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منائية الثمانية، وبني  لفية باأهدافه الإ مم املتحدة للأ ي�سادف عام 2007 منت�سف الفرتة بني اعتماد اإعلن الأ

هداف، وهو عام 2015. ورغم اأن املنطق��ة العربية ككل قد قطعت  التاريخ امل�س��تهدف لتحقيق ه��ذه الأ

ن التقدم الذي اأحرزته مل يكن موزعاً بالت�س��اوي، فما زال التفاوت كبرياً  خطوات حثيثة يف هذا ال�س��دد، فاإ

لفية يحتاج  منائي��ة للأ هداف الإ ن حتقيق الأ قاليم الفرعي��ة اأو بني البلدان الفردية. لذل��ك فاإ �س��واء ب��ني الأ

قاليم  قليمي بل اأي�س��اً على م�ستوى الأ اإىل بذل جهود اقوى واأكرث ت�س��افراً، لي�س فقط على امل�س��توى الإ

ق��ل منواً بالذات حتتاج اإىل دعم اإ�س��ايف دويل  الفرعي��ة وعلى م�س��توى البلدان. كم��ا اأن البلدان العربية الأ

طفال، والّر�سع مرتفعة.  مهات، والأ ن الفقر املدقع يتف�سى فيها، ول تزال معدلت الوفاة بني الأ واإقليمي، لأ

لفية يف كثري من البلدان العربية قد قيدته  منائية للأ هداف الإ ن التقدم نحو حتقيق الأ وع��لوة على ذلك، فاإ

ن ا�س��تتباب ال�س��لم وال�ستقرار يف  عقبات خطرية ب�س��بب النزاعات العنيفة التي جتري فيها. ومن ثم، فاإ

املنطقة العربية م�ساألة ل مفر منها.

لفية يف املنطقة العربية 2007: منظور �س��بابي« الذي جاء حم�س��لَة جهود  منائية للأ هداف الإ اإن تقرير »الأ

مم املتحدة املوجودة يف املنطقة العربية وجامعة الدول العربية، ون�سقتها اللجنة  تعاونت فيها وكالت الأ

القت�س��ادية والجتماعية لغربي اآ�س��يا، يقدم لنا ا�ستعرا�ساً للجتاهات الراهنة وللتقدم املحرز يف حتقيق 

قليمي. وهو يف ذلك  قليمي اأو دون الإ لفية يف البلدان العربية، �س��واء على امل�س��توى الإ منائية للأ هداف الإ الأ

يركز تركيزاً خا�س��اً على تعقيدات وحجم الق�س��ايا التي تواجه ال�س��باب من اجلن�سني يف الفئة العمرية 

خرى،  15-24 يف الع��امل العرب��ي. فهذه الفئة �س��هدت اأكرب زيادة �س��كان من كل الفئ��ات الدميغرافية الأ

فه��ي ت�س��م يف الوقت الراهن اأكرث من 20 يف املائة من جمموع ال�س��كان. ويهدف ه��ذا التقرير على وجه 

التحديد اإىل و�س��ع اإطار لل�سيا�س��ات يكون منا�س��باً لل�س��باب وللجن�س��ني معاً، ويعمل عل��ى األ يكون 

ال�س��باب م�س��تفيدين فح�س��ب، بل يعمل على اأن يكونوا عنا�رص فاعلة يف التنمية والتقدم نحو حتقيق 

ثر على تنمية ال�سباب يف  لفية. ويويل التقرير اأهمية خا�س��ة لثلث ق�س��ايا ملحة توؤ منائية للأ هداف الإ الأ

لفية، وهذه الق�سايا هي: العمل والتعليم؛ وامل�ساركة  منائية للأ هداف الإ املنطقة العربية، وعلى حتقيق الأ

ال�سيا�سية، والجتماعية، والثقافية؛ وال�سحة والبيئة.

ولعلنا نو�سي بهذا التقرير لوا�سعي ال�سيا�سات، وخرباء التنمية داخل املنطقة العربية وخارجها، وكذلك 

منائية  هداف الإ لعامة اجلمهور، باعتباره اأداة للمراقبة، وزيادة الوعي، والدعوة من اأجل العمل على حتقيق الأ

لفية بحلول عام 2015. للأ
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كلمة شكر

لفية يف املنطقة العربية 2007: منظور �سبابي«، هو حم�سلة اجلهود املتعاونة  منائية للأ هداف الإ تقرير »الأ

مم املتحدة  مم املتحدة وجامعة الدول العربية، ون�س��قتها جلنة الأ الت��ي بذلتها وكالت واأجهزة منظومة الأ

لفة من  �س��كوا(. وقد اأ�رصفت على اإعداده اللجنة الفنية املوؤ القت�س��ادية والجتماعية لغربي اآ�س��يا )الإ

مم املتحدة، الذي اأبدى اآراءً قيمة اأثناء كتابة التقرير. قليمي التابع للأ ممثلي فريق التن�سيق الإ

مم املتحدة اأع�ساء يف جلنة ال�سياغة،  غرا�س هذا التقرير، عينت اللجنة الفنية ممثلي �سٍت من وكالت الأ ولأ

مم  مم املتحدة للبيئة، ومنظمة الأ منائي، وبرنام��ج الأ مم املتحدة الإ �س��كوا، وبرنامج الأ وه��ذه الوكالت هي: الإ

مم املتحدة للطفولة )اليوني�سيف(، ومنظمة  املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليون�س��كو(، ومنظمة الأ

ن�س��ان ومن  مم املتحدة حلقوق الإ ال�س��حة العاملية. كذلك عينت اللجنة الفنية مراقبني من مفو�س��ية الأ

جامعة الدول العربية. وقد قدمت جلنة ال�سياغة م�سورة فنية، ومعلومات، واإ�سهامات يف التقرير.

مم املتحدة وا�س��تخدم اأحدث واأ�س��مل البيانات  وراق الت��ي قدمتها وكالت الأ وق��د اعتم��د التقرير على الأ

ح�ساءات  مم املتحدة بجمع جمموعات البيانات التي تعتمد اىل حد بعيد على الإ املتاحة. وُعنيت وكالت الأ

الوطنية.

ردين  عداد م�س��ودة التقرير، كبري امل�ست�س��ارين، ال�س��يد طاهر كنعان، من املركز الأ وعلوة على ذلك، قام باإ

لبحوث ال�سيا�سات العامة واحلوار، مب�ساعدة ال�سيدة مي حنانيا.

ويف هذا ال�س��دد، نتوجه بال�س��كر اإىل فريق �سيا�س��ات القت�ساد الكلي يف �س��عبة التحليل القت�سادي، 

اد غرة، وال�س��يد حامت ج. حامت، وال�س��يد اإنغو  مبن فيه رئي�س الفريق ال�س��يد طارق العلمي؛ واىل ال�س��يد فوؤ

بيرتيل، وال�س��يدة مايا طليع، وال�س��يدة �َسحر طاباجا، على اإعداد الف�سل الثاين عن متابعة التقدم املحرز 

واإ�س��هامهم الكبري يف �سائر اأق�س��ام التقرير. ومزيد من العرفان نتوجه به اإىل ال�سيد العلمي على جهده 

يف التن�سيق واحلر�س على اأداء عملية مبنية على التعاون وامل�ساركة يف اإعداد التقرير.

وقد تعاونت املنظمات التالية يف اإعداد هذا التقرير:

مم املتحدة )الفاو(؛ غذية والزراعة للأ منظمة الأ

قليمي للدول العربية؛ منظمة العمل الدولية - املكتب الإ

يدز؛ مم املتحدة امل�سرتك املعني بفريو�س نق�س املناعة الب�رصية/الإ برنامج الأ

جامعة الدول العربية؛

ن�سان؛ مم املتحدة حلقوق الإ مفو�سية الأ

قليمي لغرب اآ�سيا؛ منائي للمراأة )اليونيفيم( - املكتب الإ مم املتحدة الإ �سندوق الأ

ix



منائي - وحدة معلومات التنمية للدول العربية؛ مم املتحدة الإ برنامج الأ

قليمي لغرب اآ�سيا؛ مم املتحدة للبيئة - املكتب الإ برنامج الأ

قليمي للتعليم يف الدول العربية؛ مم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليون�سكو( - املكتب الإ منظمة الأ

ح�سائي لليون�سكو؛ املعهد الإ

�سكوا؛ منظمة الإ

و�سط و�سمال اأفريقيا؛ قليمي لل�رصق الأ مم املتحدة للطفولة )اليوني�سيف( - املكتب الإ منظمة الأ

مم املتحدة للتنمية ال�سناعية )اليونيدو(؛ منظمة الأ

مم املتحدة لل�سكان؛ �سندوق الأ

قليمي ل�رصق املتو�سط. منظمة ال�سحة العاملية - املكتب الإ

كما نتوجه ب�س��كر خا�س اىل املنظمات التالية على م�ساهماتها املالية: جامعة الدول العربية؛ وبرنامج 

مم املتحدة لل�سكان؛  �سكوا؛ و�سندوق الأ مم املتحدة للبيئة؛ واليون�سكو؛ والإ منائي؛ وبرنامج الأ مم املتحدة الإ الأ

واليوني�سيف؛ واليونيفيم؛ ومنظمة ال�سحة العاملية.

فراد واملنظمات التالية اأ�س��ماوؤهم على ما قدموه من اإ�سهامات ودعم يف  ونقدم �س��كراً خا�ساً اأي�س��اً للأ

اإعداد التقرير:

من اللجنة الفنية:

حممد الربيثن، من الفاو؛ ندى النا�س��ف، من منظمة العمل العاملية؛ خالد لوحي�س��ي، من جامعة الدول 

مم املتحدة  ن�س��ان؛ اأ�س��امة الطويل، من برنامج الأ مم املتحدة حلقوق الإ العربية؛ فاحت عزام، من مفو�س��ية الأ

منائي -  مم املتحدة الإ يدز؛ نادر حاج حمو، م��ن برنامج الأ امل�س��رتك املعني بفريو�س نق�س املناعة الب�رصية/الإ

مم املتحدة للبيئة؛ عبد املنعم عثمان،  وح��دة معاومات التنمية للدول العربية؛ حبيب الهرب، من برنامج الأ

مم املتحدة لل�سكان؛ عمر عبدي، من اليوني�سيف؛ حممد  من اليون�سكو؛ عبد املنعم اأبو نوار، من �سندوق الأ

اجللف، من اليونيدو؛ ال�س��يخ تيدياين �س��اخو، من اليونيدو؛ هيفاء اأبو غزالة، من اليونيفيم؛ نائلة �س��ربا، 

غذية العاملي؛ حممد ال�س��اعي، من منظمة ال�س��حة العاملية؛ ح�سني اجلزائري، من منظمة  من برنامج الأ

ال�سحة العاملية.

من جلنة ال�سياغة:

ياد  ن�سان؛ اإ مم املتحدة حلقوق الإ خالد لوحي�س��ي، من جامعة الدول العربية؛ كارين لوكه، من مفو�س��ية الأ

منائي - وحدة معلومات التنمية لل��دول العربية؛ اأديب نعمة، من  مم املتحدة الإ اأب��و موغلي، من برنام��ج الأ

مم  منائي - وحدة معلومات التنمية للدول العربية؛ با�س��ل اليو�س��في، من برنامج الأ مم املتحدة الإ برنامج الأ

�س��كوا؛  قليمي لغرب اآ�س��يا؛ نور دجاين، من اليون�س��كو؛ طارق العلمي، من الإ املتحدة للبيئة - املكتب الإ

�سكوا؛  �سكوا؛ مايا طليع، من الإ �سكوا؛ �سحر طاباجا، من الإ �سكوا؛ اإنغو بيرتيل، من الإ حامت ج. حامت، من الإ

كري�سنا بيلبا�س، من اليوني�سيف؛ رامز ماهايني، من منظمة ال�سحة العاملية.
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المنهجية

نهج تشاوري

لفية يف املنطقة العربية 2007: منظور �س��بابي« ياأتي نتيجة نهج ت�ساركي وتعاوين  منائية للأ هداف الإ »الأ

مم املتح��دة العاملة يف املنطقة العربية وب��ني جامعة الدول العربية. وج��رى اإعداد التقرير  ب��ني وكالت الأ

�سكوا. بتن�سيق من الإ

مم املتحدة، واخلرباء  وق��د مر التقرير مبراحل متعددة من الت�س��اور امل�س��تفي�س فيما ب��ني ممثل��ي وكالت الأ

ولني حكوميني من البلدان العربية. ويف �سهر �سباط/فرباير  قليميني، وممثلي املنظمات ال�سبابية، وم�سوؤ الإ

لفية يف املنطقة  منائية للأ هداف الإ 2007، ُعقد يف عّمان اجتماع فريق اخلرباء لتح�س��ري التقرير املتعلق بالأ

منائية  هداف الإ �سا�سية وال�سرتاتيجيات اللزمة لتحقيق الأ العربية 2007، وناق�س امل�ساركون التحديات الأ

لفية يف املنطقة العربية، وو�س��عوا بع�س املبادئ التوجيهية لي�سرت�س��د بها التقرير. و�سمل الجتماع  للأ

اأي�س��ا مائدة م�ستديرة لل�س��باب مع اأع�ساء من عدة منظمات عربية غري حكومية، وجل�سة نقا�سية بني 

�سكوا حلقة درا�سية يف بريوت، عمل فيها ممثلو  ولني احلكوميني. ويف اآب/اأغ�سط�س 2007، نظمت الإ امل�سوؤ

قليمية وخرباء التنمية على مناق�س��ة م�س��ودة اأولية للتقري��ر، واأعدوا جمموعة  مم املتح��دة الإ وكالت الأ

دراجها يف ال�س��يغة النهائية للتقرير. وقد مت اأي�س��ا اإ�رصاك ممثلني للمنظمات ال�سبابية  من التو�س��يات لإ

وىل، لتدرج تعليقاتهم واآراوؤهم يف الن�سخة النهائية يف التقرير. قليمية يف امل�سودة الأ الإ

مالحظة فنية

لفية واأ�سملها وعلى  منائية للأ هداف الإ يعتمد التقرير على اأحدث البيانات املتاحة يف التقارير الوطنية للأ

مم املتحدة، ومنظم��ة التعاون والتنمية يف امليدان  ح�س��اءات الوطني��ة التي مت جتميعها من منظمات الأ الإ

ح�س��اءات الوطنية  القت�س��ادي، والحتاد الربملاين الدويل. على ان البيانات القطرية م�س��تمدة غالباً من الإ

�رصات قد تكون لدى اجلهات  التي تقدمها احلكومات للمنظمات املتخ�س�س��ة. لكن بالن�س��بة لبع�س املوؤ

احلكومية بيانات حديثة مل تتوافر بعد للوكالت املتخ�س�س��ة يف املنطقة؛ اأما بالن�سبة لبع�س البيانات 

خ��رى التي تقدمها الوكالت املتخ�س�س��ة، فقد تختل��ف بع�س الختلف عن البيان��ات التي تقدمها  الأ

احلكومات، حيث يتعني التاأكد من قابلية املقارنة الدولية.

ونكت��اد(، ومنظمة التجارة العاملية،  مم املتحدة للتجارة والتنمية )الأ متر الأ ومن امل�س��ادر امل�س��تخدمة، موؤ

ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان القت�سادي، والحتاد الدويل للت�سالت.

�س��كوا اإىل قاعدة  يف احلالت التي كانت فيها بع�س نقاط البيانات القطرية املحددة غري متاحة، رجعت الإ

لفية، مبا ي�س��من الت�س��اق بني  منائية للأ هداف الإ مم املتحدة املتعلقة بالأ ح�س��اءات يف الأ بيانات �س��عبة الإ

هداف. كافة امل�سادر. ومت تقا�سم جداول البيانات الكاملة مع الوكالت التي �ساهمت يف كل هدف من الأ
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هداف وتوفريها: �س�سات واملنظمات التالية على جتميع البيانات املتعلقة بالأ كما عملت املوؤ

منائي - وحدة معلومات التنمية للدول العربية؛ مم املتحدة الإ الهدف 1: برنامج الأ

ح�ساءات؛ الهدف 2: معهد اليون�سكو للإ

مم املتحدة؛ ح�ساء يف الأ ح�ساء، �سعبة الإ الهدف 3: الحتاد الربملاين الدويل، معهد اليون�سكو للإ

الهدف 4: اليوني�سيف؛

الهدفان 5 و6: منظمة ال�سحة العاملية؛

منائي - وحدة معلومات  مم املتحدة الإ نتاجية، برنامج الأ �سكوا - �سعبة التنمية امل�ستدامة والإ الهدف 7: الإ

التنمية للدول العربية؛

�سكوا - �سعبة تكنولوجيا املعلومات والت�سالت،  �س��كوا - �سعبة التحليل القت�س��ادي، الإ الهدف 8: الإ

منائي - وحدة معلومات التنمية للدول العربية. مم املتحدة الإ برنامج الأ

تعتم��د التحلي��لت الواردة يف ه��ذا التقرير اأ�سا�س��اً على بيان��ات اإقليمي��ة ودون اإقليمية. ومت احت�س��اب 

املتو�س��طات بوزن البيانات القطرية املقدمة من الوكالت التي اختريت لتكون اأول م�س��در للبيانات لكل 

�رصات. �رص من املوؤ موؤ

رقام ال�س��كانية املنا�سبة، مبا فيها جمموع  �رصات با�س��تخدام الأ وزان القطرية ملختلف املوؤ وقد مت حتديد الأ

ال�سكان، اأو من ترتاوح اأعمارهم بني 15 �سنة و24 �سنة، اأو عدد الولدات احلية. ومن اأجل احل�سول على بيانات 

ون القت�سادية والجتماعية يف  دارة ال�سوؤ �سكوا اىل تقرير �سعبة ال�سكان باإ عن جمموع ال�سكان رجعت الإ

مم املتحدة »التوقعات ال�سكانية يف العامل: تنقيح عام 2006«. الأ

رقام ال�سكانية متاحة بالن�سبة لها. ويف  ويف حالت كثرية، كانت البيانات القطرية ت�سري اىل �سنة مل تكن الأ

قرب رقمني  تلك احلالت، مت ا�س��تخدام اإما نقطة البيانات التي ت�س��ري اإىل اأقرب �سنة، اأو املتو�سط احل�سابي لأ

متاحني عن ال�سكان، وذلك لتحديد اأوزان كل بلد. فمثلً، اإذا كانت البيانات املتعلقة مبوؤ�رص بعينه من موؤ�رصات 

هداف موجودة بالن�سبة لعام 2001، ومل تكن البيانات ال�سكانية متاحة لهذا العام، يتم ا�ستخدام  اأحد الأ

هداف موجودة بالن�سبة للعام 2002  نقطة البيانات ال�سكانية لعام 2000؛ واإذا كانت البيانات املتعلقة بالأ

اأو 2003، كان يتم ا�ستعمال متو�سط نقطة البيانات ال�سكانية لعام 2000 و2005؛ اأما عند توافر بيانات عن 

هداف بالن�سبة للعام 2004، فكان يتم ا�ستخدام نقطة البيانات ال�سكانية لعام 2005. الأ

قل  قليمية فقط يف احلالت التي كان فيها 50 يف املائة على الأ قليمية ودون الإ ومت ح�س��اب املتو�س��طات الإ

جمايل،  طفال الذين بلغوا �سن املدر�سة، اأو الناجت املحلي الإ �رص ممثلً، على �س��بيل املثال ال�س��كان، الأ من املوؤ

قليمية ممثلني. ي�س��اف اىل  قليم اأو املنطقة دون الإ قل من البلدان يف الإ اأو عندما يكون 50 يف املائة على الأ

�رصات يف نقاط زمانية خمتلفة، كان  قليمية للموؤ قليمي��ة ودون الإ بلغ عن املتو�س��طات الإ ذلك اأنه عند الإ

هداف  يجري التاأكد من اأن العينات القطرية متماثلة. وكان يُ�ستدل على القاعدة العامة املطبقة على الأ

لفية، ميتاديتا«، املوجود على املوقع: �رصات الأ مم املتحدة ملوؤ الثمانية كلها، من »�سل�سلة الأ

http://mdgs.un.org/unsd/mdg/metadata.aspx
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المجموعات الفرعية )دون اإلقليمية(

مانة  ل تنطوي الت�سميات امل�ستخدمة يف هذا املن�سور، ول طريقة عر�س مادته، على التعبري عن اأي راأي كان من اآراء الأ

ي بلد اأو اإقليم اأو مدينة اأو منطقة اأو ل�سلطات اأي منها، اأو ب�ساأن تعيني  مم املتحدة ب�ساأن املركز القانوين لأ العامة للأ

حدودها اأو تخومها.

بلدان المشرق

مصر، العراق، األردن، لبنان، فلسطين، الجمهورية العربية السورية؛

بلدان المغرب

الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، المغرب، تونس؛

بلدان مجلس التعاون الخليجي

البحرين، الكويت، ُعمان، قطر، المملكة العربية السعودية، اإلمارات العربية المتحدة؛

البلدان العربية األقل نموًا

جزر القمر، جيبوتي، موريتانيا، الصومال، السودان، اليمن.

�رصات  اإن التق�سيم املعتمد يف هذا التقرير للدول اىل جمموعات فرعية قد متّ على اأ�سا�س جمموعة من املوؤ

غرا�س  قت�سادية. لأ جتماعية والإ و�ساع الإ التي ت�س��مل دخل الفرد والقرب اجلغرايف والت�سابه يف املّيزات والأ

قاليم النامية ت�س��مل  �س��كال. الأ قاليم النامية يف معظم اجلداول والأ املقارن��ة، اأدرجت املتو�س��طات، والأ

ت�سعة اأقاليم وبلدان كل اإقليم منها، وتوجد قائمة بها يف موقع:

http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Data/MDGRegionCodes_200611.xls

الجمهورية العربية السورية

لبنان

فلسطين
العراق

األردن

المملكة العربية السعودية

الكويت

البحرين

قطر

اإلمارات
العربية

المتحدة

عمان

الصومال

اليمن

مصر

السودان
جيبوتي

الجماهيرية العربية 
الليبية

موريتانيا

المغرب

الجزائر

تونس

جزر القمر
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ملخص تنفيذي

لفية، مبوجب اإعلن  منائي��ة للأ هداف الإ ي�س��ادف عام 2007 منت�س��ف الفرتة بني عام 2000، عام اعتماد الأ

هداف الثمانية،  هداف. ومنذ اعتماد الأ لفية، وبني عام 2015، العام املحدد لتحقيق هذه الأ مم املتحدة للأ الأ

حقق��ت املنطقة العربية تقدماً يف كثري من جمالت العمل، ت�س��مل التق��دم بخطوات حثيثة يف جمايل 

هداف املن�سودة، كانت هناك  ال�سحة والتعليم. لكن رغم اجلهود التي بذلتها البلدان العربية لتحقيق الأ

داء القت�س��ادي ال�سعيف ن�سبيا يف  بع�س النتكا�س��ات والعراقيل التي تُعزى لعدد من العوامل، منها الأ

الت�س��عينيات وعند منعطف القرن، والق�سور يف متويل ال�سيا�س��ات الجتماعية، والفتقار اإىل الكفاءات 

دارية والتنظيمية، وتزايد التوترات ال�سيا�س��ية والنزاعات. فما زالت املنطقة العربية تتميز بوجود عدد  الإ

من التباينات ال�س��ديدة بني اأجزائها املختلفة، خ�سو�س��ا بني بلدان جمل�س التعاون اخلليجي ذات الدخل 

قل منواً. وهذه التباينات لي�ست كبرية من حيث م�ستوى التنمية فح�سب،  املرتفع، وبني البلدان العربية الأ

لفية. فعلى حني يبدو اأن بلدان جمل�س  منائية للأ هداف الإ ب��ل كذلك من حيث التقدم املحرز نحو حتقيق الأ

قل منواً،  ن البلدان العربية الأ هداف املن�سودة، فاإ التعاون �سائرة يف الطريق ال�سحيح نحو حتقيق معظم الأ

وكذلك البلدان التي متزقها النزاعات كالعراق وفل�س��طني، ما زالت متاأخرة تاأخراً كبرياً يتعذر معه حتقيق 

ولة جزئياً عن تلك  هداف املن�س��ودة بحلول عام 2015. ولئن كانت اخل�سو�سيات الوطنية م�سوؤ معظم الأ

التباينات، فمن املمكن ملحظة عدد من الق�سايا امل�سرتكة الوا�سحة بني كافة البلدان العربية ويف داخل 

كل جمموعة من املجموعات الفرعية من هذه البلدان.

ويركز هذا التقرير تركيزاً خا�س��اً على تعقيدات الق�س��ايا التي تواجه ال�س��باب من اجلن�سني الذين ترتاوح 

اأعمارهم بني 15 �س��نة و24 �س��نة يف الع��امل العربي وعلى حجم تلك الق�س��ايا. فه��ذه الفئة العمرية 

خرى منذ 1950، فهي ت�سم يف الوقت الراهن ما  �س��هدت اأكرب زيادة �س��كان من كل الفئات الدميغرافية الأ

زاء هذا العدد غري امل�سبوق من ال�سباب يتعني على احلكومات  يزيد على 20 يف املائة من جمموع ال�سكان. واإ

العربية اأن تُعنى عناية خا�سة باحتياجات هذه الفئة الدميغرافية واأولوياتها.

جنازات والتقدم املحرز  ه��داف الثمانية، فيقّيم الإ ويغطي الف�س��ل الثاين من هذا التقرير كل هدف من الأ

قليمي، كما يحدد اأهم العقبات التي حالت دون حتقيقها. ففيما يتعلق  قليمي ودون الإ على امل�س��توى الإ

ن الجتاهات يف ن�س��بة ال�سكان الذين يعي�س��ون حتت خطوط الفقر يف بلدهم تو�سح لنا اأن  بالهدف 1، فاإ

املنطقة العربية ككل مل ت�سهد اأي تقدم يذكر نحو تقلي�س الفقر يف الدخل. وا�ستناداً اإىل بيانات عن 16 

بلداً عربياً، يت�سح اأن ن�سبة ال�سكان الذين يعي�سون حتت خط الفقر يف اأوطانهم مل ت�سهد �سوى انخفا�س 

�سئيل يف كل املنطقة. وتوؤكد البيانات كذلك اأن الفقر قد ازداد زيادة هائلة يف كل من العراق وفل�سطني. 

اأما ن�س��بة �س��وء التغذية يف املنطقة فقد انخف�ست بخطوات ثابتة، مبا ي�س��ري اإىل اأن جهود التنمية قد 

طفال دون اخلام�سة الذين تقل اأوزانهم عن الوزن الطبيعي كانت ل تزال  �س��ابتها عيوب قوية. فن�س��بة الأ

مرتفعة ن�س��بياً يف عام 2000، دون اأن يطراأ عليها اأي حت�سن ملحوظ عن م�ستواها يف عام 1990، مع وجود 

ف��روق كبرية بني التقدم الذي اأحرزه كل بلد على حدة. اأ�س��ف اإىل ذلك اأن البيانات اخلا�س��ة بكل بلد على 
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طفال  طفال ناق�س��ي الوزن. ففي اليمن، بلغت ن�سبة الأ حدة ت�س��ري اإىل وجود تباينات كبرية يف ن�س��بة الأ

الذي��ن تق��ل اأوزانهم عن الطبيعي يف ع��ام 2003 نحو 45.6 يف املائة، يف مقاب��ل 3.3 يف املائة يف لبنان عام 

�س��خا�س املحرومني من الغذاء قد اأرتفع من حوايل 20 مليون  2002. يت�س��ح كذلك من البيانات اأن عدد الأ

ذا اأريد مكافحة الفقر يف املنطقة، فل بد من الرتكيز  يف عام 1991، اإىل حوايل 23.3 مليون يف عام 2002. واإ

على الندماج الجتماعي، وحماية احلقوق القت�س��ادية والجتماعية، وعلى ال�سيا�سات التي تخلق فر�س 

العمل وحتقق التعاون البيني. كما يتعني على ال�سيا�س��ات اأن تتوجه بالذات اإىل املناطق الريفية، حيث اإن 

معدلت الفقر يف هذه املناطق تفوق كثرياً معدلت الفقر يف املناطق احل�رصية يف معظم البلدان العربية. 

ن اللتزام ال�سيا�س��ي م�ساألة ل غنى عنها ل�سمان ح�سد املوارد الكافية وتخ�سي�سها للتدخل  كذلك فاإ

ن�سان. يف �سالح الفقراء، ويف نهاية املطاف، حماية كل حقوق الإ

ن اأ�سواق العمل يف معظم البلدان العربية تت�سم بتف�سي العمل الناق�س، وبالرتفاع  وعلوة على ذلك، فاإ

ال�س��ديد يف ن�س��ب البطالة بني ال�س��باب، حيث بلغت ن�سبة العاطلني بني ال�س��باب العرب يف عام 2005 

ما يقارب 25 يف املائة. وتزداد احلالة خطورة بوجه خا�س بالن�س��بة لل�س��ابات، حيث بلغت ن�س��بة البطالة 

ن الكثري من ال�س��باب العرب  زاء هذا املوقف، فاإ بني ال�س��ابات ما يق��در بنحو 34 يف املائة يف ع��ام 2005. واإ

يلجاأون اإىل الهجرة، مبا يوحي بوجود م�سكلة هجرة اأدمغة خطرية �سواء يف املغرب اأو امل�رصق اأو يف البلدان 

قل منواً. وت�س��مل اأولويات ال�سيا�س��ة الهتمام بجودة التعلي��م، وبالتوفيق بني تعليم املهارات  العربية الأ

وبني احتياجات �س��وق العمل، واإ�رصاك ال�س��باب يف اتخاذ القرار، واجلهود التي تبذلها احلكومة لتح�س��ني 

يدي  اأ�س��واق العمل املحلية وم�ساعدة القطاع اخلا�س على التطور بهدف حت�سني قدرته على ا�ستيعاب الأ

العاملة.

ن املنطقة العربية ككل قد حققت تقدماً كبرياً من حيث توفري التعليم، رغم  وفيما يتعلق بالهدف 2، فاإ

�سا�سي. لكن ب�سبب الفوارق  التزايد ال�رصيع يف النمو ال�س��كاين، مما يُعد حتدياً كبرياً اأمام توفري التعليم الأ

ربع، مل يكن التقدم املحرز متجان�ساً بني البلدان العربية.  الجتماعية القت�سادية بني املناطق الفرعية الأ

ويتمث��ل ذلك يف اأن املنطقة لديها نحو 7.5 مليون طفل خارج املدار�س، واأن نحو ثلثيهم يعي�س��ون يف اأقل 

طفال املوجودين خارج املدار�س يف بلد املغرب قد انخف�س فعل بن�سبة الثلثني  البلدان منواً. واإذا كان عدد الأ

ن اأقل البلدان منوا حتتاج اإىل م�ساعفة جهودها  بني عام 1999 وعام 2005، لي�س��بح حوايل مليون طفل، فاإ

جنازات الكبرية التي حدثت، كان حوايل طفل من بني كل طفلني خارج  لتعميم التعليم البتدائي. فرغم الإ

قل منواً عام 2005. ي�ساف اإىل ذلك اأن ن�سبة التعليم بني ال�سباب يف البلدان  املدر�سة يف البلدان العربية الأ

قل منواً قد حت�س��نت بحوايل 11 نقط��ة مئوية فقط منذ عام 1990، حيث بلغت 70 يف املائة يف  العربية الأ

قل منواً ل يزال  ن �س��اباً واحداً تقريباً من كل ثلثة �س��بان يف البلدان العربية الأ عام 2005. وبعبارة اأخرى، فاإ

قل  طفال املوجودين خارج املدار�س يف البلدان العربية الأ اأمياً. ي�س��اف اإىل ذلك اأن ن�س��بة 73 يف املائة من الأ

منواً، كلها من الفتيات.

مية يف املنطقة  اإن التحديات التي تواجه حتقيق التعليم البتدائي ال�سامل وم�ستويات مرتفعة من حمو الأ

قل  العربية كثرية ومتنوعة. ومنها �س��عوبة احل�سول على التمويل اللزم، خ�سو�ساً يف البلدان العربية الأ
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دارية يف املدار�س العامة؛ ونق�س املدر�س��ني املوؤهلني، وخ�سو�س��اً نق�س  منواً؛ اإىل جانب �س��عف املهارات الإ

دي اإىل انخفا�س ن�س��ب التحاق الفتيات بالتعليم. ي�س��اف اإىل ذلك اأن  املدرِّ�س��ات يف املناطق الريفية، مما يوؤ

باء املنتمني اإىل اأ�رص حمدودة  عدم وجود نظام �سليم للحوافز يطرح يف حد ذاته حتدياً خا�ساً. فبالن�سبة للآ

الدخل، يت�س��افر الفقر مع ما ي�س��اهدونه من انخفا�س ن�س��بة العودة اىل التعليم، جلعل تكلفة فر�سة 

اإر�س��ال الطفل اىل املدر�سة تكلفة مرتفعة. ولقد حاولت اململكة املغربية واليمن حل هذه امل�ساكل، عن 

ن الرتقاء بنوعية املناهج التعليمية يعد اأداة مهمة  طريق برامج التغذية املدر�س��ية، مثلً. وفوق ذلك، ف��اإ

طفال نحو البق��اء يف املدار�س. كما اأن العتماد عل��ى اأفكار مبتكرة وعلى  يف تعزي��ز احلوافز التي ت�س��د الأ

منهج اأكرث توجها نحو اجلانب العملي، �سبيه مبا مت تطبيقه يف اإ�سلح املناهج يف تون�س واململكة املغربية، 

منية تطرح بدورها  طفال يف التعلم. كما اأن الق�سايا الأ ميكن اأي�ساً اأن تكون له اآثار ايجابية على رغبة الأ

هداف الثمانية يف البلدان التي تعاين من النزاعات، مثل العراق،  تهديداً خطرياً اأمام حتقيق الهدف 2 من الأ

وفل�س��طني، وال�س��ومال، وال�سودان. ول ي�س��تطيع ل املدر�سون ول التلميذ اأن ي�س��لوا اىل املدار�س ب�سبب 

ته��دم البنية التحتية، وغري ذلك من العراقيل التي متنع حرية احلركة، بل رمبا ين�س��م بع�س��هم اىل اأحد 

اأطراف النزاع اأو يفر هاربا من البلد.

وفيما يتعلق بالهدف 3، فقد �س��هدت املنطقة موؤخراً جهوداً كبرية من جانب احلكومات، واملنظمات غري 

احلكومية، ومنظمات املجتمع املدين، للت�س��دي جلميع اأ�س��كال التمييز �سد املراأة، والعناية بق�سايا املراأة 

�رص  على نطاق وا�سع. واأما من ناحية التعليم، فقد اقرتبت املراأة العربية من م�ستوى امل�ساواة، حيث اأن موؤ

جمالية للبنات اإىل البنني يف اللتحاق باملدار�س قد زاد زيادة كبرية  الت�ساوي بني اجلن�سني املقا�س بالن�سبة الإ

يف كل م�س��تويات التعليم خلل الفرتة من عام 1991 اىل عام 2005. والواقع اأن التقدم املحرز نحو حتقيق 

امل�ساواة بني اجلن�سني كان كبرياً فعلً �سواء يف امل�رصق اأو املغرب اأو يف بلدان جمل�س التعاون اخلليجي. ورغم 

قل منواً قد �س��جلت اأكرب قدر من التقدم يف التعلي��م البتدائي بني كل املجموعات  اأن البل��دان العربية الأ

نها ما زالت تواجه حتدياً كبرياً من حيث �س��مان امل�س��اواة للبنات يف احل�س��ول على التعليم  الفرعي��ة، فاإ

الثانوي وما بعد الثانوي.

ن اىل مزيد من  على ان املكا�س��ب التي حققتها املراأة العربية يف احل�س��ول على التعليم مل ترتجم حتى الآ

جر يف القطاع غري الزراعي قد  عمال املدفوعة الأ امل�س��اركة القت�سادية وال�سيا�سية، فن�سبة الن�ساء يف الأ

قاليم الفرعية منذ عام 1990. اأما بالن�س��بة للمنطقة ككل، فقد بقيت  ظلت يف الغالب ثابتة يف كل الأ

عن��د 18.3 يف املائ��ة يف عام 2004، اأي اأنها انخف�س��ت قليلً عن 18.5 يف املائة كم��ا كانت يف 1990؛ غري اأن 

نها ت�ستبعد  ناث يف اأ�سواق العمل ل تعك�س الواقع بدقة لأ ح�ساءات الر�سمية التي تقي�س م�ساركة الإ الإ

جر. اأما الن�سبة املئوية للمقاعد التي ت�سغلها املراأة يف املجال�س النيابية  كل اأ�سكال العمل غري املدفوع الأ

يف بلدها فلم تزد �س��وى زيادة طفيفة منذ عام 1990، وظلت ن�س��بة م�س��اركة املراأة يف املجال�س النيابية 

باملنطقة العربية عند 8.7 يف املائة يف عام 2007، وهي ن�سبة تعد من اأدنى الن�سب يف العامل. لذلك يتعني 

زالة الفوارق بني الرجال والن�ساء اأن تت�سدى لق�سايا البطالة وق�سايا  على ال�سيا�س��ات التي ت�س��عى اإىل اإ

امل�س��اركة ال�سيا�س��ية لتظل البلدان العربية على الطريق ال�س��حيح نحو حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني 

بكل اأبعادها.
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والواق��ع اأن هن��اك تركيبة متداخل��ة من العوام��ل القانونية، والتعليمي��ة، والجتماعية، وال�س��لوكية، 

والقت�س��ادية الت��ي حت��ول دون دخول املراأة العربية يف �س��وق العم��ل، كما حتول دون م�س��اركتها يف اتخاذ 

القرارات ال�سيا�س��ية. فمن ناحية العمل، ل بد لل�سيا�س��ات اأن تتناول العمل و�س��تى القوانني والقواعد 

�رصة والتي تنطوي على متييز �سد املراأة، واأن متنح املراأة منزلة خا�سة. اما من ناحية امل�ساركة  املت�سلة بالأ

ن احلواجز تكون اأ�سا�ساً حواجز اجتماعية. فاملواقف العامة كثرياً ما تعرب عن وجود تع�سب  ال�سيا�سية، فاإ

جراءات،  م�س��بق وا�سح �سد م�س��اركة املراأة يف احلياة ال�سيا�س��ية. ومع ذلك، فمن املمكن اتخاذ بع�س الإ

منها مثل تطبيق نظم احل�س�س، التي اأثبتت اأنها جتلب كثرياً من الن�ساء اإىل املجال�س النيابية.

طفال، وهو حمور تركيز الهدف 4، ل تزال املنطقة العربية مت�س��مة بوجود  وفيم��ا يتعلق مبعدل وفيات الأ

ربع��ة، وكذلك فيما بني كل بلد واآخ��ر. ول توجد اأية  قاليم الفرعية الأ ع��دد م��ن التباينات الكبرية ب��ني الأ

�رص. فرغ��م اأن املنطقة قد  منطق��ة اأخ��رى يف العامل فيها ه��ذا القدر الهائل من التناق�س��ات يف هذا املوؤ

اأحرزت تقدماً كبرياً منذ عام 1990، ورغم اأنها لي�س��ت بعيدة عن الطريق ال�س��حيح نحو حتقيق الهدف 

طفال دون اخلام�سة مبا يعادل الثلثني خلل الفرتة من عام 1990 اىل  املن�س��ود وهو تقلي�س معدل وفيات الأ

ن اأكرث من طفل من بني كل ع�رصة اأطفال ميوتون قبل امتام عامهم اخلام�س يف البلدان العربية  عام 2015، فاإ

قل منواً. ي�س��اف اإىل ذلك ان حوايل 75 يف املائة من الوفيات التي حتدث قبل �س��ن اخلام�س��ة يف املنطقة  الأ

قل منواً ميوت حوايل طفل واحد من بني  وىل من العمر. ويف البلدان العربية الأ العربية امنا حتدث يف ال�سنة الأ

ول. كل 12 طفلً قبل اإمتام عامه الأ

�سا�سية، وحت�سني  وكثري من البلدان العربية يف حاجة اإىل حت�سني و�سول النا�س اىل اخلدمات الجتماعية الأ

م�س��توى الرعاية، كما اأنها يف حاجة اإىل تعزيز ال�ستفادة من اخلدمات ال�سحية وممار�سات الرعاية، ومنها 

م، وتوفري التغذية التي ت�ستهدف حت�سني زيادة الوزن  تغذية الطفل، وحت�سني النظافة ال�سحية، ورعاية الأ

ب��ني احلوام��ل. كما اأن هذه البلدان يف حاجة اإىل دعم خا�س للتو�س��ع يف توفري املناعة ويف ا�س��تخدام املياه 

قل منواً اأو التي تعاين من  �رص التي تعي�س يف البلدان العربية الأ منة وتوفري اأ�س��باب النظافة من جانب الأ الآ

فقر، وحت�سني ح�سول ال�سباب على التعليم،  النزاعات. كما اأن حت�سني ظروف العي�س للفئات ال�سكانية الأ

من �س��اأنهما امل�س��اهمة يف تخفي�س معدلت الوفاة. والواقع اأن قدرة ال�سباب على تخطيط احلمل باأمان 

جنابية  وعلى تن�س��ئة اأطفال �س��ليمني �س��حياً ل حتتاج فقط اىل ا�س��تثمار مبا�رص يف خدمات ال�سحة الإ

والرعاية، بل حتتاج اأي�س��اً اإىل التدخل يف التعليم ويف التوا�س��ل مبا يعالج ق�س��ية ال��زواج املبكر، واحلمل 

املبكر، و�س��وء املباعدة بني الولدات، خ�سو�س��اً من خلل م�س��اركة الفتيات ومتكينه��ن، ومبا يعالج عدم 

امل�ساواة من �ستى جوانبه.

جنابية  مهات، املن�سو�س عليه يف الهدف 5، فيتطلب ح�سول اجلميع على ال�سحة الإ اأما احلد من وفيات الأ

مهات بحوايل 34 يف املائة  جنابية. ويف املنطقة العربية، انخف�س املعدل املتو�س��ط لوفي��ات الأ واحلق��وق الإ

ب��ني ع��ام 1990 وعام 2000، اإىل حوايل 272 طفلً بني كل 100 األف ولدة حية. وبذلك تكون املنطقة ككل 

مهات مب��ا يعادل ثلثة اأرباع ما  ما�س��ية يف طريقها لكي ت�س��ل يف عام 2015 اىل تقلي�س معدل وفيات الأ

مهات بالزيادة الكبرية يف عدد الولدات  كان عليه يف عام 1990. ويرتبط هذا النخفا�س يف معدل وفيات الأ
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يون  التي جتري على اأيدي متخ�س�س��ني مدربني. والواقع اأن الولدات التي ي�رصف عليها متخ�س�سون �سحِّ

اأكف��اء، ق��د زادت باأكرث من 16 نقطة مئوية فيما بني ع��ام 1990 وعام 2000. لكن هناك تذبذبات كبرية يف 

مهات بني دول املنطقة، وترتاوح هذه التذبذبات بني 10 وفيات من كل 100 األف ولدة يف  م�س��توى وفيات الأ

بع�س بلدان جمل�س التعاون اخلليجي، اإىل حوايل 600 1 حالة من كل 100 األف ولدة يف ال�س��ومال يف عام 

قل منواً، ثم  ول البلدان العربية الأ مهات يف املنطقة العربية فتم�س يف املقام الأ 2000. اأما م�سكلة وفاة الأ

مهات باملنطقة  الع��راق واململك��ة املغربية ولكن بدرجة اأقل. كذلك ميكن اأن يعزى النخفا�س يف وفيات الأ

العربية اإىل انخفا�س ن�س��بة احلمل بني املراهقات. فاملراهقات ممن ترتاوح اأعمارهن بني 15 �س��نة و 19 �سنة 

تت�س��اعف احتم��الت موتهن اأثناء الولدة، اأم��ا اللتي تقل اأعمارهن عن 15 �س��نة فاحتمال وفاتهن اأثناء 

الولدة يزيد خم�س مرات عن الن�ساء اللتي ترتاوح اأعمارهن بني 20 �سنة و29 �سنة. ومن التحديات الكربى 

ر�س��ادية، والطبية للمراهقات يف املنطقة العربية، الق�س��اء على  اأمام تلبية الحتياجات التثقيفية، والإ

التحيزات الجتماعية والثقافية �س��د �س��غريات ال�س��ن. ولذلك يجب التعامل مع احتياجات املراهقات 

ثر  احلوامل من خلل وجهة نظر �س��املة ولي�س من خلل نظرة بيولوجية طبية فح�س��ب. واأية �سيا�سة توؤ

ولويات التالية: زيادة الوع��ي باأعرا�س احلمل  مهات يجب اأن تنطوي عل��ى الأ تاأث��رياً اإيجابياً على �س��حة الأ

وعلماته، وبتعقيدات الولدة؛ توفري اختبارات احلمل، واإ�س��داء امل�سورة، والك�سف املبكر، والدعم النف�سي 

مرا�س املعدية؛ ورفع م�س��توى الرعاية  والغذائ��ي؛ والرعاي��ة قبل الولدة، مبا فيها علج امللريا وغريها من الأ

بعد الولدة، خ�سو�ساً بالن�سبة للمراهقات، وت�سجيع الر�ساعة الطبيعية.

يدز، الذي يعد واحداً م��ن اهتمامات الهدف 6، فرغم  اأم��ا فيم��ا يتعلق بفريو�س نق�س املناع��ة الب�رصية/الإ

�س��ابة  ن املخاطر واحتمالت الإ اأن انت�س��ار هذا الفريو�س ل يزال منخف�س��اً ن�س��بياً يف البلدان العربية، فاإ

ن الوب��اء يف تزايد. وا�س��تناداً اإىل بيانات عن 10 بل��دان عربية، كان عدد امل�س��ابني حديثاً  مرتفع��ة، نظ��راً لأ

بفريو���س نق���س املناعة الب�رصي��ة يف عام 2006 يقدر بنحو 68 األف �س��خ�س، وبذلك اأ�س��بح العدد املقدر 

�س��خا�س الذين يعي�س��ون وهم م�سابون بالفريو�س نحو 460 األف �س��خ�س حيث اأن جيبوتي وال�سودان  للأ

لديهما اأعلى معدلت انت�س��ار لفريو�س نق�س املناعة ب��ني العامة يف املنطقة العربية. ولقد اأظهرت كثري 

كرث اإ�س��ابة من غريها يكون فيها م�س��توى املعرفة بفريو�س  خراً اأن البلدان الأ من امل�س��وح التي اأجريت موؤ

نق�س املناعة الب�رصية، خ�سو�ساً بني ال�سباب، منخف�ساً انخفا�ساً �سديداً، وكذلك الن�سبة املئوية للذين 

�ساليب الوقائية. كما اأن احل�سول على العلج من الفريو�س غري متاح اإل جلزء �سئيل من ال�سكان  يتبعون الأ

احلامل��ني للفريو���س يف البلدان العربية. وتقول تقديرات منظمة ال�س��حة العاملية بالن�س��بة اإىل 15 بلداً 

عربي��اً، اإن الذي��ن يحتاجون اإىل العلج من الفريو�س مل يتلق منهم هذا العلج بالفعل �س��وى 6.5 يف املائة 

ذا اأريد وقف انت�سار هذا الفريو�س يف املنطقة العربية فل بد من زيادة اخلدمات املت�سلة بالوقاية  فح�سب. واإ

زيادة كبرية، ول بد من توفري املعلومات وزيادة القطاعات امل�ساركة، واأن يكون ذلك مقرتناً بالرتقاء امللحوظ 

بنوعية هذه اخلدمات.

اأما بالن�سبة للملريا، فرغم اأن معظم البلدان العربية تقريباً قد ق�ست عليها، ل يزال هذا املر�س متوطناً 

قل منواً، حيث �ُس��جلت 313 3 حالة بني كل 100 األف �س��خ�س يف عام  بدرجة كبرية يف البلدان العربية الأ

2005. وكان��ت جيبوتي، وال�س��ومال، وال�س��ودان، واليمن ت�س��م نحو 98 يف املائة من احل��الت املبلغ عنها 
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لفي��ة، يف هذه املجموعة من  منائية للأ هداف الإ ن حتقيق الغاي��ة املرجوة من الأ يف املنطق��ة. وعل��ى ذلك، فاإ

ربعة.  البلدان، ويف املنطقة ككل، امنا يعتمد اعتماداً كبرياً على التقدم الذي ميكن اإحرازه يف هذه البلدان الأ

قل منواً: التغطي��ة املحدودة بخدمات  وم��ن العوام��ل التي حال��ت دون حتقيق تقدم يف البلدان العربي��ة الأ

ليات اللزمة لتقدمي  ولية؛ �سعف اخلدمات اللزمة لت�س��خي�س امللريا؛ الفتقار اىل الآ الرعاية ال�س��حية الأ

دوية  الع��لج املعتم��د على تركيبة »اأَْرمِتيزِننْي« )ACT( على م�س��توى املجتمعات املحلي��ة؛ ارتفاع تكلفة الأ

دوية يف الوقت املنا�سب؛ قلة التزام القطاع اخلا�س  اجلديدة؛ �سعف نظام النتقال والتوريد اللزم لتو�سيل الأ

�سواق. ر�سادات العلجية امل�ستجدة؛ ووجود اأدوية مغ�سو�سة يف الأ بالإ

رجح، ال�سبب  اأما مر�س ال�س��ل، فل يزال يطرح م�س��كلة كبرية على ال�س��حة العامة، وهو يعترب، على الأ

مرا�س املعدية بني الكبار يف العامل العربي. وتذهب التقديرات اإىل  الرئي�سي للوفيات التي حتدث ب�سبب الأ

اإنه يف عام 2005، بلغ عدد الذين اأ�سيبوا مبر�س ال�سل يف املنطقة 240 األف ن�سمه، واأن 43 األف ماتوا بهذا 

املر�س يف نف�س ال�س��نة، وهو ما يعادل حالت اإ�س��ابة وحالت وفاة بن�س��بة 75 يف كل 100 األف و13 يف كل 

�س��ابة يف املنطقة بن�سبة 27 يف املائة منذ عام  100 األف على الرتتيب. وقد انخف�س املعدل املتو�س��ط للإ

كرث تاأثراً  قل منواً هي الأ 1990، ث��م اإىل 107 يف كل 100 األ��ف يف ع��ام 2005. ومما يذكر اأن البلدان العربي��ة الأ

بهذا املر�س حيث بلغ جمموع الذين مر�س��وا به يف عام 2005 نحو 134 األف ن�سمة، وهو رقم يعادل تقريباً 

56 يف املائة من جملة حالت ال�س��ل اجلديدة التي �سهدتها املنطقة باأ�رصها. ومن اأجل التعجيل بتقلي�س 

عبء مر�س ال�سل، و�سعت البلدان بع�س اخلطط ال�سرتاتيجية التي تتفق مع اخلطة العاملية لوقف مر�س 

ال�س��ل خلل الفرتة 2006-2015. وهذه اخلطط ترمي اإىل رفع م�س��توى الرعاية �سد مر�س ال�سل، ل �سيما 

�سابة. كما اأنها ت�سري اأي�ساً اإىل املتطلبات املالية اللزمة  من خلل الرتقاء بالقدرة على ك�س��ف حالت الإ

ن�سطة املقررة. للأ

ن كل البلدان العربية ت�س��رتك، ول��و بدرجات متفاوتة يف مواجهة حتد كبري هو  وفيما يتعلق بالهدف 7، فاإ

دارة البيئة، واإدراج تنظيم املوارد البيئية �سمن ا�سرتاتيجيات احلد من الفقر و�سمن خطط التنمية  حت�سني اإ

الوطنية. وجدير بالذكر اأن جزءاً كبرياً من امل�ساكل البيئية التي تواجهها املنطقة يت�سل ب�سوء التنظيم، 

نفاق العام على ق�س��ايا البيئة. ولقد ارتفع جمموع انبعاثات ثاين  �س�س��ية، وقلة الإ و�س��عف القدرات املوؤ

اأك�سيد الكربون يف املنطقة اىل 1.2 تريليون طن مرتي يف عام 2003، ويف ذلك زيادة بن�سبة 81 يف املائة عما 

كانت عليه يف عام 1990، وتُعزى هذه الزيادة يف بع�سها اىل الزيادة الكبرية يف عدد ال�سكان بن�سبة 35 يف 

املائة. ي�س��اف اإىل ذلك اأن ن�س��يب الفرد من انبعاثات ثاين اأك�سيد الكربون قد زاد اأي�ساً، مما �ساهم يف زيادة 

النبعاثات الجمالية.

ن املنطقة ككل تواجه م�سكلة خطرية يف املوارد املائية. ومما يذكر اأن �سبعة من  واأما فيما يتعلق باملياه، فاإ

بلدان املنطقة تُعد من بني اأكرث 10 بلدان ندرة يف املياه يف العامل. ومعظم البلدان العربية حت�سل على جزء 

كبري من مواردها املائية من خارج حدودها، اأو ت�سرتك يف مواردها مع بلدان اأخرى. ويف عام 2004، كان الطلب 

عل��ى املياه قد جتاوز بالفعل م��وارد املياه املتاحة يف املنطقة بحوايل 46 يف املائ��ة. اأما خلل الفرتة من عام 

ن ن�س��بة ال�سكان الذين ي�ستخدمون م�سادر حم�سنة من مياه ال�رصب يف املنطقة  1990 اإىل عام 2004، فاإ
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العربي��ة قد ظلت ثابتة عند ح��وايل 83 يف املائة. ومنذ عام 1990، عملت املناط��ق الفرعية تدريجياً على 

الرتقاء با�س��تفادة �س��كانها من املرافق ال�سحية. لكن ن�سبة ال�س��كان الذين كانوا ي�ستخدمون املرافق 

قل منواً كانت ل تزال منخف�س��ة ل تتجاوز 36 يف املائة يف عام  ال�س��حية املح�س��نة يف البلدان العربية الأ

2004. وتقول التقديرات انه اذا ظلت البلدان العربية ت�س��ري على هذا املنوال البطيء، ف�س��وف يبقى نحو 

لء  �سا�سية يف عام 2015، و�سيكون ن�سف هوؤ 124 مليون ن�س��مة دون احل�س��ول على اخلدمات ال�سحية الأ

قل منواً. بل تذهب التقديرات اأي�س��اً اىل اأن حوايل 57 مليون ن�س��مة كانوا يعي�س��ون  من البلدان العربية الأ

قل منواً، فكان �س��كان  حياء الفقرية من مدن املنطقة العربية يف عام 2001. اأما يف البلدان العربية الأ يف الأ

حي��اء الفق��رية ميثلون 70 يف املائة من �س��كان احل�رص يف ع��ام 2001. وبالتايل، لبد للحكومات ان ت�س��ع  الأ

�سيا�س��ات عامة وان تعتمد على ا�س��اليب متعددة القطاعات ت�ستهدف الرتقاء بتوفري ال�سكن املنا�سب 

�سا�سية. ملحدودي الدخل، وت�سمن امل�ساواة يف الو�سول اىل اخلدمات الجتماعية واملرافق الأ

اأما عن الهدف 8، حتتاج املنطقة العربية باأ�رصها اإىل مزيد من التكامل مع القت�س��اد العاملي، واإىل حت�سني 

ن كان اأثر  التع��اون يف جم��ال التجارة البينية، كما ج��اء يف الهدف 8، ملا لذلك من اأهمية خا�س��ة. حتى الآ

التجارة على اقت�سادات البلدان العربية اأقل منه يف �سائر بلدان العامل. حيث ان التجارة البينية ل ت�سكل 

�س��وى 11 يف املائة تقريباً من جممل التجارة العربية، وهي ن�س��بة تقل كثرياً عن مثيلتها يف �سائر اأقاليم 

داء البطيء اإىل عدد م��ن العوامل، منها عدم التكامل بني القت�س��ادات  الع��امل. وميك��ن اأن يعزى ه��ذا الأ

العربية، وعدم وفاء كثري من البلدان العربية بالتزاماتها يف ظل التفاقات التجارية، وانعدام امل�سداقية يف 

ليات امل�ستخدمة لت�سوية النزاعات، وارتفاع تكاليف التعاملت، وكرثة القوانني والت�رصيعات. ومع ذلك،  الآ

ن معظم البلدان العربية قد اتخذت خطوات جادة نحو حترير التجارة واإدخال اإجراءات ت�س��هل تكاملها  فاإ

مع القت�س��اد العاملي. واعتباراً من حزيران/يونيو 2007، اأ�س��بح 12 بلداً عربياً اأع�ساء يف منظمة التجارة 

العاملية، بينما كانت �ستة بلدان اأخرى تقوم مبفاو�سات للح�سول على الع�سوية.

ن الهدف 8 يركز اأي�ساً على اجلهود املالية املطلوبة من جانب البلدان املتقدمة لتعزيز التنمية يف  كذلك فاإ

منائية الر�سمية املقدمة اإىل البلدان العربية قد انخف�ست خلل  اأقل البلدان منواً. ومما يذكر اأن امل�ساعدات الإ

جنبية يف التنمية.  ديه املعونات الأ الت�س��عينيات، ويرجع ذلك يف بع�سه اإىل انت�سار ال�سك يف الدور الذي توؤ

منائية الر�سمية املقدمة اإىل املنطقة العربية قد انخف�ست بني عام 1990 وعام  والواقع اأن امل�س��اعدات الإ

2000 بن�س��بة كبرية بلغت 58.6 يف املائة. لكن منذ ذلك احلني اتخذت اجتاهاً ت�س��اعدياً ثابتاً، وكان ذلك يف 

منائية  الغالب نتيجة بع�س ِمنح الت�س��امح يف قدر كبري من الديون من جانب اأع�س��اء جلنة امل�ساعدات الإ

يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان القت�س��ادي للعراق يف عام 2004 وعام 2005. اأما توزيع امل�ساعدات 

ن�ساف،  قاليم الفرعية العربية وفيما بني البلدان فهو بعيد كل البعد عن الإ منائية الر�سمية فيما بني الأ الإ

�س��باب اجليو�سيا�سية، وامل�سالح القت�س��ادية والروابط ال�ستعمارية القدمية كثرياً ما تتغلب  حيث اإن الأ

منائية عند اتخاذ قرارات تتعلق بتخ�س��ي�س املعونة من جانب كبار املانحني. ويف ظل  عل��ى الحتياجات الإ

ه��ذه اخللفية، لبد للمانحني اأن يلتزموا باإعلن باري�س ب�س��اأن فاعلية املعونات، الذي متت املوافقة عليه يف 

�س��هر اآذار/مار�س 2005، والذي يحدد خريطة طريق عملية لتح�سني نوعية املعونات وحت�سني تاأثريها على 

لفية.  منائية للأ هداف الإ التنمية، ل �سيما فيما يتعلق بتحقيق الأ

xxiii



اأم��ا احل�س��ول على تكنولوجي��ا املعلومات والت�س��الت فقد ازداد باط��راد يف البلدان العربي��ة ال� 22 منذ 

نها  ع��ام 1990، مع بع�س ال�س��تثناءات القليل��ة. ومع ذلك، فرغم التقدم الذي اأحرزت��ه املنطقة ككل، فاإ

مازالت متاأخرة كثرياً وراء املتو�سط العاملي من حيث عدد خطوط الهاتف الثابتة، واحلوا�سب ال�سخ�سية 

نرتنت. وعلوة على ذلك مازالت التباينات بني البل��دان العربية كبرية جداً. وتبدو الفجوة  وم�س��تخدمي الإ

كرث فقراً. الرقمية وا�سحة عند املقارنة بني دول جمل�س التعاون اخلليجي وبني كثري من البلدان العربية الأ

لفية وبني الق�سايا التي متثل اأولوية لل�سباب  منائية للأ هداف الإ ويتطرق هذا التقرير اأي�ساً اإىل الروابط بني الأ

يف املنطقة العربية. وهو يلقي ال�سوء على عدم ال�ستقرار ال�سيا�سي، وعلى التغريات الدميغرافية، وعلى 

ناث باعتبارها ق�س��ايا  قاليم الفرعية، وعلى التباينات املنت�رصة بني الذكور والإ التباينات الكبرية بني كل الأ

ثر بها هذه الق�سايا  لفية يف املنطقة. وهو يبني الكيفية التي توؤ منائية للأ هداف الإ بارزة تت�سل بتحقيق الأ

على ال�سباب بوجه خا�س يف اإطار التعليم، والعمل، وامل�ساركة ال�سيا�سية، وال�سحة، والبيئة.

ن  �سا�س��ية يف تنمية ال�س��باب يف املنطقة العربية، فاإ مل��ا كان التعليم والعمل املنتج من بني العنا�رص الأ

التقري��ر يقدم نظرة عامة عن الو�س��ول اإىل التعليم وعن نوعيته، وكذل��ك عن اإمكانيات التعليم يف بناء 

الدولة. ي�س��اف اإىل ذلك، اأنه يقّيم بطالة ال�س��باب وانتقالهم اإىل قوة العمل، وبالتايل، فهو يلقي ال�سوء 

قاليم الفرعية العربية. كما  على الهجرة الداخلية والدولية، ويك�سف عن خمتلف اأمناط الهجرة يف كل الأ

يلقي ال�س��وء ف�سلً عن ذلك، على اأهمية ا�سرتاك ال�سباب يف احلياة ال�سيا�سية، والجتماعية، والثقافية، 

قاليم  وعلى القيود املفرو�س��ة على ال�س��باب يف معظم البلدان العربية. ورغم الفروق الوا�س��حة بني الأ

ن ا�ستغلل املوارد الطبيعية، والنمو ال�سكاين، والتو�سع العمراين تعترب من العنا�رص  الفرعية باملنطقة، فاإ

ن التقرير يخ�س��ها بالهتم��ام الواجب. والواقع اأنه مع معدلت الزيادة ال�س��كانية  امل�س��رتكة، وبالتايل فاإ

القريبة من 3 يف املائة، رغم اأنها تتناق�س، ومعدلت البطالة التي تربو على 20 يف املائة، ومعدلت التو�سع 

العمراين التي تزيد عن 60 يف املائة، ف�س��وف تظل ال�س��غوط الدميغرافية ت�س��كل م�س��كلة اأ�سا�س��ية 

من م�س��اكل التنمية وحتدياً كبرياً اأمام البيئة يف امل�س��تقبل. واأخرياً، يتطرق التقرير اإىل ق�س��ايا ال�سحة 

والتعلي��م بني ال�س��باب، ودور ال�س��باب يف الرتويج لل�س��حة. وكما هي احلال يف معظم البل��دان العربية، 

مرا�س املزمنة هي ال�س��بب الرئي�س��ي للوفيات، مما يوؤكد احلاجة اإىل الثقافة ال�سحية لت�سليح  مازالت الأ

ال�سباب باملعلومات التي يحتاجونها لتح�سني فر�سهم يف اأن يكونوا مواطنني اأ�سحاء ومنتجني.

ويختتم التقرير بتقدمي اإطار ل�سيا�س��ة �س��بابية يف املنطقة العربية، يقوم على ان ال�س��باب من اجلن�سني 

لي�س��وا فقط م�س��تفيدين، بل انهم عوامل نا�س��طة يف التحول القت�س��ادي، والجتماعي، وال�سيا�سي. 

طار على هدف مزدوج هو حت�س��ني التعليم، وحت�س��ني فر�س الرتفيه والعمل اأمام ال�س��باب،  ويرتكز هذا الإ

وخلق بيئة ت�سجعهم على امل�ساركة يف احلياة العامة ويف عملية اتخاذ القرار. ويكّيف التقرير التو�سيات 

ربعة التالية: امل�س��تويات املتو�س��طة للدخل يف اأي بلد  بعاد الأ املتعلقة بال�سيا�س��ات من خلل مراعاة الأ

وتوزيع هذا الدخل؛ ومرحلة النتقال الدميغرايف، التي لها اأهمية يف حتديد التطبيقات املالية لل�سيا�س��ات 

جل؛ تقييم مهارات، وقدرات، وفر�س ال�سباب من اجلن�سني يف اأي بلد؛ واملدى  جل والطويلة الأ املتو�س��طة الأ

الذي ي�ستطيع معه ال�سباب اأن ي�سرتك ا�سرتاكاً فعلياً يف احلياة العامة ويف عمليات اتخاذ القرار.
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بعاد الربعة يف املناطق الفرعية املختلفة، ميكن و�سع اإطار ل�سيا�سة �سبابية  وا�س��تناداً اإىل تقييم هذه الأ

�س�سية متكينية على م�ستوى القت�ساد  ول هو خلق بيئة موؤ ت�سرت�س��د بثلثة اأهداف رئي�س��ية. الهدف الأ

الكلي، حيث اإن حت�س��ني فر�س ال�س��باب يف احلياة يتطلب ظروفاً م�س��تقرة على م�ستوى القت�ساد الكلي 

�س�س��ية تف�س��ي اإىل تنمية ال�س��باب وتطوره. اأما الهدف الثاين فهو تو�س��يع نطاق  كما يتطلب بيئة موؤ

املعرفة، والكفاءات، والقدرات بني ال�س��باب من اجلن�س��ني. فغالباً ما تنظر املنطق��ة العربية اإىل التنمية 

التعليمية على اأنها ممار�سة كمية ميكن علجها بتمويل املزيد من املدار�س، واملعلمني، والكتب املدر�سية. 

ول بد لل�سيا�سات التعليمية اأن تركز على الرتقاء مبوؤهلت املعلمني وعلى خلق حوافز اأف�سل �سواء لهم 

اأو للطلب اأو ملديري املدار�س. اأما الهدف الثالث فهو اإعطاء الفر�س��ة لل�س��باب من اجلن�س��ني للتعبري عن 

ولويات املجتمعية واخلدمات. اآرائهم، وامل�ساركة يف اتخاذ القرارات العامة، ويف حتديد الأ

لفية يف املنطقة العربية امنا يعتمد اإىل حد  منائية للأ هداف الإ اإن احراز اأي تقدم يف امل�ستقبل نحو حتقيق الأ

بعيد على جناح احلكومات يف تلبية احتياجات ال�س��باب بالقدر الكايف، ويف حت�سني ال�ستفادة من الطاقات 

ن التفاوت الكبري يف الظروف املعي�سية �سواء  التي تطرحها »طفرة اأعداد ال�س��باب«. ويف الوقت نف�س��ه فاإ

قاليم الفرعي��ة اأو بني البلدان الفردية يف املنطقة العربية، وهو التف��اوت الذي يربزه التقرير يف كل  ب��ني الأ

اأجزائ��ه، يتطلب ن�س��اطاً اقليمياً مكثفاً ون�س��اطاً تعاونياً بني اجلنوب واجلنوب. ويف منت�س��ف الفرتة بني 

لفية، من الوا�س��ح اأن البلدان  منائية للأ ه��داف الإ لفية والتاريخ امل�س��تهدف لتحقيق الأ اعتم��اد اإعلن الأ

قل منواً والبلدان التي تعاين من النزاعات حتتاج اإىل اإحراز تقدم ا�رصع بكثري على مدى ال�س��نوات  العربية الأ

هداف الثماني��ة وغاياتها بحلول ع��ام 2015. ول يتطلب ذلك جهوداً  املقبل��ة لكي تتمكن من حتقي��ق الأ

�سيا�س��ية مكثفة يف هذه البلدان نف�س��ها، بل يتطلب م�س��اعدات مالية اأكرث �سخاء وفاعلية من جانب 

قليمي بني البلدان العربية. اأما على امل�س��توى القت�س��ادي،  البلدان املتقدمة ومزيداً من تعزيز التعاون الإ

قليمي ت�س��كل عقبة كبرية اأمام حتقيق منو اأرقى واأكرث اإن�س��افاً.  ن الدرجة املنخف�س��ة من التكامل الإ فاإ

دمغة الذي �س��هدته كثري من  ن الهجرة البينية اأ�س��همت اإ�س��هاماً كبرياً يف هجرة الأ وعلوة على ذلك، فاإ

قل منواً. ول �س��ك اأن الهتداء اإىل حلول م�ستدامة لهذه الق�سايا  بلدان املغرب وامل�رصق والبلدان العربية الأ

قليمي ق��ادر على اأداء دور كبري يف ت�رصيع  ن التعاون الإ يتطل��ب حواراً جديداً و�رصاك��ة اأكرث تقارباً. كذلك فاإ

منائية الجتماعية والبيئية. كما اأن امل�س��اركة يف اأف�س��ل املمار�سات  هداف الإ التقدم املحرز نحو حتقيق الأ

واخل��ربات يف التعلي��م ويف ال�س��حة بني البلدان العربية من �س��اأنها اأن ت�س��هم يف حتقيق حت�س��ن كبري يف 

ن درا�س��ات التنمية امل�س��تدامة كثرياً م��ا اأبرزت احلاجة اإىل  �رصات. وفيما يتعلق بالبعد البيئي، فاإ ه��ذه املوؤ

�سرتاتيجيات  ن الإ زيادة التن�س��يق بني �سيا�سات املياه والطاقة يف البلدان العربية والرتقاء به. وفوق ذلك فاإ

ن  امل�س��رتكة ل غنى عنها يف معاجلة الق�س��ايا البيئية العابرة للحدود كالتلوث والت�سحر. وعلى ذلك، فاإ

ت�س��جيع التعاون واحلوار بني البلدان العربية �س��واء على امل�ستوى القت�سادي اأو ال�سيا�سي اأو الجتماعي، 

يجب اأن يحتل مكانا متقدماً على اأجندة التنمية. 

xxv





مقدمـة

لفية يف  منائي��ة للأ هداف الإ ح��دد زعماء الع��امل الأ

لفية، املعقودة يف �سهر اأيلول/ مم املتحدة للأ قمة الأ

�س��بتمرب عام 2000. فقد اعتمد 191 بلداً من كل 

لفية، الذي يحدد جمموعة  اأنحاء العامل اإع��لن الأ

هداف  من ثمانية اأهداف و18 غاية، على اأن تكون الأ

مقي��دة بفرتة زمنية وقابل��ة للقيا�س، ويتم اإجنازها 

�رصاً  بحل��ول ع��ام 2015، كما يح��دد اأي�س��اً 48 موؤ

لقيا���س التقدم املح��رز يف خمتلف املج��الت. اأما 

هداف الثمانية فترتاوح بني الق�ساء على الفقر،  الأ

طفال  وتعزيز حقوق املراأة، وتقلي�س معدل وفيات الأ

مهات، و�س��مان ال�س��تدامة البيئية. هذا، وترد  والأ

ه��داف، والغاية من كل منها،  مع املرفق قائمة بالأ

�رصات. واملوؤ

لفية، حققت املنطقة العربية  ومنذ اعتماد اعلن الأ

لفية، مبا فيها  تقدماً يف جمالت كثرية من اأهداف الأ

قطع اأ�س��واط كبرية يف جمايل ال�سحة والتعليم. 

لكن رغ��م اجلهود الت��ي بذلتها البل��دان العربية، 

حدثت انتكا�س��ات وعراقيل ميكن اأن تُعزى اإىل عدة 

داء القت�سادي يف ت�سعينيات  عوامل، منها �سوء الأ

القرن املا�س��ي وعند منعطف القرن اجلديد، وعدم 

كفاية التمويل املخ�س�س لل�سيا�سات الجتماعية، 

وتزايد التوترات ال�سيا�سية والنزاعات. ومن املعروف 

اأن املنطق��ة العربي��ة تت�س��م بوجود تف��اوت كبري 

بني خمتلف اأجزائها، وخ�سو�س��اً بني بلدان جمل�س 

التع��اون اخلليج��ي ذات الدخ��ل املرتف��ع، وبني اأقل 

البلدان منواً. ويقول تقرير التنمية الب�رصية لربنامج 

منائي اإن الكوي��ت جاء ترتيبها رقم  مم املتح��دة الإ الأ

���رص التنمية الب�رصية، بينم��ا جاء ترتيب  33 يف موؤ

جيبوتي واليمن 148 و150 على الرتتيب من بني 177 

دولة. وهذا التفاوت لي�س كبرياً من حيث م�س��توى 

التنمية فح�سب، بل اأي�ساً من حيث التقدم املحرز 

لفي��ة. والواقع اأنه اإذا كان يبدو  يف حتقيق اأهداف الأ

اأن بلدان جمل�س التعاون اخلليجي �سائرة يف الطريق 

ن  لفية، فاإ ال�سحيح نحو حتقيق معظم اأهداف الأ

ق��ل منواً والبل��دان التي متزقها  البل��دان العربية الأ

النزاع��ات كالعراق وفل�س��طني، ل ت��زال متخلفة 

اإىل ح��د بعي��د، مبا ل يُتوق��ع معه اأنها �س��تتمكن 

من حتقيق معظم الغايات املطلوبة بحلول �س��نة 

2015. ورغ��م اأن انف��راد كل بل��د بخ�سو�س��ياته 

الوطنية هو الذي يقف وراء ما ن�ساهده من تفاوت 

حوال، فمن املمكن اأن نلحظ بو�سوح  يف معظم الأ

وجود ق�س��ايا م�سرتكة بني كل البلدان العربية، اأو 

بني املجموعات الفرعي��ة من البلدان. ونظراً اإىل اأن 

هذا التقرير ي�س��عى اإىل تقييم التقدم املحرز نحو 

لفية من خلل اإطار خا�س  منائية للأ هداف الإ حتقيق الأ

ن التحديات والنجاحات �س��وف يجري  باملنطقة، فاإ

قليمي،  قليم��ي، ودون الإ حتليلها على امل�س��توى الإ

وعل��ى م�س��توى البل��دان. عل��ى اأن قل��ة البيانات 

لفية والتي  ال�س��املة التي لها علقة باأه��داف الأ

ح�س��اءات  ميكن العتم��اد عليها، ل تزال تطرح الإ

واملعلوم��ات حتدي��اً جدي��اً اأمام اأي حتلي��ل يجري يف 

هداف  هذا املجال، مما يوؤكد احلاجة اىل ماأ�س�س��ة الأ

لفية، كما يوؤكد احلاجة اىل زيادة املوارد  منائية للأ الإ

املتاحة ملراقبة التقدم املحرز وحتليله. 

هداف  ولق��د ح��دد التقري��ر املرحل��ي ال�س��ابق، الأ

 ،2005 العربي��ة  املنطق��ة  يف  لفي��ة  للأ منائي��ة  الإ

هداف والتي ل تزال  التحديات الكربى اأمام حتقيق الأ

ن يف عام 2007، وهي التهديدات  �سحيحة حتى الآ
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من؛ وارتفاع م�ستويات  التي يتعر�س لها ال�سلم والأ

قل  الفقر ومعدلت الوفي��ات يف البلدان العربية الأ

منواً؛ وتف�س��ي البطالة يف كل املنطقة، خ�سو�ساً 

بني ال�سباب؛ والتفاوت بني املراأة والرجل يف جمالت 

البطالة وامل�س��اركة ال�سيا�سية؛ و�سعف القدرات 

ن�س��ان و�س��مان  �س�س��ية يف حماي��ة حقوق الإ املوؤ

ال�س��تدامة البيئية. ولكي نر�س��خ هذا التقرير يف 

املنطق��ة، مت اعتم��اد نهج مو�س��وعي وم��ن ثم، مت 

اختيار مو�س��وع ال�س��باب، والحتياجات اخلا�س��ة 

والتحديات التي تواجه ال�سباب، باعتباره املو�سوع 

الذي يعرب عن خ�سو�س��ية املنطقة، لدرا�سته من 

لفية. حيث التقدم املحرز نحو حتقيق اأهداف الأ

و�س��اع الدميغرافي��ة الراهن��ة توح��ي بوجود  ان الأ

»كتلة �س��بابية« غري م�س��بوقة، لي�س��ت مما تنفرد 

ثر تاأثرياً كبرياً على  به املنطقة فح�س��ب، بل انها توؤ

لفية. ففي  التق��دم املحرز نح��و حتقيق اأه��داف الأ

�س��نة 2005، كان عدد �س��غار ال�س��ن مم��ن ترتاوح 

اأعمارهم بني 15 و24 �س��نة، ي�سكلون 18 يف املائة 

من جمموع �سكان العامل، وكان عددهم يقدر بنحو 

1.17 مليار ن�س��مة، 86 يف املائة منهم يعي�سون يف 

ن العدد  البلدان النامية. اأما يف املنطقة العربية، فاإ

جمايل لل�سباب قد ت�ساعف منذ عام 1980، من  الإ

33 مليون��اً اىل 66 مليوناً، وميثلون 20.6 يف املائة من 

ال�سكان.

اإن او�ساع ال�س��باب اليوم يف البلدان النامية غالباً 

ما تت�س��م بالفوارق الهائلة يف الو�س��ول اإىل املوارد 

القت�سادية والجتماعية. وتقول التقديرات اإن 209 

مليني من ال�س��باب، اأو 18 يف املائة، يعي�سون باأقل 

م��ن دولر واحد يف اليوم، وان 57 مليون �س��اب و96 

مليون �سابة ما زالوا اأمّيني. وعلوة على عدم كفاية 

نهم يواجهون يف معظم  التعليم بني ال�س��باب، فاإ

مان  انح��اء العامل النامي درجة كبرية م��ن عدم الأ

يف �س��وق العمل. وت�سري التقديرات اأي�ساً اإىل اأنه يف 

�س��نة 2003، كان 88 مليون �س��اب يف �ستى اأرجاء 

العامل عاطلني عن العمل، مبا يعادل ن�سبة بطالة 

بني ال�سباب تبلغ 14.4 يف املائة ومعدل بطالة على 

م�س��توى الع��امل يبلغ تقريب��اً 40 يف املائة. كما ان 

مئات املليني يعملون عدد �س��اعات اأق��ل مما كانوا 

يودون، بينما ل يزال اآخرون يعملون �ساعات طوال ول 

يح�س��لون اإل على مك�سب �سئيل، ولي�س لهم اأي 

. ان م�س��كلة البطالة وم�سكلة 
)1(

تاأمني اجتماعي

العمل الناق�س بني ال�س��باب تنطوي على خطورة، 

خا�سة يف البلدان العربية، حيث ل يجد ثلث الفئة 

العمرية 15-24 اأي عمل.

زاء ه��ذا العدد غري امل�س��بوق من ال�س��باب، يجب  واإ

عل��ى حكومات املنطقة العربي��ة ان تويل اهتماماً 

ولويات اخلا�سة لهذه الفئة  خا�ساً للحتياجات والأ

الدميغرافية. لقد دخلت كل بلدان املنطقة بكامل 

حريتها يف التزامات قانونية دولية لت�سمن التمتع 

بح��ق التعلي��م، والعمل، وال�س��حة، ل��كل الذين 

�س��افة اإىل اللتزام  يعي�س��ون على اأرا�س��يها. وبالإ

ن اأي اخفاق  جراءات اللزمة التدريجية، فاإ باتخاذ الإ

يف ذلك �س��تكون له عواقب �سلبية على املجتمع، 

وهي عواقب تدوم طويلً يف امل�ستقبل املنظور.

لفية مبنظور  ولكي يت�س��نى فع��لً روؤية اأه��داف الأ

هداف مت�سلة ب�سياقها،  �س��بابي، ل بد اأن تكون الأ

و�س��ع م��ن القيم،  طار الأ ول ب��د من الرب��ط بني الإ

واملب��ادئ، واللتزام��ات القانوني��ة الت��ي جت�س��دها 

مم املتحدة،  ون القت�سادية والجتماعية، تقرير ال�سباب يف العامل لعام 2005: ال�سباب اليوم ويف عام 2015 )الأ دارة ال�سوؤ مم املتحدة – اإ الأ

.http://www.un.org/esa/socdev/unyin/wyr05.htm :نيويورك 2005(، موجود على املوقع

)1(
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تعقده��ا  الت��ي  القم��ة  مت��رات  وموؤ التفاقي��ات 

مم املتح��دة ع��ن احلق��وق املدنية، والقت�س��ادية،  الأ

وال�سيا�سية، والجتماعية، والثقافية، وبني ال�سياق 

اخلا�س، الجتماعي، والقت�سادي، وال�سيا�سي، لكل 

بل��د وكل جمتم��ع على ح��دة. ومثل ه��ذا النهج 

ن�س��ان، الذي يُ�س��تخدم يف  املبن��ي على حق��وق الإ

حتقي��ق تنمية واعية بق�س��ايا ال�س��باب، هو نهج 

مم املتحدة  يتف��ق مع النهج الذي اعتم��ده اإعلن الأ

ن�سان،  لفية، الذي ي�سع اللتزام بحقوق الإ ب�ساأن الأ

لفية  جندة الدولي��ة للأ منائي��ة، يف الأ ه��داف الإ والأ

ن�س��ان �رصط من  . والواق��ع اأن حق��وق الإ
)2(

اجلدي��دة

لفية: ذلك اأن  ال�رصوط اللزمة لتحقيق اأه��داف الأ

ن�س��ان وحمايتها، من �ساأنه ان  ت�س��جيَع حقوق الإ

ه��داف، واأن يوفر  يعزز اجله��ود املبذولة لتحقيق الأ

�سا�س��يني من  اإط��اراً قانونياً مل�س��اءلة الفاعلني الأ

�س�سات  �س�سات كاملحاكم، وموؤ خلل اجراءات وموؤ

ن�س��ان، واجلهات التي تراق��ب املعاهدات.  حقوق الإ

لفية ي�سعى اإىل  منائية للأ هداف الإ فكل هدف من الأ

اإعمال حق بعينه، مدين، اأو اقت�س��ادي، اأو �سيا�سي، 

اأو اجتماعي، اأو ثق��ايف، ولبد اأن يُنظر اإليه باعتباره 

جزءاً من هيكل اأو�سع نطاقاً من اللتزامات الدولية 

هداف الثمانية تت�سل  . اإن كل الأ
)3(

ن�سان بحقوق الإ

�سا�سية التي يزخر  ن�سان الأ ات�سالً وثيقاً بحقوق الإ

بها عدد من املعاهدات والتفاقات الدولية. والواقع 

اأنه��ا ت�س��تند اإىل احلق��وق املدنية، والقت�س��ادية، 

وال�سيا�س��ية، والجتماعي��ة، والثقافية املبينة يف 

ن�سان، املواد 22، و24، و25،  العلن العاملي حلقوق الإ

و26، ويف غ��ري ذلك من ال�س��كوك املعنية بحقوق 

ن�سان. وهي ت�سمل العهد الدويل اخلا�س باحلقوق  الإ

املدنية وال�سيا�سية؛ والعهد الدويل اخلا�س باحلقوق 

القت�س��ادية والجتماعي��ة والثقافي��ة؛ واتفاقية 

الق�س��اء على جميع اأ�س��كال التمييز �س��د املراأة؛ 

والتفاقية الدولية للق�س��اء على جميع اأ�س��كال 

التميي��ز العن���رصي؛ واتفاقي��ة حق��وق الطف��ل؛ 

والتفاقي��ة الدولية حلماية حق��وق جميع العمال 

املهاجري��ن واأف��راد اأ�رصه��م، واتفاقي��ة مناه�س��ة 

التعذي��ب وغريه من ���رصوب املعامل��ة اأو العقوبة 

القا�سية اأو اللاإن�سانية اأو املهينة.

هداف غري م�س��بوقة يف  وجدي��ر بالذك��ر اأن هذه الأ

طموحه��ا، فه��ي ت�س��عى اىل حث البل��دان على 

ولويات  اللتزام الوطني، واإىل و�سع جمموعة من الأ

العاملية، القت�سادية، والجتماعية، والبيئية على 

هداف  اأجندة التنمية الدولية. كما اأعطت هذه الأ

مم املتحدة، نيويورك، 8-6 اأيلول/�سبتمرب 2000. املادة 25 من القرار 55/2، الذي اعتمدته اجلمعية العامة للأ

ن�سان، املادة 25؛ والعهد الدويل اخلا�س  علن العاملي حلقوق الإ الهدف 1 يت�سل ات�سالً وثيقاً باحلق يف م�ستوى معي�سي لئق، كما يقول الإ

باحلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية، املادة 11، مبا فيها احلق يف الطعام الكايف، وامللب�س وامل�سكن. واأما الهدف 2 فيت�سل ات�سالً 

ن�سان، املادة 25؛ والعهد الدويل اخلا�س  علن العاملي حلقوق الإ �سا�سية، منها الإ وثيقاً باحلق يف التعليم، كما جاء يف عدد من ال�سكوك الأ

باحلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية، املادتان 13 و14؛ واتفاقية حقوق الطفل، املادة 18؛ واتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال 

التمييز �سد املراأة، املادة 10؛ والتفاقية الدولية للق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز العن�رصي املادة 5 (v). واأما الهدف 3 فيت�سل ات�سالً 

وثيقاً مبعايري عدم التمييز املبينة يف كل املعاهدات، واأولها وقبل كل �سيء اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة. كما 

يت�سل الهدف 4 ات�سالً وثيقاً بعدد من احلقوق، منها احلق يف احلياة واحلق يف ال�سحة. كما اأن الهدف 5 يت�سل باحلق يف ال�سحة الذي 

اأ�سكال التمييز �سد املراأة، والعهد الدويل اخلا�س باحلقوق القت�سادية  يعليه عدد من التفاقيات، منها اتفاقية الق�ساء على جميع 

ن الهدف  والجتماعية والثقافية، والتفاقية الدولية للق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز العن�رصي، واتفاقية حقوق الطفل. كذلك فاإ

6 يجد اإطاراً قانونياً يف اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة، والعهد الدويل اخلا�س باحلقوق القت�سادية والجتماعية 
والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، والتفاقية الدولية للق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز العن�رصي؛ وال�سيء نف�سه مع الهدف 7 

الذي يت�سل باحلق يف م�ستوى معي�سي لئق، ت�سمل الطعام الكايف، وامللب�س، وامل�سكن، واحلق يف ال�سحة، كما توؤكد عدة اتفاقيات 

علن العاملي  مم املتحدة والإ ن�سان الواردة يف ميثاق الأ اأ�سا�سية. واأما الهدف 8 فيدعو اإىل تنمية ال�رصاكات، كما اأنه يرتبط باأحكام حقوق الإ

ن�سان، هذا، اإىل جانب عدد من التفاقيات منها العهد الدويل اخلا�س باحلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية، واتفاقية  حلقوق الإ

حقوق الطفل.

)2(

)3(
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ثقلً �سيا�س��ياً لق�س��ايا احلد من الفق��ر، وجعلت 

ولة ع��ن ه��ذه الق�س��ايا عل��ى  احلكوم��ات م�س��وؤ

ه��داف تفتقر  ن الأ امل�س��توى العاملي. وم��ع ذلك فاإ

اىل الدق��ة ال�س��ارمة واخل�سو�س��ية لتكون مبثابة 

و�ساع  اإطار لل�سيا�سات، ل �سيما عند الت�سدي للأ

اخلا�س��ة بفئة بعينها، كال�س��باب مث��لً، كما هي 

احلال يف هذا التقرير.

ه��داف قد يغط��ي اجلهود  اإن تع��دد اأبع��اد هذه الأ

املبذول��ة لتقلي���س الفق��ر وحتقي��ق التنمية رغم 

ات�س��اعها، لكنه ل يجعلها تتعم��ق بال�رصورة يف 

هداف وحدها  هذه الق�س��ايا. اأم��ا الرتكيز عل��ى الأ

د ق�س��ايا ال�سباب  فمن �س��اأنه اأن ينتق�س من تعقُّ

لفون  بعاد. فال�س��باب يوؤ ومن طبيعتها املتعددة الأ

فئ��ة متمي��زة وله��م احتياجاته��م وحتدياته��م 

املتط��ورة والدينامية التي ل ميكن تقييدها بقالب 

منائي��ة. ذلك اأن الق�س��ايا  ولوي��ات الإ معني م��ن الأ

املت�سلة بال�س��باب لها اأبعاد قانونية، واجتماعية، 

واقت�س��ادية، وثقافية، وهي تغط��ي انتقالهم اىل 

مرحلة الر�سد، كما تغطي العرتاف بهم كفاعلني 

وع��لوة  التنمي��ة.  ا�س��رتاتيجيات  يف  اأ�سا�س��يني 

ن الق�س��ايا الت��ي يواجهونها كفئة  عل��ى ذلك، فاإ

بذاتها ت�س��مل الندماج الجتماعي والقت�سادي، 

منائية  هداف الإ وامل�ساركة والهجرة. واإذا كان اطار الأ

�رصات بعينها،  لفي��ة مقت�رصاً على اأه��داف وموؤ للأ

فل��ن يتمك��ن م��ن حتدي��د البارامرتات/املتغ��ريات 

اخلا�سة بال�سباب، التي تعرب عن احلقائق وامل�ساكل 

التي يواجهها ال�سباب. وبالتايل، اإذا كانت املقا�سد 

لفي��ة هي حتقيق  منائية للأ ه��داف الإ العري�س��ة للأ

ن ترجمة هذه املقا�سد اىل  امل�ساواة الجتماعية، فاإ

�سيا�س��ات واآثار خا�سة بال�س��باب، جتعل من املهم 

األ تغي��ب عن��ا احلاجة اىل حتديد �س��ياق التحديات 

اخلا�س��ة والندماجي��ة الت��ي يواجهه��ا ال�س��بان، 

وال�سيا�س��ات اللزمة لعلجها. ي�ساف اىل ذلك اأن 

لفية مبعناه ال�سيق، ل يتناول بالقدر  اطار اأهداف الأ

ن�سان،  الكايف اأهداف التنمية املت�س��لة بحقوق الإ

واحلكم الر�سيد، والتما�سك الجتماعي، والعدالة. 

ذلك اأن اأهداف التنمية لها اأهمية خا�سة لل�سباب 

ن ن�س��بة م�ساركة ال�سباب  يف املنطقة العربية، لأ

من اجلن�س��ني يف احلياة القت�س��ادية، وال�سيا�سية، 

والجتماعي��ة، والثقافي��ة ن�س��بة حم��دودة، رغم 

ديه الندماج الجتماعي والتما�س��ك  الدور الذي يوؤ

الجتماعي يف ت�سكيل حياتهم اليومية.

ول من هذا التقرير ال�س��ورة  ويقدم لنا الف�س��ل الأ

الدميغرافية للمنطقة العربية، ويبني لنا اأن »طفرة 

اأعداد ال�سباب« الراهنة تقدم فر�سة فريدة لتحقيق 

تنمية اقت�س��ادية اأ�رصع واأكرث ان�سافاً. كما يناق�س 

يجاز،  لفية باإ العلقة بني ال�س��باب وبني اأه��داف الأ

جن��ازات والتحديات  ه��م الإ ويق��دم �س��ورة عامة لأ

الت��ي تواجهه��ا املنطق��ة يف الوق��ت الراهن، مع 

تركيز خا�س على دور ال�س��باب. اأما الف�س��ل الثاين 

و�س��اع والتقدم  فيق��دم لنا بياناً مف�س��لً ع��ن الأ

هداف الثماني��ة. ويتم ذلك  املح��رز نحو حتقي��ق الأ

قاليم الفرعية، مع اإ�سارة من  اأولً على م�س��توى الأ

خر اىل بلدان منفردة عند القاء ال�سوء على  وقت لآ

جنازات. واأما الف�سل الثالث فيتناول  التحديات اأو الإ

ق�سايا ال�س��باب التي لها اأولوية، وي�سلط ال�سوء 

على ق�س��ايا التعليم، والعم��ل، والهجرة، وحقوق 

ن�س��ان. واأما الف�س��ل الرابع فيقدم التو�س��يات  الإ

منائية  هداف الإ املت�س��لة بال�سيا�س��ات لتحقيق الأ

لفية وحت�س��ني اأو�س��اع ال�س��باب العرب، بحيث  للأ

يت�س��نى للمنطقة ككل اأن ت�س��تفيد من »طفرة 

اأعداد ال�سباب« الراهنة.
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ب�س��يق القاعدة وات�س��اع اجلزء املعرب عن ال�سباب، 

مع وجود فئة متو�سطة العمر. وهذه الزيادة، التي 

ن�سري اإليها بعبارة »طفرة اأعداد ال�سباب«، املقرونة 

بالنم��و ال�رصيع يف جمموع ال�س��كان، ق��د اأدت اإىل 

اأ�رصع مع��دلت النمو بني اأعداد ال�س��باب يف تاريخ 

املنطقة.

عداد  وق��د يبدو م��ن منظور اقت�س��ادي اأن ه��ذه الأ

الكبرية من �س��باب اجلن�س��ني قد تكون حتدياً اأمام 

اأي��ة حكوم��ة، اإذ يتع��ني عليها اأن توف��ر مزيدا من 

�س��افة اإىل خلق فر�س عمل منا�سبة.  التعليم، بالإ

وق��د يطرح ذلك بع�س املخاطر املالية، خ�سو�س��اً 

بالن�س��بة اإىل البلدان العربية املثقلة اأ�سلً بديون 

ردن. وهذه الزي��ادة امللحوظة يف  كبرية كلبن��ان والأ

اأعداد ال�س��باب، املقرتن��ة بطفرة اأعداد ال�س��باب، 

تنط��وي عل��ى حت��د، لكنه��ا تنطوي كذل��ك على 

فر�س��ة للتنمي��ة القت�س��ادية والجتماعي��ة يف 

املدى الق�س��ري واملتو�سط. واملفرو�س اأن تتبلور هذه 

الفر�س��ة ب�رصط اأن تنجح ال�سيا�سات القت�سادية 

مكان��ات التي  والجتماعي��ة يف اإط��لق العنان للإ

ينطوي عليها توظيف هذه الفئة.

اإن مرحلة النتقال التي �س��هدتها البلدان العربية 

يف جمال اخل�س��وبة، ونعني بها انخفا�س معدلت 

قت��ة يف اأفواج  دي اإىل زي��ادة موؤ اخل�س��وبة الذي ي��وؤ

ال�س��باب، ق��د اأدت اإىل زي��ادة �رصيحة الذي��ن بلغوا 

�س��ن العمل، اأي الذين تبلغ اأعمارهم بني 15 �سنة 

و 64 �س��نة، التي من املرجح اأن ت�ستمر حتى �سنة 

عالة  دي ذلك اإىل انخفا�س معدلت الإ 2050. و�سيوؤ

يف املنطق��ة العربي��ة، مم��ا ينطوي عل��ى »مكافاأة 

دي اإىل زي��ادة يف جملة املدخرات  دميغرافي��ة«، قد توؤ

ن انخفا�س معدل  . وبعبارة اأخرى، فاإ
)7(

وال�ستثمارات

الشكل 1.1 : الهرم السكاني في البلدان العربية عام 1950

  http://esa.un.org/unpp/ موجود على املوقع United Nations, World Population Prospects: 2006 Revision, Online Population Database

العمر

في المائة

النسبة المئوية للذكورالنسبة المئوية لإلناث

عالة باأنها ن�سبة ال�سكان املعالني )بعمر 0-14 �سنة وبعمر 65 واأعلى( لكل �سخ�س يف �سن العمل )15-64 �سنة(. تعرف ن�سبة الإ )7(

المصدر:

الفصل األول: الشباب والتنمية واألهداف اإلنمائية لأللفية في المنطقة العربية
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عال��ة ميثل م��ن الناحي��ة الدميغرافية »فر�س��ة  الإ

�سانحة« قادرة على دعم الرتفاع يف معدلت النمو 

القت�س��ادي. ولكي يت�س��نى اغتنام هذه الفر�سة، 

ق�س��ى عدد ممكن من  لبد م��ن التوظيف املُنتج لأ

ال�س��كان الذي��ن بلغوا �س��ن العم��ل. اإن امكانية 

تعزيز النمو من خلل م�س��اهمة �رصيحة �سكانية 

ول وهو زيادة املعرو�س  ينت��ج من عاملني. العامل الأ

يدي العاملة كن�س��بة من جمموع ال�سكان،  من الأ

والتي ميكن تدعيمها بزيادة م�س��اركة املراأة، ميكن 

نتاجية للبلد. واأما العامل الثاين  اأن تع��زز القدرة الإ

فهو ازدياد �رصيحة ال�سكان الذين بلغوا �سن العمل 

دخار يف  امنا يعني زيادة اأعداد الذين بلغوا مرحلة الإ

حياتهم. ويكون املتوقع نتيجة لذلك ازدياد ن�سيب 

الفرد من املدخرات، مم��ا ينطوي على اإمكانية زيادة 

.
)8(

ن�سطة ال�ستثمارية الأ
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العمر

في المائة

النسبة المئوية للذكورالنسبة المئوية لإلناث

المصدر:

الشكل 1.2 : الهرم السكاني في البلدان العربية عام 2005

ان الفر�س التي تقرتن بزيادة اأعداد ال�س��باب �سوف 

عالة يف  تب��داأ يف التناق�س مبجرد اأن تبداأ ن�س��بة الإ

دي تقدم ال�س��كان  الرتفاع مرة اأخرى؛ اأي، عندما يوؤ

يف ال�س��ن اإىل زي��ادة عدد كبار ال�س��ن املعالني زيادة 

كبرية. وهذه الفر�س��ة كانت �س��انحة يف املنطقة 

العربي��ة اعتباراً من عام 1995 تقريباً، ومن املنتظر 

اأن تنته��ي يف حوايل عام 2045، واأن يتم ذلك يف كل 

البلدان العربي��ة يف الوقت ذاته على وجه التقريب 

كما هو مبني يف ال�س��كل 1.3. وتو�س��ح التوقعات 

الدميغرافية اأن �رصيحة ال�سباب يف جمموع ال�سكان 

�س��وف تتناق�س اإىل حوايل 15 يف املائة بحلول عام 

.2015

وجدير بالذكر اأن �س��غار ال�سن من ال�سكان العرب 

مل تتزايد اأعدادهم فح�س��ب؛ بل اأ�سبحوا اأي�ساً يف 

البنك الدويل، »تقرير عن التنمية يف العامل 2007: التنمية واجليل اجلديد« )البنك الدويل، وا�سنطن العا�سمة، 2007( موجود على 

http://publications.worldbank.org :املوقع
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املتو�سط اأف�سل تعليماً، ويتزوجون يف �سن متاأخرة 

عما كانوا يتزوجون يف ال�س��ابق. ومن��ذ ثمانينيات 

القرن املا�سي، ارتفعت معدلت اللتحاق بالدرا�سة 

على كل م�س��تويات التعليم ارتفاعاً ملحوظاً يف 

ناث.  كل انحاء املنطقة �سواء بني �سباب الذكور اأو الإ

هم من ذلك، اأن املنطقة ككل قد اأحرزت تقدماً  والأ

كبرياً نحو حتقيق هدف تعميم التعليم البتدائي، 

وهو الهدف الذي يوؤكد حق التعليم كحق اأ�سا�سي 

ن�س��ان. رغ��م اأن الجنازات التي حدثت  من حقوق الإ

يف جان��ب التعليم مل ترُتج��م اىل اأي زيادة كبرية يف 

جور،  مع��دلت التوظيف اأو اأي ارتفاع يف ن�س��بة الأ

ويُعزى ذلك يف بع�س��ه اىل عيوب يف جودة التعليم 

واىل عدم التوافق بني نواجت التعليم وبني احتياجات 

ن ج��زءاً كبرياً ممن  �س��وق العم��ل. ونتيجة لذلك، فاإ

ول مرة يواجهون �سعوبات جمة  يبحثون عن عمل لأ

يف العث��ور على عمل، مما يرتك �س��اباً عربياً من كل 

اأربعة �س��بان عاطل عن العم��ل. وعلوة على ذلك، 

فرغم التقدم الكبري الذي اأحرزته املنطقة يف جمال 

امل�ساواة بني اجلن�س��ني، ما زالت هناك فجوة كبرية 

�رصات املت�س��لة بتنمية ال�سباب،  فيما يتعلق باملوؤ

ومنه��ا التعليم، والعم��ل، وامل�س��اركة يف عملية 

زاء كل ما تقدم، والذي  اتخاذ القرارات ال�سيا�سية. واإ

يزداد تعقيداً كلما زاد التهمي�س، اجته عدد كبري من 

ال�س��باب اىل الهج��رة، مما يعنى اأن ع��دداً كبرياً من 

بلدان املنطقة يجب اأن يتعامل مع ما يف�سي اليه 

ذلك من خ�س��ارة يف راأ�س امل��ال الب�رصي. وفوق ذلك، 

ن عدداً �سغرياً من ال�سباب يكون رد فعلهم على  فاإ

ق�س��اء، وانته��اك حقوقهم، هو  غياب الفر�س، والإ

ن�سطة املتطرفة. الجتاه اإىل العنف والأ

ول �سك اأن اأي فوج �سبابي يكون كبرياً واأكرث تعليماً، 

�سيكون له تاأثري ايجابي على التنمية القت�سادية 

والجتماعية يف املنطقة العربية بوجه عام، اإذا جنح 

اتية وبيئة �سيا�سية  متخذ القرار يف خلق ظروف موؤ

ت�س��جع على الدخار، وال�ستثمار، والبتكار، وتوليد 

الوظائف. ويتطلب ذلك تزويد ال�سباب من اجلن�سني 

بتعلي��م مرتفع اجلودة يتنا�س��ب م��ع الحتياجات 

الفردية، ويرتقي بالكفاءات الجتماعية والعاطفية 

لء ال�س��باب. وجدي��ر بالذكر اأن ال�س��تثمار يف  لهوؤ

الرتقاء مب�ستوى تربية ال�سباب ويف ت�سجيعهم على 

الشكل 1.3 : النافذة الديمغرافية »فرصة سانحة للتنمية« في البلدان العربية

 http://esa.un.org/unpp/ موجود على املوقع United Nations, World Population Prospects: 2006 Revision, Online Population Database

بلدان المشرق

بلدان المغرب

بلدان مجلس التعاون الخليجي

أقل البلدان العربية نموا 

مجموعة البلدان العربية
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عالة باأنها ن�سبة ال�سكان املعالني لكل �سخ�س يف �سّن العمل. مالحظة: تعرف ن�سبة الإ
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الدخول وامل�س��اركة يف جهود التنمية ال�سيا�سية، 

دي فقط اإىل  والجتماعي��ة، والقت�س��ادية، ل��ن ي��وؤ

حت�س��ني نوعية حياتهم اليوم، بل �س��يرتك ن�سيباً 

ن عدم  جيال املقبل��ة. ومن ناحية اأخرى، فاإ طيباً للأ

ال�س��تثمار ال�س��حيح يف جيل ال�سباب من العرب 

ل��ن يكون معناه فقط تبديد م��ورد ثمني من موارد 

الطاقة الب�رصية، بل �س��يكون معناه، بني �سلبيات 

اأخ��رى، تعري���س القت�س��ادات اإىل تزاي��د البطالة 

وعدم ال�ستقرار. ومن املوؤكد اأن ال�سيا�سات املبنية 

مكانيات هي �سيا�سات  على ال�س��تفادة من كل الإ

هداف  مرتابطة م��ع اجله��ود املبذولة لتحقي��ق الأ

املن�سودة.
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ذلك التط��رق اإىل حمل املراهق��ات. اأما عن الهدف 

6، فيج��ب اأن يكون ال�س��باب اأحد املح��اور الكبرية 

ذا اأري��د التطرق اىل  الت��ي يركز عليها ال�س��تثمار، اإ

ن الوباء الذي ي�س��ببه فريو�س نق�س  ه��ذا الهدف، لأ

ي��دز ل��ه اأثر مدمر عل��ى اأرواح  املناع��ة الب�رصية/الإ

ال�سغار، خ�سو�ساً على الن�س��اء ال�سغريات. واأما 

الهدف 7، عن كفالة ا�س��تدامة البيئة، فيت�س��ل 

بالق�س��ايا البيئي��ة الكربى التي تواج��ه املنطقة. 

وه��ذه الق�س��ايا ت��دور حول نق���س املي��اه املتاحة 

لل�ستهلك الب�رصي، والفتقار اإىل اأ�سباب ال�سحة 

را�س��ي، والو�س��ول اإىل  العام��ة، وتدهور حال��ة الأ

م�س��ادر الطاقة امل�س��تدامة، وهي كلها ق�س��ايا 

�س��يكون لها اأثر بعيد على �سباب اليوم. ويف �سوء 

ن  ازدي��اد الهجرة بني البلدان، وبني الريف واحل�رص، فاإ

يواء املوؤقت، حيث  حياء الفقرية اأو الإ املعي�سة يف الأ

و�ساع ال�سحية واخلدمات،  تنخف�س م�س��تويات الأ

تعترب اأحد الهواج�س املهمة بالن�سبة لل�سباب. اأما 

اله��دف 8، يرمي اإىل اإقام��ة �رصاكة عاملية من اأجل 

خ���س، اإىل التقدم يف جمالت  التنمي��ة. يهدف، بالأ

التجارة والو�سول اإىل ال�س��وق، واملعونة التنموية، 

دوي��ة املهمة،  وتخفي��ف الدين، واحل�س��ول على الأ

واحل�سول على تكنولوجيا املعلومات والت�سالت.

وم��ن املوؤكد اأن العتماد على نهج ت�س��اركي يجد 

فيه ال�س��باب الدعم املنا�س��ب والفر�س املنا�سبة 

لفية،  لكي ي�سبحوا قوة فاعلة يف حتقيق اإعلن الأ

م��ن �س��اأنه اأن ي�س��من له��م الفائدة عل��ى املدى 

الطوي��ل. ولقد اأ�س��بحت البلدان ت��درك بالتدريج 

اأهمي��ة العم��ل على زي��ادة ال�س��تثمار يف تعليم 

ال�س��باب ويف خل��ق فر���س العم��ل اأمامه��م، ويف 

ال�س��حة، كما يق�س��ي اللتزام ب��اأي نهج تنموي 

ن�س��ان. ونتيج��ة لذلك، زاد يف  مبني على حقوق الإ

خرية التزام البلدان بحق ال�س��باب يف  ال�س��نوات الأ

التنمية وامل�ساركة.
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ك��رث حيوية يف جنوب، وجنوب �رصق اآ�س��يا، واأوربا  الأ

ال�رصقية. واإن كانت الدعوة قد تزايدت على �سانعي 

ال�سيا�سات من اأجل حت�سني نوعية التعليم وخلق 

بيئة اأكرث ت�س��جيعاً على ال�ستثمار لكي تزيد من 

.
)10(

قدرة اقت�ساداتها على املناف�سة

داء القت�س��ادي من��ذ ع��ام 1980 مل  والواق��ع اأن الأ

طلق. حي��ث اأن من��و الناجت  يك��ن مر�س��ياً عل��ى الإ

جمايل مل يتج��اوز 2 يف املائة و3 يف املائة  املحلي الإ

خ��لل الف��رتة 1980-1989 والف��رتة 1999-1990، 

على الرتتيب، وه��و تقريباً ما يعادل معدلت النمو 

ال�س��كاين. وكان م��ن بع�س نتائج �س��عف النمو، 

اأن بع���س البل��دان العربية قد تخلف��ت وراء غريها 

م��ن البلدان النامي��ة يف جمال التنمي��ة الب�رصية. 

بينما �سهدت معظم البلدان العربية عودة النمو 

اإىل التعايف منذ عام 2002 ب�س��بب ارتفاع اأ�س��عار 

النف��ط، لك��ن اىل متى يدوم هذا التع��ايف هذا هو 

ال الكب��ري. ولقد حدث انخفا�س ن�س��بي يف  ال�س��وؤ

�س��افة اىل  م�س��توى املدخرات وال�س��تثمارات، بالإ

نتاجي��ة، اأي  التوج��ه نح��و ال�س��تثمار القلي��ل الإ

�سكان والعقارات، وكانت النتيجة  ال�ستثمار يف الإ

اأن عدد الوظائف اجلديدة قد تناق�س كثرياً عما كان 

مطلوباً ل�سد فجوة البطالة.

داء القت�س��ادي  �س��باب الرئي�س��ية وراء الأ وم��ن الأ

ال�سيئ ن�سبياً، �س��عف احلكم العام، الذي يتبدى 

يف التفاع��ل املعطل والناق�س بني املواطن والدولة، 

والفتق��ار اإىل ال�س��مانات الت��ي تكف��ل حماي��ة 

ن�س��ان. والواقع اأن التنمية القت�س��ادية  حقوق الإ

والجتماعية يف املنطقة تعاين من الف�ساد، وغياب 

ال�سفافية وامل�ساءلة، والق�سور يف تطبيق العدالة، 

دارة بوج��ه ع��ام. وهذه  وم��ن �س��عف م�س��توى الإ

العوام��ل حتد من كفاءة تخ�س��ي�س املوارد، وتعيق 

منائي��ة، وكثرياً  النمو القت�س��ادي وامل�س��اعدات الإ

ن�س��اف وعدم  ما تقو�س اجله��ود املبذولة لزيادة الإ

التميي��ز والرتقاء بالنواجت التعليمية، وال�س��حية، 

والبيئي��ة. وعلوة على ذلك، فف��ي ظل هذا الفوج 

الكبري من ال�س��باب ال��ذي يُتوقع ل��ه البقاء حتى 

�س��نة 2050، يتعر�س العقد الجتماعي التقليدي 

يف البل��دان العربية للختبار، حي��ث يتزايد باطراد 

عدد ال�س��باب الذين ي�سعرون بالغرتاب عن النظام 

ال�سيا�سي لبلدهم.

اأم��ا اختلل امل�س��اواة واملوازنة بني اجلن�س��ني، فقد 

اأعاق ب��دوره التنمية القت�س��ادية والجتماعية يف 

املنطق��ة العربي��ة. ففي كثري من اأج��زاء املنطقة 

ناث ال�س��غريات مل�سكلة الزواج واحلمل  تتعر�س الإ

يف �س��ن مبك��رة، وانقط��اع التعلي��م، والتمييز يف 

�س��وق العمل، واحلرمان م��ن احلقوق ال�سيا�س��ية. 

�س��ياء تنب��ع م��ن اأراء تقليدية  ومعظ��م ه��ذه الأ

ناث يف  متوارث��ة ومتاأ�س��لة ع��ن اأدوار الذك��ور والإ

�رصة ويف املجتمع. فحتى مع التقدم املذهل نحو  الأ

حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني يف م�ستويات اللتحاق 

د اىل  ن تقدم امل��راأة يف التعليم مل يوؤ بالتعليم، ف��اإ

زي��ادة م�س��اركتها يف ق��وة العمل ول اإىل حت�س��ني 

م�ستوى متثيلها يف املجال ال�سيا�سي.

ن اأي دور ميكن جليل ال�س��باب اأن  وعلوة على ذلك، فاإ

لفية يتعر�س  حراز تقدم نحو حتقيق اأهداف الأ ديه لإ يوؤ

لقيود اأخ��رى ب�س��بب التاأث��ري ال�س��لبي للنزاعات 

امل�س��لحة والعنف. فما زالت هناك خم�سة بلدان 

يف املنطقة تعاين من النزاعات امل�سلحة والتوترات 

للطلع على روؤية �ساملة عن التطور التاريخي للتنمية القت�سادية منذ عام 1950، انظر:

 Tarik M. Yousef, “Development, growth and policy reform in the Middle East and North Africa since 1950”, The Journal of Economic Perspectives,
summer 2004, vol. 18, No. 3 (Nashville, United States of America, 2004), pp. 91-116
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هلية الداخلية، هي العراق، ولبنان، وفل�س��طني،  الأ

وال�سومال، وال�س��ودان، وقد اأف�ست هذه النزاعات 

ول تزال، اإىل خ�س��ائر باهظة، مبا�رصة وغري مبا�رصة. 

وتذه��ب التقدي��رات اإىل اأن��ه يف الع��ام 2005، كان 

31 يف املائ��ة من اأبن��اء العراق يعي�س��ون يف الفقر. 

�رص  وتق��ول التقديرات كذل��ك ان 50 يف املائة من الأ

الفل�س��طينية يعي�س��ون حتت خط الفق��ر، بينما 

يعي���س ق�س��م كبري من �س��كان ال�س��ودان يف فقر 

مدقع مطلق. واأما عن معدلت اللتحاق باملدار�س، 

فقد هبط��ت باأكرث م��ن 6 نقاط مئوي��ة منذ عام 

1990 يف الع��راق، وباأكرث م��ن 16 نقطة مئوية منذ 

ع��ام 1999 يف فل�س��طني، خ�سو�س��اً بع��د اجلدار 

الفا�سل ونقاط التفتي�س املتعددة وحواجز الطرق. 

ثر ال�سلبي لهذه ال�رصاعات ميتد اإىل  ول �س��ك اأن الأ

ال��دول املجاورة، واإىل املنطقة ككل، ب�س��بب تدفق 

اللجئني، وتقل�س ال�ستثمار اخلا�س، وزيادة ال�سغط 

�سا�س��ية العامة. وب�سبب  على البنية التحتية الأ

�س��عف النظم التعليمية و�س��ياع فر�س العمل، 

من املمكن اأن تكون هذه النزاعات متنف�س��اً جاذباً 

دي لن�س��مامه اإىل املقاومة  لل�س��باب املحبط فتوؤ

امل�س��لحة �س��د الحتلل والظلم، واإىل الف�سائل 

املتطرفة.

هداف املن�س��ودة يعتمد اعتماداً  ن حتقيق الأ لذا، فاإ

كبرياً عل��ى قدرة البلدان العربية على ال�س��تفادة 

من امليزة الدميغرافية املاثل��ة اأمامها. كما اأن مدى 

جناح ال�س��باب يف اختياراتهم يرتبط بالفر�س التي 

اأتيحت له��م، والق��درات التي اجتمع��ت لديهم. 

واأول جان��ب من اجلوانب التي يتعني على وا�س��عي 

ال�سيا�س��ات اأن يعي��دوا النظر فيها ه��و كيف اأن 

الفق��ر وعدم امل�س��اواة بني ال�س��باب يح��ولن دون 

و�سولهم اىل التعليم، وال�سحة، والعمل. وينبغي 

على البلدان العربية اأن تنظر يف اعتماد منوذج جديد 

للتنمي��ة يراعي خ�سو�س��يتها الفردية والوطنية 

لت�سجيع النمو القت�سادي والعدالة الجتماعية. 

�سا�س��ي املتبع  ويعن��ي ذلك �س��مناً اأن النه��ج الأ

ولويات الجتماعية  يجب اأن يُ�سلط ال�سوء على الأ

والثقافية الفريدة يف كل بلد، وال�ستفادة يف نف�س 

الوقت من حكمة العامل وخرباته التي اكتُ�س��بت 

خفاقات يف �سيا�س��ات التنمية  م��ن النجاحات والإ

ب�س��ائر البلدان املتقدمة والنامية. ويقدم الف�سل 

الراب��ع اأهم �س��مات ه��ذا النموذج، حي��ث يناق�س 

�سا�س��ية يف اأية ا�س��رتاتيجية للتنمية  العنا�رص الأ

الجتماعية والقت�سادية.
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منائي وي�س��تخدمه، وهذا  مم املتح��دة الإ برنام��ج الأ

�رص مقيا�س بديل يغط��ي كل املناطق الفرعية  املوؤ

العربي��ة، وهو بالتايل ي�س��مح باملقارن��ة بني بلدان 

جمل�س التعاون اخلليجي و�سائر املناطق الفرعية.

ويو�س��ح لنا تقري��ر التنمية الب�رصي��ة لعام 2006 

�رص الفقر الب�رصي يف البلدان  اأنه بالقيا�س عل��ى موؤ

 
)11(

العربية يف عام 2004، يُعترب حوايل 23.5 يف املائة

من ال�سكان حمرومني، وهي ن�سبة تقل عن ن�سبة 

27 يف املائ��ة امل�س��جلة يف ع��ام 2002. وكانت هذه 

الن�سبة حوايل 15 يف املائة يف بلدان جمل�س التعاون 

اخلليجي، يف مقاب��ل 18 يف املائة يف امل�رصق، و25 يف 

املائ��ة يف املغ��رب و34 يف املائة يف البل��دان العربية 

قل منواً. الأ

فقر الدخل: متابعة التقدم المحرز

الجتاه��ات ال�س��ائدة يف ن�س��بة ال�س��كان الذي��ن 

يعي�س��ون حتت خطوط الفقر يف اأوطانهم تو�سح 

لنا اأن املنطقة العربية، ككل، مل ت�س��هد اأي تقدم 

كب��ري يف التقليل من فقر الدخل. كما تو�س��ح لنا 

هذه الجتاهات اأي�س��اً اأن املنطقة �سوف تظل على 

رجح متاأثرة مبعدل مرتفع من الفقر ما مل تتح�سن  الأ

قل منواً بوترية اأ�رصع مما هي عليه،  البلدان العربية الأ

ذا بقيت م�س��تويات الفقر يف العراق وفل�سطني،  واإ

اللتني متزقهما ال�رصعات دون علج �سحيح وفعال. 

، يت�س��ح اأن 
)12(

وا�س��تناداً اإىل بيان��ات 12 بلداً عربياً

ن�سبة ال�سكان الذين يعي�سون حتت خطوط الفقر 

�سكال اخلا�سة باجلماهريية العربية الليبية، وُعمان،  ي�ستند ال�سكل اإىل تقرير التنمية الب�رصية للعام 2006 ول ي�سمل فل�سطني. والأ

واململكة العربية ال�سعودية م�سافة من تقرير التنمية الب�رصية للعام 2005، موجود على املوقع:

  http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2005/.

قليمي، مت جمع بيانات ل� 12 بلداً عربياً تغطي ثلث فرتات هي:  قليمي ودون الإ لر�سد التطور يف فقر الدخل منذ 1990 على امل�ستوى الإ

1990-1994، 1995-1999 و2005-2000.

الشكل 2.1.1 : انتشار الفقر )كنسبة مئوية(

بلدان المشرق بلدان المغرب أقل البلدان العربية نموًا  المنطقة العربية

منائي-وحدة معلومات التنمية للدول العربية. مم املتحدة الإ المصدر: برنامج الأ
مالحظة:  بيانات عن دول جمل�س التعاون اخلليجي غري متوفرة.

)11(

)12(
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الوطنية قد انخف�س��ت انخفا�س��اً طفيفاً يف كل 

اأنح��اء املنطقة، با�س��تثناء بل��دان جمل�س التعاون 

اخلليجي، من 23 يف املائة خلل الفرتة 1999-1995، 

اإىل 22.6 يف املائ��ة يف الف��رتة 2000-2005، كم��ا 

يت�سح من ال�س��كل 2.1.1. واأما على امل�ستوى دون 

قليمي، فقد انخف�س انت�س��ار الفقر من 11.2 يف  الإ

املائة اإىل 9.0 يف املائة يف منطقة املغرب، ومن 46.3 

يف املائ��ة، وهي ن�س��بة مرتفعة، اإىل اأق��ل قليلً من 

قل منواً، بينما  44.8 يف املائ��ة يف البلدان العربي��ة الأ

زادت من 17.9 اإىل 19 يف منطقة امل�رصق.

كذلك توؤكد البيانات حدوث زيادة لفتة يف معدلت 

الفق��ر يف كل من الع��راق وفل�س��طني، حيث يُعد 

�س��باب اجلذرية للفقر.  الحت��لل والنزاع��ات من الأ

وتقول البيانات اإن حوايل ن�س��ف الفل�س��طينيني 

و31 يف املائة من العراقيني يعانون الفقر.

اإلطار 2.1.1 : نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في المنطقة العربية

مل ت�سهد املنطقة العربية، التي تت�سم بوجود عدد كبري ورا�سخ من التباينات يف م�ستويات الدخل، �سوى 

منو متوا�سع من حيث ن�سيب الفرد كما يت�سح من ال�سكل 2.1.2. وعند ا�ستخدام معادل القوة ال�رشائية 

وباال�ستناد اإىل بيانات عن 15 دولة من اأ�سل 22 دولة عربية فاإن متو�سط النمو ال�سنوي يف ن�سيب الفرد 

 .
)*(

جمايل احلقيقي خالل الفرتة 1990-2005، كان 1.8 يف املائة بالن�سبة للمنطقة ككل من الناجت املحلي االإ

مور التي لها اأهمية خا�سة اأن عدداً من البلدان املنخف�سة الدخل يف املنطقة مل تنجح يف زيادة  ومن االأ

جمايل زيادة كبرية بني عام 1990 وعام 2005. اأما يف جزر القمر  م�ستويات ن�سيب الفرد من الناجت املحلي االإ

جمايل بن�سبة 15.2 يف املائة يف نف�س الفرتة. وكذلك بقي  فقد انخف�س ن�سيب الفرد من الناجت املحلي االإ

جمايل مقي�ساً  اليمن هو البلد العربي الوحيد الذي لديه اأدنى م�ستوى من ن�سيب الفرد من الناجت املحلي االإ

مارات العربية املتحدة فقد بلغ متو�سط ن�سيب الفرد من الناجت املحلي  مبعادل القوة ال�رشائية. واأما يف االإ

اأي ما يعادل 3 يف املائة من م�ستوى ن�سيب الفرد من  اأمريكياً  جمايل يف عام 2005، نحو 798 دوالراً  االإ

الدخل. على اأن اأداء النمو يف اليمن كان اأقرب اإىل ال�سعف منذ عام 1990، وذلك ب�سبب االرتفاع الكبري جداً 

جمايل اإال مبعدل �سنوي قدره 1.6 يف  يف م�ستويات النمو ال�سكاين، ومل يزد ن�سيب الفرد من الناجت املحلي االإ

مال اإىل حد  املائة. ومما يذكر اأن منو ن�سيب الفرد يف كل من موريتانيا واململكة املغربية كان اأي�ساً خميباً لالآ

بعيد خالل الفرتة 1990-2005، واإن كانت اململكة املغربية قد �سجلت منذ عام 2000 منواً مرتفعاً بدرجة 

يجابي، فاإن بع�س البلدان العربية، هي اجلزائر ولبنان وُعمان وال�سودان قد متكنت من  كبرية. وعلى اجلانب االإ

رفع متو�سط ن�سيب الفرد من الدخل مبا يزيد عن 40 يف املائة خالل نف�س الفرتة 2005-1990.

اإىل 15 بلداً فقط من 22 بلداً عربياً، مع  قليمية ت�سري  قليمية ودون الإ ن املتو�سطات الإ  ب�سبب عدم وجود بيانات مكتملة، فاإ
)*(

ا�ستبعاد جيبوتي، والعراق، والكويت، واجلماهريية العربية الليبية، وفل�سطني، وقطر، وال�سومال.

اأنظر ال�سكل 2.1.2 يف ال�سفحة التالية.

21الفصل الثاني: التقدم المحرز نحو تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية في المنطقة العربية



الشكل 2.1.2 : متوسط النمو السنوي في نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 
في البلدان العربية )معادل القوة الشرائية، نسبة مئوية(

World Bank, World Development Indicators 2006; United Nations, World Population Prospects: 2006 Revision, Online Population 
http://esa.un.org/unpp/ حسابات اإلسكوا، موجود على املوقع ،Database
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تحقيق التوظيف الكامل والمنتج والعمل الالئق للجميع، بمن فيهم النساء والشباب)13(.

تت�س��م اأ�س��واق العمل يف معظم البلدان العربية 

بانت�س��ار »العمل الناق�س«، والرتفاع ال�س��ديد يف 

معدلت البطالة بني ال�س��باب، وانخفا�س ن�س��بة 

التوظيف اىل ال�سكان. ويف عام 2005 قدرت البطالة 

بني ال�س��باب بنحو 25 يف املائة، وهي ن�سبة ت�ساوي 

ثلثة اأ�سعاف مثيلتها بني الكبار. لكن كان الو�سع 

اأخطر من ذلك بني ال�سابات، حيث تقول التقديرات 

ناث يف اأعمار 15 �سنة اىل  اإن ن�س��بة البطالة بني الإ

24 �سنة كانت 34 يف املائة يف عام 2005، كما كانت 

ن�سطة القت�سادية اأقل من  ن�س��بة امل�ساركة يف الأ

، مما 
)14(

ذل��ك بدرجة ملحوظة، اإذ بلغ��ت 30 يف املائة

يدي  كرب م��ن الأ جعل الن�س��اء ي�س��كلن اجلانب الأ

جر يف املنطقة. ويُذكر اأن  العاملة غ��ري املدفوعة الأ

قليمي اأو  التفاوت كبري �س��واء على امل�ستوى دون الإ

على امل�س��توى القطري. فمجموع ن�سب البطالة 

اأو البطالة بني ال�س��باب يف بل��دان جمل�س التعاون 

اخلليج��ي كلهما اأدنى بكثري مما يف معظم البلدان 

خ��رى. كم��ا اأن الظ��روف ال�س��ائدة يف  العربي��ة الأ

الفصل الثاني: التقدم المحرز نحو تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية في المنطقة العربية

2000-1990

2005-2000

%7

%6

%5

%4

%3

%2

%1

%0

%1-

%2-

22



�رصات  مم املتحدة امل�سرتك بني الوكالت، وفريق اخلرباء املعني مبوؤ لفية، كما يو�سي فريق الأ طار املنقح ملراقبة اأهداف الأ  مت هنا اعتماد الإ

املراأة  على  تركيز خا�س  مع   ،1 الهدف  اإطار  املنتج يف  العمل  غاية جديدة عن  طار على  الإ هذا  وين�س  لفية.  للأ املتحدة  مم  الأ اأهداف 

طار القدمي.  وتراجع هذه النقلة اإىل الروابط الكثرية بني  وال�سباب، لتحل حمل الغاية 16 عن توظيف ال�سباب يف ظل الهدف 8 والإ

حيان م�سدرهم  الأ الفقراء، ويف معظم  لدى  الرئي�سي  امل�سدر  امللمو�س هي  العمل يف �سكلها  قوة  اأن  اعتبار  والعمل، على  الفقر 

خرية من هذا التقرير، فلم يكن من املمكن  طار اجلديد قد اعتمد اأثناء املراحل الأ ن الإ الوحيد، للح�سول على دخل يعي�سون عليه.  ولأ

�رصات اجلديدة. اإدراج اأية معلومات حمددة عن املوؤ

رغم اأنه ل توجد اأية اأرقام ر�سمية حديثة عن العراق، من املرجح اأن تكون معدلت البطالة قد زادت زيادة كبرية منذ عام 2004 ب�سبب 

احتدام النزاعات.

Nader Kabbani and Ekta Kothari, “Youth employment in the MENA region: a situational assessment”, discussion paper No. 0534,   
 ,Social Protection, World Bank (September 2005) موجود على املوقع:

http://siteresources.worldbank.org/ SOCIALPROTECTION/Resources/SP-Discussion-papers/Labor-Market-DP/0534web.pdf.

)13(

)14(

)15(

اأ�س��واق العمل يف البلدان التي تعاين من النزاعات 

قل منواً ظروف �سعبة  وكذلك يف البلدان العربية الأ

للغاية. ورغم الفتقار اإىل البيانات الر�س��مية، ثمة 

ما يدل على ارتفاع ن�سب البطالة والعمل الناق�س 

ق��ل منواً. ويف الع��راق قدرت  يف البل��دان العربي��ة الأ

ن�س��بة البطال��ة يف جمموعه��ا ع��ام 2004 بنحو 

رقام  . اأما يف فل�س��طني، فتق��ول الأ
)15(

27 يف املائ��ة

الر�س��مية اإن ن�س��بة البطالة ُقدرت يف عام 2006 

بنح��و 29.8 يف املائ��ة. ذلك اأن الحت��لل والنزاعات 

ثر مبنتهى الق�سوة على فر�س ال�سباب. ففي غزة  توؤ

على �س��بيل املثال، جند �ساباً من بني كل �سابني ممن 

ترتاوح اأعمارهم بني 15 �س��نة و29 �سنة عاطلً عن 

العمل. ويف بلدان املغرب، بلغت ن�س��بة البطالة يف 

اجلزائر ع��ام 2004 نحو 20 يف املائة، بينما بلغت يف 

تون���س 15 يف املائة. اأما يف بلدان امل�رصق، فقد قدرت 

البطال��ة يف م�رص عام 2003 بح��وايل 11 يف املائة؛ 

ردن بحوايل 14.4 يف املائة عام 2006. وقدرت يف الأ

وازاء ارتفاع عدد الداخلني اجلدد املتوقع يف ال�سنوات 

القادمة، �س��وف ي�ستمر ال�س��غط يف التزايد على 

اأ�س��واق العم��ل يف املنطق��ة. وق��د و�س��ل النمو 

جم��ايل يف املنطقة  احلقيق��ي يف الن��اجت املحلي الإ

العربية اإىل حوايل 6 يف املائة يف املتو�سط كل �سنة 

على م��دى الف��رتة 2003-2006. غ��ري اأن تاأثري ذلك 

على جمموع ن�سب البطالة، وعلى ن�سب البطالة 

ن حم��دوداً للغاية، وكان  بني ال�س��باب، ظل حتى الآ

ذلك يف الغالب ب�سبب الفتقار اإىل الكفاءة وح�سن 

�س�سات. داء يف اأ�سواق العمل واملوؤ الأ

وعلى النقي�س من حالة البطالة يف معظم بلدان 

منظم��ة التعاون والتنمية يف امليدان القت�س��ادي، 

تت�سم البلدان العربية بالرتكيز امللحوظ للبطالة 

لء يواجهون عدداً  بني خريجي املدار�س الثانوية. وهوؤ

يقاع يف  خرى، ف�سلً عن بطء الإ من ال�س��عوبات الأ

خلق الوظائف اجلديدة اأمام الداخلني اجلدد. وكثرياً 

ما يواجه �س��غار املوظفني بظروف غري من�سفة يف 

ناث،  عملهم. وي�س��دق هذا ب�سفة خا�سة على الإ

ب�س��بب انت�س��ار عدم احلماية القانونية من �س��وء 

املعاملة وامل�س��ايقات اجلن�س��ية يف مكان العمل. 

وتتب��دى املواق��ف ال�س��لبية م��ن توظيف �س��غار 

ن��اث يف التمييز بني الروات��ب، ويف انعدام املرافق  الإ

والت�سهيلت اخلا�س��ة بتوفري و�سائل نقل حمرتمة 

مهات  يف املناوبات الليلية، وح�س��انات ل�س��غار الأ

�س��افة اإىل الت�رصيعات واملمار�س��ات  العاملت، بالإ

الت��ي تقيد اختيارهن للوظيف��ة. وهذه العوامل ل 

ن��اث عن العمل  تعترب اأمثلة فح�س��ب على ردع الإ

ن�س��ان عل��ى جميع  بل تع��د انته��اكات حلقوق الإ

امل�س��تويات ول ب��د من الت�س��دي له��ا يف القوانني 

وال�سيا�سات واملمار�سات.

ول مرة  وجدي��ر بالذك��ر اأن الباحث��ني ع��ن عم��ل لأ

يفتق��رون اإىل اخل��ربة العملي��ة، مم��ا يجعلهم اأقل 
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جاذبية يف عني اأ�س��حاب العم��ل. وغالباً ما تكون 

نوعي��ة تعليمه��م وعلقت��ه ب�س��وق العم��ل غري 

كافيني لتعوي���س افتقارهم اإىل اخل��ربة. ويف نف�س 

ن ما يطمح��ون اليه من عم��ل واأجر ل  الوق��ت، فاإ

حوال مع حقائق اأ�سواق العمل  يتفقان يف اأغلب الأ

املحلية املناِف�سة بقوة.

ن كث��رياً م��ن ال�س��باب العرب يلج��اأون اىل  ل��ذا فاإ

الهجرة، �س��واء داخل املنطق��ة، اىل بلدان جمل�س 

التع��اون اخلليج��ي الغني��ة بالنف��ط، اأو اىل اأوروبا 

واأمري��كا ال�س��مالية، مب��ا يوحي بوجود م�س��كلة 

�سواق العمل  دمغة بالن�سبة لأ خطرية يف هجرة الأ

مم املتحدة  العربية. وح�س��ب تقديرات �س��ندوق الأ

ن 000 55 مهاجر من �س��مال اأفريقيا  لل�س��كان فاإ

ينتقل��ون اىل اأوروب��ا كل ع��ام، واأن ع��دداً كبرياً من 

املهنيني من ذوي الكفاءات العالية قد هاجروا منذ 

منت�سف الثمانينيات من اململكة املغربية واجلزائر 

ن املنطقة العربية  . وف�س��لً عن ذلك فاإ
)16(

اإىل اأوروبا

نف�س��ها قد ا�ستقبلت اأعداداً كبرية من املهاجرين. 

ن واحداً  مم املتحدة لل�سكان، فاإ وح�س��ب �سندوق الأ

م��ن كل ع�رصة مهاجرين دوليني ع��رب اأنحاء العامل 

كان يعي���س يف املنطقة العربية يف عام 2005. وقد 

بلغ جمموع اأعداد املهاجرين يف املنطقة العربية يف 

عام 2005 نحو 20 مليون ن�سمة، اأي ما ميثل 7.3 يف 

املائة من �سكان املنطقة، وهو رقم فيه زيادة قدرها 

7 مليني ن�س��مة عم��ا كان يف عام 1990. اأما بلدان 

جمل���س التعاون اخلليجي، فت�ست�س��يف 6 من بني 

كل 10 مهاجري��ن يف املنطقة، بينما ت�ست�س��يف 

م��ارات العربية  اململك��ة العربي��ة ال�س��عودية والإ

املتحدة 6.4 مليني، و3.2 مليني على الرتتيب.

على اأن عمالة ال�س��باب ت�ستحق تركيزاً خا�ساً يف 

ن ه��ذا الفوج من  املنطق��ة العربية، لي�س فقط لأ

ال�س��باب يع��اين اأكرث م��ن اللزوم م��ن البطالة، بل 

ن��ه يقدم اإىل �س��وق العمل اأك��رب عدد من  اأي�س��اً لأ

ول مرة. ول �س��ك اأن اأي عمل  الباحث��ني عن عمل لأ

جمز وحمرتم يزود ال�س��اب باأ�س��ا�س نافع ي�س��اعده 

على بداية جيدة يف حياته مع الكبار، كما ي�ساعده 

على حتطيم دائرة الفقر. ذلك اأن ال�ساب ي�ستطيع 

من خلل فر�س العمل املحرتم اأن يك�س��ب دخلً واأن 

يراكم خ��ربة يف عمل��ه، واأن ينمي مه��ارات نافعة 

مدرة للدخ��ل، واأن يتجنب اأي �س��لوك انحرايف، واأن 

�رصة لنف�س��ها ع�س��اً  يكون اأ�رصة، واأن تبني هذه الأ

ن  داخل ن�سيج املجتمع، وحتقق ذاتها. باخت�سار، فاإ

مل اأمام ال�س��باب لكي  العم��ل يفتح نافذة من الأ

ن�س��انية امل�رصوعة  يدرك��وا وميار�س��وا حقوقهم الإ

وتطلعاتهم يف احلياة.

UNFPA, State of World Population 2006, “Migration by region: the Arab States”, journalists’ press kit, 
http://www.unfpa.org/swp/2006/presskit/docs/factsheet_middle-east.doc.  :موجود على املوقع 
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الغذاء قد ارتفع من حوايل 20 مليون ن�سمة يف عام 

1991، اإىل حوايل 23.3 مليون ن�سمة يف عام 2002، 

مم املتحدة  مب��ا يوحي ب��اأن الغاية 2 م��ن اأه��داف الأ

رجح بحلول عام 2015. لفية لن تتحقق على الأ للأ

�س��خا�س املحرومني  التغري الب�س��يط يف ن�س��بة الأ

من الغ��ذاء يف املنطقة هو نتيج��ة ركود املعدلت 

يف معظ��م البلدان العربية من امل�رصق ومن املغرب 

قل منواً، مع ا�س��تثناء بلدان  وبني البلدان العربية الأ

جمل���س التع��اون اخلليجي. ففي املغ��رب وامل�رصق، 

ظلت ن�س��بة ال�س��كان الذين يعي�س��ون حتت خط 

احلرم��ان من الغذاء دون اأي تغ��ري من عام 1991 اىل 

ع��ام 2002، حيث ظلت عند 4.7 يف املائة وعند 3.2 

هداف  يف املائ��ة على الرتتيب. ونتوق��ع اأن مراقبة الأ

لفية يف امل�س��تقبل �س��وف تك�سف لنا  منائية للأ الإ

من الغذائي يف فل�س��طني  رجح اأن حالة الأ عل��ى الأ

ق��د تده��ورت تده��وراً كب��رياً، واأن 4 م��ن كل 10 

من الغذائي. ويف عام  فل�س��طينيني يفتقرون اإىل الأ

2006، م��ع ا�س��تقطاع اإ�رصائيل ل�رصائ��ب الدخل 

و�س��حب املانحني للمعونة الت��ي كانوا يقدمونها 

ُُ���رص التي ل  ن عدد الأ لل�س��لطة الفل�س��طينية فاإ

ت�س��تطيع احل�س��ول على الغذاء ال��كايف قد ازداد 

ن اأكرب �سحايا  بن�سبة 14 يف املائة. اأما يف العراق، فاإ

طفال، كما اأن �س��وء  من الغذائي هم الأ انع��دام الأ

�سعف، الذين  ثر على ال�سغار، الأ التغذية املزمن يوؤ

ترتاوح اأعمارهم بني حديثي الولدة وعامني.

ق��ل منواً مل حترز اأي  ن البلدان العربية الأ كذلك ف��اإ

ذ كان��ت ن�س��بة املحرومني من  تق��دم ملح��وظ، اإ

الغ��ذاء فيه��ا تبلغ 26.5 يف املائة من ال�س��كان يف 

ع��ام 1991، ونحو 26.3 يف املائة يف عام 2002. ومل 

حت��رز اأي تقدم يف ه��ذا الجتاه �س��وى بلدان جمل�س 

التع��اون اخلليج��ي. واإن كان��ت ه��ذه امللحظة ل 

ول من الت�سعينيات.  ت�س��دق اإل على الن�س��ف الأ

ويت�سح من البيانات املتوافرة اأن ن�سبة املحرومني 

م��ن الغذاء يف بلدان جمل���س التعاون اخلليجي قد 

الشكل 2.1.3 : نسبة السكان دون الحد األدنى من استهالك الطاقة الغذائية حسب
المنطقة الفرعية

بلدان المشرق

بلدان المغرب

بلدان مجلس التعاون الخليجي

أقل البلدان العربية نموا 

المناطق النامية *

المنطقة العربية

منائي-وحدة معلومات التنمية للدول العربية. مم املتحدة الإ المصدر: برنامج الأ

)*( البيانات ت�سري اإىل الفرتتني الزمنيتني 1990-1992 والفرتة 2003-2001.

الفصل الثاني: التقدم المحرز نحو تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية في المنطقة العربية

1991

1996

2002

30 25 20 15 10 5 0

3.2

3.0

3.2

4.7

5.1

4.7

5.5

3.4

3.4

26.5

23.4

26.3

8.8

7.8

8.6

20.0

17.0

26



انخف�س��ت من 5.5 يف املائة يف عام 1991، اإىل نحو 

3.4 يف املائة يف عام 1996، لكنها منذ ذلك التاريخ 

ظلت ثابتة مل تتغري.

اأما البيانات القطرية فتك�س��ف عن تباين كبري يف 

حجم اجلوع ويف مدى التقدم املحرز نحو احلد منه. 

ويتج�سد لنا ذلك يف ال�سومال، حيث بلغت ن�سبة 

ال�س��كان الذي��ن يقل ا�س��تهلكهم م��ن الطاقة 

دن��ى يف ع��ام 2002 نحو 73  الغذائي��ة ع��ن احلد الأ

يف املائ��ة، اأو ما يزيد مبق��دار 29 مرة عن اأقرانهم يف 

مارات العربية املتحدة واململكة املغربية. الإ

اإلطار 2.1.2 : تأثير الجدار الفاصل على الفلسطينيين

اأ�سواأ فرتات االنكما�س يف التاريخ  اأيلول/�سبتمرب عام 2000، مر االقت�ساد الفل�سطيني بواحدة من  منذ 

غالق الذي ت�سبب يف رفع التكاليف االجتماعية،  احلديث، وذلك ب�سبب اإغالق اإ�رشائيل املتكرر للمعابر، وهو االإ

اإ�رشائيل تت�سبب  زالت  امل�ستقبل. فما  التنمية يف  التي تطال اجتاهات  ال�سارة  والتاأثريات  الفقر،  مبا فيها 

و�ساع االقت�سادية واالجتماعية مع احتفاظها باجلدار الفا�سل، الذي مينع الفل�سطينيني من  يف تردي االأ

را�سي املحتلة. كما اأن اال�ستمرار  الو�سول اإىل اإ�رشائيل ويحمي امل�ستوطنات غري ال�رشعية التي مت بناوؤها يف االأ

مر الواقع، حدود الدولة الفل�سطينية يف امل�ستقبل، كما  يف بناء اجلدار امنا ير�سم من جانب واحد، وبحكم االأ

اأنه يعزل املراكز ال�سكانية الفل�سطينية عن اأرا�سيهم الزراعية وموارد املاء القريبة منهم. اإن اإ�رشائيل تعمل 

بع�سها  املحلية معزولة عن  املجتمعات  ترتك  بينما  الفل�سطينية،  را�سي  االأ اأجزاء كبرية من  على �سم 

البع�س وت�سع قيوداً على حرية احلركة.

لف  �رشائيليني، توؤ وعندما يكتمل اجلدار، �سيكون الفل�سطينيون حم�سورين يف جتمعات متناثرة، حماطة باالإ

الف من �سكانها قد اأ�سبحت  اأقل من 13 يف املائة من فل�سطني التاريخية. فالقرى واملدن مع ع�رشات االآ

حما�رشة بالكامل بال�سياجات واجلدران ونقاط التفتي�س. واأ�سبح الفل�سطينيون يعانون من تقييد و�سولهم 

ثر تاأثرياً مبا�رشاً على نحو 900 2 طالب. كثري منهم  دوية، والتعليم، والعمل. واجلدار يوؤ اىل الطعام، واملاء، واالأ

�ساعت عليهم اأيام الدرا�سة ب�سبب فر�س قيود على و�سولهم، مما يجعلهم يواجهون تناق�ساً يف نوعية 

التعليم بوجه عام. وكثريون غريهم، خ�سو�ساً يف التعليم العايل، قد �ساعت عليهم فر�سة التعليم ب�سبب 

هلية  غالق. كذلك فاإن اجلدار قد عزل كثرياً من املجتمعات االأ ال�سعوبات املالية التي ت�سببها �سيا�سات االإ

عن مرافق وخدمات الرعاية ال�سحية احليوية. هذا، وتتوقع املنظمات الدولية غري احلكومية العاملة يف جمال 

ال�سحة، اأن اجلدار من املمكن اأن مينع ما يزيد عن 130 األف طفل فل�سطيني من احل�سول على التطعيم، 

واأن مينع كذلك اأكرث من 100 األف امراأة حامل، منهن 640 17 حالة تنطوي على خطورة، من احل�سول على 

اإ�رشائيل. وعالوة على ذلك فاإن حوايل ثلث قرى ال�سفة الغربية تقريباً �سوف تعاين  الرعاية ال�سحية يف 

من احل�سول على الرعاية ال�سحية. وبعد اكتمال اجلدار، من املمكن اأن يفقد كثري من ال�سكان كل رعاية 

�سحية حلاالت الطوارئ الليلية. ويف عام 2006، اأدت القيود املفرو�سة على احلركة ب�سبب اجلدار وغريه من 

�رشائيلية، من بينهم 33 ر�سيعاً حديثي الوالدة،  غالق اإىل وفاة 106 مر�سى عند نقاط التفتي�س االإ اأ�سكال االإ

لكنها زادت حاالت الوالدة املنزلية اىل ع�رشة اأ�سعاف، مما اأ�سهم بدوره يف زيادة الوالدات امليتة زيادة كبرية.
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اأما عن �سيا�سة نزع امللكية، فهي ال تهدد فكرة الدولة فح�سب، حيث اإن اأكرب الطبقات ال�سخرية املائية 

را�سي املحاطة باجلدار، بل اإنها جتعل من اإن�ساء دولة فل�سطينية  واأكرب امل�ساحات الزراعية موجودة داخل االأ

البنية  من  تبقى  مما  كثرياً  اأتلفت  قد  اإ�رشائيل  اأن  على  عالوة  م�ستحيلة.  م�ساألة  للحياة  قابلة  اجلوار  يف 

التحتية الفل�سطينية، ال �سيما الطرق، خالل بنائها للجدار وغريه من احلواجز منذ عام 2000.

ن�سان، ومنها حق الفل�سطينيني  ويذكر يف هذا ال�سدد اأن تعطيل العملية التعليمية فيه انتهاك حلقوق االإ

مم املتحدة 2625 )د-25(،  هلية املعزولة يف التنمية. اإن اجلدار ينتهك قرار اجلمعية العامة لالأ واملجتمعات االأ

مم املتحدة 446. من التابع لالأ واملواد 27، و33)1(، و50، من اتفاقية جنيف الرابعة. كما ينتهك قرار جمل�س االأ

مم املتحدة،  يف 9 متوز/يوليو 2004، اأ�سدرت حمكمة العدل الدولية، وهي الهيئة الق�سائية الرئي�سية يف االأ

را�سي الفل�سطينية املحتلة،  راأياً ا�ست�سارياً يرى اأن »اإن�ساء اجلدار الذي تبنيه اإ�رشائيل، �سلطة االحتالل، يف االأ

الدويل«. وقد نوهت  القانون  ، ونظامها امل�ساحب، تتعار�س مع 
)*(

ال�رشقية وحولها القد�س  مبا يف ذلك يف 

حكام ذات ال�سلة  النقي�س من االأ مم املتحدة 2625، وعلى  مم املتحدة وقرار االأ بانتهاك ميثاق االأ املحكمة 

من اتفاقية الهاي الرابعة لعام 1907، واتفاقية جنيف الرابعة، دعت املحكمة اإ�رشائيل اإىل تفكيك اجلدار 

وتعوي�س الفل�سطينيني الذين اأ�سريوا من بنائه.

ولة عن الوفاء بالتزاماتها مبوجب  لقد ذكرت املحكمة يف راأيها اال�ست�ساري اأن اأي �سلطة احتالل تكون م�سوؤ

اأن  التحديد  وجه  املحكمة على  ووجدت  التي حتتلها.  را�سي  االأ ال�سلة يف  ذات  ن�سان  االإ اتفاقيات حقوق 

التزامات اإ�رشائيل مبوجب العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية، والعهد الدويل اخلا�س باحلقوق 

را�سي الفل�سطينية املحتلة.  االقت�سادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، تنطبق على االأ

را�سي، التي يكفلها العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية؛  فاجلدار يعوق حرية حركة �سكان االأ

�سخا�س املعنيني للحق يف العمل، ويف ال�سحة، ويف التعليم، ويف م�ستوى الئق من  ويعوق اأي�ساً ممار�سة االأ

املعي�سة، كما هو معلن يف العهد الدويل اخلا�س باحلقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية ويف اتفاقية 

حقوق الطفل.

 تتاألف فل�سط�سني من منطقتني متحدتني قانوناً لكن مف�سولتني جغرافياً هما ال�سفة الغربية، مبا فيها القد�س ال�رصقية، 
)*(

وىل من هاتني املنطقتني. وقطاع غزة. ويجري بناء اجلدار داخل املنطقة الأ

التحديات، والتوصيات

ينطوي اله��دف 1 على اأهمي��ة حيوية للمنطقة 

العربي��ة، حي��ث اإنه يرتب��ط ارتباطاً وثيقاً ب�س��ائر 

قليمية  جم��الت التنمية. غ��ري اأن املتو�س��طات الإ

قليمية تخفي بع�س الختلفات اجلغرافية  ودون الإ

والجتماعي��ة ذات الدللة. فاملعلومات املتاحة عن 

�س��ورة الفق��ر يف املنطقة ت�س��ري اإىل وج��ود تباين 

وا�س��ع النطاق من حيث انت�سار الفقر بني البلدان، 

وب��ني املناطق الريفية واحل�رصي��ة. وقد تكون بلدان 

جمل���س التع��اون اخلليجي ق��د حقق��ت الغايتني 

���رصات، وم��ن املمك��ن لبع�س  1 و2 يف معظ��م املوؤ

بلدان منطقت��ي املغرب وامل���رصق اأن تفعل مثلها 

يجابية. ومع ذلك، فلي�س  اإن ا�س��تمرت الجتاهات الإ
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قل منواً  هن��اك ما يدل عل��ى اأن البلدان العربي��ة الأ

وبلدان امل�رصق التي تعاين من ال�رصاعات مثل العراق 

وفل�س��طني، �سوف تتمكن من حتقيق هذه الغايات 

م��ا مل تتغ��ري الظروف ال�سيا�س��ية والقت�س��ادية 

قليمي والدويل املقدم  الراهنة، وما مل يزدد الدعم الإ

كد اأن مكافح��ة الفقر يف املنطقة  لها. فم��ن املوؤ

�سوف حتتاج اإىل الرتكيز على الندماج الجتماعي، 

وعلى حماية احلق��وق القت�س��ادية والجتماعية، 

وعلى انتهاج �سيا�س��ات تخلق الوظائف. ي�س��اف 

اإىل ذلك اأن ال�سيا�س��ات �س��وف حتت��اج اإىل التوجه 

للمناط��ق الريفية بالذات، حيث اإن انت�س��ار الفقر 

يف الري��ف يف معظم البلدان العربي��ة يفوق كثرياً 

انت�ساره يف احل�رص.

�رصاع يف التق��دم نحو حتقيق الغاية  ول �س��ك اأن الإ

1 يقت�س��ي التح�سن امل�س��تمر يف ظروف الفقراء 

ذا تقاع�س  نتاج. اأما اإ يف �س��ياق النمو امل�ستمر يف الإ

ن �سيا�سة  النمو وا�س��تمر الدخل يف النخفا�س، فاإ

اإعادة التوزيع يف حد ذاتها، ورغم اأهميتها، �ستتعر�س 

للنهيار اأو �ستعجز عن الوفاء بالتزاماتها كم�سدر 

ج��ل لفر�س العم��ل اللئق، اأو كم�س��در  طوي��ل الأ

ن التي يوفرها املجتم��ع للفقراء. ويف  لتمويل امل��وؤ

�سا�س لتحقيق  نتاج يقدم الأ ن منو الإ هذا ال�سدد فاإ

زيادة م�س��تدامة يف دخل الفقراء، كما اأنه ي�سمن 

يف نف�س الوقت اأ�سا�ساً يقوم عليه الدخل لتحقيق 

ن الجتماعية. التدفق امل�ستدام اللزم لتقدمي املوؤ

ك��د اأن النم��و عن���رص م��ن عنا���رص اأي  وم��ن املوؤ

ا�س��رتاتيجية ملكافحة �س��وء التغذية واجلوع. ومع 

ن �سوء التغذية واجلوع يتاأثران اأي�ساً بحجم  ذلك فاإ

ونطاق التموين الجتماعي، مثلما يتاأثران باأ�سلوب 

طف��ال، والعادات  احلي��اة نف�س��ه، مبا فيه تربي��ة الأ

ن  �رصة. ويف هذا ال�سدد، فاإ الغذائية وال�س��حية للأ

الدرا�س��ات تركز با�س��تمرار على اأهمي��ة اخلدمات 

�سا�س��ية ال�س��املة يف مكافح��ة  الجتماعي��ة الأ

طفال الذين تق��ل اأعمارهم  �س��وء التغذية ب��ني الأ

م، وا�س��تخدام  عن 5 �س��نوات. كم��ا اأن تعلي��م الأ

منة وو�سائل النظافة ال�سحية، واملغذيات  املياه الآ

طعمة املدعمة باملقويات، وتقوية  الرخي�س��ة، والأ

ولية، كلها  املناعة، والرتقاء بالرعاية ال�س��حية الأ

اأمثل��ة عل��ى التدخ��ل املفي��د يف مكافحة �س��وء 

مه��ات، والكبار. وعلى  طف��ال، والأ التغذي��ة بني الأ

ن احلماية الجتماعية املبدعة والن�س��يطة  ذلك، فاإ

قادرة على قطع اأ�س��واط بعي��دة يف حماربة الفقر. 

ولعل التحويلت النقدية، وال�سمانات الوظيفية، 

�س��غال العامة، والقرو�س املنخف�سة التكلفة  والأ

باأنواعها، وبرامج التغذية، و�س��لت املواد الغذائية 

�سا�س��ية املدعوم��ة، وتعوي���س املت�رصري��ن من  الأ

الك��وارث الطبيعية وال�رصاع��ات الداخلية، كلها 

اأمثلة على احلماية الجتماعية. لكن رغم التقدم 

ن البلدان العربي��ة مل تقدم  ن، ف��اإ املح��رز حت��ى الآ

بع��د كل م��ا يف ا�س��تطاعتها من تداب��ري احلماية 

الجتماعية.

اإن حمارب��ة الفقر واجلوع حتتاج اىل اأموال وموارد. ول 

ذا مت تعزيز  ميكن حتقيق منو اأعلى واأكرث ا�ستدامة اإل اإ

اأن�سطة ال�س��تثمار العام واخلا�س جميعاً. كما اأن 

تو�س��يع نطاق احلماي��ة الجتماعي��ة والرتقاء بها 

يتطلب تخ�س��ي�س مبالغ اأكرب من اخلزينة العامة 

لهذا الغر�س. واإذا كان يتعني على البلدان اأن حت�سد 

ن عدداً من البلدان  بالفعل كل مواردها الداخلية، فاإ

العربية، ل �س��يما اأقلها منواً، حتتاج اىل اأموال تفوق 

قدرة حكوماته��ا. على اأن احلد من الفقر يف اأي بلد 

من البلدان ل يجب اأن يكون هماً من هموم احلكومة 

وليات على  وحدها، بل يج��ب اأن تدخل فيه م�س��وؤ

قليمي. كذلك يجب اأن  قليمي ودون الإ امل�س��توى الإ

يكون املجتمع املدين والقطاع اخلا�س من الفاعلني 

�سا�سيني يف هذا املجال، وعلى احلكومات اأن توفر  الأ

دوا دورهم بحرية.  لء اأن يوؤ بيئة ي�س��تطيع فيها هوؤ

قليمية التي تزيد  طر والهياكل الإ ول بد من زيادة الأ
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طر  م��ن التعاون البيني، كما يجب الرتقاء بهذه الأ

والهياكل مبا ي�س��من تدفقاً بينياً متو�سعاً باطراد 

موال وامل��وارد العامة واخلا�س��ة اإىل البلدان  م��ن الأ

التي تعاين فج��وات خطرية يف الدخ��ار، والعملت 

جنبية، والقدرة ال�ستيعابية. الأ

ط��ر وال�سيا�س��ات الفعالة  وجدي��ر بالذك��ر، اأن الأ

والقت�س��ادية  الجتماعية  للتنمي��ة  وال�س��ليمة 

لفية، تفرت�س  منائية للأ هداف الإ اللزمة لتحقيق الأ

املتابع��ة املنتظم��ة لجتاه��ات الفق��ر، ومعرف��ة 

عميق��ة وحتليلً ملختلف �س��ور الفق��راء، مبا فيها 

�رصة املعي�سية، والتعليم  العمر، واجلن�س، وحجم الأ

واملهنة، وحالة العمل، واملوق��ع اجلغرايف، والنتماء 

العرقي، و�سهولة الو�سول اإىل اخلدمات الجتماعية 

ن بلدان املنطقة يف حاجة  �سا�سية. وعلى ذلك، فاإ الأ

اإىل بذل اجلهد اللزم لتوفري قاعدة بيانات �س��املة، 

وتف�سيلية، وموثوقة، وحديثة عن الفقر.

اإن اأطر و�سيا�سات التنمية الجتماعية والقت�سادية 

التي ت�س��من التطرق اإىل حق��وق كافة القطاعات 

ال�س��كانية، وبال��ذات الفق��راء، ل ميك��ن اأن تُنف��ذ 

بفاعلية دون اأن يتوافر لها الدعم ال�سيا�سي الكايف، 

ويف جو من ال�ستقرار. فاللتزام ال�سيا�سي �سيء ل 

بد منه �سماناً لتوفري املوارد اللزمة وتخ�سي�سها 

م��ن اأج��ل التدخ��ل ل�س��الح الفق��راء، ويف نهاية 

ن اأي  ن�س��ان. كذلك فاإ املطاف، حماية كل حقوق الإ

اإجراء �سيا�س��ي من �س��اأنه اأن مين��ع، اأو يخفف من، 

اأو يزي��ل اأي �س��دام اأو نزاع اجتماع��ي، يُعترب دعامة 

حيوية يف اأي عملية جُمدية وم�س��تدامة للحد من 

الفقر. وهذا اأي�س��اً يتطلب �سيا�سات حترتم حقوق 

ن�سان، وحتميها، وتطبقها. الإ

جراءات  م��ور احليوي��ة اأي�س��اً اأن تتط��رق الإ ومن الأ

ال�سيا�س��ية اإىل كل من جانبي العر�س والطلب يف 

�سوق العمل، مع الرتكيز على التحديات التي تواجه 

ال�سباب بالذات. ولعل من ال�رصوط الواجب توافرها 

لتوليد العمالة بقوة، هو توافر منو اقت�س��ادي قوي 

وم�س��تقر. فل بد اأن يكون الهدف من التعليم هو 

تكييف كفاءات املتخرجني ال�سباب مع ما حتتاجه 

�س��وق العم��ل، واإعداده��م ملواجه��ة التحدي��ات 

الت��ي تطرحها املناف�س��ة العاملية. وميك��ن اأن يتم 

ذلك من خلل ال�س��تفادة من القي��ادات الناجحة 

�رصاكه��ا يف عملي��ة  عم��ال، وذل��ك باإ يف جم��ال الأ

تطوي��ر املناهج التعليمي��ة، والربام��ج التدريبية، 

وحملت التوعية، وبرامج التقوية التي ت�ستهدف 

جمموعات ال�سباب، �س��واء داخل النظام املدر�سي 

اأو خارج��ه، وكذلك على م�س��توى اجلامعة مبا يعزز 

مفاهيم التنمية املهنية. ويف �س��وء الفقر املدقع 

الذي ت�س��هده بع�س اأجزاء املنطقة العربية، ل بد 

ملقرتحات ال�س��باب اأن ت�س��لط ال�سوء على احلاجة 

اإىل اأن ت�س��ع املجتمع��ات املحلي��ة م�رصوع��ات يف 

املناط��ق الريفية، نظراً اإىل اأنها اأك��رث املناطق تاأثراً 

بالفق��ر. وهذه املناطق هي اأي�س��اً الت��ي نرى فيها 

البنية التحتية معيبة اأكرث من اأي مكان اآخر، ونرى 

فيها بطالة ال�سباب يف اأعلى معدلتها. وبالتوازي 

�س�سات �سوق العمل  مع ذلك، مطلوب حت�س��ني موؤ

املحلية ودعم تطوير القطاع اخلا�س، بهدف حت�سني 

ن  قدرته على ا�ستيعاب العمالة. وبناء على ذلك، فاإ

البلدان الغنية بالنفط يف املنطقة يجب اأن تعمل 

على تنويع هيكلها القت�سادي ليكون من ال�سهل 

عليها خلق مزيد من الوظائف.
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Study conducted by Booz Allen Hamilton and reported in “UAE placed low in global SME ranking”, Emirates Today (17 July 2007), 
http://www.zawya.com :موجود على املوقع

A. Taher, “Promoting youth employment through the development of entrepreneurship”, 

جتماع الثلثي خلرباء بطالة ال�سباب يف الدول العربية املنعقد يف عّمان 6-8 ني�سان/اأبريل 2004. متّ عر�س هذه الورقة خلل الإ

�سكوا يف دورتها الوزارية الرابعة والع�رصين املنعقدة يف بريوت  �سكوا« ورقة مقدمة للإ »مواجهة م�ساكل بطالة ال�سباب يف منطقة الإ

.((E/ESCWA/24/4 (Part II) 2006 من 8 اىل 11 اأيار/مايو

لكن خ��رباء العمل، ومنظم��ات العمل، يلحظون 

باط��راد �س��عف روح املبادرة كعامل م��ن العوامل 

التي ت�س��اهم يف ازدي��اد البطالة يف املنطقة. ففي 

م�س��ح دويل عن بدء امل�س��اريع اخلا�سة، جاء ترتيب 

و�س��ط منخف�س��اً، وك�س��فت  منطق��ة ال�رصق الأ

النتائ��ج ع��ن اأن 2.7 يف املائ��ة فقط من ال�س��كان 

م��ارات العربي��ة املتحدة، على �س��بيل املثال،  يف الإ

م�سرتكون يف املراحل املبكرة من اأن�سطة امل�ساريع، 

يف مقابل 19.3 يف املائة يف اإندوني�س��يا و10 يف املائة 

.
)17(

مريكية يف الوليات املتحدة الأ

وملا كانت التجربة تو�سح لنا اأن امل�رصوعات ال�سغرية 

واملتو�سطة ت�ساهم اإ�سهاماً كبرياً يف توفري العمل 

جمايل يف البلدان املتقدمة،  ويف منو الناجت املحلي الإ

ن رعاية مب��ادرات امل�س��اريع اخلا�س��ة، التي من  ف��اإ

املمكن اأن تكلل بالنجاح بني امل�س��اريع ال�س��غرية 

ثر  واملتو�س��طة يف املنطق��ة العربية، تب�رص ب��اأن توؤ

جمايل وعلى  تاأث��رياً اإيجابياً على منو الناجت املحلي الإ

العمالة. وهذه املبادرات وامل�رصوعات ت�ساعد اأي�ساً 

يف خلق فر�س للعمل، خ�سو�س��اً اأمام ال�سباب يف 

املناطق الريفي��ة ويف املدن الثانوية، مما يقلل التاأثري 

ال�س��لبي لتزاي��د الهجرة م��ن الري��ف اإىل احل�رص. 

ن احلاجة اإىل رعاية ال�س��باب العربي  واحلالة هذه، فاإ

وت�س��جيعهم على امل�رصوع اخلا�س تعترب م�س��األة 

حيوي��ة. وم��ن املمك��ن اأن يتحقق ذل��ك من خلل 

و�سع برامج تدريبية مهنية للتطرق اإىل احتياجات 

وهم��وم امل�رصوعات ال�س��غرية واملتو�س��طة، وذلك 

م��ن خلل تنظي��م حم��لت وطنية لزي��ادة الوعي 

وزيادة العرتاف بامل���رصوع اخلا�س، وكذلك من خلل 

حت�س��ني الربامج املالية التي ق��د تزيد من اإمكانات 

عمال ال�سغرية. ولقد قامت  النجاح يف م�ساريع الأ

ردن،  جراء حتلي��ل عن الأ منظمة العم��ل الدولية باإ

م��ارات العربية متحدة، ويو�س��ي هذا  ولبن��ان، والإ

التحليل ب�س��دة بالعمل على زيادة الوعي باأهمية 

ردن مت اإدخال  )18(. فف��ي الأ
وقيم��ة امل���رصوع اخلا���س

برام��ج للقط��اع العام ت�س��تهدف تنمي��ة ثقافة 

�سافة اإىل ذلك بداأ  امل�رصوع اخلا�س بني ال�س��باب. بالإ

برنامج »اإجناز« يف م�رصوع موجه لل�س��باب بالذات. 

اأما اأ�سحاب امل�ساريع اخلا�سة والطلبة من القطاع 

اخلا�س فقد مت اجلمع بينهم يف دورات نقا�س��يه، اأدت 

يف حينه��ا اإىل تطوير املواد اخلا�س��ة باملناهج التي 

يتعني على النظام املدر�سي اأن يعتمدها.

اإن ندرة البيانات املتاحة عن البطالة بوجه عام، وعن 

بطالة ال�س��باب بوجه خا�س، تتطلب و�س��ع اآليات 

�س��ليمة جلمع البيانات من اأج��ل متابعة وتقييم 

حال��ة البطالة. والواقع اأن ال��دورة الوزارية الرابعة 

�س��كوا، التي عقدت يف بريوت يف اأيار/ والع�رصين للإ

مايو 2006، قد دعت اإىل اإن�ساء مر�سد اإقليمي، بهدف 

مراقبة جتارب الدول مع بطالة ال�سباب، كما دعت 

�رصات  اإىل اإن�س��اء قاعدة بيانات وجمموع��ة من املوؤ

 .
)19(

ت�س��اعد على �س��ياغة ال�سيا�س��ات وتقييمها

وكان هناك اقرتاح ثان ب�ساأن ال�سيا�سات يرى اإن�ساء 

�س��ندوق اإقليمي لتمويل امل�رصوعات ال�سرت�سادية 

املتعلقة بتوظيف ال�سباب.

)17(

)18(

)19(
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ون�سبة معرفة القراءة والكتابة بني ال�سباب

ومن��ذ ع��ام 1990، حدث حت�س��ن ملمو���س يف كل 

�رصات التعليمي��ة باملنطقة العربية، بعد زيادة  املوؤ

الهتمام بتحقيق تعميم التعليم البتدائي. لكن 

نها  رغم التق��دم الكبري الذي اأحرزت��ه املنطقة، فاإ

ل تزال متخلفة عن املتو�س��ط ال�س��ائد يف العامل 

ربعة املذكورة  ���رصات التعليمي��ة الأ النام��ي يف املوؤ

فيما تقدم، ومل ت�س��جل نتائج اأقل من ذلك �سوى 

اأفريقي��ا جن��وب ال�س��حراء واأوقيانو�س��يا. ووفق��اً 

ن �سايف معدل اللتحاق  لبيانات من اليون�سكو، فاإ

بامل�ستوى البتدائي قد اأحرز تقدماً بنحو 10 نقاط 

مئوي��ة منذ ع��ام 1990 لي�س��ل اإىل 82.2 يف املائة، 

�رص  كما يت�س��ح من ال�س��كل 2.2.1، مع ارتفاع موؤ

الت�س��اوي يف معرفة القراءة والكتابة بني اجلن�سني 

م��ن 0.81 يف ع��ام 1991، اإىل 0.92 يف ع��ام 2005. 

ي�ساف اإىل ذلك اأن معدل اإمتام املرحلة البتدائية يف 

املنطقة يوحي باأن نحو 81.8 يف املائة من التلميذ 

املقبولني قد اأمتوا مرحل��ة التعليم البتدائي، كما 

يظه��ر م��ن ال�س��كل 2.2.2. وبناء علي��ه، ارتفعت 

مع��دلت معرف��ة الق��راءة والكتابة بني ال�س��باب 

بنحو 17 نقطة مئوية، لت�س��جل 83.4 يف املائة يف 

عام 2005، كما هو مبني يف ال�سكل 2.2.3.

ويف هذا ال�س��ياق، ل بد من ت�س��ليط ال�س��وء على 

وىل، اأن اإحراز تقدم يف  نقطتني مهمتني. النقطة الأ

جم��ال التعليم قد مت بالفعل رغم الزيادة ال�رصيعة 

يف النمو ال�سكاين، الذي يعترب واحداً من التحديات 

اإلمام ال�سباب بالقراءة والكتابة هو عدد الملمين بالقراءة والكتابة الذين تتراوح اأعمارهم بين 15 و24 �سنة، معبراً عنهم  معدل 

كن�سبة مئوية من مجموع ال�سكان من هذه الفئة العمرية.  ويعتبر ال�سخ�س غير اأمي اإذا كان با�ستطاعته اأن يقراأ واأن يكتب، مع 

الفهم، كلمة ق�سيرة وب�سيطة تت�سل بحياته اليومية.

الشكل 2.2.1 : صافي معدل االلتحاق بالمستوى االبتدائي )كنسبة مئوية(

)23(
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�سا�سي. اأما  الكربى اأمام توفري التعليم البتدائي الأ

النقطة الثانية، فهي اأن التقدم مل يكن متجان�ساً 

يف كل اأنحاء املنطقة، ب�س��بب الفروق القائمة بني 

ربع، وبالتايل الفروق يف املعدلت  املناطق الفرعية الأ

ولية. واملثال على ذلك يتبدى يف اأن عدد التلميذ  الأ

اخلارج��ني عن املدار�س يف املنطقة العربية يبلغ 7.5 

ملي��ني، واأن ثلثيهم يعي�س��ون يف البلدان العربية 

ن الفروق بني اجلن�س��ني لي�ست  قل منواً. كذلك فاإ الأ

خ��رى، حي��ث اإن 73 يف املائة من  متجان�س��ة هي الأ

طف��ال اخلارجني عن املدار���س يف البلدان العربية  الأ

ق��ل منواً من الفتيات، وهذه الن�س��بة تعترب اأعلى  الأ

خرى. ويلحظ  بدرجة كبرية من املناطق الفرعية الأ

اأن مراقب��ة التق��دم املح��رز نح��و حتقي��ق تعميم 

التعليم البتدائي لي�س��ت مق�سورة على مراقبة 

معدلت اللتحاق فح�سب؛ بل ل بد من قيا�س مدى 

طفال  ا�ستطاعة النظام التعليمي اأن يحتفظ بالأ

يف املدار���س اىل اأن يتم��وا التعلي��م البتدائي. ذلك 

اأن كثرياً من البلدان ت�س��تطيع اأن ت�س��من التحاق 

ول، لكنه��ا تعجز  معظ��م التلمي��ذ بال�س��ف الأ

ع��ن اإبقائهم يف املدر�س��ة حل��د ا�س��تكمال املقرر 

الكام��ل للدرا�س��ة البتدائية. ويح��دث ذلك لعدد 

�س��باب، منها رداءة م�ستوى التعليم وارتفاع  من الأ

تكاليف اللتحاق باملدر�سة. وعلى ذلك، فمن املهم 

األ تكون املراقبة مق�سورة على معدلت اللتحاق، 

ب��ل يجب اأي�س��اً اأن تقيم قدرة النظ��ام التعليمي 

بقاء عل��ى التلمي��ذ يف املدار���س. كما اأن  عل��ى الإ

�سعف معدلت ال�س��تبقاء ت�ساهم دائماً واأبداً يف 

ملام بالق��راءة والكتابة، حيث  انخفا�س معدلت الإ

اإن تلميذ املدار�س لي�س��ت لديهم الفر�س الكافية 

�سا�س��ية يف الق��راءة والكتابة.  لتنمية املهارات الأ

���رصات التعليمي��ة متداخلة  ن املوؤ وعل��ى ذلك، ف��اإ

بطريقة معقدة. ول يقل ع��ن ذلك اأهمية مراقبة 

البيانات املتعلق��ة بالفئات ال�س��كانية املختلفة 

قاليم الفرعية، والبلدان. قاليم، والأ داخل الأ

الشكل 2.2.2 : معدل إتمام المستوى االبتدائي )كنسبة مئوية(
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يف عام 2005، كان �س��ايف معدل اللتحاق يف بلدان 

امل���رصق 91.4 يف املائ��ة، وهو معدل اأعلى ب�س��كل 

ملحوظ من متو�سط العامل النامي رغم ت�سجيل 

منو متوا�سع ل يزيد على 4.4 نقاط مئوية منذ عام 

1990، كما هو مبني يف ال�سكل 2.2.1. وعلوة على 

ن املنطقة الفرعية التي ت�سم بلدان امل�رصق  ذلك فاإ

�سهدت اأعلى ن�سبة اإمتام يف املنطقة العربية، حيث 

و�س��ل حوايل 94 يف املائة من التلميذ املقيدين اىل 

اآخر �س��ف من املرحل��ة البتدائية، كم��ا يظهر يف 

ال�سكل 2.2.2. على اأن الحتلل والنزاعات ما زالت 

حتد م��ن التعلي��م يف كل من العراق وفل�س��طني. 

فاجلدار الفا�س��ل يف فل�سطني قد ت�سبب يف اأن 22 

�سخا�س الذين يواظبون على  يف املائة من جميع الأ

احل�سور يف املدار�س، اأو اجلامعات اأو اأي مركز اآخر من 

املراكز التعليمية قد انقطعوا عن درا�ستهم. ومنذ 

ع��ام 1990، هبط��ت معدلت اللتح��اق بالتعليم 

مبق��دار 16 نقطة مئوية يف فل�س��طني، وباأكرث من 

6 نقاط مئوية يف العراق. اأما النخفا�س يف �س��ايف 

مع��دل اللتح��اق باملرحل��ة البتدائي��ة يف هذي��ن 

البلدي��ن فريج��ع اىل النزاعات، حي��ث اإن التكلفة 

منية حل�س��ور املدار�س مرتفع��ة للغاية. وعلوة  الأ

رقام املعربة عن اللتحاق ل تعك�س  ن الأ على ذلك، فاإ

امل�س��اكل املتعلقة باحل�س��ور اىل املدار�س، حيث اإن 

الحت��لل مينع كثرياً من التلميذ من الو�س��ول اإىل 

مدار�س��هم، كما اأن الظروف القت�سادية ال�سعبة 

عمالهم.  دي اإىل اإ�رصاب املدر�سني اأو اىل تركهم لأ توؤ

ن الظروف التعليمية املتفاقمة يف  واحلال��ة هذه، فاإ

البلدي��ن املت�رصرين من النزاعات، تتناق�س ب�س��دة 

مع التقدم الكبري امل�سجل يف بلدان اأخرى من داخل 

ه��ذه املنطقة الفرعية، ومنها م�رص على �س��بيل 

املثال. ففي اأعقاب تعهد احلكومة بجعل التعليم 

م�رصوع��اً وطنياً، وبالتايل، زيادة املوارد املخ�س�س��ة 

ل��ه، ارتفعت معدلت اللتح��اق يف م�رص بنحو 10 

نق��اط مئوية منذ ع��ام 1990. ونتيجة لذلك زادت 

ملام بالقراءة والكتابة بني ال�سباب بنحو  معدلت الإ

20 نقطة مئوية بني عام 1990 وعام 2005 لت�سل 

اإىل 85 يف املائ��ة، كم��ا تق��ول بيانات اليون�س��كو. 

فم���رص، التي ت�س��م ما يزيد على ن�س��ف جمموع 

�س��كان امل�رصق، قد �س��اهمت بذلك اإ�سهاماً كبرياً 

يف التح�سن القوي الذي ميكن ملحظته يف معدل 

معرف��ة الق��راءة والكتاب��ة ب��ني ال�س��باب يف تلك 

املنطقة الفرعية، حيث زاد بنحو 23 نقطة مئوية 

خلل الفرتة نف�س��ها لي�س��ل اإىل 87.3 يف املائة يف 

عام 2005، كما يت�سح من ال�سكل 2.2.3.

اأم��ا اأداء بل��دان املغ��رب يف الهدف 2، ف��كان جديراً 

بامللحظة، حيث كانت معدلت اللتحاق باملراحل 

الدرا�سية ومعدلت اإمتامها اأعلى من مثيلتها بني 

متو�س��طات العامل النامي. فرغم اأن حوايل مليون 

ن عدد  طفل يف بلدان املغرب لي�س��وا يف املدار�س، فاإ

طفال املوجودي��ن خارج املدار�س يف تلك املنطقة  الأ

انخف�س مبا يعادل تقريباً الثلثني بني عام 1999 وعام 

2005. والواقع اأن املعدل ال�سايف لللتحاق قد ازداد 

بحوايل 14 نقطة مئوية خلل الفرتة 2005-1991 

لي�س��ل اإىل 92.2 يف املائة، كما يت�سح من ال�سكل 

2.2.1. وقد جنحت بلدان املغرب اأي�ساً يف الحتفاظ 
بالتلمي��ذ لف��رتات زمني��ة اأطول م��ن ذي قبل، مع 

متام املراحل الدرا�سية مبا  ارتفاع املعدل املتو�س��ط لإ

يزيد عن 10 نقاط مئوية لي�س��بح 90.6 يف املائة يف 

عام 2005، كما يت�سح من ال�سكل 2.2.2. وب�سبب 

ارتف��اع مع��دلت اللتح��اق باملراح��ل الدرا�س��ية 

ومع��دلت اإمتامه��ا، زاد املع��دل املتو�س��ط ملعرفة 

ال�سباب بالقراءة والكتابة يف منطقة بلدان املغرب 

بنحو 14 نقطة مئوية منذ عام 1990، لي�س��ل اإىل 

83.8 يف املائة يف عام 2005، كما يظهر يف ال�س��كل 

2.2.3. ويعزى هذا التح�سن الكبري يف معظمه اإىل 
زي��ادة تقدر بح��وايل 30 نقطة مئوي��ة يف معدلت 

لتح��اق باملرحلة الدرا�س��ية ومعدلت اإمتامها يف  الإ

�س��لح  اململك��ة املغربية. وبعد تطبيق برنامج للإ

التعليم��ي يف منت�س��ف الت�س��عينيات، قطع��ت 
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اململكة املغربية خطوات كبرية فيما يتعلق بهذه 

���رصات، رغم ارتف��اع النمو ال�س��كاين، ورغم اأن  املوؤ

عدداً ل باأ�س به من ال�س��كان يعي�س��ون يف مناطق 

طفال  �سلح قبول الأ جبلية. ولقد �سملت جهود الإ

من ذوي الحتياجات اخلا�س��ة؛ وتطوير التعليم غري 

الر�س��مي؛ وتدري��ب املهنيني، الذين ي�س��مون عدداً 

هم  كبرياً من الن�ساء؛ وتعديل املنهج املدر�سي. والأ

�سلح كانت متوجهة اأ�سا�ساً  من ذلك اأن جهود الإ

اىل �س��كان الريف على ات�ساعه، يف حماولة لتعزيز 

باء يف تلك املناطق على اإر�س��ال اأبنائهم  حواف��ز الآ

طفال اأنف�س��هم  اإىل املدار�س، ف�س��لً عن حوافز الأ

للذهاب اإىل املدار�س.

وقد زاد متو�س��ط �س��ايف معدل اللتحاق باملرحلة 

البتدائي��ة يف بل��دان جمل���س التع��اون اخلليج��ي 

بح��وايل 12.7 نقط��ة مئوي��ة عل��ى م��دى الفرتة 

1991-2005، لي�سل اإىل 93.5 يف املائة كما يت�سح 

ول  من ال�سكل 2.2.1. وجاء هذا التقدم يف املقام الأ

نتيجة ارتفاع معدلت اللتح��اق باملدار�س ارتفاعاً 

كب��رياً يف ُعمان واململكة العربية ال�س��عودية. ويف 

متام املرحلة  الوقت نف�سه ارتفع املعدل املتو�سط لإ

البتدائي��ة من 91.5 يف املائ��ة يف عام 2001، اإىل 95 

�رص امل�س��اواة بني  يف املائ��ة يف عام 2005. ويوحي موؤ

اجلن�سني يف �س��ايف متو�س��ط اللتحاق بالتعليم، 

والذي بلغت قيمته 1.02، اأن بلدان جمل�س التعاون 

اخلليج��ي هي جمموعة البل��دان العربية الوحيدة 

التي جنحت جناحاً كاملً يف الق�س��اء على الفوارق 

ب��ني اجلن�س��ني يف التعليم البتدائ��ي. وعلوة على 

ن مع��دلت معرف��ة الق��راءة والكتابة يف  ذل��ك، فاإ

بل��دان جمل���س التع��اون اخلليجي قد و�س��لت اإىل 

م��ا يقارب م��ن 96 يف املائة، وهو اأعلى م�س��توى يف 

املنطق��ة يف معرف��ة القراءة والكتاب��ة، وهو اأعلى 

بكثري من املعدل املتو�سط ملعرفة القراءة والكتابة 

بني ال�سباب يف العامل النامي ككل، كما يظهر يف 

ال�سكل 2.2.3.

الشكل 2.2.3 : معدل معرفة القراءة والكتابة بين الشباب )نسبة مئوية(

ح�سائي لليون�سكو. المصدر: املعهد الإ
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قل منواً، فل تزال هي البلدان  اأم��ا البلدان العربية الأ

التي يف اأم�س احلاجة اىل بذل جهود كبرية لتحقيق 

تعميم التعليم البتدائي. واحلق اأنه رغم ت�سجيلها 

حت�س��ناً كبريا قدره 15.8 نقطة مئوية خلل الفرتة 

ن متو�س��طها يف �س��ايف متو�سط  1991-2005، فاإ

اللتح��اق ال��ذي بلغ 54.6 يف املائ��ة يف عام 2005 ل 

يزال بعيداً عن املعدل امل�س��تهدف. ويف عام 2005، 

كان حوايل طفل من كل طفلني خارج املدر�س��ة يف 

تلك البلدان. وميكن اأ�سا�س��اً اأن يعزى التقدم العام 

يف ه��ذه املنطق��ة اىل التقدم ال��ذي اأحرزته اليمن 

وموريتاني��ا، اللت��ان ت�س��مان مع��اً 30 يف املائة من 

ال�س��كان. واحلق اأن كل البلدين �سجل حت�سناً كبرياً 

يزيد على 20 نقطة مئوية منذ فرتة الت�سعينيات، 

وحت�س��نا يزيد على 10 نقاط مئوية منذ عام 1999، 

رغم اأن املعدل املتو�س��ط لللتحاق بقي دون 80 يف 

ن اأف�س��ل البل��دان اأداءً يف  املائ��ة. وبعبارة اأخرى، فاإ

هذه املجموعة ل تزال متاأخرة عن متو�سط العامل 

النام��ي. ولقد اتخذت حكومة اليمن عدة مبادرات 

لتح�سني الو�سول اىل التعليم البتدائي. ل ت�سمل 

فقط بع���س حملت التوعية، بل ت�س��مل اأي�س��اً 

�رصاكات مع منظم��ات دولية لبناء املدار�س، وتوفري 

الكتب الدرا�س��ية، وتدريب املدر�س��ني. وعلوة على 

ذلك، فرغم اأن التباين بني اجلن�س��ني ل يزال متاأ�سلً 

يف املعايري الجتماعية للبلد، ول يزال ي�سكل واحداً 

من اأك��رب العوامل الت��ي تعوق اللتح��اق باملرحلة 

ن تزاي��د اإدراج الفتيات يف  البتدائي��ة العام��ة، ف��اإ

التعليم قد اأ�سهم فيما ي�سهده اليمن من تقدم. 

�رص امل�ساواة  ن موؤ ووفقاً لبيانات من اليون�س��كو، فاإ

ب��ني اجلن�س��ني يف التعليم البتدائي ق��د ارتفع من 

م�س��تواه املنخف�س البال��غ 0.38 يف عام 1990، اإىل 

0.73 يف ع��ام 2005. ويلح��ظ يف هذا ال�س��دد اأنه 

اإذا كان الو�س��ع يف موريتاني��ا واليم��ن قد حت�س��ن 

ن البيانات املتعلقة بجزر القمر  ب�سكل ملحوظ، فاإ

و�ساع فيهما اأ�سد �سعوبة.  وال�سودان توحي باأن الأ

اأم��ا يف جيبوتي وال�س��ومال، فل يوج��د يف املدار�س 

البتدائية ول حتى طفل واحد من بني ثلثة اأطفال. 

ق��ل منواً فتوجد معدلت  اأم��ا يف البلدان العربية الأ

اإمت��ام منخف�س��ة جداً، تعترب �س��مة اأخ��رى لهذه 

خري من  البلدان، التي مل ي�سل فيها اإىل الف�سل الأ

التعلي��م البتدائي عام 2005 �س��وى 48.3 يف املائة 

من التلمي��ذ املقيدين. ويف�رص لنا ما تقدم، املعدل 

املنخف�س ن�س��بياً م��ن معرفة ال�س��باب بالقراءة 

قل منواً. والواقع اأن  والكتابة يف البلدان العربي��ة الأ

هذا املعدل مل يتح�سن اإل بحوايل 11 نقطة مئوية 

فقط منذ عام 1990 لي�سل اإىل 70 يف املائة يف عام 

2005، وهو يقل كثرياً عن متو�س��ط العامل النامي 

ن من كل  البال��غ 85.3 يف املائ��ة. وبعبارة اأخ��رى، فاإ

قل منواً،  ثلثة �سبان يعي�سون يف البلدان العربية الأ

يوجد �ساب واحد اأمي.

التحديات والتوصيات

اإن التحدي��ات الت��ي تت�س��دى لتحقي��ق تعمي��م 

التعلي��م البتدائي، وحتقيق م�س��تويات عالية من 

معرفة القراءة والكتابة يف املنطقة العربية، حتديات 

داء يختلف  متع��ددة ومتنوعة، عل��ى اعتب��ار اأن الأ

بني البلدان العربية اختلفاً كبرياً. وميكن تق�س��يم 

هذه التحديات اىل حتدي��ات ناجتة عن »عر�س« بنية 

تعليمية اأ�سا�س��ية غري كافي��ة، وحتديات ناجتة عن 

قلة »الطلب« خ�سو�س��اً ب�س��بب نق���س احلوافز. 

يجاز بع�س اأو�س��ح التحديات  وفيم��ا يلي نتناول باإ

والعقبات.

ن اأو�س��ح التحديات يتمثل  من ناحية »العر�س«، فاإ

يف اأن ع��دد املدار�س اأو قاعات الدر�س غري كاف. وهذه 

الق�سية موجودة يف كثري من بلدان املنطقة، وهي 

ولوية.  حتت��اج اىل متوي��ل كاف واإىل اأن تكون له��ا الأ

لكن احل�سول على التمويل الكايف، بدوره، م�ساألة 

قل منواً.  �س��عبة، خ�سو�س��اً يف البلدان العربية الأ
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كم��ا اأن امل�س��كلة غالب��اً ما ت�س��ري بالت��وازي مع 

داري��ة يف املدار���س العام��ة،  �َس��عف الكف��اءات الإ

مما ي�س��كل حتدياً كبرياً اآخر اأم��ام التعليم يف كثري 

ن اللجنة  م��ن البلدان العربية. ويف هذا ال�س��دد فاإ

املعنية بحقوق الطفل نا�سدت احلكومات اأن تتخذ 

جراءات اللزمة، ومنها تخ�س��ي�س ما يكفي من  الإ

م��وارد مالية، وب�رصية، وفنية، مبا ي�س��من حت�س��ني 

دارية الداخلية للتعلي��م. ففي بع�س  الكف��اءة الإ

بلدان املنطقة، تكون املدار�س العامة مبثابة بالوعة 

ت�س��تنزف امل��وارد املخ�س�س��ة لقط��اع التعليم، 

دارة وب�سبب  ب�سبب انعدام امل�س��اءلة من جانب الإ

هايل. اإ�سكات اأ�سوات الأ

ن الفتق��ار اإىل املدر�س��ني املوؤهلني يعترب  كذل��ك فاإ

حتدياً وا�سحاً اآخر، �سواء اأمام زيادة معدلت اللتحاق 

اأو اأم��ام نوعي��ة التعليم. وجدير بالذك��ر اأن نوعية 

عداد  التعليم تتاأثر عندما يخ�س�س مدر�س واحد لأ

كبرية من الطلبة. كما اأن نق�س اأعداد املدر�سات يف 

املناطق الريفية يرُتجم اىل انخفا�س ن�سبة التحاق 

ن��اث باملدار�س، وهي حقيقة يف �س��لب انخفا�س  الإ

مع��دلت اللتح��اق يف معظ��م البل��دان العربية 

قل منواً. ويف بع�س احلالت ل تكون قلة املدر�سات  الأ

ناث. ولقد ات�س��ح  راجعة اإىل قل��ة املوؤهلت بني الإ

ذلك اأثن��اء اأحد م�رصوع��ات اليوني�س��يف باليمن، 

حيث تلقى عدد من الن�س��اء تدريب املدر�سني. لكن 

ب�س��بب اخلوف من املحاباة اأو الو�ساية ال�سيا�سية 

يف التعيني، وب�س��بب العقلية التقليدية للبلد، مل 

ت��وكل وظائف التدري�س اإل اإىل ع��دد قليل جداً من 

املدر�سني احلديثي التخرج.

وجدي��ر بامللحظة اأي�س��اً اأن الرتاب��ط الداخلي بني 

جوان��ب التنمية وا�س��ح جداً. ومن احل��الت الدالة 

على ذلك نق�س البنية التحتية ال�س��ليمة للربط 

بني القرى يف بُلدان مث��ل اململكة املغربية واليمن، 

مم��ا يجعل من ال�س��عب على الطلب��ة يف املناطق 

الريفية اأن ي�سلوا اإىل مدار�سهم. ويف هذا ال�سدد، 

تُو�سح لنا التجربة اأن حت�سني اخل�سائ�س ال�سحية 

للمياه يف املناطق الريفية من اليمن قد اأ�سهم يف 

زيادة عدد املدر�س��ات يف تل��ك املناطق، مما اأدى بدوره 

اإىل رفع معدلت اللتحاق باملدار�س.

اأم��ا جان��ب الطل��ب يف التحدي��ات الت��ي تواج��ه 

التعلي��م، فيتعلق اأ�سا�س��اً بقلة احلواف��ز. ذلك اأن 

ر�سال اأبنائهم  باء لإ التحدي يتمثل يف زيادة حوافز الآ

بناء ليذهبوا فعلً اإىل  اىل املدر�س��ة، وزيادة حوافز الأ

هم من ذلك، اأن يبقوا بها. املدر�سة، والأ

باء املنتمني اىل اأ�رص منخف�سة الدخل،  بالن�سبة للآ

يت�س��افر مفعول الفقر مع ما يرونه من انخفا�س 

مع��دلت العودة ل�س��تئناف التعليم لكي يجعل 

تكلفة فر�سة اإر�سال طفلهم اىل املدر�سة مرتفعة 

باء املنتمني اإىل اأ�رص منخف�سة  للغاية. والواقع اأن الآ

الدخ��ل غالباً ما يرون اأبناءهم و�س��يلة لزيادة دخل 

�رصة. رمبا كان الطفل يتك�س��ب اأجراً اأو قد تكون  الأ

لديه قيمة م�سافة من عمل يقوم به يف املنزل، اأو، 

ر�س.  كما هي احلالة يف املناطق الريفية، يعمل يف الأ

ولق��د تناولت بلدان عربية كثرية مو�س��وع تكلفة 

فر�س��ة اإر�س��ال الطفال اإىل املدر�س��ة، خ�سو�ساً 
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البن��ات. وجنحت اململكة املغربية واليمن يف تنفيذ 

برامج التغذية املدر�س��ية لهذا الغر�س. ومثل هذه 

طف��ال الفقراء لي���س فقط من  الربام��ج تنف��ع الأ

طفال باملدر�س��ة  خلل خلق احلوافز لكي يلتحق الأ

ويواظبوا على احل�س��ور، بل اأي�ساً من خلل حت�سني 

�س��حتهم وبالتايل حت�س��ني انتباهه��م وقدرتهم 

عل��ى التعلم. ففي خلل �س��نتني م��ن تنفيذ هذه 

الربامج يف اململكة املغربية ت�ساعف عدد الفتيات 

وىل البتدائية. ونف�س النتائج حدثت  يف ال�س��نة الأ

يف اليمن.

ن م�س��اريف  �س��افة اإىل تكلفة الفر�س��ة، فاإ وبالإ

اللتح��اق وغريها، ومنه��ا تكاليف الكت��ب، والزي 

املدر�سي والنتقال، تطرح اأي�ساً مزيداً من امل�ساكل 

�رص الفقرية. ويت�س��ح بالدليل يف كل اأنحاء  على الأ

الع��امل اأن اإلغاء امل�رصوفات املدر�س��ية، اأو تقليلها، 

يرف��ع مع��دلت اللتحاق بدرجة كب��رية. لكن ذلك 

قد ل يكون ممكناً ب�س��بب الفتقار اإىل متويل ر�سمي 

مت��اح للمدار���س العام��ة، اأو ب�س��بب قل��ة املوارد 

املالية يف املدار�س اخلا�سة. وقد ثبت اأي�ساً اأن بع�س 

خرى قد ت�ساعد على تقليل التكاليف  جراءات الأ الإ

ج��راءات توفري بع�س  وزي��ادة احلواف��ز، ومن ه��ذه الإ

التجهي��زات واملعدات املدر�س��ية، وعق��د الروابط 

�رصاف ودفع تكاليف  باء واملدر�س��ني، وتوفري الإ بني الآ

انتق��ال الكت��ب املدر�س��ية. والواقع اأن ه��ذا النوع 

من اجلهود التي بذلتها اليوني�س��يف يف اليمن قد 

اأ�س��هم يف زيادة معدلت اللتح��اق باملدار�س زيادة 

كبرية يف املناطق الريفية. 

زد عل��ى ذل��ك اأن نوعية املنهج الدرا�س��ي تُعد اأداة 

مهم��ة يف تعزيز احلواف��ز التي جت��ذب التلميذ اإىل 

البقاء يف املدار�س. وتوجد اأدلة فعلية على اأن اإدخال 

ف��كار املبتك��رة والعتماد على اأ�س��لوب  بع���س الأ

تطبيق��ي عمل��ي له��ا تاأث��ري اإيجابي عل��ى رغبة 

طفال يف التعلم. فاإ�سلح املنهج الدرا�سي على  الأ

�س��بيل املثال، م��ن بني العوامل التي اأ�س��همت يف 

طفال الذين اأمتّوا الدرا�س��ة البتدائية  زي��ادة عدد الأ

يف تون�س واململكة املغربية.

اأم��ا يف حال��ة البلدان الت��ي تعاين م��ن ال�رصاعات 

ن  كالعراق، وفل�س��طني، وال�س��ومال، وال�سودان، فاإ

منية تت�س��بب يف حتديات ك��ربى اأمام  الق�س��ايا الأ

طفال على التعليم. فاملباين املدر�سية  ح�س��ول الأ

تتهدم. وقد يتعذر على املدر�سني والطلب اأن ي�سلوا 

�سا�سية واملرافق  اىل املدار�س ب�سبب تهدم البنية الأ

وغ��ري ذلك م��ن احلواج��ز التي تعوق حري��ة احلركة، 

�رصائيلي  ومنها احلواجز التي يفر�س��ها اجلي���س الإ

يف فل�سطني، وقد ين�س��م البع�س اإىل اأحد جانبي 

النزاع، اأو يف��ر من البلد. مثل ه��ذه العقبات التي 

ح��رار تتج��اوز جانب  تعرت���س حرك��ة املواطنني الأ

ن الزي��ادة يف تكالي��ف  »العر���س« يف التحدي��ات، لأ

م��ن اأو القلق املفرط تزيد من تكلفة الفر�س��ة،  الأ

وبالت��ايل تقلل من حواف��ز املواظبة على ح�س��ور 

املدر�س��ة. اأي اأن ح��ل النزاعات واإنه��اء الحتلل يف 

املنطقة العربية �س��يكون خطوة اأ�سا�س��ية نحو 

حتقيق تعميم التعليم البتدائي.

وكما ه��و مذكور يف اإعلن القاه��رة، الذي اعتمده 

قليم��ي ع��ن التعلي��م للجمي��ع للدول  مت��ر الإ املوؤ

العربية يف عام 2000، »ل بد اأن يعترب حت�سني نوعية 

ولوية رقم 1 يف اإطار التحرك العربي  التعليم هو الأ

لتحقيق اأهداف التعليم للجميع على امل�س��تويني 

الكم��ي والنوع��ي«. كم��ا اأن نوعي��ة التعليم هي 

اأي�ساً ما تركز عليه املادة 29، الفقرة 1، من اتفاقية 

.
)24(

حقوق الطفل، التي تتناول الهدف من التعليم

العامة  والتو�سيات  العامة  للتعليقات  جتميع  املتحدة،  مم  الأ  )24(

 8 املتحدة،  مم  )الأ الن�سان  حقوق  معاهدات  هيئات  اعتمدتها  التي 

http://www.unhchr.ch/tbs/doc. :اأيار/مايو 2006(، موجود على املوقع

.nsf/0/b12db96f5cle2491c1256ffd004914d8? Opendocument
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ولوي��ة ت�س��مل كل العملي��ات واملهارات  وه��ذه الأ

التعليمي��ة، مب��ا فيه��ا حتقي��ق جمي��ع املتعلمني 

للم�س��تويات املحددة وطنياً واملقي�سة مو�سوعياً 

ملام بالقراءة والكتابة، والريا�سيات  يف التعلم يف الإ

مه��ارات  خ��رية  الأ وت�س��مل  احلياتي��ة.  وامله��ارات 

التكنولوجيا التي تف�سي اإىل تفتح الذهن، وتطور 

الفك��ر، والرغب��ة يف املعرف��ة والرغبة يف ا�س��تقاء 

ولوية،  املعرفة من جميع امل�س��ادر. ويف ظل هذه الأ

يكون الرتكيز هو حت�س��ني اأو�ساع املدر�سني، ومنها 

 ،
)25(

موهلته��م وظ��روف عملهم. فبع��د جومتيان

�رصاً  مت اعتم��اد التح�س��يل العلم��ي باعتب��اره موؤ

اأ�سا�س��ياً عن نوعية التعليم. وبني عام 1993 وعام 

1999، ا�س��رتكت ت�س��عة بلدان عربي��ة يف م�رصوع 

مراقبة التح�سيل يف التعليم الذي جتريه منظمتا 

اليوني�س��كو واليوني�س��يف. وقد اأظه��رت النتائج 

اأن الكفاءات التي اكت�س��بها الطلب يف امل�س��توى 

البتدائي، اأي ال�س��ف الرابع، كان��ت اأقل بكثري من 

امل�ستوى املقرتح يف جومتيان. ومل تظهر اأية مهارات 

مرتفعة اإل بن�س��بة 12 يف املائة، و10 يف املائة، و25 

يف املائة، يف اللغة العربية، والريا�س��يات، واملهارات 

احلياتية على الرتتيب. ففي اللغة العربية مل حتقق 

امل�س��توى املقرتح �س��وى تون�س واململكة املغربية، 

وه��و ن�س��بة 80 يف املائة كح��د اأدن��ى للكفاءات. 

ومل ينج��ح اأحد م��ن البلدان امل�س��اركة يف حتقيق 

امل�س��توى املقرتح يف التمكن من الريا�س��يات. كما 

ردن يف حتقيق امل�س��توى  مل ينجح �س��وى تون�س والأ

جناز يف املهارات احلياتية. ومما يذكر اأن اإجناز  املقرتح للإ

البنات كان يف املتو�س��ط اأف�س��ل من البنني. وكان 

جناز بني طلبة مدار�س احل�رص اأعلى منه بني طلبة  الإ

مدار���س الري��ف. وبناء عل��ى هذه النتائ��ج، يظهر 

اأن التعلي��م البتدائ��ي يف املنطقة العربية �س��يئ 

النوعية ول يقدم الحتياجات التعليمية الكافية 

�سا�سية اإىل الطلبة. ي�ساف اإىل ذلك اأن النتائج  والأ

توحي باأن هذه البلدان كانت تركز يف املا�س��ي على 

توف��ري اأماك��ن يف املدار���س اأكرث م��ن تركيزها على 

ن الرتقاء بنوعية  الرتقاء بنوعية التعليم. ولذا، فاإ

التعلي��م مبا يتف��ق واللتزامات الت��ي تن�س عليها 

اتفاقية حقوق الطفل، ي�سكل حتدياً اأ�سا�سياً اأمام 

املنطقة العربية.
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، واأن بع�س ال��دول �رصحت باأنها لن 
)26(

بع�س امل��واد

تطبق هذه املواد التي »ل تتفق مع اأحكام ال�رصيعة 

. وكانت اأبرز التحفظات هي تلك التي 
)27(

�سلمية« الإ

اأبديت يف �ساأن املادة 2، التي تن�س على اخلطوات التي 

يتعني عل��ى الدولة اأن تتخذها لتنفي��ذ التفاقية، 

ومنه��ا اإدراج مب��داأ امل�س��اواة يف �س��لب الد�س��تور 

دارية، وغريها من  و»اتخاذ اخلطوات الت�رصيعي��ة، والإ

. ويف هذا 
)28(

اخلط��وات التي تكفل ه��ذه امل�س��اواة«

ال�س��دد، ل بد من التنوي��ه اىل اأن التفاقية توؤكد اأن 

الدول التي تلتزم بالتفاقية التزاماً جزئياً فح�سب، 

يجب اأن تراعي تاأثري حتفظاتها على وحدة التفاقية 

وتكاملها، لكي حتدد ما اإذا كان هذا التحفظ اأو ذاك 

ل يتفق مع الهدف العام للتفاقية والغر�س منها.

اإن اخلطوات الهائلة التي قطعتها املراأة يف �س��بيل 

حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني يف التعليم مل تنعك�س 

زي��ادات ملحوظ��ة يف مع��دلت  بع��د يف �س��كل 

امل�ساركة القت�س��ادية وال�سيا�سية. وتت�سح هذه 

النقطة من ال�سكل 2.3.1. فالنقاط املوجودة عند 

الزواي��ا يف اأكرب املثلثات متثل التكافوؤ بني اجلن�س��ني 

بع��اد الثلث��ة التي نح��ن ب�س��ددها، األ وهي  يف الأ

�رص التكافوؤ بني اجلن�س��ني يف  التعليم من خلل موؤ

حمو اأمية ال�س��باب؛ وامل�س��اركة يف العمل مدفوع 

ج��ر يف القط��اع غ��ري الزراعي؛ والن�س��بة املئوية  الأ

. اأما املحاور 
)29(

من مقاعد املراأة يف الربمل��ان الوطني

الثلثة التي ت�س��ل و�س��ط اأكرب املثلث��ات بالزوايا، 

فتقدم لنا قيا�س��ات ملدى التكاف��وؤ الذي حتقق. اأما 

�سغر حجماً فري�سمان لنا و�سط املنطقة  املثلثان الأ

بعاد الثلثة بني  العربية فيما يتعلق بالتكافوؤ يف الأ

اجلن�سني. واأما اأ�سغر مثلث فيو�سح لنا حالة املراأة 

كرب منه ي�سري اإىل  يف عام 1990، يف حني اأن املثلث الأ

. فمن ناحية التعليم، 
)30(

اأحدث امل�ساهدات املتاحة

امل�سدر نف�سه.

امل�سدر نف�سه.

�رص امل�ساواة بني اجلن�سني ت�ساوي 1 فذلك يعني امل�ساواة التامة يف التعليم؛ واحل�سة التي تبلغ ن�سبتها 50 يف املائة  اإذا كانت قيمة موؤ

تعني امل�ساواة يف امل�ساركة القت�سادية وال�سيا�سية.

ن اأحدث البيانات املتاحة  �رص امل�ساواة بني اجلن�سني، ومعدلت امل�ساركة ال�سيا�سية، فاإ ملام ال�سباب بالقراءة والكتابة، وموؤ فيما يتعلق باإ

ن البيانات تخ�س عام 2004. هي بيانات عام 2006؛ اأما بالن�سبة للم�ساركة القت�سادية، فاإ

الشكل 2.3.1 :  التقدم المحرز نحو 
تحقيق المساواة بين الجنسين في 

المنطقة العربية

�سكوا، الحتاد الربملاين الدويل، معهد اليون�سكو  المصدر: الإ
قاعدة  املتحدة،  مم  بالأ ح�ساءات  الإ �سعبة  ح�ساءات،  للإ

على  موجود  لفية،  للأ منائية  الإ هداف  الأ �رصات  موؤ بيانات 

.http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx :املوقع

ESCWA, Developments in the Situation of Arab Women: Health, Education, Employment, Political Representation, CEDAW, 
(ESCWA, 22 February 2007) موجود على املوقع :

http://www.escwa.org.lb/divisions/ecw_editor/Download.asp?table_name =other%20&field_name= id%20&FileID=%2071.

)26(

)27(

)28(

)29(

)30(

مؤشر المساواة بين الجنسين في محو األمية

المشاركة السياسيةالعمل

المساواة بين الجنسين

أحدث القيم )2006-2004(

قيم عام 1990
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التعليم البتدائي اإمنا يرجع اأ�سا�س��اً اإىل الركود يف 

ن�س��بة التحاق البنات اإىل البنني يف العراق. اأما اإىل 

دي التطورات التي ي�س��هدها العراق  اأي ح��د �س��توؤ

جنازات  وفل�س��طني يف الوق��ت الراه��ن اإىل كب��ح الإ

جل لتحقيق امل�ساواة يف التعليم فهذا  الطويلة الأ

م��ا يزال جمه��ولً، غري اأن املراقبة ع��ن كثب للتغري 

ال��ذي يح��دث يف الفوارق ب��ني اجلن�س��ني يف جمال 

التعليم م�س��األة حيوي��ة. اأما بالن�س��بة للفتيات 

ن الو�س��ول اإىل التعلي��م البتدائ��ي  يف م���رص، ف��اإ

والتعليم الثانوي قد حت�س��ن حت�سنا كبرياً، حيث زاد 

�رص التكافوؤ بني اجلن�سني يف كل امل�ستويني بنحو  موؤ

11 نقط��ة مئوي��ة و13 نقطة مئوي��ة خلل الفرتة 

ن التقدم على  1991-2005 عل��ى الرتتيب. لذلك فاإ

امل�ستوى الثانوي كان ملحوظاً اأي�ساً يف اجلمهورية 

�رص التكافوؤ بني  العربية ال�س��ورية، حيث ارتف��ع موؤ

اجلن�س��ني من 0.73 يف ع��ام 1991، اإىل 0.94 يف عام 

2005. وفيما يتعلق بالتكافوؤ بني اجلن�س��ني يف اإملام 

ن منطقة امل�رصق  ال�س��باب بالق��راءة والكتابة، ف��اإ

العربي كمنطقة فرعية قد حققت اأكرب املكا�سب 

بني عام 1990 وعام 2006. حيث يت�سح من ال�سكل 

�رص التكافوؤ بني اجلن�س��ني فيما يتعلق  2.3.3. اأن موؤ

ملام ال�س��باب بالقراءة والكتابة قد ازداد من 0.72  باإ

يف عام 1990 اإىل 0.91 يف عام 2006.

ومن��ذ بداي��ة الت�س��عينيات اتخذت جمي��ع بلدان 

ربعة خط��وات اأ�سا�س��ية نح��و حتقيق  املغ��رب الأ

امل�س��اواة بني اجلن�س��ني يف التعليم. فزيادة و�سول 

البنات اإىل م�س��توى التعليم البتدائ��ي، والثانوي، 

ملام  والعايل قد تُرجم اإىل ارتفاع كبري يف معدلت الإ

ناث، مع ات�س��اع  بالق��راءة والكتاب��ة بني �س��غار الإ

���رص التكافوؤ بني اجلن�س��ني بنحو 16  مقاب��ل يف موؤ

نقط��ة مئوية، من 0.71 يف عام 1991 اإىل 0.87 عام 

2006. فاململكة املغربية، التي كانت يف منت�س��ف 

الثمانينيات تق��ف متاأخرة جداً م��ن حيث تعليم 

ناث، قد جنحت يف تقلي�س الفجوة بني اجلن�س��ني  الإ

�رص  على جميع امل�س��تويات، حيث بلغ��ت قيمة موؤ

التكاف��وؤ بني اجلن�س��ني يف ع��ام 2005 نح��و 0.89 

بتدائ��ي ونحو 0.85 لكل من  بالن�س��بة للتعليم الإ

امل�س��تويني الثانوي والعايل. ولكن البطء الن�سبي 

ملام بالقراءة  ���رص التكافوؤ بني اجلن�س��ني يف الإ يف موؤ

والكتابة والذي بلغ 0.75 يو�سح لنا اأن الفجوة بني 

اجلن�س��ني ل تزال كبرية. عل��ى اأن باقي بلدان املغرب 

الشكل 2.3.2 : مؤشر المساواة بين الجنسين في التعليم بالمنطقة العربية

ح�ساءات. المصدر: معهد اليون�سكو للإ

العالي

الثانوي

اإلبتدائي
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اً كاملً بني اجلن�س��ني  قد حقق��ت تقريب��اً تكاف��وؤ

يف م�س��توى التعليم البتدائي، حت��ى اأن معدلت 

ناث ق��د جتاوزت بكثري مع��دلت التحاق  التح��اق الإ

الذكور يف امل�ستويني الثانوي والعايل.

اأما منطقة بلدان جمل���س التعاون اخلليجي فهي 

املنطق��ة الفرعية الوحيدة الت��ي حققت التكافوؤ 

الكام��ل ب��ني اجلن�س��ني عل��ى م�س��توى التعليم 

البتدائ��ي. ف��كل البلدان ال�س��تة له��ذه املنطقة 

الفرعي��ة لديها معدل التحاق مت��وازن بني البنات 

والبن��ني يف م�س��توى التعليم البتدائ��ي. ورغم اأن 

خر  اللتحاق مب�ستوى التعليم الثانوي يتميز هو الآ

�رص التكافوؤ  ن قيم موؤ بالتوازن بني البنات والبنني، فاإ

بني اجلن�سني بالن�سبة للتعليم العايل تك�سف عن 

ن��اث اإىل حد بعيد. فف��ي البحرين وقطر،  تغلب الإ

على �س��بيل املثال، التحقت 223 فت��اة و337 فتاة 

يف ع��ام 2005 يف مقابل كل 100 م��ن البنني، على 

الرتتيب. على اأن هذا الو�سع ميكن تف�سريه اأ�سا�ساً 

باأن ال�س��بان يف بل��دان اخلليج اأكرث مي��لً بكثري اإىل 

ن��اث. كما  الدرا�س��ة يف اخل��ارج م��ن زميلته��م الإ

داء على  اأن البن��ات كث��رياً ما يتفوق��ن اأي�س��اً يف الأ

زملئهن من الذكور يف م�ستويات التعليم الثانوي، 

�س�س��ات  ويحظ��ني بقدر اأك��رب من القب��ول يف موؤ

التعلي��م العايل. ويف جمال اإملام ال�س��باب بالقراءة 

�رص التكافوؤ بني اجلن�سني اإىل 0.98  والكتابة، ازداد موؤ

يف عام 2006، مبا ي�سري عملياً اإىل اأن نف�س العدد من 

البنات والبنني قادرون على القراءة والكتابة.

قل منواً، فقد بداأت من قاعدة  اأما البلدان العربية الأ

حمدودة لكنه��ا حققت اأكرب قدر م��ن التقدم بني 

جمي��ع املناط��ق الفرعي��ة يف التعلي��م البتدائي، 

ومتكنت من ت�س��ييق الفجوة بني اجلن�س��ني بنحو 

27 نقط��ة مئوية خ��لل الفرتة من ع��ام 1991 اإىل 

ع��ام 2005. وعل��ى حني اأنه يف ع��ام 1991، مل تكن 

الشكل 2.3.3 : مؤشر المساواة بين الجنسين في معدل اإللمام بالقراءة والكتابة بين الشباب

لفية، موجود على املوقع:  منائية للأ هداف الإ �رصات الأ مم املتحدة، قاعدة بيانات موؤ ح�ساءات بالأ ح�ساءات، �سعبة الإ المصدر: معهد اليون�سكو للإ
.http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx

مالحظة: بيانات املناطق النامية ت�سري اإىل عام 1990 واإىل الفرتة 2004-2000.
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يف املتو�سط �س��وى 54 فتاة ملتحقة بالتعليم يف 

مقابل كل 100 من البنني، ازداد هذا العدد اإىل 81 يف 

عام 2005. وكان اليمن هو البلد العربي الذي حقق 

اأكرب املكا�س��ب على م�س��توى التعليم البتدائي، 

�رص التكافوؤ بني اجلن�سني من 0.35 اإىل  حيث ازداد موؤ

0.74 خلل الفرتة نف�سها. على اأن �سمان امل�ساواة 

يف و�س��ول البن��ات اإىل التعليم الثان��وي والتعليم 

قل منواً ل يزال ي�س��كل  العايل يف البلدان العربية الأ

حتدياً كبرياً كما يظهر من املتو�س��ط املنخف�س يف 

�رص التكافوؤ بني اجلن�س��ني التي بلغت 0.68  قيم موؤ

و0.60 والب��طء الن�س��بي يف التقدم املح��رز. وهذه 

النتائج تو�سح اإىل حد بعيد اأن احلكومات الوطنية 

ولوية  منائي��ة الدولية قد اأعط��ت الأ واملنظم��ات الإ

ن للتعليم البتدائي الع��ام. ويف موريتانيا  حت��ى الآ

واليمن، تبلغ ن�سبة البنات اإىل البنني الذين يتلقون 

تعليماً عالياً حوايل 1 اإىل 3. وفيما يتعلق بالتكافوؤ 

ملام بالق��راءة والكتابة،  بني اجلن�س��ني من حي��ث الإ

حققت هذه املنطقة الفرعية تقدماً ملحوظاً منذ 

�رص التكافوؤ بني اجلن�سني،  عام 1990. لكن قيمة موؤ

التي بلغت 0.76 يف عام 2006، ت�س��ري اإىل اأن املراأة ل 

تزال مت�رصرة ب�س��كل ملحوظ، ومن غري املرجح اأن 

يت�س��نى حتقيق امل�س��اواة بني اجلن�سني بحلول عام 

  .2015

الفرصة االقتصادية وسوق العمل

كانت م�ساركة املراأة يف اأ�سواق العمل العربية على 

م��ر التاريخ مقي��دة مبجموعة م��ن العوامل منها 

فكار املعتادة عن  انخفا�س م�ستويات التعليم، والأ

دور خمتل��ف اأفراد املجتمع والقواع��د التنظيمية 

للعمل التي تف�سي بو�سوح اىل التحيز �سد املراأة. 

داء القت�سادي ال�سيئ ن�سبياً  ي�ساف اإىل ذلك اأن الأ

يف معظ��م البل��دان العربي��ة خ��لل الثمانينيات 

الشكل 2.3.4 : حصة النساء في األعمال المدفوعة األجر في القطاع غير الزراعي )نسبة مئوية(

لفية، موجود على الموقع: منائية للأ هداف الإ �رصات الأ مم املتحدة، قاعدة بيانات موؤ ح�ساءات بالأ المصادر: �سعبة الإ
 http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx 

http://esa.un.org/unpp : موجود على الموقع ,United Nations, World Population Prospects: 2006 Revision, Online Population Database

قليمية برتجيح البيانات الوطنية مع العدد املنا�سب من ال�سكان الذين بلغوا �سن  قليمية والإ يتم احل�سول على املتو�سطات دون الإ مالحظة: 
العمل )64-15(.
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والت�س��عينيات من القرن املا�س��ي، املقرتن بارتفاع 

معدلت البطالة والعمل الناق�س، قد اأثنى اأ�سواق 

العمل ع��ن ا�س��تقبال ح�س��ة اأكرب من الن�س��اء. 

ح�س��اءات الر�سمية  ويلحظ يف هذا ال�س��ياق اأن الإ

التي تقي�س م�س��اركة امل��راأة يف اأ�س��واق العمل ل 

نها ت�ستبعد كل اأ�سكال  تعك�س بدقة واقع احلال، لأ

جر. العمل غري املدفوع الأ

كم��ا ج��اء فيما تق��دم، ظلت ن�س��بة الن�س��اء يف 

ج��ر يف القطاع غ��ري الزراعي  عم��ال مدفوعة الأ الأ

ثابت��ة يف الغال��ب يف معظ��م املناط��ق الفرعي��ة 

منذ ع��ام 1990، كما هو مبني يف ال�س��كل 2.3.4. 

اأما بالن�س��بة للمنطقة ككل، فقد بقيت ن�س��بة 

الن�س��اء عند 18.3 يف املائة يف عام 2004، وهي اأقل 

بقليل من ن�س��بة 18.5 يف املائة التي �سهدها عام 

1990. ويف مقاب��ل ذل��ك، �س��هدت بل��دان املناطق 

النامية يف املتو�سط زيادة من 28.0 يف املائة يف عام 

1990، اإىل 30.6 يف املائة يف عام 2004.

لقد �س��هدت بل��دان امل�رصق وبلدان املغ��رب زيادات 

عم��ال مدفوعة  طفيفة يف م�س��اركة امل��راأة يف الأ

جر خلل الفرتة 1990-2004، بلغت 20.3 يف املائة  الأ

و20.1 يف املائة على الرتتيب. لكن الن�س��اء يف بلدان 

قل  جمل�س التعاون اخلليجي ويف البلدان العربية الأ

جر  عم��ال املدفوعة الأ من��واً، عادة ما ي�س��غلن يف الأ

خارج القطاع الزراعي، ن�س��بة اأقل بكثري من �سائر 

الن�س��اء العربيات، حيث تبلغ هذه الن�س��بة 15.5 

. يف حني اأن 
)31(

يف املائ��ة و13.1 يف املائة على الرتتيب

جر يف بلدان جمل�س  امل�س��اركة يف العمل مدفوع الأ

التعاون اخلليجي مل ت�سهد تقريباً اأي تغري منذ عام 

قل  1990، اأما ن�س��بة الن�ساء يف البلدان العربية الأ

نها يف الواقع قد هبطت من 18.4 يف املائة يف  منواً فاإ

عام 1990، وهي ن�سبة مرتفعة ن�سبياً، اإىل 13.1 يف 

املائة يف عام 2004.

المرأة في السياسة والتمثيل العام

بذلت البلدان العربية جه��ودا كبرية لتعزيز املركز 

القانوين للم��راأة وتعزيز دورها يف ال�سيا�س��ة. فقد 

اأن�س��اأت الكويت جلنة املراأة التابعة ملجل�س الوزراء 

ون املراأة يف الداخل  التي من مهامها »متابعة �س��وؤ

قليمي��ة  مت��رات والن�س��اطات الإ وامل�س��اركة يف املوؤ

. وتبعتها يف ذلك �س��ائر 
)32(

والدولية املعنية باملراأة«

بل��دان جمل�س التع��اون اخلليج��ي، حيث اأن�س��اأت 

البحرين احتاد الن�ساء البحريني؛ واأن�ساأت قطر جلنة 

حقوق املراأة؛ واأن�س��اأت اململكة العربية ال�سعودية 

مركز ق�س��ايا امل��راأة. كما قامت عدة بل��دان اأخرى 

ردن، واململكة املغربي��ة، وقطر،  منه��ا الع��راق، والأ

���رصة وقوانني  وتون���س، بتعدي��ل قوان��ني اأح��وال الأ

ح��وال ال�سخ�س��ية التي متن��ح امل��راأة نوعاً من  الأ

، والنفقة، وح�سانة 
)33(

التو�سع يف احلقوق يف الطلق

طف��ال. ومت رفع �س��ن الزواج للرجال والن�س��اء يف  الأ

ع��دد من البل��دان اإىل 18 اأو 19 �س��نة. وعدلت كل 

من اجلزائر واململكة املغربي��ة وتون�س من قوانينها 

باء  بن��اء املولودين لآ عطاء الأ املتعلق��ة باملواطنة لإ

م.  من غري اأبناء البلد احلق يف التجن�س بجن�س��ية الأ

ردن وتون���س قانون العقوبات  كم��ا غريت كل من الأ

�س��باب تتعل��ق بال�رصف،  فيهما، لتج��رمي القتل لأ

املنطقة  هذه  �سكان  من  املائة  يف   82 نحو  يوجد  واليمن، حيث  ال�سودان  اإىل  فقط  ت�سري  منواً  العربية  البلدان  باأقل  اخلا�سة  رقام  الأ

الفرعية.

ردن على �سبيل املثال، ُمنحت املراأة حق »ال�سقاق« وحق »اخلُلع«، وهما نوعان من الطلق مل يكن من املمكن اأن تطالب بهما املراأة  يف الأ

قبل ذلك.

 CEDAW, Consideration of reports submitted by States parties under Article 18 of the Convention on the Elimination of All Forms of

Discrimination against Women (United Nations, 2003). http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/ reports.htm. : موجود على املوقع

)31(
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اأو بالتحر���س اجلن�س��ي، رغ��م اأن اللجن��ة املعنية 

بالق�س��اء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة ل 

زاء معاجلة جرائم ال�رصف يف  تزال تعرب عن قلقها اإ

. ويف �س��هر �سباط/فرباير 
)34(

ردين قانون العقوبات الأ

2006، اأ�س��بحت ُعمان هي الدولة العربية الثامنة 

ع�رصة التي تن�س��م اإىل التفاقية. ي�ساف اإىل ذلك 

اأن برملان��ات بع�س الدول العربية اأ�س��بحت تطبق 

نظام احل�س���س لتعزيز م�س��اركة املراأة، كما تن�س 

.
)35(

التفاقية

اأما يف امل�س��هد ال�سيا�سي، كما يت�سح من اجلدول 

2.3.1، فق��د ظل��ت م�س��اركة امل��راأة يف الربملان��ات 

العربي��ة يف حدود 8.7 يف املائ��ة يف عام 2007، وهي 

تعترب من اأدنى الن�س��ب يف الع��امل، وتوؤكد احلاجة 

. والواقع اأن نظام احل�س�س 
)36(

اإىل موا�س��لة العمل

اأحدث بالفعل تدفقاً ن�سائياً يف الربملانات الوطنية، 

واأدى فعلً اإىل رفع م�ستويات امل�ساركة ال�سيا�سية. 

فقد �س��هد العراق من التغريات يف هذا ال�سدد ما 

مل ي�س��هده اأي بلد عربي اآخر، حيث بلغت ن�س��بة 

متثيل املراأة يف الربملان 25.5 يف املائة يف انتخابات عام 

ردن، ارتفعت الن�س��بة من 1.3 يف املائة  2005. ويف الأ

يف ع��ام 1997، اإىل 5.5 يف املائة يف عام 2006؛ وزادت 

يف اململكة املغربي��ة من 0.6 يف املائة يف عام 1997 

اإىل 10.8 يف املائة يف عام 2006، واأ�سبح عدد الن�ساء 

يف الربملان 35 ام��راأة. ورغم اأن متثيل املراأة يف الربملان 

امل�رصي منخف�س، فقد مت تعيني عدد من القا�سيات 

ول مرة بعد حملة طويلة من جماعات  امل�رصيات لأ

املجتمع امل��دين امل�رصية. ويف الكوي��ت، بعد عقود 

من ال�رصاع، فازت املراأة الكويتية باأر�سية �سيا�سية 

كبرية يف ع��ام 2005، عندما ح�س��لت على حقوق 

�سيا�س��ية �س��املة، رغم اأنها مل تفز باأي مقعد يف 

ن وزارة  النتخابات الربملانية لعام 2006. ومع ذلك فاإ

اآذار/مار�س 2007 اجلديدة ت�س��م امراأتني جتل�سان يف 

م��ارات العربية  الربمل��ان ب�س��فتهما وزيرتني. ويف الإ

ول/دي�س��مرب  املتح��دة، كان��ت انتخاب��ات كانون الأ

2006 انتخابات رائدة حيث جنحت ت�سع من الن�ساء 

يف الو�سول اإىل الربملان، الذي ي�سم 40 مقعداً. كما 

ح�س��لت املراأة البحرينية عل��ى مقعد واحد فقط 

يف النتخاب��ات التي ج��رت يف نف�س ال�س��نة. لكن 

رغم هذه اخلطوات املتقدمة ل تزال منطقة بلدان 

جمل���س التع��اون اخلليجي هي املنطق��ة الفرعية 

التي فيها اأدنى قدر من متثيل املراأة، حيث ل ت�سغل 

يف املتو�س��ط �سوى 5.1 يف املائة من مقاعد الربملان. 

قل من��واً فقد اختلفت  واأم��ا يف البل��دان العربية الأ

خراً؛ فقد هبطت م�س��اركة املراأة يف  الجتاه��ات موؤ

الربمل��ان اليمني من 4.1 يف املائ��ة يف عام 1990، اإىل 

0.3 يف املائ��ة يف ع��ام 2007؛ بينم��ا ارتفع العدد يف 

ال�سودان من 5.3 يف املائة يف عام 1997، اإىل 14.7 يف 

املائة يف عام 2007. على اأن تاأثري العتماد على نظام 

احل�س���س، واإىل اأي مدى ي�ستطيع هذا النظام دعم 

اأي تغيري جذري يف مركز املراأة باملنطقة العربية، فل 

ردن، واململكة  يزال حمل اأخذ ورد. واإن كانت جتارب الأ

املغربية، وال�س��ودان، وتون�س، توح��ي بوجه عام باأن 

احل�س���س قد تك��ون اآلي��ة برملانية مفي��دة لزيادة 

م�ساركة املراأة يف الهيئات الت�رصيعية.

مم املتحدة ملراقبة الق�ساء على التمييز �سد املراأة حتتفل بعيدها اخلام�س والع�رصين« بيان معلومات اأ�سا�سية مم املتحدة، »جلنة الأ الأ

.http://www.un.org/News?press/2007/wom1635.doc.htm :20 متوز/يوليو 2007(، موجود على املوقع(

اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة، التو�سية العامة رقم 25، ب�ساأن املادة 4، الفقرة 1، من اتفاقية الق�ساء على 

قتة، ن�سخة �سابقة على التحرير )30 كانون الثاين/يناير 2004( موجود  جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة، عن التدابري ال�ستثنائية املوؤ

.http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw30/GenRecWP1-auv.PDF :على املوقع

البيانات املتعلقة بتمثيل املراأة يف الربملانات الوطنية ت�سري اإىل جمل�س النواب، ح�سب ت�سنيف الحتاد الربملاين الدويل.

)34(

)35(

)36(
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الجدول 2.3.1 : نسبة المقاعد التي تشغلها المرأة في البرلمانات الوطنية
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0

0

4

4.1

2

2.2

10.4
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2

6.4

0
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3.2

0.6

11.5

5.1

0

0

2.4

0

0

0

0.4

0

3.8

0.7

1.5

2.5

10.1

2007

2

25.5

5.5

4.7

12

9.9

6.2

)4.7(

10.8

22.8

)اأ(
13.3

2.5

3.1

2.4

0

0

22.5

5.1

3

10.8

17.9

7.8

14.7

0.3

9.1

8.7

15.3

لفية، موجود على املوقع: منائية للأ هداف الإ �رصات الأ مم املتحدة، قاعدة بيانات موؤ ح�ساءات بالأ المصدر: �سعبة الإ
.http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx 

قليمية حم�سوبة باحل�ساب العادي. قليمية ودون الإ مالحظة: املتو�سطات الإ
)اأ( متو�سط بلدان املغرب ل ي�سمل اجلماهريية العربية الليبية.

)ب( بيانات املناطق النامية ت�سري اإىل عام 1997 وعام 2006.

البلد

مصر

العراق

األردن

لبنان

فلسطين

الجمهورية العربية السورية

المشرق

الجزائر

الجماهيرية العربية الليبية 

المغرب

تونس

المغرب)أ(

البحرين

الكويت

ُعمان

قطر

المملكة العربية السعودية

اإلمارات العربية المتحدة

بلدان مجلس التعاون الخليجي

جزر القمر

جيبوتي

موريتانيا

الصومال

السودان

اليمن

أقل البلدان العربية  نموًا

المنطقة العربية

المناطق النامية)ب(
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التحديات

ثمة جمموع��ة مرتابطة من العوام��ل القانونية، 

وال�س��لوكية،  والجتماعي��ة،  والتعليمي��ة، 

والقت�س��ادية، حت��ول دون دخ��ول امل��راأة يف �س��وق 

العم��ل، كما تعيق م�س��اركتها يف اتخاذ القرارات 

ال�سيا�س��ية. اأما من ناحية العم��ل، فقد اأدت هذه 

العوامل اىل زي��ادة احلواجز، ونعن��ي بذلك التمييز 

جر، وعدم امل�س��اواة يف الو�سول اإىل  جر وغري الأ يف الأ

�سوق العمل، وعدم ال�سيطرة الكاملة على املوارد. 

ن العراقيل  واأما من ناحية امل�ساركة ال�سيا�سية، فاإ

لها طابع اجتماعي اأ�سا�س��اً، حي��ث غالباً ما تعرب 

املواقف العامة عن حتيز وا�سح �سد م�ساركة املراأة 

يف احلياة ال�سيا�سية.

واإذا كان التعليم يف حد ذاته يعزز رفاه املراأة ونوعية 

حياته��ا، فم��ن املمك��ن اأي�س��اً اأن يك��ون و�س��يلة 

لتح�سني الفر�س القت�سادية وال�سيا�سية للمراأة. 

لكن الو�س��ول اإىل م�س��تويات عالي��ة من التعليم 

ثر بعد تاأثرياً اإيجابياً على معدلت امل�س��اركة  مل يوؤ

املنطق��ة  يف  للم��راأة  وال�سيا�س��ية  القت�س��ادية 

العربي��ة. فل يزال الذكور م�س��يطرين على �س��وق 

العم��ل، خ�سو�س��اً يف املجالت املهني��ة املطلوبة 

املعلوم��ات  وتكنولوجي��ا  كالهند�س��ة،  ب�س��دة 

والت�س��الت. ويف كثري من البل��دان، ل تتاح للبنات 

�سوى بع�س الربامج املهنية التقنية. وهناك عامل 

اآخر ي�س��اهم يف هذا ال�سدد وهو الفكرة النمطية 

عمال التي متار�س��ها املراأة يجب اأن  املنت���رصة باأن الأ

ن معظم  دوارها الجنابية. وهكذا فاإ تكون امتدادا لأ

الن�س��اء العربيات ميلن اإىل التخ�س���س يف الرعاية 

والتعليم، اأو يف جمالت اأخرى تعترب ملئمة، كالعلوم 

ن�سانية اأو الجتماعية على �سبيل املثال. الإ

ورغ��م اأن قوانني العمل يف بع�س البلدان العربية ل 

ن قوانني العمل والنظم  متيز �رصاحة �س��د املراأة، فاإ

املوافق��ة  اإىل  تتج��ه  والت��ي  ���رصة  بالأ املتعلق��ة 

عل��ى الحتياجات اخلا�س��ة بامل��راأة، ومنها اإجازات 

موم��ة، وحتديد �س��اعات العمل، كث��رياً ما تثني  الأ

اأ�س��حاب العم��ل ع��ن ت�س��غيل الن�س��اء. وكثرياً 

ثر  ، اأن توؤ ما يخ�س��ى اأ�س��حاب العم��ل، عن خط��اأ

وليات املنزلي��ة تاأثرياً  بن��اء وامل�س��وؤ وليات الأ م�س��وؤ

�س��لبياً على قدرة املراأة عل��ى العمل وعلى نوعية 

ما تنتج��ه. ويزداد ذل��ك تعقيداً ب�س��بب الفتقار 

اإىل اخلدم��ات اللزم��ة يف مكان العمل لت�س��هيل 

اأدوار املراأة الجنابية، ومنها احل�س��انات، واملقا�سف 

�س��عار. ي�س��اف اإىل ذل��ك اأن املراأة  املنخف�س��ة الأ

تواجه يف كثري من البلدان بع�س القيود القانونية 

اأو الجتماعي��ة عل��ى حركتها، مما يع��وق قدرتها 

على ال�س��فر ومتابع��ة اأعمالها يف اخل��ارج. وكل 

ذلك ي�س��تبعد م��ن الفكر اأي حافز على ت�س��غيل 

يد الجت��اه القوي نحو توظي��ف الرجال.  امل��راأة ويوؤ

جر  وهو ي�س��جع �سكلً من اأ�س��كال التمييز يف الأ

جر، ويرفع معدلت البطالة بني الن�ساء،  ويف غري الأ

خ�سو�ساً احلا�سلت على تعليم عال.

ف��كار النمطي��ة تاأتي م��ن العتماد على  وهذه الأ

�رصة العربية  التقاليد يف حتديد اأدوار اجلن�س��ني يف الأ

واملجتمع العربي الذي ل يزال قوياً. فما زالت النظرة 

حيان مكلفني  اىل الرج��ال تعتربهم يف معظ��م الأ

دوار  ول وبالقي��ام بالأ بك�س��ب العي�س يف املق��ام الأ

�رصة، يف حني اأن املراأة خمت�سة اأ�سا�ساً  املنتجة يف الأ

ن الفكرة ال�س��ائدة هي اأن  جناب��ي. ولذا فاإ بالدور الإ
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عمل املراأة وا�سرتاكها يف احلياة العامة وخارج البيت 

تعترب ن�س��اطاً ثانوياً لي�س��ت له اأي��ة نتائج كبرية. 

ولة عن  وهذه املواقف ميكن اأي�س��اً اأن تكون م�س��وؤ

ذا اقرتن  انخفا�س امل�ساركة ال�سيا�س��ية للمراأة. فاإ

ذلك بالتاأثري القوي للع�سائرية اأو القبَلية التي متيز 

فراد،  ثر على احلياة العامة واخلا�سة للأ املنطقة وتوؤ

والتمييز الوا�س��ح يف القوانني واملمار�س��ات، تكون 

املراأة يف و�س��ع مت�رصر فع��لً. والنتيجة هي النظر 

حيان على اأنها م�س��تفيدة  اإىل املراأة يف كثري من الأ

م��ن عملي��ة التنمية، ولي���س باعتبارها م�س��اركاً 

فعالً له نف�س احلقوق وامل�ستحقات.

ن احلقوق القت�س��ادية للمراأة،  وعلوة على ذلك، فاإ

�سول، كثرياً  وو�س��ولها ملوارد النتاج، والقرو�س والأ

�س�سية والتقاليد. واإىل جانب  ما اأعاقتها القيود املوؤ

جور، تواجه املراأة م�س��كلة عدم التحكم  فوارق الأ

ر�س، وكذلك عدم الو�س��ول  يف امل��وارد املالي��ة، والأ

اإىل اأ�س��واق الئتمان الر�س��مية. وق��د وجدت اإحدى 

الدرا�س��ات احلديثة اأن الن�س��اء ميلكن اأقل من 4 يف 

املائة من جمموع امل�رصوعات ال�سغرية واملتو�سطة 

ردن، رغم اأن اأغلب امل�رصوعات املتناهية ال�سغر  يف الأ

. لكن 
)37(

يف القط��اع غ��ري الر�س��مي متلكها ن�س��اء

م��وال والتدريب وفر�س بناء القدرات  الفتقار اإىل الأ

ن�سطة االجتماعية والرتفيهية.  منة لالأ ردن لي�س لديهم �سوى قليل من املتنف�سات االآ املراهقون وال�سباب يف االأ

وبالذات الفتيات، يتمتعن بقدر حمدود من احلركة وقليل من الفر�س لزيادة تنمية مهاراتهن القيادية وتعزيز 

قامة  ردن م�رشوعاً الإ مهاراتهن يف التفكري النقدي. ويف عام 2006، اأطلق مكتب اليوني�سيف القطري يف االأ

ردين،  االأ لل�سباب  على  االأ املجل�س  باال�سرتاك مع  وذلك  للمراهقني،  ال�سديقة  ال�سبابية  باملراكز  ي�سمى  ما 

وهو اأحد مقدمي اخلدمات الرئي�سيني لقطاع املراهقني وال�سباب يف البلد. ويركز امل�رشوع على توفري مناخ 

االجتماعية  ن�سطة  االأ ملمار�سة  الفراغ  اأوقات  يف  يذهنب  اأن  ميكن  حيث  املراهقات،  للفتيات  ومفيد  اآمن 

ن�سطة بع�س  مع قريناتهن، والتعبري عن اأنف�سهن، والتعلم وتنمية املهارات، وممار�سة الريا�سة. وت�سم االأ

املهارات احلياتية مثل اتخاذ القرارات، والتعامل مع �سغوط قريناتهن، والقيادة والتوا�سل لكي يتمكن من 

ن�سطة  ثر على حياتهن، والتعبري عن اآرائهن، وممار�سة اأ�سلوب حياة �سحي. اأما االأ امل�ساركة يف القرارات التي توؤ

�سا�سية  الرتفيهية فت�سمل الريا�سة والتمثيل، وهي اأن�سطة تُ�ستخدم كاأدوات لتعزيز الر�سائل ال�سحية االأ

فيما بني اأقرانهن. اإن بناء قدرات القائمني بالعمل ال�سبابي فيما يتعلق بو�سع برامج مع املراهقني تكون 

باء باأهمية م�ساركة الفتيات املراهقات، تعترب من  واعية مبطالب اجلن�سني، وت�ساركية، ومدعومة بزيادة وعي االآ

�ساليب  �سا�سية لتعزيز م�ساركتهن وح�سورهن اإىل املراكز. وقد اأدى اجلمع بني هذه االأ �سرتاتيجيات االأ قبيل االإ

وعزز  املهم�سات،  املراهقات  اأمام  الفر�س  من  واأوجد مزيداً  املقدمة،  ن�سطة  االأ نوعية  اإىل حت�سن  املختلفة 

�سورتهن يف جمتمعاتهن املحلية، كما ح�ّسن ثقتهن باأنف�سهن، وح�سن مهاراتهن يف التفاعل االجتماعي. 

على لل�سباب. ن تكرار هذا امل�رشوع يف جميع املراكز ال�سبابية التابعة للمجل�س االأ ويجري االآ

اإلطار 2.3.1 : المراكز الشبابية الصديقة للمراهقين في األردن

“USAID/SABEQ to provide technical support, capacity building for women’s organisation”, The Jordan Times (30 August 2007), 
http://www.jordantimes.com/index.php?news=1821: موجود على املوقع

)37(

51الفصل الثاني: التقدم المحرز نحو تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية في المنطقة العربية



ميكن اأن مينعهن من النمو اإىل م�س��توى امل�رصوعات 

ال�سغرية واملتو�سطة.

بوية يف  ن البني��ة الجتماعي��ة الأ وبوج��ه عام، ف��اإ

طار القانوين التميي��زي، تلعب اأدواراً  املنطق��ة، والإ

كبرية يف احلد من حتكم املراأة يف املوارد القت�سادية 

وم��ن الو�س��ول اإليها. ولع��ل قوانني امل��رياث التي 

مثلة؛ ومن  تقيد ن�س��يب املراأة يف امللكية اأح��د الأ

Rania Jazairi, “Gender Equality: A Vehicle for the Achievement of all MDGs”, 
لفية 2007، عّمان 26-27 �سباط/فرباير 2007 منائية للأ هداف الإ املقدم خلل اإجتماع فريق خرباء الأ

Rana Husseini, “UNIFEM launches ‘Progress of Arab Women 2004’ report”, The Jordan Times (19 July 2004), 
http://www.jordanembassyus.org/07192004004.htm. : موجود على املوقع
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خرى يف بع���س البل��دان ت�رصيع يحظر  مثل��ة الأ الأ

. ومن ثم، 
)38(

برام عقود باأ�س��مائهن على الن�س��اء اإ

ن املراأة العربية اأقرب من الرجل اإىل ال�س��رتاك يف  فاإ

القطاعات غري الر�سمية، مثل بيع بع�س املنتجات 

�س��واق املحلية املفتوحة، اأو العمل يف مزرعة  يف الأ

جر. اأو  عائلي��ة تنطوي على عم��ل غري مدف��وع الأ

على العمل مبوجب عقود ل تقدم �س��وى قليل من 

.
)39(

الفوائد
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يف ع��ام 1990، اإىل 114.3 يف كل 1000 ولدة حي��ة 

يف عام 2005، وهو انخفا�س ب�س��يط بن�سبة 19 يف 

ن طف��لً واحداً من كل 10  املائ��ة. وبعبارة اأخرى، فاإ

قل منواً، ميوت  اأطفال يعي�سون يف البلدان العربية الأ

قب��ل اأن يكمل عامه اخلام���س. ومن املده�س اأنه يف 

ال�س��ومال وموريتانيا، حيث توجد اأعلى املعدلت، 

مل يحدث اأي حت�سن تقريبا منذ عام 1990. اأما جزر 

القم��ر، فهي يف الوق��ت الراهن البل��د الوحيد بني 

قل منواً الذي يعترب ما�س��ياً على  البلدان العربية الأ

مر  الطريق ال�س��حيح لتحقيق الغاي��ة 5. وهذا الأ

يتناق�س ب�سدة مع جتربة بلدان املغرب، حيث ت�سري 

ربعة جميعاً على الطريق ال�سحيح،  هذه البلدان الأ

وحيث انخف�ست املعدلت يف املتو�سط بن�سبة 51 

يف املائة خ��لل الفرتة املعني��ة. وكان التقدم اأ�رصع 

م��ن ذل��ك يف بل��دان امل���رصق، التي انخف���س فيها 

طفال دون اخلام�س��ة بن�سبة 58 يف  معدل وفيات الأ

املائ��ة بني عام 1990 وعام 2005، لي�س��ل اإىل 31.9 

يف كل 000 1 ولدة حي��ة. اأما م�رص، فقد �س��جلت 

اأكرب قدر من التح�سن من بني كل البلدان العربية، 

حي��ث انخف�س فيها املعدل من 104 يف كل 000 1 

ولدة حي��ة يف عام 1990، اإىل 33 يف عام 2005. واأما 

يف الع��راق، فتذهب التقديرات اإىل اأن املعدل قد بلغ 

. ويف 
)41(

41 يف كل 000 1 ولدة حي��ة يف ع��ام 2006

حني اأن هذا املعدل مرتفع عن غريه يف بلدان امل�رصق، 

نه منخف�س كثرياً عن التقديرات ال�سابقة، التي  فاإ

كان��ت توح��ي مبعدلت تزيد ع��ن 100. واأم��ا بلدان 

جمل�س التعاون اخلليجي فلديها اأقل املتو�س��طات 

بني م�س��تويات املنطقة. فقد اأح��رزت هذه البلدان 

تقدم��اً كب��رياً منذ ع��ام 1990، وخف�س��ت املعدل 

بن�س��بة 42 يف املائة، لي�س��بح 22.4 من كل 000 1 

ولدة حية يف عام 2005. وكانت ُعمان ناجحة بوجه 

طفال دون اخلام�س��ة؛  خا���س يف مكافحة وفيات الأ

الشكل 2.4.1 : معدل وفيات األطفال دون الخامسة )في كل 1000 والدة حية(

منائية  هداف الإ �رصات الأ مم املتحدة، قاعدة بيانات موؤ ح�ساءات بالأ و�سط و�سمال اأفريقيا؛ �سعبة الإ قليمي لل�رصق الأ المصادر: اليوني�سيف - املكتب الإ
.http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx :لفية، موجود على املوقع للأ

 ت�سري البيانات املتعلقة باملناطق النامية اإىل عام 1990 وعام 2004.
)*(

UNICEF, Monitoring the Situation of Children and Women: Findings from the Iraq Multiple Indicator Cluster Survey 2006, (March 2007),

 http://www.childinfo.org/mics/mics3/docs/countryreports/MICS3_Iraq_Preliminary Report_2006_eng.pdf. : موجود على املوقع
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فانخف���س فيها املعدل بن�س��بة 63 يف املائة خلل 

الفرتة املعنية. كما اأن اململكة العربية ال�سعودية 

قد حققت اأي�ساً تقدماً ملحوظاً، وهي ت�سري على 

الطريق ال�س��حيح لتحقيق الغاية املرجوة بحلول 

ن املعدل الذي يبلغ 26 يف  ع��ام 2015. ومع ذلك، ف��اإ

كل 000 1 ولدة حية يف عام 2005، يعد مرتفعاً عن 

باقي هذه املنطقة الفرعية.

اإن 75 يف املائة تقريب��اً من الوفيات التي حتدث قبل 

�سن اخلام�سة يف املنطقة العربية، حتدث يف ال�سنة 

وىل م��ن العم��ر. وكان املعدل املتو�س��ط لوفيات  الأ

الر�س��ع يف عام 2005، ه��و 41.2، اأي اأن��ه انخف�س 

م��ن 61.6 يف كل 000 1 ولدة حي��ة يف ع��ام 1990. 

وكان التقدم الذي حدث منذ عام 1990 انعكا�س��اً 

طفال دون اخلام�سة. ففي البلدان  تقريباً لوفيات الأ

قل منواً ميوت نحو طفل واحد من بني 12  العربية الأ

ول. طفلً قبل اأن ينهي عامه الأ

�رصاً  الن�س��بة للر�س��ع، يعترب معدل التح�سني موؤ

مهما ي�س��ري اإىل احل�س��ول على الرعاي��ة الطبية، 

كما ي�س��ري اإىل درجة املعرفة املحيط��ة بالحتياج 

اإىل التطعيم. والتح�س��ني �س��د احل�سبة غالباً ما 

خري يف �سل�س��لة من التطعيمات، ولذلك  يكون الأ

فقد ي�س��ري اإىل اأن الر�س��يع يح�س��ل على الرعاية 

ال�س��حية واأنه ق��د تلق��ى الربنام��ج التطعيمي 

باأكمل��ه. ومم��ا يذكر يف ه��ذا ال�س��دد اأن التغطية 

طفال يف عمر �سنة واحدة  الروتينية بالتطعيم للأ

يف املنطقة العربية ق��د ارتفعت اإىل 81.2 يف املائة 

يف ع��ام 2004، وه��و رقم يزيد كثرياً عن ن�س��بة 73 

يف املائة املوجودة يف املناطق النامية، كما يت�س��ح 

م��ن ال�س��كل 2.4.2. وبا�س��تثناء الع��راق واجلزائر، 

ا�س��تطاعت دول امل���رصق، واملغ��رب، ودول جمل���س 

التع��اون اخلليجي، اأن حتقق تقريب��اً تغطية كاملة 

طف��ال. ولك��ن يف مقاب��ل ذلك، مل  بالتطعي��م للأ

ي�سل التطعيم �سد احل�س��بة يف البلدان العربية 

طفال يف عام 2004.  قل منواً اإل اإىل 6 من 10 من الأ الأ

الشكل 2.4.2 : نسبة األطفال في عمر سنة المحصنين ضد الحصبة )نسبة مئوية(

هداف  �رصات الأ مم املتحدة، قاعدة بيانات موؤ ح�ساءات بالأ و�سط و�سمال اأفريقيا؛ �سعبة الإ قليمي لل�رصق الأ المصادر: اليوني�سيف - املكتب الإ
.http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx :لفية، موجود على املوقع منائية للأ الإ
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ويف ال�س��ومال، ظلت التغطية بالتطعيم اأقل من 

50 يف املائة؛ بينما انخف�ست م�ستويات التح�سني 

انخفا�س��اً كبرياً بني ع��ام 1990 وعام 2004 يف كل 

من ج��زر القمر وجيبوتي. اأما البل��دان التي ل تزال 

فيها التغطية بالتطعيم ت�سري بخطوات بطيئة، 

ن كث��رياً من الوفيات الناجتة عن احل�س��بة ميكن  فاإ

ذا مت ا�ستخدام خدمات التح�سني املوجودة  منعها اإ

طفال  مبزيد من الكفاءة. اإن زيادة الن�سبة املئوية للأ

املطعمني م�س��األة حيوية ملن��ع املر�س يف املجتمع 

طفال الذي��ن ل يزالون بدون  لء الأ ككل. حت��ى ه��وؤ

تطعيم ي�س��تفيدون من »مناع��ة املجتمع«، حيث 

اإن التح�سني يقلل من معدل نقل املر�س.

ا�س��تخدام اخلدمات ال�سحية وممار�س��ات الرعاية، 

طف��ال، وت�س��مل الر�س��اعة  األ وه��ي اطع��ام الأ

والتغذية التكميلية، وكذلك حت�س��ني املمار�س��ات 

مه��ات. ومطلوب كذلك دعم  ال�س��حية ورعاية الأ

خا�س لتح�س��ني التغطية بالتطعيم وا�س��تخدام 

�رص التي تعي�س  منة وال�رصف ال�سحي من الأ املياه الآ

قل من��واً اأو يف بل��دان تعاين  يف البل��دان العربي��ة الأ

من النزاعات. فاملليني م��ن العراقيني يفتقرون اإىل 

مياه ال�رصب وي�ستخدمون �سبكات �سيئة لل�رصف 

ال�س��حي، وبالتايل يعانون من زيادة فر�س التعر�س 

ن حت�س��ني  مرا���س التي تنقله��ا املياه. كذلك فاإ للأ

الو�س��ول اإىل التعلي��م �س��واء للبن��ات اأو للبنني، 

فق��ر املجموعات  وحت�س��ني الظ��روف املعي�س��ية لأ

ال�س��كانية، �س��وف ي�سهم بل �س��ك يف تخفي�س 

معدلت الوفاة. اأما البلدان التي تتمتع باأداء مرتفع، 

ومنها تون�س ولبنان، ف�سوف حتتاج اإىل الرتكيز على 

احلد من وفيات املواليد اجلدد كو�سيلة لزيادة تقلي�س 

وفيات الر�س��ع بوج��ه عام. والواقع اأن��ه ما مل يتم 

التطرق لق�س��ية وفيات املواليد اجلدد فلن تتمكن 

رجح من حتقيق الهدف 4، ولي�س  بلدان كثرية على الأ

فق��ط يف البلدان التي لديها معدلت منخف�س��ة 

طفال دون اخلام�سة. من وفيات الأ

الشباب ووفيات األطفال

الراأي الذي يقول باأن م�س��اكل ال�س��حة والتغذية 

يد وجود روابط  جيال يوؤ هي م�ساكل م�سرتكة بني الأ

طفال وبني ال�سباب. على �سبيل  قوية بني وفيات الأ

ن �س��وء ال�س��حة والتغذية يف فرتة احلمل  املثال، فاإ

دي اإىل �س��وء احلمل  عند املراهقات من املمكن اأن يوؤ

واإىل ولدة اأطفال ناق�سي الوزن. وهناك اأدلة كافية 

عل��ى اأن احلمل املبكر وعدم املباع��دة بني الولدات، 

وهي ظاهرة وا�س��عة النت�س��ار يف كث��ري من بلدان 

املنطقة، ي�سهمان يف ولدة اأطفال �سيئي ال�سحة 

و�سيئي التغذية، مما يزيد من خطر الوفاة املبكرة.

خرى يف هذا ال�س��دد، م�س��كلة  ومن امل�س��اكل الأ

نيميا( الناجمة عن نق�س احلديد عند  فقر الدم )الأ

م  املراهق��ات، فهي تزيد من املخاطر ال�س��حية للأ

والطفل على ال�س��واء. اإن معظم �سباب املنطقة 

ناث غ��ري مهيئ��ني بطريقة جيدة  م��ن الذك��ور والإ

للتحديات املقرتنة باحلمل، واحلمل املبكر، و�س��حة 

طف��ال. فهم يفتق��رون اإىل معرفة املمار�س��ات  الأ

ال�س��حية ال�س��ليمة، كما اأن اخلدمات ال�س��حية 

م والطفل  املتاح��ة يف كثري من املناطق للعناية بالأ

بوين ال�س��ابني. ويف اأجزاء  ل تلب��ي كل احتياجات الأ

كثرية م��ن املنطقة العربية تواج��ه الفتيات نوعاً 

م��ن التميي��ز م��ن حي��ث الو�س��ول اإىل املعلومات 

واإىل اخلدم��ات الجتماعية، مما يزيد من �س��عفهن 

زاء  زاء املخاط��ر ال�س��حية واإ و�س��عف اأطفاله��ن اإ

املخاط��ر املرتبط��ة بالوف��اة. ي�س��اف اإىل ذل��ك اأن 

امل�س��اكل ال�س��حية التي تظهر بني ال�س��باب يف 

بع�س اأجزاء املنطق��ة، ومنها فريو�س نق�س املناعة 

ي��دز، وتَعاط��ي املُ�س��كرات واملخدرات،  الب�رصية/الإ

تزيد من املخاطر ال�سحية ومن معدلت الوفاة بني 

طفال ال�سغار. الر�سع والأ
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دور الشباب

م��ن املمك��ن اأن يكون ال�س��باب �رصكاء نا�س��طني 

طفال، وذلك  يف تعزي��ز التقدم يف جمال �س��حة الأ

نف��اق العام على  باملن��اداة بزي��ادة حجم وكفاءة الإ

�رص  الربام��ج واخلدم��ات ال�س��حية، خ�سو�س��اً للأ

واملجتمعات الفقرية. ومن املجالت التي لها اأولوية 

تو�س��يع نطاق التغطية بالتطعيم، والرتكيز على 

مرا�س، وتوف��ري العلج يف املراح��ل املبكرة  من��ع الأ

طفال، و�س��مان احل�س��ول باأ�س��عار  مه��ات والأ للأ

معقولة على اخلدمات ال�سحية للمراهقني �سواء 

منهم املتزوجون وغري املتزوجني. اإن قدرة ال�س��باب 

م��ن وعلى تربي��ة اأطفال  على تخطي��ط احلمل الآ

اأ�س��حاء تعتمد على عدة عوامل منها امل�س��توى 

ح��وال الغذائية، ومعرفة ق�س��ايا  التعليم��ي، والأ

�سحية بعينها، مثلما تعتمد على توافر اخلدمات 

ال�سحية. لكن اخلدمات ال�سحية الكافية ل تتوافر 

يف كثري من البلدان العربية، خ�سو�س��اً يف البلدان 

قل منواً، التي ل تزال فيها معدلت الوفاة  العربية الأ

طفال مرتفعة جداً. بني الأ

توجد بع�س املجالت املحددة التي ي�ستطيع فيها 

طفال.  ال�س��باب اأن ي�سهموا يف حت�سني �س��حة الأ

عل��ى �س��بيل املث��ال، ي�س��تطيع الك�س��افة م��ن 

دوا دورا مهما يف التوا�سل ويف حملت  اجلن�سني اأن يوؤ

التعبئ��ة الجتماعية، مبا فيه��ا حملت التطعيم 

يدز.  والوقاية من فريو���س نق�س املناعة الب�رصية/الإ

دي دوراً ن�سيطاً  كذلك ميكن لنوادي ال�س��باب اأن توؤ

طفال وامل�س��اركة يف تو�س��يل  يف الرتويج حلقوق الأ

التغريات ال�س��لوكية ويف تعزيز امله��ارات احلياتية، 

ومنها املهارات املت�س��لة بال�س��حة، واملمار�س��ات 

الغذائية وال�سحية. كذلك فاإن جمموعات الدعم 

نداد تظهر كم�سدر كبري من م�سادر  قران والأ بني الأ

جنابي��ة   تعزي��ز ال�س��لوك ال�س��ليم يف ال�س��حة الإ

وما يت�سل به من مهارات حياتية.

التحديات والتوصيات 

بوجه ع��ام، زادت اجله��ود املبذولة لتح�س��ني نواجت 

ال�س��حة زيادة كبرية يف املنطقة العربية. لكن يف 

طفال دون  حني اأن مع��دلت الوفاة بني الر�ّس��ع والأ

ن  اخلام�س��ة قد انخف�ست انخفا�س��اً ملحوظاً، فاإ

ذل��ك ل يعني بال���رصورة اأن اجله��ود التي بذلت قد 

ركزت على الفئات املهم�س��ة. فل نعرف اإل القليل 

ن�س��بياً عن م��دى التباي��ن داخل البل��د الواحد يف 

طفال اأو عن دور خمتلف ال�سمات الفردية  وفيات الأ

و�ساع الجتماعية القت�سادية  �رصية، مبا فيها الأ والأ

ن الهدف 4،  اأو النتم��اءات العرقية. وعلى ذل��ك، فاإ

الذي يت�س��من تقلي�س مثل ه��ذه التباينات داخل 

البل��دان بدل من الكتفاء بالنظر اإىل املتو�س��طات 

الوطني��ة، يك��ون �س��عب املن��ال، كما يك��ون من 

ال�سعب اأن نراقب التقدم املحرز نحو حتقيقه.

وتوج��د تباين��ات كب��رية يف الو�س��ول اإىل اخلدمات 

الجتماعية، ل �سيما ال�سحة، والتغذية، والتعليم، 

وامل��اء، وال�رصف ال�س��حي، فيما ب��ني البلدان التي 

طفال. ومن  تواجهها اأكرب التحديات يف �س��حة الأ

همية مبكان اأن تعال��ج التباينات املوجودة داخل  الأ

البل��دان وبني الفئ��ات املختلفة �س��مانا لتطبيق 

مبداأ عدم التمييز. ول �س��ك اأن انخفا�س م�س��توى 

ال�س��تثمار يف القطاع��ات الجتماعية يف معظم 

البل��دان يلقي ال�س��وء عل��ى حاج��ات احلكومات 

وجمتم��ع املانح��ني اإىل تركي��ز املوارد باط��راد على 

كرث تخلفا، األ وهي و�س��ع �سيا�س��ات  املج��الت الأ

طفال. اإن و�سع خطط وطنية  وطنية عن �سحة الأ

�سا�سيون  من هذا القبيل، ي�سهم فيها ال�رصكاء الأ

يف اأي بل��د، ل بد اأن تعتمد عل��ى نهج خمتلف عن 

ال�سيا�سات ال�س��ائدة يف الوقت الراهن والتي متيل 

اإىل امل�ساريع، واأن تعتمد كذلك على حتديد اأولويات 

وتوجهات وا�سحة، وعلى تخ�سي�س املوارد، وحتقيق 

الن�س��جام بني اإج��راءات ال�رصكاء. ع��لوة على اأن 
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حتقيق ال�سلم يف البلدان املت�رصرة بالنزاعات �سوف 

يكون خطوة اأ�سا�سية يف احلد من التباين.

ويبدو اأن طبيعة امل�س��كلت ال�سحية للمراهقني 

قل  وال�س��باب تختل��ف ب��ني البل��دان العربي��ة الأ

من��واً وبني �س��ائر البل��دان العربية. والواق��ع اأنه يف 

قل من��واً واملناط��ق الفقرية يف  البل��دان العربي��ة الأ

بع�س البلدان املتو�سطة الدخل واملرتفعة الدخل، 

جنابية اإ�سهاماً كبرياً  ت�سهم م�ساكل ال�س��حة الإ

طفال  طفال وارتفاع وفيات الأ يف �س��وء �س��حة الأ

مه��ات. وبخلف ال�س��تثمار املبا�رص يف خدمات  والأ

ن التدخلت يف جمايل  جنابية والرعاية، فاإ ال�سحة الإ

التعليم والت�س��ال حتتاج اإىل تناول ق�س��ايا الزواج 

طفال،  املبكر، واحلمل املبكر، و�س��وء املباعدة بني الأ

خ�سو�س��اً من خلل م�س��اركة البنات ومتكينهن، 

ومعاجلة الفوارق املوجودة حالياً.

م  تعترب التغذية عاملً حا�س��ماً �س��واء ل�سحة الأ

طفال. ورغ��م اأن قلة التغذية ترتبط  اأو ل�س��حة الأ

ن  طف��ال يف املنطقة، فاإ ارتباط��اً مبا�رصاً بوفيات الأ

عواقب �سوء التغذية ميكن اأي�ساً اأن تكون مرتبطة 

جيال. اإن التدخل يف جم��ال التغذية يحتاج  ب��ني الأ

م والطفل على حد �س��واء. ول  اإىل الرتكي��ز على الأ

بد اأن ي�سمل احلاجة اإىل التطرق للق�سور التغذوي 

على امل�س��توى ال�س��غري مثل فيتامني اأ، واحلديد، 

دي اىل  والي��ود، حي��ث اإن نق���س ه��ذه العنا�رص ي��وؤ

ارتفاع معدلت الوفاة وارتف��اع معدلت املر�س. ول 

بد اأن تعمل الربامج على حت�سني اكت�ساب الوزن يف 

حالة احلمل والتغذية املبكرة، خ�سو�ساً عن طريق 

ال�ستمرار يف ر�س��اعة الثدي والتغذية التكميلية 

ماك��ن التي يكون  اأثن��اء الطفولة املبك��رة. ويف الأ

�رصة �س��اغلً من ال�س��واغل  فيه��ا تاأمني غ��ذاء الأ

الكب��رية، كم��ا يف اأعق��اب الك��وارث الطبيعية، اأو 

حوال املعي�سية �سيئة،  النزاعات، اأو عندما تكون الأ

�سافية ت�ستهدف  ل بد من توفري برامج للتغذية الإ

�رص املحتاجة. الأ

وبع�س التحديات الرئي�سية التي يواجهها ال�سباب 

ناث، تنبع من  يف املنطقة العربية، ل �سيما �سغار الإ

�رصة  اآراء متوارث��ة عميقة اجلذور ع��ن اأدوارهن يف الأ

واملجتمع، والتمييز يف الت�رصيعات. ويف اأجزاء كثرية 

ناث خطر  م��ن املنطقة العربي��ة، تواجه �س��غار الإ

دي يف كثري من  ال��زواج املبك��ر واحلمل املبكر، مما ي��وؤ

حي��ان اإىل تعطيل التعليم. ي�س��اف اإىل ذلك اأن  الأ

�س��عف القدرة عل��ى اتخاذ القرار و�س��عف املركز 

حوال ال�سعبة  الجتماعي بوجه عام، ي�ساهم يف الأ

�سكال املختلفة من انتهاك  التي تعانيها املراأة. فالأ

حقوق املراأة لها تاأثري مبا�رص على رفاههن، وكذلك 

على �سحة اأبنائهن.

اأما امل�ساركة الن�سطة من جانب ال�سباب يف اتخاذ 

ثر يف  القرار، وكذلك يف ال�سيا�سات والربامج التي توؤ

طفال والن�ساء جميعاً، فيزداد  �سحتهم و�سحة الأ

العرتاف بها كعامل حا�س��م يف حتقيق وا�ستدامة 

طفال. ويف  جل يف �س��حة الأ املكا�س��ب الطويلة الأ

حني اأن مراكز ال�سباب، وبلديات ال�سباب، واخلدمات 

قران  ال�س��ديقة لل�س��باب، وتبادل امل�س��ورة بني الأ

حيان،  ن��داد متاح��ة يف املنطقة يف كثري م��ن الأ والأ

ن اإخ�س��اع هذه للميزان يحتاج اإىل قبول اأو�س��ع  فاإ

نطاقاً، واإىل تقدير، وتوفري املوارد، �سواء منها املالية 

�س�س��ية مبا يتفق واللتزامات الدولية مبوجب  اأو املوؤ

اتفاقي��ة الق�س��اء على جمي��ع اأ�س��كال التمييز 

�س��د املراأة، واتفاقية حق��وق الطفل، وغري ذلك من 

املعاهدات ذات ال�سلة.
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مه��ات يف املنطقة  لقد انخف���س معدل وفيات الأ

العربي��ة اإىل نح��و 272 يف كل 100 األف ولدة حية 

يف عام 2000، وهو انخفا�س يبلغ تقريباً 34 يف املائة 

عن م�س��تواه يف ع��ام 1990 الذي بل��غ 411 يف كل 

100 األف ولدة حية. وبذلك تكون املنطقة العربية 

�سائرة على الطريق ال�سحيح نحو تخفي�س معدل 

مهات بن�س��بة ثلثة اأرباع م�س��تواها يف  وفي��ات الأ

عام 1990 بحلول 2015، كما هو مبني يف ال�س��كل 

مهات يرتبط  2.5.1. وه��ذا التناق���س يف وفي��ات الأ

�رصاف  بالزيادة الكبرية يف ن�سبة الولدات التي جتري باإ

موظفي �س��حة من ذوي الخت�س��ا�س. والواقع اأن 

�رصاف موظفي �سحة مدربني  الولدات التي جتري باإ

ق��د ارتفعت باأكرث م��ن 16 نقطة مئوي��ة بني عام 

1990 وعام 2000.

مهات  وتوجد اختلفات كبرية بني م�ستوى وفيات الأ

فيما بني بلدان املنطقة، وهي ترتاوح بني م�ستويات 

تقل ع��ن 10 يف كل 100 األ��ف ولدة حية يف بع�س 

بلدان جمل���س التعاون اخلليج��ي، اإىل حوايل 1600 

يف كل 100 األ��ف ولدة حي��ة يف ال�س��ومال. اأم��ا 

مهات يف املنطقة العربية فتتحمله  عبء وف��اة الأ

قل منواً، ثم العراق  وىل البلدان العربية الأ بالدرجة الأ

واململك��ة املغربي��ة، بدرجة اأقل. وميكن ت�س��نيف 

بل��دان املنطق��ة بوجه ع��ام اىل اأرب��ع جمموعات: 

مهات اأقل  البل��دان التي كان فيها معدل وفيات الأ

من 100 يف كل 100 األ��ف ولدة حية يف عام 2000، 

ردن، والكوي��ت، ولبنان،  وه��ي البحرين، وم���رص، والأ

واجلماهريي��ة العربية الليبية، وُعمان، وفل�س��طني 

وقط��ر، واململكة العربية ال�س��عودية، واجلمهورية 

م��ارات العربي��ة  العربي��ة ال�س��ورية، وتون���س، والإ

مهات  املتح��دة؛ وتلك الت��ي كان معدل وفي��ات الأ

ي��رتاوح فيها ب��ني 140 و370 يف كل 100 األف ولدة 

حي��ة، وهي اجلزائ��ر، واململك��ة املغربي��ة، والعراق، 

واليم��ن؛ ثم تلك الت��ي كان املعدل يرتاوح فيها بني 

400 و600 يف كل 100 األ��ف ولدة حي��ة، وه��ي جزر 

القمر، وجيبوتي، وال�س��ودان؛ ثم البلدان التي كان 

املع��دل فيها اأعلى من 1000 يف كل 100 األف ولدة 

حية، وهي موريتانيا، وال�سومال.

مهات  يف منطقة بلدان امل�رصق، انخف�ست وفيات الأ

بح��وايل 16 يف املائة بني ع��ام 1990 وعام 2000، اأي 

اإىل 125 يف كل 100 األ��ف ولدة حي��ة. وبع���س هذا 

الشكل 2.5.1 : وفيات األمهات في المنطقة العربية )في كل 1000 والدة حية(

قليمي ل�رصق املتو�سط. المصدر: منظمة ال�سحة العاملية - املكتب الإ
مهات بن�سبة ثلثة اأرباع يف الفرتة من  لفية تهدف اإىل تخفي�س معدل وفيات الأ منائية للأ هداف الإ مالحظة:  الغاية 6 من الهدف اخلام�س من الأ

1990 اإىل 2015.
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التقدم ميكن تف�س��ريه بزيادة ن�س��بة الولدات التي 

�رصاف موظفي �س��حة مدربني من 55.7 يف  جت��ري باإ

املائة يف عام 1990، اإىل 70.6 يف املائة يف عام 2000. 

وبناء على بيانات حديثة ن�س��بيا، ا�س��تمرت م�رص، 

ولبنان، وفل�س��طني، واجلمهورية العربية ال�سورية 

يف اإح��راز تقدم خلل الف��رتة 2000-2005، واإن كان 

بخطوات اأبطاأ مما �س��هدته الت�س��عينيات، عندما 

حققت كل بلدان هذه املنطقة الفرعية، با�ستثناء 

مهات باأكرث  العراق، تخفي�سات يف معدل وفيات الأ

من 30 يف املائة. اأما يف العراق، فقد زاد معدل وفيات 

مهات خلل الت�س��عينيات بنح��و 150 يف املائة،  الأ

و�ساع القت�س��ادية والجتماعية  عندما �س��اءت الأ

بع��د فر���س العقوبات عل��ى البلد. وق��د اأدى ذلك 

اأي�س��اً اإىل تناق���س كبري يف ن�س��بة ال��ولدات التي 

ي�رصف عليها موظفو �سحة خمت�سون، من 74 يف 

املائ��ة من الولدات يف عام 1990، اإىل 55 يف املائة يف 

مهات مهددة  ع��ام 2000. واليوم ل تزال �س��حة الأ

ب�س��بب النزاعات والحتلل، �س��واء يف العراق اأو يف 

فل�س��طني، حيث اإن عمليات اإغ��لق الطرق وحظر 

التج��وال كثرياً م��ا تعيق ومتنع ال�س��فر اإىل املرافق 

الطبية. اإن الفتقار اإىل موظفي ال�س��حة املوؤهلني 

واملرافق ال�سحية الكافية ت�سكل عقبات رئي�سية 

مهات يف هذين البلدين  اأخرى اأمام حت�سني �سحة الأ

املت�رصرين من النزاعات. اأما م�رص التي ت�س��م نحو 

ن�سف الولدات احلية يف بلدان امل�رصق، فقد �سجلت 

انخفا�س��اً بن�س��بة 60.9 يف املائة يف معدل وفيات 

مهات بني عام 1990 وعام 2000. وهذا النخفا�س  الأ

يرجع يف بع�س��ه اإىل زيادة ع��دد الولدات التي جتري 

�رصاف موظفي �سحة ذوي كفاءة من 35 يف املائة  باإ

يف ع��ام 1990، اإىل 69 يف املائ��ة يف ع��ام 2000. لقد 

عملت احلكومة امل�رصية، مدعومة باملنظمات غري 

احلكومي��ة الوطني��ة والدولية، على ال�س��ري قدماً 

�رصة، واحلقوق  جنابية، وتنظيم الأ باأجندة ال�سحة الإ

دي  جنابية. والواق��ع اأن املجل�س القومي للمراأة يوؤ الإ

دوراً هاماً يف �سمان العدالة بني اجلن�سني من حيث 

الو�س��ول اإىل الرعاية ال�سحية، يف حني اأن املجل�س 

موم��ة ق��د اأدخ��ل مبادرة  القوم��ي للطفول��ة والأ

تعليمية مل�س��اعدة الفتيات والن�ساء على حت�سني 

و�س��ولهن اإىل املعلومات، واىل الق��درة على اتخاذ 

القرار. ومثل ه��ذه املب��ادرات ذات اجلوانب املتعددة 

الت��ي اتخذتها احلكومة واملنظمات غري احلكومية، 

ترتب��ط ارتباط��اً مبا���رصاً بنتائ��ج اأح��د امل�س��وح 

ول لوفيات  ال�سحية، الذي اأ�س��ار اإىل اأن ال�سبب الأ

مهات، عوامل من املمكن منعها. الأ

املع��دل  انخف���س  املغ��رب،  بل��دان  منطق��ة  ويف 

مهات بن�سبة كبرية بلغت 44  املتو�سط لوفيات الأ

يف املائة بني عام 1990 وعام 2000، لي�سل اىل 125 

يف كل 100 األ��ف ولدة حية. وزادت ن�س��بة الولدات 

�رصاف موظفي �س��حة ذوي اخت�سا�س  التي جتري باإ

يف ه��ذه البلدان م��ن 40.7 يف املائ��ة يف عام 1990، 

اإىل 63.8 يف املائ��ة يف عام 2000. ويرجع التح�س��ن 

الذي �سهدته هذه الفرتة يف بع�سه اإىل النخفا�س 

مهات الذي �س��هدته  الكب��ري يف معدل وفي��ات الأ

اململك��ة املغربية، م��ن 500 يف كل 100 األف ولدة 

حية اإىل 228 يف كل 100 األف ولدة حية. وميثل هذا 

ول  انخفا�س��اً بن�س��بة 54.4 يف املائة يف بلد م�س��وؤ

ع��ن 39.2 يف املائ��ة من كل ال��ولدات احلية يف هذه 

مهات يف  املنطق��ة. اأما انخفا�س معدل وفي��ات الأ

اململكة املغربية فريتبط بالزيادة الكبرية يف ن�سبة 

�رصاف موظفي �سحة موؤهلني،  الولدات التي جتري باإ

من 26 يف املائة يف عام 1990 اإىل 49 يف املائة يف عام 

2000. وهذه التط��ورات ناجتة عن »م�رصوع تنظيم 

م والطف��ل، املرحلة  ���رصة املغربي��ة و�س��حة الأ الأ

منة«. وقد مت تطبيق برنامج  مومة الآ اخلام�س��ة، الأ

مهات بني عام 1994 وعام 2000  للحد من وفيات الأ

حتى تزداد معدلت البقاء على قيد احلياة بالن�سبة 

للم��راأة الت��ي بلغت �س��ن احلمل، وذل��ك من خلل 

مهات وحث  حت�سني خدمات الرعاية ال�س��حية للأ

وا�س��عي ال�سيا�س��ات على اإحداث التغيري. كذلك 
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مت و�س��ع وتنفيذ ا�سرتاتيجية وطنية للتوا�سل مع 

وزارة ال�س��حة من اأجل زيادة الوعي ب�س��اأن وفيات 

مهات وتو�س��يل ر�س��الة مفادها اأنه لي�س هناك  الأ

ن متوت املراأة اأثناء الولدة. ما يدعو لأ

ويف بل��دان جمل���س التعاون اخلليجي، انخف�س��ت 

مهات من 50.4 يف كل 100 األف ولدة حية  وفيات الأ

يف عام 1990، اإىل 17.2 يف عام 2000، ثم اإىل 10.9 يف 

عام 2005. بينما �سجلت بع�س هذه البلدان، مثل 

مهات  البحرين وُعمان، انخفا�ساً يف معدل وفيات الأ

بني ع��ام 1990 وعام 2005 باأكرث م��ن الثلثني، واأما 

النخفا���س الهائل يف ه��ذه املجموعة من البلدان 

ككل فريجع يف الغالب اىل النخفا�س بن�سبة 56.1 

يف املائة الذي �سهدته اململكة العربية ال�سعودية، 

الت��ي تغطي 75.5 يف املائة م��ن كل الولدات احلية 

يف هذه املجموعة من البلدان. ويف الوقت نف�س��ه، 

�رصاف موظفي �سحة  زاد عدد الولدات التي جرت باإ

ذوي اخت�س��ا�س يف هذه املجموعة من البلدان من 

91.3 يف املائ��ة يف ع��ام 1990، اإىل 96.2 يف املائ��ة يف 

عام 2005.

ق��ل من��واً، فرغ��م اأن  واأم��ا يف البل��دان العربي��ة الأ

مهات قد انخف�س انخفا�س��اً  متو�س��ط وفيات الأ

كب��رياً بن�س��بة 37.9 يف املائ��ة، وذلك من الن�س��بة 

املرتفعة التي بلغ��ت 026 1 يف كل 100 األف ولدة 

ن هذا  حية يف ع��ام 1990، اإىل 638 يف عام 2000، فاإ

املتو�س��ط ل يزال عالياً جداً. فن�سبة الولدات احلية 

�رصاف موظفي �س��حة ذوي اخت�سا�س  التي متت باإ

ن  يف عام 2000 مل تزد عن 44.8 يف املائة. ومع ذلك فاإ

هذا يُعد حت�س��ناً كبرياً منذ عام 1990، عندما كان 

�رصاف  22.8 يف املائة فقط من الولدات احلية جتري باإ

موظفي �سحة متخ�س�سني. واأما اجتاهات وفيات 

مهات والولدات التي ي�رصف عليها متخ�س�سون  الأ

قل من��واً فتتاأثر تاأث��راً كبرياً  يف البل��دان العربي��ة الأ

بالتط��ورات الت��ي ت�س��هدها ال�س��ودان واليم��ن، 

ففيهم��ا معاً 80 يف املائة من جملة الولدات احلية 

يف ه��ذه املجموعة م��ن البلدان. فقد انخف�س��ت 

مهات يف اليم��ن من حوايل 400 1 يف كل  وفيات الأ

100 األف ولدة حي��ة يف عام 1990، اإىل 366 يف عام 

2000؛ كما اأن ن�سبة الولدات التي جتري حتت اإ�رصاف 

متخ�س�س��ني ارتفع��ت بن�س��بة 16 نقطة مئوية 

لت�س��بح 28 يف املائة. هذا، ويعترب معدل اخل�سوبة 

املتو�س��ط يف اليمن من اأعل��ى املعدلت يف العامل، 

اإذ يبلغ �س��بعة اأطفال لكل امراأة. علوة على ذلك، 

تق��ول التقديرات اإن ثماين ن�س��اء مينُت كل يوم اأثناء 

الولدة. ويف هذا ال�سدد، ل يوجد طبيب واحد لكل 

طب��اء واملراكز  10 اآلف ن�س��مة فح�س��ب، بل اإن الأ

ال�سحية يف�سلون التمركز يف املدن الكربى فقط، 

مثل �س��نعاء، وعدن، وتع��ز. وعلى خط مواز لذلك، 

مهات يف ال�س��ودان بن�س��بة  انخف�س��ت وفيات الأ

22.9 يف املائة خلل الفرتة املذكورة لت�سل اإىل 509 

وفي��ات يف كل 100 األ��ف ولدة حي��ة يف عام 2000، 

عندما ارتفعت ن�س��بة الولدات التي ي�رصف عليها 

متخ�س�س��ون م��ن 30 يف املائة يف ع��ام 1990 اإىل 

57 يف املائ��ة يف عام 2000. وت�س��ري بع���س البيانات 

املتعلقة بتوزّع القابلت املوؤهلت يف ال�س��ودان اإىل 

وجود قدر كبري من عدم الت�س��اوي، �سواء فيما بني 

الوليات الحتادية للبلد اأو داخل الوليات نف�س��ها. 

هلة،  وتذه��ب التقديرات اإىل اأن القابلة الواحدة املوؤ

تخ��دم م��ا ب��ني 30 اإىل 70 يف املائ��ة م��ن القرى يف 

�س��افة اىل التوزيع غري العادل  بع�س الوليات. وبالإ

للقاب��لت، توجد م�س��األة م��ا اإذا كان م��ن املمكن 

اعتباره��ن قاب��لت موؤهلت اأم ل، م��ا دُمن ممنوعات 

دوية.  من ممار�س��ة اإجراءات اإنقاذ احلياة اأو و�س��ف الأ

مر حرج��اً بالنظ��ر اإىل اأنه يف عام  وي�س��بح هذا الأ

2000، كان��ت هناك 5.9 ولدات لكل امراأة واحدة يف 

ال�س��ودان. ومثل هذه ال�سمات �س��ائعة يف البلدان 

قل منواً دون ا�ستثناء، حيث تكون الرعاية  العربية الأ

دن��ى، والرعاية  املطلوب��ة اأثناء ال��ولدة يف حدها الأ

بع��د الولدة نادرة. وم��ن ثم تكون بع���س املبادرات 
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من قبيل »حمل اأكرث اأماناً« التي بداأت يف ال�س��ودان 

يف ع��ام 2000، مطلوبة ب�س��دة يف هذه املجموعة 

م��ن البلدان. وهذه املب��ادرة ال�س��ودانية تهدف اىل 

مرا�س  م ووليدها وذلك باحلد من الأ حت�سني �سحة الأ

والوفيات املت�سلة باحلمل والولدة. ومن املمكن اأن 

يتم ذلك ببناء مرفق لتقدمي رعاية مت�س��لة فعلية 

لة اأثناء  هَّ يزيد من الو�س��ول والنتفاع بالرعاية املوؤ

احلمل، والولدة وفرتة ما بعد الولدة.

مهات يف املنطقة العربية يُعزى  اإن احلد من وفيات الأ

يف بع�سه اإىل احلد من حمل املراهقات، الذي يقرتن 

بدرج��ة عالية م��ن املخاطر. والواق��ع اأن املراهقات 

من �س��ن 15 اإىل 19 �س��نة معّر�س��ات للوفاة اأثناء 

الولدة يف هذه ال�سن �ِس��عف تعر�سهن للوفاة يف 

الع�رصينات من العمر، كما اأن املراهقات دون �س��ن 

15 �س��نة معر�س��ات للوفاة اأثناء الو�سع خم�سة 

اأ�سعاف تعر�سهن للوفاة يف �سن الع�رصينات. لكن 

���رص متر بتغريات كب��رية مع ظهور اأمن��اط جديدة  الأ

�رص يف اأنحاء املنطق��ة. فالزواج  لل��زواج وتكوي��ن الأ

املبك��ر مل يعد هو املقيا�س يف البلدان العربية كما 

كان ذات يوم.

ومما يذكر اأن متو�س��ط �سن الزواج يرتفع بوجه عام 

�س��واء بالن�س��بة للرجال اأو الن�س��اء. كما زاد عدد 

الن�س��اء اللتي يبَقني عازبات لف��رتات طويلة، اأو ل 

طلق. ففي م�رص على �سبيل املثال،  يتزوجن على الإ

كان 22 يف املائة من الن�ساء من �سن 15 اإىل 19 �سنة 

متزوج��ات يف عام 1976؛ بينم��ا يف عام 2003، كان 

10 يف املائة فقط من ن�س��اء ه��ذه الفئة العمرية 

ن ن�سبة الن�ساء من عمر  متزوجات. اأما يف تون�س، فاإ

15 اإىل 19 �سنة اللتي كن متزوجات، قد انخف�ست 

م��ن 11 يف املائة يف عام 1975، اإىل 1 يف املائة يف عام 

2001؛ ويف الكويت، انخف�س املعدل من 38 يف املائة 

يف عام 1970 اإىل 5 يف املائة يف عام 1996. ويف الوقت 

نف�سه يتزايد باطراد عدد الن�ساء اللتي ي�ستعملن 

و�س��ائل منع احلم��ل. والواقع اأنه بن��اء على بع�س 

البيان��ات التي ت�س��ري اىل الفرتة من ع��ام 2000 اإىل 

عام 2005، كان معدل انت�سار و�سائل منع احلمل يف 

ردن، والكويت، ولبنان،  كل م��ن البحرين، وم�رص، والأ

واجلماهريي��ة العربية الليبي��ة، واململكة املغربية، 

واجلمهورية العربية ال�سورية، وتون�س، يزيد عن 50 

يف املائ��ة. لكنه على العك���س من ذلك، ل يزال اأقل 

من 10 يف املائة يف جيبوتي وال�سودان.

ويف ح��ني اأن هذه الجتاهات تعترب ج��زءاً من ظاهرة 

عاملية عامة، فهي تطرح اأي�ساً ق�سايا جديدة داخل 

املجتمعات العربية، ق�س��ايا ميكن اأن تت�س��ادم مع 

القيم الثقافية العميقة واأن تثري حتديات وفر�س��اً 

من��اط الدميغرافية  قانوني��ة و�سيا�س��ية. فتغ��ري الأ

للزواج يعك�س تغريات اجتماعية و�سيا�سية اأو�سع 

نطاقاً حتدث يف كل منطقة. كما اأن القت�س��ادات 

العربي��ة ق��د تباعدت با�س��تمرار عن نظ��ام زراعي 

�رصية املمتدة. يدعم الزواج املبكر والبنية الأ

اإن الفتي��ات املراهق��ات يواجهن خماطر �س��حية 

كب��رية اأثناء احلمل واأثناء الولدة، ويت�س��بنب يف نحو 

15 يف املائ��ة من »ع��بء املر�س العاملي« بالن�س��بة 

موم��ة، و13 يف املائ��ة م��ن كل وفي��ات  لظ��روف الأ

ن املراهقات  مه��ات. وكم��ا جاء فيم��ا تقدم، ف��اإ الأ

يواجه��ن خطر املوت اأثناء احلم��ل اأكرب من اأية فئة 

 واأمرا�س 
)44(

من جها�س غ��ري الآ ن الإ اأخ��رى. كذلك فاإ

نيميا  ارتفاع �س��غط ال��دم الناجتة عن احلم��ل، والأ

احلادة، ت�س��اهم كلها اإ�سهاماً كبرياً يف زيادة وفيات 

مه��ات بني املراهقات. ي�س��اف اإىل ذلك اأن وفيات  الأ

من باأنه اإجراء من اأجل اإنهاء حمل غري مرغوب فيه، يقوم به اأ�سخا�س يفتقرون اىل  جها�س غري الآ تعرف منظمة ال�سحة العاملية الإ

دنى من املعايري الطبية، او كلهما. الكفاءة اللزمة، اأو يجري يف حميط ينق�سه احلد الأ

)44(
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طفال  خ��رى بني الأ طفال، اأعلى هي الأ الر�س��ع والأ

املولودين من اأمهات مراهقات.

على اأن املراهقات احلوامل يختلفن اختلفاً كبرياً يف 

ظروفهن، ويف �س��لوكهن، وبالتايل يف احتياجاتهن. 

اإىل املعلوم��ات املتعلق��ة باحتياج��ات  والفتق��ار 

املراهق��ات احلوامل يعن��ي اأن مقدمي اخلدمات غري 

جمهزين بالطريقة ال�س��حيحة للتعامل معهن. 

وعدم اعرتاف املجتمعات بالق�سايا املت�سلة بهذه 

امل�س��كلة والناجمة عنها، وع��دم معاجلتها، يزيد 

املوق��ف تعقيداً. وهن��اك عراقيل كب��رية حتول دون 

و�س��ول املراهقات اإىل خدمات الرعاية ال�س��حية. 

ول �س��ك يف اأن ع��دم الت�س��دي له��ذه العراقي��ل 

مهات ال�س��غريات  والحتياج��ات يهدد �س��حة الأ

واملوالي��د اجلدد تهديداً خطرياً وي�س��هم اأي�س��اً يف 

مه��ات، املرتفع اأ�س��لً، ويف  زي��ادة مع��دل وفيات الأ

مرا�س املت�سلة باحلمل. الأ

التحديات والتوصيات

م��ن التحدي��ات الكبرية اأم��ام تلبي��ة الحتياجات 

الثقافي��ة واملعرفي��ة والطبية للن�س��اء املراهقات 

يف املنطق��ة العربي��ة، الق�س��اء عل��ى النحيازات 

الجتماعية والثقافية املوجودة �سد املراأة املراهقة. 

ولذل��ك يجب التعامل م��ع احتياج��ات املراهقات 

احلوامل م��ن وجهة نظر كلية ولي���س من منظور 

بيولوجي طبي فقط.

توجد ثلثة اأ�س��كال من »التاأخر« يف تقييم الرعاية 

م والر�سيع.  وتلّقيها، وهو »تاأخر« ي�سهم يف وفاة الأ

�رصة اأو  ول فهو »تاأخر« الف��رد اأو الأ اأم��ا »التاأخ��ر« الأ

كليهما، يف اتخاذ قرار بطلب الرعاية. وي�سمل ذلك 

توافر املعرفة عن احلمل وعملية الولدة، وكذلك عن 

عرا�س والعلمات التي تدل على وجود تعقيدات؛  الأ

بعب��ارة اأخرى اإدراك اأن ثمة احتياجاً ما. اأ�س��ف اىل 

ذلك م�س��ائل اأخ��رى مثل مركز امل��راأة، والتكاليف 

امل�ساحبة لعملية الولدة، والعوامل الثقافية. اأما 

»التاأخر« الثاين فهو »التاأخر« يف الو�س��ول اإىل اأحد 

مرافق الرعاية ال�س��حية املنا�س��بة. ومن اأ�س��باب 

ذلك عدم القدرة على الو�سول اإىل املرافق ال�سحية 

�سا�س��ية للنق��ل، وعدم  ب�س��بب تخلف البنية الأ

وجود �س��بكات للت�س��الت، والتكاليف الباهظة 

للنقل، وغري ذلك من القي��ود املالية. واأما »التاأخر« 

الثالث، فهو »التاأخر« يف تلقي الرعاية املطلوبة يف 

اأحد املرافق املوجودة. ومن اأ�سباب ذلك، عدم كفاءة 

نظم الت�س��خي�س، والفتقار اإىل امله��ارة الكافية 

ب��ني مقدمي الرعاية، وع��دم كفاية اأعداد مقدمي 

الرعاية، وعدم كفاية املعدات واللوازم الطبية.

ثر  ورغم اأن هذا التاأخر يُعترب �سيئا عاما، وبالتايل يوؤ

على الرعاية ال�س��حية ملعظم الن�ساء احلوامل يف 

البلدان النامية بوجه عام، واملنطقة العربية بوجه 

ن وجود هذا التاأخر يطرح حتديات بعينها  خا���س، فاإ

اأمام رعاية املراهقات احلوامل ب�سبب عدم الن�سج 

ذا مل  البدين والنف�سي وحمدودية ا�ستقلل القرار. فاإ

جراءات املنا�سبة للق�ساء على هذا التاأخر،  تُتخذ الإ

مام يف الرعاية ال�سابقة على  ن اأي خطوات اإىل الأ فاإ

مهات، لن  الولدة، بق�س��د كب��ح معدل وفي��ات الأ

يكون لها �سوى اأثر �س��ئيل على املعدلت املقابلة 

بالن�سبة للمراهقات احلوامل.

دلة بو�س��وح اأن حالة املراهقات احلوامل  وتوحي الأ

تختل��ف باخت��لف العم��ر، واحلال��ة الزواجية، وما 

اإذا كان احلم��ل مرغوب��اً في��ه اأم غري مرغ��وب فيه، 

العلم��ي،  والتح�س��يل  الجتماعي��ة،  والطبق��ة 

قام��ة يف احل���رص اأو ري��ف، واملنطقة، وال�س��ياق  والإ

ن اأي تدخل ل بد منه يجب اأن  الثقايف. وبالتايل، ف��اإ

يكون مرناً ومتجاوباً مع هذه املطالب املتباينة. ول 

بد لل�سيا�سات اأن تت�س��دى للعوامل الجتماعية، 
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�سا�س��ية التي ت�سهم  والثقافية، والقت�س��ادية الأ

يف ح��دوث احلمل ب��ني املراهقات. كم��ا يجب على 

ال�سيا�سات اأن حت�سن مركز الفتيات املراهقات، واأن 

تو�سع من فر�سهن من خلل التدخلت التالية:

)اأ( اإتاح��ة الفر���س اأمام التعليم الر�س��مي. فل بد 

من ب��ذل جه��ود خا�س��ة للتغلب عل��ى العقبات 

التي حتول دون ح�سور الفتيات اإىل املدار�س. كما اأن 

و�ساع العامة للفتيات يتطلب مزيداً من  حت�سني الأ

اللتزام ال�سيا�سي ومزيداً من املوارد؛

)ب( متكني الفتاة احلام��ل اأو التي ترعى اأبناءها من 

موا�س��لة الذهاب اإىل املدر�س��ة. وكانت العادة قد 

جرت على اأن الفتاة احلامل جُترب على ترك املدر�س��ة. 

بقاء على الفتاة  ول �س��ك اأن و�س��ع �سيا�س��ات للإ

يف املدر�س��ة �س��وف ي�س��مح لها بتح�سيل العلم 

وتنمي��ة املهارات الت��ي تعزز قدرتها عل��ى الرعاية 

بنف�س��ها وباأ�رصتها واأن ت�ستفيد من فر�س العمل 

اجليدة؛

دنى ل�س��ن  )ج( الدعاية للقوانني املتعلقة باحلد الأ

الزواج وتنفيذه��ا. فالتجربة التي �س��هدتها كثري 

من البلدان توحي باأنه من ال�س��عب على وا�سعي 

ث��روا مبا���رصة على �س��ن الزواج  ال�سيا�س��ات اأن يوؤ

واحلمل. فرغم اأن احلد القانوين ل�س��ن الزواج يرتاوح 

ن كثرياً من  بني 16 و18 �س��نة يف معظم البلدان، فاإ

الن�ساء يتزوجن قبل بلوغ هذه ال�سن؛

)د( �س��مان اأن تكون املعلومات واخلدمات املتعلقة 

جنابية للحامل املراهقة، املتزوجة وغري  بال�سحة الإ

املتزوجة، متاح��ة مبوجب القانون ومي�س��ورة على 

نطاق وا�سع؛

)ه�( تدريب مقدمي اخلدمة، خ�سو�ساً على تقدمي 

امل�س��ورة، وعلى مهارات التوا�س��ل ال�سخ�س��ية، 

ليعملوا مع املراهقات ب�سكل اأف�سل. وللمراهقة 

بوج��ه خا�س اأن تتلق��ى الدع��م الجتماعي اللزم 

اأثناء احلمل، والولدة، وفرتة ما بعد الولدة؛

منة من اأن تكون يقظة  مومة الآ )و( متكني برامج الأ

ب�س��كل خا�س، وح�سا�س��ة، ومتجاوب��ة مع ظروف 

املراِهقة التي تتعر�س ل�سوء املعاملة البدنية اأثناء 

احلمل ويف فرتة ما بعد الولدة؛

)ز( توف��ري الرعاية ال�س��حية للمراهقات، من خلل 

توفري اختبارات احلمل، وامل�س��ورة، والك�سف املبكر 

عن امل�س��اعفات والت�رصف حياله��ا؛ وتوفري الدعم 

النف�س��ي والغذائ��ي، ومنه احلدي��د والفيتامينات. 

ويج��ب اأن تك��ون الرعاية ال�س��ابقة عل��ى الولدة، 

املقدم��ة للمراهق��ات، حمتوية على ع��لج امللريا 

مرا���س املعدية  وال�س��يطرة عليه��ا، وغريها من الأ

يف املناطق املوب��وءة. ول بد كذلك من توفري العلج 

املتتابع وتوفري »النامو�س��يات« املعاجَل��ة باملبيدات 

احل�رصية خ�سو�س��ا يف املناطق الت��ي تنتقل فيها 

ولوية للمراهقات؛ العدوى با�ستمرار، مع اإعطاء الأ

)ح( التخطي��ط لل��ولدة، وي�س��مل م��كان الولدة، 

وتوافر النقل، والتكاليف املطلوبة. ويجب اأن تكون 

�سا�سية يف �سوء ارتفاع  هذه واحدة من اخلطوات الأ

حالت الولدة قبل موعدها؛

)ط( تعزيز رعاية ما بعد الولدة بالن�سبة للمراهقات 

ودعم الر�ساعة الطبيعية، وتوفري اأف�سل اأ�ساليب 

منع احلمل؛

�رص، واملجتمعات املحلية،  فراد، والأ )ي( العمل مع الأ

�سا�س��ية يف اتخاذ القرار، وذلك  وال�سخ�س��يات الأ

لتعزيز الوعي باأعرا�س احلمل وعلماته وم�ساعفات 

الولدة، وكذلك ال�ستعداد للطوارئ؛ و�سمان توافر 

الدعم املطلوب للمراهقات احلوامل.
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الب�رصي��ة يف البلدان العربية. وبن��اء على تقديرات 

منظم��ة ال�س��حة العاملي��ة ع��ن 15 بل��داً عربياً، 

ل يح�س��ل عل��ى ه��ذا ال��دواء اإل 6.5 يف املائة من 

قليمي  الذي��ن يحتاجونه فعلً. وهذا املتو�س��ط الإ

ال�س��عيف اإمنا يعك���س اأ�سا�س��اً انخفا�س معدل 

الو�سول اىل الدواء، والذي يبلغ من 1 اإىل 2 يف املائة 

يف البلدين اللذين ي�س��هدان اأعلى ن�س��بة انت�سار 

للمر�س، األ وهما ال�س��ومال وال�سودان. ويف مقابل 

ذلك، ن��رى يف بلدان مثل ُعم��ان، واململكة العربية 

ال�س��عودية، وتون�س، اأن معظ��م املحتاجني للعلج 

يح�سلون عليه.

ويف كل اأنح��اء املنطقة تظل ممار�س��ة اجلن�س بدون 

وقاية هي اأهم طريقة لنتقال فريو�س نق�س املناعة 

الب�رصية، بينما تلعب ُحَقن املخدرات دوراً م�ساعداً يف 

ن�رص الوباء يف عدد من البلدان، اأبرزها يف هذا ال�سدد 

اجلماهريية العربي��ة الليبية. ويُذكر اأن ثمة افتقاراً 

عاما للوعي بطرق انتقال الع��دوى وتدابري الوقاية 

ينت�رص يف املنطقة، خ�سو�ساً بني ال�سباب. لكن مع 

تزاي��د املعلومات املتاح��ة، مت يف كل اأنحاء املنطقة 

توثي��ق املمار�س��ات ذات املخاطر العالي��ة، وعوامل 

�سابة، مبا فيها حقن املخدرات، وممار�سة  التعر�س للإ

بلغ اأي�س��اً عن  اجلن���س. وعلوة على ذلك، فقد مت الإ

�سابة املت�سلة بالتنقل  زيادة احتمالت التعر�س للإ

من مكان ملكان، وحتديات التنمية، وحالت الطوارئ 

ن�س��انية. اأما املراأة فه��ي مت�رصرة من حيث عدم  الإ

الو�سول اإىل املعلومات والرعاية ال�سحية، وكذلك 

من حيث عدم التمكني القت�س��ادي، والجتماعي، 

والقانوين وال�سيا�سي. بل اإن املراأة تتعر�س يف بع�س 

البلدان اإىل ممار�س��ات ثقافية �س��ارة، منها عملية 

اخلتان، التي حتمل هي اأي�ساً خطر نقل الفريو�س.

�سابة  يتعر�س �س��باب املنطقة باطراد اإىل خطر الإ

بفريو���س نق���س املناع��ة الب�رصي��ة. ورغ��م القيم 

جيال  �رصية املتاأ�س��لة، ت�س��هد الأ املجتمعي��ة والأ

ال�س��ابة تغرياً �رصيعاً، كما يت�س��ح من تاأخري �سن 

ال��زواج وزي��ادة ممار�س��ة اجلن���س قبل ال��زواج. ففي 

ال�سودان، وجد اأن معدل انت�سار فريو�س نق�س املناعة 

الب�رصية قد بلغ 1 يف املائة بني طلب اجلامعات. اأما 

ري��ن يف الداخل فيواجهون خط��راً اأعلى من  املهجَّ

�س��ابة بالفريو���س. وقد ظهر يف  ذلك م��ن حيث الإ

م�سح اأجرته وزارة ال�سحة يف عام 2005، اأن معدل 

انت�س��ار الفريو���س يبل��غ 1.6 يف املائة ب��ني احلوامل 

املهج��رات اللت��ي يبحث��ن يف اخلرطوم ع��ن رعاية 

قبل الولدة. وهناك درا�س��ة ثانية عن ال�س��باب يف 

ال�سودان يف عام 2005، اأظهرت اأن م�ستوى املعرفة 

بفريو�س نق���س املناعة الب�رصية والن�س��بة املئوية 

ملن يتبعون املمار�س��ات الوقائية كانت منخف�سة 

للغاية. وتو�سح بع�س البيانات احلديثة من جيبوتي 

اأن انت�سار الفريو�س بني الفئة العمرية 15-24 التي 

تذهب اإىل عي��ادات الرعاية ال�س��ابقة على الولدة 

كانت حوايل 2.4 يف املائة؛ بينما يظهر من م�س��ح 

وطني يعتمد على ال�سكان اأن انت�سار الفريو�س بني 

نف���س الفئ��ة كان 2.6 يف املائة. وجدي��ر بالذكر، اأن 

�س��ابة بفريو�س نق�س املناعة الب�رصية يف العامل  الإ

تزداد بني ال�سابات اأ�رصع مما تنت�رص بني اأي فئة اأخرى، 

كنتيج��ة لعوامل بيولوجية، وثقافية، واجتماعية 

اقت�س��ادية. ومعظم ال�س��بان ل يعرفون اإذا كانوا 

م�س��ابني، اأو كي��ف ينتق��ل الفريو���س، اأو كيفي��ة 

الوقاية منه. وتقول اإحدى الدرا�س��ات التي اأجريت 

خراً يف ال�س��ودان، اإن 5 يف املائة فقط من الن�ساء  موؤ

اللتي �س��ملهن امل�س��ح كن يعرفن اأن ا�س��تخدام 

�سابة  و�سائل منع احلمل كان من املمكن اأن مينع الإ

بالفريو���س، واأن اأكرث من الثلث��ني مل يكن قد راأين اأو 

. اإن تف�سي العدوى ل 
)47(

�س��معن عن العازل الطبي

ميك��ن اأن يتوقف ما مل تتوافر لل�س��باب املعلومات 

 UNAIDS and WHO, AIDS epidemic update: December 2005, )47(

Middle East and North Africa, موجود على املوقع:
http://www.unaids.org/epi/2005/doc/EPIupdate2005_html_en/ 

.epi05_11_en.htm

67الفصل الثاني: التقدم المحرز نحو تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية في المنطقة العربية



واخلدم��ات الت��ي يحتاجونه��ا. لق��د بذل��ت الدول 

ال�رصيك��ة واملجتمع الدويل جهوداً �س��املة بهدف 

زيادة الوعي باأهمية »التما�س امل�س��ورة والفحو�س 

دوات  ب�سورة طوعية« وتزويد ال�سباب باملهارات والأ

اللزمة لكي يتخذوا قرارات مبنية على معلومات. 

على اأن اأ�س��لوب احلياة و�سلوك ال�سباب املتطورين 

با�س��تمرار يدع��وان اإىل العتم��اد على اأ�س��لوب يف 

التدخل يكون اأكرث تركيزاً واأكرث ملءمة يتم و�سعه 

بالتعاون الوثيق مع ال�سباب اأنف�سهم.

ول �س��ك اأن اإدراكنا حلجم الوب��اء الناجت عن فريو�س 

�رصاف على  نق���س املناعة الب�رصي��ة، عن طري��ق الإ

اجلي��ل الث��اين وزي��ادة خدم��ات »التما�س امل�س��ورة 

والفحو�س ب�س��ورة طوعية« وتو�س��يع تغطيتها، 

خ�سو�ساً بني املعر�س��ني اأكرث من غريهم للمر�س، 

�سا�س��ية. ورغ��م اأن بع�س  ل تزال م��ن التغريات الأ

ن هذا  البل��دان ق��د �س��جلت تقدم��اً والتزاماً، ف��اإ

التق��دم واللتزام مل يرتجما بعد اإىل نظم وظيفية 

دي عملها. عل��ى اأن اجلهود الت��ي بُذلت لتعزيز  ت��وؤ

املراقبة اليقظة واإجراء م�س��وح وطنية عن انت�سار 

م�س��ال وجناحها قد اأتت بنتائج عن حالة الوباء  الأ

يف اجلزائ��ر، واجلماهريية العربي��ة الليبية، واململكة 

املغربية، وال�سومال، وال�سودان.

زاء  لكن بوجه ع��ام، كان رد فعل املنطقة العربية اإ

فريو�س نق���س املناعة الب�رصية يتط��ور يف جوهره. 

فقد اعتمدت املنطقة مب��داأ »الثلثة« على نطاق 

مم املتحدة  وا�س��ع، وهو املبداأ املنبثق ع��ن برنامج الأ

امل�س��رتك ب�س��اأن فريو�س نق�س املناع��ة الب�رصية/

ي��دز، )1( خط��ة عم��ل وطني��ة؛ و)2( �س��لطة  الإ

تن�س��يقية؛ و)3( اإطار للمراقبة والتقييم؛ ونتجت 

عن ذلك م�س��اركة، وجهود تعاونية بني احلكومات 

�س�س��ات  واملنظم��ات غري احلكومية وغريها من املوؤ

الدولي��ة. لك��ن ب�س��بب اللتزام��ات ال�سيا�س��ية 

القت�سادية،  وال�سيا�س��ات الجتماعية  املختلفة، 

واختلف م�س��تويات الو�س��ول اىل اخلدمات، كانت 

ردن على ت�سجيع اأ�ساليب احلياة ال�سحية، والرتكيز على ال�سحة  تعمل كثري من الربامج ال�سبابية يف االأ

�سا�سية.  يدز، باعتبارها من الق�سايا االأ جنابية، وعلى الوقاية من فريو�س نق�س املناعة الب�رشية/االإ اجلن�سية واالإ

ردنيني، خ�سو�ساً املعر�سني  وعن طريق العمل من خالل املراكز املهنية، اأُطلق م�رشوع ي�ستهدف املراهقني االأ

قران، بحيث مت تزويد  طفال العاملني. ومت اعتماد اأ�سلوب االأ اأكرث من غريهم للخطر، مثل اأطفال ال�سوارع، واالأ

ال�سغار باملعلومات واملهارات املطلوبة حلماية اأنف�سهم وحماية اأ�سقرانهم من فريو�س نق�س املناعة الب�رشية/

يدز. وف�سالً عن ذلك، مت تعليمهم بع�س املهارات من قبيل اتخاذ القرارات، والكالم بثقة، والتعامل مع  االإ

قران، وذلك بغر�س متكينهم من اتخاذ قرارات مبنية على معلومات �سحيحة عن اأ�سلوب حياتهم.  �سغوط االأ

وبهذه الطريقة اأمكن الو�سول اإىل عدد كبري من ال�سباب، الذين اأ�سبحوا اأي�ساً نا�سطني يف مكافحة فريو�س 

ردن بني البالد التي يقل فيها انت�سار هذا املر�س. وقد مت تنفيذ  يدز، واملحافظة على االأ نق�س املناعة الب�رشية/االإ

�رشة والطفل. وعالوة على  يدز، وجمعية حماية االأ امل�رشوع من خالل �رشاكة مع الربنامج الوطني املتعلق باالإ

جنابية وفريو�س نق�س املناعة الب�رشية. وهذا الدليل  ذلك، مت اإ�سدار »دليل ال�سباب التثقيفي« عن ال�سحة االإ

اجلمهورية  اأوالً يف فل�سطني ويف  ال�سحة، ظهر  ووزارة  ردن  االأ القطري يف  اليوني�سيف  ن�رشه مكتب  الذي 

العربية ال�سورية، ويف اليمن على �سبيل اال�سرت�ساد، ثم مت توزيعه باأعداد كبرية يف كل اأنحاء املنطقة.

اإلطار 2.6.1 : الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز بين المراهقين وصغار السن
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ردود الفعل الوطنية حي��ال الوباء متباينة من بلد 

اإىل اآخر.

ن اخلطط الوطنية الطويلة  اأما يف الوقت الراهن، فاإ

فعال  املتع��ددة القطاعات، هي التي تق��ود ردود الأ

يدز يف اأكرث من 15 بلداً من بلدان  الوطني��ة حيال الإ

حيان كان��ت القطاعات  املنطق��ة. ويف كثري من الأ

وال�رصط��ة،  وال�س��حة،  كالتعلي��م،  �سا�س��ية  الأ

�سافة اىل املنظمات  والدفاع، ت�سارك بفاعلية، بالإ

ثرة يف املجتمع. ويف  الدينية و�س��ائر القطاعات املوؤ

كث��ري من البل��دان، و�س��ع الفاعلون م��ن املجتمع 

جراءات  ي��دز لتعزيز الإ املدين خطط عمل ب�س��اأن الإ

وح�س��د املوارد. ويف عام 2006، احت�س��نت البلدان 

العربية التحرك نحو الو�سول ال�سامل اإىل الوقاية 

يدز، والعلج منه، وتوفري ما يلزمه من رعاية  م��ن الإ

وم�س��اعدة. وفكرت بع�س بلدان املنطقة بطريقة 

حا�س��مة يف العقب��ات، ويف احلل��ول املمكنة لرفع 

يدز يف اإط��ار العمليات  م�س��توى رد الفعل على الإ

الوطنية اجلارية.

ومنه��ا  املدني��ة،  اجلمعي��ات  اأن  بالذك��ر  وجدي��ر 

املنظمات غري احلكومية، وبع�س املنظمات الدينية، 

والرابطات املجتمعية، قد اأدت باطراد دوراً فاعلً يف 

مثلة على  يدز. ومن الأ ردود الفعل الوطنية حيال الإ

يدز[،  قليمية ملكافحة الإ ذلك ]ال�سبكة العربية الإ

الت��ي تعد من��رباً لتب��ادل املعلومات وبن��اء قدرات 

يدز. غري  املنظم��ات غ��ري احلكومية يف مواجه��ة الإ

اأن منظم��ات املجتمع املدين لي�س لها �س��وى تاأثري 

جزئي يف مواجهة هذا املر�س، ويرجع ذلك اإىل حد ما 

يدز  اإىل حمدودي��ة قدرتها وخربتها يف الوقاية من الإ

يدز وم�ساعدتهم. كما يوجد اأي�ساً  ورعاية مر�سى الإ

تقاع�س كبري من جان��ب احلكومات من حيث منح 

املجتمع املدين دوراً اأكرث فاعلية يف اجلهود الوطنية. 

ن املنظمة املجتمعية امل�سماة  ويف هذا ال�سياق، فاإ

»اأنا�س يعي�س��ون بفريو�س نق���س املناعة الب�رصية/

ي��دز« والتي يتزايد ظهوره��ا يف عدة جمتمعات،  الإ

ن  اأ�س��بحت علمة من علمات التق��دم. كذلك فاإ

بع�س الرابطات وجماعات الدعم تقوم بدور فاعل 

يف عدد من البلدان العربية، منها اجلزائر، وجيبوتي، 

وم�رص، ولبنان، واململكة املغربية، وال�س��ودان. كما 

�سخا�س الذين يعي�سون بفريو�س نق�س  اأن تدريب الأ

املناعة الب�رصية على الدعم النف�س��ي وعلى غريه 

من املجالت، يعد من اجلهود الرائدة يف املنطقة.

وم��ع ذل��ك، يظه��ر م��ن الدرا�س��ات اأن كث��رياً من 

هلي��ة، ومنه��ا العامل��ني يف حقل  املجتمع��ات الأ

�سخا�س الذين  الرعاية ال�سحية، ما زالت تقاطع الأ

يعي�س��ون بفريو�س نق���س املناع��ة الب�رصية، وذلك 

حكام امل�س��بقة واجلهل. ولذا،  اأ�سا�س��اً ب�س��بب الأ

لبد من بذل جهود مت�س��افرة ب��ني كافة ال�رصكاء 

للت�س��دي له��ذه الو�س��مة وتعديل ال�سيا�س��ات 

والقواعد ملكافحة التمييز. وتظل املراقبة والتقييم 

كرث مراوغة ب��ني »الثلثة« يف املنطقة. كما  هما الأ

يج��ب تعزيز جهود جمع البيان��ات، لي�س فقط من 

اأج��ل قيا���س حجم الوب��اء واأنواع ال�س��لوك اخلطر 

املرتبط بفريو�س نق�س املناعة الب�رصية، بل اأي�س��اً، 

هم، م��ن اأجل و�س��ع قاع��دة للمعلومات  وه��و الأ

وحتديد اأث��ر اجلهود املبذولة مع الوقت. ويف �س��بيل 

ذل��ك، ل بد، عند اإقامة نظم املراقبة والتقييم، من 

الرتكيز بوجه خا�س على توزيع البيانات ال�سكانية 

ح�سب اجلن�س وح�س��ب الفئة العمرية. فمن �ساأن 

دلة،  ذلك اأن ي�سهل اأي تقييم منتظم مبني على الأ

�سواء للربامج اأو للتقدم املحرز نحو حتقيق الهدف 

ذا اأريد وقف انت�سار فريو�س  لفية. فاإ 6 من اأهداف الأ

نق�س املناع��ة الب�رصية يف املنطقة العربية، فل بد 

م��ن زيادة اخلدمات املت�س��لة بالوقاية، واملعلومات، 

ول ب��د من العتماد على اأكرث م��ن قطاع، جنباً اإىل 

جنب مع الرتقاء بنوعية هذه اخلدمات.
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دوية اجلديدة؛ و�س��عف  نائي��ة؛ وارتف��اع تكاليف الأ

النظام اللوجي�س��تي ونظام التموين لتوفري الدواء 

يف الوقت املنا�س��ب؛ وقل��ة التزام القط��اع اخلا�س 

ر�س��ادات العلج اجلديد؛ ووجود اأدوية مغ�سو�سة  باإ

يف ال�سوق.

ي�ساف اىل ذلك اأن تغطية املناطق املعر�سة للملريا 

ج��راءات الوقائي��ة والعلجي��ة ما زال��ت قليلة  بالإ

جداً. ففي ال�سومال، مل ي�ستخدم »النامو�سيات« 

املعاجل��ة باملبي��دات احل�رصية يف خمتل��ف املناطق 

املهددة بامللريا �س��وى 0.4 يف املائة اإىل 3.8 يف املائة 

من ال�سكان. اأما عن ال�سودان، فيقول اأحد امل�سوح 

الت��ي اأجريت فيه عام 2005، اإن 11.2 يف املائة فقط 

من �س��كان املناطق املهددة بامللري��ا و9.4 يف املائة 

فقط من ال�سغار كانوا ينامون داخل »نامو�سيات« 

املعاجل��ون  وكان  احل�رصي��ة.  باملبي��دات  معاجل��ة 

رتيميزينني ل يتج��اوزون 10.5 يف املائة  بعلج��ات الأ

من كل املر�سى، و13.9 يف املائة من ال�سباب. ورغم 

ال�سعوبات اجلمة، بذل ال�سودان جهوداً جبارة خلل 

العامني املا�س��يني، مب�س��اعدة مالية من ال�سندوق 

يدز وال�س��ل وامللريا. ومن ثم،  العاملي ملكافح��ة الإ

من املنتظر اأن تك��ون التغطية احلالية يف كثري من 

رق��ام. غري اأن  البلدان اأو�س��ع نطاق��ا مما توحي به الأ

قل منواً ما  جمم��ل التغطية يف البل��دان العربية الأ

هداف املن�سودة. زالت بعيدا جداً عن الأ

الّسل

ما زال ال�سل ي�سكل م�سكلة كبرية على ال�سحة 

العام��ة، ولعل��ه اأكرب �س��بب من اأ�س��باب الوفيات 

الناجت��ة عن اأمرا�س معدية ب��ني الكبار يف املنطقة 

�رصات،  العربية. ويقا�س عبء ه��ذا املر�س بثلثة موؤ

�س��ابة، والنت�س��ار، والوفي��ات، وكل  هي معدل الإ

منها مقي�س��اً كن�س��بة من كل 100 األف ن�سمة. 

وتق��ول التقديرات اإن عدد الذين اأ�س��يبوا بال�س��ل 

يف ع��ام 2005 بل��غ 240 األ��ف ن�س��مة يف املنطقة 

العربي��ة، واإن الذين ماتوا بهذا املر�س بلغوا 43 األف 

ن�س��مة، اأي مبعدل اإ�س��ابة ووفاة يبلغان 75 و13 يف 

كل 100 األف ن�س��مة على الرتتي��ب. وقد انخف�س 

املعدل املتو�سط لنت�سار املر�س يف املنطقة بن�سبة 

27 يف املائ��ة منذ عام 1990، اأي اإىل 107 يف كل 100 

الشكل 2.6.1 : حاالت المالريا المبلغ عنها في أقل البلدان العربية  نموًا 
)في كل 100 ألف نسمة(

قليمي ل�رصق املتو�سط. المصدر: منظمة ال�سحة العاملية – املكتب الإ
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األف ن�س��مة كما يظهر يف ال�سكل 2.6.2. وحدثت 

اأك��رث م��ن 70 يف املائ��ة م��ن احل��الت والوفيات ممن 

ترتاوح اأعمارهم بني 25 �س��نة و54 �سنة، وهم عادة 

ثر  من يك�س��بون لقمة العي�س؛ اأي اأن مر�س��هم يوؤ

ن ال�سل  �رصة. وعلى ذلك فاإ تاأثرياً كبرياً على دخل الأ

يطرح حتدياً فعلياً �س��واء على م�ستوى التنمية اأو 

على م�ستوى ال�سحة العامة.

قل  واأكرث املتاأثرين بال�س��ل هي البل��دان العربية الأ

منواً. فقد اأ�س��يب باملر�س 134 األف ن�س��مة يف عام 

2005، اأي نحو 56 يف املائة من كل احلالت اجلديدة يف 

�سابة  املنطقة العربية. وكان املعدل املتو�س��ط للإ

قل من��واً 191 يف كل  يف البلدان العربية ال�س��تة الأ

100 األف ن�سمة يف عام 2005، وكانت جيبوتي هي 

التي تعاين من اأعلى املعدلت، وهو 762 يف كل 100 

األف ن�سمة، تليها ال�سودان وال�سومال مبعدل 224، 

و228 يف كل 100 األف ن�س��مة عل��ى الرتتيب. واأما 

�س��ابة فيها يبلغ يف  بلدان املغ��رب فكان معدل الإ

املتو�س��ط 62 يف كل 100 األف ن�سمة، بينما تظل 

بلدان امل�رصق وبل��دان جمل�س التعاون اخلليجي اأقل 

�سابة فيهما 32  تاأثراً باملر�س حيث تبلغ معدلت الإ

و35 يف كل 100 األف ن�س��مة عل��ى الرتتيب. وفيما 

يتعلق مبعدلت النت�س��ار، يبني لنا ال�س��كل 2.6.2 

ربع قد �س��جلت تناق�ساً  اأن كل املناطق الفرعية الأ

ن الو�س��ع يف  كب��رياً منذ ع��ام 1990. وم��ع ذلك فاإ

قل منواً ما زال ي�س��كل حتدياً، اإذ  البل��دان العربية الأ

كان املعدل املتو�سط لنت�س��ار املر�س فيها يف عام 

2005 نحو 321 يف كل 100 األف ن�سمة.

لق��د اأحرزت معظم البلدان العربي��ة تقدماً جيداً 

يف مكافح��ة مر�س ال�س��ل. فقد مت تو�س��يع نطاق 

الرعاي��ة املبنية على ال��دورة العلجية الق�س��رية 

جل بامللحظة املبا�رصة، املعروفة با�سم »دُوت�س«،  الأ

وهي ال�سرتاتيجية املو�سى بها دولياً، لكي ي�سمل 

الشكل 2.6.2 : معدل انتشار مرض السل )في كل 100 ألف نسمة(

منائية  هداف الإ �رصات الأ مم املتحدة، قاعدة بيانات موؤ ح�ساءات بالأ قليمي ل�رصق املتو�س��ط؛ �سعبة الإ المصادر: منظمة ال�س��حة العاملية - املكتب الإ
.http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx :لفية، موجود على املوقع للأ

مالحظة: ت�سري البيانات املتعلقة باملناطق النامية اىل عام 1990 وعام 2004.

بلدان المشرق

بلدان المغرب

بلدان مجلس التعاون الخليجي

أقل البلدان العربية  نموًا 

المناطق النامية *

المنطقة العربية
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يف املتو�س��ط م��ا يزيد عل��ى 90 يف املائة من عموم 

قليمي  ال�س��كان. وعلوة على ذلك، بل��غ املعدل الإ

للو�س��ول اىل العلج يف اإطار »دوت�س« حوايل 82 يف 

املائة يف عام 2003، اأي اأقل بثلث نقاط مئوية فقط 

عن اله��دف العاملي، وهو 85 يف املائ��ة. وقد اأحرزت 

قل منواً اأكرب قدر  بلدان امل�رصق، والبل��دان العربية الأ

من التقدم يف هذا ال�س��دد منذ ع��ام 1995، حيث 

ازدادت معدلت كل منهما بحويل 27 نقطة مئوية 

و10 نقاط مئوية على الرتتيب. كذلك بداأت البلدان 

يف ت�س��عيد مكافحة املر�س باعتماد »ا�سرتاتيجية 

اأوقف��وا داء ال�س��ل«، كم��ا اأدخلت بع���س البلدان 

مقاربات مبتكرة مثل »النهج العملي نحو �سحة 

�رصاف املعتمدة على احلا�سوب. الرئتني« ونظم الإ

ومع ذلك فقد كان معدل اكت�س��اف احلالة يف اإطار 

»دوت���س« منخف�س��اً ن�س��بياً يف املنطق��ة ككل. 

وكانت الن�سبة املئوية للحالت التي مت اكت�سافها 

حوايل 59 يف املائة يف عام 2004، يف حني اأن املن�سود 

عاملي��اً هو 70 يف املائ��ة. ويعني هذا اأن حوايل 41 يف 

قل ل ي�سلون اإىل  املائة من مر�س��ى ال�س��ل على الأ

امل�س��توى اجليد من الرعاية. ومن بني 22 بلداً عربياً، 

مل حتقق املعدل املن�سود يف ك�سف احلالت املر�سية 

ردن، والكويت،  �س��وى 8 بلدان فقط هي اجلزائر، والأ

ولبن��ان، واجلماهريي��ة العربية الليبي��ة، واململكة 

املغربية، وُعمان، وتون�س. واأما منطقة بلدان املغرب 

فهي املنطقة الفرعية الوحيدة التي حققت فيها 

كل البلدان الغاية املقررة.

���رصاع بتقليل ع��بء مر�س ال�س��ل،  وم��ن اأج��ل الإ

و�س��عت البلدان خططاً ا�سرتاتيجية تتما�سى مع 

»اخلطة العاملية للق�س��اء على داء ال�س��ل 2006-

2015«. وه��ذا الن��وع م��ن اخلطط يه��دف اإىل رفع 

م�ستوى الرعاية مبر�سى ال�سل، خ�سو�ساً من خلل 

حت�سني قدرات الك�س��ف عن احلالت املر�سية، كما 

اأنه يتما�سى مع »ا�س��رتاتيجية اأوقفوا داء ال�سل«. 

وت�س��ري اخلطة اأي�ساً اإىل الحتياجات املالية اللزمة 

ن�س��طة املقررة. على �س��بيل املثال، بالن�س��بة  للأ

قليمي ل�رصق املتو�س��ط التابع  لبل��دان املكت��ب الإ

ملنظم��ة ال�س��حة العاملي��ة، ومنها اأفغان�س��تان، 

�سافة  �س��لمية، وباك�ستان، بالإ يران الإ وجمهورية اإ

اإىل البلدان العربية، با�س��تثناء اجلزائر، وجزر القمر، 

وموريتانيا، تذهب التقديرات اإىل اأن حتقيق الغاية 8 

يف هذه البلدان �سوف يتطلب نحو 3.1 مليار دولر. 

هلة للح�س��ول على دعم مايل يف  وكل البلدان املوؤ

اإط��ار ال�س��ندوق العاملي قد ح�س��لت على منحة 

الدعم. على اأن الفج��وات املالية ما زالت كبرية يف 

ن ال�ستمرار يف اأن�سطة  كثري من البلدان، ولذلك فاإ

م��وال، خ�سو�س��اً م��ن خلل ال���رصاكات  جم��ع الأ

همية. قليمية، م�ساألة يف غاية الأ الوطنية والإ

ثبات فعلً باأن ثمة رابط وثيق بني داء ال�سل وبني  مت الإ

فريو�س نق�س املناعة الب�رصية. فقد ت�س��بب فريو�س 

�س��ابة بداء ال�سل ويف  نق�س املناعة الب�رصية يف الإ

ن�رصه، وهو الداء الذي يعترب اليوم اأكرث اأ�سباب الوفاة 

يدز. وملا كان وباء فريو�س نق�س  �سيوعاً بني مر�سى الإ

املناعة الب�رصية اآخذاً يف النت�سار يف بع�س البلدان 

مور  العربية، خ�سو�ساً اأقلها منواً، فقد اأ�سبح من الأ

احلا�سمة باطراد اأن يراقب انت�سار املر�سني يف نف�س 

املر�سى. وقد قدر مدى انت�سار فريو�س نق�س املناعة 

الب�رصية يف الكبار امل�س��ابني بداء ال�س��ل بنحو 16 

يف املائ��ة يف جيبوتي، و9 يف املائة يف ال�س��ودان. اأما 

البيانات املتعلقة بنوع ال�س��ل القادر على مقاومة 

عدة اأدوية، ل �سيما النوع الذي يكاد اأن ي�ستع�سي 

دوية ب�س��دة، فهي  عل��ى العلج، وال��ذي يق��اوم الأ

بيانات حمدودة يف املنطقة. لكن يف �سوء انخفا�س 

الك�سف عن احلالت املر�س��ية، يت�سح من انت�سار 

ادوية ال�س��ل يف ال�سيدليات اخلا�سة اأن ثمة حالت 

م��ن التي تقاوم ع��دة اأدوية واأخرى م��ن التي تقاوم 

دوية ب�س��دة، يف كثري من بلدان املنطقة العربية،  الأ

اإن مل يكن فيها جميعاً.
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وجدير بالذكر اأن ال�سباب لي�سوا هم الفئة العمرية 

كرث تاأثراً بداء ال�س��ل، حيث اإن هذا املر�س ي�سيب  الأ

الكب��ار اأ�سا�س��اً ممن ترتاوح اأعمارهم بني 25 �س��نة 

و54 �س��نة. لكن ال�س��باب لهم اأهمية خا�سة من 

نهم �رصعان ما يدخلون الفئة  الناحية الوبائي��ة، لأ

العمري��ة الت��ي تواجه اأعل��ى درجة م��ن املخاطر. 

ن زيادة الوعي بني ال�س��باب م�س��األة لها  ولذلك فاإ

اأهمية حا�سمة، خ�سو�سا يف البلدان التي ي�سبح 

يدز باطراد  فيها فريو�س نق�س املناع��ة الب�رصية/الإ

هم من  �سا�س��ية لداء ال�س��ل. والأ اأحد املحددات الأ

�سا�س��ية  ذلك اأن ال�س��باب يعترب القوة املحركة الأ

مرا�س التي  للمجتمع. ول يزال ال�سل مر�ساً من الأ

حيان يتعذب  تعترب و�س��مة كبرية، ويف كثري م��ن الأ

ن التوا�س��ل  املر�س��ى واأ�رصه��م ب��ل داع. ولذلك فاإ

والعم��ل الجتماعي مل�س��اندة املر�س��ى مطلوبان 

ب�س��دة. ولعل ذل��ك اأحد املجالت التي ي�س��تطيع 

فيها ال�سباب اأداء دور كبري يف التنمية املجتمعية. 

مثلة اجلي��دة على ذلك حملة مكافحة داء  ومن الأ

ال�سل التي يقوم بها الحتاد الدويل جلمعيات طلب 

الطب، التي ت�س��عي اإىل حت�س��ني الوعي من خلل 

ن�رص معلومات �ساملة عن املر�س.

وبوجه عام، مت احلد من عبء مر�س ال�سل يف املنطقة 

�سابة، والوفاة، ويرجع ذلك  العربية، اأي، النت�سار، والإ

يف بع�س��ه اإىل التو�سع يف العلج بطريقة »دوت�س« 

اإىل جانب النتائ��ج الطيبة للعلج اجليد. ومع ذلك 

ن احلد من املر�س مل يكن �رصيعاً مبا يكفي لوقف  فاإ

انت�ساره والق�ساء عليه اأو احلد من انت�ساره بن�سبة 

الن�سف بحلول عام 2015.

�رشة يف البلدان العربية، بتمويل من برنامج  تقوم جامعة الدول العربية بتنفيذ امل�رشوع العربي ل�سحة االأ

وبك  االأ و�سندوق  لل�سكان،  املتحدة  مم  االأ و�سندوق  منائية،  االإ املتحدة  مم  االأ منظمات  لدعم  العربي  اخلليج 

واملنظمة  �رشة،  االأ لتنظيم  الدويل  واالحتاد  العاملية،  ال�سحة  ومنظمة  واليوني�سيف،  الدولية،  للتنمية 

�سكوا(. مم املتحدة االقت�سادية واالجتماعية لغربي اآ�سيا )االإ �سالمية للعلوم الطبية، وجلنة االأ االإ

�رشة وال�سحة االجنابية، باإجراء م�سوح  والهدف من امل�رشوع هو توفري معلومات مف�سلة ودقيقه عن �سحة االأ

مهات، وعملية اخلتان، والرعاية االجتماعية وال�سحية املقدمة لكبار ال�سن،  ودرا�سات عن ال�سباب، ووفيات االأ

م والطفل. ي�ساف اإىل ذلك اأن امل�رشوع �سيقدم بيانات تتعلق باملعرفة، واملمار�سات اجليدة،  وحالة تغذية االأ

ومواقف ال�سباب وحالتهم ال�سحية، اإىل جانب تكوين قاعدة بيانات حتتوي على املعلومات املت�سلة بعمالة 

مرا�س  �رشية، واأحوالهم ال�سحية، ومعرفتهم بو�سائل منع احلمل واالأ ال�سباب وتعليمهم، واأوجه حياتهم االأ

امل�سوح يف  اإجراء بع�س  وبناء على ذلك مت  جنابي،  االإ وا�ستعدادهم لدورهم  تنتقل عن طريق اجلن�س،  التي 

اجلمهورية العربية ال�سورية ويف تون�س عام 2001، ويف اجلزائر وجيبوتي عام 2002، ويف اليمن عام 2003، ويف 

اململكة املغربية �سنة 2004/2003، ويف لبنان عام 2004، ويف فل�سطني عام 2006. واأجريت عالوة على ذلك 

درا�ستان نوعيتان يف كل من اجلمهورية العربية ال�سورية واجلزائر. 

اإلطار 2.6.2 : المشروع العربي لصحة األسرة
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م��ن حتقي��ق الغاية املرج��وة رغم اجله��ود املبذولة 

ل��زرع الغابات يف عدد م��ن البلدان، والتي ت�س��مل 

م�رصوعات جت��ري يف بلدان جمل�س التعاون اخلليجي 

لتو�س��يع امل�س��احات اخل�رصاء. ومن بني التحديات 

التي تواج��ه املنطقة زي��ادة الكثافة ال�س��كانية؛ 

واختفاء الغابات ب�س��بب ارتفاع الطلب على موارد 

قل منواً؛  الطاقة، خ�سو�س��اً يف البل��دان العربية الأ

�س�س��ية؛ وغي��اب الت�رصيعات  وانعدام القدرات املوؤ

واحلوافز التي ت�سجع على اعادة زرع الغابات.

لكن رغم ه��ذه القيود �س��هدت املنطقة العربية 

زيادة كبرية يف امل�س��احات املحمية منذ عام 1990. 

وق��د ارتفع حجم امل�س��احات املحمية يف املنطقة 

قيا�س��اً على جممل امل�س��احة من 2.4 يف املائة اإىل 

3.9 يف املائ��ة بني ع��ام 1990 وع��ام 2004، كما هو 

مو�س��ح يف ال�س��كل 2.7.1. ومع ذلك تظل ن�سبة 

امل�ساحات املحمية اىل امل�ساحة الكلية يف املنطقة 

العربي��ة يف ح��دود ثلث م��رات اأقل من املتو�س��ط 

العامل��ي البالغ 13 يف املائة. وترجع الزيادة اأ�سا�س��اً 

اىل اجله��ود املت�س��افرة لبل��دان جمل���س التع��اون 

اخلليجي، التي زادت فيها امل�ساحات املحمية باأكرث 

من اأربعة اأ�س��عاف خلل نف�س الفرتة. وهذه الزيادة 

علن يف عام 1994  الهائلة ترجع يف معظمها اىل الإ

دارة  را�س��ي لإ عن م�س��احة 64 مليون هكتار من الأ

احلياة الربية يف اململكة العربية ال�س��عودية، وهي 

دارة احلياة الربية،  تعترب اأكرب م�س��احة يف الع��امل لإ

كما ترجع اإىل ما يقرب من م�س��اعفة امل�س��احات 

املحمية يف بلدان امل�رصق بني عام 1990 وعام 2005. 

ن بلدان املغرب، والبلدان العربية  ويف مقابل ذلك، فاإ

قل منواً، املنطقة الفرعية التي تتمتع باأكرب تنوع  الأ

بيولوجي يف املنطقة العربية، مل ت�سهد اأية زيادات 

يف ن�سبة امل�ساحات املحمية منذ عام 1990.

الشكل 2.7.1 : المساحة المحمية كنسبة من المساحة الكلية )نسبة مئوية(

لفية، موجود على املوقع: منائية للأ هداف الإ �رصات الأ مم املتحدة، قاعدة بيانات موؤ ح�ساءات بالأ �سكوا؛ �سعبة الإ المصادر: الإ
.http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx 

مالحظة: ت�سري البيانات اخلا�سة باملناطق النامية اإىل عام 1990، وعام 2000، وعام 2005
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بلدان المغرب

بلدان مجلس التعاون الخليجي

أقل البلدان العربية نموًا 

المناطق النامية *

المنطقة العربية

الفصل الثاني: التقدم المحرز نحو تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية في المنطقة العربية

1990

2000

6 4 2 08101214

3.9

6.7

8.0

2.7

2.7

2.7

0.7

3.7

3.8

3.4

3.1

3.1

2.4

3.7

3.9

9.0

11.6

12.2

2004

76



استخدام الطاقة

�س��اهم التو�سع ال�رصيع يف عدد ال�سكان، والهجرة 

م��ن الريف اإىل احل�رص، وانت�س��ار جمالت الدعم، يف 

زي��ادة الطلب عل��ى الطاقة يف املنطق��ة العربية 

منذ عام 1990. ويف املتو�سط زاد ا�ستهلك الطاقة 

 )49(
جمايل يف كل 000 1 دولر م��ن الن��اجت املحل��ي الإ

بن�س��بة 10 يف املائة بني عام 1990 وعام 2003. ويف 

قل منواً قد  حني اأن بلدان امل�رصق، والبلدان العربية الأ

�سهدت انخفا�س��اً بن�سبة 5 يف املائة و22 يف املائة 

ن ا�س��تهلك الطاقة يف كل 1000  على الرتتيب، فاإ

جم��ايل يف بلدان جمل�س  دولر م��ن الناجت املحلي الإ

التع��اون اخلليج��ي ارتفع بن�س��بة 23 يف املائة. اأما 

منطقة بلدان املغرب فقد حافظت على م�س��توى 

متو�س��ط ثابت خلل نف�س الفرتة، كما يت�سح من 

ال�سكل 2.7.2.

ل ي��زال هناك فارق كب��ري من حيث ن�س��يب الفرد 

من ا�س��تهلك الطاقة بني بل��دان جمل�س التعاون 

اخلليجي وبني �سائر البلدان العربية. فن�سيب الفرد 

من ا�س��تهلك الكهرباء يف بل��دان جمل�س التعاون 

اخلليجي ل يزال بني اأعلى م�س��تويات ال�س��تهلك 

يف الع��امل. كما �س��هدت قطاعات النق��ل، واملاء، 

والطاق��ة، زي��ادات يف ح�س�س��ها م��ن ا�س��تهلك 

زالة ملوحة  الطاقة، حي��ث اإن توليد الكهرب��اء، واإ

املي��اه، من ب��ني العمليات التي ت�س��تهلك الطاقة 

بكثافة. وقد �سجلت َقطر اأعلى ا�ستخدام للطاقة 

يف كل املنطق��ة، بل��غ 587 كيلوغراماً من املكافئ 

النفط��ي يف كل 1000 دولر م��ن الن��اجت املحل��ي 

، تليه��ا البحرين بف��ارق ل يذكر، فقد 
)50(

جم��ايل الإ

�س��جلت 559 كيلوغراماً من املكافئ النفطي. اأما 

ا�ستخدام الطاقة مقي�ساً على كل 1000 دولر من 

جمايل فكان يف اأدنى م�س��توى يف  الن��اجت املحلي الإ

اململكة املغربية، اأو نحو 96 كيلوغراماً من املكافئ 

قل منواً بلغ  النفطي. وم��ن بني البلدان العربي��ة الأ

ا�ستهلك ال�س��ودان واليمن 267 و329 كيلوغراماً 

م��ن املكافئ النفط��ي يف كل 1000 دولر من الناجت 

جمايل يف ع��ام 2003 على الرتتيب. لكن  املحلي الإ

ن  بالنظر اىل الدخل املنخف���س يف هذه البلدان، فاإ

رقام الكبرية تعك���س درجة عالية من عدم  هذه الأ

الكفاءة يف ا�ستهلك الطاقة.

ن معدل التزويد بالطاقة الكهربائية كان  كذلك فاإ

خمتلفاً بدرجة كبرية فيما بني البلدان العربية وقد 

بلغ املتو�سط 80 يف املائة يف عام 2005. ويف حني اأن 

دخال الكهرباء يف كل اأنحاء  الكويت لها اأن تفخر باإ

قل منواً كانت  ن بع�س البل��دان العربية الأ البلد، فاإ

التغطية فيها حمدودة. لكن بالن�س��بة للمنطقة 

ككل، كان ح��وايل 63 مليون ن�س��مة، اأي حوايل 20 

يف املائ��ة تقريباً من العامل العربي، مل تكن لديهم 

كهرباء، وكان اخلُم�س يعتمد على اأنواع من الوقود 

غري جتارية. كما ان 20 يف املائة اآخرون ممن يعي�س��ون 

يف املناط��ق الفقرية، �س��واء يف احل���رص اأو يف الريف، 

كانوا ي�سلون اىل الطاقة و�سولً حمدوداً ل يُعتمد 

عليه.

خ��راً من  وبوج��ه ع��ام، رفع��ت بل��دان املنطقة موؤ

م�س��توى اجلهود التي تبذلها لتح�س��ني ا�ستدامة 

قطاع الطاقة. كما انتقل ع��دد من البلدان جزئياً 

اإىل الغ��از الطبيع��ي، وه��ي تقوم حالي��اً بتحديث 

م�س��ايف النف��ط، وحت�س��ني موا�س��فات الوق��ود، 

وتطبيق برامج للتفتي�س على املركبات و�سيانتها، 

جمايل )معادل القوة ال�رصائية(. كيلوغرام من املكافئ النفطي يف كل 1000 دولر من الناجت املحلي الإ

اإدراج البلد �سمن ح�سابات املناطق الفرعية �سماناً ل�سحة  منذ عام 1990 ل توجد بيانات متاحة عن قطر، ومل يكن من املمكن 

ن ا�ستهلك الطاقة يف قطر ل يظهر يف ال�سكل 2.7.2. ح�سائية.  ولذلك، فاإ املقارنات الإ

)49(

)50(
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كما اجته الرتكيز اأي�ساً اإىل تنمية الطاقة املتجددة، 

خ�سو�س��ا يف املناط��ق الريفية واملناط��ق النائية. 

ن تر�س��يد ا�س��تهلك الطاق��ة وحتقيق  لذلك، ف��اإ

الكفاءة يف خمتلف القطاعات القت�سادية، يُعترب 

من بني الق�س��ايا الت��ي لها اأولوي��ة، كما مت تنفيذ 

م�رصوعات التكام��ل الكهربائي والربط ب�س��بكة 

الكهرباء وتوزيع الغاز.

لكن رغم هذه اجلهود، تظل هناك حاجة ملحة اإىل 

�سيا�سات واإ�سرتاتيجيات تُو�س��ع نطاق ال�ستفادة 

م��ن الكهرب��اء، وتزي��د م��ن حت�س��ني ال�س��تدامة، 

خ�سو�س��اً يف املناط��ق النائي��ة والريفي��ة. ول ب��د 

م��ن تعزي��ز ال�س��تثمار يف اأن�س��طة ا�ستك�س��اف 

واإنت��اج النفط والغاز؛ وت�س��جيع ا�س��تخدام اأنواع 

التكنولوجيا النظيفة، وا�ستخدام الغاز الطبيعي 

يف قطاع��ي الطاقة والنقل؛ ول بد من زيادة كفاءة 

نتاج وال�س��تهلك؛ كما ينبغ��ي تنمية تقنيات  الإ

الطاقة املتجددة وت�سجيع تطبيقاتها. وفوق ذلك، 

مطلوب من البلدان النامية اأن تعتمد على قواعد 

تنظيمية م�ستقرة فيما يتعلق باأية مهام اإ�سافية 

حفوري الق��ادرة على احلد  تت�س��ل باأنواع الوقود الأ

ثر ال�سلبي على البلدان املنتجة. من الأ

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
واستهالك المواد المستنفدة 

لألوزون

قفز جمموع النبعاثات يف املنطقة اإىل 1.2 تريليون 

ط��ن مرتي يف ع��ام 2003، اأي ما يع��ادل زيادة قدرها 

81 يف املائ��ة منذ ع��ام 1990. ويعزى ذلك جزئياً اإىل 

الطف��رة الكبرية يف عدد ال�س��كان بن�س��بة 35 يف 

املائة. ي�ساف اإىل ذلك اأن ن�سيب الفرد من انبعاثات 

ثاين اأك�سيد الكربون قد ازداد هو اأي�ساً، مما ي�ساهم 

ن امل�س��توى  نبعاثات. لذلك فاإ يف زي��ادة جمم��وع الإ

قليمي لن�س��يب الفرد م��ن النبعاثات قد ارتفع  الإ

الشكل 2.7.2 : استخدام الطاقة )بالكيلوغرام من المكافئ النفطي( في كل 1000 دوالرمن 
الناتج المحلي اإلجمالي )معادل القوة الشرائية(

لفية، موجود على املوقع: منائية للأ هداف الإ �رصات الأ مم املتحدة، قاعدة بيانات موؤ ح�ساءات بالأ �سكوا؛ �سعبة الإ المصادر: الإ
.http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx 
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)*(

بلدان المشرق

بلدان المغرب

أقل البلدان العربية نموًا 

*بلدان مجلس التعاون الخليجي

الفصل الثاني: التقدم المحرز نحو تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية في المنطقة العربية

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

361.7

19902003 2000

356.8

231.9

141.9

436.1

264.5

223.9

144.7

444.9

279.9

220.4

141.8

78



بن�س��بة 28 يف املائة يف نف�س الفرتة، اأي من 3.1 طن 

م��رتي اإىل 3.9 ط��ن مرتي. اأما بل��دان املغرب، وبلدان 

قل منواً، فقد ارتفع فيها  امل�رصق، والبلدان العربية الأ

جمموع انبعاثات ثاين اأك�س��يد الكربون بن�سبة 80 

يف املائ��ة، و66 يف املائ��ة، و57 يف املائة على الرتتيب، 

كما يت�سح من ال�سكل 2.7.3. وقد حافظت بلدان 

قل منواً على م�ستويات  امل�رصق، والبلدان العربية الأ

م�ستقرة ن�سبياً يف ن�سيب الفرد من النبعاثات، يف 

حني اأن هذه امل�ستويات قد ارتفعت يف بلدان املغرب 

بن�س��بة 42 يف املائ��ة. اأم��ا بلدان جمل���س التعاون 

اخلليجي فل ت��زال حمتفظة باأعلى جمموع واأعلى 

ول بن�سبة  ن�سيب فرد من النبعاثات؛ حيث ارتفع الأ

86 يف املائة بني عام 1990 وعام 2003.

بذل��ت البل��دان العربي��ة جه��وداً ج��ادة يف تنفيذ 

الت�رصيع��ات  ف�س��يغت   .
)51(

مونرتي��ال بروتوك��ول 

والربام��ج للحد من ا�س��تهلك املواد امل�س��تنفدة 

الكلوروفلوروكربون��ات،  خ�سو�س��اً  وزون،  ل��لأ

والتحك��م يف هذا ال�س��تهلك ومراقبته. وبحلول 

ع��ام 2004، كان��ت املنطقة قد جنح��ت يف تقليل 

وزون  م�س��توى ا�س��تهلك امل��واد امل�س��تنفدة ل��لأ

بن�س��بة 31 يف املائ��ة. والواقع اأنه من��ذ عام 2000، 

�سهدت كل املناطق الفرعية انخفا�ساً يف جمموع 

وزون، وكان اأكرب  ا�س��تهلك امل��واد امل�س��تنفدة ل��لأ

انخفا���س هو ما �س��هدته منطقة امل���رصق، التي 

تراجع فيها ال�ستهلك بن�سبة 40 يف املائة. وكانت 

الكلوروفلوروكربون��ات ت�س��كل 64 يف املائ��ة م��ن 

وزون يف املنطقة ككل. جملة املواد امل�ستنفدة للأ

الشكل 2.7.3 : نصيب الفرد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون )باألطنان المترية(

لفية، موجود على املوقع: منائية للأ هداف الإ �رصات الأ مم املتحدة، قاعدة بيانات موؤ ح�ساءات بالأ �سكوا؛ �سعبة الإ المصادر: الإ
.http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx 

وزون يف طبقة ال�سرتاتو�سفري. وزون هو معاهدة دولية حتكم حماية الأ بروتوكول مونرتيال ب�ساأن املواد امل�ستنفدة لطبقة الأ )51(
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ر�س، والنبات، والبيئة البحرية. وكما جاء يف تقارير الدورة  يعترب االحتالل والنزاع من اأ�سد العوامل تدمرياً لالأ

بق�سوة  �رشائيلي  االإ االحتالل  ق�سى   ،2002 عام  يف  املتحدة  مم  لالأ العامة  للجمعية  واخلم�سني  ال�سابعة 

را�سي وجتريف  على كثري من عنا�رش البيئة، التي تعترب �رشورية حلياة الفل�سطينيني. وا�ستمر نزع ملكية االأ

را�سي الزراعية من اأجل تو�سيع امل�ستوطنات غري القانونية. كما عزل اجلدار الفا�سل كثرياً من اأهم املوارد  االأ

نتاج والدخل فيما كان يعترب من اأكرث املراكز الزراعية جلباً للدخل يف ال�سفة الغربية،  املائية، مما قل�س االإ

ثر على كل  �رشائيلية بغارات جوية بهدف اإحداث فرقعة �سوتية توؤ واأما يف غزة، فتقوم الطائرات احلربية االإ

�سكان املدن. وهي بذلك ت�سكل تلوثا �سمعياً متعمداً قد يت�سبب يف حاالت اإجها�س، اأو يف م�سكالت قلبية 

طفال ب�سبب الذعر. ويف العراق، ولبنان، كما يف فل�سطني،  بني كبار ال�سن، اأو يف �سدمات بني الكبار واالأ

�سجار وتدمري �سائر الزراعات اإىل تدهور نوعية الرتبة و�سالحيتها. اإن ماليني العراقيني يفتقرون  دي اقتالع االأ يوؤ

مرا�س  اإىل مياه ال�رشب ويعي�سون على �سبكات �رشف معيبة ب�سبب ا�ستمرار النزاع، فيعانون من انت�سار االأ

التي تنقلها املياه امللوثة. ولقد ارتفع عدد العراقيني املحرومني من موارد املياه الكافية من 50 يف املائة 

اإىل 70 يف املائة يف عام 2003.  ويف لبنان، اأدى تدمري �سهاريج الوقود اأثناء احلرب التي دارت يف متوز/يوليو 

واآب/اأغ�سط�س من عام 2006، اإىل �سياع 15 األف طن من النفط يف املياه املحلية.

اإلطار 2.7.1 : النزاعات والبيئة

توصيات في مجال السياسات

مطلوب من بلدان املنطقة العربية اأن تنظر يف اأمر 

جراءات التالية املقرتحة يف جمال ال�سيا�سات من  الإ

اأجل الت�سدي للغاية 9 املحددة يف الهدف 7:

دارة املوارد البيئية �س��من ا�س��رتاتيجيات  )اأ( دمج اإ

تقلي�س الفقر وخطط التنمية الوطنية؛

لفية حملية/ منائية للأ هداف الإ )ب( جعل غايات الأ

ولويات متثيلً اأف�س��ل، ولكي  وطنية لكي متث��ل الأ

تنج��ز الغاي��ات املطلوبة يف املنطق��ة ويف كل بلد 

على حدة بطريقة يعتد بها؛ 

)ج( تر�سيخ م�ساركة اأ�سحاب امل�سالح، مبا فيهم 

منظمات املجتم��ع املدين، واملنظمات ال�س��بابية، 

واملنظمات غري احلكومي��ة يف اتخاذ القرار ومراقبة 

املوارد البيئية؛

�س�سات  دارات واملوؤ )د( تعزيز اآليات التن�س��يق بني الإ

املخت�سة املت�سلة مبراقبة املوارد الطبيعية؛

)ه ( ت�سجيع ا�ستخدام م�سادر الطاقة غري املتجددة 

�س��واء يف ال�س��تخدامات املنزلي��ة اأو ال�س��ناعية، 

وكذلك تعزيز دعم ال�ستثمار يف تكنولوجيا الوقود 

حفوري النظيفة؛ الأ
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ر�س وتوزيعها لرت�س��يد  )و( اإع��ادة هيكلة حيازة الأ

ر�سية وا�ستدامتها؛ ا�ستهلك املوارد الأ

)ز( اإدم��اج ميزاني��ات البيئة يف ميزاني��ات التنمية 

الوطنية. فتكلفة تدهور البيئة اأكرب من ال�ستثمار 

يف ادارة البيئة واحلفاظ عليها؛

)ح( اإن�س��اء جمال�س للتنمية امل�س��تدامة، و�سمان 

اعتمادها واإعمالها على اأعلى م�ستويات ال�سلطة 

من اأجل ت�س��جيع ا�س��تدامة البيئة، وكذلك توفري 

فر���س اأف�س��ل ا�س��تدامة للتنمي��ة القت�س��ادية 

والجتماعية؛

ل�س��تخدام  اللزم��ة  امل��وارد  تخ�س��ي�س  )ط( 

حفوري النظيفة والق�ساء  تكنولوجيات الوقود الأ

على ت�سوهات ال�سوق، ومنها فر�س �رصائب ثقيلة 

على النفط، بينما يتم توفري الدعم ل�سائر م�سادر 

الطاقة؛

)ي( ت�س��جيع وتطوير تكنولوجي��ات للتقاط ثاين 

اأك�س��يد الكربون وتخزينه، ويف نف�س الوقت اأي�سا 

نظ��ف، واتخاذ  نتاجي��ة الأ الرتوي��ج لل�س��ناعات الإ

التدابري اللزمة للتكيف مع التغريات املناخية.

الحد من خسائر التنوع األحيائي

وا�س��تدامة  حيائ��ي  الأ التن��وع  اإن احلف��اظ عل��ى 

ا�ستخدامه يعتمدان على حتقيق التكامل بني هذا 

احلف��اظ وبني التنمية القت�س��ادية، كما يعتمدان 

حيائي موزعة  على �سمان ان تكون فوائد التنوع الأ

حيائي يف  بالت�س��اوي. لكن برامج تقييم التنوع الأ

املنطق��ة العربية �س��عيفة اأو ل وج��ود لها. ورغم 

اأن كل البل��دان العربية قد �س��ادقت على اتفاقية 

حيائي، با�ستثناء العراق وال�سومال، ورغم  التنوع الأ

ن املزيد  ن�س��طة، فاإ اأنها ب��داأت فعلً يف كثري من الأ

قرار نهج متكامل  من اجلهود املت�سافرة مطلوب لإ

الشكل 2.7.4 : اتجاهات التنوع األحيائي في  المنطقة العربية

ESCWA; UNEP-WCMC, 2002 and 2003; World Bank, The Little Green Data Book 2007 (World Bank, Washington D.C., 2007).
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دارة النظم  حيائ��ي، واإ يف املحافظ��ة على التنوع الأ

يكولوجية، واملناطق املحمية �سماناً للمحافظة  الإ

يكولوجية، وعلى  ن��واع، وعل��ى النظ��م الإ على الأ

املوارد اجلينية للمنطقة.

حيائي الغني واملتنوع للمنطقة معر�س  اإن املوروث الأ

خطار عظيمة. ويت�س��ح من البيانات املتوافرة اأن  لأ

نواع احليوانية املعروفة يف املنطقة  العدد الكلي للأ

العربي��ة كان 164 13 نوعاً يف ع��ام 2006، واأن 5 يف 

نواع مهددة بالنقرا�س. ومن ناحية  املائة من هذه الأ

ن 9 يف املائة من الثدييات، و3 يف املائة من  نواع، فاإ الأ

الطي��ور، و5 يف املائة من الزواح��ف، و4 يف املائة من 

الربمائي��ات، و8 يف املائة من اأنواع ال�س��مك، مهددة 

بالنقرا�س، كما يظهر من ال�سكل 2.7.4.

وجدي��ر بالذك��ر، ان الجتاه��ات التي مي�س��ي فيها 

حيائي يف املنطقة العربية تدعو  �س��ياع التنوع الأ

للخ��وف؛ فقد ت�س��اعف ع��دد الطي��ور والزواحف 

املهددة بالنقرا�س بني ع��ام 2002 وعام 2006، وزاد 

�سماك املهددة 14 مرة. وميكن اأن تعزى  عدد انواع الأ

ه��ذه الجتاهات اإىل تركيبة م��ن العوامل التي لها 

را�سي، والتغريات  اآثار متتابعة، منها ا�س��تخدام الأ

نواع املقتحمة، وال�س��تغلل املفرط،  املناخي��ة، والأ

يكولوجية ب�س��بب  والتل��وث، وتفتيت النظ��م الإ

احل��روب، وم�س��اريع البن��اء، والتل��وث ال�س��ناعي، 

ن�سكابات النفطية. والإ

الغاية 10 : تخفيض نسبة األشخاص الذين ال يمكنهم الحصول على مياه الشرب المأمونة 
والصرف الصحي الى النصف بحلول عام 2015

الحصول على مياه شرب مأمونة 
مستدامة

حت�س��نت ن�س��بة ال�س��كان الذي��ن ي�س��تخدمون 

 مياه ال�رصب املح�سنة قليلً يف املنطقة 
)52(

م�س��ادر

العربي��ة من ح��وايل 83 يف املائة يف ع��ام 1990 اإىل 

85 ق��ي املائ��ة يف ع��ام 2004. وق��د زادت من 65 يف 

املائ��ة اإىل 68 يف املائة يف اأقل البل��دان العربية منواً، 

غري اأن هذا املتو�س��ط ل ي�سمل ال�سومال التي مل 

يكن ي�س��ل فيه��ا اإىل املياه املاأمون��ة يف عام 2004 

�س��وى 29 يف املائة من ال�س��كان. لك��ن يف املناطق 

خرى، و�س��ل املتو�سط اىل 94 يف  الفرعية الثلث الأ

وفقاً ملنظمة ال�سحة العاملية، الو�سول اإىل مياه ال�رصب املاأمونة يقي�س ن�سبة ال�سكان الذين ي�ستخدمون م�سادر مياه حم�سنة، مبا 

مطار املحمية. بار املحمية، ومياه العيون والأ فيها تو�سيلت املنازل، وال�سنابري العمومية القائمة، والآ

)52(
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الشكل 2.7.5 : نسبة السكان الذين يستخدمون مصادر مياه شرب محسنة )في الحضر، في 
مقابل الريف( )نسبة مئوية(

لفية، موجود على املوقع: منائية للأ هداف الإ �رصات الأ مم املتحدة، قاعدة بيانات موؤ ح�ساءات بالأ �سكوا؛ �سعبة الإ المصادر: الإ
.http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx 

املائة، و96 يف املائ��ة، و86 يف املائة، يف بلدان جمل�س 

التع��اون اخلليج��ي، وبلدان امل�رصق، وبل��دان املغرب، 

على الرتتيب. اأما التح�سن الطفيف الذي �سهدته 

مر ما زال يحتاج  املنطق��ة العربية، فيوحي ب��اأن الأ

�سخا�س الذين  اىل جهود كبرية لتخفي�س ن�سبة الأ

ل ميكنهم احل�س��ول على مياه ال�رصب املاأمونة اإىل 

الن�سف بحلول عام 2015.

الذي��ن  ال�س��كان  ن�س��بة  كان��ت   2004 ع��ام  يف 

ي�ستخدمون م�سادر مياه �رصب حم�سنة يف املناطق 

الريفية يقل بحوايل 18 نقطة مئوية عن ن�سبتهم 

يف املناط��ق احل�رصي��ة. وه��ذا العدد من ال�س��كان، 

املنخف�س جداً، من القادرين على الو�سول اإىل مياه 

اآمن��ة يف املناطق الريفية ناجت اأ�سا�س��ا من الفجوة 

الكبرية بني الري��ف واحل�رص التي تتجلى يف كل من 

بلدان املغرب وبلدان جمل�س التعاون اخلليجي، كما 

يت�س��ح م��ن ال�س��كل 2.7.5. والواق��ع اأن اململكة 

املغربي��ة، التي ت�س��م اأكرث بكثري من ربع �س��كان 

منة  بلدان املغرب، مل يكن ي�سل اإىل مياه ال�رصب الآ

فيها �سوى 56 يف املائة من �سكان الريف، يف مقابل 

99 يف املائة من �س��كان احل�رص. وع��لوة على ذلك، 

قل منواً ي�س��ري  ن الرقم اخلا�س بالبلدان العربية الأ فاإ

اإىل اأن ما يقل عن ن�س��ف �س��كان الريف بقليل ل 

ي�س��لون اإىل اأي م�سدر من م�سادر املياه املح�سنة. 

بلدان المشرق

بلدان المغرب

بلدان مجلس التعاون الخليجي

أقل البلدان العربية نموًا 

المناطق النامية 

المنطقة العربية

في الحضر )2004(في الحضر )1990( في الريف )2004(في الريف )1990(

الفصل الثاني: التقدم المحرز نحو تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية في المنطقة العربية

0102030405060708090100

83

88

97
97

72

70

94
94

68

71

97
98

60

64

80

75

73
75

94
94

60
70

93
92

83



وم��ن هذا املنطلق حتتاج بع���س بلدان املنطقة اإىل 

�س��عدة من اأجل  مزيد من التع��اون على جميع الأ

اإدراج خدمة توفري مياه ال�رصب �سمن اإ�سرتاتيجيات 

وخط��ط اإدارة م�س��ادر املي��اه الوطنية وم��ن اأجل 

ت�سييق الفجوة بني احل�رص والريف.

ي�س��اف اإىل ذلك، اأن املنطقة العربية ككل تواجه 

م�س��كلة خطرية يف نق�س املياه. ويُذكر اأن �س��بعة 

م��ن بلدان املنطقة تع��د من بني البل��دان الع�رصة 

كرث احتياجاً للمياه يف العامل، واأن معظم البلدان  الأ

العربية حت�س��ل على جزء كبري من مواردها املائية 

من خارج حدودها، اأو ت�س��رتك فيه��ا مع دول اأخرى. 

وبحلول عام 2004، كان الطلب على املياه قد جتاوز 

فعلً موارد املي��اه املوجودة يف املنطقة بنحو 46 يف 

املائة. ول �س��ك اأن ال�س��غط ال�س��ديد الواقع على 

م��وارد املياه املتاح��ة يقلل من ق��درة البلدان على 

النتفاع باأرا�س��يها الزراعية اإىل اأق�س��ى حد ممكن. 

بل اإن بع���س البلدان تزرع يف الوقت الراهن اأقل من 

را�س��يها، بينما  5 يف املائة م��ن الطاقة الزراعية لأ

تقرتب غريها من كامل طاقتها.

ن م�س��األة ا�س��رتداد التكالي��ف  وف��وق ه��ذا، ف��اإ

الكامل��ة لتوفري خدمات املي��اه ل وجود لها تقريبا 

يف املنطق��ة. فمعظ��م البلدان، ل �س��يما من غري 

��ل ر�س��وماً  بل��دان جمل�س التعاون اخلليجي، حت�سِّ

ل�س��رتداد تكاليف اخلدمة. لكن انخفا�س م�ستوى 

ه��ذه الر�س��وم ل يعك���س ن��درة املياه كم��ورد من 

املوارد، فمعظم البلدان ت�س��عى فقط اإىل ا�سرتداد 

تكاليف الت�سغيل وال�سيانة. وعلى �سبيل املثال، 

ن بلدان املغرب ت�س��تثمر نح��و 12.5 مليار دولر  فاإ

يف ال�س��نة يف قطاع املياه، مبا فيه��ا مياه الزراعة، 

طلق. ومن ثمة  لكن هذه املبالغ ل تُ�س��رتد على الإ

دي دوراً يف ت�س��ويه دافع امل�س��تخدم  ن الدعم يوؤ فاإ

للحفاظ على املورد، اأو ل�ستخدامه بطريقة تتفق 

مع تكلفته.

اأم��ا متويل حمط��ات التحلية فكان يُقدم اأ�سا�س��ا 

من ميزانية الدولة، وبع�س��ه م��ن قرو�س خارجية. 

لكن مع تغري ا�سرتاتيجيات التنمية منذ منت�سف 

الت�س��عينيات، وتقلي���س التموي��ل احلكوم��ي، زاد 

موال اخلارجية. ومل تتجه البلدان  العتماد عل��ى الأ

العربي��ة اإىل القطاع اخلا�س للح�س��ول على متويل 

خراً. اإ�سايف اإل موؤ

الحصول على خدمات الصرف الصحي 
بصفة مستدامة

عملت خمتلف املناطق الفرعية العربية بالتدريج 

عل��ى حت�س��ني اإم��داد �س��كانها مبراف��ق ال���رصف 

ال�سحي منذ عام 1990. لكن يف عام 2004، كانت 

ن�س��بة ال�سكان الذين ي�س��تخدمون مرافق �رصف 

قل منواً ل  �س��حي حم�س��نة يف البلدان العربية الأ

تزال عند م�س��تواها املنخف�س البالغ 38 يف املائة. 

لكن هذا الرقم كان اأعلى من ذلك يف �سائر املناطق 

الفرعي��ة، حيث بل��غ 98 يف املائة من ال�س��كان يف 

بلدان جمل�س التع��اون اخلليجي، و89 يف املائة و79 

يف املائ��ة يف بلدان املغ��رب ويف بل��دان امل�رصق على 

الرتتيب. ولو ا�س��تمرت البل��دان العربية على هذه 

ن حوايل 124 مليون ن�س��مة  الوت��رية البطيئة، ف��اإ

يف املنطق��ة �س��وف يُحرموا من خدم��ات ال�رصف 

�سا�س��ية يف ع��ام 2015، ن�س��فهم  ال�س��حي الأ

قل منواً. يعي�سون يف البلدان العربية الأ

م��داد ملرافق  وتت�س��ح لن��ا الف��وارق الكب��رية يف الإ

ال�رصف ال�سحي عند املقارنة بني املناطق احل�رصية 

واملناطق الريفية، كما هو مبني يف ال�س��كل 2.7.6. 

قل منواً، ل ي�سل اإىل مرافق  ففي البلدان العربية الأ

ال���رصف ال�س��حي يف املناط��ق الريفية �س��وى 25 

يف املائ��ة م��ن ال�س��كان، يف مقاب��ل 59 يف املائة يف 

املناط��ق احل�رصية. ومع ذلك، فرغم عدم امل�س��اواة 
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مداد  ب��ني املناطق الريفية واملناط��ق احل�رصية يف الإ

ن حت�س��ن  بخدم��ات ال�رصف ال�س��حي املتطورة، فاإ

خدم��ات ال���رصف ال�س��حي بوجه ع��ام منذ عام 

1990، ترجع اأ�سا�س��اً اإىل حت�سني ا�ستفادة النا�س يف 

املناطق الريفية. والواقع اأن ن�س��بة �س��كان الريف 

م��داد مبرافق ال�رصف ال�س��حي  القادري��ن عل��ى الإ

ق��د ارتفعت بنحو 16 و17 نقط��ة مئوية يف بلدان 

امل���رصق ويف بل��دان املغرب على الرتتي��ب. ومن هذا 

ن ن�س��بة �س��كان الريف امل�س��تفيدين  املنطلق، فاإ

م��ن مرافق ال�رصف ال�س��حي املتطورة يف املنطقة 

العربية قد زادت من 41 يف املائة اإىل 52 يف املائة، يف 

مقابل حت�سن اأقل من ذلك يف املناطق احل�رصية، من 

85 يف املائ��ة اىل 89 يف املائة. وكان بطء التح�س��ن 

يف املناط��ق احل�رصية يرجع يف معظمه اإىل الهجرة 

من الريف اإىل احل�رص وتفاقم ال�س��غوط على توفري 

مرافق ال�رصف ال�س��حي الكافية ل�س��كان احل�رص 

املتزايدين على الدوام.

الشكل 2.7.6 : نسبة السكان الذين يستخدمون مرافق صرف صحي محسنة )في الحضر 
والريف( )نسبة مئوية(
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التحديات والتوصيات

اأن �س��وء م�س��توى اخلدم��ات املتعلق��ة  ل �س��ك 

مبي��اه ال�رصب وال�رصف ال�س��حي يزي��د من خماطر 

مرا���س، حي��ث اإن املبي��دات احل�رصية  �س��ابة بالأ الإ

والنفايات ال�سناعية ت�ساهم يف تلويث موارد املياه 

فتق��ار اإىل اأية عمليات اأو  القليلة اأ�س��لً. كما اأن الإ

دارة املتكاملة  اإ�س��رتاتيجيات اأو �سيا�س��ات ع��ن الإ

ملوارد املياه، ف�سلً عن ق�س��ايا النزاعات والق�سايا 

العاب��رة للح��دود، متث��ل حتدي��اً كب��رياً للمنطقة. 

دارة املتكاملة  والعقب��ات الت��ي تع��وق تنفي��ذ الإ

ملوارد املياه ت�س��مل قلة التن�س��يق والتكامل فيما 

�س�س��ات الت��ي لها �س��لة باملي��اه، ونق�س  بني املوؤ

املوظفني املدربني، وكذلك �سعف القدرات الفنية 

خرى التي  �س�سية والقانونية. ومن العوامل الأ واملوؤ

دارة املتكاملة مل��وارد املياه، عدم  تعرق��ل تنفي��ذ الإ

كفاية امل�س��اركة يف البيانات ويف تبادل املعلومات 

�س��افة  �س�س��ات وال�س��لطات املعنية، بالإ ب��ني املوؤ

اإىل حمدودي��ة امليزاني��ة وامل��وارد املالية، و�س��عف 

م�ساركة اأ�سحاب امل�سالح، مثل الوحدات املحلية، 

واملجتم��ع املدين، والقطاع اخلا���س، واملنظمات غري 

احلكومي��ة، والهيئ��ات املعنية باملي��اه، وجمعيات 

امل�س��تهلكني. ومن املمكن اأي�ساً اأن يتعطل و�سع 

ال�سيا�س��ات وال�س��رتاتيجيات املائي��ة اأو تنفيذها 

ب�س��بب عدم كفاية الت�رصيعات، والرتتيبات، ومنها 

القوانني، والقوانني الفرعية، والقواعد، واملرا�سيم، 

والتفاقات؛ وكذلك �سعف اإنفاذ القوانني والقواعد 

الناجت عن ق�سور القدرات التفتي�سية وقلة املتابعة 

�س�سات املعنية باملياه. من جانب املوؤ

ح�سائية  ي�ساف اإىل ذلك، اأن عدم ات�ساق البيانات الإ

املتعلقة بخدمات املياه ومرافق ال�رصف ال�س��حي 

ق��د حال��ت دون اعتماد �سيا�س��ات منا�س��بة. ويف 

بع�س البلدان، اأدى التو�س��ع العمراين ال�رصيع بغري 

داري��ة متكاملة اىل  تخطيط �س��ليم وبغري نظم اإ

زيادة ال�س��غط على املوارد املحدودة. وهذا التطور 

ال��ذي ازداد تعقي��دا ب�س��بب ال�س��حب املفرط من 

م��وارد املياه اجلوفية، اأو بن��اء مزيد من مرافق حتلية 

املي��اه، ق��د اأدى اإىل زي��ادة ملوح��ة املي��اه العادمة 

وزيادة ت�رصبها اإىل املي��اه اجلوفية. وعلوة على ذلك 

دارة  ن ارتفاع م�س��توى الطلب على املي��اه بغري اإ ف��اإ

�س��ليمة، وانخفا���س القيمة القت�س��ادية للمياه 

امل�س��تخدمة يف الزراعة، وعدم تر�س��يد ا�ستهلك 

دى اىل  املي��اه يف خمتلف القطاع��ات، كل ذلك ي��وؤ

تدهور املوارد وندرتها.

مداد ب�سفة م�ستمرة مبياه  وعملً على حت�س��ني الإ

من��ة، واإىل خدم��ات ال�رصف ال�س��حي  ال���رصب الآ

�سا�س��ية يف املنطق��ة العربية م��ن اأجل حتقيق  الأ

الغاي��ات املح��ددة يف اله��دف 7، ل بد م��ن معاجلة 

الق�سايا التالية:

)اأ( ���رصورة اأن يك��ون ال�رصف ال�س��حي ج��زءاً من 

دارة املتكاملة مل��وارد املياه. �رصورة اإدماج  خط��ط الإ

معاجل��ة واإع��ادة ا�س��تخدام املياه العادمة �س��من 

دارة املتكاملة للموارد املائية؛ خطط وبرامج الإ

)ب( ���رصورة ح�س��ول املنطقة عل��ى تكنولوجيات 

منخف�س��ة التكلفة ومرتفع��ة القيمة يف حتلية 

املياه وتوفري خدمات مياه ال�رصب؛

)ج( �رصورة توافر ا�س��رتاتيجيات �سليمة لتخطيط 

الري��ف واحل���رص م��ن اأج��ل تقليل ال�س��غط على 

املناطق احل�رصي��ة وتزويد املناطق الريفية بخدمات 

ال�رصف ال�سحي املطلوبة فيها؛

دارة امل��وارد املائي��ة عل��ى  )د( اإلغ��اء املركزي��ة يف اإ

امل�س��تويات املحلي��ة يف معظم البل��دان. واإن كان 

�س�سية وقانونية كبرية  ذلك يتطلب اإ�س��لحات موؤ

على ال�سعيد الوطني؛ 

دارة  ولوية لبناء القدرات يف الإ )ه�( �رصورة اإعطاء الأ

املتكاملة للموارد املائية يف كل البلدان العربية،

���رصاك اأ�س��حاب امل�س��الح،  )و( زي��ادة الهتم��ام باإ

دارة ال�س��ليمة  ومنهم القطاع اخلا�س، �س��ماناً للإ
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للموارد املائية، وحمايتها، ومراقبتها كماً ونوعاً؛

)ز( اإنهاء الحتلل وحل النزاعات �س��يكونان اأمرين 

اأ�سا�س��ني لتحقي��ق ال�س��تفادة املتوا�س��لة م��ن 

�سا�سية. خدمات ال�رصف ال�سحي الأ

: أن يكون قد تحقق، بحلول عام 2020، تحسن ملموس في حياة 100 مليون  الغاية 11 
على األقل من سكان األحياء الفقيرة

كثري من امل��دن الكبرية يف املنطق��ة العربية تنمو 

مبع��دل �رصي��ع للغاي��ة. ويرجع ذل��ك اأ�سا�س��ا اىل 

الهجرة من املناطق الريفي��ة اإىل املناطق احل�رصية 

بحثا عن فر�س للعمل وعن خدمات عامة اأف�س��ل، 

وحي��ث ترتف��ع مع��دلت النم��و ال�س��كاين. وكان 

التو�س��ع العمراين يف املنطق��ة العربية يحدث يف 

قطاب الكبرية جداً، اأو ما يعرف  عدد حم��دود من الأ

بامل��دن الكربى، التي غالباً م��ا تكون اأكرب بكثري من 

قطاب الثانوية اأو الثالثة. والواقع اأن كل بلد فيه  الأ

واح��د، واأحيان��اً اإثنان، من املراك��ز احل�رصية الكبرية 

الت��ي ت�س��يطر اأي�س��اً عل��ى تخ�س��ي�س مواردها. 

وكثري من التو�سع العمراين والنمو احل�رصي يحدث 

بطريق��ة غ��ري قانونية، حيث يعي���س اأكرث من ثلث 

جمم��وع �س��كان احل���رص يف املنطق��ة العربية، يف 

م�س��توطنات غري ر�س��مية، ويف اأحي��اء فقرية، ويف 

ظ��ل ظروف بيئية غاية يف اخلطورة. على اأن املوقف 

يت�س��م بخطورة خا�س��ة يف منطق��ة امل�رصق ويف 

قل منواً، حيث يعاين �سكان املدن  البلدان العربية الأ

الشكل 2.7.7 : سكان األحياء الفقيرة كنسبة من سكان الحضر )نسبة مئوية(
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من الكتظاظ، وعدم كفاية امل�س��اكن، مع ق�سور 

يف املياه وال�رصف ال�س��حي. ي�س��اف اإىل ذلك اأنهم 

يعانون من ق�س��ور �س��ديد يف اخلدمات ال�س��حية، 

والتعليمية، وخدمات الت�سالت والنقل، ومن عدم 

كفاية ال�رصف ال�س��حي. وهذا التو�سع ال�رصيع يف 

املناطق احل�رصية، �س��واء يف منطق��ة امل�رصق اأو يف 

قل من��وا، يخلق اأنواعاً  منطقة البل��دان العربية الأ

من املدن غري م�س��بوقة يف حجمه��ا وتعقيداتها، 

ويف التحدي��ات التي تطرحها م��ن اأجل توفري بيئة 

ملئمة للفقراء و�سمان الوفاء بحقوقهم. وتذهب 

التقدي��رات اإىل اإن��ه يف ع��ام 2001، كان حوايل 57 

ملي��ون ن�س��مة يف املنطقة العربية يعي�س��ون يف 

اأحي��اء احل�رص الفق��رية، منهم ح��وايل 30 يف املائة 

قل منواً، و 44 يف املائة  يعي�سون يف البلدان العربية الأ

يف منطقة امل�رصق، و17 يف املائة يف منطقة املغرب، 

ونحو 8 يف املائة يف بلدان جمل�س التعاون اخلليجي. 

حياء الفق��رية يف البلدان العربية  وكان �س��اكنو الأ

ق��ل من��واً ميثلون ح��وايل 70 يف املائة من �س��كان  الأ

احل�رص يف عام 2001، بينما يف منطقة امل�رصق كانوا 

ميثل��ون 39 يف املائة، كما يظهر يف ال�س��كل 2.7.7. 

رقام اأعلى بكثري من املتو�سط العاملي الذي  وهذه الأ

يبلغ 31 يف املائة. اأما يف بلدان املغرب وبلدان جمل�س 

التعاون اخلليجي، فكانت الن�سبة 21 يف املائة و24 

رقام  يف املائة على الرتتيب، وهو ما يعترب اأقل من الأ

املقابلة يف �س��ائر مناطق العامل جميعاً، با�ستثناء 

»كومنويلث الدول امل�ستقلة« والبلدان املتقدمة.

ن النمو  وعلوة على الهجرة من الريف اإىل احل�رص، فاإ

ال�س��كاين، والنزاعات، ويف بع�س احل��الت الكوارث 

دي  الطبيعي��ة، تعت��رب كله��ا عوام��ل رئي�س��ية توؤ

اىل نزوح النا���س داخلياً ودولي��اً. ومعظم النازحني 

فقدوا ديارهم وممتلكاتهم وعليهم اأن يعي�س��وا يف 

حوال  يواء املوؤقت يتدنى فيها م�ستوى الأ ملجئ للإ

ماكن  واخلدمات ال�س��حية. وكلما اكتظت هذه الأ

ن البلدان  كلما زاد ع��ذاب املقيمني فيها. كذلك فاإ

امل�سيفة �سهدت �سغوطاً على مواردها الطبيعية 

م��ع ارتف��اع مفاجئ يف الطل��ب على م��وارد املياه 

وخدم��ات ال�رصف ال�س��حي واخلدمات ال�س��حية، 

وغري ذلك من خدمات البنية التحتية واملرافق.

وينبغي للبلدان امل�س��يفة، املدعومة من املجتمع 

ال��دويل، اأن تقدم اخلدمات الكافي��ة للحد من تاأثري 

ذلك عل��ى املوارد البيئية واخلدمات. وت�س��مل هذه 

�س��كان العام، والتعامل  اخلدمات و�س��ع برامج للإ

م��ع اخلدم��ات بنه��ج متع��دد القطاع��ات، وم��د 

�سا�س��ية،  �سا�س��ية واملرافق الأ البني��ة التحتية الأ

ومنها �س��بكات الط��رق، ومنها املي��اه، والكهرباء، 

قت اأو  يواء املوؤ واملراحي���س، وذلك لتغطية اأماكن الإ

خميمات اللجئني.

التحديات والتوصيات

ل بد من الت�س��ليم بحج��م البعد احل�رصي للفقر، 

وباحلاج��ة اإىل اإطار خا�س لل�سيا�س��ات، كعن�رصين 

ي ا�س��رتاتيجية ترمي  �سا�س��ية لأ من العنا���رص الأ

حي��اء الفقرية يف  اىل النهو���س بحياة �س��اكني الأ

املنطقة العربية. ويجب على احلكومات اأن ت�س��ع 

�سيا�س��ات عام��ة واأن تعتم��د على نه��ج متعدد 

القطاعات ي�سرت�سد بالهدف املن�سود، األ وهو توفري 

ال�سكن املنا�سب للفئات املحدودة الدخل، و�سمان 

ال�س��تفادة م��ن اخلدم��ات الجتماعي��ة واملراف��ق 

�سا�سية. وف�سلً عن ذلك، يتعني على  والهياكل الأ

وا�س��عي ال�سيا�سات اأن ينا�س��دوا املجتمع الدويل 

دع��م البل��دان امل�س��يفة يف توفري املاأوى املنا�س��ب 

واخلدم��ات املنا�س��بة للنازح��ني يف املنطق��ة. ومن 

نذار املبكر  �سا�سية اأي�س��اً اإن�ساء نظم للإ مور الأ الأ

ملراقبة ال�س��طرابات املدنية والكوارث الطبيعية، 

ثر منه��ا على املناط��ق الفقرية يف  ل �س��يما م��ا يوؤ

احل�رص والريف.
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لبل��دان جمل�س التعاون اخلليجي، والبلدان العربية 

قل منواً تفوق كثرياً مثيلتها يف البلدان ذات الدخل  الأ

املتو�س��ط والبلدان ذات الدخل املنخف�س. ويف عام 

2004، كانت �س��ادرات الوقود ت�سكل يف املتو�سط 

75 يف املائة اىل 90 يف املائة من �سادرات بلدان جمل�س 

التع��اون اخلليج��ي، واجلزائر، واجلماهريي��ة العربية 

الليبي��ة، واليمن. ويف مقابل ذلك، كانت �س��ادرات 

ال�س��ناعات التحويلية ل تغطي �سوى 10 يف املائة 

من �س��ادرات بلدان جمل�س التعاون اخلليجي، و5 يف 

قل منواً؛  املائة فقط من �سادرات البلدان العربية الأ

بينما كانت ت�س��كل 26 يف املائة من �سادرات بلدان 

امل�رصق، و21 يف املائة من �سادرات بلدان املغرب.

داء التجاري للبلدان  من املحددات املهمة ل�سعف الأ

العربية، خ�سو�ساً يف ال�سلع ذات القيمة امل�سافة 

العالية، الدرجة املنخف�سة من التكامل التجاري 

البين��ي. فالتج��ارة البينية ل تغطي �س��وى 11 يف 

املائة تقريباً من جمموع التجارة العربية، وهو رقم 

اأقل بكثري عن مثيله يف �س��ائر مناطق عامل. وهذا 

داء البط��يء ميك��ن اأن يع��زى اىل جمموع��ة من  الأ

العوامل، منها عدم التكامل فيما بني القت�سادات 

العربية؛ وع��دم وفاء عدد كبري من البلدان العربية 

خ�س  بالتزاماتها يف اط��ار التفاقات التجارية، وبالأ

منطق��ة التج��ارة احل��رة العربي��ة الك��ربى؛ وعدم 

وجود اآليات لت�س��وية النزاعات يُعت��د بها؛ وارتفاع 

تكاليف التعام��لت؛ وكرثة القواع��د التنظيمية 

والت�رصيع��ات. وجدير بالذكر اأن الحتلل والنزاعات 

لها تاأثري »عازل« خا�س على القت�سادات الوطنية، 

نت��اج �س��واء يف القطاع��ات التجارية  مم��ا يقلل الإ

اأو غ��ري التجارية. ويت�س��ح من البيان��ات املتعلقة 

بفل�س��طني اأن �س��ادراتها اأم�س��ت اأكرث من ثلثة 

جمايل.  عقود يف تراجع بالن�سبة لناجتها املحلي الإ

ن فر�س التج��ارة البيني��ة وفوائدها  وم��ع ذلك، ف��اإ

كي��د لتفاقات  واع��دة بالفعل، رغم ال�س��عف الأ

التج��ارة البينية، لو اتخذت بع���س اخلطوات مثل 

حت�سني روابط النقل، وتب�سيط اإجراءات التعاملت، 

واإرخاء الّربط بني ال�سيا�س��ة والقت�س��اد فيما بني 

البلدان العربية.

الشكل 2.8.1 : حصص المناطق الفرعية في مجموع الصادرات والواردات في المنطقة
العربية، 2004

الواردات الصادرات

بلدان المشرق

بلدان المغرب

بلدان مجلس التعاون
الخليجي

أقل البلدان العربية نموًا 
بلدان المشرق

بلدان المغرب

بلدان مجلس التعاون
الخليجي

أقل البلدان العربية نموًا 

http://www.unctad.org :ونكتاد، ]قاعدة البيانات التجارية[ 2005، موجود على املوقع �سكوا؛ الأ المصادر: الإ
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وخلل املا�س��ي القري��ب، اتخذت معظ��م البلدان 

العربي��ة خطوات ج��ادة نحو حترير التج��ارة، ونحو 

التكام��ل م��ع القت�س��اد العامل��ي. واعتب��اراً م��ن 

حزيران/يونيو 2007، كان 12 بلداً عربياً قد اأ�سبحت 

اأع�ساءً يف منظمة التجارة العاملية، بينما كانت 6 

بلدان ما�س��ية يف عملية التفاو�س على ع�س��وية 

. كما اأن ثمانية بلدان عربية اأع�س��اء يف 
)53(

املنظمة

، و�سبعة بلدان 
)54(

وروبية املتو�سطية« »ال�رصاكة الأ

 .
)55(

وروبية للتجارة احلرة« عربية �رصكاء يف »الرابطة الأ

�س��افة اىل ذلك، هناك جمموع��ة متنوعة من  بالإ

قاليمية، مت�س��ي  قليمية والأ املبادرات اجلدي��دة، الإ

فيه��ا البل��دان العربية وترم��ي اإىل حتري��ر التجارة 

واملزيد من التكامل مع القت�س��اد العاملي. كذلك 

ردن، واململكة املغربية، وُعمان، قد  ن البحرين، والأ فاإ

وّقعت اتفاقات جتارية ثنائي��ة مع الوليات املتحدة 

مريكية، واملفاو�س��ات جارية يف الوقت احلايل مع  الأ

اجلماهريية العربية الليبية، وبلدان جمل�س التعاون 

وروب��ي. ول �س��ك يف اأن حترير  اخلليج��ي والحت��اد الأ

التجارة يف املدى الطويل، يف �سياق النظام التجاري 

طراف، ينطوي عل��ى اإمكانات لتحقيق  املتع��دد الأ

مكا�سب كبرية يف جمال الرعاية بالن�سبة للبلدان 

نتاجية.  العربي��ة، وذلك بزي��ادة الكفاءة وزي��ادة الإ

ن تزايد املناف�سة اخلارجية  واأما يف املدى الق�سري، فاإ

دي اإىل تكاليف وخ�س��ائر كبرية، خ�سو�س��اً  ق��د يوؤ

يف القطاع��ات املحلية املناف�س��ة لل��واردات، التي 

ظل��ت تاريخياً مبناأى عن املناف�س��ة اخلارجية. ففي 

حالة اململكة العربية ال�س��عودية، التي اأ�سبحت 

ع�س��واً يف منظم��ة التج��ارة العاملي��ة يف كان��ون 

ول/دي�س��مرب 2005، من املمك��ن اأن تت�رصر اأجزاء  الأ

من قطاع اخلدمات املحلي ب�س��بب زيادة املناف�سة. 

ول ميكن اإبقاء تكاليف التكيف منخف�س��ة اإل اإذا 

كان��ت ال�رصكات املحلية م�س��تعدة متاماً لعملية 

حتريرالتجارة، التي تتطلب دعماً قوياً من احلكومات 

الوطنية وتعاوناً وثيقاً معها.

يجابية لع�سوية منظمة  ثار الإ ي�ساف اإىل ذلك اأن الآ

التجارة العاملية بالن�س��بة للبلدان العربية تعتمد 

اإىل حد بعيد على ما اإذا كانت املفاو�سات �ستنجح 

يف امل�س��تقبل يف تخفي���س م�س��تويات احلماي��ة 

ن�س��طة الكثيف��ة العمال��ة يف بلدان  العالي��ة للأ

منظم��ة التعاون والتنمية يف امليدان القت�س��ادي، 

ل �سيما الزراعة، واملن�سوجات، وامللب�س. ففي هذه 

املج��الت، كانت نتائج جولة اأوروغواي، التي دخلت 

مال ب�س��ورة  حيز التنفيذ يف عام 1995، خميبة للآ

وا�س��حة. فاحلواجز غ��ري اجلمركية اأم��ام التجارة، 

نتاج  والتي فر�ستها البلدان املتقدمة، مثل دعم الإ

جراءات املناه�سة  والت�س��دير، واحلواجز الفنية، والإ

غ��راق، ظل��ت يف مكانه��ا اإىل ح��د بعي��د. كما  للإ

اأن عملي��ة »فر�س الر�س��وم يف قط��اع الزراعة اأدت 

اإىل ر�س��وم تتج��اوز يف معظمها الر�س��وم املقابلة 

للحواجز غري اجلمركية التي حلت حملها. وهكذا، 

ن جولة الدوحة، التي بداأت يف عام 2001، اإنهارت  فاإ

يف عام 2006 عندما طالبت البلدان الناميُة بتجارة 

»عادل��ة« ولي�س بتجارة »حرة«، من اأجل ت�س��حيح 

العي��وب الهيكلية وت�س��وهات النظ��ام. وعندما 

رف�س��ت الولي��ات املتحدة حت�س��ني العر�س الراهن 

املغربية، وعمان، وقطر،  والكويت، وموريتانيا، واململكة  البحرين، وجيبوتي، وم�رص،  العاملية هي  التجارة  ع�ساء يف منظمة  الأ الدول 

مارات العربية املتحدة. اأما البلدان املا�سية يف مفاو�سات الن�سمام اىل املنظمة فهي اجلزائر،  واململكة العربية ال�سعودية، وتون�س، والإ

والعراق، ولبنان، واجلماهريية العربية الليبية، وال�سودان، واليمن.

ردن، ولبنان، وفل�سطني، واململكة املغربية،  وروبية املتو�سطية هي اجلزائر، وم�رص، والأ البلدان العربية الثمانية املنتمية اإىل ال�رصاكة الأ

واجلمهورية العربية ال�سورية، وتون�س.

ردن، ولبنان، وفل�سطني، واململكة املغربية،  وروبية للتجارة احلرة هي اجلزائر، وم�رص، والأ البلدان العربية ال�سبعة ال�رصكاء يف الرابطة الأ

وتون�س.
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ق�س��ى امل�س��موح به  بتخفي���س م�س��توى احلد الأ

للدعم املحلي امل�س��وه للتجارة، يف جمال الزراعة، 

�سجعت على تاأجيل جولة الدوحة اإىل ما ل نهاية.

ث��ار ال�س��ارة لتحري��ر التج��ارة، ميك��ن  عل��ى اأن الآ

ملحظتها بو�سوح �سديد يف ظل اأو�ساع الحتلل. 

فبالن�سبة لفل�سطني، اأدى حترير التجارة من جانب 

اإ�رصائي��ل اإىل تدفق ال�س��لع الت��ي تعو�س املنتجات 

ن�سطة الت�سنيعية ذات  �رصية املحلية وتغرق الأ الأ

القيمة امل�س��افة املنخف�س��ة. مما يعرقل عمليات 

وىل للنمو، وي�س��تبعد اخلطوات املبكرة  املراح��ل الأ

دي  يف التنمية القت�س��ادية التي م��ن املمكن اأن توؤ

اىل عملي��ات ذات قيم��ة م�س��افة عالي��ة. فبدون 

ثار ال�سارة  �سيا�سات جتارية �سيادية، �س��تتغلب الآ

لتحرير التجارة على اإمكانات النمو وفر�سه.

�سا�س��ية  اإن عدم اإحراز اأي تقدم كبري يف املجالت الأ

للتجارة الدولية مل يُ�سفر اإل عن انخفا�س متوا�سع 

فح�س��ب يف متو�س��ط الر�س��وم الت��ي تفر�س��ها 

املنتج��ات  واردات  عل��ى  املتقدم��ة  القت�س��ادات 

الزراعية، ومنتجات املن�سوجات وامللب�س من البلدان 

الشكل 2.8.2 : متوسط الرسوم التي تفرضها اقتصادات السوق المتقدمة على منتجات 
الزراعة، والمنسوجات والمالبس )الرسوم التفضيلية( )نسبة مئوية(

العربية. لقد واجهت ال�س��ادرات العربية من هذه 

ال�سلع اإىل القت�سادات املتقدمة ر�سوماً تف�سيلية 

بلغت يف املتو�س��ط 7.7 يف املائ��ة يف عام 2005، يف 

مقابل 9.3 يف املائة يف عام 1996، كما يت�س��ح من 

ال�س��كل 2.8.2. ويف هذا ال�سياق، ل بد من التنويه 

اىل اأن متو�س��ط م�س��تويات الر�س��وم ل ين��م عن 

امل�س��اكل التي ت�سببها الر�س��وم املرتفعة ب�سكل 

ا�ستثنائي على منتجات خمتارة، »ر�سوم الذروة«، اأو 

الر�سوم املت�ساعدة، التي تعمل البلدان امل�ستوردة 

م��ن خلله��ا على حماي��ة �س��ناعاتها التحويلية 

بتخفي�س الر�س��وم املفرو�سة على واردات اخلامات 

واملكونات، ور�س��وم اأعلى على ال�س��لع امل�س��نعة. 

وغالباً ما ي�س��تخدم ت�س��اعد الر�سوم يف جمالت 

مثل املنتجات الزراعية امل�سنعة واملن�سوجات، وهو 

يحد ب�س��دة من قدرة البلدان النامية على ت�سدير 

�س��لع تنطوي على قيمة م�س��افة مرتفعة. ومن 

املهم اأي�س��اً اأن نلحظ اأن احلواجز غري اجلمركية ما 

زالت ه��ي العقبة التي تواجه ال�س��ادرات العربية 

د  اإىل البل��دان املتقدمة. ويف معظ��م احلالت مل يوؤ

زال��ة نظام احل�س���س اىل اأية  تخفي�س الر�س��وم واإ

زي��ادات كب��رية يف ال�س��ادرات العربي��ة اإىل البلدان 

ونكتاد، ]املركز التجاري الدويل[، ومنظمة التجارة العاملية. �سكوا، الأ المصادر: الإ
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الشكل 2.8.3 : النسبة المسموح بها معفاة من الرسوم في مجموع واردات البلدان المتقدمة 
)باستثناء األسلحة والنفط(

ونكتاد، ]املركز التجاري الدويل[، ومنظمة التجارة العاملية. �سكوا، الأ المصادر: الإ

املتقدمة من حيث القيم املطلقة احلقيقية، كما 

يت�سح من ال�سكل 2.8.3.

ورغ��م التقدم املح��دود ال��ذي مت اإح��رازه يف بع�س 

جمموع��ات املنتج��ات الت��ي تنطوي عل��ى اأهمية 

ن و�سول ال�سلع العربية  خا�سة للبلدان النامية، فاإ

�س��واق قد حت�س��ن حت�سنا كبرياً  ب�س��كل عام اىل الأ

من��ذ منت�س��ف الت�س��عينيات. ففي ع��ام 2005، 

دخل��ت 88 يف املائة من �س��ادرات البل��دان العربية 

اىل البلدان املتقدمة معفاة من الر�سوم، با�ستثناء 

�س��لحة والنفط. وهو و�س��ع اأف�س��ل مما كان يف  الأ

كرث من 36  عام 1996، عندما مل يكن من املمكن لأ

يف املائ��ة من جمموع ال�س��ادرات العربية اأن تدخل 

�سواق معفاة من الر�سوم. لكن التقدم كان  تلك الأ

اأك��رب ما يكون بالن�س��بة اإىل بلدان املغرب، حيث اأن 

ن�سبة ال�سلع التي �ُسمح لها بالدخول اىل البلدان 

املتقدم��ة معفاة من الر�س��وم ق��د زادت من 19 يف 

املائ��ة يف عام 1996 اإىل 96 يف املائ��ة يف عام 2005. 

قل فكان و�س��ولها اىل  اأم��ا البلدان العربية منواً الأ

اأ�س��واق البل��دان املتقدمة اأعلى بكث��ري يف البداية 

من �س��ائر املناطق الفرعية، لكنه مل ي�سهد �سوى 

حت�سن طفيف على مدى العقد املا�سي.
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ال�س��دد هو العلق��ات ال�س��تعمارية بوجه خا�س 

منائية  كرب من امل�س��اعدات الإ بالنظ��ر اإىل اأن اجلزء الأ

الر�س��مية املقدمة اإىل املنطق��ة العربية ياأتي من 

مانحني لي�س��وا عرب��اً. فعلى مدى الف��رتة 2000-

2005، تلقت بلدان امل�رصق 72.7 يف املائة من جمموع 

تدفقات املعونة اىل املنطقة، اأي ما يعادل حوايل 8.7 

مليار دولر يف ال�سنة. وكان العراق هو اأكرب احلا�سلني 

على معونات خارجية بالقيم املطلقة خلل الفرتة 

م��ن عام 2000 اإىل ع��ام 2005، حيث تلقى 40.8 يف 

املائة من جمم��وع التدفقات التي دخلت املنطقة. 

وكانت م�رص هي ثاين اأكرب احلا�سلني على م�ساعدات 

ردن. اأما من  اإمنائية �س��افية، تليه��ا فل�س��طني والأ

حيث ن�س��يب الفرد، فقد ح�سلت فل�سطني على 

�رصة الدولية. اإذ ارتفع ن�سيب  اأكرب دعم مايل من الأ

منائية الر�سمية املقدمة اإىل  الفرد من امل�ساعدات الإ

فل�س��طني من متو�سط �س��نوي يبلغ 237.2 دولراً 

خلل الفرتة 1990-2000، اإىل 359.5 دولراً يف الفرتة 

2000-2005. وق��د نتجت هذه الزيادة يف معظمها 

من ارتفاع ن�سيب الفرد من املعونة اإىل اأكرث من 500 

دولر يف ع��ام 2001 وعام 2002، عندما ا�س��تهدفت 

املعونات الكبرية املتدفقة اىل فل�س��طني تخفيف 

ن�س��انية احلرجة التي ت�س��ببت  وط��اأة الظ��روف الإ

فيها اعت��داءات اإ�رصائيل على النتفا�س��ة الثانية. 

لكن منذ انتخ��اب حما�س كاأغلبي��ة يف احلكومة، 

يف اأوائ��ل عام 2006، مت جتمي��د جزء كبري من جممل 

منائية املقدمة اإىل فل�سطني. وبذلك  امل�س��اعدات الإ

تو�س��ح لنا بلدان امل�رصق مبا فيه الكفاية م�س��هد 

البتع��اد الراهن عن تخ�س��ي�س املعون��ة بطريقة 

ردن كانتا من بني اأكرب  عادل��ة. والواقع اأن م���رص والأ

احلا�س��لني على م�س��اعدات �س��افية بعد التوقيع 

على معاهدتي ال�س��لم م��ع اإ�رصائيل يف عام 1979 

وعام 1994 على الرتتيب.

ومما يذكر اأنه خلل الفرتة 2000-2005، مل يوجه اىل 

قل منواً �س��وى 15 يف املائة فقط  البل��دان العربية الأ

م��ن جممل املعونات املتدفق��ة اإىل املنطقة، اأي ما 

يغط��ي 22 يف املائ��ة من جمموع �س��كان املنطقة 

العربية. وميكن اأن تعزى الزيادة يف املعونات اخلارجية 

بالقيم��ة املطلقة من��ذ ع��ام 2003 اإىل الزيادة يف 

امل�س��اعدات الر�س��مية املقدم��ة اإىل ال�س��ودان يف 

اأعقاب ا�س��تداد ال�رصاع فيه. والواقع اأن ال�س��ودان 

كان هو البلد العربي الوحيد بني اأكرب خم�سة بلدان 

تتلقى م�ساعدات امنائية �سافية يف الفرتة 2000-

2005. وعل��ى العك�س من ذلك، كانت امل�س��اعدات 

منائية الر�س��مية املقدمة ل�سائر البلدان العربية  الإ

قل منواً يف عام 2005 دون م�ستواها يف عام 1990.  الأ

اأم��ا من حيث ن�س��يب الفرد، فقد تلقى ال�س��ودان 

منائية الر�سمية  واليمن اأقل قدر من امل�س��اعدات الإ

قل منواً خلل  دون �سائر جمموعة البلدان العربية الأ

الف��رتة 2000-2005، حي��ث بلغ ن�س��يب الفرد من 

امل�ساعدات املقدمة للبلدين 21.5 دولراً و21.6 دولراً 

على الرتتيب. والواقع اأن ن�سيب الفرد من امل�ساعدات 

منائية الر�سمية املقدمة اإىل اليمن قد تناق�س فعلً  الإ

من متو�سطه ال�س��نوي البالغ 23.7 دولراً يف الفرتة 

1990-2000. وهن��اك عاملن اأ�س��هما يف انخفا�س 

ن�س��يب الفرد من امل�س��اعدات الر�س��مية املقدمة 

اإىل اليمن، هما معدل النمو ال�س��كاين املرتفع جداً، 

وتخفي�س املعونة من جانب بع�س املانحني املتعددي 

طراف والثنائيني، عندما مل تفلح كثري من برامج  الأ

املعونة يف حتقيق النتائج املرجوة منها.

مور الهامة ج��داً اأن يوج��ه املانحون  ل��ذا، فم��ن الأ

ج��زءاً اأكرب بكثري مما يقدموه يف جملة امل�س��اعدات 

قل منواً  الر�س��مية املقدمة اإىل البلدان العربي��ة الأ

يف املنطقة واأن يوف��وا بالتزاماتهم يف اإطار برنامج 

عمل بروك�س��ل ل�س��الح اأق��ل البلدان من��واً خلل 

العق��د 2001-2010. وقد يقت�س��ي ذلك من كبار 

املانح��ني اأن تك��ون املعون��ات التي يخ�س�س��ونها 

مبنية على الحتياجات المنائية اأكرث من اعتمادها 

ن كثرياً  على اعتبارات جغرافية. وعلوة على ذلك، فاإ
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من البلدان العربية، خ�سو�س��اً اأقلها منواً والبلدان 

الت��ي تعرتيه��ا النزاع��ات، تعاين من �رصع��ة تبخر 

املعون��ات املتدفقة عليها، مما يعوق اأي تخطيط يف 

املدى املتو�س��ط اأو البعيد، ويرتك اأثراً �س��لبيا على 

ف�س��ل اأن تتدفق  ال�س��تثمار العام. وعليه، فمن الأ

مبالغ املعونة بطريقة اأك��رث ثباتاً واأقرب اإىل التنبوؤ 

كرث البل��دان اعتماداً  به��ا، خ�سو�س��اً بالن�س��بة لأ

عل��ى املعونات اخلارجي��ة يف املنطقة. ويلحظ، من 

منائية  هداف الإ حيث العلقة املبا�رصة بتحقي��ق الأ

لفية، اأن ق�س��ماً متزايداً م��ن املعونات اخلارجية  للأ

خرية  املوجه��ة اىل البلدان العربية يف ال�س��نوات الأ

يوّجه اىل بع�س القطاعات الجتماعية كالتعليم، 

وال�س��حة، على ح�ساب القطاعات القت�سادية، ل 

�سيما الزراعة وال�سناعة.

ويف �س��وء ما تقدم، ل ب��د للمانح��ني اأن يت�رصفوا 

مبا يتفق واإعلن باري�س ب�س��اأن فاعلي��ة املعونة، مما 

ير�س��م خريط��ة للطريق تك��ون عملي��ة، وفاعلة، 

دي اإىل حت�س��ني نوعية املعونة وحت�سني اأثرها على  توؤ

منائية  هداف الإ التنمية، وخ�سو�س��اً على حتقيق الأ

�رصاً عن فاعلية  لفية. فاإعلن باري�س يحدد 12 موؤ للأ

املعون��ات كطريق��ة م��ن ط��رق متابع��ة التق��دم 

علن على ال�سفافية  املحرز وت�س��جيعه. ويحث الإ

وامل�س��اءلة يف ا�س��تخدام موارد التنمية، وذلك اأولً 

بالرتكيز على اأهمية امللكية، التي بها تَ�س��تخدم 

البل��دان النامية قيادته��ا القوي��ة والفعالة على 

ن  منائية. وعليه، فاإ �سيا�س��اتها وا�س��رتاتيجياتها الإ

كثرياً من بلدان املنطقة جتري فيها م�سوح لقيا�س 

�سا�س��ية عن امللكية،  �رصات الأ التقدم املحرز يف املوؤ

والنتظام، والتوافق، وامل�ساءلة، بحيث ترتكز اجلهود 

حول اأو�س��ح جمالت امل�س��اكل. اأما نتائج امل�س��ح 

ال��ذي جرى يف م�رص، وهي اأكرب ُمتلٍق للم�س��اعدات 

منائي��ة الر�س��مية يف املنطقة، فقد اأ�س��ارت اإىل  الإ

اأنه��ا عمل��ت عل��ى حت�س��ني م�س��اركة اأ�س��حاب 

امل�س��الح من اأبناء البلد يف ر�س��م ال�سرتاتيجيات 

وتنفيذه��ا، واأن تدف��ق املعونات اأ�س��بح يتما�س��ى 

باطراد مع اأولويات البلد، مع ت�س��ليط ال�س��وء يف 

الوقت نف�سه على احلاجة اإىل ا�سرتاتيجية وطنية 

متلحمة لبناء القدرات. واأ�س��ار امل�سح كذلك اإىل 

زيادة القدرة على التنبوؤ بتدفقات املعونة اإىل م�رص، 

جراءات التي ج��رت بني ال�رصكاء  واأن الرتتيب��ات والإ

اخلارجيني قد ح�ّس��نت من التوافق يف هذا ال�سدد. 

قل  اأما امل�س��وح التي ج��رت يف البل��دان العربية الأ

منائية،  من��واً، التي حتتاج اإىل قدر اأكرب من املعونات الإ

ك��د التحدي��ات الت��ي تواجهها ه��ذه البلدان  فتوؤ

يف �س��عيها اىل ال�س��تفادة بكف��اءة م��ن تدفقات 

املعونة. والواقع اأنه وفقاً لنتائح امل�س��ح الذي جرى 

ن القدرة على التخطيط والتنفيذ يف  يف اليم��ن، فاإ

الوزارات املركزية وغري املركزية حمدودة ب�سبب عدم 

كفاية الكفاءات واملوارد املتاحة، وعدم وجود اآليات 

ترب��ط ب��ني خم�س�س��ات امليزانية بوج��ه عام وبني 

ا�سرتاتيجيات القطاعات، وب�سبب نق�س وا�سح يف 

التوافق والن�س��جام بني كافة ال�رصكاء. ي�ساف اىل 

ذل��ك اأن املبالغ املدفوع��ة ل تتزامن متاماً مع الدورة 

زاء الوعد بزي��ادة املعونات  ال�س��نوية للميزاني��ة. واإ

املقدمة لليمن، بداأت احلكومة يف عملية اإ�س��لح 

يف جمال امل�سرتيات، الهدف منها تعزيز ال�سفافية، 

وتعزي��ز كفاءة وفاعلي��ة امل�س��رتيات العامة، وهي 

تب��ذل جه��داً لتق��ود التن�س��يق بني امل�س��اعدات 

اخلارجي��ة. كما تتخ��ذ اإجراءات لتقوية م�س��اركة 

القطاع اخلا�س يف ر�س��م ال�سيا�س��ات فيما يتعلق 

منائية. باملعونات الإ
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ثار االقت�صادية: املعونات اخلارجية والتنمية يف  �سكوا يف عام 2007 درا�سة بعنوان االجتاهات واالآ اأجرت االإ

العربية، وتبحث هذه الدرا�سة يف دور املعونات اخلارجية يف التنمية مع تركيز خا�س على اأربعة  املنطقة 

ردن، وفل�سطني، واليمن. كما قدمت الدرا�سة حتليالً �سامالً على م�ستوى  �سكوا هي م�رش، واالأ من بلدان االإ

هم االجتاهات واخل�سائ�س يف تدفقات املعونات اخلارجية اإىل املنطقة العربية، واأثر هذه  االقت�ساد الكلي الأ

االقت�سادي  النمو  على  املعونات  اآثار  تقدير  ومت  االجتماعية.  �رشات  واملوؤ االقت�سادي  النمو  على  املعونات 

�رشات االجتماعية بوا�سطة حتليل ل�سالح البلدان املنخف�سة الدخل واملتو�سطة الدخل، وكان التحليل  واملوؤ

ينطوي على عدة عنا�رش اأ�سا�سية من طرائق البحث احلديثة يف هذا املجال، وقام بعزل تاأثري املعونات يف 

. وُعنيت الدرا�سة اأي�سا بتحديد عدة جماالت اأ�سا�سية يف ال�سيا�سات، يتعني التطرق لها 
)*(

املنطقة العربية

جلعل تدفق املعونات اإىل املنطقة العربية اأكرث فاعلية يف احلد من الفقر وتعزيز التنمية.

ثر قد اأدت، بوجه  منائية الر�سمية واملعونات الق�سرية االأ وقدم التحليل الدليل على اأن كالً من امل�ساعدات االإ

عام، اإىل تعزيز التنمية االقت�سادية يف البلدان العربية ويف غريها من البلدان املتو�سطة الدخل واملنخف�سة 

دي دورها اإال يف البلدان التي يتوافر فيها  الدخل. على اأن النتائج مل تدعم الفر�س القائل باأن املعونات ال توؤ

اإطار �سيا�سي جيد. وعالوة على ذلك، مل يتوافر اأي دليل على وجود قيود �سديدة على القدرة اال�ستيعابية 

رجح على النمو �سواء من خالل  يف املنطقة العربية. كذلك اأ�سارت النتائج اإىل اأن املعونات قد اأثرت على االأ

�رشات  املوؤ اأثر املعونات على  نتاج. وعند تقدير  االإ الزيادات يف جمموع عوامل  اأو من خالل  املال  راأ�س  تراكم 

مية. وهذه النتائج تقدم  االجتماعية، وجدت الدرا�سة اأثراً اإيجابياً كبرياً على العمر املتوقع، لكن لي�س على االأ

منائية زيادة كبرية خالل ال�سنوات املقبلة. �سوات التي تدعو اإىل زيادة حجم املعونات االإ تربيراً اآخر لالأ

ومن بني التو�سيات املقدمة يف جمال ال�سيا�سات، راأت الدرا�سة اأن تدفق املعونات بطريقة اأكرث ثباتاً واأقرب 

ثار  نه اأن ي�ستهل التخطيط يف املدى املتو�سط ويف املدى البعيد، واأن يقلل من االآ اإىل التنبوؤ بها، من �ساأ

لي�ست  منواً  قل  االأ العربية  البلدان  اأن معظم  اإىل  ونظراً  ذلك،  عن  وف�سالً  للمعونات.  املحتملة  ال�سلبية 

مور احليوية  لفية بحلول عام 2015، يكون من االأ منائية لالأ هداف االإ على الطريق ال�سحيح نحو حتقيق االأ

منائية الر�سمية.  اأن يوجه املانحون العرب وغري العرب اإىل هذه البلدان ق�سماً كبرياً من جملة امل�ساعدات االإ

قل منواً اإال اإذا اعتمد بع�س كبار  موال املقدمة اإىل البلدان العربية االأ لكن لن حتدث اأية زيادات كبرية يف االأ

اعتبارات جيو�سيا�سية.  اعتمادهم على  اأكرث من  اإمنائية  اعتبارات  املانحني يف تخ�سي�س معوناتهم على 

منائية وم�ساريعها اأن تويل مزيداً من  هذا، ويتعني على اأية قرارات يف امل�ستقبل تتعلق بربامج امل�ساعدات االإ

االهتمام لتاأثريها على العمالة يف املدى الق�سري ويف املدى املتو�سط. لكن ال يجب اأن يُنظر اإىل املعونة 

باعتبارها الدواء ال�سايف من كل داء اأو باعتبارها العالج النهائي لتحديات التنمية االقت�سادية والب�رشية 

هم  اإطار �سيا�سي يتطرق الأ اإن تكثيف اجلهود خللق  الراهن. بل  التي تواجهها البلدان العربية يف الوقت 

العقبات التي حتول دون الو�سول اإىل م�سار يف التنمية اأرقى واأكرث اإن�سافاً، كلها م�سائل حيوية ت�سمن 

لفية. ورغم التباين بني البلدان العربية، مت حتديد عدد من  منائية لالأ هداف االإ �رشعة التقدم نحو حتقيق االأ

اإلطار 2.8.1 : المعونات الخارجية واألهداف اإلنمائية لأللفية
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داء االقت�سادي. ومن هذه العقبات عدم كفاية اال�ستثمارات واملكا�سب  العقبات التي حتول دون حت�سن االأ

�س�سية، وعدم كفاءة نظم التعليم وعدم اإن�سافها، وتخلف  �سالحات ال�سيا�سية واملوؤ نتاجية، وتاأخر االإ االإ

�سواق املالية وارتفاع التكاليف املت�سلة بالتجارة. االأ

ثر  �سئلة املقابلة التالية: )اأ( من خلل اأية قنوات، اإن كان، توؤ دبيات، وطرح الأ  لقد �سعى التحليل للتطرق اإىل اأربع ق�سايا رئي�سية تنجم عن الأ
)*(

املعونات على النمو؟ )ب( اأي احلدود التفاعلية يف ال�سيا�سات، اإن كان، يحكم العلقة بني املعونات والنمو؟ )ج( هل املعونات لها مردودات متناق�سة؟ 

نواع املختلفة من املعونة على النمو؟ ويف هذا ال�سدد، مت ا�ستخدام منوذج منو كل�سيكي جديد من اأجل التطرق  ثر الأ طر الزمنية توؤ على مدى اأي الأ

تفاعلياً ل�سيا�سة املعونة، ي�سمح بتناق�س املردودات ملتغري املعونة ويجعل من املمكن املفا�سلة بني  لهذه الق�سايا. وكان النموذج ي�سمل حداً 

خمتلف اأنواع املعونة.

وا�ستخدم النموذج الرتدادي للنمو، على النحو التايل:

for N countries i and T time periods t, where Y* / Y represent the growth rate of income per capita, d
 
net

 is net ODA disbursements, q is some 
country characteristic on which the effect of aid may partially rest, I is a vector of investment variables, X is a vector of additional country 

characteristics, α, β, γ, δ, ρ, and θ are all constants, η and λ are vectors of constants, and ε is random noise.

وخاصة  الجديدة،  التكنولوجيات  فوائد  إلتاحة  الخاص  القطاع  مع  التعاون   :  18 الغاية 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

املعلوم��ات  تكنولوجي��ا  عل��ى  احل�س��ول  ازداد 

والت�سالت يف 22 بلداً عربياً زيادة مطردة منذ عام 

1990، مع بع�س ال�س��تثناءات القليلة. لكن رغم 

ه��ذا التق��دم، ل ت��زال املنطق��ة ككل متاأخرة اإىل 

حد بعيد عن املتو�س��ط العاملي، �س��واء يف خطوط 

الهاتف الثابتة، اأو يف احلا�س��ب ال�سخ�س��ي، اأو يف 

نرتنت. وفوق ذلك ل يزال التباين  عدد م�ستخدمي الإ

بني البلدان العربية مرتفع��اً جداً. وتتبدى الفجوة 

الرقمي��ة اأكرث م��ا تتبدى عن��د املقارنة ب��ني بلدان 

جمل���س التعاون اخلليج��ي املتقدمة وبني كثري من 

فقر منها. البلدان العربية الأ

ومم��ا يذكر اأن قطاع الهاتف املحمول قد منا ب�رصعة 

كب��رية ج��داً يف املنطق��ة العربي��ة خ��لل العقد 

املا�سي. وفيما بني عام 1996 وعام 2005، ازداد عدد 

م�سرتكي الهاتف اخللوي 50 �سعفاً، واأ�سبح اليوم 

هن��اك يف املتو�س��ط اأك��رث من 25 ا�س��رتاكا يف كل 

100 ن�س��مة، كما هو مبني يف ال�سكل 2.8.5. وهذا 

���رص الوحيد لهذه الغاية ال��ذي يقرتب فيه  ه��و املوؤ

متو�س��ط البل��دان العربية من املتو�س��ط العاملي. 

واإن كانت جزر القمر، والعراق، واجلماهريية العربية 

الليبية، ما زال م�س��رتكو الهاتف اخللوي فيها اأقل 

من 5 اأفراد يف كل 100 ن�سمة.

لك��ن على خلف قطاع الهات��ف النقال، ازداد عدد 

خط��وط الهات��ف الثاب��ت يف املنطقة من��ذ بداية 

الت�سعينيات بخطوات بطيئة. وبحلول عام 2005، 

مل يبل��غ ع��دد اخلط��وط الثابت��ة العامل��ة يف كل 
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100 ن�سمة �س��وى 9.5، اأي حوايل ن�سف املتو�سط 

العامل��ي. ورغم اأن اأ�س��واق الهاتف الثابت يف بع�س 

بلدان جمل���س التعاون اخلليج��ي، ومنها الكويت، 

م��ارات العربية  واململكة العربية ال�س��عودية، والإ

ن معدل  املتحدة، تظهر عليها علمات الت�سبع، فاإ

الخ��رتاق ل يزال دون 4 يف املائ��ة يف البلدان العربية 

قل منوا ال�ستة باأكملها. الأ

لق��د ازداد عدد احلوا�س��ب ال�سخ�س��ية يف البلدان 

العربية زيادة ملحوظة منذ منت�سف الت�سعينيات 

لي�س��ل اىل 6.5 يف كل 100 ن�س��مة يف عام 2005، 

ومع ذل��ك فهو ل يزال اأقل من ن�س��ف املتو�س��ط 

العاملي البالغ 13.4 يف كل 100 ن�س��مة. ويو�س��ح 

لنا العدد املتو�س��ط للحوا�س��ب ال�سخ�س��ية يف 

ربع �س��ورة الفج��وة الرقمية  املناط��ق الفرعية الأ

التي تف�س��ل بلدان جمل�س التع��اون اخلليجي عن 

باق��ي املنطقة، كم��ا هو مبني يف ال�س��كل 2.8.6. 

ف��كل بل��دان امل�رصق وكل بل��دان املغ��رب والبلدان 

قل منواً، با�س��تثناء لبن��ان، ل تزيد فيها  العربي��ة الأ

معدلت اقتناء احلوا�س��ب ال�سخ�س��ية عن 10 يف 

املائة. اأما املتو�سط املرتفع ن�سبياً يف عدد احلوا�سب 

قل منواً خلل عام  ال�سخ�سية يف البلدان العربية الأ

2005، فريجع اأ�سا�س��ا اإىل زيادة كبرية يف ا�ستخدام 

احلا�سوب ال�سخ�سي يف ال�سودان.

نرتن��ت، فقد زاد زي��ادة كبرية،  اأم��ا الو�س��ول اإىل الإ

نرتن��ت يف البل��دان العربية  كم��ا اأن ا�س��تخدام الإ

خر بخطوات وا�س��عة للغاية. ففي  ق��د ازداد هو الآ

ع��ام 2005، كان 6.5 يف املائة من ال�س��كان العرب 

نرتن��ت يف مقاب��ل 0.9 يف املائة يف  ي�س��تخدمون الإ

ن متو�س��ط عدد تو�سيلت  عام 2000. ومع ذلك فاإ

نرتن��ت يف البلدان العربية ل ي��زال اأقل بكثري من  الإ

املتو�س��ط العامل��ي البال��غ 15.2 يف املائ��ة. على اأن 

نرتنت حمدود بوجه خا�س يف العراق،  ا�س��تخدام الإ

وموريتانيا، واليم��ن، حيث يقل عدد املتعاملني مع 

نرتنت عن 1 يف املائة من ال�سكان. وميكن اأن يعزى  الإ

ذلك يف بع�س��ه اإىل انخفا�س ع��دد املواقع املتاحة 

باللغة العربية.
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مصر
من  واالت�ساالت  املعلومات  تكنولوجيا  تنمية  دعم  على  املعلومات  وتكنولوجيا  ت�ساالت  االإ وزارة  تعمل 

طر  �سا�سية، وكذلك و�سع االأ خالل عدد من امل�ساريع، ت�سمل حمالت التوعية للجمهور وبناء الهياكل االأ

�سمن  لكرتوين  االإ التعليم  م�رشوع  ال�سدد  هذا  يف  املحددة  مثلة  االأ ومن  التثقيف.  وبرامج  التنظيمية 

امل�رشوعات ال�سغرية واملتو�سطة، الذي يدعم تنمية املهارات لدى ال�سباب املتخ�س�سني من خالل التدريب 

دارة. وي�سارك عدد من ال�رشكاء يف و�سع املحتوى والنهج،  على تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت وعلى االإ

�سا�سي على الدور الذي تلعبه تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت  وكذلك تقدمي التدريب. وين�سب الرتكيز االأ

يف حل امل�سكالت املت�سلة بت�سغيل واإدارة امل�رشوعات ال�سغرية واملتو�سطة.

األردن
بداأت مبادرة ريت�س »REACH« يف عام 1999، بامل�ساركة مع وكالة الواليات املتحدة للتنمية الدولية. وهذا 

وىل من عبارات »اإطار تنظيمي، وبيئة متكينية، وبرامج للتقدم، وراأ�سمال ومتويل،  امل�رشوع الذي يحمل احلروف االأ

وتنمية املوارد الب�رشية«، هو جزء من ا�سرتاتيجية البلد لبناء قطاع لتكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت يكون 

موجها نحو الت�سدير وقادراً على املناف�سة الدولية. وجدير بالذكر اأن هذا امل�رشوع قد اأ�سهم يف جعل قطاع 

ردين. تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت اأ�رشع القطاعات منواً يف االقت�ساد االأ

لبنان
اأن�سئ برييتك »BERYTECH« يف عام 2001، وهو يقدم ح�سانة، ودعماً، وفر�س ا�ست�سافة لبدايات امل�ساريع 

وامل�رشوعات النامية التي تعمل يف جماالت التكنولوجيا، والو�سائط املتعددة، وال�سحة. وت�سمل اخلدمات 

�سا�سية واملوارد  عمال والتجارة، والو�سول اإىل الهياكل االأ دارة، وامل�سورة يف االأ التي يقدمها، التدريب على االإ

امل�سرتكة. ويف كانون الثاين/يناير 2007، مت اإن�ساء برييتك 2، الذي يركز على ح�سانة التكنولوجيا احليوية.

اإلطار 2.8.2 : أفضل الممارسات في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في بلدان عربية مختارة

التحديات والتوصيات

تفتقر حكوم��ات البلدان العربية اإىل اللتزام، كما 

اأنه��ا تعاين من ندرة املوارد اللزمة لتنمية �رصاكات 

تن�رص فوائ��د تكنولوجي��ا املعلومات والت�س��الت 

بني �س��عوبها. غري اأن هذه امل�س��اكل اأقل و�س��وحا 

كرث  بالن�س��بة لبلدان جمل�س التع��اون اخلليجي الأ

نها  ثراء، لك��ن اإذا نظرنا لبلدان املنطق��ة ككل، فاإ

حتت��اج اإىل ت�س��جيع لتنمي��ة ���رصاكات على ثلثة 

قليمي،  اأ�سعدة هي ال�سعيد الوطني، وال�سعيد الإ

وال�س��عيد الدويل. فعلى ال�سعيد الوطني يتعني 

على احلكوم��ات اأن تعج��ل بتطبيق��ات احلكومة 

لكرتونية يف خدمة املواطن، واأن ت�س��هل و�سول  الإ

املناطق غ��ري املحظوظة اإىل تكنولوجيا املعلومات 

قليمي، فيتعني  والت�سالت. واأما على ال�سعيد الإ

تنفي��ذ امل�رصوعات واملب��ادرات املفي��دة للمنطقة 
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ككل، خ�سو�س��ا يف املناطق الت��ي توجد بها بنية 

اأ�سا�س��ية ومراف��ق للت�س��الت، حي��ث اإن تنمي��ة 

�سا�سية واملرافق من �ساأنها  امل�س��اركة يف البنية الأ

اأن تخف���س تكالي��ف اخلدم��ة الرقمي��ة. وع��لوة 

ن ت�س��ميم اأي حمتوى رقمي باللغات  عل��ى ذلك فاإ

املحلي��ة �س��يكون حافزا مل��ن يعرفون لغ��ة واحدة 

نرتنت. واأما على  فق��ط على البدء يف ا�س��تخدام الإ

ن التعاون مع بلدان اأكرث تقدماً  ال�س��عيد الدويل فاإ

يتي��ح لبع�س البلدان العربية اأن تقفز فوق عقبات 

ل لزوم لها من خلل التعلم من جتاربها.

ي�س��اف اإىل ذل��ك اأن احلكوم��ات العربي��ة يجب اأن 

تتجه نحو خلق مناخ ميكن لتكنولوجيا املعلومات 

عمال ول�سالح امل�ستثمرين  والت�سالت ل�سالح الأ

م��ن الداخل ومن اخلارج، وذل��ك بتنفيذ ما يلزم من 

اإج��راءات لبناء الثق��ة، وتنمية ثقافة ال�س��فافية 

وامل�ساءلة، وكذلك ب�سياغة ت�رصيعات يف هذا املجال 

ت�س��من حماية حقوق امل�رصوعات واملواطنني على 

حد �س��واء. كما ميكن تقدمي الدعم لل�س��تثمارات 

وبداي��ات امل�رصوع��ات الت��ي تنطوي على ق��در اأكرب 

م��ن املخاط��رة يف جم��ال تكنولوجي��ا املعلوم��ات 

والت�س��الت، وذلك بخلق حا�س��نات لتكنولوجيا 

املعلوم��ات والت�س��الت اأو بدع��م املوج��ود منها. 

وللتخفيف من م�سكلة ا�س��تنزاف العقول، التي 

تت�سم بحّدة خا�سة يف البلدان الفقرية باملنطقة، 

ج��ور، واملزايا  لب��د من الت�س��جيع على حت�س��ني الأ

الجتماعي��ة، وغري ذلك من احلوافز، وتقدمي التدريب 

اللزم ملوظفي تكنولوجيا املعلومات والت�س��الت 

املحليني. وعلوة على �رصورة ت�سجيع ال�رصاكة بني 

�س�سات احلكومية، وامل�رصوعات التي  اجلامعات، واملوؤ

ت�س��الت،  جتري يف جمال تكنولوجيا املعلومات والإ

م��ن اأج��ل تعزيز اأن�س��طة البح��ث والتطوير. ومن 

املعلوم��ات  تكنولوجي��ا  ا�س��تخدام  اأن  ك��د  املوؤ

والت�س��الت �س��وف ي��زداد كلم��ا قل��ت تكاليف 

خدماتها، وكذلك من خلل تنفيذ اإجراءات، و�س��ن 

لكرتوني��ة واخلدم��ات  قوان��ني جتع��ل احلكوم��ة الإ

الشكل 2.8.6 : الحواسب الشخصية )في كل 100 نسمة(
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نرتنت وغريها  جهزة، وال�سهولة املتزايدة يف الو�سول اإىل هذه التكنولوجيا من خالل مقاهي االإ رغم رخ�س االأ

هم من ذلك،  من املرافق العامة، فقد كان هناك بطء ن�سبي يف فهم تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت، واالأ

التكنولوجيا. ولذلك  العربية، ب�سبب قلة الكفاءات واملهارات يف هذه  بطء يف ا�ستخدامها يف املنطقة 

املدار�س.  اإىل  قامت بلدان كثرية بت�سميم م�رشوعات ا�سرت�سادية لنقل تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت 

كما اأن مبادرة التعليم العاملية للمنتدى االقت�سادي العاملي، قد اأدخلت تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت 

ردنية  ردن. ومنذ عام 2003، تلقت املبادرة االأ �سمن نظم التعليم الوطنية يف بع�س البلدان مثل م�رش  واالأ

موارد تزيد على 25 مليون دوالر ل�سالح 100 مدر�سة، ف�سالً عن تدريب 500 1 مدر�س؛ ويف م�رش، مت جتهيز 

. وت�سري هذه 
)*(

ما يقرب من 000 2 مدر�سة مبختربات احلوا�سب، كما مت تدريب 65 األف مدر�س منذ عام 2006

رقام اإىل وجهني اأ�سا�سيني من اأوجه النجاح يف اإدخال تكنولوجيات جديدة يف جمال التعليم. االأ

ول يف هذا ال�سدد فهو اأهمية اإدخال تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت بالتزامن مع اإدخال  واأما العامل االأ

عند  بالثقة  املدر�سون  ي�سعر  اأن  بد  وال  املدر�سني.  تدريب  ومع  الدرا�سية،  املناهج  على  املنا�سبة  التغريات 

الدرا�سية.  املناهج  تتكامل بطريقة �سحيحة مع  اأن  بدورها،  التي يجب،  اجلديدة  التكنولوجيا  ا�ستخدام 

فتكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت ال ميكن اأن تكون جمرد »اإ�سافة« بل يجب اأن تكون جزءاً اأ�سا�سياً من 

العملية التعليمية �سواء بالن�سبة للطلبة اأو للمدر�سني. ذلك اأن القدرة على البحث عن املواد التعليمية 

با�ستخدام احلا�سب تُعترب مهارة من املهارات التي �سينقلها معهم الطالب عندما يبلغون حياة الكبار.

اأجل  من  واالت�ساالت،  املعلومات  لتكنولوجيا  الالزمة  واملهارات  جهزة  االأ اإتاحة  فهو  الثاين،  العامل  واأما 

املناطق  لربط مدار�س  الفر�س  تقدم  التكنولوجيا  والكبار. فهذه  ال�سباب  االقت�سادي على  اأثرها  تعظيم 

رياف بالبلد ككل، وببقية العامل. ويف هذا ال�سدد يتزايد ا�ستخدام البلدان العربية لل�سبكات  النائية يف االأ

التعليمية  اخلربات  بتبادل  لل�سماح  تتو�سع  اأن  بد  ال  التي  التعليم،  على  �رشاف  لالإ والال�سلكية  ال�سلكية 

ومواد املناهج بني املدار�س وبع�سها، وبني املدر�سني والطالب. وهذه ال�سيا�سات تعالج »الفجوة الرقمية« بني 

غنياء وبني احل�رش والريف. الفقراء واالأ

على اأن الهدف النهائي من ذلك هو االرتقاء بالتح�سيل العلمي يف املدار�س. واإذا كان قيا�س اأثر تكنولوجيا 

حيان، حتى يف  املعلومات واالت�ساالت على التح�سيل العلمي للمدار�س قد ات�سم باملراوغة يف بع�س االأ

اإلطار 2.8.3 : استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم

جراءات املقرتحة  لكرتوني��ة قابلة للحياة. ومن الإ الإ

اإلغاء ال�رصائب املفرو�سة على معدات تكنولوجيا 

املعلومات والت�س��الت وخدماتها، وحت�سني البنية 

�سا�س��ية لهذه التكنولوجيا ومرافقها، والربط  الأ

�س�س��ات العامة، وخف�س تكاليف  بني املدار�س واملوؤ

اخلط��وط ال�رصيعة املحلي��ة والدولية، وخلق هوية 

نرتنت. تعريف اإلكرتونية، و�سن قوانني جلرائم الإ
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هذه  ا�ستخدام  اأن  يف  �سك  اأدنى  هناك  فلي�س  االقت�سادي،  امليدان  يف  والتنمية  التعاون  منظمة  بلدان 

للطلبة  يقدم  اأنه  كما  نطاقاً،  اأو�سع  ب�سبكة  االت�سال  خالل  من  التعليم،  فر�س  من  يزيد  التكنولوجيا 

كادميي، كان من املمكن الربط بينه وبني اإدخال  داء االأ اأثر ناجح على االأ مهارات جديدة. فحيثما حتقق اأي 

ال�سامل  التكامل  وحتقيق  التعليم،  م�ستويات  واعية يف كل  بطريقة  واالت�ساالت  املعلومات  تكنولوجيا 

لتكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت مع العملية التعليمية. وهذه تنطوي على اأهمية اأ�سا�سية بالن�سبة 

للبلدان العربية التي تريد اأن تكت�سب املهارات الالزمة لتمكينها من م�ساركة العامل الوا�سع من حولها 

اإىل اأق�سى حد ممكن.

 النتائج م�ستخل�سة من مبادرة التعليم ال�سامل للمنتدى القت�سادي العاملي )كانون الثاين/يناير 2007(، موجود على املوقع: 
)*(

.http://www3.weforum.org/en/initiatives/gei/index.html
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أوالدكم ليسوا لكم،

أوالدكم أبناء الحياة المشتاقة إلى نفسها، بكم يأتون إلى العالم، ولكن ليس منكم،

ومع أنهم يعيشون معكم، فهم ليسوا ملكًا لكم.

أنتم تستطيعون أن تمنحوهم محبتكم، ولكن ال تقدرون أن تغرسوا فيهم بذور

أفكاركم ألن لهم أفكارًا خاصة بهم.

وفي طاقتكم أن تصنعوا المساكن ألجسادهم.

ولكن نفوسهم ال تقطن في مساكنكم.

فهي تقطن في مسكن الغد، الذي ال تستطيعون أن تزوروه حتى وال في أحالمكم

وإن لكم أن تجاهدوا لكي تصيروا مثلهم.

ولكنكم عبثًا تحاولون أن تجعلوهم مثلكم.

ألن الحياة ال ترجع إلى الوراء، وال تلذ لها اإلقامة في منزل األمس.

عن كتاب “النبي” لجبران خليل جبران
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1. وصول الشباب من الجنسين إلى 
التعليم

كم��ا ورد يف الف�س��ل الث��اين، �س��هدت املنطق��ة 

العربي��ة تقدم��اً ملمو�س��اً يف التعلي��م البتدائي 

مية ع��ن العق��ود ال�س��ابقة. على اأن  ويف حم��و الأ

الزيادات الكبرية يف اللتحاق بامل�ستويات البتدائية، 

ق��ل منواً، كثرياً ما  خ�سو�س��اً يف البلدان العربية الأ

تك��ون تليها م�س��تويات منخف�س��ة ن�س��بياً من 

. وميكن اأن يُعزى ذلك 
)56(

اللتحاق بامل�س��توى الثانوي

لع��دد م��ن العوامل الت��ي تختلف بع�س ال�س��يء 

بني البن��ني والبنات. ففي كثري م��ن البلدان، مازال 

الفقر ي�سكل حاجزاً كبرياً اأمام اللتحاق باملدار�س. 

ويت�س��ح ذلك م��ن حاجة كث��ري من ال�س��باب اإىل 

. ي�س��اف اإىل ذل��ك اأن 
)57(

العم��ل واإعال��ة اأ�رصه��م

���رص الفقرية ل تتحمل يف اأحي��ان كثرية تكاليف  الأ

اللتحاق بالدرا�س��ة وغري ذلك من امل�رصوفات التي 

يتطلبها التعليم الثانوي. ومما يذكر هنا اأن انخفا�س 

ن��اث غالباً م��ا يعك�س  مع��دلت اللتحاق ب��ني الإ

فكار النمطية عن دور املراأة يف  النحي��از الثقايف والأ

ناث  املجتمع. ومن احلواجز الت��ي تعرت�س التحاق الإ

فكار  اأي�س��اً، الزواج املبكر واحلمل املبكر، وكذلك الأ

ناث من الذهاب اإىل املدار�س  املحافظ��ة التي متنع الإ

مامل تكن هذه املدار�س يف اجلوار القريب، واذا كانت 

ن اأول ما يخطر على  هناك اأية م�س��اعب مالية، فاإ

ناث اإىل املدار�س. البال هو ا�ستبعاد فكرة ذهاب الإ

ن  اأم��ا يف التعلي��م اجلامعي اأو التعلي��م العايل، فاإ

مع��دلت اللتحاق يف كثري م��ن البلدان العربية يف 

�سالح املراأة، ويرجع ذلك يف بع�سه اإىل غياب فر�س 

لفية يف املنطقة العربية 2007: روؤية �سبابية«، ورقة معلومات اأ�سا�سية،  منائية للأ هداف الإ هبة ن�س��ار، »توظيف ال�سباب وتعليمه: الأ

نكليزية(. مم املتحدة، �سباط/فرباير 2007(. )بالإ )الأ

UN-DESA, World Youth Report 2005: Young people today, and in 2015 (United Nations, New York, 2005

http://www.un.org/esa/socdev/unyin/wyr05.htm :موجود على املوقع

)56(

)57(

العمل اأو اإىل املواقف ال�سلبية جتاه املراأة التي تعمل 

خارج البيت، مما يدفع الن�ساء اإىل اللتحاق بالتعليم 

خر  اجلامع��ي كاختيار ثان؛ كما يرجع يف بع�س��ه الآ

ناث يف  اإىل الدرجات املرتفعة التي حت�س��ل عليها الإ

امتحان��ات القبول باجلامعات. وي��زداد ذلك تعقيداً 

ناث يف  ن الطلب الذكور لديهم فر�سة اأكرب من الإ لأ

الدرا�س��ة باخلارج. على اأن جاذبية الدرا�سة باخلارج 

اأمام ال�سباب العرب تدل على الق�سور النوعي، ويف 

حيان على الق�سور الكمي يف التعليم  كثري من الأ

ال��ذي تقدم��ه اجلامع��ة يف مقاب��ل الطل��ب على 

التعليم، خ�سو�ساً يف م�س��توى الدرا�سات العليا. 

ولعل اأحد جوانب الق�سور يف كمية »املعرو�س« من 

مقاعد اجلامع��ات الوطنية اأن �رصوط القبول غالباً 

م عنها يف  ما تكون �س��عبة ومت�سددة يف الوطن الأ

بع�س البلدان اخلارجية. وكل النوعني من الق�سور 

جنبي  يف “املعرو�س” يف�رصان تف�س��يل التعليم الأ

بني الطلب القادرين على تكاليفه.

ن معدلت اللتحاق  ولكن رغ��م هذه امللحظات، فاإ

بالتعلي��م اجلامعي يف املنطقة العربية ل تزال اأقل 

منها يف اأمريكا اللتينية و�رصق اآ�سيا. ومن املوؤكد اأن 

العائد املنخف�س الذي يدره التعليم العايل، وتذبذب 

النتائج يف �سوق العمل، من العوامل الرئي�سية وراء 

�سعف اللتحاق باجلامعة يف كل املنطقة العربية. 

فكثرياً م��ا كان انخفا�س معدلت اللتحاق مقرتناً 

بتناق���س نوعية التعليم، حي��ث اإن نظم التعليم 

العام��ة تواج��ه �س��غوطاً يف ميزانياته��ا. ولق��د 

اأ�سبحت �سلة التعليم مبتطلبات ال�سوق من اأكرث 

ق�سايا التعليم تداولً يف املنطقة العربية.
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2. نوعية التعليم

م�ساألة تقييم نوعية التعليم يف املنطقة العربية 

م�س��األة يف غاي��ة ال�س��عوبة ب�س��بب الفتقار اإىل 

اأي��ة بيانات كمي��ة، وعدم وج��ود اأي مقيا�س موحد 

للمقارن��ة بني البل��دان العربية وبينها وبني �س��ائر 

بحاث ت�س��تنتج اأن نوعية  الع��امل. لكن معظم الأ

التعلي��م يف املنطقة العربية قد تدهورت، واأنه قد 

حدث تباعد خطري بني متطلبات �سوق العمل وبني 

خمرج��ات التعليم واملهارات املكت�س��بة من نظام 

التعليم. ويت�سح ذلك من ارتفاع معدلت البطالة 

فراد احلا�سلني على م�ستويات  اإىل اأق�سى حد بني الأ

تعليمي��ة متو�س��طة وعالي��ة. فف��ي تون�س على 

�س��بيل املثال، يزيد معدل البطالة عن 40 يف املائة 

بني ال�س��باب احلا�سلني على تعليم عال، يف مقابل 

25 يف املائة بالن�س��بة للحا�س��لني عل��ى التعليم 

ردن، يتجاوز معدل البطالة 30  . ويف الأ
)58(

البتدائ��ي

يف املائ��ة بني خريجي املدار�س الثانوية، و15 يف املائة 

بالن�س��بة خلريجي اجلامع��ات، يف مقابل 8 يف املائة 

بالن�سبة للحا�سلني على تعليم ابتدائي فقط.

وهذه الظاهرة ترجع يف بع�سها اإىل نظم التعليم 

الت��ي تعتم��د عل��ى اإع��داد الطلب��ة للخدمة يف 

القط��اع الع��ام، ال��ذي كان يف معظ��م البل��دان 

وىل اأمام املتعلمني من  العربي��ة هو جهة العمل الأ

الداخل��ني اجل��دد يف قوة العمل. لك��ن مع النتقال 

كرث اعتماداً على ال�س��وق يف  نح��و القت�س��ادات الأ

املنطق��ة، واإدخ��ال التكنولوجيات اجلدي��دة، وزيادة 

التكام��ل م��ع القت�س��اد العامل��ي، تزاي��د الطلب 

عل��ى بع�س الكفاءات واملهارات اخلا�س��ة، مما جعل 

كثرياً م��ن املواد التي تدر���س يف النظم التعليمية 

العام��ة احلالي��ة �س��يئاً عف��ا عليه الزم��ن. فلقد 

خلق��ت القت�س��ادات العربي��ة تباعداً كب��رياً بني 

الكف��اءات واملهارات املطلوبة للم�س��اريع اجلديدة 

وب��ني الكفاءات واملهارات املتاحة يف قوة العمل، مما 

يف�س��ي اإىل فرتة انتقالية طويلة وع�س��رية عندما 

يحاول اخلريجون العثور على عمل. ويت�سح من بع�س 

الدرا�سات اأن البلدان العربية متخلفة بو�سوح عن 

كثري من غريها من البلدان النامية ال�س��اعدة من 

حيث اإعداد راأ�س املال الب�رصي، ويرجع ذلك يف املقام 

ول اإىل غياب التقدم يف نوعية التعليم. الأ

ويذك��ر اأن اأداء الطلب��ة الع��رب عموماً، اأ�س��واأ من 

معظم اأقرانه��م يف اأي تقييم دويل، ويت�س��ح من 

البيانات التي مت جمعها عن »الجتاهات يف الدرا�سة 

 يف عام 2003، اأن 
)59(

الدولية للريا�س��يات والعل��وم«

م�س��تويات التعليم يف البلدان العربية امل�س��اركة 

كانت اأدنى من املتو�سط الدويل �سواء يف الريا�سيات 

اأو يف العلوم، مع وجود فجوة يف اأداء الف�سل الرابع 

اأك��رب منها يف اأداء الف�س��ل الثام��ن. ففي امتحان 

الريا�سيات للف�سل الثامن، �سجلت الدول العربية 

درجات متو�س��طة بلغت 393، وهو م�س��توى يقل 

كثرياً عن املتو�س��ط ال��دويل الذي يبل��غ 467. وقد 

وىل بني البل��دان العربية  ج��اء لبن��ان يف املرتب��ة الأ

امل�س��اركة، حيث �س��جل درجات بلغ��ت 433، كما 

ردن،  يظهر يف ال�س��كل 3.1. اأما يف العلوم، فكان الأ

بر�س��يده الذي بلغ 475 لطلبة ال�سف الثامن، هو 

الدولة الوحيدة التي فاقت املتو�سط الدويل البالغ 

474، يف ح��ني اأن باقي البلدان العربية قد �س��جلت 

متو�سطات تقل كثرياً عن املتو�سط الدويل.

World Bank, World Development Report 2006: Equity and Development (World Bank, Washington, D.C., 2006), 
http://publications.worldbank.org. : موجود على املوقع                                                                                                                                             

هذه الدرا�سة عبارة عن تقييم دويل للمعرفة بالريا�سيات والعلوم لدى تلميذ ال�سف الرابع وتلميذ ال�سف الثامن يف كل اأنحاء العامل، 

جناز التعليمي عرب احلدود.  ويت�سمن  جناز التعليمي، لتتمكن البلد امل�ساركة من مقارنة الإ قامت بو�سعها الرابطة الدولية لتقييم الإ

التقييم تلك املو�سوعات التي يرجح اأن يكون التلميذ قد تعر�سوا لها يف الريا�سيات والعلوم حتى نهاية ال�سف الرابع والثامن.

)58(

)59(
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ثم��ة عوام��ل كثرية ت�س��هم يف انخفا���س نتيجة 

طفال  العملية التعليمية يف املنطقة العربية. فالأ

 �س��واء يف 
)60(

ين�س��اأون غالباً يف بيئة »اأبوية جديدة«

�س��اليب  ذا اقرتن ذلك بالأ البي��ت اأو يف املدر�س��ة، واإ

القدمية والعتيق��ة يف التعليم املبني على احلفظ 

بداع،  ن��ه قادر عل��ى تعطيل ملك��ة الإ وال�س��م، فاإ

والقدرة على حل امل�ساكل، كما اأنه يثبط التفكري 

ن قلة املوارد  احل��ر وامل�س��تقل. وعلوة على ذلك، ف��اإ

ذا م��ا ترجم��ت اإىل رواتب  املخ�س�س��ة للتعلي��م، اإ

متدني��ة وتدريب حم��دود للمدر�س��ني، وافتقار اإىل 

املرافق املنا�س��بة، واكتظاظ ال�س��فوف بالتلميذ، 

التعلي��م  اإىل تده��ور نوعي��ة  اأدى  ذل��ك ق��د  كل 

املقدم. ويف ع��دد من البلدان العربي��ة تتاأثر نوعية 

التعلي��م تاأثراً �س��لبياً اأي�س��اً ب�س��بب الفتقار اإىل 

اجلو املدر�س��ي بوج��ه عام. وقد يع��زى ذلك اإىل قلة 

املباين التعليمية، وقلة ال�س��فوف، وقلة املكتبات، 

وجتهيزات املخت��ربات. وقد تعزى هذه البيئة املخلة 

اأي�ساً اإىل عدم وجود اأن�سطة ت�ساركية مثل ممار�سة 

الريا�سة، اأو عدم وجود مرافق للتفاعل الجتماعي 

والثق��ايف حي��ث يك��ون للطلبة مطل��ق احلرية يف 

التعبري ع��ن اآرائهم. وم��ن املهم اأي�س��اً اأن نلحظ 

دارات  التاأثري ال�سلبي على نوعية التعليم ب�سبب الإ

املدر�سية التي تعتمد على درجة عالية من املركزية 

�سلح لي�س  ن الإ وعلى التم�سك بالتقاليد. ولذلك فاإ

مكب��لً فق��ط بعدم كفاية امل��وارد املالي��ة، بل اإنه 

مكبل اأي�ساً يف بع�س البلدان بتقييد حرية الفكر، 

وحرية الت�رصف واملبادرة يف مواجهة امل�ساكل التي 

دارات التعليمية ومهنة التدري�س. تواجه الإ

Hisham Sharabi, Neopatriarchy: A Theory of Distorted Change in Arab Society (Oxford University Press, New York, 1992), 
 www.oup.com/us/catalog/general/subject/Politics/ComparativePoliticsMiddleEast. : موجود على املوقع

TIMSS, TIMSS 2003 International Reports in Mathematics and Science, موجود على املوقع : http://timss.bc.edu/ timss2003.html.

الشكل 3.1 : األرقام المسجلة في اختبار اإلنجاز الدولي في الرياضيات والعلوم للصف الثامن، 
عام 2003
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ثر تاأثرياً �س��لبياً على  خرى التي توؤ وم��ن العوامل الأ

 .
)61(

نوعية التعليم، ال�سيا�سات واملناهج التعليمية

البل��دان  معظ��م  يف  التعليمي��ة  فال�سيا�س��ات 

هداف  العربية تت�س��م بانعدام الروؤية الوا�سحة للأ

ف��كار واملمار�س��ات اجليدة  التعليمي��ة. فتب��ادل الأ

قليل اأو منعدم بني البلدان، ويف بع�س احلالت يكون 

التن�سيق داخل البلد الواحد منعدماً. وقد اأدى ذلك 

اإىل �سعف الروابط الفكرية بني البلدان العربية. يف 

حني اأن اجلهود التعاونية وتبادل اخلربات بني البلدان، 

بحاث، ميكن اأن  خ�سو�س��اً يف جمال الدرا�س��ات والأ

. وجدير 
)62(

ي�سهم يف حت�سني نظم التعليم العربية

بالذك��ر اأن املناهج الدرا�س��ية يف معظ��م البلدان 

العربية قد عفا عليها الزمن وتعتمد اأ�سا�ساً على 

الجرتار والب�س��م وهو ما ل يف�س��ي اإىل اأي تفكري 

اإبداع��ي. اإن عجز مناهجها الدرا�س��ية عن جماراة 

التط��ورات والتقنيات املعا�رصة ق��د اأدى اإىل تفاقم 

الفج��وة بني التعلي��م يف املنطق��ة العربية وبينه 

ن نظم  يف �س��ائر اأنحاء العامل. وف�سلً عن ذلك، فاإ

التعليم مبتلة بعدد كبري من املدر�سني واملعلمني 

من ذوي املوؤهلت ال�سعيفة. كما اأن الطلب الذين 

يتخرجون من املدار�س الثانوية بدرجات منخف�سة 

ي�س��تبعدون عامة م��ن القبول يف الكلي��ات التي 

تتطل��ب درج��ات مرتفع��ة مث��ل كلي��ة الط��ب، 

والهند�س��ة، والعلوم، فيتجهون ب��دلً من ذلك اإىل 

كليات تقبل املجاميع املنخف�س��ة، وت�سمل غالباً 

التعلي��م واإعداد املعلمني. وبه��ذه الطريقة، يكون 

نظام التعليم، املعيب اأ�س��لً، مزوداً بو�سائل توالد 

عيوبه ور�سوخها.

اأم��ا البلدان الت��ي تعاين من نزاعات، كفل�س��طني، 

والعراق، وال�س��ومال، وال�س��ودان، فم��ا زالت تعاين 

من اآثار الكوارث التي اأحدثها العنف املتوا�س��ل يف 

نوعية التعليم. ففي فل�سطني اأ�سبح النخفا�س 

التعلي��م ه��و حم�س��لة  الهائ��ل يف م�س��تويات 

النقط��اع املتكرر ع��ن املدار�س على نطاق وا�س��ع، 

غ��لق املتكرر والقي��ود التي تفر�س��ها  ب�س��بب الإ

�رصائيلية عل��ى احلركة والتنقل. ومما  ال�س��لطات الإ

يذكر اأن غالبية مدار�س ال�سفة الغربية، خ�سو�ساً 

املدار���س احلكومي��ة، تكت��ظ بالتلمي��ذ، ومواردها 

حمدودة، وقليل منها فقط هو الذي يقدم اأن�سطة 

ن م�س��توى التعليم يف  من خارج املق��رر. كذلك فاإ

العراق قد �ساء ب�سكل خطري بعد قتل اأو اختطاف، 

مئ��ات من املدر�س��ني والطلبة، وفرار األ��وف اآخرين، 

اأم��ا الذين يبق��ون يف العراق فيواجه��ون تهديدات 

ن املدر�سني يهربون  يومية بالتعر�س للعنف. لذا فاإ

من البلد ب�س��فة يومية، ويرتكون املدار�س يف اأيدي 

باء عدم  اأف��راد بل خربة، بينما يف�س��ل كثري م��ن الآ

من يف  اإر�سال اأبنائهم اإىل املدار�س ب�سبب انعدام الأ

البلد بوجه عام. ولو ا�س��تمرت م�س��تويات العنف 

احلالية، ف�س��وف ي�ستمر فقدان املدار�س واجلامعات 

للموظفني والطلبة.

3. التعليم وبناء األمة

يف  مهم��ة  م�س��األة  الجتماع��ي  التجان���س  اإن 

التعلي��م. بينم��ا يف كل بلد عربي واآخ��ر، يتعاي�س 

نظامان خمتلفان م��ن نظم التعليم. فمن ناحية، 

يوجد النظام الر�س��مي باملدار���س احلكومية التي 

يفرت�س اأن يكون اللتحاق بها جمانياً، غري اأن نوعية 

التعلي��م فيه��ا بدائي��ة اإىل ح��د كب��ري. لكن رغم 

�س��عف النوعية، تعتمد املدار���س احلكومية على 

)61(

)62(

ن�سانية العربية للعام 2003: نحو اإقامة جمتمع املعرفة منائي، تقرير التنمية الإ مم املتحدة الإ برنامج الأ

http://www.undp.org/arabstates/ahdr2002.shtml. الرتقيم الدويل: 0-126157-1-92(، موجود على املوقع(

جيال القادمة ن�سانية العربية للعام 2002: خلق الفر�س للأ منائي، تقرير التنمية الإ مم املتحدة الإ برنامج الأ

http://www.undp.org/arabstates/ahdr2002.shtml. الرتقيم الدويل: 3-126147-1-92(، موجود على املوقع(

111الفصل الثالث: القضايا ذات األولوية بالنسبة للشباب واألهداف اإلنمائية لأللفية في المنطقة العربية



اللغة الوطنية كلغة اأ�سا�س��ية، اإن مل تكن اللغة 

الوحي��دة للتعلي��م والهتمام بالتقالي��د والقيم 

الوطنية. وم��ن ناحية اأخرى، يوج��د نظام املدار�س 

»اخلا�س��ة«، ال��ذي غالباً ما يكون مرتف��ع النوعية، 

رباح للملك  لكنه يدار مبنطق جتاري، ويبحث عن الأ

وامل�ستثمرين. ويف حالت كثرية تخدم هذه املدار�س 

القطاعات املي�س��ورة م��ن املجتمع. وع��لوة على 

ن املدار�س اخلا�س��ة تهت��م يف بع�س احلالت  ذلك فاإ

اهتمام��اً م�س��وهاً بتقاليد البل��د وثقافته، فهي 

تعتم��د يف ذل��ك اإىل حد كبري على لغ��ة اأجنبية اأو 

نكليزية و/اأو الفرن�س��ية، باعتبارها لغة  اأكرث، كالإ

�سا�سية. التعليم الأ

ان ه��ذا التف��اوت، ال��ذي يرجع اإىل اخت��لف نظرية 

دي اإىل  التعليم، واأ�س��اليبه، ولغته، وثقافته، اإمنا يوؤ

ازدواجي��ة يف نظ��م التعليم تت�س��ادم مع مهمة 

مة املنتظ��رة من التعلي��م. والواقع اأن هذا  بن��اء الأ

دي عادة اإىل ف�س��ل التوا�سل الفعلي  الت�س��ادم يوؤ

فراد ب�س��بب انتمائهم اإىل خلفيات تعليمية  بني الأ

خمتلفة.

4. االنتقال إلى قوة العمل وبطالة 
الشباب

خراً ع��ن منظم��ة العمل  يق��ول تقري��ر �س��در موؤ

الدولي��ة، اإن مع��دل البطال��ة ب��ني ال�س��باب على 

م�ستوى العامل يبلغ تقريباً �سعف معدل البطالة 

ن فر�س العث��ور على عمل  . ذل��ك لأ
)63(

ب��ني الكب��ار

بالن�س��بة لل�س��باب اأق��ل بكث��ري منها بالن�س��بة 

للكبار، ب�سبب افتقار ال�سباب اإىل اخلربة اللزمة يف 

جم��ال العمل، واإىل امله��ارات املهنية التي يطلبها 

اأرب��اب العمل. اإن امل�س��كلة يف املنطقة العربية ل 

تكمن فقط يف ان معدل بطالة ال�سباب يبلغ ثلثة 

ا�سعاف معدل البطالة بني الكبار، بل تكمن اأي�ساً 

يف حجم البطالة بني ال�س��باب التي تبلغ ن�سبتها 

تقريباً 25 يف املائة.

ففي البلدان العربية، يدخل عدد كبري من �س��باب 

اجلن�س��ني يف �س��وق العمل كل �س��نة، مما يت�سبب 

لء الداخلني اجلدد.  يف �س��غط كبري ل�س��تيعاب هوؤ

ن الركود يف اأ�س��واق  فاأما م��ن ناحي��ة الطلب، ف��اإ

العمل العربية اإمنا ينتج من تركيبة جتمع بني عدم 

كفاية النم��و القت�س��ادي، وال�س��عف الهيكلي 

»من��و  يف  ت�س��اهم  تركيب��ة  وه��ي  للقت�س��ادات، 

اقت�س��ادي غري مقرتن بخلق فر���س عمل جديدة«. 

ن �س��عف م�س��تويات  واأم��ا م��ن ناحية العر�س، فاإ

جور، و�س��عوبة انتقال  التعليم، وعدم املرونة يف الأ

اأي موظ��ف من القطاع الع��ام اإىل القطاع اخلا�س، 

كل ذل��ك ي�س��اهم يف الجتاه��ات التي ن�س��اهدها 

يف اأ�س��واق العمل. ولهذا ال�س��بب يرتكز ال�س��باب 

عموماً يف القطاع غري الر�سمي، ويقومون بوظائف 

مان املوج��ودة يف العمل  ل تتواف��ر له��ا الفوائد والأ

ن الفتق��ار اإىل الفر�س يجعل  النظام��ي. كذلك فاإ

ال�سباب معر�سني للفقر على وجه اخل�سو�س. واإن 

كانت ال�س��ابات اأكرث عر�س��ة للبطالة، خ�سو�ساً 

جال طويلة، مما يحرم املجتمع من فر�سة  البطالة لآ

العتماد اعتماداً كام��لً على قدراتهن وكفاءاتهن 

ويو�سع الهوة بني اجلن�سني.

ورغ��م اأن اأغل��ب البل��دان العربية ق��د ركزت على 

كادمي��ي، فق��د اأدخل بع�س��ها برامج  التعلي��م الأ

ILO, “Employing Youth: Promoting employment-intensive growth”, )63(
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خا�س��ة لتدريب ال�س��باب على امل�س��اريع اخلا�سة، 

وبرام��ج مهني��ة كو�س��يلة للت�س��دي مل�س��كلة 

مثلة على  اخلريجني الذين ل يجدون عملً. وت�سمل الأ

�س�س��ة اإجناز لتهيئة الفر�س القت�سادية  ذلك »موؤ

ردن؛ و»العمل للذات والتنمية  ردين« يف الأ لل�سباب الأ

الوطنية امل�س��تقلة« )�س��ند( يف ُعم��ان؛ و»تطوير 

منه��ج« )داك��وم( يف الكوي��ت؛ ومدر�س��ة احلريري 

الثانوي��ة الثالثة، وهي عبارة ع��ن معهد فني عال 

بالتعاون مع اجلامعة اللبنانية يف �سيدا؛ والربنامج 

الوطني لتوظي��ف وتدريب البحرينيني. وهذا النوع 

من الربامج ي�س��عى اإىل تزويد اخلريجني بعدد كبري 

م��ن امله��ارات والكف��اءات الت��ي ميكن اأن ت�س��لح 

لع��دد كبري من املهن. لكن رغ��م اأن النظام املهني 

ن كثرياً  اآخذ يف التو�س��ع يف املنطق��ة العربية، ف��اإ

من امل�س��اكل ما زال��ت قائمة. من هذه امل�س��اكل 

ع��دم اإ�رصاك القط��اع اخلا�س، وانخفا�س م�س��توى 

اخلدمات، وع��دم كفاية املعلومات ع��ن احتياجات 

�س��وق العمل، وكل ذلك ي�س��ع احلواجز اأمام دخول 

ال�س��باب يف القطاعات القت�س��ادية اجلديدة. ومما 

يذك��ر ان النظ��ام التعليمي ل ي��زال مفتتاً، مثقلً 

بفائ���س من الربام��ج التدريبية املكررة، وم�س��وهاً 

بانعدام التن�سيق.

لقد �سهدت املنطقة العربية منواً كبرياً يف ال�سكان 

ويف ق��وة العمل منذ منت�س��ف ال�س��بعينيات من 

القرن املا�سي. ورغم النمو املوجب يف ن�سيب الفرد 

جمايل يف كل البلدان العربية  من الناجت املحل��ي الإ

ن معدلت البطالة، املرتفعة اأ�س��لً، قد  تقريب��اً، فاإ

وا�س��لت ارتفاعها حت��ى دفعت بع���س اخلرباء اإىل 

ا�س��تخدام م�س��طلح »منو غري منت��ج للوظائف« 

عند و�س��ف حالة القت�س��اد الكل��ي يف املنطقة 

العربية. ذلك اأن النمو ال�س��كاين الكبري، وت�سخم 

عدد ال�سباب، وزيادة م�ساركة املراأة، قد اأدت جميعاً 

ي��دي العاملة، ل تقابلها  اإىل زي��ادة املعرو�س من الأ

اأي زي��ادة يف الطلب عليها. ورغم اأن معدلت النمو 

ال�س��كاين كانت تتناق�س بالتدري��ج، وهو اجتاه من 

ن  املنتظر اأن ي�س��تمر على مدى العقود املقبلة، فاإ

ال�س��كان وقوة العمل جميعاً ي�سهدون يف معظم 

رقام املطلقة. وتقول  البلدان العربية منواً �رصيعاً بالأ

 �س��وف حتتاج اإىل 
)64(

التقدي��رات اإن بل��دان املنطقة

توفري ما يزيد على خم�س��ة مليني وظيفة جديدة 

كل �س��نة لك��ي تتمكن من تخفي�س م�س��تويات 

 ب�س��كل ملمو�س. ول �س��ك اأن 
)65(

البطال��ة احلالية

ي��دي العاملة يف القطاع  انخفا�س الطلب على الأ

الع��ام، وبطء النم��و يف القطاع اخلا���س، والفراط 

يف التوقع��ات ل��دى الق��وى العامل��ة املتعلمة يف 

احل�سول على فر�س عمل ممتازة، قد �ساهمت كلها 

يف الو�سول اإىل تلك املعدلت املخيفة من البطالة 

يف كثري من البلدان العربية.

وعلوة على اأن املنطقة العربية قد �س��جلت اأعلى 

ن بها اأي�سا اأدنى  قاليم، فاإ معدل بطالة بني �سائر الأ

مع��دلت امل�س��اركة يف قوة العم��ل، اإذ قدرت باأقل 

م��ن 60 يف املائة بالن�س��بة للكب��ار واأقل من 40 يف 

. وهناك 
)66(

املائة بالن�سبة لل�سباب يف �س��نة 2006

اأي�س��اً دلئل كثرية عل��ى اأن البطالة املقنعة، التي 

�سبوع،  تتخذ �س��كل عدد �س��اعات عمل اأقل يف الأ

وتكليفات عمل غري منتظمة، قد اأ�سبحت ظاهرة 

اجتماعية اقت�س��ادية متف�سية يف املنطقة. فقد 

تناق�س الن�س��اط القت�س��ادي لل�سباب يف معظم 

ERF, Economic Trends in the MENA Region, 2002, موجود على املوقع: http://www.erf.org.eg/middle.php?file=trends02.
Nader Kabbani and Ekta Kothari, “Youth employment in the MENA region: a situational assessment”, discussion paper No. 0534, 

Social Protection, (World Bank, Washington, D.C., September 2005), موجود على املوقع: 
http://siteresources.worldbank.org/ SOCIALPROTECTION/Resources/SP-Discussion-papers/Labor-Market-DP/0534web.pdf.

�سلمية.  يران الإ التقدير ي�سمل البلدان العربية، وكذلك تركيا وجمهورية اإ )64(

)65(

)66(
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البلدان العربية، ب�سبب العدد املتزايد من ال�سباب 

الذي��ن يبق��ون يف النظام التعليمي. ويعزى اأي�س��اً 

انخفا���س معدلت امل�س��اركة اإىل اأن هذه املعدلت 

ل ت��زال منخف�س��ة ب��ني ال�س��ابات رغ��م الزي��ادة 

الهام�س��ية م��ن 23 يف املائة يف ع��ام 1995 اإىل 25 

. ومما يذكر اأن م�س��اركة 
)67(

يف املائ��ة يف ع��ام 2005

الن�س��اء يف ق��وة العم��ل اأق��ل م��ن 30 يف املائة يف 

معظ��م البل��دان العربية، با�س��تثناء ج��زر القمر، 

وجيبوت��ي، وموريتاني��ا، وال�س��ومال، واجلمهوري��ة 

العربية ال�س��ورية. اأما فل�سطني، وقطر، واململكة 

العربية ال�س��عودية، فيقل فيها معدل م�س��اركة 

الن�ساء عن 10 يف املائة، وهي نتيجة ترتبط ارتباطاً 

ثر على  وثيقاً باملعايري الجتماعية ال�سائدة التي توؤ

الن�ساء وعلى ممار�ستهن للعمل يف هذه الدول.

Kemal Dervis, keynote address at ILO Eleventh African Regional Meeting (Addis Ababa, 25 April 2007), 
  http://content.undp.org/newsroom/2007/april/dervis-ilo-african-meeting-200704. : موجود على املوقع  

)67(

اإن ال�س��كل التقلي��دي للعلق��ة بني اجلن�س��ني يف 

�س��ا�س يف  املنطق��ة العربية، ه��و اأن الرجال هم الأ

�رصهم، بينما تهتم املراأة اأ�سا�ساً  ك�س��ب العي�س لأ

ون البيت. وملا كان  طفال وال�سهر على �سوؤ برتبية الأ

الكثري من اأرباب العمل يتوقعون انقطاع املراأة عن 

نهم  ق��وة العمل فرتات ممت��دة لرتبية اأطفاله��ا، فاإ

ن  يف�س��لون ت�س��غيل الرجال. وف�س��لً عن ذلك فاإ

املراأة التي تختار العمل يف معظم البلدان العربية، 

حتبذ العمل يف القطاع العام، وهو �س��مة ترجع يف 

الغال��ب اإىل اإدراك امل��راأة اأن مه��ن اخلدم��ة العامة 

كالتدري�س، والتمري�س، تنا�س��بها. ويف مقابل ذلك 

ن فر���س العمل املتاح��ة للمراأة خ��ارج القطاع  ف��اإ

العام، تك��ون مق�س��ورة على اأعمال منخف�س��ة 

جر وفر�س التقدم فيها قليلة. الأ

اإلطار 3.1 : االنتقال إلى القوى العاملة: الممارسات الجيدة في البلدان العربية

ردن ويعترب منوذجاً  دي عمل��ه يف االأ ردين« )اإجناز(، ي��وؤ اإن برنام��ج تهيئ��ة »الفر���س االقت�سادية لل�سب��اب االأ

���رشاك القط��اع اخلا�س يف توجيه ال�سب��اب وتر�سيده. اأما مب��ادرة »اإنقاذ الطفولة«، م��ن جانب برنامج  الإ

وكال��ة الواليات املتح��دة للتنمية الدولية فقد تاأ�س�ست يف ع��ام 1999، يف حماولة لت�سييق الفجوة بني 

ن��اجت نظام التعليم املحلي واحتياجات القط��اع اخلا�س من املوارد الب�رشية. ويف اإط��ار هذا الربنامج، يقدم 

ولي��ة يف �سياق غري تقليدي ويف اإطار  املتطوع��ون م��ن القطاع اخلا�س معلومات للطلبة عن ق�سايا امل�سوؤ

االختي��ار ال�سخ�سي للمو�سوع��ات يف املدر�سة. ويق��دم املتطوعون برامج اأ�سبوعي��ة للطلبة بناء على 

 منه��ج من اإعداد اأفراد ينتم��ون اإىل القطاع اخلا�س وقطاع التعليم. وه��م ال يعطون حما�رشات للطلبة؛ 

ب��ل ي�سجعون مهارات احلوار الفكري، وحل امل�ساكل، والتوا�سل. وبرنام��ج »اإجناز« يتوجه اإىل الفئة العمرية 

14-25 �سنة بهدف تعزيز الفكر اخلالق، واأ�ساليب حل امل�ساكل احلرجة، ومهارات التوا�سل فيما بني ال�سباب، 

دوات التي يحتاجونها لتحقيق اأهدافهم. ي�ساف اإىل ذلك، اأن العالقة الوثيقة بني »اإجناز« وبني  وتزويدهم باالأ

ردن، وكذلك يف تطوي��ر مهارات ال�سغار من اأجل  القط��اع اخلا�س لها دور يف حت�س��ني املوارد الب�رشية يف االأ

اإعدادهم بطريقة اأف�سل لدخول �سوق العمل. وقد قال املدر�سون اأن ف�سول »اإجناز« كان لها اأثر اإيجابي على 

�سلوك الطلبة وعلى درجاتهم، واأنها مكنتهم من التعرف على احتياجات �سوق العمل. وقبل الربنامج، كان 
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طباء اأو املهند�سني، بينما اختيار وظائف  معظم الطلبة يعربون عن تف�سيلهم بع�س املهن مثل مهنة االأ

اأخ��رى كان يدل على اأنهم ب�سكل اأو باآخر قد ف�سلوا. لك��ن بعد امل�ساركة يف برنامج »اإجناز«، اهتم الطلبة 

مبجال اأو�سع من االختيارات املهنية يتما�سى مع احتياجات �سوق العمل املحلية يف اإطار العوملة.

اأم��ا برنامج »تطوير منهج« )داكوم( املطبق يف الكوي��ت، والذي ي�ستمد اأ�سوله من الواليات املتحدة، فهو 

يعتم��د على الفل�سف��ة التي تقول اإن العاملني يف اأي جمال بعينه ق��ادرون اأف�سل من غريهم على تقدمي 

وليات، وواجبات، ومه��ارات. وهذا املفهوم يت�سح يف ور�س  و�س��ف �سليم لعملهم وما يت�سل به من م�سوؤ

العم��ل التي عقدها برنامج )داك��وم(، الذي يحلل الوظائف اإىل واجبات، ومهام، وخطوات، وبعد درا�سة كل 

امله��ام وكل اخلطوات، يتم حتديد الكف��اءات والقدرات، وال�سفات الالزمة للقي��ام بالعمل. وهذا التحليل 

ي�سن��ف يف خريط��ة )داكوم(. وقد مت تنفيذ ه��ذا النظام يف الكويت يف اأوائل ع��ام 1999، عندما اأن�ساأت 

ال�سلطة العامة للتعلي��م التطبيقي والتدريب، بالتن�سيق مع الكلي��ات واجلامعات، مركز تطوير املناهج 

عمال املختارة بناًء على احتياجات ال�سوق. ومبجرد حتديد  للوقوف على متطلبات التعليم والتدريب لبع�س االأ

ن يكون اخلريجني يف هذا  املتطلب��ات املت�سلة بعمل بعين��ه، يتم االت�سال بالكليات واجلامعات �سمان��اً الأ

املج��ال اأو ذاك لديهم املهارات والكفاءات املطلوبة. ومنذ ع��ام 1999، و�سع املركز توجيهات تت�سل بع�رش 

وظائف خمتلفة يف ال�سنة تتعلق بكليات التجارة، وال�سحة، وتكنولوجيا هند�سة البرتول. فمثالً، يف جمال 

ا�ستك�س��اف البرتول وهند�سة التنمية، حتتوي خريطة )داك��وم( على معلومات لها �سلة بت�سع مهن، و42 

عمال يحتاج اإىل حوايل 30 �سهراً من التدريب على مدى  واجباً من الواجبات، و216 مهمة. وكل عمل من االأ

�سافة اإىل التدريب العملي. خم�سة ف�سول درا�سية، باالإ

وىل يف الكويت، فقد قام بتحليل املتطلبات املت�سلة بالكفاءات  ورغم اأن برنامج )داكوم( ال يزال يف مراحله االأ

وامله��ارات، واأن�س��اأ عالقات وثيقة بني اخلريجن وبني �سوق العمل. ومن املنتظ��ر، فوق ذلك، اأن يقطع برنامج 

)داكوم( �سوطاً يف التغلب على م�سكلة بطالة ال�سباب املتنامية.

5. الهجرة الداخلية والدولية

كان��ت الهجرة الداخلية والدولي��ة مبثابة متنف�س 

كبري مل�سكلة البطالة. فاإىل جانب ارتفاع معدلت 

ن التو�سع العمراين الكبري  البطالة بني ال�سباب، فاإ

و�س��عوبة الظ��روف املعي�س��ية يف امل��دن العربية 

الك��ربى، ق��د اأ�س��همت يف ح��دوث هج��رة كبرية، 

خ�سو�س��اً من جانب ال�س��باب الذك��ور، بحثاً عن 

اأعمال خارج بلدهم. ورغ��م اأنه ل توجد اأية بيانات 

رقام  ن الأ حديثة عن اأمناط الهجرة بني ال�س��باب، فاإ

املتاح��ة عن جمم��ل املهاجري��ن العرب ت�س��ري اإىل 

ا�ستداد هذه الظاهرة. والبيانات املتوافرة ت�سري اإىل 

قدر كبري من الهج��رة العربية البينية من البلدان 

غ��ري املنتجة للنف��ط اإىل بل��دان جمل���س التعاون 

اخلليجي. كما ت�س��ري هذه البيانات اأي�ساً اإىل وجود 

قاليم  اأمن��اط خمتلفة م��ن الهجرة يف خمتل��ف الأ

الفرعية العربي��ة. فمعظم املهاجري��ن من بلدان 

املغرب العربي، اجلزائر، واملغرب، وتون�س، يتجهون اإىل 

اأوروبا، بينما يتجه معظم املهاجرين من امل�رصق اإىل 

بل��دان جمل�س التعاون اخلليجي وغريها من البلدان 

العربية. ففي لبنان، بلغت ن�س��بة املهاجرين خلل 

عام 2000 م�س��توى مرتفعاً بل��غ 44.5 يف املائة من 
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قوة العمل اللبنانية؛ كذلك �سهدت بلدان املغرب 

العرب��ي، ارتفاعاً يف معدلت الهج��رة بلغ 29.1 يف 

املائ��ة من قوة العمل يف اململكة املغربية و25.9 يف 

.
)68(

تون�س عام 2003

مناط من  وبطبيع��ة احلال، ميكن اأن ت�س��اهم هذه الأ

الهج��رة الدولية يف حدوث بطالة يف بلدان جمل�س 

التع��اون اخلليج��ي. حي��ث اإن اله��دف الرئي�س��ي 

للحكوم��ات يف ه��ذه البلدان هو �س��مان اأن تكون 

فواج اجلديدة من اأبناء البلد ال�س��باب قادرة على  الأ

اإيج��اد اأعمال منا�س��بة تتما�س��ى م��ع كفاءاتهم 

وتدفع اأجوراً مقبولة. ويف هذا ال�سياق، يرى البع�س 

اأن العامل��ني املغرتب��ني، الذي��ن ي�س��كلون م��ا بني 

50 و90 يف املائ��ة من قوة العم��ل يف بلدان جمل�س 

التعاون اخلليجي، يزيح��ون العاملني من اأبناء هذه 

البلدان، فيزيدون البطالة بني �س��بابها. لكن بقدر 

ما يعمل املغرتبون يف مهن ل تتوافر لدى اأبناء البلد 

ل الكف��اءة اللزمة لها ول الرغب��ة يف القيام بها، 

ومنها املهن التقنية واخلدمية، فباإمكان العاملني 

بن��اء البلد من  املهاجري��ن اأن يكون��وا مكمل��ني لأ

ال�سباب واأن يح�سنوا فر�س عملهم.

خرى  �سا�سية بالن�س��بة للبلدان الأ ان الق�س��ية الأ

م��ن غري بلدان جمل�س التع��اون اخلليجي هي توفري 

عدد اأكرب من الوظائف ل�س��تيعاب الداخلني اجلدد 

اإىل ق��وة العمل. فم��ن ناحية، ت�س��تطيع الهجرة 

الدولي��ة اأن تخفف من ال�س��غوط التي ي�س��ببها 

يدي العاملة يف هذه البلدان. كرثة املعرو�س من الأ

ع��داد الكبرية من  ن هجرة الأ ومن ناحية اأخ��رى، فاإ

قوة العمل، خ�سو�ساً من اأكرثهم موهبة واإقداماً، 

ينط��وي على ا�س��تنزاف كمي وكيف��ي لراأ�س املال 

الجدول 3.1 : توزيع المهاجرين من بعض البلدان العربية المختارة، 2003-2002

European University Institute, Mediterranean Migration: 2005 Report, Philippe Fargues (ed.), (EUI, Robert Shuman Centre for 
Advanced Studies, Florence, Italy, 2005), http://www.carim.org/index.php? areaid=8&contentid=159 : موجود على املوقع 
ILO, Labour Statistics, http://laborsta.ilo.org/: موجود على املوقع ; 

بلد المولد

الجزائر

المملكة المغربية

تونس

مصر

لبنان

فلسطين

مهاجرون الى
دول أوروبية

مهاجرون الى بلدان
مجلس التعاون الخليجي 

وبلدان عربية أخرى

المهاجرون كجزء من قوةالمجموعوبلدان أخرى
العمل في عام 2000

)نسبة مئوية(

991 796

2 616 871

695 765

436 000

157 000

295 075

66 398

282 772

116 926

1 912 729

123 966

4 180 673

14 025

189 447

30 513

388 000

325 604

231 723

1 072 246

3 089 090

843 204

2 736 729

606 600

4 707 471

13.2

29.1

25.9

14.2

44.5

687.5

مالحظة: بيانات فل�سطني تت�سمن اأعداد اللجئني الفل�سطينيني الذين يعي�سون يف هذه البلدان.

المصادر:

 تختلف تقديرات اأرقام الهجرة الدولية اخلا�سة بالبلدان العربية ب�سكل كبري، وذلك اإىل حد بعيد ح�سب ما اإذا كانت ت�ستند اإىل بيانات البلد.

�سلي اأم البلد املق�سود الأ

)68(
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بحاث احلديثة ت�س��ري اإىل  الب���رصي للبلد. كما اأن الأ

بع�س النتائج ال�سيا�س��ية الهام��ة للهجرة، التي 

توحي باأنها قد ت�س��عف املعار�س��ة ال�سيا�س��ية 

م، من حيث  وتق��وي التفاق مع �سيا�س��ة البل��د الأ

كرث  ان املهاجري��ن ميثلون يف الغال��ب القطاعات الأ

ق��ل امتث��الً ل�سيا�س��ة البل��د ب��ني  دينامي��ة والأ

.
)69(

ال�سكان

ن الفوائ��د املزعومة للهجرة  وعلوة على ذل��ك، فاإ

م  يف �س��كل حتوي��لت مالي��ة متزاي��دة اإىل البلد الأ

دي  ذا كانت التحويلت توؤ تعترب �س��لحاً ذا حدين. فاإ

نها  عباء يف املدى الق�س��ري، فاإ ع��ادة اإىل تخفيف الأ

قادرة اأي�س��اً على خلق م�ساكل اأخلقية خطرية يف 

يدي العاملة وانخفا�س معدلت  �سكل انخفا�س الأ

ردن، على �س��بيل املثال، �س��اعدت  التوف��ري. ففي الأ

ه��ذه التحوي��لت على دخ��ول كثري من ال�س��مات 

ال�س��لبية لقت�سادات الريع، على غرار القت�سادات 

النفطي��ة. وق��د تك��ون التحويلت قد اأ�س��همت 

فيما ن�س��اهده من طفرة ا�س��تهلكية، مبا ي�سمح 

نتاج املحلي. ويف  ملجموع ال�س��تهلك اأن يتجاوز الإ

ه��ذه احلال��ة غالباً ما يك��ون ال�س��تثمار الداخلي 

منائية، والقرو�س  ممولً من التحويلت، وامل�ساعدات الإ

اخلارجي��ة. وهذا النم��ط من متويل ال�س��تثمار قد 

يت�س��بب يف ت�س��وهات وعي��وب كب��رية يف �س��كل 

دي اإىل الجتاه نحو ا�س��تثمارات  ال�س��تثمار. وقد يوؤ

�س��كان والعق��ارات، وكذل��ك اإىل  امل�س��اربة يف الإ

نتاجية  الجت��اه بعي��داً عن امل�رصوع��ات العالي��ة الإ

الت��ي تتطلب اندماج��اً وثيقاً من جانب اأ�س��حاب 

.
)70(

املدخرات

جودة عبد اخلالق، الدميوقراطية والتنمية- حالة م�رص )قريباً(، الف�سل الثالث، �س 111. 

ردين: ق�سايا و�سيا�سات«، حما�رصة األقيت يف 19 اآذار/مار�س 2007 يف عمان، موجود على املوقع: طاهر حمدي كنعان، »القت�ساد الأ

http://www.jcpprd.org/Eng/home_phd

ردن: 1950-2000” ورقة بحثية، موجود على املوقع: طاهر حمدي كنعان ومروان اأ. كردو�س، “ق�سة النمو القت�سادي يف الأ

http://www.gnet.org/middle.php?oid=237&zone=docs&action+doc&doc=10466
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خراً عدد  م��ن ميثلهم. ورغم اجلهود الت��ي بذلها موؤ

من البل��دان العربية ملواجهة هذه امل�س��اكل، ظل 

حت�سني م�س��اركة ال�س��باب بوجه عام بطيئاً وغري 

كاف. وميكن اأن يعزى ذلك لعدد من العوامل، منها 

ون  ولوية لل�سوؤ قليمية، التي اأعطت الأ النزاعات الإ

ال�سيا�سية على ح�ساب الهموم الجتماعية؛ و�سوء 

ال�سيا�سات القت�سادية، التي اأدت اإىل ارتفاع �سديد 

يف معدلت البطالة بني ال�س��باب؛ والفتقار اإىل اأية 

ا�س��رتاتيجيات اأو برامج �س��بابية منا�س��بة؛ وعدم 

فهم جوهر املجتمع املدين وواجباته، حيث اأ�س��بح 

عان��ات الجتماعية،  دوره مق�س��وراً عل��ى تقدمي الإ

�رصاف عل��ى ال�سيا�س��ات ال�س��بابية  ب��دلً م��ن الإ

وت�سجيعها وذلك ب�س��بب تدخل احلكومة وفر�س 

قيود بريوقراطية على املجتمع املدين.

واإىل جان��ب ه��ذه العوامل، يعاين امل�س��هد العربي 

املعا���رص من الفتق��ار اإىل الدميقراطي��ة ومن اأزمة 

ثر بال�رصورة  ، مما يوؤ
)71(

عامة يف التمكني ال�سيا�س��ي

على ال�س��باب ويخلق لديهم اإح�سا�س��اً بالعزلة، 

ن  مان. كذل��ك فاإ وع��دم اليق��ني، والفتق��ار اإىل الأ

�س�س��ية  املنظوم��ات الجتماعية، والثقافية، واملوؤ

التي ين�ساأ ال�سباب يف ظلها ما زالت تفتقر اإىل قيم 

حرية التفكري والتعبري كما تفتقر اإىل املمار�س��ات 

الدميقراطية مل�س��اركة املواطن��ني ومتثيلهم. كما 

�س�سية التي  توجد فجوات كبرية يف املنظومات املوؤ

تزود ال�س��باب بالطرق والقنوات اللزمة ملناق�س��ة 

جابات على همومه��م، واحللول اللزمة  وت��داول الإ

ف�س��اح ع��ن توقعاته��م وتلبية  مل�س��اكلهم، والإ

احتياجاتهم امل�ستقبلية.

وثمة ديناميات خا�سة تنطبق على ال�سباب وعلى 

دورهم يف امل�ساركة ال�سيا�سية يف املناطق املحتلة 

واملنكوب��ة بالنزاعات. فقد �س��هدت املنطقة منذ 

منت�س��ف الت�س��عينيات من القرن املا�س��ي زيادة 

غ��ري م�س��بوقة يف ع��دد ال�س��باب امل�س��اركني يف 

نزاعات م�س��لحة، �سواء ك�س��حايا اأو كم�ساركني 

ن  يف القت��ال. وينط��وي هذا على اأهمية خا�س��ة لأ

ع��دداً من البلدان العربي��ة ل تزال يف الوقت الراهن 

حت��لل، واإما تعاين من نزاع��ات اأهلية.  اإم��ا حتت الإ

دي  ففي فل�س��طني والع��راق على �س��بيل املثال، توؤ

الن�س��اأة يف ظروف معي�سية ماأ�س��اوية يف غالبها 

اإىل تعطي��ل التنمية التقلي��دة، وتفعل ما تفعله 

يف ال�س��حة العاطفية لل�س��باب الفل�س��طينيني 

�رصائيلي  والعراقي��ني. كما اأن ا�س��تمرار الحتلل الإ

واجلدار الفا�سل الذي اأدانه املجتمع الدويل، والعدد 

منية التي ت�س��ع  الكب��ري من نق��اط التفتي���س الأ

خمتل��ف البل��دات والق��رى حتت احل�س��ار الفعلي، 

كل ذل��ك يجعل من فل�س��طني حالة خا�س��ة من 

حالت التقييد املزعج حلركة ال�س��باب وو�سولهم 

اإىل التعليم، والرعاية ال�س��حية، والعمل. كما اأن 

دي يف  هانات امل�س��تمرة، واحلرمان، والع��زل، قد توؤ الإ

كل من فل�سطني والعراق اإىل اإغراء ال�سباب بحمل 

ال�سلح اأو الت�سحية باأنف�سم يف عمليات انتحارية. 

لء ال�س��باب واإعادة  ن اإعادة تاأهيل مثل هوؤ لذلك فاإ

دجمه��م يف املجتم��ع، ه��م وغريهم من ال�س��باب 

الذي��ن يعي�س��ون يف ظ��ل نزاعات، م�س��األة مهمة 

يف متهي��د الطريق اأمام م�س��اركتهم الجتماعية، 

والقت�سادية، وال�سيا�سية البناءة. ويف هذا ال�سدد، 

ن الفتيات والن�س��اء ال�سغريات بالذات، قد يكن  فاإ

يف حاج��ة اإىل دعم اإ�س��ايف للتغلب عل��ى احلواجز 

الجتماعية، والثقافية، والقت�سادية التي حتد من 

م�ساركتهن م�ساركة كاملة.

مريكية يف بريوت، لبنان( موجود على املوقع: املقد�سي والبدوي »الدميقراطية والتنمية يف العامل العربي: درا�سة حالة« )اجلامعة الأ

ن�سانية العربية للعام 2002: خلق  منائي، تقرير التنمية الإ مم املتحدة الإ http://wwwlb.aub.edu.lb~/webifeco/makdisi.html، برنامج الأ

http://www.undp.org/arabstates/ahdr2002.shtml :جيال القادمة )التقرير الدويل: 3-126147-1-92(، موجود على املوقع الفر�س للأ
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ن دور ال�سباب العربي يف عملية  وف�سلً عن ذلك، فاإ

لفية يتاأثر باأعباء العوملة،  منائية للأ هداف الإ حتقيق الأ

التي تعرف هنا باأنها تلك العملية املتعددة اجلوانب 

خرية من القرن الع�رصين  التي برزت خلل العقود الأ

م��ع التقدم الهائل يف و�س��ائل النقل، والثورة التي 

�سهدتها تكنولوجيا املعلومات والت�سالت. وعلى 

العموم، يتبدى تاأثري العوملة على ال�س��باب اأكرث ما 

زياء  �س��كال اجلديدة من املو�سيقى والأ يتبدى يف الأ

الهجين��ة، كنوع من التمرد عل��ى التقاليد، مثلما 

فكار  يتبدى يف التدف��ق الهائل من املعلوم��ات والأ

ع��لم اجلماهريي��ة. وكل ذلك  م��ن خلل و�س��ائل الإ

يرتك �س��باب العرب حم�سورين بني حياة من القيم 

واملمار�س��ات الجتماعية التقليدية التي يعي�سون 

يف كنفها، وبني احلياة التي ين�ساأون وهم يتوقعونها 

اأو يرغبون فيها.

ن العوملة متثل اأي�ساً فر�سة اأمام  ومن ناحية اأخرى، فاإ

ال�سباب للتعبري عن اأنف�سهم بطرق خمتلفة وعرب 

احلدود املكانية، وبالتايل فر�سة للنمو يف و�سط من 

التفاعل الثقايف املتبادل واملعرفة التجريبية. ونظراً 

ن تكنولوجيا املعلومات والت�س��الت من املمكن  لأ

اأن تك��ون اأداة يف تعزيز الهوي��ة العربية والتكامل 

ن ال�سباب قادرين على ا�ستيعاب فوائد  قليمي، فاإ الإ

العوملة من خلل ا�س��تمرارهم يف ال�س��يطرة على 

و�سائل تكنولوجيا املعلومات والت�سالت. ف�سباب 

الع��رب، كغريهم م��ن ال�س��باب يف كل مكان، هم 

حدث تكنولوجي��ا املعلومات  اأكرب م�س��تخدمني لأ

والت�س��الت. ويت�س��ح من بيانات بع�س الدرا�سات 

لفون  التي جرت يف عام 2005، اأن ال�س��باب كانوا يوؤ

نرتنت الذين  43 يف املائ��ة م��ن كل م�س��تخدمي الإ

تبلغ اأعمارهم 15 عاماً فما فوق يف ال�سني، و60 يف 

املائة يف م�رص، و70 يف املائة يف اإندوني�سيا.

ومعظم ال�سباب يف البلدان العربية يتلقون تدريباً 

جادة مهام  من خلل املدر�س��ة ولديهم ا�ستعداد لإ

معقدة يف معاجلة املعلومات، مما يعزز قدرتهم على 

فكار  الو�سول اإىل املعلومات وعلى التوا�سل مع الأ

وم��ع النا�س خ��ارج بلدهم. ويف ع��ام 2007، ذهبت 

نرتنت يقرتب  التقديرات اإىل اأن عدد م�س��تخدمي الإ

من 1.2 مليار م�ستخدم يف كل اأنحاء العامل، منهم 

8.2 ملي��ني م�س��تخدم فقط يف البل��دان العربية 

خري ميثل درجة ا�س��تخدام  تقريب��اً. وهذا الرق��م الأ

ن�س��بتها 71 م�س��تخدماً لكل األف ن�سمة قيا�ساً 

على املتو�س��ط العاملي البالغ 178 لكل األف. لكن 

نرتنت يف البلدان العربية منذ  زيادة التعام��ل مع الإ

ذا قورن  عام 2000 كان يقرتب من ثلثة اأ�س��عافه، اإ

.
)72(

بالنمو العاملي البالغ 2.3 مرات

مناط  وي�سهد العامل يف الوقت احلايل بدائل جديدة لأ

العمل التقليدية، واعتماد هذه البدائل يف املنطقة 

)72( .http://www.internetworldstats.com :موجود على الموقع ,Internet World Stats, September 2007
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من �ساأنه اأن مينح �سباب العرب فر�ساً كثرية. وميكن 

على �سبيل املثال من اأجل الت�سدي ملع�سلة الهجرة 

خذة يف التزايد، العتماد على م�سادر خارجية يف  الآ

ت�رصيف العمل. وتقول التقديرات اإن 11 يف املائة من 

عمال اخلدمية يف جميع اأنحاء العامل، والتي  كل الأ

تبلغ نحو 160 مليون عمل، ميكن تنفيذها عن بعد. 

وه��ذا النوع من العم��ل يكون بديلً ع��ن الهجرة، 

وي�س��مح للعاملني ببيع جه��د عملهم اإىل ما وراء 

. وعلوة 
)73(

البحار دون احلاجة اإىل مغ��ادرة اأوطانهم

ن تكنولوجيا املعلومات والت�س��الت  عل��ى ذلك فاإ

متنح ال�س��باب من ذوي الحتياجات اخلا�سة فر�سة 

ثاني��ة يف العمل. لكن ه��ذا الوعد ل يزال يف حاجة 

اإىل حتقيق بالن�س��بة اإىل كث��ري من ذوي الحتياجات 

اخلا�سة. فربامج الرتكيب ال�سناعي للكلم وتكبري 

احل��روف املكتوبة من �س��اأنها اأن ت�س��اعد �س��عاف 

الب�رص من ال�س��باب عل��ى ا�س��تخدام تكنولوجيا 

املعلومات والت�سالت يف العمل، يف حني اأن ر�سائل 

لكرتوين والر�سائل الن�سية الق�سرية متنح  الربيد الإ

�س��عاف ال�س��مع مزيداً من املرون��ة يف احتياجات 

مثلة على  الت�سال التي لها علقة بالعمل. ومن الأ

عمال التي حتمل عنا�رص ا�ستدامتها، والتي  مناذج الأ

متنح الفر�س لل�سباب من ذوي الحتياجات اخلا�سة، 

النموذج امل�س��مى »بيانات الفجوة الرقمية«، وهو 

مركز يف كمبوديا يعتمد على م�س��ادر خارجية يف 

يتام،  احل�س��ول على البيانات ويعمل فيه �سغار الأ

لغ��ام، واملعاقني ج�س��دياً، اأو �س��حايا  و�س��حايا الأ

حوادث الطريق، ممن يتلقون اأي�س��اً تدريباً مهنياً، اأو 

.
)74(

يح�سلون على منح درا�سية ملوا�سلة التعليم

ن الو�سائل التعليمية اجلديدة قادرة على  كذلك فاإ

منح الفر�س ل�س��باب الع��رب. كما اأن التعليم عن 

بعد يعتم��د على التلفاز والراديو منذ فرتة طويلة، 

ن ل تزال ه��ذه التكنولوجيات التقليدية  وحت��ى الآ

قل تكلفة بني الو�سائل التعليمية املعتمدة  هي الأ

على تكنولوجيا املعلومات والت�سالت يف املدار�س 

الثانوي��ة يف كثري م��ن البلدان النامية. وبالن�س��بة 

نرتنت على حتقيق  ن ق��درة الإ للتعلي��م اجلامعي، فاإ

التفاع��ل ب��ني طرفني، تنط��وي على اأك��رب قدر من 

مل يف حت�س��ني ال�س��تفادة، وتقلي�س التكاليف،  الأ

وتوف��ري املرون��ة للمزج ب��ني العمل وب��ني املزيد من 

الدرا�س��ة. وكثري م��ن البلدان النامي��ة تخدم فعلً 

نرتنت دون  اأع��داداً كبرية م��ن الطلب عن طري��ق الإ

احلاجة اإىل هجرة. فما يقرب من نحو مليون طالب 

يدر�سون بهذه الطريقة يف ال�سني، كما اأن جامعة 

فينك�س بالوليات املتحدة كان لها طلب ملتحقني 

للدرا�سة فيها من نحو 90 بلداً يف عام 2003.

اإن طبيعة اخل�سو�سية، وال�ستقلل التي تتميز بها 

نرتنت متنح ال�سباب اإمكانية الو�سول يف �رصية اإىل  الإ

جنابية والق�سايا اجلن�سية  معلومات عن ال�سحة الإ

ال عنها اأو اخلو�س فيها  التي قد يتحرجوا من ال�سوؤ

�س��باب ثقافية. فقد اأفادت كل ال�س��ابات اللتي  لأ

نرتن��ت م��ن خ��لل برنام��ج »روابط  ا�س��تخدمن الإ

عاملية« يف موريتانيا اأنهن ح�س��لن على معلومات 

عن الق�سايا اجلن�سية، والبلوغ، والوقاية من فريو�س 

.
)75(

يدز نق�س املناعة الب�رصية/الإ

ن التكنولوجيات اجلدي��دة تقل�س  وف��وق ذل��ك، ف��اإ

م. فاملكاملات  احلواجز بني املهاجرين وبني اأوطانهم الأ

التليفونية الدولية اأ�سبحت ممكنة باأ�سعار زهيدة، 

)73(

)74(

)75(

البنك الدويل، تقرير عن التنمية يف العامل 2007: التنمية واجليل القادم )البنك الدويل، وا�سنطن العا�سمة، 2007(، موجود على املوقع:

 http://publications.worldbank.org

http://www.digitaldividedata.com/Social_impact_Social_mission.asp :موجود على املوقع

http://www.world-links.org/en/countries/alumni/mauritania.html :موجود على املوقع
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واأ�س��بح ات�س��ال املهاجرين باأ�رصهم �سيئاً �سائعاً 

حتى بني �سكان القرى. كما اأن و�سائل احلوار املبا�رص 

نرتن��ت، ومواق��ع املهاجري��ن على  ع��رب خط��وط الإ

ال�س��بكة متنح املهاجرين و�سيلة للت�سال واللقاء 

مع اآخرين من جمتمعاتهم املحلية، وت�س��اعدهم 

على تعزيز جمعيات املغرتبني املدنية. فمن املمكن 

للحكوم��ات العربية اأن تعمل عل��ى زيادة الفر�س 

اأمام مهاجريهم باأن ت�س��مح له��م باحلفاظ على 

�سهل  روابط املواطنة مع اأوطانهم، واأن جتعل من الأ

رخ�س اأن يعيدوا اأموالهم اإىل بلدهم، واأن  له��م والأ

تزيل احلواجز من اأم��ام عودتهم. ومن املهم بالذات 

توفري الو�س��ائل اللزمة لهذا التوا�س��ل املجتمعي 

نرتنت. ولعل احلكومات  كهواتف القرى ومقاهي الإ

العربية اأن جت��د من املفيد اأن تتب��ادل اخلربات فيما 

يتعل��ق باأف�س��ل املمار�س��ات يف تزوي��د ال�س��باب 

مكانات التي  باملهارات اللزمة لل�س��تفادة م��ن الإ

تنطوي عليها تكنولوجيا املعلومات والت�س��الت، 

وذل��ك م��ن خ��لل تعليمه��م اللغ��ات العاملي��ة، 

وم�ساعدتهم على تطوير املحتوى باللغة املحلية، 

وا�ستحداث طرق لتعليمهم كيفية ا�ستخدامها 

ولة واآمنة. واملطلوب يف هذا ال�سدد  بطريقة م�سوؤ

هو املتابعة اليقظة لهذه ال�سيا�س��ات وتقييمها 

للتع��رف على الناج��ح منها، وم�س��اركة الدرو�س 

امل�ستفادة مع �سائر البلدان.

والواقع اأن القدرة على ال�س��تفادة من تكنولوجيا 

املعلومات والت�سالت وجناح برامج التعليم عن بعد 

اإمنا تقت�س��ي التغلب على العقبات التي يفر�سها 

�سوء املرافق، وانخفا�س الدخل، والقوانني احلكومية 

الت��ي ق��د حتد م��ن و�س��ول ال�س��باب اإىل التعليم 

ن ج��دوى التكلفة  نرتنت. كذلك فاإ املبا���رص ع��رب الإ

ومربر توفري املرافق العامة لل�سفوف املتخ�س�سة 

يف مهارات احلا�س��وب تظ��ل مرتبطة مبدى ال�رصعة 

الت��ي تنخف�س بها تكاليف تكنولوجيا املعلومات 

والت�سالت. لذلك ل بد اأن تتدخل احلكومة يف هذا 

ن الطلب املتذبذب لل�سوق والطبيعة  ال�س��دد، لأ

دي بالقطاع  نرتنت قد ت��وؤ »اخلارجية« ل�س��بكة الإ

اخلا�س اإىل احلد من توفريه لهذه املرافق، خ�سو�ساً 

يف املناطق الريفية.

املعلوم��ات  لتكنولوجي��ا  ال�س��بابية  النظ��رة  ان 

والت�س��الت تو�س��ح اأن تدخ��ل احلكومة لتنظيم 

طرق الو�سول اإىل هذه التكنولوجيا حتدد الطريقة 

التي ي�سل بها ال�سباب اأي�س��اً. وعملية التنظيم 

احلكومية هذه ميكن اأن يكون لها اآثار �سديدة على 

حواف��ز الذي��ن يفكرون يف عمل م�س��اريع خا�س��ة 

نرتنت، وهم غالباً من ال�س��باب.  ن�س��اء مقاه للإ كاإ

ويف اجلزائ��ر مث��لً، ح��دث اإ�س��لح متمي��ز لعملية 

الرتخي�س جعلها يف متناول اجلميع، حيث اأ�س��بح 

نرتنت بتكلفة  احل�سول على اإذن بتقدمي خدمات الإ

. وب���رصف النظر عم��ا اذا كانت 
)76(

13 دولراً فق��ط

احلكومة م�س��رتكة يف توفري خدمة النرتنت، فهي 

قادرة على امل�س��اعدة يف ا�س��تثمارات الطلب على 

خدمات جديدة من خلل تق��دمي حمتويات مبا�رصة 

ع��ن اخلدم��ات العامة. كم��ا ت�س��تطيع احلكومة 

اأي�س��اً اأن تب��داأ يف تقدمي حمتوي��ات باللغة املحلية 

فتمنع بذلك اأي دائرة مفرغة ل ي�ستطيع فيها من 

نرتنت  ل يتكلم��ون لغات عاملية اأن ي�س��تخدموا الإ

ب�س��بب قلة املحتوى، يف حني اأن قلة امل�ستخدمني 

تك��ون مبثابة عامل ل ي�س��جع على اإن�س��اء املواقع 

باللغة املحلية.

البنك الدويل، تقرير عن التنمية يف العامل 2007: التنمية واجليل القادم )البنك الدويل، وا�سنطن العا�سمة، 2007(، موجود على املوقع:)76(

 http://publications.worldbank.org
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3. المنظومة المؤسسية لمشاركة 
الشباب في الحياة المدنية

�س�س��ي  اإن ما ينق�س املنطقة العربية هو اإطار موؤ

مل�ساركة ال�سباب، ي�سمح جلميع ال�سباب بالو�سول 

اإىل الربام��ج واخلدمات املنا�س��بة ب�رصف النظر عن 

ناث، وب���رصف النظر عن  كونه��م من الذك��ور اأو الإ

موقعه��م اجلغ��رايف، او ظروفه��م الجتماعي��ة اأو 

الثقافية اأو القت�س��ادية. والواقع اأنه يلحظ وجود 

تفاوت كبري من حيث امل�س��اركة فيما بني ال�سباب، 

اإلطار 3.2 : صوت الشباب العربي

»اأن�س��اأت اأكادميي��ة تطوير التعليم )�سوت ال�سباب العربي(، ليكون اله��دف منه هو منح ال�سباب العربي 

و�سط و�سمال  فر�س��ة لتوثيق جتاربهم اأثن��اء عملهم يف م�ساريع تنمية املجتمعات املحلي��ة يف ال�رشق االأ

اأفريقيا. وامل�ساركون الذين يقع عليهم االختيار يتلقون تدريباً ومتويالً لدعم امل�ساريع التي �سيجري تنفيذها 

يف اأوطانه��م. وق��د �سمم �سوت ال�سباب العربي لتمكني قيادات عربي��ة يف عمر 18-25 �سنة من تنفيذ 

مبادرات لتنمية املجتمعات املحلية من خالل م�ساريع من ت�سميمهم يف جماالت التعليم، وتوليد الدخل، 

وخل��ق فر�س عمل. ويعتمد الربنامج على تفاوؤل ال�سباب، واإبداعهم، وطاقتهم؛ وهي �سفات... جتعل منهم 

مل معقود على اأنهم يف اأثناء عملية خدمة جريانهم،  قوة فاعلة حا�سدة يف تنمية املجتمعات املحلية. واالأ

ومواطنيه��م، �س��وف يعقدون روابط اأكرب مع اأوطانه��م... ومزيد من االلتزام بتنميته��ا، ويف نف�س الوقت 

يح�سنون من فر�سهم يف اأعمالهم.

يختار �سوت ال�سباب العربي، على وجه التحديد، اأ�سحاب امل�ساريع )ال�سباب( من البلدان العربية ا�ستناداً اإىل 

مقرتح��ات امل�رشوع الذي �سمموه خلدمة املطالب امللحة ملجتمعاتهم املحلية. ويقوم �سوت ال�سباب العربي 

بتدريب هذه القيادات لكي يجيدوا املهارات التي متكنهم من تعبئة جمتمعاتهم املحلية يف حماولة لتنفيذ 

ردن... كموقع للتدريب على برنامج مدته �ستة اأ�سابيع،  م�رشوعاتهم بالفعل-فمثالً، عملت مدر�سة اليوبيل باالأ

حيث تعلم فيها 50 من ال�سغار الذين ترتاوح اأعمارهم بني 18 عاماً و25 عاماًً من كل اأنحاء املنطقة العربية... 

موال، واإدارة املنظمات  عمال ال�سغرية، وجمع االأ كيفية اإن�ساء امل�ساريع يف جمال امل�رشوعات املتناهية ال�سغر واالأ

املحلية، وحماية البيئة، ر�سم خريطة ملوارد املجتمع املحلي، وتو�سيع نطاق اخلدمات ال�سحية.

ويق��دم »�سوت ال�سباب العربي« النواة املالية الالزمة للب��دء يف امل�رشوعات ويف الوقت نف�سه يقدم تدريباً 

م�ستم��راً ودعماً فنياً. وعالوة على ذلك، ويف حماولة لت�سجيع امل�ساركني على توثيق جتاربهم، قام املنظمون 

بت�سميم م�سابقة اإعالمية لتكرمي اأ�سحاب اأف�سل ق�س�س واأف�سل �سور من بني امل�ساركني. على اأن مينح 

الفائز مبلغاً اإ�سافياً ل�سالح م�رشوعه. وياأمل املنظمون اأي�ساً اأن يكون من بني احل�سور خمرج اأفالم وثائقية 

.
)*(

لت�سوير امل�رشوع من اأجل اإذاعته فيما بعد على حمطات التلفاز يف كل اأنحاء العامل«

http://www.comminit.com/en/node/124090 :مقتب�سة من »�سوت ال�سباب العربي«، موجود على املوقع 
)*(
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وكثري من ال�سغار ل ي�س��عرون باأن مبادئ املواطنة 

الفعلية قابلة للتطبيق على واقعهم. وبوجه عام 

ن الطرق احلالية للم�ساركة غري كافية، وبالتايل  فاإ

يبدو كثري من �س��غار ال�س��ن وكاأنهم لمبالني اأو 

غري ملتزمني.

لق��د اعت��ادت معظ��م املجتمع��ات العربية على 

اعتبار ال�سباب غري قادرين على امل�ساركة الفعلية 

ولني يف  يف احلياة العامة، ومل تعتربهم اأندادا م�س��وؤ

العملية ال�سيا�س��ية. والواقع اأن��ه يف الوقت الذي 

ن�سطة املت�سلة  يتعني فيه ت�س��جيع الريا�سة والأ

�س��باب �س��حية وتعليمية، يجري  بها كمتنف�س لأ

تخ�س��ي�س جزء كب��ري من امليزاني��ات الوزارية على 

ن�س��طة وذلك بعك�س املخ�س�س��ات على  هذه الأ

ن�سطة الت�ساركية التي من املمكن اأن يكون لها  الأ

تاأث��ري كبري على ال�سيا�س��ات. ومع ذلك فقد لعبت 

احلركات ال�سبابية دوراً حا�سماً يف عدد من النقلت 

الجتماعية وال�سيا�س��ية الكب��رية التي حدثت يف 

ن املجال�س  البل��دان العربي��ة. وعلوة على ذلك، ف��اإ

قليمي��ة كث��رياًَ ما كانت  ال�س��بابية الوطني��ة والإ

مبثابة منفذ للم�ساركة ال�سيا�سية واملدنية.

اإلطار 3.3 : منتدى جامعة الدول العربية للشباب

يلب��ي منتدى جامعة ال��دول العربية لل�سباب احلاجة الطارئة اإىل �سيا�س��ة اإقليمية تدعم متكني ال�سباب. 

»وياأتي عقد املنتدى اأي�ساً تلبية حلاجة املنطقة اإىل اإدماج ق�سايا ال�سباب �سمن �سيا�سات التنمية ال�ساملة 

ليات التي تهدف اإىل تفعيل دور ال�سباب ومنظماتهم يف اجلهود التنموية  فكار واالآ والقطاعية، واإىل بلورة االأ

لفية«. منائية لالأ هداف االإ ويف حتقيق االأ

خذ باملبادرات التالية: وت�سمل اأهداف املنتدى االأ

)اأ( عق��د ح��وار دائم بني ال�سباب خللق تفاهم متبادل بني �سباب املنطق��ة واإدماج ال�سباب يف ن�سيج احلياة 

االجتماعية واملهنية ملجتمعاتهم املحلية، مبا ي�سهم يف حتقيق الدميقراطية وتفعيل دور منظمات املجتمع 

املدين؛

)ب( تنمي��ة قدرات ال�سب��اب يف امل�ساركة يف �سياغة وتنفيذ �سيا�سات التنمية وتعزيز ودعم ال�رشاكات بني 

قليمي، وامل�ستويات  كل الفاعلني املعنيني بالق�سايا املت�سلة بال�سباب، العاملني على امل�ستوى الوطني، واالإ

املحلية مبا فيها املنظمات احلكومية وغري احلكومية؛

)ج( �سياغ��ة روؤية، وتو�سيات ومب��ادرات بناءة ميكن تنفيذها اإقليمياً من خالل ���رشاكات وطنية، واإقليمية، 

.
)*(

وعاملية«

http://www.lasyouthforum.org/en/vision.php :مقتب�سة من منتدى ال�سباب جلامعة الدول العربية، موجود على املوقع 
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�سا�سيني  لكن العرتاف باأن ال�سباب من امل�ساركني الأ

يف عملي��ة اتخ��اذ الق��رار والتنمية اأ�س��بح يتزايد 

باطراد كما يتبدى يف احل�س��ور املتزايد للمنظمات 

ال�سبابية غري احلكومية، والتزايد الكبري يف املجال�س 

قليمية،  قليمية للربامج الإ واللجان ال�ست�سارية الإ

مثل اللجنة ال�ست�سارية لل�سباب التابعة جلامعة 

الدول العربية. ومن املوؤكد اأن تنمية قدرات ال�سباب 

وخلق �رصاكة متوا�سلة معهم من ال�سرتاتيجيات 

لفية والتنمية. ومع  احلا�س��مة يف حتقيق اأهداف الأ

ن امل�س��اركة ال�س��بابية الفعلية تتطلب  ذلك ف��اإ

تغي��ري النظرة اإىل ال�س��باب يف املنطق��ة العربية. 

ول ب��د اأن تنعك���س هذه التغريات يف �س��كل متويل 

منا�س��ب، وطرق مبتك��رة يف ن���رص املعلومات، ويف 

جيال،  �س��كل تدريب على تب�س��يط التعاون بني الأ

�س��وات  ويف �س��كل هي��اكل تنظيمي��ة ترحب بالأ

اجلديدة. كما اأن ال�سرتاتيجيات الفعلية مل�ساركة 

قتة التي  �ساليب املوؤ ال�سباب يجب اأن تبتعد عن الأ

قتة، لكي تكون م�سمولة �سمن  تعالج اأن�سطة موؤ

�سا�س��ية لهي��اكل املجتمع،  اجلوانب اجلوهرية والأ

�س�ساته، وعملياته. وموؤ
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يق��ل كثرياً عن��ه يف املدن والبل��دات. ففي اململكة 

املغربي��ة، التي ت�س��م اأك��رث من ربع �س��كان بلدان 

منطقة املغرب، ل يح�س��ل على مي��اه �رصب اآمنة 

�س��وى 56 يف املائة من �سكان الريف، بينما يت�سح 

قل منواً اأن  رقام اخلا�س��ة بالبلدان العربي��ة الأ من الأ

اأقل قليلً من ن�س��ف �س��كان الريف ل ي�سلون اإىل 

ن نق�س  اأي م�س��در مائي حم�سن متطور. كذلك فاإ

املياه اللزمة لل�س��تعمالت املنزلية يعد هو اأي�ساً 

م�س��كلة يف بع���س املدن مث��ل �س��نعاء، وعّمان، 

ودم�سق. ويلحظ يف بلدان جمل�س التعاون اخلليجي، 

ان �رصعة النمو ال�سكاين والتو�سع العمراين وزيادة 

ن�س��يب الفرد من ا�ستهلك املياه قد اأدت كلها اإىل 

زيادة خميفة يف الطلب على املياه والطاقة، ناهيك 

ع��ن التحديات الت��ي تواج��ه اإدارة املي��اه العادمة 

والتحدي��ات املتمثل��ة يف تدهور نوعي��ة الهواء يف 

املناطق احل�رصية وتدهور البيئة بوجه عام.

ان �سعوبة الو�سول اإىل املياه وم�سادر الطاقة لها 

�رص تطلب من  ن��اث. فالأ تاثري مبا�رص على �س��غار الإ

الفتي��ات ال�س��غريات يف بع�س املناط��ق املتاأثرة اأن 

�رصة،  يرتكن التعليم للم�س��اعدة يف جمع املياه للأ

اأو احلط��ب واخل�س��ب ال��لزم للطه��ي والتدفئ��ة. 

ن ندرة هذه املوارد م��ن املمكن اأن حترم  وبالتايل، ف��اإ

ناث من حقه��ن يف التعلم، الذي ينطوي  �س��غار الإ

على فه��م التهديدات التي متثله��ا البيئة امللوثة 

على �سحتهن، وعلى فر�سهن يف حت�سني ظروفهن 

ن تاأثري  املعي�س��ية بوجه عام. وف�س��لً عن ذل��ك، فاإ

املياه الرديئة على ال�سحة يعترب م�سدراً كبرياً من 

نيميا،  م�س��ادر القلق مبا يحمل من اأمرا�س مثل الأ

�س��هال، والتهاب الكبد، والت�س��مم  والكولريا، والإ

بالر�سا�س، وامللريا، والتيفوئيد.

ن التو�سع املفرط يف  وكما جاء يف الف�سل الثاين، فاإ

املرافق احل�رصية قد اأدى اإىل ات�ساع املناطق الفقرية 

يف عدد من البلدان العربية. ففي اليمن، ت�س��اعف 

تقريباً عدد الذين يعي�سون يف ظروف من الفقر منذ 

منت�س��ف الت�س��عينيات من القرن املا�سي، بينما 

ازداد ه��ذا العدد بح��وايل 15 يف املائة، و25 يف املائة، 

ردن، واجلمهورية العربية  و30 يف املائة يف كل من الأ

. والواقع اأن حوايل 
)77(

ال�س��ورية، ولبنان على الرتتيب

57 مليون ن�س��مة يعي�س��ون يف اأحياء فقرية باملدن 

يف املنطقة العربية. ولقد �ساهمت النزاعات التي 

ت�سهدها العراق، وفل�سطني، وال�سومال، وال�سودان 

يف زي��ادة عدد املقيم��ني يف اأحياء فق��رية واللجئني 

املقيم��ني يف خميم��ات. وق��د بل��غ ع��دد اللجئني 

الفل�سطينيني واللجئني العراقيني الذين يعي�سون 

ردن، واجلمهورية العربية ال�سورية، ولبنان نحو  يف الأ

ثلثة مليني فل�س��طيني ومليوين عراقي، مما يرهق 

املوارد يف البلدان امل�سيفة ب�سبب الزيادة املفاجئة 

يف الطلب على املياه وخدمات ال�سحة والنظافة. 

اأما ال�س��ودان ففي��ه ما يزيد على خم�س��ة مليني 

ن�س��مة من امل�رصدي��ن داخلياً واللجئ��ني الدوليني 

يعي�س��ون حالي��اً يف خميم��ات باملناط��ق الريفية، 

وم�ستوطنات غري ر�سمية، ومناطق فقرية باحل�رص. 

وميث��ل هذا اأك��رب عدد م��ن امل�رصدي��ن والنازحني يف 

العامل يف يومنا هذا. اأما الظروف املعي�سية يف هذه 

امل�ستوطنات فهي مروعة يف اأحيان كثرية. فاملكان 

مكتظ ويخلو من النظافة، ويفتقر اإىل ما يلزم من 

مان اإىل حد بعيد كما  الغذاء واملياه، وينعدم فيه الأ

ان فر�س الرزق فيه منعدمة بوجه عام.

ثر الذي يرتكه التو�س��ع العمراين  اإن تقيي��م كل الأ

حوال  على البيئة ل يزال هدفاً مراوغاً، لكن �سوء الأ

UN-HABITAT, Millennium Development Goals (MDGs), http://www.unhabitat.org/ categories.asp?catid=312 موجود على املوقع ;  
UN-HABITAT, Guide to Monitoring Target 11: Improving the Lives of 100 Million Slum Dwellers 2003, موجود على املوقع: 

http://www.povertyenvironment.net/?q=guide_to_monitoring_target_11_improving_the_lives_of_100_million_slum_ dwellers_2003. 
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�سكانية يف املناطق الفقرية ميكن اأن يخلق ملوثات  الإ

بيولوجية، منها العفن، والبكترييا، والفريو�س��ات، 

وغبار الطلع، والرتاب، والعث وال�سو�س. وعلوة على 

ن بيئة احل�رص تواجه حتديات مطردة ب�سبب  ذلك، فاإ

زيادة تلوث الهواء، الذي قد يرجع اإىل م�سادر راكدة 

اأو متحرك��ة، اأو اإىل رم��ال مو�س��مية وزوابع ترابية، 

ونفايات �سائلة اأو �سلبة.

ول �س��واء للتنمية  وجدي��ر بالذك��ر، اأن املح��رك الأ

القت�س��ادية اأو لتدهور البيئة، ه��و قطاع الطاقة، 

الذي ت�س��يطر عليه مرافق النف��ط والغاز الهائلة 

واملحطات احلرارية لتوليد الطاقة. فاملنطقة حتتوي 

على 52 يف املائة من جمموع موارد النفط يف العامل 

و25.4 يف املائة من احتياطياته من الغاز؛ وهي تنتج 

حوايل 23 يف املائة من نفط العامل و8.7 يف املائة من 

، وهي كميات من املتوقع اأن تزداد. 
)78(

الغاز يف العامل

اأما ن�سيب الفرد من ا�ستهلك الطاقة يف املنطقة 

فيختلف اختلفاً كبرياً بني البلدان املنتجة للنفط 

والبلدان غري املنتجة للنفط، حيث ت�ستهلك بلدان 

جمل���س التع��اون اخلليج��ي 504 كيلوغرامات من 

املكاف��ئ النفط��ي م��ن كل 000 1 دولر من الناجت 

جمايل، بينما ت�س��تهلك منطقة املغرب  املحلي الإ

137 كيلوغراماً من املكاف��ئ النفطي لكل 000 1 

�س��افة اإىل  . وبالإ
)79(

جمايل دولر من الناجت املحلي الإ

حفوري  التو�سع ال�س��ناعي وا�س��تخدام الوقود الأ

تاأث��رت نوعي��ة اله��واء ب�س��بب الع��دد املتزايد من 

املركبات، و�سوء ت�رصيف حركة املرور، ومبالغ الدعم 

التي تذهب للطاقة، والعجز يف و�سائل النقل العام، 

وتهالك ال�سيارة، واكتظاظ الطرق. ومع ذلك، فقد 

مت تنفي��ذ بع���س ال�سيا�س��ات والتداب��ري الناجحة 

يف ع��دد من البل��دان، منها التخل���س تدريجياً من 

البنزين املحتوي على الر�سا�س، والنتقال اإىل الغاز 

الطبيع��ي، وت�س��جيع م�س��ادر الطاق��ة املتجددة 

دارة العوادم. واإدخال نظم فعالة لإ

ولع��ل الطاق��ات الت��ي يتمتع به��ا �س��باب اليوم 

من اجلن�س��ني، ف�س��لً ع��ن حما�س��هم وقدراتهم 

بداعية امل�سحوبة بتوافر التكنولوجيا املتطورة  الإ

اللزم��ة  بالق��درات  ت�س��لحهم  اأن  والت�س��الت، 

للم�س��اركة يف حل امل�س��كلت البيئي��ة. ويف هذا 

ن تقا�س��م وتبادل املعلومات، وتطبيق  ال�س��دد، فاإ

دارة برامج اإعادة  التقنيات املتقدمة يف الزراع��ة، واإ

التدوي��ر، وتنفيذ تقني��ات جتميع املياه، م��ا هي اإل 

اأمثل��ة عل��ى الط��رق العملي��ة التي اندم��ج بها 

ال�سباب يف الق�سايا البيئية. فالوعي البيئي واحد 

من املج��الت التي ن�س��ط فيها ال�س��باب بنجاح، 

لي�س فقط دفاعاً عن البيئة بل حر�ساً على اإ�سماع 

�س��وتهم للحكومة واملجتمع ال��دويل. ولقد منت 

الثقافة البيئية باطراد خلل العقد املا�سي بف�سل 

اإدراجها يف املناهج املدر�س��ية والربامج التعليمية 

ن التح��دي احلقيقي  غري الر�س��مية. ومع ذل��ك، فاإ

يكمن يف حتقيق مكا�س��ب ملمو�س��ة من الثقافة 

البيئي��ة؛ وبعبارة اأخرى، ترجم��ة القيم البيئية اإىل 

تغريات يف ال�سلوك واأ�سلوب يف احلياة.

اإىل  تنبه��اً  اأك��رث  عموم��اً  ال�س��باب  ان  ويلح��ظ 

ولياتهم البيئية من خلل اأن�سطتهم. فمن  م�س��وؤ

خلل العمل مع املجتمع��ات املحلية وجمموعات 

املواطن��ني، وكذلك من خلل النوادي املدر�س��ية، ل 

ي�ستهدف ال�سباب جيلَهم فح�سب، بل ي�ستهدفون 

اأي�س��اً جمهور النا�س على ات�س��اعه، في�سلون اإىل 

اأك��رث القطاع��ات �س��عفاً يف املجتم��ع ليحققوا 

)78(

)79(

http://www.oapecorg.org :وابك، بيانات الطاقة العربية، موجود على املوقع الأ

ول/اأكتوبر 2005(. مم املتحدة رقم 05-0541 ت�رصين الأ لفية يف املنطقة العربية 2005 )من�سورات الأ منائية للأ هداف الإ مم املتحدة، الأ الأ
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اأهدافهم املعلنة. فالنوادي املدر�س��ية التي يديرها 

ال�سباب باأنف�سهم غالباً ما يكون لها تاأثري مبا�رص 

على �س��لوك ال�سباب من اجلن�س��ني، مما يرتك بدوره 

اأثره املتميز على اأ�رصه��م، وجريانهم، وجمتمعهم 

املحلي. فمن املوؤكد اأن تغيري ال�س��لوك، اإذا ما اقرتن 

بالعمل ال�سيا�س��ي، وحملت التوعية والدعوة، قد 

دي اإىل تغيري اأ�سلوب احلياة يف حد ذاته. يوؤ

ويف كث��ري من احلالت و�س��عت احلكوم��ات بالفعل 

ا�س��رتاتيجيات وطني��ة تخ���س ال�س��باب بالذات. 

لكن هذه ال�س��رتاتيجيات غالباً ما تعترب ال�س��باب 

وتتط��رق  ذاته��ا  جمموع��ة م�س��تهدفة يف ح��د 

للق�س��ايا من منظور العمل على توفري اأن�س��طة 

متلأ اأوقات ال�سباب بطريقة مفيدة ومنتجة. ونادراً 

ما يكون ال�سباب اأنف�سهم م�سمولني يف بناء مثل 

هذه ال�سرتاتيجيات، اأو يف اتخاذ قرار فيها، اأو يف اأية 

ا�س��رتاتيجية تتوجه لل�سباب. على اأن دور ال�سباب 

ميكن اأن يتاأ�س���س يف ر�س��م ال�سيا�س��ات من خلل 

جهزة ال�ست�س��ارية كاملجال�س ال�سبابية.  بع�س الأ

ردن، على �سبيل املثال، قد اأن�ساأ  وبع�س البلدان كالأ

جمال�س عليا لل�سباب، بينما اأن�ساأت بلدان اأخرى يف 

حكوماتها وزارات خا�سة بال�سباب.

ويف تقري��ر اأ�س��دره يف عام 2006 فريق دويل ي�س��م 

اأكرث من 350 من القيادات ال�س��بابية يف املنظمات 

غري احلكومي��ة يف كل اأنحاء العامل، ويحمل عنوان 

لفي��ة: التحديات  منائية للأ هداف الإ »ال�س��باب والأ

، ي�س��ار اإىل اأن ال�س��تثمار يف 
)80(

وفر���س التنفي��ذ«

ال�سباب �سوف يعود باأطول واأجدى الفوائد من حيث 

ه��داف الثمانية من خلل بن��اء راأ�س املال  حتقيق الأ

الجتماعي لتعزيز التنمية العملية. ويقول التقرير 

اأنه بدون اإ�رصاك ال�سباب، الذين ميثلون ما يقرب من 

20 يف املائة من �س��كان العامل، �س��يظل التحقيق 

لفية بعيد املنال كما  منائية للأ هداف الإ الكامل للأ

�سيتعذر احلفاظ عليها على املدى الطويل.

)80(http://www.developmentgateway.com.au/jahia/Jahia/cache/offonce/pid/4132 :موجود على املوقع

اإلطار 3.4 : دراستا حالة: شباب يعمل من أجل التنمية المستدامة

لبنان

»جمعي��ة حماية الطبيعة يف لبنان« منظمة غري حكومي��ة لها �رشكاء وطنيني ودوليني، تاأ�س�ست يف عام 

1984. وهي تنادي بنه��ج يعتمد على املجتمع املحلي يف ت�سجيع اال�ستخدام امل�ستدام للموارد الطبيعية 

وحماي��ة الطبيعة واحلياة الربية. وقد نظمت هذه اجلمعية عدداً م��ن امل�ساريع منها برنامج للمرا�سلة بني 

ال�سباب يهدف اإىل تفاعل ال�سباب واإ�رشاكهم من ال�سغر يف احلفاظ على الطبيعة وحمايتها.

كذلك عمل��ت اجلمعية باعتبارها �رشيكاً وطنياً يف لبنان معنياً بحياة الطيور، على تقييم املناطق الهامة 

للطي��ور يف لبنان، من اأجل العمل على �سون هذه املناطق التي حتفظ التنوع البيولوجي املهم. ويتم ذلك 
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بامل�ساركة الوثيقة للمجتمع املحلي ومن خالل دعٍم تُقدمه بع�س املجموعات لتلك املواقع وبرامج تدريبية 

دارة امل�ستدامة لهذه املناطق املهمة. ت�سمن اال�ستخدام امل�ستدام واالإ

ثر موقعان من مواقع الطي��ور الهامة، هما اإبل  وم��ع بداية ال���رشاع يف لبنان يف 12 متوز/يولي��و 2006، تاأ

ال�سق��ي يف اجلنوب، ومنطقة كفر زبد املطرية يف �سهل البقاع. اأما اإبل ال�سقي فقد مت اإخالء النا�س منها، 

واأم��ا جمتم��ع كفر زبد الزراعي/احلريف، فقد وفر امللجاأ لنحو 120 اأ���رشة من املهجرين. ومن اأجل التخفيف 

مل«. فبعد التما�س مقدم  عن النا���س واملحافظة على مناطق الطيور الهامة اأطلقت »حملة عملي��ة االأ

قليمي لالحتاد الدويل للحفاظ على الطبيعة  ردن االإ م��ن جمعية حماية الطبيعة يف لبنان، ق��ام مكتب االأ

ن بقوة حل�سد  ردن، التي تعمل االآ �س�سة نه��ر االأ وامل��وارد الطبيعية بالرد مبا���رشة واأقام خط ات�سال مع موؤ

�س�سات لبنانية لتوزيعها  التربع��ات والدعم لل�سعب اللبناين، والتعاون مع عدة منظمات غري حكومية وموؤ

�رش املحتاجة. على االأ

اإلمارات العربية المتحدة

مريكية يف ال�سارقة بجائزة بيئية على ت�سميم نظام اآيل ملراقبة نوعية الهواء  فاز فريق من طلبة اجلامعة االأ

 ،”PolluMap“ نرتنت. وهذا النظام الذي ي�سمى يف املناطق احل�رشي��ة. وتعر�س القراءات من خالل خدمات االإ

يق��وم بجمع البيانات عن التلوث با�ستخدام اأجه��زة نقالة، ثم ير�سل هذه البيانات من خالل خدمة الراديو 

GPRS اإىل خادم حلفي، ويقوم باإدماج البيانات للح�سول على خريطة عن التلوث يف املدينة با�ستخدام جهاز 

جهزة ال�سابقة ملتابعة التل��وث، يقدم )“PolluMap”( حتديثاً متوا�سالً  املعلوم��ات اجلغرافية. وعلى خالف االأ

للمعلوم��ات املت�سل��ة بالتلوث واأكرب قدر من التغطية. وميكن ب�سهولة م��د هذا النظام ليغطي مناطق 

اأخرى، ويعد ت�سغيله مفيداً بالن�سبة لتكلفته.

ك��د فاعلية النظام. ومن املمكن  ولية لتوؤ وق��د مت تنفيذ واختب��ار )“PolluMap”( يف دبي، وجاءت النتائج االأ

ت�سغي��ل منوذج جتريبي يقوم باجلمع املنتظم للبيانات واإر�ساله��ا ح�سب املعايري املقرتحة، مع مراعاة القيود 

املختلفة للنظام.

بداعية لدى جي��ل ال�سباب يف ال�سعي اإىل حتقي��ق التنمية امل�ستدامة  وتب��ني هذه املب��ادرة مدى امللكة االإ

لفية اجلديدة. با�ستخدام اأدوات االأ

 2. المشاكل الصحية للشباب

تاأت��ي مرحل��ة ال�س��باب عام��ة بعد املرحل��ة التي 

مرا���س املعدي��ة للطفولة، وت�س��بق  تتهدده��ا الأ

مرا�س املزمنة. لكنها تظل  الفرتة التي تتهددها الأ

ف��رتة حرجة عندم��ا ت��زداد يف حياة ال�س��باب تلك 

جل التي  خطار والتداعيات ال�سحية الطويلة الأ الأ

تهدد ال�س��باب عندما يبداأ عادة يف جتربة التدخني، 

فراط يف  وتناول امل��واد الكحولي��ة واملخ��درات، والإ

الطع��ام، وممار�س��ة اجلن���س. فكل واح��د من هذه 
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ن�سطة يحمل درجة من درجات اخلطر. وال�سباب  الأ

مييلون اإىل ال�ستخفاف مبخاطر املر�س، واحلوادث، اأو 

عمال، وغالباً  �س��ابة امل�س��احبة لهذه الأ قابلية الإ

زاء نتائجها، وبالتايل فهم  ما تنق�س��هم املعرفة اإ

يعر�سون اأنف�سهم مل�س��اكل �سحية. وهذا الجتاه 

بالذات جدير بالدرا�س��ة يف املنطقة العربية، حيث 

مرا�س الوبائية  انتقل كثري من البلدان من مرحلة الأ

مرا�س املزمنة  ك�سبب رئي�سي للوفاة اإىل مرحلة الأ

.
)81(

ك�سبب رئي�سي لها

وم��ن امل�س��اكل ال�س��حية لل�س��باب يف املنطقة 

العربية ا�ستعمال التبغ واإهمال ال�سحة اجلن�سية، 

وتعاطي الكحول واملخدرات، وامل�س��اكل املت�سلة 

بالتغذية، وق�س��ايا ال�س��حة العقلية والنف�سية، 

وغري ذلك من عوامل اخلطر. على اأن عدداً كبرياً من 

املخاط��ر ال�س��حية ميكن دروؤه بوا�س��طة التعليم 

�س��ف املعلوم��ات والبيانات  ر�س��اد. لكن مع الأ والإ

املتاحة عن ق�س��ايا �سحة ال�س��باب قليلة جداً يف 

املنطقة، خ�سو�ساً فيما يتعلق بال�سحة العقلية 

اأو ال�سحة النف�سية لل�سباب العرب. وهذه ق�سية 

ح�سا�سة بوجه خا�س نظراً لتعر�س كثري من �سغار 

ال�س��ن يف املنطقة للنزاعات والعنف. ول �س��ك اأن 

فهم هذه الق�سايا وغريها من الق�سايا ال�سحية 

غ��ري املوثقة يعترب م�س��األة حيوي��ة للوقاية منها. 

ن البيان��ات املتعلقة ب�س��ائر الق�س��ايا  كذلك ف��اإ

جنابية  اخلا�سة ب�سحة ال�سباب مبا فيها ال�سحة الإ

مرا���س التي تنتقل عن طري��ق اجلن�س معدومة  والأ

تقريباً، مما يو�س��ح لنا اإحج��ام معظم املجتمعات 

العربية عن تناول الحتياجات ال�س��حية لل�سباب 

دون تعتيم.

وجدير بالذكر اأن ا�ستعمال التبغ هو اأكرث امل�سكلت 

ال�سحية املعروفة عن ال�سباب يف املنطقة العربية، 

حيث تبلغ ن�سبة الذين ي�ستعملون التبغ يف الوقت 

الراهن حوايل 20 يف املائة من الذين ترتاوح اأعمارهم 

. ولقد بلغت هذه الن�س��بة يف 
)82(

ب��ني 13 و15 عاماً

لبن��ان حداً مذهلً هو 60 يف املائة يف عام 2005. اأما 

البيانات املتعلقة با�س��تخدام الكحول واملخدرات، 

والت��ي ظل��ت طويلً م��ن الق�س��ايا احل�سا�س��ة اأو 

»التابو« فل جند منها اإل اأقل من ذلك بكثري. واليوم 

اأ�س��بح ع��دد البل��دان العربية يعرتف بامل�س��كلة 

ويحاول الت�سدي لها. لكن رغم قلة البيانات، ميكن 

اأن جنمع تقديرات عن ا�ستخدام الكحول واملخدرات 

يف املنطقة. ويختلف حجم امل�س��كلة وطبيعتها 

من بلد اإىل بلد. فا�ستخدام املواد املخدرة، كالقنب 

على �س��بيل املثال، يف اململك��ة املغربية ويف م�رص، 

والقات يف اليمن، معروف متاماً ومقبول اجتماعياً. 

ن معظم املخ��درات املعروفة متاحة  ومع ذلك ف��اإ

�رصات اإن امل�س��كلة  يف املنطق��ة، وتق��ول بع�س املوؤ

متو�س��طة يف بع���س البل��دان، وقليل��ة يف بل��دان 

اأخرى. وقد اأ�سارت النتائج امل�ستخل�سة من امل�سح 

العاملي لل�س��حة الطلبية املعتم��د على املدار�س 

والذي اأجري يف عام 2005 اأن 20 يف املائة من الطلب 

يف لبن��ان، الذين ترتاوح اأعماره��م بني 13 و15 عاماً 

قل يف  قد تعاط��وا م�رصوباً كحولياً واح��داً على الأ

يام ال�30 ال�سابقة على امل�سح، يف مقابل 3.7 يف  الأ

.
)83(

املائة يف اململكة املغربية يف عام 2006

جنابي��ة يف  اأم��ا ال�س��حة اجلن�س��ية وال�س��حة الإ

املنطقة فقد كت��ب عنهما الكثري. ومع ذلك فقد 

ان���رصف الرتكيز يف معظم��ه اإىل املعرفة واملواقف 

F.A. Akala and S. El-Saharty, “Public-health challenges in the Middle East and North Africa”, The Lancet, vol. 367, No. 9515 (25 
March 2006), http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIISO14067360668402X/fulltext. : موجود على املوقع

WHO/CDC, Global Youth Tobacco Survey, http://www.who.int/tobacco/surveillance/gyts/en/index.html. : موجود على املوقع

WHO, Global School-based Student Health Survey, http://who.int/chp/gshs/factsheets/en/index.html. : موجود على املوقع
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يدز  املتعلق��ة بفريو�س نق���س املناع��ة الب�رصية/الإ

ننا  جنابية بوجه عام. ومن ثم، فاإ وعلى ال�س��حة الإ

مناط  زاء جم��ال ل نع��رف في��ه اإل القلي��ل ع��ن الأ اإ

ال�س��لوكية الفعلي��ة. ووفقاً جلرد عن الدرا�س��ات 

املتعلقة باملعرفة، واملوقف، واملمار�سة، يف منطقة 

مم  و�سط و�سمال اأفريقيا، ن�رصه �سندوق الأ ال�رصق الأ

املتحدة لل�سكان يف عام 2004، اأن مفهوم ال�سحة 

جنابي��ة غري معروف بوجه ع��ام؛ فاملعرفة بجهاز  الإ

التكاثر ت�رصيحي��اً وفيزيولوجياً متدنية يف معظم 

قل من  البل��دان؛ اأم��ا معرف��ة واحد فقط عل��ى الأ

و�سائل منع احلمل احلديثة فهي مرتفعة بوجه عام؛ 

يدز  والوعي بوجود فريو�س نق�س املناعة الب�رصية/الإ

مرتفع��ة بوجه ع��ام؛ ولكن الوعي باأن��واع العدوى 

التي تنتقل عن طريق اجلن�س منخف�سة بوجه عام؛ 

واملعرف��ة بانتقال فريو�س نق���س املناعة الب�رصية/

ي��دز عن طريق العلقة اجلن�س��ية مرتفعة، لكن  الإ

املعرفة ب�س��ائر اأ�س��كال نقل العدوى منخف�س��ة 

خطار امل�ساحبة  ن الأ جداً. وبالن�سبة لل�س��باب، فاإ

للعلقات اجلن�سية تزداد ب�سبب عدم و�سولهم اإىل 

املعلومات واخلدمات املت�س��لة بال�سحة اجلن�سية 

جنابي��ة. كما اأن العلقات اجلن�س��ية قبل الزواج  والإ

غري مقبولة يف عموم املجتمع، كما اأن املناق�س��ات 

جنابية  املتعلقة بال�س��حة اجلن�سية وال�س��حة الإ

تعت��رب من قبيل املحرمات، وال�س��بب يف ذلك يرجع 

اأ�سا�س��اً اإىل الفهم اخلاطئ الذي ي�س��جع ال�سباب 

غ��ري املتزوجني عل��ى اإقامة علقات جن�س��ية قبل 

باء امل�ستنريين،  الزواج. بالتايل، ويف ظل الفتقار اإىل الآ

وغياب التوجيه املدر�س��ي، يكون ال�س��باب يف �سن 

مرا�س التي  �س��ابة بالأ البلوغ معر�س��ني خلط��ر الإ

ناث اأكرث عر�سة للحمل  تنتقل جن�س��ياً، وتكون الإ

من. جها�س غري الآ غري املق�سود والإ

علوة على ذلك، يرى جرد الدرا�سات اأنه فيما يتعلق 

ن اأغلب ال�سباب يتفقون مع مفهوم  بالجتاهات، فاإ

�رصة/ا�س��تخدام و�س��ائل من��ع احلم��ل  تنظي��م الأ

واملباعدة بني الولدات. وبوجه عام، ي�س��عر ال�سباب 

�سابة بفريو�س نق�س املناعة  اأنهم غري معر�سني للإ

ن معظم  الب�رصي��ة. وفيم��ا يتعلق بال�س��لوك، ف��اإ

البيانات املتعلقة بال�س��لوك يف كل البلدان تت�سل 

بناء، وا�ستخدام موانع  بال�س��ن عند الزواج، وعدد الأ

احلمل اأثناء الزواج. وت�سري النتائج بوجه عام اإىل وجود 

فجوة فيما ي�س��مى »املعرفة واملوقف واملمار�سة«، 

مما يعني اأن املعرفة ل تت�سل بال�سلوك.

ويذك��ر اأن امل��راأة يف البلدان العربي��ة تعي�س عامة 

حياة اأطول عمراً واأف�س��ل �سحة من الرجل. ومنذ 

ع��ام 1980، زاد العم��ر املتوقع للم��راأة بحوايل 10 

�سنوات، وال�سبب يف ذلك اأ�سا�ساً هو حت�سن الرعاية 

مهات.  ال�سحية وانخفا�س ن�س��بة الوفيات بني الأ

)84( انخفا�ساً مذهلً 
وفوق كل ذلك، �سهدت املنطقة

يف معدل اخل�س��وبة، من 6.2 طفلً للمراأة الواحدة 

. ويعزى 
)85(

يف عام 1980 اإىل 3.3 يف املائة يف عام 2000

ه��ذا النخفا�س جزئياً اإىل النهو���س بتعليم املراأة، 

ن املراأة املتعلمة متيل اإىل الزواج يف �س��ن متاأخرة،  لأ

كما اأنها ت�ستخدم و�سائل منع احلمل.

لكن رغم هذه التطورات، ل يزال هناك تفاوت كبري 

و�س��اع ال�س��حية ويف الو�س��ول اإىل الثقافة  يف الأ

ال�س��حية بالن�س��بة للمراأة يف املنطق��ة العربية. 

كما اأن التمييز �سد املراأة، خ�سو�ساً �سغرية ال�سن، 

هلية التقليدية.  ماألوف و�س��ائع يف املجتمع��ات الأ

والقيم��ة الت��ي يحظ��ى به��ا ال��زواج يف الثقافة 

�سافة اإىل الرف�س الديني والجتماعي  العربية، بالإ

World Bank, Gender and Development in the Middle East and North Africa: Women in the Public Sphere, موجود على املوقع: 
http://siteresources.worldbank.org/INTMENA/Publications/20262206/genderoverview.pdf. 

و�سط و�سمال افريقيا.  ال�سكل 3.2 ي�سري اىل منطقة ال�رصق الأ

)84(

)85(
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ي علقات جن�س��ية قبل الزواج، ي�سع عبئاً كبرياً  لأ

عل��ى ال�س��باب، ل �س��يما الن�س��اء، يدفعه��ن اإىل 

جناب قبل اأن يك��ن مهيئات لذلك. على  ال��زواج والإ

اأن الزواج املبكر يعر�س املراأة ملخاطر �سحية ويقلل 

من فر�س��ها، مما يعطل تعليمها وغالباً ما ينتهك 

قليمية  ن�س��انية. ويف بع�س املناطق الإ حقوقها الإ

�س��كال  العربي��ة، تتعر���س الفتيات ال�س��غريات لأ

خمتلفة من العنف املبن��ي على اجلن�س ابتداءً من 

ع�س��اء اجلن�سية للمراأة  يذاء، مبا فيه ت�س��ويه الأ الإ

)اخلتان(، اإىل »جرائم ال�رصف«. ورغم �س��عوبة جمع 

ي��ذاء، التي يعتقد اأن  نواع من الإ بيان��ات عن هذه الأ

ن قبولها يقلل  حدوثها نادر يف معظ��م البلدان، فاإ

�رصة. من مركز املراأة يف املجتمع وداخل الأ

ورغ��م النقلة اإىل الزواج املتاأخر يف كثري من البلدان 

العربية، مازالت هناك جمموعات �س��كانية ي�سيع 

فيها ال��زواج املبكر واحلمل املبك��ر. على اأن احلمل 

املبك��ر يختلف اختلف��اً كبرياً يف اأنح��اء املنطقة، 

اإذ يبلغ اأعلى معدل له يف اليمن، كما يت�س��ح من 

ال�س��كل 3.2. ويف هذا ال�س��دد تعت��رب التعقيدات 

�سباب الرئي�سية  ال�س��حية للحمل والولدة من الأ

مه��ات ال�س��غريات، كما اأن  للوف��اة بالن�س��بة للأ

من يعد بدوره عاملً كبرياً. كذلك  جها���س غري الآ الإ

ن الزواج املبكر واحلمل يف �س��ن املراهقة ميكن اأن  فاإ

يهدد فر�س بق��اء الطفل على قي��د احلياة تهديداً 

مهات يف �سن  كبرياً. ومما يذكر اأن الر�سع املولودين لأ

ول �ِسعف  املراهقة معر�سون للوفاة يف عامهم الأ

الر�سع املولودين من اأمهات ترتاوح اأعمارهن بني 20 

.
)86(

و29 �سنة

Stan Bernstein, with Charlotte Juul Hansen, Public Choices, Private Decisions: Sexual and Reproductive Health and the 
Millennium Development Goals, United Nations Millennium Project 2006, موجود على املوقع: 

http://www.unmillenniumproject.org/ documents/MP_Sexual_and_Reproductive_Health_Exec_sum.pdf.

)86(

World Bank, World Development Report 2006: Equity and Development (World Bank, Washington D.C., 2006).

الشكل 3.2 :  الوالدات لكل 000 1 امرأة ممن تتراوح أعمارهن بين 15-19 سنة في بلدان 
عربية مختارة، 2004

المصدر:

اليمن ُعمان مصر المغرب الجمهورية
العربية

السورية

الكويت الجزائر تونس

الفصل الثالث: القضايا ذات األولوية بالنسبة للشباب واألهداف اإلنمائية لأللفية في المنطقة العربية

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

93

46
43 43

34

24

8 7

133



3. التثقيف الصحي للشباب ودور 
الشباب في نشر الصحة

اإن التثقيف ال�سحي لل�سباب م�ساألة �رصورية من 

اأج��ل تزويدهم باملعلومات الت��ي يحتاجونها لكي 

يح�سنوا فر�س��هم يف اأن يكونوا مواطنني اأ�سحاء 

ومنتجني. وعلى �سبيل املثال، تعترب الثقافة عاملً 

مرا�س غري املرغوبة،  رئي�سياً يف منع حالت احلمل والأ

ويف التعامل مع اإ�س��اءة ا�ستخدام املواد الكحولية 

واملخدرات، وال�س��دمات اجل�سدية والنف�سية التي 

قد تبداأ يف �س��ن ال�سباب لكنها ترتك اآثارها يف �سن 

البلوغ.

ن تثقي��ف الفتي��ات يعت��رب اأداة قوي��ة  كذل��ك ف��اإ

جنابية تعد  ن الثقافة اجلن�س��ية والإ لتمكينه��ن. لأ

الفتيات ال�س��غريات �سواء كن نا�س��طات جن�سياً 

يف ذل��ك احلني اأم ل، لتخاذ ق��رارات مبنية على قدر 

اأكرب من املعلومات عن الزواج، والعلقات اجلن�سية، 

رجح يف  واحلمل. فالفتيات املثقفات يتزوجن على الأ

�سن متاأخرة ويُاأ�ِس�سن اأ�رصاً اأقل عدداً واأكرث �سحة.

ول �سك اأن العمل على م�ساركة ال�سباب م�ساركة 

كاملة يف و�سع ون�رص الربامج وال�سيا�سات املت�سلة 

بال�س��حة من �س��اأنه اأن ميكنهم من اأن ي�س��بحوا 

عنا���رص ق��ادرة على تغي��ري جمتمعاته��م املحلية 

والرتق��اء بحياته��م وحي��اة اأقرانهم. اإن �س��هولة 

الو�سول اإىل املعلومات ال�سحية وخدمات ال�سحة 

العام��ة، ل �س��يما اخلدم��ات املتعلقة بالق�س��ايا 

اجلن�س��ية والجنابي��ة، م�س��األة �رصورية بالن�س��بة 

ل�سغار ال�سن.
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اأي اإطار ل�سيا�س��ة �سبابية ت�ستهدف دعم التقدم 

لفية، يجب اأن يركز  منائية للأ هداف الإ نحو حتقيق الأ

على �سيا�س��ات تفرت�س اأن ال�س��باب من اجلن�س��ني 

لي�سوا فقط م�س��تفيدين من التحول القت�سادي 

والجتماعي وال�سيا�سي بل وكلء ن�سطاء وعوامل 

طار يجب اأن  فاعل��ة يف هذا التحول. ومثل ه��ذا الإ

يكون قائماً على هدف مزدوج، هو حت�س��ني الفر�س 

التعليمية والرتفيهية والتوظيفية اأمام ال�سباب، 

وخلق بيئة ت�س��جع م�س��اركتهم يف احلياة العامة 

ويف عملي��ات اتخاذ القرار. ولقد �س��لط الف�س��ل 

الثالث ال�س��وء على بع�س اأهم القيود والتحديات 

الت��ي يواجهه��ا �س��باب الع��رب من اجلن�س��ني يف 

يومنا. فح�س��ب البل��د واملنطقة التي يعي�س��ون 

لء ال�س��باب، بدرجات متفاوتة، من  فيها، يعاين هوؤ

الفتقار اىل التعليم الكايف ومن �سعوبات جمة يف 

العثور على عمل لئق وفر�س حمدودة للم�س��اركة 

يف احلياة العامة ومن خدمات �س��حية غري كافية، 

وقلة الو�سول اىل املرافق ال�سحية، كما يعانون من 

�رصار البيئية. وه��ذا الرتابط القوي بني تلك  اآث��ار الأ

العوام��ل يتطلب اإن�س��اء اإطار متكامل لل�س��باب 

يتطرق للقيود املوجودة �سواء على امل�ستوى اجلزئي 

خري له  اأو على امل�س��توى الكلي. وهذا امل�س��توى الأ

جزاء املنطقة العربية التي ل تزال  اأهمية خا�سة لأ

ثر فيها تاأثرياً  منية توؤ النزاعات العنيفة والهموم الأ

�سلبياً على فر�س ال�سباب.

على اأن اأولويات ال�سيا�سات وخطط العمل املطلوبة 

عل��ى وج��ه التحديد تختلف من بل��د اإىل بلد ومن 

منطقة فرعية اإىل اأخرى. ويجب اأن تتكيف لتتلءم 

مع ظ��روف كل منها. ويتطلب هذا درا�س��ة اأربعة 

اأبع��اد ترد بالتف�س��يل يف الفق��رات التالية. البعد 

ول يخ�س م�ستويات الدخل وتوزيعه. فمتو�سط  الأ

م�س��تويات الدخل يف اأي بلد م��ن البلدان، وكذلك 

توزيع الدخل، حتدد املدى الذي ي�ستطيع فيه ال�سبان 

واأ�رصهم اأن يدفعوا قيمة ال�س��تثمارات واخلدمات 

ن متو�سط م�ستوى  املطلوبة باأنف�سهم. كذلك فاإ

الدخ��ل ميك��ن اأي�س��اً اأن يك��ون بديلً ع��ن املقدرة 

داري��ة عل��ى تنفيذ بع�س ال�سيا�س��ات والربامج.  الإ

دارة برامج لتقدمي قرو�س طارئة  على �سبيل املثال، اإ

بدي��لً ع��ن الدخل لت�س��جيع اللتح��اق بالتعليم 

دارية،  العايل يتطلب م�ستويات عالية من املقدرة الإ

خ�سو�س��اً فيما يتعلق بفر�س ال�رصائب، مما يجعل 

هذه الربامج �س��عبة التنفي��ذ يف كثري من البلدان 

ذات الدخل املنخف�س. وثمة حوافز مالية اأخرى من 

هذا القبيل مثل التحويلت النقدية امل�رصوطة، قد 

ثبت��ت فاعليتها يف �س��ياقات كثرية حيث ل يذهب 

كثري م��ن ال�س��باب اىل املدار�س الثانوي��ة، حتى لو 

كانت املرافق والت�سهيلت متوافرة.

واأما البع��د الثاين فريكز على الدميغرافيا. فمرحلة 

ثار املالية  النتقال الدميغرايف لها اأهمية يف حتديد الآ

جل.  ج��ل وطويل��ة الأ لل�سيا�س��ات متو�س��طة الأ

عالة قد تقدم نافذة اقت�سادية  فتناق�س ن�س��بة الإ

تنطوي على فر�سة، اأو قد يكون النتقال الدميغرايف 

ذا كان هذا الو�س��ع  يف مرحل��ة مبك��رة ج��داً. ف��اإ

خ��ري هو احلالة، فل بد م��ن الرتكيز على اخلدمات  الأ

م، م��ن اأج��ل  �سا�س��ية للطف��ل والأ ال�س��حية الأ

طفال وال�سباب وتخفي�س معدلت  حت�سني حياة الأ

ن البلدان التي  اخل�سوبة. وعلى العك�س من ذلك، فاإ

�س��تختفي فيها الفر�سة التي يطرحها انخفا�س 

ن،  عال��ة يف وقت قريب يجب عليها اأن تت�رصف الآ الإ

دي اإىل مبادلت حادة  ن �رصعة التقدم يف ال�س��ن توؤ لأ

بني احتياجات ال�سباب واحتياجات كبار ال�سن.

واأما البع��د الثالث فيتعامل م��ع اأهمية التقييم 

كاأ�س��ا�س لل�سيا�س��ة وخطط العم��ل. واملطلوب 

يف هذا ال�س��دد هو اإجراء تقييم �س��امل للمهارات 

والقدرات والفر�س اأمام �س��باب اجلن�س��ني يف البلد 

ولوية  للتعرف على اأهم التحديات وحتديد جمالت الأ

يف ال�سيا�س��ة املتبعة. والعوامل التي يجب النظر 
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فيها ت�س��مل التن�س��ئة قبل املدر�س��ة، ومعدلت 

اللتحاق واإمتام املرحلة البتدائية واملرحلة الثانوية، 

ونوعية التعليم، و�س��حة ال�س��غار املقبلني على 

مرحلة املراهقة وحالة التدريب العملي واكت�ساب 

املهارات م��ن خلل العمل املنتج يف �س��وق العمل 

ن يكونوا اآباء. وا�ستعداد ال�سباب لأ

واأم��ا العتب��ار الرابع فه��و امل�س��اركة. اإىل اأي مدى 

يكون با�س��تطاعة ال�سباب اأن ي�س��اركوا بفاعلية 

ن هذا  يف احلي��اة العامة ويف عمليات اتخاذ القرار، لأ

امل��دى عام��ل مهم يف حتدي��د دوره��م يف املجتمع. 

ففي املجتمعات التي يُتخ��ذ فيها القرار بطريقة 

�رصة اأو للمجتمع املحلي كلمة  جماعية يك��ون للأ

ثر تاأث��رياً مبا�رصاً على  اأو اأك��رث يف القرارات الت��ي توؤ

ق��رب اإىل الفردية  ال�س��غار. اأم��ا يف املجتمع��ات الأ

ن اآراء ال�س��غار ق��د تكون اأكرث اأهمي��ة يف اتخاذ  فاإ

القرارات. ويف البلدان العربية حيث يكون التنظيم 

الجتماع��ي متاأث��راً بدرج��ة كبرية بقي��م املواريث 

والتقاليد تكون امل�ساركة اجلادة من جانب ال�سباب 

ثر عل��ى حياتهم مبثابة �رصورة  يف الق��رارات التي توؤ

ولني  حيوية لتكوين �سخ�سياتهم كمواطنني م�سوؤ

يفكرون بحرية، وتُخل�سهم من اخلوف من حتدي ما 

متليه عليهم ال�سلطة، �سواء كانت هذه ال�سلطة 

�س�س��ة الدينية. وكما  ���رصة اأو الدولة اأو املوؤ هي الأ

قال اأمارتيا �ِس��ن، »اإذا كان من ال�رصوري اأن ن�سحي 

فلت من قب�سة الفقر  باأ�سلوب تقليدي يف احلياة للإ

�سخا�س املعنيني ب�سفة مبا�رصة  الطاحن... اإذن، فالأ

هم الذين يجب اأن تكون لهم فر�س��ة امل�ساركة يف 

تقري��ر ما ينبغي اختي��اره. فال���رصاع احلقيقي هو 

�سا�س��ية التي يجب  يف الواقع ب��ني: )1( القيمة الأ

اأن ت�س��مح للنا�س باأن يختاروا بحري��ة اأي التقاليد 

�رصار على  يرغب��ون اأو ل يرغبون يف اتباعه��ا؛ )2( الإ

اأن... النا�س يجب اأن يطيعوا القرارات ال�س��ادرة عن 

ال�س��لطات الدينية اأو املدنية التي تفر�س التقاليد 

- الفعلية اأو املت�َس��ورة... واحلق، اأنه يف اإطار وجهة 

ن حرية اجلميع يف  النظ��ر التي متي��ل اإىل احلرية، ف��اإ

امل�س��اركة يف تقري��ر اأي التقاليد يتبع��ون ل ميكن 

اأن تُ�س��تبعد من جان��ب اآيات الله )او اأية �س��لطة 

دينية اأخرى(، ول من جانب احلكام ال�سيا�س��يني )اأو 

الديكتاتوري��ني احلكوميني( ول م��ن جانب »اخلرباء« 

.
)87(

جانب(« الثقافيني )املحليني اأو الأ

وا�س��تناداً اإىل التقييمات ال�ساملة، اخلا�سة ببلد اأو 

ربعة، ميكن  بعاد الأ مبجموعة من البلدان، له��ذه الأ

و�س��ع اإطار ل�سيا�سة �سبابية يف املنطقة العربية، 

ه��داف الثلث��ة الرئي�س��ية التالية،  ي�سرت�س��د بالأ

توفري بيئة متكينية على م�ستوى القت�ساد الكلي 

�س�سي؛ وتو�سيع نطاق املعرفة،  وعلى امل�س��توى املوؤ

وامله��ارات والق��درات بني ال�س��باب من اجلن�س��ني؛ 

وتعزيز م�ساركة ال�سباب يف عمليات اتخاذ القرار.

هداف الثلثة ترتابط ترابطاً وثيقاً وميكن اأن  وهذه الأ

يقوي بع�س��ها البع�س. فالتقدم يف اأحد املجالت 

ذا  خرين، اإ قد ي�س��هل التقدم يف كل من املجالني الآ

تعززت الروابط فيما بينها.

Amartya Sen, Development as Freedom (Oxford University Press, 1999), ISBN 0192893300, pp. 31-33. )87(
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ومم��ا يذكر اأن مع��دلت النمو امل�س��تدامة يف الناجت 

بزي��ادة  جم��ايل ت�س��مح للحكوم��ات  الإ املحل��ي 

امل�رصوفات على ال�سحة والتعليم و�سائر اخلدمات 

ثر تاأثرياً مبا�رصاً على  �سا�سية التي توؤ الجتماعية الأ

حياة ال�س��باب من اجلن�س��ني. ويف كث��ري من بلدان 

املغرب وامل���رصق وبلدان جمل�س التع��اون اخلليجي، 

يلح��ظ اأن اأب��رز م�س��كلة يف قطاع��ي ال�س��حة 

والتعليم هي النوعية ال�س��يئة ن�سبياً للخدمات. 

وكث��رياً ما يكون ذل��ك راجعاً اإىل �س��عف القدرات 

دي اإىل العمل بكفاءة،  دارية وعدم وجود حوافز توؤ الإ

بحاث احلديثة  ولي���س اإىل نق�س التمويل. غ��ري اأن الأ

�س��كوا توح��ي باأن  الت��ي اأجري��ت لبع���س بلدان الإ

دي اىل زيادة التح�س��ن يف املوؤ�رصات  نفاق توؤ زي��ادة الإ

طار  التعليمية وال�س��حية، كما هو مو�س��ح يف الإ

نفاق فمن املنتظر اأن  يجابية لزيادة الإ ثار الإ 4. اأما الآ

قل منواً،  تكون اأك��رب ما ميكن يف البلدان العربي��ة الأ

حيث ل تزال م�س��تويات التعليم وال�س��حة بالغة 

ال�سوء. 

ثر على  �س�س��ات املوج��ودة يف اأي بلد توؤ اإن نوعية املوؤ

تنمية ال�س��باب، �س��واء كان ه��ذا التاأث��ري مبا�رصاً، 

من خلل اخلدم��ات واحلوافز املقدمة لل�س��باب من 

ثر الذي ترتكه  اجلن�س��ني، اأو غري مبا�رص من خ��لل الأ

بحاث  على النمو القت�سادي والتنمية. والواقع اأن الأ

خرية قد اأيدت مبا فيه الكفاية  النظرية والتجريبية الأ

�س�س��ات القت�س��ادية  وجهة النظر القائلة باأن املوؤ

والجتماعية تعترب واحداً من املحددات الرئي�س��ية 

�س�س��ات  للتنمي��ة على امل��دى الطويل. وكلمة موؤ

ت�سمل حقوق امللكية التي يعول عليها، والقدرات 

دارية القوي��ة، والهياكل التنظيمية املنا�س��بة،  الإ

ونظام ق�سائي م�ستقل، والقدرة على اإقرار القانون 

والنظ��ام، والقدرة على حتقيق الت��وازي بني احلوافز 

القت�س��ادية والتكالي��ف والفوائ��د الجتماعي��ة. 

ومعظم ق�س���س النجاح القت�س��ادي تقوم على 

�س�س��ي يول��د حوافز تتوج��ه نحو  خل��ق اإط��ار موؤ

ال�س��وق، ويحمي حقوق امللكية للم�س��تثمرين يف 

احلا�رص وامل�ستقبل، وي�سمن ال�ستقرار الجتماعي 

وال�سيا�س��ي. اأ�س��ف اإىل ذلك وجود �سيا�سة مالية 

ترك��ز يف الغالب على �س��خ ا�س��تثمارات كبرية يف 

�سا�سية، فت�ساهم  التعليم، وال�س��حة، والبنية الأ

بذلك يف اإع��داد راأ�س املال الب�رصي، ويف �س��خ املزيد 

م��ن ال�س��تثمارات، وتوف��ري فر���س عمل اأق��رب اإىل 

ن البلدان  امل�س��اواة. لكن على العك�س م��ن ذلك، فاإ

�س�س��ات عام��ة جيدة،  الت��ي كانت تفتق��ر اإىل موؤ

حيان يف حتقيق منو اقت�سادي  ف�س��لت يف معظم الأ

م�ستدام اأو يف حتقيق التنمية. ول �سك اأن التحليل 

ال�سامل لدور املوؤ�س�سات يف التنمية يتطلب اأي�ساً 

حتديد اأ�س��ل هذه املوؤ�س�سات، وكيف ينبغي لها اأن 

تتط��ور لتدعم النمو على املدى الطويل. ويت�س��ح 

�س��لح  خرية يف الإ م��ن جترب��ة ق�س���س النج��اح الأ

�س��لح غالباً ما يختلف كثرياً  املوؤ�س�سي اأن هذا الإ

عن اأ�س��لوب » قيا�س واحد ي�سلح للجميع«. وهذه 

�س�س��ات اجليدة« تعتمد اإىل  احل��الت توحي باأن »املوؤ

حد بعيد على الظروف اخلا�س��ة ب��كل بلد. كما اأن 

داء »يحتاج يف الغالب  �س�س��ات جيدة الأ اإن�س��اء موؤ

اإىل التجري��ب، والرغبة يف الب��دء بداية تقليدية ثم 

�سلح  النتباه اإىل الظروف املحلية... اإن اأ�س��لوب الإ

�س�س��ي ال��ذي يتجاه��ل دور التغ��ريات املحلية  املوؤ

حوال  �س�س��ية هو على اأح�س��ن الأ والتجديدات املوؤ

ن  )90(. ومن ثم، فاإ
غري �س��ليم، وعلى اأ�سوئها، �س��ار«

قل منواً،  �س�س��ية للبل��دان العربية الأ املتطلبات املوؤ

التي ينت�رص فيها الفقر على نطاق وا�س��ع، تختلف 

اختلف��اً جوهري��اً عن مثيلته��ا يف �س��ائر املناطق 

الفرعية العربية.

Dani Rodrik, “Growth Strategies”, National Bureau of Economic Research working paper No. 10050, (October 2003), pp.12-17, 
http://www.nber.org/papers/w10050 : موجود على املوقع 

)90(
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اإلطار 4.1 : اإلنفاق العام، ونصيب الفرد من الدخل واألهداف اإلنمائية لأللفية

نف��اق على ال�سحة والتعليم،  �سكوا جزءاً كبرياً من مواردها العامة لالإ من��ذ عام 1975، كر�ست بل��دان االإ

وبالتايل، مت اإحراز تقدم كبري يف تخفي�س معدالت الوفاة، وزاد العمر املتوقع بنحو 15 �سنة، بينما انخف�ست 

طفال  معدالت الوفاة انخفا�ساً كبرياً. بالذات وفيات الر�سع، التي انخف�ست باأكرث من 71 يف املائة، ووفيات االأ

التي انخف�ست بن�سبة 67 يف املائة خالل الفرتة 1975-2002. وال �سك اأن هذه كلها تعد اإجنازات مده�سة 

ثل يف اجتاه ت�ساعدي ثابت  يف جمال ال�سحة باأي مقيا�س. كذلك حدث تقدم كبري فيما يتعلق بالتعليم، متمَ

ملام بالقراءة والكتابة بني الكبار وال�سباب عل��ى حد �سواء، وكذلك يف الزيادة الكبرية لعدد  يف مع��دالت االإ

مر الذي يتما�سى مع تزايد اأعداد ال�سكان الذين بلغوا �سن املدر�سة. الطلبة امللتحقني باملدار�س، االأ

نفاق االجتماع��ي، ومعدالت وفيات  جمايل، واالإ با�ستخ��دام مقايي�س لن�سي��ب الفرد من الناجت املحل��ي االإ

طف��ال دون اخلام�سة، والعمر املتوقع، ومع��دالت االلتحاق باملدار�س، ومعدالت  الر�س��ع، ومعدالت وفيات االأ

 يف عام 2005، على الكيفية التي 
)*(

�سكوا مل��ام بالقراءة والكتابة، رك��زت اإحدى الدرا�سات التي اأجرتها االإ االإ

جنازات االجتماعية على  �رشات املختلفة، وماهية العالقة بني االجتاهات االقت�سادية واالإ تتفاع��ل بها هذه املوؤ

نفاق العام واخلا�س  املدى الطويل. وقد ُعنيت الدرا�سة بتقييم اأهمية م�ستويات الدخل احلقيقي واأهمية االإ

جنازات ال�سحية والتعليمية. كذلك مت بحث العالقة بني التنمية االقت�سادية والتنمية االجتماعية  على االإ

يف البل��دان امل�سمول��ة بالدرا�سة، وذلك باإجراء حتليل للعالقة املتبادلة ب��ني البلدان ويف نف�س الوقت حتليل 

للبيانات عن الفرتة 2002-1975.

ولقد اأو�سح التحليل اأن معدل وفيات الر�سع، والعمر املتوقع، قد حت�سنا حت�سناً هائالً داخل كل بلد على حدة 

جمايل منخف�ساً، ذلك اأن ارتفاع  عندما ارتفع الدخل، خ�سو�ساً حيث كان ن�سيب الفرد من الناجت املحلي االإ

مهات،  طفال، وحت�سن �سحة االأ الدخ��ل، خ�سو�ساً بني الفقراء، قد اأدى اىل حت�سن الغذاء، وانخفا�س وفيات االأ

مر ال��ذي اأدى بدوره اإىل حت�سن ال�سحة. وعلى امل�ستوى  ناث، االأ وكذل��ك حت�سن التعليم، ال �سيما بالن�سبة لالإ

القطري، كانت العالقة بني الدخل وبني ال�سحة عالقة طردية اأي�ساً، حتى واإن كانت بع�س البلدان قد و�سلت 

اإىل و�سٍع متو�سط يف ال�سحة اأعلى بكثري من املتوقع بالنظر اإىل م�ستوى ن�سيب الفرد فيها من الناجت املحلي 

خرى اإىل م�ستوى اأقل بكثري من امل�ستويات املتوقعة. جمايل، على حني هبطت بع�س البلدان االأ االإ

نفاق على كل من ال�سحة والتعليم كان له تاأثري اإيجابي وكبري  وظه��ر من التحليل اأن ن�سيب الفرد من االإ

نفاق العام واخلا�س على  نفاق املطلقة وح�س�س االإ �رشات ال�سحة والتعليم. فم�ستويات االإ على خمتلف موؤ

لفي��ة. ويتفق ذلك مع التحليل العاملي، كما  منائية لالأ هداف االإ �رشات ال�سحة يف االأ ثر على موؤ ال�سح��ة توؤ

ي�سري اإىل وجود عالقة اإيجابية بني اإنفاق الفرد على الرعاية ال�سحية وبني النواجت ال�سحية.

�سكوا منذ عام 1975، قد عرقل ب�سدة  داء االقت�سادي لبل��دان االإ لك��ن الدرا�سة اأبرزت اأي�ساً اأن �سعف االأ

�رشات  �سافة اإىل التاأثري املبا�رش للدخ��ل على بع�س موؤ �رشات التنمية الب�رشي��ة. وباالإ التق��دم يف بع���س موؤ
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لفية، فقد ت�سبب �سعف النمو يف احلد من املوارد احلكومية املتاحة للربامج وال�سيا�سات  منائية لالأ هداف االإ االأ

االجتماعية.

�سك��وا اإىل اأن ا�ستقرار مناخ االقت�ساد الكلي، وا�ستدامة املعدالت املرتفعة للنمو  واأ�س��ارت نتائج درا�سة االإ

االقت�س��ادي، وارتف��اع م�ستويات اإنفاق الفرد، تع��د كلها حيوية لتح�سني التنمي��ة الب�رشية حت�سيناً كبرياً 

لفية. ويف ظل االرتب��اط الكبري بني التنمية االقت�سادية واالجتماعية، اأو�ست  منائية لالأ هداف االإ وحتقي��ق االأ

دارة املالية  الدرا�س��ة بو�سع اإطار متكامل لل�سيا�سات، يتعزز فيه مناخ االقت�ساد الكلي من خالل حت�سني االإ

�س�سات القطاع العام. وتقوية موؤ

مم املتحدة، نيويورك 2005( موجود  �سكوا، »اأثر املتغريات القت�سادية على البعد الجتماعي للتنمية: التعليم وال�سحة« )الأ  الإ
)*(

 

http://www.escwa.org.lb/information/publications/edit/upload/EAD-05-4.pdf. على املوقع 

توسيع المعرفة والمهارات 
والقدرات لدى الشباب من 

الجنسين

باء

طار املقرتح لل�سباب، فيهدف  اأما البعد الثاين يف الإ

اإىل زيادة املعرفة، واملهارات، والقدرات لدى ال�سباب 

ن  من اجلن�س��ني. وكما يبني لنا الف�س��ل الثالث، فاإ

م�س��تويات التعلي��م يف معظم البل��دان العربية 

منخف�س��ة ن�س��بياً. اأ�س��ف اإىل ذلك، اأنه كثرياً ما 

يق��ال اإن املناه��ج التعليمية يف كل امل�س��تويات ل 

تتنا�س��ب مع احتياجات ومتطلبات اأ�سواق العمل 

املحلي��ة. كم��ا اأن امله��ارات احلياتي��ة، ومنه��ا حل 

امل�ساكل، والتفكري النقدي، واتخاذ القرارات املبنية 

عل��ى معلومات، وح��ل املنازعات، وجتنب ال�س��لوك 

اخلطر، غالباً ما ل تنمى بالقدر الكايف لدى الطلب. 

وعلى ح��ني اأن معظم البل��دان العربية قد جنحت 

يف زي��ادة معدلت اللتحاق باملدار���س واإمتام املراحل 

م��ر يحتاج ملزيد من  ن الأ الدرا�س��ية زيادة كبرية، فاإ

اجله��ود للرتقاء بنوعية التعليم، واإعداد ال�س��باب 

اإعداداً اأف�سل للعمل واملواطنة الفاعلة.

خ��راً اإىل اأن  بح��اث التي اأجريت موؤ وت�س��ري بع�س الأ

ف�س��ل ال�س��تثمار يف التعليم يف اإحداث تاأثري قوي 

عل��ى نوعي��ة التعليم، كم��ا يظهر بو�س��وح مع 

جن��ازات اللفت��ة التي حدثت يف اجلان��ب الكمي،  الإ

ميك��ن تف�س��ريه بالرتكيز ب�س��فة ح�رصي��ة تقريباً 

�س��لح التعليمي.  عل��ى البع��د »الهند�س��ي« للإ

فقد كان يُنظر دائم��اً اإىل تطوير التعليم باعتباره 

م�س��األة فنية اأ�سا�س��اً ميكن حله��ا بتمويل مزيد 

. ويف 
)91(

من املدار�س، واملدر�س��ني، والكتب املدر�س��ية

نف���س الوقت كانت ال�سيا�س��ات التعليمية تتجه 

نح��و اإهمال اأهمي��ة الرتق��اء مبوؤهلت املدر�س��ني 

وخلق حوافز اأف�س��ل للطلب، واملدر�س��ني، ومديري 

Ahmed Galal, “The Paradox of Education and Unemployment in Egypt”, Egyptian Center for Economic Studies (March 2002), 
http://www.worldbank.org/wbi/mdf/mdf4/papers/galal.pdf. : موجود على املوقع 
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املدار�س. ولعل واحدة من طرق زيادة حوافز املدر�سني 

ليتهم عن النتائج  ومديري املدار�س، اأن تزداد م�س��وؤ

املتحققة. وقد ي�س��مل ذلك توفري اأ�ساليب ملراقبة 

داء بامليزانيات واملكافاآت.  اأدائهم وتقييمه، وربط الأ

اأم��ا حتفي��ز الط��لب وحتفي��ز رغبته��م يف التعلم 

فيمكن اأن ي�ستفيد من زيادة اإ�رصاكهم يف ت�سميم 

املناهج، ويف ا�ستخدام اأ�س��اليب التدري�س احلديثة 

التي ت�سجع التدري�س التفاعلي، والعمل اجلماعي، 

بداعي. وعند و�س��ع مناهج ت�ستجيب  والتفكري الإ

للحتياج��ات املتغ��رية ل�س��وق العم��ل املحلية، ل 

�س�س��ات التعليمية  ب��د من تعزي��ز التعاون بني املوؤ

والهيئات اخلا�سة والعامة.

وبوجه ع��ام، لبد ل�سيا�س��ات التعلي��م والتدريب 

اخلا�سة بال�سباب اأن تعتمد يف �سياغة ال�سيا�سات 

وتنفيذه��ا، على اأ�س��لوب اأكرث ت�س��اركاً مما كان يف 

ولويات  املا�س��ي. كم��ا اأن الق��رارات املتعلق��ة بالأ

يجب اأن تكون حم�سلة جهد جماعي بني وا�سعي 

ال�سيا�س��ات وم�ست�س��اري احلكومة على امل�ستوى 

الوطن��ي واملحل��ي الذي��ن يعملون ع��ن كثب مع 

املجال�س ال�س��بابية، ومع �رصكاء يف املجتمع املدين، 

هم من ذلك  واملنظم��ات غ��ري احلكومية، ولك��ن الأ

كله، اأن يعملوا مع ال�سباب اأنف�سهم.

اإن ت�س��جيع امل�س��اواة ب��ني اجلن�س��ني يف التعليم 

يتطل��ب التط��رق للظ��روف التي متن��ع البنات من 

الذه��اب اإىل املدار���س، اأو اجلامع��ات. ويت�س��ح لنا 

بالدليل اأن املنح الدرا�س��ية، وتخفي�س امل�رصوفات، 

وتق��دمي الدعم يف �س��كل غذاء اأو حتوي��لت نقدية 

موجه��ة اإىل البن��ات، كما هي احل��ال يف اليمن، قد 

اأثبت��ت فاعليتها يف تقلي�س الفوارق بني اجلن�س��ني 

يف التعلي��م. ي�س��اف اإىل ذلك اأن احل��د من تكلفة 

التعليم يف املناطق الريفية، خ�سو�ساً فيما يتعلق 

دي اإىل تخفي�س  بالبنات اأو ال�سابات، من املمكن اأن يوؤ

مع��دلت الت�رصب م��ن النظام التعليم��ي بدرجة 

�رص  ن تقدمي الدعم املايل املبا�رص للأ كبرية. وبذلك، فاإ

ال�س��ديدة الحتياج ل بد اأن يكون عن�رصاً اأ�سا�سياً 

يف اأي اإط��ار تعليمي يف البل��دان العربية يهدف اىل 

حت�سني الو�سول لكافة م�س��تويات التعليم. كما 

اأن توفري فر�س اأف�س��ل اأمام ال�س��باب املهم�س يُعد 

بدوره م�س��األة حيوي��ة يف العمل على ال�س��تقرار 

الجتماعي وبناء الوطن.

ن ال�سيا�س��ات والربام��ج  وع��لوة عل��ى ذل��ك، ف��اإ

التعليمية يف البلدان العربية يجب اأي�ساً اأن تكون 

موجهة اإىل حت�سني الفر�سة الثانية اأمام ال�سباب. 

فكثري من ال�سبان وال�س��ابات يف املنطقة العربية 

ق��د ت�رصبوا م��ن املدار�س ب�س��بب بع���س الظروف 

القت�س��ادية اأو الجتماعية، ومنه��ا الزواج املبكر، 

واحلمل، والنزاعات، اأو احلاجة اإىل توفري ال�سند املايل 

م��ر يحت��اج اإىل توفري ع��دد كبري من  �رصه��م. والأ لأ

لء ال�سباب،  الربامج لتو�سيع جمال الفر�س اأمام هوؤ

وكذلك اأمام غريهم ممن مل يذهبوا قط اإىل املدر�سة 

من البداية. وملا كانت الحتياجات والظروف الفردية 

ن اإطار الفر�س الثانية ل  تختل��ف من فرد اإىل فرد، فاإ

يجب اأن ينطوي فقط على اإمكانية العودة للدخول 

يف النظام التعليمي الر�س��مي، بل يجب اأن ي�سمل 

اأي�س��اً برامج معدة خ�سي�س��اً لفئات بعينها من 

ميون، واملدمنون  ال�س��باب، مبن فيهم املعوقون، والأ

ال�س��ابقون، والعاطل��ون لفرتات طويل��ة. ويلحظ 

على امل�س��توى اجلامعي، اأن النظ��م التعليمية يف 

معظم البلدان العربية تف�س��ل ال�س��ماح بقبول 

ذا اأريد منح  املتخرجني حديثاً من املدار�س الثانوية. فاإ

فر�س��ة ثانية، فمن املمكن رفع القيود املفرو�س��ة 

على ال�س��ن لدخول امتحان املدر�سة اأو الكلية، اأو 

�سا�س��ية،  مور الأ لللتحاق بالتعليم العايل. ومن الأ

فوق ذلك، اأن ت�س��جع الربامج العامة اإ�سرتاتيجيات 

التعلم مدى احلياة، �س��واء كان التعليم ر�سمياً اأو 

ن�سطة التدريبية.  غري ر�سمي، واأن ت�سجع اأي�ساً الأ

اأما التعليم غري الر�س��مي فق��د كان العهد به هو 
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�س�س��ات  التقلي��ل من قيمته، بينما التعلم يف موؤ

ر�س��مية كاملدار���س، اأو الكليات، ومراك��ز التدريب 

ل يع��دو اأن يكون �س��كلً واحداً فقط من اأ�س��كال 

اكت�س��اب املهارات. ويف نف�س الوقت يجب ت�سجيع 

ال�س��باب عل��ى ال�س��رتاك يف جم��ال عري���س م��ن 

ن�س��طة خارج النظم التعليمية. وجدير بالذكر  الأ

اأن مي��زة التعليم غري الر�س��مي تكمن يف طبيعته 

حيان،  التطوعي��ة، واملنظم��ة بذاتها يف اأغل��ب الأ

كما تكمن يف مرونته، ويف اإمكانية امل�س��اركة فيه 

ب�س��كل مبا���رص، ويف »ح��ق الوق��وع يف اخلطاأ« ويف 

ارتباطه الوثيق مب�سالح ال�سباب وتطلعاتهم. كما 

دماج  ن�سطة غري الر�س��مية تقدم الفر�سة لإ اأن الأ

.
)92(

ال�سباب املهم�سني

ن تو�س��يع ق��درات ال�س��باب ي�س��مل  كذل��ك، ف��اإ

ال�س��هر على �س��حتهم ورفاهه��م. ومن بني اجنح 

ال�س��تثمارات بالن�س��بة للتكلف��ة، والت��ي ميكن 

ي بلد اأن يقدمها لتح�س��ني ال�س��حة، هو اإدخال  لأ

مرا�س  برنامج فعلي لل�سحة املدر�سية. فمعظم الأ

املزمنة اأو التي لها علقة بالقلب والدورة الدموية، 

وال�رصط��ان، وفريو���س نق���س املناع��ة الب�رصي��ة/

مرا�س الت��ي تنتقل عن طري��ق اجلن�س،  ي��دز، والأ الإ

والكتئ��اب، وكذل��ك العنف، وتعاطي املُ�س��كرات 

واملخ��درات، ميكن احل��د منها بدرجة كب��رية بزيادة 

وعي ال�سباب باأ�ساليب احلماية وتب�سريهم بفوائد 

ال�س��لوك البديل. كذل��ك من املهم ج��دا اأن يزداد 

الوعي اجلن�س��ي، خ�سو�س��اً بني ال�س��ابات، للحد 

من عدد مرات احلمل غري املق�س��ود وما يت�س��ل به 

من خماط��ر واأمرا�س. فالثقافة اجلن�س��ية وثقافة 

جنابية تُِعد الفتيات ال�سغريات لتخاذ  ال�س��حة الإ

قرارات مبنية على معلومات �سحيحة عن الزواج، 

والعلقات اجلن�س��ية، واحلم��ل. فالفتيات املثقفات 

رجح الزواج يف �سن متاأخرة، كما  يف�س��لن على الأ

يف�سلن اأن تكون لهن اأ�رص �سغرية واأكرث �سحة. ويف 

ن �س��هولة الو�سول اإىل املعلومات  هذا ال�سياق، فاإ

ال�سحية تعد م�ساألة �رصورية لل�سباب. وعلى ذلك، 

ن م�س��األة اإن�ساء خطوط هاتف �سحية جمانية  فاإ

تعمل على مدار ال�ساعة، وت�سمح لل�سغار بطرح 

اأية اأ�س��ئلة دون ذكر اأ�س��مائهم �س��واء كانت هذه 

�س��ئلة تتعل��ق بحالتهم العامة اأو ب�س��حتهم  الأ

اجلن�س��ية، م�س��األة تنط��وي على اأهمية خا�س��ة 

للمنطق��ة العربية، التي ل تزال تت�س��يدها ثقافة 

تتقاع�س عن مناق�س��ة ق�س��اياها بعقل منفتح. 

وف�سلً عن تثقيف ال�سباب وتزويدهم باملعلومات، 

ميكن اأي�س��ا تعزيز �س��حتهم بتوجيهه��م بعيداً 

ن�سطة البدنية،  عن اأي �س��لوك غري �سحي، نحو الأ

ن متوي��ل املراكز  خ�سو�س��اً الريا�س��ة. وبالت��ايل فاإ

الريا�س��ية واملرافق الرتفيهية م��ن جانب الهيئات 

احلكومية ل بد اأن يلقى ت�سجيعاً قوياً.

Commission of the European Communities, “A New Impetus for European Youth”, European Commission White Paper (Brussels, 
21 November 2001), موجود على املوقع: http://www.ec.europa.eu/youth/whitepaper/download/whitepaper_en.pdf. 

تشجيع وتعزيز مشاركة الشباب 
في عمليات اتخاذ القرار

جيم

اأي اإط��ار متكام��ل ل�سيا�س��ة �س��بابية يف البلدان 

العربية، م�س��مم لي�س��من التق��دم نحو حتقيق 

لفي��ة، ل ب��د ان يتوجه نحو  منائي��ة للأ ه��داف الإ الأ

ت�سجيع املواطنة الفعالة. ول بد من منح ال�سباب 

فر�س��ة للتعبري عن اآرائه��م وامل�س��اركة يف اتخاذ 

الق��رارات العامة وحتديد اأولوي��ات املجتمع وتقدمي 

)92( 

الفصل الرابع: إطار لسياسة شبابية في المنطقة العربية 144



اخلدمات. ولقد اأو�سح لنا الف�سل الثالث اأن �سباب 

العرب من اجلن�س��ني يواجهون كث��رياً من العقبات 

�س��ماع اأ�س��واتهم  م��ر متعلق��اً باإ حني يك��ون الأ

وامل�س��اركة الفعلية يف نظم اتخ��اذ القرار. وكثرياً 

ما ي�س��عرون باأن همومهم الفعلية واحتياجاتهم 

لي�س��ت مرعي��ة بالق��در ال��كايف يف ال�سيا�س��ات 

العامة. ولي�س��ت لديهم فر�س��ة للم�س��اركة يف 

ثر تاأثرياً مبا�رصاً على حياتهم. ويف  الق��رارات التي توؤ

مر اإىل ال�س��خط  نهاي��ة املطاف قد ينتهي بهم الأ

اأو اللمب��الة حيال النظام ال�سيا�س��ي ككل. على 

اأن زي��ادة اإ�رصاك ال�س��باب يف املجتم��ع تتطلب اأولً 

وقبل كل �س��يء تعزيز احلوار وزيادة اإدماج ال�س��باب 

يف اأن�س��طة املجتمع ويف املنظمات غري احلكومية. 

كم��ا اأن احت��ادات الط��لب واملجال���س ال�س��بابية 

وبرملانات ال�سباب ت�س��جع ال�سباب على امل�ساركة 

يف العملية ال�سيا�س��ية وعلى اكت�س��اب اخلربة يف 

القي��ادة واتخاذ القرار. وهذه كلها تقدم لل�س��باب 

منطلقاً ميكن من خلله �س��ماع اأ�سواتهم. وحيث 

ميكن اأن يقدموا اأفكاراً وت�سورات جديدة لتح�سني 

اأداء املجتم��ع. ولك��ي يت�س��نى اإخ��راج الطاق��ات 

�س�سات، ل بد اأن تدخل الهيئات  الكاملة لهذه املوؤ

احلكومية والبلديات يف حوار منتظم مع املواطنني 

ال�س��باب واأن تراعي مطالبهم ومقرتحاتهم. كما 

اأن امل�س��اركة الفعلية يف املنظمات غري احلكومية 

ح��داث تغي��ري يف  تُع��د و�س��يلة اأم��ام ال�س��باب لإ

جمتمعاتهم املحلية، اأو مناطقه��م، اأو بلدانهم. 

ويف كث��ري من البلدان العربي��ة، يبدو اأن التعاون بني 

املنظمات غري احلكومية وب��ني الهيئات احلكومية 

م��ر ال��ذي يحد م��ن نط��اق اخلدمات  غ��ري كاف، الأ

املجتمعي��ة ومن نوعيتها. ووفق��اً لتقرير من فريق 

يتخ��ذ من بريطانيا مقراً له، عن اأطفال ال�س��وارع، 

اأن حالة اأطفال ال�سوارع يف م�رص ميكن اأن تتح�سن 

بدرجة كب��رية اإذا وجدت الدع��م الكامل والتعاون 

الكامل من جانب ال�سلطات املحلية، على �سبيل 

املثال من خلل اإن�ساء مراكز للزيارات العابرة.

الطريق إلى األمام دال

هداف  اإن اإحراز تقدم يف امل�س��تقبل نح��و حتقيق الأ

لفية يف املنطقة العربية يعتمد اإىل حد  منائية للأ الإ

بعيد على م�ساألة ما اإذا كانت احلكومات �ستنجح 

يف التطرق بالقدر الكايف لحتياجات ال�س��باب، وما 

اإذا كانت �ستُْح�سن ا�ستخدام الطاقات ال�سبابية. 

ن الفوارق الكبرية بني الظروف  ويف نف���س الوقت، فاإ

املعي�س��ية يف املناطق الفرعية العربي��ة والبلدان 

الفردية، التي ي�س��لط عليها هذا التقرير ال�س��وء 

يف كل اأجزائ��ه، تدعو اإىل تكثيف اأن�س��طة التعاون 

قليم��ي، والتع��اون ب��ني اجلن��وب واجلن��وب. ويف  الإ

لفية وبني  منت�س��ف الفرتة بني اعتم��اد اإع��لن الأ

هداف، من الوا�س��ح  التاري��خ املح��دد لتحقي��ق الأ

قل من��واً والبلدان التي تعاين  اأن البل��دان العربية الأ

م��ن النزاعات حتتاج اإىل التق��دم بوترية اأ�رصع بكثري 

خلل ال�س��نوات القادمة لك��ي تتمكن من حتقيق 

هداف والغايات املن�س��ودة بحلول عام 2015. ول  الأ

يتطلب ذلك جهودا مكثفة يف جمال ال�سيا�س��ات 

يف تل��ك البل��دان نف�س��ها فح�س��ب، ب��ل يتطلب 

اأي�س��اً م�ساعدات مالية اأكرث �س��خاء وفاعلية من 

البل��دان املتقدم��ة كم��ا يتطلب املزيد م��ن تعزيز 

قليمي فيما بني البلدان العربية. فعلى  التعاون الإ

ال�سعيد القت�س��ادي، ت�سكل الدرجة املنخف�سة 

قليمي عقبة هائل��ة اأمام حتقيق  م��ن التكام��ل الإ

منو اأكرب واأكرث اإن�س��افاً. ي�ساف اإىل ذلك اأن الهجرة 

البينية ت�س��اهم اإ�س��هاماً كبرياً يف نزيف العقول 

ال��ذي ت�س��هده عدة بل��دان م��ن املغ��رب وامل�رصق 

قل منواً. ول �س��ك اأن الهتداء  والبل��دان العربي��ة الأ

اإىل حلول م�س��تدامة لهذه الق�سايا يتطلب حواراً 

قليمي  جديداً و�رصاكة اأوثق. وميكن اأي�ساً للتعاون الإ

دي دوراً كبرياً يف التعجيل بالتقدم نحو حتقيق  اأن يوؤ

ن  اأهداف التنمية الجتماعي��ة والبيئية. كذلك فاإ
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تقا�سم اأف�سل املمار�سات وتقا�سم اخلربة يف جمايل 

التعليم وال�س��حة ب��ني البلدان العربي��ة ميكن اأن 

�رصات كل  ي�س��هم يف حتقيق تطورات كب��رية يف موؤ

ن درا�س��ات  منهما. وفيما يتعلق بالبعد البيئي، فاإ

التنمية امل�س��تدامة قد �س��لطت ال�سوء يف كثري 

حيان على احلاجة اإىل زيادة التعاون وحت�سينه  من الأ

يف ما يتعلق ب�سيا�س��ات املياه والطاقة يف البلدان 

العربية. وف�س��لً عن ذلك، ل ميكن ال�س��تغناء عن 

�س��رتاتيجيات امل�س��رتكة للت�س��دي للق�س��ايا  الإ

البيئي��ة العاب��رة للح��دود كالتل��وث والت�س��حر. 

ن ت�س��جيع التع��اون واحلوار بني البلدان  وبالتايل، فاإ

العربية على امل�س��توى القت�س��ادي وال�سيا�س��ي 

والجتماعي ل بد اأن يحتل مكاناً عالياً على اأجندة 

التنمية.
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المرفق





األهداف والغايات )من إعالن األلفية(

الغاية 1: تخفي�س ن�سبة ال�سكان الذين 

يقل دخلهم عن دولر واحد يف اليوم بن�سبة 

الن�سف، يف الفرتة من 1990 اإىل 2015

الغاية 2: تخفي�س ن�سبة ال�سكان الذين 

يعانون اجلوع بن�سبة الن�سف يف الفرتة من 

1990 اىل 2015

طفال يف كل مكان،  الغاية 3: �سمان متكن الأ

ناث منهم على حد �سواء، من  الذكور والإ

اإمتام مرحلة التعليم البتدائي بحلول عام 

2015

زالة التفاوت بني اجلن�سني يف  الغاية 4: اإ

التعليم البتدائي والثانوي، ويف�سل اأن يكون 

زالته يف كل مراحل  ذلك بحلول عام 2005؛ واإ

التعليم يف موعد ل يتجاوز عام 

مؤشرات لرصد التقدم المحرز

ن�سبة ال�سكان الذين يقل دخلهم اليومي عن دولر   .1

واحد )معادل القوة ال�رصائية( يف اليوم  

معدل ثغرة الفقر. ]انت�سار الفقر x مداه[  .2

ح�سة اأفقر خُم�س )1/5( من ال�ستهلك الوطني  .3

طفال ناق�سي الوزن دون اخلام�سة من العمر عدد الأ  .4

دنى  ن�سبة ال�سكان الذين ل يح�سلون على احلد الأ  .5

من ا�ستهلك الطاقة الغذائية  

�سايف ن�سبة القيد يف التعليم البتدائي  .6

ن�سبة عدد التلميذ الذين يلتحقون بالدرا�سة  .7

ول وي�سلون اىل ال�سف اخلام�س يف ال�سف الأ  

ملام بالقراءة والكتابة لدى ال�سكان الذين  معدل الإ  .8

ترتاوح اأعمارهم من 15 اإىل 24 �سنة  

ن�سبة البنات اىل البنني يف مراحل التعليم البتدائي   .9

والثانوي والعايل  

ناث اىل الذكور ممن يلمون بالقراءة والكتابة  10. ن�سبة الإ

بني �سن 15 و24 �سنة  

جر يف 11. ح�سة الن�ساء من الوظائف املدفوعة الأ

القطاع غري الزراعي  

12. ن�سبة املقاعد التي ت�سغلها الن�ساء يف الربملانات 

الوطنية  

الهدف 1: القضاء على الفقر المدقع والجوع

الهدف 2: تحقيق تعميم التعليم االبتدائي

الهدف 3: تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
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األهداف اإلنمائية لأللفية

األهداف والغايات )من إعالن األلفية(

طفال  الغاية 5: تخفي�س معدل وفيات الأ

دون �سن اخلام�سة بن�سبة الثلثني يف الفرتة 

من 1990 اإىل 2015

مهات  الغاية 6: تخفي�س معدل وفيات الأ

بن�سبة ثلثة اأرباع يف الفرتة من 1990 اإىل 

2015

الغاية 7: وقف انت�سار فريو�س نق�س

يدز بحلول عام 2015  املناعة الب�رصية/الإ

وبدء تقلي�سه اعتباراً من هذا التاريخ

مؤشرات لرصد التقدم المحرز

طفال دون �سن اخلام�سة 13. معدل وفيات الأ

14. معدل وفيات الر�ّسع

طفال البالغني من العمر �سنة واحدة،  15. ن�سبة الأ

امللقحني �سد احل�سبة  

مهات 16. ن�سبة وفيات الأ

�رصاف موظفي �سحة 17. ن�سبة الولدات التي جتري باإ

من ذوي الخت�سا�س  

انت�سار فريو�س نق�س املناعة الب�رصية لدى احلوامل    .18

اللئي ترتاوح اأعمارهن بني 15 و24 �سنة  

19. معدل ا�ستخدام الرفال من معدل انت�سار و�سائل

منع احلمل  

19 اأ. ا�ستخدام الرفال يف اآخر و�سال جن�سي �سديد   

التعر�س للخطر  

19 ب. الن�سبة املئوية لل�سكان من الفئة العمرية  

  15-24 �سنة الذين تتوافر لديهم معرفة �سحيحة، 

يدز �ساملة لفريو�س نق�س املناعة الب�رصية/الإ  

19 ج. معدل انت�سار و�سائل منع احلمل  

20. ن�سبة مواظبة اليتامى على املدار�س اىل مواظبة غري 

اليتامى من الفئة العمرية 10 �سنوات اىل 14 �سنة  

الهدف 4: تخفيض معدل وفيات األطفال

الهدف 5: تحسن صحة األمهات

الهدف 6: مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز والمالريا وغيرهما من األمراض
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األهداف اإلنمائية لأللفية

األهداف والغايات )من إعالن األلفية(

الغاية 8: وقف انت�سار امللريا وغريها من 

مرا�س الكربى بحلول عام 2015 وبدء  الأ

الق�ساء عليها 

الغاية 9: دمج مبادئ التنمية امل�ستدامة يف 

ال�سيا�سات والربامج القطرية وتقلي�س هدر 

املوارد البيئية

�سخا�س الذين  الغاية 10: تخفي�س ن�سبة الأ

ل ميكنهم احل�سول على مياه ال�رصب املاأمونة 

وال�رصف ال�سحي اإىل الن�سف بحلول عام 

2015

مؤشرات لرصد التقدم المحرز

21. معدلت انت�سار امللريا ومعدلت الوفاة ب�سببها

22. ن�سبة �سكان املناطق املعر�سة خلطر امللريا، الذين 

يتخذون تدابري فعالة للوقاية من امللريا وعلجها  

23. معدلت انت�سار ال�سل ومعدلت الوفاة ب�سببه

24. ن�سبة حالت ال�سل التي تكت�سف وتعالج بالربنامج 

 DOTS رصاف املبا�رص� العلجي الق�سري اخلا�سع للإ  

)ا�سرتاتيجية مكافحة مر�س ال�سل املو�سى بها   

دولياً(   

را�سي املك�سوة بالغابات 25. ن�سبة م�ساحة الأ

را�سي املحمية للمحافظة على  26. ن�سبة م�ساحة الأ

را�سي التنوع البيولوجي اىل جمموع م�ساحات الأ  

27. ا�ستخدام الطاقة )باملكافئ النفطي( لكل دولر 

جمايل )مبكافئ القوة  واحد من الناجت املحلي الإ  

ال�رصائية(  

28. ن�سيب الفرد من انبعاثات ثاين اأك�سيد الكربون، 

وا�ستهلك الكلورو-فلورو- كربونات املُ�ستنِفدة   

طنان( وزون، بالأ وزون )املنتجات املُ�ستنِفدة للأ للأ  

29. ن�سبة ال�سكان الذين ي�ستهلكون اأنواع الوقود 

ال�سلبة  

30. ن�سبة ال�سكان الذين ميكنهم احل�سول ب�سفة 

م�ستمرة على م�سدر حم�ّسن للمياه، يف احل�رص   

والريف  

31. ن�سبة ال�سكان الذين ي�ستخدمون و�سيلة �رصف 

�سحي حم�سنة، يف احل�رص والريف  

الهدف 7: ضمان توافر أسباب بقاء البيئة
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األهداف اإلنمائية لأللفية

األهداف والغايات )من إعالن األلفية(

الغاية 11: اأن يكون قد حتقق، بحلول عام 

2020، حت�سن ملمو�س يف حياة 100 مليون 

حياء  قل من �ساكني الأ ن�سمة على الأ

الفقرية

الغاية 12: امل�سي يف اإقامة نظام جتاري ومايل 

يت�سم بالنفتاح والتقيد بالقواعد والقابلية 

للتنبوؤ به وعدم التمييز.

وي�سمل ذلك التزاماً باحلكم ال�سالح 

والتنمية واحلد من الفقر - على ال�سعيدين 

الوطني والدويل

الغاية 13: مواجهة الحتياجات اخلا�سة 

ً قل منوا للبلدان الأ

قل  وي�سمل ذلك: نفاذ �سادرات البلدان االأ

منواً معفاة من الر�سوم اجلمركية ونظام 

احل�س�س؛ برنامج معّزز لتخفيف عبء ديون 

البلدان الفقرية املثقلة بالدين، واإلغاء الديون 

الثنائية الر�سمية؛ وتقدمي م�ساعدة اإمنائية 

اأ�سخى اىل البلدان امللتزمة باحلد من الفقر

الغاية 14: الت�سدي للحتياجات اخلا�سة 

للبلدان غري ال�ساحلية والدول اجلزرية النامية 

ال�سغرية )عن طريق برنامج العمل اخلا�س 

بالتنمية امل�ستدامة للدول اجلزرية النامية 

ال�سغرية ونتيجة الدورة ال�ستثنائية الثانية 

والع�رصين للجمعية العامة(

مؤشرات لرصد التقدم المحرز

�رص املعي�سية التي ميكنها احل�سول على   32. ن�سبة الأ

حيازة اآمنة  

�رصات الواردة يف القائمة اأدناه  يتم ر�سد بع�س املوؤ

قل منواً  ب�سورة منف�سلة بالنظر اإىل البلدان الأ

واأفريقيا والبلدان غري ال�ساحلية والدول اجلزرية النامية 

ال�سغرية

المساعدة اإلنمائية الرسمية

منائية الر�سمية، اإجمالً واملقدم  33. �سايف امل�ساعدة الإ

قل منواً، كن�سبة مئوية اإىل  منها للبلدان الأ  

اإجمايل الدخل القومي للمانحني من منظمة   

التعاون والتنمية يف امليدان القت�سادي/جلنة   

منائية امل�ساعدة الإ  

منائية الر�سمية  34. ن�سبة جمموع امل�ساعدة الإ

الثنائية، املخ�س�سة للقطاعات، واملقدمة من   

املانحني من منظمة التعاون والتنمية يف امليدان   

منائية، للخدمات  القت�سادي/جلنة امل�ساعدة الإ  

�سا�سي،  �سا�سية )التعليم الأ الجتماعية الأ  

ولية، والتغذية، واملياه  والرعاية ال�سحية الأ  

املاأمونة، وال�رصف ال�سحي(  

منائية الر�سمية الثنائية غري  35. ن�سبة امل�ساعدة الإ

امل�رصوطة، املقدمة من املانحني من منظمة   

التعاون والتنمية يف امليدان القت�سادي/جلنة   

منائية امل�ساعدة الإ  

الهدف 8: إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية
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األهداف اإلنمائية لأللفية

األهداف والغايات )من إعالن األلفية(

الغاية 15: معاجلة م�ساكل ديون البلدان 

النامية معاجلة �ساملة باتخاذ تدابري 

وطنية ودولية جلعل الديون قابلة للتحمل 

على املدى البعيد

مؤشرات لرصد التقدم المحرز

منائية الر�سمية التي تتلقاها البلدان  امل�ساعدة الإ  .36

غري ال�ساحلية كن�سبة من اإجمايل دخلها القومي  

امل�ساعدة المنائية الر�سمية التي تتلقاها الدول   .37

اجلزرية النامية ال�سغرية كن�سبة من اإجمايل   

دخلها القومي  

النفاذ الى السوق

38. ن�سبة اإجمايل واردات البلدان املتقدمة )ح�سب 

�سلحة( من البلدان النامية  قيمتها وبا�ستثناء الأ  

دخالها معفاة  قل منواً، امل�سموح باإ ومن البلدان الأ  

من الر�سوم  

39. متو�سط التعريفات اجلمركية التي تفر�سها 

البلدان املتقدمة على املنتجات الزراعية،   

واملن�سوجات، وامللب�س، الواردة من البلدان النامية  

40. تقديرات الدعم الزراعي بالن�سبة لبلدان منظمة 

التعاون والتنمية يف امليدان القت�سادي، كن�سبة   

جمايل مئوية من ناجتها املحلي الإ  

منائية الر�سمية املقدمة  41. ن�سبة امل�ساعدة الإ

للم�ساعدة يف بناء القدرات التجارية  

القدرة على تحمل الدين

جمايل للبلدان التي بلغت مرحلة اتخاذ  العدد الإ  .42

قرار ب�ساأن مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون،   

ومرحلة ال�ستيفاء  

43. تخفيف عبء الديون امللتزم به يف اإطار مبادرة 

البلدان الفقرية املثقلة بالديون  

44. خدمة الديون كن�سبة مئوية من �سادرات ال�سلع 

واخلدمات  
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األهداف اإلنمائية لأللفية

األهداف والغايات )من إعالن األلفية(

الغاية 16: التعاون مع البلدان النامية 

لو�سع وتنفيذ ا�سرتاتيجيات تتيح لل�سباب 

عملً لئقاً ومنتجاً

دوية  الغاية 17: التعاون مع �رصكات الأ

�سا�سية باأ�سعار مي�سورة  دوية الأ تاحة الأ لإ

يف البلدان النامية

الغاية 18: التعاون مع القطاع اخلا�س 

تاحة فوائد التكنولوجيات اجلديدة،  لإ

وخا�سة تكنولوجيا املعلومات والت�سالت

مؤشرات لرصد التقدم المحرز

45. معدلت البطالة بني ال�سباب الذين ترتاوح 

ناث،  اأعمارهم بني 15 �سنة و24�سنة، الذكور، والإ  

واملجموع  

دوية  46. ن�سبة ال�سكان الذين ميكنهم احل�سول على الأ

�سا�سية باأ�سعار مي�سورة ب�سورة م�ستدامة الأ  

47. عدد خطوط الهاتف الثابت والهاتف اجلوال

لكل 100 ن�سمة  

48. عدد احلوا�سيب ال�سخ�سية امل�ستخدمة حم�سوبة  

لكل 100 ن�سمة  

لفية، الذي وقعت عليه 189 بلداً، مبا يف ذلك 147 رئي�س  لفية م�ستمدة من اإعلن الأ منائية للأ هداف والغايات الإ اإن الأ

دولة وحكومة، يف اأيلول/�سبتمرب 2000، وهي موجودة على املوقع:

  .(http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm)

ه��داف والغاي��ات مرتابطة وينبغي النظ��ر اليها ككل ل يتج��زاأ.  وهي متثل �رصاكة ب��ني البلدان املتقدمة  وه��ذه الأ

ع��لن، »على تهيئة بيئة - على ال�س��عيدين الوطني والعاملي على حد  والبل��دان النامية امل�س��ممة، كما ورد يف الإ

اتية للتنمية والق�ساء على الفقر«. �سواء - موؤ

المرفق 154









كلمة شكر للمنظمات واألفراد الذين قدموا صورًا للتقرير:

مم املتحدة غذية و الزراعة للأ منظمة الأ

مم املتحدة المنائي املكتب القليمي لتقدمي الدعم الفني للدول العربية التابع لربنامج الأ

مم املتحدة للبيئة - املكتب القليمي لغرب اآ�سيا برنامج الأ

املنظمة القت�سادية والجتماعية لغربي اآ�سيا

مم املتحدة للطفولة منظمة الأ

و�سط و�سمال افريقيا/نوراين مم املتحدة للطفولة/منطقة ال�رصق الأ منظمة الأ

و�سط و�سمال افريقيا/�سابيل مم املتحدة للطفولة/منطقة ال�رصق الأ منظمة الأ

منظمة ال�سحة العاملية - املكتب القليمي ل�رصق املتو�سط

ال�سيد تايلور لونغ

ال�سيدة ناتاليا لينو.

جميع ال�سور خا�سعة حلقوق امللكية.

استعمل Big Vesta Arabic  كحرف مطبعي للعناوين
 وهو من تصميم نادين شاهين وبالتعاون مع جيرار أونغر.




