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  رـكلمة شك
  

وتولت شعبة التنمية االقتصادية والعولمة تنسيق عمل .  أعد هذا التقرير فريق من العاملين في مختلف شُعب اإلسكوا  
هو حصيلة مساهمات فريق اإلسكوا، مع وقد استغرق إعداد التقرير سنة كاملة، و.  الفريق، وإعداد الصيغة النهائية للتقرير

وينوه فريق اإلعداد بمساهمات عدد كبير من الزمالء في منظمات األمم المتحدة الذين شاركوا في .  االستعانة بخبراء مستقلين
  . ٢٠١١اجتماع الخبراء الذي نُظم لمناقشة المسودة األولى في صيف عام 

  
  تقرير وإصداره، سواء بالكتابة أم المناقشة أم القراءة وتقديم المالحظات، وإذ نشكر جميع من ساهم في إعداد هذا ال  

أم التدقيق، أم الترجمة، أم اإلعداد للطباعة، نخص بالشكر فريق العمل الذي يتحمل المسؤولية المباشرة في هذه العملية، وهو 
ميلينا  عبلة، وكينيث إيفرسن، ودونيز سومبف، ويضم عبداهللا الدردري، وطارق العلمي، وأديب نعمه، وناتالي غراند، وزينة

لوريس القرى، وكارول شوشاني شرفان، وسونغ روان خواجه، وموهادينوفيتش، ومايا رمضان، وفؤاد غره، وثريا زين، وم
ه أون كيم، ورانيا الجزائري، وريم الشواف، وهند األرياني، وبارفيندر كلير، وجورج يونس؛ والخبراء سمير عيطة، وروجي

   .أنطون، وسامية لياقات علي خان
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  دـتمهي
  

 الشهر في تونس في والسياسي االجتماعي االحتجاج شرارة بدأت فقد.  العربية المنطقة في استثنائياً عاماً ٢٠١١ عام كان  
 مطالبة المنطقة، مساحة معظم عم ثوري مجتمعي حراك إلى ،٢٠١١ عام امتداد على وتحولت ،٢٠١٠ عام من األخير

 شعوب أطلقت والمؤسسية، السياسية الهياكل في والجمود الركود من عقود وبعد ". االجتماعية والعدالة والحرية بالكرامة"
 متعددة استجابات وإلى بلد، من أكثر في السياسية القيادات تغيير إلى أدت واسعة بمشاركة تحول شرارة العربية  المنطقة
 ورفض اإلصالح لتعطيل  ذريعة شكّل طالما الذي العربي االستثناء مقولة وأسقطت.  سيةوالسيا االجتماعية للمطالب األشكال
   . المنطقة بلدان في الديمقراطي التغيير

  
 فنزلت.  الشمال بلدان في والسياسية المدنية والتيارات للشباب إلهام مصدر كانت العربية المنطقة عمت التي الحركة وهذه  
 حصناً يكن لم عالمي، نظام على صارخ احتجاج في أخرى، وأماكن ستريت وولوفي  مدريد، في الشوارع إلى كبيرة أعداد
 وتردياً البطالة معدالت في ارتفاعاً فتنعكس تتفاقم، تداعياتها تزال وال ،٢٠٠٨ عام في العالم هزت التي المالية األزمة من منيعاً
  .اًيضأ الشمال بلدان في والفقيرة الوسطى الفئات أوضاع في
  

 العمل في البعد هذا أغفل ما فغالباً . التنموي الشأن في رئيسياً بعداً السياسي الشأن اعتبار عدم على العادة درجت لقد  
 عالمة يطرح" العربي بالربيع "اليوم يعرف بات ما أن إال  .وبيئية واجتماعية اقتصادية أبعاد ثالثة على اقتصر الذي التنموي
 المنطقة في اليوم ونحن  .تكوينه إعادة إلى بل ال التنمية، لمفهوم قراءة إعادة إلى ويدعو المجتزأ، فهومالم هذا حول استفهام
 الربيع انتفاضات شكلتها التي الميدانية المساهمة تواكب هذه، التحول عملية في معرفية مساهمة تقديم إلى مدعوون العربية
  .العالمية التحوالت صلب يف العربية المنطقة وضعت والتي وثوراته العربي

  
  :أبرزها أمور لجملة نتيجة واالرتباك، بالتفاوت لأللفية اإلنمائية األهداف في والعربي العالمي، األداء تميز لقد  

  
  ؛والبلدان المناطق بين ومستوياتها التنموية العملية ظروف في واالختالفات الفوارق إلى التنبه عدم •
  ؛الوطنية التنمية خطط في دمجها وضعف وطنياً لأللفية اإلنمائية دافاأله تكييف عملية اكتمال عدم •
  .متكاملة كمجموعة أخذها المطلوب كان حين في األهداف تحقيق على العمل في والمجزأ القطاعي الطابع غلبة •
  

 المناخ رتغي مشكلة تفاقمو واالقتصادية، المالية واألزمة النفط، وأزمة الغذاء، أزمة أي األربع، العالمية األزمات كشفت وقد  
 صراحة، تُعلن ال أزمات وجود أحد على يخفى وال . للتنمية المؤازرة العالمية ةالبيئ تهيئة في إخفاقاً ،عموماً البيئية والمشكالت

 كرية،العس واألعمال العنف وتزايد والحروب السياسية الصراعات كثرة في تتجلى والتي نفسه، العالمي النظام إدارة أزمة وهي
 استخدام وكذلك السوق، لمنطق المتزايد وإخضاعها القيم منظومة في القسري التغيير أي الثقافي، الطابع ذات واألزمات

 التطرف من تخلو ال فعل ردود من تولّده وما واستهالكية ثقافية أنماط فرض جلأ من االتصال ووسائل الحديثة لتكنولوجياتا
  .أحياناً والتعصب

  
 تضعنا وهي التنموية، العملية ألبعاد التقنية التجزئة هذه تجاوزت قد العربية، البلدان في بدأت التي التاريخية والتحوالت  
 التنموية العملية توجيه إعادة في مساهمة نفسه، التنمية مفهوم إنتاج إعادة عملية في عربية مساهمة تقديم إلى يدعونا تحد، أمام

  .أساسيين ورينمح خالل من وتضميني، شامل بمفهوم
  

  .التنموية العملية في والثقافي السياسي للبعدين االعتبار إعادة هو األول  
  

 القطاعية المقاربة عن واالستعاضة والبيئية واالجتماعية االقتصادية األبعاد بين والتكامل الترابط على التأكيد هو والثاني  
  .متكاملة شاملة بمقاربة المجتزأة

  
 من العناصر جميع بين والتساوي ووحدتها، الخمسة األبعاد تكامل من تنطلق أن يجب التنمية مفهومل المتجددة والصيغة  
  .األهمية حيث



  -و -

  

.  االتجاه هذا في مساهمة تقديم إلى التقرير هذا خالل من) سكوااإل (آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة في سعينا لقد  
 التغيير وبين اإلنمائية األهداف بين الترابط في وبحثنا العربي الربيع سياق في فيةلألل اإلنمائية األهداف تحليل ووضعنا
 المطلوبة التحول خطة عناصر بعض استشرفنا األساس هذا وعلى  .االثنين بين أكيداً موضوعياً رابطاً ووجدنا السياسي،
  . المقبلة للمرحلة

  
 . ٢٠١٠ عام العالمية العشرية المراجعة قمة نتائج من االستفادة حاولنا ،نفسه لأللفية اإلنمائية األهداف بإطار يتعلّق وفيما  
 األهداف عن الثالث العربي التقرير أن منها اعتبار، من ألكثر الكمي نجازاإل تقييم على يركز الذي تقريرال صيغة نعتمد ولم

 سوف الرابع العربي التقرير أن العلم مع  .التاريخ ذلك منذ للبيانات فعلي جديد يطرأ  ولم ،٢٠١٠ عام في صدر اإلنمائية
 في العالمية للمراجعة تحضيراً العربية المنطقة في العاملة المتحدة األمم منظمات عن ٢٠١٣-٢٠١٢ السنتين فترة في يصدر
  .٢٠١٣ عام
  

 إذ ،نقدياً بعداً تضمن وقد  .العربية البلدان في لأللفية اإلنمائية األهداف تناول في التحليلي الجانب الحالي التقرير في ويغلب  
 دعت الذي نفسه االتجاه في التقدم، قياس ومنهجيات لأللفية اإلنمائية األهداف لتناول تحليلية وأدوات لبدائل األفكار بعض قدم
 الحكومية الفاعلة األطراف بين المناقشة منطلقات أحد يشكل أن يمكن وبذلك . ٢٠١٠ عام في العشرية المراجعة قمة إليه

 وعملية موضوعية، أكثر بطريقة التقدم تقييم عملية إثراء في يساعد الخاص، والقطاع المدني المجتمع منظمات ومع والدولية
 في العاملة المتحدة األمم منظمات عن يصدر سوف الذي المقبل التقرير إعداد سياق في تجري أن يفترض التي المراجعة
 اإلنمائية، باألهداف المعنية العربية األطراف ومساهمة اهتمام نطاق توسيع في ديساع أن يفترض انه كما  .مجتمعة المنطقة
  .٢٠١٥ بعد ما وفي ،٢٠١٥و ٢٠١٣ عام النهائي للتقييم تحضيراً العالمي النقاش في فعالية أكثر مساهمتها تكون لكي

  
نحو تنمية : مائية لأللفية في زمن التحولاألهداف اإلن "األساس هذا على عنوانه واخترنا التقرير لهذا مقاربتنا كانت هذه  

سكوا في النقاش الذي ينخرط فيه كل الشركاء في العالم العربي في التقييم من اإلونتوقع أن يكون مساهمة  ". تضمينية شاملة
  .مسار األهداف اإلنمائية لأللفيةوالمراجعة الشاملين ل
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  عامة لمحة
  

 واالجتماعية االقتصادية اللجنة عن التقرير هذا يصدر  
 التقرير صدور بين الفاصلة الفترة في) اإلسكوا (ياآس لغربي
 األمم منظمات أعدته الذي) ٢٠١٠ (الثالث العربي اإلقليمي
 المتوقع الرابع والتقرير العربية، المنطقة في العاملة المتحدة
 تحليلي طابع له الحالي والتقرير . ٢٠١٣ عام مطلع صدوره
 مسارل نقدية لمراجعة تؤسس عناصر ويتضمن ومنهجي،
  .العربية المنطقة في اإلنمائية األهداف

  
 موضوعه األول القسم . كبيرين قسمين في التقرير يقع  

.   ويتكون من خمسة فصولنفسها، لأللفية اإلنمائية األهداف
والقسم الثاني يتناول خيارات السياسات البديلة التي تساهم 

م ، ويضفي المنطقة في تحقيق التنمية واألهداف اإلنمائية
  .ثالثة فصول

  
  نقدي وتقييم عرض: لأللفية اإلنمائية األهداف

  
 تتناول فصول، وخمسة مقدمة األول القسم يتضمن  
 القياس ومشاكل التقدم، بقياس تتعلّق منهجية مسائل

  .العوائق وخالصة واالنجاز،
  

  الحراك المجتمعي الراهن وأهداف األلفية
  في العالم العربي

  
ن الحراك المجتمعي العربي في معرض بحث الرابط بي  

واألهداف اإلنمائية لأللفية، ال يعني التأكيد على أن األجندة 
داخلية عنوانها الغالبة في هذا الحراك هي أجندة سياسية 

والعدالة، استبعاد البعدين االقتصادي الحرية والكرامة 
مآله المثالي هو  فما حصل هو بداية لمسار،.  واالجتماعي

 التغيير السياسي الداخلي والخارجي، استكمال برنامج
ببرنامج اقتصادي واجتماعي، ينقل الحركة من كونها لحظة 

 . تغيير ثوري إلى مسار للتنمية وللنهضة العربية الشاملة
 

  إجماليةنظرة : أهداف األلفية في العالم العربي
  

يتضمن التقرير تحليالً للتقدم نحو إنجاز كل هدف من   
 لأللفية السبعة على مستوى المنطقة األهداف اإلنمائية

 للتقدم المحقق في التقرير عرضاًهذا وال يتضمن .  العربية
الهدف الثامن بحكم الطبيعة الخاصة لهذا الهدف، وقد جرى 

 وتثار في التقرير  .تناوله في سياقات أخرى من التقرير
التنبه  سيما ضرورة مجموعة من النقاط المنهجية الهامة، وال

رق الكبيرة بين البلدان العربية من حيث مستويات للفوا

التي تجعل الخ، ... السكانية الدخل، والتنمية، والتركيبة
األهداف   على ذلك، ال بد من تكييفوبناء.  التعميم منطقي

سيما االنجازات الكمية المطلوب  اإلنمائية لأللفية، وال
 تحقيقها، حسب خصائص كل مجموعة من البلدان، والحقاً
حسب خصائص كل بلد، إذ ال يجوز أن يقاس التقدم 

المؤشرات نفسها بين بلد عربي من مجموعة  باستخدام
، وقد أنجز األهداف البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة جداًً

 منذ سنوات، وبلد آخر يعاني من قصور المحددة عالمياً
   . في العالم األقل نمواًالبلدانمجموعة تنموي وينتمي إلى 

  
ويتضمن التقرير أيضاً عرضاً للتقدم المحقق في كل   

هدف، تليه مراجعة نقدية ونقاط منهجية تساعد على تكييف 
  .تي تتفرد بها المنطقة وبلدانهااألهداف حسب الخصائص ال

  
ففي الهدف األول المعني بالفقر، يتضمن التقرير   

دّل مراجعة نقدية لقياسات الفقر والبيانات المتوفرة التي ت
االستمرار في استخدام خط الفقر الدولي  عدم جدوى على

المحدد بدوالر واحد في اليوم كمقياس للفقر، وكذلك يتضمن 
م أمثلة على االختالفات الكبيرة في تقييم نسبة الفقر يقدت

  . المختلفة حسب المقاييس
  

يتضمن التقرير تحليالً في الهدف الثاني المعني بالتعليم،   
وهو تعميم التعليم  ( الغاية المحددة عالمياًنأ يشير إلى
  لم يعد صالحاً في معظم البلدان العربية، لكنّه ) االبتدائي

ومن الضروري .  ال يزال هدفاً أساسياً في البلدان األقل نمواً
تكييف الهدف بحيث يشمل تعميم التعليم في مراحل أعلى 

ان التي وكذلك الجوانب المتعلقة بنوعية التعليم في البلد
  . تعميم التعليم االبتدائيأنجزت

  
في الهدف الثالث المعني بتمكين المرأة، يتضمن التقرير   

ما يشير إلى ضرورة التنبه لالختالفات النوعية في المجال 
التشريعي والمؤسسي بين البلدان، والتوسع في تناول تمكين 

يتجاوز المساواة المحققة في التعليم، وحتى  المرأة، بحيث
التقدم لصالح النساء في التعليم الجامعي في عدد غير قليل 

 إال أن  ).سيما بلدان مجلس التعاون الخليجي ال(من البلدان 
األرقام عن التكافؤ في التعليم، والمشاركة االقتصادية 
 والسياسية للمرأة يجب أن توضع في سياقها المجتمعي تالفياً

وال بد من .  واقعال  قراءة مبسطة قد تكون بعيدة عنيأل
التوسع في بحث القضايا التشريعية والقانونية والمسائل ذات 

  .ثقافي واالجتماعي في هذا المجالالطابع ال
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جاء ، )الرابع والخامس والسادس(في األهداف الصحية   
مع توجهات قمة الذي تضمنه هذا التقرير منسجماً التحليل 

باعتبارها مجموعة المراجعة العشرية، إذ تناول هذه األهداف 
تختلف األولويات حسب الصحي،  المجال يوف . واحدة

.   مشتركةالبلدان وحسب الموارد المتاحة، مع وجود مسائل
 تنموي األهداف الصحية من منظورويوصي التقرير بتناول 

نجاز في صحة األطفال أو في مستوى اإل متكامل، حيث
 شير إلىي صحة األمهات أو في مكافحة األمراض، مثالً،

  . وجود نظام صحي فعال
  

 على االختالفات الطبيعية الهدف السابع، يشدد التقرير  
من فالمنطقة تضم بلداناً تتنوع .  واالقتصادية بين البلدان

، والبلدان الغزيرة  الصحراويةحيث طبيعتها، فمنها البلدان
األمطار والمكسوة بالغابات؛ كما تتنوع من حيث المستوى 

 فمنها البلدان ذات النمو المرتفع، والبلدان ذات ي،االقتصاد
تعني  وهذه االختالفات، . الضعيف جداً النشاط الصناعي

 وحتى في الوجهات ،فاً في المتطلّبات بين بلد وآخراختال
 بشأن إطاراً مقترحاً ويتضمن هذا التقرير . واألولويات

ي إليه تُحسب فيه الفوارق بين البلدان، وما تؤد الهدف السابع
  بحيث تشمل األبعاد،من اختالف عن الصيغة العالمية

بيئي طبيعي، وما هو بيئي اقتصادي، هو المركبة، بين ما 
واإلطار التحليلي المعروض .  وما يرتبط بالخدمات أو الفقر

في التقرير يتضمن العناصر والمقارنات التي تجعل منه أداة 
  . تحليلية سهلة وعملية

  
  :ية لأللفية في المنطقة العربيةاألهداف اإلنمائ

  الفرعيةالمجموعات 
  

األهداف حسب مجموعات البلدان  يتناول التقرير وضعية  
مجموعة بلدان مجلس (السابقة  في التقارير التي اعتُمدت

التعاون الخليجي، ومجموعة بلدان المشرق، ومجموعة بلدان 
، وأضيفت إليها )األقل نمواًالمغرب، ومجموعة البلدان 

أي في  مجموعة البلدان التي تعيش في ظروف استثنائية،
من حرب أو نزاع شديد، أو من  ظل االحتالل، أو تعاني
 البلدان  وال يشمل هذا التصنيف. آثار الحروب والنزاعات

ألن هذا  ، سياسياًالتي شهدت حركات احتجاجية وتغييراً
 النوع من الحراك ال يدرج ضمن التصنيف التقليدي للبلدان

  .التي تعاني من الحروب أو النزاعات
  

 من الضروري: مجلس التعاون الخليجيمجموعة بلدان   
   البلدان، ظروف حسب لأللفية اإلنمائية األهداف تكييف
 حيث والصحة، والتعليم بالفقر المعنية األهداف سيما وال

 البلدان في المسجلة المستويات نجازاإل مستويات تقارب
 والمشاكل، الفجوات معالجة في أما  .المتقدمة الصناعية
 بتمكين المتعلق الثالث للهدف األولوية تعطى أن فيجب

 وأيضا ،البيئية باالستدامة المتعلق السابع وللهدف المرأة،
 إقليمي تعاون إستراتيجية لتطوير ال سيماو الثامن، للهدف
 العربية، البلدان في لأللفية اإلنمائية األهداف وتحقيق للتنمية

 مستوى على فاعالً دوراً التعاون مجلس بلدان فيها ؤديت
 التنوع مسألة بمعالجة تتعلق أولوية أيضا هناك و. المنطقة

 ومسألة العمل، بسوق الخاصة واإلشكاليات االقتصادي،
 استراتيجي منظور من واالجتماعية االقتصادية االستدامة
  . مستقبلي

  
الجمهورية األردن و(المشرق العربي  مجموعة بلدان  

من  ):العربية السورية والعراق وفلسطين ولبنان ومصر
 ظروف حسب لأللفية اإلنمائية األهداف تكييف الضروري
 معدالت زيادة مع النوعي بالجانب االهتمام ال سيماو البلدان،
.  )المجموعة في مشتركة قضية وهو (التعليم في االلتحاق
 حسب خرىاأل األهداف في التكييف أولويات وتتفاوت
 يجب ،والمشاكل الفجوات معالجة في أما.  البلدان مستويات

 والعمل للتشغيل بالفقر المعني للهدف ألولويةا تعطى أن
 والهدف المرأة بتمكين المتعلق الثالث الهدف ويعتبر.  الالئق
 في أما.  أيضاً أولوية ذا البيئية باالستدامة المتعلق السابع
 الصحية للتغطية األولوية اءإعط فيجب والصحة، التعليم
  .المعدية غير باألمراض االهتمام إلى إضافة التعليم، وكلفة

  
تونس، والجزائر، (المغرب العربي  مجموعة بلدان  

 اإلنمائية األهداف تكييف من الضروري ):والمغرب، ليبيا
 معالجة أما.  وخصائصها البلدان ظروف حسب لأللفية

 لمسألة األولوية طىتع أن فيجب ،والمشاكل الفجوات
 والفئات المناطق بين التفاوت مشكلة وكذلك التشغيل،

   البيئية، المشاكل ذلك ويلي.  الفقر ومشكلة االجتماعية
 يوجه أن يجب حيث وتوزيعها، المائية الموارد إدارة ال سيما
 التعليم وفي.  وسكانها والهشة الصحراوية للبيئة االهتمام
 األداء وضعف االلتحاق في تفجوا بين المشاكل تتفاوت
 الخريجين تأهيل في وكفاءته التعليم نوعية ومشكلة ،الداخلي
 متشابهة فالمشاكل ،الصحة في أما . العمل سوق لدخول
 كل في المعدية غير لألمراض أولوية إعطاء ولكن أيضا،
 المؤهلة الطبية بالكوادر االحتفاظ إلى إضافة المجموعة بلدان
   . البلد داخل

  
 وجيبوتي، القمر، جزر (نمواً األقل العربية البلدان يف  

 األولوية ىتعط أن يجب ):وموريتانيا والصومال، والسودان،
 جميع تحقيق دون تحول التي والعوائق المشاكل لمعالجة
 الفقر مكافحة هو المحور لكن.  لأللفية اإلنمائية األهداف
 ضوانخفا والبطالة الدخل انخفاض من الواسع، بمعناه
 المياه من العامة الخدمات وتوفر والصحة التعليم مستوى

 ويفترض.  والسكن والنقل الكهرباء إلى الصحي والصرف
 عليها تبنى التي الصلبة النواة الفقر مكافحة قضية تشكل أن
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 هذه في ويستحيل.  البلدان هذه في التنمية استراتيجيات كل
 في امومستد حقيقي تقدم حصول إمكانية تصور البلدان
 من أو مجزأة، قطاعية مقاربة خالل من المعيشة مستوى
 بمختلف الغذائي األمن قضية وتحتل األهداف تجزئة خالل
 وكذلك . المجموعة هذه بلدان معظم في خاصة أهمية أبعادها

 البلدان هذه في المتكررة للكوارث أهمية تولى أن من بد ال
 -  الصومال في والمجاعة (الجفاف وموجات المجاعة ومنها
 الموضوع في أما.  )ذلك على البارزة األمثلة حدأ - ٢٠١١
 تقاطع نقطة بصفتها بالزراعة لالهتمام هي فاألولوية البيئي،
 البيئي للشأن الصالحة والمقاربة واجتماعية، واقتصادية بيئية

.  المستدامة المعيشة سبل إطار مقاربة هي المحلي والتنموي
 الدولية المساعدات قضية تعتبر المجموعة، هذه حالة ففي

 لألولويات والمخصصة شروط أي من المحررة للتنمية
 التبادل شروط وكذلك . األهمية بالغة قضيةً الحقيقية الوطنية

 وتساهم البلدان هذه بحق مجحفة شروط هي التي االقتصادي
 تأثرا األكثر هي البلدان وهذه.  فيها التنمية إعاقة في

 تقلّب عن الناجمة األزمات وخصوصاً العالمية، باألزمات
.  المتقدمة الصناعية البلدان في الحمائية والسياسات األسعار
 أمام نفسها نمواً األقل البلدان هذه تجد الواقع، هذا وإزاء

 فعالة، داخلية كلي اقتصاد سياسات صياغة ضرورة
 المؤسسية القدرات إلى تفتقر بينما العولمة، ضغوط ومواجهة

 نظر وجهة من السليمة الخيارات اتخاذ على درةالق والى
 جلأ من الالزمة االستقاللية هامش إلى تفتقر كما وطنية،
  .  سياسات من تعتمده ما تطبيق

  
 والنزاعات والحروب االحتالل من تعاني التي البلدان  

 ):واليمن ولبنان، وفلسطين والعراق، والصومال، السودان،(
.  البلدان كل وال النزاع تحاال كل التقرير هذا يغطي ال

 حاالت يشملو واسع النزاعات تعبير أن كان المنطلق ولكن
 يعرقل قد واحد تعريف ضمن إدراجها وومختلفة، متنوعة
 التقرير يعرض األساس، هذا وعلى.  العلمي التحليل

 ثم ،النزاعات أنواع مختلف بين المشتركة العامة االنعكاسات
  .إليها المشار للبلدان ةحال دراسات عرض إلى ينتقل

  
 دون هي واألولوية مزمن، استيطاني احتالل: فلسطين  
 واالعتراف المستقلة الدولة وبناء االحتالل من التحرر منازع
الغربية وقطاع  الضفة بين الداخلي لالنقسام حل وإيجاد بها،
 الداخلية القدرات وبناء والبطالة، الفقر مشاكل ومعالجة غزة،
 اإلنمائية األهداف سائر وأما.  التنموية العملية إدارة جلأ من

 مع األخرى، البلدان في عليه هي لما مشابهة فهي لأللفية،
 األهداف هذه كل على االحتالل تأثير خصوصية إضافة
  . ومجتمعة منفردة

  
 ولكنه الدولي، القانون بمفهوم محتالً بلداً يعد لم: العراق  
 النظام إسقاط لتداعيات المباشر التأثير مرحلة في زال ما

 واألولوية.  ٢٠٠٣ عام في األجنبي واالحتالل الحرب بقوة

 الوطنية الموارد على الوطنية السيطرة استعادة ضرورة هي
 بناء وإعادة األمني؛ االستقرار توطد ثم النفط؛ وخصوصاً

  . التحتية البنى
  

   الصومال ففي . المتعثرة للدولة نموذج :الصومال  
 ألن ،إنمائية أهداف وعن تنمية عن فعليا ديثالح يصح ال
 وهي التنمية، دون ما أو التنمية قبل ما مرحلة في البلد هذا

 وتوفير للناس، األمن من األدنى الحد توفير مرحلة
 الصومال يعتبر لذلك.  العاجلة واإلنسانية الغذائية المساعدات

 ودولية إقليمية طوارئ خطة إلى تحتاج ،استثنائية حالة
  .المألوف عن خارجة استثنائية

  
 لنزاعات متراكمة آثار من مزيج فيها حالة :اليمن  

 حيث قبلية، اجتماعية بنية في متكررة داخلية وحروب
 وانتشار األرض، كامل على األمني النظام سيطرة ضعف

 ةهي في التقدم المتزامن والمتالزم في ثالث واألولوية.  لفقرا
لداخلي وبناء الدولة ومؤسساتها مسارات هي استعادة السلم ا

األمر الواقع القائمة على  واستعادة دورها من سلطات
مكافحة الفقر البشري بكل أبعاده المعبر عنه في  واألرض؛

 حزمة واحدة مترابطة في مجمل أهداف األلفية التي هي فعلياً
معالجة المسائل الثقافية والسلوكية وعلى رأسها  واليمن؛

  .  الموقف من المرأةاستهالك القات و
  

 التنوع وشديد المساحة، حيث من شاسع بلد: السودان  
 على ذلك وينعكس.  والقبلي اإلثني التركيب حيث من

 السودان، داخل تنشأ التي والحروب النزاع حاالت خصائص
 بلدان بين أو دول بين يرجت حروب بأنها توحي حيث
 المتعددة، ليةالداخ النزاعات معالجة هي واألولوية.  مختلفة
 من التنموي التخطيط على قادرة فاعلة مؤسسات بناء وإعادة
 لتحقيق وطنية إستراتيجية صياغة وبالتالي وطني، منظور
 إلى التنمية عملية ودفع كلها، لأللفية اإلنمائية األهداف
 الموارد، توفر بحكم موضوعياً ممكن شيء وهذا.  األمام
  .  المؤسسية القدرات وفي السياسات في هو القصور ولكن

  
 ومن كبيرين إسرائيليين احتاللين من عانى: لبنان  

 بعدم يتسم وضعه يزال وال ومتكررة، مزمنة داخلية حروب
 الوضع هذا تداعيات من.  والمؤسسي السياسي االستقرار

 اآلخرين، الفاعلين تجاه الدولة ضعف التنمية، يعيق الذي
 الدولة قدرة عدم ووالمؤسسي، السياسي االستقرار وعدم

 إطالق على اآلخرين والسياسيين االجتماعيين والفاعلين
.  االقتصادي بعده في سيما وال استراتيجي، تنموي مشروع
 الناحية من األهداف ينجز أن للبنان يمكن المعنى، وبهذا
 األلفية، ألهداف العالمي اإلطار في محددة هي كما الكمية
 والحروب النزاعات أن يبقى االستراتيجي بالمعنى ولكن

 إضعاف والى المؤسسية الهياكل إضعاف إلى أدت المزمنة
  .ووجهتها مضمونها في نفسها السياسات
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  األلفية أهداف تحقيق في التقدم قياس
  

 قياس في الفنية والصعوبات الجوانب التقرير يتناول  
 تحديد كيفية يوضح وهو.  األهداف تحقيق في التقدم

 السابقة االتجاهات إسقاطات على اءبن الكمية االنجازات
 البيانات توفر مسألة في للثغرات يعرض ثم ،عالمياً

 الطرق إلى وصوالً المختلفة، المصادر بحسب واختالفها
 نجازإ يقيس الذي البسيط والقياس.  التقدم قياس في المختلفة

 األهداف إلى قياساً المطلق التقدم حجم خالل من البلدان كل
 بحق إجحاف وفيه ،دقيقاً وال كافياً ليس ياًعالم المحددة
 التقرير ويتضمن.  األقل نمواً البلدان تبذلها التي الجهود

 في النسبي التقدم قياس منها التقدم، قياس لتحسين مقترحات
 األساس، سنة في التنمية مستوى إلى يستند الذي نجازاإل
 تعديل ووخصائصها، البلدان ظروف حسب األهداف تكييفو
 نجازاإل سرعة أو المساواة، عدم رصد يمكن بحيث قياسال

   . معينة فترات خالل السنوي
  

  لأللفية اإلنمائية األهداف تحقيق عوائق
  العربية المنطقة في
  

في التقارير السابقة،  التي وردت يتناول التقرير العوائق  
.  ٢٠٠٥ التقرير العربي عن أهداف األلفية لعام ال سيماو

 ال بل لكنها ال تزال قائمة، تشهد تغييراً فعلياً،فهي عوائق لم 
التقرير الحالي هذه  ويتناول.  ك التاريخلتفاقمت منذ ذ

 المعوقات من منظور التهميش واالستبعاد السياسي
  :ومن أبرزها.  قتصادي واالجتماعياالو
  
 وذي النظامي غير االقتصادي النشاط وتوسع البطالة •

  المنخفضة؛ اإلنتاجية

  التفاوت؛و الفقر •

  والشباب؛ النساء ضد التمييز •

 احترام وعدم وآلياتها، الديمقراطية مؤسسات ضعف •
  اإلنسان؛ حقوق

  التنموية؛ والشراكات اإلقليمي التكامل ضعف •

   الطبيعية؛ للموارد المستدامة غير اإلدارة •

  والنزاعات؛ والحروب االحتالل •

 في العلمي البحث ومسألة ونوعيتها البيانات توفر مشكلة •
  . التنمية خدمة

  
األولوية  وال يعبر الترتيب الوارد عن أي ترتيب حسب  

 باعتبارها عوامل  يصف التقرير هذه العوائقوأو األفضلية، 
وآليات تهميش واستبعاد يجب كبحها لصالح ديناميات دامجة 

  .  وتضمينية

  تحقيق أهداف األلفية في سياق تنموي تضميني
  

  في إعادة قراءة مفهوميتضمن التقرير مساهمة مكثفة  
التنمية تشدد على الطابع التكاملي والشامل لهذا المفهوم، 

 النهج السابق من حيث إغفال وتشير إلى بعض الثغرات في
 ويتضمن.  بعض مكوناته أو عدم إعطائها األهمية الالزمة

على األهمية المتكافئة لمكونات  التقرير اقتراحاً بالتركيز
 االجتماعية واالقتصادية والبيئية مفهوم التنمية الخمسة

المكونين السياسي  ودعوة إلى مراجعة والسياسية والثقافية،
 لم يأخذا حقهما في المقاربة السابقة، وهما اللذينوالثقافي 
كانتا حاضرتين بقوة في الحراك العربي الراهن،  مسألتان

وتتطلبان تخصيص جهد خاص لبلورة رؤية تنموية عربية 
حد أ اعتبار التنمية التقرير دعوة إلى ا يتضمن كم. أصيلة

واعتبار  ،وإستراتيجية للعمل محركات التطور المجتمعي
طراف في نتيجة أو محصلة لمساهمات جميع األالتنمية أيضاً 

  . التطور المجتمعي
  

  التنمية االجتماعية: عات تضمينيةنحو مجتم
  طريق ومقصد

  
صفتها مكونا رئيسيا يتناول التقرير التنمية االجتماعية ب  

و مفهوم الحماية أيتجاوز المقاربات القطاعية  للتنمية،
على الطابع التضميني إلستراتيجيات  ويركز.  االجتماعية

التنمية االجتماعية من منظور دينامي، أي من منظور اعتماد 
سياسات تطلق آليات تضمينية ودامجة لمختلف فئات المجتمع 

.   من ديناميات وآليات االستبعادفي العملية التنموية بدالً
المخاطر الرئيسية التي يمكن أن تشوه كيفية  ويتناول أيضاً

في النظر إلى عالقة  إما بالمبالغة مقاربة التنمية االجتماعية،
و المبالغة أاالقتصادي والتنمية االجتماعية، النمو  الترابط بين

  . يقيةالتركيز على التجزئة القطاعية أو التقنية التطب في
  

لستة عناصر أساسية يمكن أن تتكون منها  اقتراح وفي  
  :جية للتنمية االجتماعية وهييستراتاأي 

  
المضمون االجتماعي لالقتصاد، والتشديد على دور   )أ(

لسياسات االقتصادية التشغيل في تحقيق التآزر بين ا
  ؛واالجتماعية

ساسية الخدمات العامة، واعتبار توفر الخدمات العامة األ )ب(
  ؛على هذا األساس  وتناولهاحقوقاً

 ،مع اشارات إلى التعليم والصحة السياسات القطاعية، )ج(
ن مع بحكم األهمية المتزايدة لإلسكا  اإلسكانولكن أيضاً

  ؛المتسارع التوسع العمراني

طاعية، واإلشارة إلى كل أنواع السياسات عبر الق  )د(
ن، الشباب، المرأة، السكا(يات الوطنية جستراتياال



  -س -

  

تبارها سياسات يتحقق ، وأهميتها باع...)التعليم، الصحة
كثر من جهة حكومية وغير أكبر بين أفيها تعاون 

دراسة حالة عن استراتيجيات  حكومية، ويتضمن التقرير
  ؛رأة وترابطها بالقطاعات األخرىتمكين الم

السياسات االجتماعية المتكاملة، والتشديد على ضرورة   )ه(
، أو بالحد  تنسيقياً بالحد األدنى بصفتها إطاراًتوفرها

  ؛تيجية متكاملة بمكونات متعددةستراااألقصى ك

والتشديد هنا على مبدأ  أسلوب العمل والشراكات،  )و(
الشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص وهو أمر 

  في البلدان العربية في المرحلة الراهنة،ذو أهمية بالغة
اد آليات حوار افة الحوار وإيجوالتركيز على ثق
  .ومشاركة حقيقية

  
   للتنمية رئيسياًنحو اقتصاد تضميني، مكوناً

  
يتناول التقرير مسألة النموذج االقتصادي البديل للنموذج   

فإذ وصف النموذج .   في البلدان العربيةالذي كان سائداً
الذي كان سائداً بالنموذج االستبعادي ولم يولد فرص عمل، 

في ما يسميه  متنوع، يبقى البديلالنموذج األحادي وغير وبال
 هذا التقرير اقتراحاً ويقدم.  التقرير االقتصاد التضميني

إلطار مفهومي للنموذج االقتصادي التنموي بمعنى كيف 
 من إستراتيجية  أساسياًيمكن ان يكون االقتصاد مكوناً

اد فرص يجإسيما  التنمية، بحيث يؤدي إلى تعزيز التنمية وال
ثم ينتقل التقرير .  عمل والقضاء على الفقر وتقليص التفاوت

التضميني الذي يحقق  إلى اقتراح العناصر المكونة لالقتصاد
  : خالل استجابته لثالثة مبادئ هيالنمو من

  
 العمل، لفرص مولداً للفقراء، صديقاً اقتصاداً يكون نأ •

األشد  تللفئا االجتماعية للمساعدات فعال بنظام مقترناً
  ؛للفقر التعرض مخاطر من وللحماية ،فقراً

 توسيع على قادراً أي القاعدة، واسع اقتصاداً يكون أن •
 يتسع باستمرار، منه والمستفيدين فيه المشاركين قاعدة

 الجغرافية، والمناطق القطاعات، جميع لمشاركة
  ؛األحجام مختلف من االقتصادية والمؤسسات

 من واالستقطاب فاوتالت يقلص اقتصاداً يكون أن •
 الدخل، في والتفاوت المساواة عدم منها األنواع، مختلف

 وغير والمدن األرياف (المناطق بين التنموية والفوارق
 والنساء الرجال بين( االجتماعية والفوارق ،)ذلك

 أساس على التمييز وممارسات ،)الفئات من وغيرها
 نالدي أو العمر أو العرقي، أو اإلثني االنتماء
  . الخ...والطائفة

  

 المقترحات بعض التقرير يقدم المقاربة، هذه على وبناء  
 االقتصادية السياسات تسلكها أن يمكن التي للوجهة المكثفة
 العامة، المالية السياسة توجيه إعادة مسألة ويتناول  .المختلفة
 العمل فرص وتوليد اإلنتاجية رفع ومسألة النقدية، والسياسة
 اقتصادي نموذج ألي وأساسية مترابطة دافأه باعتبارها

 مسألة لبحث مساحة التقرير ويخصص . المنطقة في بديل
 يأ االقتصادية، الخيارات مقاربة في للسياسة االعتبار إعادة
 بالخيارات المتعلق السياسي البعد إغفال لعدم التنبه

 السياسية العوامل ثرأ إغفال عدم أو نفسها، االقتصادية
 االقتصادي األداء على اإليجابي أو السلبي والمؤسسية
 البلدان في الراهن الحراك أن إلى التقرير ويشير . ونتائجه
 يكن لم وهذا بالسياسة، يبدأ التنمية طريق أن أكد العربية
   والمؤسسات، السياسة أن حيث المعنيين، بال عن غائباً
 أدت العربية البلدان في بالحكم التنمية أدبيات في يعرف وما
 السابق السائد االقتصادي النموذج تشكل في رئيسياً دوراً
 والمؤسسية السياسية التغييرات يتؤد أن ويتوقع.  نتاجه وفي

 االقتصادية والنماذج الخيارات في تغييرات إلى الجارية
  .وأهدافها

  
  التنمية جلأ من اإلقليمي التكامل

  
 ،أيضاً لشام منظور من اإلقليمي التكامل التقرير يتناول  
 والسياسي واالجتماعي االقتصادي البعد يشمل بحيث

 من الثامن الهدف منظور من يتناوله كما . والمؤسسي
 إلى ويدعو للتكامل تحليلي كإطار لأللفية اإلنمائية األهداف
 أهداف تحقيق جلأ من اإلقليمية للشراكة عربي هدف صياغة
  :رئيسيين بعدين على تركز األلفية

  
 تحقيق على مساعدة إقليمية بيئة ئةيته هو لواأل البعد  
  العربية؛ البلدان في األلفية وأهداف التنمية

  
 لتمويل وزمنية كمية التزامات تحديد هو الثاني والبعد  
 سياسية، شروط دون العربية البلدان في المنطقة من التنمية
 إقليمية أولويات وتحديد التنمية، مساعدات ذلك في بما

  .التمويل إجراءات من لالستفادة
  

 بمضمون المتعلقة واألفكار الوقائع بعض التقرير ويقدم  
 للتعامل عربية وجهة وتقترح العالمية، بالصيغة الثامن الهدف
  :المطروحة األفكار ومن الهدف، هذا مع
  

 والعمل، واالستثمار التجارة في األسواق إلى الوصول  
 والتدفقات محدودة،ال البينية التجارة مسائل التقرير تناول وقد

 األجنبي واالستثمار بينية، عربية استثمارات من المالية
 إلى التقرير وخلص.  العاملين وتحويالت والعمل المباشر،

 ،عموماً متدن المجاالت هذه في العربي التكامل مستوى أن



  -ع -

  

 في وفرة لديه من العربية، البلدان لكل مفيد تعزيزه وأن
 القوى في وفرة لديه ومن ة،والمالي االقتصادية الموارد
  .العاملة

  
 أن لواقع التقرير ويعرض العربية، اإلنمائية المساعدة  
 من هي المانحة العربية البلدان تقدمها التي المساعدات نسبة
 من المائة في ١,٥ متوسطها بلغ وقد العالم، في النسب أعلى
 أن حين في ،٢٠٠٨-١٩٧٣ للفترة اإلجمالي القومي الدخل
 المحققة والنسبة المائة في ٠,٧ هي عالمياً المستهدفة النسبة
 منظمة بلدان من المائة في ٠,٣ بلغت ٢٠١٠ عام في فعلياً

 هذه حتى ولكن.  االقتصاديفي الميدان والتنمية  التعاون
 تنموي عمل في الكافي بالقدر مستثمرة غير المساهمة
 نع إيجابية صورة إبراز في مستثمرة غير هي كما مستدام،
  .العربية المنطقة

  
 األساسية المعلومات التقرير ويعرض العربية، المديونية  
 العربية البلدان دور تفعيل ويتضمن الديون، وضع عن

 والمثقلة نمواً األقل العربية البلدان مساعدة على القادرة
 تقديم منها بوسائل الديون، عبء من التخفيف على بالديون
 مع التفاوض أثناء البلدان هذه دعم أو المباشرة، المساعدة
 المجحفة اإلقراض شروط من للتخفيف العرب غير المانحين

  .عليها تفرض التي
  

 هذا في التقرير ويقترح اإلقليمي، للتعاون أخرى أبعاد  
 السياسات ليشمل التعاونو التكامل نطاق توسيع الصدد

 إلى وما إلخ،... التحتية والبنية والتكنولوجيا، االجتماعية،
 البيئة إلى يحافظ وبما االستهالك، ال اإلنتاج منظور من ذلك

 وإدارة عةاوالزر الري مجال في التعاون (الطبيعية والموارد
  ). المثال سبيل على البديلة والطاقة المائية الموارد

  
 خالصة بمثابة هو التنمية أجل من اإلقليمي والتكامل  

 الضرورية المداخل أحد هو اإلقليمي التكامل ألن كله للتقرير
 األلفية أهداف تحقيق على المساعدة البيئة إليجاد واإللزامية

.  األقل نمواً العربية البلدان في سيما وال العربية، المنطقة في
 األهداف أجل من للشراكة اإلقليمية المبادرة فكرة ويطرح
إطالق برنامج إقليمي لدعم  محورها يكون لأللفية، اإلنمائية

 وفلسطين، في البلدان األقل نمواً داف اإلنمائيةتحقيق األه
عناصر هذه ومن .  باعتبار ذلك أولوية ومسؤولية إقليمية

  :المبادرة
  
 األولوية، وهي البلدان التي ستعطى تحديد البلدان •

إضافة إلى ) ها ستة بلدانوعدد (العربية األقل نمواً
  ؛فلسطين

دوق إلنشاء صن مجلس التعاون الخليجي مبادرة بلدان •
على أن تنضم إليها  (إقليمي لألهداف اإلنمائية لأللفية

يمول من العائدات النفطية والفوائض  )اًالجزائر أيض
المالية المتوفرة لديها، ويكون مخصصا لدعم تحقيق 

ووضع نظام عمل .  المعنية أهداف األلفية في البلدان
  ؛ بالصندوق ووسائل االستفادة منهخاص

المعنية من أجل  ك مع البلدانتشكيل فريق عمل مشتر •
تقييم  يتولىستراتيجية تعاون إقليمي مناسبة، اوضع 

األولويات اإلنمائية  المعنية، وتحديد أوضاع البلدان
 وبلورة برنامج ،حسب االحتياجات والظروف الفعلية
نجازه من أهداف عمل وخطط تنفيذية إلنجاز ما يمكن إ

  ؛٢٠١٥مع حلول عام 

جل تمويل أواآلليات المناسبة من وضع نظام المعايير  •
البرامج والمشاريع المدرجة في إطار هذه المبادرة في 

وكذلك تحديد .  كل بلد معني، وآليات المتابعة والمراقبة
في  الدعم الفني المطلوب من خالل القدرات المتوفرة
  ؛المنطقة العربية، وفي إطار التعاون بين بلدان الجنوب

الشراكة الدولية من  طار منإ مبادرة مشابهة في إطالق •
وتغيير  أجل البلدان العربية التي تمر في مرحلة انتقالية

العربية كلها متضامنة والى   بحيث تكون البلدان،سياسي
مرحلة انتقالية في مفاوضاتها  التي تمر في جانب البلدان
 التيلبلورة بدائل للسياسات السابقة  السعي الدولية وفي

  .مشاكلساهمت في توليد ال
  

وبغض النظر عن البعد الدولي، فإن هذه المبادرة هي   
نحو التكامل  إحدى الخطوات الضرورية في االتجاه الصحيح

جل التنمية، أالشراكة العربية من  والتضامن العربيين، ونحو
   .ومن منظور عربي صرف

  
 كلها تشدد التي الرسائل من مجموعة يطرح التقرير هذا  
 بحسب لأللفية اإلنمائية هدافاأل تكييف ضرورة على

 خطط في ودمجها والوطنية، اإلقليمية واألولويات الخصائص
 الفعلي التحقق إلى طريقها تسلك لكي الوطنية التنمية

 التناسق أهمية على تركز كما.  وطنية أهدافاً باعتبارها
 وبين والبيئية واالجتماعية االقتصادية السياسات بين والتآزر
 الخطط بين وكذلك والثقافي؛ والمؤسسي سيالسيا اإلصالح

 والبعيدة المتوسطة واالستراتيجيات المباشرة واإلجراءات
 إطار في أدرج إذا إال يتحقق أن يمكن ال ذلك وكل.  المدى
 بين فعلية شراكة وبناء تضمينية، آليات العتماد شاملة رؤية
 . والدولية الوطنية الحكومية، وغير الحكومية األطراف جميع
 مضى وقت أي من اليوم ضرورة أكثر هي الشراكة وهذه
 بها تمر التي والتحوالت وأزماتها، العولمة تحديات بسبب
  .العربية البلدان
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  مقدمة  -أوالً

   في العالم العربيلأللفية اإلنمائية افهداألالحراك المجتمعي الراهن و
  
  

  مسار الحراك ومآله  ١- ١
  

  بطابعه ) ٢٠١١(ز الحراك الراهن في العالم العربي يتمي
 الغالبة للثورات جندةن األأ أي . السياسي الواضح والغالب
 أجندة من بلد عربي هي أكثروالتحركات الجارية في 
ني ذلك انه ال توجد وال يع.  ىاألولسياسية داخلية بالدرجة 

ية واجتماعية اقتصاد أجندات أو  سياسية خارجيةأجندات
 الشوارع إلى فقد اعتبرت الشعوب التي نزلت.  وثقافية

 كل تغيير إلىان التغيير السياسي هو المدخل  والميادين
  .آخر، وهو ما جعله نقطة االلتقاء واالختراق التغييري معاً

  
ة حدود ميادين االعتصام ولكن بمقدار ما تتجاوز الحرك  

اللحظة  وشوارع التظاهر وجبهات القتال، وبمقدار ما تتجاوز
 نفسها لتتابع مسارها إلى مآالتها المحتملة، تعود )١(الثورية

  . األجندات األخرى إلى الواجهة لتأخذ مكانها الطبيعي
  

المسار الذي ينطلق من الثورة ما المسار المحتمل فهو أ  
 ، إلى التنمية، وصوالً)ر والحراك الراهنوالمقصود التغيي(

من خالل التوسع وهذا يكون .  إلى النهضة العربية الشاملة
عمال التغيير من األجندة السياسية أالمستمر في جدول 

الداخلية إلى األجندة السياسية اإلقليمية والدولية، وإلى األجندة 
ل هذه وباكتما.  االقتصادية واالجتماعية واألجندة الثقافية

التنموي أو (العناصر، تكتمل مالمح المشروع المجتمعي 
ولعل المشهد الحالي في البلدان العربية التي .  )النهضوي

، يدعم مثل )تونس، مصر، ليبيا(حصل فيها تغيير سياسي 
هذا التحليل، حيث بدأت كل هذه القضايا تشق طريقها إلى 

، وبرامج النقاش ضمن البرامج االنتخابية للقوى السياسية
  .عمل الحكومات االنتقالية التي تشكلت، أو هي قيد التشكل

  
  

االقتصادي  هل كان الشأن االجتماعي ٢- ١

  ؟غائباً
  

مهما بدا أن أجندة الحراك الحالية كانت سياسية داخلية   
 فقط، كان الشأن االجتماعي واالجتماعي االقتصادي حاضراً

 وهذا يعني . أيضاً في خلفية مشهد الحراك وفي واجهته
وجود عالقة ما، مباشرة أو غير مباشرة بين الحالة 

االعتراضية والتغيير الناتج منها، وبين متطلبات عملية 
  .  التنمية وأهدافها، بما في ذلك األهداف اإلنمائية لأللفية

  
ن مفاهيم التنمية أو األهداف اإلنمائية لأللفية أوالقول ب  

مت فيه بشكل مباشر هو لهمت هذا الحراك أو ساهأهي التي 
مبالغة غير مسنودة، والبحث عن مثل هذه العالقة ال يؤدي 

في المقابل تمثل قضية التنمية نفسها، والقضايا .  إلى نتيجة
 والمشكالت التي تصدت لها األهداف اإلنمائية لأللفية، جانباً

 من القضايا والمشكالت والشعارات التي رفعتها هاماً
  .  جات في مختلف البلدان العربيةالثورات أو االحتجا

  
في كل " الحرية والعدالة والكرامة"وقد ترددت كلمات   

التظاهرات واالحتجاجات، وإذا كانت الحرية والكرامة 
وهو ليس ( وحقوق اإلنسان الحيز السياسيتنتميان إلى 

) االجتماعية(، فمطلب العدالة )مجال هذا القسم من التقرير
إلنمائية لأللفية وفي جوهرها يقع في صلب األهداف ا

مكافحة الفقر والتفاوت االجتماعي، المساواة بين النساء (
ضف إلى ذلك أن قضايا البطالة أ).  والرجال، الخ

، والفقر، والتفاوت االجتماعي ) بطالة الشبابخصوصاً(
 الحركة في تونس وفي أطلقتوالمناطقي كانت الشرارة التي 
العاطلين عن العمل، والفئات بلدان أخرى، كما أن الشباب 

الفقيرة والمهمشة في األرياف وفي المدن، والنقابيين 
والمهنيين من مختلف الفئات، والنساء، كانوا من أكثر 

وهذا ما يؤكد الترابط بين .  المساهمين في االحتجاجات
مشكالت التنمية وبين الربيع العربي الذي يعتبر بهذا المعنى 

ة التنمية، وهو ربيع بدأ بالتغيير رد فعل على إخفاق عملي
السياسي حيث شعر المواطن أن الفقر هو قيد على حريته 
أيضاً، وان القضاء على الفقر وتحقيق العدالة يبدآن بالتغيير 

  . السياسي
  

وال يتعلق األمر بالترابط العام كما جاء في الفقرة   
ففي تتبع الخطوات والقرارات التي اتخذها .  السابقة فقط

لحكام أو الحكومات منذ بداية الثورة في تونس في أواخر ا
 وقد استند هذا االستنتاج  .، ما يؤكد هذا الترابط٢٠١٠عام 

   وهو )٢( التقريرإعدادإلى بحث مكتبي قام به فريق 
  .ما سيجري بيانه فيما يلي

  
القضايا التي تناولتها خطب وقرارات  أبرز وقد جاءت  

  :عنية على النحو التاليالمسؤولين خالل الفترة الم
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  المسار من الثورة إلى النهضة وعناصر المشروع المجتمعي المكتمل  -١الشكل 

    
  عناصر أجندة المشروع المجتمعي المكتمل  المسار من الثورة إلى النهضة

  
  في الشأن السياسي  ١-٢-١
  

الجزائر، (إنهاء حالة الطوارئ أو التعهد بذلك   
  .)، مصرالسوريةالجمهورية العربية 

  
  نتخابات الرئاسية مرة أخرى التعهد بعدم الترشح لال  
  .)مصر، تونس، اليمن، السودان: ال تمديد وال توريث(

  
الجمهورية العربية المغرب، (تعديالت دستورية   

، وتعديالت تشريعية تطال )، تونس، مصرالسورية
بشكل خاص زيادة صالحيات البرلمانات والحكومات 

 قوانين جديدة وإصدار، )، عمان، مصراألردن(
، األردن (واإلعالم، والصحافة واألحزاب، لالنتخابات

  .)الجمهورية العربية السورية
  

 أو وإنشاء، )كل البلدان تقريباً(التعهد بمكافحة الفساد   
تفعيل هيئات لمكافحة الفساد ومالحقة الفاسدين 

  .)األردن(
  

ترام الحريات  سراح بعض السجناء ووعد باحإطالق  
  .وحقوق اإلنسان

  
هذه المسائل السياسية والمؤسسية ال تدخل مباشرة في   

 إطار األهداف اإلنمائية لأللفية المختصر، ولكنها تشكل جزءاً
  . األلفيةإعالنال يتجزأ من 

  
  

  في الشأن االجتماعي واالقتصادي  ٢-٢-١
  

التعهد بإيجاد فرص عمل خصوصاً للشباب من أكثر ما   
اإلعالن عن :  وتضمن ذلك . في معظم البلدانتكرر

، وتطوير )عمان، اليمن(فرص عمل والتوظيف الفوري 
 تعويض بطالة وإعطاءبرامج التدريب والتأهيل المهني، 

) السعوديةالمملكة العربية عمان، (للعاطلين عن العمل 
وتحويل العمال المؤقتين في القطاع العام إلى عمال 

  .)السعوديةبية المملكة العر(دائمين 
  

، األردنالسعودية، المملكة العربية  (األجورزيادات   
، وزيادة )زائر، عمان، الجالجمهورية العربية السورية

  .التعويضات والمنح
  

مان، الجزائر، ع(زيادة التقديمات في مجال السكن   
 لإلسكان، وتخصيص برامج )السعوديةالمملكة العربية 

  .قراضواإل
  

ية ومنح مالية للمواطنين ئغذاتخصيص حصص   
  .)الكويت، البحرين(

  
اتخاذ خطوات لتعزيز المساواة بين المرأة والرجل   
  .)السعودية، عمانالمملكة العربية (

  
التشجيع على الحوار بين فئات المجتمع في القضايا   

  .والالمركزية) ، الجزائراألردن(التنموية 
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  استباقاًإماتأتي ويبدو من الواضح أن كل هذه الخطوات   
.  لتحركات احتجاجية أو رداً على مطالبات عامة أو محددة

وهي خطوات متشابهة قد تختلف من حيث حجمها ونطاقها 
وهي .  مكانات واختالف المشاكل بين بلد وآخرباختالف اإل

تلتقي مع جوهر األهداف اإلنمائية لأللفية، وال سيما الهدف 
وهو (وتوفير فرص العمل األول المتعلق بمكافحة الفقر 

التدخالت والموضوع الذي ركزت عليه معظم اإلجراءات 
، وهناك أيضاً ما يتصل بالتعليم والصحة من ضمن )المتخذة

الخطط التنموية، أي األهداف الثاني والرابع والخامس، 
الهدف (وقضية المساواة بين المرأة والرجل وتمكين المرأة 

  ).الثالث
  

 القرارات المباشرة د، وإن لم تبحديداًأما قضية المرأة ت  
حدى القضايا األكثر أهمية في الحوار إبشأنها كثيرة، فتبقى 

 نقاط االتفاق أو إحدى تشكل ألنها السياسي الجاري حالياً
الخالف الرئيسية بين القوى السياسية وتتخذ بشأنها قرارات 

المناصفة بين النساء والرجال في كل (محددة أحياناً 
ويات االنتخابات في تونس، والقرارات األخيرة للملك مست

عبد اهللا خادم الحرمين الشريفين في المملكة العربية السعودية 
بصدد مشاركة المرأة في االنتخابات البلدية المقبلة عام 

كما أن هذه القضية هي موضوع سجال بين ).  ٢٠١٥
 الشخصية، باألحوال خصوصاً فيما يتعلق األطراف
ع عموما، حيث أن عدداً من القضايا والمكتسبات هي والتشري

موضع مراجعة حاليا، ما يؤكد أن الهدف الثالث من األهداف 
اإلنمائية لأللفية يجب أن يكون على رأس قائمة األولويات 

وحصول المناضلة اليمنية توكل كرمان .  في هذه المرحلة
على جائزة نوبل للسالم هو أيضاً اعتراف عالمي بدور 

لمرأة اليمنية والعربية في الربيع العربي، ويؤكد حضور ا

قضية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ومشاركتها في 
الحياة العامة وفي التغيير، وفي صلب عملية التحول 

  .الجارية
  

وفيما يتعلق بالهدفين السابع والثامن، فال يبدو أن لهما   
 مسألة استعادة مع ذلك تحّل.  حضوراً مباشراً في الحراك

دارة الموارد الطبيعية على جدول اعمال إالسيطرة على 
تونس ومصر، وكذلك مسألة العالقة مع الجهات الدولية في 

وعلى سبيل .  الخيارات االقتصادية واالجتماعية والمساعدات
المثال، تجري في مصر عملية مراجعة لعدد من العقود 

لك مع بعض رجال ، وكذ)عقود الغاز(المبرمة مع اسرائيل 
االعمال من غير المصريين، والهدف هو إعادة النظر في 
شروط العقود واألسعار المتفق عليها، والعمل على تعديلها 

كما أن كل من مصر .  بطالها في حال لزم األمرإوربما 
تراجع شروط ) وليبيا حال استتباب األوضاع فيها(وتونس 

فمصر رفضت .  لمانحةالعالقة بالمنظمات الدولية والبلدان ا
توقيع اتفاقية مع صندوق النقد الدولي معتبرة انها تتضمن 

 غير مناسبة، وتسعى كل من مصر وتونس إلى تقييم شروطاً
 للمطالبة بإعادة النظر فيها وربما جداول ديونهما تحضيراً

لغاء بعضها أو إعادة جدولتها، كما تناقشان موقعهما من إ
ت إلى نتائج سلبية ساهمت في السياسات التي سبق أن أد

 وهذا  .تفاقم المشاكل التي أججت االحتجاجات واالنتفاضات
يقع في صلب الهدف الثامن، ويتصل بالهدف السابع من 
األهداف اإلنمائية لأللفية، اذ انها تتعلق بإقامة نظام اقتصادي 

وهذا الجانب في .  وتجاري عالمي أكثر شفافية وعدالة
ض أن يولى أهمية اكبر مما هو عليه الهدف الثامن يفتر

  .األمر في التفسير التقليدي لهذا الهدف
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  ٢٠١١ االقتصادية واالجتماعية المتخذة في عام اإلجراءاتبعض   -٢الشكل 

 طبيعة
  اإلجراء

 على المقدرة التكاليف
بالنسبة  (العامة المالية
 الناتج إجمالي من المئوية

  اإلجراء وصف  إعالنه تاريخ  )المحلي
  الخليجي التعاون مجلس بلدان

 فبراير/شباط ١٣  ١,٥  مؤقت
٢٠١١  

  البحرين  .أسرة لكل دوالراً ٢٦٦٠ بقيمة نقدية تحويالت تقديم •

 يمكن ال (٢,٥ من أكثر  مؤقت
 على الدعم حجم تحديد
  )الراهن الوقت في الغذاء

 كانون ١٧
  ٢٠١١ يناير/الثاني

 قادمة شهراً ١٤ لمدة للمواطنين جاناًم األساسية األطعمة تقديم •
  . النقدية التحويالت جانب إلى

  الكويت

 فبراير/شباط ٢٧  ١,٢٥  دائم
٢٠١١  

 بطالة إعانات ستحداثاو عماني، ألف لخمسين وظائف توفير •
  .شهرياً دوالراً ٢٩٠ قدرها

مانع  

 مارس/آذار ١٨    مؤقت
٢٠١١  

 في توسعوال مستشفيات وبناء سكنية، وحدة ألف ٥٠٠ إنشاء •
  .منها القائم

 مارس/آذار ١٨  ١٥  مؤقت
٢٠١١  

  .الحكومة لموظفي شهرين مرتب تعادل عالوة دفع •

 مارس/آذار ١٨    دائم
٢٠١١  

  . في المائة١٩ بمقدار العام القطاع ألجور األدنى الحد زيادة •

 فبراير/شباط ٢٣    مؤقت
٢٠١١  

 لتيسير المتخصصة راضاإلق مؤسسات في أموال رؤوس ضخ •
 بأسعار مساكن وتقديم العقارية، القروض وزيادة الديون شطب

  .البطالة وإعانات االجتماعية التأمينات مظلة ومد اقتصادية
 تشرين  ١,٧  دائم

 نوفمبر/الثاني
٢٠١٠  

 الراتب من  في المائة١٥ البالغ التضخم بدل صرف مواصلة •
 تطبيقه بدأ لذيا وهو مسمى، غير أجل إلى الدولة لموظفي
  .الماضية سنوات الثالث مدار على بالتدريج

 المملكة
 العربية
  السعودية

 فبراير/شباط ١  ٠,٥  مؤقت
٢٠١١  

 شمال على يركز التحتية البنية مشروعات لتنشيط برنامج •
  .اإلمارات العربية المتحدة

 فبراير/شباط ١    دائم
٢٠١١  

  .عسكريينال تقاعد معاشات في  في المائة٧٠ بنسبة زيادة •

 فبراير/شباط ١    
٢٠١١  

  .والخبز األرز أسعار على حكومي دعم تقديم •

 اإلمارات
 العربية
  المتحدة

  األخرى للنفط المصدرة البلدان
 كانون ١٣  ٠,٣  مؤقت

  ٢٠١١ يناير/الثاني
 وزيت السكر على الضرائب عبء لتخفيف مؤقت إعفاء •

  .الطعام
  الجزائر

 كانون ٢٣  ١,٤  
  ٢٠١١ يناير/الثاني

  .مالعا القطاع اجور زيادة •

 كانون ٢٣  ٠,٢  
  ٢٠١١ يناير/الثاني

 ألف ٥٠٠ ليشمل االجتماعية الرعاية صندوق تغطية توسيع •
  .إضافية أسرة

 فبراير/شباط ١٢  ٠,٢  مؤقت
٢٠١١  

  .الجدد المدارس لخريجي مؤقتة شهرية منحة صرف •

 فبراير/شباط ١٢  ٠,٢  
٢٠١١  

  .الدراسية الرسوم سداد من الطالب إعفاء •

 فبراير/شباط ١٢  ١,٠  دائم
٢٠١١  

  .المدنية الخدمة لموظفي والبدالت العالوات تطبيق إعادة •

 فبراير/شباط ١٢  ٠,٢  دائم
٢٠١١  

  .التخرج حديثي من ألف ٦٠ تعيين •

 فبراير/شباط ١٣  ٠,٣  
٢٠١١  

  أخرى •

  اليمن

  .٢٠١١ أبريل/ نيساني،، صندوق النقد الدوليفاق االقتصاد اإلقليمآ: المصدر
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  نظرة إجمالية: اإلنمائية لأللفية في العالم العربياألهداف   -ثانياً
  
  

:  المحرز نحو تحقيق األهدافالتقدم  ١- ٢

  لمحة عامة ونقاط منهجية
  

قبل البدء بعرض تقييم التقدم المحرز في تحقيق األهداف   
اإلنمائية لأللفية على مستوى مجموعات البلدان المعتمدة في 

لمنهجية، وتناول بعض التقرير، ال بد من عرض بعض النقاط ا
  .القضايا المشتركة بين جميع البلدان العربية

  
تشهد البلدان العربية، عموماً، فوارق كبيرة في مستويات   

عضاء في جامعة أ بلداً عربياً ٢٢صل أفمن .  النمو والتنمية
 العربية المتحدة المرتبة اإلماراتالدول العربية، تحتل 

 وتحتل ٢٠١١ية لعام األولى حسب دليل التنمية البشر
ضمن فئة البلدان ذات ( في الترتيب العالمي ٣٠المرتبة 

، وتضم هذه الفئة قطر التنمية البشرية المرتفعة جداً
، ويحّل السودان في المرتبة األخيرة بين )والبحرين أيضاً

 على الصعيد العالمي، ١٦٩البلدان العربية، وفي المرتبة 
وتضم (ية البشرية المنخفضة، وهو في فئة البلدان ذات التنم

هذه الفئة أيضاً اليمن، وموريتانيا، وجزر القمر، وجيبوتي، 
  .)٣(في حين ال تتوفر بيانات عن الصومال

  
أما في مؤشر الدخل، فالتفاوت في نصيب الفرد من   

  ) حسب تعادل القوة الشرائية(الدخل القومي اإلجمالي كبير 
 ألف ١٠٨ قدره إذ يتراوح نصيب الفرد بين حد أقصى

 دوالر في جزر ١٠٧٩، وحد أدنى قدره )٤(دوالر في قطر
وتظهر هذه األرقام مقدار التفاوت بين البلدان .  )٥(القمر

 ضعف بين الحد األقصى والحد ١٠٠حوالي (العربية 
ستنتاجات يث يكون من غير المنطقي تعميم االبح) األدنى

طات إقليمية على كل البلدان، واالقتصار على استخدام متوس
  .  لكل بلدان المجموعة

  
تتوزع البلدان العربية، حسب مستويات التنمية البشرية   

فئة : ، وهي على النحو التاليوفئات الدخل المعتمدة عالمياً
البلدان ذات التنمية البشرية والدخل المرتفع والتي تضم بلدان 

  ليبيا، وفئة البلدان ذاتحياناًأمجلس التعاون الخليجي و
التنمية البشرية المنخفضة وتضم البلدان العربية األقل نمواً 

اليمن، والسودان، : وهي)  ضمن هذه الفئةالمصنفة دولياً(
وفئة .  وجيبوتي، وموريتانيا، وجزر القمر، والصومال

البلدان ذات التنمية البشرية المتوسطة وتضم البلدان العربية 
ب بين تقرير والتصنيف متقار.  األغلبيةاألخرى، وهي 

التنمية البشرية بحسب دليل التنمية البشرية وتقارير البنك 
الدولي بحسب مستوى الدخل، باستثناء بعض االختالفات 
الجزئية التي ال تؤثر في التصنيف العام، مما يؤكد ضرورة 

  .  جراء المقارنة بينهاتوزيع البلدان على مجموعات إل
  

ت التنمية البشرية وهذا التصنيف للبلدان بحسب مستويا  
من الناحية ونصيب الفرد من الناتج المحلي هام جداً 

بين بلدان تنتمي  جراء مقارنات بسيطةإالمنهجية، فال يمكن 
جراء مقارنات إجموعات مختلفة، لذلك من المنطقي إلى م

 بين المجموعات الفرعية، ومقارنات أكثر نوعيةتحليلية 
ة حيث تتقارب مستويات  بين بلدان المجموعة الواحدتفصيالً

  .التنمية، والمشكالت واألولويات والقدرات
  

وما ينطبق على مستويات التنمية ونصيب الفرد من الدخل   
 على األهداف اإلنمائية ي ينطبق بشكل أولاإلجماليالقومي 
 واألهداف المحددة )goals(فقد تم اختيار األهداف .  لأللفية

)targets توى االنجاز الكمي التي تتضمن مس) الغايات
المطلوب تحقيقه على أساس األولويات العالمية التي تنطبق 

نجازه إعلى البلدان األقل نمواً بصفتها الحد األدنى المطلوب 
وهذا يعني أيضاً، ان هذه األهداف .  عالمياً من كل البلدان

 المحددة تحتاج إلى تكييف وطني في البلدان ذات التنمية
، كي تكون متناسبة مع أوضاعها، ةالمرتفع وة المتوسطالبشرية

 منذ سنوات، أو غير صالح وحيث أن بعضها قد يكون محققاً
  .  تعديلهستخدام في هذه البلدان ما لم يجِرلال
  

 السياق، يشار إلى أن البلدان الصناعية المتقدمة اوفي هذ  
ن األهداف اإلنمائية لأللفية هي إطار للعمل أ لم تعتبر يوماً

 صالحة لها، وال اعتبرتها اًأهداف إليها وال أنها تتضمن بالنسبة
وفي هذا الصدد، فإن ما ينطبق على .   لتقييم سياساتهامعياراً

هذه البلدان المتقدمة ينطبق أيضاً على البلدان العربية ذات 
 بالنسبة لمعظم المؤشرات، وال سيما ة المرتفع البشريةالتنمية

  . بلدان مجلس التعاون الخليجي
  

وعلى هذا األساس، ال يمكن إجراء مقارنات بسيطة بين   
 دون اعتبار الفوارق بين مجموعات ٢٢البلدان العربية الـ 

البلدان، وال يمكن مقارنة االنجازات باستخدام المؤشرات 
نفسها، ألن بعضها ال يصلح في بعض البلدان، وألن في 

رن مع بلدان  التي تقا ألقل البلدان نمواً مزدوجاًتعميمها ظلماً
أكثر تقدما، وللبلدان المتقدمة أيضاً ألن تقييم أدائها يتم 
باستخدام مؤشرات ذات داللة محدودة وال تتناسب على 
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طالق مع األهداف التي تتضمنها الخطط الوطنية األكثر اإل
  . طموحاً

  
من ناحية أخرى، هناك اختالفات ديمغرافية بين البلدان،   

وفي .  جنس بحسب الفئات العمريةعمار ونسبة الفي هرم األ
 في مرحلة التحول  كبيراًحين قطعت بعض البلدان شوطاً

، تدخل معظم البلدان العربية في )لبنان وتونس(الديمغرافي 
المرحلة االنتقالية، في حين ان التكوين الديمغرافي لبلدان 

 بسبب النسبة الكبيرة مجلس التعاون الخليجي مختلف تماماً
.  فدين، ال سيما في البلدان الصغيرة الحجمللسكان الوا

ويترك ذلك تأثيره على مؤشرات عديدة وال سيما على 
من  ل ونسب الفقر وظروف السكن وغيرهامؤشرات العم

المؤشرات االقتصادية واالجتماعية، مما يجعل مسألة حساب 
المؤشرات التنموية ورصدها أكثر تعقيداً في ضوء حساب 

وهذا سبب .  غفالهمإاً أو جزئياً، أو السكان الوافدين كلي
كبر أثناء أ بدقة إضافي ألخذ خصائص البلدان في االعتبار

 وتظهر  .التحليل، وتجنب التعميم حيث ال يصح التعميم
  .ألربعة حجم االختالف في التكوين الديمغرافيااألشكال 

  
  

  تقييم التقدم حسب األهداف  ٢- ٢
  

لمطلقة، أي المسافة وإذا نظرنا إلى مستويات االنجاز ا  
جل تحقيق أالتي ال يزال على البلدان العربية اجتيازها من 

، يمكن ، فسنجد تفاوتات كبيرة جداًاألهداف المحددة عالمياً
  . اختصارها على النحو التالي

  
  القضاء على الفقر والجوع: الهدف األول  ١-٢-٢
  

يشمل هذا الهدف ثالثة أبعاد من خالل المؤشرات   
نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر ( الفقر :التالية

نسبة مجموع العاملين إلى (؛ والتشغيل )العالمي والوطني
 نسبة (الجوع عن ؛ والتغذية بصفتها تعبيراً)مجموع السكان

 خمس عن أعمارهم تقل الذين الوزن الناقصي األطفال
  ). سنوات

  
وتتوزع مجموعات البلدان العربية حسب متوسط قيمة   

  :هذه المؤشرات على النحو التالي
  

 نسبة للفقر البشري في مجموعة البلدان أعلىوتسجل   
 في المائة في موريتانيا، وتسجل ٣٦األقل نمواً، حيث تبلغ 

 نسبة في مجموعة البلدان ذات التنمية البشرية أعلى
 في المائة، وتسجل ٣١المتوسطة، في المغرب حيث تبلغ 

 ٧,٦ في المائة، ولبنان ٦,٦تبلغ  نسبة في فلسطين حيث أدنى
  . )٦( في المائة في قطر والكويت٥وتقارب الـ  في المائة

  
 الذين تقل أعمارهم عن األطفالما ظاهرة سوء تغذية أ  

خمس سنوات، المعبر عنها بمؤشر نقص الوزن نسبة إلى 
العمر، فهي محدودة في معظم البلدان؛ حيث تتراوح نسبتها 

حيث (مائة باستثناء البلدان األقل نمواً  في ال٦ و٥بين حوالي 
وفيما يتعلق بنسبة العاملين ).   في المائة٤٢تبلغ هذه النسبة 

، ال يقارن وضع ) البطالةواستطراداً(إلى مجموع السكان 
بلدان مجلس التعاون الخليجي بالبلدان األخرى بسبب كثرة 
ة األيدي العاملة الوافدة وتشوه الهرم السكاني بسبب كثاف

 أدنىالوافدين من الذكور في سن العمل، في حين تسجل 
 في ٣٢(نسب العاملين إلى مجموع السكان في فلسطين 

 ٧٤(عالها في جزر القمر أو)  في المائة٤٠(واليمن ) المائة
وهو ما يجعل من التشغيل القضية المشتركة ).  في المائة

األولى بين كل البلدان بغض النظر عن مستوى التنمية 
  .)٧(هافي
  

ويشكل تقييم الفقر ووسائل القياس مسألة من أكثر   
.  المسائل تعقيداً في سياق قياس األهداف اإلنمائية لأللفية

 تعريف الفقر بين فقر الدخل والفقر إشكاليةفهناك من جهة 
المتعدد األبعاد وتحديد هذه األبعاد؛ وهناك طبيعة خط الفقر 

مؤشرات دليل الفقر أو تحديد العتبات ل) مطلق أو نسبي(
المتعدد األبعاد؛ ثم هناك الجوانب الفنية في القياس ومدى 

أما زال استهالك (صالحية األساس الذي يقوم عليه، 
 لقياس الفقر في القرن السعرات الحرارية أساساً صالحاً

الحادي والعشرين مع ما نعرفه عن التنوع الشديد في 
ست ذات طبيعة فنية وهذه المسائل لي).  العادات الغذائية؟

فاعتماد .  بحتة، بل تتعلق في جوهرها بالخيارات والسياسات
خطوط الفقر المحسوبة باستهالك السعرات الحرارية، 

 تقييم مستوى الفقر باستخدام خط الفقر األدنى وخصوصاً
قل من حجم أيعطي عموماً نسب فقر ) خط الفقر الغذائي(

اء ووجهة نظر حسب وجهة نظر الخبر(الفقر في الواقع 
وهذا النهج يعتبر مناسبا في حالة ).  السكان والحس السليم

تدخالت مكافحة الفقر التي تقوم على مبدأ االستهداف الضيق 
، لكنه غير مناسب في حالة السياسات ألشد الفئات فقراً

االجتماعية، والخطط اإلنمائية، بما في ذلك سياسات وخطط 
 التدخالت ومن ضمنها مكافحة الفقر بحزمة متكاملة من

  .استخدام السياسات العامة والتغطية الشاملة أو الواسعة
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  توزيع السكان حسب الفئات العمرية
  

  ٢٠٠٩  الهرم السكاني لقطر -٤الشكل     ٢٠٠٩  الهرم السكاني لمصر -٣الشكل 

  

  

  
      

  ٢٠٠٩   الهرم السكاني للبنان-٦الشكل     ٢٠٠٩  الهرم السكاني لليمن -٥الشكل 

  

  

  
  

  .اإلحصاءاإلسكوا، شعبة : المصدر

  

  مؤشرات الهدف األول
  

    نسبة السكان العاطلين عن العمل-٧الشكل 
   سنة١٥العمر (إلى مجموع السكان 
  ٢٠٠٩) وما فوق

  ٢٠٠٧  دليل الفقر البشري -٨الشكل   

  

  

    

  .)٢٠٠٧ ودليل الفقر البشري لعام ٢٠٠٩ العمالة لعام إحصاءات.  (لعالم مؤشرات التنمية في ا:المصدر
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  دلة مختلفةألمحة عن مستوى التباين في تقييم الفقر باستخدام 
  

    مقارنة نسب السكان الفقراء حسب خط فقر الدخل الوطني، ودليل الفقر البشري،-٩الشكل 
  )٢٠٠٢ بالنسبة المئوية من السكان عام(ودليل مستوى المعيشة 

  

  
  

  . بابفام– UNDP دراسة ، تقارير وطنية٢٠٠٤تقرير التنمية البشرية لعام : المصدر

 الجزائر، المغرب، (العربية الصحة مسوحات نتائج ضوء في مقارنة دراسة: العربية الدول بعض في والحرمان الفقر.   بابفام- UNDPراسة د: مالحظة
 األسرة، لصحة العربي المشروع اإلنمائي، المتحدة األمم برنامج العربية، الدول جامعة).  اليمن ، السوريةالجمهورية العربية لبنان، جيبوتي، تونس،
 األساسية الحاجات منهجية وفق الغاية، لهذه خصيصا مصمم المعيشة، مستوى دليل اسمه األبعاد، المتعدد للفقر دليال التقرير ويستخدم.  ٢٠٠٨ بيروت
 المؤشرات طبيعة إلى يعود ذلك أن وتوضح األخرى، البلدان عن محسوس بشكل لبنان في الفقر نسبة انخفاض إلى النظر دراسةال وتلفت.  المشبعة غير

 تمثل لبنان في النسبة ههذ فإن األمر واقع وفي.  فيها التنمية مستوى اختالف رغم السبع للدول صالحة تكون أن يجب والتي القياس عملية في المستخدمة
 حسب قدرت ٢٠٠٤ عام شديد حرمان في تعيش التي سراأل نسبة حيث (الوطني المعيشة أحوال دليل بحسب) الشديد الفقر( جداً المحرومين انالسك فئة

 .  في المائة٢٥ بحوالي) األعلى الفقر خط يوازي ما أي (حرمان حالة في تعيش التي األسر نسبة قدرت حين في ، في المائة٦ إلى ٥ بـ الوطني الدليل
 عملية في التفاصيل كل لحظ يمكن ال كان وان التحليل، في االعتبار بعين خذهاأ يجب التي البلدان بين النوعية التمايزات إلى أخرى مرة يحيل وهذا
  .الصرف الكمي القياس جانب إلى وقياسه الفقر تعريف في النوعية الجوانب إلى النظر يلفت كما.  نفسها القياس

  
  نسبة للهدف األولتحليل النتائج بال

  
  : النتائج المتعلقة بالهدف األول هي التاليةأهم  

  
 بالعيش المحدد الفقر لخط الدولي المقياس صالحية عدم  

 التقدم ورصد الفقر تقييم في اليوم في واحد دوالر على
 البلدان لغالبية مناسب غير فهو.  األول الهدف في

 مع نمواً،األقل  البلدان في نسبياً وصالح العربية،
 المتحدة األمم عن صادرة أخرى وثائق أن إلى اإلشارة
 المحدد الفقر خط تستخدم األقل نمواً البلدان وخاصة
 هذه في الفقر لتقييم اليوم في دوالرين على بالعيش
 الخاصة الفقرة في الحقاً ذلك بيان يرد وسوف.  البلدان
 اونالتع مجلس بلدان لدى وليس  .األقل نمواً بالبلدان
 األحوال كل وفي الفقر، لخط منشورة قياسات الخليجي

 أن يقترح كللذ المطلق، الفقر مفهوم عليها ينطبق ال
 البلدان غرار على (النسبي للفقر بها خاصاً اًمقياس تطور

 البلدان في ماأ.  الحياة لنوعية ومقياساً ،)األوروبية
 بدل (للفقر وطنية مقاييس اعتماد فيجب األخرى،

 المقارنات في وظيفتها تنحصر التي الدولية طوطالخ
 فقر الوطنية المقاييس هذه تتضمن أن على ،)فقط الدولية
 لجميع بالنسبة ولكن.  األبعاد المتعدد والفقر الدخل
 الخليجي، التعاون مجلس بلدان ذلك في بما البلدان،
 المعونة على جزئياً أو كلياً تعتمد السكان من فئة هناك

 الحرفي بالمعنى فقيرة الفئة هذه وتعتبر ة،االجتماعي
 وقدراتها، مداخليها منظور من ا إليهننظر عندما للكلمة

 حالة من عليها تحصل التي المساعدات أخرجتها نإو
  .استهالكها مستوى أساس على تقاس التي الفقر
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   األقل نمواً البلدان في االنتشار واسعة الفقر ظاهرة  
 ،)فقراء هم أكثر أو السكان من ةالمائ في ٥٠ يقارب ما(

 البشرية التنمية ذات البلدان في هاماً حجماً تتخذ وهي
 بشكله الفقر أما ،)المائة في ٤٠و ٢٠ بين (المتوسطة
 لألسر، الواقعي االستهالك قياس منظور ومن المطلق،

 مجلس بلدان في المواطنين بين محدوداً يكون فقد
 االجتماعية ايةالحم نظام بسبب الخليجي، التعاون

 تحتاج للفقر أخرى تجليات ثمة لكن المعممة، والخدمات
 مجموع ذلك يشمل أن ضرورة مع وقياس، رصد إلى

  .الوافدون ومنهم السكان،
  

 جميع بين مشتركة مشكلة هي والبطالة التشغيل مشكلة  
األقل  والبلدان المغرب بلدان في حدة أكثر وهي البلدان،
 التعاون مجلس بلدان يف خصوصيات ولها نمواً،

 مجموع من الوافدين حجم بسبب) أيضاً وليبيا (الخليجي
   يالت األساسية القضايا ومن.  والسكان العاملة القوى

 غير العمل نسبة لتقييمها، كافية معطيات تتوفر ال
 شروط يستوفي ال والذي االجتماعية بالحماية المشمول

 صلب في يقع أمر وهو الالئق، العمل ومواصفات
  .الفقر على والقضاء األول الهدف

  
 باستثناء العربية، البلدان في واسعة ظاهرة الجوع ليس  

 وألسباب مزمنة، هيكلية ألسباب األقل نمواً البلدان
).  ٢٠١١ مؤخراً الصومال في المجاعة (طارئة

  ) الوزن الناقصي األطفال نسبة (المقترح المؤشرو
 نقله ويمكن البلدان، غالبية في للجوع مقياساً يصلح ال
 مشكلة أما.  والتغذية األطفال بصحة الخاص الهدف إلى

 الجوع، مسألة من تعقيداً أكثر فهي الغذائي، األمن
 بينما األسرة، مستوى على والتغذية بالفقر يتعلق فالجوع
 الطبيعية بالعوامل ترتبط متنوعة أبعاد الغذائي لألمن

 في ورد ما تتجاوز وهي واالقتصادية، والمناخية
 ويقترح.  الصدد هذا في لأللفية اإلنمائية األهداف
 يقترح كما.  بينها الخلط وعدم األبعاد هذه بين التمييز
   والتغذية الجوع مؤشرات وضعية تطور إلى التنبه

 السلبية التأثيرات بعض األخيرة السنوات في تُسجل ذإ
 ارتفاع أثر وكذلك الغذائي، واإلنتاج الزراعة لتراجع
 أو ثبات ذلك تجليات ومن.  عالمياً الغذائية المواد أسعار
 ارتفاع أو األطفال، تغذية سوء مؤشرات في ارتفاع
 األسر انفاق مجموع من التغذية على االنفاق حصة
  .الفقيرة

 متابعة في كبيراً حيزاً عدم المساواة قضية تأخذ ال  
 لمؤشرفا.  العربية البلدان في لأللفية اإلنمائية األهداف
 وهو (االستهالك من األدنى الخمس بحصة الخاص
 عنه تتوفر ال هامشي مؤشر هو) المساواة لعدم مؤشر

 معامل عن بيانات أي تتوفر ال وكذلك ،غالباً بياناتأي 
 مستخدمة المساواة لعدم أخرى مقاييس توجد وال جيني،
 الفجوات إلى المتفرقة اإلشارات باستثناء اإلطار هذا في
.  الجنسين بين الفجوات وإلى والمدن، يفالر بين

 مسألة هي المختلفة، بأشكاله االجتماعي، التفاوت وقضية
 دون العربية البلدان جميع في واألولوية األهمية بالغة

 واسع مطلق فقر من تعاني ال التي تلك فيها بما استثناء،
  .االنتشار

  
  تحقيق تعميم التعليم االبتدائي :الهدف الثاني ٢-٢-٢
  

حددت الصياغة العالمية للهدف الثاني مستوى االنجاز   
المطلوب عند تعميم االلتحاق بالمدارس وإتمام المرحلة 

 وال  .االبتدائية، وتعميم اإللمام بالقراءة والكتابة بين الشباب
 كبيرة من أعداداًتزال هذه األولويات صالحة عالمياً حيث أن 

ن، ييبالمدرسة أو أمما غير ملتحقين إاألطفال والشباب هم 
ال أن هذا الواقع يختلف إ  .خصوصاً في البلدان األقل نمواً

بين بلد وآخر وبين منطقة وأخرى حسب الخصائص 
  .  اإلنمائية والتربوية

  
معدل (تت قيم المؤشرات أوفي المنطقة العربية،   

  معدل إتمام المرحلة وااللتحاق بالمرحلة االبتدائية، 
  إللمام بالقراءة والكتابة للفئة العمرية معدل اواالبتدائية، 

في مجموعات البلدان العربية على النحو )  سنة٢٤- ١٥
  .  ١٠ المبين في الشكل

  
وتشير هذه القيم إلى استمرار وجود الفجوات في البلدان   

األقل نمواً، وفي بعض بلدان المغرب العربي، في االنجاز 
ية، في حين أن ذلك الكمي المطلوب المتعلق بالمرحلة االبتدائ

ال ينطبق على بلدان مجلس التعاون الخليجي، وبعض البلدان 
األخرى في المشرق والمغرب، هذا يعني ضرورة أن تشمل 
األهداف الجوانب النوعية في العملية التعليمية، أو مستويات 

  .  التعليم األخرى
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  )٢٠٠٩-٢٠٠٧( مجموعات البلدان مؤشرات الهدف الثاني من األهداف اإلنمائية لأللفية حسب
  

  )نسبة مئوية(  مؤشرات التعليم حسب مجموعات البلدان - ١٠الشكل 
  

  
  

  .مؤشرات التنمية في العالم: المصدر
  

  تحليل النتائج بالنسبة للتعليم
  

يتضح من المصادر الوطنية والدولية فيما يتعلق بالتعليم   
من األولويات، في البلدان العربية، ان هناك فئات مختلفة 

  : وهي على النحو التالي
  

 لتحاقلال بالنسبة عالمياً المحددة األهداف تحقيق  
 بالقراءة واإللمام االبتدائية المرحلة وإتمامبالمدارس 
 الحاالت وببعض األقل نمواً، البلدان في يشمل والكتابة،
 المثال، سبيل على المغربي الريف في الفتيات (الخاصة
 في الفجوات سد) األمني الوضع بببس العراق وفي
 بعض في والمدرسين والتجهيز، المدرسية، األبنية تأمين
  .البلدان

  
 البلدان، من كبير عدد في المؤشرات هذه قيم ارتفاع مع  

 والمدن األرياف بين الفجوات بعض لسد األولوية تبقى
 والتحاق واإلناث، الذكور وبين ،واألغنياء الفقراء وبين

 بالجوانب االهتمام وكذلك ،اإلعاقة ويذ األشخاص
 والتجهيزات، األبنية ومواصفات التعليم، في النوعية
 الجانب ويشمل.  والطرق المدارس عدد في النقص وسد

 المادي الجانب يشمل فيما العربية، البلدان كل النوعي
 بالذكر والجدير.  المتوسطة  البشريةالتنمية ذات البلدان

 بالخدمات التغطية اكتمال عدم من وتشك البلدان جميعأن 
 ذوي األشخاص التحاق في ثغرات فهناك التعليمية،
 في الفئات بعض التحاق في ثغرات وكذلك ،اإلعاقات
 اهتمام موضع تكون أن من بد ال والتي البلدان معظم

 ،داخلياً المهجرون ،األرياف البدو، (المعنية الجهات
  ؛)لخإ الالجئون،

  
 التكنولوجي والتطوير النوعية نببالجوا الهتماما  

 على خصوصاً ذلك وينطبق العمل، لسوق والتأهيل
  ذاتالبلدان وبعض المرتفعة البشرية التنميةذات  البلدان
 التعليم في شوطاً قطعت التي المتوسطة البشرية التنمية

 هذه في والتجهيزية المادية والفجوات.  الجامعي
 الموارد، توفر ىإل نظراً ،عموماً قليلة المجموعة
 حين في الخليجي، التعاون مجلس بلدان فيخصوصاً 

 المتوسطة البشرية التنمية ذات البلدان في كبيرة انها
  . التعليمي التميز إلى تسعى والتي

  
وعلى هذا األساس، يجب أن تعاد صياغة الهدف الثاني   

 محددة ومؤشرات متناسبة الخاص بالتعليم بحيث يشمل أهدافاً
ئص كل بلد، وال يجوز باالكتفاء بما ورد في مع خصا

الصياغة العالمية لهذا الهدف واإلبقاء عليها في جميع 
  .الحاالت

  
 المساواة بين الجنسين وتمكين :الهدف الثالث ٣-٢-٢

  المرأة
  

المساواة في  بالنسبة للهدف الثالث تقتصر الغاية على  
ب تتضمن انجازات كمية محددة في الجوان التعليم، وال

 وفيما  .األخرى على الرغم من تغطيتها في المؤشرات
  : النتائج على النحو التاليأتتيتعلق بالمساواة في التعليم، 
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    نسبة النساء إلى الرجال حسب مراحل التعليم ومجموعات البلدان- ١١الشكل 

  )٢٠٠٩- ٢٠٠٨) (بالنسبة المئوية(
  

  
  

  .مؤشرات التنمية في العالم: المصدر
  

 أن ثالث مجموعات تتشابه من ١١ من الشكل ويتضح  
حيث الهيكل العام للمساواة في مختلف مراحل التعليم، ففي 

 في المائة في المرحلتين االبتدائية ١٠٠حين تقارب النسبة 
والثانوية، تصبح النسبة لصالح النساء في المرحلة الجامعية 

ن  في البلداأما.  خصوصاً في بلدان مجلس التعاون الخليجي
األقل نمواً، فهناك فجوة كبيرة في المرحلة الجامعية وهي 

وسيجري .  تزداد مقارنة بالمرحلتين االبتدائية والثانوية
توضيح هذه النتائج في الفقرات الالحقة عند استعراض 
وضع األهداف اإلنمائية لأللفية في مجموعات المناطق 

  . الفرعية
  

،  خصوصاًي الخليجوالالفت في بلدان مجلس التعاون  
والمشرق والمغرب أيضاً، هو تقدم التحاق النساء على 
التحاق الرجال في مرحلة التعليم الجامعي في حين أن النسب 
 . ال تزال لصالح الرجال في المراحل ما قبل الجامعية

ومعلوم أن الهدف الثالث من أهداف األلفية ينص على تحقيق 
امعي بحلول عام المساواة الكاملة في التعليم ما قبل الج

أي .  ٢٠١٥، وفي التعليم الجامعي بحلول عام ٢٠٠٥
افترض أن االنجاز هنا يتم بالتدرج نفسه لتدرج مراحل 

ظاهرة التسرب ف.  التعليم، ولكن ليس هذا ما يحصل
سر فقيرة في مرحلة التعليم أالمدرسي للذكور المنتمين إلى 

 العمل  سنة إلى سوق١٤ أو ١٣ من عمر األساسي اعتباراً
هي ظاهرة منتشرة في عدد من البلدان العربية، وهي تؤدي 
إلى ارتفاع نسبة الفتيات في مراحل التعليم األساسي 

والتفوق العددي للنساء على الرجال في المرحلة .  والثانوي
الجامعية، ال سيما في بلدان مجلس التعاون الخليجي، له 

جتماعية للتعليم ارتفاع القيمة اال: داللة مركبة من عناصرها
العالي بالنسبة للنساء؛ عدم وجود مجاالت اهتمام وعمل 

 وهذا األفضلأخرى لذلك يكون خيار التعليم الجامعي هو 
يؤشر أيضاً إلى ضعف الترابط بين التعليم الجامعي وسوق 
العمل؛ تفضيل الذكور التعلم في الخارج مما يقلص نسبتهم 

وهذا يدّل على .  إلخ...إلى اإلناث في الجامعات الوطنية
 البسيطة، والنفاذ إلى األرقامضرورة النظر في ما وراء 

  .  ها الفعلية من خالل وضعها في سياقها الصحيحتدالال
  

تحليل النتائج ومبادئ المقارنة في هدف تمكين 
  المرأة

  
  :يمكن استخالص النتائج التالية  

  
لفية ألهداف اإلنمائية لأللال تتضمن الصياغة العالمية   

نجاز كمية محددة في مشاركة المرأة إمستويات 
 أهداف أيةكما ال تتضمن  . االقتصادية أو السياسية

وقد .  تتعلق بالجوانب الثقافية واالجتماعية والتشريعية
دعت الجمعية العامة لألمم المتحدة في الوثيقة التي 

 إلى عدم ٢٠١٠اعتمدتها على مستوى القمة في عام 
راجعة التقدم المحقق، بما ورد في حرفية االكتفاء، في م

 تتناسب مع أولوياتاألهداف وإلى التوسع في تحديد 
  .الواقع
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  نسبة مساهمة المرأة في القوى العاملة مرتفعة نسبياً   
في البلدان األقل نمواً، ال سيما تلك التي تضم قطاعاً 

، في حين )المغرب السودان، جيبوتي،(زراعياً كبيراً 
ونسب هذه المشاركة .  نخفضة في بلدان المشرقانها م

ستثناء ابقيت متقاربة عموماً بين مجموعات البلدان، ب
مجموعة بلدان المغرب، حيث سجل ارتفاع في نسبة 
  مشاركة المرأة يعزى معظمه إلى ارتفاع هذه النسبة 

 في المائة في الفترة ٣٣ إلى ٢١في الجزائر من 
  .موضوع الدراسة

  
 في ٢٤(مرأة في القوى العاملة متدنية أيضاً مساهمة ال  

 في ١٦، وهي تتراوح بين )المائة في المنطقة العربية
، ٢٠٠٩المائة في بلدان مجلس التعاون الخليجي في عام 

 في ٢٨ (األقل نمواً في المائة في البلدان العربية ٢٩و
وأما ).   في بلدان المشرق٢١المائة في بلدان المغرب و

كة فتسجل في جزر القمر، حيث رمشاأعلى نسبة لل
   في المائة من القوى العاملة، والحد األدنى ٤٦تقارب 

   ١٥حيث هي أقل من المتحدة في اإلمارات العربية 
  .)٨(في المائة

  

ما بالنسبة للمشاركة السياسية فهي تتفاوت وتتأثر أ  
 وتتراوح بين غياب كامل أو شبه كامل في ،بالنظام االنتخابي

دان وحضور أقصى بحوالي ربع أعضاء البرلمان بعض البل
في حين أن المعوقات األساسية ) العراق والسودان وتونس(

االجتماعي أو - لتمكين المرأة تتمثل في الجانب الثقافي
  التشريعي، ما يجعل األولويات مختلفة بين بلد وآخر، 
مع العلم أن مسألة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة هي 

وسوف .  عامة ومشتركة بين البلدان العربية كلهامسألة 
 لهذا الجانب عندما يجري تتضمن الفقرات التالية تفصيالً

  .عرض وضعية األهداف في كل منطقة فرعية
  

 أهموالمنهجية السليمة على هذا الصعيد هي تحديد   
العوامل واألسباب التي تعيق تحقيق المساواة بين الجنسين 

م أم تشريعية أهل هي ثقافية (بلد المعني وتمكين المرأة في ال
، ووضع أهداف وطنية وسياسات للتعامل )لخإ...اقتصادية

 أي فئة من إغفالولذلك يجب عدم  . مع هذه األسباب
األسباب أو العوامل وال سيما ما يتعلق بأثر العولمة 
والخيارات االقتصادية المبنية على سياسات السوق غير 

  القواعد الناظمة في سوق العمل، المقيدة، والتحول في 
  ثر الحرب واالحتالل، وما إلى ذلك من العوامل التي أو

  .ةتغفل عاد
  

  
  )٢٠٠٩) (بالنسبة المئوية(  مساهمة المرأة في القوى العاملة - ١٢الشكل 

  

  
  

  .مؤشرات التنمية في العالم: المصدر
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  )الرابع والخامس والسادس(األهداف الصحية  ٤-٢-٢
  

 المؤشرات التي اعتمدها التقرير للمقارنة بين من  
المناطق الفرعية هي معدل وفيات األطفال دون الخامسة، 

، ونسبة والدات المراهقات، ومعدل األمهاتومعدل وفيات 
  : النتائج على النحو التاليأتتوقد .   بمرض السلاإلصابة

  
    معدل وفيات األطفال دون الخامسة-١٣الشكل 

  )٢٠١٠ة حية لكل ألف والد(
  

  
  

  
  

    معدل وفيات األمهات-١٤الشكل 
  )٢٠٠٨لكل مئة ألف والدة حية  (

  

  
  
  

  
  
  
  

  طبي كبير في –ر النتائج عن وجود تقدم صحي وتعب 
 باستثناء ةالمؤشرات الثالث(بلدان مجلس التعاون الخليجي 

تتقارب أوضاع المشرق ، وكذلك )معدل خصوبة المراهقات
والمغرب، في حين أن هناك فجوة كبيرة في البلدان األقل 
نمواً ما يعني أن الصحة هي أولوية كبيرة جداً بالنسبة لهذه 

  .  المجموعة
  

وبشكل عام، فإن كل المجموعات الفرعية قد سجلت   
  عامي في مجال الرعاية الصحية لألم والطفل بينتقدماً

إال أن .   ذلك البلدان األقل نمواً، بما في٢٠٠٨ و١٩٩٠
 ال ينفي كون األخيرةالتقدم المحقق في هذه المجموعة 

 واألطفال ال تزال مرتفعة مقارنة األمهاتمؤشرات وفيات 
بالمجموعات الفرعية األخرى، كما أن الهدف العالمي لعام 

في المقابل، فإن مجموعات .   للتحقيقكون قابالً لن ي٢٠١٥
مجلس التعاون الخليجي، قد بلدان والمشرق وبلدان المغرب 
الصعيد خالل العقدين  ا على هذ محسوساًحققت تقدماً
 بين بلد وآخر، وهو شأن ن كان متفاوتاًإالماضيين، و

يفترض بالسياسات الوطنية أن تتعامل معه في إطار التعاون 
  .الدولي واإلقليمي

  
يست  من ناحية معدل والدات المراهقات، فاألمور لأما  

بدرجة الوضوح نفسها ألن هذا المؤشر له دالالت صحية 
 ولذلك فإن البلدان تتقارب أو تتباعد وفقاً.  وثقافية وسلوكية

.  لعوامل مركبة وأكثر تعقيداً من البعد الطبي للصحة
وتتقارب معدالت خصوبة المراهقات في البلدان األقل نمواً 

، في حين ) العراق وفلسطينخصوصاً(وفي بلدان المشرق 
أن هذه النسبة ال تزال مرتفعة في بلدان مجلس التعاون 

  .  الخليجي مقارنة ببلدان المغرب العربي
  

    معدل اإلصابة بمرض السل-١٥الشكل 
  )٢٠٠٩لكل مئة ألف من السكان (

    
  .مؤشرات التنمية في العالم: المصدر
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  األخيرتطور مؤشرات الصحة في العقد 
  

  يات األمهات  معدل وف- ١٦الشكل 
  )لكل مئة ألف والدة حية    (

    معدل وفيات األطفال دون الخامسة- ١٧الشكل   
  )لكل ألف والدة حية       (

  

  

  

 .مؤشرات التنمية في العالم: المصدر
  

  تحليل النتائج ومبادئ المقارنة بالنسبة للصحة
  

  بمراحل مختلفة من حيث األوضاع  البلدان العربية تمر
 الوبائية في البلدان األقل نمواً األمراضال تزال .  الصحية

هي المشكلة األساس، في حين أن معظم البلدان ذات التنمية 
البشرية المتوسطة والمرتفعة تشهد مرحلة انتقالية في 

 الوبائية األمراض أهميةوضعها الصحي حيث تراجعت 
 سواء لجهة أسباب أهميةمعدية أكثر  غير الاألمراضوباتت 

ويتطلب ذلك إعادة .  الوفيات، أو لجهة نسب االعتالل
 غير األمراضصياغة جذرية للهدف السادس بحيث يشمل 

ومع العلم أن .   في هذه البلدانأهميةالمعدية واألكثر 
الصياغة العالمية للهدف السادس تدعو إلى مكافحة االيدز 

 – األمراض، فإن هذه اض األخرىواألمروالمالريا والسل 
 من ضمن  لم تعتبر يوماً–  في معظم البلدانأهميةاألكثر 

 بسبب عدم اكتمال عملية أهداف األلفية المكيفة وطنياً
  . التكييف الوطني في معظم البلدان المعنية

  
من ناحية أخرى، فإن مستويات االنجاز الموضوعة   

 اإلنجابية والصحة تاألمهابالنسبة لوفيات األطفال ووفيات 
وبشكل عام، فقد .   وطنياًومؤشراتها تتطلب بدورها تكييفاً

 في بلدان مجلس التعاون واألمهاتبلغت وفيات األطفال 

 أقل من متوسط بلدان منظمة أحياناًالخليجي مستويات هي 
التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، في حين أن التقدم 

تنمية البشرية المتوسطة بسبب متفاوت في البلدان ذات ال
وقد .  تفاوت الظروف والسياسات وخصائص النظام الصحي

٢٠١٠لفية العالمي لعام لألن تقرير األهداف اإلنمائية بي ،
 العام األمينوكذلك الوثيقة الصادرة عن القمة وتقرير 

، أن هناك تباطؤاً عالمياً في هذا المجال، مما دفع )٢٠١٠(
 إطالق مبادرة عالمية لدفع التقدم في األمم المتحدة إلى

 واألطفال، األمهاتالمجال الصحي، وال سيما خفض وفيات 
مع االعتراف بأن النقص في التمويل الدولي لهذه البرامج 

وتشكل صحة األطفال واألمهات .  كان من أسباب بطء التقدم
أولوية في البلدان األقل نمواً، وقسم من البلدان ذات التنمية 

  .  رية المتوسطةالبش
  

  لفت النظر أيضاً في موضوع الصحة اإلنجابية، وما ي
هو ارتفاع نسبة الوالدات لدى المراهقات والزواج المبكر في 

على الرغم من ) اليمن، فلسطين، العراق(عدد من البلدان 
االتجاه العام نحو التأخر القسري أو الطوعي في متوسط سن 

والمقلق هو أن بعض ).  وهذه مشكلة أخرى أيضاً(الزواج 
هذه الممارسات مستمر منذ سنوات طويلة في بعض 

 ما تواجه أي محاولة لمعالجتها بمقاومة المجتمعات وغالباً
 لسن أدنىكما في اليمن حيث رفض تحديد حد (شديدة 
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والمقلق أيضاً هو عودة هذه ).  الزواج بالنسبة للفتيات
التقدم الذي حصل  أو تراجعها البطيء بعد الظاهرة مجدداً

وباإلضافة إلى ).  فلسطين والعراق(خالل الفترات السابقة 
ما سبق، فان تركز هذه الظاهرة يزداد في الفئات الفقيرة 

 أو البيئات الحضرية العشوائية، مما يجعلها األريافوفي 
 بالفقر، وبعودة االتجاهات الثقافية واالجتماعية أكثر ارتباطاً

  . التمييزية بعد ضمورها
  

والمسألة األخيرة بالنسبة لألهداف الصحية تتعلق   
بالوثيقة التي تبنتها قمة المراجعة العشرية حيث حصل تغير 

فقد تضمنت الوثيقة .  نوعي في مقاربة األهداف الصحية
فقرات طويلة عن ضرورة تطوير النظام الصحي في البلدان 
المعنية، لكي يجري تحقيق األهداف الرابع والخامس 

وال تأتي ضرورة .  لسادس من األهداف اإلنمائية الصحيةوا
الربط بين هذه األهداف ضمن السياسة الصحية العامة من 
اعتبار مبدئي عام وحسب، بل ألن للمشاكل الصحية الخاصة 

أسباباً مشتركة تعزى إلى ) وفئات أخرى(باألطفال والنساء 
 إلى أداء النظام الصحي نفسه وإلى السياسات الصحية، كما

لذلك ال بد من أن يأخذ اإلطار .  األوضاع االجتماعية

ن أمائية هذا الواقع في االعتبار، والوطني لألهداف اإلن
 محددة تتعلق مباشرة بالنظام يتضمن توجهات وأهدافاً

ة لالصحي وبالسياسات الصحية، وبالتزام منهجية متكام
  ية لمعالجة المشاكل الصحية بصفتها قضايا اجتماعية وتنمو

  .  ال باعتبارها مسائل طبية فقط
  
   تعزيز االستدامة البيئية:الهدف السابع ٥-٢-٢
  

تتنوع االختالفات بين البلدان العربية في هذا المجال   
 طبيعي أو من منظور –سواء كانت من منظور جغرافي 

 ويمكن أن يتضمن اإلطار التحليلي لوضع  .اقتصادي تنموي
هذا الهدف محورين متقاطعين البلدان العربية بالنسبة ل

  : للتحليل
  

 األهداف طبيعة في االختالف االعتبار بعين يأخذ األول،  
  ؛السابع الهدف يتضمنها التي المحددة

  
 بين والنمو التنمية مستويات باختالف يتعلق والثاني،  
.البلدان

  

   المناطق الفرعيةحسبمؤشرات البيئة 
  

الخدمات حسب   نسبة السكان المتصلين ب- ١٨الشكل 
  ٢٠٠٨) بالنسبة المئوية(المناطق الفرعية 

  حصة الفرد من انبعاثات ثاني أكسيد - ١٩الشكل   
  ٢٠٠٧) طن متري في السنة(الكربون 

  

  

  

  .مؤشرات التنمية في العالم: المصدر
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  إطار تحليلي للهدف السابع
  

غايات ( أهداف محددة أربعةون الهدف السابع من يتك  
لهما ) ب(و) أ(فالهدفان المحددان  ). في التسمية الشائعة

له طابع ) ج(طبيعة بيئية بالمعنى المباشر؛ والهدف المحدد 
؛ )منة والصرف الصحيتوفر المياه اآل(خدماتي ومرفق عام 

) الفقر(له طابع عمراني اجتماعي ) د(والهدف المحدد 
تعلق بتحسين ظروف حياة سكان األحياء العشوائية وي

وتتداخل األبعاد البيئية باألبعاد االجتماعية والعمرانية . الفقيرة
في هذه األهداف بحيث ال يصح التعاطي معها بشكل مبسط، 

 تفكيك األبعاد المختلفة في المسألة الواحدة أحياناًبل يتطلب 
ه في المنطقة  على ذلك هو قضية الميااألبرزوالمثال (

  ). العربية
  

ولتسهيل التحليل، يمكن جمع األهداف والمؤشرات   
 أربعضمن ) لتها على مضامين محددةبدال(المرتبطة بها 

  : فئات على النحو التالي
  

 الغايتان (الطبيعي البيئي الطابع عليها ويغلب أ، فئةال  
 المساحة مؤشرات خالل من عنها والمعبر) والثانية األولى
 األجناس ونسبة السمكية، األرصدة ونسبة بالغابات، سوةالمك

  .باالنقراض المهددة
  

 الوقت في واقتصادي بيئي طابع ذات وهي ،ب الفئة  
 مسألة وهو المناخي ربالتغي وترتبط ،)الثانية الغاية (نفسه
 من الفرد حصة مؤشري خالل من عنها ويعبر.  عالمية
 المستنفدة المواد كواستهال الكربون، أكسيد ثاني انبعاثات
  . لألوزون

 مورد المياه أن حيث تحديداً بالمياه تتعلق وهي ،ج الفئة  
 والمعبر ،)والثالثة الثانية الغايتان (االستخدامات متعدد طبيعي
 توفر مؤشري وكذلك المستخدمة، المائية الموارد بنسبة عنها

 الفئة وهذه.  الصحي والصرف منةاآل الشرب مياه شبكات
  . مركب واجتماعي واقتصادي بيئي عدب لها
  

 اجتماعيو اقتصاديو عمراني طابع ذات وهي ،د الفئة  
 معيشة ظروف بتحسين تتعلق وهي ،)الرابعة الغاية (أيضاً
 خاص طابع له الهدف وهذا.  الفقيرة العشوائية األحياء سكان
 التي المدينية البيئة ويخص الطبيعية البيئة خارج يقع ألنه

  .  نساناإل يصنعها
  

 من األهداف األربعمن ناحية أخرى، فإن هذه الفئات   
ومؤشراتها تتفاعل بشكل متفاوت ومختلف في البلدان بحسب 

، اًيصحراوية بالغالب، صحراوية جزئ(خصائصها الطبيعية 
مستوى تنمية (؛ وبحسب خصائصها التنموية )أو أكثر اعتداالً

اوت المرتبط  التفا؛ ويضاف إليه)مرتفع، متوسط، أو متدن
بالنسبة (بالنمط العمراني وحجم وخصائص المدن فيها 

  ).  العشوائية الفقيرةلألحياء
  

ويختصر الجدول التالي التقاطعات الرئيسية المختلفة بين   
هذه الخصائص، بما يعطي صورة إجمالية عن موقع 
المجموعة العربية من مختلف مكونات الهدف السابع بحسب 

  .إليها المشار الخصائص والمتغيرات
  
  
  

  

  فئات المؤشرات البيئية وصالحيتها بالنسبة للدول العربية

 الصالحية بالنسبة للبلدان العربية األهداف والمؤشرات

  :أ الفئة
  
  والثانية األولى الغايتان  -

 رصدةواأل الغابات، مؤشرات  -
 المهددة نواعواأل السمكية،

  باالنقراض

  طبيعي بيئي طابع ذات  -
  

  .مناخية  طبيعيةعوامل األكثر تأثيراًال  -

  .بلدان صحراوية، شبه صحراوية، وأكثر اعتداالً: مجموعات البلدان العربية نسبة إلى هذه العوامل  -

صالحية ضعيفة لهذه األهداف ومؤشراتها في البلدان الصحراوية، خصوصاً مؤشر المساحة المكسوة   -
  . بالغابات

 . وى دون وطني في البلدان ذات الطبيعة شبه الصحراوية أو المختلطة وتنطبق على مستصالحة نسبياً  -
  .  حيث يمكن تطبيقها وطنياًوهي أكثر صالحية في البلدان األكثر اعتداالً

بالنسبة لألرصدة السمكية، تنطبق على عدد كبير من البلدان العربية التي لها سواحل كبيرة وفيها مناطق   -
 في بلدان الخليج والبلدان تتعرض للضغط البيئي العمراني غالباً . بحريةسماك والكائنات الغنية باأل

  .حمر خصوصاًالمطلة على البحر األ

التفاوت في مستويات التنمية اقل أهمية هنا من الخصائص الطبيعية والمناخية، لكن النمط العمراني وحجم   -
  .لخضراء وعلى البيئة البحريةالسياحي عنصر ضاغط على المساحات ا - القطاع العقاري والعقاري
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  فئات المؤشرات البيئية وصالحيتها بالنسبة للدول العربية

 الصالحية بالنسبة للبلدان العربية األهداف والمؤشرات

  :الفئة ب
  
  الغاية الثانية  -

مؤشرات انبعاث ثاني أكسيد   -
 الموادالكربون، واستهالك 
  المستنفدة لألوزون

اقتصادي  وذات طابع بيئي  -
ر المناخيوترتبط بالتغي  

  . اقتصادية وطبيعيةالعوامل األكثر تأثيراً  -

بلدان منتجة للنفط والغاز، بلدان ذات مستوى مرتفع أو : املمجموعات البلدان العربية حسب هذه العو  -
  .االستهالكومتوسط أو منخفض في النمو 

مجلس التعاون الخليجي بلدان (خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون له صالحية كبيرة في البلدان النفطية   -
طي، إضافة إلى النمط النف-وهو مرتبط بحجم القطاع المنجمي) ، وليبيا والجزائر والعراقخصوصاً

  ).السيارات واستهالك الطاقة للتبريد بسبب الطقس الحار(االستهالكي السائد 

قل، أن كانت انبعاثات الغاز إالهدف نفسه صالح أيضاً بالنسبة للبلدان ذات التنمية البشرية المتوسطة، و  -
قة البديلة والفعالية االقتصادية قرب إلى التعبير عن مستوى استخدام الطاأولكن داللتها في هذه البلدان 

  .الستخدام الطاقة

قل أ المستنفدة لألوزون صالح للبلدان ذات النمو المرتفع والمتوسط، حيث تتوفر بدائل المواداستهالك   -
  . لهذه الغازات، والداللة على فعالية استخدام التكنولوجيا الصديقة للبيئةنتاجاًإ

  
يصلح هدف خفض انتاج ثاني أكسيد الكربون الن االنبعاثات منخفضة لعدم في حالة البلدان األقل نمواً، ال 

 وال يصلح الهدف الخاص  .نخفاض استهالك الطاقة والسلع المنتجة لهذه الغازات، والصالًأوجود صناعات 
 لألسباب نفسها، وقد يحول النقص في الموارد دون االستعاضة عن  المستنفدة لألوزون نسبياًبالمواد
  .لوجيات التقليدية بأخرى صديقة للبيئة في البلدان األقل نمواًالتكنو

  :الفئة ج
  
  الغايتان الثانية والثالثة  -

مؤشرات نسبة الموارد المائية   -
المستخدمة، وتوفر مياه الشرب 

  منة، والصرف الصحياآل

ذات طابع بيئي واقتصادي   -
تتعلق   .واجتماعي ومؤسسي

د بالمياه تحديداً من حيث هي مور
طبيعي متعدد االستخدامات، 

وتوفر المياه والصرف الصحي 
  باعتباره حق من حقوق اإلنسان

  .مؤسسية و طبيعية واقتصاديةالعوامل األكثر تأثيراً  -

مجموعات البلدان بالنسبة إلى هذه العوامل هي البلدان الصحراوية وشبه الصحراوية والتي تعاني من   -
الفئة المناخية من البلدان، هناك اختالف كبير بين البلدان الغنية وضمن هذه  . نقص طبيعي في المياه

والتي تعتمد في توفير حاجتها من المياه على تحلية مياه البحر ) مجلس التعاون الخليجيبلدان (بالموارد 
 وبين البلدان األخرى ذات التنمية البشرية  .بكميات كبيرة وهذا ينتج مشكالت بيئية من نوع خاص

دارة عالية الكفاءة للموارد المائية؛ وبين البلدان األقل نمواً التي تفتقد إلى إ التي تحتاج إلى المتوسط
  . الموارد والقدرات المؤسسية في آن

في البلدان ذات الطبيعة المختلطة بين صحراوية ومعتدلة، فإن مشكلة ندرة المياه تبقى مشكلة هامة في   -
هذه المشكلة تبعات اقتصادية واجتماعية على مستوى التنمية بعض االقاليم ضمن البلد الواحد، ول
  . قاليم، وهي من العوامل الطاردة للسكاناالقتصادية واالجتماعية في هذه األ

ن الشبكات غير متوفرة في البلدان أبالنسبة لتوفر مياه الشرب، هناك أيضاً تفاوت بين البلدان حيث   -
 مشكلة النوعية موجودة أيضاً في البلدان ذات التنمية البشرية  .ةاألقل نمواً، ونوعية المياه غير مؤكد

رياف في كل  ولكن بشكل جزئي، وكذلك هناك تفاوت في التغطية بالشبكات بين المدن واألةالمتوسط
  .قل مما هي في المدنأرياف ن التغطية في األأ حيث البلدان تقريباً

دة مما هي عليه بالنسبة لمياه الشرب، وتتمثل في بالنسبة لمياه الصرف الصحي، فالمشكلة أكثر ح  -
 . ، كما تتمثل في معالجة المياه المبتذلة وإعادة استخدامها)ريافوهي جزئية خصوصاً في األ(التغطية 

  .وهنا أيضاً التفاوت كبير بين البلدان بحسب مستوى النمو فيها وتوفر الموارد
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  فئات المؤشرات البيئية وصالحيتها بالنسبة للدول العربية

 الصالحية بالنسبة للبلدان العربية األهداف والمؤشرات

  :الفئة د
  
  الغاية الرابعة  -

 شروط معيشة تتعلق بتحسين  -
  سكان األحياء العشوائية الفقيرة،

 اجتماعية ولها طبيعة عمرانية  -
  بيئية واقتصاديةو

  .بيئية مركبة واقتصادية و ذات طبيعة عمرانيةالعوامل األكثر تأثيراً  -

  :مجموعات البلدان بحسب هذه العوامل هي التالية  -

 في بلدان ومنها.  المدن من قليل عدد  أومدينة على الدولة تقتصر حيث الصغيرة البلدان نمط  
  ؛)جيبوتي (فقيرة بلدان وأيضاً الخليجي، التعاون مجلس

 نمط من يفرضه وما البيئة على ضغط من به يتسبب وما الخليجية البلدان في العمراني النمط مسألة  
 العمال سكن أماكن وبين المرفهة العصرية المدينة بين الخفي االنقسام أيضاً به ويرتبط . معيشة
 التعاون مجلس بلدان في الفقيرة العشوائية األحياء لمسألة الخاص المظهر هو وهذا  .الوافدين
  ؛الخليجي

 الفقيرة العشوائية األحياء، والتي تشكل )لخإ...القاهرة، الدار البيضاء(البلدان التي فيها مدن كبيرة   
، ويمكن )لخإ...فقر وتهميش وجريمة وبطالة(بة فيها عالما قائماً بذاته بكل مشكالته المعقدة والمرك

واجتماعية واقتصادية، وبالتالي فهي مشاكل عمرانية ) عمرانية(اعتبارها مشكلة كلية بيئية 
 فقيرة أحياءوفي المدن األقل حجما فإن المشكلة تتخذ شكل جيوب فقر أو .  استراتيجية بعيدة المدى

  .كلة الفقر الحضري وتعالج من منظور مختلف نسبياًمحدودة المساحة وبالتالي هي اقرب إلى مش

ومن األمثلة على ذلك غزة في .  من التجليات األخرى لهذه المشكلة أيضاً ما يرتبط بالحرب واالحتالل  -
دى االحتالل والحروب الصغيرة الداخلية أ حيثفلسطين وهي بكليتها في ظروف غير سليمة، وبغداد 

مدينة (كبيرة في مناطق بكاملها " عشوائية" منها واليها وتشكل احياء إلى موجات متعاقبة من النزوح
بنية رسمية أو في أون بشكل غير نظامي في ن، أو انتشار مجموعات من المهجرين الذين يسك)الصدر

المخيمات (ويضاف إلى ذلك ظاهرة مخيمات الالجئين، سواء كانت المزمنة منها .  مساكن تعود للغير
  ). الصومال(المستحدثة والناجمة إما عن نزاعات طارئة أو عن كوارث طبيعية أو ) الفلسطينية

في موضوع االحياء العشوائية الفقيرة يجب تحديد طبيعة المشكلة، وقد يكون المدخل المناسب إلى   -
   .نسانياًإ، أو )الفقر (، أو اجتماعياً، أو اقتصادياًتيجياًا استرمعالجتها عمرانياً

  
، هو أن يل بالنسبة للهدف السابع عربياًخالصة التحل  

.  هذا الهدف أكثر تعقيداً في التطبيق العملي مما يبدو عليه
فهناك من جهة قضايا لها أولوية في المنطقة غير مشمولة 

 ومنها على سبيل المثال ،)وهذا طبيعي(بالهدف العالمي 
استخدام الموارد الطبيعية بشكل مستدام، والطاقة البديلة، 

رد المائية، وال بد من اعتبارها من ضمن أولويات امووال
  . االستراتجيات الوطنية للتنمية المستدامة

  
ومن جهة أخرى، وفيما يتعلق بما جاء في إطار أهداف   

األلفية نفسه، فهو يحتاج إلى تحليل العناصر والمكونات 
 هذه األهداف، وتحديد ما هو أكثر صالحية المختلفة في

 – الطبيعية أو االقتصادية –لمناخية بحسب األبعاد ا
 وبناء.  وآخراالجتماعية، والتي تتفاوت بشكل كبير بين بلد 

عليه، يمكن لبلد ما أن يفكك مسألة توفير المياه والصرف 
األول يتصل بتوفير :  إلى بعدين، على سبيل المثال،الصحي

 من الخدمة بصفتها حق للسكان وهذا يمكن أن يكون جزءاً

 الفقر مؤشراً إلىألول باعتبار عدم توفر الخدمات الهدف ا
بمعناه الواسع، والثاني أن يبقى الجانب المتصل بإدارة المياه 

وهذا .  أو معالجة المياه المبتذلة ضمن الهدف البيئي السابع
 األحياءيصح أيضاً في مسألة تحسين شروط معيشة سكان 
بلد ما، العشوائية الفقيرة، اذ تكون قضية سكن وفقر في 

  .وقضية تخطيط عمراني استراتيجي في بلد آخر
  
جل أ الشراكة العالمية من :الهدف الثامن ٦-٢-٢

  التنمية
  

بسبب الطابع الخاص لهذا الهدف، سوف يجري تناوله   
 من هذا التقرير من منظور التكامل األخيرفي الفصل 

كما سيجري تناول بعض .  جل التنميةأ من اإلقليمي
حليل أوضاع األهداف اإلنمائية لأللفية بحسب عناصره عند ت

  .مجموعات البلدان الفرعية
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  المجموعات الفرعية: األهداف اإلنمائية لأللفية في العالم العربي  -ثالثاً
  

  
يعرض هذا القسم وضعية األهداف اإلنمائية لأللفية   

 :حسب المجموعات األربع التي تتوزع عليها بلدان المنطقة
 مجلس التعاون الخليجي، ومجموعة بلدان مجموعة بلدان

مجموعة بلدان المغرب، والبلدان العربية األقل والمشرق، 
كما يخصص فقرات للبلدان التي تعاني من االحتالل  . نمواً

ويسمح هذا التوزيع بعرض خصائص كل .  والحروب
 إلى بعض الخصوصيات التي تميز إشاراتمجموعة، مع 

وينسجم ذلك مع التوجه .  وعةفرادى البلدان ضمن كل مجم
المنهجي المعروض في فقرات سابقة، لجهة وجود تفاوتات 
.  كبيرة بين البلدان العربية تحول دون تعميم االستنتاجات

 تفصيلياً على تحليالًكما أن التقرير الحالي ال يتضمن 
مستوى فرادى البلدان ألن هذا النوع من التحليل هو من 

ية، إال انه يشير إلى التفاوتات بين اختصاص التقارير الوطن
البلدان ضمن المجموعة الواحدة في حال لزم ذلك ألغراض 

لتحليل، وذلك لوجود تفاوتات كبيرة داخل المجموعة الواحدة ا
  .في بعض األهداف أو المؤشرات

  
  

  بلدان مجلس التعاون الخليجي  ١- ٣
  

 األكثر الخليجي التعاون مجلس بلدان مجموعة تعتبر  
 بينها، واختالفات تفاوتات وجود من الرغم وعلى.  هاًتشاب
 على وهي مشترك، ومؤسسي سياسي إطار في تنتظم فهي
 الطبيعية أوضاعها في والتشابه االقتصادي الترابط من درجة

 هذه وتتميز.  والغاز النفطية الموارد وفرة وفي المناخية،
 لأللفية، اإلنمائية األهداف منظور من المجموعة،

  :التالية صائصبالخ
  

 ذلك في بما ،والمجتمع االقتصاد في طللنف الحاسم الدور  
 االقتصادي النشاط في التنوع ببعض تتمتع التي البلدان
 البحرين، (كبيرة نفطية موارد لديها ليس التيأو 
خاضعة األخرى االقتصادية فالقطاعات).  مانع 

 بصفتها المنطقة اقتصاد تطبع التي العامة للظروف
 القطاعات وهذه.  الوطنية لالقتصادات ناظماً طاراًإ

 ومصدراً متيناً أساساً تعتبر التي النفط بعوائد تتأثر
 وهي النفطية، غير األنشطة لدعمالالزمة  المالية للموارد
 على األجانب المستثمرين يشجع الذي المناخ تهيئ

 ومن.  األخرى القطاعات في المنطقة في االستثمار
 المجموعة هذه بلدان تتميز والثقافية، جتماعيةاال الناحية

 واالبوية الريعية الطبيعة من نابعة مشتركة بسمات
 حدأ وريعه طالنف يشكل والذي والمجتمع، للنظام

  . وتجدده استمراره مرتكزات
  

 المائة في ٤١ حوالي والغاز النفط قطاع حصة وتبلغ  
 حد ينب وتتراوح للمجموعة، اإلجمالي المحلي الناتج من

 في ٢٤ قدره أدنى وحد قطر في المائة في ٤٧ قدره أقصى
 المستوى هذا عند مستقرة النسب وهذه.  البحرين في المائة
 لبلدان المالية الفوائض أن يعني ما ،األخير العقد خالل

  .  العالمية النفط أسعار بمستوى ترتبط المنطقة
  

) الشائع دالتحدي في أو( العالمي التحديد وفق الفقر مسألة  
 كان إذا خصوصاً (المجموعة بلدان على اماًتم تنطبق ال

 وقضية الوافدين، يشمل وال بالمواطنين يتعلقاألمر 
 في مقوماته تتوفر ال خاص بحث إلى تحتاج الوافدين
 بدوالر المحدد الدولي الفقر فخط).  التحليل هذا إطار
 ينطبق ال) اليوم في دوالرين حتى أو( اليوم في واحد
 هذه تنشر لم أخرى، ناحية ومن.  المجموعة هذه على

 استخدامها يمكن الوطني الفقر لخط قياسات اية البلدان
 أو الوطني الصعيد على لأللفية اإلنمائية األهداف في

 استخدام يمكن ال لذلك.  المجموعة داخل للمقارنة
 هذه تقوم أن المفترض ومن المطلق، الفقر قياسات
 حياة لنوعية أو للحرمان وطنية اييسمق بتحديد البلدان
 الكمي االنجاز مستويات وتحديد خصائصها مع تتناسب
.  المؤشرات هذه باستخدام بها الخاصة اإلنمائية لألهداف

 الخليجي التعاون مجلس بلدان من عدد اعترف وقد
 في صراحة ،)السعودية العربية والمملكة البحرين(

 سياسات ووضع فقر مشكلة بوجود األخيرة السنوات
 االجتماعية الحماية برامج مثل لمكافحته، خاصة وبرامج
 النسبي الفقر من تعاني التي الفئات أو دخالً الفئات ألقل

  ). والتعريف القياس وسائل عن النظر بغض وذلك(
  

.  االستنتاج هذا البديلة المؤشرات بعض وتدعم  
 مماأل برنامج يصدره الذي البشري الفقر دليل فباستخدام
 ٢٠٠٧ عام في البشري الفقر نسبة بلغت اإلنمائي، المتحدة

 األدنى حدها يبلغ المائة، في ١٠ حوالي المجموعة هذه في
 في ١٥ حوالي األقصى وحدها الكويت، في المائة في ٥

 البلدان في مشابهة مستويات وتقارب عمان، في المائة
 في ١٦ (تونس مثل المتوسطة البشرية التنمية ذات العربية
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) المائة في ١٣ (والجمهورية العربية السورية) المائة
  .)المائة في ٨ (لبنانأو ) المائة في ٧ (األردنو
  

 الباحثين أوساط في متداولة نظر وجهة مع ذلك ويتوافق  
   تدهور إلى تجاها وجود عن القرار، وأصحاب

 لميل نتيجة البلدان، هذه منظور من وسطى طبقات يعتبر ما
 إعادة عملية بالكامل تعوضه ال الثروات تقطاباس إلى عام

 وارتفاع المستمر للتضخم نتيجة هو أيضاً وهذا.  التوزيع
 يشكل الذي اإلسكان مجال في سيما ال المعيشة، تكاليف
 الفقر وحالة االجتماعي التفاوت عن وضوحاً األكثر التعبير
 لفئات االجتماعي الوضع تدهور ذلك إلى ضفأ.  النسبي
 المالية باألزمات لتأثرها نتيجة معينة قطاعات في محددة
 بالصعود أو األخرى، الفئات من أكثر والداخلية العالمية
 واألنشطة القطاعات بعض أهمية في المتوقع غير والهبوط

 النمو معدل تراجع عام، وبشكل.  ومردودها االقتصادية
 اإلجمالي المحلي الناتج من الفرد نصيب لمتوسط السنوي

 في المائة في ٠,٨ حوالي من الخليجي التعاون مجلس انلبلد
 متأثراً ٢٠٠٩ عام في المائة في ٤,٦ – إلى ٢٠٠٨ عام

 األخرى اإلسكوا بلدان استمرت حين في ،)٩(العالمية باألزمة
 انظر (موجب نمو تسجيل في تنوعاً األكثر االقتصاد ذات

 سلقيا أكبر أهمية تولى أن يجب أيضاً وهنا).  ٢٠ الشكل
 عن تعبيراً أكثر بصفته االجتماعي التفاوت أو عدم المساواة

 هذه بلدان في المطلق الفقر من االجتماعي الواقع
 جيني معامل حساب خالل من ذلك كان سواء المجموعة،

 لحصة دقيق حساب خالل من مأ االنفاق، أو الدخل لتوزيع
 الهدف مؤشرات احد وهو االستهالك، من األدنى الخمس
 مقياس باعتماد أو لأللفية، اإلنمائية األهداف من األول
  . ذلك إلى اإلشارة سبقت كما الحياة لنوعية

  
 من الفرد نصيب في السنوي النمو معدل  - ٢٠ الشكل
 بين اإلسكوا بلدان الحقيقي في اإلجمالي المحلي الناتج

  )المئوية النسبة( ٢٠١٠و ٢٠٠٦

  
 رقم اإلسكوا، منطقة في ةالقومي الحسابات دراسة اإلسكوا،: المصدر

 مصر،: تشمل اإلسكوا منطقة في تنوعاً األكثر االقتصادات.  ٣١
 ،والجمهورية العربية السورية فلسطين،و لبنان،و ردن،األو العراق،و
  . واليمن السودان،و

) والبطالة (التشغيل مشكلة المشاكل، هذه إلى يضاف  
 أيضاً وكونها هيكلية، بطالة كونها خاص طابع لها التي
 التوظيف أو المنخفضة اإلنتاجية شكل إما تتخذ مقنعة بطالة
 آالف عشرات يولد اقتصاد في للمواطنين بالنسبة الزائد
 كبيرة، بأعداد ماهرة غير عمالة من للوافدين العمل فرص

 بلدان من الوافدين من العالية الكفاءة ذوي ولألخصائيين
 والبطالة التشغيل قياسات فإن أيضاً وهنا.  المتقدم العالم
 بلدان في السكانية بالتركيبة وثيقاً ارتباطاً وترتبط معقدة
 تكثر حيث العاملة، القوى وتركيبة الخليجي التعاون مجلس
 مجموع إلى العاملين نسبة مؤشر فإن ولذلك.  الوافدين أعداد
 الوافدة العمالة تحتسب عندما جداً مرتفعة تكون السكان
 معدالت وتبدو العمل، سن في ذكور من غالبيتها في المكونة
إال أن .  األخرى بالمجموعات مقارنة منخفضة البطالة
 وما الفائض التوظيف أو المقنعة البطالة هي هنا المشكلة
 السياسات بحكم اإللزامي المواطنين باستخدام يرتبط

  . اقتصادية العتبارات وليس ،اإلدارية والقرارات
  

   الخليجيالتعاون سمجل بلدان في البطالة نسبة
  

    معدالت البطالة في بلدان مجلس- ٢١الشكل 
  )النسبة المئوية(     التعاون الخليجي 

      آخر البيانات المتوفرة

  

 .شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة: مصدرال
  

 المعتمدة المؤشرات تقارب ،والتعليم للصحة بالنسبة  
 ومستويات حددةالم األهداف أن كما العالمية، المستويات
 لأللفية، اإلنمائية األهداف إطار تضمنها التي االنجاز
 وتتطلب ،حالياً مصاغة هي كما أولوية ذات ليست فهي
 خصائص مع متناسبة تكون لكي كاملة صياغة إعادة
 النوعية، الجوانب على التشديد حيث البلدان، هذه

 المشكالت وعلى الحقوق، ومقاربة واالستثناءات،
  . البلدان هذه في والتعليم بالصحة لمتعلقةا الخاصة
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 يجاباًإ تأثرت المجالين هذين في الحالية والوضعية  
 في كبير استثمار وجود إلى اإلشارة وتجدر.  المادية بالوفرة
 إنشاء ذلك في بما والصحية، الجامعية المراكز تطوير مجال
 بمواصفات صحية وبحثية جامعية ومراكز جامعية مدن

 بخبرات وتستعين التكنولوجيات، حدثأ ستخدمت عالمية
 مجال في كبير استثمار هناك وكذلك.  كبيرة وأجنبية وطنية
 تكنولوجيا وال سيما الحديثة، التكنولوجيات استخدام

 أن القول يمكن ال ولكن التعليم، في واالتصاالت المعلومات
 ومضامين التعليم أساليب تطوير في موازياً استثماراً هناك
 إلى وتقليدية تلقينية تزال ال التي التربوية، واإلدارة ناهجالم
  .كبير حد
  

 والرجال النساء بين المساواة بقضايا يتعلق فيماو  
 بلدان في كبيرة أولوية ذات مسألة هذه ،المرأة وتمكين
 المحدد الهدف تحقق وقد.   الخليجيالتعاون مجلس
 تبي ليس ذلك ولكن التعليم، في بالمساواة الخاص
.  المجاالت مختلف في المرأة تمكين مسألة بل القصيد،
 والقيم الثقافة مجال في هي أهمية األكثر الضعف ونقطة

 مجال في وكذلك السائدة، االجتماعية والممارسات
 باإلضافة التمييزية، السياسات بعض ووجود التشريع
 بعدان وهما والسياسية االقتصادية المشاركة إلى طبعاً

 إعطاء ويتطلب.  لأللفية اإلنمائية األهداف في واردان
 ومقاربة الفجوات، لردم كبرأ أهمية النوعي الجانب
  . الحقوق منظور من المرأة قضية

  

 في التعليم الجامعي في الجنسينالتكافؤ بين 

  )٢٠٠٩ ( الخليجيبلدان مجلس التعاون
  

  نسبة النساء للرجال في التعليم الجامعي - ٢٢الشكل 
 )٢٠٠٩(لس التعاون الخليجي في بلدان مج

  

  .مؤشرات التنمية في العالم: المصدر

 من أكثر على جداً كبيرة أولوية ذو البيئي الموضوع  
 عام بشكل هنا العالمية األهداف معظم وتنطبق مستوى،

 أو وطنية أهداف وإضافة بعضها تكييف ضرورة على
  :يلي ما اسيةاألس القضايا ومن.  أخرى إقليمية

  
 على وأثرها العام االقتصادي بمعناها االستدامة مسألة  

 األولى بالدرجة يعيش اإلقليم هذا خصوصاً أن ،المجتمع
 استنزافه يجري طبيعي مصدر وهو النفط عوائد على
 أكثر العالمي، االقتصاد احتياجات لتلبية فيه مبالغ بشكل
.  تنتجه تيال المنطقة بلدان احتياجات لتلبية هو مما

 ترشيد مسألة وهي جداً هامة مسألة ثمة وبالتالي
 المدى البعيد والتخطيط مستدام، بشكل النفط استخراج
 نحو على واستخدامها، وتسعيرها، المستخرجة، للكميات
 غيرها من أكثر معنية المنطقة بلدان أن كما.  عقالني
 على البديلة الطاقة باستخدام المتعلقة األبحاث بتطوير
 على العمل ضرورة ذلك إلى ويضاف.  واسع نطاق
 أي الفعلي، المنتج بالمعنى البلدان هذه اقتصاد تنويع
 التنويع (النفطي القطاع خارج عالية مضافة قيم إنتاج
 جانب في هو والعقارات المالية الخدمات في الحالي
 وهو بشدة، به ومرتبط النفطي لالقتصاد نتيجة أساسي
  .)حقيقياً تنويعاً ليس

  
 ندرة لجهة الصحراوية الطبيعية البيئة مع التعامل مسألة  

 نتيجة المياه إلى المتزايدة الحاجة تلبية وكيفية المياه
 تحول عن بدوره الناجم السكان عدد في الكبير التضخم
 عماالً يستقطب عالمي اقتصادي مركز إلى الخليج بلدان
 مرات، دةع المواطنين السكان أعداد تفوق بأعداد وافدين
 لجهة (نوعه من فريداً السكاني التركيب يجعل مما

 الجنسيات تعدد ولجهة والوافدين، المواطنين توازن
 الجنس، ونسبة العمري، التركيب ولجهة واللغات،

 بالمعني (مستدامة غير وضعية أيضاً هذه).  لخإ...
 على كبيرة ضغوطاً تولد كونها إلى إضافة) االجتماعي

 المتوفرة غير المائية الموارد وعلى ةالطبيعي البيئة
 هذه لسد البحر مياه تحلية مسألة وتطرح.  أساساً

 البيئية كلفتها لجهة خاصة اشكاليات الحاجات
 التوسع في االستمرار على القدرة ولجهة واالقتصادية،

  .سقوف دون الوسيلة هذه استخدام في
  

 بناء طابع أيضاً يتخذ الذي العمراني النمو نمط مسألة  
 وسط) والتجهيز الشكل حيث من (العصرية المدن

 وردم ضخمة، وتجهيزات ومنشآت براجأ مع الصحراء،
 الفخمة والسياحية السكنية المجمعات إلنشاء البحر

.  الوطني السوق قبل واإلقليمي العالمي للسوق الموجهة
 تسببت عقارية طفرة إلى أدى العمراني النمط وهذه
 على التأثير ذلك في بما (بومتشع كبير بيئي بعبء
 في ارتفاع من به تسببت ما إلى إضافة ،)البحرية البيئة
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 ذوي المواطنين قدرة من والحد العقارات أسعار
.   إليهيطمحون الذي السكن تأمين على الوسطى المداخيل

 نحو المواطنين وبين البلدان بين سباقاً ولد انه كما
 الشقق كالمتال الباذخ االستعراضي االستهالك
 من بها يرتبط وما والسياحية، السكنية والعقارات
 اتصال وأجهزة معمرة وسلع منزلية تجهيزات

 أيضاً كله اوهذ  .إلخ... فخمة وسيارات لكترونياتإو
  ؛شديد بشكل البيئة على وضاغط مستدام، غير نمط

  
 المتعلقة لأللفية اإلنمائية األهداف في المحددة األهداف  

 بعض في إال الخليج بلدان على اًفعلي نطبقت ال بالغابات
 التنوع مسألة وكذلك البلدان، نطاق ضمن المناطق

 طبيعة مع تكييفها يجب التي والبحري البري البيولوجي
 المقابل في.  الغنية البحرية البيئة ومع الصحراوية البيئة
 بحكم مرتفع الكربون دأكسي ثاني انبعاثات مستوى فإن

 للطاقة الكثيف االستهالك كموبح النفط، صناعة
 األهداف هذه وبالتالي.  السيارات لتسيير والمحروقات

 أن من للمنطقة بد وال الخليج بلدان على تنطبق العالمية
 أكسيد ثاني انبعاثات في مساهمتها وضبط بمراقبة تهتم

  . المناخي للتغير المسببة الغازات من وغيرها الكربون،
  

 العالمية الشراكة ببناء المتعلق الثامن للهدف بالنسبة  
 الهدف هذا أن من الرغم وعلى ،التنمية جلأ من

 لبلدان وبالنسبة.  أيضاً إقليمية ترجمة له إال أن عالمي،
 مقارنة خاصة أهمية له فإنالخليجي  التعاون مجلس
التعاون  مجلس بلدان تعتبر جهة، فمن.  المناطق بباقي

وال  العالمي، االقتصادي بالنظام االندماج شديدة الخليجي
 كانت سواء النفط عوائد خالل من المالية باألسواق سيما
 بلدان جعل إلى ذلك ادى وقد استثمارت، أو ودائع
 تأثرا العربية المناطق أكثر الخليجي التعاون مجلس
 خسائر عن األرقام تتحدث (٢٠٠٨ لعام المالية باألزمة

 ٦٠٠و ٤٥٠ بين تتراوح البلدان لهذه السيادية للصناديق
 األزمة تداعيات إلى إضافة ،)١٠()دوالر أمريكي مليار
 القطاع وعلى العمالقة العقارية الشركات من عدد على

 جهة من.  العمل سوق وعلى والمصارف، العقاري،
 وهي ةالست المجموعة بلدان من ةربعأ فإن أخرى،

 واإلمارات العربية المتحدة المملكة العربية السعودية
 محسوسة نسبة تقدم مانحة بلدان هي لكويت،وا وقطر
 للبلدان تنموية مساعدات بشكل المحلي ناتجها من

 العربية البلدان من المساعدات نسبة سجلت وقد.  النامية
 بحسب المحلي ناتجها من المائة في ١,٥ حوالي

 ١٩٧٣ من الممتدة الفترة في )١١(الدولي البنك احصاءات
 األهداف صلب يف األمر هذا ويقع.  ٢٠٠٨ إلى

 أن حيث الثامن، الهدف وال سيما لأللفية، اإلنمائية
 مساهمة تقدم أن التعاون الخليجي مجلس بلدان بامكان
 في اإلنمائية األهداف تحقيق في ومستدامة عقالنية

   إذا منها، األقل نمواً ال سيما األخرى، العربية البلدان
 خالل نم التنمية لتمويل مشتركة استراتيجية وضعت ما
، األهداف هذه لتحقيق المشترك الصندوق يشبه ما نشاءإ

 منها تتشكل أن يمكن أخرى تنموية أهداف يةأأو 
 هذا تناول سيرد (٢٠١٥ بعد العالمية التنموية األجندة

  ).الحقاً اإلقليمي بالتكامل الخاص القسم في الموضوع
  

  العربية التنمية مساعدات
  

لعربية ولجنة مساعدات   مساعدات التنمية ا- ٢٣الشكل 
  ٢٠٠٨ و١٩٧٣التنمية بين 

  )بالنسبة المئوية من الدخل القومي اإلجمالي(

  
  

مجلس لألولويات في مجموعة بلدان الخالصة بالنسبة   
  : هي ما يليالتعاون الخليجي

  
 ووضع وطنيا لأللفية اإلنمائية األهداف تكييف ضرورة  

 مع متالئمة ومؤشرات زانجا ومستويات أهداف
 لألهداف بالنسبة وال سيما الوطنية، والخطط الخصائص

 هناك حيث والسادس، والخامس والرابع والثاني، األول،
 المجاالت هذه في نجازاإل من جداً متقدمة مستويات
  ؛المتقدمة الصناعية البلدان تقارب

 تعطى أن يجب األولوية والمشكالت، الفجوات لجهة  
 السابع وللهدف المرأة، بتمكين المتعلق الثالث للهدف
 لجهة الثامن للهدف وأيضاً واالستدامة، بالبيئة المتعلق
 األهداف وتحقيق للتنمية إقليمي تعاون استراتيجية تطوير
 التعاون الخليجي مجلس بلدان وقيام العربية، البلدان في

  ؛المجال هذا في إقليمي بدور

 الخاصة واإلشكاليات دي،االقتصا التنوع مسألة معالجة  
 واالجتماعية االقتصادية االستدامة ومسألة العمل، بسوق
  . مستقبلي استراتيجي منظور من
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  مجموعة بلدان المشرق  ٢- ٣
  

، وتضم البلدان ةمتوسطبشرية هي بلدان ذات تنمية   
مصر، : التالية بحسب التصنيف المعتمد في هذا التقرير

، جمهورية العربية السوريةوالالعراق، وردن، األوفلسطين، و
وفي التصنيف الجديد لتقرير التنمية البشرية لعام .  ولبنان
يقع لبنان في فئة البلدان ذات التنمية ) وهو نسبي (٢٠١١

  . ةالبشرية المرتفع
  

تعتبر كل من فلسطين والعراق من البلدان التي تقع أو   
وقعت تحت االحتالل، وال تزال تعاني بشكل مباشر من 

كما أن لبنان بدوره مر بمراحل متعاقبة .  روب وآثارهاالح
من االحتالل والحروب الداخلية خالل السنوات السابقة، 

عدم وحاليا يعتبر من البلدان التي تتميز بنسبة مرتفعة من 
ستقرار السياسي، دون نسيان الوضع الذي تمر فيه اال

وسوف يجري تناول هذه .  (الجمهورية العربية السورية
جوانب المرتبطة باالحتالل والحرب والنزاع في فقرات ال

تالية، مع االشارة إلى أن التقرير ال يدخل الحراك المجتمعي 
كانون والسياسي واألزمات الحادة في البلدان العربية منذ 

 ضمن وصف النزاعات والحروب، بل ٢٠١٠ديسمبر /األول
ليها بشكل مستقل في سياق هذا إشير أهي حالة خاصة 

  ).تقريرال
  

تسجل تفاوتات في مستويات التنمية ضمن هذه   
فمن ناحية دليل التنمية البشرية يحتل لبنان .  المجموعة

 عالمياً ٧١الترتيب األول ضمن هذه المجموعة والترتيب 
 عالمياً وقيمة ٩٥ترتيب  (األردنيليه ) ٠,٧٣٩قيمة الدليل (

) ٠,٥٧٣(أما الترتيب األدنى فهو للعراق ).  ٠,٦٩٨الدليل 
، في ٢٠١١ بحسب تقرير التنمية البشرية لعام ١٣٢وعالمياً 

حين تحتل كل من فلسطين ومصر والجمهورية العربية 
وتتراوح  .  عالميا١١٩ً، و١١٤، و١١٣السورية المراتب 

بحسب تعادل  ( اإلجماليقيمة نصيب الفرد من الناتج المحلي
ريكي في  دوالر أم١٣٠٠٠بين ) ٢٠٠٥القوة الشرائية لعام 

  .)١٢( دوالر أمريكي في فلسطين٢٦٥٦ولبنان 
  

ما بالنسبة لمؤشرات األهداف اإلنمائية لأللفية، فإن أ  
وضعية هذه البلدان بالنسبة لمختلف األهداف يمكن تلخيصها 

  : على النحو التالي
  

 فهي عموماً الهدف األول، وفيما يختص بنسب الفقر  
 كانت مناهج ياًأالبلدان قل في لبنان منها في باقي أ

 األردنهناك نسب فقر متقاربة في .  القياس المستخدمة
قبل األزمة الراهنة في (والجمهورية العربية السورية 
يليها مصر في حين أن ) الجمهورية العربية السورية

 في كل من العراق وفلسطين مع النسب أكثر ارتفاعاً
ن االشارة إلى أن فقر الدخل اقل أهمية في العراق م

مظاهر الحرمان األخرى في مجاالت الخدمات العامة 
وال توجد قياسات دقيقة قابلة .  والمؤشرات االجتماعية

مقياس للمقارنة بين هذه البلدان، وخطوط الفقر الدولية ب
وتتراوح نسبة الفقر .  دوالر واحد في اليوم غير صالحة
   في المائة في ٧ و٦بحسب دليل الفقر البشري بين 

   في المائة في مصر ٢٣ ولبنان، وألردناكل من 
  .)٢٠٠٧عام (

  
بالتشغيل ونبقى ضمن الهدف األول في البعد المتصل   

، فهو من األولويات بالنسبة إلى هذه المجموعة والبطالة
 في المائة في ٣٢,٤وتتراوح نسبة العاملين إلى السكان بين 

  . في المائة في الجمهورية العربية السورية٤٦,٣فلسطين و
وفي حين أن متوسط البطالة في هذه المنطقة الفرعية يتجاوز 

، فإن بطالة الشباب تزيد عن ضعف )١٣( في المائة١١ الـ
وكما في باقي  .  في المائة٢٨ هذه النسبة وتبلغ حوالي الـ

البلدان العربية، فإن نسبة البطالة هي اعلى من األرقام 
ءات الرسمية حصاالرسمية المنشورة، وذلك يعود إلى أن اإل

، )بحسب منظمة العمل الدولية(تعتمد التعريف الدولي للبطالة 
وهو ال يتناسب مع وضعية البلدان التي تتميز بكون القطاع 

يشكل حصة هامة من قوة ) و غير النظاميأ(غير المهيكل 
ليات النظامية آلاالعمل، إضافة إلى كون سوق العمل نفسه و

ؤدي إلى تقديرات منخفضة للبحث عن عمل غير فعالة، مما ي
  .لمعدالت البطالة في هذه البلدان

  
حد أبعاد الهدف األول المتعلق أ بصفته الجوعما عن أ  

بالقضاء على الفقر، فإن هذه البلدان ال تستخدم هذا المصطلح 
في وصف الوضعية االجتماعية للسكان الفقراء، وقيمة 

 عن ارهمعمأ تقل الذين الوزن الناقصيمؤشر نسبة األطفال 
 في المائة بحسب ٥ في المائة و٣ تتراوح بين سنوات خمس

ولكن في  .  على الفقر والجوعالمصادر، وال تعتبر مؤشراً
ذائي، غفلسطين، يشار إلى وجود مشكلة حقيقية في األمن ال

 في ٣٣منين غذائيا حوالي حيث تبلغ نسبة السكان غير اآل
  قر وحده، المائة، ولذلك أسباب مركبة ال ترتبط بالف

كما أن العراق نفذ  . )١٤(بل باالحتالل والحصار وتبعاته
 في المائة ١٢دراسة وطنية عن األمن الغذائي بينت أن نسبة 

   وان هذه النسبة ترتفع إلى من السكان غير آمنين غذائياً
ما يقارب ربع السكان إذا احتسب ضمنها السكان الذين 

بحوا غير آمنين يعانون من فقر شديد والذين يمكن أن يص
 في المقابل، فإن هذه المشكلة في  .)١٥( عند أي صدمةغذائياً
ردن ذات طبيعة مختلفة مرتبطة بندرة المياه بالدرجة األ

  األولى إضافة إلى عوامل أخرى ذات طبيعة مالية 
  .أو اقتصادية
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يتعلق ، وهو في صياغته العالمية للهدف الثانيبالنسبة   
، فإن معدالت االلتحاق تزيد عن ئيبتعميم التعليم االبتدا

 في المائة في معظم هذه البلدان، وطبيعة المشكلة ٩٥
فيها مختلفة وهي تتعلق بالجانب النوعي في العملية 
التعليمية، وفي تحقيق االلتحاق الكامل في المرحلة 
األساسية وإتمامها بشكل كامل، كما تتعلق بكلفة التعليم 

ء والفقراء وبمستوى االنجاز والتفاوت بين تعليم االغنيا
مر نفسه ينطبق على معدل القراءة واأل.  المعرفي

 في المائة في معظم ١٠٠للشباب حيث تقارب النسب 
 وحتى مع افتراض عدم دقة هذه النسب في . )١٦(البلدان

بان ر االستنتاج العام بعض الحاالت، فإن ذلك ال يغي
تعليم نجاز المطلوب على تحقيق الاقتصار قياس اإل

االبتدائي غير متناسب إطالقا مع وضعية هذه 
المجموعة، ويقتضي استبدال الهدف المحدد ومؤشراته 

، خصوصاً أن معظم هذه البلدان بما هو أكثر طموحاً
 وليس األساسيلزامية ومجانية التعليم إتنص على 

وبشكل عام، استمر تضاؤل الكفاءة الداخلية .  االبتدائي
لتعليمي في بلدان المجموعة، فشهدت والخارجية للنظام ا

 خصوصاً بين الفتيات  محسوساًمؤشرات التعليم تراجعاً
في العراق مقارنة بالسنوات السابقة، واتخذ التراجع في 
مصر شكل االنتشار الواسع للتدريس الخصوصي، في 
حين اتخذ في لبنان شكل اتساع الفجوة المستمر بين 

 األغنياء مقارنة بتعليم )القطاع الحكومي(تعليم الفقراء 
  ؛)القطاع الخاص(

  
المساواة بين الجنسين  (بالهدف الثالثفيما يختص و  

، فإن الهدف المحدد الذي يقيس التقدم )وتمكين المرأة
، مع وجود بالمساواة بين الجنسين في التعليميتعلق 

مؤشرات لمشاركة المرأة االقتصادية واالجتماعية غير 
وبالنسبة لبلدان هذه .  ريحمرتبطة بهدف محدد وص

المجموعة، فإن المساواة في التعليم محققة عموماً 
ثناء التراجع الحاصل في تمدرس الفتيات في تباس(

العراق والذي يرتبط بالوضع األمني وبعودة بعض 
  عامالممارسات الثقافية واالجتماعية التمييزية بعد

وفي هذه البلدان تسجل نسبة من التسرب  ). ٢٠٠٣
لمدرسي المبكر للفتيان إلى سوق العمل بين الفئات ا

، مما )١٧()االعدادية(الفقيرة ابتداء من المرحلة المتوسطة 
في المرحلتين أعلى من نسبة الفتيان يجعل نسبة الفتيات 

ولكن الفجوة تبقى .  والثانوية) عداديةاإل(المتوسطة 
قائمة لصالح الشبان في التعليم الجامعي، خصوصاً في 

والجامعات ) مقارنة بالحكومية(امعات الخاصة الج
واالختصاصات العلمية ) مقارنة بالوطنية (األجنبية

  ).  واإلنسانيةاألدبيةمقارنة باالختصاصات (والتطبيقية 
  

 ٢١، تبلغ مساهمة المرأة في مجموع القوى العاملةما أ  
على نسبة في لبنان أوتسجل .  في المائة في بلدان المشرق

في المائة في حين تسجل ادنى النسب في العراق  ٢٥وتبلغ 
وفي الجمهورية العربية السورية سجل .  )١٨( في المائة١٧

تراجع دراماتيكي في نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة 
بسبب التحوالت االقتصادية التي شهدتها البالد في السنوات 
األخيرة، يضاف إليها تدهور الزراعة ألسباب مختلفة من 
ضمنها تعاقب سنوات الجفاف، حيث أن مشاركة المرأة في 
    .الزراعة في الجمهورية العربية السورية كانت مرتفعة نسبياً

  
وما تجدر اإلشارة إليه في هذا المجال، هو عدم كفاية   

قياس مشاركة المرأة في العمل المأجور في القطاع غير 
دية، اذ الزراعي كمؤشر تمكين أو كمؤشر للمشاركة االقتصا

كما أن .   مؤشرات أخرى أكثر شموالالستخدامثمة حاجة 
ما يجب التنبه له هو أن نسبة مشاركة المرأة في القوى 

 خالل العقد الماضي اذ أن هذه النسبة العاملة لم تتطور فعلياً
 في ٢١ حوالي عند ٢٠٠٩ و٢٠٠٠كانت مستقرة بين عامي 

  .المائة أو أكثر بقليل
  

، فهي متدنية شاركة السياسية للمرأةبالموفيما يتعلق   
 في المائة بالنسبة للتمثيل ١١ أيضاً ويبلغ متوسطها

وما تجدر اإلشارة إليه هو أن في لبنان، وهو .  البرلماني
 من حيث اقتصاده ومن حيث  وتنوعاًالبلد األكثر انفتاحاً

 من حيث العادات والتقاليد تكوينه الديمغرافي واألكثر تسامحاً
ة، تسجل نسبة مشاركة المرأة في الحكومة والبرلمان والثقاف

 في ٢٥(على في العراق أدنى المستويات في حين هي األ
وهذا يدل على الطبيعة .  بلدان هذه المجموعة  بين)١٩()المائة

نسبة مشاركة المرأة في المركبة لهذا األمر، وإلى كون زيادة 
ة النظام نما هي ناجمة بالدرجة األولى عن طبيعإالبرلمان 

.  السياسي، وطبيعة نظام االنتخابات، واعتماد نظام الكوتا
ولذلك فإن داللة هذه الزيادة في نسبة المشاركة على تمكين 
المرأة تبقى محدودة، ولعل في التجربة العراقية التي شهدت 
تراجع وضع المرأة الواقعي في مجاالت مختلفة بما فيها 

  اركة المرتفعة للمرأة المجال التشريعي في ظل نسبة المش
  شارة إلى الطابع الشكلي لهذه االجراءات إفي البرلمان، 

 من الثقافة ما لم تترسخ في الممارسة لكي تصبح جزءاً
  .والمؤسسات بحيث يصعب االرتداد عنها

  
 على ما يمكن أن تواجهه المجتمعات أيضاً، األمثلةومن   

سات التي  والقوانين والمؤساإلجراءات عن احتمال التخلي
 في العهد السابق في موضوع المرأة واألسرة استحدثت

 وبين شخص زوجة الرئيس بين اإلنجازاتبحجة الربط 
السابق التي كانت تشغل منصب رئيس المجلس القومي 

 وكذلك يشكل اعتراض  . البلدان العربيةبعضللمرأة في 
القيادات الدينية في لبنان على مشروع قانون مكافحة العنف 

على القضايا التي   آخرسري والعنف ضد المرأة مثاالًاأل
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تتجاوز التحديد الضيق للهدف الثالث، والصعوبات التي 
  .تواجهها

  
 هو وفيات األطفال، التفاوت في مؤشرات الصحةفي   

 أدنى للعراق، وحد األلف في ٣٩ يبلغ أقصىبين حد 
.  للجمهورية العربية السورية األلف في ١٦يبلغ 
لكل مئة  ٨٢ و٢٦ يتراوح بين لوفيات األمهات وبالنسبة

بحسب ) على التوالي في لبنان ومصر(ألف والدة حية 
المحددة ما األهداف أ.  )٢٠( المتوفرةاإلحصاءاتآخر 

الخاصة بالهدف السادس واألمراض المشار إليها 
، أو )يدزاإل( فهي كلها في مستويات متدنية ومؤشراتها،

قل السل الذي يعود أبنسبة و) المالريا(هي غير صالحة 
  بالفقر وبتدهور التغذية مرتبطاًللظهور بصفته مرضاً

ولكن المشكالت الفعلية هي في مكان .  وشروط السكن
الواقعة تحت االحتالل، وغزة فلسطين حتى في .  آخر

الواقعة تحت الحصار، فإن نشاط المجتمع المدني 
جوات والمساعدات استطاعت سد الف والمنظمات الدولية

) نسبياً(وتأمين مستويات متقدمة من التغطية والنوعية 
وعلى سبيل .  وبمستويات تتقدم على بلدان المجموعة

المثال، فإن نسبة تحصين األطفال ضد الحصبة تتجاوز 
 في المائة في ٩٥ في المائة في غزة والـ ٩٩الـ 

  .الضفة الغربية
  

ية لكن االهتمام يجب أن ينصب على األولويات الصح  
 ومنها ، مع الخصائص الصحية في هذه البلداناألكثر تناسباً

 وفعالية النظام الصحي )٢١(متدنية عموماًالالتغطية الصحية 
 القطاع الخاص يؤدي إلى ارتفاع تكاليف علىبين اعتماد 

الجمهورية  (العاملقطاع ا على االعتماد، أو )لبنان(العالج 
في الجانب أكبر   فعاليةيحقق) ردنالعربية السورية، األ

وكذلك ضروة ايالء .  الوقائي والرعاية الصحية األولية
االهتمام لفئات أخرى من األمراض غير المعدية التي تشكل 

من ناحية أخرى، هناك .   للوفياتاألسباب األكثر انتشاراً
قضايا أخرى ال تلقى االهتمام الكافي ويجب أن تقع في 

قضية جموعة، مثل صلب األهداف اإلنمائية في هذه الم
تأخر ( ببعديه سن الزواج وكيفية مقاربتها، ومسألة االعاقة

، وتزايد الزواج المبكر وحمل )سن الزواج القسري
فقراء الريف أو (المراهقات في بعض الفئات الخاصة 

فمعدل الزواج المبكر مرتفع خصوصاً ) النازحين إلى المدن
  .)٢٢()المائة في ١٥(والعراق )  في المائة٢٣(في فلسطين 

  
، المشكالت متنوعة ومتفاوتة بين بلد بالنسبة للبيئة  

  :برزها ما يليأواخر، و
  
o المجموعة، بلدان لكل مشتركة عامة مسألة تبقى المياه 

 ترشيد مسألة فهي.  بلد كل في مختلفاً شكالً تتخذ ولكنها
 الهوة لردم الشبكات تغطية ومد المياه ونوعية االستخدام

 تلك وخصوصاً البلدان معظم في والريف المدينة بين

 مسألة هي ولكن).  لبنان (نسبياً المياه فيها تتوفر التي
 إقليمي تعاون ومسألة ،األردن في المياه في شديدة ندرة
والجمهورية  والعراق مصر وال سيما البلدان بعض في

 من أكثر بين مشتركة األنهار حيث العربية السورية
 الفلسطينية الحالة في المياه على سيادة مسألة وبلد،
  ؛الفلسطينية للسلطة وليست إلسرائيل هي السيادة حيث

o لجهة سواء أيضاً، مشتركة مسألة الصحي الصرف مياه 
 بين فجوات هناك حيث الصحي الصرف شبكات تغطية
 الصحي الصرف مياه معالجة لجهة، أو والمدينة الريف
 وهو المنطقة، بلدان في متدنية المعالجة المياه نسبة حيث
  ؛حقيقية بيئية مشكلة يسبب ما

o الخ...تربة مياه، هواء، (األخرى التلوث مشكالت(، 
 ويبلغ الهواء تلوث حيث المدن في تتفاقم أيضاً وهي

 في أو المقبولة، المعدالت تفوق مستويات الضجيج
 المياه تلوث يعتبر حيث المناطق عموم وفي االرياف
 بسبب ذلك كان سواء بةالتر تلوث وكذلك شائعة ظاهرة
 والملوثات ،واأللغام الذخائر، واستخدام الحرب

 أو السليم غير االستخدام بسبب أو والطبية، الصناعية
  . والمخصبات الزراعية واألدوية للمبيدات المفرط

  
لألولويات في بلدان مجموعة المشرق الخالصة بالنسبة 

  العربي
  

 ووضع وطنيا يةلأللف اإلنمائية األهداف تكييف ضرورة  
 مع متالئمة ومؤشرات انجاز ومستويات أهداف

 التكييف يتضمن أن ويجب الوطنية، والخطط الخصائص
   نجازاإل مستويات رفع مع النوعي بالجانب االهتمام

 في مشتركة قضية وهو (للتعليم بالنسبة سيما ال
 األهداف في التكييف أولوية وتتفاوت ،)المجموعة
  ؛البلدان بحسب األخرى

  
 األولوية تعطى أن يجب والمشكالت، الفجوات لجهة  

 والعمل بالتشغيل يتعلق فيما وخصوصاً األول للهدف
 المتعلق الثالث للهدف أولوية وهناك.  والفقر الالئق
 بالبيئة المتعلق السابع والهدف المرأة بتمكين

 هي فاألولوية والتعليم الصحة إلى وبالنسبة.  واالستدامة
 إلى إضافة التعليم، وكلفة الصحية طيةالتغ لمسألة
  .المعدية غير باألمراض االهتمام

  
  

  مجموعة بلدان المغرب  ٣- ٣
  

وفي تقرير . ةمتوسطبشرية  بلدان ذات تنمية هي تقليدياً  
الذي يعتمد التصنيف على  (٢٠١١التنمية البشرية لعام 
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فإن ليبيا تقع ضمن فئة البلدان ذات التنمية ) أساس نسبي
وتضم هذه المجموعة .  ، وكذلك تونسةة المرتفعالبشري

ليبيا، : بحسب التصنيف المعتمد في هذا التقرير البلدان التالية
  . المملكة المغربيةوالجزائر، وتونس، و
  

.  بين بلدان هذه المجموعةتتفاوت مستويات التنمية و  
تحتل ليبيا الترتيب األول في هذه فحسب دليل التنمية البشرية 

 عالميا، وتحتل المغرب ٦٤والترتيب ) ٠,٧٦٠(ة المجموع
 ١٣٠والترتيب  )٠,٥٨٢( في المجموعة األخيرالترتيب 
 في حين تتراوح قيم نصيب الفرد من الناتج . )٢٣(عالميا

بين ) ٢٠٠٧.  بحسب تعادل القوة الشرائية(المحلي اإلجمالي 
 دوالر أمريكي في ٤٢٠٠ دوالر أمريكي في ليبيا و١٢٦٠٠

ما أن هناك اختالفات كبيرة بين بلدان هذه المغرب، ك
المجموعة لجهة خصائصها االقتصادية والسياسية 

  . واالجتماعية
  

 المجتمع مختلف في إدارةفالنظام السياسي ومعه نظام   
كل بلد، كما أن التوجهات االقتصادية واالرتباط باالقتصاد 

  وخصوصاًاألخيرالعالمي يتراوحان بين ارتباط شديد بهذا 
وارتباط متوسط ) المغرب وتونس (األوروبياالقتصاد 

وشبه عزلة ال يحول دون اكتمالها سوى كون ) الجزائر(
ن دور كل من إوكذلك ف).  ليبيا( سلعة استراتيجية طالنف

ليبيا قبل (الدولة والسوق مختلف، بين نظام دولتي مطلق 
وبين ادوار أكثر أهمية للقطاع الخاص ) التطورات األخيرة

كما أن كل من ليبيا .  صاً في المغرب وتونسخصو
والجزائر هي بلدان وافرة الموارد ومصدرة للنفط، في حين 

وتترك .  أن كل من تونس والمغرب ال تملكان موارد مماثلة
أثراً ) وغيرها مما ال يتسع المجال لذكره(هذه االختالفات 

مباشراً على مستويات االنجاز بالنسبة لألهداف اإلنمائية 
  . لأللفية في كل بلد

  
ما بالنسبة لمؤشرات األهداف اإلنمائية لأللفية، فإن أ  

وضعية هذه البلدان بالنسبة لمختلف األهداف يمكن تلخيصها 
  :على النحو التالي

  
 ال توجد الهدف األول، وفيما يختص بنسب الفقر  

 األفرادقياسات في ليبيا تسمح بتقدير نسبة األسر أو 
 في ٢٢جزائر تتراوح التقديرات بين الفقراء، وفي ال

 من السكان الفقراء بحسب التقارير الدولية )٢٤(المائة
ألهداف ل في المائة بحسب التقرير الوطني ٥وبين 

في حين أن النسب في ، ٢٠٠٨اإلنمائية لأللفية لعام 
 بحسب االحصاءات )٢٥( في المائة٩المغرب تقترب من 

ي المنشور قبل وفي تونس فإن الرقم الرسم.  الرسمية
 في ٤التطورات األخيرة لنسبة السكان الفقراء يقل عن 

خذنا مثال تونس التي شهدت تغيرات أولو .  المائة
سياسية جذرية حررت األرقام الرسمية من القيود 

 في الوثائق الداخلية  المتداولة حالياًاألرقامالسابقة، فإن 
نسبة بحوالي للجهات الدولية العاملة في البالد تقدر هذه ال

 إلى تقديرات مسؤولين في وزارة  في المائة استنادا٢٥ً
ولعل هذا الفارق الكبير بين .  )٢٦(الشؤون االجتماعية

األرقام قبل التغيير وبعده في تونس، يعطي فكرة عن 
مر يجب أخل السياسي في هذه المسائل، وهو حجم التد

أن نفترض استمراره في البلدان األخرى، وإن كان 
  . خرآاوت بين بلد وبتف

  
 المشروع إلى بيانات وتشير دراسة مقارنة نفذت استناداً  

 ٢٠٠٢للفترة بين عامي ) بابفام(العربي لصحة األسرة 
 وشملت ثالثة بلدان من مجموعة بلدان المغرب هي ٢٠٠٤و

تونس والمغرب والجزائر إلى أن نسبة األسر المحرومة 
بلغت )  المتعدد األبعادلفقرادليل (حوال المعيشة أبحسب دليل 

 ٣٩ في المائة في الجزائر و٢٥ في المائة في تونس، و٢٤
والجدير بالذكر أن فقر الدخل هو .  في المائة في المغرب

األعلى في كل من تونس والمغرب، في حين أن الموارد 
المالية المتوفرة في كل من الجزائر وليبيا تجعل من أبعاد 

همية، ال سيما في االرياف الفقر البشري األخرى أكثر أ
ومشكلة   .وخارج العاصمة والمراكز المدينية الرئيسية

وخطوط التفاوت هي مشكلة قائمة في كل هذه البلدان، 
بدوالر واحد في اليوم غير صالحة في  الفقر الدولية بمقياس

  . هذه البلدان أيضاً
  

، تسجل نسبة العاملين التشغيل والبطالةوفي موضوع   
وتتميز .   السكان مستوى منخفضاً عموماًإلى مجموع

مجموعة بلدان المغرب العربي بوجود اعلى نسبة بطالة في 
وتبلغ نسبة البطالة في هذه .  العالم العربي وفي العالم أيضاً

 في المائة، في حين أن بطالة الشباب تزيد ١١المجموعة 
 في المائة في ١٢وتبلغ نسبة البطالة حوالي .  عن ذلك بكثير

 في المائة في ٩ في الجزائر و في المائة١١تونس، و
، في حين يصعب التحقق من النسب المعلنة في )٢٧(المغرب

ليبيا من ناحية أخرى، تتراوح نسبة البطالة بين حملة 
 في المائة بحسب الباحثين ٥٠ و٤٠الشهادات الجامعية بين 

 يضاف إلى ذلك أن هذه البلدان نسبة ارتفاعاً في.  التونسيين
نسبة الهجرة الشرعية وغير الشرعية إلى أوروبا خصوصاً، 
ويقدر عدد المهاجرين من بلدان المغرب العربي إلى البلدان 

 في ١,٣االوروبية وبلدان مجلس التعاون الخليجي بحوالي 
وتشمل الهجرة نسبة كبيرة من .  )٢٨(المائة من عدد السكان

دمغة في المختصين من الجامعيين، فتطرح مشكلة هجرة األ
 بسبب عدد من القطاعات، وخصوصاً في القطاع الصحي،

طباء نتيجة للتفاوت الكبير في عائد العمل والفوائد هجرة األ
والضمانات التي يحصلون عليها في أوروبا مقارنة بما 

  . يحصلون عليه في بلدانهم
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حد أبعاد الفقر فإن هذا المظهر أ بصفته الجوعما عن أ  
لفقر ذو أهمية نسبية محدودة مقارنة المتطرف من مظاهر ا

وتبلغ نسبة  . باألبعاد األخرى وال سيما البطالة والتشغيل
 خمس عن اعمارهم تقل الذين الوزن الناقصياألطفال 
 في المائة في المنطقة الفرعية، مع حد ٤ حوالي سنوات
 في المائة ٦قصى هو أ في المائة في تونس وحد ٣ ادنى هو
  .)٢٩(في ليبيا

  
، وكما هو الحال بالنسبة لبلدان للهدف الثانيلنسبة با  

المشرق، فإن مسألة نوعية التعليم من جهة، ورفع 
االنجاز المطلوب في تعميم االلتحاق إلى مرحلتي 

من )  أو المتوسطاإلعدادي(الروضة والتعليم األساسي 
ولكن هناك مشكالت خاصة .  جهة أخرى يبقى أساسياً

بأداء النظام التعليمي في من ضمن المجموعة تتعلق 
بشكل خاص وهي تتمثل في حاالت المملكة المغربية 

تسرب واسعة من التعليم االبتدائي وال سيما عند االنتقال 
 ألف طفل ٤٠٠ حيث هناك اإلعداديةإلى المرحلة 

وقد سجل مؤشر .  متسرب من التعليم االبتدائي كل عام
 ٨٧تفاعاً من االلتحاق الصافي في المرحلة االبتدائية ار

 بينما ٢٠٠٩ في المائة في ٩١ إلى ٢٠٠٤في المائة في 
 في ٤٤ في المائة إلى ٣٢ من اإلعداديارتفع في 

وتطال هذه المشكلة بشكل خاص الفتيات في .  )٣٠(المائة
 في المائة لاللتحاق ١٦الريف حيث بلغ معدل االلتحاق 

، كما يؤدي ذلك إلى إعادة ٢٠٠٩ في عام اإلعدادي
ويعتبر هذا الشأن من األولويات التنموية .  األمية إنتاج

األكثر أهمية في المملكة المغربية وتبذل جهود كبيرة 
لمعالجة هذه الفجوة المتراكمة والتي تتفاقم بشكل مستمر 

من ناحية .  من خالل ثغرات النظام التعليمي في البالد
مشكالت خطيرة تتعلق بنوعية التعليم أخرى، هناك 

الكفاءة ، في حين أن نظام التعليمي في ليبياوأداء ال
الخارجية للنظام التعليمي ومدى تأهيل الخريجين لسوق 
    .العمل هي من األولويات بالنسبة إلى تونس والجزائر

  
 فإن المساواة في التعليم في بالهدف الثالثفيما يختص و  

مراحله قبل الجامعية محققة في معظم بلدان المجموعة 
وما .  ء المملكة المغربية خصوصاً في الريفمع استثنا

تجدر اإلشارة إليه هو أن سبب هذه الفجوة في المغرب 
ال يعود إلى سياسات أو تشريعات تمييزية أو إلى 
ممارسات ثقافية واجتماعية ترى المرأة كمواطن من 

فالفجوة هي من نتائج الفقر والحرمان .  الدرجة الثانية
.  عامة المتراكم في هذا المجالالمزمن وفشل السياسات ال

هذه المجموعة الفرعية بكونها وبشكل عام تتميز 
متقدمة في ما يتعلق بتمكين المرأة في أكثر من مجال، 

وإذا كانت تونس تتميز .  وال سيما تونس والمغرب
بكونها سلكت باتجاه اتخاذ خطوات سياسية وتشريعية 

 بعد نحو المساواة وتشجيع مشاركة المرأة مباشرة
 أدىاالستقالل في الخمسينات من القرن العشرين، مما 

إلى تحول مكتسبات المرأة إلى واقع راسخ يصعب 
التراجع عنه، فإن التغيرات االيجابية حصلت في المملكة 
المغربية خالل السنوات األخيرة وال سيما فيما يتعلق 

 االنتخابية بما يسمح األنظمةبمدونة األسرة وتعديل 
شاركة المرأة، وقد حصل ذلك في مرحلة بزيادة م

متأخرة مقارنة بتونس وتحت ضغط حركة شعبية واسعة 
 سياسية على اعلى المستويات في إرادةجداً تالقت مع 

 فإن الجزائر بالنسبة إلى أما.  ادخال هذه التعديالت
الطبيعة الدولتية للنظام وما مر به من مشكالت خالل 

 احياء المواقف عقد التسعينات ساهم في إعادة
، فإن ليبياوفي .  والممارسات التمييزية تجاه المرأة

 اإلرادةالذي يختزل " قائد الدولة"دة ااألمر يتعلق بإر
 السياسية وينعكس ذلك على وضعية المرأة، ولو شكلياً

، في حين أن ليس لذلك اثر تحويلي في اإلدارةوفي 
لنظام الثقافة واالجتماع، على الرغم من أن استيحاء ا

الليبي المفترض أليديولوجيات قومية واشتراكية جعله 
يتخذ مواقف غير معادية للمرأة دون أن يعبر ذلك عن 

  .  اإلشارةتحول ثقافي اجتماعي كما سبقت 
  

ن مسألة المساواة بين المرأة والرجل وموقع المرأة في إ  
مكانية قياسها بواسطة األرقام إالمجتمع هي أكثر تعقيداً من 

 تسجل فيها ولكن هذه المنطقة الفرعية تضم بلداناً.  هاوحد
نسب مرتفعة لمساهمة المرأة في سوق العمل مقارنة 

 ٢٧ في المائة في المغرب، و٢٦(بمجموع البلدان العربية 
، وكذلك ) في المائة في الجزائر٣٢في المائة في تونس، و

 في المائة في تونس ٢٤(نسبة عالية من المشاركة السياسية 
 مع )٣١() في المائة في المغرب١١في الهيئة التأسيسية، و

 إلى أن هذا ناجم عن عملية تاريخية وداخلية طويلة اإلشارة
وهو ما يميز هذه التجربة عن تجربة الكوتا في العراق 

م هذه أمامع ذلك، فال يزال هناك طريق طويل .  وفلسطين
دم البلدان في مجال تحقيق المساواة وتمكين المرأة، ور

  .الفجوة بين النصوص والممارسة
  

 هو وفيات األطفال، التفاوت في مؤشرات الصحةفي   
قصى ألف لتونس، وحد  في األ١٦بين حد ادنى يبلغ 

لوفيات وبالنسبة .   في االلف للمغرب والجزائر٣٦يبلغ 
 وفاة لكل مئة ألف والدة حية ٦٠ يتراوح بين األمهات
 أما.  )٣٢(ة للمغرب لكل مئة ألف والدة حي١٣٢لتونس و

األهداف المحددة الخاصة بالهدف السادس واألمراض 
المشار إليها ومؤشراتها، فهي كلها في مستويات متدنية 

أما األمراض ) المالريا(، أو هي غير صالحة )االيدز(
قل أهمية مقارنة باألمراض غير المعدية أالوبائية فهي 

 تونس وبشكل عام فإن.  التي يجب أن تعطى األولوية
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فضل المؤشرات، في حين أن هناك مشكلة أتسجل 
 فيما يتعلق بوفيات األمهات المملكة المغربيةحقيقية في 

ورعاية الحوامل خصوصاً في الريف المغربي، وهي 
مشكلة مشابهة لما تعاني منه المملكة في مجال التعليم، 
وهي من نتاج الفقر والحرمان المتراكم في الريف، 

.  تشتت الجغرافي وعزلة المناطق النائيةوأيضاً بسبب ال
وال تتناسب مؤشرات وفيات األمهات ورعاية الحوامل 
مع مستوى التنمية البشرية في المملكة المغربية وهو 

، ليبيا في أما.  أمر تعترف به الحكومة وتسعى لمعالجته
حداث نظر عن المؤشرات البسيطة، فإن األوبغض ال

ة النظام الصحي كشفت عن ضعف في كفاء) ٢٠١١(
رغم وفرة الموارد، وهي مسألة كان يعرفها المتابعون، 
ومن تجلياتها اللجوء الكثيف للمواطنين الليبيين إلى 

الحصول على الرعاية الصحية  أجل تونس المجاورة من
  . ذات النوعية الجيدة التي يفتقدوها في بلدهم

  
د شكالت متنوعة ومتفاوتة بين بل، المبالنسبة للبيئة  
والتفاوت توفر المياه ونوعيتها برزها مسألة أخر، وآو

في توفرها في مختلف المناطق، وكذلك مسألة توفر 
 والتفاوت بين الريف والمدن الصرف الصحيخدمات 

 في المائة في ٧٠ في المائة في المدن مقابل ٩٢(
، وكذلك معالجة هذه المياه التي تبقى نسبتها )الريف

سبب الطبيعة الجغرافية وب . )٣٣(منخفضة عموماً
المتنوعة في هذه البلدان، بما فيها وجود مناطق 
صحراوية أو شبه صحراوية في كل بلدان المجموعة، 
فإنها تعاني من نقص كبير في المياه في بعض المناطق 

ولمسألة توفر المياه اثر مباشر أيضاً على .  الصحراوية
 حيث الوضع االقتصادي، خصوصاً في المملكة المغربية

، ) في المائة١٤(حصة الزراعة من الناتج المحلي هامة 
حجم المحصول الزراعي على وفرة وحيث يتوقف 

دى أعة، وهو ما امطار بسبب الطبيعة التقليدية للزراأل
أكثر من مرة إلى ارتفاع أو انخفاض نسبة الفقر في 
الريف المغربي وفي عموم المملكة تبعا لمعدالت 

 مشكالت خاصة ليبيا والجزائرى كما أن لد . األمطار
من .  تتعلق باالدارة العقالنية للمورد النفطي واستدامته

كل بلدان هذه المجموعة أولويات جهة أخرى، لدى 
وكلها لديها مناطق (مشتركة تتعلق بالبيئة البحرية 

، وكذلك مشكالت )ساحلية ممتدة على مسافات طويلة
بيئات الهشة متشابهة تتعلق بالمناطق الصحراوية وال

والواحات ومشكالت السكان في هذه المناطق الوثيقة 
سكان (االرتباط بنمط المعيشة المستدام والمناسب 

الواحات والمناطق شبه الصحراوية، الطوارق 
سكان بعض المناطق المعزولة ووالمجموعات البدوية، 
  ...). في الصحراء أو الجبال 

  

 مجموعة المغرب لألولويات في بلدانالخالصة بالنسبة   
  : هي كما يليالعربي

  
 هو كما وطنيا لأللفية اإلنمائية األهداف تكييف ضرورة  

 مع العربي، المشرق مجموعة بلدان إلى بالنسبة الحال
 البلدان وخصائص المجموعة، هذه بلدان خصائص خذأ

  ؛االعتبار بعين االفرادية
  

 لمسألة هي األولوية والمشكالت، الفجوات لجهة  
 المشكلة نهاأ حيث األول الهدف في والبطالة شغيلالت

 التفاوت مشكلة وكذلك المجموعة، بلدان في األولى
 المشكالت ذلك ويلي . والفقر واالجتماعي المناطقي
 وتوزيعها، المائية الموارد دارةإ مسألة ال سيما البيئية

 والهشة الصحراوية للبيئات خاص اهتمام عطاءإو
 تتعلق متفاوتة مشكالت هناك تعليملل بالنسبة.  وسكانها
 في الداخلي داءاأل وضعف االلتحاق في كمية بفجوات
 التعليم نوعية ومشكلة خاص، بشكل المغربية المملكة
 في العمل سوق لدخول الخريجين تأهيل في وكفاءته
 الصعيد على أما.  ليبيا في وكذلك والجزائر تونس

 مشكلة ناكه ولكن أيضاً، متشابهة فالمشكالت ،لصحيا
 خاص، بشكل الخامس الهدف في المغربية المملكة في

 كل في المعدية غير لألمراض أولوية عطاءإ وضرورة
  ؛الطبية بالكوادر االحتفاظ إلى إضافة المجموعة بلدان

  
 التبعية بتقليص االهتمام والجزائر، ليبيا إلى بالنسبة  

 هناك المغربية والمملكة تونس إلى وبالنسبة ،طللنف
 كل على ألوروبا االقتصادية التبعية تقليص إلى حاجة

 أوروبا في االقتصادية األزمات ثرأ وتقليص المستويات،
  . البلدين هذين في الوضع على

  
  

 التنمية البشرية اتالبلدان ذمجموعة  ٤- ٣

  )البلدان العربية األقل نمواً(المنخفضة 
  

، السودانواليمن، : تضم هذه المجموعة ستة بلدان هي  
  .  الصومال، وموريتانياوجزر القمر، وجيبوتي، و
  

تتقارب مستويات التنمية بشكل عام بين هذه البلدان   
وكلها تنتمي إلى مجموعة البلدان األقل نمواً وفق التصنيف 

 ١٣ و٩وقد عقدت قمة عالمية في اسطنبول بين .  العالمي
 هذه تصنيفوضع هذه البلدان منذ  لتقييم ٢٠١١يوليو /تموز

التي وهذه القمة هي الرابعة .   سنةأربعينالمجموعة قبل 
 وفي في السياق تعقد بعد عشر سنوات من قمة بروكسل

  .)٣٤(وجوهره األلفية إلعالن نفسه
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 التنمية على المستوى الدولي حالمقياس الفعلي لنجاو  
، أي البلدان األقل نمواً، األضعفيكون بما تحققه الحلقة 
ألمر باألهداف اإلنمائية لأللفية التي خصوصاً عندما يتعلق ا

وقد .  هي باألساس موضوعة من وحي أولويات هذه البلدان
 لجنة رفيعة المستوى لمؤتمر أعدتهجاء في التقرير الذي 

 صنفت في بلداً ٥١ أصل بلدان فقط من ثالثة أن اسطنبول
 بعدخرجت من هذا التصنيف البلدان األقل نمواً مجموعة 
متوسط دخل الفرد في بلدان هذه المجموعة  و.  سنةأربعين

عام في العالمي  في المائة من المتوسط ١٨كان يمثل 
  ، ٢٠٠٨عام في  في المائة فقط ١٥وتراجع إلى ، ١٩٧١

 رغم كل الجهود التي يزعم انها إجماليما يشير إلى فشل 
 في البلدان األقل  عملية التنمية في العالم وتحديداًبذلت لدفع

 ال المصنفة في هذه المجموعةلبلدان العربية الستة وا.  نمواً
 ما عدا( منها ة وتتوفر بيانات عن خمسإليهاتزال تنتمي 

  .)٣٥()الصومال
  

وتتشابه مستويات التنمية والمشكالت في بلدان هذه   
المجموعة، وتواجه كلها صعوبات جدية بحيث انها لن تحقق 

وفق صياغتها االنجاز المطلوب بالنسبة لألهداف اإلنمائية 
 لحروب ونزاعات نها تتميز بكونها مسرحاًأكما .  العالمية

بدرجات متفاوتة، وسوف يجري تناول جوانب من هذه 
 والتي لها عالقة بالحرب التاليةالمشكالت في الفقرات 

والنزاع، وتغطي اليمن والسودان والصومال من ضمن هذه 
  .المجموعة

  
حسب تقرير التنمية تصدر اليمن بلدان هذه المجموعة بي  

، وقيمة دليل التنمية البشرية  عالميا١٥٤ًالترتيب (البشرية 
 دوالر ٢٢٠٠، ونصيب الفرد من الدخل القومي ٠,٤٦٢

قبل (ويقع السودان في آخر القائمة ).  أمريكي في السنة
، وقيمة دليل التنمية ١٦٩وهو في الترتيب ) استقالل الجنوب

 ١٨٩٤ن الدخل القومي ، ونصيب الفرد م٠,٤٠٨البشرية 
، وجزر ) دوالر١٨٥٩(على من موريتانيا أدوالر، وهي 

خير بحسب وهي في الترتيب األ)  دوالر١٠٧٩( القمر
ويتوقع أن تتحسن .  نصيب الفرد من الدخل القومي

مؤشرات السودان بعد نشوء دولة جنوب السودان المستقلة 
نات عن وال توجد بيا).  ت االجتماعية على األقلاالمؤشر(

  . الصومال
  

 أولويات وطنية اإلنمائية لأللفيةهداف األتشكل كل   
المجموعة، ال بل ان هذه األهداف بالنسبة إلى بلدان هذه 
ستراتيجية التنمية في هذه البلدان  التصلح لكي تكون إطاراً

أو استراتيجيات مكافحة الفقر التي تشكل لب االستراتيجية 
  .الوطنية للتنمية فيها

  
 يمكن التعبير عن وضع هذه المجموعة ختصاراًوا  

ومشكالتها من خالل القيم الرقمية للمؤشرات المستخدمة 

وهو ما يوجزه الجدول  . لقياس التقدم المحرز في األهداف
  :التالي

  
  (*)مؤشرات مختارة للبلدان األقل نمواً  -١الجدول 

  
  القيمة الدنيا  القيمة العليا  المتوسط  المؤشر/الموضوع

  ٤٢  سبة الفقرن
٤٦ 

  )اليمن (٣٥  )السودان(
  نسبة العاملين إلى السكان 

  ٤٨  )في المائة(
٦٩  

  )اليمن( ١٥  ) القمررجز(
نسبة األطفال الناقصي الوزن 

  ٣١  )في المائة(
٣٣ 

  )الصومال(
١٧ 

  )موريتانيا(
معدل االلتحاق بالمرحلة 

  ٧٣  )في المائة(االبتدائية 
٨٧  

  )جزر القمر(
٤٤ 

  )جيبوتي(
دل اإللمام بالقراءة والكتابة مع

  ٨٤  )في المائة(لشباب الدى 
٨٦ 

  )السودان(
٦٨ 

  )موريتانيا(
نسبة الجنس في التعليم 

  ٨٤  )في المائة (ياالبتدائ
١٠٨ 

  )موريتانيا(
٥٥ 

  )الصومال(
نسبة مساهمة المرأة في 
  ٢٧  مجموع القوى العاملة

٦٩  
  )اليمن (١٥  )جزر القمر(

عمل نسبة المشاركة في قوة ال
  ٤٨  )في المائة(

٧٤  
  )اليمن (٤٠  )جزر القمر(

نسبة التمثيل البرلماني للمرأة 
  ١٦  )في المائة(

٢٦ 
  )اليمن (٠,٣  )السودان(

لف ألكل (معدل وفيات األطفال 
  ١٠٤  )والدة حية

١٨٠ 
  )اليمن (٧٧  )الصومال(

لكل مئة (معدل وفيات األمهات 
  ٦٢٦  )ألف والدة حية

١٢٠٠ 
  )منالي (٢١٠  )الصومال(

لكل (معدل والدات المراهقات 
  ٦٤  )١٩-١٥ألف والدة، العمر 

٧٦ 
  )موريتانيا(

٢٢ 
  )جيبوتي(

  ١٣٢   السلإصاباتمعدل 
٦٢٠ 

  )جيبوتي(
٣٩  

  )جزر القمر(

  ٥٦  )في المائة( توفر مياه الشرب
٩٥  

  )جزر القمر(
٣٠ 

  )الصومال(
   توفر الصرف الصحي

  ٣٨  )في المائة(
٥٦ 

  )جيبوتي(
٢٣ 

  )الصومال(
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 

  )اليمن (١  ٠,٥  )طن متري(للفرد 
٠,١ 

  )الصومال(
نسبة الديون إلى الناتج المحلي 

  )اليمن (٤١  ٦١  )في المائة(
٨٦ 

  )موريتانيا(
حصة الفرد من مساعدات 

  ٤٩  )دوالر أمريكي(التنمية للفرد 
١٨٦ 

  )اليمن (٢١  )جيبوتي(

 WDI ،UNSD, IMF World Economicتقارير وطنية، : المصدر
Outlook.  

 العلياالخانات المظللة تتضمن مؤشرات حرمان، أي أن القيمة   (*)  
 أكثر تدهوراً من القيمة الدنيا، في حين أن العكس صحيح تعني وضعاً

  . بالنسبة للمؤشرات األخرى
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ويمكن تلخيص موقع بلدان هذه المجموعة من األهداف   
  :تالياإلنمائية لأللفية على النحو ال

  
الفقر بتعريفه الواسع بالنسبة للهدف األول، فإن   

 يشكل األولوية – بما فيه فقر الدخل – والمتعدد األبعاد
التي تتمحور حولها مجمل الخطط التنموية في هذه 

ويطال ذلك كل األبعاد التي تضمنتها الصياغة .  البلدان
نسبة الفقر، وفجوة الفقر، : الدولية للهدف األول، اي

مساواة، ومعدل النشاط االقتصادي وعائد العمل عدم الو
انظر (وظروفه، وسوء التغذية والجوع واألمن الغذائي 

).  ١قيم المؤشرات المقابلة لهذه األهداف في الجدول 
وقد اشارت عدة توجهات وقرارات صادرة عن 
مؤتمرات دولية إلى ضرورة أن تستند أوراق 

هداف اإلنمائية لأللفية تيجية مكافحة الفقر إلى األااستر
وان تدمج بشكل عضوي في هذه االوراق وفي 
استراتيجيات مكافحة الفقر وخطط التنمية الوطنية في 

ولكن ذلك ال يعني انه قد تم االلتزام .  البلدان المعنية
بذلك فعليا خصوصاً عندما يتعلق األمر بالقيام بتغييرات 

ية الكلية محسوسة في الخيارات االقتصادية واالجتماع
بحيث تصبح أكثر مالءمة لتحقيق األهداف اإلنمائية 

  . لأللفية
  

ويتطلب النجاح في مكافحة الفقر في البلدان األقل نمواً   
.  التعامل مع تجليات الفقر ونتائجه وأسبابه في الوقت نفسه

وهذا ما يفسر الفشل في هذه المهمة خالل العقود الماضية 
)يات البارزة إلى القمة الرابعة ن ذلك تقرير الشخصكما بي

ويشمل ذلك انشاء نظام فعال للحماية ).  للبلدان األقل نمواً
االجتماعية بعيدا عن مقاربة االستهداف الضيق الذي ساد 

 بتوجهات قمة المراجعة اماًخالل العقدين السابقين، والتز
وصت باعتماد حزمة الحد األدنى للحماية أالعشرية التي 
.  لجميع، والمبادرة العالمية المستندة إلى ذلكاالجتماعية ل

كما يتطلب ذلك معالجة األسباب الداخلية للفقر من خالل 
تعديالت هيكلية تطال تطوير االنتاجية وبناء القدرات 

كما شددت وثيقة قمة المراجعة العشرية .  المرتبطة بذلك
  والقمة الرابعة للبلدان٢٠١٠لألهداف اإلنمائية لأللفية عام 

تطوير الزراعة ، على أهمية ٢٠١١األقل نمواً عام 
 والتنمية الريفية باعتبارها من الشروط الضرورية وانتاجيتها

  . لمكافحة الفقر في هذه البلدان
  

ال أن االكتفاء بالتعامل مع األسباب الداخلية للفقر غير إ  
اذ للفقر بشكل عام، وفي البلدان األقل نمواً بشكل .  كاف

الهدف وهو ما يجعل .  ولي ال يمكن تجاهلهخاص، بعد د
الثامن من األهداف اإلنمائية لأللفية شديد االرتباط بالهدف 

ويتجلى ذلك أيضاً في .  األول بحيث ال يمكن الفصل بينهما
الحيز الكبير الذي خصص لاللتزامات الدولية في القمم 

  .المتعاقبة للبلدان األقل نمواً، بما في ذلك القمة الرابعة
ويطال ذلك العالقات التجارية مع هذه البلدان، وتخفيف 
عبء الديون، وزيادة حجم المساعدات التنموية وشروط هذه 

فاالقتصاد العالمي شريك حقيقي للحكومات .  المساعدات
الوطنية في رسم السياسات الوطنية في نتائجها، ذلك أن 
اً هامش البلدان في اتخاذ القرارات االقتصادية محدود جد

   خيارات باتخاذخصوصاً عندما يتعلق األمر 
بها من قبل المؤسسات " الموصى"ال تتوافق مع الوصفات 

  . المالية الدولية
  

باختصار، يمكن القول أن القضاء على الفقر بتعريفه   
تدهور التعليم والصحة وشروط (زماته الواسع ومعالجة متال

ثف عن كل ، هو تعبير مك)السكن والخدمات والتهميش، الخ
وهذا ما ينسجم مع جوهر .  األهداف اإلنمائية لأللفية

 لعدد من  آلياًاألهداف ومنطقها الداخلي اذ انها ليست تجميعاً
األهداف المنعزلة، بل تتعلق بالقضاء على الفقر في معناه 
الواسع الذي يشكل الغاية المشتركة والمحورية إلطار 

 مع الحفاظ على البيئة األهداف اإلنمائية لأللفية، بالتالزم
وتحقيق المساواة في الحقوق بين النساء والرجال وجميع 

  . المواطنين
  

تعميم التعليم (الهدف الثاني في صياغته العالمية   
هو أيضاً هدف صالح ) االبتدائي واكمال سنواته للجميع

فال تزال هناك فجوات كبيرة .  بالنسبة للبلدان األقل نمواً
كمال إكبر في أبتدائي، وفجوات في االلتحاق اال

السنوات، وفي تطابق العمر مع السنة الدراسية، وفي 
االلتحاق في التعليم األساسي وفي مرحلة الروضة، 

وما تجدر اإلشارة .  كبر في الجوانب النوعيةأوفجوات 
إليه أن معيقات تحقيق هذا الهدف هي ذات طبيعة 

، ومن مختلفة مقارنة بالمجموعات الفرعية األخرى
ضمنها النقص في عدد المدارس، خصوصاً في االرياف 
والمناطق النائية، والنقص في التجهيزات المدرسية 

كما أن هناك فئة .  وعدد الصفوف، وفي عدد المعلمين
أخرى من المشكالت تتعلق بالمسافة الواجب اجتيازها 

) بالمراحيض والمياه(للوصول إلى المدارس وتجهيزها 
.  خصوصاً على التحاق الفتيات الريفيات مما يؤثر أيضاً

وخالصة القول في هذا المجال هي أن تحقيق هذا 
الهدف في البلدان األقل نمواً يتطلب توفر موارد مالية 

 ألن النقص ال يقتصر على المناهج حياناًأكبيرة 
والجوانب النوعية أو على فجوات محددة في االلتحاق 

 يرتبط أيضاً باألبنية بين الفئات االجتماعية فقط، بل
وخدمات وتوفر الكوادر البشرية والتجهيز والطرق 

 طويل  واستثماراً كبيراًنفاقاًإالمرافق العامة ما يتطلب 
االمد ودون انقطاع لكي يعطي هذه التدخل مفعوله 

  .التنموي المطلوب
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، )الهدف الثالث (للمساواة بين النساء والرجالبالنسبة   
ف نوعي بين البلدان ضمن هذه يشار إلى وجود اختال

   أفريقيةفبلدان هذه المجموعة هي بلدان .  المجموعة
وتتميز البلدان األفريقية بوجود تمازج .  ما عدا اليمن

لمؤثرات أفريقية وعربية خالفا لليمن حيث البنية القبلية 
لذلك يبدو التمييز ضد المرأة أكثر .  الذكورية أكثر حدة

والالفت أن .  ة بالبلدان األخرىوضوحا في اليمن مقارن
 مساهمة المرأة في مجموع القوى العاملة في هذه

على بين المجموعات األخرى وتبلغ المجموعة هي األ
، وتبلغ ) في المائة٢٤المتوسط العربي ( في المائة ٢٩
ويقترب من هذه )  في المائة٤٦(قصاها في جزر القمر أ

 ٤٢(موريتانيا و)  في المائة٤٤(النسبة كل من جيبوتي 
، وتبلغ ادناها في ) في المائة٤١(والصومال ) في المائة

، )في المائة ٢٩,٥(وفي السودان )  في المائة٢١(اليمن 
 ألهمية قل من الواقع نظراًأويرجح أن تكون هذه النسبة 

مشاركة المرأة في القطاع الزراعي في هذين البلدين 
  .والتي ال يجري تقييمها بشكل صحيح

  
 عند العمل على تحقيق الهدف الثالث من أهداف اًخيرأ  

األلفية، أو دمج اعتبارات المساواة بين الرجال والنساء 
وتمكين المرأة في مجمل األهداف األخرى وخطط التنمية، ال 
بد من التنبه إلى مصادر التمييز المختلفة بطبيعتها والتي 

مة ومن هذه المصادر الفجوات الناج.   المرأةتعوق تمكين
حيث المرأة هي الحلقة االضعف وهي التي تدفع (عن الفقر 

، واألسباب الناجمة عن السياسات وعن المناخ )والًأالثمن 
الثقافي واالجتماعي التمييزي ضد المرأة بمعزل عن الفقر 
والنقص في الموارد، وكذلك عدم االقتصار على البعد 

ثار العولمة الداخلي في عملية التمييز بل تجاوزه إلى تحليل آ
  .والعوامل الكونية أيضاً

  
) الرابع والخامس والسادس(الصحية بالنسبة لألهداف   

وبئة اً عالية الصالحية بما في ذلك األفهي أيض
وهو ما ال ينطبق على البلدان ذات (واألمراض المعدية 

 كما سبقت االشارة ة والمرتفعةالتنمية البشرية المتوسط
 هذه األهداف يتطلب الدمج كما أن تحقيق).  إلى ذلك

الذكي بين السياسات الوقائية وبين توفير المباني 
والتجهيزات والكوادر الطبية باعداد كافية لتلبية حاجات 

وبالنسبة .  البلد، وهذا ما يجعل تحقيق هذا الهدف مكلفاً
المعدل (إلى خفض وفيات األطفال دون الخامسة 

ت الرضع ووفيا)  لكل ألف والدة حية١٠٤الوسطي 
، ال يزال هناك هامش )٣٦() لكل ألف والدة حية٦٩(

يسمح بتحقيق تقدم بالنسبة لوفيات األطفال بكلفة قليلة 
ربع خصوصاً وفيات األطفال بين السنة واأل (نسبياً

وذلك من خالل تعميم الوقاية والتحصين ) سنوات
وتحسين التغذية، حيث أن قسماً أساسياً من أسباب 

 من هي هذه الفئة العمرية يمكن عالجوفيات األطفال ف
ي أن لها أ(خالل الوقاية والتوعية وتعديل السلوكيات 

  ، في حين أن األمر )طابعاً اجتماعياً بالدرجة األولى
ال ينطبق بالنسبة نفسها على وفيات األطفال الرضع 
وعلى وفيات األمهات حيث تعتبر العوامل الصحية 

 آخر من جتها نوعاًالطبية أكثر أهمية، وتتطلب معال
 األماكنالتدخل األكثر كلفة ومن ضمنه توفير 

لذلك اعتبرت .  والتجهيزات والجهاز البشري المؤهل
األمم المتحدة أن تراجع التمويل الدولي لبرامج األهداف 
الصحية بما فيها وفيات األطفال ووفيات األمهات، قد 

لهدف  في تباطؤ التقدم في انجاز هذا ا مؤثراًلعب دوراً
لبلدان األقل نمواً، وهو ما ل، خصوصاً بالنسبة عالمياً
لتحقيق مشتركة  إلى االتفاق على مبادرة دولية أدى

  . األهداف الصحية يساهم فيها عدد من الوكاالت الدولية
  

وبالنسبة لألهداف الصحية فإن قضية الرعاية الصحية   
) ةوهي من ضمن حزمة الرعاية الصحية األولي(أثناء الحمل 

ومسألة الزواج المبكر وحمل المراهقات هي من القضايا 
المهمة في هذه البلدان، وهي أيضاً من المجاالت التي يمكن 
.  تحقيق النجاح فيها إذا توفرت بعض الظروف المساعدة

على سبيل المثال، فإن معدل تغطية النساء الحوامل بخدمات 
.   في جيبوتيفي المائة ٩٢الرعاية الصحية أثناء الحمل يبلغ 

وفي هذه الحالة فإن صغر حجم جيبوتي وعدد سكانها القليل 
 في المائة من السكان ٨٥، وتركز حوالي ) ألف نسمة٨٨٩(

في العاصمة نفسها، تشكل عوامل مساعدة على امكانية نجاح 
هناك حالة مشابهة في (برنامج التدخل وتجعله أكثر فعالية 
، ولكن، يصعب ) أيضاًبرامج الرعاية الصحية في قطاع غزة

تصور نجاح ذلك في كل المجاالت دون سياسات عامة 
 .ودون نظام صحي فعال وشامل

  
فهناك ) االستدامة البيئية(وفيما يختص بالهدف السابع   

فبالنسبة لموضوع المياه .  وضعية خاصة لهذه البلدان
والصرف الصحي تعاني هذه البلدان من نقص في 

ا ت بين الحضر والريف، وهذالتغطية الوطنية وفجوا
ما فيما يختص أ.  مر جلي وال حاجة للتوسع فيهأ

بمساهمة هذه البلدان في الظاهرات البيئية السلبية عالمياً 
، فهي مساهمة متواضعة جداً ) التغير المناخيخصوصاً(

وذلك بسبب مستوى النمو المنخفض فيها وغياب 
ف الصناعة وعدم انتشار السلع االستهالكية وضع

ولذلك ال صالحية أو ال أولوية كبيرة .  استهالك الطاقة
ألهداف مثل خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الن 
التنمية في هذه البلدان تتطلب تنمية صناعية ورفع 
  مستوى االستهالك، مما يعني رفع نسبة االنبعاثات 

  . ال خفضها
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وفيما يختص بالتعامل مع الموارد الطبيعية وحماية   
تنوع البيولوجي البري والبحري، فلهذه المسألة خصوصية ال

ففي البلدان .  في البلدان األقل نمواً مقارنة بالبلدان األخرى
المتوسطة والمرتفعة النمو تتأتى الضغوط بالدرجة األولى 
عن نمط االنتاج الذي يعطي األولوية للنمو االقتصادي على 

في حين .  يحساب االستدامة ولنمط االستهالك التبذير
رياف،  في األخصوصاً (يرتبط السكان في أقل البلدان نمواً

بالطبيعة في معاشهم اليومي الفيزيولوجي، ) وحتى في المدن
واقتصادهم، في جانب أساسي منه هو اقتصاد كفاف في 

 لذلك فإن الضغوط التي  .المناطق الفقيرة داخل البالد
لى المستوى يشكلونها على الطبيعة ومواردها هي اقرب إ

بالمعنى (بمعنى ما قبل االقتصادي ) من طبيعة(الطبيعي 
ولعل  . ويتطلب ذلك مقاربات مختلفة لهذه المسألة ). الحديث

فضل المقاربات التي يمكن اعتمادها في إطار أ
االستراتيجيات الوطنية لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية 

عيشة إطار سبل الم"هو مقاربة ) والتنمية عموماً(
، )Sustainable Livelihood Framework" (المستدامة

لكونه يدمج األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية في 
وترتبط .  إطار تحليلي واحد ينطلق من نمط معيشة السكان

بذلك األهمية الكبيرة التي يجب أن تعطى لتطوير الزراعة 
ريفية باعتبار وانتاجيتها وطرائقها وادارة المياه والتنمية ال

ذلك مساحة اللتقاء البعد البيئي بالبعد االقتصادي 
وبالتالي يتوقع أن تحتل .  واالجتماعي ومكافحة الفقر

 أكثر أهمية ضمن الهدف السابع في البلدان الزراعة مكاناً
وينطبق ذلك أيضاً .  األقل نمواً، وحتى في البلدان األخرى

بط بها من مسائل ذات وما يرت) المدن المستدامة(على المدن 
حياء العشوائية الفقيرة ومصادر الغذاء داخل المدن باألعالقة 
  .نفسها

  
، فهو ال ينفصل عن الهدف األول في الهدف الثامنما أ  

البلدان األقل نمواً، وقد تم تناوله على امتداد الفقرات التي 
عالجت وضع هذه البلدان، وسوف تأتي اضافات على الهدف 

  . الفقرات التاليةالثامن في 
  

  )٢٠١١(قمة البلدان األقل نمواً 
  

قبل االنتقال إلى فقرات أخرى، وعلى الرغم من انطباق   
األهداف اإلنمائية لأللفية وفق صياغتها العالمية على بلدان 
هذه المجموعة، من المفيد التوقف عند خالصات التقرير 

بلدان  عن ال٢٠١١يوليو /تموزالمقدم إلى قمة اسطنبول في 
األقل نمواً، والذي تمكن من استخالص قائمة أهداف خاصة 
بهذه المجموعة تتقاطع مع األهداف اإلنمائية لأللفية، 

ويمكن تلخيص هذه النقاط في .  وتتجاوزها في بعض النقاط

الجدول التالي الذي يعرض األهداف العشرة واألهداف 
ر اليه، مع  المشاالتقريرالمحددة المتفرعة عنها التي تضمنها 

الوثيقة الصادرة االشارة إلى ما يقابلها من أولويات تضمنتها 
األهداف اإلنمائية ، وكذلك ما يقابلها من )٣٧(عن القمة

  .ويلخص الجدول التالي هذه المصادر الثالثة.  لأللفية
  

وفي التقارير التي (ما يستوجب التوقف في هذا الجدول   
ترجمة عملية لألهداف ، هو انه يشكل محاولة )استند إليها

اإلنمائية لأللفية بالنسبة لهذه المجموعة على أكثر من 
فهو يتوسع في تحديد االلتزامات المطلوبة من .  مستوى

 الجهات المانحة، بالنسبة وخصوصاًالمجتمع الدولي، 
للخطوات الواجب اتخاذها فيما يتعلق بالتجارة والديون 

 انه يشكل توسيعا أي.  ومساعدات التنمية وبناء القدرات
.  محددا للهدف الثامن وموجباته بالنسبة البلدان األقل نمواً

من ناحية أخرى، فهو يحدد المجاالت الرئيسية للتدخل 
التنموي سواء بالنسبة لالقتصاد، فيتحدث عن تطوير 

 الوطنية في هذا المجال ويعطي حيزا القدراتاالنتاجية وبناء 
 والتنمية الريفية، أو بالنسبة كبيرا للزراعة واألمن الغذائي

  .للبنى التحتية والمواصالت
  

، تتضمن األهداف ردم الفجوات في مجالي خيراًأو  
التنمية البشرية واالجتماعية، وتحدد خط الفقر المستخدم في 

) بحسب تعادل القوة الشرائية(قياس التقدم بدوالرين في اليوم 
النسبة لألهداف وليس بدوالر واحد في اليوم كما هو الحال ب

وهذه نقطة جديرة باالهتمام، وهي تطرح .  اإلنمائية لأللفية
إذا كان .  عالمة استفهام كبيرة على مقياس الدوالر في اليوم

 البلدان األقل نمواً، لم يستخدم في تحديد االنجاز في
نه ال يمكن استخدامه في البلدان األخرى، ما أفباألحرى 

 خط الفقر هذا، الذي يؤدي يطرح مسألة مراجعة استخدام
إلى تقييم خاطئ للتقدم المحقق في خفض الفقر على الصعيد 

  .الوطني، كما على الصعيد الدولي
  

من ناحية أخرى، فإن الوثيقة الصادرة عن القمة   
الحكم الصالح على كل المستويات تضمنت أولوية ثامنة هي 

الهدف ، وهذا )الدولية واإلقليمية والوطنية ودون الوطنية(
ال يرد في إطار األهداف اإلنمائية لأللفية نفسه، ولكنه يرد 

وللتذكير فإن اعالن األلفية .  اعالن األلفيةبشكل صريح في 
، وهي ٢٠٠٠هو الوثيقة األساس التي تبنتها قمة األلفية عام 

 ما أو( إطار أهداف األلفية أما.  الوثيقة الملزمة للبلدان
فهو مجموعة ) لفية باختصار بصفته أهداف األعرف الحقاً

األهداف والمؤشرات المستخدمة في قياس التقدم المحقق في 
 العام األمينتنفيذ اعالن األلفية، وقد ورد في ملحق تقرير 

.٢٠٠١الذي تبنته الجمعية العامة في دورتها عام 
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  ،٢٠١١، لبلدان األقل نمواًلاألهداف في تقرير الخبراء ووثيقة قمة اسطنبول   -٢ الجدول
  واألهداف اإلنمائية لأللفية المقابلة

  
)  أهداف١٠(الهدف العام 

بحسب التقرير المقدم إلى (
 )القمة

  ) هدفا محددا٢٢(األهداف المحددة المتعلقة بالهدف العام 
 )بحسب التقرير المقدم إلى القمة(

 الجمعيةاألولويات بحسب قرار 
  A/66/134العامة 

 ) أولويات٨(

األهداف 
ائية اإلنم

 لأللفية
 ٠,١٥ إلى األقل نمواً البلدان إلى التنمية مساعدات نسبة رفع  -١

 المساعدات لجنة لدول اإلجمالي القومي الدخل من المائة في
 عام بحلول المائة في ٠,٢ وإلى ،٢٠١٣ عام بحلول التنموية
 . التالية للسنوات النسبة هذه على واإلبقاء ٢٠١٥

 تعبئة الموارد المالية من  -٧
التنمية وبناء أجل 

 . القدرات

٨ 

 خاصة صناديق إلنشاء التنموية المساعدات من قسم تخصيص  -٢
 البلدان تواجهها محددة تحديات ومعالجة هامة أولويات لتمويل

 .األقل نمواً

 ٨ 

مساعدات مالئمة   -١
للبلدان األقل نمواً، وفق 
األولويات ومخصصة 
بشكل مناسب لخدمة 

 .أهداف محددة

 المباشر للدعم التنموية المساعدات من اكبر قسم تخصيص  -٣
 التي البرامج ودعم التنمية، خطط تنفيذ أجل من للموازنة
 . األقل نمواً البلدان أولويات مع تتعامل

 ٨ 

 التعليم وفي الثانوية، المرحلة في االلتحاق معدالت مضاعفة  -٤
 .٢٠٢٠ عام حلولب والجامعي، المهني

التنمية االجتماعية   -٥
 .والبشرية

٢ 

 اليوم في دوالرين من بأقل يعيشون الذين السكان عدد خفض  -٥
 األساس سنة (٢٠٢٠ عام بحلول األقل على النصف إلى

٢٠٠٨ .( 

 ١ 

 إلى األطفال وفيات معدل في السنوي االنخفاض نسبة زيادة  -٦
 هذه على والحفاظ ،٢٠١٥ عام بحلول أكثر أو المائة في ٤

 . تلي التي السنوات في زيادتها أو النسبة

 ٤ 

 االصول فجوة تقليص  -٢
 .البشرية

 عن أعمارهم تقل والذين الوزن الناقصي األطفال عدد خفض  -٧
 . ٢٠٢٠ عام بحلول النصف إلى سنوات خمس

 ١ 

 مستوى تحسين  -٣
 .وتنويعه التصدير

 القيود من األقل نمواً البلدان تصدرها التي السلع كل اعفاء  -٨
 . والكوتا ركيةالجم

تسهيل التجارة وتوسيع   -٣
 .عفاءاتاإل

٨ 

 االنتاجية فجوة تقليص  -٤
 وتحسين الزراعة في

 .الغذائي األمن مستوى

 هي بما مقارنة ،٢٠٢٠ عام بحلول الزراعة انتاجية مضاعفة  -٩
 .٢٠٠٨ عام عليه

  .تطوير القدرة االنتاجية  -١
األمن وعة، االزر  -٢

 .يةالغذائي، والتنمية الريف

١ 

 الحديدية السكك طول في المائة في ٥٠ زيادة تحقيق  -١٠
 .مجتمعة المعبدة والطرقات

  .تطوير القدرة االنتاجية  -١
األمن وعة، االزر  -٢

 .الغذائي، والتنمية الريفية

 البنى فجوة معالجة  -٥ ٨ و٧
 .التحتية

 ٧  .الطاقة إلى الوصول تحسين  -١١
 االطراف والمتعددة الثنائية الرسمية الديون اعفاءات في زيادة  -١٢

 . الشديد الديون ضغط من تعاني التي للبلدان
 تعبئة الموارد المالية من  -٧

التنمية وبناء أجل 
 .القدرات

٨ 

 التنموية المساعدات ضمن الهبات نسبة في محسوسة زيادة  -١٣
 . األقل نمواً البلدان إلى

 ٨ 

 عن الديون خطر زالةإ  -٦
 .األقل نمواً البلدان

 مع التكيف على قدرة أكثر تكون جديدة اقراض ادوات تطوير  -١٤
 . األقل نمواً البلدان تواجهها التي التحديات

 ٨ 

 تدفقات مع التعامل  -٧
 .الهجرة

األقل  البلدان في السكانية للضغوط افضل نحو على االستجابة  -١٥
 . نمواً

التنمية االجتماعية   -٥
 .والبشرية

١ 
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  )تابع (٢ الجدول
  

)  أهداف١٠(الهدف العام 
بحسب التقرير المقدم إلى (

 )القمة
  ) هدفا محددا٢٢(األهداف المحددة المتعلقة بالهدف العام 

 )بحسب التقرير المقدم إلى القمة(

 الجمعيةاألولويات بحسب قرار 
  A/66/134العامة 

 ) أولويات٨(

األهداف 
اإلنمائية 
 لأللفية

 رللتغي التحضر  -٨
 . ومواجهته المناخي

 رالتغي لمواجهة  األقل نمواًالبلدان صندوق مالءة إعادة  -١٦
 .المناخي

التعامل مع األزمات   -٦
العالمية المتعددة 
 .والتحديات الطارئة

٧ 

 آمنة طرق توفير  -٩
 للتجارة، ومستقرة
 ذات تحتية بنى وتوفير
 وتسهيالت جيدة نوعية

 البلدان في للمواصالت
 منافذ لها ليس التي

 .بحرية

 على بحرية منافذ لها ليس التي البلدان لكل يكون أن يجب  -١٧
 لممارسة هيكلياً وصالح ومحمي آمن واحد طريق األقل

 . ٢٠١٥ عام بحلول التجارة

تسهيل التجارة وتوسيع   -٣
  .االعفاءات

عة، األمن الغذائي، االزر  -٢
 .والتنمية الريفية

 ٨ و٧

 للقوميات العابرة الشركات بعمل تتعلق وانظمة قوانين قرارإ  -١٨
 .بها االلتزام وفرض الطبيعية، الموارد تستثمر والتي

 تعبئة الموارد المالية من  -٧
التنمية وبناء أجل 

  .القدرات
استقرار (السلع التجارية   -٤

اء التبادل أسعار السلع أثن
 ). التجاري

 ٨ و٧

 في األقل نمواً البلدان لمساعدة خاصة تمويل آلية يجادإ  -١٩
 عقود على تفاوض عندما مستقلة فنية مساعدة على الحصول
 . الطبيعية الموارد باستغالل تتعلق

 ٨ و٧ 

 تقاسم واضح بشكل تحدد توجهات يتضمن دولي إطار وضع  -٢٠
 الموارد استخراج عن الناجم البيئي الضرر عن المسؤولية
 . للقوميات العابرة والشركات الحكومات بين الطبيعية

 ٨ و٧ 

 هذه تستغل بالموارد والغنية األقل نمواً البلدان كون من التأكد  -٢١
 . فيها اآلتية األجيال حقوق تحترم بطريقة الموارد

 ٨ و٧ و١ 

 المساعدة البيئة توفير  -١٠
 يتعلق فيما المثلى

 المنتج باالستثمار
 . الطبيعية للموارد

 األقل نمواً دانالبل لمساعدة السلع أسعار لتثبيت صندوق إنشاء  -٢٢
 األسعار صدمات عن الناجمة الصدمات امتصاص على

 والتي للتصدير المخصصة السلع لها تتعرض التي الكبيرة
 . األقل نمواً البلدان تنتجها

 ٨ و١ 

الحكم الصالح على كل   -٨  
 .المستويات

 إعالن
 األلفية

  
ن وثيقة قمة البلدان األقل نمواً، واألهداف المحددة في إ  

 ٢٠٢٠قرير الشخصيات البارزة المقدم إليها، حدد عام ت
 سنة ٢٠٠٨بر عام موعدا لتنفيذ هذه االلتزامات، واعت

وبغض النظر عن موضوع سنة .  نجازاألساس لقياس اإل
األساس، فإن ذلك يضع مهلة لإلنجاز تتجاوز المهلة المحددة 

ما يشير مرة أخرى ) ٢٠١٥عام (لألهداف اإلنمائية لأللفية 
ى مدى المرونة والحرية التي يشعر بها المعنيون في إل

صياغة أهدافهم بما يتناسب مع الواقع ومع أولويات البلدان 
المعنية، وذلك على صعيد تحديد األهداف واالنجازات 

واألولويات والسياسات والمهل الزمنية، دون أن يعني ذلك 
خروجا عن روحية األهداف اإلنمائية لأللفية التي تبقى 

وإذا كان ذلك يصح بالنسبة .   عمل ال أكثروأداةسيلة و
للبلدان األقل نمواً، ففي ذلك ما يشير إلى حجم الفجوة بين 
طريقة التعامل الفعلية مع هذه األهداف في البلدان ذات 

، وبين ما يفترض أن ة والمرتفعةالتنمية البشرية المتوسط
مع إطار  والتعامل تكون عليه لجهة تكييف األهداف وطنياً

أهداف األلفية لكي يتضمن مكونات عملية التخطيط الوطني، 
  . ال أن يكون إطار مستقالً قائماً بذاته
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بناء على ما سبق، وفيما يتعلق بالبلدان األقل نمواً، هناك   
  .محوران للعمل

  
 لتحقيق إقليمية مبادرة بلورة ضرورة هو ،األول المحور  

 األقل نمواً، العربية لدانالب في لأللفية اإلنمائية األهداف
 كونه جانب إلى عربية، إقليمية مسؤولية ذلك باعتبار
األقل  البلدان بدعم العالمي االلتزام ضمن من دولية مسؤولية

 ذلك عن الحديث يأتي وسوف.  (االقاليم مختلف من نمواً
  ).الحقاً

  
 وكذلك اإلقليمية، المبادرة نجاح أن وهو ،الثاني المحور  
 وتحقيق التنمية أجل من الوطني التخطيط ةعملي نجاح

 يتطلب المجموعة، هذه بلدان في لأللفية اإلنمائية األهداف
 وإطار األلفية إعالن مضمون بين تدمج عمل خطة صياغة
 في الواردة وااللتزامات األولويات وبين جهة، من األهداف

 من) الرابعة القمة تحديداً فيها بما( األقل نمواً البلدان قمم
  . أخرى جهة

  
  األولويات في البلدان العربية األقل نمواًخالصة   

  
 لهذه وطنية أولويات تشكل لأللفية اإلنمائية األهداف كل  

 بمعناه الفقر مكافحة هو المحور ولكن المجموعة،
 مستوى وانخفاض والبطالة الدخل انخفاض من ،الواسع
 المياه من العامة الخدمات وتوفر والصحة، التعليم

.  السكن وظروف والنقل الكهرباء إلى الصحي والصرف
 الصلبة النواة الفقر مكافحة قضية تشكل أن ويفترض

 في ويستحيل.  التنمية استراتيجيات كل حولها تبنى التي
 ومستدام حقيقي تقدم حصول إمكانية تصور البلدان هذه
 أو مجزأة، قطاعية مقاربة خالل من المعيشة مستوى في
  ؛لأللفية اإلنمائية األهداف مع التعامل ةتجزئ خالل من

  
 خاصة أهمية أبعادها بمختلف الغذائي األمن قضية تحتل  

 تولى أن بد ال وكذلك.  المجموعة هذه بلدان في
 المجاعة ومنها البلدان هذه في المتكررة لكوارثا

 - ٢٠١١ – الصومال في المجاعة (الجفاف وموجات
  ؛إضافية هميةأ) ذلك على البارزة األمثلة احد

  
 عةابالزر االهتمام هي األولوية البيئي، الموضوع في  

 ،اجتماعية اقتصادية بيئية تقاطع نقطة بصفتها
 التدخالت مستوى على البيئي للشأن الصالحة فالمقاربة
  ؛المستدامة المعيشة سبل إطار مقاربة هي الميدانية

  
 ليةالدو المساعدات قضية تحتل المجموعة، لهذه بالنسبة  

 والمخصصة مشروطية أي من المحررة للتنمية
 األمر وكذلك ،هاماً موقعاً الحقيقية الوطنية لألولويات
 التبادل وشروط الدولي االقتصاد لطبيعة بالنسبة

 لهذه مجحفة مجملها في تعتبر التي الدولي االقتصادي

 من نهاأ كما.  فيها التنمية فشل في ومساهمة البلدان
 ما وخصوصاً العالمية باألزمات أثراًت األكثر البلدان
 البلدان في الحمائية والسياسات األسعار بتأرجح يتعلق

  ؛المتقدمة الصناعية
  

 األقل نمواًً البلدان فإن السابقة، بالنقطة وارتباطاً ،خيراًأ  
 داخلية كلي اقتصاد سياسات صياغة ضرورة تواجه
 تقدتف الذي الوقت في العولمة، ضغوط ومواجهة فعالة،
 اتخاذ على القدرة وإلى المؤسسية القدرات إلى غالبا

 تفتقد كما ،وطنية نظر وجهة من السليمة الخيارات
  . تطبيقها جلأ من زمةالال االستقاللية هامش

  
  

مجموعة البلدان التي تمر في ظروف  ٥- ٣

 حرب أو نزاع
  

 العالمي األهداف إطار سقاطإ يجري ال أن يفترض  
 بعين الخاصة ظروفها اخذ دون دانالبل على مفتعل بشكل

 في تمر التي البلدان على خاص بشكل ينطبق وهذا االعتبار،
 أو االحتالل، تحت تقع التي تلك وال سيما استثنائية، ظروف
 عدم أو النزاعات أو الداخلية الحروب من حاالت تعيش

 أو الدولة مؤسسات ضعف من تعاني التي أو االستقرار،
  .زئيالج أو الكلي فشلها

  
 من لأللفية اإلنمائية األهداف مع التعامل كان وإذا  

 تحقيقها المطلوب االنجازات قائمة على يقتصر ضيق منظور
 الجمعية عن صدر الذي اإلطار في المتضمنة ومؤشراتها

 فإن ،٢٠٠١ عام تقريرها ملحق في المتحدة لألمم العامة
 لتيا األساسية الوثيقة وهو ،األلفية عالنإ إلى العودة
 الذي األساس يوفر ،٢٠٠٠ عام األلفية قمة عن صدرت
 السياسي البعد مع التعامل في إليه االستناد يمكن

 الداخلي بعدها في لأللفية اإلنمائية لألهداف والمؤسسي
 بعدها وفي ،)اإلنسان وحقوق والديمقراطية الصالح الحكم(

  ).السالح ونزع األمن (واألمن بالسلم المتصل
 مرتبطة صعبة ظروف في تعيش التي البلدان نإ  

 من عام بشكل تشكو خاصة، والنزاع والحرب باالحتالل
  :التالية المشكالت

  
 عن الناجمة المادية والخسائر البشرية رواحاأل خسارة  

  .العسكرية االعمال أو الحرب
  

 وفي باالحتياجات، مقارنة كفايتها وعدم الموارد في شح  
 اقتصاد (النزاع لتمويل هةموج تكون الموارد توفر حال
 موجهة هي أو للتنمية، تخصص ال وبالتالي) حرب
 دون ما اي (اإلنسانية والمساعدات االغاثة ألعمال
  .)التنمية
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 العادية األولويات عن األولويات في كبير اختالف  
 لأللفية اإلنمائية األهداف إطار في عالمياً عليها المتوافق
 اعالن في اليه شارم بعضها أن العلم مع (الضيق
 االحتالل، من التحرر أولوية: المثال سبيل على ،)األلفية

 األمن، على الحفاظ أو الداخلي، السلم تحقيق اولويةأو 
 االستقرار تأمين أو الدولة، مرتكزات ابسط بناءأو 

  .لخإ السياسي،
  

   وهو عموما، المؤسسات في استقرار عدم أو ضعف  
 للعملية والتنفيذية ةالتخطيطي الجوانب يضعف ما

 أساسي مكون والبشرية المؤسسية القدرات نأل التنموية
  .التنمية شروط من ضروري وشرط

  
 أو المجتمع فئات بين حاد داخلي استقطاب وجود مكانيةإ  

 يصعب مما ،)الداخلي النزاع حاالت في (المناطق بين
 وحتى.  التنمية جلأ من الجهود وحشد التحالفات بناء
 أن يمكن االحتالل، أو الخارجية الحرب تحاال في

 الخارجي، والعسكري السياسي للشأن طغيان هناك يكون
 متوازنة رؤية وتكوين التنموي العمل يعطل مما

  .لألولويات
  

 لقدرة غياب حتى أو اجتزاء أو ضعف وجود مكانيةإ  
 الموارد على السيطرة في) ومواطنيها (الوطنية الحكومة
 أي التنموية، والخيارات السياسات رتقري وفي الوطنية

 قبل من األولى بالدرجة تتخذ األساسية القراراتأن 
 صاحب الخارجي الطرف قبل من أو المحتل، الطرف
 منظور من مباشر احتالل هناك يكن لم لو حتى النفوذ
  ؛الدولي القانون

  
 والنزاع الحرب لحاالت يمكن انه أيضاً، نلحظ أن يجب  

 المدنية المقاومة من اشكاالً لدتو أن واالحتالل
 في االيجابية الخصائص بعض تظهر وان والسياسية،
 على اعتماداً مشكالتهم وحل للتعاون الناس استعداد
 بعين اخذها يجب خاصية وهذه الذاتية، قدراتهم
  .االعتبار

  
 وصف في نوعي اختالف هناك العموميات، عن بعيداً  

 عن نعمل وعندما ن،البلدا من بلد كل في األزمة وضعية
 الوقائع من المقاربة تنطلق أن يجب المنطقة، في قرب

 .النظرية النماذج من أكثر التجريبية
  

 في تمر التي البلدان خراجإ يجر لم التقرير، هذا وفي  
 الفرعية التقسيمات من االستثنائية الظروف هذه مثل

 العشرية خالل مرت المنطقة بلدان معظم ألن نظراً األخرى،
 بها تأثرت أو بآخر، أو بشكل الظروف هذه بمثل السابقة

 ثابتة وضعية ذات فئة هناك أن القول يصعب بحيث مباشرة،
  .فلسطين باستثناء النوع، هذا من
  

 في يمر بمجمله العربي العالم األمر أن تعقيد من ويزيد  
 انطلقت الذي والسياسي المجتمعي الحراك بفعل تحول مرحلة
 ادى ما ،٢٠١٠ ديسمبر/كانون األول في تونس من شرارته

.  العربية البلدان معظم في احتجاج حركات أو ثورات إلى
   ،استثنائياً وضعاً يعتبر الوضع هذا أن من الرغم وعلى
 أزمات في تمر التي البلدان وصف إطالق يجوز ال انهإال 
 المصطلح اهذ استخدام من مفهوم هو كما عليه نزاعأو 
 البلدان هذه فيها تمر التي الراهنة ألزمةا ألن وذلك عادة،
 حالة من الخروج طريق انها بمعنى" ايجابية أزمة "هي

 في اًعنيف اً طابعاتخاذها من الرغم على المزمنة األزمة
 عادة المقصود عن اًتمام مختلف مرأ وهذا الحاالت، بعض

 واالدبيات المتحدة األمم دبياتأ في المستخدم بالتصنيف
  . التنموية

  
 لعدد إضافياً تحليالً يقدم الفصل من الجزء هذا فإن لذلك  
 نزاع أو احتالل أو حرب من تعاني التي البلدان من

 لإلحتالل المختلفة النماذج البلدان اختيار ويغطي تدميري،
 بعد بالقرار االجنبي والتحكم ،)فلسطين (المزمن المباشر
 ولبنان نالسودا( االهلية والحروب ،)العراق (واحتالل حرب
 لبنان (ضعفها أو ،)الصومال (الدولة فشل وحاالت ،)واليمن
 هذه عرض في المقدمة العناصر تكون أن ويمكن).  واليمن
 اقترابها بمقدار األخرى البلدان حاالت لدراسة مفيدة الحاالت

  .المعني النزاع نمط عن ابتعادهاأو 
  
 نياالستيطا االحتالل من الوحيدة الحالة هي :فلسطين - ١
 الوطنية فالسلطة.  ١٩٤٨ عام منذ محتلة وهي العالم في

 أن منها ومطلوب والقدرة السيادة محدودة الفلسطينية
 االحتالل، بأمن األمر يتعلق عندما دولة بصفتها تتصرف
 على فعلية سلطة ممارسة على قدرة يأل فاقدة وهي

   عملة، ال سيادة، ال حدود، ال: ومواردها اقتصادها
 سيطرة ال دولة، بصفتها بها دولي اعتراف ال جمارك، ال

 مستوى  .إلخ انتقال، حرية ال والجو، والمياه االرض على
 ،جداً مرتفع) دولية ومنظمات مانحة دول (الخارجي التدخل

 تلتزم بأن مطالبة وهي مرتفع، السياسية المشروطية ومستوى
 الحوكمة شروط "يسمى بما يتعلق فيما الدولية المواصفات

 مع ألخ، المشاريع، وثائق عدادإو والتخطيط، ،"صالحةال
 المساعدات تمثل (الخارجية للمساعدات شديدة تبعية

  .)٣٨()٢٠١٠ في المحلي الناتج من المائة في ٢٥ الخارجية
  

 ساهمت الفلسطيني المدني المجتع حيوية فإن المقابل، في  
 وساهم االحتالل، تحت الوطنية الهوية على الحفاظ في

 مستوى رفع في الدولية والمعونات المدني معالمجت
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 معظم يفوق مستوى إلى والتعليمية الصحية المؤشرات
 عند سابقاً ورد كما (حتالللال الخاضعة غير العربية البلدان

 على يقتصر ذلك ولكن).  المشرق بلدان وضع استعراض
 الوضع أن حين في الخدماتية، االجتماعية الجوانب

 من التحتية البنية خدمات وتوفر البطالةو والفقر االقتصادي
 بحالة العضوي رتباطهاال جداً متراجعة صحي وصرف مياه

 دون هي فلسطين إلى بالنسبة األولوياتأن .  االحتالل
 المستقلة الدولة وبناء االحتالل من التحرر منازع

 سلطتي بين الداخلي نقساملال حل وايجاد بها، واالعتراف
 الهدف (والبطالة الفقر ذلك إلى ويضاف.  وغزة الضفة
 دارةإ أجل من الداخلية القدرات ببناء يرتبط وما ،)األول
 لأللفية، اإلنمائية األهداف لباقي بالنسبة أما.  التنموية العملية
 ذلك في بما األخرى، البلدان في عليه هي لما مشابهة فهي

 االحتالل تأثير وهي خصوصية إضافة مع الثالث، الهدف
  . ومجتمعة منفردة األهداف هذه كل على

  
 نتيجة هو العراق في الحالي االستنثائي الوضع :العراق - ٢

 مع الثمانينات مطلع في بدأت المتتالية الحروب من سلسلة
 وتالها ،)العقد حوالي استمرت (يرانيةاإل-العراقية الحرب
 الدولي التحالف وحرب ١٩٩٠ عام للكويت العراق غزو

 العقوبات من عقد أعقبها التي الكويت من إلخراجه
 ٢٠٠٣ عام للعراق كييمراأل االحتالل خيراًأو االقتصادية،

  .  مستمرة تزال ال تداعيات من تاله وما النظام، واسقاط
  

 منذ محتالً بلداً ليس فالعراق الدولي، القانون بحسب  
 احتالل على القانوني الطابع ضفاءإ المتحدة األمم قررت
.  النظام اسقاط بعد التحالف وقوات كيةيمراأل القوات
   الموارد، في شح من العراق يعاني ال لفلسطين، وخالفاً

 يطبع الذي األمر وهو النفطية، الموارد في وفرة هناك بل
  . والتنموي السياسي الوضعين

  
 التنموية األولويات ناحية من العراق يواجهه ما  

  :ستوياتم ةثالث من مركب لأللفية، اإلنمائية واألهداف
  

 الموارد على الوطنية السيطرة استعادة ضرورة  
 في المورد هذا واستخدام النفط، وخصوصاً ،الوطنية
 الرئيسي فالتحدي.  والمجتمع الدولة بناء وإعادة التنمية
 هو العراق في اإلنمائية واألهداف التنمية يواجه الذي
 القرار مفاصل بكل تمسك وإقليمية دولية اطراف وجود
 القرار استعادة وتعتبر.  العراقي والتنموي ياسيالس

 تنمية عن الحديث يمكن فال األولى األولوية الوطني
 األكثر الموضوع فإن فلسطين، لحالة وخالفاً.  ذلك دون
 والقرار الموارد على السيطرة استعادة هو أهمية

 هو الفلسطينية الحالة في أن األمر حين في التنموي،

 العسكري – السياسي بمعناه لاالحتال من التحرر
  .مباشرة

 يهدر األمني الوضع أن حيث ،األمني االستقرار توفير  
 واالستقرار.  التنمية ويعطل كثيرة وموارد رواحاًأ

، فنية مسألة وليس سياسية مسألة هو العراق في األمني
 على وباالتفاق الوطنية، بالمصالحة بدورها ترتبط وهي
 سسأ على ومؤسساتها كزيةالمر الدولة بناء إعادة
 على السلطة وتقاسم التشظي حالة من بدالً سليمة،
 الدولة "انتاج إلعادة إضافياً مصدراً يشكل ما االرض
 أي قيام ويعطل معممة، بأشكال والفساد )٣٩("الغنائمية

.  تنموي لمشروع راعية – مركزية أو فدرالية – دولة
 دولة ١٧٨ اصل من ١٧٥ الترتيب في العراق ويأتي
 الفساد، مستوى لجهة العالمية الشفافية منظمة بحسب
 بما – الخارجية االطراف مسؤوليته تتشارك مرأ وهو
  .تقنياً شأناً وليس الداخلية، واالطراف – الشركات فيها

 الخدمات توفير من يمكن بما التحتية البنى بناء إعادة  
 خالل تدهورت التي االجتماعية المؤشرات وتحسين
 تسجل حيث فلسطين في للوضع وخالفاً.  السابقة العقود

 رغم عالية مستويات والصحة التعليم مؤشرات
 التعليم مؤشرات تراجعت العراق ففي االحتالل،
 المياه خدمات توفر وكذلك خطير، بشكل والصحة
 ٧٣و المياه ستعمالال المائة في ٧٩ (الصحي والصرف

 مرغ وذلك ،)الصحي الصرف ستعمالال المائة في
 الرصيد إلى ذلك ويعود وافرة، مالية موارد وجود

 وعدم والتجهيزية، المادية والخسائر الدمار من المتراكم
 المؤسسات وتفعيل األمن ضمان على البالد قيادة قدرة
  .الوضع معالجة جلأ من

  
.  المتعثرة للدولة نموذج مامأ هنا نحن: الصومال - ٣
 وفي ،)األقل لىع (مناطق ثالث إلى مقسمة نفسها رضفاأل
 قسامأ وبعض.  المعممة الفوضى من حالة الجنوبي القسم

 تدفع التي المتحدة األمم قبل من فعلياً تدار كانت الصومال
 والنزاعات الحروب حالة ان.  والوزراء النواب رواتب

 سيطرتها حكامأ في جهة أي فشل مع عقود منذ متواصلة
 يتعاقبو.  األخرى االطراف حساب على مستقر بشكل
 مع تشكلت التي المسلحة والمجموعات المسلحون االفراد
 السيطرة في الحكم ومؤسسات العسكرية المؤسسات انهيار
   قديمة ظاهرات وتعود وقرى، ومدن مناطق على
) القرصنة (الالدولة وضعية ظل في مجدداً الظهور إلى

 حالياً المجاعة وتهدد.  دولي امني خطر إلى وتتحول
 ظل في فاشلة الدولة ووضعية السكان، ينمالي) ٢٠١١(

 المساعدات وصول حتى يعطل ما المسلحة الجماعات تنازع
  .الناس إلى
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 وعن تنمية عن فعلياً الحديث الصومال في يصح ال  
 أو التنمية قبل ما مرحلة في هي فالصومال.  إنمائية أهداف

 األمن من األدنى الحد توفير مرحلة وهذه ،التنمية دون ما
 نإ.  العاجلة واإلنسانية الغذائية المساعدات وتوفير ناس،لل

 خطة إلى تحتاج فهي كامل، بشكل استثنائية حالة الصومال
  . المألوف عن خارجة استثنائية ودولية إقليمية طوارئ

  
 داخلي طابع ذات متعددة نزاعات من اليمن عانى :اليمن - ٤

 إعادة منذ الحالية للوضعية التأريخ ويمكن.   األحيانمعظم
 الشمال بين الحرب بعد ثم ١٩٩٠ عامفي  اليمن توحيد

 واجه األخيرة السنوات وفي.  ١٩٩٤ عامفي  والجنوب
- السياسي النوع من كبيرة داخلية تحديات ةربعأ النظام
  : األمني

  
 تهميش على المعترض الجنوبي الحراك هو األول  

 إلى دةللعو دعوات) علناً أو( ضمناً يحمل والذي الجنوبيين
  .الشمال عن الجنوب استقالل من حالة

  
  .الحوثيين مع صعدة في هليةاأل الحرب هو الثاني  

  
 وانتشار للنظام، األمنية السيطرة ضعف هو الثالث  

 وتحول القبليين، السكان قبل من محمية مسلحة مجموعات
 سياسية أجندات وفق تعمل مسلحة تنظيمات إلى بعضها
  .خارجية أو داخلية

  
 فيه تندفع الذي المسار معالم وضوح عدم هو رابعوال  

 وعدم ،٢٠١١ عام مطلع منذ اليمن في الحالية األوضاع
 بشكل اليمنية األزمة لحل الخليجية المبادرة نتائج وضوح
  .واٍف

  
 واألهداف واالجتماعية االقتصادية التنمية وتحديات  

 ةطبيع وذات المستويات متعددة اليمن في لأللفية اإلنمائية
  :تشمل وهي مركبة،

  
 الدخل، فقر (أبعاده مختلف في للفقر الواسع االنتشار  
 البطالة،و االجتماعية، الخدماتو العامة، المرافقو
 وإذا.  اليمن مناطق مختلف في ،)لخإ الصحة،و مية،األو

 يعيشون الذين السكان نسب تضع الرسمية األرقام كانت
 في ٤٠ بين يتراوح بما) الدخل فقر (الفقر خط تحت
 ،جداً محافظة التقديرات هذه فإن المائة، في ٥٠و المائة
 الحرفي، بالمعنى فقير اليمني الشعب غالبية أن حيث
 ويزيد.  فقراء الريفية المناطق سكان كل يكون ويكاد
 الكبير التشتت واقع الوضع هذا معالجة صعوبة من

 ومساكن معزولة صغيرة قرى في السكانية للتجمعات
  .وبعيدة وعرة نكماأ في منتشرة

  
 – اليمن في المركزية الحكومة تسيطر العادية، االيام في  

 المائة في ٤٠ من قلأ على - األمني التواجد ناحية من

 قطع ماليين اليمن في وتنتشر.  البالد أراضي من
 تزال ال حيث القبائل، بين خصوصاً الفردي السالح
 واقعية عسكريةو ةسياسيو ثقافيةو اجتماعية سلطة القبيلة
 أن كما.  المركزية السلطة حساب على االرض على

 ضفأ.  قبلي أساس على مركبة نفسها المركزية السلطة
 يديولوجيتهاإو المركزية الدولة قبضة ضعف أن ذلك إلى

 تشكل على تشجع – دينية يحاءاتإ مع – القبلية
 بأدوار للقيام تسعى ، األحيانبعض في مسلحة تنظيمات
 متنازعة أو السلطة مع متحالفة وعسكرية، ةسياسي
 المركزية الدولة ضعف نأ هنا، والمقصود.  معها

 أو ضعف وجود يعني ،عاماً وطنياً حيزاً باعتبارها
 في التنموية بالوظائف القيام عن شديد مؤسسي عجز
  .اليمن

  
 الكبيرة المعوقات حدأ الثقافي االجتماعي العامل يشكل  

 لأللفية اإلنمائية األهداف تحقيق فيو التنموي العمل في
 القبليتين، والثقافة البنية ذلك ويطال.  اليمنية الحالة في

 بالتقاليد والتمسك بالدين، المحتمية المحافظة والثقافة
 الواسع واالنتشار وتجديدي، نقدي عدب أي دون

 وضوحاً األكثر النتائج ومن  .إلخ القات، الستهالك
 والموقف والمؤسسات؛ لةالدو دور ضعافإ: لذلك

 االفكار كل ومقاومة والشباب؛ المرأة من المتشدد
  .التجديدية

  
األولوية في حالة اليمن هي في التقدم المتزامن   

  :والمتالزم في ثالثة مسارات
  

المسار األول هو استعادة السلم الداخلي وبناء الدولة   
مة ومؤسساتها واستعادة دورها من السلطات الواقعية القائ

  .رضعلى األ
  

المسار الثاني هو مكافحة الفقر البشري بكل أبعاده   
المعبر عنه في مجمل األهداف اإلنمائية لأللفية التي تشكل 

  . حزمة واحدة مترابطة في اليمنفعلياً
  

المسار الثالث هو معالجة المسائل الثقافية والسلوكية   
  .  وعلى رأسها استهالك القات والموقف من المرأة

 
 وشديد المساحة، حيث من شاسع بلد هو: السودان - ٥

 قبيلة ٦٠٠ حوالي (والقبلي اإلثني التركيب حيث من التنوع
 على ذلك وينعكس).  ولهجة لغة ٤٠٠ بحوالي نطقت

 السودان، داخل تنشأ التي والحروب النزاع حاالت خصائص
 عقودا السودان عانى.  بلدان بين حروب بأنها توحي حيث
 الجيش وبين الخرطوم في النظام بين حربال من طويلة
 انتهى الذي األساسي الصراع وهو الجنوب، في الشعبي
 مرحلة فعلياً كانت والتي للسلطة، وتقاسم سالم باتفاقية
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 منظور بحسب االنفصال أو( الجنوب ستقاللال تمهيداً انتقالية
  ).آخر

  
 قام التي سساأل بين ومن (دارفور في النزاع وهناك  
 طابعه يتعاظم أن قبل الموارد على قبلي نزاع عليها

 واستمرار ،)٢٠٠٦- ٢٠٠٠ (الشرق في والنزاع ،)السياسي
  .أخرى مناطق وفي كوردوفان في أخرى نزاعات

  
 طبيعية موارد السودان في تتوفر الموارد، ناحية من  

 يبن موزعة حالياً صبحتأ (كبيرة ونفطية ومائية زراعية
 من مؤهالً يجعله مما ،)دانالسو وجنوب السودان دولتي
 مثل أخرى عوامل إلى إضافة – الموضوعية الناحية
.  لإلستدامة قابل تنموي مشروع لقيام – والسكان المساحة

 األسباب أحد هو الموارد على الصراع فإن ذلك، مع
 بين النزاعات فيها بما محددة، أقاليم في للنزاعات الرئيسية
 على المحلية القبائل نوبي والمزارعين، الرعاة جماعات
  .بها التصرف أو ملكيتها أو الموارد استخدام

  
 ومن مزمن، مؤسسي ضعف من يشكو السودان لكن  
 وعدم االستقرار االنقالبات من المتعاقبة التحوالت من عقود

 ما الفترات، بعض في الدولي والحصار والعسكري السياسي
 وهجرة يةوالبشر المؤسسية للقدرات منهجي تدمير إلى دىأ

 الفقر انتشار في ذلك ساهم كما.  والكفاءات للكوادر كثيفة
 الخرطوم بين تفاوت مع واسع، نطاق على السودان في

 المساحة بسبب المناطق ومعظم الرئيسية المدن وبعض
 التنموية المؤشرات في تراجع حصل وقد.  للبالد الشاسعة
 سيما ال ،تقريباً لأللفية اإلنمائية األهداف مؤشرات كل شمل
  .به المتأثرة أو النزاع مناطق في
  

 هي للسودان بالنسبة األولوية فإن المعنى، وبهذا  
 مؤسسات بناء وإعادة المتعددة، الداخلية النزاعات معالجة
 ،وطني منظور من التنموي التخطيط على قادرة فاعلة

 اإلنمائية هدافاأل لتحقيق وطنية استراتيجية صياغة وبالتالي
 وهذا.  ماماأل إلى التنمية عملية ودفع) تقريباً ( كلهالأللفية
 هناك ولكن الموارد، توفر بحكم موضوعياً ممكن شيء
  .المؤسسية القدرات وفي السياسات في قصور

  
 مزمنة نزاعات بوجود خاص بشكل لبنان يتميز: لبنان - ٦
 اهلية حرب بشكل) ١٩٧٥ عام منذ مستمر بشكل األقل على(
 ١٩٧٨ عام اسرائيليين احتاللينو ،)١٩٩٠- ١٩٧٥(
 ،٢٠٠٠ عام حتى واستمر) بيروت العاصمة شمل (١٩٨٢و

في األعوام  برزهاأ متكررة واعتدءات سرائيليةإ وحروب
.  الداخلية الحروب إلى إضافة ،٢٠٠٦و ١٩٩٦و ١٩٩٣
 والحقاً ١٩٧٨ عام منذ مسلحة مقاومة االحتالل واجه وقد
   .تقدماً أكثر بأبعاد ١٩٨٢ عام منذ
  

 سورية منيةأو سياسية وصاية تحت كان لبنان أن كما  
 هذه طوال البلد هذا عانى وقد.  ٢٠٠٥و ١٩٧٦ عامي بين

 ،)واألمني (والمؤسسي السياسي ستقراراال عدم من الفترة
 رئيس اغتيال ثرا ٢٠٠٥ عام منذ خاصاً شكالً اتخذ الذي

 القوات خروج وتاله) أخرى وشخصيات (السابق الحكومة
  . مختلفة سياسية مرحلة افتتح ما لبنان من ريةالسو

  
 ضعف هو لبنان زيمي ما فإن الحالي، الوضع وفي  
 جوانب في – ما بمعنى – ثانوي فاعل إلى وتحولها الدولة
 في عموماً المدنية المؤسسات ضعفأو ضعفهاأ مما كثيرة،
 لوظيفة الدولة احتكار عدم ذلك في بما مجال من أكثر

 فرض على القدرة امتالك وعدم الشرعي العنف استخدام
 سياسية وقوى طرافأ لبنان في توجد ذإ بالقوة، القانون

 أو وحجب مقاومتها على قادرة أو منها، قوىأ واجتماعية
  . األقل على الواقعية، سلطتها تحجيم

  
 منها، االجتماعية خصوصاً لبنان، في التنمية ومؤشرات  
 التقدم ولكن.  والصحة التعليم في خصوصاً ،عموماً مقبولة
 ويقوم.  قدرات من لبنان يملكه بما مقارنة جداً بطيء

 تعويض في كبير بدور الخاص والقطاع المدني المجتمع
 اماًنظ يوماً لبنان يكن ولم.  المجاالت هذه في الدولة قصور
 عقود، منذ المتراكم رصيده يستهلك وكأنه يبدو ولكن ،دولتياً
 ومن المقيمين سكانه من دفرااأل موارد على ويعتمد

 خالل من جديدة قيم توليد عبر تقدمه من أكثر المهاجرين،
 نظام وجود عدم ساهم وقد.  اشكاله بمختلف المنتج العمل
 لبنان، في المستمرة والحروب النزاع وحالة ،أساساً دولتي
 المجال في الدولة محل وحلوله المدني المجتمع نمو في

  .الطوارئ مع التعامل وفي الخدماتي
  

 المدني المجتمع دور كان وإذا أخرى، ناحية من  
 القطاعات في النقص تعويض على قادر) الخاص والقطاع(

 االقتصادي المجال في هو برزاأل النقص إال أن االجتماعية،
 توليد منظور من أي تنموي منظور من إليه نظر متى –

  .حقيقية مضافة قيم نتاجإ ومنظور المنتج، العمل فرص
  

 الدولة ضعف في تتمثل الخاصة لبنان حالة فإن وبالتالي  
 السياسي االستقرار عدم وفي خرين،اآل الفاعلين تجاه

 االجتماعيين والفاعلين الدولة قدرة عدم وفي والمؤسسي،
 استراتيجي، تنموي مشروع حمل على االخرين والسياسيين
أن  للبنان يمكن المعنى، وبهذا.  االقتصادي بعده وال سيما

 هي كما الكمية الناحية من لأللفية اإلنمائية األهداف ينجز
 نإف االستراتيجي، بالمعنى ولكن العالمي، اإلطار في محددة

 تباطؤ إلى ادت المزمن ستقراراال وعدم والحروب النزاعات
 المؤسسية الهياكل ضعافإ وإلى االنجاز، ونوعية وتيرة في
  .ووجهتها مضمونها في نفسها السياسات ضعافإ وإلى
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  لأللفية اإلنمائية األهداف تحقيق في التقدم قياس  -رابعاً
  

  

 اإلنمائية األهداف غايات وِضعت كيف  ١- ٤

  لأللفية؟
  

 األهداف) targets المحددة األهداف (غايات وضعت  
 من تحديدها تم وقد عالمية، غايات باعتبارها لأللفية اإلنمائية
 للفترات التاريخية تلالتجاها مستقبلية اسقاطات خالل
 تأمين إلى يدعو الغايات هذه بعض أن نجد لذلك،.  السابقة
 تدعو حين في معين موضوع مستوى على الشامل النفاذ
.  الثلثين أو النصف بمقدار ما نسبٍة تقليص إلى أخرى غايات
 ١٩٩٠و ١٩٦٠ عامي بين تجاهاال أن ٢٤ الشكل يظهر
 لكل ٣٤ إلى سيتقلص أنه ييعن الخامسة دون األطفال لوفيات
 الرقم عن عبارة هو ٣٤ الرقم أن وبما.  حية والدة ألف
 إلى مخفض) األساس عام -١٩٩٠ عام المعدل (١٠٣

 الخامسة دون األطفال بوفيات المتعلقة الغاية فإن الثلثين،
 على نفسه األمر ينطبق.  الثلثين إلى المؤشر بتقليص تتمثل
 نفسه السابق االتجاه استمرار إن إذ الصافي االلتحاق معدل
 بلغنا قد سنكون ٢٠١٥ عام في أننا يظهر ٢٥ الشكل بحسب
 يدعو السبب، لهذا.  في المائة ١٠٠ يبلغ صاٍف التحاق معدل
 معدل تحقيق أي التعليم، إلى الشامل النفاذ إلى المؤشر هذا

  .)٤٠(المائةفي  ١٠٠ بنسبة صافي التحاق
  

 على المحرز التقدم تقييم لأج من الغايات هذه تُستخدم  
 المستوى إلى وصوالً العالمي المستوى من مختلفة، مستويات
 بلدان: التالي النحو على البلدان تصنيف تم فقد لهذا.  الوطني
 لكن.  المنشود األداء تقديم في تفشل وأخرى جيداً أداء تحقق

 الغايات أساس على البلدان أداء لتقييم المعتمدة المقاربة
 الغايات تحقيق في فشلت أنها على وتصنيفها لميةالعا

 مسألة هو والبسيط المباشر األسلوب هذا وفق المرجوة
 التي المنطقية األسباب من العديد هناك يكون قد إذ خالفية،
  . العالمية الغايات البلدان بعض تحقيق دون تحول

  
  
  
  
  
  
  

    معدل االلتحاق الصافي- ٢٤الشكل 
  )بالنسبة المئوية(

  

  .Vandemortele (2009): المصدر
  

    المعدالت العالمية لوفيات األطفال- ٢٥الشكل 
   والدة حية١٠٠٠دون الخامسة لكل 

  

  .Vandemortele (2009): المصدر
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 إطار في بالبيانات المتعلقة القضايا  ٢- ٤

  لأللفية اإلنمائية األهداف
  
  
  الدولية البيانات مقابل الوطنية البيانات ١-٢-٤
  

 أن حيث هاماً دوراً البيانات مصدر يلعب ما الباًغ  
 من مأخوذة البيانات كانت إذا ما بحسب يختلف التقدم مستوى
 في الواردة اإلحصاءات فمعظم.  دولية أو وطنية مصادر

 األهداف بيانات كقاعدة دولية جهات عن صادرة التقرير هذا
 المتحدة لألمم التابعة اإلحصاءات شعبة في لأللفية اإلنمائية
 متنوعة مصادر من البيانات هذه تجمع.  )٤١(الدولي والبنك
 وهي الوطنية والسلطات المتحدة األمم وكاالت مختلف مثل
 بإطار الخاصة والمعايير بالتعريفات وتلتزم للمقارنة قابلة
 األمم تقارير غالبية تعتمد.  لأللفية اإلنمائية األهداف عمل

 وحرصاً هذه؛ البيانات قاعدة لىع والعالمية اإلقليمية المتحدة
 هذا سيعتمد المستخدمة، البيانات بين االتساق ضمان على

 أساسياً مصدراً باعتبارها هذه البيانات قاعدة على التقرير
  .  للمعلومات

  
 األهداف عن الوطنية التقارير معظم تستخدم ذلك، ومع  

 الواقع، في.  وطنية مصادر من إحصاءات لأللفية اإلنمائية
 األمم ومصادر الوطنية المصادر بين االختالفات بعض هناك

 هذه تنبع . البيانات وقيم البيانات بتوفر يتعلق فيما المتحدة
 الحساب، وطرق التعريفات، في فروقات من الفوارق
 موضوع الفرعية السكانية والفئات السكان واحتساب

  .  التقدير وأساليب البيانات، ومصادر اإلحصاءات،
  

 آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة أجرت لقد  
 وقد.  ٢٠١٠ عام الفروقات هذه حول معمقاً تقييماً) اإلسكوا(

 البلدان في الحاالت من فقط في المائة ١٥ في أنه تبين
 نفسه، بالمؤشر الصلة ذات القيم أتت اإلسكوا، في األعضاء
 لتلك اماًتم مطابقة ما، بلد في الوطني المستوى على المسجلة
 اإلحصاءات شعبة بيانات قاعدة في نفسه العام في المسجلة

 البيانات نقاط من في المائة ٢٧ أن كما.  المتحدة األمم في
في  ١٠ –أو  (+ القيمة حيث من متطابقة كانت ٢٠١٠ عام
 أكثر (كبيرة تناقضات برزت حين في المصدرين، في) المائة
 في البيانات نقاط نم في المائة ٥٩ في) في المائة ١٠ من
  .)٤٢(نفسه العام

  
 والدولية، الوطنية البيانات مصادر بين التباين يشكّل  

 هذه مثل في وتوفرها البيانات نوعية تلعبه الذي والدور

 والدولي اإلقليمي األعمال جدول على هاماً بنداً الفروقات،
  .باإلحصاءات الخاص

  
  البيانات توفر ٢-٢-٤
  

 من العديد إلى بالنسبة ودمحد البيانات توفر ان  
 فغالباً البيانات، قواعد بين كبيرة فجوات وهناك المؤشرات،

 تسمح وال جداً قصيرة للرصد الزمنية السلسلة تكون ما
 وفي المثال، سبيل فعلى.  تماماً سليم بشكل التقدم بقياس
 شعبة في لأللفية اإلنمائية باألهداف المتعلقة البيانات قاعدة

 عربية بلدان ١٠ هناك المتحدة، لألمم تابعةال اإلحصاءات
 حول ٢٠٠٦ عام بعد إحصاءات لديهم ٢٢ أصل من فقط

.  الوزن في نقص من يشكون والذين الخامسة دون األطفال
 المتعلقة البيانات مستوى على الكبيرة الفجوات عن فضالً هذا

  . المؤشرات من وغيره بالفقر
  

 في إلحصاءاتا توفر عدم وهي أخرى قضية تبرز هنا  
 مثال جديد من أخذنا فإذا.  األحيان أغلب في األساس، سنة

 الوزن، في نقص من يشكون والذين الخامسة دون األطفال
 بيانات نقطة لديه ٢٢ أصل من فقط عربي بلد ١٣ أن نجد
 من العديد على ينطبق نفسهاألمر .  ١٩٩٥ عام قبل

 ضرروية األساس سنة بيانات أن وبما.  األخرى المؤشرات
، المتوفرة غير المؤشرات تقدر أن يجب التقدم، تقييم أجل من

 تحقيق في التقدم تقييم مسألة فأكثر أكثر يصعب الذياألمر 
  .  لأللفية اإلنمائية األهداف

  
 ٢٠٠٨ عام البيانات توفر حول تقييماً اإلسكوا أجرت لقد  

 اإلنمائية األهداف مؤشرات توفر معدل أن التقييم هذا وأظهر
 أما.  تقريباً في المائة ٥٣ يبلغ اإلسكوا بلدان في لأللفية
 تحسناً أظهر ٢٠١٠ عام اإلسكوا أعدته الذي الثاني التقييم
 إذ لأللفية اإلنمائية األهداف معدالت توفر لمعدل شامالً
.  ٢٠١٠ عام تقريباً في المائة ٧٠ إلى النسبة هذه ارتفعت

 لكن البيانات فرتو مستوى على كبير تقدم إلى يشير هذا
  .التحسن من المزيد إحراز يجب

  
 لجمع منسقة استراتيجيات إلى االفتقار ٣-٢-٤

  البيانات
  

 قياسها يصعب لأللفية اإلنمائية لألهداف مؤشرات هناك  
 للمقارنة قابلة تكون ال قد المؤشرات أن كما غيرها، من أكثر
 منهجيات مستوى على االختالفات إلى نظراً البلدان بين

 في المعنية الجهات في المستخدمة التعريفات أو/و التوليف
 البيانات جمع استراتيجية تتغير ما وغالباً.  المختلفة البلدان
 أو صعبة الزمن عبر المقارنة يجعل الذي األمر الوقت، مع
  . صحيحة غير حتى
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 -  المثال سبيل على – األمهات وفيات أن المعروف من  
 في حتى جدل محط المؤشر فهذا.  قياسه يصعب مؤشر
 مؤشر ولقياس.  متطورة بنظم تتمتع التي المتقدمة البلدان
 يتم إذ أسرية مسوحات إلى اللجوء يمكن األمهات، وفيات

 توفّين اللواتي األمهات عن األسر هذه لدى اإلستفسار
 نظام فتشمل األخرى، الخيارات أما.  بالوالدة متعلقة ألسباب
 العينة، على المعتمد لتسجيلا نظام أو األمراض رصد

(disease surveillance system or a sample 
registration system) الطرق، هذه كل من الرغم على لكن 

 يصعب الذي األمر ،كبيراً يبقى التقدير في الخطأ هامش فإن
  .البلدان بين مقارنات وإجراء الزمن عبر المحرز التقدم تقييم
 النقص يبرز آخر مثال هو افيالص االلتحاق معدل نإ  
 نتيجة البلدان وعبر الزمن عبر البيانات بين التناسق في

 مستويي على ضعف وجود حال ففي.  مختلفة عناصر
 نقص إلى ذلك يؤدي قد السكان، تعداد بيانات وتوفر التغطية

 كما.  بالمدرسة االلتحاق سن البالغين السكان عن اإلبالغ في
 األطفال إدراج الخطأ، طريق عن يتم، أن الممكن من انه

 في يدخلون الذين التالميذ ضمن الدراسية السنة يعيدون الذين
 اإلبالغ الصعب من أنه كما الصافي، االلتحاق معدل حساب
  .دقيقة والدة سجالت غياب في األطفال أعمار عن
  

 قياس صعوبة يظهر مثال والكتابة بالقراءة اإللمام  
 بالقراءة اإللمام مؤشر يقاس ما اًفغالب.  الكيفية المؤشرات
 شخص كل فيها يحدد التي االستبيانات خالل من والكتابة
 منحازة نتائج عنها ينجم قد والتي العلمي تحصيله مدى بنفسه
 مسألة هناك كما.  األمية عن التصريح في الخجل إلى نظراً
 من يختلف والذي والكتابة بالقراءة اإللمام تعريف هي أخرى
  . أخرى إلى جهة

  
  السياسي التدخل ٤-٢-٤
  

 كان وإن.  سياسية قضية اإلحصاءات تشكل أن يمكن  
 باإلحصاءات التالعب يتم أن الممكن من كذلك،األمر 
 مقارنة يصعب مما معينة، سياسية أجندة قياس على لتصبح

 يساهم قد أخرى، حاالت وفي.  البلدان بين اإلحصاءات
 البيانات أن بما البيانات رتوف محدودية في السياسي التدخل
.  السياسية الحساسية إلى نظراً عنها اإلفصاح يتم ال الحاسمة

 التالعب تم قد أنه إلى مؤخراً المراقبين من العديد أشار وقد
 من وغيرها والبطالة المساواة، وعدم الفقر، حول باألرقام
 الرسمية الوطنية التقارير أن كما العربية، البلدان في القضايا
 التالعب كان وقد.  الحقيقة تعكس ال الدولية التقارير وأحياناً

 أن دون حالت التي األمور جملة من الحساسة باإلحصاءات
 العربية الثورات اندالع توقع من والمعنيون الباحثون يتمكن
  . ٢٠١٠ عام نهاية في
  

 التقدم قياس وجه في تقف التي التحديات ٣- ٤

  لأللفية اإلنمائية األهداف تحقيق في
  
  
 بحق منصفة غير لأللفية اإلنمائية األهداف ١-٣-٤

  األقل نمواً البلدان
  

 اإلنمائية األهداف فإن ،)٢٠٠٧ عام (Easterly بحسب  
 قياس أن إلى يشير وهو ،)٤٣(أفريقيا بحق منصفة غير لأللفية
 النقاشات في مناسبا يبدو قد واالقتصادي االجتماعي التقدم
 كذلك ليس الواقع في لكنه لأللفية يةاإلنمائ األهداف حول
 البلدان بعض تُظهر الغايات إعداد فطريقة.  اإلطالق على
 عدد بحسب وذلك أسوء بحالة اآلخر وبعضها أفضل بحالة
  :ومنها الخيارات من
  

  .األساس سنة اختيار  
  

 مقابل Linear الخطية المعادالت خالل من التقدم قياس  
 عالقة في Non- Linear الخطية غير المعادالت
 الدخل من الفرد نصيب ومع الوقت مرور مع المؤشر
  .القومي

  
 قي النسبية التغيرات مقابل المطلقة التغيرات اعتماد  

  .التقدم قياس
  

 إلى نسبة المحقق التقدم أساس على التقدم قياس اعتماد  
 االنجاز مستوى أساس على قياسه أو األساس سنة

  .بالهدف مقارنة المطلق
  

 المؤشرات مقابل) التنمية (اإليجابية المؤشرات اعتماد  
  ).الحرمان (السلبية

  
 من كان أنه إلى Easterly يشير المثال، سبيل على  

 التعليم في الشامل االلتحاق معدل أفريقيا تبلغ أن المستبعد
 وأضعف معدل أدنى األساس في تسجل كانت ألنها االبتدائي
 وتقليص . األساس سنة فيو السابقة العقود خالل إنجاز
 معدل ألن أيضاً مستبعد الثلثين إلى األطفال وفيات معدل

 يتقدم التي الحجج ومعظم  .األساس في جداً مرتفع الوفيات
 على تنطبق بل فحسب، أفريقيا على تقتصر ال Easterly بها

 اتبعنا ما وإذا.  العالم أنحاء مختلف في األقل نمواً البلدان
األقل  الستة العربية البلدان أن نجد التفكير، في المنطق هذا

 على تتمكن لن أفريقيا، في تقع بلدان خمسة بينها ومن نمواً،
 األهداف هذه ألن لأللفية اإلنمائية األهداف بلوغ من األرجح

 البلدان حالة في مستبعداً تحقيقها تجعل بطريقة صممت قد
  .)٤٤(األقل نمواً
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البلدان  إلى بالنسبة لفيةلأل اإلنمائية األهداف ٢-٣-٤
  األكثر نمواً

  
 مصممة لأللفية اإلنمائية األهداف إن آنفاً، أشرنا كما  

 تجدر لكن،.  األقل نمواً البلدان بحق منصفة غير بطريقة
 البلدان في المحرز التقدم تقييم الصعب من أنه إلى اإلشارة

 فبعض.  لأللفية اإلنمائية األهداف خالل من األكثر نمواً
 حققت التي األكثر نمواً البلدان مع تتناسب ال المؤشرات

 وبالتالي ،١٩٩٠ عام منذ لأللفية اإلنمائية األهداف معظم
.  إلحاحاً أكثر أخرى أهداف لتحقيق جاهدةً تسعى أن عليها
 فهذه الوفيات، نسبة مثل أخرى مؤشرات إلى بالنسبة أما

 هذا على إضافي تقدم وأي أصالً جداً منخفضة النسبة
  . بطيئاً سيكون المستوى

  
 عند للتنمية األساسية المستويات بين التفريق إذا يجب  
 وآخر بلد بين التقدم نسبة تختلف أن ويتوقع.  التقدم قياس
 فبعض ،تحديداً العربية المنطقة مثل متجانسة غير منطقة في

 بلدان مثل األغنى العربية البلدان على تنطبق ال المؤشرات
 األمهات وفيات مؤشرات أن كما.  الخليجي نالتعاو مجلس

 لمثيالتها مساوية الخليجي التعاون مجلس بلدان في واألطفال
 تحسن أي فإن وبالتالي المتقدمة، الصناعية البلدان في

 أن المهم من لذلك،.  بطيئاً سيكون المجال هذا في إضافي
 مالتقد تقييم نحاول عندما االعتبار بعين األمور هذه كل نأخذ

  .لأللفية اإلنمائية األهداف تحقيق في المحرز
  
 غايات باعتبارها لأللفية اإلنمائية األهداف ٣-٣-٤

  عالمية
  

 بالنسبة تقليص هناك يكون بأن الشائع التصور يقضي  
 لغايات شاملة وتغطية المؤشرات بعض مستوى على نفسها
.  الفشل يعني فهذا ذلك يتحقق لم وإن البلدان، كافة في أخرى
 األهداف إطار واضعي أحد ،Vandermortele يشير

 على ِلتُطبق صممت قد األهداف هذه أن إلى لأللفية، اإلنمائية
 أو الوطني المستوى على وليس فقط، العالمي المستوى
 األداء محصلة عن عبارة العالمي األداء إن.  اإلقليمي
 البلدان بعض تساهم أن الطبيعي من لذلك بلد، بكل الخاص

 وبحسب.  العالمية الغايات تحقيق في غيرها من رأكث
Vandermortele، البلد أداء لتقييم الصحيحة الطريقة تتمثل 

 البلد كان إذا ما تقييم في لأللفية اإلنمائية األهداف تحقيق في
  .)٤٥(السابق في كما نفسها التقدم وتيرة على يحافظ

  
 ،Vandermortele به تقدم ما على التعليق معرض وفي  
 تستند الكمية الغايات كانت وإن حتى أنه Tabatabai يدعي
 على تطبيقها لعدم وجيهاً سبباً ليس فهذا عالمية، توجهات إلى

 المقياس أن إلى Tabatabai يشير.  الوطني المستوى

 كانت إذا ما تحديد في يكمن والجهود األداء لتقييم الحقيقي
 وفظر ظل في وسعها في ما بكل بذلت قد البلدان
  .)٤٦(معينة

  
  أساسي شرط لأللفية اإلنمائية األهداف" توطين "إن 
 اإلنمائية األهداف" توطين "مفهوم تحديد ويمكن.  للنجاح
 االستراتيجيات) تعديل أو (تصميم عملية أنه على لأللفية
 اإلنمائية األهداف غايات بلوغ أجل من الوطنية التنموية
 قياس على صممت والتي وطنياً تكييفها ُأجري التي لأللفية
 يعني لأللفية اإلنمائية األهداف" توطين "إن.  الوطني اإلطار
 والتوجهات الحاجات واستيعاب الوطنية، الملكية تعزيز

 المرجوة النتائج تحقيق أجل من الموارد وتوجيه الوطنية،
 األهداف" توطين "خالل ومن.  الوطني المستوى على

 المحددة الغايات Tailoring" يلتفص "يتم لأللفية، اإلنمائية
 للحاجات تلبيةً وذلك الوطني، اإلطار قياس على وطنياً

  . معينة مجتمعات وألولويات التنموية
  

 حصل قد وطنياً الغايات تكييف أن نعترف أن يجب  
 على األمثلة بين ومن.  العربية المنطقة في جزئي بشكل
: نذكر العربية المنطقة في لأللفية اإلنمائية األهداف توطين
 األهداف حول ٢٠٠٥ عام المغرب أعده الذي التقرير
 لتكييف األردن بها قامت التي والمحاولة لأللفية، اإلنمائية

 األهداف تقرير (كامل بشكل تُنجز لم لكنها األهداف هذه
 تم الذي + MDG وبرنامج ،)٢٠١٠ لعام لأللفية اإلنمائية
 السلطة تقوم ذلك، ىإل باإلضافة.  البحرين في له التخطيط
 من لأللفية اإلنمائية لألهداف متقدمة تكييف بعملية الفلسطينية

 مع تماشياً األهداف بهذه خاصة وطنية عمل خطة إعداد أجل
 غالبية في أما.  ٢٠١٣- ٢٠١١ لعامي الوطنية التنمية خطة
 اإلنمائية األهداف غايات إدراج تم فقد األخرى، البلدان
 ألن فقط الوطنية، الخطط في اشرمب غير بشكل لأللفية
 من عناصر عن عبارة تجعلها واألهداف الغايات هذه طبيعة

 بين المساواةو الصحة،و التعليم، (القطاعية السياسات
 حزمة منها أكثر) إلخ البيئة،و المرأة، وتمكين الجنسين
  .وشاملة متكاملة

  
 لأللفية اإلنمائية األهداف تحقيق في التقدم قياس  ٤-٣- ٤

 عدم قضايا: الوطنية المستويات إلى تناداًاس
  المساواة

  
 اإلنمائية األهداف تحقيق في التقدم التقارير معظم تقيم  
 تعتمد التي المقاربة هذه لكن.  الوطني الصعيد على لأللفية
 تكون قد التقدم لتقييم الوطنية) المتوسطات (المعدالت على

 فيها الوطني التقدم متوسط يخفي التي الحاالت في مضللة
  .  الواحد البلد ضمن كبيراً تبايناً
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 دون األطفال وفيات معدل إن المثال، سبيل على  
   اختالالت يظهر) االنفاق أو( الدخل فئات بحسب الخامسة

 نظرنا ما فإذا).  ٢٥ الشكل (الوطنية المتوسطات تبينها ال
 نجد الخامسة، دون األطفال لوفيات الوطنية المعدالت قيم إلى
 ٣٢,٧/١٠٠٠ مصر (مشابهة قيماً لديهما واألردن مصر أن
 لكن).  ٢٠٠٩ عام ٣٠,٧/١٠٠٠ واألردن ٢٠٠٨ عام

 في للدخل األدنى الخمس في الواقعة األسر في األطفال
 بنسبة الخامسة بلوغهم قبل الوفاة الحتمال معرضون مصر
 ٤٩/١٠٠٠ (الوطني المتوسط من محسوس وبشكل اعلى
 أخرى بلدان نجحت المقابل، في).  ٣٢,٧/١٠٠٠ مع مقارنةً
 بطريقة األخيرين العقدين خالل التقدم توزيع في األردن مثل

 ففي.  األدنى الدخل ذوي الجماعات مصلحة في تصب
 الحد صعيد على المحرز التقدم إلى نظرنا إذا ،مثالً ردناأل
 يبدو عاماً، ١٣ فترة خالل الخامسة دون األطفال وفيات من

 توزيعاً يعكس ما انخفضت، قد المعدالت كل أن واضحاً
.  ١٩٩٥ عام مقابل ٢٠٠٨ عام التراجع في أكثر متساوياً
 دون األطفال وفيات معدل تقلص بالمغرب، يتعلق وفيما

 تزال ال المداخيل مجموعات بين الفوارق أن غير الخامسة
  .حادة

  

 بحسب الخامسة دون األطفال وفيات معدالت

  الموزعة الثروة

  

  معدالت وفيات األطفال دون الخامسة بحسب - ٢٦ل الشك
  الثروة الموزعة على فئات خمسية سكانية،

   والدة حية١٠٠٠لكل 

  

.  وصحية ديمغرافية مسوحات: المصدر
  com.measuredhs.www://http.  

  
 التقدم، قياس في التفاوتات هذه عن التعبير أجل ومن  
 Vandemortele اقترحها التي الطريقة اعتماد يمكن

 الوطنية المتوسطات قيم تعديل يجري ان أي ،(2009)
   للسكان، الخمسية الدخل فئات بين الفوارق حجم بحسب

 الخمس في السكان يحرزه الذي للتقدم كبرأ أهمية يعطي ما
  .)٤٧()٣ الجدول (للدخل األدنى

  
  الدخل في المساواة لعدم المعدلة النسب  -٣ الجدول

  
 بحسب المعدلة النسب
 المعدلة غير النسب المساواة توىمس

 الخمسية الفئة
 السكانية

 األدنى في المائة ٢٠ في المائة ٣٠
 الثانية في المائة ٢٠ في المائة ٢٥
 المتوسطة في المائة ٢٠ في المائة ٢٠
 الرابعة في المائة ٢٠ في المائة ١٥
 األعلى في المائة ٢٠ في المائة ١٠
 المجموع في المائة ١٠٠ في المائة ١٠٠

  
 الواردة ة حسب األرقامالثالث البلدان بين المقارنة عند  
 الخامسة دون األطفال وفيات نسبة أن نجد ،٢٧الشكل  في
 دون األطفال وفيات لنسبة مطابقة األردن في المعدلة غير

  واضحالفارق بينما المساواة؛ مستوى حسب معدلةال الخامسة
  . والمغرب مصر في
  

 لبلدان الخامسة دون طفالاأل وفيات نسبة

  الدخل في المساواة لعدم معدلة مختارة

  

    معدالت وفيات األطفال في بلدان- ٢٧الشكل 
  محددة، البيانات األحدث

  

  

  .وصحية ديمغرافية مسوحات: المصدر
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    معدالت وفيات األطفال في- ٢٨الشكل 
     بلدان محددة، سنة األساس

  

  
  

  

  .ةوصحي ديمغرافية مسوحات: المصدر

 تحقيق في التقدم لقياس طرق ثالث ٤- ٤

  لأللفية اإلنمائية األهداف
  
  

 والتعقيدات بالبيانات المتعلقة القضايا كافة مناقشة بعد  
 لأللفية، اإلنمائية األهداف تحقيق في التقدم بقياس المحيطة
 قياس إلى الرامية المقاربات من عدد نتائج القسم هذا يتناول
 إليها تطرقنا التي والتحديات القيود كافة لىإ ونظراً.  التقدم
.  الحذر من كبير بقدر النتائج مع التعامل الضروري من آنفاً،

 التي األساسية التحديات على الضوء بإلقاء يسمح ذلكإال أن 
  .العربية البلدان تواجهها

  
  ؟الكمية الغايات تحقيق تم مدى أي إلى ١-٤-٤
  

 الذي التقدم لمعرفة واألولى البسيطة الطريقة تتمثل  
 هذه تحتسب.  اإلنجاز نسبة احتساب في البلدان تحرزه
 والوقت ١٩٩٠ عام بين المحرز التقدم قسمة عبر النسبة
.  الهدف لبلوغ تحقيقه الواجب الكامل التقدم على الراهن
 إجمالية فكرة يعطي المؤشر هذا أن إلى اإلشارة وتجدر
 على الطريقة هذه تطُبق لقد.  المحرز التقدم عن وكمية
 بعض مستوى على األقل نمواً الستة العربية البلدان

 تم التي النتائج ٤ الجدول ويظهر.  المختارة المؤشرات
  .إليها التوصل

  
  عالمياً المحدد الهدف لبلوغ تحقيقه الواجب اإلجمالي اإلنجاز بنسبة مقارنة المحرز اإلنجاز نسبة  -٤ الجدول

  
  )٢٠١٥ عام( عالمياً المحدد الهدف لبلوغ تحقيقه الواجب اإلجمالي اإلنجاز بنسبة مقارنة حرزالم اإلنجاز نسبة

  :التالية للمؤشرات بالنسبة

 السكان نسبة
 يستخدمون الذين

 صرف مرافق
  محسنة صحي

  )المائة في(

 السكان نسبة
 الذين

 يستخدمون
 اهيم مصادر
  محسنة شرب

  )المائة في(

 وفيات معدل
 لكل األمهات

١٠٠٠٠٠ 
  حية والدة

 وفيات معدل
 دون األطفال
 لكل الخامسة
١٠٠٠  
  حية والدة

 دون األطفال نسبة
 الذي الخامسة
 نقص من يشكون
 في حاد أو معتدل
  )المائة في (الوزن

 األطفال نسبة
 اماًع البالغين

 والمحصنين واحداً
  الحصبة ضد

  )المائة في(

 النسبة
 المئوية
 للوالدات
 بإشراف

    مؤهل موظف
  القمر جزر    تراجع    ٤٧  ٤٨  ١٢٣  ٤٦
  جيبوتي  ٨٢  تراجع  تراجع  ٣٩  ٢٥  ١٣٠  تراجع
  موريتانيا  ٣٥  ٣٤  ١٢٣  ١٦  ٣٩  ٥٤  ٢٤
  الصومال  تراجع  تراجع    ٠  تراجع  ٢٣  ٥
  السودان  تراجع  ٥٨  ١  ٢٦  ١٣  تراجع  ٠
  اليمن  ٢٤  تراجع    ٦٠  ٨١  تراجع  ٨٣

  .المتحدة األمم في حصاءاتاإل شعبة من بيانات إلى استناداً اإلسكوا حسابات :المصدر

 السكان نسبة خفض ةالحال هذه في وهو الموضوع الكمي الهدف على تقدم المحقق االنجاز أن تعني  في المائة١٠٠ عن تزيد التي النسبة  (*)  
 بلوغها المفترض ةالنسب عن يزيد الرصد تاريخ في المحقق فيكون ،٢٠١٥ عام النصف إلى محسنة مصادر من شرب مياه على يحصلون ال الذين
  . التاريخ لهذا بالنسبة العالمي الهدف بحسب
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 إلى هدف من يختلف اإلنجاز مستوى أن الواضح من  
 قصص من العديد رصد ويمكن.  آخر إلى بلد ومن آخر

 في الوزن الناقصي األطفال نسبة خفض مثل النجاح
 إلى المائة في ٤٣ من النسبة هذه انخفضت حيث موريتانيا،

 عالمياً المحدد االنجاز يفوق االنخفاض هذا.  المائة في ١٧
 كل شهدت كما.  النصف إلى المؤشر تقليص في لثوالمتم
 السكان نسبة في كبيراً تحسناً القمر وجزر جيبوتي من

  .المحسنة الشرب مياه مصادر إلى الوصول على القادرين
  

 تراجعت قد األقل نمواً العربية البلدان أن بالذكر والجدير  
 إلى بالنسبة الحال بالتحديد هذه.  المستويات بعض على

 السودان؛ في مؤهلين موظفين إشراف تحت الوالدات
 الوزن ونقص واليمن؛ وجيبوتي القمر جزر في والتحصين

 والصرف واليمن؛ السودان في المياه إلى والنفاذ جيبوتي؛ في
  . جيبوتي في الصحي

  
 أدت هل: اتالسياس مستوى على التغيير قياس  ٢-٤- ٤

 صنع عملية تحسين إلى لأللفية اإلنمائية األهداف
  القرار؟

  
 ،Greenstein (2010)و Fukuda-Parr أعدها وثيقة في  
 التي المقاربة حول استفهام عالمات األخيران هذان طرح
 أن المرجح من كان إذا ما تساءال إذ التقدم، تقييم إلى تهدف
 مناسبة غير المنهجية هذه أن كالهما ويرى.  الغايات تتحقق
 التخطيط أجل من تُصمم لم لأللفية اإلنمائية األهداف أن بما
 ضمن األولويات تحدد سياسية التزامات عن عبارة كانت بل

 الوجيه السؤال إن يقوالن هما بالتالي، . معياري عمل إطار
 الشركاء أو المعني البلد كان إذا ما هو طرحه الواجب
 هذا لتحقيق الجهد من يكفي ما يبذلون هفي بالتنمية نوالمعني
 إذا ما معرفة يفترض السؤال، هذا على لإلجابة.  لتزاماال

 اإلنمائية األهداف وضع بعد تسارعت التقدم وتيرة كانت
  .)٤٨ (قبلها بما مقارنة لأللفية،

  
 بين السنوي التغير معدل احتساب عبر بذلك القيام يمكن  
) ١٩٩٠ عام من قريبة (ياناتب عنها تتوفر التي األولى السنة
 مقارنة تتم ثم).  ٢٠٠٠ عام من قريبة (المتوسطة والسنة
 وأحدث ٢٠٠٠ عام بين السنوي التغير بمعدل المعدل هذا
 األخيرة، الفترة في أسرع التقدم كان فإذا.  متوفر بيان

 المؤشر إطار في تقدمه وتيرة سرع قد البلد أن يعتبران
  .  السياسات جاحن على مؤشر وهذا المحدد،

  
 فيه يعترف أمر وهذا عدة، عيوب المقاربة هذه تعتري  

 نهأ لو كما المحرز التقدم مع تتعامل أوالً، فهي.  صاحباها
 وهناك.  إشكاليات يطرح أمر وهذا ،)٤٩(خطي بشكل يتم

 تغفل البسيطة المقارنة أن وهي يطرحانها أخرى مسألة
 المقارنة، اريخيت بين طرأت قد تكون التي العوامل تحليل
 سبيل فعلى.  التراجع أو للتقدم كافياً تفسيراً لنا تقدم ال بالتالي
 يعيق عالمي نزاع أو عالمية اقتصادية أزمة وقوع إن المثال،
 في نقص إلى مباشرةً نعزوه أن يمكن ال لكن التقدم بالتأكيد
  . السياسي االلتزام

  
 لهما توفرت مؤشرين على المقاربة هذه التقرير هذا يطبق  
 وفيات معدالت هما العربية البلدان جميع في كافية بيانات
 أجل ومن.  األمهات وفيات ومعدالت الخامسة دون األطفال
 المقاربة نعتمد ، non-linearityالالخطية مسألة معالجة
) اليونيسيف (للطفولة المتحدة األمم صندوق قبل من المقترحة

على أساس أن  ويةالسن التخفيض معدالت متوسط حتسبتو
يصعب عند  المؤشرات، في تحقيق تخفيض إضافي

  .)٥٠(انخفاضها
  

 ٢٢ أصل من فقط بلدان ١٠ إن ٥ الجدول ويظهر  
 الخامسة، دون األطفال وفيات معدل في أسرع تقدماً حققت
 أما.  لأللفية اإلنمائية األهداف وبعد قبل المقارنة فترات بين
 من فقط بلدان ٨ فإن األمهات، وفيات بمعدل يتعلق ما في

 اإلنمائية األهداف وضع بعد تقدمها سرعت ٢٢ أصل
 ولبنان، واألردن، العراق، فإن أخرى، ناحية من.  لأللفية
 متسارعاً تقدماً حققت التي الوحيدة البلدان هي واليمن وقطر،
  .المؤشرين هذين مستوى على

  
 مماثالً تمريناً ٢٠١١ عام Tsukada وHailu أجرى  
.  اًمؤشر ٤٠ فيه استخدما نامياً بلداً ٩٨ من نةعي على
 نسبة في التغير تقييم أجل من خطية غير معادلة اعتمداو

 تحقيق مستوى على األداء تقييم بغية بلد كّل في التقدم
 تسمح المقاربة هذه أن اعتبرا وقد.  لأللفية اإلنمائية األهداف
 التقدم بةنس احتساب وبعد.  القرار صانعي التزام مدى بقياس
 على األداء صنّفا وبعده، لأللفية اإلنمائية األهداف اعتماد قبل

 األداء على المحافظة"و ،"األداء في تحسن: "التالي النحو
  . )٥١("األداء في تراجع"و ،"نفسه

  
 البلدان في التقدم نسبة تتحسن لم المقاربة، هذه بحسب  

 لأللفية اإلنمائية األهداف دخول بعد ملحوظ بشكل العربية
 العينة، في المشمولين العربية البلدان أصل فمن.  التنفيذ حيز
) وفلسطين ومصر، وليبيا، المغرب، (فقط بلدان ةأربع

 ذلك، إلى باإلضافة.  الترتيب من األول النصف في اندرجت
 الترتيب في األخيرة العشرين البلدان أصل من بلداً ١٣ فان
  ).٦ الجدول (عربية بلدان هي
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  األطفال وفيات معدل إلى بالنسبة السنوية، التخفيص نسبة متوسط توجهات بين مقارنة  -٥ دولالج
  ٢٠١٠-١٩٩٠ األمهات وفيات ومعدل الخامسة، دون

  

  معدل وفيات األطفال دون الخامسة  معدل وفيات األمهات

 تحسن
 عام بعد

٢٠٠٠  

 نسبة متوسط
 السنوية التخفيض
  عامي بين
٢٠١٠-٢٠٠٠  

 نسبة متوسط
 التخفيض
 بين السنوية
  عامي
٢٠٠٠-١٩٩٠  

 بعد تحسن
  ٢٠٠٠ عام

 نسبة متوسط
 التخفيض
 بين السنوية
  عامي
٢٠١٠-٢٠٠٠  

 نسبة متوسط
 السنوية التخفيض
  عامي بين
٢٠٠٠-١٩٩٠    

  الجزائر  ٣,٣  ٣,١  كال  ٥,٨  ١,٩  كال

  البحرين  ٣,٥  ١,٨  كال  ٠,٨  ٢,٤  نعم

  القمر جزر  ١,٨  ١,٩  نعم  ٣,١  ١,٧  كال

  جيبوتي  ١,٥  ١,٥  كال  ١,١  ١,٢  نعم

  مصر  ٦,٩  ٧,٦  نعم  ٦,٩  ٣,٧  كال

  العراق  ٠,٧  ١  نعم  ١  ١,٤  نعم

  األردن  ٢,٧  ٢,٨  نعم  ٣,٣  ٣,٦  نعم

  الكويت  ١,٤  ١,٧  نعم  ٢,٢  ١,٥-  كال

  لبنان  ٢,٧  ٢,٨  نعم  ٣,٧  ٤,١  نعم

  ليبيا  ٥,١  ٤,٦  كال  ٣  ١,٨  كال

  موريتانيا  ٠,٧  ٠,٤  كال  ٢  ١,٩  كال

  المغرب  ٤,٥  ٤,٢  كال  ٥,٢  ٤,٧  كال

  فلسطين  ٣,٧  ٣,٤  كال      

  مانع  ٧,٦  ٨,٩  نعم  ٦  ٣,٨  كال

  قطر  ٤,٨  ٤,٩  نعم  ٣,١  ٤  نعم

  السعودية العربية المملكة  ٥,٥  ٣,٧  كال  ٣,٨  ١,٩  كال

  الصومال  ٠  ٠  كال  ٠,٩-  ٠  نعم

  السودان  ٠,٩  ١  نعم  ٠,٨  ٠,٣  كال

  السورية العربية الجمهورية  ٥  ٣,٦  كال  ٧,٣  ٢,٩  كال

  تونس  ٥,٦  ٥,٦  كال  ٤,٥  ٤,١  كال

  المتحدة العربية اإلمارات  ٦,١  ٥,٤  كال  ٦,٢  ٥,١  كال

  اليمن  ٢,٥  ٢,٦  نعم  ٤,٦  ٦  نعم

  .المتحدة األمم في اإلحصاءات شعبة من بيانات إلى استناداً اإلسكوا حسابات: المصدر
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  العربية البلدان في التقدم نسبة في التحسن  -٦ الجدول
  

  األداء في تراجع
 األداء على المحافظة

 عدد إجمالي  األداء في تحسن  نفسه
   الترتيب  المؤشرات  المائة في المؤشرات  المائة في المؤشرات  المائة في  راتالمؤش
  الجزائر  ٨٣  ١٢  ٥٢,٢  ١  ٤,٣  ١٠  ٤٣,٥  ٢٣
  البحرين  ٩٦  ٥  ٢٧,٨  ١  ٥,٦  ١٢  ٦٦,٧  ١٨
  القمر جزر                
  جيبوتي  ٧٢  ١٢  ٥٧,١  ٢  ٩,٥  ٧  ٣٣,٣  ٢١
  مصر  ٣٨  ١٧  ٦٨,٠  ١  ٤,٠  ٧  ٢٨,٠  ٢٥
  العراق  ٩٠  ٧  ٤٦,٧  ٢  ١٣,٣  ٦  ٤٠,٠  ١٥
  األردن  ٩٤  ٨  ٣٢,٠  ٤  ١٦,٠  ١٣  ٥٢,٠  ٢٥
  الكويت  ٩٨  ٣  ١٨,٨  ٠  ٠,٠  ١٣  ٨١,٣  ١٦
  لبنان  ٨٦  ٨  ٥٠,٠  ٣  ١٨,٨  ٥  ٣١,٣  ١٦
  ليبيا  ٢٩  ٩  ٦٩,٢  ٣  ٢٣,١  ١  ٧,٧  ١٣
  موريتانيا  ٨٩  ١٢  ٤٨,٠  ١  ٤,٠  ١٢  ٤٨,٠  ٢٥
  المغرب  ٤  ٢٥  ٨٩,٣  ١  ٣,٦  ٢  ٧,١  ٢٨
  فلسطين  ٤٥  ٦  ٦٦,٧  ٠  ٠,٠  ٣  ٣٣,٣  ٩
  عمان  ٩٦  ٥  ٢٧,٨  ١  ٥,٦  ١٢  ٦٦,٧  ١٨
  قطر  ٨٢  ٨  ٥٣,٣  ٤  ٢٦,٧  ٣  ٢٠,٠  ١٥
  السعودية العربية المملكة  ٩٣  ٦  ٣٧,٥  ٣  ١٨,٨  ٧  ٤٣,٨  ١٦
  الصومال  ٦٧  ٧  ٥٨,٣  ٣  ٢٥,٠  ٢  ١٦,٧  ١٢
  السودان  ٨٤  ١٣  ٥٢,٠  ١  ٤,٠  ١١  ٤٤,٠  ٢٥
  السورية العربية الجمهورية  ٦٢  ١٢  ٦٠,٠  ١  ٥,٠  ٧  ٣٥,٠  ٢٠
  تونس  ٨٠  ١٣  ٥٤,٢  ١  ٤,٢  ١٠  ٤١,٧  ٢٤
  المتحدة العربية اإلمارات  ٩١  ٩  ٦٠,٠  ٦  ٤٠,٠  ٦  ٤٠,٠  ١٥
  اليمن  ٥٦  ١٢  ٦٣,٢  ٢  ١٠,٥  ٥  ٢٦,٣  ١٩

  .Hailu and Tsukuda (2011) إلى استناداً: المصدر
  
  ية؟لأللف اإلنمائية األهداف ستتحقق متى ٣-٤-٤
  

 في لأللفية اإلنمائية األهداف حول الثالث التقرير أشار  
 المميزة نجازاتاال إلى )٥٢()٢٠١٠ عام (العربية المنطقة
 مؤشرات من العديد مستوى على العربية البلدان حققتها التي

 على أفضل بشكل ولنعرف.  لأللفية اإلنمائية األهداف
 السليم لطريقا في العربية البلدان تسير مؤشرات أي مستوى

 تحقيق موعد حول تقييم إعداد يتم الركب، عن تتخلفأو 
 اًمؤشر ١٧ من فرعية مجموعة على التركيز يتم.  األهداف

 إلحاحاً القضايا أكثر لمعرفة ضرورية أنها على تحديدها تم
 إلى استناداً وذلك المنطقة، في األهداف هذه بلوغ مجال في

 اإلنمائية األهداف حول ابقةالس واإلقليمية الوطنية التقارير
 آثار لها التي النطاقات أيضاً المؤشرات هذه تعكس.  لأللفية
 اإلنمائية لألهداف األخرى المؤشرات كافة تحقيق في معززة
  . لأللفية

  

 المعتمدة المنهجية من مستوحاة هنا المستخدمة المقاربة  
 صاديةاالقت اللجنة أعدتها التي السابقة اإلقليمية التقارير في

 اإلنمائية األهداف حول الهادئ والمحيط آلسيا واالجتماعية
 األهداف حول الوطنية التقارير من العديد تعتمد.  )٥٣(لأللفية

 من تخلو ال المقاربة هذه.  لها مماثلة مقاربة لأللفية اإلنمائية
 بشأن ملخصا وتقدم مفيدة أداة تمثل لكنها الضعف، مواطن
  . لأللفية اإلنمائية األهداف تحقيق في التقدم

  
 تقييم أجل من بتوقعات القيام في المقاربة هذه تتمثل  

.  المحددة الغايات العربية البلدان فيه ستحقق الذي الموعد
 ١٩٩٠ عام بين المحرز التقدم نسبة احتساب يتم أوالً،

 الهدف بلوغ تاريخ تقدير يتم ثانياً،.  متوفرة مراقبة وأحدث
 تصنف ثالثاً،.  تتغير لن التقدم نسبة نأ فرضية إلى استناداً

 ٧ الجدول يقدم.  اإلنجاز سنة بحسب بلد لكل المؤشرات
 الغاية، بلورة وكيفية المستخدمة، المؤشرات عن موجزاً

  .بالحسبان ُأخذت التي التقنية واالعتبارات
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  المختارة المؤشرات حول تفاصيل  -٧ الجدول
  

 العنوان العريض: المؤشر ن الموجزالعنوا الهدف )أ(االقتطاع )ب(التحول

Logit شيء ال  

تخفيض النسبة المسجلة عام 

  نقص في الوزن   إلى النصف١٩٩٠

نسبة األطفال دون الخامسة الذي يعانون من نقص معتدل أو حاد في 

  الوزن 

Logit التعليم االبتدائي للجنسينبمعدل االلتحاق   معدل االلتحاق الصافي  ١٠٠  ٩٥  

Logit اإللمام بالقراءة والكتابة  ١٠٠  ٩٥  

نسبة اإللمام بالقراءة والكتابة للذكور واإلناث الذين تتراوح أعمارهم 

   سنة٢٤-١٥بين 

Log ١  ٠,٩٥  

مؤشر تكافؤ الجنسين من حيث 

  مؤشر تكافؤ الجنسين من حيث االلتحاق بالتعليم االبتدائي  االلتحاق بالتعليم االبتدائي

Log ١  ٠,٩٥  

ن من حيث مؤشر تكافؤ الجنسي

  مؤشر تكافؤ الجنسين من حيث االلتحاق بالتعليم الثانوي  االلتحاق بالتعليم الثانوي

Log ١  ٠,٩٥  

مؤشر تكافؤ الجنسين من حيث 

  مؤشر تكافؤ الجنسين من حيث االلتحاق بالتعليم الجامعي  االلتحاق بالتعليم الجامعي

Logit شيء ال  

تخفيض النسبة المسجلة عام 

   إلى الثلث١٩٩٠

معدل وفيات األطفال دون 

   والدة حية١٠٠٠معدل وفيات األطفال دون الخامسة لكل   الخامسة

Logit شيء ال  

تخفيض النسبة المسجلة عام 

   والدة حية١٠٠٠لكل )  واحدعام(معدل وفيات األطفال الرضع   وفيات الرضع   إلى الثلث١٩٩٠

Logit شيء ال  

تخفيض النسبة المسجلة عام 

   والدة حية١٠٠٠٠٠معدل وفيات األمهات لكل   وفيات األمهات   إلى الربع١٩٩٠

Logit نسبة الوالدات بإشراف موظف مؤهل  الوالدة تحت إشراف ماهر  ١٠٠  شيء ال  

Logit زيارة واحدة على األقل(نسبة الرعاية قبل الوالدة   الرعاية قبل الوالدة  ١٠٠  ٩٥(  

Logit   نقطة الوسط( شخص ١٠٠٠٠٠تشار السل لكل معدل ان  انتشار السل  عكس االتجاه الحالي(  

Logit   نقطة الوسط( شخص ١٠٠٠٠٠معدل الوفيات المرتبطة بالسل لكل   معدل الوفيات المرتبطة بالسل  عكس االتجاه الحالي(  

  انبعاثات ثاني أكسيد الكربون  عكس االتجاه الحالي   شيء ال

ي أكسيد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، األطنان المترية من ثان

  الكربون لكل فرد 

Logit   المنطقةمجموع مساحةنسبة المناطق البرية والبحرية المحمية إلى   المناطق المحمية  عكس االتجاه الحالي   

Logit شيء ال  

تخفيض النسبة المسجلة عام 

   إلى النصف١٩٩٠

  محسنةنسبة السكان الذين يستخدمون مصادر مياه الشرب ال  المياه  )لمن ال يستخدمونها(

Logit شيء ال  

تخفيض النسبة المسجلة عام 

   إلى النصف١٩٩٠

  نسبة السكان الذين يستخدمون مرافق صحية محسنة  الصرف الصحي  )لمن ال يستخدمونها(

 مقياسبال yt قسمة عبر yt إلى ١و ٠ بين تتراوح التي Yt األصلية القيمة تحويل يتم احتمال، أو نسبة عن عبارة المؤشر كان حال في  )أ(  
 على المؤشر يقسم األمهات، وفيات إلى بالنسبة ؛١٠٠٠ على yt تُقسم الخامسة، دون األطفال وفيات معدل يخص فيما المثال، سبيل على.  المناسب

 بأرقام نسب عن عبارة تكون التي المؤشرات حالة في.  الحقيقية األرقام بمقياس المؤشر يصبح بحيث yt على لوغاريتمي تحول يجرى.  ١٠٠٠٠٠
 مثل مفردة بأرقام نسباً وال احتماالً ال اعتبارها يمكن ال التي المؤشرات صعيد على أما.  لوغاريتمي تحول إلى اللجوء فيتم الجنسين، تكافؤ مثل مفردة،
  . تحول أي إجراء يتم فال الكربون، أكسيد ثاني انبعاثات

  .احتماالً yt كانت حال في 

  .نسب معدل yt كانت حال يف 

 بسبب الغايات هذه يحقق أن للنموذج يمكن ال.  مثالً االبتدائي بالتعليم االلتحاق كمؤشر كامل بشكل الغاية بلوغ المؤشرات بعض تطلبت  )ب(  
 هذه مثالً، االبتدائي بالتعليم االلتحاق حالة في  .االقتطاع قيمة بلغ قد البلد كان إذا ُأنجز وكأنه المؤشر مع التعاطي يتم الحالة، هذه في.  المستخدم التحول
  .في المائة ١٠٠ وليس في المائة ٩٥ تكون القيمة
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  مالتقد جدول  -٨ الجدول
  

 ١ الهدف ٢ الهدف ٣ الهدف ٤ الهدف ٥ الهدف  ٦ الهدف ٧ الهدف

 الصرف
 المياه الصحي

 المناطق
 المحمية

 انبعاثات
 ثاني
 أكسيد
 الكربون

 معدل
 الوفيات
 المرتبطة
 بالسل

 انتشار
 السل

 الرعاية
 قبل
 الوالدة

 الوالدات
 تحت
 إشراف
 موظف
 مؤهل

 وفيات
 األمهات

 وفيات
 األطفال

 معدل
 وفيات
 األطفال
 دون

 الخامسة

 مؤشر
 تكافؤ
 الجنسين

 حيث من
 التعليم
 الجامعي

 مؤشر
 تكافؤ
 الجنسين

 حيث من
 التعليم
 الثانوي

 مؤشر
 تكافؤ
 الجنسين

 حيث من
 التعليم

 بتدائياال

 اإللمام
 بالقراءة
 والكتابة

 معدل
 االلتحاق
 الصافي

 النقص
 في
  الوزن

 مرجح .. ..
اتجاه 
 البحرين .. مرجح مرجح مرجح مرجح مرجح مرجح مرجح مرجح .. .. مرجح مرجح معاكس

 ممكن مرجح مرجح
اتجاه 
 معاكس

اتجاه 
 معاكس

اتجاه 
 الكويت .. عدمستب .. مرجح مرجح مرجح مرجح مرجح مرجح .. .. معاكس

 مرجح ممكن مستبعد
اتجاه 
 مانع مرجح مرجح مرجح مرجح مرجح مرجح مرجح مرجح ممكن مرجح مرجح مرجح مرجح معاكس

 مرجح مرجح مرجح
اتجاه 
 قطر .. مرجح مرجح مرجح مرجح مرجح مرجح مرجح مرجح .. .. مرجح مرجح معاكس

 .. مرجح مرجح مرجح مستبعد مرجح كنمم ممكن مستبعد .. .. مرجح مرجح مرجح مرجح مستبعد ..

المملكة 
العربية 
 السعودية

 مرجح مرجح مرجح
اتجاه 
 ممكن معاكس

اتجاه 
 .. مرجح .. مرجح مرجح مرجح مرجح مرجح مرجح .. .. معاكس

اإلمارات 
العربية 
 المتحدة

 مرجح مرجح مستبعد
اتجاه 
 مرجح مرجح معاكس

اتجاه 
 بعدمست مستبعد مستبعد مستبعد مرجح معاكس

اتجاه 
 .. مستبعد مرجح معاكس

اتجاه 
 جزر القمر معاكس

اتجاه 
 مرجح ممكن مرجح معاكس

اتجاه 
 معاكس

اتجاه 
 مستبعد مستبعد مستبعد .. مرجح معاكس

اتجاه 
 مستبعد .. ممكن مستبعد معاكس

اتجاه 
 جيبوتي معاكس

 مرجح ممكن مستبعد مستبعد
اتجاه 
 معاكس

اتجاه 
 موريتانيا ممكن مستبعد مستبعد مرجح مرجح مستبعد مستبعد مستبعد مستبعد مستبعد مستبعد معاكس

 ممكن مستبعد مستبعد
اتجاه 
 مرجح مرجح معاكس

اتجاه 
 معاكس

اتجاه 
 معاكس

اتجاه 
 معاكس

اتجاه 
 معاكس

اتجاه 
 .. .. .. .. .. معاكس

اتجاه 
 الصومال معاكس

 مستبعد
اتجاه 
 مرجح معاكس

اتجاه 
 مرجح مرجح معاكس

اتجاه 
 معاكس

اتجاه 
 ودانسال مستبعد .. مستبعد ممكن مرجح .. مستبعد مستبعد مستبعد معاكس

 مرجح
اتجاه 
 مرجح معاكس

اتجاه 
 مستبعد مستبعد مرجح مستبعد مستبعد مستبعد مستبعد ممكن مستبعد مستبعد مرجح مرجح معاكس

اتجاه 
 اليمن معاكس
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  )تابع (٨ الجدول
  

 ١ الهدف ٢ الهدف ٣ هدفال ٤ الهدف ٥ الهدف  ٦ الهدف ٧ الهدف

 الصرف
 المياه الصحي

 المناطق
 المحمية

 انبعاثات
 ثاني
 أكسيد
 الكربون

 معدل
 الوفيات
 المرتبطة
 بالسل

 انتشار
 السل

 الرعاية
 قبل
 الوالدة

 الوالدات
 تحت
 إشراف
 موظف
 مؤهل

 وفيات
 األمهات

 وفيات
 األطفال

 معدل
 وفيات
 األطفال
 دون

 الخامسة

 مؤشر
 تكافؤ
 الجنسين

 حيث من
 التعليم
 الجامعي

 مؤشر
 تكافؤ
 الجنسين

 حيث من
 التعليم
 الثانوي

 مؤشر
 تكافؤ
 الجنسين

 حيث من
 التعليم
 االبتدائي

 اإللمام
 بالقراءة
 والكتابة

 معدل
 االلتحاق
 الصافي

 النقص
 في
  الوزن

 مرجح مرجح مرجح
اتجاه 
 مصر ممكن .. .. مرجح مرجح مرجح مرجح مرجح مرجح مرجح مستبعد مرجح مرجح معاكس

 مستبعد
اتجاه 
 ممكن معاكس

اتجاه 
 معاكس

اتجاه 
 معاكس

اتجاه 
 مستبعد مستبعد مستبعد مستبعد مستبعد مستبعد ممكن مستبعد معاكس

اتجاه 
 معاكس

اتجاه 
 العراق مستبعد معاكس

 مرجح مرجح ممكن
اتجاه 
 األردن مرجح مرجح مرجح مرجح مرجح مرجح مستبعد مستبعد مستبعد مرجح مرجح مرجح مرجح معاكس

 مرجح مرجح مرجح
اتجاه 
 نكمم .. مرجح مرجح مرجح مرجح مرجح بعدتمس .. مرجح مرجح مرجح معاكس

اتجاه 
 لبنان معاكس

اتجاه 
 معاكس

اتجاه 
 .. معاكس

اتجاه 
 فلسطين مستبعد مرجح مرجح مرجح مرجح مرجح مستبعد مستبعد .. مرجح مرجح مرجح مرجح معاكس

 مرجح مستبعد مرجح
 اتجاه
 ممكن مرجح مرجح مرجح مرجح .. مرجح ممكن مرجح مرجح ممكن مرجح مرجح معاكس

الجمهورية 
العربية 
 السورية

 مرجح
اتجاه 
 مرجح معاكس

اتجاه 
 معاكس

اتجاه 
 معاكس

اتجاه 
 الجزائر مرجح مرجح ممكن مرجح مرجح مرجح مستبعد مستبعد مستبعد مرجح مرجح معاكس

 مرجح
اتجاه 
 ممكن معاكس

اتجاه 
 ليبيا .. مرجح مرجح مرجح مرجح مرجح مستبعد ممكن مستبعد .. .. مرجح مرجح كسمعا

 مرجح مستبعد ممكن
اتجاه 
 مرجح مستبعد مرجح ممكن مرجح مرجح ممكن ممكن مرجح مستبعد مرجح مرجح معاكس

اتجاه 
 المغرب معاكس

 مرجح مرجح مرجح
اتجاه 
 تونس مرجح .. مرجح مرجح رجحم مرجح مرجح مرجح مستبعد مرجح مرجح مرجح مرجح معاكس

  .المتحدة األمم في اإلحصاءات شعبة من بيانات إلى استناداً اإلسكوا حسابات: المصدر
  

 مرجح ممكن مستبعد اتجاه معاكس
 تم إذا ٢٠١٥ عام بحلول الغاية تحقيق الممكن من ٢٠١٥ عام قبل الغاية تحقيق المستبعد من الخاطئ االتجاه في يسير المؤشر

 التغيرات بعض إجراء
 قبل تحقيقها المرجح من أو الغاية تحقيق تم

 ٢٠١٥ عام
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 البلد كان لو فحتى.  بدقة النتائج تفسير الضروري من  
 اإلطار بحسب اآلثار تختلف فقد نفسه التقدم معدل أحرز

 هذا عن المترتبة النتائج فإن ذلك، عن فضالً.  القانوني
 إطار ضمن النتائج وضع ينبغي بالتالي،.  فقط داللية التقييم

 اقتصادية مؤشرات جانب إلى وتحليلها الوطنية الظروف
  .أخرى واجتماعية

  
.  العربية البلدان أحرزته الذي التقدم ٨ الجدول يلخص  
 حسناً بالء الخليجي التعاون مجلس بلدان أبلت لقد الواقع، في
 ولن الركب عن متخلفة األقل نمواً البلدان تزال ال حين في
 ال سيما ،٢٠١٥ عام بحلول الغايات معظم بلوغ من مكنتت

 حيث من األصعب وهما ٥و ٤ باألهداف يتعلق فيما
 اإلتجاه في تتجه العربية البلدان معظم أن كما.  التحقيق
  .الكربون أكسيد ثاني بانبعاثات األمر يتعلق عندما الخاطئ

  
  

  وتوصيات تلخيص  ٥- ٤
  

 والخالصات اتالتوصي أبرز فإن سبق، ما على بناء  
  :التالية هي لأللفية اإلنمائية األهداف تحقيق بشأن

  
 األهداف وضع تعنيان الوطنيتان والقيادة الملكية  

    وطني إطار ضمن لأللفية اإلنمائية
 اإلنمائية األهداف إدماج الوطنية القيادة/الملكية تعني  
 من الحد واستراتيجيات الوطنية التنمية خطط ضمن لأللفية
 تستند وطنية أولويات خطة واعتماد بلورة عن فضالً ،الفقر
  .وتطبيقها عليها والعمل األهداف، إلى
  

 إعداد أجل من تُوضع لم لأللفية اإلنمائية األهداف  
    بشأنها التقارير

 ممارسة العالمية األهداف بلورة باتت التسعينات، خالل  
 ريو قمة مثل الكبرى القمة مؤتمرات من العديد في شائعة
 التي األلفية قمة خالل.  ١٩٩٥ عام بكين وقمة ١٩٩٢ عام

 نص في األهداف هذه كافة توليف تم، ٢٠٠٠ عام عقدت
 الوثائق هذه أن وبما".  األلفية إعالن "تسمية عليه أطلق

 األلفية إعالن روح تبقى ولكي صالحيتها، تنتهي ما سرعان
 وهي . لأللفية اإلنمائية األهداف بلورة تمت األضواء، في
 من والهدف.  بعينها سياسات عن ال مرجوة غايات عن تعبر
 وطنية تحالفات بناء هو لأللفية اإلنمائية األهداف إطار
 عدادإ وليس التنمية، طريق على التقدم أجل من ودولية
 والمتابعة الرصد وسائل حدأ هو بل بذاته هدفاً التقارير
  .العمل أجل من والتعبئة

  
 الواقع مع والتفاعل النص فيةحر عند الوقوف عدم  

  والمستجدات
  

 مؤخراً وقعت التي األحداث االعتبار بعين األخذ يجب  
 واألزمة الطاقة وأزمة الغذائية األزمة (العالمية األزمة مثل

 المناخ، تغير مستوى على الجديدة والتطورات ،)المالية
 األحداث من وغيره العربي كالربيع اإلقليمية واألحداث

 األلفية إعالن إلى الرجوع المهم ومن.  الوطنية يةالتنمو
 لأللفية اإلنمائية األهداف من نطاقاً أوسع وهو األصلي،
 اإلنسان وحقوق واألمن، السالم مواضيع على ويشتمل

  .والديمقراطية
  

  المساواة عدم إدماج  
  

 اإلنمائية األهداف حول والمناقشات التقارير على يجب  
 مسألة أهمية بالحسبان تأخذ أن ٢٠١٥ عام بعد ما لأللفية
 يتم كما لأللفية، اإلنمائية األهداف فمؤشرات.  المساواة عدم

 يتم لم إذا بالتالي،.  المساواة عدم واقع تعكس ال تطبيقها،
 أكثر سيزداد االختالالت، هذه مع والمؤشرات الغايات تكييف
  . المساواة عدم تفاقم خطر فأكثر

  
  بالبيانات المتعلقة المسائل حل  

  
 البيانات قواعد أن، إال قريباً أصبح ٢٠١٥ عام أن مع  

 مكتملة غير تزال ال لأللفية اإلنمائية باألهداف المتعلقة
.  حلول دون تزال ال بالبيانات المتعلقة الكبرى والمشاكل

 البيانات توفر تحسين المهم من البيانات، بجمع يتعلق وفيما
 موضوع منح وبغية.  ابينه اإلتساق وتأمين ونوعيتها
 الجهود تعزيز يجب التركيز، من أكبر حيزاً المساواة
 المصنفة البيانات ورصد البيانات جمع إطار في المبذولة
.  أخرى ومتغيرات الجغرافي التوزيع وحسب الجنس حسب
  :إلى بحاجة نحن بالتالي

  
 واإلقليمية الوطنية الهيئات بين تفاعلية أكثر عالقات بناء -

 عدم مسألة حّل أجل من باإلحصاءات المعنية يةوالعالم
 الوقت في والعالمية، الوطنية البيانات بين االتساق
 ؛فعال وبشكل المناسب

  
 في لأللفية اإلنمائية األهداف حول بيانات قاعدة إنشاء -

 واإلقليمية الدولية المصادر إلى تستند العربية المنطقة
 ؛االستخدام ةوسهل الجميع مامأ مفتوحة وتكون والوطنية

  
 األهداف تحقيق في التقدم لتقييم الطرق مختلف مناقشة -

 مالءمة األكثر الطرق على واالتفاق لأللفية اإلنمائية
 التقدم واقع لعكس المقبلة التقارير في واعتمادها
 .المحرز

  
  ٢٠١٥ عام بعد ما  

  
 اإلنمائية األهداف على اإلبقاء ،٢٠١٥ عام بعد يمكن،  

 ذلك، مع.  جديدة تنموية بأجندة استبدالها أو ها،تعديل لأللفية،
 أي لبلورة صالحة السابقة والتوصيات المقاربات تظّل

  .المستقبل في عالمية تنموية أولويات مجموعة
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  خالصة للقسم األول  -خامساً

  معوقات تحقيق األهداف اإلنمائية في المنطقة العربية
  

  

  قةتحديات األلفية في التقارير الساب  ١- ٥
  

تناول التقرير العربي األول عن األهداف اإلنمائية   
، اهم التحديات التي تواجه )٥٤(٢٠٠٥ لأللفية الصادر عام

وقد اتبع .  التنمية وتحقيق هذه األهداف في البلدان العربية
التقرير في عرضه لهذه التحديات، المنطق والتسلسل نفسه 

 . عالن األلفيةإكما في 
  

 التحديات في ٢٠٠٥ فصل تقرير ووفق هذا التسلسل،  
  :المنطقة العربية كما يلي

  
، وعدد الحروب تحقيق األمن ونزع السالح: أوالً  

  .والنزاعات الرئيسية التي تقتضي الحل
  

  :، وفصلها إلى فئتينالتنمية والقضاء على الفقر: ثانياً  
  

تحدي البطالة، و تحدي الفقر، :االجتماعية التحديات  
  . النساء والشبابتحدي التمييز ضدو
  

تحدي تحسين االنتاجية وتنويع : االقتصادية التحديات  
التكامل تحدي والنشاط االقتصادي واستخدام التكنولوجيا، 

تحدي المشاركة العربية في وجل التنمية، أاإلقليمي من 
  .االقتصاد العالمي

  
، وعدد أيضاً التحديات حماية بيئتنا المشتركة :ثالثاً  

  .سيةالبيئية الرئي
  

 الديمقراطية والحكم احترام حقوق اإلنسان،: رابعاً  
  .الرشيد

  
، وقد خصص التقرير حماية المستضعفين: خامساً  

تحدي حقوق الالجئين والمهجرين : ثالث مجموعات سكانية
تحدي حقوق العمال المهاجرين ووضحايا النزاعات، 

حقوق ي تحدوالعرب وغير العرب في البلدان العربية، 
  .ات العرقية والدينية وغيرهااألقلي

 عن األهداف )٢٠٠٧(وقد كان التقرير العربي الثاني   
 لقضايا الشباب، فتضمن بدوره اإلنمائية لأللفية مخصصاً

شارة إلى تحديات تتعلق بالشباب، ومن ضمنها المسائل إ
التقليدية المرتبطة بالتعليم والبطالة، وكذلك المسائل 

ياة العامة السياسية المرتبطة بالمشاركة في الح
  . واالجتماعية

  
ثر أ، فقد تطرق إلى )٢٠١٠(التقرير الثالث ما أ  

األزمات العالمية على التنمية واألهداف اإلنمائية لأللفية، 
وكان التركيز على التحديات المرتبطة بالجانب االقتصادي 

التنمية ومواجهة  أجل والمالي، ومسألة التعاون اإلقليمي من
  .نميةتحديات الت

  
  

مسار : مدخل إلى التحديات الراهنة  ٢- ٥

  االستبعاد المتعدد األبعاد
  

ن قراءة هذه التحديات بعد مرور ست سنوات على إ  
 لم تتغير األمور بان صدور التقرير األول، تولد انطباعاً

ال بل ان السنوات الست المنقضية .  كثيراً عما كانت عليه
 ية والوطنية، وحروباً من التعقيدات اإلقليمشهدت مزيداً

 ثالث أزمات عالمية متداخلة رونزاعات جديدة، وانفجا
إضافة إلى )  االقتصادية-الغذاء، والنفط، واألزمة المالية (

ر المناخيتفاقم مشكلة التغي .  
  

 بطالة وخصوصاً(كما أن المشكالت المزمنة من بطالة   
، وفقر وتفاوت، والممارسات التمييزية بحق )الشباب

اركة، شباب والنساء، وتقلص هامش الديمقراطية والمشال
دت عما كانت عليه منذ ست فق بالتغيير، قد زاوانسداد األ

، وكانت السبب العميق )فضلو لم تتطور نحو األأ(سنوات 
الكامن خلف اندالع االحتجاجات في معظم البلدان العربية 

، وتحولها إلى ثورات سياسية غيرت ٢٠١٠منذ نهاية عام 
 بلدان على األقل حتى ساعة كتابة هذا ةلنظم في ثالثا

  . التقرير
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 معوقات التنمية وتحقيق تناوليفالتقرير الحالي، اذ   
األهداف اإلنمائية لأللفية، سيجد أن معظم ما جاء في 

، ولكنه سيخطو خطوة التقارير السابقة ال يزال صالحاً
ن تحليلية إلى االمام في وضع مجمل هذه المعوقات ضم

مسار االستبعاد االقتصادي واالجتماعي إطار واحد هو 
 الذي يطبع مجمل الحياة المجتمعية وآلياتها والسياسي

  .  وهياكلها في العالم العربي
  

وكي ال يبقى الكالم على مستوى العموميات،   
ولالقتراب من الجوانب العملية التي تساهم في توفير 

مناسبة، سواء كان متطلبات صياغة السياسات والتدخالت ال
 على مستوى مذلك على مستوى العالم العربي كوحدة، أ
 يتناول التقريرالمجموعات الفرعية أو البلدان االفرادية، 

  .ويحللها بالتفصيلالمعوقات الرئيسية 
  
 غير االقتصادي النشاط وتوسع البطالة ١-٢-٥

  المنخفضة االنتاجية وذي المهيكل
  

 إلى التقرير هذا من ىأخر ماكنأ في شرناأ أن سبق  
 من المنطقة في معدالتها تعتبر التي البطالة مشكلة حجم
 غير للعمل المتزايد الحجم مشكلة وكذلك العالم، في علىاأل

وما هو جدير باإلهتمام من منظور آليات .  المهيكل
االستبعاد هو الترابط بين البطالة وتوسع العمل غير 

يعها اوجه مترابطة فهي جم.  المهيكل وتدني االنتاجية
لتراجع األداء االقتصادي واالقتصادي االجتماعي المؤدي 
إلى جعل استبعاد فئات واسعة من السكان من مركز الحياة 

عملية مستمرة وناتجة عن ) واالجتماعية(االقتصادية 
بصفتها التجلي (والبطالة .  اشتغال النمط االقتصادي نفسه

 ، ليست شأناً)لعملستبعاد من سوق ا لالاألكثر وضوحاً
ان العمل هو المدخل األكثر أهمية .  نتاجياًإ واقتصادياً

ندماج في النشاط االقتصادي واكتساب قيمة اجتماعية لال
في الوقت نفسه، كما انه المدخل إلى اكتساب عدد من 

وقد بينت .  الضمانات والمنافع والتأمينات إلى جانب الدخل
وجه أ سلبية على مجمل ثاراًآالدراسات ان البطالة تترك 

تقرير (الوجود المجتمعي للشخص العاطل عن العمل 
  ).  فيتوسي– سن -ستغيلتز

  
من ناحية ثانية، فإن التوسع في االقتصاد غير المهيكل   

هو بدوره سبب ونتيجة لتدني االنتاجية، ويعني بدوره ان 
 أجل الحصول على عمل في هذه القطاعات، ال يكفي من

  ات المرغوب بها في المعيشة تحقيق المستوي
وال المشاركة واالندماج االقتصادي واالجتماعي بالنسبة 

  . لألفراد
  
  

  والتفاوت الفقر ٢-٢-٥
  

  فقية تفاوتات االجتماعية العمودية واألان قضية ال  
 األخيرة في ة االهتمام الكافي خالل العقود الثالثلم تلقَ

ات قد اعترفت وإذا كانت معظم الحكوم.  البلدان العربية
نها حاولت أمباشرة أو غير مباشرة بوجود مشكلة فقر، إال 

ضيق نطاق متأثرة بتوجهات أان تبقي هذه المشكلة ضمن 
ن إ.  االستهداف التي روجت لها بعض المؤسسات الدولية

مساواة هي شديدة االرتباط بالفقر بمعناه لاعدم قضية 
  ولعل .  ذاتهاالنسبي والواسع، ولكنها أيضاً مسألة هامة ب

ما يؤكد ذلك اندالع شرارة الربيع العربي في تونس، وهي 
، وتوسع االحتجاجات إلى بلدان األشد فقراًليست البلد 

الجمهورية العربية وليبيا،  (األشد فقراًليست بدورها 
  ). البحرينومصر، والسورية، 

  
ان كبح ديناميات االستقطاب االجتماعي واالقتصادي   

ية االفقار واالستبعاد بشكل هيكلي، هي من المولدة لعمل
األولويات التي يجب أن تولى االهتمام في السياسات 

، وعدم المساواةواالستراتيجيات المستقبلية لمعالجة الفقر 
باعتبارهما وجهان لظاهرة واحدة تؤدي إلى حرمان مسار 
التنمية من مساهمات فئات كبيرة من المواطنين بسبب ما 

 من احساس بالتهميش، وما يولده وعدم المساواةيولده الفقر 
يجابي إينفجر بشكل ذلك من شعور بالغضب الذي يمكن أن 

  .  تغييري أو بشكل تدميري
  
  والشباب النساء ضد التمييز ٣-٢-٥
  

 االقتصادية المشاركة حجم إلى التقارير كل تشير  
 المجتمعات في والشباب للمرأة المنخفضة والسياسية
 عن جزئية صورة كونه سوى يعدو ال ذلك لكنو.  العربية
 من الفئتان هاتان له تتعرض الذي المركب االستبعاد
 الذكوري الطابع في يكمن المشترك وجذره السكان،
.  المستويات كل على المجتمعية والهياكل للعالقات
 الذكور لصالح هيكليا منحاز واألبوي الذكوري والمجتمع
 دائرة عن) أيضاً واألطفال (ابوالشب النساء ويبعد الكبار،

 تحتاج بصفتها الفئات هذه إلى وينظر القرار، في المشاركة
 وإلى ،)واألطفال والشباب النساء (والحماية الرعاية إلى

  . المستقبلي بدورها القيام تستطيع لكي والتربية التأهيل
  

 الحراك في الشباب لعبه الذي الفعال الدور إن  
 وكذلك (العربية البلدان ظممع في االخير المجتمعي
 احتجاج عن تعبير هو ،)فيه للنساء الكثيفة المشاركة
 وعلى منه، عانوا الذي المزمن االسبتعاد على صريح
 الدراسة في م، إليهبالنسبة والعام الشخصي االفق انسداد
 وتحقيق والمشاركة المهني والمستقبل والزواج والعمل
 لقضايا المجتزأة رباتالمقا على احتجاج نهأ كما  .الذات
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 التعليم عنوان تحت وتارة البطالة عنوان تحت تارة الشباب
 القيادية المهارات تنمية عنوان تحت أو المهني والتدريب

 قطاعية المقاربات هذه تكان ما وغالباً.  ذلك إلى وما
 الفردي الوجود كلية تخاطب ال وبالتالي ومجزأة

 تغيير كانت القهاانط ةطنق ان كما للشباب، والمجتمعي
 والمجتمع العمل سوق في يندمجوا "لكي وتأهيلهم الشباب

 حين في فيهم، المشكلة كأن ،"صالحين مواطنين ويصبحوا
 نفسه المجتمع في أيضاً تكون أن يمكن المشكلة ان

 المجتمع، تغيير يقتضي الذي األمر وممارساته، واقتصاده
 متبادالً اًتغيير يتطلب وسط حل عن البحث األقل علىأو 
 الجديدة المرحلة في قائماً التحدي هذا ويبقى.  الطرفين في
 للشبان العمل فرص يجادإ من بدءاً المستويات، كل على

 وفتح العمل عن العاطلين) العربيات والنساء (والشابات
 مسألة من بعدأ (ذاتهم تحقيق من يمكنهم مستقبل لبناء آفاق
 سياسية نظم بناء إلى وصوال ،)الضيق بالمعنى بطالة

 أجندة ان.  الشاملة التنمية إلى تقود وثقافة ومؤسسات
 أجندة ليست اليوم العربيات والنساء العربي الشباب
 والمجتمعي السياسي التغيير أجندة بل فئوية، أو قطاعية
   .الشامل

  
 والشباب النساء لتمكين المناسبة لياتاآل تبتكر لم وما  
 فإن التنموي، المسار في لةوالفعا الفعلية المشاركة من

 لن – لأللفية اإلنمائية األهداف في كما – التنموية األهداف
 ألي وتالفياً هنا، نشدد أن ويجب.  التحقق إلى طريقها تجد

 داخل من نابعة ليست ذلك مأما المعوقات ان التباس،
 هي بل فحسب، تاريخها ومن نفسها العربية المجتمعات

 تجلياته في النيوليبرالية ولمةالع نمط من أيضاً نابعة
 من نفسه بالقدر والثقافية واالجتماعية االقتصادية
  .األقل على المسؤولية

  
 وآليات، مؤسسات الديمقراطية، ضعف ٤-٢-٥

  اإلنسان حقوق احترام وعدم
  

 لوصف متعددة ومصطلحات تعابير عادة تستخدم  
 يتعان التي والمشكالت العربية البلدان في الدولة طبيعة
 الفساد، دولتي، نظام تسلطية، ابوية، ريعية، دولة (منها
 بشكل موجودة خصائص عن تعبير كلها وهي ،)الخإ

 ولكن.  مختلفة وبأشكال عربية دولة من أكثر في متداخل
 العام الحيز بين التمييز عدم في تتمثل مشتركة خاصية ثمة

مما السياسي، والشأن الحكم ممارسة في الخاص زوالحي 
 ومواردها البالد كأن يتصرفون الحكام معظم جعل

 يتصرفون لهم الشخصي الملك حكم في) احيانا وسكانها(
   الدولة نسق مفهوم إلى يحيلنا وهذا.  يشاؤون كما بها
 الدولة اسم عليه نطلق أن يمكن ما أو الحديثة، قبل ما

 ويقابلها ،)٥٥()neo-patrimonial state( النيوباتريمونيالية
 من االنتقال ويشكل".  الغنائمية الدولة "مفهوم لعربيةا باللغة

 الحديث، المدني بمفهومها الدولة إلى الغنائمية الدولة نمط
 الحق مبدأ على القائمة الديمقراطية الدستورية الدولة وإلى

 جوهر تضميني، تنموي لمشروع والحاملة القانون وسيادة
.  رحلةالم هذه في المطلوب والمؤسسي السياسي التحول
 انماط من عنه يتفرع وما للدولة، الغنائمي الطابع ويشكل
 هذا مأما االكبر المعوق والثقافة، االجتماعية العالقات
  .فيه المرغوب الديمقراطي التحول

  
  التنموية والشراكات اإلقليمي التكامل ضعف ٥-٢-٥
  

 أجل من الحقيقية والشراكة العربي التنسيق غياب نإ  
 من كثيرة لفئات الجماعي ستبعاداال آليات حدأ هو التنمية،
 في المشاركة دائرة عن بكاملها، لبلدان حياناًأو السكان،
 الشراكة هذه فغياب.  القرار صنع وفي اإلقليمية التنمية
 والبلدان بالموارد الغنية البلدان بين الهوة اتساع إلى يؤدي
 عن والبحث المعونة استجداء إلى قسراً تدفع التي الفقيرة
 أخرى مناطق مع وعالمي إقليمي تعاون في لمشكالتها حل
  البشريةالتنمية ذات البلدان على ينطبق ما وهو (العالم من

 الخضوع أو ،)خاص بشكل أفريقيا شمال في ةالمتوسط
 أخرى، ناحية من.  والمانحين الدولية المؤسسات لشروط

 االجتماعي المجالين في والتكامل التنسيق غياب فإن
 العمال منها يعاني كبيرة مشكالت إلى يؤدي تشريعي،وال

 وكذلك األخرى، العربية البلدان إلى المهاجرون العرب
  . النزاع وضحايا الالجئون

  
 عدد لدى فيتولد والمؤسسي، السياسي الصعيد على ماأ  
 ةردااإل مؤسسات في وزنها بان الشعور البلدان من

 ،جداً ضعيف ية،العرب الدول جامعة وال سيما اإلقليمية،
 وثالثة ثانية درجة وأخرى أولى، درجة دول هناك وان
 اعتبار إلى بأسرها بلداناً يدفع وهذا.  العربية الجامعة داخل
 إلى منتمية غير أو القرار، دائرة عن مستبعدة نفسها

 تفكك هذا ويضاعف.  شكلياً إال العربية، المجموعة
 التنمية، فرص من المزيد فقدان ويكلفها العربية، المجموعة
 إضافة العالمية، التحديات لمواجهة جهودها توحيد وفرص

   العربية اإلقليمية البيئة نأل الداخلية مشكالتها تفاقم إلى
  . الوطني التنمية مسار تشجيع على الكافي بالقدر تساعد ال
  
  البيئية المخاطر ٦-٢-٥
  

 المخاطر أثر إلى االشارة على الحالية الفقرة تقتصر  
 ونشير.  العربية البلدان في االجتماعي التماسك على لبيئيةا

 هذا على مباشر اثر لهما محددتين مسألتين إلىتحديداً 
  . الصعيد

  
 والجفاف المياه ندرة بأثر تتعلق األولى المسألة  

 األراضي تدهور فإن السياق، هذا وفي.  والتصحر
 وفي المحلي الناتج في الزراعة مساهمة وتراجع الزراعية
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 آثار له بل وحسب، اقتصادي ثرأ له ليس العاملة، القوى
 التقليديون فالمزارعون.  أيضاً األهمية بالغة اجتماعية
 شموالً واألقل األشد فقراً الفئات من هم الزراعيون والعمال
 علىاأل هي العاملين بين النساء ونسبة االجتماعية، بالحماية

 العاملين من عالية نسبة أيضاً يضم الذي القطاع هذا في
 بيئة الريفية البيئة من يجعل الوضع وهذا.  المهاجرين

 يتعرضون حيث المدينية الضواحي باتجاه للسكان طاردة
  .والفقر التهميش من مختلف لنوع

  
 بلد، من أكثر في المتكررة الجفاف موجات أن كما  
 توسع على المتزايدة القيود أو طبيعية، عوامل بسبب
 كفاءة عدم أو المياه ندرة بسبب وانتاجيته يالزراع النشاط
 من متزايدة هجرة موجات في بدورها تساهم ادارتها،
  . هشاشة األكثر المناطق

  
 هذا في كبيرة أهمية لها والتي الثانية، المسألة ماأ  

 على مباشرة يؤثر الذي المناخي رالتغي فهي المجال،
 وثمة.  دامةالمست المعيشة موارد واستدامة السكان استقرار
 أي آلثار غيرها من أكثر معرضة وجزر ساحلية مناطق
 هجرة موجات في يتسبب قد ما البحار لمياه محتمل ارتفاع
 فإن الساحلية، غير المناطق وفي.  الخطورة بالغة بيئية
 ندرة في بدوره يساهم ما وخطورة، أهمية تقل ال اآلثار
 الحرائق عدد ارتفاع في وكذلك عة،االزر وتراجع المياه
  .  الحرجية المناطق في
  

 من وغيرها العوامل، بهذه المتأثرة المناطق نإ  
 التفكك عوامل تغذي المشابه، االثر ذات البيئية العوامل

 االنتقال عن الناجم والتهميش واالستبعاد االجتماعي
 لسبل وفقدانهم فراد،واأل السكان لمجموعات القسري
 المستدامة، البيئية السياسات فإن وهكذا.  المستدامة المعيشة

 ضرورية هي واالستباقية، الوقائية االجراءات ذلك في بما
 – األخرى واالجتماعية االقتصادية السياسات كسائر –

 عدم المساواة من والحد االجتماعي التماسك على للحفاظ
  .واالستبعاد والتهميش

  
  االحتالل والحروب والنزاعات ٧-٢-٥
  

 االحتالل فإن والتهميش، عاداالستب نظر وجهة من  
 مناطق أو اًبلدان تهمش الداخلية، والنزاعات والحرب
 العالمية، أو اإلقليمية التنمية خريطة من وتسقطها بكاملها
 الالجئين لماليين القسري التهجير إلى تؤدي انها كما

 وكما.  بالحروب المتأثرة والمناطق البلدان في والنازحين
 الفئات أكثر من هم والنازحين ينالالجئ فإن معلوم، هو

 في هؤالء عدادأو المجتمع، في وتهميشا فقرا االجتماعية
 ونازح الجئ مليون ١٢,٥ حوالي تبلغ العربية المنطقة

 الناجمة والنزوح اللجوء موجات حساب دون ٢٠١٠ ،عام
 مليون ٤,٦ هناك هؤالء، أصل ومن".  العربي الربيع "عن

 ماليين ٣ وحوالي ١٩٤٨ امالع منذ مزمن فلسطيني الجئ
  .)٥٦(سوداني ومليوني عراقي ونازح الجئ

  
 هذا من سابقة اقسام في التحدي هذا تناول سبق وقد  

 أن إلى شارةباإل هنا ونكتفي.  مفصل بشكل التقرير
 أو الكامنة تلك أو ،حالياً القائمة والنزاعات االحتالل
 التي التحديات خطرأ حدىإ تشكل انفجارها، المحتمل
 المستقبل وفي حاضرا، العربية المنطقة في التنمية تواجهها
  . المنظور

  
 العلمي والبحث البيانات في النقص ٨-٢-٥
  

 لأللفية اإلنمائية األهداف مسار إلى نقدية نظرة نإ  
 كان التنموي العمل مجمل ان يظهر السابقة العشرية خالل
 يةالكاف البيانات توفير في فعلية مشكلة بوجود مقترناً

 في المشكالت إلى إضافة نسبيا، مكتملة زمنية وبسالسل
 وطرق التعريفات في تفاوتات عن الناجمة البيانات نوعية

 نتائج في السياسي التدخل في الشك عن أو الحساب،
 العمل خدمة إلى الهادف العلمي البحث أن كما.  االحصاء
و  أ،محدوداً اما بدوره كان السياسات رشادإو نفسه التنموي
  .السلطات قبل من مهمال أو خارجية، بأجندات متأثراً

  
 موضوعية عوامل من المشاكل هذه بعض ويتبع  

 أيضاً ولكنه احيانا، الوطنيين الفاعلين سيطرة عن خارجة
 في العاملة والدولية الوطنية لألطراف مشتركة مسؤولية
 أجل من فعلية جهوداً تبذل لم نهاأ حيث التنمية مجال
 يتناسب بما والتحليل والبحث البيانات في غراتالث معالجة

 هذه ومعالجة.  نفسه الوقت في والضرورات القدرات مع
 األهداف وتحقيق التنموي العمل متطلبات من هي الثغرات
 خالل للتنمية وطنية أو عالمية أجندة أو لأللفية اإلنمائية
  .القادمة السنوات

  
 العنصر يه االستبعاد ديناميات كانت إذا أخيراً،  

 التعامل فإن المختلفة، والتحديات المعوقات بين الجامع
 بكل الخاصة المعالجات على يقتصر ال أن يجب معها
 كبح إلى ذلك يتجاوز أن بل مستقل، بشكل مشكلة أو معوق

 ديناميات وإطالق نفسها، والتهميش االستبعاد ديناميات
  .عنها بديلة ودامجة وتضمينية تشاركية

  
 سوف التقرير من الثاني القسم فإن األساس، هذا وعلى  
 المجالين في البديلة الديناميات هذه على الضوء يسلط

 مختصرة مقدمة أوالً يتناول وهو واالجتماعي، االقتصادي
 بالسياسات خاص فصل ذلك يلي التنمية، مفهوم عن

 مفهوم عن ثان فصل ثم والتضمينية، المتكاملة االجتماعية
.  العربية البلدان في ومعناه ومكوناته التضميني االقتصاد
 التكامل عن اخير بفصل التقرير من الثاني القسم ويختم

  . لأللفية اإلنمائية األهداف وتحقيق التنمية أجل من اإلقليمي



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  القسم الثاني

  
  تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية

  في سياق تنموي تضميني
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  ةـمقدم

  المضمون الشامل لمفهوم التنميةنحو استعادة 
  

  
 لأللفية اإلنمائية األهداف تحقيق سبيل في العمل يتطلب  

 في األولويات في النظر إعادة العالمي المستوى على المحددة
 اإلقصاء أشكال من الحد بغية وذلك السياسات، صنع مجال

 المنطقة في المختلفة والسياسي واالقتصادي االجتماعي
 العامة السياسات تزويد إلى الفصل هذا دفويه.  العربية

 العامة األطر أو األساسية التدخل مجاالت في بإقتراحات
 انطالق نقطة فيه المذكورة التوصيات وتشكل.  للسياسات
 السياق مع ومتماشيةً تفصيالً أكثر وتدخالت لمناقشات
 لأللفية اإلنمائية األهداف تكييف على تقوم التنموي،

 الرؤية أنإال .  الوطنية لخصوصياتا مع والتدخالت
 السياسات على قائمة رؤية وهي نفسها، تبقى األمد الطويلة

 التنمية مفهوم وعلى التضمينية، واالجتماعية االقتصادية
  . وغايتها محورها اإلنسان تجعل التي المستدامة البشرية

  
 من الحد مسائل على الشاملة التنموية الرؤية هذه وتركز  
 االقتصادي التمكين خالل من والتعرض تهميشوال الفقر

 والحماية المهمشة، الفئات دعم إلى باإلضافة المنتج، والعمل
 التفاوتات من الحد على ترتكز كما.  الصدمات من

 وإعادة المتكافئ الدخل تحقيق على والعمل واالختالالت،
 وتصحيح المناطق، بين التباينات وإزالة الثروات، توزيع

 الجنس أساس على االختالالت مثل االجتماعية االختالالت
 توفر الرؤية هذه وتتطلب.  وغيرها والعرق والعمر والدين
 مستدام اقتصادي بنمو مصحوباً تضميني اقتصادي إطار
 مناطق يطال اقتصادي نمو أي أدواته، كأحد النطاق وواسع
 عمل ومجموعات مختلفة، وقطاعات مختلفة، جغرافية

  .  مختلفة وأحجام عأنوا ذات ومؤسسات
  

لقد عانى الفكر التنموي كثيراً من تأثير المقاربات   
ضعف األثر أقطاعية في الفكر والممارسة، مما التجزيئية وال

فعلى صعيد .  التنموي المرغوب فيه أو حال دون تحققه
الفكر، تغرق المقاربة التجزيئية في القطاعية والتفاصيل 

طات بين المكونات المختلفة التقنية وتعجز عن ادراك التراب
للعملية التنموية، كما تعجز عن رؤية الكل المترابط الكامن 

وعلى صعيد الممارسة فإنها تشجع .  وبعدهاجزاء  األقبل
نمية في البرامج على التدخالت الجزئية وعلى اختزال الت

.  حسن الحاالت في سياسات قطاعيةأوالمشاريع، وفي 
سيرة أفإن المقاربة التقليدية تبقى وعندما تتجاوز هذا الحد، 

 ما تركز على البعد مفهوم ضيق لألولويات وغالباً
عي والبيئي االقتصادي في التنمية، ناظرة إلى البعد االجتما

ما باعتبارها نتاجات ثانوية للنمو إ) والثقافي والسياسي(
  .االقتصادي، أو باعتبارها ادوات ووسائل في خدمة أهدافه

  
م التنمية البشرية المعاصر الكثير من يتجاوز مفهو  

وأولها ثنائية االقتصادي .  الثنائيات التي ال تخلو من التبسيط
  حدهما ال يتقدم أواالجتماعي التي يتقابل فيها القطبان كأن 

خر، وكأن العالقة بينهما يجب أن تكون على حساب اآلإال 
 ويرتبط بها ثنائية القطاع.  خرعالقة اخضاع ألهداف اآل

قصاء في الفهم التقليدي، إالخاص والدولة وهي أيضاً عالقة 
السوق ن ألفي حين يفترض أن تكون عالقة تضافر وتكامل، 

دوات ووسائل يجب أن تعمل معاً تحت إدارة أوالدولة هما 
فكار في أمحبوب الحق، (ه المجتمع ورقابته وفي خدمة أهداف

  ). التنمية البشرية
  

م التنمية البشرية تعرض بدوره وبهذا المعنى، فإن مفهو  
همال بعض مكوناته إ، حيث تم للتآكل خالل العقود األخيرة

، في حين حظي )الثقافي والسياسيال سيما المكونين (
المكون االقتصادي باالهتمام االكبر، يليه المكون البيئي 

 فهم المكونات نفسها من ولم يخُل.  والمكون االجتماعي
يث تم اختزال هذه المكونات في بعض المشكالت أيضاً، ح

ختزال البعد السياسي ابعض جوانبها التقنية أو الجزئية، ك
داري إليها من منظور إ التي نظر governanceبالحوكمة 

وفني؛ واختزال البعد االجتماعي أيضاً في المشكالت 
ثار والنتائج، أكثر من النظر إليه  والتعامل مع اآلاالجتماعية

  .   االجتماعية كعملية تحويلية للمجتمعمن منظور التنمية
 إال من بعض االفكار هماالًإ البعد الثقافي فقد بقي األكثر أما

  .العامة
  

ان مسار تطور العولمة بما طرحته من مشكالت وآفاق،   
واألزمات العالمية، وتطور الفكر والتجارب التنموية في 

دا بما العالم، تطرح ضرورة إعادة انتاج مفهوم التنمية مجد
ونضيف إلى ).  وغيرها(يتناسب مع كل هذه التطورات 

ذلك، ان الحراك الحاصل في المجتمعات العربية منذ نهاية 
، طرح على المشتغلين في التنمية في العالم ٢٠١٠عام 

العربي تحديات معرفية وعملية ملحة تتعلق بتحويل مفهوم 
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ير التنمية إلى وسيلة معرفية وعملية فعالة لفهم التغي
الحاصل، واستشراف آفاقه، والمساهمة في وصوله إلى 

وفي ذلك جهد معرفي وعملي اصيل .  مآالته المرغوب بها
ومن .  يفترض أن تكون للمنطقة العربية مساهمات فعلية فيه

مراجعة المكون الطبيعي أن تكون نقطة االنطالق هي 
السياسي والمكون الثقافي في التنمية، وهما مسألتان 

  خاصاً الحضور في الحراك العربي وتتطلبان جهداًشديدتا
  . لبلورة رؤية تنموية عربية أصيلة بصددهما

  
 أن يهمل أي مكون وفي الوقت الحالي، لم يعد مقبوالً  

من مكونات التنمية، والتي يفترض أن تجد ترجمتها العملية 
في االستراتيجيات التنموية التي توجه فعل جميع الشركاء 

  : ويختصر الرسم التالي هذه المكونات المتداخلة. التنمويين

 مسار وإطالق فعلي، بشكل التنمية بمفهوم االلتزام نإ  
 يتطلب العربية، المجتمعات في الشاملة التضمينية للتنمية
 والتآزر الترابط تحقق تنموية واستراتيجيات مقاربات صياغة

 ييجر سوف الحالي، التقرير وفي.  المكونات هذه جميع بين
 واالجتماعي االقتصادي المكونين إلى خاص بشكل التطرق
 أي دون لأللفية، اإلنمائية األهداف منظور من للتنمية
 هميتهاأ على شددنا التي (األخرى األبعاد أهمية من انتقاص
 العالم في ال سيما والثقافي السياسي البعدين بخاصة الخاصة
 يجري شموالً أكثر بحث مجال هي والتي ،)اليوم العربي
 كبيرة مجموعة فيه وتشارك التقرير هذا مع بالتوازي
 مع بالتعاون والناشطين، والخبراء الباحثين من ومتنوعة
 جهات ومع المنطقة، في العاملة المتحدة األمم منظمات
  .أخرى

  

  التنموية االستراتيجية ومكونات التنمية أبعاد  - ٢٩ الشكل
  
  
  
  

  
  
  
  
  

 االجتماعي

 الثقافي  السياسي

  البيئي

 االقتصادي
 محرك بصفتها التنمية
 المجتمعي، التطور
 الصلبة النواة
  . التنمية ستراتيجيةال

 بصفتها التنمية
 تضافر نتيجة

 مساهمات
 االستراتيجيات

 صةوالخا العامة
  .المكونات لمختلف
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  التنمية االجتماعية طريق ومقصد:  تضمينيةنحو مجتمعات  -سادساً
  
  

إطار : المكون االجتماعي للتنمية  ١- ٦

  مفهومي
  

عند تناول الشأن االجتماعي يستخدم الباحثون   
والناشطون مجموعة من التعابير والمصطلحات تتراوح بين 
التنمية االجتماعية والسياسات االجتماعية والقطاعات 

موعة أخرى من التعابير مثل االجتماعية، ويتفرع عنها مج
ن االجتماعي والرعاية االجتماعية ماالحماية االجتماعية واأل
ذ أن إ بالكامل وليس هذا مستغرباً.  والخدمات االجتماعية

.  الموضوع االجتماعي واسع ومركب وغير محدد بدقة
ولكن باإلضافة إلى هذا العنصر الموضوعي، فإن هذا التعدد 

وجود توافق على المفاهيم األساسية، أو ر أيضاً عن عدم يعب
دق، يكشف عن وجود مقاربات مختلفة للشأن أبشكل 

  . االجتماعي نفسه
  

وبالعودة إلى القمة العالمية للتنمية االجتماعية   
 فقد حددت هذه األخيرة مفهوم ،)٥٧()١٩٩٥ ،كوبنهاغن(

 التنمية االجتماعية بشكل واسع ومتكامل يستوعب أبعاداً
وهذا ما يبينه .  ثيرة من مفهوم التنمية نفسهومكونات ك

الفقر والبطالة والتفكك اختيار موضوعات القمة وهي 
، التي هي بمثابة ثالوث مترابط يعبر عن جوهر االجتماعي

والمنظور الذي يعنيه استخدام هذه .  فشل التنمية بشكل عام
 المشكالت أو( منظور الحرمان هو ةالمصطلحات الثالث

 أيضاً ييعنبمنظور التنمية ، ولكن االلتزام )االجتماعية
ترجمة هذه المشكالت إلى ما يقابلها من قدرات وخيارات 

تحسين مستوى يجب العمل على بلورتها وتطبيقها وهي 
وهذا .  )التضمين(المعيشة والتشغيل واالندماج االجتماعي 

   .بدوره ثالوث التنمية المترابط الذي يقابل ثالوث الحرمان
  

كونبهاغن (م التركيز هنا على قمة التنمية االجتماعية ويت  
 باألهداف لكونها األكثر ارتباطاً) ٢٠٠٠، وجنيف ١٩٩٥

اإلنمائية لأللفية مقارنة بالقمم العالمية األخرى، ال بل ان قمة 
هي القمة التي شهدت ) ٥+كوبنهاغن  (٢٠٠٠جنيف عام 

سلف االعالن عن أول وثيقة يمكن اعتبارها بمعنى ما ال
المباشر لألهداف اإلنمائية لأللفية، وهي الوثيقة التي حملت 

ول أ والتي تضمنت )٥٨("نحو عالم افضل للجميع"عنوان 
لم تتضمن في حينه الهدف الثامن (صيغة لألهداف السبعة 

نجازات ، وحددت اإل)المتعلق بالشراكة الدولية بشكل واضح
تكاد والمؤشرات التي ) ٢٠١٥(الكمية والمدى الزمني 

تتطابق بشكل كامل مع إطار األهداف اإلنمائية لأللفية الذي 
  . ٢٠٠١تم تبنيه عام 

  
ويتبع التقرير الحالي إلى حد بعيد اإلطار المفهومي   

للتنمية االجتماعية نفسه لقمة التنمية االجتماعية، باعتبارها 
 مع مفهوم التنمية، ولكونها تتجاوز المقاربات اماًأكثر انسج
، والرعائية )القطاعات االجتماعية التقيلدية (القطاعية

نه يتبنى أكما ).  التدخالت والمشاريع(الخدماتية، والفنية 
وال يقف ) بمعنى النظر إلى القدرات والحلول(مقاربة التنمية 

ولذلك يحاول .  عند حدود التعرف إلى اوجه الحرمان فقط
تحديد بعض المواصفات العامة لبدائل االستراتيجيات 
والسياسات االجتماعية، التي يمكن من خاللها زيادة فرص 
النجاح في بناء مجتمع عادل وتضميني ومستدام يسهم في 

  .التنمية المجتمعية الشاملة
  
  

مخاطر شائعة في مقاربة التنمية   ٢- ٦

  االجتماعية
  

 ما يواجه العاملون في مجال صياغة استراتيجيات غالباً  
يمكن أن تحرفهم ) شائعة(خاطر التنمية االجتماعية باربعة م
  :عن المقاربة التنموية، وهي

  
ن أالقبول بفكرة أن النمو االقتصادي هو األساس، و  -١

التنمية االجتماعية هي نتاج ثانوي وتلقائي للنمو 
  .االقتصادي

  
المبالغة في اغفال أهمية البعد االقتصادي، وحصر   -٢

رك الشأن االهتمام بالشأن االجتماعي بالمعنى الضيق وت
  .االقتصادي كأنه ال يعني التنمية االجتماعية

  
اعتماد مقاربة قطاعية مجزأة إلى القضايا االجتماعية   -٣

  .واغفال األساس والهدف المشتركين
  
غفال إالتطبيقية واالقتصار على الجوانب الفنية أو   -٤

 ما يرتبط وخصوصاًاألبعاد األخرى للتنمية االجتماعية 
  . واالستراتيجيات العامةمنها بالسياسات 

  
ربعة على ثر هذه المخاطر األأويلخص الجدول التالي   

  . عملية بلورة استراتيجيات التنمية االجتماعية
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  )االجتماعية(مثلث الحرمان ومثلث التنمية   -٣٠الشكل
  )االجتماعية(مثلث الحرمان ومثلث التنمية 

  ١٩٩٥موضوعات قمة التنمية االجتماعية 
  

  
 

---------------   التنمية   منظور     ----------------  الحرمان 
  

  
  المخاطر االربعة على عملية بلورة استراتيجيات التنمية االجتماعية  -٩جدول ال

  
 )البديل(المقاربة التنموية  اثرها على صياغة استراتيجية التنمية االجتماعية المقاربة التقليدية

النمو   - ١
) االقتصادي(

هو األساس 
والتنمية 

االجتماعية 
 .نتاج فرعي

ثر التوزيعي التلقائي للنمو ألخيرة هو نظرية األالل السنوات االتجلي الشائع خ
في  إال أن جوهره ال يزال قائماً ، وان خف بريقه مؤخراًعلى مختلف الفئات
ن النمو االقتصادي كفيل بتحسين مستوى معيشة الناس والحد أالرأي الذي يعتقد ب
 ومن تجليات ذلك اعتبار أن السياسات االجتماعية على.  من الفقر والتفاوت

تقوم على االستهداف  نه يمكن اختصارها في استراتيجياتأاختالفها شأن ثانوي، و
targetingومن تبعات ذلك تشجيع الحكومات على .  ن االجتماعيما وشبكات األ

جراء قياسات الفقر بحيث إاه، وتصميم البرامج والتدخالت، والسير في هذا االتج
البرامج دون بذل جهد حقيقي تعطي تقديرات منخفضة وتخصيص الفقراء بهذه 

يجابي أو سلبي إثر ألتعديل السياسات االقتصادية نفسها، أو تقييم ما إذا كانت ذات 
 . على الفقر

كل من التنمية االقتصادية واالجتماعية مكونان 
أساسيان للتنمية البشرية الشاملة والمستدامة في 

ويفترض .  المجتمع، متساويان من حيث األهمية
  يهما بصفتها عنصرين من كل، النظر إل

  . ال بصفتهما عالمين منفصلين

ويكون لكل من السياسات االقتصادية 
واالجتماعية أهدافها الخاصة، ولكن هذه األهداف 

.  ليست سوى أهداف وسيطة من منظور التنمية
فكل من السياسات االقتصادية واالجتماعية يجب 

 .أن تخدم غاية إجمالية مشتركة وتساهم فيها
النمو   - ٢

) االقتصادي(
شأن ثانوي 

بالنسبة 
للمشتغلين 

بالتنمية 
 . االجتماعية

 وإن –هو أيضاً نوع من رد فعل على النزعة االقتصادية، ولها تجليات متطرفة 
 ال تزال هذه .  في تفسير التنمية باعتبارها معادية للنمو–كانت محدودة االنتشار 

الة االقتصاديين الليبراليين وغالة النظرة مستمرة بنوع من التواطؤ بين غ
والنتيجة العملية ان المسؤولين عن صياغة .  االجتماعيين بالمعنى الضيق
صحاب أل"لون البعد االقتصادي ويتركونه االستراتيجية االجتماعية يغف

ومن نتائج .  ، وينكبون هم أيضاً على اختصاصهم االجتماعي الضيق"االختصاص
 لإلستدامة بحكم ةة، أن ال تكون السياسات االجتماعية قابلمثل هذه المقاربة الضيق

عدم مراعاتها للقيود االقتصادية؛ كما انها ال تكون فعالة كفاية وال تحدث أثراً 
 أساسياً من أبعاد التنمية عموماً والتنمية االجتماعية تحديدا، تحويليا ألنها تغفل بعداً
هم اوجه النشاط أحد أج والذي هو اط االقتصادي واالنتاوهو كل ما يتصل بالنش

 التي تغفل البعد –لذلك ال تقدم هذه االستراتيجيات .  البشري الفردي والمجتمعي
 .  دائمة ألسباب المشكالت االجتماعية حلوالً–االقتصادي 

وفي كل ذلك، يجب أن يعتبر النشاط االقتصادي 
والنمو وسيلة في خدمة الناس والتنمية 

وفي .  اية نهائية في ذاتهاالجتماعية، وليس غ
المقابل، يجب أن تساهم التنمية االجتماعية في 

تطوير القدرات االنتاجية المادية والمعنوية 
والجماعات لكي والمعرفية والسلوكية لألفراد 

نتاج وسائل عيشهم إيسهموا بدورهم في 
واستمرارهم ووسائل عيش واستمرار وتقدم 

 .المجتمع
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  )تابع (٩الجدول 
  

 )البديل(المقاربة التنموية  اثرها على صياغة استراتيجية التنمية االجتماعية اربة التقليديةالمق
المقاربة   - ٣

القطاعية 
والمتخص
صة هي 
 .الفعالة

ومن نتائجها أن تحصر االستراتيجيات والسياسات االجتماعية في القطاعات 
صحة، ويليها التعليم وال:  في النظرة الشائعةاالجتماعية، أكثرها تكراراً

وفي حاالت أخرى، يمكن البحث في ترابط ما بين هذه القطاعات .  اإلسكان
وبين توفر خدمات المرافق األساسية للبنى التحتية وال سيما المياه والصرف 

ووفق هذه المقاربة، فإن القضايا العامة .  الصحي، وبدرجة أقل الطاقة
ياغة استراتيجيات قطاعية وتعطى األولوية لص.  المشتركة تكون اقل أهمية

وال يحول ذلك دون تنسيق .  تقوم بها كل وزارة ضمن نطاق اختصاصها
مكافحة الفقر على سبيل (يفرضه وجود برامج تتطلب تدخل أكثر من وزارة 

، أو تفرضه أيضاً ضرورات توزيع الموارد في الموازنة العامة مما )المثال
وفي حاالت أخرى، يمكن أن .  ئياًن كان بداإشكال الحوار وأ من يفرض شكالً

ولكن .  تنشأ لجان وزارية أو دون وزارية للتنسيق بين القطاعات االجتماعية
يبقى األساس السياسات القطاعية نفسها، والملكية هي ملكية الوزارة المعنية، 

وبالمعنى .   ما ينتج عن التنسيق ما يتجاوز بعض القضايا األساسيةونادراً
ن هناك في هذه الحالة استراتيجية فعالة وقادرة على تحقيق الفعلي، ال تكو

انجازات كبيرة على مستوى تعزيز التماسك االجتماعي، وتطوير القدرات، 
ورفع مستوى معيشة الفقراء، وحماية الطبقات الوسطى، وتقليص التفاوت 
االجتماعي والمناطقي وغيرها من القضايا التي ال يمكن حبسها في قفص 

 .  القطاعية بالمعنى الضيقالسياسات

.  ال بد من مقاربة تنموية شاملة للشأن االجتماعي
والقضايا العامة والكلية في المجتمع بالغة األهمية 

  .بصفتها نقطة انطالق ونقطة وصول

ن بناء استراتيجية وطنية عامة للتنمية االجتماعية إ
تتضمن األهداف االجتماعية العامة للمجتمع، 

جهة، والمقاربات الموحدة، وآليات والمبادئ المو
التنسيق وتوحيد الجهود، هو امر ضروري ويفترض 

 بمعنى ما على صياغة الخطط أن يكون سابقاً
ن تأخذ بعين االعتبار أفعلى هذه األخيرة .  القطاعية

التوجهات واألهداف االجتماعية العامة إلى جانب 
ة هنا واستراتيجية التنمية االجتماعي.  أهدافها الخاصة

هي بمثابة األساس والموجه والمحفز للخطط 
  .القطاعية

من ناحية ثانية، ان ضرورة التكامل الفعلي بين 
السياسات القطاعية في خدمة الهدف المشترك تفرضه 

أيضاً ضرورة تحقيق الغاية المشتركة، وهنا التنمية 
 المتوخاة من الخطط القطاعية، النتيجةاالجتماعية هي 
 .داف القطاعية الخاصةإلى جانب األه

المشاريع   - ٤
والتدخالت 

هي التي 
تعطي 
 . نتيجة

من نتائج ذلك على صياغة استراتيجيات وسياسات التنمية االجتماعية هو 
، واآللياتالمبالغة في التجزئة، واالهتمام بالنتائج أكثر من االهتمام باألسباب 

   البرامج التي غالباًوالبحث عن االثر السريع والمباشر من خالل المشاريع و
 وهي ال تساهم في احداث عملية تحول هيكلي في ثرها موضعياًأما يكون 
ويتفرع عن ذلك أيضاً اغفال االهتمام بالسياسات على المستوى .  المجتمع

الوطني، وكذلك اغفال االهتمام باألبعاد والمؤثرات الدولية على الخيارات 
ق بأدوار الشركاء، والوصفات المفروضة الكبرى للتنمية االجتماعية فيما يتعل

ان هذه المقاربة تجعل المشتغلين في .  والتي تكون غير مناسبة، وما إلى ذلك
التنمية االجتماعية خبراء فنيين ليس لهم تأثير كبير في السياسات الكلية 

 . والتوجهات التي تصنع خيارات التنمية في البلد

 أن تتعامل مع ات التنمية االجتماعية يجبجياستراتي
مختلف مستويات العملية التنموية، بدءا من الخيارات 

االستراتيجية للتنمية وللعالقة بين االقتصادي 
 ، مروراً)والمكونات األخرى(واالجتماعي 

.   إلى التنفيذ والمتابعةبالسياسات واالليات، وصوالً
 . وال يمكن اغفال أي مستوى من هذه المستويات

  

  اسات االقتصادية واالجتماعية في إطار مقاربة التنميةالسي  - ٣١ الشكل
  

 

 

مفهوم 
ومقاربة 
 التنمية

السياسات االقتصادية التضمينية

السياسات االجتماعية التضمينية

 

التنمية 
بما هي  
نتيجة 
 وغاية

العمل وآليات اخرى
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  عناصر استراتيجية التنمية االجتماعية  ٣- ٦
  
  

عند تصميم استراتيجيات وطنية للتنمية االجتماعية   
متوافقة مع اإلطار المفهومي للتنمية البشرية، يجب أن تؤخذ 

 وتُدرجكافة األبعاد والمستويات ذات الصلة بعين االعتبار، 
  . في االستراتيجية نفسها

  
  .فيما يلي تحليل موجز لعناصر هذه االستراتيجية  

  
  المضمون االجتماعي لالقتصاد ١-٣-٦
  

الفكرة المحورية هنا هي ضرورة التآزر بين السياسات   
  :االقتصادية واالجتماعية بحيث يجمع بينهما

  
 اإلطار وهي (موحدة ومبادئ عامة رؤية ،أوالً  

  .)يةللتنم المفهومي
  

 للخطط العملي التنفيذ أثناء وتساند تفاعل ،ثانياً  
 للمسارات متبادل تصحيح يتم بحيث واالجتماعية االقتصادية

  .الممارسة أثناء
  

  . مشتركة نهائية غاية خدمة ،ثالثاً  
  

 األكثر االنطالق نقاط احدى فإن األساس، هذا على  
 تاالستراتيجيا أو السياسات صياغة عند وضرورة أهمية

   القائمة، االقتصادية السياسات مراجعة هي االجتماعية،
 مضمونها وتحليل اقتصادية، الماكرو السياسات وال سيما
 ال سيما االجتماعية، الفئات مختلف على ثارهاآو االجتماعي

 المثالية الوضعية بالطبع،.  وعدم المساواة الفقر على ثرهاأ
 بالتزامن ةواالجتماعي االقتصادية السياسات صياغة هي

.  األخرى الواحدة تسبق أن ال بينهما، فيما والتفاعل والتالزم
 مشاكل أي إلى تؤدي ال مثالية اقتصادية خيارات توجد وال

 هو إليه السعي يجب ما ولكن ،)أيضاً اجتماعية خيارات وال(
 مما أكثر المشاكل تخلق اقتصادية سياسات اعتماد تجنب
 يولد االقتصادي النسق كان إذا عام، وبشكل.  الحلول تخلق
 السياسات تعديل االجدى فمن هيكلي، بشكل والتفاوت الفقر

 ووضع تبنيها بدل االمر، اقتضى إذا تغييرها أو االقتصادية
 هذه عن تنتج التي المشكالت مع للتعامل اجتماعية سياسات
  . االقتصادي النمط

  
 من ا إليهالوصول ويجب األهمية، بالغة مسألة هذه  
 يتم وال دائم حوار وهو.  الشركاء مختلف بين الحوار لخال
 مثل ضرورة مأما نفسها تجد المجتمعات ان بل واحدة، مرة

 قضية تطرح مرة كل في مستمر بشكل الممأسس الحوار هذا
 الموازنات وضع من بدءاً اجتماعي، اقتصادي طابع لها

 مرورا واألسعار، األجور تحديد إلى وصوال سنويا، العامة
 يكون أن يجب البعد هذا.  والصدمات األزمات مع التعاملب

 االجتماعية، للتنمية وطنية استراتيجية أي في كيدأبالت متضمناً
 على فعل وردود تدابير مجرد إلى األخيرة هذه تتحول ال كي

  .)٥٩(أكثر ال النتائج ومعالجة المشكالت
  

  والتشغيل العمل
  

 بين جابياالي التفاعل مساحات همأ حدىإ وتتمثل  
 بمعناه العمل في للتنمية واالجتماعي االقتصادي المكونين
 كل وتشير).  التشغيل (المباشر االقتصادي وبمعناه الواسع

 وعدم المساواة الفقر مكافحة مجال في الناجحة التجارب
 ليةاآل شكل التشغيلو العمل أن التنمية مستويات وتحسين
 فإن عام، كلوبش.  النجاح هذا مثل في أهمية األكثر

 من واسعة لشرائح مجزية عمل فرص يولد الذي االقتصاد
 قاعدته يوسع ال والمناطق، القطاعات مختلف في السكان
 للموارد األولي للتوزيع آلية أيضاً هو بل فحسب، االنتاجية

 مختلف من للعاملين يوفرها التي والعوائد جوراأل خالل من
 أجل من الالزمة المالية بالموارد يزودهم الذي األمر الفئات،
 بدوره وهذا.  استهالكهم وتوسيع حياتهم، مسلتزمات توفير
 يجد الذي االقتصادي النشاط على الطلب تنامي إلى يؤدي
  . التوسع ضرورات مأما نفسه

  
 على للحصول قناة أيضاً هو) الالئق (العمل أن كما  

 التشريعات خالل من والحماية االجتماعية التأمينات
 التعويضات توفر التي االجتماعي الضمان تومؤسسا
 األخرى والطوارئ والتعطل المرض ضد والحماية المختلفة

 البلدان بحسب تضيق أو تتوسع والتقديمات التأمينات(
 االجتماعي االجر من أساسياً جانباً تشكل ولكنها واالنظمة،

 للعاملين واستقرار حماية آلية وتعتبر للسوق، الخاضع غير
  ).بها ينالمشمول

  
 االقتصادي البعدين بين المتبادلة العالقة جوهر هو هذا  

 بالتأكيد ليست العالقة إال أن العمل، خالل من واالجتماعي
   العمل وفوائد والتلقائية، البساطة من الدرجة هذه على
 العاملين أولئك خصوصاً العاملين فئات كل عموماً تشمل ال
 في المحميين غير ينالعامل أو المهيكل، غير القطاع في

 في العاملين فقراءال من وغيرهم نفسه، المهيكل القطاع
 والمساعدين االنتاجية القليلة والخدمات الزراعة قطاعات
 االعمال في الخاص لحسابهم العاملين ومعظم العائليين
 وجهات عوامل العالقة هذه في تتدخل كما.  الصغيرة
 يجعل مما افهاطرأ بين المصالح تعارض عن ناهيك أخرى،
 ا إليهشرناأ التي المثالية الوضعية عن تكون ما بعدأ االمور

. باختصار
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  التنمية االقتصادية والتنمية االجتماعية  - ٣٢الشكل 
  

  

  

  

    
  

  
 والتنمية االقتصادي النشاط بين العالقة فإن ،خيراًأ  

 البعد في تختزل أن من تعقيداً وأكثر أوسع االجتماعية
 واجتماعية انسانية قيمة هو فالعمل.  فقط االقتصادي
 آلية وهو والطموحات، الذات لتحقيق وسيلة وهو أساسية،

 في واالجتماعية االقتصادية والمشاركة االجتماعي ندماجلال
 كلولذ.  لإلنسان المميزة الخصائص من وهو المجتمع، حياة
 اجتماعي منظور من العمل مقاربة كيفية على متعددة تبعات

 المقاربات على تبعات من ذلك في ما مع قي،خالأو
 شأن ذلك ولكن االجتماعية، التنمية وسياسات االقتصادية

  .)٦٠(التقرير هذا في فيه للتوسع مجال ال آخر
  
  العامة الخدمات ٢-٣-٦
  

 التحتية بالبنى المتعلقة العامة الخدمات توفير نإ  
 المعاش من جزء وهو اإلنسان، حقوق من حق هو األساسية
 فنيا شأنا الخدمات هذه توفير وليس.  واالفراد لألسر اليومي

.  طرفيه في اجتماعي شأن أيضاً هو بل فقط، وتجهيزيا
 ومن الحقوق من حقاً  الخدمات هذه كون في ،األول الطرف
 من ليس الصدد هذا وفي.  للجميع توفيرها المجتمع واجب
 توفير يةلأللف اإلنمائية األهداف ضمن يأتي نأ الصدفة قبيل
 الهدف (الصحي الصرف وخدمات واالستخدام الشرب مياه

 ،)الكهربائية (الطاقة خدمة ا إليهنضيف أن ويجب).  السابع
 تتعلق مؤشرات الثامن الهدف في أيضاً (تصاالتواال

  .النقل ووسائل والطرق ،)نترنتواإل الهاتف: باالتصاالت
 الخدمات لهذه ان فهو العالقة، هذه في الثاني الطرف أما  
 متزايداً عبئا تشكل وهي األخيرة السنوات في متعاظمة كلفة
 جزءاً تقتطع التي تلك خصوصاً الفقيرة األسر انفاق على
 انه حين في الخدمات، هذه توفير على نفاقهاإ من هاماً

 المسألة لهذه فإن بالتالي.  الحقوق من حقا تكون أن يفترض
 ان حيث ،وعدم المساواة بالفقر أيضاً يرتبط اجتماعياً بعداً

 على ادت النيوليبرالية والتوجهات الخصخصة سياسات
 قاليمأو العالم قاليمأ وبين غنياء،واأل الفقراء بين الفجوة تعميق
 هذه على الحصول بامكانية يتعلق فيما الواحد، البلد

 ضمن أيضاً يدخل أن يجب ذلك ان يعني ما الخدمات،
  . االجتماعية السياسات

  
 لمقاربة االعتبار إعادة خالل من أوالً ذلك نويكو  

 المياه لمورد (العام الملك أو العامة السلعة ولمفهوم الحقوق،
 من األساسية الخدمات هذه وتحرير ،)المثال سبيل على

 بشكل أيضاً ويعني.  والربح السوق لمنطق المطلق الخضوع
 أو مجانية (الخدمات هذه تسعير سياسات مراجعة ملموس
 الرسوم من األساسي ستهالكاال اعفاء أو مجانية، شبه

 طرق مراجعة يعني وكذلك).  الخ تصاعدي، تسعير واعتماد
 في والمشاركة والصيانة) المركزية أو مركزية (دارتهاإ
 الخدمات لهذه أن العلم مع هذا.  الناس قبل من دارتهاإ

  أنكما بذاتها، وهامة مباشرة بيئية آثار أيضاً ادارتها وطرق
  . اجتماعياً أثراً أيضاً لها
  

 االجتماعية للتنمية الوطنية االستراتيجية ان ختصار،اب  
 بسياسات تتعلق وتوصيات موقفاً أيضاً تتضمن أن يجب

 ذلك اعتبار وعدم العامة، الخدمات وتسعير وادارة التوفير
 الفنية والوزارات والبلديات المهندسين اختصاص من شأنا

 أيضاً هو الخدمات هذه وتوفير.  عامةال باالشغال المعنية
 من ومكون لأللفية، اإلنمائية األهداف تحقيق من جزء

 البيئية  واالستدامةوعدم المساواة الفقر مكافحة مكونات
  . الناس معيشة مستوى وتحسين

  

 

أخرىآليات

 

التنمية 
االجتماعية 

أخرىآليات
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 القطاعية السياسات ٣-٣-٦
  

 الشأن تحصر نظر وجهة ثمة بل ال.  هنا بديهية العالقة  
 القطاعية السياسات في – معظمه أو – هبأسر االجتماعي

 ةياستراتيج فإن وبالتالي).  ذلك إلى شارةاإل سبقت كما(
 لما القطاعية السياسات تتضمن أن بد ال االجتماعية التنمية
  . االجتماعية القطاعات اسم عادة عليه يطلق

  
   ومما.  والصحة التعليم هما وروداً األكثر والقطاعان  
 تركيز هو القطاعين هذين على التركيز هذا ان فيه شك ال
 التعليم في الحق فإن الحقوق، مقاربة اعتمدنا ولو.  محله في

 وفي.  األساسية اإلنسان حقوق من هما الصحة في والحق
 التنمية تتحقق اللتان الرئيسيتان القدرتان هما القدرات، مقاربة
   الحاجات من هما االحتياجات، مقاربة وفي. خاللهما من
) الصحة (الجسدي للبقاء الضرورية الشروط من بل ال

 على والقدرة التعليم، خالل من للعمل التأهيل (واالقتصادي
  ). الجيدة الصحة خالل من العمل

  
 فقط نشير ولكن القطاعين، هذين في هنا نتوسع ولسنا  
 للفقر المكمل خراآل الوجه يشكالن والصحة التربية أن إلى
 عن خاصاً هدفاً تضمنت إلى أللفيةل اإلنمائية األهداف في

 ،)األخرى األهداف بعض في التعليم من وعناصر (التعليم
 األكثر هي والتغذية الصحي الطابع ذات األهداف أن كما
 – للفقر المتمم االخر الوجه والتعليم الصحة وتشكل.  عدداً

 والتنمية البشري الفقر تعريف اركان من وهما الرفاه،
  . البشرية

  
 يمكن أخرى قطاعات هناك القطاعين، هذين جانب إلى  

 االجتماعية، القطاعات ضمن – جزئياً أو كلياً – دراجهاإ
 أو الزراعة، أو المثال، سبيل على اإلسكان قطاع مثل

 لجهة بلد كل وضع بحسب األمر ويتفاوت  .إلخ التعاونيات،
 في التخصص درجة لجهة أو معين، موضوع اولوية درجة
 تكون ما غالباً إذا الحكومية، واألجهزة تالوزارا تشكل
 تقسيم بحسب قطاع بكل معنية حكومية مؤسسة أو وزارة
  . الدولة تتبعه معين

  
 أن يجب االجتماعية التنمية ةياستراتيج فإن أيضاً، وهنا  

 من غالباً (االجتماعية القطاعات – ما صيغة في – تتضمن
 ويتفاوت مبلورة، خاصة قطاعية استراتيجيات هناك تكون
 بين الشاملة االجتماعية التنمية استراتيجية في دماجهاإ شكل
 االستراتيجية، هذه في متخصصة قطاعية فصوالً تكونأن 
 من شكالأ اعتماد أو بينها، فيما تنسيقي إطار هناك يكونأو 

  ). تكامالً األكثر االدماج
  

 اإلسكان قطاع فإن والصحة، التعليم جانب إلى ولكن  
 التنمية استراتيجية في كبرأ بأهمية يحظى أن بد التحديداً 

 المعاصر العالم في للسكن المتزايدة لألهمية نظراً االجتماعية

 السكن ظروف أن كما.  المتسارع المدن توسع معخصوصاً 
 من داللة أكثر والرفاه الفقر عالمات من اليوم صبحتأ

 التعليم يمتعم في الكبير التوسع بعد المثال، سبيل على التعليم،
 أن كما.  البلدان معظم في) والجامعي والثانوي (األساسي
 األهداف موضوعات ضمن من أيضاً هو السكن موضوع
 الخاص الهدف خالل من مباشر بشكل لأللفية اإلنمائية
 بشكل فهمه يجب والذي الفقيرة العشوائية باألحياء المتعلق
  .الحضري للفقر المتطرف الشكل بصفتهأوسع 

  
  )الموضوعاتية(السياسات عبر القطاعية   ٤-٣-٦  

  
إلى جانب السياسات القطاعية التقليدية تعتمد معظم   

البلدان عدداً من االستراتيجيات االجتماعية بحسب 
موضوعات أو قضايا محددة تجمع أكثر من قطاع، وأكثر 
.  من وزارة معنية ضمن توجهات أو خطة عمل مشتركة

 ياًأ(ة الفقر حجيات الوطنية لمكاف االستراتيوأكثرها انتشاراً
، واستراتيجيات التنمية الريفية، والمساواة بين )كانت تسميتها

الجنسين وتمكين المرأة، واستراتيجيات السكان أو الطفولة أو 
  .المسنين أو المعوقين

  
ان تحقيق أهداف هذه االستراتيجيات الوطنية يتطلب   

 من طرف تضافر جهود أكثر من وزارة قطاعية وأكثر
كما انها تعتبر من الوسائل الفعالة .  حكومي وغير حكومي

في تأمين التآزر بين مختلف هذه القطاعات وبناء الشراكات 
بين االطراف الوطنية الحكومية وغير الحكومية، وبين 

وغالبا ما تتم بمساهمة من .  االطراف الوطنية والدولية
  .الشركاء الدوليين وبدعم فني منهم

  
ر عدد غير قليل من هذه االستراتيجيات من ضمن ويعتب  

 في صلب حياناًأبعضها مكونات التنمية االجتماعية، ويقع 
استراتيجيات مكافحة الفقر أو (األهداف اإلنمائية لأللفية 

وحتى عندما تكون ).  تمكين المرأة على سبيل المثال
استراتيجية وطنية واقعة بشكل مباشر ضمن نطاق صالحية 

طاعية محددة، كالصحة والتعليم، فإن االستراتيجيات وزارة ق
االستراتيجية الوطنية لتعميم التعليم (الوطنية من هذا النوع 

، فهي )األساسي، أو االستراتيجية الوطنية لصحة االم والطفل
 تلحظ في صياغتها ضرورة مشاركة وزارات أخرى

طراف أخرى، خصوصاً القطاع الخاص والمنظمات غير أو
ويعود ذلك إلى الطبيعة المركبة للمسائل .  يةالحكوم

نه قطاعي أو أدو االجتماعية عموماً لما فيها مما يب
  . متخصص

  
وعلى سبيل المثال، وكما تشير وثيقة قمة المراجعة   

العشرية لألهداف اإلنمائية لأللفية، فإن النجاح في خفض 
وفيات األمهات يتطلب اعتماد مقاربة تكاملية مندمجة تجمع 

) الفقر( الطبي، والجانب االجتماعي –بين الجانب الصحي 
ال فال مجال لتحقيق نجاح إ، و)السلوكيات والتوعية(والثقافي 
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وما ينطبق على مثال وفيات األمهات .  مستقر ومستدام
، مثل ينطبق بدرجة اشد بالنسبة للمواضيع األكثر اتساعاً

  . المرأةاستراتيجية مكافحة الفقر أو استراتيجيات تمكين 
  

ن الفكرة المحورية هنا هي أن االستراتيجيات الوطنية إ  
الموضوعاتية أو القطاعية، تشكل خطوة إضافية على طريق 

تجاوز النظرة التجزيئية والقطاعية الضيقة إلى التنمية 
االجتماعية، وتؤكد واقع التداخل والتكامل بين مختلف األبعاد 

مقاربة التنموية أكثر من الفي القضية الواحدة، وهو ما يجعل 
.ةضرور

  

   على الخطط عبر القطاعيةاستراتيجيات تمكين المرأة، مثاالً
  

حد األمثلة الهامة على الطابع المركب أتشكل االستراتيجيات أو الخطط الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة   
ويعني ذلك ضرورة تعاون أكثر من وزارة أو .  التقليديوالمندمج للسياسات االجتماعية التي تتجاوز التقسيم القطاعي 

  . وضع الخطة وتنفيذها وتحقيق أهدافها أجل جهة حكومية وغير حكومية من
  

ما يتعلق األمر ويعبر التكامل في السياسات هنا عن الترابط والتداخل الفعلي في الحياة الواقعية، خصوصاً عند  
يمكن تحقيق التنمية البشرية المستدامة بدون تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جماع انه ال إذ ثمة إ.  بتمكين المرأة

يجابي إ أثر – من جهة أخرى – المرأة له  في صلب تعريف التنمية البشرية نفسها، كما أن تمكينفهذا يقع أوالً.  المرأة
  . مباشر على مجمل الوضع االقتصادي واالجتماعي في البلد المعني

  
ل المثال، فإن تحقيق المساواة في التعليم بين الرجال والنساء يساهم في التخفيف من الفقر، ويخفض وعلى سبي  

ن معظم هذه المؤشرات تتأثر مباشرة بالسلوكيات معدالت سوء التغذية، ومعدالت الخصوبة، ووفيات األطفال، أل
كما أن ارتفاع المستوى .  سرة واألطفالومستوى معارف النساء اللواتي يتحملن المسؤولية الرئيسية في رعاية األ

التعليمي للمرأة يترافق عموماً مع زيادة في االنتاجية والدخل، وتحسن في فرص االستقالل االقتصادي، وهو يؤدي 
   .)٦١(أيضاً إلى تحسن موقع المرأة داخل األسرة ومشاركتها في الحياة العامة

  
عليم المرأة يساهم مباشرة في تحقيق الهدف الرابع المتعلق بخفض ومن منظور األهداف اإلنمائية لأللفية، فإن ت  

، كما أن النساء المتعلمات أكثر معرفة بالحاجات الغذائية )مر مثبت من خالل الوقائع التجريبيةأوهذا (وفيات األطفال 
ن أ الدراسات أيضاً وقد بينت.  ألطفالهن، وأكثر قدرة على توفير متطلبات الوقاية والنظافة والتحصين ضد األمراض

فراد األسرة، ويسعين للحصول على العناية أ بصحتهن الشخصية، وبصحة األطفال واماًالنساء المتعلمات هن أكثر اهتم
  .)٦٢(الصحية المختصة بشكل مالئم

  
ثر أ من جهة أخرى، إن تمكين النساء والفتيات من خالل ازالة اشكال التمييز ضدهن في المجال الخاص له أيضاً  

على سبيل المثال، ال تزال ظاهرة الزواج المبكر منتشرة في المنطقة العربية خصوصاً .  يجابيإ اجتماعي –اقتصادي 
بين األسر الفقيرة والريفية في بعض البيئات الخاصة، وذلك بسبب الفقر أو التقاليد أو االتجاهات الثقافية المستجدة أو 

، من شأنه أن يؤدي ) سنة١٨(لعمر األدنى القانوني للزواج إلى سن الرشد ن رفع اإ.  بسبب الحرب واالحتالل والنزاع
يجابية على تحقيق األهداف الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس من األهداف اإلنمائية لأللفية، إإلى نتائج 

فتيات حيث انه احد األسباب م تعليم الأمان الزواج المبكر يشكل عائقا أساسياً إ.  هداف التنموية الوطنية األخرىواأل
كما ان الزاوج المبكر له آثار صحية سلبية مثبتة علميا ومن خالل الوقائع .  الرئيسية لتسربهن المبكر من التعليم

فالمراهقات المتزوجات يواجهن مخاطر صحية نتيجة الحمل، .  التجريبية، بالنسبة لألهداف الرابع والخامس والسادس
.   سنة في البلدان النامية١٩-١٥ل وتعقيداته السبب األول لوفيات الفتيات في الفئة العمرية ذ تعتبر مشكالت الحمإ

ضعاف هذه النسبة للنساء في أ سنة يبلغ خمسة ١٥ن خطر الوفاة أثناء الوضع للفتيات تحت عمر الـ أومعلوم 
  .)٦٣(العشرينات

  
 ون ألن يولدوا بوزن منخفض أكثر من األطفالمن ناحية أخرى، فإن األطفال المولودين ألمهات مراهقات معرض  

 سنة، فإن احتمال وفاة الرضيع قبل بلوغه عامه األول ١٨م دون وعندما يكون عمر األ.  كبر عمراًأالمولودين ألمهات 
  . في المائة عن هذا االحتمال بالنسبة لألم التي يزيد عمرها عن ذلك٦٠يزيد 
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هادفة إلى تمكين المرأة ال تقتصر على معالجة المشكالت السابق ذكرها وفي مستوى آخر، فإن االستراتيجيات ال  

 اإلشارة تجدر وما.  والتي تقع في دائرة الخاص، بل ال بد أن تطال أيضاً المجال العام، بما في ذلك المستوى الكوني
 النيوليبرالية العولمة نسق نإ بل وحدها، الداخلية العوامل من ينبع ال المرأة ضد التمييز نأ هو السياق، هذا فيإليه 
 العمل نظام وضرب الحماية، انظمة فكك لكونه للمرأة صديقة غير اقتصادية سياسات وفرض صياغة في ساهم

 سوق في المرأة وضع تراجع ان ذلك نتائج من كان وقد  .المهيكل غير االقتصاد تنامي على وشجع والمحمي، المستقر
 غير النمو نمط ومع الخصخصة عمليات مع العمل سوق من خرجت من ولأ كونهال أيضاً المرأة بطالة وزادت العمل
 إعادة ودور االنتاج دور "بين المعاصر التمييز فإن الثقافية، الناحية من أما.  المنطقة بلدان في العمل لفرص المولد
 والخاص العام المجالين بين الفصل ممارسات احياء إعادة إلى دىأ العولمة، مع تىأ معاصر مفهوم وهو ،)٦٤("االنتاج
.  والسبعينات والستينات الخمسينات عقود خالل تقلصت قد كانت وثقافة ممارسة وهي والرجال، النساء أدوار وبين

 . محلي ثقافي رداء تحت اتت وان أخرى، وعوامل العولمة مؤثرات من هي مجدداً البروز إلى وعودتها
  

 الموضوع أبعاد معظم تغطية إلى تسعى – المرأة تمكين مثل – طاعيةالق عبر االستراتيجيات فإن عام، وبشكل  
 القطاع وعلى المعنية، الحكومية والجهات الوزارات على والمهام دواراأل توزيع وتحاول ،)كلها يكن لم نإ (المعني
  . االمر يقتضي عندما ذلك في الدولية الجهات مساهمة تحديد مع المدني، والمجتمع الخاص

  
 للنوع القطاعية عبر االستراتيجية "سمإ تحمل االستراتيجية هذه فإن المثال، سبيل على الفلسطينية الةالح وفي  

 وبناء أهمية، األكثر واألبعاد للقضايا وتحديداً فلسطين، في) والرجل (المرأة لواقع تحليالً تتضمن وهي ،)٦٥("االجتماعي
  . والسياسات االستراتيجيات تحديد عليها

  
  :)٦٦( أهداف استراتيجية تتعلق بتمكين المرأة هي التالية٩ االستراتيجية الفلسطينية وقد حددت  
  
  .والعدالة المساواة تضمن مدنية وحقوق أسرة بقانون التمتع من المرأة تمكين  -١
  .القدس عاصمتها في والمواطنة والتنقل اإلقامة حق على المحافظة من المقدسية الفلسطينية المرأة تمكين  -٢
  .تخفيض نسبة العنف الموجه ضد النساء بكافة أشكاله  -٣
  .رفع شأن المرأة األسيرة  -٤
  .تمكين وتفعيل المرأة من المشاركة السياسية الفاعلة وصنع القرار  -٥
  .تحسين الخدمات التعليمية في فلسطين من حيث الكمية والنوعية ومن منظور النوع االجتماعي  -٦
  .زيادة حماية صحة المرأة  -٧
  .رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل  -٨
  .مأسسة المقاربة الجنسانية في الوزارات  -٩
  

 من خاللها ثم تفصل االستراتيجية في السياسات والتدخالت المطلوبة لتحقيق هذه األهداف، والتي يبدو واضحاً  
ية والصحية، وبالتالي تعدد الفاعلين ترابط األبعاد التشريعية والمؤسسية واالقتصادية واالجتماعية والتربوية والثقاف

وما ينطبق على هذه االستراتيجية، .  رات، إلى القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنياالمعنيين من معظم الوز
ينطبق أيضاً وبأشكال مختلفة على االستراتيجيات عبر القطاعية، واالستراتيجيات القطاعية األخرى، في المجال 

 للسياسات االجتماعية المتكاملة والمتآزرة يقودنا مرة أخرى إلى ضرورة وجود إطار أكثر شموالًوهو ما .  االجتماعي
  .مع السياسات األخرى
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 السياسات االجتماعية المتكاملة ٥-٣-٦
  

في السياق السابق اشار النص إلى خمسة عناصر مكونة   
المضمون االجتماعي (ستراتيجية التنمية االجتماعية ال
سياسات االقتصادية؛ ومساحة التآزر بين التنمية االقتصادية لل

الخدمات العامة؛ ووالتنمية االجتماعية من خالل العمل؛ 
).  االستراتيجيات الموضوعاتيةوالقطاعات االجتماعية؛ و

وإذا كان كل من هذه المكونات يؤكد منفردا على ضرورة 
مكونات فإن هذا التعدد والطابع المركب لهذه الالتكامل، 

يفرض ضرورة وجود إطار استراتيجي مشترك لمجمل هذه 
التدخالت تالفيا لحصول أي تعارضات بين مختلف 

 من شأنها أن تؤدي السياسات واالستراتيجيات الفرعية التي
إلى آثار سلبية على التنمية وعلى تحقيق األهداف اإلنمائية 

  . لأللفية
  

ساق بين هذه وبغض النظر عن اآلليات، فإن تحقيق االت  
المجموعة من السياسات والتدخالت المرتبطة بها يتطلب 

  : يتراوح بين حدين مشتركاًاًإطار
  
 للتنمية موجه استراتيجي إطار وجود هو األدنى الحد - ١

 االجتماعية والغايات العامة الرؤية يتضمن االجتماعية
 االجتماعية؛ والتدخالت القطاعات لكل المشتركة

.  العمل ساليبأو االجتماعي؛ للعمل ةالموجه المبادئو
 طابعاً الحالة هذه في االستراتيجي اإلطار لهذا ويكون
 وعبر القطاعية السياسات بين وتنسيقياً توجيهياً
 يحرص تنسيق آليات خالل من وتتم.  األخرى القطاعية

 المشتركة، المبادئ مع والتدخالت السياسات تساقا على
 الكل وخدمة لمعنيةا االطراف بين التنسيق وعلى
  .المشتركة للغايات

  
 متكاملة وطنية استراتيجية وجود وهو المتقدم الحد - ٢

 تشاركية آليات خالل من بلورتها تتم االجتماعية للتنمية
 المشتركة والقواعد األهداف إلى بالتوصل تسمح

 في – االستراتيجية وتتضمن.  االطراف جميع بمساهمة
 الحالة في كما وتوجيهية تنسيقية عناصر – الحال هذه

 وتنفيذي تخطيطي طابع ذات عناصر جانب إلى األولى،
  . المعنية طرافاأل ترى ما بحسب مشترك

  
وأيا كانت الصيغة، ثمة حاجة إلى سياسات اجتماعية   

متكاملة أو إلى استراتيجية وطنية للتنمية االجتماعية تتحقق 
الت، من خالل االتساق المنشود بين السياسات والتدخ

.  ، كما سبقت االشارة إلى ذلكوتضمن تحقيق األهداف فعلياً
  . فهذه هي طبيعة االمور

  
األهداف اإلنمائية لأللفية نفسها قد تم وبهذا المعنى فإن   

هذا .  االتفاق عليها وعلى صياغتها وفق هذا المنطق نفسه
الطابع التكاملي لألهداف وضرورة التعامل معها بصفتها 

 التي شددت عليها هو من االمور األكثر أهميةحزمة واحدة، 

، إلى حد اعتبار ان عدم ٢٠١٠قمة المراجعة العشرية عام 
 هو من االلتزام بالتعامل مع األهداف بصفتها كال مترابطاً

 في عدم تحقيق التقدم المطلوب في عدد أسهمتاألسباب التي 
  . كبير من البلدان

  
اإلنمائية لأللفية هو عداد األهداف أن المنطق الذي حكم إ  

ضرورة التفاهم على الجذع المشترك لألولويات التنموية 
 على المستوى العالمي، والتي تمت صياغتها لحاحاًإاألكثر 

بشكل مفصل في سلسلة من القمم العالمية الموضوعاتية 
التنمية وحقوق اإلنسان، ورض، قمة األ(خالل التسعينات 

وعلى الرغم من ). الموئلوالسكان، والمرأة، واالجتماعية، 
، مثل الهدف الثاني وجود أهداف ذات طابع قطاعي ظاهرياً

الخاص بالتعليم، أو الثالث الخاص بالمساواة بين الجنسين، 
فإن األهداف اإلنمائية أو الرابع الخاص بصحة األطفال، 

 القطاعية لأللفية ليست مجرد تجميع لهذه األهداف
حة والبيئة السليمة وغيرها من ان التعليم والص.  فراديةاإل

وجه وأبعاد لغاية أاألهداف الخاصة هي في حقيقة األمر 
 في األشد فقراًمحورية واحدة وهي تحسين معيشة السكان 

ة والرجل أظل سياسات تؤدي إلى تحقيق المساواة بين المر
    .والحفاظ على البيئة

  
من بعد أ أو(ان تحقيق تعميم التعليم االبتدائي للجميع   

ال يحتاج إلى األهداف اإلنمائية لأللفية، بل يتحقق ) االبتدائي
من خالل الخطة الوطنية القطاعية للتعليم؛ وكذلك يمكن 
تحقيق األهداف الخاصة بصحة الطفل أو االم من خالل 

وال قيمة مضافة .  تيجيات خاصة بالقطاع الصحيااستر
أللفية تتعلق األهداف اإلنمائية لإال أن .  إلطار األهداف هنا

تحديداً بالمساحات المشتركة بين الفقر والتعليم والصحة 
والمساواة بين المرأة والرجل؛ هذه ليست شؤونا قطاعية 
خاصة بل هي شأن اجتماعي تنموي مشترك يتعلق بمختلف 

حيث ان الفقراء هم (جوانب حياة الفقراء من جهة أولى 
نها أ كما ؛)نفسهم ذوي مستوى التعليم والصحة المنخفضأ

شأن اجتماعي تنموي بالمعنى العام ألنها مكونات للتنمية 
وتحققها المتزامن )  التنمية بشكل عامأو(االجتماعية 

لذلك، يمكن وصف .  والمتآزر هو الذي يؤدي إلى التنمية
األهداف اإلنمائية لأللفية بأنها استراتيجية عالمية لتحقيق 

كل متكامل، على الصعيد األولويات التنموية األكثر الحاحا بش
وينطبق الوصف نفسه على األهداف اإلنمائية .  العالمي

نها أحيث يجب النظر إليها على ب، أو وطنيا لأللفية إقليمياً
وقد تكون .  ولويات الوطنية للتنمية االجتماعيةإطار لأل

 نالبلدافي (ستراتيجية التنمية االجتماعية اإلطار االشمل ال
تكون برنامج لألولويات ضمن استراتيجية ، أو )األقل نمواً

.  وطنية متكاملة للتنمية االجتماعية في البلدان األكثر تقدماً
، تعبير عن سياسات اجتماعية نها، في كل الحاالتأإال 

ستراتيجيات متكاملة، تتجاوز القطاعات التقليدية واال
  .الموضوعاتية لتجمعهما معاً
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  في البرازيلالسياسات االجتماعية   - ٣٣الشكل 

  

  .، البرازيلIPEA، مدير ادارة الدراسات والسياسات االجتماعية، Jorge Abrahão de Castro: المصدر
  

  عن استراتيجية الحماية االجتماعية
  

تشكل االستراتيجية الوطنية للحماية االجتماعية احد   
ومثل كل .  العناصر األكثر أهمية في السياسات االجتماعية

هياكل، وآليات، (، فهي تتكون من عناصر مختلفة استراتيجية
وال تختزل في عنصر واحد أو مشروع بعينه ) وسياسات

وال يتوقع ان يحقق أي مشروع .  دون العناصر األخرى
 ن أثراً تنموياًمامنفرد للحماية االجتماعية أو شبكات األ

   . من كل مترابط ما لم يكن جزءاًقوياً
  

ن األهداف اإلنمائية لأللفية، فقد  مللهدف األولوإذا عدنا   
  فرعياًصبح يتضمن هدفاًأ بحيث ٢٠٠٨تم تطويره عام 

 إلى جانب القضاء على الفقر بتحقيق التشغيل الكامل خاصاً
 تقدم هام جداً وثم ان إضافة عنصر التشغيل ه.  والجوع

ألنه اكد على البعد التمكيني للقضاء على الفقر من خالل 

حد أو أ(عالجة األسباب المولدة للفقر العمل، واكد على م
األسباب األكثر أهمية وهو البطالة أو االستبعاد من سوق 

وبالتالي فإن القضاء على الفقر والجوع ال يتم من ).  العمل
خالل نظام المساعدات االجتماعية للفقراء ومن خالل 

فحسب، بل من ) إعادة توزيع(اجراءات ذات طابع توزيعي 
كلية من ضمنها توفير فرص العمل الالئق خالل آليات هي

  . أيضاً
  

وثيقة  في هذا االتجاه في وقد تحققت خطوة ثانية  
 ٢٠١٠ ألهداف اإلنمائية لأللفية عاملالمراجعة العشرية 

تضمنت هذه الوثيقة .  وهي تتعلق بالحماية االجتماعية
نظام متكامل لحد ادنى من توصية قوية بضرورة بناء 

 minimum social protectionعية للفقراء الحماية االجتما
floor يكمل المكون المتعلق بالتشغيل، والمكون المتعلق 

بالتعامل المباشر مع نتائج الفقر من خالل نظام المساعدات 
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وال يمكن .  مان االجتماعية الضيقة وشبكات األاالجتماعية
ال بل .   في الهدف األولةالفصل بين هذه المكونات الثالث

توصية بناء نظام الحد األدنى للحماية االجتماعية  وجدت ان 
ترجمته العملية في مبادرة عالمية تتولى منظمة العمل 

  . الدولية، ومنظمة الصحة العالمية قيادتها
  

التعريف بنظام الحد األدنى العالمي من الحماية 
  االجتماعية

  
ان نظام الحد األدنى من الحماية االجتماعية هو عبارة   
 حزمة من الضمانات التي يجب توفرها للجميع، بحيث عن

تتاح لألفراد المشاركة في عملية التنمية التي تؤثر في 
ويرمي الهدف .  حياتهم، وفي المجتمعات التي يعيشون فيها

األساسي من التحويالت االجتماعية، وهي من مكونات نظام 
  :الحد األدنى للحماية االجتماعية، إلى تحقيق ما يلي

  
ضمان الوصول المعمم إلى الخدمات الصحية األساسية   -١

  .للجميع
  
ضمان كفاية الدخل أو توفير الحاجات لجميع األطفال،   -٢

  .وذلك من خالل نظام المنافع الخاصة باألطفال
  
دعم الدخل مصحوباً بضمانات توظيف، وذلك من خالل   -٣

برامج األشغال العامة الموجهة للفقراء الذين هم في سن 
لعمل وغير القادرين على تأمين المدخول الكافي في ا

  .سوق العمل
  
من عبر المعاشات ضمان حد ادنى من الدخل اآل  -٤

التقاعدية األساسية الممولة من الضرائب والموجهة 
للمسنين وذوي االعاقات ومن خسر المعيل األساسي 

  .)٦٧(لألسرة
  

ومن شأن هذه التحويالت االجتماعية، باإلضافة إلى   
وفير الخدمات االجتماعية األساسية، المساهمة في تحقيق ت

  . األهداف اإلنمائية لأللفية
  

وقد يشكل تمويل الحد األدنى من الحماية االجتماعية   
عائقاً محتمالً، ال سيما بالنسبة للبلدان ذات المجال المالي 

إال أن حسابات منظمة العمل الدولية أظهرت أن .  المحدود
ألساسية من نظام الحد األدنى للحماية تكلفة الحزمة ا

 في ٥,٥ و٢,٣االجتماعية مقبولة نسبياً وهي تتراوح بين 
المائة من الناتج المحلي اإلجمالي بالنسبة للبلدان المتدنية 
الدخل، وذلك مع استثناء مسألة الوصول إلى الرعاية 
الصحية األساسية العتبار أن هذه الرعاية مشمولة أصالً 

وفي هذا اإلطار، يوصى باعتماد مقاربة .  لالزمبالتمويل ا

تدريجية على مراحل لتمويل نظام الحد األدنى للحماية 
ويمكن للبلدان التي تتمتع بمجال مالي أوسع أن .  االجتماعية

تدرج ضمن الحماية االجتماعية خدمات إضافية غير 
تأمين ضد التعطل، (الخدمات األساسية المذكورة سابقا 

   ).اإلسكانو
  

  األدنى الحد نظام لتمويل مرجعية قائمة
  االجتماعية الحماية من

  
وضعت منظمة العمل الدولية قائمة مرجعية لتوجيه   

البلدان في سعيها إلى بناء نظام الحد األدنى من 
الحماية االجتماعية، نظراً إلى أن لكل دولة مواردها 

وتتضمن هذه .  وتحدياتها وبيئتها الخاصة بالسياسات
  :ائمة ما يليالق
  
إجراء إصالحات ضريبية لزيادة الموارد المالية،  -

  على أن يتم جمع هذه الموارد وإنفاقها تدريجياً؛

زيادة تدريجية في اإلنفاق االجتماعي كنسبة من  -
  الناتج المحلي اإلجمالي وإجمالي اإلنفاق الحكومي؛ 

إعادة توزيع االنفاق ضمن المجاالت المشمولة  -
اعية إلعادة تركيز اإلنفاق على بالسياسات االجتم

  االحتياجات األكثر إلحاحاً؛

ضمان الطابع التدريجي لجمع اإليرادات وإعادة  -
تركيز اإلنفاق داخل القطاعات االجتماعية 

والمجاالت المشمولة بالسياسات، حرصاً على 
  .  فعالية هذه اإليرادات في مكافحة الفقر والهشاشة

________________  

.  ٢٠٠٩منظمة الصحة العالمية، /مة العمل الدوليةمنظ: المصدر
“Social Protection Floor Initiative” ILO, WHO 2009.  

  
ويعتمد نجاح نظام الحد األدنى من الحماية االجتماعية   

على عدد من المعايير، مثل توفر المؤسسات أو فعالية 
ى المؤسسات القائمة، ومستوى التنمية االقتصادية، والقدرة عل

جمع المزيد من األموال على المستويين الداخلي والخارجي، 
.  )٦٨(وتوفر اإلرادة السياسية للتحول االجتماعي واالقتصادي

وتشمل عملية تصميم نظام خاص بالحماية االجتماعية 
مراجعة الهيكليات والبرامج القائمة، وتحديد القدرة اإلدارية، 

ة للرصد والتقييم بما في ذلك تحديد المستفيدين، ووضع أنظم
أضف إلى ذلك أن أي تصميم ناجح .  وإنشاء أنظمة المساءلة

من شأنه النظر في الطرق التي يمكن من خاللها تنسيق 
  .)٦٩(تعزيز الفعالية وتوفير الموارد أجل األنشطة المختلفة من
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  اية االجتماعية في العالم العربيالحم
  

 في البلدان صحيح أن أنظمة الحماية االجتماعية متوفرة  
العربية بدرجات متفاوتة، لكن القصور األساسي يكمن في 

فأنظمة الحماية االجتماعية لها انتشار واسع نسبياً، .  التغطية
كا يوهي تتشابه في تصميمها مع األنظمة المتبعة في أمر

إال أن هذه األنظمة ال تغطي أكثر من .  الالتينية وشرق آسيا
ففي ).  ٢٠٠٩، Loewe(املة  في المائة من القوى الع٤٠

 في ٨اليمن مثالً، ال تغطي أنظمة الحماية االجتماعية سوى 
  .)٧٠(المائة من القوى العاملة في البالد

  
وفي معظم البلدان العربية، توفر هذه األنظمة التغطية   

في (للعاملين في القطاع الرسمي، فضالً عن تغطية جزئية 
.  )٧١( في القطاع الخاصللعاملين) اماًحال لم تكن غائبة تم

أضف إلى ذلك أن التأمين ضد البطالة، في حال توفر، متاح 
.  فقط لألشخاص المساهمين في نظام الضمان االجتماعي

فعلى سبيل المثال، ال تتوفر في األردن والكويت ولبنان 
مان والضفة الغربية وغزة والمملكة العربية السعودية وع

إال أن البحرين قد .  البطالةواليمن برامج خاصة بتعويضات 
 نظاماً للتأمين ضد البطالة كجزء من ٢٠٠٦طبقت عام 

عملية إصالح اجتماعي عام امتدت إلى العاطلين عن العمل 
وتجدر االشارة إلى أن .  والباحثين عن العمل للمرة األولى

 العربية اتخذت اجراءات في هذا االتجاه من البلدانبعض 
ي اتخذتها كرد فعل على حراك ضمن حزمة القرارات الت

مان، المملكة العربية ع(داخلي في إطار الربيع العربي 
  ).إلخ ... السعودية

  
وما تجدر اإلشارة إليه، هو انه ال يمكن لألشخاص الذين   

يعتبرون األكثر ضعفاً، أي العاملين في القطاع غير 
النظامي، االستفادة من أنظمة الضمان االجتماعي والتأمين 

 البطالة بشكل عام، وهم بالتالي غير مشمولين بهذه ضد
ويضم العاملون في القطاع غير النظامي الذين .  األنظمة

 في المائة من العاملين في الوظائف ٥٠ و٣٥يشكلون ما بين 
، نسبة كبيرة من اليد العاملة في العالم )٧٢(غير الزراعية كافة

العربي، وهم يواجهون ظروف عمل خطرة عادة، 
 منخفضة ويحظون بفرص قاضون أجوراً أو دخوالًويت

ومن شأن العوامل .  ضئيلة لالنتقال إلى القطاع النظامي
المذكورة، باإلضافة إلى اإلقصاء من الضمان االجتماعي، 
أن تزيد من خطر غرق العاملين في القطاع غير النظامي 

  . أكثر فأكثر في دوامة الفقر
  

واع أخرى من الحماية تنتشر كذلك في العالم العربي أن  
االجتماعية، مثل دعم األسعار كوسيلة للتخفيف من عبء 

الدعم ألسعار المواد  حيث أن عدة بلدان عربية توفر.  الفقر
وفي حين يعتبر الدعم من المقاربات .  )٧٣(الغذائية والنفط

الشاملة للحد من أثر الصدمات االقتصادية ويتسم بسهولة 
اري، إال أن تكلفته مرتفعة وأثره التطبيق على المستوى اإلد

محدود فيما يتعلق بتحسين أوضاع األشد ضعفاً وإتاحة 
الفرص لهم، فضالً عن الحد من التفاوتات القائمة، ال سيما 

  . على المدى الطويل
  

وتوفر بلدان المنطقة كلها نوعاً من البرامج الخاصة   
بشبكات األمان االجتماعية، لكنها تعاني من نقص في 

تنسيق والتمويل الخاص بهذه البرامج، مما يؤدي إلى توزيع ال
ويجوز اعتماد مقاربة مختلفة للحماية .  )٧٤(غير فعال

االجتماعية كخيار بديل، على أن تشمل حزمة من الحقوق 
االجتماعية األساسية والخدمات، من أجل المساعدة في بلوغ 

من   وهذا هو مفهوم نظام الحد األدنى .)٧٥(حقوق اإلنسان
الحماية االجتماعية الذي يعطي البلدان المقاربة المناسبة 
لمأسسة الحماية االجتماعية وعملية توفير الخدمات 

  .االجتماعية
  

ونظراً الختالف التحديات التي تواجهها البلدان في   
المنطقة العربية، ال توجد مقاربة موحدة لتطوير نظام الحد 

تالي، يتوجب على كل بال.  األدنى من الحماية االجتماعية
دولة أن تجري تقييماً لنظام الضمان االجتماعي الذي تعتمده 

.  )٧٦(حالياً، باإلضافة إلى قدراتها اإلدارية ومجالها المالي
ومع تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية، تصبح منافع 
الضمان االجتماعي متاحة بشكل تدريجي لمزيد من الفئات 

  .  التغطية الشاملة للجميعالسكانية، وصوال إلى
 

  خالصة عن الحماية االجتماعية
  

يتضمن سياق العرض والتحليل السابق استخالصين   
ستراتيجية الحماية رئيسيين يتعلقان بالمبادئ الموجهة ال

االجتماعية المتسقة مع مبادئ التنمية واألهداف اإلنمائية 
  .لأللفية

  
 االجتماعية لحمايةا اعتبار من االنطالق هو األول المبدأ  

 األساسي التوجه فإن وبالتالي اإلنسان، حقوق من حق
 مع المنسجم الشاملة التغطية بمبدأ االلتزام في هو

 ببعض الفقراء تخصيص اقتضى وإذا.  الحقوق مقاربة
 مبدأ تطبيق في التدرج اقتضى إذا أو الخاصة، البرامج
 رىاألخ تلو سكانية فئات تشمل بحيث الشاملة التغطية
 مرأ هذا فإن والتمويل، اآلليات بتوفير ارتباطاً بالتدرج
 التي السابقة التقليدية النظرة تتغير أن يجب ولكن ممكن،
 على القائم ماناأل شبكات نظام عتماداب تقضي كانت

 القضاء في فعاليتها عدم أثبتت والتي الضيق، االستهداف
 . الفقر على
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 التي الرئيسية لجوانبا تغطية ضرورة هو ،الثاني المبدأ  
 والفئات فراداأل ونشاط حياة مجاالت مختلف تشمل

 كان فإذا.  االجتماعية الحماية بنظام عمارواأل السكانية
 فعاالً نظاماً فإن بطبيعته، األبعاد متعددة ظاهرة الفقر

 الرئيسية، األبعاد يغطي أن يجب االجتماعية للحماية
 ال وان بينها، افيم الفصل يمكن ال التي تلكخصوصاً 

 يتعلق ال األمر ان.  الفقراء السكان فئات من فئة يستبعد
 تكون ال غالباً و،جداً والفقراء للمعدمين مساعدات بتقديم

 غير واسعة فئات بحماية يتعلق بل تمكينية، مساعدات
 فرص توفير خالل من فقط ليس السكان من محمية
 دالمتعد التأمينات نظام خالل من ولكن العمل،

 الفئات وشمول العمل، عن العاطلين وحماية المجاالت،
 أصحاب أو ومسنين أطفال من الحق ذات السكانية
 مجاالت توفير تشمل ان يجب الحماية أن كما.  اعاقات
 يكون حيث والبطالة، والعمل والسكن والتعليم الصحة
  . شاملة تنموية استراتيجيات من جزءاً الكل

  
وعدم ى صعيد تقليص الفقر ال بد من تحقيق تقدم عل  

 للقياس على الصعيد  وقابالً بحيث يكون محسوساًالمساواة
، ال مجرد  ودائماًالوطني، ويكون قبل كل شيء مستقراً

تحسن مؤقت في االحصاءات، أو في فئة محددة جداً مستفيدة 
مان، ليس لها اثر تنموي أمن شبكة من نظام المساعدات أو 

  .  ألهداف اإلنمائية لأللفيةلالفعلي وهذا هو المقصد .  حقيقي
  
  أسلوب العمل والشراكات ٦-٣-٦
  

ستراتيجية التنمية االجتماعية في يتمثل المكون االخير ال  
الجوانب المتعلقة بتحديد الشركاء المعنيين باالستراتيجية 

لكن .  وبآليات ووسائل العمل للتخطيط وتنفيذ االستراتيجية
ء الشراكات التنموية بصفتها وسيلة األمر ال يتعلق بأهمية بنا

  .  بعد من ذلكأ وجه، بل هو أفضللتنفيذ الخطط على 
  

ان النظر إلى التنمية االجتماعية بصفتها عملية   
 يعني ان بناء الشراكات باستمرارمتواصلة تتشكل ) سيرورة(

والتطوير المستمر لقدرات األفراد والمؤسسات الشريكة له 
قة الوحيدة التي تجعل عملية التنمية قيمة بذاته ألنه الطري

كما ان التنمية االجتماعية نفسها .  قابلة للتحقيق واالستدامة
 تعزيز المشاركة المجتمعية – في ما تعنيه –تعني أيضاً 

  وتقوية االندماج االجتماعي لألفراد والفئات السكانية، وهو 
  . ما تحققه آليات المشاركة والتمكين

  
ني قوي وفعال ومستقل ومشارك في ان وجود مجتمع مد  

تخطيط التنفيذ والمراقبة هو من مؤشرات تقدم التنمية 
كما ان وجود آليات وهياكل ممأسسة للحوار .  االجتماعية

 االجتماعي في أي بلد هو من دالئل تقدم مستوى التنمية

وينطبق ذلك على المجتمع المدني .   فيه ونضجهاالبشرية
حيث أن قيام هذين القطاعين كما على القطاع الخاص، 

بأدوارهما وتحملهما مسؤولياتهما االجتماعية هو في صلب 
  . مفهوم التنمية نفسه

  
ن هذا الموضوع بالغ األهمية إوبالنسبة للبلدان العربية، ف  

، حيث تطرح مسألة ) في ظل الربيع العربيوخصوصاً(
التحول الديمقراطي والمشاركة على مختلف مستوياتها بقوة 

المسماة أيضاً مرحلة (لى جدول اعمال مرحلة التحول ع
وقد كان انعدام مساحات الحوار المجتمعي وغياب ).  انتقالية

آليات الحوار والمشاركة أو تقييدها الشديد من العوامل التي 
ن في النظام السياسي ماادت إلى تعطيل صمامات األ

واالجتماعي على حد سواء، مما ساهم ويساهم في زيادة 
احتماالت تحول االحتجاجات إلى عنف سياسي ومؤسسي أو 
مسلح، كما انه يزيد من احتماالت تعذر الحوار المجتمعي 

ويمكن .  بين مختلف التيارات والقوى االجتماعية والسياسية
 بين الفئات السكانية األفقيأن يساهم تعذر الحوار االجتماعي 

 والمواقف بين باآلراءخالل عقود في زيادة انزالق أي تباين 
طراف ويتحول إلى عنف أهلي، ناهيك عن انه يعطل األ

التوصل إلى رؤى تنموية في المجاالت االقتصادية 
  . واالجتماعية أيضاً

  
ان ما تواجهه البلدان العربية في مرحلة التحول هذه،   

 إلى ذلك في بداية هذا التقرير، هو ضرورة اإلشارةكما تمت 
لسياسي بأجندة للتغيير االقتصادي استكمال أجندة التغيير ا

واالجتماعي تطال الخيارات االقتصادية واالجتماعية البديلة 
التي يمكن أن يسلكها البلد المعني بالنسبة لسياساته الداخلية 

جل الشروع أوملح من وهو سبب إضافي .  والخارجية
وفي هذا الصدد .  الفوري في بلورة آليات الحوار المجتمعي

السماح  أجل  القانونية والسياسية مناإلجراءاتفإن اتخاذ 
بتشكيل نقابات عمالية وجمعيات مهنية مستقلة، ومنظمات 

، وكذلك مدنية تعمل بحرية يصبح خطوة ضرورية جداً
تشكيل المجالس االقتصادية واالجتماعية الموجودة شكليا في 

 المكونة وبسبب أطرافهامعظم البلدان بسبب عدم استقاللية 
  .  الشكلي لعملهااالستشاري القانونية والطابع القيود

  
اننا نشير إلى هذه الفئة من مؤسسات الحوار المجتمعي   

تحظى   ألنها الالتي تغطي مجاالت التنمية االجتماعية
باالهتمام الكافي في هذه المرحلة، حيث ان االهتمام منصب 
حصريا على انشاء المجالس التأسيسية والحكومات االنتقالية 
واالنتخابات النيابية وتعديل الدساتير وكل ما يختص 
بالموضوع السياسي والقانوني والدستوري، دون اهتمام 
مماثل بالقضايا االجتماعية واالقتصادية األخرى التي ال تقل 

 األخيرة، يمكن القول ان األشهروفي ضوء تجربة .  أهمية
 تشوه  إلىأدىدون غيره،  الحوار المجتزأ في الشأن السياسي
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في مقاربة الشأن السياسي والمؤسسي نفسه حيث انه لم ينشأ 
 بل انزاح إلى تنافس االنتقاليةحوار فعلي داخل هذه الهيئات 

انتخابي تقليدي وسجال ايديولوجي مما عزز االنقسامات 
 إلى استمرار الشعور بالتهميش وأدىالعمودية في المجتمع، 

  نها أتي اعتبرت  الواالستبعاد لدى الفئات االجتماعية
ال تشارك في القرار في عملية التحول الجارية بمقدار 

، وكأن ما يجري هو )الشباب خصوصاً(مشاركتها في الثورة 
استبعاد وتهميش متعمد، مما يعيق بلورة السياسات التنموية 

 والتهميش التي االستبعادنتاج نفس عوامل إمن جهة، ويعيد 
   .)٧٧(تسببت باالنفجار من جهة أخرى

وليس إطالق آليات وهياكل الحوار المجتمعي بشأن   
التنمية  أجل  منالخيارات االقتصادية واالجتماعية ضرورياً
انتظام الحوار  أجل االجتماعية فحسب، بل هو ضرورة من

 ان من شأن توسيع نطاق الحوار أن  .السياسي والقانوني
يجعل الحوار السياسي والمجتمعي أكثر صحة وسالمة، 

  . تدميرياً ال نزاعاًعل الحوار بناءاًويج
  

فإذا كان التغيير السياسي .  وهذا يعيدنا إلى نقطة البداية  
 إلى التنمية، فإن الحوار المجتمعي هو اإللزاميهو المعبر 

، وهو بدوره الطريق الضروري التنمية االجتماعية أجل من
  .  نضاج وتصحيح مسارات الحوار والتغيير السياسيإل
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   أساسياً للتنميةنحو اقتصاد تضميني، مكوناً  -بعاًسا
  
  

 االقتصادي للنموذج المفهومي اإلطار  ١- ٧

  التنموي
  

 جميع وتمكين والمستدامة الشاملة التنمية تحقيق نإ  
 هو خياراتهم وتحقيق وحرية برفاهية العيش من الناس
 العامة التنموية للسياسات والمشترك النهائي الهدف

 وجود دون الغاية هذه تحقيق يمكن ال وبالطبع.  والقطاعية
 والخدمات السلع انتاج يضمن وفعال، قوي اقتصادي مكون

 بمفهوم االلتزام فإن المعنى اوبهذ.  لذلك زمةالال والموارد
 ليست االقتصادي والنمو واالنتاجية االقتصاد ان يعني التنمية
 لغايةا لتحقيق وسائل هي نماإ بذاتها، قائمة نهائية غايات
 تختصر والتي وكمجتمع، كفرد اإلنسان ومحورها النهائية

 التي واألوصاف التعريفات كانت مهما (التنمية بمصطلح
  ). به تلحق

  
 بلوغ ووسائل التنمية مكونات حدأ هو ذنإ فاالقتصاد  
 هذا من االقتصاد مقاربة فإن ولذلك.  النهائية غايتها

 فقط، القتصاديا بالنمو اختزاله على تقتصر ال المنظور
 نأ حين وفي.  النهائية الغاية النمو جعل ما إذاخصوصاً 

 نفسه، االقتصاد الشتغال خاص هدف هو االقتصادي النمو
 التجربة بينت وقد.  بعدأ غايات يخدم أن أيضاً به يفترض
 تحقيق نإ والنظري، العلمي التحليل كما المثبتة، والوقائع
وعدم  الفقر على اءللقض كافياً ليس االقتصادي النمو

 إلى ينضم نأ) والنمو (االقتصاد على وان ،المساواة
 األهداف نفس معها يتشارك نأو األخرى والوسائل المكونات

  . الصعيد هذا على
  

 النمو بين ومستقرة أكيدة يجابيةإ عالقة وجود فعدم  
 جهداً يبذلون التنمية اقتصاديي جعل والتنمية االقتصادي

 والنمو، لالقتصاد مقاربتهم صياغة دةإعا أجل من نظرياً
 لكي بها يتمتع أن يجب التي والخصائص المواصفات وتحديد
 االقتصاد" تعبير البداية في استخدم فقد.  التنموي دوره يؤدي

 االداء تقييم إلى إشارة في )٧٨("الفقراء لصالح) النمو أو(
 الفقر، من التخفيف على وآثاره نتائجه خالل من االقتصادي

 االقتصادي النمو ان قوامها بمالحظة مرتبطاً ذلك انوك
 الفقر اتساع مع الزمنية والفترات البلدان من كثير في ترافق
 عقد قرابة المصطلح هذا استخدم وقد.  عدم المساواة وتنامي

  .  له واضح تعريف على االتفاق يجر ولم الزمن، من
 عن رالتعبي في قاصراً المفهوم هذا اعتبر أن يلبث لم ثم

 آخر مصطلح استخدام إلى االنتقال وجرى المقصود، المعنى
 في حالياً المستخدم وهو، التضميني) النمو (االقتصاد هو

 ذلك يتجاوز اتجاهاً هناك نأ العلم مع االقتصاديين، أوساط
 الشاملة، (التضمينية التنمية مصطلح مباشرة ويستخدم
 النمو تعبير التنموية الوثائق بعض في ويرد.  )٧٩()الدامجة
 والتضميني المنصف النمو: زمةمتال صفات بثالث مصحوباً
 كما equitable inclusive sustainable growth والمستدام

 لأللفية اإلنمائية لألهداف العشرية المراجعة قمة وثيقة في
 نفسه المفهوم اضطراب على تأكيد ذلك وفي ،٢٠١٠ عام
 االقتصاد مضمون لتحديد صفات ثالث استخدام اقتضى مما
 هذا من الخروج يمكن وربما.  فيه المرغوب النموأو 

 ماأل المفهوم بصفته التنمية مفهوم استخدمنا ما إذا االرتباك
 وخصصنا المعتاد بمعناه االقتصاد ومفهوم مكوناته، بكل

 تحقيق في مساهما أي ،تنموياً اقتصاداً بصفته إليه نظرتنا
.  التنمية مكونات من مكوناً وبصفته البشرية، التنمية
 التقرير، هذا في التضميني االقتصاد مفهوم نستخدم وعندما
 مكونات من أساسياً مكوناً بصفته االقتصاد به المقصود فإن

  . فيها ومساهما التنمية
  

 النمو تعبير فإن المصطلحات، عن النظر بغض  
 كثيرة أبعاد من واحد هو – هأهميت كانت مهما – االقتصادي

 البشرية التنمية مفهوم إن.  التنموية العملية منها تتشكل
 في االقتصادية العملية وتعتبر االقتصادي، البعد يتضمن
 وشرطاً أساسياً مكوناً االستهالكي وبعدها االنتاجي بعدها

 االقتصادية العملية مجمل والمقصود.  تنمية ألي ضرورياً
 تختزل ال يوالت ،)استهالك تبادل، نتاج،إ (الكاملة دورتها في
  .االقتصادي النمو في كلها

  
 – جزئياً تعبيراً يبقى ،أهميته على االقتصادي فالنمو  
 االقتصادية، للعملية المباشرة النتائج حدىإ عن – اماًه وإن
 النمو، خصائص إلى فعلية شارةإ أي يتضمن ال وهو

 والمؤسسية والثقافية واالجتماعية البيئية وأكالفه وطبيعيته،
 فإن ولذلك).  باختصار التنموية نتائجه يأ (يةوالسياس
 يحمل االقتصادي النمو مفهوم مع المعرفي التعامل اجتزاء
 االقتصادية غير األبعاد غفالإ هو األول: متداخلين اختزالين

 االقتصادية العملية اختزال هو والثاني.  التنموية العملية في
 النمو وهو) ئماًدا أهمية األكثر يكون ال وقد (أبعادها حدأ في

 النمو قياس اختزال عموماً ذلك ويلي.  االقتصادي
 – المؤشر يعتبر الذي المحلي الناتج نمو في االقتصادي

  . والمجتمعات البلدان وضع تقييم في األساس القياس
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 مع التعامل العربي العالم في التنموية التحديات تتطلب  
 المحلي الناتج في النمو ال االقتصادية العملية جوانب مختلف
 الذي ،"التضميني االقتصاد" مصطلح تفضيل هنا ومن.  فقط
 اإلنمائية األهداف تحقيق على مالءمة أكثر يكون أن يمكن
 العشرية، المراجعة قمة وثيقة مضمون مع بالتوافق لأللفية
 بمعناها التنموية العملية دفع في أفضل نحو على يساهم بما

.  االقتصادية وغير تصاديةاالق أبعادها وبمختلف الواسع
 بناء أجل من العمل هو نفسها، المصطلحات من همواأل

 قابلة وتكون ،أعضائها من ياًأ تستبعد ال عادلة، مجتمعات
  .المضطرد والتطور للحياة

  
  
  التضميني لالقتصاد المكونة العناصر  ٢- ٧
  

) االقتصاد (النمو مصطلح في الرئيسية الفكرة تتمثل  
 النمو بين الحاصل االنفصام إزالة في للفقراء الصديق

 ،)القومي وأ (المحلي الناتج زيادة في عنه المعبر االقتصادي
.  وعدم المساواة الفقر انتشار في زيادة مع ذلك ترافق وبين
 العدالة وأ (نصافاإل نأب القائل االفتراض أن تبين وفقد

 دياالقتصا للنمو تلقائية نتيجة هو الفقر وتراجع) االجتماعية
 توزع إلى تؤدي ال السوق آليات وأن خاطئ، افتراض هو

 االجتماعية الفئات مختلف على النمو لعائد منصف أو متكافئ
 trickle( النيوليبرالية االقتصادية التصورات بعض بحسب

down effect(.  
  

 وبين التنمية مفهوم بين الجوهري االختالف يكمن  
 تعتبر األخيرة هذه أن يف النيوليبرالية االقتصادية المقاربات

 المجتمعي التنظيم في شملاأل النظام يمثل السوق اقتصاد نأ

 الفشل أوجه ويعالج تلقائياً نفسه ينظم أن على قادر نهأو
 حاجة ودون وحدها، السوق قواعد إلى باالستناد والقصور

 ان حين في.  الدولة وال سيما خارجي، فاعل أي تدخل إلى
-sub( فرعي نظام هو االقتصاد نا يعتبر التنمية مفهوم

system( الفرعي النظام نأو ،شموالً أكثر منظومة ضمن 
 إلى استناداً الهيكلية قصوره اوجه معالجة يستطيع ال هذا

 فرعياً نظاماً كونه بسبب لنفسه يضعها التي الداخلية القواعد
 يتطلب التنموية األهداف تحقيق فإن وبالتالي.  جزئياً يأ

 الوجود دوائر كل من المجتمعيين الفاعلين كل وتفاعل تدخل
 الطبيعية البيئة إلى وصوالً الفرد من واإلنساني، المجتمعي
  . الكلي بمعناها

  
 على النمو لعائد التلقائي التوزع تحقق عدم كشف وقد  
 على التفتيش إلى ودفع النظرة، هذه قصور الفقيرة الفئات
 والنمو للفقراء الصديق النمو مثل أخرى، مفهومية أدوات

 فاعلين تدخل إلى الحاجة ببساطة يعني ما وهو التضميني،
 من االقتصاد، دائرة خارج ومن السوق خارج من وآليات
 تخفيف بين التالزم تحقيق في الفشل جوانب معالجةأجل 
 مواصفات إضافة ذلك واقتضى.  النمو وبين والعدالة الفقر
 وفي.  دافهوأه مضمونه لوصف النمو مصطلح إلى محددة
 يفيد أن ضرورة يعني للفقراء الصديق النمو مفهوم ان حين
 الفقراء إفادة وعلى الدخل، فقر على التركيز مع الفقراء النمو
 التضميني النمو مفهوم فإن االنصاف؛ وعلى النمو، عائد من
 األبعاد مع يتعامل بل الدخل فقر على التركيز على يقتصر ال

 في الفقراء مشاركة ضرورة عنيي انه كما للفقر، األخرى
 فهو وأخيرا عائده، من استفادتهم جانب إلى االقتصادي النمو

 انظر ()٨٠(االجتماعية العدالة مفهوم إلى االنصاف يتجاوز
  ).٣٤ الشكل

  

  التضميني النمو ومفهوم للفقراء الصديق النمو مفهوم بين مقارنة  - ٣٤الشكل 
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  التضميني لالقتصاد المكونة للعناصر تحليلي نموذج  - ٣٥الشكل 

  
  
  

وفي هذا التقرير، يتضمن مفهوم االقتصاد التضميني   
  : محاورةعدة عناصر تضمن تحقيق أهداف متعددة وفق ثالث

  
 أي ،للفقراء صديقاً اقتصاداً يكون أن يجب: والًأ  

 للمساعدات فعال بنظام مقترناً العمل، لفرص مولداًاقتصاداً 
 التعرض مخاطر من وللحماية ،األشد فقراً للفئات االجتماعية

  .للفقر
  

.  ومتوسعاً القاعدة عريض اقتصاداً يكون أن يجب: ثانياً  
 قاعدة توسيع على قدرته هو هنا بالتوسع والمقصود
 يتسع انأي .  باستمرار منه والمستفيدين فيه المشاركين
 والمؤسسات الجغرافية، والمناطق القطاعات، جميع لمشاركة

  .  األحجام مختلف من صاديةاالقت
  

 التفاوتات يقلص اقتصاداً يكون أن يجب: ثالثاً  
عدم  تقليص ذلك ويشمل.  األنواع مختلف من واالستقطابات

 األولي التوزيع خالل من الدخل في والتفاوت المساواة
 بين التنموية والفجوات الهوة ردم وكذلك التوزيع، وإعادة
 إزالة إلى إضافة ،)ذلك وغير ومدن ارياف (المناطق
 وإزالة والنساء، الرجال بين) االفقية (االجتماعية التفاوتات

 العرقي، أو اإلثني االنتماء أساس على التمييزية الممارسات
  .والطائفة الدين أو العمرأو 
  

 يكن لم ما مستداماً يكون أن اقتصاد ألي يمكن ال  
 متعيت ال اقتصاد واي.  القاعدة وعريض وعادال تضمينيا

.  اصالً إدامته على نعمل أن يستحق ال المواصفات بهذه
 كل على عادل بشكل موزعاً يكون يجب االقتصاد هذا ومثل

 وفي ؛واألرياف المدن في المعني البلد ضمن المناطق
 غير القطاع تطوير يلحظ وان ؛اإلنتاجية القطاعات مختلف
 على يقتصر ال نأو المهيكل؛ القطاع إلى إضافة المهيكل
 التنوع يضمن وان االستخراجية القطاعات وعلى الريع

 القطاعات في االنتاجية زيادة في يساهم نأو االقتصادي؛
 تقييم يقتصر ال ولذلك".  الكلي اإلنتاجية معامل "كما المحددة
 أيضاً يشمل أن يجب بل النمو معدل على االقتصادي األداء

.  دافهأه يشمل أن يجب كما ومالمحه، النمو هذا خصائص
 االختالالت إلى التنبه النمو مالمح على التركيز ويعني

 والطابع ،)غيره أو نفط (واحد لمنتج والتبعية الهيكلية،
 من التحول ظاهرة وتنامي للمدن، والتحيز لالقتصاد، الريعي
.  المهيكلة غير األنشطة إلى المهيكلة االقتصادية األنشطة
 تجعلها أي العربية، االقتصادات معظم تميز اختالالت وهذه
) التضميني (التنموي االقتصاد مواصفات مع متوافقة غير

  . التنمية لمتطلبات والمستجيب به المرغوب
  

 العملية في مواطن كل مشاركة امكانية ضمان يجب"  
 زيادة تنظيم بشأن القرار في المشاركة سواء االقتصادية،

 يجب ى،أخر جهة ومن.  نفسه النمو في المساهمة أو النمو
.  منصف بشكل النمو عائد في الجميع يتشارك أن من التأكد

 التشارك يعني ما بقدر المشاركة يعني التضميني النمو نإ
  .)٨١("النمو عائد في
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 التي المنتج العمل فرص خالل من المشاركة وتكون  
 العمل فرص زيادة بين يجمع نأ على القادر االقتصاد يولدها
 إلى العربية البلدان تحتاج.  نفسه قتالو في االنتاجية وزيادة

 توليد حول متمحور منتج اقتصاد نحو هيكلي تحول جراءإ
 مستوى ورفع الدخل في زيادة إلى يؤدي مما عمل فرص
 النشاط لعوائد فضلأ توزيعاً ويتيح المواطنين رفاهية

 الفقراء صوت اسماع تعني المشاركة أن كما.  االقتصادي
 صنع عملية في وحقوقهم الحهممص عن والدفاع المهمشين
 ال لذلك.  العامة السياسات اهتمام مركز في وجعلها القرار،

 عن المعبرة المنظمات بين الضرورية التحالفات بناء من بد
 صوتهم ووصول تمثيلهم تضمن بحيث الفئات هذه مصالح

  . وآلياته القرار اتخاذ هياكل داخل إلى
  

وعدم  الفقر فحةمكا صبحي أن المطلوب التحول ويعني  
 منتج مجرد ال التضميني، لالقتصاد هدفاً رئيسياً المساواة
 الهدف تحقيق في يساهم وهذا.  االقتصادية للسياسات ثانوي
 الغاية عن أهمية األكثر التعبير يشكل والذي كليته، في األول

 األهداف تحقيق في يساهم نهأ كما، النهائية اإلجمالية
  . األخرى

  
 األخيرة السنوات خالل التنموية دبياتاأل ركزت فقد  
 بينت كما التنمية، على لعدم المساواة السلبي األثر على

 اعتبار يجب.  "النامية البلدان من عدد في التجريبية الوقائع
 لمشكلة مترابطين مكونين بمثابة والفقر عدم المساواة

 في القصور ألوجه الحديثة التقييمات أن كما.  )٨٢("واحدة
عدم  دور على تركز لأللفية اإلنمائية األهداف تحقيق

 وصوالً االهدف، انجاز يعيق أساسياً عامالً بصفتها المساواة
 يتحقق لم إذا التحقيق مستحيلة ستكون بانها االستنتاج إلى
 تعديل ضرورة ذلك في بما المساواة، باتجاه محسوس تقدم

عدم  عامل االعتبار بعين لتأخذ التقدم قياس مؤشرات
  .مساواةال
  

 ان والفقر الدخل في عدم المساواة بين الترابط ويعني  
 النمو تحقيق هدف بين تجمع أن يجب االقتصادية السياسات

 أجل من التوزيع عدالة تحسين إلى هادفة سياسات وبين
 حال في وحتى.  الفقر مكافحة في فعالية أكثر نتائج تحقيق

 كما (كيداًأ نميةالت على عدم المساواةل السلبي األثر يكن لم
 العالقة هذه إهمال يبرر ال ذلك فإن ،)الدراسات بعض تزعم
.  معني لبلد المحدد الكلي االقتصاد بتحليل األمر يتعلق عندما
 مرأ هي عدم المساواة فإن آخر، أمر أي عن النظر وبغض
 ولمبدأ اإلنسان لحقوق انتهاك وفيه لذاته، فيه مرغوب غير

  .العدالة
  

 هذا معين بلد اعتمد حال في بانه نعتبر أن يجب ال ولكن  
 كافياً سيكون فذلك التضميني االقتصاد من المقترح النمط

.  أخرى ظروف عن بمعزل التنمية ولتحقيق األهداف لتحقيق
 األهداف وتحقيق التنمية تهدد أن يمكن أخرى عوامل فثمة

 على خارجة عوامل بسبب النامية البلدان في لأللفية اإلنمائية
 ادى األفريقية القارة في لإليدز الواسع االنتشار (السيطرة

 التنموية المنجزات من كثيراً ودمر دراماتيكي تراجع إلى
 األزمات العوامل هذه بين ومن).  عقود خالل المتراكمة
 والنقص الصديقة، غير العالمية االقتصادية والبيئة العالمية،

 للتعاون يمكن وهنا.  ذلك إلى وما التنمية، مساعدات في
 هذه ثرأ امتصاص في مساعداً دوراً يلعب أن اإلقليمي
 الطارئة، العوامل عن النظر وبغض.  وتجاوزها الصدمات

 النمو تحقيق يقرن الذي التوجه هو السليم التنموي التوجه فإن
 ،األشد فقراً الفئات استفادة تضمن بسياسات االنتاجية وزيادة

  .لنموا من والمستبعدين، والمهمشين
  

 في والفقر والبطالة النمو بين العالقة دراسة خالل ومن  
 فيها تحقق التي الحاالت في انه تبين العربية، البلدان من عدد
   منتج عمل فرص بتوليد دائماً ذلك يقترن لم النمو
 النموذج وصف إلى أدى ما وهذا.  الفقر بتقليص وال

 عمل فرص دون نمو إلى يؤدي بأنه العربي االقتصادي
 بمستوى األمر ويتعلق).  األقل على الوطنية العاملة للقوى(

 ان حيث القطاعات بحسب والنمو التشغيل بين العالقة مرونة
 كما األخرى، القطاعات من قلأ عمل فرص يولد بعضها
 نإ.  التشغيل وسياسات الكلية االقتصادية بالسياسات يتعلق
 سياسات نضم من يأتي أن يجب المنتج العمل فرص توليد
 قاعدة توسيع إلى يؤدي وبما االتجاه، هذا في هادفة نشيطة

  . أجورهم ورفع المجزي العمل عائد من المستفيدين
  

 بشكل لأللفية اإلنمائية األهداف من األول الهدف يربط  
 العمل وتوفير ،وعدم المساواة الفقر مكافحة بين عضوي
 إلى نظرتنا مراجعة يتطلب المهمة هذه في والنجاح.  الالئق
 موضعتها وإعادة وشروطها، المطلوبة العمل فرص نوع
 اإليجابي ثراأل نإ. شاملة اجتماعية اقتصادية سياسات ضمن
 معيشة مستوى وتحسين والتهميش الفقر تخفيف في المتمثل
 اقتصادية لسياسات المتضافر بالفعل إال يتحقق ال السكان

 وتنظيم العمل فرص توليد على تركيز مع تكاملية واجتماعية
  . وشروطه العمل سوق

  
 رئيسي محرك إلى العمل فرص توليد تحويل وليس  
 في الشروع يتطلب بل المدى، وقصيرة آنية مهمة للتنمية
 المعنى وبهذا.  طويالً زمنياً مدى تتطلب هيكلي تحول عملية
 التنموي، التحول جياتياسترات في مهم عامل الزمن فإن
 بين تناقض حصول عدم لىع دائماً الحرص يجب حيث

 للمديين االستراتيجية واألهداف المدى القصيرة األهداف
 ونمو االقتصادي النمو بين العالقة وتمر.  والبعيد المتوسط
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 في متفاوتة مختلفة بمراحل العمل، فرص نمو واالنتاجية،
  . متعاقب بشكل األدوار العالقة طرفاً فيها يتبادل الزمن

  
 االقتصاد اتجاه في الهيكلي التحول يةبعمل القيام وأثناء  

 النظرة فخ في الوقوع عن االبتعاد يجب والتنمية، التضميني
 على سلبية آثار حكماً التحول لفترات ان تعتبر التي التقليدية
 اجتماعية تدخالت تصميم يقتضي مما المهمشة الفئات
 بدا ومهما.  التحول بسبب أوضاعهم تدهور دون للحؤول

 مرتبطة لمقاربات تكرار مجرد نهأ إال بديهياً رالتفكي هذا
  . السوق سياسات نحو والتحول الهكيلي التكيف بمرحلة

  
 التنمية مفهوم مع والمنسجم المطلوب الهيكلي التحول إن  

 بالذات، المقاربة هذه عن االبتعاد هو التضميني واالقتصاد
 وإدخال المطلقة السوق سياسات عن التحول ذلك في بما
 الهيكلي بالتحول يفترض لذلك.  الصورة في اخرين ينفاعل

 المهمشة والفئات الفقراء صالح في هيكلياً يكون أن المنشود
 إلى يحتاج ال فهو وبالتالي التحول، هذا محور بصفتهم
 نظام أما.  السلبية آثارها لمعالجة تعويضية سياسات
 تلفمخ تفسير فله التنموية المقاربة في االجتماعية المساعدة
  . شملاأل التنموية الخطة في يدرجه

  
 العودة السياسات رسم إطار يتجنب أن يجب وباختصار،  
 وتقليص الفقر خفض حساب على للنمو األولوية اعطاء إلى

 على السياسات هذه تصمم أن يجب كما.  عدم المساواة
 السياسات نأل ذلك التوزيعي، ألثرها الدقيق التحليل أساس
 االقتصادية المؤشرات على التأثير تستهدف ال أن يجب
 معيشة شروط تحسين أيضاً تستهدف نأ بل وحسب، الكلية
 والخسارة الربح مع تتعامل نأو والمواطنين، نفسها األسر
 الفئات لمختلف السياسات هذه عن تتأتى أن يمكن التي

 . والسكانية االجتماعية
  
  
إعادة توجيه السياسة المالية والسياسة   ٣- ٧

  ةالنقدي
  

 الطلب إلدارة الرئيسية األداة االقتصادية السياسة تشكل  
 أن يجب المبدأ، حيث ومن.  االقتصاد في الهيكلية والتغيرات

 من الحد وإلى مستدامة اقتصادي نمو نسبة تحقيق إلى ترمي
 وذلك العربية، البلدان منها تعاني التي المزمنة البطالة مشكلة
 في تهدف أن يجب ماك.  الئق عمل فرص توليد خالل من

 إذا المساواة، عدم من والحد الفقر محاربة إلى عينه الوقت
 وجود ذلك ويفترض.  تضمينياً المستدام النمو يكون أن أردنا
 السياسة ال سيما أخرى، عامة سياسات مع وثيق تنسيق

  ).  السابق الفصل في ا إليهالتطرق تم التي (االجتماعية

 التنمية تحقيق أجل من كلها السياسات تتآزر أن يفترض إذ
  .الشاملة

  
  العامة المالية السياسة ١-٣-٧
  

 التأثير على قادرة هامة أداةً العامة المالية السياسة تشكل  
 كما لأللفية؛ اإلنمائية األهداف تحقيق على مباشر بشكل
 صلة ذات أخرى معيارية أدوات مع بالتنسيق يمكنها،

.  التضميني) النمو (تصاداالق بلوغ في المساهمة بالسياسات،
 التخفيف أجل من القصير المدى على المالية السياسة تُستخدم

 المشكالت ومعالجة االقتصادية والصدمات التقلبات وطأة من
 أن فيجب الطويل المدى على أما واالقتصادية؛ االجتماعية

 القاعدة توسيع أجل من العام االستثمار على دورها يركّز
  . اإلنصاف وتعزيز الفقر، من والحد اد،لالقتص اإلنتاجية

  
 الحكومات على يجب معاً، الغايتين هاتين بلوغ أجل من  
 من األدلة وتظهر . العامة الموارد حشد إلى الحاجة تغفل أالّ

 هي العامة اإليرادات في الزيادة أن العالم أنحاء جميع
األقل  البلدان ففي.  التنمية مستوى على نجاح ألي المفتاح

 اللجوء من مفر ال الشحيحة، والمدخرات الموارد حيث واً،نم
 لدعم المماثلة المالية اآلليات من غيرها أو المساعدات إلى

 النقطة تتمثل الخارجي، التمويل حالة وفي.  المحلية الموارد
 بمعدالت عوائد لتوليد التمويل هذا من االستفادة في األهم
 عالة إلى التمويل هذا يتحول ال كي التمويل، كلفة تفوق
 تكون ال أن يجب بالتالي،.  التنمية وجه في وعائق

 تحد قد صارمة بشروط مصحوبة للتنمية المحفزة المساعدات
 في يسيران والعالمي اإلقليمي اإلتجاهين أنإال .  فعاليتها من

 وتركيز والعولمة اإلنفتاح تزايد مع المعاكس، الطريق
 االستثمارات جذب ىعل أساسي بشكل الضريبية السياسات
  . األجنبية

  
 أخرى وظيفة الضريبية فللسياسة أخرى ناحية ومن  
 العادل التوزيع وظيفة وهي إغفالها يتم ما غالباً األهمية بالغة

 السياسات تعود أن يجب الواقع، في.  والثروات للمداخيل
 الطبقة بحسب المداخيل توزيع إعادة على وأثرها الضريبية

.  الواجهة إلى الجنس أو العرقية، لجماعةأوا االجتماعية،
 بما حدة على حالة كل في التوزيعي األثر هذا دراسة ويجب

  .والعكس تنازلياً يمسي قد تصاعدياً يبدو ما كل أن
  

 الشخصية الدخل لضريبة يكون قد المثال، سبيل فعلى  
 ضرائب من أكثر التوزيع بإعادة متعلقة آثار) المباشرة(

 قد التي الفساد آليات أو الثغرات تجنب تم ما إذا المبيعات
 من الدخل المحدودة بالشرائح إضراراً أكثر األولى تجعل
 أشكال المطروحة الخيارات ضمن تندرج أن ويمكن.  الثانية
 المنتجات على الضرائب مثل الضريبية السياسات من أخرى
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 رأس على الضرائب تطبيق أيضاً يمكن.  والخدمات الكمالية
 االستثمارات وتحفيز مستحدثة، بطرق التجارة وعلى المال

 تنويع هو واألهم.  تضميني نمو تحقيق أجل من السليمة
 في األعلى الحد إلى العوائد رفع بغية الضريبية القاعدة
 تعزيز أجل من األفكار بعض فقط هذه.  األعمال دورات
 بحسب تختلف وهي غيرها الكثير يوجد لكن الموارد، حشد
 وجه في يقف الذي الرئيسي العائق فإن هذا، مع  .حالة كل

 نقص في يتمثل ال الضريبية القاعدة مستوى على توسعأي 
 اإلرادة إلى االفتقار في بل واإلمكانية القدرة أو الخيارات
 التوزيع بإعادة المتعلقة القرارات هذه مثل التخاذ السياسية
 تنعم التي المصالح مجموعات على خطراً تشكل قد والتي

  . القائمة األوضاع ظل في اقتصادية بأفضليات
  

 السياسة في هام عنصر أيضاً هو العام واالستثمار  
 معظم إلى بالنسبة األهمية بالغ الواقع في وهو.  المالية
.  العاملة القوى كافة تشغيل يتم ال حيث العربية البلدان
 على المدى قصير أثر العام لالستثمار يكون أن ويمكن
 الذي األمر العرض، لناحية المدى طويل وأثر الطلب اليإجم
 االستثمار من النوع وهذا.  االقتصاد بانتعاش يسمح

 يعمل أن على العمل، فرص وتوليد النمو لتحقيق ضروري
 تشير الواقع، في.  الخاص االستثمار مع جنباً إلى جنباً

 هي االثنين بين العالقة أن إلى األدلة من كبيرة مجموعة
  . نبذ عالقة ال جذب قةعال

  
 عمالة توليد على قدرته لجهة العام االستثمار تقييم يجب  
 المدى على الفقر من والحد الطويل، المدى على منتجة
 وصالته ونوعه، طبيعته، دراسة يجب وبالتالي.  القصير

 األولوية إيالء أجل من بدقة األخرى االقتصادية بالقطاعات
.  غيرها من أكثر الضعيفة تالجها تطال التي للمجاالت
 مجاالت اختيار لدى المغاالة يجب ال ذلك، عن فضالً

 نطاقات في الخاص القطاع دور في العام االستثمار
 يكون أن يجب.  الثغرات تمأل ال قد التي المختارة االستثمار
 االستثمار يأتي ثم ،أوالً العام االستثمار يد في القرار
 حول دراسة أجريت فقد المثال، سبيل وعلى.  الخاص
 كبيرة حصة في العام القطاع يساهم حيث نام تيوفي الصين
 قد الخاص االستثمار أن الدراسة هذه أظهرت وقد الناتج من
 في المقابل، في.  العام االستثمار من أكبر بسرعة نما

 القطاع يلعب حيث ونيبال ومنغوليا، وإندونيسيا، كمبوديا،
 الخاص القطاع أداء كان االستثمار في أهمية أقل دورا العام

  .)٨٣(االستثمارات مستوى على ضعيفا
  

 سياسات عن عبارة كانت سواء المالية، للخيارات ان  
 المجتمع، على مباشر توزيعي أثر عام، إنفاق أم ضريبية
 المالية لعجز يمكن بالتالي،.  استبعاده يجب ال األثر وهذا
 لرفع وليس ضمينيالت النمو لتحقيق أداة يشكل أن العامة

 بقدر النمو نمط على يؤثر بحيث فقط االقتصادي النمو معدل
 تحد بطريقة العجز معالجة يجب كما.  الوتيرة على تأثيره
  .المجتمعات تعتري التي االختالالت من
  
  النقدية السياسة ٢-٣-٧
  

 األخرى، وظائفها تعدد مع النقدية، السياسة ركزت لقد  
.  التضخم احتواء على خاص شكلب األخيرة السنوات خالل
 تجارب على التضخم استهداف إلى الرامية المقاربة وتستند
 في العربية البلدان نجحت وقد.  المتقدمة البلدان ونماذج
 وصلت حتى التضخم نسب بتقليص األسعار استقرار تحقيق
 الهوس لكن.  )٨٤(األخير العقد في واحد رقم من نسب إلى
 يكون ال قد أعلى فائدة أسعار خالل من التضخم من الحد في
 في التضميني النمو سيناريو لتحقيق ومستحباً واقعياً دائماً
  . خاص بشكل العربية البلدان وفي عام بشكل النامي العالم

  
 مسألة ال سيما التضخم، محاربة كلفة تكون أن ويمكن  
 االقتصادي، االنتعاش حساب على المعتدل، األسعار ارتفاع
 لذلك،.  االجتماعي والرفاه كبير، بشكل العمل رصف وتوليد
 القيد هذا من نفسها تحرر أن النقدية السياسة على يجب
 النظيرة، المالية السياسة أدوات مع التنسيق عبر الملزم

 من والعمالة النمو مثل الحقيقية المتغيرات على والتركيز
 واالستثمارات الخاصة المحلية االستثمارات تشجيع خالل

 المالية األسواق في أي واقعية، األكثر الحاالت في.  ألجنبيةا
 تلعب أن يمكن األقل نمواً، البلدان في المتطورة غير

 المديونية مسألة معالجة في هاماً دوراً النقدية السلطات
 من العامة المالية إدارة دعم وبالتالي، والخارجية، الداخلية
 في الموضوع هذا ولتنا سيتم (التنموية الغايات تحقيق أجل
  ).التالي القسم

  
 العربي اإلقليمي المكتب أعده تقرير في التطرق تم وقد  
 في اليمن مثال إلى اإلنمائي، المتحدة األمم لبرنامج التابع

 األثر التقرير هذا أظهر وقد التضخم، محاربة موضوع
 أظهرت قدو . والفقر النمو على التضخم الحتواء الضار
   الصارمة النقدية السياسة أن التسعينات في البلد هذا تجربة

   . العكس بل العمل فرص وتوليد الفقر من بالحد تسمح ال
 المشمولة الفترة خالل اليمن في التضخمي المسار يفرق لم
 وعوامل الطلب لناحية التضخم عوامل بين فعالً الدراسة في

 تركيز أن التقرير أظهر فقد.  العرض لناحية التضخم
 الطلب إدارة خالل من األسعار استقرار على النقدية ةالسياس

 العمل، وفرص االستثمارات في أكبر تراجع إلى أدى قد
  .)٨٥(الفقر تفاقم إلى أدى الذياألمر 

  
 لبنان في الحرب تلت التي اإلعمار إعادة عملية وتشكل  
 المستوى على النقدية للسياسة السلبي األثر يظهر آخر مثاالً
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 وسياسة النقدية السياسة تركيز إن الواقع، في  .الكلي الوطني
 المالي االستقرار على أساسي بشكل لبنان في المركزي البنك

 األجنبية األموال رؤوس وتدفقات الصرف أسعار واستقرار
 من موجة وإلى الريعي االقتصاد من نوع خلق إلى أدى قد

 تمت إذ األهلية، الحرب بعد ما فترة خالل التصنيع تخفيض
 القطاعات عن بعيداً والنمو اإليرادات حصص توزيع عادةإ

  .)٨٦(المالي القطاع ولصالح اإلنتاجية
  

في الحالتين، نجم تحول الحد من التضخم إلى هدف   
.  محوري بشكل مبالغ فيه عن طرد لالستثمارات

فالمصارف التجارية تؤِثر حيازة سندات الحكومة العالية 
األمر الذي يجعل من هذه المردود واألقل خطورة نسبياً، 

.  المصارف غير معنية باالستثمار في القطاعات االنتاجية
وبحسب التقرير الصادر عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

، "تحديات التنمية في الدول العربية" والمعنون ٢٠٠٩عام 
فإن نمو الودائع في القطاع المصرفي العربي لم يقابله نمو 

كما يشير المصدر نفسه .  طاع األعمالفي اإلئتمان لجهة ق
إلى أنه لم يتم توجيه سوى نسبة صغيرة فقط من االرتفاع 
الكبير في األرصدة الذي شهدته المنطقة نحو االستثمار 

  .)٨٧(االنتاجي خالل العقد األخير
  

ويتوجب أيضاً على سياسة سعر الصرف أن تخلق نوعاً   
تشجيع االستثمار من التوازن بين تأمين استقرار األسعار و

واالنتاج في القطاعات التي تستوعب الجزء األكبر من 
.  القوى العاملة والمجموعات االجتماعية األكثر فقراً وضعفاً

في الواقع، تشكل هذه السياسة أداة اقتصاد كلي أساسية 
وتتراوح .  الستدامة التوازنات الكلية وتوجيه الموارد

التعويم الحر وصوالً إلى الخيارات المتاحة عادةً من نظام 
لكن من غير المستحب اعتماد أي من هذه .  النظام الثابت

  . الحاالت القصوى بشكل حصري في جميع األوقات
  

يجب باألحرى اللجوء إلى نوع من الدمج بحسب   
لقد آثرت .  الحاجات الظرفية للبلد وبحسب رؤيته التنموية
لكن األمر .  البلدان العربية بشكل عام سعر صرف منظم

الذي يجب تصحيحه هو تماشي سياسة سعر الصرف مع 
استراتيجية تنموية تمنح دوراً مركزياً لالستيراد وبعض 
القطاعات المحددة التي تجمعها صالت واسعة وقوية 

يجب أن يكمن الهدف في خلق قدرة .  بالقطاعات األخرى
انتاجية مستدامة تصب نسبياً في مصلحة الفقراء والمهمشين 

الجماعات المعرضة للفقر أكثر من غيرها، وهكذا يتم و
لكن ال يمكن فصل إدارة أسعار .  تعزيز اإلنصاف والعدالة

الصرف المكيفة مع ظروف اقتصادية مختلفة عن بعض 
أشكال إدارة تدفقات رؤوس األموال بحيث أن مواءمة 
اإلثنين تسمح بالحد من التقلبات في النظام وبتوجيه الموارد 

  . ألولويات القطاعية األساسيةنحو ا

في اإلجمال، يتوجب على صانعي السياسات والبنك   
المركزي، المسؤلين األساسيين عن السياسات النقدية وأسعار 
الصرف، إعادة تقييم الغايات الرامية إلى تحقيق االقتصاد 

قد تكون للسياسة النقدية ولسياسة سعر .  التضميني) النمو(
 محددة جداً وقصيرة المدى من أجل الصرف آثار إيجابية

تحقيق استقرار األسعار، هذا فضالً عن أثرهما على توزيع 
لكن في الوقت عينه، قد .  الدخل ال سيما بالنسبة إلى الفقراء

يأتي ذلك على حساب العمالة المنتجة ومحصالت التنمية 
ت ايضاويمكن أن تكون إدارة هذا النوع من المق.  البشرية

سياً، وذلك استناداً إلى تحديد الجهات األكثر تأثراً خياراً سيا
بالوقع التضخمي والجهات المتضررة من تداعيات هذه 

إن بلورة سياسة نقدية خاصة باألهداف اإلنمائية .  السياسة
لأللفية أمر يتطلب بعض المرونة من أجل تحسين أو تسهيل 

دعم السياسات المالية، أو الوصول إلى غايات أكثر شمولية ك
القطاعات التي تستوعب الجزء األكبر من القوى العاملة أو 

  .الفقراء
  
  رفع اإلنتاجية وتوليد فرص العمل ٣-٣-٧
  

حاولت البلدان العربية في الستينات والسبعينات اعتماد   
 واالنتاج لتحل محل ،شكل معين من أشكال سياسة التصنيع

ة لكنها ما الواردات، وقد سجلت أداء قوياً لناحية اإلنتاجي
لبثت أن تحولت إلى أداء سلبي لم تُشف منه هذه البلدان حتى 

 لقوى المتنامي التأثير مع التراجع هذا يتزامنو.  )٨٨(اآلن
.  الثمانينات في راليبالنيولي االقتصادي والنموذج العولمة
 نفط،من  به تنعم مما الرغم وعلى الخليجية، البلدان ففي
 ضعيفة الصناعية القاعدة تزال ال التنويع، إلى سعيها ومن
 تُظهر لم بالتنويع الصلة ذات النتائج أن كما.  عام بشكل
 إلى بالنسبة أما  .)٨٩(الماضي العقد خالل بسيط تغيير سوى
 في فهي بكثير، أقل الموارد حيث األقل نمواً، العربية البلدان
 كونها التنمية من مبكرة مرحلة في تزال وال اآلخر الطرف
.  المتدنية المضافة القيمة ذات الزراعية األنشطة ىعل تركز
 وهي المتنوعة الحاالت من كبيرة سلسلة توجد الوسط، وفي
 على بالكامل وتعتمد الخدمات قطاع نحو عام بشكل تتوجه

  .الخارجية التمويل وموارد التحويالت
  

 من المنطقة، في البطالة معدل ارتفاع إلى ونظراً  
 توليد على وقدرته االقتصاد بنية يف النظر إعادة الضروري

 اليد لصالح ال سيما العربية، البلدان جميع في العمل فرص
 حيث الخليجي التعاون مجلس بلدان في الوطنية العاملة
 الذي الخاص القطاع في بمعظمها العمل فرص تتركز
 الشروط والبيئة إغفال يعني ال هذا لكن.  األجانب يوظف
 االقتصاد أجندة تطبيق يمكن وال.  األجانب فيها يعمل التي

.  القائمة األنشطة في الفرص توسيع بمجرد التضميني) النمو(
 في العاملة القوى تشغيل في يتمثل األمد طويل تحٍد فهناك
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 متوسط رفع أجل من أعلى مضافة قيمة ذات قطاعات
 والمداخيل األجور رفع أيضاً ذلك شأن ومن.  العمل إنتاجية
 إدماج يتم بحيث السليم، والتنظيمي ؤسسيالم اإلطار ضمن
 الرغم وعلى.  ذلك تعتري التي الثغرات من والحد الفقراء
 أن إال الجميع، تناسب وحيدة جاهزة وصفة وجود عدم من

 كافة إنتاجية زيادة في يتمثل التحول لهذا الضمني المبدأ
 العملية هذه صقل نفسه، الوقت في ويجب، هذا.  القطاعات
 السياسات مستوى على مختلفة تدابير اعتماد عبر التحويلية

 التخفيف أجل من المدى المتوسطة إلى القصيرة والتدخالت
 أثر وإدارة عام، بشكل السكان على الجانبية اآلثار وطأة من

 المتخلفة القطاعات ومساعدة عنها، المترتب التوزيع إعادة
  . الركب عن
  

 االقتصاد في الهيكلي التحول هذا بين الخلط يتم وقد  
 الوضع أن إالّ التقليدية، التصنيع عملية تكرار إلى والدعوة
 العالم طبعت التي العالمية فالتغيرات.  النحو هذا على ليس
 جديدة تحديات وتفرض جهة من جديدة إمكانيات حالياً توفر
 العولمة، تنامي ظل في أكثر، يصعب كما.  أخرى جهة من

 تقليدي، بشكل المرتفع خلالد ذات البلدان نموذج تكرار
 تضميني، اقتصاد بناء إلى يهدف التصنيع كان إذاخصوصاً 

 والتصنيع.  الفقر من تحمي الئق عمل فرص إيجاد يحقق
 الهدف، هذا لبلوغ اعتمادها يمكن التي الخيارات أحد هو

 صناعة عملية يخدم دقيق تشخيص إجراء بعد وذلك
 أجريت التي ةالحالي الدراسات بعض وتظهر.  السياسات
 التغير أن المصنعة والبلدان النامية البلدان من لعدد مؤخراً
 األنشطة على التركيز مع مختلفة، أشكاالً يكتسي قد الهيكلي

  .)٩٠()والثالث والثاني األول (القطاعات كل في
  

 هذه من لالستفادة المنطقة أمام المتوفرة الخيارات تتنوع  
 تنوع بقدر هيكلي تحول داثإلح) الصناعية السياسة (السياسة
 للسياسة األساسية الوظيفة وتتمثل.  ذاتها بحد المنطقة

 المنطقة اقتصاديات تمكّن خارجية حوافز توفير في الصناعية
 مبني توازن إلى المؤدية لتلك مغايرة سبل في المضي من
 السبل هذه تسمح أن يجب.  منخفضة نمو معدالت على

 أجل من وذلك العكس، يسول العمل فرص بتوليد المتبعة
.  الدخل توزيع وإعادة الفقر على المطاف نهاية في التأثير
 تحديد في األعمال جدول على المحوري البند ويكمن

 الميزات أساس على اختيارها يتم والتي الرئيسية القطاعات
 على القطاع لقدرة ووفقاً بلد كل في االنتاجية للبنية المحددة
 األنشطة مع الروابط وتشجيع بتكارواال المعرفة ونشر خلق

 فرص يولد ان الهيكلي التغير هذا مثل على يجب.  األخرى
 في الصناعية السياسة وظيفة وتتمثل.  بالمطلق أكثر عمل
.  القطاعات هذه على للتأثير المحفزات وتوفير الجهود تركيز
 الكلي االقتصاد سياسات كانت إذا فقط يتحقق ذلك لكن

 تتشارك العامة السياسات من وغيرها تماعيةاالج والسياسات

 في لالستثمارات مؤات مناخ توفير في المتمثلة الرؤية
  .  عام بشكل والتنمية مختارة، قطاعات

  
 العربية المنطقة من بلدان بين مقارنة دراسة وفي  

 نجاح Rodrik (2008) اعتبر مماثلة، أخرى وحاالت
 في والترابط يةاالستمرار نتيجة الصناعية االستراتيجية

 الخدمات على ترتكز التي الصناعية السياسة إن.  التخطيط
 فمن.  )٩١(التصنيع تطوير استبعاد بالضرورة تفترض ال

 هذه على يجب ،االثنين بين تربط التي الصالت خالل
 الوقت وفي.  قدماً التصنيع دفع إلى تسعى أن السياسة
 قابلية كثرأ دوراً يؤدي أن الخدمات لقطاع يمكن الحالي،
 يمكنه كما.  االقتصادي االنتعاش محرك دور وهو للتطبيق،
 القيمة الستحداث واالبتكار التكنولوجيا من االستفادة
 هجين الثالثي القطاع أن إلى اإلشارة تجدر لكن.  المضافة
 للصدمات عرضة أكثر وهو طبيعته حيث من تماماً

  .  الخارجية
  

.  الخدمات قطاع حون أكبر بشكل العربي العالم يتجه  
 العمل فرص توليد يتم أنه على تتفق الدراسات معظم لكن

 والقيمة المنخفضة، األجور ذات الخدمات في الجديدة
 القطاع في المهارة من القليل تتطلب والتي المتدنية، المضافة

 في العمل فرص في تراجعاً نجد حين في ؛المهيكل غير
 القطاع هذا انتاجية عرف إن.  )٩٢(والزراعة الصناعة قطاعي
 يؤدي الذي التضميني) والنمو (لالقتصاد محركاً ليصبح
 من تستفيد ويجعلها الضعيفة بالمجموعات االرتقاء إلى بدوره

 لجذب موجهة جهوداً يتطلب أمر هو النمو إيجابيات
 في وهناك.  واالستثمار والمهارة، والمعرفة التكنولوجيا،

 المهارات مستوى على واجزح المتوسط، إلى القصير المدى
 ذات القطاعات إلى الولوج دون وتحول العمالة وجه في تقف
 تؤثر قد التحول هذا مزايا أن كما العالية؛ المضافة القيمة
 باقي من التغير هذا يستوجب.  الفقراء على سلبي بشكل

 والتعليمية االجتماعية والسياسات بالعمل، المتعلقة السياسات
 متكامل إطار دون فمن.  حد أعلى إلى منافعها زيادة

 الهدف باتجاه متزامن بشكل العمل فيه يجري للسياسات
 وعدم الفقر من المزيد إلى الهيكلي التحول يؤدي قد نفسه،

 والهند، الصين مثل األخرى الحاالت بعض وفي.  المساواة
 العالية، المضافة القيمة ذات الخدمات حتى تساهم لم

 نفسه بالمقدار العمل فرص توليد في ات،المعلوم كتكنولوجيا
 أن ويمكن.  القومي الناتج إجمالي في مساهمتها في كما

 منها أكثر ريفية البلدان هذه أن واقع إلى ذلك يعزى
 المضافة القيمة ذات القطاعات نمو فإن وبالتالي، حضرية،
 األمم مؤتمر المحرومين الريفيين السكان استبعد قد العالية
 السؤال فإن هنا، من.  )٩٣(والتنمية التجارة لحو المتحدة
 حول يتمحور أن يجب تحول أي يوجه الذي الرئيسي
 فرص توليد على االنتاجية نمو وأثر القطاعات بين الروابط
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 والطبقات المناطق، بين المنافع توزيع على ذلك وتأثير العمل
  .  األسر ضمن وحتى الدخل، توزيع بحسب

  
وحتى لو كان قطاع الخدمات باإلضافة إلى ذلك،   

ديناميكياً جداً كما كانت حال القطاع الصناعي في عملية 
التنمية االقتصادية في البلدان الغربية، إالّ أن معظم األدلة 
الحالية تشير إلى أنه قد ال يكون قادراً على توليد فرص 
عمل عالية الجودة لهذا الكم الكبير من القوى العاملة كما في 

وقد أظهر التوجه الذي تنتهجه المنطقة حتى .  العربيالعالم 
اآلن أن المكاسب التي ُأحرزت على مستوى االنتاجية من 
خالل إعادة توجيه العمل بشكل نسبي نحو قطاعي الخدمات 

  .)٩٤(والصناعة لم تكن كثيرة
  

 دون من تضمينياً يكون لن إذاً) النمو (فاالقتصاد  
 يزال ال القطاع هذا وأن خاصة الزراعة، في االستثمار

 أكثر مهم وهو المنطقة، في تقريباً العاملة القوى ثلث يشغّل
 النساء من في المائة ٤٠ يشغّل كونه النساء إلى بالنسبة

 القطاع تحديث يندرج أن يجب هنا، من . )٩٥(العامالت
 تجدر لكن،.  التنموية األولويات صدارة في الزراعي
 مع مقارنة خصوصياته الزراعي للقطاع أن إلى اإلشارة

 هذا مع التعاطي عند يجب، بالتالي،.  الحديثة القطاعات
 الن االقتصادي، حجمه عند حصراً التوقف عدم القطاع،
 االجتماعية، والتداعيات الزراعية النظم فهم هو األهم

  . الريفي المجتمع على سياسة ألي والبيئية والثقافية،
  

 على والمرتكزة بالتنمية الخاصة المقاربة هذه على  
 الوظائف متعدد دوراً الزراعية السياسة تمنح أن الزراعة

 من الحد في الزراعي الريفي النظام ومكونات حاجات يلبي
 ضمان عبر الجنسين، بين االجتماعية المساواة وعدم الفقر

.  البيئي التدهور ومكافحة الريفيين السكان معيشة استقرار
 حاجات تضع أن البديلة الزراعية السياسة هذه شأن ومن

 نفاذهم ضمان عبر األولويات سلم على الصغار المزارعين
 ،)والمياه واألراضي، البذور، (اإلنتاجية الموارد إلى

 ونظم للسوق، التحتية والبنى والمعلومات، واألرصدة،
 على التركيز ينحصر ال أن يجب بالتالي،.  العادلة التجارة
 شمولية، أكثر يكون أن يجب بل فحسب، االنتاجية تعزيز
 تكون حين في الغذائي، واألمن الموارد وأمن الغذاء ويطال
  .)٩٦(العامة السياسة صلب في الصغار المزارعين عيش سبل

  
 رسمت آنفاً ذكرت التي األمور كل ان باختصار،  

 واإلنذارات االحتماالت بعض وقدمت معينة استفهام عالمات
 من بلد لكل يبقى كذاوه.  الصناعية السياسة توجيه حول
.  بنفسه خياراته يستكشف أن المتنوعة العربي العالم بلدان
 ومن دقيق بشكل الهيكلية التحوالت معالجة ويجب

 بلد بكل خاصة تشخيصات على ذلك يرتكز أن الضروري

 والحد والعدالة النمو وجه في تقف التي األساسية القيود بشأن
 صلة تشكل أن صناعيةال السياسة على يجب كما.  الفقر من

 ،)خدماتو صناعة،و زراعة، (الثالثة القطاعات بين وصل
 بمستوى العمل على الطلب تحفيز مع ذلك يترافق أن على

  . المستوى هذا على والحفاظ مناسب
  

 المحلي لإلنتاج أن غير هام أمر التصدير نحو التوجه إن  
 األهمية المحلية والخدمات المنتجات على الطلب وزيادة
 األخرى الدروس أما.  النموذج استدامة تأمين لجهة نفسها

 بتطبيقات والمتعلقة العالم حول النجاح قصص من المستقاة
 االقتصاد بناء أجل من والزراعية الصناعية السياسات

 المسارات من الرغم على أنه تُظهر فهي التضميني،) النمو(
 شتركةالم النجاح عوامل معظم أن إال المعتمدة، المتنوعة
 التمويل وتوجيه التحتية، البنى في العام باالستثمار تتعلق
 المختارة، السياسات وإدارة االنتاجية، القطاعات نحو المحلي
 التي االجتماعية السياسات مع متآزر الكلي القتصادا ونموذج
 وقبل . )٩٧(السكان لجميع االجتماعي الرفاه تأمين على تعمل
 في السياسات هذه كل تأتي أن الضروري من شيء، كل

 ثمرة تكون راسخة وطنية تنموية واستراتيجية رؤية إطار
  . معين مؤسسي نظام ضمن واضحة سياسية إرادة

  
  

  للسياسة االعتبار إعادة  ٤- ٧
  

 التأكيد في السابقة الفقرات في المحورية الفكرة تمثلت  
 في عموما، واالقتصاد االقتصادي، النمو تموضع إعادة على
 العشرية المراجعة قمة كدتأ وقد.  التنموية جندةاأل سياق

 العدالة أهمية على ٢٠١٠ عام لأللفية اإلنمائية لألهداف
 نأ كما.  وترابطها العمل، فرص وتوليد الفقر على والقضاء

 أهداف وإلى عامة تنموية أهداف إلى تحولها شأن من
 يجعل أن النمو تحقيق مع زمةالمتال االقتصادية للسياسات

 باالقتصاد وصفناه ما إلى يكون ما اقرب قتصاداال
 مكونات دأا سوى ليس خيراأل هذا ولكن.  التضميني

  . األكثر شموالً التنموية ستراتيجيةاال
  

 لما العامة الخطوط بعض السابقة الفقرات تضمنت لقد  
 متوافقة تكون كي االقتصادية السياسات عليه تكون أن يمكن
.  بلد أو منطقة بكل الخاصة الظروف في األهداف هذه مع

 تحتاج المنطقة بأن االستنتاج إلى توصلنا األساس هذا وعلى
 يتوقف اقتصادات من االمد طويلة تحول بعملية القيام إلى

 من علىأ مستويات إلى بعينه، قطاع تطور على تطورها
 األهداف بتحقيق يسمح بما واالنتاجية، االقتصادي التنوع
 الهيكلي التحول اهذإال أن .  بعده اوم ٢٠١٥ لعام التنموية

 بل وحسب، االقتصادية والسياسات االقتصاد على يقتصر ال
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 الضيقة االجتماعية السياسات من االنتقال أيضاً يعني
 من تنطلق شامل، طابع ذات أخرى سياسات إلى والقطاعية
 وتوفر للجميع اجتماعية حماية وتؤمن اإلنسان حقوق مقاربة

 ضمن من التحتية البنية وخدمات عيةاالجتما الخدمات
 التنمية لعائد العادل التوزيع تضمن متكاملة، عامة سياسات

 إلى اإلشارة سبق كما (سواء حد على فيها الفعالة والمشاركة
  ). السابق الفصل في ذلك

  
 األبعاد على والتطوير التحول اقتصار أن كما  

 إغفال عدم جبي ذإ يكفي، ال ةيوالبيئ واالجتماعية االقتصادية
 بعالقات تتعلق مسألة التنمية نإ).  ومؤسساته (السياسي البعد
 بالمعنى سياسة مسألة انها أي التنمويين، الشركاء بين القوة

 بالقيام تتعلق وهي األخرى، األوجه جانب إلى المباشر،
 على مباشر تأثير لها هيكلية وتغيرات استراتيجية بخيارات
 وصياغة القرار اتخاذ عملية في واألطراف الشركاء مواقع
 إعادة أو عائدها توزيع وعلى التنموية، العملية أهداف
  . توزيعه

  
 المتحدة األمم معهد عن حديثاً صدر تقرير ركز لقد  

 بين الشديد الترابط هذا على )٩٨(االجتماعية التنمية لبحوث
 الفقر مكافحة في والسياسية واالجتماعية االقتصادية األبعاد
 في نجحت التي البلدان "ان التقرير ويؤكد.  لمساواةوعدم ا
 لديها كانت نسبياً قصيرة زمنية فترة في الفقر معدالت خفض
.  الرفاه وتعزيز النمو تحقيق تتوخى هادفة سياسية نظم

 ذات بيروقراطية أجهزة وصيانة بناء إلى أيضاً وعمدت
 حماية) أيضاً (يتطلب الفقر من الحد في التقدم أن كفاءة

 مواطنين من ناشطة تنظيمات ووجود المدنية الحقوق
 الفئات وسائر الفقراء فيها يشارك سياسية واحزاب
 بناء ضرورة ذلك عن يتفرع وبالطبع.  )٩٩("المحرومة
 وذات فعالة دولة لتكون الدولة، وأولها كافة المجتمع أجهزة
 فقد ديمقراطية، الدولة تكون أن يكفي وال.  تنموي توجه
 سياسات تعتمد نأ الديمقراطية للدول يمكن نهأ جربةالت بينت

 كانت وان االجتماعي، للتفاوت مولدة واجتماعية اقتصادية
 من والمستمر، البعيد المدى في مثلاأل ةالبيئ هي الديمقراطية

إال .  وعدم المساواة الفقر على والقضاء التنمية تحقيق جلأ
 ياتواستراتيج أهداف هناك تكون أن يتطلب ذلكأن 

 حقوق مرجعية إلى تستند صريحة واجتماعية اقتصادية
  . اإلنسان

  
 هذا في المباشر السياسي البعد أهمية من يزيد وما  

 ترسم ال واالجتماعية االقتصادية السياسات أن هو المجال،

 وذلك (منفرد بشكل الوطنية الجهات قبل من هذه يامناأ في
 في تمعالمج فئات مختلف مشاركة مدى عن النظر بغض
 وبشركاته الدولية، المالية بمؤسساته ممثالً العالم نأ).  ذلك

 التجارية وانظمته وببورصاته للقارات، العابرة العمالقة
 صياغة في كامل شريك هو والتمويلية، واالقتصادية
   النامية، البلدان في واالجتماعية االقتصادية السياسات

 الوطنية لحكوماتا من صياغتها في تأثيراً أكثر انه بل ال
 وتتحكم الموارد تملك القوية العالمية فاالطراف.  نفسها

 على الشروط وتضع االتفاقيات توقيع وبشروط باألسعار
  .للضغط وسيلة الديون وتستخدم التنموية المساعدات تقديم
 واالجتماعية االقتصادية السياسات ان ببساطة يعني وهذا

 النافذة الجهات هذه بمصالح رجحاأل على محكومة الوطنية
 خارجية طرافأ مجملها في وهي العمالقة والشركات
 مما أكثر البلد، داخل األعمال رجال من قسم مع متحالفة
 كما.  اتساعاً األكثر الشعب وفئات الوطنية البلد مصالح تخدم
 االدوار حدود ترسم التي هي الخارجية طرافاأل هذهأن 
 حالياً محكومة بدورها يه ووالسوق، الدولة بها تقوم التي

أي . الحدود اقصى إلى الدول دور وتقليص السوق بمنطق
 طابعاً سياسياً الخيارات والسياسات لهذه ان باختصار،

 إلى عنها والتحول للكلمة، المباشر بالمعنى) خارجياً(
  .بامتياز سياسية عملية بالتالي هو تنموية سياسات

  
 في المباشرة السياسة ةأهمي فإن العربية للمنطقة وبالنسبة  
 بالربيع ارتباطاً بقوة تبرز واالجتماعية االقتصادية التنمية
 التي االحتجاجية الحركات رفعتها التي فالشعارات.  العربي
 بين الترابط هذا تؤكد ناجحة ثورات إلى بعضها تحول
 العمل فرص توفير مسألة ان ثم.  والكرامة والعدالة الحرية
 كانت االجتماعي والتفاوت والفقر الشباب بطالة مشكلة وتفاقم
 كان وقد.  البلدان كل بين والمشتركة الساخنة القضايا من

 العدالة تحقيق ان قوامه متشابه موقف الحركات لجميع
 من يمر وعدم المساواة والفقر البطالة على والقضاء والتنمية
 عنه واالستعاضة السائد، الغنائمية الدولة نمط تغيير خالل
  .  حديثة ديمقراطية مدنية ولةبد
  

 البلدان في الراهن التغييري الحراك ان ،باختصار  
 بالسياسة يبدأ التنمية طريق أن الممارسة في اكد العربية
 تأكيد فال.  والضروري اإللزامي المدخل بصفته وبالدولة
 ولطبيعة للسياسة االعتبار إعادة فكرة على ذلك من اقوى
 العملية في أساسية وعناصر اتكمكون ووظائفها الدولة

  .التنموية
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  جل التنميةأالتكامل اإلقليمي من   -ثامناً
  
  

: هدف إنمائي ثامن خاص بالعالم العربي ١- ٨

  شراكة إقليمية من أجل التنمية
  

 الدولي التعاون بأن لأللفية المتحدة األمم إعالن يفيد  
 األهداف لتحقيق األساسية العوامل أحد هو واإلقليمي
 التنمية خاص بشكل اإلعالن ويحدد.  لأللفية اإلنمائية
 إقامة إلى ويدعو مشتركة، مسؤولية أنها على البشرية
 أكثر ومالي تجاري لنظام الترويج إلى تهدف قوية شراكات
 التنمية، مساعدات وزيادة الدولي، المستوى على إنصافاً
 رالفق من والحد الحكم، بتحسين اإلقليمي االلتزام وتعزيز
 أخرى مرة المبادئ هذه على التأكيد تم وقد.  التنمية وتحقيق

 الذي لأللفية اإلنمائية لألهداف العشرية المراجعة قمة في
  .  الثامن اإلنمائي الهدف جوهر هو وهذا.  ٢٠١٠ عام عقد

  
 التكامل إمكانات كامل بشكل العربية المنطقة تستغل لم  

 اإلطار توفر من الرغم على أوجهه، بمختلف االقتصادي
 أنإال .  العربية الدول جامعة مظلة تحت الالزم المؤسسي
 تطور أن تظهر األخيرة واألحداث الحديث المنطقة تاريخ
 وثيقاً ارتباطاً يرتبط للنفط المصدرة الغنية العربية البلدان

 وينطبق.  هاب تحيط التي فقراً األكثر العربية البلدان بأوضاع
 والسياحة االستثمار على خصوباأل التجارة، على ذلك

 من المترابطة االقتصادية المجاالت لهذه ما كل مع والعمل
 من وغيرها األمنية الظروف عن فضالً اجتماعية، آثار

 قوية محفزات الراهنة األوقات وتعطي.  السياسية النواحي
 األزمات سلسلة وتوفر.  التكامل إلى المؤدي التعاون لتعزيز
 باإلضافة اليوم، حتى تتفاعل تزال ال التي ةالمترابط العالمية

 محفزات العربي، العالم في المجتمعي الحراك موجة إلى
 التعاون لتعزيز العربية للبلدان إضافية وسياسية اقتصادية

 ومواجهة اإلقليمي االستقرار على الحفاظ أجل من بينها فيما
 مرتكزات بناء إلى وصوالً والدولية، المحلية التهديدات

  .  ووطني إقليمي عربي تنموي شروعم
  

 تشهد زالت ما العربية المنطقة أن ذلك إلى أضف  
 والبلدان المرتفع الدخل ذات البلدان بين واضحة تفاوتات
.  النزاعات من تعاني التي وتلك المتدني الدخل ذات

 تمكنها لعدم جمة صعوبات األخيرتان المجموعتان وستواجه
 أي دون من لأللفية مائيةاإلن األهداف معظم بلوغ من

 البلدان من األولى للمجموعة ويمكن.  ودولية إقليمية مساعدة

 من كجزء الثامن اإلنمائي الهدف إطار في دوراً تلعب أن
 للبلدان وأن كما.  التنمية أجل من شراكات بناء التزامها
 توسيع في وسياسية اقتصادية مصالح ثراء األكثر العربية
 رأيها يكون استقراراً أكثر إقليمية عةمجمو وقيادة دورها
  .عالمياً مسموعاً

  
 نظرياً العاملة اليد وحركة المالية والتدفقات السلع تشكل  

 كذلك ويتوفر.  المنطقة داخل التكامل لبلوغ الرئيسية الطرق
 مجال في التعاون مثل للتكامل األخرى المحفزات من عدد
 على التعاون وأن كما . التحتية البنى وتشييد التكنولوجيا نقل

 األهمية يكتسب مثالً، الصحة مجال في االجتماعي، المستوى
 التكامل إحياء إلعادة انطالق كنقطة الجيدة، كاألسواق نفسها
 اإلقليمي التكامل مسار إطالق ويمكن.  المنطقة داخل العربي

 من وذلك رسمية، إقليمية ترتيبات اتخاذ إلى الحاجة دون من
 بنوع بطبيعتها تتسم مجاالت في التعاون لىع البناء خالل
 يكون أن على الحرص إطار وفي أنه، إال.  التكامل من

 على إيجابي تنموي أثر العربية البدان بين القائمة للروابط
 التعاون ببعض المسار إطالق يجوز اإلقليمي، المستوى
 االقتصادية المصالح بين المفاضالت إلدارة والتنسيق
 سياسات على أيضاً المسار هذا ويعتمد.  اسيةالسي والمصالح

 التي التنموية المرحلة وعلى للتنمية مساندة محددة وطنية
  . البلدان من كل بلغها

  
 أحد هو اإلقليمي التعاون أن التقرير هذا ويعتبر  

 لأللفية، اإلنمائية األهداف لتحقيق الضرورية األولويات
 المستوى على المحدد الثامن اإلنمائي الهدف ويستخدم
 بيئة خلق أجل من إقليمي تكامل لمسار ممهد كإطار العالمي
.  األخرى اإلنمائية األهداف لتحقيق شاملة مساعدة إقليمية
 العمل في األولى المسؤولية نمواً العربية البلدان قلأ وتتحمل
.  أراضيها على السبعة اإلنمائية األهداف تحقيق على

 ثراء األكثر العربية دانالبل عاتق على تقع بالمقابل،
 األساسي دورها إلى باإلضافة بلدانها، في نفسها المسؤولية

 أكثر مساعدة تقديم خالل من فقراً األكثر جيرانها دعم في
 وتأمين الديون، عبء من التخفيف في والمساعدة فعالية،
 من وغيرها واالستثمار التجارة عبر األسواق في أكبر عدالة

 المستوى على المحدد الثامن الهدف ناديي وكما.  المجاالت
 الثامن للهدف يمكن والتكنولوجيا، الطبابة في بالعدالة العالمي
 السياسات تنسيق إلى يدعو أن العربية بالمنطقة الخاص

 خالل من ذلك أكان االتصاالت، إلى والنفاذ االجتماعية
  . التحتية البنية أو التكنولوجيا
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 بامتداده يفوق مسار يمياإلقل التكامل أن شك من ما  
 األخير هذا أن إال الثامن، اإلنمائي الهدف نطاق وتعقيده
 على ويحافظ المذكور للتكامل األساس حجر يشكل أن يمكنه
  .البشرية التنمية هدف بلوغ إلى الساعي توجهه

  
 جلأ من العالمية بالشراكة المتعلق الثامن الهدف احتل  

 لصياغة العالمي المسار في ومحورياً خاصاً موقعاً التنمية،
 األولى السبعة األهداف كانت فإذا.  لأللفية اإلنمائية األهداف
 وال سيما الوطنية الجهات بمسؤوليات األولى بالدرجة تتعلق

 األهداف يوازي الثامن الهدف فإن والتزاماتها، الحكومات
 المجتمع مسؤولية على نصه حيث من مجتمعة األولى السبعة
 للبيئة األدنى الحد شروط على نصه حيث ومن الدولي،
 يكون والتي األهداف، هذه تحقيق على المساعدة العالمية
 األمم منظومة جعل ما وهو.  ذلك دون مستحيالً بلوغها
 المحقق التقدم الستعراض مستقالً تقريراً تخصص المتحدة

 عام من اعتباراً التنمية تمويل وفجوة الثامن الهدف في
٢٠٠٨  .  

  
 إلى النظر يمكن التقرير، هذا بموضوع يتصل ماوفي  
  :منظورين من الثامن الهدف

  
 التنمية على المساعدة البيئة بناء بضرورة تعلقه منظور  -١

 يشكل انه أي لأللفية، اإلنمائية األهداف تحقيق وعلى
 هذه لتحقيق macro framework الكلي اإلطار من نوعا

  .اًعالمي األهداف
  
 الشراكة عن عملياً تعبيراً بصفتها لتنميةا تمويل منظور  -٢

 األهداف بتحقيق الدولي المجتمع والتزام العالمية
 وفي الزمن في محددة أهداف هي حيث لأللفية اإلنمائية
  .الكمي االنجاز مستوى

  
 اإلقليمي المستويين على مباشرة نتائج المقاربة ولهذه  

 العالمي ظامالن مع التعامل على األمر يقتصر ال اذ والوطني،
 على ذلك سحب يجب بل الشراكة، في األوحد الفاعل بصفته

 شراكة "بصياغة متعلقاً األمر يصبح بحيث اإلقليمي المستوى
  :التاليين البعدين تتضمن ،"التنمية اجل من إقليمية

  
 تحقيق على مساعدة إقليمية بيئة بناء هو األول البعد  

  ؛العربية البلدان في لأللفية اإلنمائية واألهداف التنمية
  

 بالنسبة وزمنية كمية التزامات تحديد هو الثاني والبعد  
 مشروطية دون العربية البلدان في للتنمية اإلقليمي للتمويل
 ولوياتأ وتحديد التنمية، مساعدات ذلك في بما ،سياسية
  .فيها للتدخل إقليمية

  

 حول الثالث العربي التقرير "ان إلى االشارة وتجدر  
 االقتصادية األزمات وآثار ٢٠١٠ لأللفية التنموية فاألهدا
 الهدف عن كامالً فصالً تضمن قد ،"تحقيقها على العالمية
 بما للتنمية الرسمية للمساعدات مفصل عرض وفيه الثامن
.  ٢٠٠٨ عام حتى ١٩٩٠ عام من الممتدة البيانات ذلك في

 أنه بما األرقامعلى  لالطالع التقرير هذا إلى العودة ويمكن
  . التاريخ ذلك منذ يذكر تغير يحصل لم
  

 الجانب تناول يجري فسوف الحالي، لتقريرنا بالنسبة أما  
 العربية البلدان وموقع إقليمياً الثامن الهدف لترجمة المهنجي

 جلأ من محددة مبادرة إلى االشارة مع الهدف، هذا من
  .الثامن الهدف إطار في للتنمية اإلقليمية الشراكة

  
 الخاص، إلى العام من الثامن الهدف في جاء ما رجيتد  

  :ذلك ومن منه، البلدان موقع ويتفاوت
  

 عالمي، شأن هو التنمية جلأ من العالمية الشراكة بناء  
 العربية البلدان كل ضمنها ومن العالم، بلدان كل يشمل
 شراكة بناء ضرورة وكذلك فيها، التنمية مستوى عن بمعزل
  .العربية البلدان لكل مشتركة منفعة فيه الذي األمر إقليمية،

 
 عالمي وتجاري مالي نظام ببناء المتعلقة األولى الغاية  
 ويتعلق الجميع، يشمل عالمي شأن أيضاً هي للتنمية مساند
 والمالية والتجارية االقتصادية السياسات بإصالح تحقيقه

 وال سيما العالمي االقتصاد ادارة صالحإ وكذلك العالمية،
 بمراجعة يتعلق انه كما.  العالمية المالية ؤسساتالم

 االقتصاد وجهت التي االقتصادية والمذاهب الخيارات
 .تزال وال األخيرة، العقود خالل العالمي

  
األقل  للبلدان إضافي دعم بتوفير المتعلقة الثانية الغاية  
 اليمن،: الفئة هذه ضمن تقع عربية بلدان ستة وهناك نمواً،
.  الصومالو القمر، جزرو جيبوتي،و موريتانيا،و السودان،و

 اإلصالح من تستفيد أن يجب المجموعة هذه ان يعني اوهذ
 بشكل تدعم وان السابقة، الفقرات في إليه المشار العام

: منها ذكر التي االجراءات من حزمة خالل من إضافي
 الرسوم من عفاءاتإ (العالمية بالتجارة تتعلق اجراءات
 تتعلق وثالثة بالديون، تتعلق وأخرى ،)الحصص ونظام
 وردت التي االلتزامات من وغيرها التنمية، مساعدات بزيادة
 قمة وآخرها األقل نمواً، البلدان مؤتمرات عمل خطة في

  . التقرير ا إليهتطرق والتي ،٢٠١١ عام اسطنبول
  

 وهي الديون، عبء بتخفيف المتعلقة الرابعة الغاية  
 البلدان وتشمل والمدينة، الدائنة دانللبل مشتركة مسؤولية
 – النفطية البلدان – بالموارد الغنية البلدان حتى (كلها العربية
 خاص بشكل تشمل نهاأ إال ،)مدينة بلداناً ما مرحلة في كانت
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 ةالمتوسط البشرية التنمية ذات العربية البلدان معظم
 أهمية على تتوقف المسألة هذه أولويات ودرجة ،ةوالمنخفض

 الناتج من والنسبة المطلق الحجم (المعني البلد في الديون
  ). والصادرات المحلي

  
 مع الثامن الهدف تكييف هو الفصل هذا من الهدف إن  

 التي اإلقليمية الترتيبات على والتركيز اإلقليمية االحتياجات
 من األقل نمواً العربية للبلدان خاصاً دعماً توفر أن يمكنها
  :خالل

  
 واالستثمار التجارة مجال في األسواق إلى الوصول •

  ؛والعمل

  ؛العربية البينية المساعدة •

  ؛العربية المديونية •

 االجتماعية، السياسات: اإلقليمي التعاون من أخرى أبعاد •
  .التحتية والبنية والتكنولوجيا،

  
  

  التجارة  ٢- ٨
  

 على كبير أثر البينية، التجارة سيما ال للتجارة، يكون قد  
 المجال في اإلقليمي للتكامل ويمكن.  القتصاديةا التنمية

 يشكل أن المناسب، النحو على تعزيزه تم حال في التجاري،
 توليد خالل من واالجتماعية االقتصادية للتنمية أساسياً محفزاً

 األهداف تحقيق على إيجابياً أثراً سيترك مما العمل، فرص
  .لأللفية اإلنمائية

  
 تم فقد اإلقليمي، التجاري تكامللل الجمة للفوائد ونظراً  
 إلى الرامية الجهود وتعود.  عقود منذ الخيار هذا اعتماد
 خمسينات إلى العربي العالم في اإلقليمي التكامل تحقيق
 عدة تجارية اتفاقيات أن بالذكر والجدير.  الماضي القرن
 من.  متداخلة بعضويات العربية البلدان بين ما اليوم تجمع
 لبلدان الجمركي واالتحاد أغادير، اتفاقية تفاقياتاال هذه أهم

 العربية الحرة التجارة ومنطقة الخليجي التعاون مجلس
  . الكبرى

  
 البلدان بين التجارية االتفاقيات تعدد من الرغم وعلى  

 محدوداً تقدماً المنطقة في التجاري التكامل شهد فقد العربية،
 المنطقة أداء بأن ناتالمقار معظم وتفيد.  األخيرة العقود في

 كما النامية، المناطق من غيرها مع مقارنة متراجع العربية
 العالم في البينية الصادرات فحصة.  ٣٦ الشكل يظهر
 من أخرى نامية أقاليم ةثالث في عليه هي مما أدنى العربي
 منطقة على بأدائه العربي العالم تفوق بحيث أربعة، أصل
  .فقط آسيا جنوب

  
 داخل البينية البضائع صادرات أن ذلك إلى أضف  

 المائة في ١٠و ٩ بين ما واستقرت ركوداً شهدت المنطقة
 األخرى المناطق معظم عرفت حين في العربية، المنطقة في

 صادرات حجم ازداد فقد خاص، وبشكل.  ملحوظة زيادة
 خالل الهادئ والمحيط آسيا شرق منطقة في البينية البضائع
  .الماضيين العقدين

  

  المناطق بحسب التجاري التكامل
  

    صادرات البضائع إلى االقتصادات النامية داخل المنطقة- ٣٦الشكل 
  موزعة بحسب المناطق) نسبة لصادرات البضائع اإلجمالية    (
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  )نسبة إلجمالي صادرات البضائع(  صادرات البضائع إلى االقتصادات النامية داخل المنطقة - ٣٧الشكل 
  ٢٠١٠ و٢٠٠٧ البلدان، المعدل بين عامي موزعة بحسب

  

  

  .مؤشرات التنمية في العالم: المصدر
  

 حصة مستويات بتدني التجريبية الدراسات معظم وتفيد  
 على بناء تقديرها تم التي إلمكانياتها نسبة البينية التجارة
 نظرا (العربي للعالم والثقافية والجغرافية االقتصادية الميزات
  .  )١٠٠()٢٠٠٤ ويوسف، Nugent ثالالم سبيل على

  
 بعض إلى البضائع صادرات على سريعة نظرة وبإلقاء  
 يبدو حدة، على دولة كل العربية، المنطقة داخل البلدان
 عربية بلدان مع التجارية التعامالت مستوى أن واضحاً
 من البلدان فمن).  ٣٧ الشكل (وآخر بلد بين يختلف أخرى
   العربية، البلدان من غيره مع ةكثيف تجارية تعامالت لديه
والجمهورية العربية  ولبنان والصومال جيبوتي سيما ال

 داخل البضائع صادرات حصة تتجاوز حيث ،السورية
 ١٠ تتجاوز ال الحصة هذه أن إال.  المائة في ٦٠ المنطقة

  .األخرى البلدان معظم في المائة في
  

 يظهر النفطية، غير الصادرات على االقتصار حال وفي  
 Chauffour فبحسب.  بقليل أفضل المنطقة أداء أن بوضوح

 إلى النفطية غير الصادرات نسبة تتراوح ،)١٠١()٢٠١١(
 إلى بالنسبة في المائة ٤٠و ٣٥ بين المحلية األسواق
   تتعدى فيما المتحدة، العربية واإلمارات وعمان البحرين،

 توالكوي واألردن مصر، إلى بالنسبة المائة في ٢٥ الـ
 إجمالي بين ما الفارق أما.  السعودية العربية والمملكة

 للبلدان بالنسبة كبير فهو النفطية غير والصادرات الصادرات
 بشكل النفطية غير الصادرات تتركز إذ للنفط المصدرة
  .العربية المنطقة داخل أساسي

  
   العربية، التجارية االتفاقيات تزايد من الرغم وعلى  
 تجني أن دون حاال قد والمتابعة يقالتطب ضعف أن إال

 فضالً ذلك.  اإلقليمي التجاري التكامل ثمار العربية البلدان
.  العربية المنطقة خارج بلدان مع االتفاقيات عدد ازدياد عن
 مع تكامالً أكثر مثالً العربي المغرب بلدان أصبحت فقد

 نسبة وتبلغ.  العربية البلدان مع منه األوروبي االتحاد
 في المائة ٦٠ نحو األوروبي االتحاد إلى المغرب راتصاد
 من المغرب واردات تشكل فيما الصادرات، إجمالي من

  . )١٠٢(الواردات إجمالي نصف من أكثر األوروبي االتحاد
  

 االلتزام ضعف جانب إلى عدة، هيكلية لعوامل يمكن  
 في اإلقليمي التكامل ضعف تفسر أن العربي، بالتكامل
 اإلنتاج اتجاهات في التشابه شأن فمن.  يالتجار المجال
 فضالً اإلقليمي، التكامل نطاق من يحدا أن التكامل وضعف

 في بمعظمها مركزة العربية البلدان صادرات أن عن
 تراجعت وقد.  )١٠٣(المضافة القيمة فيها تتدنى قطاعات
 غير الصادرات من المتقدمة التكنولوجيا منتجات حصة
 شهدت فيما للنفط، المستوردة عربيةال البلدان في النفطية
 مجلس بلدان سيما ال للنفط، المصدرة البلدان في ركوداً
 التجارة من يحد أن ذلك شأن ومن.  الخليجي التعاون
 المحفزات أحد شكلت التي الصناعات، بين البينية اإلقليمية
  .أخرى نامية مناطق في األساسية

  
 لمنطقةا في األخيرة السياسية للتطورات ويمكن  

 تتيح أن وتشاركية انفتاحاً أكثر مجتمعات قيام نحو والموجهة
 للتكامل الداعم المحسن السياسي للتعاون جديدة فرصاً

 األهداف تحقيق نحو تقدم إحراز في يساهم قد مما التجاري،
 االقتصادية الهيكليات إصالح يتيح فقد.  لأللفية اإلنمائية
 المنطقة في وتكاملية مختلفة مقارنة ميزات لتطوير فرصة
 في التنافسية والقدرة اإلقليمي التكامل تعزيز أجل من العربية
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 العمل فرص لتوليد الدعم سيوفر مما العالمية، السوق
  .لأللفية اإلنمائية األهداف وتحقيق

  
  

  االستثمارات: المالية التدفقات  ٣- ٨
  

   المالية، التدفقات في ازدياداً العربية المنطقة شهدت  
 االستثمار تدفقات وباألخص المال، رأس تدفقات سيما ال

 اإلصالحات من سلسلة من مستفيدة المباشر، األجنبي
 بيئة وتحسين التجارية األنشطة كلفة من بالحد المتعلقة
 ومراجعة االستثمار، إجراءات تسهيل إلى باإلضافة األعمال،
 وتسهيل الشركات، وأرباح االستثمار ترعى التي القوانين

 وقد.  والتصدير باالستيراد المرتبطة اإلدارية جراءاتاإل
 المعززة االتفاقيات من عدد مع اإلجراءات هذه ترافقت

  .)١٠٤(لالستثمار
  

 من – المباشر األجنبي االستثمار تدفقات تعتبر ما وغالباً  
 المالية التدفقات من التنمية على تأثيراً أكثر -  المبدأ حيث

 في والدراية التكنولوجيا نقل على لقدرتها نظراً األخرى
 حجماً أكبر عادة تكون األجنبية فالشركات.  اإلدارة مجال
 على قدرتها من يزيد مما األسواق، إلى ونفاذاً إنتاجية وأكثر
 عن فضالً.  المحلية الشركات مع مقارنة العمل فرص توليد
 غير بفائدة يعود أن المباشر األجنبي لالستثمار يمكن ذلك،

 من يستفيد الذي القطاع داخل أخرى شركات لىع مباشرة
  .  خارجه أو األجنبي االستثمار

  
 الخاص، المال رأس اتقتدف من األخرى األشكال أما  
 من أهمية أقل فتبقى المالية، المحافظ أسهم في االستثمار مثل

 وأكثر بطبيعتها تقلباً أكثر وتعتبر المباشر األجنبي االستثمار
 التحويالت إيرادات أن بالذكر جديروال.  للتقييم صعوبة
 المهمة المالية التدفقات فئات إحدى بدورها هي والسياحة

  . ازدياداً تشهد التي
  

 المال لرأس يمكن المنطقة، به تمتاز الذي للتنوع ونظراً  
 فرص في نقصاً تعاني التي الغنية العربية بالبلدان الخاص
 بعبوره كبرأ وأسواق أعلى عائدات من االستفادة العمل،
 تمويل على قادرة الفقيرة البلدان تصبح فيما للحدود،
 أصبح فقد خاص، وبشكل.  االستثمارية وفجواتها مدخراتها

 للبلدان بالنسبة أساسية تمويل أداة الخليجي المال رأس
 ثروة وتعتبر.  األقل نمواً أو المتوسط الدخل ذات العربية
 للبلدان بالنسبة أساسية المنطقة في واستثماراتها الخليج بلدان
 سلم أسفل في تزال ال والتي المال رأس في نقصاً تعاني التي

 يرتكز الذي المحور الخليج بلدان تصبح بالتالي،.  التنمية
 اقتصادية قوة يكسبها مما للمنطقة، السياسي االقتصاد عليه

  .بارزة وسياسية
  

 باشرالم األجنبي لالستثمار العربي البيني المكون أن إال  
 العقارية، القطاعات على والتركيز االنتظام بعدم عادة يتسم

 الصناعات إلى باإلضافة والهيدروكربونية واالستخراجية،
 مجلس بلدان على األمر يقتصر وال.  الهيدروكربونية

 البلدان إلى يمتد بل للنفط، المصدرة الكبرى الخليجي التعاون
 يحتل حيث ودان،والس مصر مثل النفط على اعتماداً األقل
 األجنبي االستثمار من األكبر الحصة االستخراجي القطاع
  .  )١٠٥(المباشر

  
 بالنسبة حاسمة ليست الدراسات أن من الرغم وعلى  

 والتشغيل، والنمو المباشر األجنبي االستثمار بين للعالقة
 في المباشر األجنبي االستثمار أن إلى األدلة معظم تشير

 له يكن ولم اإلنتاجية، تحسين في ساهمي لم العربية المنطقة
 االستثمار أثر يتوقف.  العمل فرص توليد على كبير أثر

 القطاع على اإلنتاجية ونمو التوظيف على المباشر األجنبي
 تبعات عن فضالً االستثمار، هذا من تستفيد التي الصناعةأو 

 المحلية الشركات في التوظيف على المذكور االستثمار
 االستثمار أثر يتوقف كذلك.  ونطاقه وطبيعته المنافسة،
 الكلي االقتصادي اإلطار على كبير بشكل المباشر األجنبي

  . شموليتها ومدى الكلية والسياسات
  

 عن صادر تقرير في األخيرة التقديرية البيانات وتظهر  
 صب قد المباشر األجنبي االستثمار أن )١٠٦(الدولي البنك

 األخير العقد خالل والنفط العقارات قطاعي في بمعظمه
 أن علماً والسياحة، التصنيع قطاعي كبير، بفارق يليهما،
 لالستثمار القطاعي التوزيع على يركز المذكور التقرير
 على وليس العمل، فرص توليد على وقدرته المباشر األجنبي
 بين الممتدة الفترة خالل وذلك النمو، على المباشر غير أثره
 المباشر األجنبي االستثمار أن إال . ٢٠١١و ٢٠٠٣ عامي
 الوظائف معظم توليد في ساهم قد التصنيع قطاع في

 الوظائف إجمالي من المائة في ٥٥ (االستثمار بهذا المرتبطة
 لصناعات وكانت).  المباشر األجنبي باالستثمار المرتبطة

 الحصة والنسيج، االستهالكية والمنتجات األغذية، تعليب مثل
 المباشر األجنبي باالستثمار المرتبطة لوظائفا من األكبر
 نسبة تتجاوز لم حين في المنطقة، في توفيرها تم التي

 من المائة في ٥و ٧ والعقارات االستخراجية الصناعات
  . )١٠٧(المباشر األجنبي باالستثمار المرتبطة الوظائف
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  والوظائف المباشر األجنبي االستثمار
  

  ر األجنبي المباشر إلى الداخل والوظائف المرتبطة  تدفقات االستثما- ٣٨الشكل 
  باالستثمار األجنبي المباشر في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

  ٢٠١١ و٢٠٠٣بحسب القطاعات بين عامي 

  
  

 بهدف النهوض يمكنها التي األخرى االستثمارات ومن  
 نمواً العربية البلدان اقل احتياجات مقاربة مع إقليمي، ثامن
 الخاصة السيادية الصناديق في االستثمارات خاص، شكلب

 تقدير تم فقد.  الكبرى األربعة الخليجي التعاون مجلس ببلدان
 المتحدة العربية باإلمارات الخاصة السيادية الصناديق أصول

 ١,٥ عن يزيد بما وقطر والكويت السعودية العربية والمملكة
.  )١٠٨(٢٠٠٨ عام المالية األزمة بداية في دوالر ليونيتر

 احتساب دون فقط، السيادية الصناديق التقديرات هذه وتشمل
  .الخاصة والمؤسسات األفراد تااستثمار

  
 العربية، للمنطقة األخيرة االقتصادية األزمة أتاحت وقد  
 المالية ثرواتها إيداع في النظر إعادة الخليج، بلدان سيما ال
.  المحلية تثماراتاالس زيادة إمكانية ودرس الغرب أسواق في
 والتنوع التنمية تحقيق اإلطار هذا في البديل الخيار يكون وقد
 البلدان ولدى.  المذكورة األموال باستخدام المنطقة في

 والقدرة الحقيقي لالستثمار ماسة حاجة األشد فقراً العربية
 مجلس لبلدان فرصة سيشكل مما المال، رأس زيادة على

 السلبية التبعات تالفي أرادت حال في الخليجي، التعاون
 االقتصاد وارقام المالي االقتصاد رقامأ بين ما للتفاوت
 وتبعه بتضخم بدأ مالي اضطراب إلى أدى الذي الحقيقي
 مجلس لبلدان أن ذلك إلى أضف.  المالية لألسواق انهيار
 االستثمارات على التركيز في مصلحة الخليجي التعاون
 االستثمارات إن إذ المالية، عاتاإليدا من بدالً الحقيقية

 في المتمثل البلدان هذه هدف تحقق أن شأنها من الحقيقية
 اختيارها وراء األول السبب شكل والذي المالي األمن بلوغ

  . )١٠٩(األجنبية المالية للمؤسسات
  
  

  والتحويالت العمل  ٤- ٨
  

 المهمة الوسائل من والتحويالت العاملة اليد حركة تعتبر  
 الحالية، الدولي البنك تقديرات وبحسب.  المنطقة يف للتكامل
 بلدان في العربية البلدان من مهاجر مليون ٩,٥ من أكثر يقيم

 ماليين ثالثة من أكثر الرقم هذا ويشمل.  أخرى عربية
 وحوالي فلسطيني ونصف مليوني عن يزيد وما مصري،
 بلدان في أساسي بشكل المهاجرون ويتركز.  يمني مليون
 ما وحدها المملكة العربية السعودية في يقيم بحيث ،الخليج
 البيانات في للنقص ونظراً.  مهاجر مليون ٢,٨ عن يزيد

 األرقام تكون قد األساسية، المقصد بلدان عن الصادرة
 وتتراوح.  ذكرها الوارد تلك من بكثير أعلى الحقيقية
 التشرد بين العربي العالم في الهجرة وراء الكامنة األسباب
 الفلسطينيين بالالجئين يتعلق فيما سيما ال (القسري

 المهاجرون (العمل سبيل في اإلرادية والهجرة) والعراقيين
 بلدان إلى ينتقلون ال وهم واألردنيون، واللبنانيون المصريون

 أوروبا شمال إلى أيضاً يسافرون بل فحسب أخرى عربية
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 غربالم منطقة وتشكل).  كيةياألمر المتحدة والواليات
 باتجاه سيما ال العمل، سبيل في للهجرة مصدراً أيضاً العربي
 المهاجرين من المائة في ٩٠ من أكثر يقيم حيث أوروبا

  . )١١٠(التونسيين من المائة في ٨٠و والمغاربة الجزائريين
  

 األطر من عدد إنشاء تم فقد الرسمي، المستوى وعلى  
 البلدان بين الهجرة ترعى التي األطراف والمتعددة الثنائية
 يهدف الذي العربية االقتصادية الوحدة مجلس: ومنها العربية
 العربية العمل واتفاقية العاملة؛ لليد الحر التنقل تعزيز إلى
 العربية العاملة اليد تنقل تعزيز إلى ترمي التي ١٩٦٨ لعام

 العربي المبادئ وإعالن العرب؛ للعمال األفضلية وإعطاء
 المفترض من كان الذي ١٩٨٤ لعام لةالعام القوى تنقل حول
 وفي.  )١١١(العرب للعمال األفضلية إعطاء على يحث أن

 بين الهجرة حول ثنائية اتفاقيات توقيع جرى عينه، الوقت
 عدة عوامل أن إال . واألردن مصر مثل البلدان من عدد

 سرعة سيما ال ،االتفاقيات هذه تطبيق على قيوداً فرضت
 سبيل فعلى السياسية، لتطوراتا ببعض المهاجرين تأثر

 مغادرة إلى أردني ٣٠٠٠٠٠ عن يزيد ما اضطر المثال،
 ذلك إلى أضف.  األولى الخليج حرب إثر الخليج بلدان
 ذوي للعمال الكثيف والتدفق اآلسيويين، للعمال المتدنية الكلفة

 السائد االعتقاد إلى باإلضافة المنطقة، هذه بلدان من الكفاءات
 األفضلية من حد مما للمتاعب، إثارة أقل الءهؤ هجرة بأن

  .  العرب للعمال المعطاة
  

 وداخل بلدانهم خارج األسواق إلى العمال نفاذ شأن ومن  
 اليد ذات البلدان تواجهها التي المشاكل يعالج أن المنطقة
 احتياجات يسد أنه كما التشغيل، مجال في الكثيفة العاملة
 في نقص من مبدئياً تعاني لتيا الخليجي التعاون مجلس بلدان
 من النوع هذا شكل فقد بالفقر، يتعلق وفيما.  العاملة اليد

 المستوى على منه الوقاية أو الفقر من للحد أداة الهجرة
 دخالً يدر عمل إيجاد خالل من وذلك: األسري أو الفردي
 التنمية من أعلى بمستويات تتمتع التي البلدان في أفضل
 الفردي، المستوى على منافع المهاجرون ويحقق.  البشرية

 إرسال خالل من المنافع هذه يتشاركون ما عادة أنهم إال
 تعزيز في التحويالت هذه وتساهم.  عائالتهم إلى التحويالت
 كما الفقر، في الوقوع احتمال من وتحد األسر، استهالك
 في والتعليمية الصحية الخدمات على اإلنفاق تزيد أن يمكنها
  . )١١٢(األقل نمواً العربية نالبلدا

  
 يتطلب بل السالسة، بهذه ليس المذكور المسار أن إال  
 تنموي مسار إلى تحويله بهدف اإلقليمية الجهود توطيد
 سيما ال الثامن، اإلنمائي الهدف روحية في بالمنطقة خاص
 وتدفقات العاملة اليد وتنقل بالتشريعات، يتعلق فيما

  .التحويالت
  

 شديدة المهاجرة العربية العاملة اليد تزال ال جهة، فمن  
 التوترات ظل في سيما ال المضيفة، البلدان في التأثر

 العمال على ذلك وينطبق.  أعاله مبين هو كما السياسية،
 التعاون مجلس بلدان في زمةالال الكفاءات يمتلكون ال الذين

 أو الدائمة اإلقامة بحق المهاجرون يتمتع ال حيث الخليجي
 مجلس بلدان سيما ال البلدان، معظم وفرت وال.  واطنةالم

 قوانين بموجب الموظفين هؤالءل التغطية، التعاون الخليجي
 أو/كفيلب مرتبطاً التشغيل يكون ما وغالباً الوطنية العمل

  . العمل عقد انتهاء لحين معين ستخدمم
  

 الالزم التشريعي لإلطار العربية المنطقة تفتقر بالتالي،  
 بلدان على بالفائدة يعود نحو على العاملة اليد تنقل للتسهي

 ففي.  نفسه العامل وعلى سواء، حد على مصدروال وجهةال
 يفضي أن التنقل لهذا يمكن العربي العالم مثل متنوعة منطقة
 تدابير من أدنى الحد توفر حال في االطراف لكل فوائد إلى

 عماللل األساسية الحقوق لضمان االجتماعية الحماية
  .المهاجرين

  
 بلدان في العاملين العرب، المهاجرين تحويالت وتقدر  
دوالر  مليار ١٣,٥ بحوالي بلدانهم إلى أخرى، عربية
 الناتج من المائة في ٢٢ تشكل وهي، ٢٠١٠ لعام أمريكي
 ٧و األردن في المائة في ١٤و لبنان، في اإلجمالي المحلي

 اإلحصاءات نأ بالذكر والجدير.  المغرب في المائة في
.  متوفرة غير المنطقة داخل التحويالت بتفاصيل المتعلقة
 داخل العرب المهاجرين ثلث حوالي توزع إلى نظراً لكن

 تلعبه قد الذي الدور أهمية استشفاف يمكن  المنطقة
  .  )١١٣(القطري المستوى على التحويالت

  
 التحويالت تلعب لأللفية، اإلنمائية باألهداف يتعلق فيماو  
 لألسر اإلضافي الدخل من نوع توفير في أساسياً وراًد

 على اإلنفاق في زيادة من لها يتيحه ما مع ،الفقيرة
 األزمة أن إال.  والتعليم الصحة على وباألخص االستهالك،

 المنطقة شهدتها التي واالنتفاضات األخيرة العالمية المالية
 سراأل عليه تعول الذي هذا الدخل مصدر أن تظهر مؤخراً
 وبحسب.  األزماتب التأثر شديد يكون ما عادة الفقيرة

 Migration and Development Brief (2011) نشورةم
 التدفقات تشهد أن المتوقع من "الدولي، البنك عن ةالصادر

 أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في النامية البلدان إلى
 اًنظر الماضي العام نمو نصف يوازي نمواً ٢٠١١ لعام

 المذكورة فاألحداث . )١١٤("المنطقة تشهدها التي لألزمة
 ليست التحويالت أن تظهر العالمية المالية واألزمة

 السلبي االثر تعادل بالفقر خاصة أمان شبكات بالضرورة
 خلق مكان تحل أن بالتالي يمكنها وال ،االقتصادية لألزمات
 غمالر وعلى.  الوطني المستوى على الدخل وأمن الوظائف

 يجوز ال التنمية، لتمويل مهمة كوسيلة استخدامها إمكانية من
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 السعي في االجتماعية السياسات عن بديل كخيار إليها اللجوء
  .لأللفية اإلنمائية األهداف لتحقيق

  
 منها سلبية آثار التحويالت على لالعتماد يكون وقد  
 يشبه ما إلى يتطور أن يمكنه التبعية من نوع بروز
 في زيادة أو ،)١١٥()Dutch disease( ةالهولندي زمةالمتال

 الجنسين، بين العالقات مستوى على االجتماعية االختالالت
 أن كما.  والعرقية الطبقية والهرميات الرعاية وترتيبات
 بأن تفيد العالم حول البلدان من عدد عن الصادرة البيانات

 من أكبر بشكل يستفيدون ما عادة الفقراء غير األشخاص
 في تساهم قد التدفقات هذه أن يعني مما التحويالت، دفقاتت

 الدولية الهجرة أن هو ذلك في والسبب.  المساواة عدم تعزيز
 بشكل موزعة غير فوائدها فإن وبالتالي، ي،نتقائا مسار هي
 األفراد إلى وصولها يتدنى بحيث ،التحويالت لناحية عادل

 يجب ال كذلك،و.  البلدان أو المجتمعات في األشد فقراً
 تكون ما غالباً هجرة عن ناتجة التحويالت أن عن اإلغفال
 استنزافو ،األدمغة هجرة مثل اجتماعية بمشاكل مصحوبة
.  )١١٦(االجتماعي والتفكك التقليدية الحماية شبكات

 التدفقات إحدى تشكل التي التحويالت، فإن وباختصار،
 على قادرة بية،العر البلدان بين ما تربط التي المهمة المالية
 الدخل بين التالقي وإتاحة األسر مستوى على الفقر من الحد

 ال األمور هذه لكن المنطقة، داخل المرتفع والدخل المتدني
 مع مقارنة الكثير تحقيق بالتالي يمكنها وال دائماً تحدث

  .   لأللفية اإلنمائية األهداف
  
  

   الرسمية التنمية مساعدات  ٥- ٨
  

 تقديماتها في رائدة العربية المانحة جهاتال كانت لطالما  
 التنمية مساعدات مجموع بلغ إذ الدولي، المستوى على

 بحسب (دوالر أمريكي مليار ٢٧٢ قدمتها التي الرسمية
 ما ،٢٠٠٨و ١٩٧٣ عامي بين) ٢٠٠٧ لعام الثابتة األسعار
 اإلجمالي القومي الدخل من المائة في ١,٥ معدل يوازي
 المائة في ٠,٧ مقابل مجتمعا، عينها الفترة يف المعنية للبلدان
 حققته كمعدل المائة في ٠,٣و المتحدة األمم حددته كهدف
 في والتنمية التعاون لمنظمة التابعة اإلنمائية المساعدة لجنة

 أساسي بشكل هي المانحة الجهات وهذه.  االقتصادي الميدان
 ربيةالع واإلمارات والكويت، السعودية، العربية المملكة
 استفادت التي األولى العشرة بلدانال أما.  وقطر المتحدة
 خالل في التقديمات هذه من المائة في ٩٠ إلى ٨٠ بنسبة
 عن فضالً عربية، بلدان فكلها الماضية األربعة العقود
 اليمن األولى العشرة البلدان الئحة وتشمل.  باكستان
  .)١١٧(األقل نمواً العربية البلدان بين من والسودان

  

 تطوير مجال في تصب المساعدات هذه كانت ما وغالباً  
 المساعدات أن إال.  النفطية الواردات ودعم التحتية البنية

 الحصة أن من الرغم على تنوعاً، أكثر مؤخراً باتت العربية
 لتوزيع متوفرة بيانات من وما.  التحتية للبنية تزال ال األكبر
 مساعدات أظهرت وقد.  القطاعات بحسب تفصيالً أكثر
 العربي التضامن لصالح أفضلية العربية الرسمية التنمية
 من المأخوذة األرقام وتظهر.  عام بشكل اإلسالمي والعالم
 العربية التنمية مساعدات حول الدولي للبنك األخير التقرير

   المساعدة هذه من األقل نمواً العربية البلدان حصة أن
  .المائة في ١٣ تتعدى ال
  

 وراء الكامنة لألسباب مختلفة تفسيرات الكتابات عطيوت  
 فالبعض.  المساعدات هذه وتخصيص العربية المساعدات

 البلدان على التاريخ، عبر المساعدات، هذه تركيز أن يقول
 البلدان من كبيراً عدداً أن يظهر بمعظمها، والمسلمة العربية،
 ساعداتم تتلقى فقراً األشد والمسلمة العربية المستفيدة
 في والتنمية التعاون منظمة في المانحة الجهات من محدودة
  .االقتصادي الميدان

  
 بالمساعدات المرتبطة الشروط أن ذلك إلى أضف  

.  المصادر من غيرها مع مقارنة نسبياً متساهلة العربية
 عن عبارة وهي الشروط ميسرة بأغلبيتها فالمساعدات

 عشرو ثالث ينب تتراوح سماح فترات مع ميسرة قروض
 تشمل الفائدة أسعار من مجموعة فيها وتستخدم سنوات،
 مقيدة، غير عادة وهي.  الحاالت بعض في السوق أسعار
 في منطقة أي من والخدمات السلع شراء للبلدان يتيح مما
  .العالم

  
 التنمية مساعدات تستمر أن الضروري من وباختصار،  

 البلدان على بالتركيز العربية المنطقة داخل العربية الرسمية
 لعبت قدف الدولي، البنك أشار وكما.  األقل نمواً العربية

 تدفقات إجمالي في أساسياً دوراً العربية المساعدات
 من المستفيدة األساسية الجهات إلى الرسمية التنمية مساعدات

 عوضت قد المساعدات هذه تكون بالتالي،.  المساعدات هذه
 قبل من المقدمة للمساعدات نسبياً المتدنية المستويات عن
في  والتنمية التعاون لمنظمة التابعة اإلنمائية المساعدة لجنة

 العام االستثمار في كبير بشكل وساهمت ،الميدان االقتصادي
 العربية الجهات إن لذلك،.  الزمن من مستدامة فترة خالل
 من الثاني) الغاية (المحدد لهدفا بلوغ على قادرة المانحة

 الخاصة االحتياجات معالجة خالل من الثامن اإلنمائي هدفال
 المساعدات فعالية على والتركيز األقل نمواً العربية للبلدان
 أكبر بمستويات تتسم إقليمية مجموعة إنشاء تعزيز أجل من
  . والتنمية االستقرار من
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   مساعدات  مساعدات التنمية للبلدان العربية األقل نمواً نسبة إلجمالي- ٣٩الشكل 
  )٢٠٠٨- ١٩٧٠(    التنمية الرسمية العربية 

  

  

 .Arab Development Assistance: Four Decades of Cooperation, World Bank, 2010: المصدر
  

 تقلب ظل في المساعدات تدفقات استشراف الصعب من  
 الدورات بحسب العربية الرسمية التنمية مساعدات
 هذه من الحد باإلمكان بات أنه ماًعل النفط، لقطاع االقتصادية
.  العربية التمويل مؤسسات شهدته الذي التطور بعد التقلبات

 المانحة العربية الجهات أنشأت فقد التنسيق، مستوى على أما
 العربية التنمية بمؤسسات الخاصة التنسيق مجموعة

) كأوب (للنفط المصدرة البلدان لمنظمة والتابعة واإلسالمية
 التنسيق مجال في الجهود من المزيد بذل ويمكن.  يةالغا لهذه
 مسؤولية مستوى على سواء المتبادلة للمساءلة آلية وبناء
 مسؤولية أو وجمهورها، المانحة الجهة أمام المستفيدة الجهة
 االلتزامات لناحية المستفيدة الجهة تجاه المانحة الجهة

 عدد في إال المذكورة اآلليات تتوفر وال.  والمدفوعات
 في وتطبيقها نشرها يشكل بالتالي، البلدان، من محدود
 ووقعها المساعدات فعالية تعزيز نحو إضافية خطوة المنطقة
  .التنموي

  
  
  الديون عبء تخفيف  ٦- ٨
  

 أزمة من األقل نمواً العربية البلدان من ةخمس تعاني  
 المبادرة ببرنامج والصومال السودان التحقت فقد.  مديونية
 )HIPC( بالديون المثقلة الفقيرة بالبلدان المتعلقة المعززة
 التي القرار اتخاذ قبل ما نقطة بلغتا والدولي البنك يديره الذي

 اتخاذ نقطة القمر جزر تخطت حين في المبادرة، تحددها
 لقاء المبادرة تحددها التي االجراءات تتخذ انها أي( القرار

 تصل لم أنها إال) دينها بتخفيض الدولية المؤسسات من وعود
.  الديون الغاء فيها يتم التي النقطة أي اإلنجاز، نقطة إلى بعد
 جيبوتي وتعتبر.  اإلنجاز نقطة تخطت فقد موريتانيا أما

 أزمة من تعانيان اللتين األقل نمواً العربيتين الدولتين واليمن
 البلدان مجموعة ضمن بعد تصنف أن دون من مديونية
 إلى البلدان هذه انضمام من وبالرغم.  يونبالد المثقلة الفقيرة
 وتشير المشكلة، هذه لمعالجة محاولة في المبادرة هذه

 استفادت العالم في بلدان ةأربع كل من أنه إلى االحصاءات
 الفقيرة بالبلدان المتعلقة المبادرة بموجب اديونه تخفيف من

 في مجدداً الوقوع خطر اليوم يواجه بلد هناك بالديون، المثقلة
 المبادرة إلى الوصول يتطلب بالتالي،.  )١١٨(مديونية أزمة

 الطويلة االستدامة لضمان الجهود من المزيد بذل المذكورة
 لتجنب وحدها تكفي ال قد للديون الجيدة اإلدارة نأل ،األمد

 في النظر يمكن اإلطار، هذا وفي.  مديونية أزمة في الوقوع
  .  الدعم بهذا للنهوض إقليمية عمل خطة وضع إمكانية

  
 العربية للبلدان بالنسبة جدية مشكلة الديون عبء ويطرح  

 العربي والمغرب المشرق بلدان من فكثير.  األقل نمواً
 تحتاج وهي الديون، من كبيراً اًئعب تتحمل للنفط المستوردة

 على أوسع التزام ضمن الديون إدارة مسألة إدراج إلى
 بمثابة المسألة هذه باراعت إلىو الوطنية، السياسة مستوى
 في الكلي االقتصادي االستقرار لضمان إقليمي التزام
 المعقدة التركيبة في النظر إعادة ذلك ويتطلب.  المنطقة
 المتزايد المحلي الدين مكون إهمال عدم ضرورة مع للديون،
 الديون مستويات تقييم يجوز ال أنه إال.  بالظهور بدأ الذي
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 تقييم يجب بل العالم، حول البلدان لكل نفسها الطريقة باتباع
 الذي الدين مستوى يشكل أن ويمكن.  حدة على حالة كل
 دون من لأللفية اإلنمائية األهداف تحقيق معين لبلد يتيح
  .االستدامة مؤشرات أحد الدين، معدالت في زيادة

  
 مساعدات من تزيد أن المانحة العربية للبلدان ويمكن  
 األقل نمواً البلدان تقدمها هبات شكل على الرسمية التنمية
 الديون من التخفيف جواز لعدم نظراً مديونية، واألكثر
 المؤسسات مواثيق في عليها المنصوص الشروط بحسب
 أن العربية التمويل لوكاالت أيضاً يمكن.  العربية المالية
 تعزيز وتحاول ،ديونال جدولة إعادة عمليات من تكثف
 األخيرة األرقام وتفيد.  المسددة غير الديون في الهبة مكون
 ترتيبات من استفادت قد القمر وجزر وموريتانيا السودان أن

 الترتيبات إجمالي ثلث حوالي بلغت التي الديون هيكلة إعادة
 حول البلدان لباقي العربية الوكاالت وفرتها التي المماثلة
  .٢٠٠٧ عام نهاية حتى العالم

  
  اإلجمالي الحكومي الدين مجموع  -١٠ الجدول
  )اإلجمالي المحلي الناتج إلى نسبة(

  
  البلد  ٢٠٠٦  ٢٠٠٧  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  ٢٠١٠
  لبنان  ١٧٩,٩  ١٦٧,٧  ١٥٦,٤  ١٤٦,٤  ١٣٦,٧
  العراق  ٢١٩,٦  ١٨١,٠  ١١٠,٥  ١٤٣,١  ١١٢,٣
  موريتانيا  ٨٦,٨  ٩٦,٩  ٩٠,٦  ١٠١,٥  ٨٦,٢
  مصر  ٩٨,٨  ٨٧,١  ٧٤,٧  ٧٥,٦  ٧٣,٨
  انالسود  ٩٠,٩  ٨٣,٧  ٧٢,٨  ٨٣,٦  ٧١,٦
  األردن  ٧٣,٥  ٧١,١  ٥٨,٤  ٦١,٨  ٦١,٤
  جيبوتي  ٥٦,٨  ٦٣,٦  ٦٠,٢  ٥٩,٨  ٥٦,١
  القمر جزر    ٦١,٥  ٥٩,٢  ٥٥,٣  ٥١,٨
  اليمن  ٤٠,٨  ٤٠,٤  ٣٦,٤  ٤٩,٩  ٤٠,٦
  البحرين  ٢٣,٦  ١٩,٢  ١٤,٦  ٢٥,٤  ٣٢,٠

٤٨,٥  ٤٤,١  ٣٨,٢  ٣١,٢  ٢٧,٥  

الجمهورية 
العربية 
  السورية

٦,٨  ٧,٨  ١٢,٥  ٢٢,٥  ٢١,٠  

 اإلمارات
 بيةالعر

  المتحدة
  قطر  ١٣,١  ٨,٨  ٨,٩  ٢٨,٧  ٢٠,٠

٢٧,٣  ١٨,٥  ١٣,٢  ١٦,٠  ١٠,٨  

 المملكة
 العربية
  السعودية

٩,٦  ٧,٥  ٥,١  ٨,٠  ٥,٩  مانع  
  الكويت  ٨,٣  ٦,٧  ٥,٦  ٧,٠  ٥,٨

  .IMF, World Economic Outlook September 2011: المصدر
  

 البلدان منه تعاني الذي الديون عبء معالجة السهل من  
 الكافية، المالية الموارد تمتلك منطقة في األقل نمواً يةالعرب
 الديون، بشراء بدءاً مختلفة استراتيجيات باعتماد وذلك
.  الجائرة الديون شطب إلى وصوالً جدولتها، بإعادة مروراً

 العربية البلدان على فيتوجب الدولي، المستوى على أما
 هارأي يكون مفاوضة مجموعات وإنشاء جهودها توطيد
  . الدولية المالية المؤسسات مع التعامالت في اًمسموع

  
  

  اإلقليمي التكامل من أخرى أبعاد  ٧- ٨
  

 على التكامل يضمن أن فيه يفترض الذي الوقت في  
 والمنصف العادل التوزيع والعالمي اإلقليمي المستويين
 في يزيد التكامل هذا أن اآلن حتى التجربة أظهرت للدخل،
 وقد.  بينها وفيما البلدان داخل التفاوتات من األحيان معظم
 سياسات على طويتن إقليمية اتفاقيات عدة نامية بلدان وقعت

  . )١١٩(العولمة أثر لمواجهة اجتماعية
  

 ومنصفة عادلة عربية تنمية أجل من الضروري، ومن  
 في التكامل حدود اإلقليمية الشراكة تتخطى أن وتضمينية،
 كوسيلة مقاربتها تتم وأن عمل،وال والمال التجارة مجاالت
 باألهداف المرتبطة مجاالتال لتوسيع كلها الموارد فيها تُجمع

 مثل اإلقليمية اتالسياس مستوى على لأللفية اإلنمائية
 ويمكن.  االجتماعية والحماية والتشغيل والتعليم، الصحة،

 فيها ترتفع التي للبلدان توفر أن إقليمية اجتماعية شراكة ألي
 البلدان سيما ال المساواة، وعدم واإلقصاء الفقر التمعد

 اإلنمائية األهداف لتحقيق جديدة فرصاً األقل نمواً، العربية
  . لأللفية

  
 في العربية الدول جامعة انخراط إلى اإلشارة وتجدر  

.  المنطقة تواجهها التي المختلفة االجتماعية التحديات معالجة
 أوائل في عقد الذي األخير الوزاري االجتماع عن انبثق فقد
 األربعة األعوام في الفقر من بالحد التزام ٢٠١١ العام

 عن فضالً األول، اإلنمائي الهدف تحقيق أجل من القادمة
 اهتمام إيالء مع لأللفية، اإلنمائية األهداف بتحقيق عام التزام
 هذا أن ذلك إلى أضف.  األقل نمواً العربية للبلدان خاص

 لأللفية، اإلنمائية لألهداف األساسية الغايات ىتخط االجتماع
 قضايا على تركز تنموية خطط بوضع التزامه عن ليعرب
 التحديات من وغيرها والهجرة والبطالة، والمرأة، الشباب،

 المثال، سبيل وعلى.  المنطقة في واالجتماعية االقتصادية
 الصحية، الخدمات إلى والوصول بالصحة يتعلق ما في

 في الصحية التغطية برامج تعميم على العرب لوزراءا توافق
.  الخدمات نوعية تحسين إلى باإلضافة كافة، العربية البلدان
 انتشاراً األكثر األمراض استهداف على االجتماع ركز وقد
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 أهمية على الضوء سلط كما.  السكري داء مثل المنطقة في
  ". واءالد أمن "ضمان بهدف وتسجيلها الصيدالنية الصناعات

  
 األخير االجتماع هذا عن الصادر اإلعالن أعرب لقد  
 ذات التطبيق آليات أن إال ،وشاملة زمةاح سياسية رادةإ عن

 المشار المقترح إلى فباإلضافة.  نظر إلعادة تحتاج الصلة
 خالل من التنمية أجل من إقليمية شراكة بإقامة أعاله إليه

 وتوفير رائبلضا وإدارة األسواق، إلى الوصول تأمين
 األقل نمواً، العربية للبلدان سيما ال رسمية،ال المساعدات

 بحاجة العربية البلدان تكون قد للتنمية، مساعد نحو على
 اإليفاء خالله من تستطيع إقليمي صندوق إنشاء إلى أيضاً

 حتى أو ،األساسية االجتماعية الخدمات بتأمين بالتزامها
 ويمكن.  المنطقة في لأللفية اإلنمائية األهداف بلوغ تسهيل
 هدف تحديد لضرورة آخر مؤشراً يكون أن الصندوق لهذا
 شقبال يتعلق فيما ماأ.  العربية بالبلدان خاص ثامن

 الهدف في يرد كما" التنمية أجل من شراكة" للـ التكنولوجي
 بل االستهالك، زيادة على ذلك يقتصر ال نأ فيجب الثامن،

 وتحسين اإلنتاجية زيادةل أداة اتكنولوجيال لتكون تعداهي
 الزراعي القطاع في سواء المنطقة، في اإلنتاج هيكليات
 المتجددة للطاقة الحديثة المجاالت في أو التقليدي

 بهذا محاولة مؤخراً جرت وقد.  الخضراء واالستثمارات
  ألغراض التنميةاإلقليمي  التكنولوجيامركز إطار في االتجاه
  . إلسكوال التابع

  
  

جل األهداف أمبادرة إقليمية للشراكة من  ٨- ٨

  اإلنمائية لأللفية
  

الحاجة إلى التكامل العربي ال تقتصر على تحقيق   
األهداف اإلنمائية لأللفية بل هي ضرورة لمجمل المشروع 

المكونة التنموي والنهضوي العربي، وهي تشمل كل األبعاد 
نمائية وسع حيث ان األهداف اإلأللعملية التنموية بشكل 

ولويات تم التوافق عليها بصفتها أجندة ألأللفية هي حزمة 
ن الهدف الثامن من أهداف األلفية يشمل أكما .  الحد األدنى

بدوره أبعادا تتعلق بالتجارة العالمية والديون والمساعدات 
وقد جرى عرض المفاصل الرئيسية لهذه .  وقضايا أخرى

  .  في الفقرات السابقةالقضايا
  

نتقال من العرض العام إلى المقترحات الملموسة، وباال  
يقترح التقرير مبادرة إقليمية محددة تندرج في إطار الترجمة 
اإلقليمية للهدف الثامن، وتتناول تحديداً المسؤولية العربية 

بلدان  وال سيما –المشتركة، ومسؤولية البلدان األكثر ثراء 
  . ربية األقل نمواً تجاه البلدان الع–مجلس التعاون الخليجي 

ان تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية في المنطقة العربية   
، يتوقف على تحقيق هذه األهداف أو  إقليمياًبصفته التزاماً

  وبصياغة أخرى، .  ضعفالتقدم في تحقيقها في الحلقة األ
ال يمكن للمجموعة العربية ان تخاطب المجموعة الدولية 

كبر منها القسم األه األهداف أو بشكل موحد ما لم تنجز هذ
 والتي تواجه صعوبات كبيرة األشد فقراًفي البلدان العربية 

ومعلوم ان المجموعة العربية .  في انجاز التقدم المطلوب
 بلدان مصنفة عالمياً ضمن فئة البلدان األقل نمواً، ةتضم ست

وهي اليمن، والسودان، وموريتانيا، وجيبوتي، وجزر القمر، 
ضفنا فلسطين، التي تعاني من ظروف أذا إو.  مالوالصو

 ةبالغة الصعوبة، إلى هذه البلدان نكون ازاء مجموعة سبع
.  بلدان عربية تحتاج إلى مساعدة مكثفة ذات طابع شامل

ولويات هذه البلدان في الفصول أهم أوقد سبق استعراض 
  . المختلفة لهذا التقرير

  
شراكة اإلقليمية تتضمن الفكرة المحورية لمبادرة ال  

برنامج إقليمي لدعم لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية إطالق 
تحقيق هذه األهداف في البلدان العربية األقل نمواً وفي 

وتختصر . ، باعتبار ذلك أولوية ومسؤولية إقليميةفلسطين
  :عناصر هذه المبادرة بما يلي

  
ن تحديد البلدان التي ستعطى األولوية، وهي البلدا  -١

إضافة إلى ) وعددها ستة بلدان(العربية األقل نمواً 
  .فلسطين

  
مبادرة بلدان مجلس التعاون الخليجي إلى انشاء   -٢

ن أعلى  ("صندوق إقليمي لألهداف اإلنمائية لأللفية"
، ) النفطية األخرى أيضاًوالبلدانليه الجزائر إتنضم 

ويجري تمويله من العائدات النفطية والفوائض المالية 
المتوفرة لديها، ويخصص لدعم تحقيق األهداف اإلنمائية 
في البلدان المعنية، ووضع نظام عمل خاص بالصندوق 

  .يحدد شروط وسبل االستفادة منه
  
تشكيل فريق عمل مشترك مع البلدان المعنية من اجل   -٣

وضع استراتيجية مناسبة للتعاون اإلقليمي ويتضمن تقييم 
وتحديد األولويات التنموية أوضاع البلدان المعنية، 

المتناسبة مع أوضاعها، وبلورة برنامج عمل وخطط 
تنفيذية إلنجاز ما يمكن انجازه من أهداف مع حلول عام 

٢٠١٥.  
  
 المناسبة من اجل تمويل واآللياتوضع نظام المعايير   -٤

البرامج والمشروعات المندرجة في إطار هذه المبادرة 
.   المتابعة والمراقبةفي كل بلد معني، ووضع آليات

وكذلك تحديد الدعم الفني المطلوب من اجل بلورة 
زمة لتحقيق األهداف، السياسات واالستراتيجيات الال



-٩٨-  

  

وتوفير هذا الدعم الفني من خالل القدرات المتوافرة في 
المنطقة العربية، بما في ذلك البلدان ذات التنمية البشرية 

  .دان الجنوبالتعاون بين بل، وفي إطار ةالمتوسط
  
 –وفق المقاربة نفسها، باالمكان اعتماد مبادرة مشابهة   -٥

 في  من اجل البلدان العربية التي تمر–مع شراكة دولية 
مرحلة تحول وتغيير سياسي في ضوء الربيع العربي، 
وبحيث تكون البلدان العربية كلها متضامنة وإلى جانب 

ال السلطة في  في مراحل التحول وانتقالبلدان التي تمر
مفاوضاتها الدولية وفي سعيها لبلورة بدائل للسياسات 

  .)١٢٠(السابقة التي ساهمت في توليد المشكالت
  

يمكن  ،األقل نمواًوفيما يتجاوز المبادرة الخاصة بالبلدان   
ان تتجه نحو تقييم النظام الذي تتبعه  العربية المانحة للبلدان

براز مساهمة إ إلىؤدي جل تقديم مساعدات التنمية بما يأمن 
 والدولي من خالل تقييم اإلقليميالبلدان على النطاقين  هذه
، والتي )عالن باريسإ(لمساعدات وفق المعايير الدولية هذه ا

 في ٠,٧(تزيد بشكل محسوس عن االلتزام العالمي المبدئي 
 في المائة هو متوسط مساعدة ٠,٣حوالي (والعملي ) المائة

لتنمية لمجموعة بلدان منظمة التعاون دول لجنة مساعدات ا
وبإمكانها في هذا السياق ان تطور .  )ي والتنميةقتصاداال

، اإلنمائية لزيادة فعالية مساعداتها  خاصاًاًإقليمي نظاماً
 لها عالقة بالديون أخرى البحث في تدابير إلى ضافةباإل

  . والتمويل العربي للمشاريع االنتاجية والتبادل البيني
  

تيجية، وعلى ا استرأهمية طارللتوجه في هذا اإلن إ  
 قصر الفترة الفاصلة عن التاريخ المحدد إلنجاز الرغم من

 سنوات، تبقى مبادرة أربعقل من أ لأللفية اإلنمائية هدافاأل
 المطروحة هدافاألضرورية من اجل تحقيق  من هذا النوع

األقل  الخاصة بالبلدان ٢٠١١في قرارات قمة اسطنبول 
تشكل تمهيدا لمرحلة  كما.  ٢٠٢٠، والمحددة حتى عام اًنمو

، فمهما كانت النتائج، ال بد من وجود ٢٠١٥ما بعد عام 
  .بلدان المنطقة التعامل معها لىعالمية ع ةإنمائي أجندة

  
 تبقى هذه المبادرة وبغض النظر عن البعد الدولي،  

احدى الخطوات الضرورية في االتجاه الصحيح نحو التكامل 
جل أنحو الشراكة العربية من  ووالتضامن العربيين،

  .التنمية، ومن منظور عربي صرف
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  الحواشي
                                                             

 أو والعالمية، العربية الصحافة في المستخدمة تلك سواء العربي، المجتمعي الحراك وصف في المتداولة المصطلحات التقرير هذا في نستخدم  )١(
.  )لخإ الشباب، ثورة ثورة، عربي، ربيع (السياسية حزاباأل قبل من وأ الساحات، في الثورية ئتالفاتواال الشباب حركات قبل من المستخدمة

 اللغوية المرجعيات إلى نسبة مفهوماً لنصا لجعل هو ما بقدر سياسي، أو فكري انحياز أو التزام أي المصطلحات لهذه استخدامنا يعني وال
  .السائدة

 والجزائر المغرب في الحكومية الجهات عن الصادرة والقرارات لكترونية،اإل والمواقع الصحفية، التغطيات شمل ببحث اإلعداد فريق قام  )٢(
 وقد  .واليمن مانوع والكويت السعودية العربية ةوالمملك والبحرين والجمهورية العربية السورية واألردن والسودان ومصر وتونس وموريتانيا

 وعوداً أو خطوات تضمنت والتي تونس، في الحراك بدء بعد الحكومات وعن الرئيس أو األمير أو الملك عن الصادرة البيانات مراجعة تمت
 معظم نجاح عدم واقع أما  .األلفية أهداف مضمون مع كبيراً تقاطعاً النتائج وتظهر . بلدانهم في ياالجتماع أو االقتصادي أو السياسي باإلصالح

 ألسباب أو المحتجين نظر وجهة من كافية غير أو متأخرة أتت أنها منها أسباب، جملة إلى يعود فهو الوضع تهدئة في والوعود القرارات هذه
 مرة السياسي المربع إلى يعيدنا ما وهو طنين،الموا وبين والحكم الدولة مؤسسات بين الثقة انعدام عن تعبر فهي األحوال مطلق وفي . أخرى
  . أخرى

  .٢٠١١  لعامالبشرية التنمية تقرير  )٣(

 الثاني الترتيب في تأتي حيت اإلجمالي القومي الدخل من الفرد حصة حيث من العالم في األولى الدولة هي قطر دولة ان باالنتباه الجدير  )٤(
 سنغافورة بعدها وتأتي) ألف ٦٠ حوالي( عالمياً الثالث الترتيب في  العربية المتحدةاراتاإلم ثم ،)دوالر لفأ ٨٤ حوالي (شتاينتنليخ

 بحسب ترتيبها من تقدما أكثر الدخل دليل بحسب مراتب تحتل ككل، العربية المنطقة وكذلك العربية، الدول معظم فإن عام وبشكل.  ولكسمبرغ
  . األخرى العالم بدول مقارنة تنميتها مستوى من علىأ ثروتها مستوى انأي .  البشرية التنمية دليل

 ٢٠١٠ عام منذ انتقل العالمي البشرية التنمية تقرير نأ إلى شارةاإل تجدر.  اإلنمائي المتحدة األمم برنامج ،٢٠١١ لعام البشرية التنمية تقرير  )٥(
 المشمولة الدول ربع تمثل مجموعة كل (مجموعات ربعأ إلى النسبي التصنيف إلى المطلقة، البشرية التنمية دليل قيمة حسب الدول تصنيف من

.  منخفضة والرابعة متوسطة، والثالثة مرتفعة، والثانية ،جداً مرتفعةالبشرية ال تنميةال ذات من البلدان هي األولى المجموعة ان حيث ،)بالدليل
 التنميةالبلدان ذات  فئة في لتصبح المتوسطة  البشريةالتنمية  ذاتالبلدان فئة في تقع كانت التي العربية البلدان من عدد تسمية من ذلك ويغير
 ضمن وليبيا مانوع السعوديةالمملكة العربية  تثبيت جانب إلى وتونس لبنان هي البلدان وهذه الجديد التصنيف بحسب حالياً المرتفعة البشرية
 ومصر والجزائر) المرتفعة  البشريةالتنميةالبلدان ذات  فئة في ونست بعد ومباشرة ٩٥ الترتيب في هي (ردناأل بقيت حين في نفسها، الفئة

  .المتوسطة  البشريةالتنميةالبلدان ذات  فئة ضمن والعراق، والمغرب والجمهورية العربية السورية وفلسطين

 اعتباراً األبعاد المتعدد الفقر بدليل عنه عيضاست أن قبل البشري الفقر دليل يعتمد تقرير آخر وهو.  ٢٠٠٩ لعام  البشرية التنمية تقرير استُخدم  )٦(
 الفقر دليل العتماد نتيجة تستخلص التي الفقر ونسب.  العربية البلدان جميع تشمل ال الدليل لهذا المتوفرة البيانات ولكن.  ٢٠١٠ عام من

 تبقى وبالتالي البلدان، معظم في اليوم فيواحد  دوالر على بالعيش المحدد الدولي الفقر خط من وقريبة عموماً منخفضة هي األبعاد المتعدد
 إلى الخليجي، التعاون مجلس  بلدان في وطنية دخل فقر خطوط وجود عدم فإن أخرى ناحية من.  البشري رقالف بدليل مقارنة محدودة داللته
 المجموعات كل من بالمقارنة يسمح للفقر سكمقيا البشري الفقر دليل اعتماد رجحت الوطنية، الدخل فقر خطوط نتائج مقارنة شكالياتإ جانب

  . أخرى سيمقاي ستخداماب متاحا ليس ما وهو العربية، الفرعية

  .اإلحصاءات آخر) البنك الدولي.  (مؤشرات التنمية في العالم  )٧(

 .اإلحصاءات آخر . مؤشرات التنمية في العالم  )٨(

 .E/ESCWA/SD/2011/5 ٢٠١١، ٣١قتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، النشرة منطقة اللجنة االلاإلسكوا، دراسات الحسابات القومية   )٩(

)١٠(  Managing Arab Sovereign Wealth in Turbulent Times and Beyond” Sven Behrendt and Bassma Kodmani, Editors, Carnegie 
Endowment April 2009.                                                                                                                                                                                

 .مؤشرات التنمية في العالم  )١١(

  .٢٠١١ لعام البشرية التنمية تقرير اإلنمائي، المتحدة األمم برنامج  )١٢(

  .٢٠٠٨لعام بيانات منظمة العمل الدولية   )١٣(

 .الفلسطينية الوطنية السلطة ،٢٠١١-٢٠١٠ الوطنية التنمية طةخ  )١٤(

)١٥(  Comprehensive Food Security and Vulnerability Analysis in Iraq, November 2008.  

  .مؤشرات التنمية في العالم  )١٦(
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 تستمر مرحلة وهي ،primary education يقابل االبتدائي التعليم لحمصط فإن وعموماً . البلدان بحسب التعليم لمراحل مختلفة تسميات تستخدم  )١٧(

 ومجموع.  سنوات ٤ وأ ٣ تشمل البلدان بعض في المتوسطة أو االعدادية والمرحلة.  )سنة ١٢ أو ١١ إلى ٦ عمر (سنوات ست وأ خمس
 المرحلة يليها.  )سنة ١٥ إلى ٦ عمر (شيوعاً ألكثرا النظم بحسب سنوات ١٠ وأ ٩ ويمتد ،basic education األساسي التعليم هو المرحلتين
  .الجامعية المرحلة وبعدها.  )سنة ١٨ إلى ١٦ عمر (سنوات ثالث وهي ،secondary الثانوية

  .لتنمية في العالمؤشرات ام  )١٨(

)١٩(  2011, 31 as at October htm.classif/e-wmn/org.ipu.www://httpInterparliamentary Union   .حل أن بعد مصر في متوفرة غير ةالنسب 
  .التقرير هذا تحرير عند ٢٠١١ ديسمبر/األول كانون في االنتخابية العملية تنتِه لم بينما ٢٠١١ فبراير/شباط في الشعب ومجلس الشورى مجلس

  .)المتوفرة البيانات آخر(مؤشرات التنمية في العالم   )٢٠(

  ). في المائة٤٢ حوالي لبنان في (عام بشكل منخفضة ولكنها المنطقة بلدان يف التغطية مستوى عن كافية معطيات تتوفر ال  )٢١(

)٢٢(  Palestinian Central Bureau of Statistics, Child Statistics Series 2011 ٢٠٠٩ – حصاءاتإو قضايا العراق، والرجل المرأة؛.  

  .٢٠١١  لعامالبشرية التنمية تقرير  )٢٣(

 بينما  في المائة٥ ـب الفقراء نسبة يقدر والذي ٢٠٠٨ألهداف اإلنمائية لأللفية لعام ل التقرير الوطني في الفقر امأرق بين واضح اختالف يبرز  )٢٤(
  ).مؤشرات التنمية في العالم ( في المائة٢٢ إلى دولياً المعتمدة األرقام تصل

 يرفع مما األلفيةاإلنمائية  ألهدافل الوطني التقرير بحسب رلإلفقا المعرضين األشخاص أضفنا إذا الفقر نسبة إلى  في المائة١٦ نسبة تضاف  )٢٥(
  .الفقر وقياس تعريف شكالياتإ االختالفات هذه وتطرح .  في المائة٢٥ إلى النسبة

)٢٦(  The Bridge Programme for Tunisia Toward a Transition Strategy for 2011-2013.  

)٢٧(  ILO website statisticsوهذا البطالة معدالت احتساب في الدولية العمل منظمة تعريف اعتماد إلى ذلك ويعود الواقع من أقل النسب هذه تبدو و 
  .ذلك إلى شارةاإل سبقت كما محافظاً تقييماً يعطي ما

)٢٨(  Economic Integration in the Maghreb, 2010 World Bank. 

  .تحدةمؤشرات التنمية في العالم، شعبة اإلحصاءات في األمم الم  )٢٩(

  .٢٠١٠مارس /آذار ،٢٠٠٩ المغرب أللفيةاإلنمائية ل ألهدافل الوطني التقرير  )٣٠(

)٣١(  2011, 31 as at October htm.classif/e-wmn/org.ipu.www://httpWorld Development Indicators and Interparliamentary Union .  

  ).مؤشرات التنمية في العالم (الدولي بنكال حصاءاتإ اعتماد حال في األقصى الحد الجزائر تسجل  )٣٢(

  .مؤشرات التنمية في العالم  )٣٣(

 أولويات ثمان تتضمن وهي الوثيقة باسم اختصاراً ا إليهيشار وسوف ،A/166/134 الرقم تحمل العام ميناأل تقرير – وثيقة القمة هذه عن صدر  )٣٤(
 االعفاءات، – التجارة تسهيلو الريفية، والتنمية الغذائي واألمن الزراعةو االنتاجية، القدرة تطوير: بالتسلسل وهي األقل نمواً البلدان مع للعمل

 تعبئة الطارئة، والتحديات المتعددة العالمية األزمات مع التعاملو واالجتماعية، البشرية التنميةو التجاري، التبادل في السلع أسعار تثبيتو
  . المستويات كل على الصالح كمالحو القدرات، وبناء للتنمية المالية الموارد

-Compact for Inclusive Growth and Prosperity UNLDC-IV, UN: القمة إلى المقدم البارزة الشخصيات مجموعة تقرير انظر  )٣٥(
OHRLLS . محدداً هدفاً ٢٢و عامة أهداف عشرة من مجموعة التقرير هذا تضمن وقد )Target( نفيذلت مقترحا ومتابعة رصد إطار تشكل 
  . التقرير بإسم اختصاراً التقرير هذا إلى يشار وسوف. النص في عرضها يرد وسوف. القمة وتوصيات التزامات مضمون

  .مؤشرات التنمية في العالم  )٣٦(

  .٣٧و ٣٦ يتينالحاش انظر  )٣٧(

)٣٨(  “Building the State of Palestine A Success Story” Report of the Palestinian National Authority to the ad hoc Liaison 
Committte, September 2011, New York.                                                                                                                                          
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 االجتماع عالم إلى يعود patrimonial الباتريمونيالية الدولة ومفهوم ،neo-patrimonial State لمصطلح تعريب هو "الغنائمية الدولة" مصطلح  )٣٩(

 وصف في لخ،إ والفساد، واالستبدادية، والوراثية، الريعية، الدولة مفاهيم تستخدم ما وغالباً.  )١٩٢٥ والمجتمع االقتصاد كتاب (ويبير ماكس
 أكثر الغنائمية الدولة ومفهوم.  ووظائفها البلدان طبيعة عن ناجمة جزئية جوانب عن تعبر كلها وهذه أيضاً، العربية والبلدان النامية البلدان حالة
 مر،األ حقيقة وفي.  األخرى الجزئية والمصطلحات المفاهيم من بوظائفها قيامها ونمط المعنية البلدان في الدولة طبيعة عن المعنى بهذا تعبيراً

 ممارسة في والخاص العام المجالين بين الفصل عدم عتبرت التي الغنائمية الدولة على نحصل فإننا لصفات،ا هذه من صفة من أكثر جمعنا ذاإ
 أبرز من للحاكم شخصي وملك حق وكأنه العام وبالشأن جهزتهاأو نفسها بالدولة والتصرف الحاكمة، النخبة أو الحاكم قبل من السلطة

  . خصائصها

)٤٠(  Jan Vandemortele, “The MDG Conundrum: Meeting the Targets without Missing the Point” Development Policy Review, 
Vol. 27, No. 4, pp. 355-371, 2009.                                                                                                                                                    

 .للمقارنة وقابلة متشابهة هي أللفيةاإلنمائية ل هدافاأل لمؤشرات الدولي والبنك المتحدة األمم بيانات معظم إن  )٤١(

)٤٢(  ESCWA, Report on Millennium Development Goal and Gender Indicators, 2010, E/ESCWA/SD/2010/IG.1/9.  

)٤٣(  Easterly, How the Millennium Development Goals Are Unfair to Africa, World Development, Vol. 37, No. 1, 2009. 

  .المصدر نفسه  )٤٤(

)٤٥(  Jan Vandemorteleمصدر سبق ذكره ،.  

)٤٦(  Tabatabai, MDG Targets: Misunderstood or Misconceived? International Poverty Centre, One Pager, 2007. 

)٤٧(  Vandemortele (2009), Taking the MDGs Beyond 2015: Hasten Slowly, 2009. 

)٤٨(  Fukuda-Parr and Greenstein, How Should MDG Implementation be Measured: Faster Progress or Meeting Targets? 
International Policy Centre for Inclusive Growth, Working Paper, 2010.                                                                                        

 سبيل فعلى.  المقصود الهدف من اقتربنا كلما صعوبة أكثر عام بشكل يكون للمؤشرات رقمية قيم في عنه معبر تقدم تحقيق على القدرة نإ  )٤٩(
 ٢٥ إلى لفاأل في ٥٠ من النسبة هذه خفض من سهولة أكثر لف،األ في ٥٠ إلى لفاأل في وفاة ١٠٠ من األطفال وفيات نسبة خفض نإ المثال
 وبهذا.  ذلك وغير والصدفة الطبيعية العوامل وإلى األخرى، من أكثر بعضها معالجة وصعوبة الوفيات أسباب تعدد إلى ذلك ويعود.  األلف في

 التقدم يكون حيثب محنى بشكل يتطور بل ،)linear( خطياً تطوراً سلي هو أي مستقيم خط بشكل يسير ال هدف أي تحقيق في التقدم فإن المعنى،
 تقييم كيفية على تبعات ولهذا.  )non-linear( خطي غير تطور هو أي المؤشر، لقيم المنفخضة المستويات في منه ابطاء المتقدمة المستويات في

  . تعقيداً أكثر القياس عملية يجعل واالنجاز التقدم

)٥٠(  UNICEF, The State of the World Children, 2009, New York, UNICEF. 

)٥١(  Hailu and Tsukada, Achieving the Millennium Development Goals: A measure of Progress, International Policy Centre for 
Inclusive Growth, Working Paper, 2011.                                                                                                                                          

 وجامعة المتحدة األمم، ٢٠١٠ ،تحقيقها على العالمية االقتصادية األزمات وآثار ٢٠١٠ لأللفية التنموية األهداف حول الثالث العربي التقرير  )٥٢(
  .٢٠١٠ العربية الدول

)٥٣(  ESCAP, Achieving the Millennium Development Goals in an Era of Global Uncertainity: Asia-Pacific Regional Report, 
2009/2010.                                                                                                                                                                                        

)٥٤(  E/ESCWA/SCU/2005/3/Rev.1، ٢٠٠٥ – األمم المتحدة، األهداف اإلنمائية لأللفية في المنطقة العربية.  

  .٣٩م رق  الحاشية انظر  )٥٥(

)٥٦(  UNHCR Global Report 2010.  

)٥٧(  A/CONF.166/9 - ١٩٩٥ مارس/آذار ١٢-٦ كوبنهاغن – االجتماعية نميةللت القمة مؤتمر تقرير المتحدة، األمم . 

)٥٨(  IMF, OECD, UNO. WB, 2000.  A better world for all towards the international goals.  

 يجب المراجعة من النوع هذا نأ الإ االقتصادية، للسياسات االجتماعي المضمون مراجعة على الفقرة هذه في كان التركيز نأ إلى االشارة تجدر  )٥٩(
 اقتصادي، منظور من تجري نأ المراجعة هذه على يجب كما  .االجتماعي ثرهاأ توقع في للنظر كلها األخرى القطاعات أيضاً يشمل نأ

 تتبلورو التكامل يتحقق الحيوي والتداخل التفاعل هذا خالل من نهأ ذإ والرجال، النساء بين المساواة ومنظور االستدامة، ومنظور بيئي، ومنظور
  .  الشاملة التنموية الرؤية
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 نشاط هو فالعمل.  الضيقة االقتصادية المذاهب بعض في هو كما منتج غير وعمالً منتجاً عمالً اعتباره يمكن ما األمر واقع في هناك ليس  )٦٠(

) لقيمة ومولد مفيد يأ (منتج عمل هو اإلنسان به يقوم عمل فكل.  اإلنسانية والحضارة البشرية ظهور في الفارقة العالمات حدىإ شكل نسانيإ
 الذي ذلك فهو االقتصادي، بالمعنى المنتج العمل ماأ.  المجتمع انتاج وإعادة الفرد حياة نتاجإ إعادة في يساهم نهأل واإلنساني االجتماعي بالمعنى
 نفسها االقتصادي النشاط دورة تجديد عملية تغذية ذلك في بما للمجتمع، المادية االنتاج إعادة في بدورها تستخدم) وخدمات سلعاً (قيما ينتج

 العمل وهذا.  )االقتصادي النشاط في المساهمة جلأ من والتدريب والتعليم والتناسل والصحة التغذية خالل من العمل قوة تجديد ضمناً(
 في ويدخل للتكميم قابل هو وعموماً ،..)ريع ربح، جر،أ (مادي عائد مقابل مباشر بشكل العمل سوق في يتم عمل هو نفسه المنتج االقتصادي
 على المنزلي العمل (حسابهمن أجل  معاصرة دعوات وهناك.  الحسابات هذه في يدخل وال السوق خارج يتم آخر وقسم الوطنية، الحسابات

 اجتماعياً المنتج العمل هناك ولذلك  .)نتاجاإل خانة في وليس نتاجاإل إعادة خانة في عادة يصنف والذي بالرعاية المتعلق وتحديداً المثال سبيل
 المنتج العمل وهناك ،)التطوعي والعمل والفني دبياأل بداعواإل نفسه عن الترفية ذلك في بما اإلنسان به يقوم نشاط كل عملياً وهو (وبشرياً

  . يرخاأل هذا من جزء وهو) العمل سوق في (سوقياً المقيم العمل وهناك ؛)التشغيل أو الشغل(اقتصادياً 

)٦١(  : accessed at, Actions Necessary to accelerate achievement of all MDGs: Making Change Happen, UNIFEM
                        .          pdf.MakingChangeHappen_1_MDGsAndGenderEquality/products/attachments/org.unifem.www://http  

  .المصدر نفسه  )٦٢(

)٦٣(  Alexandra Hervish and Charlotte Feldman Jacobs, April 2011, Who Speaks for Me? Ending Child Marriage, Policy 
Reference Bureau.                                                                                                                                                                             

 في المرأة دوارأ كل يشمل وال جزئي وهذا االنجاب، في االنتاج إعادة تختزل الترجمة هذه ولكن ،"نجابياإل روالدو اإلنتاجي الدور "تترجم عادة  )٦٤(
  .المجتمع انتاج إعادة

 غير واستخدامه  gender strategy لمصطلح حرفية ترجمة هو هنا االجتماعي عالنو مصطلح استخدام حيث تماماً موفقة التسمية تكون ال قد  )٦٥(
 هذا نطاق عن يخرج ذلك ولكن.  الجنوسة أو الجنسانية تعبير  المستخدمة البدائل ومن.  العنوان في والمفهومية اللغوية الناحية من تماماً مناسب
  . التقرير

  . ٢٠١١ الفلسطينية، الوطنية السلطة ،٢٠١٣-٢٠١١ عياالجتما للنوع القطاعية عبر جيةياالسترات  )٦٦(

)٦٧(  “Social Protection Floor Initiative” ILO, WHO 2009. 

  معهد األمم المتحدة لبحوث التنمية االجتماعية،  . التغيير الهيكلي والسياسة االجتماعية والسياسة العامة: مكافحة الفقر وعدم المساواة  )٦٨(
 .٢٠١٠جنيف 

)٦٩(  United Nations Development Programme (UNDP). 2011. Sharing Innovative Experiences: Successful Social Protection Floor 
Experiences.  Volume 18.                                                                                                                                                                 

)٧٠(  Robalino, D. 2005. Pensions in the Middle East and North Africa: Time for Change. World Bank. Washington DC.  Loewe, 
M. 2009. Pension Schemes and Pension Reforms in the Middle East and North Africa, New York, NY: UNRISD (United 
Nations Research Institute for Social Development).                                                                                                                      

)٧١(  International Labour Organization (ILO).  2009. Building adequate social protection systems and protecting people in the 
Arab region. Thematic paper: Arab Employment Forum. Beirut, Lebanon.                                                                                   

)٧٢(  European Training Foundation (ETF). 2005. An Overview of Educational Systems and Labour Markets in the Mediterranean 
Region. ETF Briefing Note.                                                                                                                                                             

)٧٣(  International Monetary Fund (IMF). 2011. World Economic and Financial Surveys. Regional Economic Outlook: Middle 
East and Central Asia. Washington DC.                                                                                                                                          

)٧٤(  ILO 2009. Op. cit.  

)٧٥(  Social Protection Floor Initiative” ILO, WHO 2009. 

  .المصدر نفسه  )٧٦(
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 االئتالفات ذلك في بما الشباب، تمثيل عدم بصدد التساؤالت بعض ومصر تونس من كل في التغيير بعد األولى االنتخابات نتائج أثارت  )٧٧(

.  مجدداً والميادين الشارع إلى والمنظمات الشباب من فئات عودة في ذلك ساهم وقد . البلدين هذين في الثورة أطلقت التي الشبابية لحركاتوا
 بعدم شعوراً يولد ما وهو الجزئي طابعها وإلى السياسي الحوار آليات كفاية عدم إلى اإلشارة هو هنا يهم ما فإن التفاصيل، عن النظر وبغض
  . أخرى مرة واالستبعاد الرضى

 النمو؛ ال للفقراء، الصديق االقتصاد هو المقصود ان األمر وحقيقة ،pro-poor growth" للفقراء الصديق النمو "لمصطلح هو الشائع االستخدام  )٧٨(
 مخرجاتها بأحد االنتاجية االقتصادية العملية اوجه لمختلف اختزال ذلك في ولكن.  بنتائجه االقتصاد تسمية باب من النمو استخدام اتى وانما
 تم وعندما.  التنموية غير التقليدية االفكار تأثير استمرار من نابع اجتزاء وهذا ،)المحلي الناتج في النمو والمقصود (النمو وهو غيره، دون
 االقتصاد هو أيضاً المقصود نأ حين في inclusive growth التضميني النمو نفسه المصطلح اعتمدت فقد) جديدة مفاهيم (مصطلحات ابتكار

 المفهوم باعتباره التضميني واالقتصاد للفقراء الصديق االقتصاد مفهوم نستخدم سوف النص هذا وفي.  inclusive economy التضميني
 هذه يعتبر التقرير نأ العلم مع.  االقتصادي للنشاط نتيجة بصفته أو النص يتطلبه اضيق بمعنى فهو النمو مصطلح نستخدم وحيث األساس،

  .  لها موحدة تعريفات على اتفاق الساعة حتى يوجد وال متين، بشكل نظرياً ومؤسسة متسقة مفاهيم هي مما أكثر وظيفي طابع ذات المصطلحات

   .إلخ...  دامج تضميني، شامل،: العربية إلى inclusive مصطلح ترجمة اشكالية هناك أيضاً  )٧٩(

  . ٢٠٠٨ نيويورك، - التنمية سياسات مكتب في الفقر وحدة مدير اإلنمائي، المتحدة األمم برنامج هان،جا سليم عدادإ من عرض  )٨٠(
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 االقتصادية قطاعاتها من عدداً أن إال ثروتها، ازدادت الماضي، القرن تسعينات في الشمالي البحر في طبيعي غاز لمخزون هولندا اكتشاف بعد  )١١٥(
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 يمكنها التي االستثمارات من غيرها أو التحويالت أو األجنبية، المساعدات مثل األجنبية للعمالت كبير تدفق أي إلى لإلشارة تستخدم العبارة هذه
 عن البلدان فتعجز الدولة لهذه األخرى الصادرات أسعار بارتفاع يتسبب مما الدول، من غيرها عمالت مع مقارنة الدولة عملة مكانة تعزيز
 .الصناعي للقطاع التنافسية القدرة تقلص إلى يؤدي مما شرائها،
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 .العولمة مسار جراء خسائر تكبدوا

 ٢٠ في) الرياض عالنإ (الخليجي التعاون مجلس اجتماع عن قرارات جملة صدرت للطباعة، التقرير هذا رسالإ سبقت التي األخيرة األيام في  )١٢٠(
 االتحاد إلى التعاون من باالنتقال السعودي العاهل اقتراح يتبن القرارات ذهه وتضمنت.  بحثنا بموضوع صلة ذات ٢٠١١ ديسمبر/كانون األول

 في المجلس قرر قد و .األردن والمغرب لدعم دوالر مليارات ٥ بقيمة خليجي تنمية صندوق انشاء تضمن كما.  المجلس دول مستوى على
 استجابة كونها القرارات، هذه في واضحاً العربي الربيع ثرأ يبدو ذوا.  مانوع البحرين من لكل دوالر مليار ٢٠ بقيمة دعم تقديم سابق وقت

 المدى في بخطوات تتعلق مشابهة قرارات اتخاذ امكانية يظهر ذلك نأ الإ المنطقة، في المتفجرة واالجتماعية االقتصادية للمشكالت مباشرة
 التي المبادرة جوهر وهذا.  سياسياً تغييراً شهدت التي البلدان في كذلكو األقل نمواً، البلدان في خصوصاً التنمية عملية لدعم والبعيد المتوسط
 ضرورية ولكنها القصير، المدى وفي الطارئة التحديات لمعالجة وجائزة ضرورية النوع هذا من قرارات نإ.  التقرير من القسم هذا يتضمنها
 المنطقة في لفيةاإلنمائية لأل هدافاأل وتحقيق التنموي االنجاز على سلباً تؤثر التي والمزمنة الهيكلية والتفاوتات التحديات لمعالجة أيضاً وجائزة
  .المانحة العربية الدول أوالً فيها بما العربية البلدان لجميع مشتركة فائدة تحقق نأ شأنها من وحدة بصفتها، العربية


