 
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االتجاه الحالي 

الهدف

 ٢٠١٥ و١٩٩٠  تخفيض معدالت وفيات األمهات بمقدار الثالثة أرباع، بين عامي -١٣الرسم البياني 
 في المنطقة العربية

ى بيانات مستقاة من قاعدة بيانات مؤشرات األهداف اإلنمائية لأللفية التابعة للشعبة اإلحصائية باألمم المتحدة،               ى بيانات مستقاة من قاعدة بيانات مؤشرات األهداف اإلنمائية لأللفية التابعة للشعبة اإلحصائية باألمم المتحدة،               تقديرات اإلسكوا، استنادا  إل   تقديرات اإلسكوا، استناداً إل     ::المصدرالمصدر
 ..asp.mi_goals/mi/sdun/org.un. millenniumindicators://http  ::ويمكن اإلطالع عليها على العنوان التاليويمكن اإلطالع عليها على العنوان التالي
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 الوالدات التي تتم تحت إشراف موظفين  -١
 صحيين مؤهلين

 
رة    ي الفت رة  ف ي الفت اء    ٢٠٠١٢٠٠١-١٩٩٥١٩٩٥ف بة النس اوز نس م تتج اء    ، ل بة النس اوز نس م تتج ، ل

وظفين    راف م ت إش الهن تح عن أطف ي وض ات الالت وظفين   العربي راف م ت إش الهن تح عن أطف ي وض ات الالت العربي
وخالل هذه الفترة، آان أآثر وخالل هذه الفترة، آان أآثر     .. في المائة   في المائة  ٦٧٦٧صحيين مؤهلين   صحيين مؤهلين   

ن  ن م س ٩٠٩٠م دان مجل ي بل والدات ف ن ال ة م ي المائ س  ف دان مجل ي بل والدات ف ن ال ة م ي المائ   ف
 

ؤهلين،        التعاون ال التعاون ال  ؤهلين،        خليجي يتم تحت إشراف موظفين صحيين م خليجي يتم تحت إشراف موظفين صحيين م
ن نصف    يًال ع د قل ا يزي اعدة إال لم ك المس وفر تل م تت ا ل ن نصف   بينم يال  ع د قل ا يزي اعدة إال لم ك المس وفر تل م تت ا ل بينم

واً    دان نم ل البل ي أق والدات ف وا    ال دان نم ل البل ي أق والدات ف رق       ..ال ي المش ي منطقت رق   وف ي المش ي منطقت وف
راف        ت إش ت تح ي تم والدات الت بة ال ت نس رب، آان راف       والمغ ت إش ت تح ي تم والدات الت بة ال ت نس رب، آان والمغ

غ  ؤهلين تبل حيين م وظفين ص غ م ؤهلين تبل حيين م وظفين ص ة، ٧١٫٧٧١٫٧ و و٦٧٫١٦٧٫١م ي المائ ة،  ف ي المائ  ف
 ..))٤٦٤٦(())١٥١٥ر الرسم البياني ر الرسم البياني انظانظ((على التوالي على التوالي 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 ..  المرجع نفسه  المرجع نفسه))٤٦٤٦((
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بلدان المشرق  بلدان المغرب   بلدان مجلس التعاون
 الخليجي

 أقل البلدان
 العربية نمواً

١٩٩٥ ٢٠٠٠

 ٢٠٠٠ و١٩٩٥ من المواليد األحياء، ٠٠٠١٠٠ معدالت وفيات األمهات لكل-١٤الرسم البياني 

: : مؤشرات األهداف اإلنمائية لأللفية، ويمكـن اإلطـالع عليهـا علـى العنـوان التـالي               مؤشرات األهداف اإلنمائية لأللفية، ويمكـن اإلطـالع عليهـا علـى العنـوان التـالي               الشعبة اإلحصائية باألمم المتحدة، قاعدة بيانات       الشعبة اإلحصائية باألمم المتحدة، قاعدة بيانات       : : المصدرالمصدر
asp.mi_goals/mi/unsd/org.un.millenniumindicators://http.. 

 للوالدات التي تمت تحت إشراف موظفين صحيين مؤهلين،  النسبة المئوية -١٥الرسم البياني 
٢٠٠١-١٩٩٥

  

٠

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

بلدان المشرق بلدان المغرب  بلدان مجلس التعاون
 الخليجي

 أقل البلدان
 العربية نمواً

ية
ئو
لم
ة ا
سب
الن
ب

: : تـالي تـالي الشعبة اإلحصائية باألمم المتحدة، قاعدة بيانات مؤشرات األهداف اإلنمائية لأللفية، ويمكـن اإلطـالع عليهـا علـى العنـوان ال                    الشعبة اإلحصائية باألمم المتحدة، قاعدة بيانات مؤشرات األهداف اإلنمائية لأللفية، ويمكـن اإلطـالع عليهـا علـى العنـوان ال                      ::المصدرالمصدر
asp.mi_goals/mi/unsd/org.un.millenniumindicators://http.. 
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  :صحة األم في المناطق المنكوبة بالنزاعات  -٢
 العراق وفلسطين والصومال والسودان    

 
رغم عدم وجود بيانات نهائية عن اتجاهات وفيات  

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

وفي فلسطين،   .وعدم توفر خدمات وإمدادات جيدة النوعية
 في ٢تشير البيانات المتاحة إلى حدوث زيادة سنوية قدرها 

وقد .  ٢٠٠١ و١٩٩٩المائة في معدل الوفيات بين عامي 
تدهورت نوعية الخدمات الصحية إذ انخفضت نسبة 

فين صحيين مؤهلين من الوالدات التي تتم تحت إشراف موظ
وبين .  ٢٠٠٣ في عام ٦٧ إلى ٢٠٠٢ في المائة في عام ٩٨

 آادت الوالدات التي تتم في المنزل ٢٠٠٢ و٢٠٠١عامي 
 .)٤٧( في المائة١٤تتضاعف حتى بلغت 

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

اة لكل   ٣٧٠٣٧٠األمهات في العراق ثالث مرات فبلغت    األمهات في العراق ثالث مرات فبلغت     اة لكل    وف   ٠٠٠٠٠٠ وف
ة من      ٧٠٧٠وآان ما يناهز    وآان ما يناهز        ..مواليد األحياء مواليد األحياء  من ال   من ال  ١٠٠١٠٠ ة من       في المائ  في المائ

ا يعرضهن لخطر   دم، مم ر ال ن فق انين م ل يع اء الحوام ا يعرضهن لخطر  النس دم، مم ر ال ن فق انين م ل يع اء الحوام النس
تالل  اة واالع تالل الوف اة واالع االت        ..الوف ت وآ ك، أعرب ى ذل الوة عل االت    وع ت وآ ك، أعرب ى ذل الوة عل وع

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

د          مستويات اإل مستويات اإل  ة التولي والدة ورعاي د          جهاد وقلة العناية السابقة لل ة التولي والدة ورعاي جهاد وقلة العناية السابقة لل
 ..))٤٨٤٨((في الحاالت الطارئةفي الحاالت الطارئة

 
ة السودانية،         ة السودانية،       وفي المناطق الخاضعة لسيطرة الحكوم وفي المناطق الخاضعة لسيطرة الحكوم

ن  ر م تم أآث ن ي ر م تم أآث راف ٤٠٤٠ي ت إش والدات تح ن ال ة م ي المائ راف  ف ت إش والدات تح ن ال ة م ي المائ  ف
ل    ين مقاب ر طبي وظفين غي ل   م ين مقاب ر طبي وظفين غي اطق   ٦٠٦٠م ي المن ة ف ي المائ اطق    ف ي المن ة ف ي المائ  ف

ودان    عب الس ر ش ة تحري يطرة حرآ عة لس ودان   الخاض عب الس ر ش ة تحري يطرة حرآ عة لس ي وو    ..الخاض ي ف ف
ات األمهات          ات األمهات         المناطق األولى، يبلغ معدل وفي   ٠٠٠٠٠٠ لكل     لكل    ٥٩٠٥٩٠المناطق األولى، يبلغ معدل وفي

ل  ١٠٠١٠٠ اء مقاب د األحي ن الموالي ل   م اء مقاب د األحي ن الموالي ة ٨٦٥٨٦٥ م اطق الثاني ي المن ة  ف اطق الثاني ي المن     .. ف
دات في                ى تعقي والدة إل ابقة لل ة الس ة العناي دات في               ويمكن أن تؤدي قل ى تعقي والدة إل ابقة لل ة الس ة العناي ويمكن أن تؤدي قل
ل         تالل طوي اة أو اع ى الوف ؤدي إل د ت ي ق والدة الت ة ال ل        عملي تالل طوي اة أو اع ى الوف ؤدي إل د ت ي ق والدة الت ة ال عملي

د داألم اوز     ..األم ال، ال تتج بيل المث ى س اوز وعل ال، ال تتج بيل المث ى س اء وعل بة النس اء نس بة النس نس
زاز    د الك نات ض زاز   المحص د الك نات ض بة     ٣٨٣٨المحص ين أن نس ي ح ة ف ي المائ بة      ف ين أن نس ي ح ة ف ي المائ  ف

ي  ذة ف والدة آخ ل ال وص قب ن فح رى له ي تج اء الالت ي النس ذة ف والدة آخ ل ال وص قب ن فح رى له ي تج اء الالت النس
 ..))٤٩٤٩((االنخفاضاالنخفاض

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

ى           ١٠٠١٠٠  ٠٠٠٠٠٠ لكل     لكل    ١١  ١٠٠١٠٠بـ  بـ   اء، وهو أعل د األحي ى            من الموالي اء، وهو أعل د األحي  من الموالي
الم  ي الع دل ف الم مع ي الع دل ف ات      ..مع ية لوفي باب الرئيس ن األس ات  وم ية لوفي باب الرئيس ن األس ات وم ات األمه األمه

اب        ره وااللته اض أو عس ول المخ والدة وط د ال ف بع اب       النزي ره وااللته اض أو عس ول المخ والدة وط د ال ف بع النزي
اج اجواإلرج اء      ..واإلرج دها وأثن والدة وبع ل ال ة قب ة الرعاي ؤدي قل اء  وت دها وأثن والدة وبع ل ال ة قب ة الرعاي ؤدي قل وت

                                           
  الشعبة اإلحصائية باألمم المتحـدة، قاعـدة بيانـات             الشعبة اإلحصائية باألمم المتحـدة، قاعـدة بيانـات           ))٤٧٤٧((

: : يمكن اإلطالع عليها في العنوان    يمكن اإلطالع عليها في العنوان    .  .  مؤشرات األهداف اإلنمائية لأللفية   مؤشرات األهداف اإلنمائية لأللفية   
asp.mi_goals/mi/unsd/org.un.millenniumindicators://http.. 

 ..  قواعد بيانات صندوق األمم المتحدة للسكان  قواعد بيانات صندوق األمم المتحدة للسكان))٤٨٤٨((

 ..  المرجع نفسه  المرجع نفسه))٤٩٤٩((

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

 
 التحديات أمام تحسين صحة األم  -٣

 في المنطقة العربية
 

ًا             ًا وثيق ات األمهات ارتباط ا            يرتبط ارتفاع معدالت وفي ا  وثيق ات األمهات ارتباط يرتبط ارتفاع معدالت وفي
ى موظفين            ى موظفين           بنوعية الرعاية لدى الوالدة، وإمكانية الوصول إل بنوعية الرعاية لدى الوالدة، وإمكانية الوصول إل
ب        ت المناس ي الوق ة ف م إحال ود نظ ؤهلين، ووج حيين م ب       ص ت المناس ي الوق ة ف م إحال ود نظ ؤهلين، ووج حيين م ص
ة              ة             ورعاية توليد فعالة في حاالت الطوارئ، فضًال عن إمكاني ورعاية توليد فعالة في حاالت الطوارئ، فضال  عن إمكاني

ي         ي        الوصول إلى خدمات تنظيم األسرة وخدمات الصحة الجنس ة ة الوصول إلى خدمات تنظيم األسرة وخدمات الصحة الجنس
زواج          . . واإلنجابيةواإلنجابية اة ال رأة للوف ي تعرض الم زواج        ومن العوامل الت اة ال رأة للوف ي تعرض الم ومن العوامل الت

ل       رر الحم ة وتك ن المراهق ي س ل ف ر والحم ل      المبك رر الحم ة وتك ن المراهق ي س ل ف ر والحم ل     ..المبك ل ويمث ويمث
ة       ص المناع روس نق ة في راض، وخاص ار األم ة      انتش ص المناع روس نق ة في راض، وخاص ار األم انتش

رية ريةالبش تراتيجيات  //البش ديًا الس ل، تح ا والس دز والمالري تراتيجيات  اإلي ديا  الس ل، تح ا والس دز والمالري اإلي
ات   ات األمه يض وفي ات  تخف ات األمه يض وفي ة        ..تخف فة خاص ق بص ر القل ا يثي ة    ومم فة خاص ق بص ر القل ا يثي ومم

دز في    //صابات بفيروس نقص المناعة البشرية       صابات بفيروس نقص المناعة البشرية       ازدياد اإل ازدياد اإل  دز في    اإلي اإلي
جيبوتي والسودان والصومال حيث يساهم عدم وجود روابط          جيبوتي والسودان والصومال حيث يساهم عدم وجود روابط          
روس نقص   ة في رامج مكافح ة وب ين الصحة اإلنجابي ة ب روس نقص  آافي ة في رامج مكافح ة وب ين الصحة اإلنجابي ة ب آافي

 ..اإليدز في ارتفاع مستويات وفيات األمهاتاإليدز في ارتفاع مستويات وفيات األمهات//المناعة البشريةالمناعة البشرية
 
 تنظيم األسرةتنظيم األسرة ))أأ((
 

يم ا     اليب تنظ تخدام أس ي اس اوت ف اك تف يم ا   هن اليب تنظ تخدام أس ي اس اوت ف اك تف رة هن رة ألس  ألس
ويعتمد هذا التفاوت أيضا     ويعتمد هذا التفاوت أيضًا    .  .  بين مختلف بلدان المنطقة العربية    بين مختلف بلدان المنطقة العربية    

ادية    ة واالقتص ة واالجتماعي رائح اإلداري ى الش ادية   عل ة واالقتص ة واالجتماعي رائح اإلداري ى الش  عل
اليب تنظيم األسرة في                  ..لكل بلد لكل بلد  ل، يختلف انتشار أس اليب تنظيم األسرة في              وبالمث ل، يختلف انتشار أس وبالمث

دث     ير أح يم؛ وتش تويات التعل ب مس ة حس ة العربي دث    المنطق ير أح يم؛ وتش تويات التعل ب مس ة حس ة العربي المنطق
ى أن  ام إل ى أن األرق ام إل اء األ٤٠٤٠األرق ة من النس ي المائ اء األ ف ة من النس ي المائ تخدمن  ف ات يس تخدمن مي ات يس مي

تخدم      ين يس ي ح رة، ف يم األس كال تنظ ن أش كًال م تخدم     ش ين يس ي ح رة، ف يم األس كال تنظ ن أش كال  م ي ٦١٦١ش ي  ف  ف
ى    ًا أو أعل ًا ثانوي ين تعليم ي تلق اء الالت ن النس ة م ى   المائ ا  أو أعل ا  ثانوي ين تعليم ي تلق اء الالت ن النس ة م  المائ

رة من المجتمعات              ..أساليب تنظيم األسرة  أساليب تنظيم األسرة   رة من المجتمعات          وال تزال نسبة آبي وال تزال نسبة آبي
واع        أن أن ة بش ى المعرف ر إل ة، تفتق يما الريفي ة، ال س واع       العربي أن أن ة بش ى المعرف ر إل ة، تفتق يما الريفي ة، ال س العربي

ا  رة وفعاليته يم األس اليب تنظ ا أس رة وفعاليته يم األس اليب تنظ الي، .  .  أس الي، وبالت  وبالت
ال تستطيع نسبة مهمة من المجتمعات العربية تلبية احتياجاتها   ال تستطيع نسبة مهمة من المجتمعات العربية تلبية احتياجاتها   

رة   يم األس دمات تنظ ن خ رة  م يم األس دمات تنظ ن خ اء       ..م بة النس ؤخرًا أن نس ين م اء   وتب بة النس ؤخرا  أن نس ين م وتب
غ           غ          الالتي لم تلب احتياجاتهن في هذا المجال تبل ة   ٤٠٤٠الالتي لم تلب احتياجاتهن في هذا المجال تبل ة    في المائ  في المائ

ان، و ي ُعم ان، وف ي ع م يمن، و ٣٥٣٥ف ي ال ة ف ي المائ يمن، و  ف ي ال ة ف ي المائ ي  ٢٥٢٥ ف ة ف ي المائ ي   ف ة ف ي المائ  ف
طين، و طين، وفلس ي  ١٨١٨فلس ة ف ي المائ ي   ف ة ف ي المائ ي   ١١١١ األردن، و األردن، و ف ة ف ي المائ ي    ف ة ف ي المائ  ف

وال تزال مشارآة الرجل في تنظيم األسرة هامشية              وال تزال مشارآة الرجل في تنظيم األسرة هامشية                . . مصرمصر
رًا من مزودي الخدمات                   ه أن آثي را  من مزودي الخدمات                  بينما يالحظ في الوقت ذات ه أن آثي بينما يالحظ في الوقت ذات
وا    اءة وليس هم الكف ية تنقص وا   األساس اءة وليس هم الكف ية تنقص  األساس
ذي                وفير الخدمات، ال وق اإلنسان في ت ذي               مطلعين على نهج حق وفير الخدمات، ال وق اإلنسان في ت مطلعين على نهج حق

 ..))٥٠٥٠((يشرك المرأة والرجل معا  في تنظيم األسرةيشرك المرأة والرجل معًا في تنظيم األسرة
 حمل المراهقاتحمل المراهقات ))بب((
 

                                           
 ..  المرجع نفسه  المرجع نفسه))٥٠٥٠((
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ات،        ذ الثمانين راهقين من وبة الم اض خص م انخف ات،      رغ ذ الثمانين راهقين من وبة الم اض خص م انخف رغ
حة،    ة الص ية لسياس ات الرئيس ن االهتمام زال م ا ال ت حة،   فإنه ة الص ية لسياس ات الرئيس ن االهتمام زال م ا ال ت  فإنه

دان        ين البل رة ب دان       مع وجود اختالفات آبي ين البل رة ب تقاة من        ..مع وجود اختالفات آبي ة المس تقاة من    واألدل ة المس واألدل
ف     يمن تص ودان وال ورية والس ة الس ة العربي ف    الجمهوري يمن تص ودان وال ورية والس ة الس ة العربي الجمهوري

ات    بالتفصيل الضغوط االجتماعية الثقافية     بالتفصيل الضغوط االجتماعية الثقافية      ات    التي تكافئ المراهق التي تكافئ المراهق
رة دير األس ران وتق ول األق ل بقب رةالحوام دير األس ران وتق ول األق ل بقب روع   . . الحوام ًا لمش روع ووفق ا  لمش ووفق

ي     ائية الت ات االستقص ل والدراس اء الطف ة إلنم دول العربي ي    ال ائية الت ات االستقص ل والدراس اء الطف ة إلنم دول العربي ال
رة               اون الخليجي خالل الفت دان مجلس التع رة              أجرتها بل اون الخليجي خالل الفت دان مجلس التع -١٩٩٠١٩٩٠أجرتها بل

ة      ١٩٩٨١٩٩٨ ن الفئ اء م بة للنس وبة بالنس دالت الخص ت مع ة      ، آان ن الفئ اء م بة للنس وبة بالنس دالت الخص ت مع ، آان
ة  ة العمري ين ١٩١٩-١٥١٥العمري راوح ب ين  تت راوح ب ل   ١٨١٨ تت ل لك ونس ١١  ٠٠٠٠٠٠لك ي ت ونس  ف ي ت  ف

ة فرص الحصول            .. في اليمن   في اليمن  ١١  ٠٠٠٠٠٠ لكل    لكل   ١٠٣١٠٣وو ة فرص الحصول        ونظرًا لقل ونظرا  لقل
ة،      حة اإلنجابي ة بالص دمات الخاص ات والخ ى المعلوم ة،     عل حة اإلنجابي ة بالص دمات الخاص ات والخ ى المعلوم عل
ى       ى      تعرض النساء صحتهن للخطر نتيجة الحمل المتكرر عل تعرض النساء صحتهن للخطر نتيجة الحمل المتكرر عل

ن         ..فترات متقاربة في سن مبكر      فترات متقاربة في سن مبكر       ن     وتكون النساء الالتي يحمل وتكون النساء الالتي يحمل
وال     //في سن مبكر عرضة لالعتالل      في سن مبكر عرضة لالعتالل       دى ال اة ل وال     الوف دى ال اة ل دها    الوف دها    دة أو بع دة أو بع

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

 ..))٥١٥١((وفقر الدم في آثير من األحيانوفقر الدم في آثير من األحيان
 
 ختان اإلناثختان اإلناث ))جج((
 

رأة            رأة          من العوامل األخرى التي تعرض أيضًا صحة الم من العوامل األخرى التي تعرض أيضا  صحة الم
اث  ان اإلن ة خت ر ممارس اث للخط ان اإلن ة خت ر ممارس ات  .  .  ))٥٢٥٢((للخط م عملي وم بمعظ ات  إذ يق م عملي وم بمعظ إذ يق

أي قابالت ونساء مسنات  أي قابالت ونساء مسنات  ختان اإلناث موظفون غير طبيون،      ختان اإلناث موظفون غير طبيون،      
د من خطر                  ا يزي ة مم ر معقم وط غي د من خطر                 يستخدمن شفرات أو خي ا يزي ة مم ر معقم وط غي يستخدمن شفرات أو خي
ا      الج له وفر ع أمراض ال يت ابة ب ا     اإلص الج له وفر ع أمراض ال يت ابة ب  اإلص

وإن الجهود التي تبذلها بعض البلدان للقضاء على هذه         وإن الجهود التي تبذلها بعض البلدان للقضاء على هذه         .  .  عادةعادة
اث    ان اإلن ع خت وانين تمن دار ق الل إص ن خ ة، م اث   الممارس ان اإلن ع خت وانين تمن دار ق الل إص ن خ ة، م الممارس

، آما  ، آما  وتفرض غرامات مالية أو عقوبة السجن على المخالفين       وتفرض غرامات مالية أو عقوبة السجن على المخالفين       
اب   ي غي ة ف ر آافي وتي ومصر، تظل غي ي جيب ال ف و الح اب  ه ي غي ة ف ر آافي وتي ومصر، تظل غي ي جيب ال ف و الح ه

 ..إنفاذ القوانينإنفاذ القوانين
 

 مكافحة فيروس نقص المناعة :٦  الهدف -واو
 اإليدز والمالريا وغيرهما/        البشرية

    من األمراض
 

 اإليدز/فيروس نقص المناعة البشرية  -١
 

امي   ين ع امي ب ين ع االت  ٢٠٠٣٢٠٠٣ و و١٩٩٠١٩٩٠ب دد ح ع ع االت  ، ارتف دد ح ع ع ، ارتف
ا بنحو        اإلصابة باإليد اإلصابة باإليد  غ عنه ا بنحو        ز المبل غ عنه ى     ٤٢٤٢ز المبل ة ليصل إل ى      في المائ ة ليصل إل  في المائ

ك الحاالت في            .  .  ))٥٣٥٣(( حالة  حالة ١٣١٣  ٨٦٥٨٦٥ ك الحاالت في            وآان أزيد من نصف تل وآان أزيد من نصف تل
                                           

 ..  المرجع نفسه  المرجع نفسه))٥١٥١((

ان، حالة سـكان العـالم،      ان، حالة سـكان العـالم،        صندوق األمم المتحدة للسك       صندوق األمم المتحدة للسك     ))٥٢٥٢((
 ).).٢٠٠٠٢٠٠٠نيويورك، صندوق األمم المتحدة للسكان، نيويورك، صندوق األمم المتحدة للسكان، ((

  أظهرت تقديرات مشتركة بين برنامج األمم المتحـدة            أظهرت تقديرات مشتركة بين برنامج األمم المتحـدة          ))٥٣٥٣((
  ٩٢٩٢  ٠٠٠٠٠٠المعني باإليدز ومنظمة الصحة العالمية نشرت مـؤخرا  أن          المعني باإليدز ومنظمة الصحة العالمية نشرت مـؤخراً أن          

شخص في الشرق األوسط وشمال أفريقيا أصـيبو بـالفيروس عـام            شخص في الشرق األوسط وشمال أفريقيا أصـيبو بـالفيروس عـام            
شخاص الذين يعانون من اإليدز فـي    شخاص الذين يعانون من اإليدز فـي    ، وبذلك يصبح مجموع األ    ، وبذلك يصبح مجموع األ    ٢٠٠٤٢٠٠٤

ة                    وًا حيث آانت نسبة السكان من الفئ ة نم دان العربي ة                   أقل البل وا  حيث آانت نسبة السكان من الفئ ة نم دان العربي أقل البل
ة   ١١ الذين ثبتت إصابتهم تزيد على        الذين ثبتت إصابتهم تزيد على       ٤٥٤٥-١٥١٥العمرية  العمرية   ة    في المائ     .. في المائ

كان        ين الس دودًا ب ارًا مح ي انتش بة تعن ذه النس ع أن ه كان       وم ين الس دودا  ب ارا  مح ي انتش بة تعن ذه النس ع أن ه وم
ام يسير نحو               الال اه الع إن االتج اطق أخرى، ف ام يسير نحو               بالغين، قياسًا بمن اه الع إن االتج اطق أخرى، ف بالغين، قياسا  بمن

ذه   ي ه اء ف ار الوب تمرار انتش ابات واس دد اإلص اد ع ذه  ازدي ي ه اء ف ار الوب تمرار انتش ابات واس دد اإلص اد ع ازدي
 ..))٥٤٥٤((المنطقةالمنطقة

 
ا            ا          وتوجد حاالت وبائية مختلفة بين البلدان وداخلها، بم وتوجد حاالت وبائية مختلفة بين البلدان وداخلها، بم

ام في طور االنتشار                اء ع ام في طور االنتشار               في ذلك البلدان التي يكون فيها وب اء ع     ..في ذلك البلدان التي يكون فيها وب
ر الفع      ر الفع     وربما تؤدي المراقبة غي ى حجب تفشي المرض          وربما تؤدي المراقبة غي ة إل ى حجب تفشي المرض          ال ة إل ال

ات الرئيسية              ين الفئ ات الرئيسية             بين مجموعات سكانية ضعيفة محددة وب ين الفئ بين مجموعات سكانية ضعيفة محددة وب
ن المخدرات تخدمي حق ن المخدراتالمعرضة للخطر، آمس تخدمي حق ين   . . المعرضة للخطر، آمس ي ح ين وف ي ح وف

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

اع ي االرتف ذ ف اعآخ ي االرتف ذ ف زال ا    ..آخ زال اوال ي دم وال ي ات ال وث ومنتج دم المل دم ل ات ال وث ومنتج دم المل ل
دان           ل من البل روس في عدد قلي ل الفي ل خطر نق ة تمث دان          الملوث ل من البل روس في عدد قلي ل الفي ل خطر نق ة تمث .  .  الملوث

د من              د من             أما انتقال الفيروس من األم إلى الطفل، فيحتاج إلى مزي أما انتقال الفيروس من األم إلى الطفل، فيحتاج إلى مزي
 ..األدلة لتحديد اتجاههاألدلة لتحديد اتجاهه

 
 ازدياد عدم المناعة ضد اإليدزازدياد عدم المناعة ضد اإليدز ))أأ((
 

ي    ؤدي ف ي ي ة الت ة المفرغ ين آسر الحلق زال يتع ي  ال ي ؤدي ف ي ي ة الت ة المفرغ ين آسر الحلق زال يتع ال ي
ص المعلو ا نق ص المعلوإطاره ا نق دم   إطاره ى ع اء إل وعي بالوب ة ال ات وقل دم   م ى ع اء إل وعي بالوب ة ال ات وقل م

ين العوامل          ..االستعجال في اتخاذ اإلجراءات الالزمة    االستعجال في اتخاذ اإلجراءات الالزمة     ين العوامل      ومن ب ومن ب
الرئيسية التي تفسر قلة توفر معلومات موثوق بها عدم فعالية          الرئيسية التي تفسر قلة توفر معلومات موثوق بها عدم فعالية          
ة    ز، وقل الغ، والوصمة والتميي ة والرصد واإلب م المراقب ة   نظ ز، وقل الغ، والوصمة والتميي ة والرصد واإلب م المراقب نظ
ة     نقص المناع ة ب ار المرتبط أن األخط ة بش ة    المعرف نقص المناع ة ب ار المرتبط أن األخط ة بش المعرف

 ..حددات ضعف المناعةحددات ضعف المناعةاإليدز وماإليدز وم//البشريةالبشرية
 

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

كان  كان الس ار ((الس ار انظر اإلط ق  ).  ).  ٥٥انظر اإلط د القل ك، يتزاي ى ذل ق  وإضافة إل د القل ك، يتزاي ى ذل وإضافة إل
ات    ب النزاع كان وعواق ل الس ر تنق ات   إزاء أث ب النزاع كان وعواق ل الس ر تنق وفر  .  .  إزاء أث دما تت وفر  وعن دما تت وعن

ة ال  ددة قليل ات مح ن مجموع ات ع ة ال بيان ددة قليل ات مح ن مجموع ات ع اك بيان ة، هن اك مناع ة، هن  مناع
ما يدل على ممارسات محفوفة بالمخاطر، آما هو الحال مثال        ما يدل على ممارسات محفوفة بالمخاطر، آما هو الحال مثًال       

ومن العوامل األخرى وراء    ومن العوامل األخرى وراء    .  .  بالنسبة للعمل في مجال الجنس    بالنسبة للعمل في مجال الجنس    
وارق        ة والف وارق       ازدياد عدم المناعة األمي ة والف ة االقتصادية      ازدياد عدم المناعة األمي ة االقتصادية    االجتماعي االجتماعي

ة      دمات المتعلق ات والخ ى المعلوم ول عل رص الحص ة ف ة     وقل دمات المتعلق ات والخ ى المعلوم ول عل رص الحص ة ف وقل
 ..اإليدزاإليدز// البشرية البشريةبالوقاية من فيروس نقص المناعةبالوقاية من فيروس نقص المناعة

 اإليدزاإليدز//سبل احتواء فيروس نقص المناعة البشريةسبل احتواء فيروس نقص المناعة البشرية ))بب((
 

رية،    ة البش ص المناع روس نق اء في ى وب رية،  ردًا عل ة البش ص المناع روس نق اء في ى وب ردا  عل
ي تخصيص   ة ف ادة ملموس رة زي نوات األخي ي الس ي تخصيص  حصلت ف ة ف ادة ملموس رة زي نوات األخي ي الس حصلت ف
دعم         ة وال دعم        الموارد الوطنية والدولية ألغراض الوقاية والرعاي ة وال     ..الموارد الوطنية والدولية ألغراض الوقاية والرعاي

حة  اع الص ذلها قط ي يب ود الت ى الجه افة إل حة وباإلض اع الص ذلها قط ي يب ود الت ى الجه افة إل ًا، وباإلض ا ، حالي حالي
                                                                                  

غير أن هذه التقديرات تشمل إيـران وتسـتثني         غير أن هذه التقديرات تشمل إيـران وتسـتثني         .  .  ٥٤٠٥٤٠  ٠٠٠٠٠٠المنطقة  المنطقة  
 UNAIDS and WHO, AIDS: : انظـر انظـر .  .  جزر القمـر وموريتانيـا  جزر القمـر وموريتانيـا  

December 2004, (Geneva, UNAIDS/WHO, 2004).. 

 ..  المرجع نفسه  المرجع نفسه))٥٤٥٤((
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ات     اهمة قطاع مل مس راآات لتش يع ش ري توس ات    يج اهمة قطاع مل مس راآات لتش يع ش ري توس  يج
 

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

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

ـ  ـ ب ي ال٥٥ب ي ال ف انون      ف ي آ اجين ف خاص المحت ن األش ط م ة فق انون     مائ ي آ اجين ف خاص المحت ن األش ط م ة فق مائ
 ..))٥٥٥٥((٢٠٠٤٢٠٠٤ديسمبر ديسمبر //األولاألول

 

                                           
))٥٥٥٥((    WHO, “Anti-retroviral therapy coverage in 

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

 المتحدة للسكان والرامية إلى الوقاية  مبادرة الشركاء الشباب في العالم المدعومة من صندوق األمم -٥اإلطار 
 مصر ولبنان: اإليدز/من فيروس نقص المناعة البشرية

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

وقد أطلقت مبادرة   . الشباب الذين يعانون من نقص الخدماتاإليدز بين الشباب، وخصوصا /المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية
وهذه   . بلدا ٢٧ وهي تشمل ٢٠٠٣سبتمبر /الشركاء الشباب في العالم، التي يدعمها صندوق األمم المتحدة للسكان، في أيلول

اإليدز بين الشباب، الذين /شريةالمبادرة تعزز كفاءة وفعالية واستمرارية المبادرات الرامية إلى مكافحة فيروس نقص المناعة الب
 :يمثلون أكثر من نصف جميع حاالت اإلصابة في العالم، من خالل ما يلي

 
 تسخير حماس الشباب وقدرتهم على اإلبداع والتكيف لمعالجة القضايا التي تؤثر على حياتهم؛تسخير حماس الشباب وقدرتهم على اإلبداع والتكيف لمعالجة القضايا التي تؤثر على حياتهم؛ ))أأ(( 

 ير وتنفيذ استراتيجيات وأنشطة؛ير وتنفيذ استراتيجيات وأنشطة؛تمكين الشباب من تحديد القضايا الرئيسية بالنسبة إليهم، فضال  عن تطوتمكين الشباب من تحديد القضايا الرئيسية بالنسبة إليهم، فضالً عن تطو ))بب(( 

توفير منبر للشراكة بين الشباب والكبار يعملون في إطاره معا  لضمان أن يكون الشباب في صميم التـدابير الوطنيـة                    توفير منبر للشراكة بين الشباب والكبار يعملون في إطاره معاً لضمان أن يكون الشباب في صميم التـدابير الوطنيـة                     ))جج(( 
 اإليدز؛اإليدز؛//لمواجهة فيروس نقص المناعة البشريةلمواجهة فيروس نقص المناعة البشرية

كومية والمانحون ووسـائل اإلعـالم      كومية والمانحون ووسـائل اإلعـالم      تعبئة أصحاب المصلحة المحليين والوطنيين، أي الحكومات والمنظمات غير الح         تعبئة أصحاب المصلحة المحليين والوطنيين، أي الحكومات والمنظمات غير الح          ))دد(( 
 ..اإليدزاإليدز//والمنظمات الدينية والقطاع الخاص، من أجل اتخاذ تدابير لمنع انتشار فيروس نقص المناعة البشريةوالمنظمات الدينية والقطاع الخاص، من أجل اتخاذ تدابير لمنع انتشار فيروس نقص المناعة البشرية

 
وهي تستهدف   . سنة٢٧ و١٥ شابا  تتراوح أعمارهم بين ٣٨وقد أنشأ مبادرة الشركاء الشباب في العالم مجموعة من  

 .مستويين المحلي والوطني الذين يشتركون في رسم السياسات ووضع البرامج وتوفير التمويلصانعي القرارات على ال
 
 فريق مصرفريق مصر ))أأ((
 

تركز خطة عمل مبادرة الشركاء الشباب في العالم في مصر على الدعوة إلى إنشاء ما يسمى بنوادي مكافحة اإليـدز، قـد                      تركز خطة عمل مبادرة الشركاء الشباب في العالم في مصر على الدعوة إلى إنشاء ما يسمى بنوادي مكافحة اإليـدز، قـد                       
    ..وقد أنشئ نموذج لها في اإلسكندرية     وقد أنشئ نموذج لها في اإلسكندرية         ..متعلقة بالوقاية من اإليدز للطالب    متعلقة بالوقاية من اإليدز للطالب    تكون مثال ، جمعيات مدرسية تقدم المعلومات والخدمات ال       تكون مثالً، جمعيات مدرسية تقدم المعلومات والخدمات ال       

وتدعو فرق الشركاء الشباب في العالم إلى توسيع هذا النموذج الناجح ليشمل المدارس الثانوية في مدينة المنصورة الواقعة شـمال                    وتدعو فرق الشركاء الشباب في العالم إلى توسيع هذا النموذج الناجح ليشمل المدارس الثانوية في مدينة المنصورة الواقعة شـمال                    
وعلى سبيل المثال، استضافت كنيسة القديس    وعلى سبيل المثال، استضافت كنيسة القديس        .. محلية  محلية وقد تعاون الفريق الوطني مع منظمات دينية ومنظمات غير حكومية         وقد تعاون الفريق الوطني مع منظمات دينية ومنظمات غير حكومية             ..القاهرةالقاهرة

ماركوس األرثوذكسية في تلخا الفريق المصري  أثناء أحد االجتماعات األسبوعية التي ينظمها للشباب لمناقشة القضـايا الروحيـة                   ماركوس األرثوذكسية في تلخا الفريق المصري  أثناء أحد االجتماعات األسبوعية التي ينظمها للشباب لمناقشة القضـايا الروحيـة                   
اإليدز وإقامة شبكة متناميـة مـع       اإليدز وإقامة شبكة متناميـة مـع       ووفر هذا االجتماع منبرا  لتبديد التصورات الخاطئة الشائعة المتعلقة ب         ووفر هذا االجتماع منبراً لتبديد التصورات الخاطئة الشائعة المتعلقة ب           . . واالجتماعية التي تهمهم  واالجتماعية التي تهمهم  

 ..أصحاب المصلحة المحليين والوطنيينأصحاب المصلحة المحليين والوطنيين
 
 فريق لبنانفريق لبنان ))بب((
 

 لتحديـد    لتحديـد   ٢٠٠٤٢٠٠٤اإليدز تقييما  لالحتياجات القطرية في عـام        اإليدز تقييماً لالحتياجات القطرية في عـام        //أجرى خبير استشاري في شؤون فيروس نقص المناعة البشرية        أجرى خبير استشاري في شؤون فيروس نقص المناعة البشرية         
رئيسية والممارسات الجنسية واستخدام العازالت الذكريـة       رئيسية والممارسات الجنسية واستخدام العازالت الذكريـة       يشمل االنتشار وأساليب االنتقال ال    يشمل االنتشار وأساليب االنتقال ال    ((وضع اإليدز فيما يتعلق بفئة الشباب،       وضع اإليدز فيما يتعلق بفئة الشباب،       

، وتحديد الحمالت الشبابية القائمة لمكافحة اإليدز، مع التركيز بصفة خاصة على النقص فـي فـرص                 ، وتحديد الحمالت الشبابية القائمة لمكافحة اإليدز، مع التركيز بصفة خاصة على النقص فـي فـرص                 ))والمجموعات القليلة المناعة  والمجموعات القليلة المناعة  
راكات الشـباب اللبنانيـة فـي       راكات الشـباب اللبنانيـة فـي       وساعدت ش وساعدت ش     ..الحصول على المعلومات والخدمات، والسياسة الراهنة المتبعة وبيئة التمويل في البلد          الحصول على المعلومات والخدمات، والسياسة الراهنة المتبعة وبيئة التمويل في البلد          

 دوالر إلنشـاء مراكـز تفـو ق فـي           دوالر إلنشـاء مراكـز تفـوق فـي          ٢٠٢٠  ٠٠٠٠٠٠ إلـى     إلـى    ١٠١٠  ٠٠٠٠٠٠جمع البيانات ووضع استراتيجية دعوة وخطة عمل، تشمل تعبئة          جمع البيانات ووضع استراتيجية دعوة وخطة عمل، تشمل تعبئة          
 ..مجتمعين محليين لتقديم المعلومات والخدمات الخاصة باإليدز في إطار بيئة مالئمة للشبابمجتمعين محليين لتقديم المعلومات والخدمات الخاصة باإليدز في إطار بيئة مالئمة للشباب

 ــــــــــــــــــــــــــ
 ..htm.index/gyp/hiv/org.unfpa.www://http  ::لسكان، يمكن اإلطالع عليه في العنوانلسكان، يمكن اإلطالع عليه في العنوانصندوق األمم المتحدة لصندوق األمم المتحدة ل  ::المصدرالمصدر



 

 

-٢٣-

ة      ))جج(( روس نقص المناع ار في ف انتش ام وق ديات أم ة     التح روس نقص المناع ار في ف انتش ام وق ديات أم التح
 اإليدزاإليدز//البشريةالبشرية

 
ي     ة ف ة العربي ه المنطق ي تواج ية الت ديات الرئيس ي   التح 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 ه ذا الص الج    ه ة والع دمات الوقاي ز خ مان تعزي ي ض دد ه ذا الص ه
ور      داء المش ك إس ي ذل ا ف ة، بم ور     والرعاي داء المش ك إس ي ذل ا ف ة، بم راء  والرعاي ة وإج راء  ة الطوعي ة وإج ة الطوعي

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

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

رهم   دز وأس ابون باإلي خاص المص ا األش رهم  لهم دز وأس ابون باإلي خاص المص ا األش ن أن     ..لهم ن أن ويمك ويمك
ة             ال في إنشاء بيئ ة مساهمة ذات ب دابير مجتمع ة            تشكل هذه الت ال في إنشاء بيئ ة مساهمة ذات ب دابير مجتمع تشكل هذه الت
ة         ص المناع روس نق اء في ار وب ف انتش بة لوق ة بالنس ة        ممكن ص المناع روس نق اء في ار وب ف انتش بة لوق ة بالنس ممكن

 ..اإليدز وتخفيف تأثيره في المنطقةاإليدز وتخفيف تأثيره في المنطقة//البشريةالبشرية
 

 القضاء على المالريا  -٢
 

ة           ٣١٣١يعيش نحو   يعيش نحو     ة            في المائة من مجموع سكان المنطق  في المائة من مجموع سكان المنطق
و   ة، أي نح و  العربي ة، أي نح خ ٩٣٫٣٩٣٫٣العربي ون ش خ  ملي ون ش اطق   ملي ي من اطق  ص ف ي من  ص ف

ا   ال المالري ر انتق ة لخط ا  معرض ال المالري ر انتق ة لخط ى أن      ..معرض ديرات إل ير التق ى أن  وتش ديرات إل ير التق وتش
ه       ه      المالريا مرض يعاني من ون شخص ويسفر عن        ١٢٫٥١٢٫٥المالريا مرض يعاني من ون شخص ويسفر عن         ملي  ملي

واً           ٤٢٤٢  ٠٠٠٠٠٠وفاة  وفاة   ة نم دان العربي ل البل وا             شخص آل عام في أق ة نم دان العربي ل البل     .. شخص آل عام في أق
ا،        ى المالري د قضت عل ة ق دان العربي م البل م أن معظ ا،       ورغ ى المالري د قضت عل ة ق دان العربي م البل م أن معظ ورغ

زال         ا ال ت زال        باستثناء أقل البلدان نموًا، فإنه ا ال ت  تواجه خطر رجوع        تواجه خطر رجوع       باستثناء أقل البلدان نموا ، فإنه
رض ذا الم رضه ذا الم ى      ..ه ة إل دان العربي نيف البل ن تص ى  ويمك ة إل دان العربي نيف البل ن تص ويمك

 ::المجموعات التالية لحالة التحكم في المالرياالمجموعات التالية لحالة التحكم في المالريا
 

مناطق خالية من خطر نقل : ١المجموعة  )أ( 
المالريا، أي اإلمارات العربية المتحدة واألردن والبحرين 
وتونس وفلسطين وقطر والكويت ولبنان والجماهيرية 

 ليبية؛العربية ال
 

 بلدان يمكن فيها القضاء : ٢المجموعة  )ب( 
على المالريا في المستقبل القريب ويكون القضاء عليها 
مستداما  إذا تحقق، أي الجزائر والجمهورية العربية السورية 
 وعمان والمغرب ومصر؛

 
ة   ))جج((  ة  المجموع توى   ::٣٣المجموع اض مس م بانخف دان تتس توى بل اض مس م بانخف دان تتس بل

 دية والعراق؛دية والعراق؛توطن المرض، أي المملكة العربية السعوتوطن المرض، أي المملكة العربية السعو
 

رة   ::٤٤المجموعة المجموعة  ))دد((  كلة خطي اني من مش دان تع رة بل كلة خطي اني من مش دان تع بل
ومال  ودان والص وتي والس ا، أي جيب بب المالري دًا بس ومال ج ودان والص وتي والس ا، أي جيب بب المالري دا  بس ج

 ..واليمنواليمن
 

ا في          ٢٠٠٣٢٠٠٣في عام   في عام     ا في          ، آانت حاالت اإلصابة بالمالري ، آانت حاالت اإلصابة بالمالري
ارب            ا يق ل م ارب           أقل البلدان العربية نموًا تمث ا يق ل م ة من     ١٠٠١٠٠أقل البلدان العربية نموا  تمث ة من      في المائ  في المائ

ر     وآان السودان وآان السودان     ..جميع الحاالت في المنطقة   جميع الحاالت في المنطقة    ل أآث ر      لوحده يمث ل أآث  لوحده يمث

الغ           ٩٠٩٠من  من   الغ            في المائة من المجموع اإلقليمي الب ون   ٣٫٢٨٣٫٢٨ في المائة من المجموع اإلقليمي الب ون    ملي  ملي
ان  د أن آ ان بع د أن آ ام  ٧٫٠٣٧٫٠٣بع ي ع ون ف ام   ملي ي ع ون ف ل . . ))٥٦٥٦((١٩٩٩١٩٩٩ ملي ي أق ل وف ي أق وف

ا يخص   ية فيم ديات الرئيس مل التح وًا، تش ة نم دان العربي ا يخص  البل ية فيم ديات الرئيس مل التح وا ، تش ة نم دان العربي البل
ذي           نظم الصحية، ال ا ضعف ال ا ومكافحته ذي          الوقاية من المالري نظم الصحية، ال ا ضعف ال ا ومكافحته الوقاية من المالري

ة الرعا  ة تغطي دم آفاي ي ع ى ف ة الرعا يتجل ة تغطي دم آفاي ي ع ى ف رص  يتجل ة ف ة الصحية وقل رص  ي ة ف ة الصحية وقل ي
اطق        ة الصحية، خاصة في المن ى مرافق الرعاي اطق       الوصول إل ة الصحية، خاصة في المن ى مرافق الرعاي الوصول إل
ة لتشخيص             رات الالزم ة لتشخيص            الريفية، فضًال عن قلة مرافق المختب رات الالزم الريفية، فضال  عن قلة مرافق المختب

ة            ..المالريا تشخيصا  سليما   المالريا تشخيصًا سليماً   ة        وإضافة إلى ذلك، يعوق عدم آفاي وإضافة إلى ذلك، يعوق عدم آفاي
ا            ة لمكافحة المالري رامج الوطني درات الب ا           الهياآل األساسية ق ة لمكافحة المالري رامج الوطني درات الب     ..الهياآل األساسية ق

اني من         والبلدان المعرضة أآث  والبلدان المعرضة أآث   اني من         ر من غيرها لخطر المالريا تع ر من غيرها لخطر المالريا تع
ي        يما ف ا، ال س ادة للمالري اقير المض ي العق رر ف ص متك ي       نق يما ف ا، ال س ادة للمالري اقير المض ي العق رر ف ص متك نق
يئة             اقير س اس الستخدام عق يئة            المناطق الريفية، حيث يضطر الن اقير س اس الستخدام عق المناطق الريفية، حيث يضطر الن

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

رض ل رض لللم د  للم روري رص ن الض ل م رية تجع دات الحش د  لمبي روري رص ن الض ل م رية تجع دات الحش لمبي
دات         اقالت للمبي ذلك حساسية الن اقير وآ دات        حساسية الطفيلي للعق اقالت للمبي ذلك حساسية الن اقير وآ حساسية الطفيلي للعق

دة                 ..الحشريةالحشرية إن حاالت الطوارئ المعق ك، ف ى ذل دة             وعالوة عل إن حاالت الطوارئ المعق ك، ف ى ذل وعالوة عل
ي                   ذه المشاآل، الت د من حدة ه ي                  في معظم أقل البلدان نموًا تزي ذه المشاآل، الت د من حدة ه في معظم أقل البلدان نموا  تزي
ث أن         حي حي الم الص م اإلع ة نظ دم فعالي دورها بع أثر ب ث أن        تت حي حي الم الص م اإلع ة نظ دم فعالي دورها بع أثر ب تت

ة، أو في بعض             البياناالبيانا ة، أو في بعض             ت المقدمة من بعض المناطق غير آافي ت المقدمة من بعض المناطق غير آافي
الحاالت غير موجودة، األمر الذي قد يقلل من الحجم الحقيقي          الحاالت غير موجودة، األمر الذي قد يقلل من الحجم الحقيقي          

 ..لمشكلة المالريالمشكلة المالريا
 

 السـل  -٣
 

ان       ونس وعم دان، أي األردن وت ض البل م أن بع ان     رغ ونس وعم دان، أي األردن وت ض البل م أن بع رغ
دد     ي ع ًا ف هدت انخفاض رب، ش ان والمغ دد    ولبن ي ع ا  ف هدت انخفاض رب، ش ان والمغ  ولبن

ا في      . . للحاالت اإلصابة، فانتشار السل يتزايد في الصوما       حاالت اإلصابة، فانتشار السل يتزايد في الصوما        ا في    أم أم
ع أن            ع أن           بقية البلدان العربية، فال يزال انتشار السل مستقرًا ويتوق بقية البلدان العربية، فال يزال انتشار السل مستقرا  ويتوق

ى    ٢٠٠٠٢٠٠٠وفي عام   وفي عام       ..ينخفض في المستقبل القريب   ينخفض في المستقبل القريب    ى    ، آانت أعل ، آانت أعل
ان                  وًا، حيث آ ة نم دان العربي ل البل ان                 نسب النتشار السل في أق وا ، حيث آ ة نم دان العربي ل البل نسب النتشار السل في أق

غ    ابة يبل االت اإلص دد ح غ   ع ابة يبل االت اإلص دد ح ل ١١  ٨٥٣٨٥٣ع ل  لك ن ١٠٠١٠٠  ٠٠٠٠٠٠ لك ن  م  م
ل   كان، مقاب ل  الس كان، مقاب رق و ٤٣٧٤٣٧الس ي المش رق و  ف ي المش س   ف ف٢٧٢٢٧٢ ف دان مجل س  ي بل دان مجل ي بل

 ..))٥٧٥٧(( في المغرب في المغرب١٧٦١٧٦التعاون الخليجي والتعاون الخليجي و
ة الصحية              ة خدمات الرعاي دان العربي ة الصحية            وقد حسنت البل ة خدمات الرعاي دان العربي وقد حسنت البل

ه ه ومعالجت ة من السل والكشف عن ي مجال الوقاي هف ه ومعالجت ة من السل والكشف عن ي مجال الوقاي ان     ..ف ان وآ وآ

                                           
  قواعد بيانات مكتب منظمة الصحة العالمية اإلقليمـي            قواعد بيانات مكتب منظمة الصحة العالمية اإلقليمـي          ))٥٦٥٦((

 مالريـا  مالريـا  ومجموع المنطقة العربية بالنسبة لحاالت ال     ومجموع المنطقة العربية بالنسبة لحاالت ال     .  .  لشرق المتوسط لشرق المتوسط 
ال يشمل الجزائر، وجزر القمر وموريتانيا، حيث لم تتـوفر بيانـات            ال يشمل الجزائر، وجزر القمر وموريتانيا، حيث لم تتـوفر بيانـات            

 ..عنهاعنها

  قواعد بيانات مكتب منظمة الصحة العالمية اإلقليمـي            قواعد بيانات مكتب منظمة الصحة العالمية اإلقليمـي          ))٥٧٥٧((
معدل انتشار السل بالنسبة لبلدان المغرب ال يشـمل         معدل انتشار السل بالنسبة لبلدان المغرب ال يشـمل         .  .  لشرق المتوسط لشرق المتوسط 

بل بل وبالمثل، فإن المعدل المقا   وبالمثل، فإن المعدل المقا   .  .  الجزائر، التي لم تتوفر أية بيانات عنها      الجزائر، التي لم تتوفر أية بيانات عنها      
بالنسبة ألقل البلدان العربية نموا  ال يشمل جزر القمر وموريتانيا حيث           بالنسبة ألقل البلدان العربية نمواً ال يشمل جزر القمر وموريتانيا حيث           

 ..لم تتوفر بيانات عنهمالم تتوفر بيانات عنهما



 

 

-٢٤-

ام  ٨١٨١المتوسط اإلقليمي للعالج الناجح للسل يبلغ     المتوسط اإلقليمي للعالج الناجح للسل يبلغ      ام   في المائة ع  في المائة ع
دمات        ٢٠٠٢٢٠٠٢ ي الخ ل ف ذي حص ع ال ى التوس دل عل ا ي دمات        ، مم ي الخ ل ف ذي حص ع ال ى التوس دل عل ا ي ، مم
حية حيةالص بح  الص ث أص بح   حي ث أص موًال     ٨٠٨٠ حي ة مش ن المنطق ة م ي المائ موال       ف ة مش ن المنطق ة م ي المائ  ف

ل   يرة األج ة القص دورة العالجي تراتيجية ال ة اس ل  بتغطي يرة األج ة القص دورة العالجي تراتيجية ال ة اس بتغطي
 ..))٥٨٥٨((٢٠٠٤٢٠٠٤بالمالحظة المباشرة بحلول بداية عام بالمالحظة المباشرة بحلول بداية عام 

 
دة،            دة،          بيد أن نجاح هذه االستراتيجية يواجه تحديات عدي بيد أن نجاح هذه االستراتيجية يواجه تحديات عدي

ابة       اقير، واإلص اوم للعق ل المق ة، والس رق الوقاي ا ط ابة      منه اقير، واإلص اوم للعق ل المق ة، والس رق الوقاي ا ط منه
دز دزباإلي ل، ونوعي//باإلي ل، ونوعيالس اع الس ارآة قط ية ومش ة التنفس اع ة الرعاي ارآة قط ية ومش ة التنفس ة الرعاي
دف       ..الصحةالصحة ي اله ددة ف ات المح ق الغاي ل تحقي ن أج دف   وم ي اله ددة ف ات المح ق الغاي ل تحقي ن أج ، ، ٦٦وم

ة       دورة العالجي تراتيجية ال اق اس يع نط ًا توس ري حالي ة      يج دورة العالجي تراتيجية ال اق اس يع نط ا  توس ري حالي يج
ذه التحديات          ة ه ذه التحديات         القصيرة األجل بالمالحظة المباشرة لمواجه ة ه     ..القصيرة األجل بالمالحظة المباشرة لمواجه

ابة       دالت اإلص ديرات مع بحت تق ك، أص ى ذل ادة عل ابة      وزي دالت اإلص ديرات مع بحت تق ك، أص ى ذل ادة عل وزي
ا     تظم آم كل من تحدث بش ا    ُتس تظم آم كل من تحدث بش اليب   ت س ين أس م تحس اليب   ت ين أس م تحس  ت

ات  ع البيان ات جم ع البيان تراتيجية       ..جم ة اس ع خط ًا وض يتم أيض تراتيجية   وس ة اس ع خط ا  وض يتم أيض  وس
ن     ي م ي ودون اإلقليم تويين اإلقليم ى المس ل عل ة األج ن    طويل 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 ل      خ يرة األج ة القص دورة العالجي ام ال يع نظ الل توس خ

رة ة المباش رةبالمالحظ ة المباش ز      ..بالمالحظ ي تعزي يع ف ذا التوس اعد ه ز  وسيس ي تعزي يع ف ذا التوس اعد ه وسيس
مشارآة  مشارآة  الشراآات على جميع المستويات، ومن ثم سيشجع ال        الشراآات على جميع المستويات، ومن ثم سيشجع ال        

 ..المجتمعيةالمجتمعية
 

 آفالة االستدامة البيئية: ٧  الهدف -زاي
 

 إدماج مبادئ التنمية المستدامة في سياسات  -١
 البلدان وبرامجها القطرية   

 
دمًا في التصدي                 ة تق دان المنطق دما  في التصدي               لقد أحرز آثير من بل ة تق دان المنطق لقد أحرز آثير من بل

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

ج       اد نه ة، والعتم ل ذات األولوي االت العم داف ومج ج      األه اد نه ة، والعتم ل ذات األولوي االت العم داف ومج األه
ة    ادرة العربي ثًال، المب ا م تدامة، منه ة المس ي التنمي ل ف ة   متكام ادرة العربي ثال ، المب ا م تدامة، منه ة المس ي التنمي ل ف متكام

ة        ٢٠٠٢٢٠٠٢للتنمية المستدامة في عام     للتنمية المستدامة في عام      ة         وإعالن أبو ظبي عن البيئ  وإعالن أبو ظبي عن البيئ
ام  ي ع ة ف ام والطاق ي ع ة ف نات  .  .  ٢٠٠٣٢٠٠٣والطاق لت تحس ك، حص اء ذل نات  وأثن لت تحس ك، حص اء ذل وأثن

اه،     ملموسة في السياسات ا ملموسة في السياسات ا  ة بالمي م المتعلق اه،     لمائية وقضايا الحك ة بالمي م المتعلق لمائية وقضايا الحك
ف   ين مختل ود ب ل للجه اج أفض يق وإدم ي تنس ت ف ف  تجل ين مختل ود ب ل للجه اج أفض يق وإدم ي تنس ت ف تجل
ين   راآات ب ك ش ي ذل ا ف ين  المؤسسات وأصحاب المصلحة، بم راآات ب ك ش ي ذل ا ف المؤسسات وأصحاب المصلحة، بم

ام والخاص  اعين الع ات القط ام والخاص منظم اعين الع ات القط ق      ..منظم إن تحقي ك، ف ع ذل ق  وم إن تحقي ك، ف ع ذل وم
وارد    ة الم ود لحماي ن الجه دًا م تلزم مزي ة يس تدامة البيئي وارد   االس ة الم ود لحماي ن الجه دا  م تلزم مزي ة يس تدامة البيئي االس

اءة        وحفظها، ال سيما موارد   وحفظها، ال سيما موارد    ادة آف اءة         الطاقة والمياه والتربة، لزي ادة آف  الطاقة والمياه والتربة، لزي
ر المتجددة وتصحيح أوجه             ر المتجددة وتصحيح أوجه            استخدام موارد الطاقة والمياه غي استخدام موارد الطاقة والمياه غي
ابات    ال الحس ن خالل إدخ وق م ي الس تالل ف ابات   القصور واالخ ال الحس ن خالل إدخ وق م ي الس تالل ف القصور واالخ

 ..البيئية في الحسابات القوميةالبيئية في الحسابات القومية
 

 إمكانية الحصول على الطاقة وآفاءة الطاقة  -٢
 

                                           
 ..  المرجع نفسه  المرجع نفسه))٥٨٥٨((

ة   تتوفر لدى المنطقة العربية موارد ضخمة من        تتوفر لدى المنطقة العربية موارد ضخمة من          ة    الطاق  الطاق
اد        ل للنف اد       تشمل الوقود األحفوري القاب ل للنف از  ((تشمل الوقود األحفوري القاب نفط والغ از  ال نفط والغ وارد  ) ) ال وارد  وم وم

ة        وارد الشمسية والريحي اد، خاصة الم ة       متجددة غير قابلة للنف وارد الشمسية والريحي اد، خاصة الم     ..متجددة غير قابلة للنف
ومع ذلك، فإن عدة بلدان في المنطقة ليس لديها أية موارد من      ومع ذلك، فإن عدة بلدان في المنطقة ليس لديها أية موارد من      

ورغم  ورغم    . . النفط والغاز أو ما هو متوفر لديها منهما محدود جدا          النفط والغاز أو ما هو متوفر لديها منهما محدود جداً         
ة الضخمة    وارد الطاق ة الضخمة   م وارد الطاق ـ      م وفرة إال ل اء مت م تكن الكهرب ذه، ل ـ       ه وفرة إال ل اء مت م تكن الكهرب ذه، ل  ه

ام    ٧٩٧٩ ي ع ة ف ة العربي كان المنطق ن س ة م ي المائ ام     ف ي ع ة ف ة العربي كان المنطق ن س ة م ي المائ ، ، ٢٠٠٣٢٠٠٣ ف
ين   راوح ب بة تت ذه النس ت ه ين  وآان راوح ب بة تت ذه النس ت ه  وآان

اون الخليجي            ١٠٠١٠٠ما يقارب   ما يقارب    دان مجلس التع اون الخليجي             في المائة في بل دان مجلس التع  في المائة في بل
واً     ٨٨وأقل من  وأقل من   دان نم ل البل وا       في المائة في عدد من أق دان نم ل البل ونتيجة  ونتيجة      .. في المائة في عدد من أق

خص في البلدان العربية،    خص في البلدان العربية،     مليون ش   مليون ش  ٦٤٦٤لذلك، لم تكن لدى نحو      لذلك، لم تكن لدى نحو      
ة،       ٢١٢١أو أو  ة العربي كان المنطق وع  س ن مجم ة م ي المائ ة،        ف ة العربي كان المنطق وع  س ن مجم ة م ي المائ  ف

ى  ول عل ة للحص ة، أي فرص اطق الريفي ي المن م ف ى معظمه ول عل ة للحص ة، أي فرص اطق الريفي ي المن م ف معظمه
ان   ين آ ي ح اء؛ ف ان  الكهرب ين آ ي ح اء؛ ف ون ٦٠٦٠الكهرب ون  ملي   ملي

و   رون، نح و  آخ رون، نح ي       ٢٠٢٠آخ ديد ف ص ش ن نق انون م ة يع ي المائ ي        ف ديد ف ص ش ن نق انون م ة يع ي المائ  ف
رية       اطق الحض ة والمن اطق الريفي ي المن دادات، ف رية      اإلم اطق الحض ة والمن اطق الريفي ي المن دادات، ف  اإلم

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

 ..))٥٩٥٩((العربية نموا العربية نموًا
 

ة في           ٢٠٠٢٢٠٠٢وفي عام   وفي عام     اءة الطاق ام لكف ة في           ، بلغ المعدل الع اءة الطاق ام لكف ، بلغ المعدل الع
ة   ة  المنطق ط لكل ٣١١٣١١المنطق افئ نف وغرام مك ط لكل  آيل افئ نف وغرام مك ر من ر من  دوال دوال١١  ٠٠٠٠٠٠ آيل

الي  ي اإلجم اتج المحل الي الن ي اإلجم اتج المحل رائية((الن وة الش ادل الق رائيةتع وة الش ادل الق ) ) تع
، وشهد درجة متنوعة من التحسن      ، وشهد درجة متنوعة من التحسن      )) دوالر  دوالر ١١  ٠٠٠٠٠٠//نن..مم..آغمآغم((

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

ى    لت إل د وص تخدمة ق ة المس ى   للطاق لت إل د وص تخدمة ق ة المس م ( (٥٠٤٥٠٤للطاق مآغ   ١١  ٠٠٠٠٠٠//نن..مم..آغ
دا ))دوالردوالر ا بل دا ، تليه ا بل رق، ، تليه رق، ن المش م ( (٢٦٢٢٦٢ن المش مآغ   ١١  ٠٠٠٠٠٠//نن..مم..آغ
و   ) ) دوالردوالر رب بنح دان المغ و   وبل رب بنح دان المغ م ( (١٣٧١٣٧وبل مآغ   ١١  ٠٠٠٠٠٠//نن..مم..آغ
ات              ).).دوالردوالر وفر بيان م تكن تت وًا، فل ات             أما أقل البلدان العربية نم وفر بيان م تكن تت وا ، فل  أما أقل البلدان العربية نم

ا     ة فيه تخدام الطاق ن اس ة ع ا    آافي ة فيه تخدام الطاق ن اس ة ع اني   ((، ، ))٦٠٦٠((آافي م البي ر الرس اني   انظ م البي ر الرس انظ
١٦١٦.(.( 

                                           
، ، ))أوابـك أوابـك ((  منظمة األقطار العربية المصدرة للبتـرول     منظمة األقطار العربية المصدرة للبتـرول   ))٥٩٥٩((

  ووكالـة الطاقـة الدوليـة،        ووكالـة الطاقـة الدوليـة،       ٢٠٠٤٢٠٠٤التقرير اإلحصائي السنوي لعـام      التقرير اإلحصائي السنوي لعـام      
World Energy Outlook: Energy and Poverty 2002.. 

  الشعبة اإلحصائية باألمم المتحـدة، قاعـدة بيانـات             الشعبة اإلحصائية باألمم المتحـدة، قاعـدة بيانـات           ))٦٠٦٠((
: : مؤشرات األهداف اإلنمائية لأللفيـة، يمكـن اإلطـالع عليهـا فـي      مؤشرات األهداف اإلنمائية لأللفيـة، يمكـن اإلطـالع عليهـا فـي      

asp.mi_goals/mi/unsd/org.un.millenniumindicators://http.. 
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٠ ١٠٠ ٢٠٠ ٣٠٠ ٤٠٠ ٥٠٠ ٦٠٠

بلدان المشرق 

 بلدان المغرب

 بلدان مجلس التعاون
 الخليجي

 أقل البلدان العربية نمواً

 المنطقة العربية

١٩٩٠ ٢٠٠٢

 ٢٠٠٢ و١٩٩٠ اإلجمالي،   الطاقة المستخدمة لكل وحدة من الناتج المحلي-١٦الرسم البياني 
  دوالر من الناتج المحلي اإلجمالي١ ٠٠٠آيلوغرام مكافئ نفط لكل                      (

 ))تعادل القوة الشرائية            (

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

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

 .للمشرق فيستثني العراق وفلسطين
 

ونظرا  لما ورد أعاله وترآيز االتجاهات الحالية على  
مستدامة لقطاع الطاقة، راجعت بلدان المنطقة اإلدارة ال

سياساتها وبرامجها في مجال الطاقة لتشمل رفع مستوى 
إنتاج الطاقة وزيادة آفاءة االستهالك بزيادة استخدام الوقود 
النظيف، وتطوير وتشجيع تطبيق تكنولوجيات الطاقة 
المتجددة، بغية زيادة إمكانية الحصول على الطاقة ودعم 

 .ن الفقر، خاصة في المناطق الريفيةالتخفيف م
 

 إدارة الموارد المائية وحمايتها  -٣
 

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

ن  ر م ل بكثي ا أق رد منه ل ف ة آ غ حص ث تبل دودة، حي ن مح ر م ل بكثي ا أق رد منه ل ف ة آ غ حص ث تبل دودة، حي  مح
نة  ١١  ٠٠٠٠٠٠ ي الس ب ف ر مكع نة   مت ي الس ب ف ر مكع كل ا    .. مت كل اويش ر  ويش اوت الكبي ر  لتف اوت الكبي  لتف

رد من              رد من             بين البلدان من حيث الرفاهية االقتصادية ونصيب الف بين البلدان من حيث الرفاهية االقتصادية ونصيب الف
اه تحديات رئيسية في              اه تحديات رئيسية في             المياه العذبة، والتنوع في استخدام المي المياه العذبة، والتنوع في استخدام المي

وسوف يؤدي االستغالل المفرط للمياه، خاصة في         وسوف يؤدي االستغالل المفرط للمياه، خاصة في             ..المنطقةالمنطقة
ـ        تأثر ب ذي يس ـ       القطاع الزراعي ال تأثر ب ذي يس ة من مجموع     ٨٠٨٠القطاع الزراعي ال ة من مجموع      في المائ  في المائ

غوط  تهلكة، وض اه المس غوط المي تهلكة، وض اه المس كاني المي و الس ات النم كاني احتياج و الس ات النم احتياج
ة      ة القليل وارد المائي ى الم ب عل ادة الطل ى زي ناعي، إل ة     والص ة القليل وارد المائي ى الم ب عل ادة الطل ى زي ناعي، إل والص

ة ي المنطق ةأصًال ف ي المنطق واغل    . . أصال  ف ن الش ا م اه أيض ة المي د نوعي واغل  وتع ن الش ا م اه أيض ة المي د نوعي وتع
اه           اه          الرئيسية في المنطقة العربية؛ فتلوث المياه نتيجة جراثيم مي الرئيسية في المنطقة العربية؛ فتلوث المياه نتيجة جراثيم مي
ائلة      ات الس ناعية والنفاي ات الص حي والنفاي رف الص ائلة     الص ات الس ناعية والنفاي ات الص حي والنفاي رف الص الص

ل تهد ة تمث ل تهدالزراعي ة تمث دة الزراعي د من ح رًا لصحة البشر وتزي دًا خطي دة ي د من ح را  لصحة البشر وتزي دا  خطي ي
 ..))٦١٦١((مشكلة ندرة المياه بتقليل المتاح من المياه النظيفةمشكلة ندرة المياه بتقليل المتاح من المياه النظيفة

                                           
))٦٦١١((    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 ه ع وض دان    وم ظ أن البل ار، يالح ي االعتب ذا ف ع ه ع وض وم

د         ى توحي ية إل ة الماض نوات القليل الل الس عت خ ة س د        العربي ى توحي ية إل ة الماض نوات القليل الل الس عت خ ة س العربي
ة مشترآة     ة مشترآة    جهودها لمواجهة أزمة المياه ووضعت رؤية عربي جهودها لمواجهة أزمة المياه ووضعت رؤية عربي

اه من أجل ت        اه من أجل ت       حول المي ا بشكل          حول المي ة وإدارته وارد المائي ا بشكل          طوير الم ة وإدارته وارد المائي طوير الم
ة        .  .  ))٦٢٦٢((٢٠٢٥٢٠٢٥مالئم حتى عام    مالئم حتى عام     ة        ووضعت خطط رئيسية وطني ووضعت خطط رئيسية وطني

اءة     ادة آف ة لزي ر مالءم ة أآث ات زراعي ة وسياس اه العذب اءة    للمي ادة آف ة لزي ر مالءم ة أآث ات زراعي ة وسياس اه العذب للمي
اه،              ى استخدام المي اه،             استخدام المياه، بما في ذلك فرض قيود عل ى استخدام المي استخدام المياه، بما في ذلك فرض قيود عل
واسترداد التكاليف، وتخفيض أو إلغاء اإلعانات ونهوج إدارة        واسترداد التكاليف، وتخفيض أو إلغاء اإلعانات ونهوج إدارة        

ب بالطل ة         ..الطل اه ومعالج ة المي ي تحلي تثمار ف أن االس ر ب د ُأق ة     وق اه ومعالج ة المي ي تحلي تثمار ف أن االس ر ب د أ ق وق
وث       ة تل بحت مكافح روري، وأص ر ض تعملة أم اه المس وث      المي ة تل بحت مكافح روري، وأص ر ض تعملة أم اه المس المي

 ..المياه أيضا  من اتجاهات السياسة العامةالمياه أيضًا من اتجاهات السياسة العامة
 

ه إدارة         م ب ذي تتس ات ال دد القطاع ابع تع رًا لط ه إدارة       ونظ م ب ذي تتس ات ال دد القطاع ابع تع را  لط ونظ
دة المختصة،   م المتح االت األم دت وآ ة، اعتم وارد المائي دة المختصة،  الم م المتح االت األم دت وآ ة، اعتم وارد المائي الم

ة ا كوا ومنظم ة اأي اإلس كوا ومنظم دة، أي اإلس م المتح ة لألم ة والزراع دة، ألغذي م المتح ة لألم ة والزراع ألغذي
ة              م المتحدة للتربي ة األم ة، ومنظم ة             وبرنامج األمم المتحدة للبيئ م المتحدة للتربي ة األم ة، ومنظم وبرنامج األمم المتحدة للبيئ
ة     ة    والعلم والثقافة ومنظمة الصحة العالمية نهج اإلدارة المتكامل والعلم والثقافة ومنظمة الصحة العالمية نهج اإلدارة المتكامل
درات،   اء الق ل لبن ات عم الل ورش ن خ ة م وارد المائي درات،  للم اء الق ل لبن ات عم الل ورش ن خ ة م وارد المائي للم
ديات للمناقشة، وتنظيم دورة            راء، ومنت ديات للمناقشة، وتنظيم دورة           واجتماعات أفرقة خب راء، ومنت واجتماعات أفرقة خب

ك،  .  .  ))٦٣٦٣((يبية بشأن إدارة الطلب على المياه يبية بشأن إدارة الطلب على المياه تدرتدر ك،  وإضافة إلى ذل وإضافة إلى ذل
                                           

))٦٢٦٢((    World Water Council, Arab Countries Vision 
Consultations, 2000.                                                                  

))٦٣٦٣((  United Nations Environment (UNEP), Global 
Environmental  Outlook  3;  Past,  present  and   future 

perspectives, Earthscan Publications, 2002   وبرنـامج األمـم   ، وبرنـامج األمـم ،
المتحدة اإلنمائي، حالة خطط اإلدارة المتكاملة للمـوارد المائيـة فـي        المتحدة اإلنمائي، حالة خطط اإلدارة المتكاملة للمـوارد المائيـة فـي        

 ..٢٠٠٤٢٠٠٤ديسمبر ديسمبر //المنطقة العربية، كانون األولالمنطقة العربية، كانون األول



 

 

-٢٦-

ة                راء وأعّدت أدل ة الخب ة               جرى تنظيم عدد من اجتماعات أفرق راء وأعد ت أدل ة الخب جرى تنظيم عدد من اجتماعات أفرق
ارات    ين المه ات وتحس وية المنازع ي تس درات ف اء الق ارات   لبن ين المه ات وتحس وية المنازع ي تس درات ف اء الق لبن

 ..))٦٤٦٤((التفاوضية في مجال قضايا موارد المياه المشترآةالتفاوضية في مجال قضايا موارد المياه المشترآة
 

 الغابات والمناطق المحمية  -٤
 

ة          ٣٫٤٣٫٤تغطي الغابات   تغطي الغابات     ة        في المائة من المساحة اإلجمالي في المائة من المساحة اإلجمالي
ة ة العربي ةللمنطق ة العربي وًا  .  .  للمنطق دان نم ل البل أن أق ارير ب ادت التق وا   وأف دان نم ل البل أن أق ارير ب ادت التق وأف

بته      بته     شهدت تقلصًا نس ين             ١٩١٩شهدت تقلصا  نس ة في الغطاء الحرجي ب ين              في المائ ة في الغطاء الحرجي ب  في المائ
امي  امي ع حر .  .  ٢٠٠٠٢٠٠٠ و و١٩٩٠١٩٩٠ع ة والتص دهور الترب ر أن ت حر غي ة والتص دهور الترب ر أن ت غي

    ..من إزالة األحراج  من إزالة األحراج    يمثالن مشكلتان أآثر خطورة في المنطقة     يمثالن مشكلتان أآثر خطورة في المنطقة     
س   دان مجل ي بل س  وف دان مجل ي بل ل   وف رق، ال تمث ي والمش اون الخليج ل   التع رق، ال تمث ي والمش اون الخليج التع

وى  ة س وى األرض المزروع ة س احة   ٥٥األرض المزروع وع مس ن مجم ة م ي المائ احة    ف وع مس ن مجم ة م ي المائ  ف
رًا،  رًا آبي ي خط دهور األراض ل ت ا يجع ي، مم را ، األراض را  آبي ي خط دهور األراض ل ت ا يجع ي، مم األراض

ن ٧٣٧٣خصوصا  وأن نحو خصوصًا وأن نحو  اني م ن األراضي يع ة م ي المائ ن  ف اني م ن األراضي يع ة م ي المائ  ف
ل  رط والتآآل بفع ديد جراء الرعي المف ى ش دهور بسيط إل ل ت رط والتآآل بفع ديد جراء الرعي المف ى ش دهور بسيط إل ت

تخد   اءة اس دم آف اه، وع اح والمي تخد  الري اءة اس دم آف اه، وع اح والمي ة  الري وارد المائي ة  ام الم وارد المائي ام الم
ة       ة      والعمليات العسكرية في المنطق ة      .  .  ))٦٥٦٥((والعمليات العسكرية في المنطق اطق المحمي ا المن ة      أم اطق المحمي ا المن أم

ل من         ل من        فهي تشكل أق أتي         ٥٥فهي تشكل أق ة من مساحة اليابسة، وت أتي          في المائ ة من مساحة اليابسة، وت  في المائ
ات           ات          هذه النسبة دون المعيار العالمي الذي يحدد مساحة المحمي هذه النسبة دون المعيار العالمي الذي يحدد مساحة المحمي

ادة                 .. في المائة   في المائة  ١٠١٠بـ  بـ   ى زي دان إل ك، تهدف بعض البل ادة             ومع ذل ى زي دان إل ك، تهدف بعض البل ومع ذل
اطق المحم    اطق المحم   مساحة المن ر من         مساحة المن ى أآث ة إل ر من         ي ى أآث ة إل ة خالل       ١٥١٥ي ة خالل        في المائ  في المائ

 ..))٦٦٦٦((العقد القادمالعقد القادم
 

 طبقة األوزون وتغير المناخ  -٥
 

ين عامي            ين عامي          أدت الجهود المتضافرة التي بذلت ب   ١٩٩٥١٩٩٥أدت الجهود المتضافرة التي بذلت ب
ة  ٢٠٠٠٢٠٠٠وو تنفدة لطبق واد المس تهالك الم يض اس ى تخف ة   إل تنفدة لطبق واد المس تهالك الم يض اس ى تخف  إل

وخالل هذه الفترة، انخفض    وخالل هذه الفترة، انخفض        ..األوزون في آافة بلدان المنطقة    األوزون في آافة بلدان المنطقة    
ازات الكلوروفلو  تهالك غ ازات الكلوروفلو اس تهالك غ ي  اس ون ف ي  روآرب ون ف  روآرب

بة  وًا بنس ة نم دان العربي ل البل ي وأق بة المشرق والمغرب العرب وا  بنس ة نم دان العربي ل البل ي وأق المشرق والمغرب العرب
والي٤٤ و و٢١٢١ و و٣٨٣٨ ى الت ة عل ي المائ والي ف ى الت ة عل ي المائ دان مجلس .  .   ف ي بل ا ف دان مجلس أم ي بل ا ف أم

ة   ٩٩التعاون الخليجي، فقد انخفض االستهالك بنسبة       التعاون الخليجي، فقد انخفض االستهالك بنسبة        ة    في المائ  في المائ
امي  ين ع امي ب ين ع ن ٢٠٠٠٢٠٠٠ و و١٩٩٥١٩٩٥ب أآثر م ن ، وب أآثر م ين ٥٠٥٠، وب ة ب ي المائ ين  ف ة ب ي المائ  ف

بط من  ٢٠٠١٢٠٠١ و و٢٠٠٠٢٠٠٠عامي  عامي   بط من  ، حيث ه ًا ٢٣٥٢٣٥ى ى  إل إل٤٩٥٤٩٥، حيث ه ا   طن  طن
 ..متريا متريًا

 
                                           

دليل للبلدان األعضاء في اإلسـكوا بشـأن        دليل للبلدان األعضاء في اإلسـكوا بشـأن          اإلسكوا،      اإلسكوا،    ))٦٤٦٤((
 وتعزيـز   وتعزيـز  ٢٠٠٤٢٠٠٤تسوية المنازعات حول المـوارد المائيـة الدوليـة،      تسوية المنازعات حول المـوارد المائيـة الدوليـة،      

، ، ضايا المياه الدولية في منطقـة اإلسـكوا       ضايا المياه الدولية في منطقـة اإلسـكوا       المهارات التفاوضية بشأن ق   المهارات التفاوضية بشأن ق   
٢٠٠٤٢٠٠٤.. 

  الشعبة اإلحصائية باألمم المتحـدة، قاعـدة بيانـات             الشعبة اإلحصائية باألمم المتحـدة، قاعـدة بيانـات           ))٦٥٦٥((
: : مؤشرات األهداف اإلنمائية لأللفيـة، يمكـن اإلطـالع عليهـا فـي      مؤشرات األهداف اإلنمائية لأللفيـة، يمكـن اإلطـالع عليهـا فـي      

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

))٦٦٦٦((    ESCWA, World Summit on Sustainable 
Development Assessment Report for the ESCWA Region 
(E/ESCWA/ENR/2002/19).                                                       

امي    ين ع امي  وب ين ع تهالك  ٢٠٠٣٢٠٠٣ و و١٩٩٦١٩٩٦وب ض اس تهالك   انخف ض اس  انخف
ة  ل غالبي ي تمث ات، الت ون والهالون ازات الكلوروفلوروآرب ة غ ل غالبي ي تمث ات، الت ون والهالون ازات الكلوروفلوروآرب غ

ة، بنسبة             تهلكة في المنطق ة، بنسبة            المواد المستنفدة لألوزون المس تهلكة في المنطق   ٤٣٤٣المواد المستنفدة لألوزون المس
ن   ة، م ي المائ ن  ف ة، م ي المائ ى ١٩١٩  ٥٠٠٥٠٠ف ى  إل ى  ١١١١  ٠٠٠٠٠٠ إل درة عل ن ق ى   ط درة عل ن ق  ط

ع أن        . . استنفاد األوزون استنفاد األوزون  اه، يتوق ع أن      ووفقًا لهذا االتج اه، يتوق  تحقق معظم      تحقق معظم     ووفقا  لهذا االتج
البلدان العربية تخفيضا  بمقدار النصف في استهالك غازات            البلدان العربية تخفيضًا بمقدار النصف في استهالك غازات            

ام      ول ع ات بحل ون والهالون ام     الكلوروفلوروآرب ول ع ات بحل ون والهالون دما ٢٠٠٥٢٠٠٥الكلوروفلوروآرب دما ، عن ، عن
الي   تهالك اإلجم اوز االس ي أال يتج الي  ينبغ تهالك اإلجم اوز االس ي أال يتج  ينبغ

ك،         .. طن قدرة على استنفاد األوزون      طن قدرة على استنفاد األوزون     ٩٩  ٠٠٠٠٠٠ ى ذل ادة عل ك،        وزي ى ذل ادة عل  وزي
ل       ل      بلغ استهالك بروميد الميثي تنفا        ١١  ٤٨٥٤٨٥بلغ استهالك بروميد الميثي ى اس درة عل تنفا         طن ق ى اس درة عل د د  طن ق

 في    في   ١٤١٤، وهذا يمثل انخفاضا  بنسبة        ، وهذا يمثل انخفاضًا بنسبة        ٢٠٠٣٢٠٠٣األوزون في عام    األوزون في عام    
ام      ام     المائة عن مستويات ع اه،     .  .  ١٩٩٦١٩٩٦المائة عن مستويات ع ذا االتج ى ه تنادًا إل اه،     واس ذا االتج ى ه تنادا  إل واس

 في المائة   في المائة  ٢٠٢٠يتوقع أن تحقق المنطقة التخفيض المقرر بنسبة        يتوقع أن تحقق المنطقة التخفيض المقرر بنسبة        
ى        ٢٠٠٥٢٠٠٥بحلول عام   بحلول عام    ى        ، ومعنى ذلك أن االستهالك سينخفض إل ، ومعنى ذلك أن االستهالك سينخفض إل

 ..))٦٧٦٧(( بحلول ذلك التاريخ بحلول ذلك التاريخ١١  ٣٦٤٣٦٤نحو نحو 
 

ا  اوفيم م    وفيم ون ورغ يد الكرب اني أآس ات ث ق بانبعاث م     يتعل ون ورغ يد الكرب اني أآس ات ث ق بانبعاث  يتعل
الجهود المبذولة لرفع مستوى إنتاج الطاقة وآفاءة االستهالك         الجهود المبذولة لرفع مستوى إنتاج الطاقة وآفاءة االستهالك         

 في   في  ١٥١٥في المنطقة، زادت هذه االنبعاثات للفرد الواحد بنسبة         في المنطقة، زادت هذه االنبعاثات للفرد الواحد بنسبة         
امي    ين ع ة ب امي   المائ ين ع ة ب طة   ٢٠٠٣٢٠٠٣ و و١٩٩٠١٩٩٠المائ اد األنش ة الزدي طة    نتيج اد األنش ة الزدي  نتيج

اون        س التع دان مجل ي بل ة ف ة، خاص ناعية والتنموي اون       الص س التع دان مجل ي بل ة ف ة، خاص ناعية والتنموي الص
ام            ..جيجيالخليالخلي ام        ومستويات االنبعاث في ع  في المغرب      في المغرب     ٢٠٠٣٢٠٠٣ومستويات االنبعاث في ع

غ           ي آانت تبل غ          وفي المشرق، الت ي آانت تبل ى       ٢٫٢٢٫٢ و  و ٢٫٧٢٫٧وفي المشرق، الت ري عل ى        طن مت ري عل  طن مت
بة    ا بنس رة ذاته الل الفت والي، انخفضت خ بة   الت ا بنس رة ذاته الل الفت والي، انخفضت خ ة ٢٤٢٤الت ي المائ ة  ف ي المائ  ف

والي١٩١٩وو ى الت ة، عل ي المائ والي ف ى الت ة، عل ي المائ ة      .. ف دان العربي ل البل ي أق ا ف ة  أم دان العربي ل البل ي أق ا ف أم
ى       ى      نموًا، فقد انخفضت مستويات االنبعاث إل ري،   ٠٫٥٠٫٥نموا ، فقد انخفضت مستويات االنبعاث إل ري،    طن مت  طن مت

ل انخفاضًا بنسبة    وه وه  ل انخفاضا  بنسبة    ذا يمث ة بمستويات     ٦٥٦٥ذا يمث ة مقارن ة بمستويات      في المائ ة مقارن  في المائ
ة            ٢٠٠٠٢٠٠٠عام  عام   ة القطاع الزراعي، وقل ة            ، نتيجة الستمرار هيمن ة القطاع الزراعي، وقل ، نتيجة الستمرار هيمن

ى   ول إل رص الوص ى  ف ول إل رص الوص  ف
ة          ة         مصادر الطاقة العصرية، ومحدودية النشاط الصناعي، وقل مصادر الطاقة العصرية، ومحدودية النشاط الصناعي، وقل

 ..))٦٨٦٨((استخدام السيارات الخاصة وموارد الطاقةاستخدام السيارات الخاصة وموارد الطاقة
ددًا من               ة تواجه ع ة العربي ة تواجه عددا  من             وال تزال المنطق ة العربي التحديات  التحديات  وال تزال المنطق

دابير                ال لت ا االمتث ال، من بينه دابير               فيما يخص بروتوآول مونتري ال لت ا االمتث ال، من بينه فيما يخص بروتوآول مونتري
امي     ررة لع ة المق ض النهائي امي    الخف ررة لع ة المق ض النهائي بة ٢٠١٠٢٠١٠ و و٢٠٠٧٢٠٠٧الخف بة  بالنس  بالنس

ل   ات؛ وتفعي ون والهالون ازات الكلوروفلوروآرب ل  لغ ات؛ وتفعي ون والهالون ازات الكلوروفلوروآرب لغ
د      //األنظمة الوطنية األنظمة الوطنية //التشريعاتالتشريعات اه المتزاي بح االتج د      اإلقليمية؛ وآ اه المتزاي بح االتج اإلقليمية؛ وآ

تنفذة       المواد المس روعة ب ر المش ارة غي ى التج تنفذة      إل المواد المس روعة ب ر المش ارة غي ى التج ألوزون؛  إل ألوزون؛   ل  ل
ام     د ع ال بع لة االمتث ام    ومواص د ع ال بع لة االمتث ل  ٢٠١٠٢٠١٠ومواص ة لتقلي ل  ، خاص ة لتقلي  ، خاص

ون    ازات الكلوروفلوروآرب تهالك غ ى اس اد عل ون   االعتم ازات الكلوروفلوروآرب تهالك غ ى اس اد عل االعتم

                                           
 ..  المرجع نفسه  المرجع نفسه))٦٧٦٧((

عـدة بيانـات    عـدة بيانـات      الشعبة اإلحصائية باألمم المتحـدة، قا         الشعبة اإلحصائية باألمم المتحـدة، قا       ))٦٨٦٨((
: : مؤشرات األهداف اإلنمائية لأللفيـة، يمكـن اإلطـالع عليهـا فـي      مؤشرات األهداف اإلنمائية لأللفيـة، يمكـن اإلطـالع عليهـا فـي      

asp.mi_goals/mi/unsd/org.un.millenniumindicators://http.. 
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دة        املة لع ايا الش الج القض ات تع ع سياس ده؛ ووض دة       وتجمي املة لع ايا الش الج القض ات تع ع سياس ده؛ ووض وتجمي
 ..))٦٩٦٩((قطاعات مع اتفاقات بيئية أخرى متعددة األطرافقطاعات مع اتفاقات بيئية أخرى متعددة األطراف

 
 مياه الشرب المأمونة والمرافق الصحية  -٦

 
ى       تشير مؤشرات إمداد  تشير مؤشرات إمداد    ى       ات المياه والمرافق الصحية إل ات المياه والمرافق الصحية إل

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

ل             ى المرافق الصحية أق ل           وتظل إمكانيات الحصول عل ى المرافق الصحية أق وتظل إمكانيات الحصول عل
من إمكانيات الحصول على مياه الشرب المأمونة، خاصة في         من إمكانيات الحصول على مياه الشرب المأمونة، خاصة في         
ث    وًا حي ة نم دان العربي ل البل ي أق ة وف اطق الريفي ث   المن وا  حي ة نم دان العربي ل البل ي أق ة وف اطق الريفي  المن

رة       ال تزال ه  ال تزال ه   ود آبي ذل جه رة       ناك حاجة لب ود آبي ذل جه ين عامي         ..ناك حاجة لب ين عامي     وب   ١٩٩٠١٩٩٠وب
ول    ٢٠٠٢٢٠٠٢وو رص الحص ى ف ر عل رأ تغي م يط ول    ، ل رص الحص ى ف ر عل رأ تغي م يط  ، ل

ت      ث آان اطق الحضرية حي ي المن ق الصحية ف ى المراف ت     عل ث آان اطق الحضرية حي ي المن ق الصحية ف ى المراف عل
اني        .. في المائة   في المائة  ٨٣٨٣النسبة  النسبة   اني    ويبين الرسم البي  نسبة السكان    نسبة السكان   ١٨١٨ويبين الرسم البي

الذين لديهم إمكانية الحصول على المرافق الصحية المحسنة           الذين لديهم إمكانية الحصول على المرافق الصحية المحسنة           
 ..٢٠٠٢٢٠٠٢ و و١٩٩٠١٩٩٠بالنسبة لعامي بالنسبة لعامي 

 
ى            ى          وفي المناطق الريفية، تحسنت فرص الحصول عل وفي المناطق الريفية، تحسنت فرص الحصول عل

ام          ٦٦المرافق الصحية بنسبة      المرافق الصحية بنسبة       ذ ع ة من ام           في المائ ذ ع ة من   فبلغت  فبلغت ١٩٩٠١٩٩٠ في المائ

                                           
  برنامج األمم المتحدة للبيئة، المكتب اإلقليمي لغـرب            برنامج األمم المتحدة للبيئة، المكتب اإلقليمي لغـرب          ))٦٩٦٩((

 ..Compliance Assistance Programme, 2005يا، يا، آسآس

ة      اطق الريفي ي المن يما ف ددة، ال س داف المح ق األه ة     لتحقي اطق الريفي ي المن يما ف ددة، ال س داف المح ق األه لتحقي
واً        ة نم دان العربي وا        بالمنطقة وفي أقل البل ة نم دان العربي ين عامي       ..بالمنطقة وفي أقل البل ين عامي   وب   ١٩٩٠١٩٩٠وب

كان ا   ٢٠٠٢٢٠٠٢وو بة الس ى نس ذآر عل ر ي رأ أي تغي م يط كان ا   ، ل بة الس ى نس ذآر عل ر ي رأ أي تغي م يط ذين ، ل ذين ل ل
ة               اطق الفرعي ة في المن اه مأمون ى مي ة              يستطيعون الحصول عل اطق الفرعي ة في المن اه مأمون ى مي يستطيعون الحصول عل

ع عاألرب ان   . . األرب ان بإمك ي، آ توى اإلقليم ى المس ان وعل ان بإمك ي، آ توى اإلقليم ى المس  وعل
ين  بته ب راوح نس ا يت ين م بته ب راوح نس ا يت ة و٨٦٫٧٨٦٫٧م ي المائ ة و ف ي المائ ن ٧٢٧٢ ف ة م ي المائ ن  ف ة م ي المائ  ف

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

اون الخليجي             الال دان مجلس التع اون الخليجي             حصول على المياه في بل دان مجلس التع   ٩٣٩٣((حصول على المياه في بل
ة ي المائ ةف ي المائ دان المشرق ))ف ا بل دان المشرق ، تليه ا بل ة٩٠٫٥٩٠٫٥((، تليه ي المائ ة ف ي المائ م ))٧٠٧٠(()) ف م ، ث ، ث

  ٧٤٧٤((وأقل البلدان العربية نموا      وأقل البلدان العربية نموًا     ) )  في المائة   في المائة  ٨٤٨٤((بلدان المغرب   بلدان المغرب   
 ).).١٧١٧انظر الرسم البياني انظر الرسم البياني ) () (في المائةفي المائة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ة٦٩٦٩ ي المائ ة ف ي المائ ام .  .   ف ي ع ام وف ي ع ّج٢٠٠٢٢٠٠٢وف دان  س ج  ُس ل البل ي أق دان لت ف ل البل ي أق لت ف
ة الحصول             ديهم إمكاني ة الحصول            العربية نموًا أدنى نسبة للسكان الذين ل ديهم إمكاني العربية نموا  أدنى نسبة للسكان الذين ل

ة      اطق الريفي ي المن حية ف ق الص ى المراف ة     عل اطق الريفي ي المن حية ف ق الص ى المراف ي ١٧٫٧١٧٫٧((عل ي  ف  ف
ة    ٦٧٦٧((، تليها بلدان المشرق وبلدان المغرب        ، تليها بلدان المشرق وبلدان المغرب        ))المائةالمائة ة     في المائ ) )  في المائ

ي    اون الخليج س التع دان مجل ي   وبل اون الخليج س التع دان مجل ة ٨٧٨٧((وبل ي المائ ة  ف ي المائ ي  ).  ).   ف ا ف ي  أم ا ف أم
م تتج اطق الحضرية، فل م تتجالمن اطق الحضرية، فل نهم المن ذين يمك كان ال بة الس نهم اوز نس ذين يمك كان ال بة الس اوز نس

دان       ٥٥٥٥الحصول على المرافق الصحية     الحصول على المرافق الصحية      دان        في المائة في أقل البل  في المائة في أقل البل
ل  وًا، مقاب ل نم وا ، مقاب رب،  ٩٢٩٢نم ن المشرق والمغ ل م ي آ ة ف ي المائ رب،   ف ن المشرق والمغ ل م ي آ ة ف ي المائ  ف

اون     ١٠٠١٠٠وو س التع دان مجل ي بل ًا ف ة تقريب ي المائ اون      ف س التع دان مجل ي بل ا  ف ة تقريب ي المائ  ف
 ..))٧١٧١((الخليجيالخليجي

                                           
  الشعبة اإلحصائية باألمم المتحـدة، قاعـدة بيانـات             الشعبة اإلحصائية باألمم المتحـدة، قاعـدة بيانـات           ))٧٠٧٠((

: : مؤشرات األهداف اإلنمائية لأللفيـة، يمكـن اإلطـالع عليهـا فـي      مؤشرات األهداف اإلنمائية لأللفيـة، يمكـن اإلطـالع عليهـا فـي      
asp.mi_goals/mi/unsd/org.un.millenniumindicators://http.. 

 ..  المرجع نفسه  المرجع نفسه))٧١٧١((

 ٢٠٠٢ و١٩٩٠  نسبة السكان الذين يمكنهم الحصول على المياه المأمونة،-١٧الرسم البياني 

 

٠ ٢٠ ٤٠ ٦٠ ٨٠ ١٠٠

بلدان المشرق 

بلدان المغرب 

بلدان مجلس التعاون الخليجي

أقل البلدان العربية نمواً 

المنطقة العربية

١٩٩٠ ٢٠٠٢

 نسبة مئوية

ــر   ::المصــدرالمصــدر ــات مؤش ــدة بيان ــدة، قاع ــاألمم المتح ــعبة اإلحصــائية ب ــر الش ــات مؤش ــدة بيان ــدة، قاع ــاألمم المتح ــعبة اإلحصــائية ب ــي الش ــن اإلطــالع ف ــة، ويمك ــة لأللفي ــداف اإلنمائي ــي ات األه ــن اإلطــالع ف ــة، ويمك ــة لأللفي ــداف اإلنمائي : : ات األه
asp.mi goals/mi/unsd/org.un.millenniumindicators://http.. 
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ذا الوضع،    ين ه قة لتحس راءات منس ذ إج م تتخ ذا الوضع،  وإذا ل ين ه قة لتحس راءات منس ذ إج م تتخ وإذا ل
 مليون شخص في المنطقة العربية في        مليون شخص في المنطقة العربية في       ٨٢٨٢حو  حو  فسيكون هناك ن  فسيكون هناك ن  

اه الشرب             ٢٠١٥٢٠١٥عام  عام   ى مي اه الشرب              يفتقرون إلى فرص الحصول عل ى مي  يفتقرون إلى فرص الحصول عل
ة، و ة، والمأمون ديهم  ١٢٤١٢٤المأمون وفر ل خص ال تت ون ش ديهم   ملي وفر ل خص ال تت ون ش   ملي

 
 

 

 إقامة شراآة عالمية : ٨  الهدف -حاء
 من أجل التنمية

 
 يرتبط ارتباطا  مباشرا  بإنشاء بيئة       يرتبط ارتباطًا مباشرًا بإنشاء بيئة      ٨٨إن تحقيق الهدف    إن تحقيق الهدف     

ة ترا    ل تنمي ن أج ة م ة ترا   ممّكن ل تنمي ن أج ة م راء    ممك ن الح الفق ا مص ى فيه راء    ع الح الفق ا مص ى فيه  ع
ة      ة     على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمي ذا يفترض        ..على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمي ذا يفترض    وه وه

ة في              دان النامي ة بمساعدة البل ة في             التزامًا من جانب الدول المتقدم دان النامي ة بمساعدة البل التزاما  من جانب الدول المتقدم
المي          ة في االقتصاد الع المي         النمو والمشارآة بفعالي ة في االقتصاد الع وفي الوقت    وفي الوقت        ..النمو والمشارآة بفعالي

اد سياسات تشجع النمو               ة اعتم اد سياسات تشجع النمو              ذاته، يتعين على البلدان النامي ة اعتم ذاته، يتعين على البلدان النامي
ة تحديات        والتنوالتن ة تحديات        مية والتكامل االجتماعي واالقتصادي ومواجه مية والتكامل االجتماعي واالقتصادي ومواجه

ة             ..العولمةالعولمة ة العربي ة         ومن المشاآل الرئيسية التي تواجه المنطق ة العربي ومن المشاآل الرئيسية التي تواجه المنطق
ة   ة غني ا منطق ون يعتبرونه انحين ال يزال ن الم رًا م ة  أن آثي ة غني ا منطق ون يعتبرونه انحين ال يزال ن الم را  م أن آثي
الي ذات   ت بالت الموارد وليس الي ذات  ب ت بالت الموارد وليس  ب
ه             ذا أمر يدعم ه            أولوية بالنسبة للمساعدة اإلنمائية الرسمية، وه ذا أمر يدعم أولوية بالنسبة للمساعدة اإلنمائية الرسمية، وه

ر نيف آثي رتص نيف آثي طة   تص دان المتوس ة ضمن البل دول العربي ن ال طة   ًا م دان المتوس ة ضمن البل دول العربي ن ال ا  م
ويتجاهل هذا التصور الخاطئ أن ربع سكان المنطقة        ويتجاهل هذا التصور الخاطئ أن ربع سكان المنطقة        .  .  الدخلالدخل

وًا،       ة نم دان العربي ل البل ي أق ون ف ة يعيش وا ،      العربي ة نم دان العربي ل البل ي أق ون ف ة يعيش  العربي
ة          اعدة اإلنمائي ادة المس ى زي ة إل س الحاج ي أم ي ف ي ه ة         الت اعدة اإلنمائي ادة المس ى زي ة إل س الحاج ي أم ي ف ي ه الت

 ..))٧٣٧٣((الرسمية والتمويلالرسمية والتمويل
 
  

                                           
  الصندوق العربي لإلنماء االقتصـادي واالجتمـاعي،           الصندوق العربي لإلنماء االقتصـادي واالجتمـاعي،         ))٧٣٧٣((

 ..٢٠٠٤٢٠٠٤أرقام السكان، أرقام السكان، 

ى المرافق الصحية األسا        ى المرافق الصحية األسا       إمكانية الحصول عل ية، و إمكانية الحصول عل ية، و س  في   في  ٥٠٥٠س
ة             دان العربي ل البل ة            المائة من أولئك األشخاص سيكونون في أق دان العربي ل البل المائة من أولئك األشخاص سيكونون في أق

 ..))٧٢٧٢((نموا نموًا
 
 
 

 مجموع المعونة المقدمة إلى المنطقة  -١
 

ة،       وع المعون رة، زاد مجم نوات األخي ي الس ة،     ف وع المعون رة، زاد مجم نوات األخي ي الس ف
ة             ى المنطق ة إل ات المتحدة، المقدم ة            المحسوبة بدوالرات الوالي ى المنطق ة إل ات المتحدة، المقدم المحسوبة بدوالرات الوالي

ن  ة م ن العربي ة م ام  ٥٫٣٣٥٫٣٣العربي ي ع ار دوالر ف ام   ملي ي ع ار دوالر ف ى ١٩١٩٩٩٩٩ ملي ى  إل   ٨٫٣٢٨٫٣٢ إل
دان      .  .  ٢٠٠٣٢٠٠٣مليار دوالر في عام     مليار دوالر في عام      دان      ومع ذلك، فقد تلقت ثالثة بل ومع ذلك، فقد تلقت ثالثة بل

ن  ر م ر، أآث راق ومص ي األردن والع دخل، ه طة ال ن متوس ر م ر، أآث راق ومص ي األردن والع دخل، ه طة ال متوس
ى    ٢٠٠٣٢٠٠٣نصف مجموع المعونة في عام   نصف مجموع المعونة في عام    ًا عل دل جزئي ى    ، مما ي ا  عل دل جزئي ، مما ي

ارات سياسية        أثر باعتب انحين تت دة للم ارات سياسية       أولويات جدي أثر باعتب انحين تت دة للم ويجري  ويجري      ..أولويات جدي
دد   ة والمتع ة الثنائي دفقات المعون ل ت دد  تحوي ة والمتع ة الثنائي دفقات المعون ل ت  ة ة تحوي

ق، نحو العراق               د متل ق، نحو العراق              األطراف من مصر، التي آانت أآبر بل د متل األطراف من مصر، التي آانت أآبر بل
د الحرب             ار بع ة اإلعم د الحرب            من أجل دعم عملي ار بع ة اإلعم ي مصر في      .  .  من أجل دعم عملي ي مصر في      ويل ويل

وتي والعراق                ة جيب ة المتلقي رد من المعون وتي والعراق               مستوى نصيب الف ة جيب ة المتلقي رد من المعون مستوى نصيب الف
 ..))٧٤٧٤((٢٠٠٣٢٠٠٣واألردن وفلسطين في عام واألردن وفلسطين في عام 

                                           
))٧٢٧٢((        United  Nations, Population  Division, 

Department  of Economic and Social Affairs, World 
: , available at Revision2004The : pectsPopulation Pros

unpp/org.un.esa://http الشعبة اإلحصائية باألمم المتحدة، قاعـدة      الشعبة اإلحصائية باألمم المتحدة، قاعـدة      ؛ و ؛ و
: : بيانات مؤشرات األهداف اإلنمائية لأللفية، يمكن اإلطالع عليها فـي         بيانات مؤشرات األهداف اإلنمائية لأللفية، يمكن اإلطالع عليها فـي         

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

ــاد، ))٧٤٧٤(( ــابات األونكت ــى حس ــتناداً إل ــاد،   اس ــابات األونكت ــى حس ــتنادا  إل  The Least  اس
Developed Countries Report 2004; Linking International 
Trade with Poverty Reduction, (New York and Geneva, 

United Nations, 2004)االستعراض السنوي لتطـورات  االستعراض السنوي لتطـورات  واإلسكوا، واإلسكوا،   ؛؛
. . ٢٠٠٣٢٠٠٣العولمة والتكامـل اإلقليمـي فـي دول منطقـة اإلسـكوا،             العولمة والتكامـل اإلقليمـي فـي دول منطقـة اإلسـكوا،             

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

 ٢٠٠٢ و١٩٩٠  نسبة السكان الذين يتوفر لهم المرافق الصحية، -١٨الرسم البياني

 المنطقة العربيةالمنطقة العربية
 

 أقل البلدان العربية نموا أقل البلدان العربية نمواً
 

 بلدان مجلس التعاون الخليجيبلدان مجلس التعاون الخليجي
 

 ن المغربن المغرببلدابلدا
 

 بلدان المشرقبلدان المشرق

٠٠                    ١٠١٠                ٢٠٢٠                ٣٠٣٠                ٤٠٤٠              ٥٠٥٠                  ٦٠٦٠                    ٧٠٧٠                ٨٠٨٠              ٩٠٩٠          ١٠٠١٠٠ 

١٩٩٠١٩٩٠ ٢٠٠٢٢٠٠٢ 

: : الشـعبة اإلحصـائية بـاألمم المتحـدة، قاعـدة بيانـات مؤشـرات األهـداف اإلنمائيـة لأللفيـة، يمكـن اإلطـالع عليهـا فـي                           الشـعبة اإلحصـائية بـاألمم المتحـدة، قاعـدة بيانـات مؤشـرات األهـداف اإلنمائيـة لأللفيـة، يمكـن اإلطـالع عليهـا فـي                           : : المصدرالمصدر
asp.mi goals/mi/unsd/org.un.millenniumindicators://http.. 

 نسبة مئوية



 

 

-٢٩-

   االلتزام بالشراآة-٦اإلطار 
 

ة             نعيد تأآيد أنه يجب على آل بلد أن       نعيد تأآيد أنه يجب على آل بلد أن       ""  تراتيجيات التنمي ة دور السياسات واس ى أهمي د عل ه ونؤآ ة              يتولى المسؤولية األولية عن تنميت تراتيجيات التنمي ة دور السياسات واس ى أهمي د عل ه ونؤآ  يتولى المسؤولية األولية عن تنميت
ة تهدف                     .  .  الوطنية في تحقيق التنمية المستدامة    الوطنية في تحقيق التنمية المستدامة     ة عالمي دابير وسياسات داعم رامج وت ا بب ة تهدف                     ونعترف أيضًا بأن الجهود الوطنية ينبغي تكميله ة عالمي دابير وسياسات داعم رامج وت ا بب ونعترف أيضا  بأن الجهود الوطنية ينبغي تكميله

 ".".اعاة الظروف الوطنية وضمان االحترام للسيطرة واالستراتيجيات والسيادة الوطنيةاعاة الظروف الوطنية وضمان االحترام للسيطرة واالستراتيجيات والسيادة الوطنيةإلى زيادة الفرص اإلنمائية للبلدان النامية مع مرإلى زيادة الفرص اإلنمائية للبلدان النامية مع مر
____________________________________ 

 ..٢٢٢٢، المادة ، المادة ٢٠٠٥٢٠٠٥نتائج القمة العالمية نتائج القمة العالمية  من جدول األعمال المؤقت،  من جدول األعمال المؤقت، ١٢١١٢١ و و٤٨٤٨الجمعية العامة لألمم المتحدة، الدورة الستين، البند الجمعية العامة لألمم المتحدة، الدورة الستين، البند   ::المصدرالمصدر

 
ة، هن   روع األلفي د مش ا يؤآ ة، هن وآم روع األلفي د مش ا يؤآ ادة وآم ى زي ة إل ادة اك حاج ى زي ة إل اك حاج

ة    داف اإلنمائي ق األه و وتحقي ل النم ة لتعجي ة المالي ة   المعون داف اإلنمائي ق األه و وتحقي ل النم ة لتعجي ة المالي المعون
ابي،        ..لأللفية في أقل البلدان العربية نموا      لأللفية في أقل البلدان العربية نمواً      ابي،    وعلى الجانب اإليج وعلى الجانب اإليج

اه   واردة أدن ات ال ين البيان ا تب اه  وآم واردة أدن ات ال ين البيان ا تب ر ((وآم ر انظ  انظ
ة بالنسبة            ))٢٢الجدول  الجدول   رد من المعون ة بالنسبة            ، ارتفع متوسط نصيب الف رد من المعون ، ارتفع متوسط نصيب الف

ة من       ة من      للبلدان العربي ى   دوالر  دوالر ١٩٫٤٠١٩٫٤٠للبلدان العربي ى   إل  دوالر خالل   دوالر خالل  ٢٧٫٨٠٢٧٫٨٠ إل
ام       ام      الفترة من ع ام      ١٩٩٩١٩٩٩الفترة من ع ى ع ام       إل ى ع غ        .  .  ٢٠٠٣٢٠٠٣ إل د بل ك، فق غ        ومع ذل د بل ك، فق ومع ذل

ط    ٢٠٫٨٠٢٠٫٨٠هذا المتوسط في أقل البلدان العربية نموا         هذا المتوسط في أقل البلدان العربية نموًا         ط     دوالر فق  دوالر فق
ديدًا       .  .  ٢٠٠٣٢٠٠٣في عام   في عام    وشهد اليمن، بصفة خاصة، انخفاضا  شديدا        وشهد اليمن، بصفة خاصة، انخفاضًا ش

ن  ن م ام  ٢٦٫٩٠٢٦٫٩٠م ي ع ام   دوالر ف ي ع ى ١٩٩٩١٩٩٩ دوالر ف ى  إل ي ١٢٫٧٠١٢٫٧٠ إل ي  دوالر ف  دوالر ف
ك،    .  .  ٢٠٠٣٢٠٠٣عام  عام   ى ذل ك،    وزيادة عل ى ذل ام   وزيادة عل تثناء ع ام   وباس تثناء ع ان  ٢٠٠٢٢٠٠٢وباس ان  ، آ ، آ

وًا              ة نم دان العربي وا              نصيب الفرد من المعونة التي تلقتها أقل البل ة نم دان العربي نصيب الفرد من المعونة التي تلقتها أقل البل
ي ن المتوسط اإلقليم ل م ًا أق يدائم ن المتوسط اإلقليم ل م ا  أق ام : : دائم ي ع ام فف ي ع ق ٢٠٠٣٢٠٠٣فف م تتل ق ، ل م تتل ، ل

ة الرسمية،         ١٦١٦سوى  سوى   ة الرسمية،          في المائة من إجمالي المساعدة اإلنمائي  في المائة من إجمالي المساعدة اإلنمائي
غ  ذي بل غ ال ذي بل ل   ٨٫٣٨٫٣ال ت تمث ا آان م أنه ار دوالر، رغ ل    ملي ت تمث ا آان م أنه ار دوالر، رغ ي ٢٢٢٢ ملي ي  ف  ف

ن مج  ة م ن مج المائ ة م ام     المائ ك الع ي ذل ة ف ة العربي كان المنطق وع س ام     م ك الع ي ذل ة ف ة العربي كان المنطق وع س .  .  م
وًا                  دان نم ل البل ين أق رة ب روق آبي اك ف ك، هن ى ذل وا                  وعالوة عل دان نم ل البل ين أق رة ب روق آبي اك ف ك، هن ى ذل وعالوة عل

ة ع المعون ق بتوزي ا يتعل ةفيم ع المعون ق بتوزي ا يتعل ام : : فيم ي ع ام فف ي ع غ ٢٠٠٢٢٠٠٢فف ان مبل غ ، آ ان مبل ، آ
  ٥٥ أضعاف و    أضعاف و   ١٠١٠المعونة التي تلقتها جيبوتي وموريتانيا يمثل       المعونة التي تلقتها جيبوتي وموريتانيا يمثل       

ومال       ودان والص اه الس ا تلق والي، م ى الت عاف، عل ومال      أض ودان والص اه الس ا تلق والي، م ى الت عاف، عل .  .  ))٧٥٧٥((أض
ن ا ن اوم اآل وم اآل لمش  لمش

                                           
 ..  المرجع نفسه  المرجع نفسه))٧٥٧٥((

ي         ب ف وًا التقل ة نم دان العربي ل البل ه أق ي تواج رى الت ي        األخ ب ف وا  التقل ة نم دان العربي ل البل ه أق ي تواج رى الت األخ
ة دفقات المعون ةت دفقات المعون ا ذات .  .  ت ؤ به ة للتنب ة القابل دفقات المعون ا ذات وت ؤ به ة للتنب ة القابل دفقات المعون وت

ا         ل فيه ي تمث دخل الت ة ال دان المنخفض ي البل ة ف ة بالغ ا        أهمي ل فيه ي تمث دخل الت ة ال دان المنخفض ي البل ة ف ة بالغ أهمي
ات  إإليرادات والميزاني ًا ب ًا ضخمًا قياس ة مبلغ دفقات المعون ات ت إإليرادات والميزاني ا  ب ا  ضخما  قياس ة مبلغ دفقات المعون ت

 ..الحكوميةالحكومية
 

من اعتماد ورقات استراتيجية للحد من من اعتماد ورقات استراتيجية للحد من وآان الغرض   وآان الغرض    
ام       ام      الفقر في ع ى الخطط           ١٩٩٩١٩٩٩الفقر في ع د عل دعم يعتم وفير إطار لل ى الخطط            ت د عل دعم يعتم وفير إطار لل  ت

ؤ  ة للتنب تقرارًا وقابلي ر اس ة أآث دفقات المعون ة لجعل ت ؤ الوطني ة للتنب تقرارا  وقابلي ر اس ة أآث دفقات المعون ة لجعل ت الوطني
ين في            .  .  بهابها ا هو مب ين في            غير أن تلك اآلمال لم تتحقق لألسف، آم ا هو مب غير أن تلك اآلمال لم تتحقق لألسف، آم

اني   م البي اني  الرس م البي دفقات      ٢٠٢٠الرس ي ت ب ف ة التقل ح درج ذي يوض دفقات       ال ي ت ب ف ة التقل ح درج ذي يوض  ال
ة        المعونة  المعونة   وًا في المنطق ة        إلى أقل البلدان نم وا  في المنطق دو      .  .  إلى أقل البلدان نم ا أيضًا، يب دو      وهن ا أيضا ، يب وهن

ى    .  .  أن اليمن قد تأثر أآثر من غيره من هذا التقلب         أن اليمن قد تأثر أآثر من غيره من هذا التقلب          ى    وإضافة إل وإضافة إل
ن      ة م دًا بمجموع د ج كل مقي دم بش ة تق زال المعون ك، ال ت ن     ذل ة م دا  بمجموع د ج كل مقي دم بش ة تق زال المعون ك، ال ت ذل

يًا يضمن        .  .  ))٧٦٧٦((الشروطالشروط يا  يضمن        وتعتبر السيطرة الوطنية شرطًا أساس وتعتبر السيطرة الوطنية شرطا  أساس
ة آلية لحفز التغيير   ة آلية لحفز التغيير   آفاءة استخدام المعونة بينما تعد المشروطي     آفاءة استخدام المعونة بينما تعد المشروطي     

ة   توى السياس ى مس ة  عل توى السياس ى مس  عل
دفان، إذ             .  .  العامةالعامة ذان اله دفان، إذ             وفي آثير من الحاالت، يتعارض ه ذان اله وفي آثير من الحاالت، يتعارض ه

ة          ة         تقوض المشروطية السيطرة الوطنية وتزيد من تقلب المعون تقوض المشروطية السيطرة الوطنية وتزيد من تقلب المعون
ا     ؤ به ة للتنب ا    وعدم القابلي ؤ به ة للتنب ر من       .  .  وعدم القابلي ذا هو الحال بالنسبة لكثي ر من       وه ذا هو الحال بالنسبة لكثي وه
 ..البلدان العربية المتلقيةالبلدان العربية المتلقية

                                           
تقرير التنمية البشـرية  تقرير التنمية البشـرية    برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،    برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،  ))٧٦٧٦((

 ..٢٠٠٥٢٠٠٥لعام لعام 
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مصر  العراق األردن  المغرب  السودان  الضفة الغربية
 وقطاع غزة

اليمن 

١٩٩٩ ٢٠٠٣

 قة العربية، كنسب مئوية من مجموع  أكبر البلدان المتلقية للمعونة في المنط-١٩الرسم البياني 
 ٢٠٠٣ و١٩٩٩                المعونة المقدمة إلى المنطقة،
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 ..data/org.worldbank.www://http/: : ، يمكن اإلطالع عليها في، يمكن اإلطالع عليها في٢٠٠٤٢٠٠٤مؤشرات التنمية في العالم مؤشرات التنمية في العالم البنك الدولي، البنك الدولي،   ::المصدرالمصدر
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 ٢٠٠٣-١٩٩٩المعونة وإجمالي المعونة المتلقية،   نصيب الفرد من -٢الجدول 
 )دوالرات الواليات المتحدة وماليين دوالرات الواليات المتحدة             (

 
 ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ 
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 ٢٣٢٫٤ ٧٫٣ ٣٢٨٫٦ ١٠٫٥ ٢٢٣٫٦ ٧٫٣ ٢٠١٫١ ٦،٦ ١٣٨٫١ ٤٫٦ الجزائر
 ٣٧٫٥ ٥٢٫٧ ٧٠٫٦ ١٠١٫١ ١٧٫٩ ٢٦٫١ ٤٩٫١ ٧٣٫٣ ٤٫٠ ٦٫١ البحرين
 ٨٩٣٫٨ ١٣٫٢ ١ ٢٣٨٫٥ ١٨٫٧ ١ ٢٥٦٫٦ ١٩٫٣ ١ ٣٢٨٫١ ٢٠٫٨ ١ ٥٨٢٫٤ ٢٥٫٢ مصر
 ٢ ٢٦٥٫٢ ٩١٫٧ ١١٥٫٨ ٤٫٨ ١٢٢٫٤ ٥٫٢ ١٠٠٫٨ ٤٫٣ ٧٥٫٩ ٣،٣ العراق
 ١ ٢٣٤٫٣ ٢٣٢٫٥ ٥١٩٫٩ ١٠٠٫٥ ٤٣٢٫٥ ٨٦٫٠ ٥٥٢٫٥ ١١٣٫١ ٤٣٢٫٠ ٩١٫٢ األردن
 ٤،٤ ١٫٨ ٤٫٦ ٢٫٠ ٣٫٦ ١٫٦ ٢٫٨ ١٫٣ ٧٫٢ ٣٫٤ الكويت
 ٢٢٨٫٣ ٥٠٫٨ ٤٥٢٫٧ ١٠١٫٩ ٢٤٢٫٨ ٥٥٫٤ ١٩٩٫٧ ٤٦٫١ ١٩٤٫٠ ٤٥٫٤ لبنان

 الجماهيرية
 ١٠٫٠ ١٫٨ ١٠٫٤ ١٫٩ ١٠٫٠ ١٫٩ ١٥٫٤ ٢٫٩ ٧٫٣ ١٫٤   العربية الليبية

 ٥٢٢٫٨ ١٧٫٤ ٤٨٧٫٠ ١٦٫٤ ٥١٨٫٦ ١٧٫٨ ٤١٩٫٤ ١٤٫٦ ٦٧٨٫٨ ٢٤٫٠ المغرب
 ٤٤٫٥ ١٧٫١ ٤٠٫٨ ١٦٫١ ١٫٦ ٠٫٧ ٤٥٫٦ ١٨٫٩ ٣٩٫٩ ١٧٫٠ ع مان
 ٢٫٠ ٣٫٢ ٢،٢ ٣٫٦ ١٫٠ ١٫٧ ٠٫٥ ٠٫٨ ٤٫٩ ٨٫٧ قطر

 المملكة العربية
 ٢١٫٩ ١٫٠ ٢٦٫٩ ١٫٢ ٢٧٫٠ ١٫٣ ٣٠٫٩ ١٫٥ ٢٨٫٩ ١٫٤   السعودية
 الجمهورية
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دولي،         ٢٠٠٤٢٠٠٤مؤشرات التنمية في العالم   مؤشرات التنمية في العالم   البنك الدولي،   البنك الدولي،   : : المصدرالمصدر ك ال دان االقتصادي؛ والبن ة في المي اون والتنمي ة التع دولي،         ، لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظم ك ال دان االقتصادي؛ والبن ة في المي اون والتنمي ة التع ، لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظم
 ..data/org.worldbank.www://http/: : يمكن اإلطالع عليها فييمكن اإلطالع عليها في.  .  تقديرات السكانتقديرات السكان
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 المعونة بين بلدان المنطقة  -٢
 

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

د                   داف، فال ب ق األه ة حاسمة بالنسبة لتحقي د                  نموًا أمر ذو أهمي داف، فال ب ق األه ة حاسمة بالنسبة لتحقي نموا  أمر ذو أهمي
اهمات    دمت مس ة ق ة الغني دان العربي ى أن البل ارة إل ن اإلش اهمات   م دمت مس ة ق ة الغني دان العربي ى أن البل ارة إل ن اإلش م
آبيرة إلى المعونة اإلنمائية الرسمية على المستويين اإلقليمي         آبيرة إلى المعونة اإلنمائية الرسمية على المستويين اإلقليمي         

ي الماضي  دولي ف ي الماضي وال دولي ف امي  : : وال ين ع امي  فب ين ع دمت ٢٠٠٣٢٠٠٣ و و٢٠٠٠٢٠٠٠فب دمت ، ق ، ق
ه   ا مجموع ي م اون الخليج س التع دان مجل ه  بل ا مجموع ي م اون الخليج س التع دان مجل ار ١١٣٫٧٣٫٧بل ار  ملي  ملي

ة   ة اإلنمائي ن المعون ة  دوالر م ة اإلنمائي ن المعون ة   .  .  دوالر م ة العربي اهمت المملك ة   وس ة العربي اهمت المملك وس
ـ      انحين، ب ر الم ي أآب عودية، وه ـ     الس انحين، ب ر الم ي أآب عودية، وه ن   ٥٨٥٨الس ة م ي المائ ن    ف ة م ي المائ  ف

غ  ٢٠٠٣٢٠٠٣آما ساهمت عام    آما ساهمت عام    .  .  المجموعالمجموع غ   بمبل ار دوالر،  ٢٫٨٢٫٨ بمبل ار دوالر،   ملي  ملي
الي السعودي، في     ١٫٣١٫٣أي ما يعادل    أي ما يعادل     ومي اإلجم الي السعودي، في      من الناتج الق ومي اإلجم  من الناتج الق

ار دوالر   م  م ٣٫١٣٫١المبلغ اإلجمالي لذلك العام والبالغ      المبلغ اإلجمالي لذلك العام والبالغ       ار دوالر  لي وساهم  وساهم  .  .  لي
غ  دة بمبل ة المتح ارات العربي ت واإلم غ الكوي دة بمبل ة المتح ارات العربي ت واإلم ون دوالر ٨٢٨٢الكوي ون دوالر  ملي  ملي

والي١٣٠١٣٠وو ى الت ون دوالر عل والي ملي ى الت ون دوالر عل ا     ..))٧٧٧٧(( ملي ع أن م ا والواق ع أن م والواق
ل  مية يمث ة الرس ة اإلنمائي ر للمعون ته قط ل خصص مية يمث ة الرس ة اإلنمائي ر للمعون ته قط ي ٠٫٧٠٫٧خصص ي  ف  ف

ي              ة الت وق المعون ذا يف ي             المائة من ناتجها القومي اإلجمالي، وه ة الت وق المعون ذا يف المائة من ناتجها القومي اإلجمالي، وه
 ..))٧٨٧٨((ية الرئيسيةية الرئيسيةيقدمها آثير من البلدان الصناعيقدمها آثير من البلدان الصناع

                                           
التقرير االقتصـادي العربـي     التقرير االقتصـادي العربـي       صندوق النقد العربي،        صندوق النقد العربي،      ))٧٧٧٧((

 ..٢٠٠٤٢٠٠٤، ، موحدموحدالال

تقريـر قطـر عـن    تقريـر قطـر عـن      مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية،     مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية،   ))٧٨٧٨((
 ..٢٠٠٥٢٠٠٥األهداف اإلنمائية لأللفية األهداف اإلنمائية لأللفية 

 الديون  -٣
 

من المصادر الهامة 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 ه  .األخيرة
اإلعفاء من الدين التي تم التوصل إليها مع آل من نادي 
باريس ونادي لندن، والتي ساهمت 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 أيضا  إلى االرتفاع الشديد في 
إيرادات صادرات النفط، ويلقي الشك على قدرتها على 

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

 مثلما هو الحال على وجود متأخرات ضخمة ومتزايدة،
 بالنسبة للسودان، مثال  

 ).٢١انظر الرسم البياني (
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مصر  األردن  لبنان  المغرب  عمان  السودان  الجمهورية
 العربية
 السورية

تونس  اليمن   الشرق األوسط
 وشمال أفريقيا

١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣

   مجموع خدمة الدين، كنسبة مئوية من صادرات السلع والخدمات-٢١الرسم البياني 
 ٢٠٠٣-١٩٩٩                   وصافي الدخل اآلتي من الخارج، 

 ..data/org.worldbank.www://http/: : ، يمكن اإلطالع عليها في، يمكن اإلطالع عليها في٢٠٠٤٢٠٠٤الم الم مؤشرات التنمية في العمؤشرات التنمية في العالبنك الدولي، البنك الدولي،   ::المصدرالمصدر



 

 

-٣٢-

 التجارة  -٤
 

ة   دول العربي رة، شرعت معظم ال ي السنوات األخي ة ف دول العربي رة، شرعت معظم ال ي السنوات األخي ف
دماجها               ة تيسير ان ك بغي دماجها              في تنفيذ برامج لتحرير التجارة، وذل ة تيسير ان ك بغي في تنفيذ برامج لتحرير التجارة، وذل

ة       ة      في االقتصاد العالمي وجني فوائد العولم ذه          ..في االقتصاد العالمي وجني فوائد العولم د أسفرت ه ذه      وق د أسفرت ه وق
ت    ى ف ة إل ود الرامي ت   الجه ى ف ة إل ود الرامي ائج   الجه ن نت اداتها ع ائج   ح اقتص ن نت اداتها ع  ح اقتص

اع                    ..متفاوتةمتفاوتة ة من خالل اتب ازة أو رائع ائج ممت اع                إذ لم يحقق نت ة من خالل اتب ازة أو رائع ائج ممت إذ لم يحقق نت
دان    ن البل ل م دد قلي ارج إال ع و الخ ة نح تراتيجية موجه دان   اس ن البل ل م دد قلي ارج إال ع و الخ ة نح تراتيجية موجه     ..اس

ام  ي ع ام فف ي ع ل   ٢٠٠٣٢٠٠٣فف ة يمث ادرات المنطق وع ص ن مجم م يك ل   ، ل ة يمث ادرات المنطق وع ص ن مجم م يك ، ل
ا             ٤٫١٤٫١سوى  سوى   ة، بينم ا              في المائة من مجموع الصادرات العالمي ة، بينم  في المائة من مجموع الصادرات العالمي

ل       واردات تمث ل      آانت ال واردات تمث واردات            ٢٫٧٢٫٧آانت ال ة من مجموع ال واردات          في المائ ة من مجموع ال في المائ
 ..العالميةالعالمية

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

 في المائة فقط من تدفقات االستثمار        في المائة فقط من تدفقات االستثمار       ١٫٥١٫٥استأثرت المنطقة بـ    استأثرت المنطقة بـ    
ـ     ة وب ر العالمي ي المباش ـ    األجنب ة وب ر العالمي ي المباش دفقات    ٥٫٠٥٫٠األجنب ن ت ة م ي المائ دفقات     ف ن ت ة م ي المائ  ف

ام             ة في ع ام            االستثمار األجنبي المباشر التي تلقتها البلدان النامي ة في ع االستثمار األجنبي المباشر التي تلقتها البلدان النامي
ة   .  .  ))٧٩٧٩((٢٢٠٠٣٠٠٣ اوالت المبذول رغم المح ك، ف ى ذل الوة عل ة   وع اوالت المبذول رغم المح ك، ف ى ذل الوة عل وع

من أجل التنويع، ال زال معظم بلدان المنطقة يصدر مجموعة         من أجل التنويع، ال زال معظم بلدان المنطقة يصدر مجموعة         
ي  أتي ف ة المضافة المنخفضة ي لع ذات القيم ي محدودة من الس أتي ف ة المضافة المنخفضة ي لع ذات القيم محدودة من الس

ل  ان يمث ذي آ ود، ال دمتها الوق ل مق ان يمث ذي آ ود، ال دمتها الوق وع ٧٠٧٠مق ة من مجم ي المائ وع  ف ة من مجم ي المائ  ف
ام   ي ع ادرات ف ام  الص ي ع ادرات ف ة،  ٢٠٠٢٢٠٠٢الص ات الزراعي ة،  ، والمنتج ات الزراعي ، والمنتج

وجات والمواد الكيميائية، إلى عدد محدود من أسواق            وجات والمواد الكيميائية، إلى عدد محدود من أسواق            والمنسوالمنس
 ..))٨٠٨٠((التصدير، وفي الغالب إلى االتحاد األوروبيالتصدير، وفي الغالب إلى االتحاد األوروبي

 
 بطالة الشباب  -٥

 
ق            ق          يمكن الرتفاع معدالت البطالة بشكل مستمر أن يعي يمكن الرتفاع معدالت البطالة بشكل مستمر أن يعي

ي   اهم ف تدامة وأن يس ة المس ة العادل و االقتصادي والتنمي ي  النم اهم ف تدامة وأن يس ة المس ة العادل و االقتصادي والتنمي النم
ة   وآان م وآان م     ..حدوث نزاعات واضطرابات اجتماعية   حدوث نزاعات واضطرابات اجتماعية    ة   عدل البطال عدل البطال

غ      غ     لدى الشباب يبل ام      ٢١٢١لدى الشباب يبل ة في ع ام       في المائ ة في ع ل   ٢٠٠٤٢٠٠٤ في المائ ذا يمث ل   ، وه ذا يمث ، وه
وفي ذلك العام، بلغ عدد     وفي ذلك العام، بلغ عدد         ..أآثر من ضعف المعدل لدى الكبار     أآثر من ضعف المعدل لدى الكبار     

ل  ون عن عم ذين يبحث ل وال اطلين عن العم باب الع ل الش ون عن عم ذين يبحث ل وال اطلين عن العم باب الع   ٥٫٢٥٫٢الش
خص   ون ش خص  ملي ون ش باب      ..ملي ع أن الش باب  وم ع أن الش  وم

ة،            ٢٤٢٤ال يمثلون سوى    ال يمثلون سوى     ة في المنطق وة العامل ة،             في المائة من الق ة في المنطق وة العامل  في المائة من الق
اطلين عن         ٤٤٤٤م يشكلون قرابة    م يشكلون قرابة    فإنهفإنه اطلين عن          في المائة من مجموع الع  في المائة من مجموع الع

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

رتين ونصف         ار م رتين ونصف        االحتماالت بالنسبة للكب ار م ة        ..االحتماالت بالنسبة للكب ة    وسجلت منطق وسجلت منطق
                                           

ــكوا، ))٧٩٧٩(( ــكوا،   اإلس ــورات     اإلس ــنوي لتط ــتعراض الس ــورات   االس ــنوي لتط ــتعراض الس  االس
  ٢٠٠٤٢٠٠٤العولمــة والتكامــل اإلقليمــي فــي دول منطقــة اإلســكوا، العولمــة والتكامــل اإلقليمــي فــي دول منطقــة اإلســكوا، 

(E/ESCWA/GRID/2004/6).. 

ــاد، ))٨٠٨٠(( ــابات األونكت ــى حس ــتناداً إل ــاد،   اس ــابات األونكت ــى حس ــتنادا  إل  The Least  اس
Developed Countries Report 2004; Linking International 
Trade with Poverty Reduction, (New York and Geneva, 
United Nations, 2004); World Investment Reports, 2002, 
2003 and 2004.                                                                          

ة الشباب بل       ٢٠٠٤٢٠٠٤المغرب في عام    المغرب في عام     ام لبطال دل ع ى مع ة الشباب بل        أعل ام لبطال دل ع ى مع غ غ  أعل
 في  في ٢١٫٨٢١٫٨ في المائة، تليها منطقة المشرق بمعدل قدره        في المائة، تليها منطقة المشرق بمعدل قدره       ٢٧٫٧٢٧٫٧
ة أنحاء               ..المائةالمائة ة أنحاء           وظلت معدالت بطالة الشباب مرتفعة في آاف وظلت معدالت بطالة الشباب مرتفعة في آاف

دان         .  .  ١٩٩١١٩٩١المنطقة منذ عام    المنطقة منذ عام     تثناء بل دان، باس ع البل دان         وفي جمي تثناء بل دان، باس ع البل وفي جمي
ين عامي              ة الشباب ب ين عامي             المشرق، ُسجلت زيادة في معدالت بطال ة الشباب ب المشرق، س جلت زيادة في معدالت بطال

 ..))٨١٨١(())٣٣انظر الجدول انظر الجدول  ( (٢٠٠٤٢٠٠٤ و و١٩٩١١٩٩١
 
 البطالة بين الشاباتالبطالة بين الشابات ))أأ((
 

دى الشباب أو              ه ل ى من دى الشباب أو            معدل البطالة لدى الشابات أعل ه ل ى من معدل البطالة لدى الشابات أعل
ة  ة العربي اء المنطق ع أنح ي جمي ه ف اٍو ل ة مس ة العربي اء المنطق ع أنح ي جمي ه ف او  ل رق،     ..مس ي المش رق، وف ي المش وف

ى     د عل ا يزي ز م ى    عج د عل ا يزي ز م وة     ٣٠٣٠عج ي الق ابات ف ن الش ة م ي المائ وة      ف ي الق ابات ف ن الش ة م ي المائ  ف
ام          ام         العاملة عن العثور على عمل في ع ة    .  .  ٢٠٠٤٢٠٠٤العاملة عن العثور على عمل في ع ة    وفي المنطق وفي المنطق

ة ٢٤٢٤لدى النساء لدى النساء العربية آكل، تجاوز معدل البطالة      العربية آكل، تجاوز معدل البطالة       ة  في المائ     .. في المائ
دل     اع مع ي ارتف ة ف رة المتمثل كلة الخطي ذه المش م ه دل    ورغ اع مع ي ارتف ة ف رة المتمثل كلة الخطي ذه المش م ه ورغ
زداد في                   ة ت وة العامل رأة في الق زال مشارآة الم زداد في                  البطالة، ال ت ة ت وة العامل رأة في الق زال مشارآة الم البطالة، ال ت

ة ةالمنطق امي      ..المنطق ين ع امي  فب ين ع و   ٢٠٠٤٢٠٠٤ و و١٩٩١١٩٩١فب دل نم اوز مع و   ، تج دل نم اوز مع ، تج
ين   ذآور، ب دى ال ا ل دل نموه اث مع ن اإلن ة م وة العامل ين  الق ذآور، ب دى ال ا ل دل نموه اث مع ن اإلن ة م وة العامل الق

ام     الشابات والنساء البالغات ع   الشابات والنساء البالغات ع    ام     لى السواء بوجه ع ذا بحد      ..لى السواء بوجه ع ذا بحد     وه  وه
ى الحاجة               د عل د من التأآي دًا، ولكن ال ب ى الحاجة              ذاته تطور إيجابي ج د عل د من التأآي دا ، ولكن ال ب ذاته تطور إيجابي ج
إلى زيادة الترآيز على إتاحة فرص عمل الئق ومنتج ألولئك          إلى زيادة الترآيز على إتاحة فرص عمل الئق ومنتج ألولئك          

 ..))٨٢٨٢((الشابات الالتي سينض م ن إلى القوة العاملة مستقبال الشابات الالتي سينَضمَّن إلى القوة العاملة مستقبًال

                                           
))٨١٨١((    International  Labour  Organization  (ILO), 

: , available at2004Geneva,  ,Global  Employment  Trends
pdf.trends/download/2004get/org.ilo.kilm://httpGlobal ; ILO, 

, available 2004Geneva,  ,2004 Employment Trends for Youth
:  at/ download/strat/employment/english/public/mirror://http

pdf.getyen; 2005 ,”Global employment trends model“; ILO, 
and ILO, Global Employment  Trends, “Technical note”, 

: , available  at)2004Geneva, ILO, (trends/org.ilo.www://http ;
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).                  

))٨٢٨٢((    ILO, Global Employment Trends for Women 
: , available at2004, Geneva, 2004/2004get/org.ilo.kilm://http 

pdf.trendsw/downloadKey Indicators  of   the   Labour ;  ILO, 
Market,  third   edition,  Geneva,  2004;  ILO,   Economically 
active population estimates and projections, LABORSTA (an 

: eneva, available at, G)ILO  database on labour statistics
org.ilo.laborsta://http                                                        .         
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 ٢٠٠٤-١٩٩١ن الشباب،   معدالت بطالة الشباب ومعدالت نمو القوة العاملة م-٣الجدول 
 

 )نسبة مئوية(معدل بطالة الشباب 

مجموع الشباب 
العاطلين عن العمل 

 )باآلالف(

 نمو القوة العاملة
 من الشباب

 )نسبة مئوية(
 ٢٠٠٤-١٩٩١ ٢٠٠٤ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ١٩٩٧ ١٩٩١ 
 ٤٤٫٣ ٥ ١٩٩ ٢١٫٠ ٢١٫٠ ٢٢٫٠ ٢١٫٢ المنطقة العربيةالمنطقة العربية) ) مجموعمجموع((

 ٢٨٫٧ ٢ ٠١٧ ٢١٫٨ ٢١٫٨ ٢٠٫٩ ٢١٫٩ بلدان المشرقبلدان المشرق
 ٣٥٫١ ١ ٨٥٠ ٢٧٫٧ ٢٨٫٠ ٣٠٫٠ ٢٧٫٠ بلدان المغرببلدان المغرب

 ٦٠٫٨ ٢٢٤ ١٠٫٢ ١٠٫٤ ١٠٫١ ٩٫٦ بلدان مجلس التعاون الخليجيبلدان مجلس التعاون الخليجي
 ٧٦٫٥ ١ ١٠٩ ١٦٫٦ ١٦٫٥ ١٧٫٤ ١٦٫٣ أقل البلدان العربية نموا أقل البلدان العربية نموًا

 ,2004Geneva, ILO, (, ”Technical note“, dsGlobal Employment Tren; and 2005 ,”Global employment trends model“ILO( ,: : المصدر المصدر 
: available attrends/org.ilo.www://http                    .                                                                                                                                     
 
 تحديات سوق العمل بالنسبة للشبابتحديات سوق العمل بالنسبة للشباب ))بب((
 

دًا من                   ة  ليست إال بع ى أن البطال دا  من                 ال بد من التشديد عل ة  ليست إال بع ى أن البطال ال بد من التشديد عل
تج للشباب              ق ومن تج للشباب             أبعاد هدف األلفية المتعلق بإتاحة عمل الئ ق ومن     ..أبعاد هدف األلفية المتعلق بإتاحة عمل الئ

ن       د م ي عدي ابات ف باب والش ن الش دًا م ر ج دد آبي اك ع ن      فهن د م ي عدي ابات ف باب والش ن الش دا  م ر ج دد آبي اك ع فهن
ددًا            البلدان الذين يعانون من العمالة الناقصة، بعضهم يعمل عددا            البلدان الذين يعانون من العمالة الناقصة، بعضهم يعمل ع

بعض اآلخر يشتغل                محمح ده وال ا يري ل مم بعض اآلخر يشتغل                دودًا من الساعات أق ده وال ا يري ل مم دودا  من الساعات أق
ويواجه  ويواجه      ..عددا  آبيرا  من الساعات من دون آسب اقتصادي           عددًا آبيرًا من الساعات من دون آسب اقتصادي           
د البحث عن عمل          ة عن د البحث عن عمل         الشباب عقبات صعبة للغاي ة عن ًا      ..الشباب عقبات صعبة للغاي ا   إذ غالب إذ غالب

يم  ص التعل ل ونق رتهم بالعم ة خب رًا لقل طرون، نظ ا يض يم م ص التعل ل ونق رتهم بالعم ة خب را  لقل طرون، نظ ا يض م
ن     ول م دة أط ث م ددة، للبح ارات مح ى مه دريب عل ن    والت ول م دة أط ث م ددة، للبح ارات مح ى مه دريب عل والت

ت  المتوسالمتوس ن الوق زء م ة أو لج ائف مؤقت ول وظ ت  ط وقب ن الوق زء م ة أو لج ائف مؤقت ول وظ ر ((ط وقب ر انظ انظ
 ).).٢٢٢٢الرسم البياني الرسم البياني 

باب     ال الش ه العم ك، يواج ى ذل الوة عل باب   وع ال الش ه العم ك، يواج ى ذل الوة عل  وع
ل     ال والعم يم األعم ال تنظ ي مج ر ف عوبات أآب ًا ص ل    أيض ال والعم يم األعم ال تنظ ي مج ر ف عوبات أآب ا  ص أيض
ى       ول عل رص للحص ن الف ل م دد أق م ع اح له تقل إذ يت ى      المس ول عل رص للحص ن الف ل م دد أق م ع اح له تقل إذ يت المس
ال        ع العم ة م اريع، مقارن دء المش وارد لب ن الم ان وم ال       االئتم ع العم ة م اريع، مقارن دء المش وارد لب ن الم ان وم االئتم

الغين الغينالب ل         ..الب ى عم ور عل تطيعون العث ذين ال يس باب ال ل     والش ى عم ور عل تطيعون العث ذين ال يس باب ال  والش
ًا،    مي نهائي اع الرس ون القط اط فيترآ يبهم اإلحب د يص ا ،   ق مي نهائي اع الرس ون القط اط فيترآ يبهم اإلحب د يص  ق

ه                 ون في ا يرغب دة أطول مم ه                أو يمكثون في النظام التعليمي م ون في ا يرغب دة أطول مم     ..أو يمكثون في النظام التعليمي م
ى عمل مؤقت أو               ى عمل مؤقت أو              أما الشباب الذين ينجحون في الحصول عل أما الشباب الذين ينجحون في الحصول عل
لجزء من الوقت، فكثيرا  ما يجدون أنفسهم في موقف ضعف            لجزء من الوقت، فكثيرًا ما يجدون أنفسهم في موقف ضعف            

 .. قوانين العمل ال تشمل دائما  هذا النوع من العمل قوانين العمل ال تشمل دائمًا هذا النوع من العملإذ أنإذ أن
 

 
 ٢٠٠٤  معدالت البطالة لدى الشباب والبالغين حسب النوع االجتماعي، -٢٢الرسم البياني 
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   تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واألهداف اإلنمائية لأللفية-٧اإلطار 
 

ية   ة واالقتصادية والسياس ة االجتماعي ى التنمي أثير عل ات واالتصاالت ت ا المعلوم ين أن لتكنولوجي ية تب ة واالقتصادية والسياس ة االجتماعي ى التنمي أثير عل ات واالتصاالت ت ا المعلوم ين أن لتكنولوجي دمات .  .  تب تخدام أدوات وخ دمات واس تخدام أدوات وخ واس
ات المتعلق        ى المعلوم ول عل رص الحص ادة ف االت لزي ات واالتص ا المعلوم ات المتعلق       تكنولوجي ى المعلوم ول عل رص الحص ادة ف االت لزي ات واالتص ا المعلوم بة     تكنولوجي امالت بالنس اليف المع يض تك وق وتخف بة     ة بالس امالت بالنس اليف المع يض تك وق وتخف ة بالس

 ).).١١الهدف الهدف ((للمزارعين والتجار الفقراء يعد من الوسائل الممكنة للمساهمة في الحد من الفقر للمزارعين والتجار الفقراء يعد من الوسائل الممكنة للمساهمة في الحد من الفقر 
 

ائل       ائل     وزيادة العدد المتاح من المدرسين المدربين عن طريق التدريب عن بعد القائم على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من الوس وزيادة العدد المتاح من المدرسين المدربين عن طريق التدريب عن بعد القائم على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من الوس
ة لل ة للالممكن دائي    الممكن يم االبت يم التعل ق تعم ي تحقي اعدة ف دائي    مس يم االبت يم التعل ق تعم ي تحقي اعدة ف دف ((مس دف اله تهدف     ).  ).  ٢٢اله ة تس و األمي رامج لمح ة وب رامج تعليمي ديم ب تهدف     وتق ة تس و األمي رامج لمح ة وب رامج تعليمي ديم ب وتق

 ). ). ٣٣الهدف الهدف ((الفتيات والنساء الفقيرات من الوسائل لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة الفتيات والنساء الفقيرات من الوسائل لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 
 

روس نقص المناعة البشرية     ويمكن أن تستفيد الجهود الرامية إلى تخفيض وفيات األطفال وتحسين صح         ويمكن أن تستفيد الجهود الرامية إلى تخفيض وفيات األطفال وتحسين صح           روس نقص المناعة البشرية     ة األم ومكافحة في دز  //ة األم ومكافحة في دز  اإلي اإلي
ى دعم األخصائيين                      ) ) ٦٦ و  و ٥٥ و  و ٤٤األهداف   األهداف   ((والمالريا وغيرهما من األمراض       والمالريا وغيرهما من األمراض        اف عل ة في األري دمي الرعاي ادة فرص حصول مق ى دعم األخصائيين                      من زي اف عل ة في األري دمي الرعاي ادة فرص حصول مق من زي

طة      ادة أنش ال الصحة وزي ي مج املين ف ة للع اء الخدم دريب األساسي وأثن وفير الت يعزز ت ا س د، مم طة     والتشخيص عن بع ادة أنش ال الصحة وزي ي مج املين ف ة للع اء الخدم دريب األساسي وأثن وفير الت يعزز ت ا س د، مم ادل والتشخيص عن بع ادل الرصد وتب الرصد وتب
 ..المعلومات فيما يتعلق باألمراض والمجاعةالمعلومات فيما يتعلق باألمراض والمجاعة

 
وأخيرا ، تتيح تكنولوجيا االستشعار من بعد وشبكات االتصاالت زيادة فعالية الرصد وإدارة الموارد والتخفيف من األخطار البيئية،           وأخيرًا، تتيح تكنولوجيا االستشعار من بعد وشبكات االتصاالت زيادة فعالية الرصد وإدارة الموارد والتخفيف من األخطار البيئية،            

 ).).٧٧الهدف الهدف ((مما يساهم في آفالة االستدامة البيئية مما يساهم في آفالة االستدامة البيئية 
____________________________ 

 ..جمعت من مصادر مختلفةجمعت من مصادر مختلفةاإلسكوا، اإلسكوا،   ::المصدرالمصدر
 

  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -٦
ات     ا المعلوم ار تكنولوجي دل انتش ات   إن مع ا المعلوم ار تكنولوجي دل انتش  إن مع

ة،               ل من المعدالت الدولي ة أق ة العربي ة،              واالتصاالت في المنطق ل من المعدالت الدولي ة أق ة العربي واالتصاالت في المنطق
ية        يب الشخص تخدام الحواس ق باس ا يتعل ًا فيم ية       خصوص يب الشخص تخدام الحواس ق باس ا يتعل ا  فيم خصوص

ت   ى اإلنترن ول إل ت  والوص ى اإلنترن ول إل امي      ..والوص ين ع امي  وب ين ع ، ، ٢٠٠٢٢٠٠٢ و و١٩٩٢١٩٩٢وب
بة ا  ت نس بة ا ارتفع ت نس اتف     ارتفع ت واله اتف الثاب ي اله تراآات ف اتف     الش ت واله اتف الثاب ي اله تراآات ف الش
ن   وي م ن  الخلي وي م ى  ٤٤الخلي ة إل ي المائ ى   ف ة إل ي المائ ي   ١٦٫٥١٦٫٥ ف ة ف ي المائ ي    ف ة ف ي المائ   ف
ة               ..المنطقة العربية المنطقة العربية  ة           غير أن آثافة االشتراك تختلف من منطق غير أن آثافة االشتراك تختلف من منطق

راوح     ر، إذ تت ى آخ د إل ن بل رى وم ى أخ ة إل راوح    فرعي ر، إذ تت ى آخ د إل ن بل رى وم ى أخ ة إل  فرعي
ين  ين ب ل  ٤٨٤٨ب ترآًا لك ل   مش ترآا  لك س     ١٠٠١٠٠ مش دان مجل ي بل كان ف ن الس س      م دان مجل ي بل كان ف ن الس  م

ي و اون الخليج ي والتع اون الخليج ل ال٣٫٤٣٫٤التع ي أق ل ال ف ي أق وًا ف ة نم دان العربي وا بل ة نم دان العربي     ..بل
اتف          اتف         وسجلت أعلى آثافة لالشتراآات في خطوط الهاتف واله وسجلت أعلى آثافة لالشتراآات في خطوط الهاتف واله

ة المتحدة إذ بلغت             ارات العربي ة المتحدة إذ بلغت            الخليوي في اإلم ارات العربي  مشترك    مشترك   ٩٤٩٤الخليوي في اإلم
ا البحرين     ١٠٠١٠٠لكل  لكل   ا البحرين      من السكان، تليه   ). ). ٧٢٧٢((والكويت  والكويت  ) ) ٨٤٨٤(( من السكان، تليه

رة من          رة من         وجدير بالذآر أن خدمات الهاتف النقال تمثل نسبة آبي وجدير بالذآر أن خدمات الهاتف النقال تمثل نسبة آبي
  ..هذه االشتراآاتهذه االشتراآات

ت  تومس ات   ومس ت وتطبيق تخدمي اإلنترن راق مس ات   وى اخت ت وتطبيق تخدمي اإلنترن راق مس وى اخت
ال       اتف الثابت والنق راق اله ال      اإلنترنت ال يضاهي مستوى اخت اتف الثابت والنق راق اله     ..اإلنترنت ال يضاهي مستوى اخت

غ  تخدام الحواسيب الشخصية واإلنترنت تبل ة اس غ وآانت آثاف تخدام الحواسيب الشخصية واإلنترنت تبل ة اس وآانت آثاف
ل ٢٫٨٢٫٨ و و٢٫٧٢٫٧ ل  لك ام   ١٠٠١٠٠ لك ي ع والي ف ى الت كان عل ن الس ام    م ي ع والي ف ى الت كان عل ن الس  م

اطق  .  .  ٢٠٠٢٢٠٠٢ توى المن ى مس اطق  وعل توى المن ى مس  وعل
ين      راوح ب رات تت ذه المؤش ت ه ة، آان ين     الفرعي راوح ب رات تت ذه المؤش ت ه ة، آان تخدمًا ١٣١٣الفرعي تخدما   مس  مس

دان مجلس          ١٠٠١٠٠للحواسيب الشخصية لكل    للحواسيب الشخصية لكل     دان مجلس           من السكان في بل  من السكان في بل
ي و  اون الخليج ي و التع اون الخليج ين   ٠٫٦٠٫٦التع وًا، وب دان نم ل البل ي أق ين    ف وا ، وب دان نم ل البل ي أق   ١٠١٠ ف

ل   ت لك تخدمين لإلنترن ل  مس ت لك تخدمين لإلنترن ة  ١٠٠١٠٠مس ي المنطق كان ف ن الس ة   م ي المنطق كان ف ن الس  م
 ..))٨٣٨٣(( في المنطقة الثانية في المنطقة الثانية٠٫٤٠٫٤األولى واألولى و

                                           
))٨٣٨٣((    International  Telecommunication  Union, 
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ادية    إنإن  ة واالقتص د االجتماعي ي الفوائ ادية  جن ة واالقتص د االجتماعي ي الفوائ  جن
ة       لتكنولوجيا المعلومات وا  لتكنولوجيا المعلومات وا   ة ممّكن ة       التصاالت يتطلب وجود بيئ ة ممك ن التصاالت يتطلب وجود بيئ

ة، إضافة  ائل اإللكتروني تخدام الوس تعداد الس درًا من االس ة، إضافة وق ائل اإللكتروني تخدام الوس تعداد الس درا  من االس وق
ة  ة الداعم د من أن تشمل البيئ أثير وال ب اس الت ات لقي ى آلي ة إل ة الداعم د من أن تشمل البيئ أثير وال ب اس الت ات لقي ى آلي إل
ا     د عليه ية يعتم ل أساس ًا وهياآ ًا ممّكن ًا وقانوني ارًا تنظيمي ا    إط د عليه ية يعتم ل أساس ا  وهياآ ا  ممك ن ا  وقانوني ارا  تنظيمي إط

ار    ار   ومناخًا مؤاتيًا لالبتك ة            ..ومناخا  مؤاتيا  لالبتك اد يوجد في المنطق ة        وال يك اد يوجد في المنطق ة   وال يك ة    العربي  العربي
ا المعلومات واالتصاالت،       ق بقطاع تكنولوجي ا المعلومات واالتصاالت،      تشريعات تتعل ق بقطاع تكنولوجي تشريعات تتعل
ى        ر إل دان ويفتق ن البل ر م ي آثي ة ف ه الدول يمن علي ذي ته ى       ال ر إل دان ويفتق ن البل ر م ي آثي ة ف ه الدول يمن علي ذي ته ال

دمي الخدمات            دمي الخدمات           المنافسة، إذ يحتكر السوق عدد محدود من مق   . . المنافسة، إذ يحتكر السوق عدد محدود من مق
ة                اليف وتوسيع الفجوة الرقمي ة               وقد ساهم ذلك في تضخيم التك اليف وتوسيع الفجوة الرقمي وقد ساهم ذلك في تضخيم التك

ين القطاعات        بين المناطق الحضرية والريفية، وإلى      بين المناطق الحضرية والريفية، وإلى       ا ب ين القطاعات        حد م ا ب حد م
وفي هذا الصدد يالحظ أن مستوى       وفي هذا الصدد يالحظ أن مستوى         . . االجتماعية واالقتصادية االجتماعية واالقتصادية 

ائل  تخدام الوس تعداد الس ث االس ن حي ة م دان العربي ائل البل تخدام الوس تعداد الس ث االس ن حي ة م دان العربي البل
ة  ة اإللكتروني نخفض،   ((اإللكتروني ات م ا المعلوم ارات تكنولوجي نخفض،   أو مه ات م ا المعلوم ارات تكنولوجي أو مه

ا  تخدام تكنولوجي ى اس دريب عل ى أن الت ًا إل ود جزئي ك يع ا وذل تخدام تكنولوجي ى اس دريب عل ى أن الت ا  إل ود جزئي ك يع وذل
د    م يعتم االت ل ات واالتص د   المعلوم م يعتم االت ل ات واالتص اهج    المعلوم ي المن ام ف كل ع اهج     بش ي المن ام ف كل ع  بش

ي  وارد البشرية ف ي أنشطة تطوير الم درج ف م ي ية ول ي الدراس وارد البشرية ف ي أنشطة تطوير الم درج ف م ي ية ول الدراس
ل  اآن العم ل أم اآن العم ا         ..أم ن تكنولوجي ات ع ة البيان ير قل رًا، تش ا     وأخي ن تكنولوجي ات ع ة البيان ير قل را ، تش وأخي

ود            ذل جه ود           المعلومات واالتصاالت في المنطقة إلى ضرورة ب ذل جه المعلومات واالتصاالت في المنطقة إلى ضرورة ب
وفر أدوات    دى ت يس م ات للرصد ال تق تحداث آلي قة الس وفر أدوات   منس دى ت يس م ات للرصد ال تق تحداث آلي قة الس منس

ات   ا المعلوم ات تكنولوجي ات  وتطبيق ا المعلوم ات تكنولوجي ل   وتطبيق ب، ب االت فحس ل    واالتص ب، ب االت فحس  واالتص
وتقيم أيضا  فائدتها للمواطنين والمشاريع التجارية والصناعية       وتقيم أيضًا فائدتها للمواطنين والمشاريع التجارية والصناعية       

 ..والمؤسسات الحكومية على السواءوالمؤسسات الحكومية على السواء
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 القضايا والتحديات الرئيسية  -ثانيا 
 

لقد أحرزت المنطقة العربية تقدما  في العديد من  
غير أن هذا   .المجاالت المتعلقة باألهداف اإلنمائية لأللفية

التقدم يختلف من منطقة فرعية إلى أخرى، وعلى المستوى 
ومن غير المتوقع أن تنجح   .القطري، ومن هدف إلى هدف
 ربية آكل في القضاء على الفقر المنطقة الع

والجوع، خاصة في أقل البلدان نموا ، إذا لم يتم تنسيق الجهود 
 وبالرغم من التقدم ،٢٠٠٢ففي عام   .وزيادة الموارد

 في ٢٠، لم يكن ما يقارب١٩٩٠المعتدل الذي أحرز منذ عام 
المائة من األطفال في سن الذهاب إلى المدرسة االبتدائية 

 مليونا  من ٤٤مدارس ولم يكن باستطاعة نحو ملتحقين بال
 النساء البالغات الالتي تجاوزن سن 

ومع أن المساواة بين   . سنة أن يقرأن أو يكتبن١٥الـ 
الجنسين في االلتحاق المدرسي على جميع مستويات التعليم 
تحسنت عموما ، فال تزال المستويات المطلقة في آثير من 

ولم تترجم المكاسب  بنين والبناتالبلدان منخفضة بالنسبة لل
في مجال التعليم إلى تمكين اقتصادي وسياسي للمرأة في 
المنطقة، إذ تعد معدالت مشارآتها االقتصادية والسياسية من 

وإضافة إلى ذلك، هناك حاجة   .أدنى المستويات في العالم
إلى تنسيق الجهود وزيادة الموارد لتوفير السلع العامة التي 

المنطقة، أي البنى األساسية للنقل وإدارة المياه، تحتاجها 
واالستدامة البيئية، وتنسيق ومواءمة السياسات واإلجراءات 
 .التجارية، وتسوية النزاعات وبناء السالم

 
   بناء القدرات اإلحصائية لتحسين عملية-٨اإلطار 

           رصد األهداف اإلنمائية لأللفية 
      واإلبالغ عنها

 
درات المؤسسية على جمع وتحليل واستخدام الق 

اإلحصاءات لغرض وضع وإدارة السياسات والمشاريع 
وزيادة على ذلك، هناك .  ضعيفة في جميع أنحاء المنطقة

.  نقص في البيانات المصنفة حسب النوع االجتماعي
وتطوير القدرات المؤسسية على إنتاج إحصاءات 

 عملية رصد مصنفة حسب النوع االجتماعي لن يسهل
األهداف اإلنمائية لأللفية واإلبالغ عنها فحسب، بل إنه 
سيساهم أيضا  في تحقيق قدر أآبر من الشفافية 
 .والمساءلة

 
وتواجه أقل البلدان العربية نموا  أآبر عدد من  

التحديات بالنسبة لألهداف الثمانية بأجمعها، خاصة من حيث 
وقد أحرزت .  لتحتيةالتمويل والخدمات األساسية والبنى ا

البلدان المتوسطة الدخل في المشرق والمغرب قدرا  جيدا  من 
التقدم بالنسبة لبعض األهداف، آالتعليم مثال ، ولكنها لم تحقق 
نفس القدر من النجاح بالنسبة ألهداف أخرى، آالقضاء على 

ويمثل الفقر والبطالة والهجرة في هذه البلدان .  الفقر، مثال 
أما في العراق وفلسطين، .  سية تحظى باالهتمامقضايا أسا

اللذين هما استثناءان من االتجاه العام في المشرق، فيرتبط 
.  تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية بإنهاء النزاع واالحتالل

ويجب ترآيز الجهود والموارد في هذين البلدين على بناء 
 المدني السالم وبناء مؤسسات عامة فعالة، وتعزيز المجتمع

وتمتلك بلدان مجلس التعاون الخليجي .  والتنمية االقتصادية
الغنية الموارد الالزمة لتجاوز الغايات المحددة في إطار 

غير أن مسألة االستدامة، سواء .  األهداف اإلنمائية لأللفية
آانت اقتصادية أو بيئية أو اجتماعية تتسم بأهمية محورية في 

 .جيمنطقة مجلس التعاون الخلي
 

ورغم الفروق في التقدم نحو بلوغ األهداف، فإن  
البلدان العربية تواجه مجموعة مشترآة من القضايا 
والتحديات التي تندرج ضمن العناصر الرئيسية إلعالن 
األلفية، أي السالم واألمن؛ والقضاء على الفقر والتنمية؛ 
 وإقامة شراآات إقليمية وإيجاد تكامل إقليمي أآبر؛ واحترام
 .حقوق اإلنسان والديمقراطية والحكم السليم؛ وحماية البيئة

 
   إقرار السالم واألمن-ألف

 
إن تكاليف الحروب والنزاعات، من حيث فقدان  

ويتجلى .  األرواح والنزوح وتعطيل التنمية، ال تزال باهظة
ذلك بصفة خاصة في العراق وفلسطين وفي بلدان ظلت 

آثر من عقد من الزمان، منكوبة بالنزاعات الداخلية أل
 .آالجزائر والصومال والسودان

 
وال تزال الحروب والنزاعات في المنطقة تدمر  

الموارد والنسيج االجتماعي بينما تحو ل ميزانيات الحكومات 
ويهدد عدم االستقرار الناجم عن .  نحو اإلنفاق العسكري

الحروب والنزاعات استمرارية مكاسب التنمية وتوزيعها 
وهناك حاجة إلى إيجاد حل شامل وعادل .  يعا  عادال توز

للنزاع العربي اإلسرائيلي باإلضافة إلى وضع حد للعنف في 
ويتعين على المجتمع الدولي استنفاد جميع الجهود .  العراق

إلحالل السالم واألمن في المنطقة مع نشر ثقافة بناء السالم 
، بما فيها وبناء الدولة على أساس احترام حقوق اإلنسان

 الحق في التنمية، فضال  عن 
 .الديمقراطية والحكم السليم

 
   التنمية والقضاء على الفقر-باء

 
يواجه المسار التنموي للمنطقة، بما في ذلك الجهود  

الرامية إلى القضاء على الفقر عددا  من التحديات االجتماعية 
إلى فالفقر وتدهور أحوال السكن، باإلضافة .  واالقتصادية

عدم آفاية الخدمات الصحية ونظم الحماية االجتماعية، تشكل 
 عقبات خطيرة أمام التنمية في 

ورغم االختالف في تقديرات الفقر، تتفق أغلبية .  المنطقة



 -٣٦-

الناس على أن الفقر في المنطقة العربية يزداد من الناحية 
والشيء الذي يالحظ بصفة .  البشرية ومن حيث الدخل

دان المتوسطة الدخل، إذ ص ن فت معظم البلدان خاصة في البل
العربية في هذه الفئة، هو أن المتوسطات والتقديرات 
.  المرضية فيما يبدو آثيرا  ما تخفي الوضع الحقيقي للفقر

ويمثل التفاوت والتوزيع المختل للدخل اتجاها  متزايدا  في 
 وباإلضافة إلى ذلك، .  الدول العربية

 الوطنية التفاوت وعدم تكافؤ التوزيع ال تظهر المتوسطات
ويشكل .  داخل البلدان أو بين مختلف قطاعات المجتمع

 .التصدي لقضايا الفقر والتفاوت تحديا  رئيسيا 
 

 البطالة  -١
 

تقوم البلدان العربية، التي سجلت بعضا  من أعلى  
معدالت البطالة في العالم، بالتصدي لتحديات سوق العمل 

ومن أآثر هذه .  ا آثار خطيرة بالنسبة للمنطقةالتي ستكون له
القضايا إلحاحا استمرار ارتفاع مستويات بطالة الشباب 

وتحقيق .  واإلدماج الناجح للمرأة في أسواق العمل بالمنطقة
نجاح على هاتين الجبهتين أمر ذو أهمية أساسية بالنسبة 
الستمرار النمو والتنمية وجهود تخفيف حدة الفقر في 

 .طقةالمن
 

ومشكلة العمالة في المنطقة ال تقتصر على البلدان  
ففي بلدان .  المتوسطة الدخل وأقل البلدان العربية نموا 

مجلس التعاون الخليجي، أصبحت البطالة  من الشواغل 
ومن المشاآل الرئيسية المتعلقة بإيجاد فرص العمل .  الوطنية

خفض للغاية هيمنة قطاع الطاقة، الذي لديه تأثير مضاعف من
على مستوى العمالة، وقضية اليد العاملة األجنبية، التي تفوق 
اليد العاملة الوطنية وتخلق مشكلة إضفاء الطابع الوطني 

أما على الصعيد اإلقليمي، فمشكلة البطالة .  على اليد العاملة
ترتبط بنوعية التعليم وعدم التطابق بين مهارات الخريجين 
 .ومتطلبات سوق العمل

 
ويتعين على مقرري السياسات في آافة البلدان  

العربية تحديد أولويات سياسات العمالة وإدماجها على نحو 
ونظرا  لألهمية .  آامل في السياسات االقتصادية الكلية

المتزايدة للشباب والشابات بالنسبة للتنمية االقتصادية 
واالجتماعية لبلدان المنطقة، فمن الضروري أن يكونوا 

 ين على المشارآة في فوائد النمو االقتصادي قادر
 .بالمنطقة وأن تتاح لهم فرص عمل الئقة ومنتجة

 
 

 الفجوة بين الجنسين  -٢
 

 المساواة بين الجنسين عنصر ال يتجزأ من  
عناصر عملية التنمية، وهو، إلى جانب تمكين المرأة، 

ب ويج.  عنصر بالغ األهمية لبلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية

 بذل جهود منسقة للقضاء على الممارسات 
التمييزية الرسمية وغير الرسمية وتبديل القوالب النمطية 
القائمة على النوع االجتماعي والمناهضة للتمكين بصور 

وقد اقت رح أنه من الضروري تنقيح .  أآثر إيجابية للمرأة
 .  التشريعات وفقا  لإلعالنات الدولية بشأن حقوق المرأة

بد من إزالة العقبات التي تمنع المرأة من امتالك األرض وال 
 أو امتالك مشروع تجاري خاص بها أو 

وعالوة على ذلك، يجب صياغة .  الحصول على االئتمان
القوانين بعناية لضمان أال تصبح الحقوق المشروعة للمرأة، 
 .آإجازة األمومة، مثال ، عقبات أمام استخدامها

 
عرضة للبطالة من الرجل، فإن ومع أن المرأة أآثر  

عدم المساواة بين الجنسين تظهر بطرق أخرى آالفجوة في 
األجور والعزل المهني والتمثيل المفرط للمرأة في العمالة 

وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة .  غير الرسمية
والقضاء على التمييز القائم على النوع االجتماعي في أسواق 

آما أن .  طقة أمر ضروري لدعم التنمية العادلةالعمل بالمن
السياسات الرامية إلى القضاء على الفجوة بين الجنسين في 
مجال اإللمام بالقراءة والكتابة والتعليم أمر أساسي لكي 
تستطيع المرأة تطوير المهارات والكفاءات التي تحتاجها 
 .للمشارآة في أسواق العمل على نحو آامل

 
 مرفق أساسي لدعم مشارآة المرأة في آما أن إنشاء 

.  الميدان العام هو أيضا  خطوة بالغة األهمية إلحراز التقدم
ومن شأن االستثمار في مثل هذا المرفق األساسي، الذي 
سيشمل التطورات في مجالي النقل واالتصال، والوصول 
إلى الخدمات االجتماعية، أن يزيد الخيارات المتاحة للمرأة 

ع خدمات السوق، مما يتيح مشارآة أآبر 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 صياغة 

ات جديدة وتنفيذ االستراتيجيات والتدابير الرامية إلى سياس
ويجب تدعيم آليات الرصد .  )٨٤(القضاء على التمييز

واإلبالغ التي تقيس تأثير السياسات واإلستراتيجيات على 
وضع المرأة، وآذلك معظم آليات التنسيق لدى الهيئات 

وإضافة إلى ذلك، تحتاج الهيئات الحكومية .  الوطنية
ظمات الشعبية إلى تدريب لزيادة الوعي بقضايا المرأة والمن

والرجل وإلقاء الضوء على أهمية إدماج منظور الرجل 
 .)٨٥(والمرأة في الخطط والسياسات واإلستراتيجيات اإلنمائية

                                                      
  اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد            اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد          ))٨٤٨٤(( 

 ..١٩٨٨١٩٨٨، ، ٦٦المرأة، الدورة السابعة، التوصية العامة رقم المرأة، الدورة السابعة، التوصية العامة رقم 

مـارس  مـارس  //، آذار ، آذار ١٠١٠+ + بيجين  بيجين  : : المرأة العربية المرأة العربية   اإلسكوا،      اإلسكوا،    ))٨٥٨٥(( 
٢٠٠٥٢٠٠٥.. 
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 التحديات االقتصادية  -٣

 
سجلت المنطقة العربية واحدا من أدنى المعدالت  

إلجمالي في التسعينات لنصيب الفرد من الناتج المحلي ا
وانعكس ذلك النمو .  وبداية العقد األول من األلفية الثانية

الضعيف في بطء التقدم في التنمية البشرية بالمقارنة مع 
وتواجه المنطقة العربية .  المتوسط بالنسبة للبلدان النامية

عددا  من التحديات االقتصادية فيما يتعلق بتحقيق األهداف 
 لفية، بما في ذلك الحاجة إلى تحسين اإلنمائية لأل

اإلنتاجية؛ وتنويع االقتصادات؛ وتشجيع استخدام العلم 
 .والتكنولوجيا واالبتكار فيهما؛ وتحقيق تكامل إقليمي أآبر

 
 تحسين اإلنتاجية  -٤

 
ال بد من تحسين اإلنتاجية في آافة قطاعات  

ية فنسبة مهمة من سكان آثير من البلدان العرب.  االقتصاد
تعتمد على الزراعة ونسبة الفقر في تلك الشرائح من السكان 
 .  أعلى بكثير منها لدى السكان الحضريين

وتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية في المجتمعات الريفية 
والمجتمعات المعتمدة على الزراعة يستلزم زيادة رفاهية 

وال بد من زيادة االستثمار في الهياآل .  المزارعين
اسية، بما في ذلك إمدادات المياه والطاقة والخدمات األس

 االجتماعية األساسية لتحسين اإلنتاجية والدخول 
ولن يؤدي استثمار مبالغ آبيرة في مشاريع الري .  الزراعية

واستصالح األراضي إلى رفع اإلنتاجية فحسب، بل سيتيح 
مزيدا  من األراضي الصالحة للزراعة يمكن توزيعها على 

 .ل الزراعيين غير المال آينالعما
 

 تعزيز الشراآات والتكامل اإلقليمي  -٥
 

يتطلب تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية إقامة  
شراآات عالمية وإقليمية تعتمد على المساءلة والمسؤولية 
المتبادلة، تقوم من خاللها البلدان الغنية بتخفيف عبء الديون 

هود البلدان النامية وعقد اتفاقات تجارية عادلة، ودعم ج
 العتماد االستراتيجيات اإلنمائية المالئمة ضمن 

ومن الضروري أيضا  زيادة التعاون بين .  بيئة عالمية داعمة
 .بلدان الجنوب من خالل تبادل الخبرات

ويمكن إنشاء شراآات إقليمية أقوى عن طريق  
اه، التعاون في توفير البنى األساسية للنقل والطاقة وإدارة المي

ومن خالل استراتيجيات مشترآة إلدارة مجموعة من 
وال بد أيضا  من بذل جهود .  القضايا البيئية العابرة للحدود

إلنشاء مؤسسات تشجع التعاون االقتصادي وعقد اتفاقات 
ومن شأن دمج األسواق العربية أن يجعل .  تجارية مؤاتية

م، وأن المنطقة أآثر جاذبية بالنسبة للمستثمرين في العال
يسهل االستثمار والنمو، ويخلق فرص عمل ودخل، مما 
.  يساهم في الجهود المبذولة في المنطقة لخفض حدة الفقر

وزيادة على ذلك، هناك حاجة إلى قدر أآبر من التعاون في 
غير أن تحقيق شراآات .  منع حدوث النزاعات وتسويتها

ي حالة إقليمية أقوى والتكامل يقتضي زيادة االستثمار، وف
أقل البلدان نموا  يستلزم مزيدا  من التمويل اإلنمائي من 

 .)٨٦(البلدان العربية الثرية
 

   احترام حقوق اإلنسان والديمقراطية -جيم
 والحكم السليم

 
اء     ع أنح ي جمي ة ف ات الديمقراطي ات والعملي اء   المؤسس ع أنح ي جمي ة ف ات الديمقراطي ات والعملي المؤسس

ا              ة ضعيفة ومستويات المشارآة السياسية فيه ا             المنطقة العربي ة ضعيفة ومستويات المشارآة السياسية فيه المنطقة العربي
ة ةمنخفض ة      فف.  .  منخفض ة العربي ي المنطق ة ف ات العام م المؤسس ة      معظ ة العربي ي المنطق ة ف ات العام م المؤسس معظ

ات    ة احتياج ى تلبي درتها عل ن ق د م ا يح ة مم ديدة المرآزي ات   ش ة احتياج ى تلبي درتها عل ن ق د م ا يح ة مم ديدة المرآزي ش
اس  ة الن ات عام اس واهتمام ة الن ات عام جيع  .  .  واهتمام د لتش ل المزي ب عم جيع  ويج د لتش ل المزي ب عم ويج

ات     مان الحري ة، وض رة ونزيه ات ح راء انتخاب مان إج ات    وض مان الحري ة، وض رة ونزيه ات ح راء انتخاب مان إج وض
اك أيضًا    .  .  المدنية، وحرية الصحافة والشفافية والمساءلة    المدنية، وحرية الصحافة والشفافية والمساءلة     اك أيضا     وهن وهن

ي    اف ب ر آ ل غي ي   فص اف ب ر آ ل غي ة   فص ريعية والتنفيذي لطات التش ة   ن الس ريعية والتنفيذي لطات التش ن الس
ائية ائيةوالقض م   .  .  والقض رار حك ود إلق ن الجه د م ذل مزي ي ب م   وينبغ رار حك ود إلق ن الجه د م ذل مزي ي ب وينبغ

اطق  ي المن يما ف ان، ال س وق اإلنس مان حق انون وض اطق الق ي المن يما ف ان، ال س وق اإلنس مان حق انون وض الق
ات ة بالنزاع اتالمنكوب ة بالنزاع ن  .  .  المنكوب ق ع تظم ودقي كل من الغ بش ن  واإلب ق ع تظم ودقي كل من الغ بش واإلب

 ..انتهاآات حقوق اإلنسان أمر بالغ األهميةانتهاآات حقوق اإلنسان أمر بالغ األهمية
 

 حماية حقوق الضعفاء
 

عفاء الال   مل الض عفاء الال يش مل الض حايا  يش ازحين وض ين والن حايا  جئ ازحين وض ين والن جئ
ى السواء           ى السواء          النزاعات والعمال المهاجرين العرب واألجانب عل النزاعات والعمال المهاجرين العرب واألجانب عل

ة   ة والديني ات العرقي ذلك األقلي ة  وآ ة والديني ات العرقي ذلك األقلي خاص  .  .  وآ ؤالء األش خاص  فه ؤالء األش فه
رهم                ر عرضة من غي م أآث ز وه رهم               يتعرضون للتهميش والتميي ر عرضة من غي م أآث ز وه يتعرضون للتهميش والتميي
ية      ادية والسياس ة واالقتص وقهم االجتماعي اك حق ر وانته ية     للفق ادية والسياس ة واالقتص وقهم االجتماعي اك حق ر وانته للفق

قة العربية تتسم بوجود عدد        قة العربية تتسم بوجود عدد        ومع أن المنط  ومع أن المنط  .  .  وحقوقهم المدنية وحقوقهم المدنية 
ن        ة وم ل المنطق ن داخ ا م اجرين فيه ال المه ن العم ر م ن       آبي ة وم ل المنطق ن داخ ا م اجرين فيه ال المه ن العم ر م آبي
افي  در الك ية بالق ذه القض َظ ه م تح ا، فل افي خارجه در الك ية بالق ذه القض ظ  ه م تح ا، فل  خارجه
ة     ات الدولي ام لالتفاق رام ع دم احت اك ع ام وهن ن االهتم ة    م ات الدولي ام لالتفاق رام ع دم احت اك ع ام وهن ن االهتم م
اجرين       ال المه ل العم روف عم وق وظ ة بحق اجرين      المتعلق ال المه ل العم روف عم وق وظ ة بحق  المتعلق

 ).).٩٩انظر اإلطار انظر اإلطار ((

                                                      
 ))٨٦٨٦((    United Nations Millennium Project. Investing 

in Development: A Practical Plan to Achieve the Millennium 
Development Goals; Overview, 2005.                                       



 -٣٨-

 األهداف اإلنمائية لأللفية  حقوق اإلنسان و-٩اإلطار 
 

ة                     دون تنمي وق اإلنسان ب ذر دعم حق ه يتع ا أن ية آم وق البشرية األساس رام الحق ة                   ال يمكن تحقيق التنمية البشرية المستدامة دون احت دون تنمي وق اإلنسان ب ذر دعم حق ه يتع ا أن ية آم وق البشرية األساس رام الحق .  .  ال يمكن تحقيق التنمية البشرية المستدامة دون احت
اة،    ويحتوي اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان واالتفاقات األساسية بشأن حقوق اإلنسان على مواد تتعلق بالحق في التنمية، و  ويحتوي اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان واالتفاقات األساسية بشأن حقوق اإلنسان على مواد تتعلق بالحق في التنمية، و   اة،    الحق في الحي الحق في الحي

ام             ذلك تشمل معظم أحك ام            والحق في المساواة، والحق في التعليم، والحق في بيئة مأمونة وصحية، والحق في مستوى معيشي الئق، وهي ب ذلك تشمل معظم أحك والحق في المساواة، والحق في التعليم، والحق في بيئة مأمونة وصحية، والحق في مستوى معيشي الئق، وهي ب
 ..إعالن األلفيةإعالن األلفية

 
ايير    ى مع تندة إل رية مس ة بش ة تنمي اهيمي لعملي وق آإطار مف ى الحق ائم عل ة ق ق نهج للتنمي ن الضروري تطبي الي فم ايير  وبالت ى مع تندة إل رية مس ة بش ة تنمي اهيمي لعملي وق آإطار مف ى الحق ائم عل ة ق ق نهج للتنمي ن الضروري تطبي الي فم وق وبالت وق حق حق

ويجب أن ترتكز السياسات والبرامج والمشاريع واألنشطة الرامية إلى بلوغ          ويجب أن ترتكز السياسات والبرامج والمشاريع واألنشطة الرامية إلى بلوغ          .  .  اإلنسان الدولية وموجهة نحو تعزيز وحماية حقوق اإلنسان       اإلنسان الدولية وموجهة نحو تعزيز وحماية حقوق اإلنسان       
 ::األهداف اإلنمائية لأللفية على المبادئ التاليةاألهداف اإلنمائية لأللفية على المبادئ التالية

 
 تمكين عامة الناس؛تمكين عامة الناس؛ ))أأ(( 
 سان؛سان؛مراعاة القواعد والمعايير الوطنية والدولية لحقوق اإلنمراعاة القواعد والمعايير الوطنية والدولية لحقوق اإلن ))بب(( 
 مساءلة األشخاص المكلفين بمهام على المستويين الوطني والدولي؛مساءلة األشخاص المكلفين بمهام على المستويين الوطني والدولي؛ ))جج(( 
 مشارآة جميع أصحاب المصلحة؛مشارآة جميع أصحاب المصلحة؛ ))دد(( 
 ..المساواة وعدم التمييزالمساواة وعدم التمييز ))•(( 

 
ة                       ة                     ورغم أن العديد من البلدان العربية أبدت التزامًا أآبر إزاء تحسين حالة حقوق اإلنسان في آافة أنحاء المنطقة، فإن الصورة العام ورغم أن العديد من البلدان العربية أبدت التزاما  أآبر إزاء تحسين حالة حقوق اإلنسان في آافة أنحاء المنطقة، فإن الصورة العام

ق                     .  .   تزال تشوبها انتهاآات الحقوق األساسية للفرد       تزال تشوبها انتهاآات الحقوق األساسية للفرد      الال ا تحقي وق اإلنسان، أهمه ة حق ز وحماي ق                     وتواجه المنطقة عدة تحديات في مجال تعزي ا تحقي وق اإلنسان، أهمه ة حق ز وحماي وتواجه المنطقة عدة تحديات في مجال تعزي
ة             داف اإلنمائي ق األه ة وتحقي الن األلفي ذ إع تراتيجيات لتنفي ع اس ة بوض دان العربي وم البل ي، وإذ تق تقرار السياس ة            االس داف اإلنمائي ق األه ة وتحقي الن األلفي ذ إع تراتيجيات لتنفي ع اس ة بوض دان العربي وم البل ي، وإذ تق تقرار السياس االس

 ..رابط بين حقوق اإلنسان والتنمية البشريةرابط بين حقوق اإلنسان والتنمية البشريةلأللفية، فعليها أن تراعي التلأللفية، فعليها أن تراعي الت
____________________________ 

 ..مكتب مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، بيروتمكتب مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، بيروت: : المصدرالمصدر
 

 
   حماية البيئة-دال

 
ود               ى القي ة التغلب عل دان العربي ود             يتعين على معظم البل ى القي ة التغلب عل دان العربي يتعين على معظم البل

ة        ق التنمي ي تعي ة الت ة       المؤسسية والقيود المتعلقة بالسياسة العام ق التنمي ي تعي ة الت المؤسسية والقيود المتعلقة بالسياسة العام
ين    .  .  خاصة في مجال موارد المياه والطاقة     خاصة في مجال موارد المياه والطاقة     المستدامة،  المستدامة،   ين    ومن ب ومن ب

ة     ي المنطق ال ف ذا المج ي ه ية ف ديات الرئيس ة    التح ي المنطق ال ف ذا المج ي ه ية ف ديات الرئيس  التح
اءة        حر، وآف ة، والتص وارد المائي تغالل الم ي اس راط ف اءة       اإلف حر، وآف ة، والتص وارد المائي تغالل الم ي اس راط ف اإلف

وقد ساهم سوء   وقد ساهم سوء   .  .  الطاقة، وإدارة مصادر الطاقة غير المتجددة     الطاقة، وإدارة مصادر الطاقة غير المتجددة     
و       ا أن نم راج، آم ة األح ي إزال ري ف يط الحض و      التخط ا أن نم راج، آم ة األح ي إزال ري ف يط الحض  التخط

وث            األحياء الحضرية األحياء الحضرية  اد التل ة نتيجة الزدي وث             الفقيرة أضر بالبيئ اد التل ة نتيجة الزدي  الفقيرة أضر بالبيئ
ع أن     .  .  الناتج عن رداءة شبكات الصرف الصحي     الناتج عن رداءة شبكات الصرف الصحي      ع أن     ومن المتوق ومن المتوق

ة والمرافق               اه المأمون ى المي ة والمرافق              يكون لزيادة فرص الحصول عل اه المأمون ى المي يكون لزيادة فرص الحصول عل
 ..الصحية تأثير إيجابي على الصحة وعلى ظروف السكنالصحية تأثير إيجابي على الصحة وعلى ظروف السكن

 
   السبيل إلى إحراز التقدم-ثالثا 

 
ة وال   دان الغني ارك البل ة وال تتش دان الغني ارك البل ي   تتش واء ف ى الس رة عل ي   فقي واء ف ى الس رة عل فقي

وارد      تثمار الم دم اس اطر ع د ومخ ي فوائ ة ف ة العربي وارد     المنطق تثمار الم دم اس اطر ع د ومخ ي فوائ ة ف ة العربي المنطق
ة        ة لأللفي داف اإلنمائي وغ األه ة لبل رية الالزم ة والبش ة       المالي ة لأللفي داف اإلنمائي وغ األه ة لبل رية الالزم ة والبش المالي

ام  ول ع ام بحل ول ع ز .  .  ٢٠١٥٢٠١٥بحل ة تعزي دان العربي ى البل ين عل ز ويتع ة تعزي دان العربي ى البل ين عل ويتع
جيع    ات، وتش ين السياس ية، وتحس رية والمؤسس دراتها البش جيع   ق ات، وتش ين السياس ية، وتحس رية والمؤسس دراتها البش ق

ة الم       ادة معون ة الم      االستثمار وزي ادة معون ى     .  .  انحينانحيناالستثمار وزي اك أيضًا حاجة إل ى     وهن اك أيضا  حاجة إل وهن
ز              ك تعزي ا في ذل ل، بم ز             شراآات إقليمية قوية وإلى دعم التكام ك تعزي ا في ذل ل، بم شراآات إقليمية قوية وإلى دعم التكام
ين      ة تحس تثمار بغي ل واالس ادة التموي ة وزي ارة البيني ين     التج ة تحس تثمار بغي ل واالس ادة التموي ة وزي ارة البيني التج

ة ةاإلنتاجي د .  .  اإلنتاجي ى ح ة إل ة لأللفي ق األهداف اإلنمائي د تحقي د ويعتم ى ح ة إل ة لأللفي ق األهداف اإلنمائي د تحقي ويعتم
ة   تراتيجيات إنمائي ات واس ذ سياس اد وتنفي ى اعتم ر عل ة  آبي تراتيجيات إنمائي ات واس ذ سياس اد وتنفي ى اعتم ر عل آبي

ة وش ة وشمتكامل ة،    متكامل ة، والبيئ ر، والبطال ن الفق د م ق بالح ة،    املة تتعل ة، والبيئ ر، والبطال ن الفق د م ق بالح املة تتعل
نظم          ة، وال نظم         والمساواة بين الجنسين، والتنمية الحضرية والريفي ة، وال والمساواة بين الجنسين، والتنمية الحضرية والريفي

ار       ا واالبتك ار      الصحية، والتعليم، والعلم، والتكنولوجي ا واالبتك ويتطلب  ويتطلب  .  .  الصحية، والتعليم، والعلم، والتكنولوجي
ة      ة والوطني تويات المحلي ى المس ًال عل ًال متواص ك عم ة     ذل ة والوطني تويات المحلي ى المس ال  عل ال  متواص ك عم ذل

ة    ى إقام دف إل الحات ته ة، وإص ة   واإلقليمي ى إقام دف إل الحات ته ة، وإص  واإلقليمي
راآات،  راآات، ش وق    ش رام حق ة واحت ليم، والديمقراطي م الس وق    والحك رام حق ة واحت ليم، والديمقراطي م الس والحك

 ..اإلنساناإلنسان
 

اذ              اذ            ومن أجل إحراز تقدم في هذا المجال فال بد من اتخ ومن أجل إحراز تقدم في هذا المجال فال بد من اتخ
ة       ة      إجراءات على الجبهات الرئيسية التالي ى هي      : : إجراءات على الجبهات الرئيسية التالي ة األول ى هي      الجبه ة األول الجبه

وارد       خير الم ع وتس ى جم دف إل ذي يه ي، ال ل اإلقليم وارد      التكام خير الم ع وتس ى جم دف إل ذي يه ي، ال ل اإلقليم التكام
را     ق ش د تحقي ة قص ة والطبيعي رية والمالي درات البش را    والق ق ش د تحقي ة قص ة والطبيعي رية والمالي درات البش آة آة والق

ة   ية الدولي احة السياس ي الس ة، والتضامن ف ي التنمي ة ف ة  إقليمي ية الدولي احة السياس ي الس ة، والتضامن ف ي التنمي ة ف إقليمي
 ..واالقتصاد العالميواالقتصاد العالمي

ة      ق الديمقراطي ي اإلصالح وتحقي ة ه ة الثاني ة    والجبه ق الديمقراطي ي اإلصالح وتحقي ة ه ة الثاني والجبه
اره         اره        على مستويات الدولة والمجتمع والمستوى السياسي باعتب على مستويات الدولة والمجتمع والمستوى السياسي باعتب

 ..دعامة من دعائم التنميةدعامة من دعائم التنمية
 



 -٣٩-

ة    ات االجتماعي مل السياس ة تش ة الثالث ة  والجبه ات االجتماعي مل السياس ة تش ة الثالث والجبه
ى شراآة           واالقتصاديواالقتصادي ة عل راء والقائم ى شراآة           ة المراعية لمصالح الفق ة عل راء والقائم ة المراعية لمصالح الفق

ر      جيع دور أآب ع تش دني، م ع الم ام والمجتم اع الع ين القط ر     ب جيع دور أآب ع تش دني، م ع الم ام والمجتم اع الع ين القط ب
تدامة              ة واالس تدامة             للقطاع الخاص من حيث المسؤولية االجتماعي ة واالس للقطاع الخاص من حيث المسؤولية االجتماعي

 ).).١٠١٠انظر اإلطار انظر اإلطار ((البيئية البيئية 

 
ز دور المجتمع                ق بتعزي ا تتعل ة فإنه ز دور المجتمع              أما الجبهة الرابع ق بتعزي ا تتعل ة فإنه أما الجبهة الرابع

ج    ة، وتش ة التنمي ي عملي دني ف ج   الم ة، وتش ة التنمي ي عملي دني ف ة  الم ات عام اء مؤسس ة  يع إنش ات عام اء مؤسس يع إنش
ادي       رن الح ديات الق ة تح ى مواجه ادرة عل ة ق ادي      فعال رن الح ديات الق ة تح ى مواجه ادرة عل ة ق  فعال

 ..والعشرينوالعشرين
 

   إطار سياسة عامة مالئم لألهداف اإلنمائية لأللفية للمنطقة العربية-١٠اإلطار 
 

لذي يشمل الصحة  يرآز على فقر الدخل فقط، تعالج األهداف اإلنمائية لأللفية أبعادا  مختلفة لفقر القدرات، ا١مع أن الهدف  
وتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية يتطلب دعم إطار سياسة عامة يهدف إلى الحد من فقر القدرات أو الفقر .  والتعليم واالستدامة البيئية

جيات إنمائية وبعبارة أخرى، تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية يعتمد اعتمادا  آبيرا  على تبني وتنفيذ سياسات واستراتي.  بجميع أشكاله
تراعي مصالح الفقراء، باإلضافة إلى النمو الذي يستحثه االستثمار واالستثمار المكثف في الخدمات االجتماعية والهياآل األساسية، بما 
 .في ذلك إمدادات المياه والطاقة

 
ر سياسة عامة يشجع في آن واحد ما        ر سياسة عامة يشجع في آن واحد ما        ويبرز نمط من النمو الذي يراعي مصالح الفقراء في المنطقة العربية الحاجة إلى استخدام إطا              ويبرز نمط من النمو الذي يراعي مصالح الفقراء في المنطقة العربية الحاجة إلى استخدام إطا               
بة مشارآة                     : : يلييلي ادة نس بة مشارآة                     النمو القائم على استخدام مكثف لليد العاملة؛ وتحسين قدرة الفقراء على االندماج في عملية النمو االقتصادي؛ وزي ادة نس النمو القائم على استخدام مكثف لليد العاملة؛ وتحسين قدرة الفقراء على االندماج في عملية النمو االقتصادي؛ وزي

 ..، في النشاط االقتصادي، خاصة النساء والشباب، في النشاط االقتصادي، خاصة النساء والشباب٦٤٦٤-١٥١٥السكان الذين هم في سن العمل، أي من الفئة العمرية السكان الذين هم في سن العمل، أي من الفئة العمرية 
 

ات               و القطاع جيع نم ة وتش د العامل ة الي ى آثاف د عل ات تعتم ال تقني ة إلدخ اة ممكن ام قن اع الع تثمار القط ل اس ات             ويمث و القطاع جيع نم ة وتش د العامل ة الي ى آثاف د عل ات تعتم ال تقني ة إلدخ اة ممكن ام قن اع الع تثمار القط ل اس ويمث
ى                        .  .  الكثيفة االستخدام لليد العاملة   الكثيفة االستخدام لليد العاملة    درة المؤسسات عل ة، وعدم ق تثمار عالي د معدالت اس ى تولي درة القطاع الخاص عل ة ق ى                        ونظرًا لمحدودي درة المؤسسات عل ة، وعدم ق تثمار عالي د معدالت اس ى تولي درة القطاع الخاص عل ة ق ونظرا  لمحدودي

وارد                     تعبئة المدخرات وتوجيهها، واإل   تعبئة المدخرات وتوجيهها، واإل    ام في تسخير الم دور ه ة تضطلع ب زال الدول ة، فال ت وارد                     شارات غير الكافية للسوق في المنطقة العربي ام في تسخير الم دور ه ة تضطلع ب زال الدول ة، فال ت شارات غير الكافية للسوق في المنطقة العربي
 ..للتنميةللتنمية

 
ة               ة لأللفي م لألهداف اإلنمائي ة مالئ ة             ونظرًا النخفاض معدالت اإللمام بالقراءة والكتابة بين النساء والفقراء، يتطلب إطار سياسة عام ة لأللفي م لألهداف اإلنمائي ة مالئ ونظرا  النخفاض معدالت اإللمام بالقراءة والكتابة بين النساء والفقراء، يتطلب إطار سياسة عام

دل األمي   يض مع قة لتخف ودًا منس دل األمي  جه يض مع قة لتخف ودا  منس ري  جه ال البش ي رأس الم تثمار ف ن االس زء م ري  ة آج ال البش ي رأس الم تثمار ف ن االس زء م ارآة .  .  ة آج ادة مش ارآة وزي ادة مش وزي
ر      ك األط ي ذل ا ف ية، بم واجز المؤسس ر الح ة وتغيي ب إزال ون، يتطل يهم الالجئ ن ف رين، بم ين اآلخ راء واألشخاص المهمش رأة والفق ر     الم ك األط ي ذل ا ف ية، بم واجز المؤسس ر الح ة وتغيي ب إزال ون، يتطل يهم الالجئ ن ف رين، بم ين اآلخ راء واألشخاص المهمش رأة والفق الم

 ..القانونية والقواعد والممارسات التمييزية الرسمية وغير الرسميةالقانونية والقواعد والممارسات التمييزية الرسمية وغير الرسمية
 

ة،                    وال بد أن ترآز االس    وال بد أن ترآز االس      ة والنائي اطق الريفي بة للمن اه، خاصة بالنس ة،                    تراتيجيات الوطنية على زيادة فرص الحصول على الطاقة والمي ة والنائي اطق الريفي بة للمن اه، خاصة بالنس تراتيجيات الوطنية على زيادة فرص الحصول على الطاقة والمي
ات يقمن     .  .  لتسهيل الخدمات التعليمية والصحية وزيادة فرص توليد الدخل من خالل المشاريع التجارية الصغيرة لتسهيل الخدمات التعليمية والصحية وزيادة فرص توليد الدخل من خالل المشاريع التجارية الصغيرة  ات يقمن     ونظرًا ألن النساء والفتي ونظرا  ألن النساء والفتي

ود    اء والوق ب الم ان بجل ب األحي ي غال ود   ف اء والوق ب الم ان بجل ب األحي ي غال ة    ف ادر الطاق ى مص ينات عل ال تحس إن إدخ ة    ، ف ادر الطاق ى مص ينات عل ال تحس إن إدخ ، ف
 ..والمياه سيؤدي بدوره إلى تسهيل التحاقهن بالمدرسة ومشارآتهن في أنشطة مدرة للدخل أآثر إنتاجية والمياه سيؤدي بدوره إلى تسهيل التحاقهن بالمدرسة ومشارآتهن في أنشطة مدرة للدخل أآثر إنتاجيًة

__________________________ 

 ..اإلسكوااإلسكوا: : المصدرالمصدر
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 المرفق
 

 األهداف اإلنمائية لأللفية
 

   القضاء على الفقر المدقع والجوع  القضاء على الفقر المدقع والجوع-١١الهدف الهدف 
 

 ١١الغاية الغاية 
 

م عن دوالر واحد في                 ل دخله ذين يق م عن دوالر واحد في                تخفيض نسبة السكان ال ل دخله ذين يق تخفيض نسبة السكان ال
 ٢٠١٥٢٠١٥ إلى  إلى ١٩٩٠١٩٩٠اليوم بنسبة النصف، في الفترة من اليوم بنسبة النصف، في الفترة من 

 
 المؤشراتالمؤشرات 

 
نسبة السكان الذين يقل دخلهم اليومي عن دوالر  -١ 

) ١٩٩٣ت القوة الشرائية لعام مماثال(واحد 
) النسبة المئوية للسكان دون خط الفقر الوطني(

 )البنك الدولي(
 

ر  -٢٢  رة الفق دل ثغ ر مع رة الفق دل ثغ ر [[مع ار الفق ر انتش ار الفق داهxانتش داه م ك ] (] ( م ك البن البن
 ))الدوليالدولي

 
وطني     ) ) ٥٥//١١((حصة أفقر خمس    حصة أفقر خمس     -٣٣  وطني     من االستهالك ال من االستهالك ال

 ))البنك الدوليالبنك الدولي((
 

 ٢٢الغاية الغاية 
 

ي     وع ف انون الج ذين يع كان ال بة الس يض نس ي    تخف وع ف انون الج ذين يع كان ال بة الس يض نس ن  تخف رة م ن  الفت رة م الفت
 ٢٠١٥٢٠١٥ إلى  إلى ١٩٩٠١٩٩٠

 
 المؤشراتالمؤشرات 

 
ن    -٤٤  ة م وزن دون الخامس ال ناقصي ال دد األطف ن   ع ة م وزن دون الخامس ال ناقصي ال دد األطف ع

 ))منظمة الصحة العالميةمنظمة الصحة العالمية-اليونيسيفاليونيسيف((العمر العمر 
 

ى          -٥٥  ى         نسبة السكان الذين ال يحصلون على الحد األدن نسبة السكان الذين ال يحصلون على الحد األدن
 ))الفاوالفاو((من استهالك الطاقة الغذائية من استهالك الطاقة الغذائية 

 
   تحقيق تعميم التعليم االبتدائي  تحقيق تعميم التعليم االبتدائي-٢٢الهدف الهدف 

 
 ٣٣الغاية الغاية 

 
نهم  ضمضم اث م ذآور واإلن ان، ال ل مك ي آ ال ف ن األطف نهم  ان تمك اث م ذآور واإلن ان، ال ل مك ي آ ال ف ن األطف ان تمك

ام              ول ع دائي بحل ام             على حد سواء، من إتمام مرحلة التعليم االبت ول ع دائي بحل على حد سواء، من إتمام مرحلة التعليم االبت
٢٠١٥٢٠١٥ 

 
 المؤشراتالمؤشرات 

 
 ))اليونسكواليونسكو((صافي نسبة القيد في التعليم االبتدائي صافي نسبة القيد في التعليم االبتدائي  -٦٦ 

نسبة عدد التالميذ الذين يلتحقون بالدراسة في  -٧ 
الصف األول ويصلون إلى الصف الخامس 

 )اليونسكو(

 
ذين          -٨٨  ذين         معدل اإللمام بالقراءة والكتابة لدى السكان ال معدل اإللمام بالقراءة والكتابة لدى السكان ال

ن  ارهم م راوح أعم ن تت ارهم م راوح أعم ى ١٥١٥تت ى  إل نة ٢٤٢٤ إل نة  س  س
 ))اليونسكواليونسكو((

 
ين      -٣٣الهدف الهدف  ين وتمك ين الجنس اواة ب ز المس ين     تعزي ين وتمك ين الجنس اواة ب ز المس تعزي

 المرأةالمرأة
 

 ٤٤الغاية الغاية 
 

إزالة التفاوت بين الجنسين في التعليم االبتدائي والثانوي، 
؛ وبالنظر إلى جميع ٢٠٠٥ويفضل أن يكون ذلك بحلول عام 

 ٢٠١٥مراحل التعليم، في موعد ال يتجاوز عام 
 

 المؤشراتالمؤشرات 
 

يم        -٩٩  ل التعل ي مراح ين ف ى البن ات إل بة البن يم       نس ل التعل ي مراح ين ف ى البن ات إل بة البن نس
 ))اليونسكواليونسكو((االبتدائي والثانوي والعالي االبتدائي والثانوي والعالي 

 
القراءة      -١٠١٠  ون ب ن يلم ذآور مم ى ال اث إل بة اإلن القراءة     نس ون ب ن يلم ذآور مم ى ال اث إل بة اإلن نس

 ))اليونسكواليونسكو(( سنة  سنة ٢٤٢٤ و و١٥١٥والكتابة بين سن والكتابة بين سن 
 

اء من الوظائف المدفوعة األجر في           اء من الوظائف المدفوعة األجر في           حصة النس حصة النس  -١١١١ 
 ))منظمة العمل الدوليةمنظمة العمل الدولية((القطاع غير الزراعي القطاع غير الزراعي 

 
ات           -١٢١٢  ي تشغلها النساء في البرلمان ات          نسبة المقاعد الت ي تشغلها النساء في البرلمان نسبة المقاعد الت

 ))االتحاد البرلماني الدولياالتحاد البرلماني الدولي((الوطنية الوطنية 
 

   تخفيض معدل وفيات األطفال  تخفيض معدل وفيات األطفال-٤٤الهدف الهدف 
 

 ٥٥الغاية الغاية 
 

لثين لثين تخفيض معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة بنسبة الث   تخفيض معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة بنسبة الث   
 ٢٠١٥٢٠١٥ إلى  إلى ١٩٩٠١٩٩٠في الفترة من في الفترة من 

 
 المؤشراتالمؤشرات 

 
ة     -١٣١٣  ن الخامس ال دون س ات األطف دل وفي ة    مع ن الخامس ال دون س ات األطف دل وفي مع

 ))منظمة الصحة العالميةمنظمة الصحة العالمية-اليونيسيفاليونيسيف((
منظمة الصحة  منظمة الصحة  -اليونيسيفاليونيسيف((معدل وفيات الرض ع    معدل وفيات الرّضع     -١٤١٤ 

 ))العالميةالعالمية
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دة،      -١٥١٥  نة واح ر س ن العم الغين م ال الب بة األطف دة،     نس نة واح ر س ن العم الغين م ال الب بة األطف نس
بة   د الحص ين ض بة  الملقح د الحص ين ض يف((الملقح يفاليونيس ة -اليونيس ة منظم منظم

 ))الصحة العالميةالصحة العالمية
 

   تحسين صحة األمهات  تحسين صحة األمهات-٥٥الهدف الهدف 
 

 ٦٦الغاية الغاية 
 

رة                اع في الفت ة أرب رة               تخفيض معدل وفيات األمهات بنسبة ثالث اع في الفت ة أرب تخفيض معدل وفيات األمهات بنسبة ثالث
 ٢٠١٥٢٠١٥ إلى  إلى ١٩٩٠١٩٩٠

 
 المؤشراتالمؤشرات 

 
منظمة الصحة  منظمة الصحة  -اليونيسيفاليونيسيف((نسبة وفيات األمهات    نسبة وفيات األمهات     -١٦١٦ 

 ))العالميةالعالمية
 

وظفي  -١٧١٧  راف م ري بإش ي تج والدات الت بة ال وظفي نس راف م ري بإش ي تج والدات الت بة ال نس
ة  -اليونيسيفاليونيسيف((صحة من ذوي االختصاص     صحة من ذوي االختصاص      ة  منظم منظم

 ))الصحة العالميةالصحة العالمية
 

ة     -٦٦الهدف الهدف  ص المناع روس نق ة في ة    مكافح ص المناع روس نق ة في مكافح
رية ريةالبش ن  //البش ا م ا وغيرهم دز والمالري ن  اإلي ا م ا وغيرهم دز والمالري اإلي
 األمراضاألمراض

 
 ٧٧الغاية الغاية 

 
رية  ة البش روس نقص المناع ار في ف انتش رية وق ة البش روس نقص المناع ار في ف انتش ول //وق دز بحل ول اإلي دز بحل اإلي

  وبدء تقليصه اعتبارا  من هذا التاريخ وبدء تقليصه اعتبارًا من هذا التاريخ٢٠١٥٢٠١٥عام عام 
 

 المؤشراتالمؤشرات 
 

عة البشرية لدى انتشار فيروس نقص المنا -١٨ 
 ٢٤ و١٥الحوامل الالئي تتراوح أعمارههن بين 

برنامج األمم المتحدة المشترك المعني (عاما  
 -بفيروس نقص المناعة البشرية

 )اليونيسيف-منظمة الصحة العالمية
 

 معدل استخدام الرفال من معدل انتشار  -١٩ 
 )شعبة السكان باألمم المتحدة(وسائل منع الحمل 

 
ستخدام الرفال في آخر وصال جنسي ا -أ١٩  

-اليونيسيف(شديد التعرض للخطر 
 )منظمة الصحة العالمية

ة        -بب١٩١٩   ة       النسبة المئوية للسكان من الفئة العمري النسبة المئوية للسكان من الفئة العمري
ديهم ١٤١٤-١٥١٥ وفر ل ذين تت ًا، ال ديهم  عام وفر ل ذين تت ا ، ال  عام

دز       دز      معرفة صحيحة، شاملة لفيروس اإلي معرفة صحيحة، شاملة لفيروس اإلي
يف(( يفاليونيس ة -اليونيس ة منظم  منظم

 ))الصحة العالميةالصحة العالمية

 
شعبة (الحمل معدل انتشار وسائل منع  -ج١٩  

 )السكان باألمم المتحدة
 

نسبة مواظبة اليتامى على المدارس إلى مواظبة  -٢٠ 
 عاما  ١٤-١٠غير الميت مين من الفئة العمرية 

برنامج األمم المتحدة المشترك -اليونيسف(
منظمة -المعني بفيروس نقص المناعة البشرية

 )الصحة العالمية
 

 ٨٨الغاية الغاية 
 

ول       وقف انتشار المالريا وغي   وقف انتشار المالريا وغي    ول       رها من األمراض الرئيسية بحل رها من األمراض الرئيسية بحل
 ٢٠١٥٢٠١٥عام عام 

 
 المؤشراتالمؤشرات 

 
معدالت انتشار المالريا والوفيات بسببها  -٢١ 

 )منظمة الصحة العالمية(
 

نسبة سكان المناطق المعر ضة لخطر المالريا،  -٢٢ 
الذين يتخذون تدابير فعالة للوقاية من المالريا 

 )منظمة الصحة العالمية-اليونيسيف(وعالجها 
 

ل     -٢٢٣٣  ة بالس ات المرتبط ار والوفي دالت االنتش ل    مع ة بالس ات المرتبط ار والوفي دالت االنتش مع
 ))منظمة الصحة العالميةمنظمة الصحة العالمية((

 
عدد حاالت السل التي تم اآتشافها وشفاؤها تحت  عدد حاالت السل التي تم اآتشافها وشفاؤها تحت   -٢٤٢٤ 

رة   ام عالجي قصير الفت ار نظ ي إط ة؛ ف رة  المراقب ام عالجي قصير الفت ار نظ ي إط ة؛ ف المراقب
 ))منظمة الصحة العالميةمنظمة الصحة العالمية((

 
   ضمان توفر أسباب بقاء البيئة  ضمان توفر أسباب بقاء البيئة-٧٧الهدف الهدف 

 
 ٩٩الغاية الغاية 

 
ة في السياسات والبرامج القطرية     ة في السياسات والبرامج القطرية     دمج مبادئ التنمية المستدام   دمج مبادئ التنمية المستدام   
 وتقليص هدر الموارد البيئيةوتقليص هدر الموارد البيئية

 
 المؤشراتالمؤشرات 

 
 )الفاو(نسبة مساحة األراضي المكسوة بغابات  -٢٥ 

 نسبة مساحة األراضي المحمية للمحافظة  -٢٦ 
على التنوع البيولوجي إلى مجموع مساحات 

المرآز العالمي لرصد حفظ الطبيعة (األراضي 
 )مم المتحدة للبيئةالتابع لبرنامج األ
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 آلغ ١تعادل الوحدة (وحدات الطاقة المستخدمة  -٢٧ 
مقابل دوالر واحد من الناتج المحلي ) من النفط
 )الوآالة الدولية للطاقة، البنك الدولي(اإلجمالي 

 
نصيب (انبعاثات غاز ثاني أآسيد الكربون  -٢٨ 

باإلضافة إلى رقمين لتلوث الغالف ) (الفرد
نفاذ طبقة األوزون وتراآم : يالجوي العالم

 )غازات االحتباس الحراري عالميا 
 

واع      -٢٩٢٩  تخدمون أن ذين يس كان ال داد الس بة أع واع     نس تخدمون أن ذين يس كان ال داد الس بة أع نس
 ))منظمة الصحة العالميةمنظمة الصحة العالمية((الوقود الصلبة الوقود الصلبة 

 
 ١٠١٠الغاية الغاية 

 
اه         ى مي اه        تخفيض نسبة األشخاص الذين ال يمكنهم الحصول عل ى مي تخفيض نسبة األشخاص الذين ال يمكنهم الحصول عل
ام             ول ع ى النصف بحل ام            الشرب المأمونة والصرف الصحي إل ول ع ى النصف بحل الشرب المأمونة والصرف الصحي إل

٢٠١٢٠١٥٥ 
 

 المؤشراتالمؤشرات 
 

نسبة السكان الذين يمكنهم الحصول باطراد على  -٣٠ 
مصدر محس ن للماء، في الحضر والريف 

 )منظمة الصحة العالمية-اليونيسيف(
 

نسبة سكان الحضر والريف الذين يمكنهم  -٣١ 
-اليونيسيف(االنتفاع بصرف صحي محس ن 

 )منظمة الصحة العالمية
 

 ١١١١الغاية الغاية 
 

ق،  د تحق ون ق ق، أن يك د تحق ون ق ام  أن يك ول ع ام   بحل ول ع وس  ٢٠٢٠٢٠٢٠ بحل ن ملم وس  ، تحّس  ، تحس ن ملم
  مليون على األقل من سكان األحياء الفقيرة مليون على األقل من سكان األحياء الفقيرة١٠٠١٠٠في في 

 
 المؤشراتالمؤشرات 

 
ى          -٣٢٣٢  ى         نسبة األسر المعيشية التي يمكنها الحصول عل نسبة األسر المعيشية التي يمكنها الحصول عل

ة    ة   حيازة آمن م المتحدة للمستوطنات     ((حيازة آمن امج األم م المتحدة للمستوطنات     برن امج األم برن
 ))الموئلالموئل//البشريةالبشرية

 
   إقامة شراآة عالمية من أجل التنمية  إقامة شراآة عالمية من أجل التنمية-٨٨الهدف الهدف 

 
 ١٢١٢الغاية الغاية 

 
مضي في إقامة نظام تجاري ومالي يتسم باالنفتاح والتقيد ال

ويشمل ذلك التزاما  .  بالقواعد والقابلية للتنبؤ به وعدم التمييز
 على الصعيدين -بالحكم الصالح والتنمية والحد من الفقر 

 الوطني والدولي
 

 ١٣١٣الغاية الغاية 
 

: يشمل ذلك.  مواجهة االحتياجات الخاصة ألقل البلدان نموا 
 صادرات أقل البلدان نموا  معفاة من التعرفات الجمرآية 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

 
 ١٤١٤الغاية الغاية 

 
الخاصة للبلدان غير الساحلية والدول التصدي لالحتياجات 

عن طريق برنامج العمل الخاص (الجزرية النامية الصغيرة 
بالتنمية المستدامة للدول الجزرية النامية الصغيرة ونتيجة 
 )الدورة االستثنائية الثانية والعشرين للجمعية العامة

 
 ١٥١٥الغاية الغاية 

 
املة با     ة ش ة معالج دان النامي ون البل اآل دي ة مش املة با    معالج ة ش ة معالج دان النامي ون البل اآل دي ة مش اذ معالج اذ تخ تخ

ى المدى                ة للتحمل عل ديون قابل ى المدى               تدابير وطنية ودولية لجعل ال ة للتحمل عل ديون قابل تدابير وطنية ودولية لجعل ال
 البعيدالبعيد

 
اه بصورة            ة أدن واردة في القائم اه بصورة           يتم رصد بعض المؤشرات ال ة أدن واردة في القائم يتم رصد بعض المؤشرات ال
ر                  دان غي ا والبل وًا وأفريقي دان نم ل البل ى أق النظر إل ر                 منفصلة ب دان غي ا والبل وا  وأفريقي دان نم ل البل ى أق النظر إل  منفصلة ب

 الساحلية والدول الجزرية النامية الصغيرةالساحلية والدول الجزرية النامية الصغيرة
 

 المؤشراتالمؤشرات 
 

 يةيةالمساعدة اإلنمائية الرسمالمساعدة اإلنمائية الرسم 
 

صافي المساعدة اإلنمائية الرسمية، إجماال   -٣٣ 
والمقدم منها ألقل البلدان نموا ، آنسبة مئوية إلى 
إجمالي الدخل القومي للجهات المانحة للجنة 
 المساعدة اإلنمائية

 
ن       -٣٤٣٤  ة م مية المقدم ة الرس اعدة اإلنمائي بة المس ن      نس ة م مية المقدم ة الرس اعدة اإلنمائي بة المس نس

ى      ة إل اعدة اإلنمائي ة المس ة للجن ات المانح ى     الجه ة إل اعدة اإلنمائي ة المس ة للجن ات المانح الجه
يم األساسي    ((مات االجتماعية األساسية     مات االجتماعية األساسية     الخدالخد يم األساسي    التعل التعل

ة   – حية األولي ة الص ة    الرعاي حية األولي ة الص اه  – الرعاي ة والمي اه   التغذي ة والمي  التغذي
حي   ة والصرف الص حي  المأمون ة والصرف الص اون  ) () (المأمون ة التع اون  منظم ة التع منظم
 ))والتنمية في الميدان االقتصاديوالتنمية في الميدان االقتصادي

 
نسبة المساعدة اإلنمائية الرسمية الثنائية غير  -٣٥ 

المشروطة، التي تقدمها الجهات المانحة للجنة 
منظمة التعاون والتنمية في /اإلنمائيةالمساعدة 

منظمة التعاون والتنمية في (الميدان االقتصادي 
 )الميدان االقتصادي
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دان   -٣٦٣٦  ا البل ي تتلقاه مية الت ة الرس اعدة اإلنمائي دان  المس ا البل ي تتلقاه مية الت ة الرس اعدة اإلنمائي المس
غير الساحلية آنسبة إلى دخلها الوطني اإلجمالي       غير الساحلية آنسبة إلى دخلها الوطني اإلجمالي       

 ))منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصاديمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي((
 

ا -٣٧٣٧  االمس دول   المس ا ال ي تتلقاه مية الت ة الرس دول   عدة اإلنمائي ا ال ي تتلقاه مية الت ة الرس عدة اإلنمائي
ا     ى دخله بة إل غيرة آنس ة الص ة النامي ا    الجزري ى دخله بة إل غيرة آنس ة الص ة النامي الجزري

الي  وطني اإلجم الي ال وطني اإلجم ي ((ال ة ف اون والتنمي ة التع ي منظم ة ف اون والتنمي ة التع منظم
 ))الميدان االقتصاديالميدان االقتصادي

 
 النفاذ إلى السوقالنفاذ إلى السوق 

 
ة     -٣٨٣٨  دان المتقدم الي واردات البل بة إجم ة    نس دان المتقدم الي واردات البل بة إجم ب ((نس ب حس حس

لحة   تثناء األس ا وباس لحة  قيمته تثناء األس ا وباس ة   ) ) قيمته دان النامي ن البل ة   م دان النامي ن البل م
ا   وموم موح بإدخاله وًا، المس دان نم ل البل ا   ن أق موح بإدخاله وا ، المس دان نم ل البل  ن أق

وم    ن الرس اة م وم   معف ن الرس اة م ارة   ((معف ة التج اد، منظم ارة   األونكت ة التج اد، منظم األونكت
 ))العالمية، البنك الدوليالعالمية، البنك الدولي

 
متوسط التعرفات الجمرآية التي تفرضها البلدان  -٣٩ 

المتقدمة على منتجات البلدان النامية الزراعية 
األونكتاد، منظمة التجارة (وعلى الملبوسات 

 ) الدوليالعالمية، البنك
 

دان      -٤٠٤٠  دم لبل ي المق دعم الزراع ات ال دير إعان دان     تق دم لبل ي المق دعم الزراع ات ال دير إعان تق
دان      ي المي ة ف اون والتنمي ة التع دان     منظم ي المي ة ف اون والتنمي ة التع  منظم
ي    ا المحل ن ناتجه ة م بة مئوي ادي آنس ي   االقتص ا المحل ن ناتجه ة م بة مئوي ادي آنس االقتص

الي  الي اإلجم دان  ((اإلجم ي المي ة ف اون والتنمي ة التع دان  منظم ي المي ة ف اون والتنمي ة التع منظم
 ))االقتصادياالقتصادي

 
اء    -٤١٤١  ة لبن مية المقدم ة الرس اعدة اإلنمائي بة المس اء   نس ة لبن مية المقدم ة الرس اعدة اإلنمائي بة المس نس

ة   درات التجاري ة  الق درات التجاري ة،   مم((الق ارة العالمي ة التج ة،   نظم ارة العالمي ة التج نظم
 ))منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصاديمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

 
 القدرة على تحمل الدينالقدرة على تحمل الدين 

 
ة     -٤٢٤٢  ت مرحل ي بلغ دان الت الي للبل دد اإلجم ة    الع ت مرحل ي بلغ دان الت الي للبل دد اإلجم  الع

ديون             رة بال دان الفقي ادرة البل ديون            اتخاذ قرار بشأن مب رة بال دان الفقي ادرة البل اتخاذ قرار بشأن مب
تيفاء  ة االس تيفاء ومرحل ة االس دولي((ومرحل د ال دوليصندوق النق د ال ك -صندوق النق ك البن البن

 ))الدوليالدولي
 

ون الملتزم به في إطار مبادرة تخفيف عبء الدي -٤٣ 
صندوق النقد (البلدان الفقيرة المثقلة بالديون 
 )البنك الدولي-الدولي

 

ن       -٤٤٤٤  ادرات م ى الص ة إل بة مئوي دين آنس ة ال ن      خدم ادرات م ى الص ة إل بة مئوي دين آنس ة ال خدم
دمات   لع والخ دمات  الس لع والخ دولي  ((الس د ال ندوق النق دولي  ص د ال ندوق النق ك -ص ك البن البن

 ))الدوليالدولي
 

 ١٦١٦الغاية الغاية 
 

يح تراتيجيات تت ذ اس ة لوضع وتنفي دان النامي ع البل اون م يحالتع تراتيجيات تت ذ اس ة لوضع وتنفي دان النامي ع البل اون م   التع
 للشباب عمال  الئقا  ومنتجا للشباب عمًال الئقًا ومنتجًا

 
 المؤشراتالمؤشرات 

 
معدالت البطالة لدى األشخاص الذين تتراوح  -٤٥ 

 عاما  موزعة حسب ٢٤ إلى ١٥أعمارهم من 
منظمة العمل (النوع االجتماعي والمجموع 

 )الدولية
 

 ١٧١٧الغاية الغاية 
 

ة  يدالنية إلتاح رات الص رآات المستحض ع ش اون م ة التع يدالنية إلتاح رات الص رآات المستحض ع ش اون م التع
 رة في البلدان الناميةرة في البلدان الناميةاألدوية األساسية بأسعار ميسواألدوية األساسية بأسعار ميسو

 
 المؤشراتالمؤشرات 

 
نسبة السكان الذين يمكنهم الحصول على األدوية  -٤٦ 

األساسية بأسعار ميسورة بصورة مستدامة 
 )منظمة الصحة العالمية(

 
 ١٨١٨الغاية الغاية 

 
ات     د التكنولوجي ة فوائ اص إلتاح اع الخ ع القط اون م ات    التع د التكنولوجي ة فوائ اص إلتاح اع الخ ع القط اون م التع

 الجديدة، وخاصة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالجديدة، وخاصة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 

 ؤشراتؤشراتالمالم 
 

عدد خطوط الهاتف الثابت والهاتف الجوال لكل  -٤٧ 
االتحاد الدولي لالتصاالت السلكية ( نسمة ١٠٠

 )والالسلكية
 

وبة    -٤٨٤٨  تخدمة محس ية المس يب الشخص دد الحواس وبة   ع تخدمة محس ية المس يب الشخص دد الحواس ع
ل  ل لك ت ١٠٠١٠٠لك تخدمي اإلنترن دد مس مة وع ت  نس تخدمي اإلنترن دد مس مة وع  نس

ى   بة إل ى  بالنس بة إل كان  ١٠٠١٠٠بالنس ن الس كان   م ن الس دولي  (( م اد ال دولي  االتح اد ال االتح
 ))يةيةلالتصاالت السلكية والالسلكلالتصاالت السلكية والالسلك

 


