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 كلمة  مدير عام  املعهد  العربي  للتخطيط
 
 

 ضيوف املعهد العربي للتخطيط... السيداتُ والسادة األفاضل
 ...أيها احلضور الكريم 

 ...السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته 
 

صالة عن �فسي، يسر�ي أن أرحب بكم مجيعاً مع كل الشكر بإسم املعهد العربي للتخطيط بالكويت وباأل
والتقدير إلهتمامكم باحلضور واملشاركة يف ملتقا�ا هلذا اليوم يف إطار سلسلة احللقات النقاشية الدورية اليت يعقدها املعهد 

 .مومسه األكادميي سنوياًّخالل 
 

لسياسات اإلقتصادية واإلجتماعية يف الدول أهداف التنمية الدولية وصياغة ا"تنعقد حلقة �قاش اليوم حول 
ه وذلك لسبب بسيط هو أن قضايا ـحولالنقاش يف حاجة لتربير إختيار هذا املوضوع إلعادة ولعلنا لسنا ".  العربية

  قبل أن أعطي الكلمة  إىل األخولكن .  إحداث التنمية ال تزال تشغل إهتمام العامل وقادته بطريقة مستمرة
 امسحوا يل .النقاشية هذه احللقةالذي سـيقدم و - املعهد العربي للتخطيط املستشار ب-عبدالقادر علي علي / الدكتور

 .التنمية الدولية وأهدافها اليت لطاملا شغلت اإل�سان وسعى إىل حتقيقهابأن أشري بإجياز إىل 
 

 ..أيها السيدات والسادة
 اد مؤمتر قمة األلفية يف مقر األمم املتحدة بنيويورك يف سبتمربمن إ�عقاهتمام اجملتمع الدويل بالتنمية ليس أدل على 

وقد أصدرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة .  من رؤوساء الدول واحلكومات مائة وسبعة وأربعون والذي حضره 2002
لرؤية املشرتكة اهذا القرار جسد حيث " إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية" ألفني ومائة ومخسة ومخسني  بقرارها رقم

 .حياة أفضل وأكثر أمناً إل�سان من أن يعيش يـــُمكّـــن اللدول األعضاء يف األمم املتحدة لعامل أكثر سالماً ورخاءً وعدالة
 

 :وهيشتمل إعالن األلفية على أهداف اجملتمع الدويل يف عدد من اجملاالت احليوية وقد ا
 .السالم واألمن و�زع السالح -
 .األهداف اإلمنائية لأللفية: ء على الفقرالتنمية والقضا -
 .محاية البيئة -

 (i) 



 .حقوق اإل�سان والدميوقراطية واحلكم -
 .محاية الضعفاء -

 
 
 
 

 .تلبية اإلحتياجات اخلاصة ألفريقيا -
 .تعزيز األمم املتحدة -

 
بنى اإل�سان، عزم القادة السياسيني يف العامل على ختليص "كما ومتت صياغة األهداف اإلمنائية لأللفية لتعرب عن 

رجاالً و�ساء وأطفاالً، من الظروف املهينة والالإ�سا�ية الناجتة عن الفقر املدقع، وجعل احلق يف التنمية حقيقة واقعة لكل 
وذلك حسبما جاء على لسان األمني العام لألمم املتحدة يف تقريره للجمعية " إ�سان، وختليص البشرية قاطبة من الفاقة

كما واشتملت األهداف اإلمنائية ".  تنفيذ إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية"سابعة واخلمسني حول العامة يف الدورة ال
 :العريضة على ما يلي

 .القضاء على الفقر املدقع واجلوع -
 .حتقيق تعميم التعليم اإلبتدائي -
 .تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة -
 .ختفيض معدل وفيات األطفال -
 . الصحية للنساء يف حاالت الوضعحتسني العناية -
 .مكافحة فريوس �قص املناعة البشرية -
 .كفالة اإلستدامة البيئية -
 .إقامة شراكة عاملية من أجل التنمية -

 
وعلى ضوء هذه األهداف العريضة أُجريت مشاورات بني خمتلف هيئات منظومة األمم املتحدة وغريها من 

دم الذي يتم إحرازه يف حتقيق األهداف، حيث مت حتديد أهداف فرعية حتت املنظمات لتحديد املؤشرات اليت تقيس التق
كل هدف عريض، ومت اختيار عدد من املؤشرات الكمية لكل هدف فرعي تــــُمكن من قياس ومتابعة ومراقبة التقدم يف 

 .شأن حتقيق األهداف

 (ii) 



 
أهداف التنمية "ياغتها على شكل كان قد متت ص" األهداف اإلمنائية العريضة"وجتدر اإلشارة إىل أن معظم 

قناعة اجملموعة الدولية املاحنة للعون مبا   بواسطة منظمة التعاون االقتصادي والتنمية تعبرياً عن عدم1996يف عام " الدولية
 .العشرين مت حتقيقه يف جمال التنمية خالل النصف الثا�ي من القرن

 
 
 
 

 ..أيها احلضور الكريم 
ا مالحظة أن صياغة األهداف الدولية للتنمية قد أعادت االعتبار ألمهية النظر إىل قضايا مهما يكن من أمر، يهمن

ختامي لتحقيق معظم األهداف الكمية اليت   كعام2015إحداث التنمية يف إطار زمين طويل املدى وذلك بتحديدها لعام 
 .مت رمسها

 
هدف اإلقالل من الفقر كهدف حموري للتنمية ومن جا�ب آخر، يالحظ أن األهداف الدولية للتنمية قد اعتمدت 

وميثل هذين االعتبارين توجهاً مغايراً ملا كان سائداً خالل الفرتة منذ بداية .  االقتصادية واالجتماعية يف الدول النامية
صري واملتوسط، الثما�ينات من القرن العشرين فيما يتعلق بقضايا التنمية واليت كان يتم تناوهلا يف إطار املدى الزمين الق

ويثري هذا التوجه اجلديد قضية صياغة السياسات االقتصادية .  بالرتكيز على هدف حتقيق االستقرار املايل والنقدي
ويسر�ي يف هذا الصدد مالحظة أن .  واالجتماعية املالئمة لتحقيق األهداف الدولية وهو موضوع حلقة �قاش اليوم

ليمية حول �فس موضوع هذه احللقة وذلك بالتعاون مع رابطة املعاهد واملراكز املعهد العربي للتخطيط سيعقد �دوة إق
 : وذلك هبدف2003 مارس 10-12العربية للتنمية االقتصادية واالجتماعية يف تو�س خالل الفرتة 

تقييم جتربة الدول العربية يف سعيها حنو حتقيق األهداف الدولية للتنمية، واستكشاف أهم التحديات اليت  - أ
 .اجه هذه الدول يف حتقيق هذه األهدافتو

تقييم املقدرات العربية احمللية يف صياغة وحتليل ومتابعة اسرتاتيجيات وبرامج وسياسات التنمية،  - ب
ومسامهة املؤسسات البحثية املتخصصة يف اجملاالت املعنية يف التأثري على عملية اختاذ القرارات التنموية، 

 واستكشاف القيود اليت حتد من مقدرة هذه املؤسسات يف لعب دور ومتابعة ورصد آثارها و�تائجها،
 .يعتد به يف جمال حتقيق أهداف التنمية الدولية

 

 (iii) 



يهمنا التنويــه إىل أن اهتمام املعهد مبثل هذه القضايا يعكس أحد أهم أولوياته .. وبعد أيها األخوات واألخوة 
قية والعملية يف جمال التنمية، واستبطان هذه املستجدات ليس فقط يف اليت تتمثل يف متابعة املستجدات الفكرية والتطبي

براجمه التدريبية وإمنا أيضاً يف براجمه البحثية و�شاطاته يف جمال تقديم اخلدمات االستشارية واملعو�ة الفنية لكل من يرغب 
 .يف ذلك

 
متنيـاتي    مـع  ،ديم احللقـة النقاشـية    لتقـ علـي عبـدالقادر علـي        /لـدكتور لأفـسح اجملـال     س أطيـل علـيكم و     نلختاماً،  

 . فيها للحلقة بالنجاح وحتقيق األهداف املنشودة من خالل مشاركتكم الفعالة بإثراء النقاش
 

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
 

 حول أهداف التنمية الدولية وصياغة السياسات اإلقتصادية  واإلجتماعية يف الدول العربية
 

 يعلي عبد القادر عل
 
 
 :املقدمة:  أوالً

شهدت الفرتة منذ منتـصف الثما�ينـات مـن القـرن املاضـي عـودة اإلهتمـام بقـضايا الفقـر علـى مـستوى العـامل ويف                          
هذا وقد عُرب عن هذا اإلهتمام املتجـدد بقـضايا الفقـر يف إطـار مـؤمترات القمـة الـيت                     .  الدول النامية على وجه اخلصوص    
، عام إ�عقاد مؤمتر قمة التنمية اإلجتماعية، إلتزم وزراء التنميـة           1995ويف عام   .  اجملاالتتعقدها األمم املتحدة يف خمتلف      

يف الــدول األعــضاء يف جلنــة مــساعدات التنميــة التابعــة ملنظمــة التعــاون اإلقتــصادي والتنميــة مبراجعــة ســجل املــساعدات  
رتاتيجيات اليت كا�ت متبعـة بواسـطة الـدول املاحنـة           التنموية يف إحداث التنمية يف الدول النامية ومراجعة السياسات واإلس         

إسـتغرقت عمليـة   .  للعون وذلك لإلستفادة منها يف حتديد التوجهات الالزمة لتقـديم املـساعدات التنمويـة يف القـرن اجلديـد      
، "لتنميـة دور التعـاون مـن أجـل ا   : تـشكيل القـرن احلـادي والعـشرين    "املراجعة عاماً كامالً متخـض عنـها �ـشر تقريـر بعنـوان         

هذا ويف مؤمتر قمة األلفية الذي عقدته األمـم         .  إشتمل على سبعة أهداف للتنمية عرفت وقتها باألهداف الدولية للتنمية         

 (iv) 



 
تشتمل األهداف الدولية للتنمية يف ثوهبا اجلديد على مثا�ية أهداف رئيسية، أو   ) A-1(وكما يوضح امللحق رقم     

ولكــل هــدف مــن األهــداف الفرعيــة إتفــق اجملتمــع الــدويل علــى عــدد مــن .  غايــات رئيــسية، ومثا�يــة عــشر هــدفاً فرعيــاً
 مؤشـراً ال يـزال    48ؤشرات الكمية متكـن مـن متابعـة اإلجنـاز يف اجملـال التنمـوي حيـث بلـغ إمجـايل عـدد هـذه املؤشـرات                            امل

حنو "هذا وجتدر اإلشارة يف هذا الصدد أن ممثلي اجملتمع الدويل كا�وا قد الحظوا يف تقدميهم لتقرير                .  بعضها حتت التنقيح  
مؤسساتنا "الذي صدر عن منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية أن         " تنمية الدولية التقدم حنو أهداف ال   : عامل أفضل للجميع  

 ".تستخدم أهداف التنمية املذكورة كإطار عام مشرتك لتوجيه سياساتنا وبراجمنا وتقييم مدى فاعليتنا
حـول  وبعد، يهمنـا، دون الـدخول يف تفاصـيل فنيـة، مالحظـة أن األهـداف الرئيـسية الـستة األوىل قـد متحـورت                          

هــدف اإلقــالل مــن الفقــر حيــث متــت صــياغة اهلــدف الرئيــسي األول يف إطــار املنهجيــة الكميــة لقيــاس الفقــر بينمــا متــت  
كـذلك يهمنـا مالحظـة أ�ـه علـى الـرغم مـن ثـراء         .  صياغة األهداف األخـرى يف إطـار منهجيـة اإلسـتطاعة لتحليـل الفقـر       

كن إعادة صياغة املؤشرات الفرعية اليت مت إختيارها ملتابعة تنفيـذ         التحليل الذي يستند على منهجية اإلستطاعة إال أ�ه مي        
األهداف املتعلقة بالتعليم والصحة على شكل دوال تعتمـد علـى املـتغريات األساسـية الـيت تعتمـد عليهـا املنهجيـة الكميـة                        

ة املتعلقــة بــصياغة وعلــى هــذا األســاس ميكننــا تنــاول القــضية املركزيــ  .  لقيــاس الفقــر وذلــك لوجــود إرتبــاط قــوى بينــها  
 .السياسات اإلقتصادية واإلجتماعية يف إطار �ظري يعتمد على صياغة اهلدف األول الرئيسي

 
وبعد، هتدف هذه الورقـة إىل إثـارة النقـاش حـول الـسياسات اإلقتـصادية واإلجتماعيـة املطلوبـة لتحقيـق هـدف                        

يات اإلطـار النظـري الـذي ميكننـا مـن تنـاول قـضايا             يف القسم الثـا�ي مـن هـذه الورقـة �ـستعرض أساسـ             .  اإلقالل من الفقر  
هذا وسيالحظ القارئ أن مثـل هـذه الـسياسات تنقـسم إىل �ـوعني         .  السياسات املطلوبة لتحقيق هدف اإلقالل من الفقر      

والـسياسات الراميـة    ) وهي الـسياسات الـيت سـنتناوهلا يف القـسم الثالـث           (السياسات املعضدة للنمو اإلقتصادي     : رئيسيني

 (1) 



 
 :إطار لصياغة السياسات اإلقتصادية واإلجتماعية:  ثا�ياً

حور حـول اهلـدف احملـوري لإلقـالل مـن الفقـر ميكـن تطـوير إطـار �ظـري             مبالحظة أن األهداف الدولية للتنمية تتم      
حتليلــي عــام، لــصياغة الــسياسات اإلقتــصادية واإلجتماعيــة يــستند علــى مفهــوم الفقــر وطــرق قياســه، ميكننــا مــن �قــاش    

اهلدف األول مـن  ويالحظ يف هذا الصدد أن      .  التطورات احلديثة يف الفكر التنموي ذات العالقة باألهداف الدولية للتنمية         
حيـث عـرف الفقـر    " �سبة السكان الذين يعيشون يف فقـر مـدقع   "أهداف التنمية قد متت صياغته على أساس اإلقالل من          

.  1985املدقع على أ�ه مستوى اإل�فاق للفرد الذي يساوى أو يقل عن دوالر للفرد يف اليوم باملكافئ الشرائي للـدوالر لعـام               
بة السكان الذين يقل إ�فاق كل فرد منهم عن الدوالر يف اليوم بأ�ه مؤشر عـدد الـرؤوس، وهـو                    ومن الناحية الفنية تعرف �س    

مؤشر ذائع الصيت وكثري اإلستخدام يف أدبيات الفقر وذلك لسهولة حسابه وتطبيقـه وفهمـه، ويالحـظ يف هـذا الـصدد أن                        
 اإل�فاق للفرد الذي يساوى دوالر يف اليوم كذلك يُعرف مستوى.  مؤشر عدد الرؤوس ويقيس مدى إ�تشار الفقر يف اجملتمع    

وعلـى الـرغم مـن أ�ـه توجـد هنالـك       .  بأ�ه خط الفقر، وهو مستوى لإل�فـاق يُعـد كـل مـن ال حيـصل عليـه مـن فئـة الفقـراء                    
العديد من مؤشرات الفقـر ذات اخلـصائص الفنيـة اجلذابـة، إال أ�ـه ميكننـا الرتكيـز علـى هـذا املؤشـر ألغـراض إستكـشاف                             

 1.سياسات اإلقتصادية واإلجتماعية  يف إطار األهداف الدوليةقضايا ال
 

وبعد، توضح األدبيات املتخصصة أن معظم مؤشرات الفقر املستخدمة، مبا فيها مؤشر عدد الرؤوس، ميكن  
 :التعبري عنها من �احية فنية على أهنا تعتمد على كل من املتغريات التالية

 
                                                 

 لقياس الفقر تستخدمها األدبيات          ترصد األدبيات سبعة عشر بديهية ينبغي أن         1

 

هذا وقد وجد أن أربعـة مـن مؤشـرات الفقـر تـستويف       .  تستوفيها مؤشرات الفقر وستة عشر مؤشراً
دد الـرؤوس   فـإن مؤشـر عـ   n وكـان عـدد الـسكان    qالحظ يف هذا الصدد أ�ه إذا كان عدد الفقراء      .  كل البديهيات بينما وجد أن مؤشر عدد الرؤوس يستويف مثا�ية بديهيات فقط           

 ).للمراجع باللغة اإلجنليزية يف هذا اجملال) 2002(أ�ظر على  (يساوي 
n
q

H =
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μ:  فاق احلقيقي للفرد يف اجملتمع حبيث يتوقع أن تؤدي الزيادة يف إ�فـاق الفـرد إىل إخنفـاض الفقـر، مـع            متوسط اإل�
 .ثبات بقية املتغريات املفسرة

z :                    خط الفقـر للفـرد يف اجملتمـع حبيـث يتوقـع أن تـؤدي الزيـادة يف خـط الفقـر إىل زيـادة يف الفقـر، مـع ثبـات بقيـة
 .املتغريات املفسرة

θ:                             درجة عدم عدالة توزيع اإل�فـاق يف اجملتمـع، كمـا يقيـسها معامـل جـيين علـى سـبيل املثـال، حبيـث يتوقـع أن
 .يؤدي اإلرتفاع يف درجة عدم عدالة التوزيع إىل زيادة يف الفقر، مع ثبات بقية املتغريات املفسرة

 
لـرؤوس علـى أ�ـه دالـة متجا�ـسة مـن الدرجـة              كذلك توضح األدبيات املتخصصة أ�ه ميكن صياغة مؤشـر عـدد ا           

 .صفر يف متوسط اإل�فاق وخط الفقر حبيث يتوقع أال تتأثر حالة الفقر عند تغري مستوى اإل�فاق وخط الفقر بنفس املعدل
 

، Hوبعد، على أساس هذه املالحظات ميكننا كتابة مؤشـر عـدد الـرؤوس، والـذي عـادة مـا يرمـز إليـة بـاحلرف             
 :تغريات املفسرة له على النحو التايلكدالة عامة يف امل

 ),
z

(HH)1( θ
μ

=

)(G)(G)1()H(G)2( θν+μηε−=

 
مع الزمن لنحصل على مـا  ) 1(وميكننا احلصول على معدل تغري مؤشر عدد الرؤوس مع الزمن بإشتقاق الدالة يف       

 :يلي
 

 
 

 هي مرو�ة مؤشر عدد الـرؤوس بالنـسبة ملتوسـط    ηفرد و  هي مرو�ة خط الفقر مع متوسط اإل�فاق لل       εحيث  
 هـي معـدل   G(x)وحيث ) وهي موجبة( هي مرو�ة مؤشر عدد الرؤوس بالنسبة ملعامل جيين      νو) وهي سالبة (اإل�فاق  

 :ع الزمن يشتمل على مكو�ني مهاويتضح من هذه املعادلة أن تغري الفقر م.  xالتغري يف املتغري املعين 
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وهو مكـون يعتمـد علـى الـتغري يف متوسـط اإل�فـاق للفـرد وعلـى حـساسية          :  مكون النمو اإلقتصادي   - أ
مؤشر تعداد الرؤوس بالنسبة للتغريات يف متوسـط اإل�فـاق كمـا تعكـسها مرو�ـة هـذا املؤشـر، وعلـى                      

 2.مرو�ة خط الفقر بالنسبة ملتوسط اإل�فاق

هو مكون يعتمد على التغري يف حالة توزيع الدخل يف اجملتمع وعلى حـساسية مؤشـر              و:  مكون التوزيع  - ب
 .عدد الرؤوس بالنسبة للتغريات يف معامل جيين

  
الحظ أ�ه يف حالة األهداف الدولية للتنمية تكون مرو�ة خط الفقر بالنسبة ملتوسط اإل�فاق مـساوية للـصفر ومـن           

 : على النحو التايلثم فإن التغري يف الفقر مع الزمن سيكون
)(G)(G)H(G)3( θ+μη=

)(G)H(G)4( θν=

ν 
 
 

من جا�ب آخر، الحظ أ�ه يف حالة الدول املتقدمة عندما يتم حتديد خط الفقر كنسبة من متوسط اإل�فاق، كما                   
هي املمارسة الغالبة يف الدول األوروبية، مما يرتتب عليه مرو�ة خبط الفقر مع متوسط اإل�فاق مساوية لواحد صحيح، فإن                   

 :تغري مع الزمن سيكون على النحو التايلال
 

 
 :جمال السياسات الداعمة للنمو اإلقتصادي: ثالثاً

يتضح من مكو�ات تغري الفقر مع الزمن أن كل أ�واع الـسياسات الـيت هتـدف إىل زيـادة معـدل منـو متوسـط اإل�فـاق                           
وكمـا هـو معـروف فـإن     .  ى مـا هـي عليـه، سـتؤدي إىل اإلقـالل مـن الفقـر            للفرد يف اجملتمع، مع بقاء حالة توزيع اإل�فاق علـ         

معظم السياسات اليت كا�ت تتبعها الدول النامية هبدف إحداث التنمية قد كا�ت تتمحـور حـول حتقيـق معـدالت موجبـة،                      
                                                 

2   

 

 مـن    الحظ أن مرو�ة خط الفقر بالنسبة ملتوسط اإل�فاق ترتاوح بني صفر، يف حالة ثبات خط الفقر كما يف األهداف الدولية للتنمية، وواحد كما يف حالة حتديد خط الفقـر كنـسبة
 .متوسط اإل�فاق كما هو التقليد املتبع يف معظم الدول األوروبية
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بنقطة مئويـة  ) اإلستثمار كنسية من الناتج احمللي اإلمجايل(سياسة إستثمارية يرتتب عليها زيادة معدل اإلستثمار      -
 .اط مئوية �ق0.2 إىل 0.1واحدة يتوقع أن تزيد معدل منو دخل الفرد حبوايل 

اإلستثمار يف املعدات كنسبة من النـاتج       (سياسات إستثمارية يرتتب عليها زيادة يف معدل اإلستثمار يف املعدات            -
 .بثالث �قاط مئوية يتوقع أن تؤدي إىل زيادة يف معدل النمو بنقطة مئوية واحدة) احمللي اإلمجايل

ف يف السوق السوداء حبوايل عـشر �قـاط مئويـة،    سياسات لسعر الصرف يرتتب عليها زيادة يف عالوة سعر الصر  -
 . �قاط مئوية0.4يتوقع أن تؤدي إىل إخنفاض معدل النمو حبوايل 

ــادة العمــق النقــدي يف اإلقتــصاد    - كمــا تقيــسه �ــسبة أشــباه النقــود للنــاتج احمللــي   (سياســة �قديــة يرتتــب عليهــا زي
 . �قاط مئوية0.4 إىل 0.2 معدل النمو حبوايل حبوايل عشر �قاط مئوية يتوقع أن تؤدي إىل زيادة يف) اإلمجايل

سياسة �قدية يرتتب عليهـا القـضاء علـى أسـعار الفائـدة احلقيقيـة مـن الـسالب إىل املوجـب، يتوقـع أن تـؤدي إىل                             -
 . �قطة مئوية1.5زيادة يف معدل النمو حبوايل 

اإلمجـايل حبـوايل عـشر �قـاط مئويـة          سياسة مالية يرتتب عليها زيادة �سبة اإلسـتهالك احلكـومي إىل النـاتج احمللـي                 -
 . �قطة مئوية1.2يتوقع أن تؤدي إىل زيادة يف معدل النمو حبوايل 

سياسة جتارة خارجية يرتتب عليها زيادة يف �ـسبة الـصادرات للنـاتج احمللـى اإلمجـايل حبـوايل عـشر �قـاط مئويـة                           -
 . �قطة مئوية0.6يتوقع أن تؤدي إىل زيادة يف معدل النمو حبوايل 
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ة تعليمية يرتتب عليها زيادة �سبة اإللتحاق بالتعليم اإلبتدائي حبـوايل عـشر �قـاط مئويـة يتوقـع أن تـؤدي إىل               سياس -
 . �قاط مئوية0.30 إىل 0.2زيادة يف معدل النمو حبوايل 

سياسة تعليمية يرتتب عليها زيادة �ـسبة اإللتحـاق بـالتعليم الثـا�وي حبـوايل عـشر �قـاط مئويـة يتوقـع أن تـؤدي إىل                            -
 . �قاط مئوية0.3 إىل 0.2زيادة يف معدل النمو حبوايل 

 
ولعله ليس خباف على القارئ أن هذه السياسات التجميعية تـشتمل علـى أهـم مكو�ـات حزمـة الـسياسات الـيت              

كناية عـن أهـم املؤسـسات الـيت روجـت لتطبيقهـا يف الـدول الناميـة منـذ بدايـة           " وفاق واشنطن"أخذت تُعرف بسياسات   
واليت إشتملت علـى كـل مـن صـندوق النقـد الـدويل والبنـك الـدويل ووزارة اخلزا�ـة األمريكيـة والـيت تتخـذ مـن                             الثما�ينات  

وعلى الـرغم مـن عـدم إسـتقرار معـامالت التقـدير، إال أ�ـه يتـضح أيـضاً أ�ـه بإمكـان كـل قطـر أن يقـوم                          .  واشنطن مقراً هلا  
لنمـو الفـرد حبيـث يـتم األخـذ بعـني اإلعتبـار الظـروف                بتوليف حزمة من الـسياسات هـذه ليـسرتشد هبـا يف حتقيـق معـدل                 

فعلى سبيل املثال سوف لن حتتـاج  .  اإلبتدائية للقطر واملدى الزمين الذي يتم اإلتفاق عليه لتحقيق هدف اإلقالل من الفقر      
ال بالنـسبة  كـذلك احلـ  .  األقطار اليت يعتقد بأهنا ال تعا�ي من مغاالة يف سعر صرفها لصياغة سياسة �شطة لسعر الـصرف    

 .لألقطار اليت يعتقد بأهنا ال تعا�ي من كبت مايل، مبعنى أسعار الفائدة احلقيقية السلبية
 

 :سياسات توزيع الدخول: رابعاً
      

 

يتضح من مكو�ات تغري الفقر مع الزمن أن كل أ�واع السياسات اليت هتدف إىل حتسني حالة توزيع الدخل، مع بقـاء
وتفـرتض هـذه املالحظـة أن حالـة توزيـع الـدخل تتفـاقم مـع                 .  تؤدى إىل اإلقالل مـن الفقـر      معدل النمو على ما هو عليه، س      

إال أ�ه يف حالـة الـدول الناميـة ذات الـدخول املنخفـضة هنالـك عالقـة                  .  الزمن مبعنى أن مؤشر توزيع الدخل ينمو مع الزمن        
وتتلخص هذه العالقـة يف املقـرتح       .  يع الدخل غري خطية بني املرحلة التنموية، كما يعكسها متوسط دخل الفرد، وحالة توز           

القائل بأ�ه يتوقـع أن يتجـه توزيـع الـدخل حنـو تفـاقم حالـة عـدم عدالـة التوزيـع يف املراحـل اإلبتدائيـة للتنميـة قبـل أن يبـدأ يف                                    
يتكـون  كز أطروحة كوز�تز على منوذج لإلقتـصاديات الثنائيـة حيـث            تتر.  ويعرف هذا املقرتح بأطروحة كوز�تز    .  التحسن

قطـاع تقليـدي يتـصف بإ�تاجيـة متد�يـة للعمـال وبتوزيـع دخـل أكثـر عدالـة وقطـاع حـديث يتـصف               : اإلقتصاد مـن قطـاعني    
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ومــا يعنينــا يف هــذا الــصدد مالحظــة أن أهــم حمــددات حالــة توزيــع الــدخل تتمثــل يف العوامــل اهليكليــة ملختلــف  

ويالحـظ أ�ـه خـالل    هذا .  اإلقتصاديات ومن ثم فإن أهم حماور السياسات التوزيعية يتوقع أن تتعلق هبذه العوامل اهليكلية     
 متطار سـيادة النظريـة النيوكالسـيكية يف صـياغة الـسياسات اإلقتـصادية واإلجتماعيـة،                 إالفرتة منذ بداية الثما�ينات، ويف      

  علـى هـذا األسـاس لعلـه لـيس            4.جتاهل سياسات التوزيع إىل أن أعيـد إليهـا اإلعتبـار يف ظـل األهـداف الدوليـة للتنميـة                   
ت لنتائج تطبيقيـة يف هـذا اجملـال، إال أن غيـاب املعلومـات حـول توزيـع الـدخل يف عـدد كـبري مـن              مبستغرب أن تفتقر األدبيا   

 .الدول قد لعب دوراً مهماً يف �درة النتائج التطبيقية
 

 أ�ه بعد األخذ بعني اإلعتبـار املرحلـة التنمويـة للقطـر، تتمثـل      5مهما يكن من أمر، توضح بعض الدراسات احلديثة  
قطــراً تــوفرت هلــا املعلومــات كمتوســطات لفــرتة   80 إســتناداً علــى عينــة تــضم(ات التوزيعيــة فيمــا يلــي أهــم أ�ــواع الــسياس

 ):الثما�ينات
حيث عرب عن التـشغيل يف قطـاع الدولـة بنـسبة كـل العـاملني يف قطـاع          :سياسات التشغيل يف قطاع الدولة  - أ

بة العـاملني بقطـاع الدولـة حبـوايل عـشرة           وتوضـح النتـائج أن زيـادة �ـس        .  الدولة يف إمجايل العاملني يف القطـر      
 .�قطة مئوية �2.1قاط مئوية يتوقع أن تؤدي إىل إخنفاض يف معامل جيين حبوايل 

حيث تشتمل التحويالت النقدية والعينيـة علـى إلتزامـات املعاشـات         :سياسات التحويالت النقدية والعينية    - ب
، وتعويـــضات البطالـــة، والتعلـــيم، والعنايـــة وعـــالوات العائلـــة واألطفـــال، وتعويـــضات اإلجـــازات املرضـــية

وتوضـح  .  هذا وقـد عـرب عـن التحـويالت النقديـة والعينيـة كنـسبة مـن النـاتج احمللـي اإلمجـايل                      .  الصحية

                                                 
  يالحظ يف هذا الصدد أن بروفسور رايف كا�بور، إستاذ اإلقتصاد جبامعة كور�ل بالواليات املتحدة، قد إستقال من منصبه كمؤلف رئيسي لتقرير التنمية يف العامل لعام 4

 .  والذي كان موضوعة الفقر �تيجة �زاع مهين حول أمهية قضايا التوزيع يف التنمية2001/2000
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ــشري   - ت ــال الب ــه متوســط ســنوات        :سياســات اإلســتثمار يف رأس امل ــشري بأ� ــال الب حيــث عــرف رأس امل
وتوضـح النتـائج أن زيـادة رأس املـال البـشري بـسنة دراسـية                .  سنة وأكثـر   25 الدراسة للسكان من عمر   

 .�قطة مئوية 1.4واحدة من شأهنا أن تؤدي إىل إخنفاض يف معامل جيين حبوايل 
ميكن تصنيف األقطار حسب معدالت التـضخم الـيت تـسود فيهـا إىل أقطـار                  6:يت األسعار سياسات تثب  - ث

يف املائة يؤخذ كمتوسط خلمس سـنوات سـابقة علـى            300مبعدل تضخم سنوي يفوق     (ذات تضخم جامح    
، ) يف املائة  40-300مبعدل تضخم سنوي ما بني      (، وأقطار ذات تضخم مرتفع      )سنة مشاهدة معامل جيين   

، وأقطــار ذات تــضخم ) �قطــة مئويــة5-40مبعــدل تــضخم ســنوي مــا بــني  (ات تــضخم مــنخفض وأقطــار ذ
هذا وتوضح النتائج أن األقطار اليت تعا�ي مـن         ).   يف املائة  5سنوي أقل من    تضخم  مبعدل  (منخفض للغاية   

وسـط   �قـاط مئويـة مقار�ـة مبت       8التضخم اجلامح عادة ما يكون توزيع الـدخل فيهـا أكثـر عـدم عدالـة حبـوايل                   
من جا�ب آخر، ففي األقطار ذات   .  لعينة األقطار ) معامل جيين ( يف املائة    50درجة عدم عدالة تساوي     

 �قطـة مئويـة علـى التـوايل         8 و   7التضخم املرتفع أو التضخم املنخفض تقل درجة عدم عدالة التوزيع حبوايل            
كان معروفاً عـن تـأثري التـضخم علـى          وتؤكد هذه النتائج ما     .  مقار�ة مبتوسط درجة عدم العدالة يف العينة      

 .حالة توزيع الدخل وتعين أن سياسة تثبيت األسعار هلا مردود إجيابي يف حتسني حالة توزيع الدخل
بعــد جــدل دام طــويالً حــول دور الدولــة يف محايــة الفقــراء عنــدما يتعــرض     :ن اإلجتماعيــةألمــاشــبكات ا - ج

ــسي     ــة تتطلــب تنفيــذ وصــفات لل ــصدمات خارجي ــصاد ل ــور   اإلقت اسات اإل�كماشــية يف املــدى القــصري تبل
ليس من الواضح أن الربامج اإلجتماعية اإلضافية املخصـصة حلـاالت معينـة الـيت تطبـق بعـد                   "إعرتاف بأ�ه   

النهج األفضل هو تصميم سياسـات تعمـل بـصورة آليـة      ".  حدوث صدمة هي أفضل وسيلة حلماية الفقراء      
" خطـة ضـمان التوظيـف   "تمل أهـم هـذه الـسياسات علـى     وتـش   )).23:2002(رافـاليون  " (عند احلاجة 

                                                 
 ).3 ،  جدول رقم 149:2001(  أ�ظر بولري 6
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الـيت طبقـت يف بـنجالديش أن مـن       ) رامنيبنـك جـ   (توضح جتربة البنـك الريفـي       :  برامج اإلقراض بالغ الصغر    - ح
شأن اإلقراض بالغ الصغر للقطاعات السكا�ية اليت تعا�ي مـن الفقـر املـدقع أن يتغلـب علـى التـشوهات الـيت                       
عادة ما متيز سوق اإلئتمان احمللي وتتسبب يف أن تظل القطاعات اهلشة يف اجملتمـع حبيـسة شـرك الـدخول                     

ا ويتوقع أن تؤثر هذه الربامج يف عمق الفقر يف املدى الـزمين املتوسـط               هذ.  املنخفضة وحلقة الفقر املفرغة   
  8.ويف إ�تشار الفقر يف املدى الزمين الطويل

توضح جتربة منو أقطار شـرق آسـيا والـيت كا�ـت أهـم صـفاهتا أن مت توزيـع فوائـد                      : برامج اإلصالح الزراعي   - خ
، أن بـرامج اإلصـالح الزراعـي الـيت مت تطبيقهـا             النمو اإلقتصادي بطريقـة عادلـة فيمـا بـني الـشرائح الـسكا�ية             

عشية اإلستقالل، ويف بعض األحيان خـالل الفـرتة اإلسـتعمارية، قـد كـان هلـا وقـع إجيـابي فيمـا حتقـق مـن                           
وعلى الرغم مما تعرضت له مثل هذه الربامج من �قد إال أ�ه يف إطار طويـل املـدى            .  إجنازات تنموية الحقة  

 .تزال حتتوي على مضمون توزيعي يعتد بهألحداث التنمية فإهنا ال 

 
 
 

 :أولويات سياسات اإلقالل من الفقر:  خامساً

                                                 
 ).2002(  أ�ظر أيضاً بالداتش، ودي ميللو، وإينشوسيت  7
 ).2001(يقة شيقة وتفصيلية أ�ظر يو�س  لرصد لتجربة بنك جرامني بطر8

 (9) 



لعلنا لسنا حباجة إىل مالحظة أن هنالك تفاوتاً كبرياً فيما بني الدول العربية فيما يتعلق مبراحلها التنموية كما يعـرب           
احة من قاعدة معلومات اجلدول العاملي الـذي تعـده   هذا وتوضح آخر املعلومات املت.  عنها متوسط الدخل احلقيقي للفرد   

جامعة بنسلفا�يا أ�ه ميكننا تصنيف الدول العربية اليت تتوفر هلا املعلومـات مـن وجهـة �ظـر الـسياسات الراميـة لإلقـالل مـن                          
 إ�تقال إمـا بـسبب   الفقر ألربعة جمموعات ثالث منها جمموعات دخلية بينما اجملموعة الرابعة تضم البلدان اليت تعترب يف حالة         

، أو فرتة طويلة �ـسبياً إلسـتعادة األمـور حلالتـها الطبيعيـة بعـد أن وضـعت احلـرب األهليـة أوزارهـا           )السودان(حرب أهلية   
التصنيف املقرتح حيـث رصـد متوسـط دخـل الفـرد باملكـافئ الـشرائي للـدوالر                  ) 1(هذا ويوضح اجلدول رقم     ).  لبنان(

 :1996على أساس أسعار 
 

  2000تصنيف الدول العربية حسب متوسط الدخل احلقيقي للفرد لعام ): 1 (جدول رقم
 ألغراض سياسات اإلقالل من الفقر

 
 

 جمموعة الدول
 

عدد الدول
متوسط دخل 

 )$(الفرد 
 

 )$(أد�ى دخل 
 

 )$(أعلى دخل 
اإلحنراف 
 املعياري

 4184 )الكويت (23386 )السعودية (12246 17338 6 الدول ذات الدخل العايل
 1534 )تو�س (6776 )املغرب( 3717 5019 7 الدول ذات الدخل املتوسط
 536 )جيبوتي (2103 )اليمن (817 1454 5الدول ذات الدخل املنخفض

      :الدول يف مرحلة اإل�تقال

 - - - 5785 1لبـــنــــان

 - - - 1335 1السودان

 7105 )الكويت (23386 )اليمن (817 8005 19 الدول العربية
 1846 )الدمنارك (26608 )اململكة املتحدة (22190 23665 5 الدول األوربية

 .تشتمل الدول األوروبية على اململكة املتحدة والدمنارك وفر�سا وأملا�يا وهولندا) www.pwt.econ.upenn.edu(حسبت من : املصدر
 

 
 :ودون الدخول يف تفاصيل ميكننا مالحظة ما يلي

اً كبرياً يف متوسط دخل الفرد بـني الـدول العربيـة حيـث يبلـغ متوسـط دخـل الفـرد يف الـدول                         أن هنالك تفاوت   -
 . ضعفاً متوسط دخل الفرد يف الدول العربية ذات الدخل املنخفض12العربية ذات الدخل املرتفع حوايل 
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 أفقـر دولـة      ضـعفاً دخـل الفـرد يف       29حـوايل   ) الكويـت (كذلك احلال، يبلغ دخل الفرد يف أغنى دولـة عربيـة             -
 ).اليمن(عربية 

إن متوســط دخــل الفــرد يف الــدول العربيــة ذات الــدخل املرتفــع ال يقــل عــن متوســط دخــل الفــرد يف جمموعــة  -
 ).1.31 اإلحصائية –حيث تبلغ قيمة ت (الدول األوربية بطريقة ذات مغزوية إحصائية 

 ضـعفاً متوسـط دخـل الفـرد         3.5  إن متوسط دخل الفرد يف الدول العربية ذات الدخل املتوسط يبلـغ حـوايل              -
 .يف الدول العربية ذات الدخل املنخفض

 
على أساس هذه املقار�ات، وملا كان متوسط دخل الفرد أحد أهم حمددات مؤشر الفقر رمبا كـان مـن املناسـب      

ف جذرياً عن تلك  إقرتاح أن قضايا السياسات اإلقتصادية واإلجتماعية  اليت تواجه الدول العربية ذات الدخل املرتفع ختتل              
و�سارع لنالحظ يف هذا الصدد ما سبق وأن أشر�ا إليه فيما يتعلـق بالتقليـد               .  اليت تواجه جمموعيت الدول العربية األخرى     

الـسائد يف الـدول األوروبيـة فيمـا يتعلـق بتحديــد خـط الفقـر كنـسبة مـن متوسـط دخــل الفـرد، وهـو التقليـد الـذي ســوف               
يف مثل هذا احلالة فإن قضية اإلقـالل مـن الفقـر سـوف تتمحـور حـول القـضايا                    .   املرتفع يناسب الدول العربية ذات الدخل    

وتتطلــب صــياغة الــسياسات الــيت تتنــاول قــضايا اإلستقــصاء اإلجتمــاعي  ".  باإلقــصاء اإلجتمــاعي"املتعلقــة مبــا يــسمى 
 :ذي يأخذ الشكل التايلالرتكيز على سياسات التوزيع وذلك حسبما يوضحه مؤشر الفقر املالئم هلذه الدول وال
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 .  يف تعريف مؤشر الفقرzوذلك بعد تعويض خط الفقر الذي مت حتديده كنسبة من متوسط الدخل 
 

من جا�ب آخر، وعلى الرغم من عدم كمـال املعلومـات حـول توزيـع الـدخل يف العديـد مـن الـدول الناميـة، إال أن                       
بيـات املتخصـصة تـوفر بعـض النتـائج القابلـة للمقار�ـة بـني خمتلــف أقـاليم العـامل، وإن كـان ذلـك علـى مـستوى عـايل مــن                األد

وإستناداً على قاعدة معلومات راقية النوعية عادة ما يتم متثيل العامل العربي مـن خـالل املعلومـات اجملمعـة لـستة                      .  التجميع
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 1966-1970ة للفـرت % 44وتوضح النتائج أن متوسط معامل جيين لتوزيع اإل�فاق يف الدول العربية قد كان حوايل    

  ومـا يهمنـا مالحظتـه يف هـذا الرصـد أن جمموعـة الـدول         1986.9-1990للفـرتة   % 38إخنفض مع مرور الزمن إىل حـوايل        
حيـث  ) 1966-1970(العربية قد جاءت يف املرتبة الثا�يـة مـن �احيـة إرتفـاع درجـة عـدم العدالـة يف التوزيـع للفـرتة األوىل                           

 أصـبح ترتيـب الـدول       1986-1990وخـالل الفـرتة     %).  57مبعامل جيين بلـغ     (الالتينية  فاقها يف عدم العدالة إقليم أمريكا       
وحيـث حـل إقلـيم شـرق آسـيا يف املكـان الثـا�ي               %) 38مبعامل جيين   (العربية الثالث من حيث إرتفاع درجة عدم العدالة         

 %).50مبعامل جيين (وإستمر إقليم أمريكا الالتينية يف الرتتيب األول %) 40مبعامل جيين (
 

هذا وتوضح املعلومات التفصيلية املتوفرة لعدد من الدول العربيـة اإلجتـاه الـزمين لدرجـة عـدم عدالـة التوزيـع حنـو                        
عـام  % 41مـن حـوايل   (فعلى سبيل املثال إخنفض معامـل جـيين لتوزيـع اإل�فـاق اإلسـتهالكي يف كـل مـن األردن                     .  اإلخنفاض

مـن  (، وتـو�س    )1995عـام   % 36 إىل حـوايل     1988عـام   % 39مـن حـوايل     (، واجلزائر   )1997عام  % 36 إىل حوايل    1991
ــصر )1990عــام % 40 إىل حــوايل 1985عــام % 43حــوايل  ــن (، وم ، )1995عــام % 29 إىل حــوايل 1991عــام % 32م

ــا  ــوايل  (وموريتا�يـ ــن حـ ــام % 46مـ ــوايل 1992عـ ــام % 39 إىل حـ ــيمن )1998عـ ــوايل  (، والـ ــن حـ ــام % 40مـ   إىل 1992عـ
 إىل 1991عــام % 39هــذا وقــد إرتفــع معامــل جــيين يف املغــرب بطريقــة هامــشية مــن حــوايل ).  1998عــام % 34حــوايل 
 .1998عام % 40حوايل 

 
وعلى الرغم من عدم وجود �تائج حول تقدير عـدد الـرؤوس قابلـة للمقار�ـة بـني الـدول العربيـة، إال أن عـدداً مـن           

أو أقـل يف تـو�س   % 10ت الدخل املتوسـط تـرتاوح بـني حـوايل     الدراسات القطرية توضح أن درجة تفشي الفقر يف الدول ذا     

                                                 
 . �قاط مئوية للحصول على معامل جيين لتوزيع الدخل6.6  الحظ أ�ه إذا إستندت حسابات معامل جيين على معلومات توزيع اإل�فاق ينبغي زيادهتا حبوايل 9
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تـصنيفاً للـدول العربيـة حـسب أولويـات الـسياسات الراميـة              ) 2(يقـرتح اجلـدول رقـم       على أساس هذه املعلومات     

لإلقالل من الفقر، وحيث أضفنا جا�ب سياسات إعادة هيكلة املؤسسات لألخذ بعـني اإلعتبـار احلـاالت اخلاصـة للـدول                  
 .العربية

 
 تماعية اهلادفة لإلقالل من الفقرتصنيف الدول العربية حسب أولويات السياسات اإلقتصادية واإلج): 2(جدول رقم 

 
 أولوية ثالثة أولوية ثا�وية أولوية قصوى حالة إ�تشار الفقر جمموعة الدول

 سياسات داعمة للنموسياسات هيكلة املؤسسات سياسات توزيعية متد�ية للغاية الدول ذات الدخل املرتفع
 سياسات توزيعيةهيكلة املؤسساتسياسات  سياسات داعمة للنمو متوسطة الدول ذات الدخل املتوسط
 سياسات هيكلة املؤسسات سياسات داعمة للنمو سياسات توزيعية مرتفعة الدول ذات الدخل املنخفض
     :الدول ذات احلاالت اخلاصة

 سياسات توزيعية سياسات داعمة للنموسياسات هيكلة املؤسسات غري متوفرةلبنـــــــان
 سياسات داعمة للنمو سياسات توزيعيةسات هيكلة املؤسساتسيا مرتفعة للغايةالسودان
 ال ينطبق ال ينطبقسياسات هيكلة املؤسسات غري متوفرةالصومال

العــــراق ال ينطبق ال ينطبقسياسات هيكلة املؤسسات غري متوفرة
 

ولويـات العريـضة إىل     هذا ولعلنا لـسنا يف حاجـة إىل مالحظـة أ�ـه علـى املـستوى التفـصيلي ميكـن ترمجـة هـذه األ                        
وبـالطبع فـإن مثـل هـذا التفـصيل          .  برامج عمل مرحلية تعكس األولويات امللحـة للقطـر يف كـل جمـال مـن جمـال الـسياسات                   

ومهما يكن من أمر طبيعة الـسياسات الـيت سـيتبناها القطـر، حـسب               .  سيعتمد على الظروف التنموية اخلاصة بكل قطر      
 املبادرات الدولية اليت تزامنت مع إعالن األهداف الدولية للتنمية قد أتاحـت فرصـاً   ظروفه التنموية، يالحظ أن عدداً من   

أوسع ملختلف األقطار لصياغة برامج تنموية طويلة املدى وإبتداع سياسـات إقتـصادية وإجتماعيـة هتـدف إىل اإلقـالل مـن          

 (13)
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 الغايات اإلمنائية لأللفية): A-1(جدول ملحق رقم 
 

 املؤشرات الغايات واألهداف
 :القضاء على الفقر املدقع واجلوع): 1(الغاية 

دخلـهم اليـومي عـن                .1 دوالر       ختفيض �سبة السكان الذين يقل      ): 1(اهلدف الفرعي   
 2015 و 1990واحد إىل النصف يف الفرتة ما بني 

�سبة السكان الذي يقل دخلهم عن ما يعـادل القـوة الـشرائية لـدوالر
 .واحد يف اليوم

 �سبة فجوة الفقر .2  
 .حصة أفقر مخس سكا�ي من اإلستهالك الوطين .3  

 اجلـوع إىل النـصف      ختفيض �سبة السكان الـذين يعـا�ون مـن   .4        ): 2(اهلدف الفرعي   
  2015 و 1990يف الفرتة ما بني 

شــيوع عــدد األطفــال �اقــصي الــوزن الــذين يقــل عمــرهم عــن مخــس
 .سنوات

�سبة السكان الذين ال حيصلون على احلـد األد�ـى إلسـتهالك الطاقـة               .5  
 .الغذائية

 :حتقيق تعميم التعليم اإلبتدائي): 2(الغاية 
طفال يف كل مكان، سـواء الـذكور أو اإل�ـاث           كفالة متكن األ  ): 3(اهلدف الفرعي   

  2015منهم، من إمتام مرحلة التعليم اإلبتدائي حبلول عام 
 .صايف �سبة التسجيل يف التعليم اإلبتدائي .6

�ـــسبة عـــدد التالميـــذ الـــذين يلتحقـــون بالدراســـة يف الـــصف األول   .7  
 .ويصلون إىل الصف اخلامس

ــدى األ    .8   ــة لـ ــالقراءة والكتابـ ــام بـ ــدل اإلملـ ــرتاوح  معـ ــذين تـ ــخاص الـ شـ
 . سنة24 و 15أعمارهم بني 

 :تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة): 3(الغاية 
إزالــة التفــاوت بــني اجلنــسني يف التعلــيم اإلبتــدائي والثــا�وي   ): 4(اهلــدف الفرعــي   .9 

، وبالنــسبة جلميــع مراحــل التعلــيم يف  2005ويفــضل أن يكــون ذلــك حبلــول عــام  
 .2015ام موعد ال يتجاوز ع

�ــــسبة البنــــات إىل البــــنني يف مراحــــل التعلــــيم اإلبتــــدائي والثــــا�وي
 .واجلامعي

�ــسبة اإل�ــاث إىل الــذكور ممــن يلمــون بــالقراءة والكتابــة فيمــا بــني ســن  .10  
 . سنه24 و 15

 .حصة النساء من الوظائف ذات األجر يف القطاع غري الزراعي .11  
 .ملا�ات الوطنية�سبة املقاعد اليت حتتلها النساء يف الرب .12  

 :ختفيض معدل وفيات األطفال): 4(الغاية 
ختفيض معـدل وفيـات األطفـال دون سـن اخلامـسة مبقـدار              ): 5(اهلدف الفرعي   

 .2015 و 1990الثلثني يف الفرتة ما بني 
 .معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة .13

 .معدل وفيات الرضع .14  
ــنة وا   .15   ــالغني مـــن العمـــر سـ حـــدة احملـــصنني ضـــد  �ـــسبة األطفـــال البـ

 .احلصبة
 2015 و 1990ختفيض معدل الوفيات النفاسية مبقدار ثالثة أرباع يف الفرتة ما بني ): 5(الغاية 

ختفيض معدل الوفيات النفاسية مبقدار ثالثـة أربـاع يف الفـرتة            ):6(اهلدف الفرعي   
 .2015، 1990ما بني 

 .معدل الوفيات النفاسية .16

 حتــت إشــراف مــوظفي صــحة مــن ذوي �ــسبة الــوالدات الــيت جتــرى .17  
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 اإليدز املالريا وغريمها من األمراض/ مكافحة فريوس �قص املناعة البشرية ): 6(الغاية 

اإليـدز حبلـول عـام    / وقف إ�تشار فـريوس املناعـة البـشرية امل  .18        ): 7(اهلدف الفرعي   
 . وبدء إحنساره إعتباراً من ذلك التاريخ2015

ناعــة البــشرية لــدى احلوامــل الالتــي تــرتاوح   إ�تــشار فــريوس �قــص
 . سنة24 و 15أعمارهم بني 

معدل إ�تشار إستخدام الغطاء الذكرى لدى مستخدمي وسائل منع          .19  
 .احلمل

 اإليدز/ عدد األطفال امليتمني بسبب فريوس �قص املناعة البشرية  .20  
سية حبلـول  وقف إ�تشار املالريا وغريها مـن األمـراض الرئيـ        ): 8(اهلدف الفرعي   

  وبدء إحنسارها إعتباراً من ذلك التاريخ2015عام 
 .معدالت اإل�تشار والوفيات املرتبطة باملالريا .21

ــذين       .22   ــا ال ــاطق املعرضــة خلطــر املالري ــيمني يف املن ــسكان املق ــسبة ال �
 .يتخذون تدابري فعالة للوقاية من املالريا وعالجها

 ).السل(رن الرئوي معدالت اإل�تشار والوفيات املرتبطة بالتد .23  
�سبة حاالت السل اليت إكتشفت ومت شفاؤها يف إطـار �ظـام العـالج               .24  

 .لفرتة قصرية حتت املراقبة
 :كفالة اإلستدامة البيئية): 7(الغاية 

إدمــاج مبــادئ التنميــة املــستدامة يف سياســات البلــدان      ): 9(اهلــدف الفرعــي  
 .ةوبراجمها القطرية وإحنسار فقدان املوارد البيئي

 .�سبة مساحة األراضي املغطاة بالغابات .25

 .املنطقة األرضية احملمية لغرض احملافظة على التنوع البيولوجي .26  
لكـل دوالر مـن    ) املكافئة لكيلو غرام مـن الـنفط      (الطاقة املستخدمة    .27  

 ).يعادل القوة الشرائية(الناتج احمللي اإلمجايل 
ك غـازات الكلوروفلـورو     إ�بعاثات غاز ثا�ي أكسيد الكربون وإستهال      .28  

 .كربون املسببة لنفاد طبقة األوزون
 .�سبة السكان الذين يستخدمون والوقود الصلب .29  

ختفيض �سبة األشـخاص الـذين ال ميكنـهم احلـصول علـى       .30             ): 10(اهلدف الفرعي   
 .2015مياه الشرب املأمو�ة إىل النصف حبلول عام 

ول علــى �ــسبة األشــخاص الــذين ميكنــهم بــصورة مــستدامة احلــص
 .مصدر حمسن للمياه يف املناطق احلضرية والريفية

 ملعيـشة مـا ال يقـل    2020حتقيق حتسني كبري حبلول عام     ): 11(اهلدف الفرعي                    .31
 . مليون من قاطين األحياء الفقرية100عن 

�سبة سكان املنـاطق احلـضرية الـذين ميكنـهم احلـصول علـى املرافـق
 .الصحية احملسنة

ــشي   .32   ــسبة األســر املعي ــضمون   � ــسكن امل ــن ال ــستفيدة م ــوك أو (ة امل ممل
 ).مستأجر

 :إقامة شراكة عاملية من أجل التنمية): 8(الغاية 
املضي يف إقامة �ظام جتاري ومايل يتـسم باإل�فتـاح التقيـد            ): 12(اهلدف الفرعي   

 :بالقواعد والقابلية للتنبؤ به وعدم التمييز
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صايف املساعدات اإلمنائية الرمسية اإلمجالية املقدمة إىل أقل البلـدانمعاجلة اإلحتياجات اخلا): 13(اهلدف الفرعي  :صة ألقل البلدان منواً           .33
منواً كنسبة مئوية من الدخل القومي اإلمجايل للجهات املاحنـة املنتميـة     

جلنـة املـساعدة    / إىل منظمة التعاون والتنمية يف امليدان اإلقتـصادي         
 .اإلمنائية

 
 

ائية الرمسية اإلمجالية الثنائيـة القابلـة للتخـصيص         �سبة املساعدة اإلمن   .34  
لقطاع معني املقدمـة مـن البلـدان املاحنـة املنتميـة إىل منظمـة التعـاون                 

جلنــة املــساعدة اإلمنائيــة، مقار�ــة  / والتنميــة يف امليــدان اإلقتــصادي 
 .باخلدمات اإلجتماعية األساسية

املربوطـة بـالقيود الـيت      �سبة املساعدات اإلمنائية الرمسية الثنائية غـري         .35  
تقدمها البلدان النامية املنتمية إىل منظمة التعاون والتنمية يف امليدان          

 .جلنة املساعدة اإلمنائية/ اإلقتصادي 
املـــساعدة اإلمنائيـــة الرمسيـــة الـــيت تتلقاهـــا البلـــدان غـــري الـــساحلية   .36 :معاجلة اإلجتياجات): 14(اهلدف الفرعي 

 .قوميبالنسبة إىل إمجايل الدخل ال
املساعدة اإلمنائية الرمسية اليت تتلقاها الدول اجلزرية الصغرية الناميـة           .37  

 .كنبة من إمجايل الدخل القومي
حـسب  (�سبة الصادرات اإلمجالية للبلدان النامية وأقل البلدان منـواً           .38 :املعاجلة الشاملة): 15(اهلدف الفرعي 

ة مـن الرسـوم إىل      املسموح بدخوهلا معفـا   ) القيمة وبإستثناء األسلحة  
 .البلدان املقدمة النمو

متوسط التعريفات اجلمركية اليت تفرضها البلدان املتقدمة النمو علـى           .39  
 .املنتجات الزراعية واملنسوجات وامللبوسات من البلدان النامية

تقدير اإلعا�ات الزراعية يف بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان           .40  
 .ة من �اجتها احمللي اإلمجايلاإلقتصادي كنسبة مئوي

�ــسبة املــساعدة اإلمنائيــة الرمسيــة املقدمــة لبنــاء القــدرات التجاريــة    .41  
 )إستدامة القدرة على حتمل الديون(

العــدد الكُلــي للبلــدان الــيت بلغــت مرحلــة إختــاذ قــرار بــشأن مبــادرة   .42  
البلـــدان الفقـــرية املثقلـــة بالـــديون والـــيت بلغـــت مرحلـــة اإلســـتفاء        

 ).تراكمي(
ــة         .43   ــرية املثقل ــدان الفق ــادرة البل ــه مبوجــب مب ــد ب ــدين املتعه ختفيــف ال

 .بالديون
تكـــاليف خدمـــة الـــديون كنـــسبة مئويـــة مـــن صـــادرات البـــضائع         .44  

 .واخلدمات البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط
 و 15 مــا بــني معــدل البطالــة لــدى الــشباب الــذين تــرتاوح أعمــارهم .45 :التعاون مع البلدان): 16(اهلدف الفرعي 

 . سنة، حسب اجلنس، واإلمجايل العاملي24
�سبة السكان الذين ميكنهم احلصول على العقاقري األساسية بأسعار          .46 :التعاون مع الشركات): 17(اهلدف الفرعي 

 .ميسورة بشكل مستدام
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 100خللـوي لكـل     عدد خطوط اهلـاتف واإلشـرتاكات يف اهلـاتف ا          .47 :التعاون مع القطاع اخلاص): 18(اهلدف الفرعي 
 .من السكان

 من السكان 100عدد احلواسيب الشخصية قيد اإلستخدام لكل        .48  
 . من السكان100وعدد مستخدمي اإل�رت�ت لكل 

  A157/270، القرير رقم )30:2002-44(األمم املتحدة : املصدر
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األولويـات الـيت مت     متحور النقاش الذي أثارته الورقة حول قواعد املعلومـات وطبيعـة الـسياسات التفـصيلية داخـل                  
 .السياسات التنمويةإستنباطها ودور  املؤسسات الدولية يف صياغة 

 
وفيما يتعلق بقواعد املعلومات أمن عدد مـن املـشاركني علـى مـا الحظتـه الورقـة مـن عـدم تـوفر معلومـات راقيـة                            

ت الـدخل واإل�فـاق الـيت مت إجنازهـا     النوعية حول توزيع اإل�فاق يف الدول العربية وحول إمكا�ية الوثوق ببعض �تـائج مـسوحا          
يف بعض الدول العربية بالتعاون مع البنك الدويل خصوصاً تلك الـيت ترتـب عليهـا إجتاهـات زمنيـة لدرجـة عـدم العدالـة يف          

ولــوحظ يف هــذا الــصدد أمهيــة أن تــويل  .  والــيت ال تتوافــق مــع املــشاهدات العــابرة ) كمــا يعكــسها معامــل جــيين (التوزيــع 
اية خاصـة بإتـساق املعلومـات الرمسيـة مـع تلـك املتـوفرة يف قواعـد املعلومـات الدوليـة خـصوصاً فيمـا يتعلـق                            احلكومات عن 

مبؤشرات األداء التنموي كالدخل احلقيقي للفرد والذي مت على أساسه تصنيف الدول العربيـة ألغـراض إسـتنباط أولويـات                    
 .السياسات

 
ويات اليت مت إستنباطها إتفق عدد من املـشاركني مـع التـصنيف             ويف حمور طبيعة السياسات التفصيلية داخل األول      

العــريض حملــاور الــسياسات علــى أهنــا تــشتمل علــى الــسياسات التوزيعيــة والــسياسات الداعمــة للنمــو وسياســات هيكلــة  
ومتـت اإلشـارة يف   .  املؤسسات وأشار بعضهم إىل أمهية حتديـد تفاصـيل مثـل هـذه الـسياسات حـسب احلـاالت القطريـة            

ا الصدد إىل أن إستهداف الفقراء، يف إطار األهداف اإلمنائية لأللفية يف بعض األقطار العربية، إل�تشاهلم مـن فـخ الفقـر                      هذ
ــنص   ــاج   صــراحةرمبــا تطلــب ال كــذلك متــت اإلشــارة إىل أن صــياغة   .   علــى سياســات تعمــل علــى متليــك وســائل اإل�ت

صية تذبذب النمو يف الدول العربية والعوامـل الكامنـة خلـف هـذا     السياسات التفصيلية البد هلا وأن تأخذ يف اإلعتبار خا  

  ملخص النقاش
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ويف حمور دور املؤسسات الدولية يف صياغة السياسات التنموية مت التعبري عن عدد مـن التحفظـات حـول دوافـع                     

ويـذكر يف هـذا   .  صندوق النقد الدويل والبنك الدويل فيما يتعلق بصياغة حزم سياسـات اإلصـالح اإلقتـصادي املعروفـة        
على أهنـا هتـدف   ) املالية والنقدية وتلك املتعلقة بأسعار الصرف (اإلصالح اإلقتصادي   الصدد أ�ه عادة ما تروج سياسات       

ــم حفــز النمــو         إىل اإلرتقــاء بالكفــاءة اإل�تاجيــة لإلقتــصاد، مــن خــالل ترشــيد عمليــة ختــصيص املــوارد اإل�تاجيــة، ومــن ث
إىل مالحظـة أن حـزم الـسياسات الـيت مت       وإرتكز التحفظ الذي أثري     .  اإلقتصادي والذي بدوره يؤدي إىل اإلقالل من الفقر       

تطبيقها مل تؤد إىل منو يعتد به يف كثري من الدول النامية إال أهنا جنحت يف زيادة إ�كشاف هـذه الـدول ومتكينـها مـن مقابلـة                             
ويف إطـار حتليـل إقتـصادي سياسـي عـادة مـا يـتم ترمجـة مثـل هـذه                     .  إلتزاماهتا اإلئتما�ية على حساب إزديـاد مـديو�ياهتا       

التحفظات على أساس اجلدل الذي كان دائراً يف ستينات وسبعينات القرن املاضي حول دور الدولة يف اإلقتصاد وطبيعة                  
وعلـى الـرغم مـن أن دور الدولـة يف إقتـصاديات الـدول الناميـة قـد إكتـسب             .  التنظيم اإلقتصادي املواتي ألحداث التنمية    

، إىل أن بعـض املـشاركني قـد ظـن أن     1997تقريره عن التنمية يف العامل لعام    إحرتاماً متجدداً، منذ أن أصدر البنك الدويل        
التحفظات اليت تثار حول برامج اإلصالح اإلقتصادي تعكس تأصل عـدم الثقـة يف عمـل آليـات الـسوق ومـن ثـم عـدم الثقـة             

 .فيما تروج له املؤسسات الدولية من سياسات
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