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الخلفية
المرجعية والمنھجية المعتمدة في إعداد ورقة اإلسكوا
قصور األھداف اإلنمائية لأللفية
التحديات واألولويات الرئيسية في المنطقة العربية وأھداف
وغايات التنمية المستدامة المقترحة
الخالصة
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الخلفية
عمليتان دوليتان لتشكيل أجندة التنمية لما بعد عام 2015

صياغة مجموعة أھداف للتنمية
المستدامة )قيد اإلعداد(
وضع خطة التنمية لما بعد عام
) 2015تقرير الشخصيات
البارزة(2013 /

ُتش ّكل مجموعة واحدة ومتوازنة
من األھداف العالمية يت َم اعتمادھا
في قمة عالمية في 2015

نحن في المنطقة العربية ...ما الذي نصبو إليه؟
أھداف للتنمية المستدامة تتعامل مع أولوياتنا...وتساھم في دفع
عجلة التنمية في بلداننا
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المنطقة العربية ...ما الذي تصبو إليه؟
• أھداف عالمية تصاغ من خالل
عملية حكومية/سياسية تحوي أجندة
تحولية من المتو ّقع أن تتقاطع مع
التحديات القصوى للمنطقة
• وسيعزز التوافق العالمي حول
أھداف التنمية المستدامة في حشد
الجھود وتأمين وسائل التنفيذ الالزمة
لتحقيق ما تصبو إليه المنطقة
• من المفترض أن يتقدم مسار التنمية
المستدامة للمنطقة حسب أولوياتھا
أيا ً كان التوافق السياسي العالمي
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تحدّ يات التنمية
في المنطقة
العربية
تحديات
أھداف التنمية
التنمية
المستدامة
العالمية

أھداف التنمية المستدامة...منظور عربي
ورقة أعدتھا اإلسكوا ...
• مساھمة إقليمية عربية لدعم إدراج
التحديات اإلقليمية للتنمية أثناء صياغة
أھداف التنمية المستدامة
• اقتراح مجموعة من أھداف التنمية
المستدامة تخدم المنطقة
• مساعدة البلدان العربية المشاركة في
المفاوضات الدولية التي ستح ّدد شكل
ومضمون أھداف التنمية المستدامة
• التزامن مع بداية عملية التفاوض
)الفريق المفتوح العضوية(

المرجعيــة
مخرجات العملية التشاوريه
العرب َية
مجموعة من التقارير العالمية،
والمنشورات االقليمية ،واألبحاث
واألوراق المرجعية التي أعدتھا
االسكوا
مقررات القمم االقتصادية
واالجتماعية العربية )ومنھا
إعالن الرياض(
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المنھجيــة
المبادئ العالمية
المتضمنة في إعالن
األلفية ومبادئ ريو

الدمج المتوازن
لركائز التنمية
المستدامة

انجاز المھمة التي
بدأتھا األھداف
اإلنمائية لأللفية

الترابط والعالقات
ما بين األھداف
المختلفة

تحسين المسار
لضمان تحقيق
التنمية المستدامة

المقصد الرئيسي .......توفير العيش الكريم وجودة
الحياة لكل أفراد المجتمع

المنھجيــة
مقاصد
التنمية

ھدف التنمية
المستدامة

عميات اإلعداد العالمية
شبكة حلول التنمية المستدامة
اللجنة االقتصادية ألفريقيا
فريق الشخصيات البارزة

غـايـات

..........

تحديات التنمية
اجتماعية
اقتصادية
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حوكمة
بيئية

قصور األھداف اإلنمائية لأللفية
مؤشر إنجاز األھداف اإلنمائية لأللفية لبلدان عربية

• خلل في شمولية األھداف وآليات
التقييم

الصومال

-70.9%

السودان

-59.0%

العراق

– مثال :الدول التي تواجه تحديات
سياسية ونزاعات بدت وكأنھا حققت
تقدما نسبيا في ...MDGs

• بحاجة إلعادة النظر في آلية تحقيق
األھداف ،وفھم متعمق لألسباب
• تجربة المنطقة العربية في MDGs
تشكل مرجعية ھامة ال بد من
االستفادة منھا عالميا لما بعد 2015

-44.8%

جيبوتي

-37.3%

اليمن

-35.2%

فلسطين

-35.1%

موريتانيا

-32.3%

جزر القمر

-30.5%

األردن

-17.3%

المغرب

-7.4%

الجزائر

-4.8%

السعودية

3.6%

سوريا
تونس

5.8%
20.3%

مصر 27.0%
عمان 27.9%

40.0%

20.0%

0.0%

-20.0%

-40.0%

-60.0%

المصدر :األمم المتحدة وجامعة الدول العربية2013 ،

المنطقة العربية تواجه تح ّديات مترابطة
امن الطاقة

انعدام األمن
الغذائي

الصحة

فجوة في التمويل
والتكنولوجيا
عدم
المساواة
بين
الجنسين
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التحديات
المترابطة

البطالة

الفقر والجوع
والتفاوت في التنمية

ندرة المياه
مؤسسات
غير فعالة

اإلسكان والبنى
التحتية

تد ّني جودة
التعليم

-80.0%

من تحديات المنطقة العربية إلى أھداف
وغايات تحقق التنمية المستدامة

Poverty

الفقر والجوع وعدم المساواة

• الفق222ر الم2222دقع ) %7.4م2222ن الس2222كان
بدخل اقل م2ن / $1.25الي2ومLDSs -
(21.6%
• تزاي222د نس222بة الس222كان ب222دخل م222ا ب222ين
 3- 1.25دوالرات في اليوم
• االنتش22222ار المتزاي22222د لس22222وء التغذي22222ة
والجوع
• االفتق222ار إل222ى العالق222ة م222ا ب222ين النم222و
االقتص22ادي والفق22ر وس22وء التغذي22ة  -ال
توزيع متكافئ لمكاسب التنمية
• عدم المساواة
• قصور أنظمة الحماية االجتماعية

الھدف
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مجاالت العمل
وضع مقاييس أكثر دقة للفقر وعدم المساواة
تعزيز الجھود الرامية إلى خفض الفقر
تعيين خطوط فقر مختلفة لمجموعات البلدان
التركيز على عمليات النمو االقتصادي األكثر شموالً
واألكثر استدامة
تعزيز مشاركة شرائح المجتمع جميعا ً واستفادتھا من
التوزيع المنصف للنمو دون إھمال األجيال المقبلة
الحاجة كبيرة وملحة إلى توفير نظام حماية اجتماعية
شامل

 :القضـاء على الفقـر المدقـع والجـوع

الـصـحـة

Health

• ارتفاع معدل انتشار وفيات الرضع
واألطفال واألمھات)(LDCs
• تفاوت بين البلدان العربية في الخدمات
الصحية
• تزداد نوعية الخدمات الصحية سوءا
• سوء التغذية
• تش ّكل األمراض المعدية تحديا ً رئيسيا ً
للصحة في أفقر البلدان العربية
• غالء الخدمات الصحية
• اإلنفاق الشخصي على الخدمات الصحية
مرتفع بسبب االفتقار إلى التغطية واالفتقار
إلى الجودة ،ما يجعل الناس يفضلون مقدمي
الرعاية الخاصة

مجاالت العمل
 توفير مزيد من فرص الحصول على خدمات رعاية
صحية جيدة
 توفير خدمات الرعاية الصحية اإلنجابية للفقراء(
خفض وفيات الرضع واألمھات )أقل البلدان نمواً(
وزيادة تغطية التطعيم
خفض عبء بعض األمراض كالسل واألمراض
المرتبطة بأنماط الحياة غير الصحية
والوقاية من األمراض المعدية والمزمنة على حد
سواء
التصدي للتحديات الصحية الناشئة فوراً

الھدف  :ضمان حياة صحية

Unemployment

البـطـالـة

• االفتقار إلى فرص عمل الئقة )للشباب(
• عدم كفاية السياسات االقتصادية لخلق
فرص عمل
• تزايد معدالت البطالة  %15 -في
2013
• تدھور أحوال سوق العمل وارتفعت
البطالة ،خاصة للشباب األكثر تعليما َ
• تدني معدالت مشاركة اإلناث في قوة
العمل )األدنى بين جميع المناطق في
العالم %50 ،من المعدل العالمي(
• انخفاض االستثمار العام
• انتشار عمالة األطفال

مجاالت العمل
فعال الستحداث فرص عمل وتحفيز
اتباع نھج
ٍ
الطلب على اليد العاملة )في القطاعين الخاص
والعام(
تنويع االقتصادات العربية وتشجيع التصنيع
تشجيع األنشطة غير الزراعية في الريف
تھيئة القطاع العام للظروف المواتية لتيسير
االستثمار الخاص وتدفق االستثمار األجنبي
المباشر

الھدف  :توفير العمل الالئق
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Gender

عدم المساواة بين الجنسين
مجاالت العمل

•عدم المساواة بين الرجل والمرأة في
المجاالت االقتصادية والسياسية والقانونية
• الفجوة في الوصول للوظائف وفي األجور
بين المرأة والرجل
• تدني معدالت مشاركة اإلناث في قوة
العمل )األدنى بين جميع المناطق في العالم،
 %50من المعدل العالمي(

• انخفاض مشاركة المرأة في البرلمان
واألنشطة السياسية األخرى
• تفشي العنف ضد النساء
• زيادة معدالت الزواج المبكر بين الالجئين

الھدف

Institutions

 :تمكين الفتيات والنساء ،وتحقيق المساواة بين الجنسين
واإلعمال الكامل لحقوق اإلنسان للمرأة

مؤسسات غير فعالة

• مؤسسات غير فاعلة وغياب
أنظمة للمشاركة والمساءلة )خاصة
في عدد من الدول العربية التي تمرّ
بتحوالت سياسية(
• األنظمة الريعية
• صعوبة إيجاد مؤشردقيق للحوكمة
• غياب الحكم الصالح إلدارات
الموارد الطبيعية ،والضرائب
والمحاسبة العامة

الھدف
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 ضمان المساواة بين الجنسين كعنصر أساسي للتنمية
في المنطقة
دمج المنظور الجنساني في جميع مجاالت التنمية
المستدامة
ضمان االلتزام بالمساواة على كافة المستويات
 تحرر النساء والفتيات من العنف
منع الزواج المبكر للفتيات
تعزيز قدرات المرأة وتكافؤ فرص حصولھا على
الموارد
ضمان مشاركة المرأة في كافة المجاالت

مجاالت العمل
 إنشاء مؤسسات قادرة وفعالة في المنطقة العربية حاجة
ماسة إلى الستعادة الثقة في الحكومات وإلرساء أساس
مستقر للمجتمعات للعيش بسالم واستقرار
تعزيز المساءلة والشفافية للموازنات العامة
تشجيع التحول نحو الحكومة اإللكترونية
مكافحة الفساد والمحسوبية وضمان استقالل السلطة
القضائية

 :تأمين مجتمعات يسودھا السلم ومؤسسات فعالة

التعليم

Education

 انخفاض نوعية التعليم نسبة للمعاييرالدولية وضعف العالقة بين التعليم
وسوق العمل
 ارتفاع تكلفة التعليم ال زالت حاجزاًقويا ً أمام تحسن معدل إكمال التعليم
 التأثير السلبي للزواج المبكر للفتياتعلى معدالت اإلنجاز وانعدام األمن
في بعض المناطق يحرم البعض من
التعليم
 عدم المساواة )التعليم الخاصوالعام ،المدن والريف(...،

الھدف

Int.
coop.

 :توفير التعليم الجيّد والتعلّم مدى الحياة للجميع

التعاون الدولي في مجال التجارة والتكنولوجيا والتمويل

 بطء النمو االقتصادي وتحدياتالموازنات
 ازدياد مستويات الدين العامنسبيا) 57%من الناتج المحلي
اإلجمالي(
 تراجع التجارة بين الدول في المنطقة)عوائق في االستيراد بين الدول(
 وانخفاض المساعدات اإلنمائيةالخارجية إلى المنطقة العربية
 عدم كفاية التعاون الدولي في التمويلونقل التكنولوجيا لدول المنطقة

الھدف
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مجاالت العمل
• الحاجة إلى ضمان تكافؤ الفرص في التعليم للجميع
• تطوير آليات قوية للرصد في النظام التعليمي لضمان
جودة التعليم
• تقييم األداء باستخدام المعايير الدولية
• االستثمار في برامج التدريب على المھارات والتعليم
المھني للشباب والكبار في السن واألشخاص ذوي
اإلعاقة
• تعزيز فرص األفراد في االلتحاق بالدراسات العليا
)استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والريادة
االبتكارية والبحث والتطوير في التكنولوجيا(

مجاالت العمل
• تنفيذ التزامات الجھات المانحة اإلقليمية والعالمية تجاه
دعم االحتياجات اإلنمائية للبلدان استناداً إلى مبدأ
"المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة”
• حشد الشراكات واالستثمار األجنبي المباشر و القطاع
الخاص لالستثمار في البرامج التنموية
• االستفادة من قدر أكبر من التكامل اإلقليمي ،اقتصاديا ً
واجتماعيا ً وثقافيا
• توظيف المصادر التمويلية المحلية في البرامج التنموية
)الضرائب ووفورات الدعم (...،
• السعي للحصول على التكنولوجيا الخضراء وعلى
األدوية األساسية

 :تعزيز الشراكات العالمية لتحقيق التنمية المستدامة

Housing

المساكن والبنية التحتية

 يعيش أكثر من نصف سكان المنطقةفي المدن )تدفق الالجئين إلى المدن
والريف(
 ازدياد الضغوط على الدول في التأميناألخرى
والخدمات
المستمرللمياه
)الريف ،اھتراء الشبكات القديمة(
 حواجز كبيرة في الحصول علىخدمات الرعاية الصحية والتعليم وفرص
العمل
 ضغط كبير على الحكومات لتوفيرمساكن وبيئة تحتية
 التلوث البيئي والمخاطر الصحية منجراء سوء صرف المياه

الھدف

Food

مجاالت العمل
• س ّد الفجوة بين المناطق الريفية والحضرية
• تحسين معدل الحصول على خدمات المياه
والصرف الصحي في جميع المناطق
• وضع آليات تمويل لتأمين مساكن لألسر
الفقيرة بأسعار معقولة
• تلبية حاجات جميع أفراد المجتمع ،بما في
ذلك الالجئين وذوي اإلعاقة
• تعزيز النظم الالمركزية

 :ضمان السكن الالئق وخدمات البنية التحتية في
المناطق الريفية والحضرية

إنتاج الغذاء

عدم ترابط الرؤى والسياساتواالستراتيجيات المتعلقة بالغذاء
 قيود بيئية واجتماعية-اقتصادية لتحسيناإلنتاج
 ندرة المياه وتدھور األراضي وتفاقمالتصحّر )القطاع الزراعي االكثر
استخداما للمياه(
 تأثيرات سلبية بسبب تغير المناخ ضعف الممارسات الزراعية )تد ّنيكفاءة استخدام مياه الريّ واإلفراط في
الرعي(...
 -ارتفاع فواقد إنتاج واستھالك الغذاء

مجاالت العمل
المزيد من الترابط في السياسات المتعلقة بالغذاء )زراعية،
مائية ،اقتصادية ،اجتماعية ،سياسية (...
إمكانية زيادة اإلنتاج الزراعي في بلدان عربية مختارة بكلفة
بيئية قليلة
تحسين الممارسات الزراعية واالستفادة من التكنولوجيات
المالئمة
إمكانية خفض فاتورة الواردات الغذائية
التعامل مع األمن الغذائي من خالل رؤى واستراتيجيات
إقليمية

الھدف :تعزيز اإلنتاج المستدام للغذاء
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Water

أمن المياه والطاقة

 نصيب المنطقة والفرد من المياهالعذبة ھو األدنى في العالم وسيتأثر
سلبا ً بالتغير المناخي
 الجزء األكبر من موارد المياهالعذبة مشتركة مع دول غير عربية
تنافس متزايد من القطاعاتالمستخدمة للمياه )تستھلك الزراعة
بكفاءة متدنية أكثر من  % 85من
موارد المياه في المنطقة(
 تدني مستوى وجودة خدمات المياهوالصرف الصحي وضعف أداء
المؤسسات ذات العالقة

Energy

مجاالت العمل
رفع كفاءة استخدام المياه في القطاعات المختلفة
)زراعة ،صناعة ،منزلي(
 توفير الفرص الكافية والمتساوية لحصول
األفراد على مستويات مناسبة من خدمات المياه
والصرف الصحي
تطوير وتنفيذ سياسات التكيّف مع تغيّر المناخ
االھتمام بمصادر المياه غير التقليدية )تطوير
وتوطين تكنولوجيات المياه المالئمة(
مشاركة أصحاب الشأن والمجتمعات المحلية في
إدارة الموارد المائية وخدمات الصرف الصحي
ورفع األداء المؤسسي

أمن المياه والطاقة

 تباين الدول العربية في إنتاجواستھالك الطاقة يتيح فرص
التكامل
 أنماط استھالك غير مستدامةوتدني كفاءة الطاقة في بعض الدول
العربية
 تزايد فاتورة استھالك الطاقةوآليات دعم غير مجدية
 ترابط أمن الطاقة والمياه فيالمنطقة العربية

مجاالت العمل
زيادة االستثمار في كفاءة الطاقة وتطبيقات الطاقة
المتجددة
تكثيف الجھود البحثية لتطوير وتوطين وتكييف
تكنولوجيات الطاقة
االھتمام بتنويع مزيج الطاقة دون أن يتحقّق ذلك عن
طريق زيادة حصة الطاقة الحيوية المؤدية إلى
استنزاف المياه وتھديد األمن الغذائي وإزالة الغابات
زيادة مستوى التنسيق والتكامل في ما بين الدول
العربية في مجال الطاقة

الھدف :ضمان الحصول على المياه والصرف الصحي والطاقة للجميع
وتعزيز االستخدام المستدام واإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية
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الخالصة
يعتبر التحوّ ل من  MDGsإلى  SDGsمرحلة حاسمة في إعادة توجيه
أولويات وآليات التنمية على المستوى العالمي واإلقليمي والوطني
لدى المنطقة العربية فرصة ذھبية للتأثير على العملية العالمية من خالل
التزام المنطقة بجعل ھذا البرنامج الجديد داعما ً لألولويات اإلقليمية العربية
إمكانية استفادة المنطقة إيجابا ً من الحشد العالمي لقضايا التنمية المستدامة
التكامل اإلقليمي في قضايا التنمية سيؤدي إلى انعكاسات إيجابية على رفاه
اإلنسان في المنطقة العربية

الخالصة
أھداف تنمية مستدامة قابلة للتطبيق على جميع البلدان
)نھج من أربع مستويات لكل ھدف من األھداف(

4-عوامل مساعدة – أھداف الحوكمة والشراكة

 -3أھداف االستقرار العالمي والمرونة

 -2أھداف قاعدة الموارد المستدامة

 -1أھداف رفاه
اإلنسان وحقوق
اإلنسان
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الخطوات المقبلة
إدراج التعليقات التي سترد في صيغة منقحة للوثيقة قبل
تقديمھا إلى مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب
خالل دورته المقبلة المقرّر عقدھا في أيار  /مايو
2014
تقديم الوثيقة إلقرارھا من مجلس الوزراء العرب
المسؤولين عن شؤون البيئة نظراً للروابط المشتركة
للوثيقة مع "اإلطار االستراتيجي العربي للتنمية
المستدامة”
تقديم ھذا المقترح إلى القمة العربية التنموية
االقتصادية واالجتماعية في كانون الثاني  /يناير
 2015في تونس

شكراً
Website: http://www.escwa.un.org/divisions/main.asp?division=sdpd
Facebook: http://www.facebook.com/unescwa
Twitter: http://twitter.com/#!/unescwa
YouTube: http://www.youtube.com/user/UNESCWA
Flickr: http://www.flickr.com/photos/unescwa/
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