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  تنفيذي موجز
  

 األھداف تحقيق نحو ة محورية إلحراز تقدممسأل المرأة وتمكين الجنسين بين المساواة مسألة تزال ال  
  .)اإلسكوا(خصوصاً بالنسبة للبلدان األعضاء في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  ،لأللفية اإلنمائية
 لأللفية اإلنمائية األھداف أن 2000 عام منذفي عدد من بلدان اإلسكوا  المحرز التقدم استعراض من ويتضح
ولكن بالرغم من التقدم   .نمائيةاإلبھات عدد من الجعلى لبلدان المنطقة على التقدم  حافزاًوال تزال كانت 

  .الركبمتأخرة جداً عن  المنطقةفي محلية عديدة مجتمعات تزال  المحرز ال
  

لم تلحق  ،خصوصاً النساء والفتيات، فئات أخرىإالّ أن االزدھار، من المجتمع فئات معينة واصلت   
 المناعة نقص فيروساإلصابة بو والفقر البطالةأصبح كل من و. المدقع لفقرلأسيرة  ظلتوبالركب 
 األمھاتوفيات يلولة دون بالرغم من أن� الحو . تعني المرأة والطفل أكثر من سواھماية قض اإليدز/البشرية

تزال منتشرة بشكل  إال أن ھذه الحاالت اليسير ومعقول الكلفة،  أمر� اإلعاقاتبواإلصابة  واألطفال عوالرض�
  .، ومعظمھم من النساء والفتياتينأمي�ماليين األشخاص زال ال و  .لقلق الشديدإلى ايدعو 

  
في نحو تحقيق األھداف اإلنمائية لأللفية المحرز  لتقدمفي ا تفاوتال وتبعات أسباب التقرير ھذا ليحل  
المساواة بين منظور من  ألھدافاذه بھ المرتبطة والمؤشراتغايات المن خالل البحث في  ،المنطقة بلدان
 لأللفية اإلنمائية األھداف تحقيقباتجاه  متقد�ه ال يمكن النأھي التي يقوم عليھا  ساسيةاأل فرضيةالو  .جنسينال

رتكز وت الجنسين بين الفوارق تراعيفي البلدان األعضاء سياسات واستراتيجيات إنمائية وطنية دون اعتماد 
الذي تلعبه  دورالل ھم�ت التي الوطنيةاإلنمائية  برامجالو سياساتال أنأيضاً  التقريرض يفترو  .لحقوقا على

نتيجة  ةفو�ترعاية بذور التنمية ستحصد بسھولة كبرى ما زرعت، مو اإلنسان حياة على الحفاظ فيالنساء 
  .ةعلى طريق التنمي ماًمضي قد�لل ،نادرةلو و ،قيمة اًرصفلذلك 

  
راعي أبعاد المساواة بين ال ت ،بحد� ذاتھا ،لأللفية اإلنمائية األھداف أن�إلى  أيضاًير يش التقريرغير أن�   
 الفوارق تراعيالتي  مؤشراتالستخدم بحيث تالثمانية  األھداففي بعاد األضرورة دمج ھذه يؤكّد و ،الجنسين

 البياناتفي  نقصال سف أن�ما يدعو لألوم  .األھدافھذه المتصلة بغايات الرصد بفعالية ل الجنسين بين
  في المنطقة  والثقافية واالقتصادية الجتماعيةوالمتصلة بالقضايا ا الجنس نوع حسب فةالمصنّ والمؤشرات

  .المحرز التقدم تحليلإلى رامية ال الجھود قييعما زال 
  

الثاني  لالفصالراھنة في منطقة اإلسكوا، بينما يركّز وضاع لأل الفصل األول من التقرير تحليالًيقدم   
 ،الجنسين بين المساواةتحقيق  على تؤثر التيدة المعق الجغرافية السياسيةو الثقافية-االجتماعية العواملعلى 
واضحة في قصور أربعة مناحي التقرير ويكشف  . إلنمائية لأللفيةا األھدافتحقيق  على انعكاساتھا متناوالً

جميعھا بشكل ساھم ت االستقرار وعدم اتنزاعالفي و فيةالثقا والمعايير الصحية والنظم السكانية السياسات
 الثالث الفصلتناول وي  .المنطقةمعظم أنحاء  فيتھا بالرجل مساوا عدمانتشار و لمرأةمكانة ا تدنيفي مباشر 
المساواة بين تعاطي مع قضايا لل رؤيةإلى  عموماًافتقار األھداف اإلنمائية لأللفية ھي  األولى  .قضاياثالث 
إعداد التقارير و لأللفية اإلنمائية ألھدافالمشاكل المتصلة برصد ا ھي ةثانيوال؛ سين وتمكين المرأةالجن

م المحرز تحليل التقد� ييجرو  .األھدافھذه من واحد  كّلفي  مساواة بين الجنسينال أبعادھي  ةثالثوال؛ بشأنھا
األدبيات إلى  استناداً، واة بين الجنسينالمسامن منظور  اإلنمائية لأللفية باتجاه تحقيق كل من األھداف

حتى س�ج�لت التي فشل لنجاح والحاالت اموجز لعرض إلى  التقريرويخلص   .رةالمتوفّ الثانوية لبياناتاو
  .، ويوصي باتخاذ عدد من التدابيراآلن



  

  

ة بين المساواما يتعلق بتضمين في المنطقة بلدان ھاتواجھ التي التحدياتلى الضوء ع التقرير ي�لقي  
طرق فال. في الوقت المحدد لأللفية اإلنمائية األھدافلتحقيق  الوطنية وبرامجھا سياساتھا فيالجنسين 
نادراً ما تكون  لأللفية اإلنمائية األھداف مؤشراتتوليد و بيانات جمعمة في المنطقة لالمستخديب لواألسا
التي تقوم على بيانات غير  سياساتالر ويمكن اعتبا  .ذات صلة أخرى متغيراتأية  وأ الجنس حسبفة مصنّ

 كاھن يزال ال اإلناث، عمالةفيما يتعلق بو  .الجنسين بينال تراعي الفوارق مصنفة حسب الجنس سياسات 
 عجز أن شك وال. السوق متطلبات بينو لإلناث التعليمية المنجزات بين وافقتال عدم من كبير قدر

 القوى في لإلناث منتجة فعالة مشاركة إلى للفتيات ألكاديميةا المنجزات تحويل عن الوطنية االقتصادات
 إلى واضح بشكل فقط ؤشري ال والمجتمع، لألسر دخل عوائد من المشاركة ھذه يصاحب ما مع العاملة،
 كامل تمكين تحقيق أمام يزال ال الذي والصعب الطويل لطريقا وإلى الجنسين بين المساواة عدم استمرار
 خذلت الصحية النظمبالمثل ما زالت و  .لأللفية اإلنمائية األھداف تحقيق نحو التقدم يعيق ضاًأي هولكن للمرأة،

 تجنحنساء يال وبما أن�  .للخطر اإلنجابية ھن�وحقوق الجنسيةتھن صحعرض وت ،المراھقات والفتيات نساءال
نظم ل الفقري العمود نلكّشن يھومع أنّ  .ربتكاليف صحية أك نتكب�دنھن يإل، فاأكثر من الرج صحية رعاية

 ھنكما أن ،القرار صنعأوساط  فينادراً ما يسمع  نإال أن صوتھ التعليمية،الخدمات و الصحية لرعايةا
  .لابالرجمحدودة مقارنة  االجتماعي الضمانب نتھتظل تغطيوأدنى،  أجراًن مقابل عملھين تقاضي
  

ر ؤثت ألنھا ،المرأةنھوض أمام  عائقاً المنطقة في السائدة ليداوالتق الثقافيةوالممارسات  لمعاييرتقف او  
في  اتالقراراتخاذ ووھرمية السلطة  ،اإلنجابالمتعلقة ب خياراتالو ،الزواجلى ع ةوافقمال مثلأمور على 
 المرأة ضد العنفانتشار و، منزلال خارج ةحركالحرية وللموجودات،  الخاصة ةملكيالو ،المعيشية األسرة
في  المنطقةتخبط ت ذلك، إلى اإلضافةب . "الشرف" جرائمما يسمى بو الجنسي العنف ذلك في بما ،وحد�ته

 المجاالت في نحد من دورھتو ،صاخوالفتيات بشكل  تضر بالنساء ةدمعقّ طوارئ حاالتتواجه ونزاعات 
 ستبعادالو الجنسين بين المساواة لعدم رئيسي ببس أيضاًھو  االستقرار عدمكما أن   .واالجتماعية االقتصادية

  .تحقيق األھداف اإلنمائية لأللفيةعن مساعي و العملية اإلنمائية نع المرأة
  

المساواة  قصورمرد�ه  لأللفيةتحقيق األھداف اإلنمائية باتجاه  البطيء مالتقد� أن إلى التقرير ويخلص  
لدمج أبعاد الالزمة  القدراتاإلرادة المطلوبة واالفتقار إلى وعدم تمكين المرأة، وكذلك غيابھا أو ن يبين الجنس

 اإلنمائية األھداف المرتكزة على الفقر من الحد� واستراتيجيات الوطنية التنمية خطط فيالمساواة بين الجنسين 
 المناخ رتغي�آثار التخفيف من و الفقر من الحد�المرأة في بدور اعترافاً كامالً وال بد� من االعتراف   .لأللفية

أن تحظى منطقة اإلسكوا ل كانإذا  األطفال وفيات وخفض األمھات صحة وتحسين ةبيئال تدھورالتقليل من و
  .2015عام التي تنتھي في المھلة المحددة  لأللفية اإلنمائية األھدافبفرصة حقيقية لبلوغ 



  

  

  والخلفية لسياقا: مقدمة  -أوالً
  

على  لالتفاق، )2000 رسبتمب/أيلول 8-6 ،نيويورك( األلفية قمةمؤتمر  في المالع دولاجتمعت   
 147بينھم  ،بلداً 189 ممثلو اعتمدو  .المقبلة ةخمس عشرخالل السنوات ال تنميةفصل للم أعمال جدول

 وقابلة زمنياً محددة أھداف ثمانيةوضعوا و  .)1(األلفيةاألمم المتحدة بشأن  إعالن ،ةوحكوم ةدولئيس ر
 ووفيات؛ المرأة وتمكين الجنسين بين والمساواة ؛دائياالبت التعليم وتعميم ؛والجوع بالفقر لصتت للقياس
 واالستدامة ؛األمراض من اموغيرھ والمالريا اإليدز/البشرية المناعة نقص وفيروس ؛األم وصحة ؛األطفال
الغايات و ألھدافأھم ا لأللفية اإلنمائيةوتضم�نت األھداف   .التنمية أجل من عالمية شراكةإقامة و ؛البيئية
 13- 5، القاھرة( والتنمية للسكان الدولي المؤتمر مثل ،المتحدة ألممسابقة عقدتھا ا مؤتمرات في ھاعلي المتفق
لف كو  .)1995 سبتمبر/أيلول 15- 4، بيجين( بالمرأة المعني الرابع العالمي والمؤتمر ،)1994 سبتمبر/أيلول
 األھداف تحقيق نحو المحرز تقدمأن البش العامة الجمعية إلى سنوي تقرير ميقدتبلألمم المتحدة  العام األمين

 بلوغباتجاه  ھامقد�سنوية عن ت وطنية تقارير األلفية إعالن علىة الموقعالدول  معظمعد� تو  .اإلنمائية لأللفية
  .ھذه األھداف

  
تعرضت ، مؤشراً 48وغاية  18و ھدافثمانية أالمتضمنة  ،أللفيةألھداف اإلنمائية لل األصلية القائمةو  

 صميم في و�ضعت فعالً الجنسين بين المساواةأن القائمة ھذه من فقد كان واضحاً   .نتقادير من االالكثإلى 
األھداف اإلنمائية لأللفية  أن�و ،)المرأة وتمكين الجنسين بين المساواة تعزيز: 3الھدف ( التنمية أعمال جدول

ھذا المسندة إلى الغايات أن� غير   .المرأة ينوتمك الجنسين بين المساواةتحقيق إحراز تقد�م باتجاه ب وعداًحمل ت
 بحلول، ويفضل أن يتم والثانوي االبتدائي التعليم في الجنسين بين لتفاوتالقضاء على ا علىركّزت الھدف 

 قيتحق يمكن ال أنه حقيقةأغفلت و، 2015 عام تجاوزت المدة  في ،التعليم مراحل جميع وفي ،2005 عام
 فيو  .والسياسية واالجتماعية االقتصادية ،الحياة مجاالت جميع في المرأة تمكينن دو الجنسين بين المساواة
 اقتصادي تمكين إلى بالضرورةؤدي ال ت التعليم في الجنسين بين المساواةأظھرت تجارب عديدة أن�  الواقع،
  .للمرأة وسياسي

  
 األھداف مؤشراتلمتصلة با البياناتأن� في مجال النوع االجتماعي من أيضاً  خبراءالكما اشتكى   
 تحقيق نحو المحرز التقدم رصدالھادفة إلى  مؤشراتال وأن ،الجنس حسبفة ليست كلھا مصنّ لأللفية اإلنمائية
غير  حصة النساء من األعمال المدفوعة األجر في القطاع " مؤشرذلك  مثال  .عديدة يوبتشوبھا ع 3 الھدف

 في سيما ال ،النظامي غير القطاع فيھو  الزراعة فيمرأة لاعمل  معظم أن حقيقةأغفل  ، الذي"الزراعي
أغفل  ، الذي"الوطنية البرلمانات في النساء تشغلھا التي المقاعد نسبة" ؤشرم ھو مثال آخر  .الفقيرة البلدان
  .)2(القاعدي الشعبي المستوى على السياسيةتھا ومشاركسليم ال الحكم تعزيز في المرأة دور

  
األھداف عن تحقيق  اًوطني اًتقرير 13 اإلنمائي المتحدة األمم برنامج ستعرضا ،2003 عام فيو  

 المرأة قضاياا إذا كان كل منھا يتضمن م تقييمل، )3(المساواة بين الجنسينمنظور من  اإلنمائية لأللفية
طرق إلى تت 3 ھدفغير الأخرى  أھدافتحديد ما إذا كانت ل أو/و ،في ھذه التقاريروالمساواة بين الجنسين 

                                            
)1(  United Nations, 2000a.  

)2(  ESCWA, 2007, pp. 2-5.  

)3(  UNDP, 2003.  



  

  

قضايا المساواة بين الجنسين وتمكين إلى أن� ستعراض االخلص و  .والمساواة بين الجنسين المرأة قضايا
 األدوار على ركزتزالت أن� ھذه التقارير ما كما ، بشكل كاف�في صلب التقارير الوطنية مدرجة ليست  المرأة
 وفيات خفض مثل( خرىاأل ھدافاأل لتحقيق وسيلةسوى وضع المرأة  تحسنال ترى في و ،للجنسين التقليدية
 ھاباعتبار يةاإلنسانالمرأة  حقوقيركز على  الحقوق لىع اًقائم اًنھج التقاريرھكذا ال تعتمد ھذه  ). األطفال

 فيأبعاد المساواة بين الجنسين  دمجفي  اإلنمائي المتحدة األمم رنامجنظر بضوء ذلك،  فيو  .اًرئيسي اًدفھ
 جنسينمساواة بين الالقضايا واحد خاص ب مؤشر عن يقل ال ما إضافة خالل من ،لأللفية يةاإلنمائ األھداف

لة؛ فص�والم موثوقةال بياناتغياب المنھا ، قباتعال من عددتحقيق ذلك يستدعي تذليل غير أن�   .غاية كلإلى 
ببساطة تقديم  برنامجالاختار ذلك، لو  .البلدانعلى  التقاريرإعداد  عبء زيادةو؛ الوطنية القدراتضعف و

توفير بو ،مرأةوالرجل ال بين قارالفوتبيان ل الجنس نوع حسب فةالمصنّ البيانات من المزيد تخداماستوصية ب
  .الجنسينالمرأة والمساواة بين حول قضايا  النوعية المعلومات من مزيد

  
ـ  مماثالً استعراضاً اإلنمائي المتحدة األمم برنامج أجرى ،2005 عام فيو   عن  اًوطني اًتقرير 78ل
  .)4(السابقة اتنتاجستتوص�ل إلى االو، من منظور المساواة بين الجنسين لأللفية اإلنمائية األھدافتحقيق 

 لتحقيق االستراتيجية األولوياتمع  التقاريرإعداد تماشى يكي  معالجتھا نبغيتھامة نواح وأشار إلى ثالث 
 ؛تلفةخالم األھدافبين  روابط المتداخلةالو ؛حدودھاو ريراالتق نطاقبالتحديد  ھيو، الجنسين بين المساواة

  .اھتقب�لمدى التقارير ولكية مو
  

لألمم  العام األمين أوصى التخصصات،عدد من  في الخبراءالمتزايدة من  نتقاداتاالعلى خلفية و  
 إدراجب 2006 سبتمبر/ولأيل في العامة الجمعيةالذي رفعه إلى  )5(المنظمة أعمال عن تقريره فيالمتحدة 

  :لأللفية اإلنمائية األھداف إطاراألربع التالية ضمن  ضافيةاإلغايات ال
  
 الغاية ھذه إدراج( والشباب النساء فيھم بمن للجميع، الالئق العملو جةوالمنت� الكاملة العمالة توفير  -1

  .)1 الھدف ضمن
  
  .)5 الھدف ضمن الغاية ھذه إدراج( 2015 عام بحلول اإلنجابية الصحة خدمات إتاحة تعميم  -2
  
 يحتاجونه من لجميع 2010 عام بحلول اإليدز/البشرية المناعة نقص فيروس من العالج إتاحة تعميم  -3
  .)6 الھدف ضمن الغاية ھذه إدراج(
  
 ضمن الغاية ھذه إدراج( 2010 عام بحلول البيولوجي التنوع فقدان معدل من ملموس بقدر الحد  -4

  ).7 الھدف
  

الفريق المشترك بين الوكاالت والخبراء المعني  أنإلى  أيضاً تقريره في العام األمين وأشار  
 التقدم لقياس المناسبة المؤشرات ختيارالزمة الال فنيةاإلجراءات الخذ بمؤشرات األھداف اإلنمائية لأللفية سيت

 التقدم رصدبھدف  وتحليلھا البيانات دإعدامسؤولية  الفريق ھذايتولّى و  .الجديدةغايات التنفيذ  في المحرز
المتصلة  الفنية والقضايا المنھجيات ديحدتبكذلك قوم وي . لأللفية اإلنمائية األھداف تحقيقباتجاه  المحرز

                                            
)4(  UNDP, 2005a.  

)5(  United Nations, 2006.  



  

  

 في البلدان لدعم الالزمة واالستراتيجيات األولويات تحديدفي  يساعدو التوجيھية، المبادئيضع و بالمؤشرات
الذي يتضمن  لأللفية، اإلنمائية األھداف رصدع�رض اإلطار المنقّح ل ،الحق وقت فيو  .البيانات جمع مجال
 لجمعيةالثانية والستين ل الدورة فيفي األمم المتحدة  األعضاء الدول على جديدة،ال مؤشراتالو ھدافاأل

 21 إلى 18 نمغايات ال عددفع ر�ف  .)6(المنظمة أعمال عن العام األمين لتقرير كمرفق ،2007عام  العامة
  .)7(60 إلى 48 من المؤشرات وعدد

  
أھمية قصوى فيما ، اإلنجابية الصحةالثانية بو الالئق والعمل العمالةبتتعلق األولى  ،نيتجديدلغايتين و  

 علىاإلنمائية لأللفية األھداف  إطار ديدشت شكّليكما ، المساواة بين الجنسين وتمكين المرأةتحقيق بصل يت
أبعاد  دمج باتجاهخطوة ھامة  ،كلّما أمكن الجنس نوع حسب فةمصنّميع المؤشرات ضرورة أن تكون ج
  .لأللفية اإلنمائية األھداف في المساواة بين الجنسين

  
ال تزال ، 2007عام التي أدخلت عليھا  تعديالتالبالرغم من  ،األھداف اإلنمائية لأللفيةغير أن�   
عدد بتحديد  للمرأة اإلنمائي المتحدة األمم صندوققد قام و، جنسينفيما يتعلق بتحقيق المساواة بين ال منقوصة

  .)8(ھي، لأللفية اإلنمائية ألھدافأوجه قصور إطار امن 
  
غير أو كافية  الجنسين بين لفوارقالمتعلقة با لأللفية اإلنمائية ألھدافغايات ومؤشرات معظم اليست   -1

  .اًعسيرأمراً ھذه األھداف  قياس يجعل ما ،موجودة
  
وسيلة أنھا ففي حين   .محدودة الجنسين بين المساواة بشأن 3 لھدفحددة لالم مؤشراتالوالغاية   -2
الحقيقي  مدىالأو المرأة التي تتمتع بھا  حقوقال نوعيةبالضرورة  فشكتا ال ھإالّ أنتحقيق المساواة، ة لكنمم
  .تمكينھال
  
ضايا المشتركة التي ، مم�ا يحول دون إبراز الققائم بذاته لأللفية اإلنمائية األھدافكّل ھدف من   -3

 حةصفالتطر�ق إلى   .قضايا المساواة بين الجنسين ذلك في بما والمؤشرات، الغاياتاألھداف و جميعتتناولھا 
تعني  أوسع نطاقاًقضايا بة ھاتين القضيتين صلوإغفال  ،، مثالًالتعليم في الجنسينعدم المساواة بين و األمھات
 زتمي� التي يديولوجياتواإل ،الجنس على القائم العنفو ،االقتصاد فيضد المرأة  التحيزو ،الفقر أنيثتالمرأة، ك

وبالتالي الحؤول دون  ،رقلة التقد�م باتجاه المساواة بين الجنسين وتمكين المرأةعكفيل ب، النساء والفتيات ضد
  .اإلنمائية لأللفية األھداف جميع حقيقت
  

 اإلنمائية األھداف لتحقيقالموعد المحد�د  ، وھو2015عام  علىأربع سنوات  سوى يبق لم إذ واآلن  
د كبير من ساھم في تقد�م عدألھداف مجرد وجود ھذه ا لى أن�إ 2000 عام منذالتقد�م المحرز شير ي، لأللفية
من راءات فورية للتمكن اتخاذ إجبين البلدان، وال بد من  اًمتفاوتيبقى  مالتقد� ھذاغير أن�   .إلى حد� بعيد البلدان
  .محد�دال الوقت فياإلنمائية لأللفية  ألھدافبلوغ ا

  
 منظور مناإلسكوا  منطقة في لأللفية اإلنمائية األھداف تحقيق في المحرز مالتقد� التقريرھذا  يحلّل  

في  لأللفية نمائيةاإل األھداف تحقيق نحو المحرز التقدم عتتب�، أوالً: ھدافثالثة أله ، و)9(المساواة بين الجنسين

                                            
)6(  United Nations, 2007a.  

  .ھداف اإلنمائية لأللفية والغايات والمؤشرات المتصلة بھا في المرفق األول لھذا التقريرترد القائمة المنقّحة لأل  )7(

)8(  UNIFEM, 2008.  



  

  

واإلخفاقات  النجاحاتأھم  تحديد، ؛ ثانيا2010ً عام نھاية حتىو 1990 من الفترة خاللاإلسكوا  بلدان
اقتراح ، ثالثاً ؛المھلة المحددة بحلول األھدافھدف من كّل  تحقيق احتماالت تقييمبما في ذلك ، ھاوتحليل

بھدف  قضية شاملة،كباستخدام المساواة بين الجنسين ، اإلسكوا بلدانات على سياسبشأن ال محددة توصيات
  .2015 عام بحلول لأللفية اإلنمائية األھداف بلوغ نحو تقدم ھذه البلداندعم 

  
  :التالية مصادرالمأخوذة من  وإحصاءات بياناتويرتكز التقرير على   

  
  ؛المتخصصة الوكاالتعدد من و المتحدة األممءات في اإلحصا شعبة: دوليةالمصادر ال  )أ(  

  
 ؛العربية المنطقةمنطقة اإلسكوا و يف المتحدة األمم ووكاالت ؛اإلسكوا: قليميةاإل مصادرال  )ب(  
  مصادر متخصصة إقليمية أخرى؛؛ والعربية الدول وجامعة

  
  أجھزة اإلحصاء الوطنية؛  )ج(  

  
المعنية  لعالميةاالوطنية واإلقليمية والتقارير بما فيھا  اإلسكوا، منطقةحول أخرى  تقارير  )د(  

  .لأللفية اإلنمائية األھدافب
  

في شعبة الم�عتمدة  نھجيةھا على المواستخدامالتحقق منھا و البيانات وقد ارتكزت منھجية جمع  
 األفضليةُأعطيت  والمنھجيات،البيانات  صادربين مناقض تفي حال ال، اذھكو  .اإلحصاءات في األمم المتحدة

  .اإلحصاءات شعبةبيانات ل

 والسودان السورية العربية والجمھورية والبحرين المتحدة العربية واإلمارات األردن: البلدان األعضاء في اإلسكوا ھي   )9(
  .واليمن السعودية العربية والمملكة ومصر انولبن والكويت وقطر وفلسطين وع�مان والعراق



  

  

  التنمية وتلك المتعلقة بالنوع االجتماعي ألھداف وييالبن السياق  -انياًث
  

 عالميةالو وطنيةال ستراتيجياتتنفيذ االأمران بالغا األھمية لة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأ  
 جميع حقيقلت ةأساسيوسيلة  ھيوإنما  ،اذاتھغاية في  تليس المساواةھذه و  .المستدامة التنمية أھدافلتحقيق 
  .الغايات المتصلة بھاو ،لأللفية اإلنمائية األھداف لكبما في ذ ،اإلنمائية األھداف

  
قدرتھا و ةملاالع ىقوال لىإ نضمامميلھا لالآثار إيجابية على  للمرأة العلميالتحصيل  مستوى رفعلإن   

جھود العلى و الفقر من الحد� استراتيجياتعلى تنفيذ التالي يؤثر بما  ،تھاأسر ودخل تھاإنتاجي زيادةعلى 
 وسياسية داريةلشغل مناصب إ فرصاًإعطاء المرأة كما أن�   .واألطفال ألمھاتصح�ة ا تحسينالرامية إلى 

 تھامشارك دعماني والدستورية القانونية الھيئات في عادل تمثيلحصولھا على وعلى قدم المساواة مع الرجل 
  .والسياسية لألفراد المدنيةإعمال الحقوق ن عز�زايو القرار صنع عمليات في الةالفع�

  
 تأثيراتال حليلتاعتماد ستثني ال ي األخرى اإلنمائية األھدافعلى  الجنسين بين المساواة تأثير غير أن  

 والثقافية االجتماعية القوى تقييمال بد من  اإلنمائية، برامجالو سياساتمنظور ال منف  .المقابل االتجاه في
من ( نتائجس اقيوذلك ب ،الجنسين بين المساواةالنتائج المنجزة على صعيد كامنة وراء ال ياسيةالجغرافية السو

ألنظمة لة راجعممثل إجراء من (خطوات عملية و )الوطنية البرلمانات فينسبة تمثيل المرأة مثل 
 على القضاء يةاتفاقدمج  أجل من ىواالدع أنشطةالقيام بو دستورية تعديالتدخال إوءات المتّبعة واإلجرا
  ).الوطنية الخطط في )سيداو( المرأة ضد التمييز أشكال جميع

  
 محدداتال ذهوھ ،اإلسكوا منطقة في المرأة وتمكين الجنسين بين لمساواةالمحددات ل الفصل ھذا يصف  
 في المؤثرة العامة اتالسياس كذلكو واالقتصادية الثقافية- االجتماعية السياسات شملتيكفي ل امب واسعة
 واالجتماعية االقتصادية والسياسات البرامج مثل ،ھذه بعضو  .المرأة وتمكين الجنسين بين المساواة
 حين في ،نتائجال ھذه مثل وجھاتو مستويات تشكيل على مباشر بشكل يعمل ،نوع االجتماعيلل المراعية
 العوامل من ثيركالن كما أ  .االجتماعية األعرافو المعايير برع مباشر رغي بشكل اآلخر ابعضھ يعمل
 ،)المناخية تغيراتالو العالمي االقتصادي والركود والسياسية القتصاديةا العقوبات ،مثالً( خارجال من يفرض

 يإيجاب أو يسلب تغيير إحداث إلى الھادفة الوطنية الجھودوتشمل ھذه ( ياًاخلد ويتطو�ر بعضينشأ ال حين في
 التنمية سياسات صعيد على المتخذة جراءاتاإلو والمعيارية، ظيميةوالتن والتشريعية السياسية العمليات في

 ،الرشيد والحكم ،داريةواإل االقتصادية صالحاتواإل ،يةووالتنم يةالسكان سياساتال مثل من البشرية
  .)اإلنسان وحقوق والديمقراطية

  
  الجنسين بين المساواة على وآثارھا العامة والسياسات السكانية التركيبة  -ألف

  
كانت له  السريع الديمغرافي لالتحو� منفترة  اإلسكوا منطقةشھدت  الماضية،األربعة  العقود لخال  

 سكانإلى زيادة عدد السريع  التحول ھذا أدىو  .ھمتوزيعھم وورفاھوتركيبتھم  السكان حجم على كبيرة آثار
  .)1انظر الجدول ( 2010 عام في تقريباً نسمة مليون 262 إلى 1970 عام فيمليون نسمة  88.5 من المنطقة

  
 الشبابعداد النمو السريع ألذلك  بما في ،الديمغرافيةلنتائج اتغيرات في إلى  أيضاً التحولأدى و  

 الداخلية لھجرةوجھات متغيرة في او ،واإلنتاج اإلنجاب سن�في ممن  النساءأعداد وتزايد ، والمراھقين
  .غير المالئمةاكن المسار نتشتزايد او رالتحض�تسارع وتيرة و ،في المنطقة والخارجية



  

  

 سلباً االقتصادي، والركود المناخ تغير، مقترنة بالمستجد�ة واالجتماعية الديمغرافية ر الظروفلم تؤثو  
 التنمية أھداف في االستثمارالحاجة إلى  بل عز�زت أيضاً ،فحسب والبيئة المياهلتربة وطاقة احتمال ا على

 وفياتخفض و ،األساسيالتعليم  وتعميم ،الفقر على والقضاء ،الجنسين بين مساواةال ذلك في بما ،البشرية
  .مراضغيره من األو اإليدز/البشرية المناعة نقص يروسمن ف حمايةالو ،واألطفال األمھات

  
  2015-1970 اإلسكوا، في األعضاء البلدان السكان، مجموع  -1 الجدول

  )باآلالف(
  

  2015  2010  2005  2000  1990  1980  1970  البلد
  6 957  6 472  5 566  4 853  3 254  2 225  1 623  األردن

 العربية اإلمارات
  5 193  4 707  4 089  3 238  1 867  1 015  225  المتحدة
  882  807  728  650  493  347  220  البحرين

 العربية الجمھورية
  24 494  22 505  19 121  16 511  12 721  8 971  6 371  السورية
  47 730  43 192  38 698  34 904  27 091  20 509  15 039  السودان
  35 884  31 467  28 238  24 652  18 079  14 024  10 210  العراق
  3 198  2 905  2 618  2 402  1 843  1 187  747  ع�مان

  5 090  4 409  3 762  3 149  2 154  1 476  1 096  فلسطين
  1 630  1 508  885  617  467  229  111  قطر

  3 378  3 051  2 700  2 228  2 143  1 375  744  الكويت
  4 426  4 255  4 082  37 772  2 974  2 785  2 443  لبنان
  91 778  84 474  77 154  70 174  57 785  44 433  35 575  مصر
 العربية المملكة

  28 933  )ب(26 246  )أ(23 613  20 808  16 259  9 604  5 745  السعودية
  27 819  24 256  21 024  18 182  12 314  8 381  6 391  اليمن

  289 407  262 264  234 283  242 140  161 434  118 541  88 510  المجموع

  .2008 تنقيح :األمم المتحدة للسكان، التوقعات السكانية العالميةة شعبن مقتبس م: المصدر

  .السعودية العربية المملكة والتخطيط، االقتصاد وزارة: البيانات مصدر  .2005 عام في 23 118 000  )أ(  
  .السابق المصدر . 2010 عام في 27 136 000  )ب(  

  
 السياسات بشأنللتوصيات  متفاوتة بدرجاتاألعضاء في اإلسكوا بلدان ال استجابتھذه الخلفية، على   
 الدولي المؤتمر سيما ال ،المنعقدة في التسعينات لعالميةا جتماعاتصادرة عن االالالمقترحة  العمل وبرامج
المتصلة بھما بعد المراجعات ، و)1995(والمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة  ،)1994( والتنمية للسكان

 مفاھيمكذلك و ،المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة مفاھيموقد احتلّت  . خمس وعشر سنواتانعقادھما ب
  .العالميان انتمرالمؤھذان دارة المواضيع التي تناولھا ، صمعرفة تعريفاً واسعاًال اإلنجابيةوالحقوق  الصحة

  
أساسية  حقوق اإلنجابية لحقوقأن� ا علىبوضوح والتنمية  للسكان الدولي المؤتمر عمل برنامجنص� و  

 استراتيجيات في ھاتمكينإنصاف المرأة وو الجنسين بين المساواة مبادئدمج  أھمية على اًشددم ،إلنسانل
  .)10(والتنمية السكان

                                            
)10(  United Nations Population Fund (UNFPA), 1994.  



  

  

طرأ فقد   .نموذج جديدعلى ظھور  مؤشراًالصادر عن المؤتمر  اءاآلروافق بر تفي ذلك الوقت، اعتو  
 السكانية األھدافغير أخرى  أھدافتركيزھا على تمثّل في  تغي�ر�ا ھمنطقو السكانية اتلسياسامضمون على 

 ھاوتمكينلمرأة ا صحةفقد أصبح ينظر إلى   .السكانيلضبط النمو التقليدية األسرة تنظيم أنماط خدمات و
 على التركيزھذا وقد عنى   .ةالسكاني اتالتغيرعلى مؤثرين  يناملعك، ال فحسب امذاتھبحد�  غايةھما باعتبار

والفترات الفاصلة بين والدة وأخرى،  ھافي اتخاذ قرارات بشأن أطفالالمرأة  حق إلى باإلضافة أنه حقوقال
 . يسيرة الكلفةالمتوفرة وال اإلنجابية الصحة خدماتمن كاملة  مجموعةالحصول على حق  أيضاًفإن لھا 
حد� من ت التي تلك ذلك في بما ،اإلنسان حقوق بادئماحترام  الخدمات ھذه توفير عكسي أن كذلك وينبغي

الرجل  دورتعز�ز و ،األمھات ووفياتھن� اعتالل، والمرأة ضد والعنف الجنسي، باالتصالمنقولة ال األمراض
  .)11(مسؤول ره كأبالمرأة وفي دوبته عالقإطار  في هومسؤوليات

  
 بنداً للمرأةحقوق اإلنسان درج المرأة يحول المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة أو�ل مؤتمر  كانو  
 ،المرأةالمعنية ب السابقة العالمية المؤتمراتصادرة عن ال القراراتجمع قد و  .على جدول أعماله رئيسياً

في  الصادرة عن المؤتمرات المنعقدة في التسعيناتالجنسين المساواة بين بقضايا المتصلة  البياناتكذلك و
 كبيراً عدداً بيجين عمل ومنھاج إعالن وتناول . االجتماعية والتنمية والسكان اإلنسان وحقوق البيئةمجاالت 

 النفقات من والحد الكلي االقتصاد سياسات وتعديلمراجعة إلى ، من بين أمور أخرى، دعاو القضايا من
 ،األھمية ابالغ ينمجالا مباعتبارھ المرأة ضد والعنف الصحية الرعاية خدماتكما تناول ، المفرطة العسكرية

  .)12(بإجراءات بشأنھما التوصياتاقترح مجموعة من و
  

 مؤتمر( سنوات سخم بعد بيجين عمل ومنھاج إعالن تنفيذ استعراض بشأن لمؤتمراعمد  قدو  
 سنوات خمس بعد والتنمية للسكان الدولي المؤتمر عمل برنامج وتقييم استعراض بشأن والمؤتمر) 5+جينبي
 المناعة نقص فيروسمرض تفشّي لتصدي لل جھودال تكثيف ضرورة على الضوء تسليطإلى  القاھرة في

بعد خمس سنوات  المؤتمر الدولي للسكان والتنميةحدد  اإلنجابية، الصحةمجال  فيو  .اإليدز/البشرية
باالتصال  المنقولة واألمراض، األمھات بوفياتو الحمل، منع وسائل باستخدامعلّق تت أھدافاً )5+القاھرة(

 معلوماتالفي الحصول على  المراھقين حقوقونالت   .اإليدز/البشرية المناعة نقص وفيروس، نسيالج
جھا دراإإلى  األعضاء الدولة عدد من دعو من الرغمب ،كبيراً دعماً اإلنجابية الصحةب المتصلة خدماتالو

 أشكال جميعاعتبار وجوب  ، إذ أشار إلىإلى األمام النقاش 5+مؤتمر بيجينودفع   .)13(الوالدينضمن حقوق 
 أكثر تدابيرودعا إلى اتخاذ  ؛جنائية جريمة، في إطار الزواج غتصاباال ذلك في بما المرأة، ضد العنف
 الزواجأن�  أيضاًاعتبر و بشر؛الب تجارواإلنزاع المسلح السياق في بما في ذلك ، العنفلقضاء على ل فعالية

  .)14(الدولة لتدخّستدعي تقضايا والقتل دفاعاً عن الشرف  الشرف وجرائم القسري
  

 شاتانق فيانخرطت إذ أنھا ، ھاالتزامدرجات في مخيب لآلمال  تباينبلدان اإلسكوا عن  تكشفقد و  
قليدياً، وت. نين المذكوريالمؤتمربعد انعقاد جديدة  سياسات وبرامج سكانية وإنمائية وإقرار صياغةعسيرة ل

 التدخل عدم نھجعتمدون إما يوحلول ديمغرافية  إلى دعوني إماالمنطقة  فيخطط وال السياسات وواضع كان
تحت وطأة و. سكان والتنميةالمؤتمر قبل انعقاد األسرة  تنظيمالسكان و سياساتكان السمة المميزة لذي ال

                                            
  .المرجع السابق  )11(

)12(  United Nations, 2001.  

  .المرجع السابق  )13(

  .المرجع السابق  )14(



  

  

 سياسات ،اليمنمصر وو السودان مثلفي المنطقة،  اًيسكانة مكتظال لدانبالوضعت النمو السكاني المرتفع، 
، وخاصة عبر استخدام القرن العشرينمن  األخيرة الثالثة العقود تھدف إلى الحد من النمو الديمغرافي في

على التي طرأت  راتلتغي�ل استجابةعلى سياساتھا،  عديالتذه البلدان تدخلت ھأو  .وسائل منع الحمل
 ثلوبالمقابل، اعتمد عدد من البلدان م  .المانحةالجھات إمالءات والسائدة  تواإليديولوجيا السياسية- الجغرافيا

  .اإلنجاب ج�ع علىسياسات تش لفترة طويلة جداً والكويت وفلسطين العراقو سوريةالجمھورية العربية ال
  

 ،ھاوراء الكامنة سباباألو المنطقة يفالمعمول بھا  التقليدية السياسات طبيعة عن النظر بصرفو  
 احتياجاتھاعلى وعلى تمكين المرأة  وأيضاً ،آثار واضحة على المساواة بين الجنسين السياساتذه كانت لھ

فيھا ، تتدھور الخصوبة تومعدال السكاني النموصب� فيھا التركيز على ني التي البلدانف  .اإلنجابيةوحقوقھا 
ھي  يالسكان نموال تمعدالب للتحكّم الطريقة األكثر انتشاراًو  .الصحيةا احتياجاتھمل تُھووقيمتھا  المرأةمكانة 

الحد� منھا أو توفيرھا  كان إذا اعم� النظرصرف ب ،النسلوالمعلومات المتصلة بتحديد  خدماتلاتقديم أو تقييد 
  .ن المتعلقة بدورة الحياةھاحتياجاتمع  وأ نساءلل ةالفرديات خيارليتوافق مع ا

  
 منھاجكذلك برنامج وو التي أطلقھا برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الوعودبدأت قد و  
 السكانية والبرامج واالستراتيجيات السياساتفي  حيزاًتدريجياً تحتل  والوعود التي حمالھا بيجين عمل
في تجذرة م ما زالتيات تنفيذھا آلوھا وأھدافلسياسات الرئيسي لنطق الم أن�غير  . المنطقة فينمائية واإل

 كما كان معموالً ،الحمل منع وسائلاستخدام تشجيع  خاللمن  اإلنجاب منعلى الحد� فقط النھج الذي يركّز 
  .منتصف التسعيناتإلى الستينات و به في

  
مؤتمر عشر سنوات والدولي للسكان والتنمية بعد القاھرة عمل مؤتمر  برنامج استعراضأشار و  
 التوصياتراعي ت وبرامج سياساتواعتماد  صياغة فيفاوت مت نجاحإلى  عشر سنوات مرور عدب بيجين

باتت الجارية  والبرامجالمتّبعة  السياساتوال شك في أن�   .)15(ھذين مذكورة في برنامجي العملال والقرارات
أھداف أن� و ؛س�نتقد تح الصحية الرعاية وخدمات التعليمأن� نوعية و ؛المرأة حتياجاتالمراعاة  رثأك

النموذج السكاني السائد بقي على حاله في كثير من غير أن�   .المرأة تمكينلالعامة تُستخدم السياسات 
بلدان عديدة في إدراج لم تنجح وبالفعل،   .أحياناعكسية  بطيئة فحسب، بل راتالتغي�لم تكن واألحيان، 
 أن لىإ متزايدة أدلةتشير و  .الوطنية التنمية خطط في سينالجن بين ساواةالمتلك المعنية بو السكانية السياسات
 التشريعي القرارصنع معزل عن ب تناقشما زالت  اإلنجابية والصحة الجنسين بين والمساواة السكان قضايا

 سفرأو الوطنية التنميةوعمليات  خططن عھذه القضايا قد ساھم ھذا االنفصام ال شك� في إبعاد ، ووالسياسي
  .متضاربة أو متباينةنتائج  عن

  
 الذي ،)16()2004 نوفمبر/تشرين الثاني 21-19 بيروت،( للسكان العربي اإلقليمي وجد المنتدىقد و  

 المنطقة في البلدانمن  عدداً قليالًأن� والتنمية،  لسكانل الدولي لمؤتمرل العاشرة السنوية بالذكرى لالحتفال عقد
 السياسات فيالمساواة بين الجنسين و السكاندمج مسائل ل الالزمة التدابيرباتخاذ  تبدأ العربية

اتخذت سبعة بلدان  رد�ت على االستفسارات اًبلد 17بين  نمف  .والقطاعية الوطنية والخطط واالستراتيجيات
 المرأةمكانة  تعزيزو، بشرال حياة نوعية تحسينبھدف  لتخطيطمتكامل ل نھج العتمادفع�الة  تدابيرفقط، 

 اتسياستعتمد  لمأنھا  إماف ،البلدان بقيةأما   .مقبولةإنسانية ومنصفة و صحية خدمات فيرتوو ،وتمكينھا

                                            
)15(  UNFPA, 2010.  

)16(  ESCWA, 2004.  



  

  

آخذة باالعتبار برامج ما بعد  ةالوطني التخطيط ياتصم�م عملت لم أنھا وأ ،قضايا السكان والمرأةخاصة ب
  .)17(والمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة والتنمية لسكانلدولي لا ؤتمرالم
  

 القرارانعي صدد من مل عفي المنطقة العربية إلى أن� ععد�ت باإلضافة إلى ذلك، أشارت بحوث أ  
 يتعلقخاطئة فيما  ثقافية وتفسيراتات متناقضة إيديولوجيوأفكار مشو�شة تشوبه  والباحثين البرامج ومديري

 أطر في وتمكين المرأة المساواة بين الجنسيناعتبارات المتصلة بدمج  واإلجراءات والمبادئ ساليباألب
  ، الجنسين بين المساواةقضايا  بشأنناغمة ومت متسقة مواقفب إلى غياذلك ؤدي يو  .)18(للتنمية التخطيط

  .الجنسين بين المساواةوغايات  ألھداف التخطيطعلى وات الوطنية سياسعلى ال يؤثّر بطبيعة الحال سلباًما 
  

 من ،الجنسين بين لمساواةل استباقيةأو استراتيجيات  اتسياس اعتمدتزعم بلدان عديدة أنھا ت ھكذا،  
 اقدراتھ وربطالمرأة  عمل فرصعزيز ت أھمية تتجاھلإالّ أنھا  الفتيات، تعليم تحسينل الجھود تكثيف خالل

 الوطنية، المؤسسات بناء في اًسريع اًتقدمأحياناً  بلدانتوثق  أخرى، حاالت فيو  .الشاملة المجتمعية التنميةب
 والقوانينتنظيم وال التشريع مجاالت فيقھقر تتسجيل واصل ت لكنھا لمرأة،المعنية با الوطنية اآلليات مثلمن 

 غير لمنظماتتكافح اينما وب  .لمساواة بين الجنسين وتمكين المرأةاتشكّل دعائم  التي االجتماعي والسلوك
ة والبلدان األعضاء في اإلسكوا لتكريس العربي البلدان من عدد فيالجمعيات النسائية الوطنية و الحكومية

 فيھا، وعبرالوطنية  الحدود داخل لمرأةا تنقلوحرية  لزواجل القانوني األدنى لسنحقوق المرأة، فيما يتعلق با
مما يدعو و  .لذلكمعارضة  مواقف الوطنية البرلمانات أخذت ،ةالمؤسسي والممارسات والعمليات السلوكأنماط 
مثل من  المرأة، ضد التمييزية األعمال على القضاءالدول في المنطقة مجموعة من  تدفي حين أي�أنه  لألسف

 األعراف إالّ أن، والقتل دفاعاً عن الشرف وجرائم الشرفناث ختان اإلتشويه األعضاء التناسلية لإلناث و
  .الستمرار في ارتكابھاتؤيد اال تزال  العائلية والممارسات االجتماعية

  
 القطاع ومؤسسات المدني المجتمع ومنظمات الوطنية الحكوماتأنه ال بد� من أن تبذل خالصة األمر   
 سياساتالالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في لتضمين قُصارى جھدھا اإلسكوا  منطقة في الخاص

لفية، اإلنمائية لأل األھدافبحيث تتماشى مع أطر المعمول بھا سياسات الوعليھا كذلك تعديل   .برامجالو
  .العالمية والمراجعات لھا تيحھا المؤتمراتت لتيمن الفرص ا ةاستفادة كاملتستفيد و
  

  للمرأة الصحية األھدافبلوغ  عن تقص�ر الصحية واألنظمة المجتمعات  -باء
  

إنه أيضاً فحسب، بل  والعقلي والجسدي االجتماعي رفاھھاعامل حاسم في  المرأة صح�ة تحسينليس   
 معالجةلف . أفراد المجتمع جميعاً على بالفائدة تعود وخطوة اًعموم الصحة أنظمة لتعزيز الوفع� ضروري نھج

  .ككّل المجتمع وعلى المحلي�ة ومجتمعاتھن� أسرھن�على و النساء على إيجابية تداعيات الصحي�ة المرأة مشاكل
  

 فازداد . الصحي�ة شراتالمؤ في مطردة مكاسب اإلسكوا منطقة حقّقت الماضية، األربعة العقود خالل  
 األطفال وفي�ات ومعدل الرض�ع وفي�ات معد�ل سج�ل حين في مسبوقة غير بوتيرة الوالدة عند العمر متوس�ط
 النساءو ،المساواة قدم على المواطنين لجميع اًمتوفر ليس الصحة تحسين فإن� ذلك، ومع  .اًملحوظ اًانخفاض

  .)19(نضدھ المتحي�زة والممارسات التقاليدمن و ھمالاإل منملن إلى المعاناة أكثر ي اللواتيھن 
                                            

)17(  UNFPA, 2008.  

)18(  UNDP, 2006.  

)19(  UNDP, 2009.  



  

  

 زيادة إلى إضافةً ،التمويل ونقص الضعيفة المھنية والقدرات البيروقراطية الكفاءة انعدام يعيق  
 األنظمةف. العربية المنطقة في الصحية األنظمة بعض ،المعدية األمراض عن الناتجة الصحية المخاطر
 العالج على التركيزإذ يجري  ،العالجية الرعاية نماذجالمستشفيات وعلى في ج العال علىفيھا تعتمد الصحية 

األنظمة  ھذهعاني وت  .)20(والترويجية الوقائية الصحية الرعاية خدمات توفير علىما م أكثر األمراض من
 غير ةصحي� محددات عن يسفريمكن أن  الذي، ذلك االرتباط القطاعات بين الترابط غيابمن  اًعموم الصحية
 االجتماعيةفئات الذلك  في بما، في المجتمعانكشافاً  األكثر لفئاتل بالنسبة ماسي اللكنھا حيوية،  ،مباشرة
 ةمتعلّقتضمنة فيھا م قصورمناحي  من اًأيض األنظمة ھذه وتعاني  .النساء وبالتحديد اًوتھميش اًحرمان األكثر

 المحلية للمجتمعات بالنسبة ماسي ال ،تكاليفھا تحم�ل على والقدرة وقبولھا الخدماتبسھولة الحصول على 
 من كثير فيالعامة  األموال توجيه مع الشحيحة للموارد الفع�ال غير االستخدامكما من  ؛والمحرومة الريفية
 ثالثيةوال يةوالثان الصحية للرعاية متناسب غير وبتمويل التكلفة حيث من الفعالية محدودةرعاية  إلى األحيان
 اإلنجابية الصحة خدمات حزمتوفير  فيأيضاً من النقص و ؛األولية الصحية الرعايةساب على ح
 بالصحة المتعلقة المرأة حقوقإحقاق ھذه بسھولة إلى الفشل في  لقصورا مناحيقد تؤدي و  .)21(األساسية

 القضاء اتفاقيةو اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن مثل من الدولية واالتفاقيات الوثائق في عليھا المنصوص
 عمل ومنھاج والتنمية للسكان الدولي المؤتمر عمل وبرنامج) سيداو( المرأة ضد� التمييز أشكال جميع على

  .بيجين مؤتمر
  

األھمي�ة التي توليھا للصحة مع التركيز على صح�ة  واألھداف اإلنمائية لأللفية ھالمح حد أبرز من أإ  
مباشرةً أربعة من بين األھداف اإلنمائية لأللفية الثمانية ترتبط ف. )22(النساء والفتيات من جميع األعمار

والھدف السادس ) تحسين صح�ة األمھات(والھدف الخامس ) الحد من وفيات األطفال(الھدف الرابع : بالصحة
كفالة االستدامة (والھدف السابع ) اإليدز والمالريا وأمراض أخرى/مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية(

  ).ئية بما فيھا خفض نسبة السكان الذين ال يمكنھم الحصول على مياه الشرب المأمونة إلى النصفالبي
والھدف ) القضاء على الفقر المدقع والجوع(الھدف األو�ل : ھدفان آخران بشكل وثيق بالصحة اًويرتبط أيض

مباشر غير ھذه األھداف فلھما تأثير أم�ا الھدفان المتبقيان من   ).تطوير شراكة عالمية من أجل التنمية(الثامن 
تحسين المساواة بين الجنسين وتمكين (والھدف الثالث ) تحقيق تعليم ابتدائي شامل(الھدف الثاني : على الصحة

  ).المرأة
  

في التنمية اإلنسانية، وغيره من أھداف في لحد� من الفقر وفي افإن� صح�ة المرأة عامل أساسي ھكذا و  
إذ أن  ،سبب ونتيجةغير أن المسألة ليست ببساطة مسألة   .صحة المرأة ذه األھدافھتعز�ز الوقت عينه 

  .من حقوق اإلنسان الفرديةالصحة الشخصية حق 
  

تبي�ن أن�  ،المتشابكةوحقوق النساء تلبية احتياجات على قدرات أنظمة الصحة العربية إذا ما نظر إلى و  
لتنو�ع وتعقيد  اًصحية أكبر من احتياجات الرجل نظرات المرأة الاحتياج، حد� كبيرفإلى   .ھذه القدرات محدودة

وتواجه المرأة ارتفاع التكاليف الصحي�ة مقارنةً بالرجل بسبب  . المشاكل الصحية التي تتعرض لھا النساء
ألن ، ھي عرضة أكثر من الرجل للفقر والبطالة ولكنھا في الوقت عينه  .للرعاية الصحيةكبر استخدامھا األ

الخلل في فاقم يكذلك  . فوائد صحي�ة ةال يوفّر لھا أيالذي نظامي القطاع غير البدوام جزئي أو في مل تع

                                            
  .المرجع السابق  )20(

)21(  UNFPA, 2008.  

)22(  Hunt, 2007.  



  

  

الخدمات والمرافق العامة في الحصول على المرأة في المنطقة المشاكل التي تعاني منھا األنظمة الصحية 
تشمل عوامل متعد�دة والمرافق بھذه الخدمات حصول المرأة على تحد�د يو  .الصحية واالجتماعية األساسية

وقدرة المرأة على التنقّل الجسدي باإلضافة إلى قدرتھا المالية ووضعھا يھا سھولة الوصول إلتوفر الخدمات و
االفتقار إلى ومن المنزل إلى مركز الرعاية الصحية المسافة على سبيل المثال، يمكن أن تشكل ف  .االجتماعي

مناطق في لحوامل اللواتي يعشن في المناطق الريفية أو ل كبيراًبينھما تحدياً ة المناسب وسائل النقل أو الطرق
باإلضافة إلى التكاليف  ،رت وسائل النقل والبنية التحتية، فإن� تكاليف السفر واإلقامةوحتى لو توف  .)23(النزاع

ومن ھنا،   .)24(باھظة جداًقد تكون مرأة المعنية، للأفراد األسرة مرافقة  غير المباشرة كالدخل الضائع بسبب
أكثر ضدھن  اًعائالتھن وتمييزلنساء الفقيرات ولاً عقابشكل يھات صحة األمفإن� فرض رسوم على خدمات 

  .)25(ات وعائالتھنلميسورلما ھو م
  

لكونھا المساھمة  اًألنظمة الصحية نظرمعظم اوعلى الرغّم من أن� المرأة تشكّل العمود الفقري ل  
ما تتبوأ مناصب  إال أنّھا نادراًنظامي، وغير النظامي يم الرعاية في كّل من القطاعين الالرئيسية عبر تقد

متدنية في وظائف على العكس من ذلك، تتركز اإلناث  . أو مراكز صنع القرار في ھذا المجال اإدارية علي
أكثر إنھن فنظامي الأما في القطاع غير   .لمخاطر صحية أكبر نتعرضيورواتب متدنية ين تقاضيالمستوى و

المحلية مجتمعات أو في الالبيوت في الصحية لرعاية م ايفي تقد نعملھفي كثير من األحيان يكون ف، اًحرمان
تتعرض إلى عندما ر صح�ة المرأة إلى حد� كبير وتتأث . مدفوع األجرغير مدعوم وغير معترف به وغير 

حقّ امتالك أرض من القانون المرأة بموجب  ستثنىتعندما و  .لعنفلضدھا أو عندما تتعرض تمييز المجتمع 
للتحي�ز  يمكنو، جتماعياالجسدي وتعرضھا للخطر اليزيد من فإن ذلك حقّ الطالق، من أو عقار أو 

  .البنات الرضعقتل عنيف أو ال موتالأن يؤدي إلى ، اً، في أكثر حاالته تطرفضد المرأة االجتماعي والثقافي
  

  المرأة خذلت الثقافية خصائصال  -جيم
  

تقد�م سريع إحراز العائق الوحيد أمام التي تواجھھا المرأة االقتصادية والجغرافية ات صعوبالليست   
 . المرأة وتمكين الجنسين بين مساواةتعلقة بالالم لغاياتلصحة واالمعنية بانحو تحقيق األھداف اإلنمائية لأللفية 

لثقافية في المنطقة العربية بأن� متغي�رات نتائج التنمية البشرية ف علماء البحوث االجتماعية واااعترتزايد قد ف
في كثير من األحيان بما فيھا األھداف اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة والمساواة بين الجنسين تحد�دھا 

وداخل  القوة عبرونظم الزواج وعالقات  ةاألسر اًارسات الثقافية التي سادت تاريخيالتقاليد والمماألعراف و
  .)26(االجتماعية في المنطقة العربية اتالھرمي

  
في أوساط اجتماعية مختلفة أجريت مجموعة كبيرة من الدراسات االجتماعية والثقافية التي كدت أقد و  

بين سوء حالة المرأة الصحية ودرجة االنتھاكات األسرية والمجتمعية واضح في المنطقة وجود ترابط 
بشأن اإلنجاب ورعاية المتضاربة مواقف الزوجين و ،انتشار الزواج المبكر في المنطقةف . )28( )27(تھاالستقاللي

                                            
)23(  United Nations, 2009.  

)24(  United Nations Children’s Fund (UNICEF), 2009.  

)25(  World Health Organization (WHO), 2009. 

)26(  Farah and Faour, 2011.  

)27(  Hay, 1999, pp. 243-279.  

)28(  Farah and Maas, 2006.  



  

  

انخفاض و ،وقلّة إشراك المرأة في إدارة ميزانية األسرة ،واحتياجات التخطيط األسري غير الملباة ،األطفال
على من األحيان في كثير والقيود المفروضة ة مدفوعة األجر، زراعيغير  بأعمالالقيام عن النساء  نزوع

وضع المتدني الستقاللية المرأة لعلى اواضحة ي�نظر إليھا كمؤشرات يمكن أن  ،تنقّل المرأة خارج منزلھا
  .من المنطقةكثيرة أجزاء يسود في يزال الذي ال  يلنظام القمعلو
  

على مستوى  يخفأساساً بشكل التي تعمل  الثقافية التقليدية ىالقويفترض أن ، مفھوميةومن الناحية ال  
على  ھاتأثيربالمرأة وضع المساواة بين الجنسين و نمط تملي، والمجتمعات المحلي�ةالمعيشية  األسركل من 

وقد أجرى   .المؤسسات السياسية واالجتماعية الوطنيةحرض عليھا تالتي األساسية المسببات مجموعة من 
Farah and Maasالباحثان فرح وماس 

إلى أن التشديد الثقافي المبالغ به على الدور بحثاً في اليمن أشار  )29(
القرارات المتعلّقة تخاذ عند امن المرأة إلى زوجھا وعائلتھا األصلي�ة  السلطةالتقليدي للمرأة ھو مصدر انتقال 

لى وجود تباين صارخ إة وتشير مثل ھذه األدل.  )30(بالزواج واإلنجاب والتخطيط العائلي واإلنتاج واالستھالك
نسين والصحة جاقف بين األزواج والزوجات فيما يتعلّق بمسائل حاسمة األھمية تتعلق بالمساواة بين الفي المو
وأكثر  ة الحجمريصغاألسرة المن الرجل لمفاھيم الزواج المتأخّر و أكثر تقبالًالمرأة ويبدو أن   .اإلنجابية
 قادر ،السائدة الثقافة ته منسلطالذي يستمد ، الحتياجات المراھقين في العائلة ورغباتھم، إال أن� الرجل اًإدراك
  .األبوية األسرة لقانون ھالامتثضمان ال المرأة على الفكرية هتوجھات فرض على

  
، استقاللإلى التمتع بعموماً تفتقر المرأة اليمنية أن  Farah and Maasأكدت دراسة فرح وماس و  
واالقتصادية  االجتماعية والحقوق اإلنجابية لصحةايه بالعالقة مع حقوق إل عندما ينظر أكثر لكويتضح ذ

تدابير محافظة ضد� فرضون أن� نسبة كبيرة من األزواج ي اًضالدراسة أيمن تبي�ن قد و  .دوليا عليھا المتفق
ھم اتزوجزيارة صارمة على اً قيودأزواج عشرة كل واحد من يفرض فعلى سبيل المثال،   .النساءاستقاللية 

من المرأة الكبيرة  اًرأة الصغيرة السن� ھي أكثر حرمانالمتبين أن و  .لصحية واالجتماعيةمرافق العامة الل
تتمتّع  ،ما من األطفال الذكورسي ال ،أكبر من األطفال نجب عدداًتالمرأة التي أن و، السن� من حيث االستقاللية

  .في محيطھا العائلي وخارجهأكبر  بقو�ة
  

  لجنسينا بين والمساواة النزاعات  -دال
  

من األھداف  اًسلّح، اقترح منھاج عمل بيجين عددفي حاالت النزاع المفتيات حماية حقوق النساء والل  
  :االستراتيجية

  
 يعشن الالتي النساء وحماية القرار صنع مستويات على النزاعات حّل في المرأة مشاركة زيادة •

  األجنبي؛ لاالحتال تحت أو النزاعات من وغيره المسلح النزاع أوضاع في

  األسلحة؛ توفر من والحد المفرط العسكري اإلنفاق تخفيض •

 في اإلنسان حقوق انتھاكات حدوث من والحد النزاعات لتسوية العنيفة غير األشكال تشجيع •
  ؛النزاع حاالت

 حماية إلى يحتجن الالتي المشردات من وغيرھن للالجئات والتدريب والمساعدة الحماية توفير •
  .داخلياً توللمشردا دولية

                                            
  .المرجع نفسه  )29(

  .المرجع نفسه  )30(



  

  

على صانعي القرار والمخططين من الصعب ة خالل حاالت النزاع وبعدھا يرالظروف العسجعل ت  
تحقيق  ، فكيف بتكريس وقت لتخطيط الطرق التي يمكن بھااحتياجات المجتمعات وتطلّعاتھاالتعامل مع 

  .ھداف اإلنمائية لأللفية األخرىالمساواة بين الجنسين واأل ذلك أھداف التنمية االجتماعية واالقتصادية بما في
  

وغيرھم من  داخلياً في المائة من مجموع الالجئين والمشردين 49 اًوتشكّل النساء والبنات تقريب  
وألسباب   .)31(مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئينقعون ضمن نطاق عمل مكتب الذين ي السكان

عرضة لخطر الموت في حاالت الكوارث الطبيعية في المجتمعات ن أكثر كّيمختلفة، تميل النساء والبنات ألن 
وتفتقر بيئات مخيمات الالجئين المزدحمة وغير اآلمنة  . من أشكال التمييز المتعددة أصالً التي يعانين فيھا

لخطر العدوى بفيروس نقص المناعة البشرية، النساء تعرض لخدمات الصحية األساسية ما يزيد من إلى ا
إثر وقوع عدد من و  .والعنف الجنسي ،وفيات األمھاتو واإلجھاض غير اآلمن،، ر المرغوب فيهوالحمل غي

، أصدر مجلس حظيت بتغطية إعالمية واسعة في السنوات األخيرةنزاع حاالت الالعنف الجنسي في حوادث 
العنف ول األويحد�د القرار   .2009في عام  1888والقرار رقم  2008في عام  1820األمن القرار رقم 

حماية ببعثات حفظ السالم بشكل محدد  ثانياليكلف في حين  ،لب بوقفه التاماالجنسي كجريمة حرب ويط
إضافية اعتماد آليات وقائية خولھا النساء واألطفال من العنف الجنسي المستشري خالل النزاعات المسلحة وي

  .على الفور
  

العالم في أنحاء ھذه، ال تزال النساء واألطفال  على الرغم من أطر وأدوات السياسة الشاملةلكن و  
مؤتمر بيجين بعد ت مراجعة حد�دقد و  .ھميواجھون تحديات كبيرة تتعلّق بسالمتھم الشخصية وصحتھم وتمكين

  .)32(ھذه التحديات كما يلي مضي� عشر سنوات
  

  ؛ئيةنقص مشاركة المرأة في عمليات السالم وھياكل صنع القرار والمبادرات البي  )أ(  
  

  ؛النزاعات والكوارث وبعدھاأثناء  ضد المرأة والفتاةالعنف  ازدياد  )ب(  
  

تأثير اللتحديات التي تواجھھا النساء الالجئات والمشردات بما في ذلك غير كاف� لإيالء انتباه   )ج(  
  ؛على الرجال والنساءلكوارث المتفاوت ل

  
  .لجنسين في المنظمات الدوليةنقص الموارد ونقص مراعاة قضايا المساواة بين ا  )د(  

  
ئ النزاعات وحاالت الطواربعض البلدان األعضاء في اإلسكوا عدد من شھد في السنوات األخيرة، و  

العراق والصومال وفلسطين والسودان ولبنان بلدان من مثل ففي   .في العالم اًوالمشاكل األمنية األكثر تعقيد
 تحقيق علىلنزاعات إلى تأثيرات ضارة على قدرة ھذه البلدان انتائج كان من الطبيعي أن تؤدي واليمن، 
ى البلدان المستقرة في المنطقة بمنأى عن حتلم تكن و  .واالقتصادية والمساواة بين الجنسيناإلنسانية األھداف 

 ،فحسبقدرة البلدان المعرضة للنزاع  استمرار النزاع عفال يضذا كوھ  .للنزاعات ثار العابرة للحدوداآل
  .)33(هامتداد آثارأيضاً يضر بالبلدان المجاورة عبر  هكنل

                                            
)31(  United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), 2009.  

)32(  United Nations, 2005.  

)33(  UNFPA, 2008, p. 9. 



  

  

 اًعامالً مزعزع ،الفلسطينيين، أي قضية الالجئين في العالمعھداً وتشكّل قضي�ة الالجئين األقدم   
 العددو، مليون الجئ في البلدان العربية 7.5 يقارب، كان ھناك ما 2008في عام و  .الستقرار ھذه المنطقة

 والجمھورية العربية السوريةفي األردن موجود  ،ين والعراقيينالفلسطينيمن  وغالبيتھم ،ءھؤال من كبراأل
موجودون بشكل رئيسي ف ،مليون 9.8وعددھم يقارب  ،ن داخلياًوالمشردأما   .واألراضي الفلسطينية المحتلة
، من الالجئين اًجغرافي اًھم أكثر انتشارو، واليمن والجمھورية العربية السوريةفي السودان والعراق ولبنان 

أي فقدان سبل المعيشة والمكانة االجتماعية  ،عالمات انعدام األمنفي كثير من معھم لكنھم يتشاركون 
  .)34(الحياة نفسھا اًنواألسرة وأحيا

  
مؤشرات التنمية أن و اًجد مثقلة باألعباءالنزاعات تأثرت بومن الواضح أن� موارد البلدان التي   

مدمرة من بحقبة في السنوات األخيرة العراق  مر� ،1ا يبين اإلطار مكو  .فيھا إلى حد� كبير البشرية انخفضت
لقدرات تقليص اإلى أيضاً بل أدت  ،لم توقع خسائر فادحة في األرواح فحسب والنزاع،غزو الوبات والعق

  .البشرية والبنية التحتية
  

  طويل ألمد للنزاع العراق تعرض  - 1اإلطار
  

اليوم، وبعد ثالثة عقود من أما   .في الشرق األوسط اًعراق من بين البلدان األكثر تطور، كان الاًعام قبل ثالثين  
العامة وبعد عقد من العقوبات  سلععدم األمان وإھمال وظائف الدولة وسوء توزيع الالغزو والحرب والعنف المسلّح و

 2003العملية العسكرية التي قادتھا الواليات المتحدة عام  ومنذ بدء  .تراجعت مؤشرات التنمية البشريةفقد االقتصادية 
نشأت انقسامات سياسية واجتماعية عميقة في ظّل حالة الفراغ اللذين ترتب عليھا،  ضد� العراق واالحتالل والنزاع المسلح

  .األمني والسياسي والمؤسسي
  

شرية والمؤسسية في المجال االقتصادي ونظام الحكم فكانت النتيجة تدمير البنية التحتية وإھمالھا وفقدان القدرة الب  
  .من قلّة الثقة بالدولة فاقمالنزاع االنقسامات القائمة وشكّل صدمة كبيرة للسكان و زادكما  . والمجتمع

  
سنة بعدما  58أثر ھذا النزاع على العراق ھو انخفاض متوسط العمر عند الوالدة اليوم إلى لى والمثال الواضح ع  

وعند   .سنة 68سنة ومعد�ل العالم البالغ  67.5أي أقّل بعشر سنوات من معد�ل المنطقة البالغ  ة،سن 30قبل سنة  65كان 
على سبيل ف  .طءبأو تقد�م ب دركأو مقارنة التقدم المحرز في مجال التنمية مع البلدان المجاورة، يتبي�ن أن� العراق تراجع 

 الذي أظھر انخفاضاً )البلدان األعضاء في اإلسكوا وإيران وتركيا(المحيطة به  طقةالعراق ھو البلد الوحيد في المنالمثال، 
 في المائة إلى  83من ( 2006إلى  1990حصول على مصدر آمن لمياه الشرب في الفترة الممتدة من الفي إمكانية 

في المائة في عام  86من (بي آسيا معد�ل اإلقليمي لمنطقة غرنفسھا أظھر تراجعاً عن ال خالل الفترةفي و، )في المائة 77
  .له ھذا التحسن في الوجھة اإلقليمية أو تجاوزتهالبلدان المجاورة واكبت في حين ) 2006في المائة في عام  90و 1990

 84( من المعدالت المسجلة في البلدان المجاورةبكثير  كان أعلى 2008في العراق في عام األمھات معد�ل وفيات كما أن 
وھذا  ). على التوالي والجمھورية العربية السوريةفي األردن  65و 41مقارنةً مع حي�ة والدة  100 000 اة لكلحالة وف
  .توفير الخدمات الصحية اإلقليم فيشتھر بكونه رائداً في لبلد كان يكبير تراجع 

_________________  

  .www.uniiraq.orgالعراق، اقتبست ھذه المعلومات من بعثة األمم المتحدة في : المصدر

  
مثل ف  .ألسر والمجتمعات المحليةلالديمغرافية  على الخصائصأن تحدث تغييراً العنف آلثار  ويمكن  

للسكان، وكذلك أيضاً على البنية العائلية وبنية األسرة  العمرية والجنسية تركيبةؤثر على اليقد التغييرات ھذه 
                                            

)34(  UNDP, 2009.  



  

  

، ومعظمھم من الرجال، بعد حرب يينفعلى سبيل المثال، خفّضت العودة الجماعية للمغتربين اليمن  .معيشيةال
التي تعيلھا المرأة ومعد�ل مشاركة المرأة في القو�ة المعيشية الخليج األولى في أوائل التسعينات نسبة األسر 

الرجل ومعدالت بطالة المرأة إلى التي يعيلھا المعيشية  وأد�ت زيادة نسبة األسر  .)35(سواءحد العاملة على 
  .البالدوضع المرأة في مزيد من تقييد 

  
المرأة في مجال الصحة وحقوق ما تعطى األولوية الحتياجات  اًوفي حاالت النزاع والطوارئ، نادر  

ة تعزيز الخدمات الصحية العاملشج�ع على تخصيص الموارد ال ت اًد ظروففالنزاعات تول. جابيةاإلن
ونتيجة لذلك، يميل معد�ل وفيات . لتوسيع الخدمات العالجية والمتنقلةأكبر تعطى أھمي�ة إذ ، واإلنجابية

استنزاف مواردھا التعليمية إلى وتدفع النزاعات البلدان المضطربة   .واعتالل األمھات واألطفال إلى االرتفاع
من سرعة التقد�م نحو تحقيق األھداف اإلنمائية  تحد�فرص تعزيز المھارات لألجيال المقبلة وھا فقدتوالشحيحة 

استمرار العنف وعدم األمان في ھذه البلدان يجعل األھل يمتنعون ما يفاقم ذلك أن و  .لأللفية المتعلقة بالتعليم
  .)36(ما الفتيات إلى المدرسةسي عن إرسال أوالدھم وال

  
مجموعات متجانسة على في ة إلى التجم�ع ومع امتداد فترة النزاع، تميل األسر والمجتمعات المحلي�  

وفي البلدان التي   .أساس العرق والدين والفكر السياسي مع ترسيم حدود واضحة بين المجموعات المختلفة
ذلك  ولد، وقد يانقسامات بين الشمال والجنوب والشرق والغربقد تحدث تواجه نزاعات طويلة األمد، 

غير  من المتزوجات النساءين برة شائعة على وجه الخصوص ، واألخيةات ھويسياسية وأزمتداعيات 
  .أخرى عشائر من أو أقاربھن

  
والبطالة وزيادة  إلى الخارج وتدفّق رأس المال المادية وترتبط النزاعات المسلحة بتدمير البنية التحتية  
ى حساب القطاع ساع علإلى االت، لنساء، وھو الم�وظّف الرئيسي لويميل القطاع غير الرسمي  .التضخّم
  .، ما يؤدي إلى تقييد أكبر لفرص النساء في الحصول على وظائف آمنة مدفوعة األجر بشكل مناسبالرسمي

  
النساء عدم تمكين في  اًأساسي اًسببشكل توقعت وكيفما النزاعات أينما أن ثابت قد أصبح من الو  

ي السياسات إعادة النظر في الطرق لذا، يتعي�ن على واضع  .والفتيات واستبعادھن� من مجرى التنمية
ات سأيضاً في سيافحسب بل في عملي�ة بناء السالم ال والوسائل الفضلى الواجب إتباعھا إلشراك النساء 

الذي تضطلع به  الدورتأخذ في اعتبارھا  أو برامج الأية سياسات ف . تأھيلالعمار وإعادة اإل عادةوبرامج إ
، ستكون النزاع أو بعده سواء أثناء شرية وتعزيز بذور المسارات اإلنمائية،المرأة في الحفاظ على الحياة الب

وفي غياب دور  . تفويتھا فرص االستفادة من ھذا المصدر الھائل من المعرفة والخبرةلمنقوصة حتماً 
واضعو السياسات، لن تفلح الجھود الوطنية في تحقيق يدعمه بشكل واضح إليه وللمرأة يبادر استباقي 

  .2015داف اإلنمائية لأللفية والمساواة بين الجنسين بحلول عام األھ
  

قضية أخرى ذات صلة بھذا النقاش كان لھا تأثير متزايد على منطقة اإلسكوا في السنوات ھناك و  
) سيداو(أشارت لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد� المرأة فقد  .بالنساء اإلتجاراألخيرة، ھي 

  عن التقد�م الوطني المحرز في اإلسكوا البلدان األعضاء الوطنية التي قدمتھا تقارير الستعراض ثناء اأ
وتنص�   .في بعض البلدان العربية 6تطبيق المادة ھھا التحديات التي واجعدد من إلى ما يتعلق باالتفاقية، في 

                                            
)35(  Central Statistical Organization of Yemen, 1991. 

)36(  ESCWA and League of Arab States, 2007. 



  

  

 أشكال جميع لمكافحة التشريع، ذلك في بما المناسبة، التدابير جميع األطراف الدول تتخذ"أن  ھذه المادة على
المادة سن التشريعات المحلية التي تحظر على ھذه ويتطلب تنفيذ   ."المرأة بغاء واستغالل بالمرأة اإلتجار

 اإلتجارومعاقبة منع وقمع "من بروتوكول األمم المتحدة  3بالنساء كما حددتھا المادة  اإلتجار وجه التحديد
ـ المكم�ل  ،"ء واألطفالوبخاصة النسا باألشخاص اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة "ل

تطلب أيضاً أن تقوم الدول األطراف تكما   .)37(مثل ھذه األفعالمرتكبي معاقبة و، ")2000(للحدود الوطنية 
صادق وقد   .لمجتمعفي ااندماجھم و اًونفسي اًباألشخاص وضمان إعادة تأھيلھم جسدي اإلتجارماية ضحايا بح

وقطر ولبنان  الجمھورية العربية السوريةوھي  ،الدول العربيةعلى البروتوكول في السنوات األخيرة عدد من 
 لمتحدة والبحرين وسلطنة عمان قانوناًوسنّت دول أخرى، ھي األردن واإلمارات العربية ا ،وسلطنة عمان

   ه،رحب بھذا التقدم المحدود ولكن الملى الرغم من عمع ذلك، وو  .)38(بالنساء اإلتجارلمكافحة  خاصاً
  .الجذرية ومعالجة أسبابهتجار بالنساء إلافتقر إلى استراتيجيات شاملة لمكافحة يال تزال معظم الدول العربية 

  

                                            
)37(  United Nations, 2000b.  

  .المرجع نفسه  )38(



  

  

  :المساواة بين الجنسين واألھداف اإلنمائية لأللفية  -ثالثاً
  التقدم المحرز والتحديات

  
  ومالمسار حتى الي  -ألف

  
اكتسب مسار األھداف اإلنمائية لأللفية مزيداً من الزخم عندما ع�قد مؤتمر القمة العالمي في عام   

وأعاد التأكيد على الدور المحوري لھذه األھداف في جدول ) 2005سبتمبر /أيلول 16- 14نيويورك، ( 2005
مؤشرات جديدة متعلقة باستفادة وُأحرز تقدم ملحوظ أيضاً عندما ُأدرجت غايات و.  أعمال التنمية األوسع

وأقر مؤتمر القمة أن الغايات الجديدة .  الجميع من خدمات الصحة اإلنجابية والعمالة الكاملة المنتجة للجميع
االجتماعية والصحية فحسب بل أيضاً مع الھدف اإلنمائي الخاص - تتآزر بقوة ال مع نتائج التنمية االقتصادية

  .)39(ن وتمكين المرأةبتعزيز المساواة بين الجنسي
  

تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة منصوص عليه بوضوح في إعالن األلفية ومتضمن تبعاً   
لذلك في األھداف اإلنمائية لأللفية التي أريد لھا أن تكون برنامج عمل عالمياً الحترام الحقوق اإلنسانية للنساء 

ة كلھا، ومحركاً حقيقياً لتجديد الوعد بالتقدم نحو تعزيز المساواة والرجال والبنين والبنات في مجاالت الحيا
والواقع أن تلك عملية ذات اتجاھين، فتطبيق ھذه المبادئ حاسم األھمية في .  بين الجنسين وتمكين المرأة

  .)40(تحقيق األھداف اإلنمائية لأللفية
  

فقد اعتمدت الحكومات الوطنية .  سكواالقت األھداف اإلنمائية لأللفية قبوالً واسعاً في منطقة اإل  
د يوفي العد.  تدريجياً األھداف اإلنمائية لأللفية وغاياتھا ومؤشراتھا، بفعل ضغوط خارجية في بعض األحيان

من المنتديات اإلقليمية والعالمية التي ع�قدت في السنوات العشر األخيرة، عب�ر صانعو السياسات في البلدان 
ن التزامھم بمواجھة التحديات المرتبطة ببلوغ غايات األھداف اإلنمائية لأللفية بحلول األعضاء في اإلسكوا ع

فمن الناحية اإليجابية، .  ، لكن التقدم الذي أحرزته البلدان كان في أفضل األحوال متفاوتاً)41(2015عام 
صلة وجمعت البيانات وض�حت البلدان عدداً من المفاھيم المرتبطة بھذه األھداف واختارت المؤشرات ذات ال

 الديمقراطيونظرت في أدوات اإلدارة والتخطيط المتكاملة وحس�نت القدرات الوطنية ووس�عت نطاق التحول 
، وفي حاالت )مثالً تلك المتعلقة بتعليم البنات(وتحققت بعض الغايات الوسيطة الملموسة .  والحكم الرشيد

أداء المنطقة الكلي يتأثر بشدة بأداء البلدان األكثر اكتظاظاً  غير أن.  محدودة لكنھا جديرة بالذكر خفض الفقر
ويمكن القول أن ھذا األداء الضعيف .  بالسكان ولم يحرز تقدماً بالسرعة التي كانت متوقعة في بداية العقد

 يعود إلى بطء التقدم نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وإلى عدم إيالء األولوية القصوى
  .لتعميم مفھوم المساواة بين الجنسين في الخطط اإلنمائية الوطنية

  
تستعرض األقسام الباقية من ھذا الفصل الوضع العام لألھداف اإلنمائية لأللفية ووضع كل ھدف منھا   

والتقدم المحرز في مجال تطبيقھا وتبحث في دور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في بلوغ ھذه األھداف 
  .نجاحب
  

                                            
)39(  Bernstein and Juul Hansen, 2006.  

)40(  UNIFEM, 2008.  

)41(  ESCWA, 2008, p. 12.  



  

  

  المسائل المتعلقة باإلبالغ عن األھداف اإلنمائية لأللفية ورصدھا  -باء
  

من بين األوجه المھمة لألھداف اإلنمائية لأللفية، أنھا محددة زمنياً وقابلة للقياس من خالل استعمال   
ن األعضاء البلدا توبذل.  مؤشرات رقمية لقياس التقدم المحرز إلى جانب استعمال نظام مؤسسي لإلبالغ

جھوداً ملموسة لإلبالغ عن وضع األھداف اإلنمائية لأللفية ورصد التقدم المحرز في تطبيقھا، بما في ذلك 
إعداد المسوح الوطنية واإلحصاءات ونشر المعلومات اإلدارية والبيانات النوعية وجمع البيانات المعيارية 

  .وتحليلھا
  

ور مراعاة حقوق المساواة بين الجنسين والسياسات ومع أن ھذه الجھود ما زالت محدودة من منظ  
المتعلقة بذلك، إال أنھا أحدثت تحسناً نسبياً في األساس التجريبي للبحوث وحمالت الدعوة وصياغة السياسات 

فقد أصبحت البلدان المعنية في المنطقة أكثر نشاطاً .  المراعية للمساواة بين الجنسين ورصدھا وتقييمھا
يدة من الدعم الفني المقدم من الشركاء اإلقليميين والدوليين في التنمية، في تحسين جمع البيانات تدريجياً مستف

مع أنه ال بد من تعزيز ھذه الجھود .  المتعلقة بالسكان وبالمساواة بين الجنسين وتحليلھا واستعمالھا ونشرھا
سات والبرامج المعنية بمكافحة عدم لسد الفجوات في البيانات المرتبطة بالمساواة ولتحسين تصميم السيا

  .المساواة وتحسين تنفيذھا ورصدھا وتقييمھا
  

وعدا عن المنافع الناجمة عن جمع وتصنيف المؤشرات الخاصة بالبلدان المتعلقة باألھداف اإلنمائية   
العملية  لأللفية وعن مقارنة التقدم المحرز نحو بلوغ الغايات بين البلدان، ما زال ھناك عدد من المشاكل

والمنھجية، الناجمة بمعظمھا عن أساليب جمع البيانات وتقنيات القياس وعدم توافر التعاريف المعيارية 
أو ) مثالً المجتمع المحلي أو األسرة المعيشية أو الفرد(والغموض وصياغة المؤشرات وتحديد وحدة التحليل 

وھذه المشاكل نتيجة مباشرة ألنظمة ).  أو الصغرى مثالً البلد أو التقسيمات اإلدارية الكبرى(نطاق التغطية 
المعلومات الضعيفة والمجزأة، التي تعكس بدورھا النقص الدائم في استثمار الحكومات الوطنية في ھذا 

  .القطاع
  

وفيما يتعلق بالفقر، وثقت البحوث الصادرة مؤخراً التعقيدات األساسية في قياس مستوى الفقر في   
د في منطقة ئفعلى سبيل المثال، ال يعكس خط الفقر المعترف به دولياً الواقع السا.  )42(بينھاالبلدان األعضاء و

كما تفتقر غالبية .  مرتفع-اإلسكوا التي ي�صنف فيھا عدد من البلدان كبلدان ذات دخل مرتفع أو متوسط
، )أو القدرات الشخصية الذي ي�قاس إما بحسب الدخل أو ملكية األصول(البلدان إلى سالسل زمنية عن الفقر 

وباإلضافة إلى ذلك، فإن البيانات عن الفقر الناجم عن .  ما يعوق متابعة الھدف الخاص بالحد من الفقر
  .انخفاض الدخل محدودة جداً من المنظور الجنساني بسبب غياب بيانات دخل مصنفة حسب نوع الجنس

  
مثالً، معدل خصوبة (مرتكزة إلى السكان  يقيس عدد من مؤشرات األھداف اإلنمائية لأللفية نتائج  

، ال يكون ارتباطھا بإمكانية الحصول على خدمات الصحة )المراھقين أو متوسط العمل المتوقع عند الوالدة
وتقيس مؤشرات أخرى إمكانية الحصول على المعلومات .  اإلنجابية والمعلومات ذات الصلة واضحاً دائماً

ويقيس بعض .  دون قياس تأثيرھا على السلوك) وس نقص المناعة البشريةمثالً، عن أساليب انتقال فير(
مثالً، معدل انتشار (المؤشرات استعمال المنتجات أو الممارسات أو الخدمات المتعلقة بالصحة اإلنجابية 

من دون قياس ) وسائل منع الحمل أو نسبة الوالدات التي تجرى تحت إشراف أخصائيين صحيين مھرة

                                            
)42(  ESCWA, 2005.  



  

  

مثالً، عدد المراكز (في حين تقيس مؤشرات أخرى وجود المنشآت الصحية أو التربوية بشكل كلي� فعاليتھا، 
  .دون اإلشارة إلى توزيعھا) نسمة 5 000الصحية أو المدارس لكل 

  
 الحمل منع وسائل انتشار معدل مثالً،( البرامج على المرتكزة الكلي�ة المؤشرات من العديد يكفي وال  
 األھداف لرصد) االبتدائي التعليم بمرحلة االلتحاق ونسبة التحصين حمالت وتغطية الذكري الواقي واستعمال
 األھداف على المرتكزة اإلنمائية والبرامج الخطط فإعداد.  الوطني دون المستوى على لأللفية اإلنمائية
 يكون ولكي.  الجنس نوع حسب ومصنفة صغيرة بمناطق محددة ومؤشرات بيانات يتطلب لأللفية اإلنمائية

 من مأخوذة بيانات استخدام مثالً،( بالعملية تتعلق مؤشرات إليھا تُضاف أن ينبغي فع�االً، المؤشرات ھذه مثل
 بفئة أو محددة بمنطقة محدد كمؤشر ناموسيات، يستعملون الذين السكان بنسبة تتعلق المعيشية األسر مسوح
  ). عنه الناجمة الوفيات ومعدل المالريا مرض انتشار لقياس محددة سكانية

  
 لأللفية اإلنمائية األھداف ارتباط الكلية المؤشرات استخدام يسببھا التي األخرى التعقيدات بين ومن  
 اإلنمائية األھداف فتحقيق.  المحلية المجتمعات تنمية عليھا ترتكز التي واإلنصاف اإلنسان حقوق بمبادئ
 التغيرات ونطاق لمحتوى كان وإذا . )43(للجميع األھداف ھذه تحقيق يعني ال الوطني المستوى على لأللفية
  .  مصنفة بيانات على الحصول يتعين فإنه تعالج، أن واإلنصاف الفعالية لزيادة الالزمة

  
  لأللفية اإلنمائية األھداف في الجنسين بين المساواة عدب� تحليل  -جيم

  
 قدراتھم تحقيق من تمكنھم متساوية بحقوق والنساء الرجال يتمتع أن الجنسين بين المساواة تقضى  
 . المجتمع في مشاركتھم من واالستفادة الوطنية واالجتماعية االقتصادية التنمية تحقيق في والمساھمة الفردية
 يقي�د ما للمرأة، المتاحة والموارد الفرص من يحد والمسؤوليات األدوار في الجنسين بين التمييز  أن غير

  . )44(عموماً البشرية التنمية يھد�دو األساسية حقوقھا
  

 بين المساواة مبادئ كافية بصورة تعكس ال ومؤشراتھا وغاياتھا لأللفية اإلنمائية األھداف ھيكلية لكن  
 األھداف من الثالث الھدف يكون عندما أوالً، . أوجه ثالثة في النقص ھذا ويتجلى.  المرأة وتمكين الجنسين
   ذاته بحد ھذا فإن بھا، مرتبطة مؤشرات وأربعة بالتعليم متعلقة واحدة غاية على مقتصراً لأللفية اإلنمائية

 . المساواة لھذه أخرى أبعاداً تقيس التي والمؤشرات الغايات سائر يستثني ألنه الجنسين بين المساواة يراعي ال
 أو الجنسين بين للمساواة يةمراع غير إما مؤشرات أو بغايات بمعظمھا لأللفية اإلنمائية األھداف ترتبط ثانياً،
 التي الطريقة من يبدو ثالثاً، . المساواة ھذه تحقيق أمام إضافياً عائقاً يخلق ما كاف�، بشكل تراعيھا ال أنھا

 بين القطاعات المتعددة الروابط يطمس وذلك ذاتھا، بحد قائمة أھدافٌ أنھا لأللفية اإلنمائية األھداف فيھا أعدت
 المثال، سبيل فعلى.  قطاعات عدة يشمل الذي المساواة عنصر ذلك في بما لمؤشرات،وا والغايات األھداف

 الفقر بتأنيث عالقتھما معالجة دون التعليم، في الجنسين بين والفوارق األمھات بصحة االھتمام يعرقل قد
 إلى الرامية الجھود االجتماعي، النوع على القائمة واأليديولوجيات والعنف االقتصاد في الجنسين بين والتمييز
  . )45(جميعھا األھداف تحقيق دون يحول ما المرأة، تمكين من ويحد الجنسين بين المساواة تحقيق

  

                                            
)43(  Gwatkin, 2005, pp. 813-817. 

)44(  UNDP, 2007, p. 57. 

)45(  UNIFEM, 2008. 



  

  

 نحو المحرز والتقدم الثمانية اإلنمائية األھداف من ھدف كل لوضع تحليالً التالية األقسام ستقدم  
 تراعي ال التي والسياسات البيانات ذلك في ابم المحددات، أثر لتحديد االجتماعي، النوع منظور من تحقيقھا
 ھذه من ويؤمل.  األھداف ھذه بلوغ نحو اإلسكوا في األعضاء البلدان أداء على الجنسين، بين المساواة
 تراعي فعالية أكثر وطنية وبرامج سياسات لتصميم المنطقة تبذلھا التي الجھود على الضوء تسلط أن العملية
 األھداف تحقيق نحو البلدان تقدم لتسريع خصيصاً مصممة وتكون الحقوق على ترتكزو الجنسين بين المساواة
  .جميعا األعضاء البلدان تعتمدھا أن يمكن والتي لأللفية اإلنمائية

  
  :لأللفية اإلنمائية األھداف من األول للھدف االجتماعي النوع منظور من تحليل  - 

  والجوع المدقع الفقر على القضاء   
  

 في تسھم الذي المحوري الھدف أنه على لأللفية اإلنمائية ھدافاأل من األول الھدف إلى عادةً ي�نظر  
 الفقر ينشئ أخرى، جھة من لكن.  مباشرة غير أو مباشرة بصورة كلھا والغايات األھداف سائر تحقيقه
 وتمكين لجنسينا بين بالمساواة المرتبطة تلك وخاصة األخرى والغايات األھداف مع قوية سلبية روابط
 فحسب، ذلك وليس والبنات، النساء على يؤثران والجوع الفقر أن واسع نطاق على به المسلم ومن.  المرأة
  . المرأة تمكين وعدم الجنسين بين المساواة عدم تفاقم في تسھم التي األساسية العوامل من أيضاً إنھما بل
  

 األھداف عن العربية للبلدان اإلقليمية المتحدة مماأل تقارير سلسلة أظھرت العربية، للمنطقة بالنسبة  
 معدالت أن ،)46( لعام العربية اإلنسانية التنمية: اإلنمائي المتحدة األمم برنامج وتقرير لأللفية اإلنمائية
 زال ما الفقر أن� إال النامية، المناطق سائر في معدالتھا من أدنى اإلسكوا في األعضاء البلدان في الفقر
 وعلى.  بالنزاعات المتأثرة والمناطق االكتظاظ الشديدة والبلدان الريفية المناطق في مرتفعة بمعدالت تشراًمن

 على أيضاً بل فقط، األسر على ال سلباً يؤثر أن ذلك شأن ومن النساء عموماً الفقر يطال األسرة، صعيد
 األسلوب كان فمھما.  التغيير محاوالت لحيا صامداً زال ال والجوع الفقر انتشار أن ويبدو.  ككل المجتمع
 نحو فعلي تقدم أي تحرز لم المنطقة أن يتبين الفقر، خط اختير وكيفما الفقر انتشار مدى لتقدير المستعمل

 إنمائية واستراتيجيات الفقراء لصالح نمو سياسات غياب أن شك وال.  الماضي العقد في الفقر من الحد ھدف
  . ذلك في يساھم رئيسي عامل الجنسين بين اواةوالمس الحقوق على مرتكزة

  
 اإلنمائية األھداف ومؤشرات غايات منظور من إليه ي�نظر عندما شؤماً أكثر الفقر وضع ويبدو  
 السكان عدد تخفيض المستبعد ومن . العالم في بطالة معدالت أعلى تسجل المنطقة في العمل فأسواق.  لأللفية
 بد ال الوجھة، ھذه ولعكس.  المنطقة بلدان معظم في  عام بحلول لنصفا إلى الجوع من يعانون الذين
 النظيفة المياه على والحصول الغذائي األمن تشمل التيو مترابطة، قطاعات عدة في الجھود مضاعفة من

 السياسات ووضع الصحية األنظمة وتطوير والنقل االقتصادية واإلنتاجية المعدية األمراض ومكافحة
 قضايا من واسعة مجموعة معالجة دون الوجھة ھذه عكس يمكن وال . السكان على المرتكزة اتيجياتواالستر
 . خصوصاً األول والھدف عموماً، والجوع الفقر من كل مع بالعالقة اإلنسان وحقوق الجنسين بين المساواة

 غايات عن الوطنية ياناتالب تكون أن يتطلب اإلنسان، حقوق واحترام الجنسين بين المساواة تحفيز أن غير
  .للحقوق ومستجيبة الجنسين بين للمساواة مراعية الھدف ھذا ومؤشرات

  
  

                                            
)46(  UNDP, 2009. 



  

  

  تحقيقه نحو المحرز والتقدم لأللفية اإلنمائية لألھداف األول الھدف وضع عن ملخص  - 2 اإلطار
  

.  النصف إلى يومياً ردوال  من بأقل يعيشون الذين السكان نسبة تخفيض نحو تقدماً العربية البلدان تحقق  
 في الفقر نسبة فإن ذلك، على وعالوة.  الوطنية الفقر خطوط دون يعيشون الذين السكان نسبة على ينطبق ال ذلك أن غير
 منطقة في الفقر معدل أن بالذكر والجدير.  ككل للمنطقة المعدل ضعف من تقرب) المائة في ( نمواً العربية البلدان أقل

  المغرب منطقة في الفقر معدل ضعف من أكثر بلغ الماضي العقد منتصف في) المائة في ( العربي المشرق
 والمنطقة.  الريفية المناطق في العربية البلدان في الفقر يتركز البلدان، داخل المناطق مستوى وعلى.  )المائة في (

 للنساء وخاصة والالئقة والمنتجة الكاملة العمالة مؤشرات حيث من األخرى المناطق بكافة مقارنة متأخرة العربية
 بالغاً إنمائياً تحدياً البطالة تكون أن المستغرب من ليس السكان، عدد إلى بالنسبة العمل فرص النخفاض ونظراً.  والشباب

 األزمة آثار ومعالجة الجوع معدالت تخفيض إلى الرامية الغاية لتحقيق كاف� تقدم ي�حرز ولم . العربية البلدان معظم في
 أي كلھا وبلدانھا المنطقة تشھد لم ذلك، إلى وإضافة . نمواً البلدان أقل في وخاصة الغذاء من الحرمان على الغذائية
 وعلى.  الغذائي االستھالك متطلبات من األدنى الحد دون السكان غذاء انخفاض مدى تقيس التي الجوع حدة في انخفاض
 في المنطقة بلدان بين المستقبلية واآلفاق الماضية الوجھات ملحوظ بشكل تتفاوت ة،القاتم الشاملة الصورة ھذه من الرغم
 كان الفقر، من والحد العمل فرص توفير في سريعاً تقدماً المغرب بلدان حققت حين ففي.  األول الھدف تحقيق مجال
 أقل مجموعة في والجوع الفقر عدالتم تكون أن المتوقع ومن.  المشرق بلدان مجموعة في معدوماً بل ال محدوداً التقدم
  .والوقود الغذاء أسعار ارتفاع نتيجة  عام منذ ارتفعت قد نمواً البلدان

________________  

 األزمات وأثر  لعام لأللفية اإلنمائية األھداف حول الثالث العربي التقرير" ،)( المتحدة األمم من مقتبس: المصدر
  ."العالمية االقتصادية

  
 األول الھدف في الرئيسية المشكلة أن الجنسين بين المساواة شؤون في المتخصصون الخبراء ويعتبر  

.  األبعاد المتعددة الفقر طبيعة مع يتنافى ما الجوع، وعلى اإلنفاق/الدخل عن الناجم الفقر على تركيزه ھي
 القدرات من مجموعة تحقيق في شلالف ھو الفقر اإلنسان، وحقوق الجنسين بين المساواة نظر وجھة ومن

 بشكل العدالة على والحصول والوفاة المرض مخاطر تفادي على القدرة فيھا بما واستعمالھا، األساسية
 عجلة تحقيقھا يدفع التي القدرات تلك أخرى، وممتلكات أرض وامتالك الذاتي االستقالل وتحصيل منصف
  . الفقر مكافحة نحو التقدم

  
 للمرأة، الشخصي األمن تحقيق أھمية على الضوء) ( العربية اإلنسانية لتنميةا تقرير سلط وقد  

 في والمشاركة الدخل ونمو اإلنتاجية وزيادة األجر مدفوعة اقتصادية أنشطة في الفع�ال بانخراطھا يتعلق فيما
  . المدنية حقوقھا ممارسة وفي وتوزيعھا األسرة ميزانية تخصيص

  
 والمؤشرات الغايات معظم تُصنف ال اإلنفاق،/الدخل عن الناجم الفقر على كيزالتر مشكلة جانب وإلى  
 وسوء األمية مثل من الفقر نتائج مؤشرات من يتضح ولكن.  االجتماعي النوع بحسب األول للھدف التابعة
 تعيد نأ الحكومات على ولذا.  الفقراء الرجال أعداد من أكبر الفقيرات النساء أعداد أن والصحة، التغذية
 الذين السكان نسبة( العالمي الفقر مؤشر تصنيف لتمكين ونطاقھا الوطنية البيانات قواعد مضمون في النظر

 أو االجتماعي النوع بحسب يومياً )47()الشرائية القوة بمعادل محتسباً( واحد دوالر من أقل على يعيشون
 بالفقر المتعلقة النتائج في الجنسين بين الفجوة مدى يحتل أن لضمان أخرى اقتصادية-اجتماعية بتصنيفات

 للنوع مراعاةً أكثر التحليل سيجعل نوعية ببيانات العالمي الفقر مؤشرات استكمال فإن كذلك . الصدارة مركز
  . الفقر" شرك" في النساء توقع التي الخفية القوى يكشف وقد االجتماعي

                                            
  .لھما الشرائية القوة تتعادل بحيث الطويل المدى على عملتين تبادل سعر نظرية ھو الشرائية القوة معادل  )47(



  

  

 بحقوقھا وباالعتراف التنمية في المرأة ربدو تشيد اإلسكوا في األعضاء البلدان حكومات زالت ما  
 أن إال.  العالمية المواثيق في مكرسة ھي وكما الوطنية الدساتير في المبين النحو على المتساوية ومستحقاتھا

 المجاالت في المرأة بدور تعترف التي السياسية والوثائق الوطنية الدساتير في عليه منصوص ھو ما
.  )48(األنشطة ھذه في بالفعل تشارك التي الضئيلة النساء نسبة مع تماماً قضيتنا والسياسية االقتصادية
 المرتبة تحتل التي المنطقة بلدان في السياسية والمشاركة العمل فرص حيث من الجنسين بين واضح والتفاوت

 نحو المحرز التقدم يقيس الذي )49(المرأة لتمكين اإلنمائي المتحدة األمم برنامج مقياس على األخيرة قبل ما
 األدنى ھي لإلناث االقتصادية المشاركة وليست.  واالقتصادية السياسية المحافل في المرأة بمكانة النھوض

 البلدان من كل في الذكور مشاركة من واضح بشكل أدنى إنھا بل فحسب، العالم في النامية المناطق بين
 العربية الجمھورية مثل من بلدان في وضوحاً رأكث واإلناث الذكور بين والفوارق .  الشكل في المذكورة
 الشكل، في الواردة األخرى البلدان في مما واليمن السعودية العربية والمملكة وفلسطين والعراق السورية
  .الفقر وانتشار اإلجمالي المحلي الناتج وتدني األسرة دخل انخفاض الجنسين بين الكبير التفاوت ھذا ويعني

  
  شاركة القوى العاملة بحسب النوع االجتماعيمعدل م  -1 الشكل
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  .2000 لعام متوفرة سنة أقرب  )أ(  

                                            
)48(  UNDP, 2009. 

)49(  De Jong and Shepard, 2006, pp. 67-90. 



  

  

  .2010 لعام متوفرة سنة أقرب  )ب(  

األسباب الرئيسية لتدني مستويات المشاركة االقتصادية االجتماعية والسياسية لإلناث ھذه كثيرة 
ى سياسات االقتصاد الكلي المعتمدة؛ وتنبع أخرى من التقاليد الثقافية المحلية؛ فبعضھا يعود إل.  ومعقدة

وأنظمة ومعايير اجتماعية ومؤسسية؛ غير أن ھناك  جغرافية سياسيةوالبعض اآلخر ينشأ من أيديولوجيات 
ستويات وأنماط وعندما تُفھ�م العوامل الرئيسية التي تتحكم بم.  أسباباً أخرى تعود إلى أنظمة إحصائية خاطئة

مشاركة المرأة في اليد العاملة، يمكن أن تصبح االستراتيجيات الوطنية للحد من الفقر أكثر فعالية في تحقيق 
ومن ھنا تستعرض الفقرات التالية أربع آليات رئيسية تؤثر من خاللھا .  المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

  .ي للمرأةھذه األسباب الرئيسية على النشاط االقتصاد
  

أوالً، يمكن الذھاب إلى أن نھج االقتصاد الكلي التقليدي الذي اعتُمد في المنطقة طوال العقود 
األخيرة، والذي نادى بتحرير االقتصاد والتجارة، أدى إلى تأخير تطوير السياسات المراعية لمصلحة الفقراء 

جھات المسؤولة، بما فيھا الحكومات والمنظمات في البلدان األعضاء في اإلسكوا؛ تلك السياسات التي تجعل ال
غير الحكومية وسائر الجھات الشريكة في التنمية، مسؤولة عن حفظ الحقوق ألصحابھا بمن فيھم النساء 

وھذه الجھات المسؤولة ملزمة بتنفيذ أنشطة وعمليات وخدمات داعمة للمرأة .  والشباب وقادة المجتمع المحلي
وضمان تكافؤ الفرص، كي يصبح الرجال والنساء معاً أدوات تغيير فاعلة ويستفيدوا  وال تمي�ز بين الجنسين،

ويؤدي تطبيق السياسات التي تخدم مصالح الفقراء، بدالً من المبادئ .  بالتساوي من نتائج التنمية الوطنية
، كل بحسب حاجاته االقتصادية التقليدية التي ال تراعي المساواة بين الجنسين، إلى إشراك الرجال والنساء

ومن بين اآلليات التي .  وقدراته، في التنمية االجتماعية واالقتصادية الوطنية وفي مكافحة الفقر والجوع
تسمح للمرأة بممارسة كامل طاقاتھا في األنشطة اإلنمائية الوطنية اعتراف السلطات بدورھا في اقتصاد 

إال أن عمل المرأة غير موثّق عموماً في .  غالبية األعمالالرعاية غير مدفوعة األجر الذي تقوم فيه المرأة ب
  .إحصاءات القوى العاملة الوطنية، وقلما تتصدى استراتيجيات الحد من الفقر لحاجاتھا

  
عموماً، ال تكشف األنظمة اإلحصائية للقوى العاملة عن الدور االقتصادي أو االجتماعي للمرأة في 

كوا، تماماً كما في مناطق نامية أخرى، تستثني إجراءات جمع البيانات نسبة ففي بلدان منطقة اإلس.  المجتمع
في األسرة أو في القطاعات غير النظامية في مجال إنتاج السلع والخدمات مھمة من النساء اللواتي يعملن

طاعات، وفي مثل ھذه الق.  التي تضيف قيمة حقيقية إلى الناتج المحلي اإلجمالي ولكنھا ال تُحس�ب رسمياً
تعمل المرأة في كثير من األحيان ساعات طويلة يومياً إلنتاج أو المساعدة في إنتاج سلع ال غنى عنھا 

ولذا من المھم أن تعالج عمليات إصالح اإلحصاء .  لمكافحة الجوع والحد من الفقر في األسرة وفي المجتمع
ن عمل المرأة في المجتمع الريفي والمحلي وفي في البلدان األعضاء باستمرار اآلثار السلبية لنقص البيانات ع

وينبغي عموماً تشجيع مسوح استخدام الوقت واعتماد النھج .  القطاعات النظامية وغير النظامية وفي األسرة
اإلحصائي القائم على احتساب استخدام الوقت بھدف تحسين دقة وفائدة البيانات المراعية للمساواة بين 

وبما أن من الصعب تصنيف مؤشرات فقر الدخل األكثر استعماالً  . قر وفرص العملالمتعلقة بالفالجنسين 
بحسب الجنس، سوف يساعد اعتماد ھذا النھج على ملء كثير من الثغرات في البيانات التي تجعل حالياً من 

  .الصعب تحليل عدد من األھداف اإلنمائية لأللفية من منظور المساواة بين الجنسين
  

اجه المرأة العربية التي ترغب في االنضمام إلى القوى العاملة خارج المنزل، وخاصة في ثانياً، تو  
القطاعات الحديثة، قيوداً كثيرة بسبب المعايير التقليدية التي تجعل دور المرأة مقتصراً على إنجاب األطفال 

عائلة الموس�عة، تعيق قدرة وھذه األدوار التقليدية، خاصة في المدن التي يتضاءل فيھا وجود ال.  وتربيتھم
وكما أشير سابقاً، تتأثر البطالة لدى .  المرأة على إيجاد عمل أو ترغمھا على االنسحاب من القوى العاملة



  

  

يعارضون تنقل النساء، وخاصة العازبات،  نالنساء في المنطقة بعقلية المحافظين المتشددين في المجتمع الذي
  .ء والفتياتما يفرض قيوداً على فرص عمل النسا
، ترتفع معدالت البطالة لدى الشابات في منطقة اإلسكوا والجدول  وكما ھو مفصل في الشكل 

ومن الصحيح أن .  كلھا، وليس ذلك فحسب بل إنھا في تزايد أيضاً في كافة البلدان التي تتوافر بيانات حولھا
حدھا وراء ھذه الظاھرة، إال أنھا متغيرات قوية المعايير التقليدية بالمساواة بين الجنسين ال يمكن أن تكون و

وإلى حد كبير، تتحد�د معدالت البطالة لدى النساء بظروف الدولة والسوق من .  تفسر ھذه الوجھة السائدة
  .جھة، وبالخصائص الديمغرافية واالجتماعية والثقافية ألفراد العائلة واألقارب من جھة أخرى

  
تحليل الفقر من منظور المساواة بين الجنسين ھي مسألة القيمة التي والمسألة األخرى المتعلقة ب  

ومع أن المرأة العاملة في البلدان العربية امرأة مثقفة ومؤھلة لمزاولة العديد .  يعطيھا المجتمع لعمل المرأة
ة التي تتمتع فالمرأ.  من الوظائف، ما زالت القيمة التي تُعطى لعملھا أقل من القيمة التي تُعطى لعمل الرجل

المؤھالت أو الخبرة أو المسؤوليات في العمل التي يتمتع بھا الرجل تتقاضى أجراً أقل بكثير منه، وذلك نفس ب
وترتبط الفجوة في األجور بين الجنسين سلباً بمشاركة المرأة في .  )50(ألن الرجل ما زال ي�عتبر معيالً للعائلة

، إالّ أن العاملة ارتفعت في بلدان المنطقة كلھا منذ عام ومع أن مشاركة المرأة في القوى .  العمل
من الخيارات التعليمية للفتيات والشابات تحد من قدرتھن في كثير من األحيان على مزاولة أنواع معينة 

  .الوظائف، ما يفاقم التفاوت في األجر بين الجنسين
  

  ن البلدان األعضاء في اإلسكوامعدالت البطالة لدى الشباب في بلدان مختارة م  -2الشكل 
  

 

 الخبراء فريق اجتماع أعقاب في األعضاء الدول قدمتھا بمعلومات مستكملة الدولي، البنك بيانات قاعدة: للبيانات األولي المصدر: مالحظة
كانون  26- 25 بيروت،( الجنسين بين المساواة منظور – اإلسكوا منطقة في لأللفية اإلنمائية األھداف تحقيق في المحرز بالتقدم المعني
  ). 2011 يناير/الثاني

                                            
)50(  World Bank, 2004.  



  

  

  .2000 لعام متوفرة سنة أقرب  )أ(  
  .2010 لعام متوفرة سنة أقرب  )ب(  
 االقتصاد وفي األسرة في مھمة وظيفة الريفية الزراعية المناطق في وتعمل تعيش التي المرأة وتؤدي  
 من عموماً أقل العائلة وملكية األسرة إيرادات في ومشاركتھا القرارات ذاتخا عملية في دورھا ولكن الوطني،
 والفقيرة واألرملة السن في المتقدمة المرأة تقوم المنطقة، أنحاء جميع وفي الواقع، في . المدن في دورھا
 زراعة أراضي في أو/و عائلتھا تملكھا التي األراضي في الزراعية األعمال بمعظم المتزوجة غير والشابة
 قطاع في العامالت للنساء المئوية النسبة أن البيانات أحدث تُظھر ، الجدول في مفصل ھو وكما.  الكفاف
ـ مقارنة المائة في  بلغت المجموع من مصر في الزراعة  بلغت فلسطين، وفي للرجال؛ المائة في  ب
 للنساء المائة في  السورية العربية ريةالجمھو وفي للرجال؛ المائة في و للنساء المائة في  النسبة

 في أخرى بلدان في الزراعي القطاع في الجنسين بين الكبير التفاوت ھذا ويظھر . للرجال المائة في و
  .واليمن والعراق السودان مثل المنطقة

  
  ة اإلسكواالمتعلقة بالنوع االجتماعي، منطق من األھداف اإلنمائية مؤشرات الھدف األول  -أ 2 الجدول

  

  البلد

 إلى العمالة نسبة
  نساء السكان،

  )مئوية نسبة(

 إلى العمالة نسبة
  رجال السكان،

  )مئوية نسبة(

 إلى العمالة نسبة
 الفئة من نساء السكان،

  24- 15 العمرية
  )أ()مئوية نسبة(

 السكان، إلى العمالة نسبة
 العمرية الفئة من رجال

15-24  
  )أ()مئوية نسبة(

 التاريخ
 باألقر
 عام إلى

2000  

 التاريخ
 األقرب

 عام إلى
2010  

 التاريخ
 األقرب

 عام إلى
2000  

 التاريخ
 األقرب

 عام إلى
2010  

 التاريخ
 األقرب

 عام إلى
2000  

 التاريخ
 األقرب

 عام إلى
2010  

 التاريخ
 األقرب

 عام إلى
2000  

 التاريخ
 إلى األقرب
  2010 عام

  31.9  36.6  7.1  6.9  63.2  62.6  13  11.1  األردن
 العربية اإلمارات
  61.2  60.5  24.9  22.3  90.2  90.2  37.3  33.2  المتحدة
  41.3  43.8  17.6  17  81.2  82.4  30.2  30.4  البحرين

 العربية الجمھورية
  49.2  60.9  14.8  16.8  72.7  78.8  16.7  17.5  السورية
  28.5  33.4  18.2  19.8  66.7  68.4  27.9  26.1  السودان
  39  42.4  6.7  6.3  62.1  59.8  12.4  10.2  العراق
  39.3  41  18.3  17.3  71.2  73.8  22.6  20.4  ع�مان

  25.5  37.2  4.5  4.5  52.2  57.5  11.3  9.3  فلسطين
  55.8  43.5  18.5  7.2  90.7  87.7  39.6  33.4  قطر

  35.9  38  23.4  24.1  79.8  83  42  42.3  الكويت
  44.9  47.8  12.1  11.5  71.4  72.5  22.3  21.4  لبنان
  32.6  36.5  13.3  10.8  66.9  68.2  18.2  16.6  مصر
  )ط(41.5  )ح(44.3  )ز(7.6  )و(6.8  )ھ(76.1  )د(76.3  )ج(17.7  )ب(15.6  السعودية العربية المملكة
  27.4  29.3  16.1  13.4  57.5  59.1  20.3  17.2  اليمن

   .يةلأللف اإلنمائية األھداف عن الوطنية والتقارير المتحدة األمم في اإلحصاءات شعبة: البيانات مصادر

  .الدولي البنك بيانات: المصدر  )أ(  
  .السعودية العربية المملكة والتخطيط، االقتصاد وزارة: المصدر.  )2000 عام إلى األقرب التاريخ( 14.4  )ب(  
   .السابق المصدر.  )2009 عام إلى األقرب التاريخ( 14.6  )ج(  
  .السابق المصدر.  )2000 عام إلى األقرب التاريخ( 72.4  )د(  
  .السابق المصدر.  )2009 عام إلى األقرب التاريخ( 71.5  )ھ(  
  .السابق المصدر . )2000 عام إلى األقرب التاريخ( 5.2  )و(  



  

  

  .السابق المصدر  .)2009 عام إلى األقرب التاريخ( 2.9  )ز(  
  .السابق المصدر . )2000 عام إلى األقرب التاريخ( 22.4  )ح(  
  .السابق المصدر).  2009 امع إلى األقرب التاريخ( 19.0  )ط(  

  من األھداف اإلنمائية المتعلقة بالنوع االجتماعي، األول الھدف مؤشرات  -ب 2 الجدول
  منطقة اإلسكوا

  

  البلد

 بين البطالة معدل
  الشابات

  العمرية الفئة(
15-24(  

 بين البطالة معدل
  الشباب

  العمرية الفئة(
15-24(  

 في العامالت اإلناث
 النسبة( الزراعة

 مجموع من لمئويةا
  )أ()اإلناث عمالة

 في العاملون الذكور
 النسبة( الزراعة
 مجموع من المئوية
  )أ()الذكور عمالة

 التاريخ
 األقرب

 عام إلى
2000  

 التاريخ
 األقرب

 عام إلى
2010  

 التاريخ
 األقرب

 عام إلى
2000  

 التاريخ
 األقرب

 عام إلى
2010  

 التاريخ
 األقرب

 عام إلى
2000  

 التاريخ
 رباألق
 عام إلى

2010  

 التاريخ
 األقرب

 عام إلى
2000  

 التاريخ
 األقرب

 عام إلى
2010  

  4  5  2  4  ..  ..  ..  ..  األردن
 العربية اإلمارات
  6  9  0  0  6.5  6.4  12.9  5.7  المتحدة
  2  3  0  0  17.2  22.4  27  33.9  البحرين

 العربية الجمھورية
  23  26  49  62  22  11.5  36.7  21  السورية
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  السودان
  14  ..  33  ..  ..  ..  ..  ..  العراق
  ..  7  ..  5  ..  ..  ..  ..  ع�مان

  10.8  9.8  36  34.6  34  35.4  42.6  29.4  فلسطين
  4  4  0  0  10.8  14.6  7.7  10.6  قطر

  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  الكويت
  )ب(5.6  ..  )ب(1.4  ..  ..  ..  ..  ..  لبنان
  28  27  43  39  23.3  13.8  62.2  36.7  مصر
 العربية المملكة

  )ي(5  )ط(7  )ح(0  )ز(2  )و(..  )ھ(..  )د(..  )ج(..  السعودية
  ..  43  ..  88  ..  20.2  ..  9.8  اليمن

  . لأللفية اإلنمائية األھداف عن الوطنية والتقارير المتحدة األمم في اإلحصاءات شعبة: البيانات مصادر

  .توفرةم غير البيانات أن إلى(..)  النقطتان تشير: مالحظة

  .الدولي البنك بيانات: المصدر  )أ(  
  . لبنان لأللفية، اإلنمائية األھداف تقرير: المصدر  )ب(  
  .السعودية العربية المملكة والتخطيط، االقتصاد وزارة: المصدر ). 2000 عام إلى األقرب التاريخ( 32.6  )ج(  
  . السابق المصدر . )2009 عام إلى األقرب التاريخ( 54.8  )د(  
  .السابق المصدر . )2000 عام إلى األقرب التاريخ( 23.0  )ھ(  
  .السابق المصدر . )2009 عام إلى األقرب التاريخ( 23.5  )و(  
  .السابق المصدر.  )2000 عام إلى األقرب التاريخ( 2.3  )ز(  
  .السابق المصدر . )2009 عام إلى األقرب التاريخ( 0.2  )ح(  
  .السابق المصدر . )2000 عام إلى األقرب التاريخ( 6.7  )ط(  
  .السابق المصدر . )2009 عام إلى األقرب التاريخ( 4.7  )ي(  

  



  

  

  
  
  

  من األھداف اإلنمائية المتعلقة بالنوع االجتماعي،مؤشرات الھدف األول   -ج 2الجدول 
  منطقة اإلسكوا

  

  البلد

 القوة في اإلناث مشاركة معدل
 من المئوية النسبة(العاملة 
 العمرية الفئة في اإلناث مجموع

  )أ()15-46

 في الذكور مشاركة معدل
 المئوية النسبة(العاملة  القوة
 الفئة في الذكور مجموع من

  )أ()46- 15 العمرية

  إناث العاملة، القوة
 إجمالي من المئوية النسبة(

  )أ()العاملة القوى

 األقرب التاريخ
  2000 عام إلى

 التاريخ
 إلى األقرب
  2010 عام

 التاريخ
 إلى األقرب
  2000 عام

 التاريخ
 إلى األقرب
  2010 عام

 التاريخ
 إلى األقرب
  2000 عام

 التاريخ
 إلى األقرب
  2010 عام

  23  21  78  78  25  23  األردن
  15  12  93  92  43  35  المتحدة العربية اإلمارات
  20  21  87  88  34  36  البحرين

 العربية الجمھورية
  21  20  82  81  22  21  السورية
  30  28  74  75  32  30  السودان
  16  15  72  73  14  13  العراق
  18  15  79  81  26  25  عمان

  18  13.2  72.4  70  16.7  11.1  فلسطين
  12  15  93  93  49  38  قطر

  24  23  85  86  46  45  الكويت
  25  23  75  75  24  22  لبنان
  24  24  76  77  24  25  مصر
  )ز(16  )و(14  )ھ(82  )د(82  )ج(22  )ب(19  السعودية العربية المملكة

  21  19  74  74  20  18  ليمنا

  .الدولي البنك بيانات: المصدر  )أ(  
  .السعودية العربية المملكة والتخطيط، االقتصاد وزارة: المصدر ). 2000 عام إلى األقرب التاريخ( 16.7  )ب(  
  . السابق المصدر . )2009 عام إلى األقرب التاريخ( 18.2  )ج(  
  .السابق المصدر . )2000 عام إلى األقرب التاريخ( 76.5  )د(  
  .السابق المصدر . )2009 عام إلى األقرب التاريخ( 76.0  )ھ(  
  .السابق المصدر . )2000 عام إلى األقرب التاريخ( 14.2  )و(  
  .السابق المصدر . )2009 عام إلى األقرب التاريخ( 14.9  )ز(  

  
 في الجنسين بين المساواة تقدم قويعي العربية المرأة مكانة من يحد الذي اآلخر الرئيسي السبب ثالثاً،  
 التي القانونية والمعايير االجتماعية الممارسات في تتجلى التي االجتماعية المؤسسات وقوة طبيعة ھو المنطقة
 وجامعة االقتصادي الميدان في والتنمية التعاون منظمة أعدت وقد . والمرأة الرجل بين المساواة عدم تسبب

 تفرضه ما قياس بھدف ،"االجتماعي والنوع االجتماعية المؤسسات دليل" ھو باًمرك مقياساً مؤخراً غوتنغن
  .)51(الجنسين بين وتمييز مساواة عدم من والمعايير الممارسات ھذه

                                            
)51(  World Bank, 2004. 



  

  

  
  
  

  االجتماعي والنوع االجتماعية المؤسسات دليل في الجنسين بين المساواة عدم مؤشرات  - 3 اإلطار
  

 يتعلق فيما األسرة في القرارات اتخاذ على المرأة قدرة على لمؤثرةا العوامل يقيس الذي األسرة قانون •
  ؛والميراث األبوين وسلطة الزوجات وتعدد المبكر بالزواج

  ؛والملبس الحركة حرية خالل من االجتماعية المشاركة في المرأة حرية تقيس التي المدنية الحريات •

  ؛لإلناث التناسلية األعضاء وتشويه المرأة ضد بالعنف تتعلق مؤشرات عدة تشمل التي الجسدية السالمة •

 عدد في النقص" متغي�ر إلى استناداً للمرأة، االقتصادي التقييم يعكس الذي البنات، على البنين تفضيل •
 أو الجنين جنس  بسبب اإلجھاض عن الناجمة الوفيات معدل في الجنسين بين الفوارق يقيس الذي" النساء
  ؛تللطفال الكافية غير الرعاية

 قدرة: ھي ثالثة متغيرات وتشمل الواقع، بحكم الممتلكات من مختلفة أنواع على والحصول الملكية حقوق •
  .واالئتمان والممتلكات األراضي على الحصول على المرأة
_______________  

 :Atlas for Gender and Development).2010( التنمية مركز االقتصادي، الميدان في والتعاون التنمية منظمة من مقتبس: المصدر

How Social Norms Affect Gender Equality in Non OECD Countries، التالي الموقع على متاح :www.genderindex.org. 

  
 بين متھاقي تتراوح فرعية أدلة خمسة على االجتماعي والنوع االجتماعية المؤسسات دليل ويرتكز  
  الجدول ويبين . مرتفعاً المساواة عدم يكون عندما وواحد جداً متدنياً أو معدوماً التمييز يكون عندما صفر

  .اإلسكوا في األعضاء للبلدان الفرعية وأدلته الدليل درجات
  

 وا،اإلسك منطقة بلدان في جداً مرتفع االجتماعية المؤسسات في الجنسين بين التمييز أن الواضح من  
 من مرتفعة معدالت االجتماعي والنوع االجتماعية المؤسسات دليل بحسب المصنفة البلدان كافة وتسجل
  . الجسدية والسالمة األسرة وقانون المدنية الحريات مؤشرات في بخاصة يظھر الذي التمييز

  
  اإلسكوا منطقة االجتماعي، والنوع االجتماعية المؤسسات دليل  -3 الجدول

  

 البلد

 المؤسسات يلدل
 والنوع االجتماعية

األسرة قانون االجتماعي  
الحريات 
 المدنية

السالمة 
 الجسدية

تفضيل البنين 
 حقوق الملكية على البنات

 52.2 50 .. 59.8 51.7 .. األردن
المتحدة العربية اإلمارات  26.5 56.1 59.8 53.1 50 34.8 
 34.8 50 38.6 59.8 32.1 19.6 البحرين

العربية السوريةالجمھورية   13.8 40.2 30.0 25.7 50 34.8 
 .. 50 82.2 74.0 67.9 67.7 السودان
 52.2 50 51.9 59.8 47.3 27.5 العراق

مانع�  .. 45.3 29.8 .. 50 34.8 
 34.8 0 .. 59.8 48.6 .. فلسطين
 .. .. .. .. .. .. قطر

 0 50 25.7 59.8 50.5 18.6 الكويت
 17.3 0 38.6 59.8 .. .. لبنان
 0 50 82.2 30.0 26.6 21.7 مصر



  

  

 52.2 50 .. 92.4 45.3 .. المملكة العربية السعودية
 52.2 50 38.6 78.0 59.4 32.7 اليمن

  .إلى أن البيانات غير متوفرة(..) تشير النقطتان : مالحظة
 المخصصة مرتفعةال بالقيم كبير حد إلى يتأثر األول بالھدف يتعلق فيما ما بلد أداء أن القول يمكن  
 األول الھدف ومؤشرات الدليل قيم بين العالقة واتجاه حجم قياس شأن ومن.  للمرأة االقتصادية لألدوار
 تلك على تؤثر التي االجتماعية بالمؤسسات المرتبطة الرئيسية األسباب استخالص على المساعدة وغاياته

 والبيانات األسرة قانون دليل بين اإلحصائي رابطالت يقيس الذي بيرسون معامل ويبلغ.  والغايات المؤشرات
 األعضاء للبلدان -  حاد أو معتدل بشكل التغذية نقص من يعانون الذين الخامسة سن دون األطفال عن
 النسائية العاملة للقوى المعامل يبلغ حين في العربية، الدول جامعة في األعضاء للبلدان - و اإلسكوا في
  . )52(العربية الدول جامعة في األعضاء البلدان في -  الزراعية غير الوظائف في
  

  اإلسكوا منطقة ،األول الھدف مؤشرات  -4 الجدول
  )نسبة مئوية(

  

  البلد

األطفال دون سن 
الخامسة الذين يعانون 
نقصاً حاداً أو معتدالً 

  في الوزن
السكان الذين يعانون 

  نقص التغذية

يعيشون  نالسكان الذي
من دوالر على أقل 

معادل القوة (يومياً 
  )الشرائية

حصة أفقر مجموعة 
خمسية من الدخل 
  الوطني أو االستھالك

نسبة العاملين لحسابھم 
من العاملين الخاص و

أفراد العائلة في 
العمالة اإلجمالية، 

  للجنسين
التاريخ 
األقرب 
إلى عام 

2000  

التاريخ 
األقرب 
إلى عام 

2010  

التاريخ 
األقرب 
إلى عام 

2000  

التاريخ 
األقرب 
إلى عام 

2010  

التاريخ 
األقرب 
إلى عام 

2000  

التاريخ 
األقرب 
إلى عام 

2010  

التاريخ 
األقرب 
إلى عام 

2000  

التاريخ 
األقرب 
إلى عام 

2010  

التاريخ 
األقرب 
إلى عام 

2000  

التاريخ 
األقرب 
إلى عام 

2010  
  ..  ..  7.2  7.5  2  2  5  5  4.4  5.1  األردن

 اإلمارات العربية
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  5  5  ..  14.4  المتحدة
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  )ب(4.2  )أ(8.7  البحرين

الجمھورية 
العربية 
  42.4  ..  ..  ..  ..  ..  5  5  9.7  6.9  السورية
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  21  24  31  40.7  السودان
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  7.6  15.9  العراق
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  17.8  ع�مان

  36.2  29.2  7.2  7.3  17.1  7  15  8  2.9  2.5  فلسطين
  0.4  0.7  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  6  قطر

  ..  ..  8.5  8.45  ..  ..  5  5  .  9.8  الكويت
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  5  5  3.9  3  لبنان
  24.8  22.9  9  9  2  2  5  5  7.5  4  مصر

المملكة العربية 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  2.2  2.6  5.7  5.1  السعودية

  ..  31.3  7.2  7.4  17.5  12.9  32  )ج(31  45.6  46.1  اليمن

  . شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة والتقارير الوطنية عن األھداف اإلنمائية لأللفية :البيانات مصادر

  .إلى أن البيانات غير متوفرة(..) تشير النقطتان : مالحظة

                                            
  . الخامسة سن دون لألطفال التغذية نقص عن بيانات 4 الجدول يتضمن  )52(



  

  

  .، وزارة الصحة في البحرين2009صحية لعام اإلحصاءات ال :المصدر . 4.2 :2006الرقم لعام   )أ(  
  .المصدر السابق  .7.6: 2009الرقم لعام   )ب(  
  .اللجنة الوطنية للمرأة، اليمن: المصدر  .في المائة 34: نسبة السكان الذين يعانون من نقص في التغذية  )ج(  
 أخرى تلكاتومم األراضي ملكية في المرأة حق بين آخر إحصائي ترابط معامل مالحظة مكنيو  

 التغذية في معتدل أو حاد نقص من يعانون الذين الخامسة سن دون واألطفال جھة من واالئتمان عقارية غير
.  )العربية الدول جامعة في األعضاء للبلدان +و اإلسكوا في األعضاء للبلدان (+ أخرى جھة من
 األعمال في المرأة مشاركة وزيادة الجوع من الحد أي الفقر، من للحد الرئيسيين العنصرين أن يعني وھذا
 والسلطة الزوجات وتعدد لإلناث األول الزواج وسن األسرة بقانون كبير حد إلى يتحددان الزراعية، غير

 الفقر على القضاء استراتيجيات أو للفقر تحاليل ألية ينبغي ولذا.  والميراث المرأة حقوق وقمع األبوية
  . فع�الة تكون كي الحسبان في االعتبارات ھذه تأخذ أن لجنسينا بين بالفوارق المتعلقة

  
 وفي بعدھا وما الصراعات أوضاع في والنازحات، الالجئات وخاصة والفتيات، النساء رابعاً،  
 في أنھن كما.  والجوع الفقر معدالت أعلى ويسجلن السكان بين انكشافاً أكثر ھن األخرى، األزمات  ظروف
 رجال من أيضاً بل مجتمعھن فيفحسب  الرجال من ليس للعنف مباشراً ھدفاً صبحني األحيان من كثير

 الفقر أثر وتخفيف الجوع من الحد في محورياً دوراً تؤدي أن للمرأة يمكن ذلك مع.  المعادية المجموعات
 اإلعاقة وذوي لألطفال الرعاية تقديم خالل من والصراعات، األزمات أثناء واألسر المجتمعات على

 الحاالت، ھذه في الجنسين بين للمساواة المراعية النُھ�ج اعتماد خالل من النساء فقر ي�عالج لم وإذا.  والمسنين
  . لأللفية اإلنمائية األھداف من األول الھدف تحقيق الصعب من سيكون

  
 من دللح وطنية استراتيجيات وضع عند االعتبار في التالية التوصيات تؤخَذ أن يجب النتيجة، في  
  : المحرومة والفئات األقليات في وخاصة والفتيات النساء حاجات مع تتناسب الفقر

  
 الجنسين بين وللمساواة الفقراء لمصالح مراعية الكلي االقتصاد سياسات تكون أن ينبغي  )أ(  
 منه انىع الذي والتقليدية النيوكالسيكية االقتصادية للسياسات السلبي األثر يلتفاد الحقوق على ومرتكزة
   والفتيات؛ النساء وخاصة الفقراء

  
 لتحسين فعاليتھا أثبتت أخرى نُھ�ج جانب إلى الوقت استخدام إحصاءات اعتماد في النظر  )ب(  
   الجنسين؛ بين للمساواة الفقر مؤشرات مراعاة

  
   الفقر؛ عن الكمية البيانات لتتضافر النوعية البيانات جمع نُھ�ج اعتماد ينبغي  )ج(  

  
 في للوقت الموفّرة األجھزة استعمال نطاق وتوسيع النقل وسائل استعمال فرص تحسين تعزيز  )د(  
 ألنشطة الوقت من المزيد تخصيص من النساء تمكين بھدف الريفية، المناطق في خاصة المنزلية، األعمال
  الفقر؛ من الحد في وتسھم لألسرة دخالً تدر أخرى مھمة

  
 والطلب العرض جوانب معالجة خالل من األجر مدفوعة ائفوظ على المرأة حصول تشجيع  )ھ(  

 سوق إلى االنضمام من المرأة تمنع التي الثقافية التقليدية الحواجز تخفيف وخصوصاً االقتصادية، األنشطة في
  فيه؛ والبقاء العمل

  
 فبھد األخرى والموارد واالئتمان والممتلكات األراضي على المرأة حصول في النظر إعادة  )و(  
   والدخل؛ اإلنتاجية زيادة



  

  

  
 الفقر من والحد الجنسين بين المساواة لتحقيق فعالة استراتيجية باعتباره المرأة تمكين إلى النظر  )ز(  

   لذلك؛ وفقاً واستخدامه
 الذيو االجتماعية، المؤسسات في الجنسين بين التمييز على لقضاءل الرامية األنشطة زيادة  )ح(  

   المنطقة؛ بلدان نبي مشتركة مشكلة يمثل
  

  .والصراعات األزمات أوضاع في والفتيات النساء واحتياجات حقوق على االھتمام تركيز  )ط(  
  

  :لأللفية اإلنمائية األھداف من الثاني للھدف االجتماعي النوع منظور من تحليل  - 
  االبتدائي التعليم تعميم تحقيق    

  
 بلدان على زال ما لأللفية، اإلنمائية األھداف لتحقيق المحدد التاريخ من أعوام خمسة من أقل قبل  
ن بكفالة المتمثل االبتدائي التعليم تعميم ھدف لتحقيق عمالقة جھوداً تبذل أن اإلسكوا منطقة  في األطفال تمكُّ
 تحقيق عن غنى وال ). ألف-  الغاية( االبتدائي التعليم مرحلة إتمام من اإلناث، أو الذكور سواء مكان، كل
 حق ذاتھا، وباألھمية ألنه، أيضاً بل الوطنية واالقتصادية االجتماعية التنمية أساس ألنه فقط ال الھدف، ذاھ
 واالقتصادي االجتماعي المستويات على المرأة لتمكين محوري وعامل األطفال، لجميع األساسية الحقوق من

  . والسياسي
  

 تقدماً فقيرة، أم كانت غنية العربية، لبلدانوا اإلسكوا منطقة بلدان حققت اإليجابي، الجانب في  
 منذ أنه والواقع.  الماضية العقود مر على والكتابة بالقراءة اإللمام ونشر االبتدائي التعليم تعميم في ملحوظاً

 من أعلى معدالت العربية المنطقة في اإلجمالي المحلي الناتج من التعليم على اإلنفاق يسجل ، عام
   مقارنة المائة في  حوالى التعليم على اإلنفاق متوسط بلغ نفسه، للمصدر فوفقاً  .)53(النامية المناطق سائر
ـ  ارتفاعا التعليم سنوات متوسط ارتفع نفسه الوقت وفي.  مجتمعةً النامية البلدان في المائة في  إلى  ب

 أنھا مع سواء، حد على والفتيات فتيانال وبين البلدان بين التعليم فجوات وتقلصت.  المنطقة أنحاء في ملحوظاً
 بالتعليم لاللتحاق الصافي المعدل ارتفع ،و  بين الفترة وفي.  )54(وواسعة مستمرة تزال ال

 للملتحقين المطلق اإلجمالي العدد ووصل المائة، في  إلى المائة في  من المنطقة في االبتدائي
 ذلك، على وعالوة.  )الفترة خالل مليون  حوالى تبلغ زيادةب أي( طفل مليون  حوالى إلى بالمدارس
  . )55(الكبار لدى األمية معدالت نصف من أقل إلى المنطقة في الشباب أمية معدالت انخفضت

  
 من الثاني الھدف لتحقيق واإلقليمية الوطنية الجھود تواجه عدة تحديات ھناك زالت ما أنه غير  
 التنمية مستوى لتفاوت وفقاً التحديات ھذه وحدة طبيعة وتختلف.  المحددة الفترة في لأللفية اإلنمائية األھداف

 الرجال وبين االقتصادية-  االجتماعية الفئات وبين والحضرية الريفية القطاعات وبين البلدان بين االقتصادية
 تواجه كثيرة أحيان يف المتواترة التقارير أفادت وكما.  االقتصادية- االجتماعية الفئات ھذه في والنساء
 فيما صعبة خيارات الضعيفة، السكانية الفئات وبين الريفية المناطق في خاصة المنطقة، في الفقيرة العائالت

                                            
)53(  United Nations, 2007c, pp. 120-125. 

)54(  Barro and Lee, 2000. 

)55(  United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), 2010. 



  

  

 المجتمع بنظرة كبير حد إلى القرارات ھذه مثل وتتأثر . )56(األطفال لتعليم النادرة مواردھا بتخصيص يتعلق
 األموال سيرد�ون أنھم تعتبر ألنھا دائماً البنين على التعليم مجال في قھاإنفا العائالت فتركز البنات، تعليم إلى

 الملحوظة الزيادة يتبع ما كثيراً ولألسف . )57(عائالتھم إعالة عن مسؤولين يصبحون إذ تعليمھم في المستثمرة
 أقل في وخاصة ،الثانوي بالتعليم االلتحاق معدالت في نسبي انخفاض االبتدائي، بالتعليم االلتحاق نسبة في

 عديدة مجتمعات منه تعاني يذال الفقر أبرزھا العوامل، من عدد إلى النقص ھذا ويعود.  نمواً العربية البلدان
-االجتماعية التنمية مرحلة أو البلد في الدخل مستويات عن النظر بغض ولكن  .)58(المنطقة أنحاء في

 الشبان على مما باستمرار أكبر ھو والشابات النساء على للفقر السلبي األثر فإن فيھا، يمر التي االقتصادية
  .والفتيان

  
  المتعلقة لأللفية اإلنمائية األھداف من الثاني الھدف مؤشرات  -أ 5 الجدول

  اإلسكوا بالنوع االجتماعي، منطقة      
  

  البلد

النسبة الصافية 
اإلجمالية لاللتحاق 
  بالتعليم االبتدائي

النسبة الصافية 
ة لاللتحاق اإلجمالي

بالتعليم االبتدائي، 
  بنات

النسبة الصافية 
اإلجمالية لاللتحاق 
بالتعليم االبتدائي، 

  بنين

نسبة التالميذ الذين 
يحص�لون تعليمھم 

االبتدائي من الصف 
األول إلى الصف 
  األخير، الجميع

  )نسبة مئوية(

نسبة التالميذ الذين 
يحص�لون تعليمھم 

االبتدائي من الصف 
الصف األول إلى 

  األخير، بنات
  )نسبة مئوية(

نسبة التالميذ الذين 
يحص�لون تعليمھم 

االبتدائي من الصف 
األول إلى الصف 
  األخير، بنين

  )نسبة مئوية(
التاريخ 
األقرب 
إلى عام 

2000  

التاريخ 
األقرب 
إلى عام 

2010  

التاريخ 
األقرب 
إلى عام 

2000  

التاريخ 
األقرب 
إلى عام 

2010  

التاريخ 
األقرب 

لى عام إ
2000  

التاريخ 
األقرب 
إلى عام 

2010  

التاريخ 
األقرب 
إلى عام 

2000  

التاريخ 
األقرب 
إلى عام 

2010  

التاريخ 
األقرب 
إلى عام 

2000  

التاريخ 
األقرب 
إلى عام 

2010  

التاريخ 
األقرب 
إلى عام 

2000  

التاريخ 
األقرب 
إلى عام 

2010  
  95.6  97  95.1  96.8  99.1  96.9  92.1  95.5  93.7  96.4  92.9  95.9  األردن

اإلمارات 
العربية 
  100  96.6  100  97.3  100  96.9  98.6  81.4  97.9  79.8  98.3  80.7  المتحدة
  100  95.7  97.4  94.2  98.7  94.9  99.3  96.3  99.6  99.8  99.4  98  البحرين

الجمھورية 
العربية 
  94.7  88.4  95.7  89.1  95.2  88.7  98.1  98.9  97.9  98.5  98  98.7  السورية

  63.7  73.6  60.3  81.5  62.1  77.1  .  47.9  ..  39.8  ..  44  ودانالس
  78.3  51.3  61.1  47.2  70.1  49.4  95.2  89.8  81.8  76.5  88.6  83.3  العراق
  97.1  93.8  98.2  95.3  97.6  94.5  74.2  82.5  75.9  83.4  75  82.9  ع�مان

  98.8  97.1  98.5  100  98.7  98.5  77.1  99.2  77.6  99.1  77.4  99.1  فلسطين
  )د(93.6  89  )د(100  88.6  )د(96.75  88  98  97.2  98.7  96.8  98.3  97  قطر

  100  95.1  99.1  94.5  99.5  94.8  95.1  87.5  93  89.4  94.1  88.4  الكويت
  85.9  95.2  92.7  98.8  89.2  96.9  84.1  89.4  83.4  88.6  83.7  89  لبنان
  94  98.8  96  99.2  96.8  99  99.8  99.8  95.3  93.8  97.6  96.8  مصر

المملكة العربية 
  )د(100  ..  )أ(92.86  ..  95.9  91  )ج(85  82  )ب(84.3  79.7  )أ(84.9  81.1  السعودية

  61.2  72.1  56.8  64  59.5  80.4  )ھ(85.4  70.2  65  46.4  75.4  58.6  اليمن

  .شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة والتقارير الوطنية عن األھداف اإلنمائية لأللفية: البيانات مصادر

  . إلى أن البيانات غير متوفرة(..) تشير النقطتان : حظةمال

  . المملكة العربية السعودية، وزارة االقتصاد والتخطيط: المصدر ). 2009التاريخ األقرب إلى ( 86.32  )أ(  

                                            
)56(  ESCWA and League of Arab States, 2009. 

 .السابق المرجع  )57(

)58(  United Nations, 2010. 



  

  

  . نفسه المصدر.  2009التاريخ األقرب إلى ( 84.99  )ب(  
  .نفسه المصدر . )2009التاريخ األقرب إلى ( 87.65  )ج(  
  . قاعدة بيانات البنك الدولي :المصدر  )د(  
  .الصادرة عن اللجة الوطنية للمرأة 2015- 2011يمن، الخطة الوطنية الرابعة ال: المصدر  .في المائة 97  )ھ(  

  
  

  المتعلقة لأللفية اإلنمائية األھداف من الثاني الھدف مؤشرات  -ب 5 الجدول
  اإلسكوا منطقةنوع االجتماعي، بال    

  

  البلد

نسبة اإللمام بالقراءة 
والكتابة للفئة العمرية 

  سنة، للجنسين 24- 15

نسبة اإللمام بالقراءة 
والكتابة للنساء للفئة 

سنة  24- 15العمرية 
  )نسبة مئوية(

نسبة اإللمام بالقراءة 
والكتابة للرجال للفئة 

سنة  24- 15العمرية 
  )نسبة مئوية(

معدل تحصيل التعليم 
  االبتدائي للبنات

تحصيل التعليم معدل 
  االبتدائي للبنين

التاريخ 
األقرب 
إلى عام 

2000  

التاريخ 
األقرب 
إلى عام 

2010  

التاريخ 
األقرب 
إلى عام 

2000  

التاريخ 
األقرب 
إلى عام 

2010  

التاريخ 
األقرب 
إلى عام 

2000  

التاريخ 
األقرب 
إلى عام 
2010  

التاريخ 
األقرب 
إلى عام 

2000  

التاريخ 
األقرب 
إلى عام 

2010  

التاريخ 
األقرب 
إلى عام 

2000  

التاريخ 
األقرب 
إلى عام 

2010  
  101.1  96.7  102.5  97.9  98.9  99.3  99  98.9  99  98.8  األردن

اإلمارات العربية 
  103.4  80.3  106.4  80  98.6  ..  96.5  ..  97.7  ..  المتحدة
  116.6  95.7  117  100.4  99.8  96.8  99.8  97.3  99.8  97  البحرين

بية الجمھورية العر
  94.8  السورية

93.7  92.5  92  97.1  95.4  83  113.1  89.4  115.5  
  53.6  39.4  46.2  35.5  .  84.6  ..  71.4  ..  77.2  السودان
  86  58  63.5  47  .  88.9  ..  80.5  ..  84.8  العراق
  88.3  82.2  88  80.6  98.8  97.9  97.9  96.7  98.4  97.3  ع�مان

  82.8  102.4  82.8  103.6  99.1  99  98.9  97.8  99  98.4  فلسطين
  104.9  89.2  102.5  89.4  99.1  94.1  99  95.8  99.1  94.8  قطر

  97.9  94  98.4  97.3  98.4  93.8  98.5  90.2  98.4  99.65  الكويت
  79.8  90.5  83.3  91.7  98.4  .  99.1  .  98.7  97.5  لبنان
  100.9  101.8  95.9  94.4  87.9  83.2  81.8  76.4  84.9  73.2  مصر

المملكة العربية 
  95.9  90.1  90.8  87.2  98.1  98.1  95.9  93.7  96.8  95.9  ةالسعودي

  73.9  73.5  46.2  36.2  93.4  90.7  66.8  58.9  80.4  75.2  اليمن

  .شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة والتقارير الوطنية عن األھداف اإلنمائية لأللفية: مصادر البيانات

  .فرةإلى أن البيانات غير متو(..) تشير النقطتان : مالحظة
  

  المتعلقة لأللفية اإلنمائية األھداف من الثاني الھدف مؤشرات  -ج 5 الجدول
  اإلسكوا بالنوع االجتماعي، منطقة

  

  البلد

نسبة اإللمام بالقراءة 
والكتابة لإلناث البالغات 

 15من الفئة العمرية (
  )أ()وما فوق

  )مئوية نسبة(

نسبة اإللمام بالقراءة 
والكتابة للذكور البالغين 

 15من الفئة العمرية (
  )أ()وما فوق

  )نسبة مئوية(

نسبة اإلناث من 
المعلمين في التعليم 

  )أ(االبتدائي
  )نسبة مئوية(

نسبة اإلناث من 
المعلمين في التعليم 

  )أ(الثانوي
  )نسبة مئوية(

نسبة اإلناث من 
المعلمين في التعليم 

  العالي
  )نسبة مئوية(

التاريخ 
األقرب إلى 

  2000عام 

يخ التار
األقرب 
إلى عام 
2010  

التاريخ 
األقرب إلى 

  2000عام 

التاريخ 
األقرب 
إلى عام 

2010  

التاريخ 
األقرب 
إلى عام 

2000  

التاريخ 
األقرب 
إلى عام 

2010  

التاريخ 
األقرب 
إلى عام 

2000  

التاريخ 
األقرب 
إلى عام 

2010  

التاريخ 
األقرب 
إلى عام 

2000  

التاريخ 
األقرب 
إلى عام 
2010  



  

  

  23  )ب(15  58  56  64  64  95  95  89  85  األردن
اإلمارات العربية 

  31  )ب(27  55  55  85  73  89  ..  91  ..  المتحدة
  41  )ب(36  54  52  76  72  92  89  89  84  البحرين

الجمھورية 
العربية 
  ..  ..  60  51  66  68  90  91  77  74  السورية



  

  

  )تابع(ج  5 الجدول
  

  البلد

نسبة اإللمام بالقراءة 
لبالغات والكتابة لإلناث ا

 15من الفئة العمرية (
  )أ()وما فوق

  )مئوية نسبة(

نسبة اإللمام بالقراءة 
والكتابة للذكور البالغين 

 15من الفئة العمرية (
  )أ()وما فوق

  )نسبة مئوية(

نسبة اإلناث من 
المعلمين في التعليم 

  )أ(االبتدائي
  )نسبة مئوية(

نسبة اإلناث من 
المعلمين في التعليم 

  )أ(الثانوي
  )سبة مئويةن(

نسبة اإلناث من 
المعلمين في التعليم 

  العالي
  )نسبة مئوية(

التاريخ 
األقرب إلى 

  2000عام 

التاريخ 
األقرب 
إلى عام 
2010  

التاريخ 
األقرب إلى 

  2000عام 

التاريخ 
األقرب 
إلى عام 

2010  

التاريخ 
األقرب 
إلى عام 

2000  

التاريخ 
األقرب 
إلى عام 

2010  

التاريخ 
األقرب 
ام إلى ع

2000  

التاريخ 
األقرب 
إلى عام 

2010  

التاريخ 
األقرب 
إلى عام 

2000  

التاريخ 
األقرب 
إلى عام 
2010  

  ..  23  55  49  61  52  79  71  60  52  السودان
  35  )ب(30  58  69  72  72  86  84  69  64  العراق
  30  )ب(29  57  50  64  54  90  87  81  74  ع�مان

  17  )ب(14  48.6  49.7  66.6  58.7  97.1  92.2  90.9  79.7  فلسطين
  37  )ب(32  56  57  85  75  94  84  90  81  قطر

  27  )ب(27  53  55  89  74  95  81  93  74  الكويت
  )ب(37  )ب(27  55  54  86  85  93  .  86  .  لبنان
  ..  .  42  40  56  52  75  67  58  44  مصر

المملكة العربية 
  33  )ب(35  53  53  51  52  90  87  80  69  السعودية

  16  ..  21  19  ..  20  79  74  43  35  اليمن

  .شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة والتقارير الوطنية عن األھداف اإلنمائية لأللفية :البيانات مصادر

  . إلى أن البيانات غير متوفرة(..) تشير النقطتان : مالحظة

  . قاعدة بيانات البنك الدولي: المصدر  )أ(  
  .2007سبتمبر /أيلول –قاعدة بيانات معھد اليونسكو لإلحصاء : المصدر  )ب(  

  
 التعليم تعميم نحو التقدم والحروب السياسي االستقرار وعدم الصراعات من الطويلة العقود توقف لم  
 بلدان بعض أن األبحاث وتبين.  اتجاھه عكست بل فحسب، اإلسكوا في األعضاء البلدان بعض في االبتدائي
 يتبين وكما.  )59(بالمدارس الصافي االلتحاق نسب في تراجعاً شھد ولبنان، وفلسطين ع�مان فيھا بما المنطقة،

 بين واضح تفاوت وھناك بالنزاعات، المتأثرة البلدان في أكبر االلتحاق نسب في التراجع كان ، الجدول من
 من يظھر ذلك، على وعالوة.  األخير الصف يصلون الذين االبتدائي بالتعليم الملتحقين نسبة في الجنسين
 وأيضاً الكبار لدى والكتابة بالقراءة اإللمام حيث من الجنسين بين الفجوات من مميز نمط وجود  الجدول
 العربية اإلمارات وباستثناء.  المنطقة بلدان جميع في تقريباً سنة  إلى  العمرية الفئة من الشباب
 كانت وإن بالنساء مقارنة الكبار الرجال لدى أعلى والكتابة بالقراءة إلمام معدالت كلھا البلدان تسجل المتحدة،
 مقارنة الشباب لدى والكتابة بالقراءة اإللمام معدالت أن واضح بشكل يظھر ولكن.  منخفضة بفوارق
 الشباب لدى والكتابة بالقراءة اإللمام في الجنسين بين الكبيرة الفجوة وتتطلب.  أكبر وبفارق أعلى بالشابات
 مع تتناسب التي والتدريب التعليم استراتيجيات وضع بھدف وذلك بابھا،أس لمعرفة دقيقاً تقييماً بالكبار مقارنة
 التجريبية المالحظة ھذه وتؤكد.  الجنسين بين للمساواة مراعية وخطط سياسات بإعداد الوطني االلتزام
 في الجنسين بين التفاوت ،)60()( اليونسكو بيانات إلى استناداً.  مختلفاً تحليلھا كان وإن أخرى مصادر
.  الشباب لدى األمية معدالت ضعف ھي الشابات لدى األمية ومعدالت كلھا، المنطقة في قائماً يزال ال التعليم

                                            
)59(  United Nations, 2010. 

)60(  UNESCO, 2010. 



  

  

 اإلسكوا، بلدان معظم في والكبار للشباب تقريباً نفسھا ھي والكتابة بالقراءة اإللمام في الجنسين بين والفجوة
  . األجيال عبر تمتد األمية أنماط  أن على يدل ما
  

 والتعليم االبتدائي التعليم في خاصة والمعلمات، المعلمين عدد في التوازن عدم الجدول من يتبين كما  
 بشكل نسبتھن ترتفع حيث االبتدائي بالتعليم مقارنة جداً منخفضة العالي التعليم في المعلمات فنسبة.  العالي
 أن المھم من ولذا الجنسين، من كل من ةنموذجي أدوار رؤية إلى بحاجة األطفال أن به المسلم ومن.  بالغ
 في األرقام وتبين.  التعليمية المستويات جميع في والمعلمات المعلمين بين ما جيد بشكل التعليم أنظمة تمزج
 يؤثر أن األغلبو.  المعقول حدود يتجاوز بشكل متوازنة غير المعلمات إلى المعلمين نسبة أن ، الجدول
 الوظائف على الذكور ھيمنة جانب إلى جميعھا، المنطقة بلدان في والمعلمات معلمينلل المتوازن غير التوزيع
 بين التفاعل نوعية على القول ويمكن التدريس، مجال في الجنسين بين المساواة على سلباً التعليم، في اإلدارية
  . أيضاً والتالميذ المعلمين

  
   . السنين مرور مع تتحسن لم المنطقة في مالتعلي نوعية أن إلى كثر باحثون أكاديميون ذھب وقد  

 النظام يوفرھا التي والمھارات العمل سوق في الطلب بين شديد توافق عدم ھناك أن تجاھل يمكن وال
 العالي والتعليم الثانوي التعليم خريجي بين البطالة معدالت أن خاص بشكل القلق إلى يدعو وما . التربوي
 منتشر التفاوت ھذه أن ھو أكثر يقلق وما.  فقط ابتدائياً تعليماً حص�لوا الذي ميذالتال أو األميين بين مما أعلى
  . )61(الشابات بين يبدو ما على أكثر

  
 المنزلية فالبيئة.  عوامل عدة إلى اإلسكوا منطقة في التربوية األنظمة نوعية تدني يعود وقد  

 إلى االفتقار يفاقمھا أبوية، سلوكية أنماط على األوقات أغلب في ترتكز األطفال فيھا ينمو التي والمدرسية
 تدني وكذلك.  األطفال لدى للمشاكل الحلول إيجاد على والقدرة اإلبداع يثبط ما الحديثة، التربوية األساليب
 الصفوف في التالميذ عدد وارتفاع المناسبة المنشآت وغياب كفاءاتھم تحسين فرص وندرة المعلمين أجور

 التربوية المعايير تحسين أمام عائقاً تقف زالت ما متعددة عوامل وغيرھا التربوية المناھج وتقادم المدرسية
  .المنطقة في
  

 بالمدرسة االلتحاق في الفتيات رغبة على التعليم جودة تدني تسبب التي نفسھا العوامل وتؤثر  
 تجذب أن يحتمل ال مقبولة يرومعاي لقواعد طبقاً تدار وال ضعيف أداؤھا التي فالمدارس.  التعليم ومواصلة
 والخالقة، المشج�عة التدريس أساليب غياب أن كما.  المدرسية األنشطة في إنتاجيتھن تزيد أو الفتيات اھتمام

 جدية عوائق جميعاً تشكل والتلميذ المعلم بين المثلى العالقات وانعدام حديث، تعليمي محتوى إلى واالفتقار
 على التعليمية األنظمة قدرة من تحد كلھا المسائل ھذه أن الواضح ومن  .األكاديمي الفتيات تقدم أمام

 تعليم في حقيقي تقدم وإلحراز.  المرأة وتمكين الجنسين بين المساواة في وبقوة إيجابي بشكل المساھمة
 عرافاأل تعمل األحيان، من كثير ففي.  والمجتمع الوالدين تستھدف دعاوية بحمالت القيام من بد ال الفتيات،
 توليد على مباشرة، وغير مباشرة بطريقة أيضاً، كله المجتمع في بل فحسب المنزل في ال الثقافية والتقاليد
 تنقل حركة وتحديد باإلكراه والزواج المبكر والزواج اإلناث ختان مثل بالمدرسة، الفتيات التحاق تعرقل آليات
 أھمية إعطاء مع ،)المدرسة إلى الذھاب في المناطق بعض في حتى( الذكور أقاربھا أحد يرافقھا لم ما الفتيات
.  وحقوقھا المرأة بدور تتعلق تقليدية نظر وجھات اآلخرين التالميذ أو المعلمين وفرض البنين، لتعليم أكبر

                                            
)61(  ESCWA, 2009a. 



  

  

 ببساطة يمكن ال البنات، تعليم وتعيق اإلسكوا منطقة أنحاء في تنتشر التي الثقافية الحواجز تخطي دون ومن
  .  عام بحلول االبتدائي التعليم تعميم ھدف تحقيق

 االجتماعية المؤسسات بين واضحة عالقة ھناك أن مالحظة مكني المتوفرة، البيانات إلى واستناداً  
 انظر( اإلسكوا في األعضاء البلدان في) االجتماعي والنوع االجتماعية المؤسسات دليل( التنموية والنتائج
 دليل فإن أدناه، أكبر بتفصيل ترتبط وكما.  أخرى جھة من معينة تربوية تائجن وبين جھة من)  الجدول
 بمؤشرات بشدة جميعھا ترتبط الملكية ودليل الجسدية السالمة ودليل المدنية الحريات ودليل األسرة قانون
 والنوع اعيةاالجتم المؤسسات دليل قيم إلى استناداً عربياً بلداً  سجلھا التي والنتائج.  اإلناث تعليم

  :التالية ھي االجتماعي
  

 للتعليم البنات تحصيل ومعدل األسرة قانون دليل بين اإلحصائي لالرتباط بيرسون معامل يبلغ •
  ؛-  العالي التعليم في المعلمات ولعدد ؛-  االبتدائي

 البنات تحصيل ومعدل المدنية الحريات دليل بين اإلحصائي لالرتباط بيرسون معامل يبلغ •
   ؛-  االبتدائي للتعليم

 للتعليم البنات تحصيل ومعدل الملكية دليل بين اإلحصائي لالرتباط بيرسون معامل يبلغ •
    ؛-  االبتدائي

 بالقراءة اإللمام ومعدل الجسدية السالمة دليل بين اإلحصائي لالرتباط بيرسون معامل يبلغ •
.  -  بتدائياال التعليم في وللمعلمات ؛- لإلناث والكتابة

  
 التي أي( األسرة قانون دليل في منخفضة معدالت تسجل التي البلدان تكون أن المستغرب من وليس  
 لديھا التي البلدان أيضاً ھي) المنزل في القرارات اتخاذ عملية في المرأة ضد التمييز معدالت فيھا تنخفض
.  العالي التعليم في المعلمات من نسبة أعلى ولديھا تدائياالب التعليم البنات إتمام دون تحول أقل ثقافية حواجز
 دليل في المساواة عدم قيمة بارتفاع سلباً االبتدائي للتعليم البنات تحصيل معدل يتأثر عينه، الوقت وفي

 تحصيل معدل يتأثر كما.  الملبس في وحريتھا المنزل خارج المرأة حركة حرية يقيس الذي المدنية الحريات
 في الناجحة البلدان أن على يدل ما الجسدية، السالمة مجال في التمييز مستوى بارتفاع االبتدائي التعليم
 على تقوم لإلناث التناسلية األعضاء تشويه منع على وتعمل المرأة ضد التمييز مكافحة مثل من مجاالت
 األراضي على للحصول الفرص من مزيداً للمرأة توفر التي والبلدان.  الفتيات تعليم بتشجيع األغلب

 في المعلمات عدد زيادة حيث من جيدة معدالت تسجل التي ھي األخرى والممتلكات المصرفية والقروض
  . االبتدائي للتعليم اإلناث تحصيل ومعدالت العالي التعليم

  
 التقدم منظار من لأللفية اإلنمائية األھداف من الثاني الھدف إلى ي�نظر أن يكفي ال النتيجة، في  
 وتمكين الجنسين بين المساواة لمبادئ التقدم ھذا تبني مدى على التركيز أيضاً ينبغي بل تحقيقه، في المحرز
 المرأة حقوق حساب على تكون أالّ ينبغي الھدف ھذا تحقيق إلى البلدان تسلكھا التي فالطريق.  المرأة

  . واإلناث الذكور بين التربوية للموارد عادالً توزيعاً تتضمن بل وحاجاتھا،
  

 مراعيةً تحقيقه ومتابعة الھدف لرصد المعتمدة والمؤشرات البيانات تكون أن الضروري ومن  
   واستراتيجيات سياسات وضع إلى تؤدي المساواة ھذه تراعي ال التي فالبيانات.  الجنسين بين للمساواة

 صغير نطاق على تعمل كثيرة الجنسين بين بالمساواة متعلقة مسائل فھناك.  االجتماعي النوع تراعي ال



  

  

 عن وللكشف.  بعيد حد إلى" مخفياً" المرأة حياة على آثارھا من العديد ويبقى والفرد، العائلة مستوى وعلى
  . القائمة الكمية البيانات مع لتتضافر نوعية بيانات إصدار من بد ال المخفية، اآلثار ھذه

 التدابير اتخاذ المنطقة بلدان في والمخططين ساتالسيا صانعي على المحس�نة المعرفة قواعد وستسھل  
 النوع مراعاة تفعيل يمكن وال.  االجتماعي للنوع مراعاة أكثر التربوي التخطيط لجعل الالزمة االستباقية
 الفرص من واالستفادة اإلناث دون تحول التي الثقافية الحواجز فھم دون التربوي النظام في االجتماعي
 تعليم مستويات من االستفادة من المرأة وتتمكن الحواجز ھذه مثل تفكك وعندما.  تعليمال مجال في المتاحة
 والمجتمع العائلة رفاه تعزيز في مساھمة التغيير، في فعاالً عامالً مضى وقت أي من أكثر تصبح فإنھا أعلى،
  .كله والبلد

  
  :لأللفية مائيةاإلن األھداف من الثالث للھدف االجتماعي النوع منظور من تحليل  - 

  المرأة وتمكين الجنسين بين المساواة تعزيز    
  

 من الرغم وعلى.  األساسية أھدافه من ھدفاً المرأة وتمكين الجنسين بين المساواة األلفية إعالن يضع  
 التفاوت إزالة ھي واحدة، غاية يشمل أنه إال البشرية، التنمية أھداف سائر مع قوية تآزرات الھدف لھذا أن
 مراحل جميع وفي ، عام بحلول ذلك يكون أن ويفضل والثانوي، االبتدائي التعليم في الجنسين ينب

 نسبة الھدف، تحقيق نحو األداء لقياس األربعة المؤشرات وتشمل.   عام يتجاوز ال موعد في التعليم
 اإللمام في الذكور إلى اإلناث ونسبة والعالي؛ والثانوي االبتدائي التعليم مستويات في الذكور إلى اإلناث
 القطاع في األجر مدفوع العمل في النساء مشاركة ونسبة ؛- العمرية الفئة من للشباب والكتابة بالقراءة
  .  الوطني البرلمان في المرأة تشغلھا التي المقاعد ونسبة الزراعي، غير

  
 الھدف مؤشرات اإلنسان وحقوق الجنسين بين المساواة مسائل في المتخصصين من كثيرون وينتقد  
 المساواة فھدف . )62(الھدف تحقيق نحو المحرز التقدم قياس على بقدرتھا يتعلق فيما جداً محدودة ألنھا الثالث
 كافية غير األربعة والمؤشرات ألف،  الغاية تحدده الذي النطاق من بكثير أوسع المرأة وتمكين الجنسين بين
  . دھاورص المتعددة أبعاده لتقييم

  
 ھذه تغطي الوطنية، التنمية وخطط ببرامج تتعلق )63(اإلنمائي المتحدة األمم لبرنامج لنشرة ووفقاً  
  :مترابطة مجاالت ثالثة األبعاد

  
 التي الوسائل وھي.  والتغذية والصحة بالتعليم تُقاس التي األساسية القدرات وھي: القدرات •

  ؛خرىاأل الرفاه أشكال إلى الوصول خاللھا من يمكن

 خالل من القدرات تلك الستعمال المتاحة الفرص تكافؤ وھو: والفرص الموارد على الحصول •
 وفرص كالدخل والموارد السكن، أو كاألراضي االقتصادية األصول على الحصول إمكان
  ؛األخرى السياسية والھيئات البرلمان في كالتمثيل السياسية والفرص العمل،

                                            
)62(  UNDP, 2005a, p. 19. 

)63(  UNDP, 2005b. 



  

  

 ونفسياً جسدياً ضرراً تلحق التي والصراعات العنف آثار على افاالنكش من الحد وھو: األمن •
 من كثير وفي.  كاملةً القدرات تحقيق على القدرة من وتحد والمجتمعات واألسر باألفراد
 طريق عن" مكانھن في" إبقائھن إلى والفتيات المرأة ضد العنف استعمال يھدف األحيان
  . )64(التخويف

  
 جميعھا الثالثة المجاالت في التغيير أن إال األولين، المجالين على لأللفية اإلنمائية األھداف وتركز  
  . الجنسين بين المساواة لتحقيق ضروري

  
 ، العالمية االقتصادية األزمات وأثر لأللفية التنموية األھداف حول الثالث العربي للتقرير وفقاً  
 على المنطقة، في كافة، التعليم مستويات في البنين لىإ البنات نسبة أي الجنسين، بين المساواة دليل ارتفع
 في األعضاء البلدان كافة ففي.   الجدول من يتبين كما البلدان، بين وفيما الواضح التفاوت من الرغم

 الثانوي للتعليم  وعن االبتدائي، للتعليم  عن الدليل ھذا قيمة تزيد واليمن، العراق باستثناء اإلسكوا،
 لةمشكِّ ذلك، من أكثر الجنسين بين المساواة دليل قيم تزيد العالي التعليم مستوى وعلى.  البلدان من ديدالع في

 مجال في الجنسين بين الفوارق فجوة سد أن غير.  خاص بشكل الخليجي التعاون مجلس دول يميز نمطاً
.  األخرى ھي ھامة المرأة وتمكين اةبالمساو المتعلقة األخرى والعمليات فالمبادئ فراغ، في يوجد ال التعليم
 معالجة دون التعليم في الجنسين بين الفوارق سد للسكان، المتحدة األمم صندوق في التنمية خبراء أشار وكما
  . )65(الثالث الھدف تحقيق على يساعد ال المنطقة في األخرى االجتماعي النوع مسائل

  
 الفتيات، من ومعظمھم المدرسة، سن في األطفال من ماليين ھناك أن البال عن يغيب أالّ ينبغي كما  

 أو المدرسة إلى الذھاب على القدرة عدم إلى تؤدي التي األسباب وتتفاوت.  المدرسة إلى الذھاب يمكنھم ال
 االجتماعية والممارسات بالمعايير أو المدارس نظام في بخلل تتعلق قد أنھا إالّ التدريب، أو التعليم مواصلة
 النساء على متناسب غير بشكل بالغة آثاراً تترك التي والمالية االقتصادية بالسياسات أو المجحفة والثقافية
 بشأن صعبة قرارات باتخاذ الوالدان يبدأ عندما التحي�ز إلى الفقر يؤدي سالفاً، أشرنا وكما.  والفتيات
 وإبقاء المدرسة إلى البنين رسالإ الوالدان يفضل فعموماً،.  المدرسة إلى األطفال إلرسال الموارد تخصيص
  . العائلة في والمسنين بإخوتھن لالعتناء المنزل في البنات

  
 لدى البطالة معدل يفوق لديھن البطالة معدل فإن عالياً، تعليماً حص�لن اللواتي للنساء بالنسبة وحتى  
 أو العمل متطلبات عم يتوافق ال تعليمھن أن على ذلك يدل وقد .  الجدول في واضح ھو كما الرجال،
 الحاجات لتلبية جيداً مصمم غير تعليمھن أن ببساطة أو الخاص، القطاع في وتحديداً السوق، احتياجات
 على سلبية مضاعفات إلى النھائية بالنتيجة ذلك يؤدي األسباب، عن النظر بغض ولكن.  للمرأة الوظيفية
 األعلى الدخل مستويات إلى الوصول في التأخير ذلك على الواضحة األمثلة ومن.  وتمكينھا المرأة حقوق
 حيازة أو األطفال إلنجاب المرأة خطط ذلك يؤخر كثيرة أحيان وفي.  العالي بالتعليم عادة ترتبط التي

 على وعالوة.  وخارجه المنزل داخل القرار اتخاذ عملية في التأثير على القدرة وي�فقدھا شخصية ممتلكات
 تعليم حيال التقليدية المواقف تعميق إلى المثقفات النساء لدى المرتفعة البطالة تمعدال تؤدي أن يمكن ذلك،

  .مفرغة حلقة إلى بسھولة ذلك يفضي أن ويمكن المرأة،
  

                                            
  .2ص  . السابق المرجع  )64(

)65(  UNFPA, 2008. 



  

  

  
  

  ،المتعلقة بالنوع االجتماعي مؤشرات الھدف الثالث من األھداف اإلنمائية لأللفية  -أ 6الجدول 
  اإلسكوا منطقة

  

  البلد

غلھا المقاعد التي تش
المرأة في البرلمان 

  الوطني
  )نسبة مئوية(

دليل المساواة بين 
الجنسين في 

االلتحاق بالتعليم 
  االبتدائي

دليل المساواة بين 
الجنسين في 

االلتحاق بالتعليم 
  الثانوي

دليل المساواة بين 
الجنسين في 

االلتحاق بالتعليم 
  العالي

نسبة النساء في 
الوظائف المدفوعة 
في القطاع غير 

  الزراعي
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التاريخ 
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2000  

التاريخ 
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التاريخ 
األقرب 
 إلى عام
2000  

التاريخ 
األقرب 
إلى عام 

2010  
  25.9  23.4  1.10  1.12  1.03  1.03  1.02  1.00  6.4  0  األردن

اإلمارات العربية 
  13.9  12.9  )أ(2.05  3.12  1.03  1.06  0.99  0.96  22.5  0  المتحدة
  9.8  12.4  2.46  1.76  1.04  1.08  )أ(0.98  1.01  2.5  0  البحرين

الجمھورية 
  16.1  16.1  ..  0.65  )أ(0.98  0.92  0.96  0.92  12.4  10.4  العربية السورية

  ..  20.1  ..  0.92  )أ(0.88  0.96  )أ(0.90  0.85  18.1  5.3  السودان

  21.3  .  0.59  0.54  0.66  0.61  0.83  0.82  25.5  6.4  العراق
  25.3  19.2  1.18  0.79  0.96  1.00  1.01  0.97  0  2.4  ع�مان

  17.0  13.5  1.22  0.92  1.06  1.06  1.00  1.00  )ب(5.7  5.7  فلسطين
  15.5  14.2  2.87  3.82  0.98  1.07  0.99  0.97  0  0  قطر

  39.3  34.7  2.32  2.40  1.02  1.03  0.98  1.02  3.1  0  الكويت
  83.3  72.5  )أ(1.24  1.05  )أ(1.11  1.08  0.97  0.95  4.7  2.3  لبنان
  18.1  19.0  ..  0.54  0.94  0.93  0.95  0.92  1.8  2.0  مصر

المملكة العربية 
  14.8  14  )أ(1.65  1.45  0.91  0.8  )أ(0.96  )أ(0.93  0  0  السعودية

  ..  7.0  )أ(0.42  0.28  0.49  0.42  )أ(0.80  0.63  0.3  0.7  اليمن

  .ي عن األھداف اإلنمائية لأللفيةشعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة والتقرير الوطن :البيانات مصادر

  .إلى أن البيانات غير متوفرة(..) تشير النقطتان  :مالحظة

  .قاعدة بيانات البنك الدولي :المصدر  )أ(  

وزارة شؤون المرأة،  :المصدر ). في المائة 12.8(في المجلس التشريعي الفلسطيني  اًعضو 132امرأة من أصل  17  )ب(  
  .مديرية التخطيط والسياسات

  
  
  
  
  
  
  



  

  

  
  

  ،وع االجتماعيالمتعلقة بالن مؤشرات الھدف الثالث من األھداف اإلنمائية لأللفية  -ب 6الجدول 
  اإلسكوا منطقة

  

  البلد

نسبة النساء بين 
المشرعين وكبار 
  المسؤولين والمديرين

البطالة لدى النساء 
ذوات التحصيل 
العلمي االبتدائي 
كنسبة مئوية إلى 

مجموع البطالة لدى 
  )أ(اإلناث

البطالة لدى الرجال 
ذوي التحصيل 
 العلمي االبتدائي

كنسبة مئوية إلى 
لدى  مجموع البطالة
  )أ(الذكور

البطالة لدى النساء 
ذوات التحصيل 

العلمي الثانوي كنسبة 
مئوية إلى مجموع 
  )أ(البطالة لدى اإلناث

البطالة لدى الرجال 
ذوي التحصيل 

كنسبة  العلمي الثانوي
مئوية إلى مجموع 
  )أ(البطالة لدى الذكور

التاريخ 
األقرب 
إلى عام 

2000  

التاريخ 
األقرب 
إلى عام 

2010  

تاريخ ال
األقرب 
إلى عام 

2000  

التاريخ 
األقرب 
إلى عام 

2010  

التاريخ 
األقرب 
إلى عام 

2000  

التاريخ 
األقرب 
إلى عام 

2010  

التاريخ 
األقرب 
إلى عام 

2000  

التاريخ 
األقرب 
إلى عام 

2010  

التاريخ 
األقرب 
إلى عام 

2000  

التاريخ 
األقرب 
إلى عام 

2010  
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  األردن

اإلمارات 
العربية 
  32.0  21.0  45.0  36.0  30.0  45.0  10.0  13.0  10  ..  المتحدة
  37  36  39  48  28  51  22  16  22  0  البحرين

الجمھورية 
العربية 
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  10  ..  السورية

  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  السودان

  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  العراق

  ..  22.0  ..  70.0  ..  53.0  ..  20.0  ..  9  ع�مان

  16.1  13.4  4.3  8.7  62.5  61.8  12.3  14.7  10  ..  فلسطين
  ..  26.0  ..  35.0  ..  28.0  ..  16.0  7  ..  قطر

  30.0  11.0  51.0  17.0  32.0  48.0  8.0  31.0  14  ..  الكويت
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  8  ..  لبنان

  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  11  ..  مصر
لمملكة ا

العربية 
  )ط(52.0  )ح(27.0  )ز(32.0  )و(50.0  )ھ(39.0  )د(52.0  )ج(4.0  )ب(7.0  8  ..  السعودية

  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4  اليمن

  . شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة والتقارير الوطنية عن األھداف اإلنمائية لأللفية: البيانات مصادر

  .ات غير متوفرةإلى أن البيان(..) تشير النقطتان  :مالحظة

  . قاعدة بيانات البنك الدولي: المصدر  )أ(  
  . وزارة االقتصاد والتخطيط: المملكة العربية السعودية: المصدر  ).2000التاريخ األقرب إلى عام ( 0.8  )ب(  
  . المصدر نفسه  ).2009التاريخ األقرب إلى عام ( 0.1  )ج(  
  .صدر نفسهالم  ).2000التاريخ األقرب إلى عام ( 4.0  )د(  
  .المصدر نفسه  ).2009التاريخ األقرب إلى عام ( 1.9  )ھ(  
  .المصدر نفسه  ).2000التاريخ األقرب إلى عام ( 13.0  )و(  
  المصدر نفسه ). 2009التاريخ األقرب إلى عام ( 8.1  )ز(  



  

  

  .المصدر نفسه ). 2000التاريخ األقرب إلى عام ( 5.3  )ح(  
  .المصدر نفسه ). 2009ام التاريخ األقرب إلى ع( 4.4  )ط(  

  
  ،المتعلقة بالنوع االجتماعي مؤشرات الھدف الثالث من األھداف اإلنمائية لأللفية  -ج 6الجدول 

  اإلسكوا منطقة
  

  البلد

البطالة لدى النساء ذوات 
 التحصيل العلمي العالي

كنسبة مئوية إلى مجموع 
  )أ(البطالة لدى اإلناث

البطالة لدى الرجال ذوي 
 العلمي العاليالتحصيل 

كنسبة مئوية إلى مجموع 
  )أ(الة لدى الذكورالبط

معدل الوفيات لدى الكبار 
 1000لكل (من النساء 
  (*)، )أ()امرأة

معدل الوفيات لدى الكبار 
 1000لكل (من الرجال 
  (*)، )أ()رجل

التاريخ 
األقرب إلى 

  2000عام 

التاريخ 
األقرب إلى 

  2010عام 

التاريخ 
األقرب إلى 

  2000عام 

التاريخ 
األقرب إلى 

  2010عام 

التاريخ 
األقرب إلى 

  2000عام 

التاريخ 
األقرب إلى 

  2010عام 

التاريخ 
األقرب إلى 

  2000عام 

التاريخ 
األقرب إلى 

  2010عام 
  162.3  191.0  111.5  140.5  ..  ..  ..  ..  األردن

اإلمارات العربية 
  77.2  89.1  64.2  67.9  14.0  15.0  40.0  49.0  المتحدة

  102.2  120.6  72.1  82.0  22.0  12.0  33.0  36.0  لبحرينا
الجمھورية 

  122.4  145.5  82.9  101.4  ..  ..  ..  ..  العربية السورية
  306.0  324.5  260.9  270.9  ..  ..  ..  ..  السودان
  226.1  151.4  106.6  92.6  ..  ..  ..  ..  العراق
  98.3  126.0  72.5  93.0  ..  4  ..  5  ع�مان

  127.7  150.0  91.5  111.1  12.1  11.1  81.5  74.1  فلسطين
  110.9  158.0  102.2  122.6  .  13.0  .  40.0  قطر

  85.2  95.1  51.9  57.7  5.0  2.0  14.0  4.0  الكويت
  152.0  168.9  100.1  116.3  ..  ..  ..  ..  لبنان
  163.1  183.4  107.1  127.5  ..  ..  ..  ..  مصر

المملكة العربية 
  139.1  159.3  89.2  110.4  )ھ(8.0  )د(8.0  )ج(65.0  )ب(43.0  السعودية

  251.2  289.7  202.4  243.2  ..  ..  ..  ..  اليمن

  .شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة والتقارير الوطنية عن األھداف اإلنمائية لأللفية :البيانات مصادر

  . إلى أن البيانات غير متوفرة(..) تشير النقطتان : مالحظة

حتمال الوفاة بين سن الخامسة عشرة وسن الستين، مع مراعاة معدالت الوفيات الحالية معدل الوفيات لدى الكبار ھو ا  (*)  
  . حسب العمر بين ھذه األعمار

  . قاعدة بيانات البنك الدولي :المصدر  )أ(  
  . وزارة االقتصاد والتخطيط: المملكة العربية السعودية: المصدر  ).2000التاريخ األقرب إلى عام ( 16.2  )ب(  
  . المصدر نفسه  ).2009التاريخ األقرب إلى عام ( 28.7  )ج(  
  .المصدر نفسه  ).2000التاريخ األقرب إلى عام ( 1.9  )د(  
  .المصدر نفسه  ).2009التاريخ األقرب إلى عام ( 4.4  )ھ(  

  
 العوائق لتخطي حثيثة جھوداً تبذل اإلسكوا منطقة في المدني المجتمع ومنظمات الحكومات تزال وال  
  .  كامل بشكل المرأة وتمكين الجنسين بين المساواة تحقيق دون تحول التي والثقافية والتشريعية ةالمؤسسي

 القطاع في النساء نسبة زالت وما النامية، البلدان في األدنى بين من المنطقة في المرأة نشاط معدل زال وال
 بين المستمر التفاوت زال وما . بلدانال معظم في المائة في  من أقل تبلغ إذ جداً، متواضعة الزراعي غير

 تواجھه التي النطاق الواسع التمييز جانب إلى المنطقة، في الزراعية غير القطاعات في والنساء الرجال



  

  

.  للجميع الالئق العمل أمام أيضاً بل فحسب الجنسين بين المساواة تحقيق أمام ليس كبيرة، عقبة يشكل النساء،
 أو المستوى دون الوظائف على القطاعات مختلف في النساء توزيع ونسب سائيةالن الوظائف معظم وتقتصر
 إذا وھكذا.  والتعليم الصحة قطاعي في األحيان من كثير في وتتركز النفوذ قليلة مؤسسات في أجراً األقل
 إلى لةبسھو باالنتقال للمرأة تسمح بيئة والمخططون السياسات صانعو يوفر أن ينبغي يحصل، أن للتقدم كان

  . الئقة مھن ومزاولة تقليدية غير وظائف
  

 ففي.  والتشريعي السياسي المجالين في المطلوب المستوى دون الجنسين بين المساواة زالت وما  
 والھيئات البرلمانات في المقاعد من ضئيلة نسباً المرأة تحتل جداً، قليلة باستثناءات المنطقة، أنحاء جميع

 الكوتا على نظاماھما يعتمد اللذين والعراق، السودان ھما الرئيسيان واالستثناءان . والتنفيذية التشريعية
 في المائة في و السودان في الوطني البرلمان مقاعد من المائة في  النساء وتحتل ،)الحصص(

  . )66(العراق
  

 تراعي يةوإقليم وطنية واستراتيجيات سياسات وتنفيذ لوضع وتنسيقھا الجھود تضافر من بد وال  
 التعليمية الفرص من الكاملة االستفادة على وتشجيعھا المرأة لتمكين الجنسين بين والمساواة المرأة حقوق

 ذلك ويتطلب.  بحياتھا تتعلق استراتيجية قرارات واتخاذ العامة الحياة في مشاركتھا وتعزيز واالقتصادية،
 الوطني الصعيدين على التجارب وأفضل العالمية ططالخ عن المقتبسة والمبادرات التدابير من مجموعة اتخاذ

  . اإلسكوا بمنطقة الخاصة االحتياجات لتناسب بعناية مصممة واإلقليمي،
  

 يتطلب الثالث، الھدف تحقيق أن لكك والمجتمع والمخططون السياسات صانعو يدرك أن يجب أوالً،  
 يكفي ال ذلك، فلتحقيق.  المرأة لتمكين ذاته بحد كاف� غير ذلك لكن التعليم، في الجنسين بين المساواة بوضوح

 على قادرة تكون أن أيضاً ينبغي بل والفرص، الموارد على الحصول على متساوية قدرة للمرأة تتوفر أن
  .  وبلدھا ومجتمعھا وبعائلتھا بھا المتعلقة االستراتيجية والخيارات القرارات اتخاذ

  
 التنمية لتقرير فوفقاً.  اإلكراه أو العنف من الخوف عن اًبعيد مانبأ تعيش أن المرأة على ينبغي ثانياً،  
.  وخارجية داخلية عوامل نتيجة المنطقة في المرأة ضد العنف حاالت تنتشر ،)67( لعام العربية اإلنسانية
 راه،باإلك القاصرات زواج حاالت وتزايد والنساء، بالفتيات واإلتجار ،"الشرف جرائم" يدعى ما ھذه وتشمل
 حاالت وفي.  المنزلي والعنف الجنسي والتحرش واالغتصاب الجنسي لالعتداء والنساء الفتيات وتعرض
  . سوءاً الوضع يزداد النزاعات،

  
 سائر في المرأة وتمكين الجنسين بين بالمساواة المتعلقة والمؤشرات الغايات إدراج من بد ال ثالثاً،  
 الفردية المؤشرات كافة تصنيف ينبغي ذلك، ولتحقيق.  الوطنية البرامج مختلف وفي لأللفية اإلنمائية األھداف
 مع األخرى، واالقتصادية االجتماعية والمتغيرات المدن، في أو الريف في السكن وموقع الجنس، بحسب
 . داخلياً والمشردات والنزاعات األزمات حاالت في والنساء والمراھقات الفقيرات النساء على التركيز زيادة
 على واإلناث الذكور حصول وإمكان األراضي بملكية المتعلقة والمؤشرات البيانات ونشر جمع ينبغي كما

  .المرأة ضد المنزلي والعنف االئتمان
  

                                            
)66(  United Nations, 2010. 

)67(  UNDP, 2009. 



  

  

 من الثالث الھدف لتحقيق الحقوق على القائمة اإلنمائية االستراتيجيات ودعم إطالق أجل من رابعاً،  
 البيانات لجمع القائمة األنظمة في الجنسين بين للمساواة المراعية نياتالميزا إدراج ينبغي األلفية، أھداف

  . وتقييمھا ورصدھا
  :لأللفية اإلنمائية األھداف من الرابع للھدف االجتماعي النوع منظور من تحليل  - 

  األطفال وفيات تقليل   
  

 منطقة في الخامسة سن دون واألطفال الرضع وفيات من الحد في ھام تقدم ُأحرز ، عام منذ  
 االقتصادية األزمات وأثر  لأللفية اإلنمائية األھداف بشأن الثالث العربي للتقرير فوفقاً.  اإلسكوا
 وفاة حالة  من الخامسة سن دون األطفال وفيات تخفيض في تقدماً العربية المنطقة أحرزت ،)68(العالمية
 وھو ، عام في حية والدة   لكل وفاة حالة  إلى  عام في حية والدة   لكل

  تحقيق يمكن مشابه، بمعدل التقدم استمرار افتراض وعلى.  عاماً  في المائة في  بنسبة انخفاض
 اإلنمائية األھداف لتحقيق المحددة الزمنية الفترة وھو ، عام في حية والدة   لكل وفاة حالة
 من الرابع الھدف لتحقيق العربية المنطقة في المنشود المعدل بكثير يفوق عدلالم ھذا أن غير.  لأللفية

 استثنائي تقدم يحرز لم وما ، لعام حية والدة   لكل وفاة حالة  وھو لأللفية، اإلنمائية األھداف
  .  الھدف ھذا المنطقة تحقق أن جداً المستبعد من فإن ، عام وحتى اآلن من الفترة في
  

 في ، الجدول يبين وكما  .البلدان وبين المناطق بين المعدالت في كبيرة تباينات ھناك ذلك ومع  
 سن دون واألطفال الرضع وفيات معدل في ملحوظاً انخفاضاً جميعھا اإلسكوا منطقة بلدان شھدت حين

 تحقيق إلى يلھاسب في ماضية الخليجي التعاون مجلس دول أن حين وفي ،و  عامي بين الخامسة
 فإن ، عام بحلول الثلثين بمعدل الخامسة سن دون األطفال وفيات من الحد وھو عالمياً المنشود المعدل
 كبيرة إضافية جھوداً وتتطلب الصحيح المسار على اآلن حتى ليست واليمن والعراق السودان مثل من بلداناً
  .معدالتال ھذه في التخفيضات من مزيد تحقيق أرادت ما إذا
  

  ،المتعلقة بالنوع االجتماعي ع من األھداف اإلنمائية لأللفيةمؤشرات الھدف الراب  -أ 7الجدول 
  اإلسكوا منطقة

  

  البلد

معدل وفيات 
األطفال دون سن 

  معدل وفيات الرضع  الخامسة

نسبة الرضع 
المحصنين ضد 

  )في المائة(الحصبة 

معدل وفيات األطفال 
 1 000لكل (اإلناث 
  (*)، )أ()رھا سنةطفلة عم

معدل وفيات 
األطفال الذكور 

طفل  1 000لكل (
  (*)، )أ()عمره سنة

التاريخ 
األقرب 
إلى عام 

2000  

التاريخ 
األقرب 
إلى عام 

2010  

التاريخ 
األقرب 
إلى عام 

2000  

التاريخ 
األقرب 
إلى عام 

2010  

التاريخ 
األقرب 
إلى عام 

2000  

التاريخ 
األقرب 
إلى عام 

2010  

التاريخ 
قرب األ

إلى عام 
2000  

التاريخ 
األقرب 
إلى عام 

2010  

التاريخ 
األقرب 
إلى عام 

2000  

التاريخ 
األقرب 
إلى عام 

2010  
  2  4  3  7  95  94  21  25  24  30  األردن

اإلمارات 
العربية 
  ..  ..  ..  ..  92  94  7  9  8  10  المتحدة
  ..  ..  ..  ..  99  98  )ھ(9  )د(10  )ج(10  )ب(12  البحرين

                                            
)68(  United Nations, 2010. 



  

  

الجمھورية 
ة العربي

  5  .  3  .  98  96  15  19  17  22  السورية
  38  62  30  63  79  58  69  73  109  115  السودان
  6  ..  7  ..  69  87  36  38  44  48  العراق



  

  

  )تابع(أ  7الجدول 
  

  البلد

معدل وفيات 
األطفال دون سن 

  معدل وفيات الرضع  الخامسة

نسبة الرضع 
المحصنين ضد 

  )في المائة(الحصبة 

معدل وفيات األطفال 
 1 000لكل (اث اإلن

  (*)، )أ()طفلة عمرھا سنة

معدل وفيات 
األطفال الذكور 

طفل  1 000لكل (
  (*)، )أ()عمره سنة

التاريخ 
األقرب 
إلى عام 

2000  

التاريخ 
األقرب 
إلى عام 

2010  

التاريخ 
األقرب 
إلى عام 

2000  

التاريخ 
األقرب 
إلى عام 

2010  

التاريخ 
األقرب 
إلى عام 

2000  

التاريخ 
األقرب 

ى عام إل
2010  

التاريخ 
األقرب 
إلى عام 

2000  

التاريخ 
األقرب 
إلى عام 

2010  

التاريخ 
األقرب 
إلى عام 

2000  

التاريخ 
األقرب 
إلى عام 

2010  
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  .شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة والتقارير الوطنية عن األھداف اإلنمائية لأللفية: مصادر البيانات

  . إلى أن البيانات غير متوفرة(..) تشير النقطتان : مالحظة

   .وليقاعدة بيانات البنك الد: المصدر  )أ(  
  . 2009- 2001وزارة الصحة، إحصاءات صحية  البحرين، :المصدر . 2001في عام  76.3  )ب(  
  . السابق المصدر . 2009في عام  77.3  )ج(  
  . المصدر السابق  .2001في عام  72.1  )د(  
  .المصدر السابق  .2009في عام  73.1  )ھ(  

  
 سن دون األطفال وفيات من نسبة أعلى صلتح النامية، المناطق سائر في كما العربية المنطقة في  
 األھداف من الرابع الھدف تحقيق يتوقف لذلك،.  )المائة في ( الحياة من األولى السنة في الخامسة
ـ األشھر في الوفيات معدل انخفاض سرعة على لأللفية اإلنمائية  على التركيز مع الحياة، من األولى  ال

ـ ماأليا أي( الوالدة بعد ما فترة  أسباب من عدد لمكافحة استثنائية تدابير اتخاذ يتطلب وھذا ). األولى  ال
 الصحية والتعقيدات واإلسھال الوالدة عند المنخفض والوزن المعدية األمراض ومنھا شيوعاً، األكثر الوفاة

 الخدمات على الحصول صحته وتحسين الحياة قيد على الطفل بقاء أھداف تتطلب.  األمھات بصحة المتعلقة
 الخدمات من االستفادة تشجيع الحكومات على يتعين ولذا.  جيدة نوعية من ورعاية األساسية االجتماعية
 رعاية وتحسين التكميلية، والتغذية الطبيعية الرضاعة ذلك في بما الجيدة، الرعاية وممارسات الصحية
 الرضع وفيات على شديد تأثير له ألن ضرورية، التغذية سوء مكافحة أن كما.  النظافة وتحسين األمھات،
 والحفاظ التحصين معدالت تحسين إلى أيضا حاجة وھناك.  مباشرة غير أو مباشرة بصورة سواء واألطفال،

 البلدان في سيما وال الصحي، والصرف للشرب الصالحة المياه على األسر تحصل أن وضمان مرتفعة، عليھا
  .نزاع حاالت في التي وتلك نموا األقل

  
 األمراض ضد الشامل التحصين حمالت تأمين من غنى ال الرض�ع وفيات معدل انخفاض ولتسريع  

 في بلداً  أصل من بلدان عشرة تمكنت ، الجدول يبين وكما.  الحصبة وخاصة الرض�ع تصيب التي



  

  

 بلغت حيث نواليم ولبنان السودان عدا ما الحصبة، ضد المائة في  تفوق تغطية تأمين من اإلسكوا منطقة
  ). المائة في  تبلغ جداً، ضئيلة النسبة لبنان في(  بكثير أقل التغطية

) التكميلية األطعمة مع بالتضافر( الطبيعية والرضاعة اإلسھال ومكافحة للرضع الشامل التحصين  
 المولود ةحيا لتحسين كلفة وأقلھا فعاليةً التدابير أكثر بين من ھي والمنقولة المعدية األمراض ومكافحة
 والديمغرافية واالقتصادية االجتماعية بالخصائص جداً تتأثر ووفياتھم الرضع صحة أن إال.  وحمايتھا
 إلبقاء يتخذانھا التي واإلجراءات والوفاة، للمرض األطفال تعرض مخاطر إلشارات تفھمھما وبمدى للوالدين
  . جيدة وبصحة الحياة قيد على الرض�ع

  
 قائمة حلول باستخدام الوالدة حديثي وفيات من المائة في  تفادي يمكن نهأ األبحاث أظھرت وقد  

 على والطلب العرض بين ما بعناية والمطابقة المتكامل التدخل من بد وال . )69(المحلي والمجتمع المنزل على
 ويمكن.  جتمعوالم العائلة في السائدة والتقاليد والمعتقدات الممارسات أساساً تحدده الذي الصحية الرعاية
 لحديثي األساسية والرعاية الوالدة؛ لحديثي العائلة رعاية: ھي مجموعات خمس إلى كھذا متكامل نھج تقسيم

.  الطارئة والرعاية الوالدة؛ عند المنخفض الوزن ذوي األطفال ورعاية الوالدة؛ لحديثي واإلنعاش الوالدة؛
 المتواصلة، الصحية الرعاية سلسلة في ثغرات ھناك تكون نأ ينبغي ال فعاالً، المتكامل النھج ھذا يكون ولكي
 بتوفير وتستمر مھرة صحيين  أخصائيين إشراف تحت التوليد ثم الوالدة قبل ما الخدمات بتقديم تبدأ التي

  . الطفل حياة من األول الشھر طوال والدعم المتابعة
  

 ھناك أن متزايدة أبحاث وتبين.  حياةال قيد على الطفل بقاء معدالت تحسين في جداً مھم األم ودور  
 ارتفاع يرتبط كما . )70(األطفال وفيات معدالت وانخفاض األمھات دراسة سنوات عدد بين واضحة عالقة
 عن الناجمة واالجتماعية والنفسية الصحية للمنافع المحدود والفھم المحدودة بالمعرفة النساء لدى األمية معدل

 ترتبط أن أيضاً يمكن القمعية والممارسات القوانين بسبب تنشأ التي التكاليةا أن كما.  الطبيعية الرضاعة
 ومعرفتھا المنزل خارج المرأة حركة على المفروضة الثقافية القيود فإن كذلك.  األطفال وفيات بمعدالت
 تسمح التي االقتصادية الموارد غياب أو المريض طفلھا لمعالجة تقصدھا أن يجب التي باألمكنة المحدودة
 بقاء على مباشرة تؤثر رئيسية عوامل كلھا ھي التجھيز كامل طبي مركز في المرضى األطفال بمعالجة
  . الحياة قيد على واألطفال الرضع

  
 األمھات إلى خصوصاً موج�ھة واألطفال الرض�ع وفيات من الحد إلى الرامية الجھود تكون أن ويجب  

 تنظيم خدمات على الحصول يستطعن ال من للخطر لمعرضاتا النساء أكثر بين ومن.  للخطر المعرضات
 يعانين اللواتي واألمھات.  الحمل منع وسائل استعمال بمنافع أزواجھن إقناع في يفشلن من أو األسرة
 أو الفاصلة الجدران خلف االحتجاز أو االحتالل ظل في العيش أو التشريد أو التھميش أو االجتماعي اإلقصاء

 أطفال أن كما.  المبكرة للوفاة عرضة أكثر وأطفالھن الصحة لسوء تعرضاً أكثر جئينالال مخيمات في
 من فسحاً يتركن ال اللواتي أو األطفال، من العديد ينجبن اللواتي أو مبكر، وقت في ينجبن اللواتي األمھات
  . والوفاة بالمرض اإلصابة لخطر تعرضاً أكثر الوالدات، بين الوقت

  
 المستوى على متزايد لقلق مدعاة أصبحت التي ،"النساء عدد في النقص" مسألة ھي مھأ مسألة وھناك  
 الوالدين تعطي التي الطبية، التكنولوجيا في الحديثة التطورات ساھمت الثقافات، بعض ففي.  العالمي

                                            
)69(  Jamison T. and  Dean et al. (eds.), 2006, p. 94. 

)70(  Farah and Maas, 2006. 



  

  

 انتشرت دوق . للبنين العائالت وتفضيل الفتيات ضد التمييز في الطفل جنس الختيار أكبر مجاالً المحتملين
 وتشمل . )71(مصر في لوحظت كما آسيا شرق جنوب أنحاء بعض في واسع نطاق على المشكلة ھذه

 اإلناث والدات عدد وانخفاض البلدان من عدد في اإلناث األطفال وفيات معدل ارتفاع المحتملة التفسيرات
 ويشير.  اإلناث ألجنة ئياالنتقا اإلجھاض أو الزرع عمليات قبل أطفالھن لجنس الوالدين اختيار نتيجة
 الصحية الخدمات كانت لو المتوقعة النسب مع بالمقارنةً واإلناث، للذكور الفعلية للنسب الديمغرافي التحليل
 إلى مليون  بين ما يتراوح العالم أنحاء في اإلناث عدد في النقص أن إلى والبنات، للبنين بالتساوي مقدمة
 البيانات وتصنيف تجميع عن المسؤولة الوطنية اإلدارات تستمر أن يةاألھم بالغ من ولذا.  مليون 
 ضد التمييز على دالئل ألية ورصدھا وتحليلھا الجنس أساس على البيانات تصنيف في بالصحة المتعلقة
 أن يمكن للقضايا، نوعي تشخيص مع تترافق عندما وخاصة المفصلة، التحاليل أن كما.  األطفال من اإلناث
  .المشكلة من للحد الحاجة تستدعي كما ضوابط وفرض إجراءات التخاذ للحكومات مبكر إنذار ثابةبم تكون

  
  :لأللفية اإلنمائية األھداف من الخامس للھدف االجتماعي النوع منظور من تحليل  - 

  األمھات صحة تحسين  
  

 حول دقيقة بيانات جمع جداً الصعب من نمواً، األقل المناطق سائر في كما اإلسكوا، لمنطقة بالنسبة  
 من كثير ففي.  وتفاوتھا الوفيات ھذه مستويات حول بحوث على العثور األصعب ومن األمھات، وفيات
 أن يمكن األسر مسوح أن ومع.  الوفاة سبب عن طبية وثيقة تصدر وال بالكامل الوفيات تُسج�ل ال البلدان،
 كاف� بشكل كبير عينة حجم توفر إلى األحيان من كثير في تقاراالف أن إالّ شبيھة، لبيانات بديالً مصدراً تكون
  . األمھات وفيات وجھات لتتبع المسوح بيانات استخدام من يحد

  
 حالة ـ ب األمھات وفيات عدد قدر ،)72()) (اليونيسيف( للطفولة المتحدة األمم لمنظمة وفقاً  

 كان عندما ، عام عن منخفضاً ، عام في كلھا العربية المنطقة في حية والدة   لكل
 وصندوق واليونيسيف العالمية الصحة منظمة بدأت الوقت، ذلك ومنذ.  حية والدة   لكل حالة 
 المناطق مختلف في بالبلدان المحددة األمھات وفيات بيانات بمراجعة الدولي والبنك للسكان المتحدة األمم

.  الرسمية األمھات وفيات معدالت من أعلى جميعھا النامية للبلدان بالنسبة لتقديراتا ھذه وجاءت.  الجغرافية
 في حالة   المنظمات راجعتھا التي للتقديرات وفقاً ، عام في األمھات وفيات مجموع وبلغ
ـ بمعدل مقارنة العالم أنحاء جميع  ياتوف معدل بلغ نفسه العام وفي . )73( عام في   ب

 البلدان مع الصارخة بالمقارنة حية، والدة   لكل حالة  مجتمعة النامية البلدان في األمھات
 لوفيات معدل أعلى وس�ج�َل.  حية والدة   لكل حاالت  فيھا الوفيات معدل بلغ التي المتقدمة
 جنوب في  يليه حية، دةوال   لكل حالة  بلغ حيث الصحراء، جنوب فريقياأ في األمھات
 الالتينية أمريكا في و فريقيا،أ شمال في و آسيا، شرق جنوب في و أوقيانا، في و آسيا،

  .آسيا شرق في و الكاريبي، البحر ومنطقة
  

 ھناك أن على دليل ال النامية، المناطق معظم في كما اإلسكوا، ومنطقة العربية للمنطقة وبالنسبة  
  بنسبة األمھات وفيات معدل من الحد وھو لأللفية اإلنمائية األھداف من الخامس الھدف تحقيق إلى اًاتجاھ

                                            
)71(  Fathallah, 2008. 

)72(  UNICEF, 2005. 

)73(  WHO, UNICEF, UNFPA and World Bank, 2007. 



  

  

 انخفاض عدم على التدليل في البديلة المؤشرات من مجموعة وساھمت.  و  عامي بين المائة في
 تحت تجرى التي الداتالو نسبة ھي المؤشرات وھذه جيد، بشكل متسقة بوتيرة األمھات وفيات معدالت
 المراھقات، لدى الوالدات ومعدل الحمل، منع لوسائل الحالي واالستعمال مھرة، صحيين  أخصائيين إشراف

 وغيرھا، المؤشرات ھذه إلى واستناداً ).  الجدول انظر(األسرة تنظيم مجال في الملباة غير والحاجات
 في تحقيقه يمكن ال المنشود المعدل ھذا أن إلى  لأللفية التنموية األھداف حول العربي التقرير خلص
 الھدف لتحقيق المناسب الوقت في القاتم المشھد ھذا ولتغيير.   عام بحلول العربية البلدان معظم

 البلدان وخاصة جبارة، جھود� بذل اإلسكوا في األعضاء البلدان على يتعين ه،ل المحدد الموعد في المنشود
 األمھات تنور وعدم األمية، معدل ارتفاع من تعاني ال زالت المنطقة أنحاء في بلدان عدة أن كذل نمواً، األقل

 التغذية على الحصول على القدرة وعدم بالصحة، المتعلقة بالسلوكيات يتعلق فيما اآلخرين الرعاية ومقدمي
  . )74(الطارئة التالحا في التوليد رعاية فيھا بما األمومة، خدمات وقلة البيئية، الصحة ومرافق

  
  الخامس من األھداف اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالنوع االجتماعي،مؤشرات الھدف   -أ 8الجدول 

  اإلسكوا منطقة
  

  البلد

 التي الوالدات نسبة
 إشراف تحت تجرى

 صحيين  أخصائيين
  مھرة

  )نسبة مئوية(

االستخدام الحالي 
لوسائل منع الحمل 
لدى المتزوجات من 

 49-15مرية الفئة الع
  سنة، أية وسيلة

  )نسبة مئوية(

 لدى الوالدات معدل
الوالدات ( المراھقات

امرأة من  1 000لكل 
  الفئة العمرية

  )أ()سنة 19–15

 على الحصول
 قبل الصحية الرعاية
 واحدة  زيارة( الوالدة

  )األقل على
  )نسبة مئوية(

 على الحصول
 قبل الصحية الرعاية
 زيارات 4( الوالدة
  )لاألق على

  )نسبة مئوية(
التاريخ 
األقرب 
إلى عام 

2000  

التاريخ 
األقرب 
إلى عام 

2010  

التاريخ 
األقرب 
إلى عام 

2000  

التاريخ 
األقرب 
إلى عام 

2010  

التاريخ 
األقرب 
إلى عام 

2000  

التاريخ 
األقرب 
إلى عام 

2010  

التاريخ 
األقرب 
إلى عام 

2000  

التاريخ 
األقرب 
إلى عام 

2010  

التاريخ 
 األقرب

إلى عام 
2000  

التاريخ 
األقرب 
إلى عام 

2010  
  94.1  90.9  98.8  95.6  24.33  33.18  57.1  52.6  99  96.7  األردن

اإلمارات 
العربية 
  ..  ..  ..  96.8  15.77  28.47  ..  27.5  .  99.2  المتحدة
  ..  ..  ..  97.1  16.57  19.92  ..  )ھ(61.8  )د(99.4  )ج(99.6  البحرين

الجمھورية 
العربية 
  ..  )ب(51  84  71.2  59.49  68.54  58.3  45.8  93  86.5  السورية
  ..  )ب(75  63.7  60  55.78  77.33  7.6  7  49.2  87  السودان
  ..  )ب(78  83.9  76.7  84.00  62.09  49.8  43.5  88.5  72.1  العراق
  83.3  ..  ..  99.6  10.39  29.68  ..  23.7  98.1  94.7  ع�مان

  ..  ..  98.8  95.6  77.19  100.38  50.2  51.4  98.9  97.4  فلسطين
  ..  )ب(58  ..  )ب(62  15.81  21.53  ..  43.2  99.98  99.96  قطر

  ..  ..  ..  95  13.12  17.68  ..  52  100  100  الكويت
  ..  )ب(87  95.6  93.9  16.05  25.92  58  62.7  98  96  لبنان
  65.1  )ب(41  73.8  52.9  38.37  50.91  60.3  56.1  78.9  60.9  مصر

المملكة العربية 
  ..  ..  ..  90  25.81  36.13  23.8  19.5  97  91  السعودية

  ..  11.4  47  34.3  66.99  91.29  27.7  20.8  )و(35.7  21.6  اليمن

  .شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة والتقارير الوطنية عن األھداف اإلنمائية لأللفية :البيانات مصادر

                                            
)74(  United Nations, 2010. 



  

  

  .ن البيانات غير متوفرةإلى أ(..) تشير النقطتان : مالحظة

  .قاعدة بيانات البنك الدولي: المصدر  )أ(  
  . 2007يوليو /تموز –قاعدة بيانات المؤشرات األساسية للصحة منظمة الصحة العالمية،   )ب(  
  . وزارة الصحة، البحرين 2009- 2001إحصاءات صحية : المصدر  .2000في عام  98  )ج(  
  . السابق المصدر . 2009في عام  99.5  )د(  
  . 2000المسح العنقودي متعدد المؤشرات، البحرين  :المصدر  .عمرية غير محددةفي المائة، الفئة ال 53.8  )ھ(  
  . اليمن، اللجنة الوطنية للمرأة :المصدر.  في المائة 36  )و(  

  الخامس من األھداف اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالنوع االجتماعي،مؤشرات الھدف   -ب 8الجدول 
  اإلسكوا منطقة

  

  البلد

باة الحاجة غير المل
في مجال تنظيم 

  األسرة
  )نسبة مئوية(

الحالي ستخدام اال
 وسائل منع الحملل

الحديثة لدى 
المتزوجات من الفئة 

سنة  49-15العمرية 
  )نسبة مئوية(

 معدل الوالدات
الوالدات (اإلجمالي 

  (*))لكل امرأة

األمھات المراھقات 
النساء من الفئة (

سنة  19-15العمرية 
الذين لديھن أطفال أو 

  (*))وامل حالياًح
  )نسبة مئوية(

عدد أسابيع إجازة 
  (*)األمومة

التاريخ 
األقرب 
إلى عام 

2000  

التاريخ 
األقرب 
إلى عام 

2010  

التاريخ 
األقرب 
إلى عام 

2000  

التاريخ 
األقرب 
إلى عام 

2010  

التاريخ 
األقرب 
إلى عام 

2000  

التاريخ 
األقرب 
إلى عام 

2010  

التاريخ 
األقرب 
إلى عام 

2000  

لتاريخ ا
األقرب 
إلى عام 

2010  

التاريخ 
األقرب 
إلى عام 

2000  

التاريخ 
األقرب 
إلى عام 

2010  
  10  6  4.1  5.7  3  4  40.5  37.7  11.9  14.2  األردن

اإلمارات العربية 
  12  6  ..  ..  2  3  ..  23.6  ..  ..  المتحدة
  6  6  40  47  2  3  ..  30.6  ..  ..  البحرين

الجمھورية العربية 
  7  11  ..  51  3  4  42.6  35.1  ..  30.6  السورية
  8  8  ..  10.9  4  5  5.7  5.4  5.7  26  السودان
  9  9  ..  54  4  5  32.9  25.4  .  .  العراق
  ..  .  ..  .  3  4  .  18.2  .  .  ع�مان

  ..  .  ..  49  5.036  5.84  38.9  36.7  .  .  فلسطين
  7  9  ..  .  2  3  .  32.3  .  .  قطر

  10  10  ..  .  2  2  .  39.3  .  .  الكويت
  7  6  ..  .  2  2  34  40.4  .  .  لبنان
  13  7  9.4  8.5  3  3  57.6  53.9  10.3  11.2  مصر

المملكة العربية 
  10  10  ..  ..  3  4  ..  28.5  ..  ..  السعودية

  9  9  15.5  14.1  5  6  )أ(19.2  9.8  ..  38.6  اليمن

  . شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة والتقارير الوطنية عن األھداف اإلنمائية لأللفية :البيانات مصادر

  .إلى أن البيانات غير متوفرة(..) تشير النقطتان : مالحظة

  .اليمن، اللجنة الوطنية للمرأة: المصدر  .في المائة 19  )أ(  

  .قاعدة بيانات البنك الدولي: المصدر  (*)  

  
  الخامس من األھداف اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالنوع االجتماعي،مؤشرات الھدف   -ج 8الجدول 

  اإلسكوا منطقة
  

  )ال: نعم، صفر: 1(قوانين اإلجھاض حسب األحوال التي يسمح فيھا باإلجھاض   البلد



  

  

اعتالل 
  الجنين

بناء على 
  الطلب

االغتصاب أو 
 سفاح المحارم

للحفاظ على 
  الصحة العقلية

للحفاظ على 
 الصحة الجسدية

إلنقاذ حياة 
  المرأة

  1  1  1  0  0  1  األردن
  1  0  0  0  0  0  اإلمارات العربية المتحدة

  1  1  1  1  1  1  البحرين
  1  0  0  0  0  0  الجمھورية العربية السورية

  1  0  0  1  0  0  السودان



  

  

  )تابع( ج 8الجدول 
  

  البلد

  )ال: نعم، صفر: 1(قوانين اإلجھاض حسب األحوال التي يسمح فيھا باإلجھاض 
اعتالل 
  الجنين

بناء على 
  الطلب

االغتصاب أو 
 سفاح المحارم

للحفاظ على 
  عقليةالصحة ال

للحفاظ على 
 الصحة الجسدية

إلنقاذ حياة 
  المرأة

  1  0  0  0  0  0  العراق
  1  0  0  0  0  0  ع�مان

  .  .  .  .  .  .  فلسطين
  1  1  1  0  0  1  قطر

  1  1  1  0  0  1  الكويت
  1  0  0  0  0  0  لبنان
  1  0  0  0  0  0  مصر

  1  1  1  0  0  0  المملكة العربية السعودية
  1  0  0  0  0  0  اليمن

  . 2007سياسات اإلجھاض في العالم، : السكان في األمم المتحدة شؤون شعبة واالجتماعية االقتصادية الشؤون ن إدارةمقتبس م  :المصدر

  .إلى أن البيانات غير متوفرة(..) تشير النقطتان : مالحظة
  

 ضد والتمييز المرأة؛ وتھميش الفقر؛: منھا ھيكلية بعوامل األمھات ووفيات مرض معدالت تتأثر  
 األزمات وعواقب الحوكمة؛ على المفروضة والقيود والمراھقات؛ للفتيات االجتماعي واإلقصاء المرأة؛

   البلدان في السياسي االستقرار وعدم والنزاعات والحروب المناخ؛ وتغير العالمية؛ والمالية االقتصادية
  . بينھا وما

  
 سيما وال المراھقة، سن في شبابال ويفتقر.  خاصاً اھتماماً للمراھقات االجتماعية البيئة تتطلب  
 الجنسية الصحة العتالل تعرضاً أكثر بالتالي فھم المنطقة، في الئقة صحية وخدمات معلومات إلى اإلناث،

  العمرية الفئة في المراھقات أن المناطق من وغيرھا المنطقة في األدلة تُظھر الواقع، وفي.  واإلنجابية
 وأن الضعف، بمقدار الحوامل من غيرھن من والوالدة الحمل أثناء اةالوف لخطر عرضة أكثر سنة  إلى

 مما أضعاف بخمسة أعلى بمعدل الوالدة أثناء الوفاة لخطر يتعرضن عشرة الخامسة سن دون المراھقات
 يرتفع العربية المنطقة في األول الزواج سن أن ومع . )75(عمرھن من العشرينات في النساء له تتعرض
 ومثيرة مرتفعة لإلنجاب آمنة غير أنھا على صنفت التي العمرية الفئة في المتزوجات نسبة لتزا ما عموماً،
 جھود ببذل المحلية والمجتمعات الحكومات تقوم أن بمكان األھمية ومن.  المنطقة في بلدان عدة في للقلق
 مبكرة سن في والحمل الصحية واألمية المراھقة حياة أسلوب إلى تعزى التي األمھات وفيات لتجنب متسقة
  .جداً

  
 بأساليب المعرفة إلى المنطقة في األعمار كافة من النساء من معقول غير حد إلى كبيرة نسبة وتفتقر  
 وحريتھن معدومة، أو محدودة يخترنھا التي الحمل منع وسائل على حصولھن فرص أن كما الخصوبة، تنظيم
 نتيجة الطرق بشتى ويعانين بشدة، مقيدة الصحية لخدماتوا المعلومات على للحصول المنزل خارج التنقل في
 العربي التقرير وجه وقد.  والمجتمع المنزل من كل في باإلنجاب المتعلقة القرارات اتخاذ في مشاركتھن عدم
   التقليدية الثقافية والممارسات األعراف أن إلى أخرى مرة االنتباه  لأللفية التنموية األھداف بشأن

                                            
)75(  WHO, 2007. 



  

  

 التي الممارسات من واسعة طائفة عن تتغاضى التي السلوكية واألنماط المعايير من مجموعة تُملي زالت ما
 على كل يعمالن اللذان لإلناث، التناسلية األعضاء وتشويه المرأة ضد العنف بينھا ومن الجنسين، بين تميز
  . والنساء الفتيات بحقوق اإلجحاف على بينھما، فيما وبالتضافر ةحد
  

 في نمت أمثل، بشكل تثيرھا التي التحديات مع وللتعامل االعتبارات ھذه مثل فھم ألھمية راًتقدي  
 وفيات مستويات في والتغيرات المرأة تمكين بين الترابط في تبحث اجتماعية بحوث األخيرة السنوات
 الدخل ونمو ةالعام الصحة بتدابير المرتبطة العوامل على مباشر أثر وھناك.  بينھا والفوارق األمھات
ـ حديثة دراسة توصلت وقد.  )76(المرأة لتوظيف  الخالصات إلى عربياً، بلداً  تشمل نامياً، بلداً  ل
  .البلدان بين األمھات وفيات معدالت في التفاوتات لشرح المتغيرات ومتعدد ثنائي تحليل استخدام بعد التالية

  
 بالدوالر( بلد كل في الدخل من الفرد نصيب أن ينالتحليليت االستراتيجيتين من كالً أكدت أوالً،  
 بعالقة األمھات لوفيات الوطنية بالمعدالت يرتبط) الشرائية القدرة معامل أساس على محتسب األمريكي
 ليس األمھات ووفيات الدخل بين الرابط أن إال.  الوفيات تنخفض الدخل ارتفع كلما المتوسط، ففي.  عكسية
 في الدخل غير أخرى متغيرات تؤخذ عندما اإلحصائية أھميته يفقد الوفيات تفاوت على الدخل وأثر تلقائياً،
 الدخل، في مشابھة مستويات تسجل التي البلدان بين األمھات وفيات معدالت تتفاوت الواقع، وفي.  االعتبار
 واالجتماعي السياسي مااللتزا درجة بسبب أو/و العامة بالصحة المتعلقة والتقنيات التدابير تطبيق بسبب ربما

 األمھات وفيات معدالت في التفاوتات كافة لتفسير ذاته بحد الدخل نمو اعتماد يمكن ال لذلك،.  المرأة بتمكين
 اإلنمائية األھداف من الخامس الھدف تحقيق نحو التقدم لتسريع مضموناً مساراً اعتباره يمكن وال البلدان، بين

  . لأللفية
  

 يكون عندما حتى األمھات لصحة مھمة مكاسب تحقق العامة الصحة تدابير أن يلالتحل أظھر ثانياً،  
 التي الوالدات وھي الصحية، بالخدمات المرتبطة الثالثة المتغيرات وتُشكل.  راكداً أو بطيئاً االقتصادي النمو
 سائلو استعمال ومستوى الصحية النفقات من الفرد ونصيب مھرة صحيين  أخصائيين إشراف تحت تجرى
 المأمونة األمومة استراتيجيات إلعداد مھمة التحليل ھذا ونتائج.  الوفيات بتغير قوية تنبؤ عوامل الحمل، منع

 من المزيد تخصيص البلدان تستطيع الدخل، من معين مستوى فعلى.  الخامس الھدف نحو تقدم وإلحراز
 وجد وقد.  الصحة قطاع في واألطفال األمھات بصحة المتعلقة للخدمات وخصوصاً للصحة المالية الموارد

 غير أو فيه المرغوب غير الحمل من يحد الذي األسرة تنظيم ھو الوفيات معدالت تغيير على يساعد ما أن
  . آمنة والدة تضمن التيو مھرة صحيين  أخصائيين إشراف تحت تجرى التي والوالدات المقصود،

  
 التغيرات على واضحاً مؤشراً كان اإلحصائي االنحدار نموذج في المرأة تمكين متغير أن ثبت ثالثاً،  

.  األمھات بصحة المرتبطة المنافع تحقيق في مھماً دوراً يؤدي أنه يعني ما البلدان، بين األمھات وفيات في
 الزواج في المرأة وسن بالمدرسة اإلناث التحاق تشمل التي البديلة، التمكين متغيرات من لكل أن ووجد
.  واضحة السياسة صعيد على التحليل ھذا ونتائج.  البلدان بين األمھات وفيات تفاوت على كبير تأثير األول،
 األھداف من الخامس الھدف تحقيق نحو وسريعاً مستمراً تقدماً األرجح على تحدث لن نمواً األقل فالبلدان
 واضح بشكل ترتبط األمھات وفيات أن حقيقة السياسات وصانعو التنمية خبراء أغفل إذا لأللفية اإلنمائية
 وتُلب�ى الدولية واإلعالنات االتفاقيات تكرسھا التي الحقوق ھذه تُراعى عندما وفقط.  للمرأة اإلنسانية بالحقوق
  .  الخامس الھدف نحو الالزم السريع التقدم إحراز يمكن الصحية، المرأة حاجات

                                            
)76(  Shiffman, 2000, and Farah and Rasheed, 2009.  



  

  

  
-  الغاية تحقيق نحو الوطنية اإلنمائية خططھا هتوجي إلى تسعى التي للبلدان األمل النتائج ھذه وتقدم  

 من تعاني التي أو الفقيرة للبلدان حتى يمكن أنه الواضح من أصبح إذ الخامس، اإلنمائي الھدف من ألف
 صحة مجال في التقدم لتحقيق الھيكلية الحواجز وسائر الفقر تتخطى أن العنف أو السياسية االضطرابات

 أصبح وإذا التمكين، أشكال وسائر والتعليمية السياسية حقوقھا فيھا بما المرأة انةمك على حافظت إذا األمھات
 يتضمن الذي الحقوق، احترام إلى الخدمات تقديم نظام استند وإذا المرأة، لحاجات مراعياً فيھا الصحة قطاع
 التي الجديدة الغاية وھي(  عام بحلول اإلنجابية الصحية الرعاية على الجميع حصول حق تعريفاً
  ).  عام في لأللفية اإلنمائية األھداف من الخامس الھدف في ُأدرج�ت

  
 األمھات وفيات معدالت تغيير في المرأة دور بشأن األدلة على المرتكزة المعرفة استعمال ويمكن  
 األجر مدفوع ملوالع التعليم على المرأة فحصول.  المرأة لتمكين الجھود ببذل السياسات صانعي إلقناع كأداة

 فقط ليس أساسية عوامل ھي الجودة العالية الصحية والخدمات الصحي والصرف والمأوى الغذائي واألمن
 الحمل في المرأة سن على تؤثر التي والثقافية التقليدية الحواجز تغيير في للمساھمة أيضاً ولكن المرأة لتمكين
 وكذلك الحمل، إنھاء ومكان الحمل في والرغبة الحمل مرات وعدد الوالدات بين الفاصلة والفترات األول
 والتھابات السكري وداء الدم وفقر التغذية سوء مثل الظروف ببعض المرتبطة الحمل قبل ما مخاطر أيضاً

 أو) اإليدز( البشرية المناعة نقص وفيروس الجنسي باالتصال المنقولة واألمراض التناسلية المسالك
  . لإلناث التناسلية األعضاء ويهتش مثل الضارة الممارسات

  
 أساليب اعتماد لأللفية اإلنمائية األھداف تحقيق إلى الرامية الوطنية السياسات إعداد يشمل أن وينبغي  
 الخدمات لزيادة الموارد من المزيد ولتخصيص واإلنجابية العامة الصحة خدمات تكاليف من للحد مبتكرة
 الصحي التأمين برامج نطاق وتوسيع الخدمة تقديم عند العالج رسوم إزالة ھذه تشمل أن ويمكن.  المقدمة
.  النساء جميع إلى مجاناً األساسية اإلنجابية الخدمات وتقديم الجنسين بين للمساواة مراعية ميزانيات ووضع
 المجتمع شبكات وتعزيز المحلية الثقافات نشر من بد ال العملية، السياسات اعتبارات عن النظر وبغض

 العامة الصحة خدمات على حصولھا دون تحول التي التقليدية الحواجز تخطي من المرأة لتمكين محليال
 أن استطاعت االستقاللية، المرأة اكتسبت كلما ألنه  ذلك، أھمية تقدير في المبالغة يمكن وال.  واإلنجابية
 إشارات إدراك في التأخير أي األمھات، وفاة إلى تؤدي التي للتأخير األساسية األربعة األشكال تتخطى
 الحصول في والتأخير الرعاية، إلى الوصول في والتأخير الرعاية، بطلب قرار اتخاذ في والتأخير الخطر،
  .)77(الصحية المرافق في الرعاية على

  
  :لأللفية اإلنمائية األھداف من السادس للھدف االجتماعي النوع منظور من تحليل  - 

  األمراض من وغيرھما والمالريا البشرية المناعة نقص فيروس مكافحة    
  

 من وغيرھا) اإليدز( البشرية المناعة نقص وفيروس الجنسي باالتصال المنقولة األمراض انتشار  
 العربية والمنطقة اإلسكوا منطقة من كل في الوطنية الصحة سياسات إخفاقات أكبر أحد المعدية األمراض
 في مما المنطقة بلدان في أبطأ) اإليدز( البشرية المناعة نقص فيروس شارانت أن من الرغم وعلى.  األوسع
 باستمرار تتزايد البشرية المناعة نقص بفيروس اإلصابات أن إلى المتوافرة اإلحصاءات تشير أخرى، مناطق

                                            
)77(  Ransom and Yinger, 2002. 



  

  

 تشير كما الشباب؛ بين وقاية دون من الجنسي االتصال عنھا المبلغ الحاالت غالبية وتشمل . )78(كلھا فيھا
   . الجنس في الشركاء وبين الحقن، طريق عن المخدرات متعاطي بين الوباء انتشار إلى المتزايدة األدلة بعض
 األوسط الشرق في البشرية المناعة نقص بفيروس جديد شخص   حوالى ُأصيب ، عام في

 المنطقة في المصابين ومعظم . )79(المرض ھذا بسبب وفاة حالة   ھناك وكانت أفريقيا، وشمال
 في تبلغ المقابل، في.  واألطفال اإلناث ھم المرض عبء يحمل من أول أن يعني ما ذكور، ھم العربية
 بفيروس المصابات فوق وما عشرة الخامسة سن فيكنسبة من جميع البالغين المصابين  اإلناث نسبة السودان
 نسبة سوى نكتم عدم بسبب الوضع ويتفاقم.  ) ولالجد نظرا( المائة في  حوالى البشرية المناعة نقص

 في مبين ھو وكما.  للفيروسات مضاد عالج على الحصول من بالفيروس المصابين السكان من صغيرة
  .المنطقة في منتشراً ليس الذكري الواقي استعمال فإن ، الجدول

  
  علقة بالنوع االجتماعي،السادس من األھداف اإلنمائية لأللفية المتمؤشرات الھدف   -9الجدول 

  اإلسكوا منطقة
  

  البلد

نسبة انتشار اإلصابة 
  بالسل

  لكل (
  )نسمة

 السل حاالت نسبة
 في شفاؤھا تم التي

 العالج  إطار
 الدورة القصير
 لإلشراف الخاضع

  المباشر
  )نسبة مئوية(

معدل الوفيات من 
لكل (السل سنوياً 

  )نسمة  

نسبة حاالت السل 
في تشفت اكالتي 
العالج القصير  إطار 

الدورة الخاضع 
  لإلشراف المباشر

  )نسبة مئوية(

استعمال الواقي 
الذكري إلى مجموع 
استعمال وسائل منع 
الحمل لدى النساء 

المتزوجات من الفئة 
سنة  -العمرية 

  )نسبة مئوية(

النساء المصابات 
بفيروس اإليدز في 

وما فوق  سن 
كنسبة من جميع 

 ن في سن البالغي
وما فوق المصابين 
  بفيروس اإليدز

التاريخ 
األقرب 
إلى عام 
  

التاريخ 
األقرب 
إلى عام 
  

التاريخ 
األقرب 
إلى عام 
  

التاريخ 
األقرب 
إلى عام 
  

التاريخ 
األقرب 
إلى عام 
  

التاريخ 
األقرب 
إلى عام 
  

التاريخ 
األقرب 
إلى عام 
  

التاريخ 
األقرب 

لى عام إ
  

التاريخ 
األقرب 
إلى عام 
  

التاريخ 
األقرب 
إلى عام 
  

التاريخ 
األقرب 
إلى عام 
  

التاريخ 
األقرب 
إلى عام 
  

  ..  ..                      األردن
اإلمارات 
العربية 
  ..  ..  ..                    المتحدة

  ..  ..  ..    )ز(  )و(  )ھ(  )د(      )ج(  )ب(  لبحرينا
الجمھورية 
العربية 
  ..  ..                      السورية
    )أ(                      السودان
  ..  ..                      العراق
  ..  ..  .                    ع�مان

  ..  ..                      فلسطين
  ..  ..  ..                    قطر

  ..  ..                      الكويت
      .  .                  لبنان
    )أ(                      مصر

المملكة العربية 
  ..  ..  ..                    السعودية

  ..  ..                      اليمن

  .شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة :البيانات مصدر

  .إلى أن البيانات غير متوفرة(..) تشير النقطتان  :مالحظة

  .قاعدة بيانات البنك الدولي: المصدر  )أ(  

                                            
)78(  Join United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS), 2009. 

  .المرجع السابق  )79(



  

  

  .وزارة الصحة، البحرين.  - إحصاءات صحية : المصدر . في عام    )ب(  
   .السابق المصدر  .في عام    )ج(  
  . المصدر السابق . في عام    )د(  
  . المصدر السابق . في عام    )ھ(  
  .المصدر السابق . في عام    )و(  
.المصدر السابق . في عام    )ز(  

 فيروس بمكافحة المتعلقة والمھارات المعلومات في فجوة أوسعفإن  العالم، أنحاء سائر مع وبالمقارنة  
 الخاطئة المفاھيم تنتشر السبب ولھذا.  العربية المنطقة فيتوجد  منه والوقاية اإليدز/البشرية اعةالمن نقص
 في للسكان المتحدة األمم صندوق أجراه بحث بين وقد.  منه الوقاية ووسائل انتقاله وطرق المرض ھذا عن
 في  تتجاوز لم اإليدز وسفير فحوصات إلجراء بمكان علم على كن� اللواتي النساء نسبة أن ، عام
  . )80(فلسطين في المائة في و السودان في المائة

  
 الخطوات واتخاذ الوباء ھذا بتزايد تعترف الشيء، بعض متأخرة وإن اآلن، الحكومات بدأت وقد  
 انتشار بإيقاف الحكومات التزام دون تحول التي العوائق من عدداً المنطقة في أن غير.  الحتوائه الالزمة
 أنظمة غياب: العوائق ھذه ومن  .)81(منه والحد  عام بحلول اإليدز/البشرية المناعة نقص فيروس
 التي والثقافية االجتماعية والمعايير الطوعية؛ والفحص االستشارة خدمات وغياب الفعالة؛ الوطنية الرقابة
 والوقاية الفيروس انتقال حول خاطئة مفاھيم وتنشر عار وصمة وتولد الخطير الجنسي السلوك إدراك تمنع
 نقص بفيروس لإلصابة المعرضة الفئات وتعدد المصابين؛ األفراد إلى والدعم الرعاية تقديم يمنع ما منه،

 والمھاجرين والشباب المراھقين تشمل والتي الجنسي باالتصال المنقولة واألمراض اإليدز/البشرية المناعة
  . والبطالة الفقر وتزايد الحقن؛ طريق عن المخدرات ومتعاطي الجنس مجال في والعاملين والالجئين

  
 إلى تأثيره من والحد� اإليدز/البشرية المناعة نقص فيروس انتشار منع من الحكومات تتمكن ولكي  
 المصابين، ضد والتمييز العار وصمة ومكافحة منه، والوقاية انتقاله طرق بشأن والتوعية قصوى، درجة

 وخاصة كلھا، السكانية الشرائح تحصل أن ضمان ينبغي المرض، مكافحة طرق حول البحوث وتكثيف
 مثل من للوقاية، الالزمة المھارات لتطوير الالزمة والخدمات والتعليم المعلومات على مجاناً والنساء، الشباب

  .  ةوالمراقب المشورة على والحصول الطوعية الفحوصات وإجراء واألنثوي، الذكري الواقي على الحصول
  

 النوع عدب� أصبح المرض، انتشار من تزيد الجنسين بين المساواة عدم أن حقيقة فھم تزايد ومع  
 السببان ھما والتمييز العار ووصمة  .)82(عالمياً شأناً اإليدز/البشرية المناعة نقص لفيروس االجتماعي
 والمرأة.  الرعاية وطلب الوقاية دون تحول عوامل والجھل والخجل الخوف ألن اإليدز وباء لتفشي الرئيسيان

 من نفسھا تحمي أن تستطيع ال لكنھا البيولوجية، الناحية من بالفيروس لإلصابة الرجل من عرضةً أكثر
 بشكل المرأة تعاني المجتمعات، من العديد وفي.  الموضوع أثارت إذا للعنف تتعر�ض وقد المصاب الزوج
 البرامج أن ومع.  اإليدز/البشرية المناعة نقص بفيروس قيتعل ما في والتمييز الفقر وصمة من مزدوج

 من بالوقاية تطالب أن األحيان من كثير في المرأة تستطيع ال الذكري، الواقي استخدام تشجع دولياً المدعومة
 ضحية البشرية المناعة نقص بفيروس المصابة المرأة تقع وقد.  زوجھا يھجرھا أن من خوفاً الفيروس ھذا

 والمصابة الحامل فالمرأة.  اإلنجابية الصحية الرعاية تطلب عندما الصحية الرعاية مرافق في ارالع وصمة
                                            

)80(  UNFPA, 2003. 

)81(  Farah, Najem Kteily and al-Zo’ubi, 2004. 

)82(  Fathalla, 2008. 



  

  

 عملية لتجري لضغط تخضع وقد الوالدة، عند الرعاية أو الوالدة قبل ما الرعاية من تُحر�م قد بالفيروس
  .  بالفيروس مصاب طفل بوالدة المخاطرة من بدالً إجھاض

  
 أنحاء في تنتشر التي كتلك المحاف�ظة، االجتماعية المعايير أن فرضية توضع ،األحيان من كثير في  
 جزئياً البشرية المناعة نقص بفيروس اإلصابة حاالت عن اإلبالغ عدم أسباب بين من اإلسكوا، منطقة

 نيحالّ اللذين االجتماعي واإلقصاء العار وصمة بسبب وجزئياً اإلنكار نحو العام التوجه في لمساھمتھا
 تعني ال المحاف�ظة الثقافية الممارسات أن الحديثة البيانات من يتضح أنه غير.  بالفيروس بالمصابين
 مجموعات من متزايدة أعداداً أن ذلك الوباء، ھذا تفشي لخطر معرضة غير المعنية البلدان أن بالضرورة
 الحقن طريق عن لمخدراتا ومتعاطي الالجئين مخيمات في والشباب المھاجرين العمال تشمل السكان،
  . المخاطر على ينطوي سلوك في االنخراط بدأت الشاحنات، وسائقي

  
 تعتمد أن ، الھدف تحقق كي اإلسكوا في األعضاء البلدان على يتعين أنه القول خالصة  

 بغيتن السبيل ھذا وفي.  اإلنسان وحقوق الجنسين بين للمساواة مراعية الصحية للتنمية وطنية استراتيجيات
 كافة إلى لتصل بفعالية الصحة مخصصات وإنفاق الوطنية الميزانيات في للصحة المخصصة الحصة زيادة
 القضاء على الجھود تركيز ينبغي كما.  للمخاطر تعرضاً األكثر والفئات النساء فيھا بما المجتمع، شرائح
  . البشرية المناعة نقص يروسبف المصابة للمرأة اإلنسانية الحقوق لحماية العار ووصمة التمييز على

  
  :لأللفية اإلنمائية األھداف من السابع للھدف االجتماعي النوع منظور من تحليل  - 

  البيئية االستدامة كفالة  
  

 مبادئ إدماج: بالتحديد ھي غايات، أربع تحقيق خالل من البيئية االستدامة بكفالة السابع الھدف يتعلق  
 التنوع فقدان من والحد البيئية؛ الموارد فقدان وانحسار القطرية والبرامج اتالسياس في المستدامة التنمية

 سكان معيشة وتحسين الصحي؛ الصرف وخدمات المأمونة الشرب مياه على الحصول وتحسين البيولوجي؛
  . الوثيقة بھذه المرفق في ترد مؤشرات  عبر الغايات ھذه تحقيق وي�رص�د.  الفقيرة األحياء

  
 التقدم بين تأرجحت ومؤشراته الھدف ھذا غايات تحقيق إلى الرامية الجھود أن متزايدة بحوث وتُظھر  

 حيث من البحوث ھذه نتائج أبرز موجز بشكل التالية الفقرات وتستعرض . )83(آخر حيناً والتراجع حيناً
  . المرأة وتمكين الجنسين بين المساواة على التداعيات

  
 وانحسار القطرية والبرامج السياسات في المستدامة التنمية مبادئ إدماجب المتعلقة الغاية تشكل  )أ(  
 وفي.  متفاوتة بدرجات وإن اإلسكوا، في األعضاء البلدان تواجھه الذي األبرز التحدي البيئية الموارد فقدان
 السياسي اإلصالح وعمليات الفقر من للحد الوطنية واالستراتيجيات اإلنمائية الخطط تقتصر الراھن الوقت

: وھي الثالث المستدامة التنمية ركائز بين والترابطات المتبادلة العالقات تصحيح، بدل تناول، على واإلداري
 لأللفية اإلنمائية األھداف على المرتكز التخطيط يغفل عندما المشكلة ھذه وتتفاقم.  والبيئة والتنمية السكان
 ضروريان المرأة وتمكين الجنسين بين المساواة فتحقيق.  ثالثال والھدف السابع الھدف بين الوثيق الترابط
 في  العربية المنطقة وتضم.  وعائلتھا المرأة رفاه لضمان األھمية بالغة بدورھا وھي البيئية االستدامة لكفالة
 لقسما ويعيش المتجددة؛ العذبة المياه موارد من المائة في  من أقل على تحتوي لكنھا العالم سكان من المائة

                                            
)83(  ESCWA and League of Arab States, 2007. 



  

  

 الصالحة األراضي وقلة الطاقة مصادر وقلة المائية الموارد ندرة من تعاني مناطق في السكان من األكبر
 النساء على سلباً الوضع ھذا ويؤثر.  األراضي وتدھور والتصح�ر الجفاف من طويلة عقود نتيجة للزراعة
 إلى والفتيات النساء تُضطر المعوزة، األسر تعيشھا التي الظروف وبسبب فقراً، األكثر وخصوصاً والفتيات،
  عبئاً بدوره يفرض ما المنزلية، المستلزمات من وغيرھا والحطب المياه جمع في وقتھن من كبير جزء قضاء
 تحقيق إلى الرامية الحكومية التدابير غياب وفي.  العامة وراحتھن وسالمتھن الجسدية صحتھن  على ثقيالً
 مثل عنھن العبء لتخفيف استراتيجيات الفقيرات النساء تطب�ق قد المرأة، لشؤون والمراعية المستدامة التنمية

 النقص ويؤدي.  البيئية الموارد استنفاد في يسھم ما جمعه، من بدالً الحطب قطع أو الملوثة المياه استعمال
 استغالل زيادة إلى نمواً، البلدان أقل في وخاصة المنطقة، في بلدان عدة في والطاقة المياه موارد في الحاد

  ؛واستنفادھا أصالً المحدودة البيئية الموارد
  

 التمدد بسرعة المرتبطة الديمغرافية والضغوط السكاني النمو سرعة مثل عوامل تُشكل  )ب(  
 عابرة مسائل الجديدة االستھالكية واألنماط السكان لدى العمرية التركيبة وتحو�ل الداخلية والھجرة العمراني
 العالقة ھذه وتسھم.  الثالث المستدامة التنمية ركائز بين العالقة يعقد رئيسياً مشتركاً وسبباً للقطاعات
 بشكل النساء تطاالن اللتين والبطالة الفقر ظاھرتي زيادة في الثالث الركائز بين المعقدة والتفاعلية الديناميكية

 إلى ويؤدي والبيئية الطبيعية الموارد في المرأة حصة  األحيان من كثير في ھذا ويقلل.  المنطقة في خاص
  ؛المعيشية ظروفھا تدھور تفاقم

  
 فعالً تبين ال اإلحصاءات أن رغم النساء، من ھي المنطقة بلدان من كثير في المزارعين غالبية  )ج(  
 المياه تأمين عن كبير حد إلى مسؤولة عادة المرأة وتكون.  الزراعي القطاع في لعملھن الحقيقي الحجم

 بطريقة تأثراً أكثر وتكون الطبيعية الموارد على كبير بشكل تعتمد فإنھا ولذا المنزلية، لالحتياجات الوقودو
 الطبيعة البيئة مع أوثق عالقة على تكون أن إلى تميل المرأة أن من الرغم على ولكن.  الموارد ھذه إدارة
 الرامية الجھود عن المرأة إقصاء أن ھي راسخة لحقيقة واضحة مخالفة وفي اإلسكوا، منطقة في الرجل من
 على المرتكزة التخطيط مبادرات تضفي قلما انتكاسات، إلى كثيرة أحيان في يؤدي البيئية الموارد إدارة إلى

 من لموارد سلبياً متلقياً فتعتبرھا البيئة، في المرأة دور على عالية قيمة المنطقة في لأللفية اإلنمائية األھداف
 عملية في المرأة إشراك من بد وال.  إدارتھا في فاعالً شريكاً وليس والطاقة، والغابات المياهو التربة مثل
 بفعالية، الدور بھذا المرأة تضطلع ولكي.  المستويات كافة على البيئية باالستدامة المتعلقة القرارات اتخاذ
 المستدامة التنمية مبادئ إدماج ورةضر تجاه حساسة تصبح وأن البيئية الموارد إدارة على تُدر�ب أن ينبغي
  ؛الوطنية التنمية واستراتيجيات سياسات في
  

 مدى على األساسية الصحي الصرف وخدمات اآلمنة الشرب مياه على الحصول إمكان تحسن  )د(  
 الفقيرة األسر وبين الريفية المجتمعات في خاصة المطلوب، المستوى دون اليزال لكنه الماضي، العقد

 ھن النساء السكانية، الفئات ھذه من كل وفي.  الالجئين ومخيمات المدن في الفقيرة األحياء وسكان نوالنازحي
 بسائر والعناية والتنظيف والغسيل الطبخ مثل المنزل في تقليدية أنشطة تزاول التي فالمرأة.  تضرراً األكثر
 المعروف ومن.  التقليدية الطھي أفران من الغازات والنبعاث المنزل في الھواء لتلوث تتعرض العائلة أفراد
 بالطفيليات والعدوى والتيفوئيد والكوليرا اإلسھال أمراض انتشار إلى تؤدي المتردية الظروف ھذه أن

 خارج للعمل قابليتھا على أيضاً بل الجسدية المرأة سالمة على فقط تؤثر ال التي التنافسية المجاري والتھابات
   المنزل؛

  



  

  

 األھداف تحقيق نحو التقدم عجلة أبطأت مؤخراً حدثت التي العالمية المالية األزمات أن شك ال  )ھ(  
 الفقر براثن في عالقةً متقلبة بيئية ظروف في تعيش التي المرأة تبقى أن المرجح ومن  .)84(لأللفية اإلنمائية

 بسياسات مدعومة القصير، المدى على األزمات آثار من للتخفيف استراتيجيات الحكومات تعتمد لم إن
 اإلسكوا منطقة في المرأة الطبيعية، االقتصادية الظروف في وحتى.  الطويل المدى على اقتصادي إصالح

 العمل من للتسريح يتعرض من وأول األجر مدفوع عمل على يحصل من آخر األحيان من كثير في ھي
  المالية؛ األوضاع تسوء عندما

 األزمات وأثر  لأللفية التنموية األھداف حول العربي التقرير في وارد ھو كما  )و(  
 من العديد على األخيرة اآلونة في العالم يشھده الذي المناخ تغير يقضي أن يمكن العالمية، االقتصادية
 . لأللفية اإلنمائية األھداف تحقيق نحو للتقدم المبذولة الجھود ذلك في بما تحققت، التي اإلنمائية المكاسب

 العواصف وشدة المائية الموارد ندرة مثل من عوامل عن التنموية االنتكاسات ستنجم الدولي كللبن ووفقاً
 وفي  .)85(الغذائية المواد في والنقص البحر سطح مستوى وارتفاع والفيضانات العواصف وھبوب المدارية

 تھديد أكبر" ھو لمناخا تغير أن إلى )The Lancet( النست الطبية المجلة في مقالة ُأشارت ، مايو/أيار
 الوبائية األمراض أنماط على المناخ تغير أثر" يكون أن وتوقعت" والعشرين الحادي القرن في للصحة عالمي
 السكان من مزيد ي�صاب وقد المنقولة باألمراض اإلصابة ستزداد مثالً،  .)86("النامية البلدان في خاصة عميقاً

 أكثر مستويات على يعيش بأن المرض يحمل الذي للبعوض سمحي الحرارة درجات ارتفاع ألن بالمالريا
 العراقيل من التالية العقود في الحرارة ودرجات األمطار تساقط أنماط تغير يزيد أن المحتمل ومن.  ارتفاعاً
  ؛السليمة الصحي الصرف وبخدمات النظيفة بالمياه التزود دون تحول التي

  
 عالم مواجھة في -   العالم سكان حالة" للسكان حدةالمت األمم صندوق لمنشورة وفقاً  )ز(  
 تغير آثار حول النقاشات في االجتماعي النوع شأن من التقليل ينبغي ال ،)87("والمناخ والسكان المرأة: متغير
 وتأثيره متفاوتة، وبدرجات مختلفة بطرق والمرأة الرجل على األغلب على سيؤثر المناخ تغير ألن المناخ،
 المناخ تغير أوجه معالجة إلى الرامية السياسات أن الواضح من ولذا.  الرجل على منه المرأة على دأش الكلي
 غير السياسات أن كما المجال؛ ھذا في الجنسين بين الفوارق اعتبارات إدماج في أخفقت إن فعالية أقل ستكون
 بين المساواة عدم تعميق خالل من اخالمن بتغير المرتبطة المشاكل حدة تفاقم قد االجتماعي للنوع المراعية
  .الجنسين

  
 التنمية لسياسات تنبھاً أكثر يكونوا أن ينبغي المنطقة في السياسات صانعي أن القول خالصة  

 وبتغير البيئية بالمخاطر تتأثر التي االجتماعي النوع مسائل تراعي التي الوطنية الفقر من الحد واستراتيجيات
.  المناخ تغير ومعالجة البيئية الموارد إدارة بھدف االجتماعي للنوع مراعية تدابير ذاتخا من بد وال.  المناخ
 في تغيير وعامل فاعل كطرف المرأة دور بأھمية االعتراف على التدابير ھذه مثل ترتكز أن ويجب

 جميع في يلبالتمث المرأة تحظى أن وينبغي.  والبيئة والتنمية السكان عوامل بين أمثل توازن على المحافظة
 الجھد من مزيد بذل من بد ال بفعالية، ودعمھا سليم بشكل السياسات ولصياغة.  القرار اتخاذ مستويات
 وتغير البيئي اإلجھاد لتأثير مراعية المؤشرات تكون وأن الجنس نوع حسب وتحلل البيانات تجمع أن لضمان
  . الجنسين بين المساواة عدم على المناخ

                                            
)84(  UNDP, 2009. 

)85(  World Bank, 2008. 

)86(  Costello, A. et al., 2009, pp. 1693-1733. 

)87(  UNFPA, 2009. 



  

  

  
  :لأللفية اإلنمائية األھداف من الثامن للھدف االجتماعي النوع رمنظو من تحليل  - 

  التنمية أجل من عالمية شراكة إقامة
  

 المتزايد االعتراف ھو المنصرمة الثالثة العقود في المنطقة شھدتھا التي الملحوظة التغيرات أحد  
 أن شك وال.  البشرية التنمية امجبر في والدولية المحلية المانحة والجھات الوكاالت مع شراكات بناء بأھمية

 سبيل في والنامية المتقدمة البلدان بين الشراكات لتنشيط عملي إطار بمثابة كانت لأللفية اإلنمائية األھداف
 اإلنمائية األھداف من الثامن الھدف ي�عنى.  الفقر على والقضاء التنمية لتحقيق مؤاتية ودولية وطنية بيئة خلق
 والمؤسسات المانحة الجھات ودور العامة؛ االقتصادية والسياسات الكلي االقتصاد ائلبمس عموماً لأللفية
 بإمكانيات ي�عنى كما عالمية؛ شراكة إقامة خالل من التنمية لدعم النامية البلدان مع التعاون في الدولية المالية

  . الجديدة التقنيات وعلى األدوية على الحصول
  

 من مجموعة تنفيذ لأللفية اإلنمائية األھداف بلوغ إلى الرامية اكاتالشر نطاق توسيع استتبع وقد  
 السياسات ووضع اإلنجابية؛ والصحة اإلنجابية الحقوق بشأن والتشريعات القوانين إصدار مثل اإلجراءات
 طنيةالو الھيئات بين التحالفات وتعزيز ورصدھا؛ وتنفيذھا والصحة والتعليم بالسكان المعنية اإلنمائية والخطط

 بين والمساواة اإلنجابية الصحة مسائل إدراج على والتدريب الدولية؛ والمنظمات الحكومية غير والمنظمات
 البشرية التنمية سياسات في المحلي المجتمع وشبكات البرلمانيين وإشراك والخطط؛ السياسات في الجنسين
 المالية المساھمات وتخصيص حشد تمنع التي والتنظيمية اإلدارية الحواجز ورفع الحقوق؛ على المرتكزة
 المبادرات تشجيع أيضاً المبذولة الجھود شملت كما.  المحلية والمجتمعات السكان حياة نوعية لتحسين الھامة
 وبرامج والدعوة والتعليم األمية محو وحمالت األسرة وتنظيم الصحة في الخاص للقطاع والدولية الوطنية
 المتفق اإلنمائية والغايات لألھداف المشترك والتمويل الفقر من الحد اتيجياتواستر والتنمية الشباب حماية
  . دولياً عليھا

  
 تشمل رئيسية، عوائق زالت ما األخيرة، السنوات في حدثت التي اإليجابية التغيرات من بالرغم ولكن  
 بناء دون تحول المنطقة، بلدان بعض في الرسمية اإلنمائية المساعدة وانخفاض الخارجي الدين عبء

 المساعدات زيادة الضروري ومن.  لأللفية اإلنمائية األھداف نحو التقدم تحقيق سبيل في فعالة شراكات
 الواحد الفرد نصيب متوسط أن غير لأللفية، اإلنمائية األھداف وبلوغ االقتصادي النمو عجلة لتسريع المالية
 غير.  الدخل المتوسطة البلدان في المتوسط من بكثير ىأدن المنطقة في نمواً البلدان أقل في المساعدات من
 المنطقة بلدان بين المساعدات تدفق تزايد وھما الخارجية المساعدات تراجع مقابل واعدين  عاملين ھناك أن

 الوطنية الميزانيات حصة وارتفاع نمواً، البلدان أقل إلى الخليجي التعاون مجلس دول من وتحديداً مؤخراً
  .لأللفية اإلنمائية األھداف استراتيجيات تنفيذل المخصصة

  
 أن يمكن المقبل العقد أن تبين المنطقة في والنمو ديمغرافيال التحول تداعيات باالعتبار أخذت ما وإذا  
.  األسرة تنظيم وخدمات المأمونة األمومة فيھا بما الملباة، غير اإلنجابية الصحة حاجات في زيادة يشھد
 التي البرامج لدعم وحشدھا والدولية الوطنية الموارد لتنمية مكثفة جھود بذل بمكان األھمية من السبب، ولھذا
 مجاالت في الوطنية القدرات وبناء والتثقيف، واإلعالم اإلنجابية، بالصحة المتعلقة الخدمات على بشدة تركز
  .االجتماعي والنوع والتنمية السكان

  



  

  

 ولألسف والوظائف، والصناعات القطاعات من واسع فطي على التجارة تحرير إجراءات وتؤثر  
 إذ انفتاحاً، أكثر سوق في المرأة تحرم ما وكثيراُ.  الجنس بنوع يتعلق فيما محايدة تأثيراتھا تكون ما نادراً
 إذ الوظيفة، يخسر من أول المرأة تكون الوظائف، خفض يتم وعندما.  المنافسة على قادرة غير نفسھا تجد

 يتعين المشاكل، ھذه مثل من وللتقليل.  األسرة في الرئيسيون المعيلون ھم الرجال أن العمل أصحاب يفترض
 تساعد مالئمة حلوالً وتقترح المرأة عمل على الصناعات بعض تدھور أثر تحلل أن األعضاء البلدان على
 التي الكلي قتصاداال سياسات أن كما.  التوسع في آخذة وقطاعات ومھن أعمال إلى االنتقال على المرأة
 على سلباً تؤثر العام القطاع خدمات تخصيص تشمل والتي التنمية مجال في المانحة الجھات من عدد يشجعھا
 من خدمات على الحصول في أكبر سھولة والمھمشة، الفقيرة وخاصة المرأة، تجد العموم فعلى.  المرأة
 العام القطاع تمويل خفض سياسات معظم لتفش اآلن وحتى.  الخاص القطاع منتجده  مما العام القطاع

 في الجنسين بين المساواة زيادة وفي الفقر من الحد في واضح بشكل الحرة التجارة ونمو المالي والتحرير
 الجنسين بين للمساواة مراعٍ لتحليل كلھا السياسات ھذه تخضع أن ينبغي ولذا.  الفقيرة البلدان من العديد

 تأثيرھا على تستند قرارات واتخاذ توزيعھا كيفية ودراسة والتكاليف المنافع دلتحدي الحقوق على ومرتكز
  .  للمخاطر تعرضاً األكثر األخرى والفئات الفقيرات النساء على المحتمل

  
 اإلنمائية األھداف تحقيق يمكن ال أنه في شك ال والفتيات، النساء بأفقر يتعلق وفيما البلدان أفقر وفي  
 اإلسكوا في األعضاء البلدان جميع تعتبر ال متنوعة وألسباب.  الحالية الوطنية زانياتالمي ضمن لأللفية

 والمؤسسات المتحدة األمم وكاالت تتدخل أن بمكان األھمية من لذا.  أولوية ذات مسألة الجنسين بين المساواة
 وتحليلھا الجنسين بين للمساواة ةالمراعي البيانات جمع لجھود الدعم زيادة خالل من الفجوة لردم الدولية المالية

 تطوير مجال في الفنية والمساعدة الرسمية اإلنمائية المساعدة خالل من إضافي دعم وتقديم ونشرھا،
  . والتدريب البيانات وجمع السياسات

  
 المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء باتفاقية ملتزمة جميعھا الرئيسية المانحة البلدان جميع إن  

 كافة تشمل أن وينبغي.  للمساعدات برامجھا في ھذا التزامھا تعكس أن المھم ومن بيجين، عمل منھاجو
 الحقوق على القائم الجنسين بين المساواة مراعاة عنصر الثامن بالھدف المرتبطة الوطنية والمؤشرات الغايات
 المساواة على القائم التحليل طبق ما وإذا.  المساعدات برامج في مدرجة االلتزامات ھذه كانت إذا ما لتحديد
 الموارد وخصصت كلھا، القطاعات في االجتماعي النوع إحصاءات واستخدمت روتيني، بشكل الجنسين بين

 على بحصولھا حقوقھا تلبية وبالتالي المرأة، وتمكين الجنسين بين للمساواة المراعي المنظور لتعميم المناسبة
 قد الجنسين بين المساواة بأن ثقة على تكون أن المانحة للجھات يمكن ة،المشترك الموارد من كافية حصة
  .للمساعدات برامجھا في بنجاح أدرجت

  



  

  

  :الجنسين بين والمساواة لأللفية اإلنمائية األھداف  -رابعاً
  بھا الموصي واإلجراءات والعوائق النجاحات

  
  اآلن حتى المحرز التقدم  -ألف

  
متزايداً  اًسياسي اًالسياسات والخطط المتعلّقة باألھداف اإلنمائية لأللفية دعم في العقد الماضي، اكتسبت  

في منطقة اإلسكوا، وكان ذلك أساساً استجابة لمبادرات الجھات المانحة وللضغوط والمطالب الداخلية 
فاء بالوعود وأسفرت الجھود التي بذلتھا الحكومات بالو.  بالتحسين في مجالي الرعاية والضمان االجتماعيين

 البعض في المجاالت وفشل بعض في النجاح من درجة عن 2000التي قطعتھا في مؤتمر قم�ة األلفية عام 
  . 2015في توفير الظروف الالزمة لتحقيق األھداف اإلنمائية لأللفية بحلول عام  اآلخر

  
ھداف اإلنمائية لأللفية، وفي حين أحرزت المنطقة تقد�ماً في عدد من الغايات والمؤشرات المتعلّقة باأل  

كثيرة أو حتّى انعكس في بعض  ىخرأملحوظاً بالنسبة لغايات ومؤشرات  اًإال أن� ھذا التقدم شھد تباطؤ
وزادت فرص  . بين النساء ال سيمافقد ازداد عدد األغنياء إالّ أن عدد الفقراء ازداد بوتيرة أسرع، .  الحاالت

ن الجنسين في التعليم، ولكن ال يزال عدد الذين لم يدخلوا المدرسة قطّ االلتحاق بالمدارس وتقلصت الھو�ة بي
  .واألميين كبيراً جداً وھم في غالبيتھم من النساء والفتيات

  
وال يخذل سوق العمل في المنطقة النساء أكثر مما يخذل الرجال فحسب، لكنه أيضاً يفشل في   

تشير األدلّة المتوفرة إلى أن� نسبة البطالة لدى النساء و.  االستفادة من مھارات ومعرفة النساء المتعلمات
اللواتي  الشابات تميل إلى االرتباط بشكل كبير وسلبي مع مستوى التعليم، إذ ترتفع نسبة البطالة لدى النساء

ھناك عدم ھكذا من الواضح أن   .عالياً أكثر منھا لدى النساء المتعلمات تعليماً ثانوياً أو ابتدائياًحص�لن تعليماً 
في وجه تمكين النساء ويعمل على استنزاف الموارد  اًتوافق بين نتائج التعليم ومتطلبات العمل، ما يشكّل عائق

   .لأللفية اإلنمائية األھداف نحو سريع تقد�م إحراز إلى تسعى التي األعضاء البشرية الالزمة للبلدان
  

ى اآلن أكبر مساھمة تقدمھا المرأة في المنطقة ويمكن القول أن العمل غير المأجور كان وال يزال حت  
القتصادات البلدان العربية على الرغم من أن إمكان حصول المرأة على عمل مأجور قد ازداد قليالً في 

فغالباً ومي ال تزال تشكّل تحدياً كبيراً، ومع ذلك، فإن� مساھمة المرأة في حسابات الدخل الق.  السنوات األخيرة
   . ارسات اإلحصائية والحسابية التقليدية من قيمة ھذه المساھمة أو أنھا ببساطة ال تحتسبھاما تنتقص المم

وال تحتسب كذلك القيم النقدية للوقت الطويل الذي تقضيه المرأة في قطاع العمل غير النظامي أو خارج سوق 
بالنسبة للنساء  اًلوقت باھظة جدعلى الرغم من أن تكلفة الفرصة البديلة لذلك ا) مثل الرعاية المنزلية(العمل 

  . وعائالتھن بشكل خاص ولالقتصادات الوطنية بشكل عام
  

وإذا لم تسجل .  دخلھا خطيرة ومقلقة واآلثار المترتب�ة على منزلة المرأة وعلى تمكينھا بسبب تبخيس  
بدور المرأة  عترف أيضاًمساھمة المرأة في حسابات الدخل القومي من ناحية قيمتھا النقدية، فمن المرج�ح أال ي�

االقتصادي وبمنزلتھا االجتماعية الناجمة عن مساھمتھا ھذه، وقد تصبح مشاركتھا في عملي�ة صنع القرار في 
ولمواجھة ھذا الوضع، من الضروري أن تبدأ البلدان  . المنزل وفي المجتمع المحلي محدودة دون أي مبر�ر

ى تحليل البيانات من مسوح األسر المعيشية وإحصاءات السكان بتحليل بيانات استخدام الوقت، باإلضافة إل
التقليدية لتوفير معلومات مصنفة حسب نوع الجنس، بغية تحسين الخطط والبرامج المستندة إلى المعرفة 

  . االجتماعي وحقوق اإلنسان النوع والمستجيبة لمسائل



  

  

ال إلى مجموعة من التدابير وفي جميع أنحاء المنطقة، خضعت نسبة كبيرة من النساء وال تز  
فعلى سبيل   .والممارسات غير المتساوية، ما يتطلب بيانات ومؤشرات بشأنھا مصنفة حسب النوع االجتماعي

المثال، التمييز في األجور شكل شائع من أشكال عدم المساواة بين الجنسين، وليس من النادر أن نجد أن 
عاملة ال تغطّي عادةً زوجھا وأوالدھا في حين أن� العكس صحيح الفوائد الطبية التي تحصل عليھا المرأة ال

ومن المعترف به على نطاق واسع أن العنف الجنساني منتشر في األسر وفي المجتمعات في .  بالنسبة للرجل
وھذا العنف يؤثّر على استقاللية المرأة .  أنحاء المنطقة، على الرغم من عدم التبليغ عنه في كثير من األحيان

من وصحتھا وإنتاجيتھا وقدرتھا على رعاية نفسھا واآلخرين، ويقلص الجھود المبذولة للحد� من الفقر ويحد� 
 اآلثار من الرغم ولكن على . التقدم نحو التحسينات الالزمة في التعليم والصحة واإلنتاجية االقتصادية

 والمؤشرات البيانات وموثوقية توفر فإن مدى وأسرھن، النساء التي يتركھا العنف الجنساني على الوخيمة
إلى غياب الطرق واألدوات المعيارية  اًويعود ذلك جزئي تساؤل، ما زال مع األسف موضع الصلة، ذات

  .الموحدة لجمع البيانات، وجزئياً إلى موقف المرأة ونظرتھا إلى ھذا العنف
  

لمجال الصحي أھمي�ة وأكثر من أي وقت مضى، يدرك صانعو القرار السياسي والعاملون في ا  
وقد بدأ التزامھم المتجدد بإدماج خدمات الصحة .  الصحة اإلنجابية في تحقيق األھداف اإلنمائية لأللفية

فقد .  اإلنجابية والمعلومات ذات الصلة في نھج الرعاية الصحية األولية يعطي نتائج ملموسة وإن تكن بطيئة
الحديثة لتنظيم األسرة واستمر� معد�ل وفيات األطفال في انخفض معد�ل الخصوبة وزاد استخدام الوسائل 

  . التراجع ومتوس�ط العمر المتوقّع عند الوالدة في التقد�م بشكل ملحوظ
  

زال يتعين القيام بالكثير في ھذا  في السنوات األخيرة، إال أنّه ال اًولكن مع أن� التقدم المحرز كان جي�د  
المتعلقّ بصحة  5اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة، ال سيما الھدف  ھدافاألفالتوقعات بتحقيق .  الخصوص

األمھات، على النحو المنصوص عليه في استراتيجيات التنمية الصحية للجھات المانحة وفي سياسات التنمية 
تتحقق الوطنية في العديد من البلدان األعضاء في اإلسكوا تبدو مفرطة في التفاؤل بشكل واضح، واألرجح أالّ 

 عريضة قاعدة واإلنجابية ذو الجنسية الصحة خدمات لتقديم متكامل نظام المنطقة أنحاء جميع إذا لم ي�عتمد في
ومن شأن الفشل في ذلك أن يفكّك برنامج عمل الصحة اإلنجابية الذي اتفق عليه في المؤتمر الدولي .  وصلبة

ية والسلوكية المشتركة ومتطلبات الرعاية الصحية، ، وأن يتجاھل األسس البيولوج1994عام والتنمية للسكان 
ويستنزف الموارد الحيوية من الخدمات األساسية للصحة الجنسية واإلنجابية، بدالً من تعزيز قدرة البلدان 

  . األعضاء على توفيرھا
  

ال ونظراً للعجز في النظام الصحي وغياب التنسيق بين القطاعات والحكم الرشيد في المنطقة، ال يز  
مرتفعاً بشكل مخيب لآلمال، كما أن� وجھة ) الھدف الرابع(معد�ل وفيات األطفال دون الخامسة من العمر 

كذلك فإن نسبة وفي�ات األطفال، التي تكون  . انخفاض ھذا المعد�ل ال تزال بطيئة في الكثير من بلدان المنطقة
بيل المثال التحول من نظام األسرة الممتدة إلى على س(في أحيان كثيرة انعكاساً للتغير في الھياكل األسرية 

بشكل كبير  اًوالتي ترتبط بتغيرات الظروف االجتماعية واالقتصادية، تأثرت مؤخر) األسرة النووية
 التقرير ھذا في الواردة البيانات تحليل ويوضح.  بالصدمات المالية المحلية والدولية وبعدم االستقرار السياسي

 على المرتبطة المتغيرات أن تبين االعتبار في المتنافسة التفسيرية المتغيرات جميع أخذت ما إذا أنه بجالء
 في للتحول المستقبلية الوجھة وتتوقع الحياة قيد على الطفل بقاء احتمال بقوة تحدد المرأة بتمكين التحديد وجه
فيف التأثير األبوي على مواقف ولذا من الواضح، أن� تغيير ھياكل القو�ة داخل األسر وتخ.  األطفال وفيات

على تمكين المرأة فحسب بل أيضاً على  ليسالمرأة وسلوكھا وتحركاتھا قد تكون لھما آثار إيجابية مضاعفة، 



  

  

تعزيز فرص بقاء األطفال على قيد الحياة وتسھيل مسار البلدان نحو تحقيق الھدف الرابع من األھداف 
  . اإلنمائية لأللفية

  
ھدف يصعب تحقيقه  2015في المائة بحلول عام  75خفض وفيات األمھات بنسبة وال ريب في أن�   

فليس التحول في  . بالنسبة للمنطقة ككّل، وأغلب الظن أنه مستحيل بالنسبة لغالبية البلدان النامية في العالم
ستقاللية المرأة وفيات األمھات مسألة صحي�ة فحسب، إذ أنه يرتبط ويتحدد إلى حد� كبير بالمستوى المعيشي وبا

المعرفة الراھنة  باستخدام األھمية أنه يمكن تجنب معظم وفيات األمھات بالغومن .  داخل األسرة وخارجھا
مكن الحيلولة دونھا ال يتعلق بالرعاية الطبية التي ي األمھات غير أن القضاء على وفيات.  وبكلفة قليلة

لقطاع الصحي لتشمل مسألة المساواة بين الجنسين فمعظم محد�دات حاالت الوفاة ھذه تتخطّى ا.  وحسب
 سبب من المحلي المجتمع وتوفر دعم السياسية ولذا ليس ھناك إذا ما توفرت اإلرادة.  والحصول على التعليم

 وفيات معدالت من خفض العنف أو السياسية االضطرابات تمزقھا التي تلك أو البلدان أفقر يمنع حتى
 بين المساواة لتحسين الجاد وعبر العمل تراعي أوضاع المرأة خدمات توفير لخال من كبير األمھات بشكل

  . الجميع خير أجل من المرأة وتمكين الجنسين
  

اإليدز /وفيروس نقص المناعة البشرية اًويعتبر على نطاق واسع أن انتشار األمراض المنقولة جنسي  
وتشير  . اإلسكوا منطقة في الوطنية الصحية السياسات إخفاقات أكبر وغيرھا من األمراض المعدية أحد

  اإلحصاءات المتوفرة إلى أن� معدل عدوى فيروس نقص المناعة البشرية يتزايد باستمرار في معظم، إن 
ويمكن القول أنه .  لم يكن في جميع، بلدان المنطقة ويتركّز بصورة غير متناسبة في صفوف النساء والشباب

إلسكوا، وألسباب مختلفة، ال تملك نسبة كبيرة من النساء والفتيات القدرة الالزمة في المنطقة العربية ومنطقة ا
العتماد استراتيجيات حمائية ضد� ھذا الفيروس، وال يدرك كثير من الرجال، إن لم يكن معظمھم، الطرق التي 

  . يستطيعون بواسطتھا منع انتقال العدوى إلى زوجاتھم
  

ة نحو تحقيق األھداف اإلنمائية لأللفية، بما في ذلك الھدف الثالث، تأثر التقد�م المحرز في المنطق  
فقد أضعفت آثار ھذه األزمة األمن الغذائي وأمن الطاقة وقللت .  باألزمة االقتصادية والمالية العالمية األخيرة

ية من فرص خفض حد�ة الفقر والبطالة ووفيات األطفال واألمھات، كما من فرص ضمان االستدامة البيئ
مكن يو . وتواصل الشراكات العالمية الداعمة للسياسات والخطط الوطنية المتعلقة باألھداف اإلنمائية لأللفية

الرسمية  اإلنمائية مالحظة ذلك، على سبيل المثال، في حقيقة أنه على الرغم من الزيادات في المساعدات
المطلوب الذي يسمح لھذه الدول بتحقيق األھداف  للدول النامية، إالّ أن ھذه االلتزامات ال تزال دون المستوى

وبدرجات متفاوتة، فشل العديد من بلدان منطقة اإلسكوا في تحسين اقتصاده .  اإلنمائية لأللفية على أكمل وجه
مع ذلك، ھناك الكثير من الفرص التي .  الكلّي أو في تصعيد مكافحته للثغرات بين الجنسين والنتشار الفقر

ومن أھمھا وضع وتنفيذ سياسات وخطط تنمية مستدامة .  ھا لتسريع عملية تحقيق ھذه األھدافيمكن استغالل
ومتكاملة بشكل صحيح تراعي الفوارق بين الجنسين، كما تراعي الحاجة إلى تحويل الوعي المتزايد للفوائد 

صاً جديدة ل تخلق فراالقتصادية واالجتماعية الناشئة عن االستثمار في حماية الشباب وتمكينھم إلى وسائ
  . حد من الفقرللتنمية المستدامة وال

  
، ترزح نسبة كبيرة من سكان المنطقة حالياً أو رزحت في اآلونة األخيرة تحت وطأة الحرب وأخيراً  

تأثيرات ھذا الوضع على تحقيق األھداف  خلفتوقد .  األھلية أو االحتالل أو حاالت أخرى من النزاع
الھدف الثالث، خسائر فادحة، إذ أنھا فرضت قيوداً صارمة على الموارد المالية  تحديداًاإلنمائية لأللفية، و

والبشرية المحدودة أصالً في البلدان المتضررة، فوجھت األموال إلى الميزانيات العسكرية واألمنية على 



  

  

واضحة على أن المرأة وھناك أدلة .  حساب االستثمارات المنتجة الكفيلة بتحقيق التنمية البشرية المستدامة
سبتھا بعد عناء طويل تكافي حاالت النزاع، وأنھا في كثير من األحيان تفقد حقوقھا التي  اًھي األكثر تضرر

  . وتفوتھا فرصة المشاركة الكاملة في التنمية الوطنية االجتماعية واالقتصادية
  

  تدابير موصى بھا  -باء
  

ھذا التقرير، يوصى بالتدابير التالية بھدف تعزيز  على ضوء ما سبق من استخالصات وتحاليل في  
ء في السياسات والخطط القائمة على األھداف اإلنمائية لأللفية والمراعية للنوع االجتماعي في البلدان األعضا

  .اإلسكوا
  

أوالً، وقبل كل شيء من الضروري أن تدرك الحكومات كلھا في المنطقة أنه من دون إحراز تقدم   
لمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، سيكون من شبه المستحيل بلوغ األھداف اإلنمائية لأللفية على صعيد ا
تمكين المرأة شرط فإن فبغض النظر عن الظروف االجتماعية أو الثقافية أو االقتصادية، .  بشكل كامل

ي مجال التنمية وحقوق ويعتبر العاملون ف.  أساسي لتحقيق النمو االقتصادي والحد من الفقر وتحسين الصحة
.  اإلنسان أن المساواة بين الجنسين ليست فقط ھدفاً بحد ذاته بل أيضاً وسيلة لتحقيق األھداف اإلنمائية لأللفية

وكذلك ي�جم�ع األفراد والمؤسسات وسائر الجھات التي تقدم مساعدات مالية على أنه ال يمكن تحقيق برنامج 
اإلنمائية لأللفية إن لم يتساو� الرجل والمرأة في القدرات والفرص  عمل إعالن األلفية، وبلوغ األھداف

  .)88(وإيصال الصوت
  

ثانياً، إلحراز التقدم نحو المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ولالستفادة بالكامل من الترابط بين   
  اء على تخصيص الھدف األول وسائر األھداف اإلنمائية لأللفية، يجب أن تحرص حكومات البلدان األعض

ما يكفي من األموال للبرامج التي تلبي الحاجات الفعلية للمرأة، وأن تُدرج منظور النوع االجتماعي في 
وثب�ت في ھذا الصدد أن وضع وتحليل الميزانيات .  استراتيجيات الحد من الفقر وفي الخطط اإلنمائية الوطنية

أوالً، في مجال إعادة تخصيص : غة في مجالين محددينمع مراعاة المساواة بين الجنسين مھمان أھمية بال
، في تحليل اًالموارد في سبيل تلبية حاجات المرأة وضمان حقھا في الرعاية الصحية والتعليم والعمل؛ وثاني

األثر المختلف للتدابير الحكومية على الرجل والمرأة من أجل تمكين الحكومات من إعادة ترتيب أولوياتھا في 
  . من عدم المساواة بين الجنسين سبيل الحد

  
ثالثاً، ينبغي أن تضاعف حكومات البلدان األعضاء جھودھا للحد من أشكال التمييز بين الجنسين التي   

كما يجب على الحكومات أن تعمل مع .  تفرضھا المؤسسات االجتماعية والثقافية والدينية في منطقة اإلسكوا
وبما يكفي من الموارد لتخطي الحواجز التقليدية التي تحول دون  المجتمعات المحلية على تزويد المرأة

  . حصولھا على خدمات الصحة العامة والصحة اإلنجابية
  

نحو تعميم التعليم األساسي للجنسين في السنوات  اًبارز اً، مع أن البلدان العربية حققت تقدمرابعاً  
ماألخيرة، سيستمر ارتفاع معدالت األمية إن لم يحصل است وفي .  ثمار إضافي في كافة أوجه التعليم والتعلُّ

ھذا الصدد، يجب أن يعطي كل بلد أولوية إلتاحة الفرص للشباب كي يتلقوا تعليماً أفضل، ويكتسبوا المھارات 
ويشاركوا بالكامل في المجتمع، ما يتيح لھم، من جملة أمور أخرى، الحصول على فرص عمل منتجة 

وينبغي توجيه عناية خاصة إلى نشر التعليم األساسي، والتدريب على .  في حياتھموتحقيق االكتفاء الذاتي 
                                            

)88(  World Bank, 2007.  



  

  

المھارات، ومحو األمية لدى الفئات المستضعفة بمن فيھم األطفال المعوقون وأطفال الشوارع والنازحون 
عدم توافق  ومن أجل تخطي اآلثار السلبية الناجمة حالياً عن.  واألطفال الذين يعيشون في مخيمات الالجئين

تھدف فقط ال النتائج التعليمية مع متطلبات السوق، وخاصة بالنسبة للنساء، ينبغي وضع استراتيجيات قوية 
  . إلى تكييفه مع متطلبات السوق المتغيرة اًإلى تحسين نوعية التعليم بل أيض

  
ألھداف اإلنمائية ، يجب أن تُعد الحكومات، كأساس للرصد الدائم، تقارير وطنية قائمة على اخامساً  

لأللفية ومتصلة بتقارير اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إضافة إلى خطط عمل وطنية 
وفي ھذا الصدد، ينبغي تعزيز مشاركة المرأة وتشجيعھا .  للنساء وبرامج وطنية تتعلق بالمساواة بين الجنسين

رصد المؤشرات الوطنية لألھداف اإلنمائية لأللفية بشكل دائم؛  )أ: (على تأدية دور ناشط في المجاالت التالية
تشجيع اعتماد مؤشرات قائمة على مراعاة ) ج(تحديد وتحليل أسباب التقدم البطيء في ھذا المجال؛ ) ب(

ضمان أن تكون البيانات والمؤشرات مصنفة كلھا حسب الجنس؛ ) د(المساواة بين الجنسين واحترام الحقوق؛ 
  . ال نتائج الرصد لدعم أعمال الضغط والدعوة بين صانعي القرارات وفي المجتمعات المحليةاستعم) ھ(
  

حثيثة لتشجيع استعمال المؤشرات المصنفة حسب الجنس  اً، يجب أن تبذل الحكومات جھودسادساً  
فجمع  . ىالدعاواالجتماعي في عمليات الرصد والتقييم ووضع البرامج والتمويل ووضع السياسات وحمالت 

ھذه البيانات وتحليلھا شرط أساسي لوضع الخطط القائمة على األھداف اإلنمائية لأللفية المراعية للنوع 
ويجب تحسين القدرات الوطنية في ھذا المجال، باالستناد إلى معايير  . االجتماعي، ولتنفيذھا واإلبالغ عنھا

ومن الضروري .  "ير المراعية للنوع االجتماعيغ"نوعية وكمية لتتب�ع مؤشرات األھداف اإلنمائية لأللفية 
إيالء عناية خاصة لمساھمة المرأة في الدخل القومي وفي سوق العمل، وللفجوات القائمة بين الجنسين في 

ويجب الحد دون تأخير من الفجوات بين الجنسين في التعليم على كافة .  األجور وفي األعمال الحرة
ويجب جمع بيانات ومؤشرات .  لقضاء عليھا بالكامل في نھاية المطافمستوياته، على أن ي�صار إلى ا

موثوقة ومصنفة حسب نوع الجنس للداللة على الوقت الذي تصرفه المرأة في الحصول على المياه والوقود، 
كما يجب تصنيف البيانات المتعلقة بملكية األراضي والمنازل للداللة على األراضي والممتلكات التي تعود 

كما ينبغي رصد .  اًالرجل وحده، وتلك التي تعود إلى المرأة وحدھا، وتلك التي يملكھا االثنان مع إلى
ومن الضروري .  الحاجات المتعلقة بصحة المرأة الجنسية واإلنجابية باستعمال معايير نوعية وكمية موثوقة

اإلنسان، بما في ذلك تشويه قياس العنف ضد المرأة وغيره من اإلجراءات أو األنشطة التي تنتھك حقوق 
، وغيره من جرائم الشرف ضد المرأة، وسائر أشكال "الشرف"عن  اًاألعضاء التناسلية لإلناث، والقتل دفاع

التمييز ضد الشابات، وذلك عبر اعتماد نُھ�ج إحصائية مبتكرة تشمل تقنيات التقييم السريع ودراسات 
  . مجموعات التركيز

  
شراكة فعالة بين الحكومة والسوق والمجتمع المدني على كافة مستويات  ، ال بد من إرساءسابعاً  

ولتحقيق ذلك، ال بد من زيادة التزام .  برامج التنمية المستدامة كشرط مسبق لبلوغ األھداف اإلنمائية لأللفية
التدابير  ولھذه الغاية، ينبغي أن تتخذ حكومات البلدان األعضاء.  األطراف المعنية كلھا وتعزيز قدراتھا

الالزمة لتحسين أداء المؤسسات المعنية بتكنولوجيا المعلومات والبحوث والتخطيط والتنسيق فيما يتعلق 
وينبغي أن تكون ھذه العمليات بالطبع لصالح   .بوضع الخطط اإلنمائية القائمة على األھداف اإلنمائية لأللفية

جنسين ولمبادئ حقوق اإلنسان، وأن تجسد القيم المكرسة الفقراء والفئات المستضعفة ومراعية للمساواة بين ال
بحد ذاته بل ھو وسيلة لتحقيق  اًولكن تجدر مالحظة أن إرساء شراكات قوية ليس ھدف.  في إعالن األلفية

لذا، من الضروري .  أنظمة صحية واجتماعية فعالة ومنصفة تمھد الطريق لبلوغ األھداف اإلنمائية لأللفية



  

  

واضحة لتحقيق التنمية البشرية ومكافحة اإلقصاء االجتماعي وتعزيز الحكم الرشيد ودعم تحديد أولويات 
  .  الالمركزية وحماية البيئة وإدارة الموارد الطبيعية بفعالية

  
، ينبغي أن تتخذ حكومات البلدان األعضاء تدابير خاصة في حاالت الصراع واألزمات لحماية ثامناً  

  .ووضع آليات لحمايتھن من االغتصاب والعنف الجنسي واالتجار بالبشر النساء والفتيات من العنف،
  

، من الضروري مراعاة شؤون المرأة بشكل مباشر وفع�ال عند اتخاذ تدابير اإلنعاش تاسعاً  
االقتصادي، كما من الضروري بذل جھود حقيقية للتخفيف من عناء المرأة عبر اتخاذ تدابير مثل تقديم 

وتعميم فرص العمل والخدمات الصحية، وإنشاء شبكة أمان ضد المخاطر على مصادر األموال النقدية، 
  .  الرزق، فال غنى عن ذلك لحماية حقوق المرأة وتسريع التقدم نحو األھداف اإلنمائية لأللفية



  

  

  المرفق
  

  األھداف اإلنمائية لأللفية وغاياتھا ومؤشراتھا
  

  يناير /كانون الثاني نافذة منذ 
  

  ھداف والغاياتاأل
  المؤشرات لرصد التقدم  )من إعالن األلفية(

 القضاء على الفقر المدقع والجوع: الھدف األول

تخفيض نسبة السكان الذين يقل دخلھم اليومي عن  :ألف- الغاية 
   و دوالر واحد إلى النصف في الفترة ما بين 

اليوم  نسبة السكان الذين يقل دخلھم عن دوالر واحد في  - 
  )*()تعادل القوة الشرائية(

  نسبة فجوة الفقر   - 

  حصة الخمس األفقر من السكان في االستھالك الوطني   - 

توفير العمالة الكاملة والمنتجة والعمل الالئق للجميع، : باء - الغاية 
  بمن فيھم النساء والشباب

 

  تج المحلي اإلجمالي لكل شخص عاملمعدل نمو النا  - 

  ة السكان العاملين إلى عدد السكان نسب  - 

نسبة السكان العاملين الذين يقل دخلھم عن دوالر واحد في   - 
  )تعادل القوة الشرائية(اليوم 

نسبة العاملين لحسابھم الخاص والعاملين من أفراد األسرة   - 
  المساھمين في نفقاتھا إلى مجموع العاملين 

ين يعانون من الجوع إلى تخفيض نسبة السكان الذ: جيم- الغاية 
   و النصف في الفترة ما بين 

عدد األطفال الناقصي الوزن الذين تقل أعمارھم عن خمس   - 
  سنوات

نسبة السكان الذين ال يحصلون على الحد األدنى من   - 
  السعرات الحرارية

  تحقيق تعميم التعليم االبتدائي: الھدف الثاني

ن األطفال في كل مكان، سواء الذكور أو كفالة تمك: ألف- الغاية 
   اإلناث، من إتمام مرحلة التعليم االبتدائي، بحلول عام 

  صافي نسبة القيد في التعليم االبتدائي   - 

نسبة التالميذ الذين يلتحقون بالدراسة في الصف األول   - 
  ويصلون إلى الصف األخير من التعليم االبتدائي 

لقراءة والكتابة لدى اإلناث والذكور الذين معدل اإللمام با  - 
  سنة  و تتراوح أعمارھم بين 

 تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة: الھدف الثالث

إزالة التفاوت بين الجنسين في التعليم االبتدائي : ألف- الغاية 
، وبالنسبة لجميع والثانوي ويفضل أن يكون ذلك بحلول عام 

   تعليم في موعد ال يتجاوز عام مراحل ال

نسبة البنات إلى البنين في مراحل التعليم االبتدائي والثانوي   - 
  والعالي

نسبة البنات إلى البنين ممن يلمون بالقراءة والكتابة والذين   - 
  سنة  و تتراوح أعمارھم بين 

حصة النساء من األعمال المدفوعة األجر في القطاع غير   - 
  راعي الز

  نسبة المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنية   - 

  تقليل وفيات األطفال: ھدف الرابعال

تخفيض معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة   :ألف- 4الغاية 
    2015و 1990الفترة ما بين  بمقدار الثلثين في 

  دل وفيات األطفال دون سن الخامسةمع  1- 4

  لرضعمعدل وفيات ا  2- 4

                                            
  . لرصد وجھات الفقر في البلدان، يجب استعمال المؤشرات المرتكزة على خطوط الفقر الوطنية إذا كانت متوافرة  )*(



  

  

  ھداف والغاياتاأل
  المؤشرات لرصد التقدم  )من إعالن األلفية(

ضد  نسبة األطفال البالغين من العمر سنة واحدة المحصنين   3- 4
  الحصبة 

  األمھات صحة تحسين: الھدف الخامس

تخفيض معدل الوفيات النفاسية بمقدار ثالثة أرباع في   :ألف- 5الغاية 
   2015و 1990بين  الفترة ما 

  معدل الوفيات النفاسية  1- 5

صحيين  شراف أخصائيين نسبة الوالدات التي تجرى تحت إ  2- 5
  مھرة 

تعميم إتاحة خدمات الصحة اإلنجابية بحلول عام   :باء- 5الغاية 
2015   

  معدل استخدام وسائل منع الحمل  3- 5

  معدل الوالدات لدى المراھقات  4- 5

واحدة  زيارة (الحصول على الرعاية الصحية قبل الوالدة   5- 5
   )على األقل وأربع زيارات على األقل

   اجة غير الملباة في مجال تنظيم األسرةالح  6- 5

  اإليدز والمالريا وغيرھما من األمراض/مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية  :السادسالھدف

اإليدز /وقف انتشار فيروس نقص المناعة البشرية   :ألف- 6الغاية 
   وبدء انحساره اعتبارا من ذلك التاريخ 2015  بحلول عام 

روس نقص المناعة البشرية في صفوف معدل انتشار في  1- 6
  سنة 24و 15السكان الذين تتراوح أعمارھم بين  

ثناء آخر عملية اتصال جنسي الواقي الذكري أاستخدام   2- 6
    محفوفة بالمخاطر 

سنة   24و 15نسبة السكان الذين تتراوح أعمارھم بين   3- 6
ويمتلكون معارف دقيقة شاملة عن فيروس نقص المناعة 

  اإليدز/البشرية

ممن  نسبة اليتامى الذين يرتادون المدارس إلى غير اليتامى   4- 6
  سنة 14سنوات و 10تتراوح أعمارھم بين 

تعميم إتاحة العالج من فيروس نقص المناعة     :باء- 6الغاية 
  لجميع من يحتاجونه 2010بحلول عام  اإليدز /البشرية

المناعة   نسبة السكان الذين بلغت إصابتھم بفيروس نقص  5- 6
عقاقير  البشرية مراحل متقدمة وبإمكانھم الحصول على 

  مضادة للفيروسات الرجعية

وقف انتشار المالريا وغيرھا من األمراض الرئيسية     :جيم- 6الغاية 
  خانحسارھا اعتبارا من ذلك التاري وبدء 2015  بحلول عام 

  معدالت اإلصابة والوفيات المرتبطة بالمالريا  6- 6

بة األطفال دون سن الخامسة الذين ينامون تحت نس  7- 6
  ناموسيات معالجة بمبيدات الحشرات 

دون سن الخامسة المصابين بحمى ويعالجون  نسبة األطفال   8- 6
  المناسبة المضادة  باألدوية 

  معدالت اإلصابة بالسل وانتشاره والوفيات المرتبطة به  9- 6

العالج  ھا في إطار نسبة حاالت السل التي اكتشفت وتم شفاؤ  10- 6
  القصير الدورة الخاضع لإلشراف المباشر

 كفالة االستدامة البيئية  :السابعالھدف

إدماج مبادئ التنمية المستدامة في السياسات والبرامج   :ألف- 7الغاية 
  وانحسار فقدان الموارد البيئية القطرية 

  نسبة مساحة األراضي المغطاة بالغابات  1- 7

ولكل دوالر  بعاثات ثاني أكسيد الكربون، لكل فرد مجموع ان  2- 7
  )الشرائية تعادل القوة (من الناتج المحلي اإلجمالي 

الحد بقدر ملموس من معدل فقدان التنوع البيولوجي   :باء- 7الغاية 
  2010  بحلول عام 

   استھالك المواد المستنفدة لألوزون  3- 7

البيولوجية  دود سبة األرصدة السمكية الموجودة ضمن الحن  4- 7



  

  

  ھداف والغاياتاأل
  المؤشرات لرصد التقدم  )من إعالن األلفية(

  اآلمنة

  نسبة الموارد المائية الكلية المستخدمة  5- 7

  نسبة المناطق البرية والبحرية المحمية  6- 7

  نسبة األجناس المھددة باالنقراض  7- 7

تخفيض نسبة األشخاص الذين ال يمكنھم الحصول   :جيم- 7الغاية 
مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي  باستمرار على 

   2015النصف بحلول عام  اسية إلى األس

  محسنة  نسبة السكان الذين يستخدمون مصادر مياه للشرب   8- 7

  نسبة السكان الذين يستخدمون مرافق صحية محسنة  9- 7

  لمعيشة  2020تحقيق تحسين كبير بحلول عام   :دال- 7الغاية 
  مليون من سكان األحياء الفقيرة  100ال يقل عن  ما

*)لحضر المقيمين في أحياء فقيرةنسبة سكان ا  10- 7 *)  

  إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية  :الثامنالھدف 

المضي في إقامة نظام تجاري ومالي يتسم باالنفتاح   :ألف- 8الغاية 
  بالقواعد والقابلية للتنبؤ به وعدم التمييز والتقيد 

يجري رصد بعض المؤشرات المبينة أدناه بصورة مستقلة بالنسبة 
وأفريقيا والبلدان النامية غير الساحلية والدول  قل البلدان نمواًأل 
  الجزرية الصغيرة النامية 

  
   - يشمل التزاما بالحكم الرشيد والتنمية وتخفيف وطأة الفقر 

  على الصعيدين الوطني والدولي 
  

  
  المساعدة اإلنمائية الرسمية

  

  دان نمواًعالجة االحتياجات الخاصة ألقل البلم :باء- 8الغاية 
  

من  دخول صادرات أقل البلدان نموا إلى األسواق معفاة : وھي تشمل
معززا  التعريفات الجمركية وبدون الخضوع للحصص؛ وبرنامجا 

بالديون وإلغاء لتخفيف عبء الديون الواقع على البلدان الفقيرة المثقلة 
إلى البلدانالرسمية  الديون الثنائية الرسمية؛ وزيادة المساعدة اإلنمائية 

  التي أعلنت التزامھا الحد من الفقر

صافي ومجموع المساعدة اإلنمائية الرسمية وما يقدم منھا   1- 8
، كنسبة مئوية من الدخل القومي إلى أقل البلدان نمواً 
اإلنمائية اإلجمالي للدول المانحة األعضاء في لجنة المساعدة  

  االقتصادي ن التابعة لمنظمة التنمية والتعاون في الميدا

نسبة المساعدة اإلنمائية الرسمية الثنائية الكلية المخصصة   2- 8
لجنة  حسب القطاع والمقدمة من الدول المانحة األعضاء في  

في الميدان المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التنمية والتعاون 
التعليم (األساسية  االقتصادي إلى الخدمات االجتماعية 

والتغذية والمياه المأمونة  اية الصحية األولية األساسي والرع
   )والصرف الصحي

نسبة المساعدة اإلنمائية الرسمية الثنائية غير المشروطة   3- 8
المقدمة من الدول المانحة األعضاء في لجنة المساعدة  
اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان  
  االقتصادي 

لجة االحتياجات الخاصة للبلدان النامية غير معا    :جيم- 8الغاية 
عن طريق برنامج العمل (  الجزرية الصغيرة النامية الساحلية والدول 

الجزرية الصغيرة النامية ونتائج  من أجل التنمية المستدامة للدول 
  )للجمعية العامة ثانية والعشرين الدورة االستثنائية ال

غير  ي تتلقاھا البلدان النامية المساعدة اإلنمائية الرسمية الت  4- 8
  الساحلية كنسبة من دخلھا القومي اإلجمالي

المساعدة اإلنمائية الرسمية التي تتلقاھا الدول الجزرية   5- 8
  الصغيرة النامية كنسبة من دخلھا القومي اإلجمالي 

المعالجة الشاملة لمشاكل ديون البلدان النامية باتخاذ      :الد- 8الغاية 
الصعيدين الوطني والدولي لجعل تحمل ديونھا ممكنا في  لى تدابير ع

  الوصول إلى األسواق
  

                                            
(* تُقاس النسبة الفعلية لألشخاص الذين يعيشون في أحياء فقيرة من خالل بيانات غير مباشرة مثل عدد سكان المدن الذين   (*
عدم ) ب(عدم الحصول على مصادر مياه محسنة؛ ) أ: (سر تنطبق عليھا على األقل واحدة من الخصائص األربع التاليةيعيشون في أ

وأماكن سكن مصنوعة من مواد غير ) د(؛ )أشخاص أو أكثر في غرفة واحدة (االكتظاظ ) ج(الحصول على خدمات صحية محسنة؛ 
  .مستدامة



  

  

  ھداف والغاياتاأل
  المؤشرات لرصد التقدم  )من إعالن األلفية(

نسبة مجموع واردات البلدان المتقدمة النمو المعفاة من   6- 8  الطويل المدى 
من  ) حسب القيمة وباستثناء األسلحة(الرسوم الجمركية  

  البلدان النامية وأقل البلدان نمواً

المتقدمة  كية التي تفرضھا البلدان متوسط التعريفات الجمر  7- 8
والملبوسات  النمو على المنتجات الزراعية والمنسوجات 

  الواردة من البلدان النامية

التعاون  تقديرات الدعم الزراعي المقدم في بلدان منظمة   8- 8
من ناتجھا  والتنمية في الميدان االقتصادي كنسبة مئوية 

  المحلي اإلجمالي

اإلنمائية الرسمية المقدمة لبناء القدرات نسبة المساعدة   9- 8
  التجارية 

  القدرة على تحمل الديون
  

القرار  مجموع عدد البلدان التي وصلت إلى مرحلة اتخاذ   10- 8
) التراكمي(   لصالح البلدان الفقيرة المثقلة بالديون والعدد

المتعلقة بتخفيف للبلدان التي وصلت إلى نقطة إنجاز المبادرة 
  بالديون ون البلدان الفقيرة المثقلة أعباء دي

المبادرة  مقدار عبء الديون الذي التُزم بتخفيفه في إطار   11- 8
المتعددة  المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون والمبادرة 

  األطراف لتخفيف عبء الدين

السلع  تكاليف خدمة الدين كنسبة مئوية من صادرات   12- 8
  والخدمات

التعاون مع شركات المستحضرات الصيدالنية إلتاحة    :ءھا- 8الغاية 
  األساسية بأسعار ميسورة في البلدان النامية العقاقير 

نسبة السكان الذين يمكنھم الحصول بشكل دائم على العقاقير   - 
  األساسية بأسعار ميسورة

التعاون مع القطاع الخاص إلتاحة فوائد التكنولوجيات     :واو- 8الغاية 
  وبخاصة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت جديدة، ال

  نسمة 100الخطوط الھاتفية لكل   14- 8

  نسمة  100المشتركون في شبكات الھاتف الخلوي لكل   15- 8

   نسمة 100مستخدمو اإلنترنت لكل   16- 8

  
رئيس دولة وحكومة،  147اً، من بينھم بلد 189األھداف اإلنمائية لأللفية وغاياتھا مفصلة في إعالن األلفية الذي وقع عليه ممثلو   
وأعادت الدول األعضاء التأكيد .  )http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm(.  2000سبتمبر /في أيلول

وھي أھداف وغايات ).  /A/RES/60قرار الجمعية العامة ( 2005مر القمة العالمي لعام على ھذه األھداف والغايات أثناء انعقاد مؤت
وھي بمثابة شراكة بين البلدان المتقدمة والنامية في سبيل إنشاء بيئة كفيلة بتحقيق التنمية .  متداخلة، لذا يجب النظر إليھا كمجموعة واحدة

  . يوالقضاء على الفقر على المستويين الوطني والعالم
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