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ت�صدير

م�صى عقد من الزمن على �صدور اإعلن الأمم املتحدة للألفية، الذي اأقره موؤمتر القمة العاملي يف عام 2000. ومبوجب 
هذا الإعلن اعتمد قادة العامل اآنذاك جمموعة من الأهداف التنموية وتعّهدوا بتحقيقها يف فرتة زمنية حمّددة. واأكدت 
املنطقة العربية جمدداً التزامها بتحقيق هذه الأهداف، مبوجب القرار رقم )11(، ال�صادر عن القمة العربية القت�صادية 
والتنموي��ة والجتماعي��ة التي ُعقدت يف الكويت يف ع��ام 2009. والواقع اأن املنطقة العربي��ة ا�صتطاعت اإحراز تقدم 
ملمو�س نحو حتقيق الأهداف التنموية وغاياتها. وعلى الرغم من ذلك، يبقى من امل�صتبعد اأن حتقق البلدان العربية الأقل 
منواً تلك الأهداف كاملة يف املدة املحّددة بحلول عام 2015. واإزاء هذا الواقع، التزم القادة العرب يف القمة التنموية يف 

الكويت عام 2009، بتقدمي الدعم  لتلك البلدان مل�صاعدتها على الإ�رساع يف حتقيق الأهداف التنموية. 

ويوثق التقرير العربي الثالث حول الأهداف التنموية للألفية 2010، التقّدم الذي اأحرزته املنطقة العربية نحو حتقيق 
ه��ذه الأهداف، ويتناول اأثر الأزمة القت�صادية العاملية على حتقيق هذه الأهداف. ففي اأعقاب اأزمة النفط واأزمة الغذاء، 
حتّول��ت الأزمة املالية العاملي��ة اإىل اأزمة اقت�صادية تقّو�س بتداعياتها قدرة البل��دان النامية على احلفاظ على الجنازات 
التي حققتها بعد جهد م�صٍن، اأو حتى ال�صتمرار يف التقدم باجتاه حتقيق هذه الأهداف. كما اإن تغري املناخ يطرح حتدياً 

اإ�صافياً يعوق تلك الأهداف لأجل طويل. 

وت��دل هذه الأزمات العاملية املتعددة جمدداً عل��ى احلاجة املا�صة اإىل اإيجاد اآليات فاعلة للتن�صيق بني بلدان املنطقة، 
ملواجه��ة التحديات القت�صادية والجتماعي��ة الوطنية والإقليمية ودون الإقليمية، وعل��ى �رسورة تكثيف اجلهود على 
�صياغة حلول متكاملة لتوفري فر�س العمل اللئق، وال�صتثمار يف التنمية الب�رسية، والرتكيز على بناء القدرات، وحماية 
املوارد الطبيعية، ول�صيما املوارد اللزمة للتنمية الب�رسية من خلل العمل على تخفيف اأثر تغري املناخ والتكيف معه.

ويت�صم��ن ه��ذا التقرير معلومات مف�صلة حول م��ا اأجنزته املنطقة العربية، يف م�صرية حتقي��ق الأهداف التنموية 
للألفية بحلول عام 2015، ويوؤكد على الأهمية احليوية لإحلل ال�صلم وتوطيد ال�صتقرار للم�صي قدماً يف حتقيق هذه 
الأه��داف.  كما يقرتح التو�صيات التي ميكن العمل بها لتتمكن البلدان العربية من حتقيق هذه الأهداف والوفاء بوعود 

اإعلن الألفية.

وناأم��ل اأن يكون هذا التقرير، وثيقة مرجعية ملئمة يجد فيها املعنيون ب�صنع القرار ورا�صمو ال�صيا�صات، واأ�صحاب 
الخت�صا���س يف املنطق��ة العربية، كل الفائدة يف ت�صميم الربامج وو�صع اخلطط الت��ي تتنا�صب مع الواقع، لتمكني 

البلدان العربية من  حتقيق الأهداف التنموية للألفية يف املوعد املحدد بحلول عام 2015.
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ملخ�ص تنفيذي
 

منذ اعتماد الأهداف التنموية للألفية، اأحرزت املنطقة العربية تقدماً يف العديد من املجالت املت�صلة بهذه الأهداف، 
ل �صّيما يف جمايل ال�صحة والتعليم.  لكن رغم اجلهود التي بذلتها البلدان العربية، ظهرت عقبات وقيود تعزى اإىل عدة 
عوام��ل منها �صعف الأداء القت�صادي ن�صبياً خلل ت�صعينات الق��رن الع�رسين واأوائل القرن احلادي والع�رسين، و�صعف 
امل��وارد املر�صودة لتمويل ال�صيا�صات الجتماعية، وارتفاع حّدة التوترات ال�صيا�صية والنزاعات.  ما زالت املنطقة العربية 
تع��رف بفوارقها احلادة بني خمتلف جمموعاتها، ل �صيم��ا بني بلدانها مرتفعة الدخل متمثلة يف بلدان جمل�س التعاون 
اخلليجي والبلدان العربية الأقل منواً. هذه الفوارق ال�صا�صعة ل تطال امل�صتوى التنموي لتلك البلدان فح�صب، بل تتعداه 
اإىل ما حترزه من تقدم نحو حتقيق الأهداف التنموية للألفية.  فبلدان جمل�س التعاون اخلليجي ما�صية يف امل�صار ال�صحيح 
نحو حتقيق معظم غايات الأهداف التنموية للألفية، بينما البلدان العربية الأقل منواً التي تعاين بغالبيتها من الأزمات، 
اإىل جان��ب العراق وفل�صطني، متاأخرة على نحو ملحوظ، مما يقلل قدرتها على الوفاء مبعظم الغايات بحلول عام 2015.  
وتّتخ��ذ هذه الختلفات، متى اقرتن��ت بالفوارق الكبرية داخل البلدان نف�صها، اأهمية كبرية عند تقييم اأثر اأزمتي الغذاء 

والوقود، والأزمة املالية العاملية يف التوقعات ب�صاأن حتقيق الأهداف التنموية للألفية، مو�صوع هذا التقرير.

الأداء املت�صل بالأهداف التنموية للألفية

ي�صع��ى الهدف التنموي الأول للألفية اإىل الق�صاء على الفقر املدقع واجلوع بحلول عام 2015.  والغايات الرئي�صية 
املحّددة لقيا�س التقدم الذي حترزه البلدان نحو بلوغ هذا الهدف التنموي تتمّثل يف حتقيق ما يلي: خف�س ن�صبة ال�صكان 
الذي��ن يقل دخله��م اليومي عن 1.25 دولر اإىل الن�صف، وتوفري العمالة الكامل��ة واملنتجة والعمل اللئق للجميع، مبن 
فيهم الن�صاء وال�صباب، خف�س ن�صبة ال�صكان الذين يعانون من اجلوع اإىل الن�صف.  وت�صري البلدان العربية على امل�صار 
ال�صحي��ح فيما يت�صل بخف�س ن�صبة ال�صكان الذين يقل دخلهم عن 1.25 دولر اأمريكي يف اليوم اإىل الن�صف.  ولكن 
ه��ذا الواقع يخفي وراءه ن�صبة عالية من ال�صكان الذين يعي�صون دون خطوط الفقر الوطنية.  ول تزال املنطقة بعيدة 
ع��ن حتقيق الغاي��ة املتمثلة بخف�س ن�صبة اجلائعني اإىل الن�صف، وعن توفري العمال��ة الكاملة واملنتجة والعمل اللئق.  
فموؤ���رسات ال�صب��اب والنوع الجتماعي هي مدعاة قل��ق حقيقي.  ويف ظل هذا الواقع، ف��اإّن الجتاهات التي �صلكتها 
املنطق��ة حت��ى الآن والتي يتوّقع لها اأن ت�صلكها يف امل�صتقبل باجتاه حتقيق الهدف التنموي الأول تتباين ب�صدة بني بلد 
واآخ��ر.  فالتقدم ال�رسيع الذي اأحرزته بل��دان املغرب العربي يف تعزيز فر�س العمل واحلد م��ن الفقر، يتناق�س ب�صّدة مع 
التق��دم املح��دود اأو املعدوم يف بلدان امل�رسق العربي والبلدان الأقل منواً.  حتى اأّن البلدان الأقل منواً رمبا �صّجلت منذ عام 

2005 ارتفاعاً يف معدلت الفقر واجلوع نتيجة لرتفاع اأ�صعار املواد الغذائية والوقود.

وتربز الجتاهات املرتبطة بن�صبة ال�صكان الذين يعي�صون دون خطوط الفقر الوطنية حقيقة املنطقة العربية ككل 
التي مل حترز تقدماً كبرياً يف احلد من فقر الدخل.  فالفقر يف املنطقة العربية يرتّكز بكثافة يف املناطق الريفية.  ومعدل 
�ص��وء التغذية الذي مل ي�صّجل �صوى تراجع بطيء ي�صري اإىل ق�صور خطري يف اجلهود التنموية.  وقد تف�ّصت البطالة يف 
معظم اأ�صواق العمل العربية حتى بلغ متو�صط البطالة فيها 12 يف املائة من القوة العاملة يف الفرتة 2008-2005.  
واإّن ن�صبة التوظيف اإىل ال�صكان، وهي ن�صبة العاملني من الفئة العمرية العاملة، هي اأكرث موؤ�رسات التوظيف الكامل 
واملنت��ج اأهمي��ًة.  فارتفاع هذه الن�صبة يعني اأّن ن�صبة كبرية من ال�صكان تعمل، وانخفا�صها يعني اأّن ق�صماً كبرياً من 
ال�ص��كان ل ي�صارك ب�صكل مبا�رس يف ن�صاطات مرتبطة بال�صوق، اإما لأنهم عاطلون عن العمل اأو لأنّهم اأ�صا�صاً )وهذا 
مرّج��ح( خارج القوة العاملة.  وقد بلغت ه��ذه الن�صبة يف املنطقة العربية 54 يف املائة يف عام 2008، وكان اأعلها يف 
بل��دان جمل�س التعاون اخلليجي بن�صبة 60 يف املائة واأدناها يف بل��دان امل�رسق العربي بن�صبة 48 يف املائة.  وهذه الأرقام 
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ت�ص��ري اإىل اأّن مع��ّدل العمالة يف املنطقة العربية يكاد يكون اأقل بثم��اين يف املائة ممّا كان عليه يف املناطق النامية يف 
الأقاليم الأخرى يف ال�صنة ذاتها.

ون�صب��ة البطال��ة عالية بوجه خا�س يف فئة ال�صباب، اإذ و�صلت اإىل 30 يف املائة يف عام 2006، وجتاوزت ن�صبتهم بني 
العاطلني عن العمل الن�صف يف معظم البلدان العربية.  واحلالة هي اأ�صواأ ما تكون عليه بالن�صبة اإىل ال�صابات، حيث 
اأن كل ث��لث �صابات عاطلت ع��ن العمل يقابلهن �صابان عاطلن عن العمل.  ومع ذلك، حققت الإناث بع�س املكا�صب 

يف جمال التوظيف وحت�ّصنت م�صاركتهن يف القوة العاملة.

وتدّل موؤ�رسات النق�س يف التغذية وتغذية الطفل على اأّن و�صع املنطقة العربية اأف�صل من املناطق النامية )فقد 
�صّجل��ت املنطقة العربية ن�صف املعدلت التي �صّجلتها املناطق النامية تقريباً وفقاً لتقرير الأهداف التنموية للألفية 
ل�صنة 2009(.  ومع ذلك يبقى اخلوف كبرياً من الأثر  املرتتب على حدة الأزمات واجلفاف واأ�صعار املواد الغذائية على واقع 
اجل��وع منذ عام 2005، ل �صيما يف العديد من البلدان العربي��ة الأقل منواً.  ففي ال�صومال مثل، �صّجل عدد املحتاجني 
اإىل معون��ات غذائي��ة عاجلة يف عام 2008 زيادة بلغت 2.6 مليون �صخ�س.  ويف اليم��ن، يحتمل اأن يكون ارتفاع اأ�صعار 
امل��واد الغذائية قد اأدى بن�صبة كبرية من ال�صكان اإىل ما دون خط الفقر الغذائي.  ويف ال�صودان، ت�صري التقديرات الواردة 
يف تقري��ر �ص��در موؤخراً عن منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العاملي اإىل اأن نحو 1.2 مليون �صخ�س من �صكان 
اجلنوب وحده �صيكونون عر�صة لنعدام الأمن الغذائي، و�صيحتاجون اإىل معونات غذائية تبلغ يف جمملها 000 76 طن 
)منظم��ة الأغذية والزراع��ة وبرنامج الأغذية العاملي، 2008(.  ويف غزة وال�صفة الغربي��ة، تتفاقم اأزمة الأمن الغذائي 

ب�صبب ال�رساع اليومي من اأجل البقاء، حتت وطاأة الحتلل واحل�صار الع�صكري.

لق��د كان النجاح متفاوتا بني البل��دان العربية يف التقدم نحو تعميم التعليم البتدائ��ي )وهو الهدف الثاين من 
الأهداف التنموية للألفية(.  فقد �صهدت املنطقة عموماً حت�صناً يف معدلت اللتحاق ال�صايف، والتكافوؤ بني اجلن�صني 
يف التعلي��م البتدائ��ي، ومعدلت اإملام ال�صباب الرا�صدي��ن الذين ترتاوح اأعمارهم بني 15 و24 �صن��ة بالقراءة والكتابة 
)اليون�صكو، 2010(.  باملقابل �صهدت بع�س البلدان، مثل العراق، ولبنان، وُعمان والأرا�صي الفل�صطينية املحتلة، تراجعاً 
يف اأدائه��ا على �صعيد التح�صيل التعليمي.  وهذا الو�صع مقلق لأن تعميم التعليم البتدائي يتفاعل بقوة مع �صائر 
الأه��داف التنموي��ة للألفية املت�صلة بال�صحة، والفقر املدقع واجلوع، وامل�صاواة ب��ني اجلن�صني، وغريها من الأهداف.  واإّن 

�صعف الأداء يف جمال تعميم التعليم البتدائي قد يوؤثّر على اأهداف تنموية اأخرى يف تلك البلدان.

و�صّجل��ت معدلت القيد تقّدماً رغم الزيادة ال�رسيعة يف عدد �صكان املنطقة.  وت�صري التقديرات اإىل اأّن اإجمايل عدد 
املقيدي��ن يف املنطق��ة قارب 41 مليون �صخ�س يف عام 2007، بزيادة قدره��ا 5.1 مليون �صخ�س منذ عام 1999.  وعلى 
الرغم من هذا التقدم، ما زالت مو�صوعات القيد، واإمتام التعليم املدر�صي، والأطفال غري امللتحقني باملدار�س، والتهمي�س 
يف التعليم كلّها متثل حتديات كبرية اأمام حتقيق تعميم التعليم البتدائي يف البلدان العربية، ل �صّيما يف البلدان الأقل 
منواً وتلك اخلارجة م��ن �رساعات.  ويف الأرا�صي الفل�صطينية املحتلة، واليمن، وال�صودان، والعراق �صّجلت اأعلى معدلت 
لل�ص��كان غري امللتحقني باملدار�س يف املنطق��ة، فتجاوزت اخلم�صة والع�رسين يف املائة يف اليمن والعراق وحدهما يف عام 

.2007

اإّن التعلي��م وتكاف��وؤ الفر�س بني اجلن�ص��ني حق من احلقوق الأ�صا�صيًة.  فهو عن���رس اأ�صا�صي يف حتقيق العديد من 
الأه��داف التنموي��ة للألفية.  اإنّه حجر الأ�صا�س يف اخلطط الوطنية التي تهدف اإىل احلد من الفقر، والعمود الفقري يف 
حت�ص��ني تغذية الأمهات والأطفال و�صحتهما، وعن�رس اأ�صا�صي يف الوقاي��ة من فريو�س نق�س املناعة الب�رسية/متلزمة 
نق���س املناعة املكت�صب )الإي��دز(.  لذلك فاإّن التكافوؤ بني اجلن�صني بالغ الأهمي��ة يف التعليم البتدائي وهو يرتافق مع 
تو�صع��ه باجتاه حتقيق تعميم التعليم البتدائي يف البلدان العربية.  فف��ي املنطقة العربية، حققت ت�صعة من اأ�صل 
البل��دان الثنني والع�رسي��ن التكافوؤ بني اجلن�صني يف مرحلة التعليم البتدائي.  ويف الفرتة املمتدة من عام 1999 ولغاية 
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عام 2007، �صّجل التكافوؤ بني اجلن�صني زيادة يف معدلت اللتحاق ال�صايف مبرحلة التعليم البتدائي يف املنطقة العربية 
ككل حيث ارتفع من 0.87 اإىل 0.90 وت�صاوى بذلك مع منطقة اأفريقيا جنوب ال�صحراء الكربى.  واملناطق دون الإقليمية 
ه��ي يف طريقها نحو اإحراز غاية الهدف التنموي الثالث املتمثل��ة يف تعزيز امل�صاواة بني اجلن�صني يف معدلت اللتحاق 
بالتعليم البتدائي بحلول عام 2015 اإمّنا لي�س من دون عدة حتديات.  فالتقرير العاملي لر�صد التعليم للجميع ال�صادر عن 
منظم��ة الأمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقاف��ة لعام 2010 بعنوان "ال�صبيل اإىل اإن�صاف املحرومني" ي�صري اإىل اأن ن�صبة 
الفتي��ات اللوات��ي مل يلتحقن باملدر�صة وهّن يف �صن اللتحاق بالتعليم البتدائي جت��اوزت 60 يف املائة، واأّن 53 يف املائة 

منهن قد ل يلتحقن باملدار�س على الإطلق، مقارنة بن�صبة 39 يف املائة من الفتيان غري امللتحقني باملدار�س.

وعل��ى م�صتوى الهدف التنموي الثالث، ا�صتفادت املنطقة موؤخراً من الزخم الكبري للجهود التي بذلتها احلكومات، 
واملنظمات غري احلكومية، ومنظمات املجتمع املدين ملعاجلة جميع اأ�صكال التمييز �صد املراأة وتعزيز ال�صتثمار يف �صوؤون 
امل��راأة.  فتجدي��د التاأكيد على هذا الهدف من الأه��داف التنموية للألفية ي�صّكل اعرتافاً وا�صع��اً باأهمية متكني املراأة، 
وبلوغه اأ�صا�صي لتحقيق �صائر الأهداف التنموية.  وهذا الهدف يت�صّمن غاية تتمثل يف اإزالة عدم التكافوؤ بني اجلن�صني 
عل��ى جميع م�صتويات التعليم بحلول عام 2015، وثلثة موؤ���رسات تتعلّق بالتعليم وامل�صاركة القت�صادية يف القطاع 
غ��ري الزراع��ي والتمثيل ال�صيا�صي يف الربملانات الوطنية.  والبلدان العربية اأح��رزت تقدماً كبرياً يف رفع معدلت التحاق 
الإن��اث يف جميع املراحل التعليمية وتقلي�س الفجوات بني اجلن�ص��ني، واإن باختلفات كبرية بني البلدان واملجموعات دون 

الإقليمّية.

ول ت��زال م�صاركة املراأة يف احلياة القت�صادية وال�صيا�صية، على الرغم من الإجنازات التي حتققت يف جمال ح�صولها 
على التعليم، متدنّية ب�صكل خا�س يف البلدان العربية، وحتتاج اإىل مزيد من املبادرات.  فمعدلت م�صاركة املراأة يف القوة 
العاملة �صّجلت ارتفاعاً ملحوظاً يف بع�س البلدان يف الفرتة املمتدة من عام 1988 ولغاية عام 2008، حيث بلغت 33 يف 
املائة يف املنطقة العربية لعام 2008، ولكّنها ظلّت اأدنى الن�صب امل�صّجلة يف العامل.  وتوؤكد هذه الأرقام باأن املكا�صب 

التي حققتها املراأة يف التعليم مل تنجح يف تعزيز م�صاركتها يف احلياة القت�صادية.

وه��ذا الت��دين يف م�صتوى م�صاركة املراأة يف احلي��اة القت�صادية يف املنطقة العربية يع��زى اإىل عدة عوامل اأهمها 
ع��دم التوافق بني تخ�ص�صها العلمي واحتياجات �صوق العمل.  فرغم الرتفاع امل�صتمر يف معدلت ح�صول املراأة على 
التعليم العايل، فاإنها ل تزال تندفع نحو جمالت ال�صحة والتعليم فتغرق من جديد يف اأدوار منزلية حتظى بتقدير اأقل 
يف �صوق العمل وترتبط بكونها امراأة تهتّم برعاية الآخرين.  ويكمن التحدي الرئي�صي يف ت�صجيع املراأة على اختيار مهن 

غري تقليدية يف املجالني العلمي والتقني.

واجلهود املبذولة يف هذا الإطار، يجب األ تقت�رس على تعزيز م�صاركة املراأة يف احلياة القت�صادية وح�صب، بل اأن ت�صمل 
�صمان حق املراأة يف العمل بظروف لئقة، ومنها حقها يف الأجر املت�صاوي عن العمل املت�صاوي.  فالفروق يف الأجور هي 
من اأبرز اأ�صكال عدم امل�صاواة بني اجلن�صني.  وهي تختلف بني البلدان وداخل البلد الواحد، وبني قطاع واآخر.  ومعاجلة هذه 
الفج��وات يف الأجور عرب حتليلت تهدف اإىل و�صع �صيا�صات جديدة واتخ��اذ تدابري ت�صحيحية لن تكون كافية يف غياب 

حلول منهجية لتحقيق امل�صاواة يف الأجور باعتبارها عن�رساً اأ�صا�صياً من عنا�رس حتقيق امل�صاواة بني اجلن�صني.

وم�صاركة املراأة العربية يف احلياة ال�صيا�صية ل تزال متدنّية.  فقد بلغت ن�صبة متثيل املراأة يف الربملانات الوطنية يف 
املنطق��ة العربي��ة 10 يف املائة يف �صباط/فرباير 2010.  وهذه الن�صبة ه��ي الأدنى على م�صتوى العامل ولكنها ل تزال 
بعي��دة عن ن�صبة الثلثني يف املائة التي اأو�صى به��ا منهاج عمل بيجني.  ولكّن التمثيل ال�صيا�صي للمراأة يف املنطقة 
العربية ظّل �صعيفاً، ومل ت�صّجل الن�صبة املئوية لن�صيب املراأة يف املقاعد الربملانية الوطنية �صوى ارتفاع �صئيل من 8 

يف املائة يف عام 2006 اإىل 10 يف املائة يف عام 2010.
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ونظ��راً اإىل �صع��ف م�صتوى التمثيل ال�صيا�صي للمراأة يف معظم البلدان العربي��ة، اتّخذت بع�س احلكومات تدابري 
خا�ص��ة موؤقتة، كنظام احل�ص���س الذي يعّجل بتحقيق امل�ص��اواة للمراأة بحكم الواقع، كما ح��دث يف الأردن، وتون�س، 
وال�ص��ودان، والعراق، والأرا�صي الفل�صطينية املحتلة، وم�رس، واملغرب، وموريتانيا.  ويف هذا ال�صياق، �صهدت بلدان عديدة 
ارتفاع��اً يف ع��دد الن�صاء امل�صاركات يف الهيئة النتخابي��ة، والربملانات واملجال�س املحلي��ة.  فارتفعت معدلت التمثيل 
ال�صيا�صي للمراأة بف�صل تعميم نظام احل�ص�س على الربملانات الوطنية.  ففي �صباط/فرباير 2010، كانت هذه الن�صبة 
هي الأعلى يف تون�س حيث بلغت 28 يف املائة، تلها العراق بن�صبة 26 يف املائة، ثم الإمارات العربية املتحدة بن�صبة 22 

يف املائة.

ي�صعى الهدف التنموي الرابع اإىل تقليل وفيات الأطفال عن طريق خف�س معدل وفيات الأطفال دون �صن اخلام�صة 
والر�ص��ع.  فهذه املعدلت، وكذلك مع��دل التح�صني �صد احل�صبة، كلها موؤ�رسات تدّل على واقع ال�صحة يف اأي بلد اأو 
منطقة.  وقد اأو�صحت البحوث التطبيقية العوامل الرئي�صية التي حتدد ما ميكن حتقيقه من نتائج يف القطاع ال�صحي، 
و�صاعدت يف و�صع جمموعات خمتلفة من التو�صيات يف جمال ال�صيا�صات العامة تهدف اإىل تعزيز الروابط بني القطاع 
ال�صحي وغريه من جمالت التنمية، كالفقر، والتعليم والبيئة.  ويف العامل العربي ما يكفي من املوارد، والقدرات والإرادة 

العامة لإحداث هذا التغيري ول ينق�صه �صوى روؤية �صاملة للم�صتقبل وال�صرتاتيجية اللزمة لتحقيقها.

وق��د �صّجلت معدلت وفيات الأطف��ال دون �صن اخلام�صة تراجعاً مطرداً يف املنطق��ة العربية بن�صبة 37 يف املائة 
خلل 18 �صنة، فانخف�صت من 83 حالة وفاة لكل 000 1 مولود حي يف عام 1990 اإىل 52 حالة وفاة لكل 000 1 مولود 
ح��ي يف عام 2008.  لكن رغم التق��دم الذي اأحرزته املنطقة العربية يف خف�س معدل وفيات الأطفال دون اخلام�صة، ل 
ت�ص��ري الدلئ��ل اإىل احتمالت بلوغ هذه الغاية بحلول عام 2015.  ففي البلدان العربية الأقل منواً ميوت طفل اأو اأكرث من 
ب��ني كل ع�رسة اأطفال قب��ل اأن يحتفل بالذكرى اخلام�صة ملولده.  وتختلف املجموعات دون الإقليمية من حيث معدلت 
وفي��ات الأطف��ال دون اخلام�صة وجلهة التقدم الذي يحرزه كل منها باجتاه خف�س هذه املعدلت.  فقد �صّجلت جمموعة 
البل��دان الأقل منواً ارتفاعاً ثابتاً يف معدلت وفيات الأطف��ال دون اخلام�صة جتاوز بني عامي 1990 و2008 100 حالة وفاة 
لكل 000 1 مولود حي، مقارنة باملجموعات �صبه الإقليمية املتمثلة ببلدان امل�رسق العربي، وبلدان املغرب العربي، وبلدان 
جمل�س التعاون اخلليجي حيث انخف�صت هذه املعدلت منذ عام 2000 اإىل ما دون 50 حالة وفاة لكل 000 1 مولود حي.  
فالدلئل ت�صري اإىل اأّن بلدان امل�رسق العربي هي على امل�صار ال�صحيح نحو حتقيق الغاية املتعلقة بخف�س معدلت وفيات 
الأطف��ال دون اخلام�صة، واأّن بلدان املغرب العربي وبلدان جمل�س التعاون اخلليجي مر�ّصحة لتحقيقها، واأّن البلدان الأقل 

منواً هي خارج امل�صار الذي ينتهي بها اإىل حتقيق هذه الغاية.

وب��ني عامي1990 و2008، انخف�س معدل وفيات الر�صع اإىل الن�صف يف معظم البلدان العربية ل �صّيما يف الأردن، 
وتون�س، واجلمهورية العربية ال�صورية، ولبنان، وم�رس،  واملغرب، واململكة العربية ال�صعودية.  وكذلك اليمن اإمّنا بن�صب هي 
اأق��ّل مقارنة بغريها من البلدان العربية، ويهّددها ارتفاع معدلت وفيات الر�صع و�صوء تغذية الأطفال.  وظلت معدلت 
وفي��ات الر�صع م�صتقرة عند اأعلى معدلت لها يف ال�صودان، وال�صومال، وموريتانيا، وجيبوتي، وجزر القمر اإذ مل ت�صّجل 
هذه املعدلت اأي تراجع يذكر منذ عام 1990.  وكذلك العراق حيث كان الرتاجع يف معدلت وفيات الر�صع بطيئاً اإمّنا اأقّل 

مما هو عليه يف البلدان املذكورة اأعله.

اإّن التح�صني ال�صامل، وعلى الرغم من التقدم البارز الذي �صهدته املنطقة العربية، لن يتحقق بحلول عام 2015 ما 
مل تعالج امل�صكلت املتعلقة باحل�صول على اللقاحات، وبانح�صار انت�صار املرافق ال�صحية، وبال�صرتاتيجيات دون املثالية 
املعتم��دة يف تقدمي اخلدمات، وبعدم توفر اخلدمات يف مناطق النزاعات، ل �صّيما و�صط ال�صكان املتنقلني والنازحني.  ول 
تزال البلدان الأقل منواً بحاجة اإىل دعم فني خا�س وا�صتثمارات مالية ل�صد الفجوة واللحاق ببقية البلدان العربية.  ويف 
البلدان التي ل تزال متاأخرة من حيث تغطية التح�صني ال�صامل، ميكن اأن يحول تفعيل خدمات التح�صني املتاحة حالياً 

دون وقوع حالت وفاة ناجمة عن الإ�صابة باحل�صبة.
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وت�صعى الغاية )5-األف( من الهدف التنموي اخلام�س اإىل حت�صني ال�صحة النفا�صية خف�س معدل الوفيات النفا�صية 
مبقدار ثلثة اأرباع يف الفرتة ما بني 1990 و2015.  ولر�صد التقّدم يف هذا ال�صاأن، ي�صتخدم موؤ�رسان هما معدل الوفيات 
النفا�صي��ة ون�صبة الولدات التي جتري حتت اإ���رساف اأخ�صائيني �صحيني مهرة.  وت�صعى الغاية )5-باء( اإىل تعميم اإتاحة 
خدمات ال�صحة الإجنابية بحلول عام 2015.  ولر�صد التقدم باجتاه حتقيق هذه الغاية، ت�صتخدم جمموعة موؤ�رسات هي 
مع��دل �صيوع و�صائل منع احلمل، ومعدل الولدات لدى املراهقات، واحل�صول على الرعاية ال�صحية قبل الولدة، واحلاجة 

غري امللّباة يف جمال تنظيم الأ�رسة.

وتتباي��ن معدلت الوفيات النفا�صية بني بل��دان املنطقة، وترتاوح بني اأقل من ع�رس حالت وفاة لكل 000 100 مولود 
حي يف بع�س بلدان جمل�س التعاون اخلليجي اإىل ما يقارب الألف و�صتمائة حالة لكل 000 100 مولود حي يف ال�صومال.  
فاملنطق��ة العربية ككل ت�صري ببطء نحو حتقيق اله��دف التنموي اخلام�س من الأهداف التنموية للألفية، وذلك ب�صبب 
ا�صتم��رار عدم امل�صاواة بني اجلن�صني و�صيطرة ممار�صات اجتماعية ل تخ��دم حتقيق هذه الغاية.  فبلدان جمل�س التعاون 
اخلليجي ت�صّجل تراجعاً يف معدلت الوفيات النفا�صية وت�صري على امل�صار ال�صحيح نحو بلوغ الغاية املحّددة يف الهدف 
التنموي اخلام�س.  واحلالة يف البلدان الأقل منواً هي نحو الأ�صواأ وتنذر باحتمال الف�صل يف حتقيق هذا الهدف.  اأّما بلدان 
امل�رسق العربي واملغرب العربي فقد حققت اإجنازات كبرية يف جمال خف�س معدل الوفيات النفا�صية، ولكّنها تبقى بعيدة 

عن بلوغ الهدف التنموي اخلام�س القا�صي بتحقيق اخلف�س املطلوب مبقدار ثلثة اأرباع بحلول عام 2015.

اإّن �ص��ّدة تاأث��ر الن�صاء، ل �صيما احلوامل منهّن، تزداد �صوءاً يف ظّل تدهور الأو�صاع واأثناء الأزمات.  ففي هذه احلالت، 
يتحول الهتمام نحو اأولويات اأخرى، كتوفري املاأوى والغذاء، ويقّل اأو ينعدم معه الهتمام باحتياجات الن�صاء وخدماتهن.  
ف�صح��ة الأمهات �صه��دت حت�صناً كبرياً يف الأرا�ص��ي الفل�صطينية املحتلة، لكّنها ع��ادت فرتاجعت بعد النتفا�صة 
الثاني��ة، حيث اأم�صت امل��راأة جمرّدة من اأي خيار اآمن للولدة ب�صبب اإقفال م�صت�صفيات رعاية الوالدات اأو حظر الو�صول 
اإليها.  واملراأة يف بع�س اأجزاء من ال�صودان وال�صومال، تخ�صى طلب خدمات الرعاية ال�صحية، فتلد يف معظم احلالت 
يف البي��ت من دون اأي رعاية �صحي��ة ب�صبب عجز املتخ�ص�صني عن ال�صفر اإليها.  كذل��ك متتنع الن�صاء يف ال�صومال 
ع��ن ا�صتخدام �صيارات الإ�صعاف التي تكون غالب��اً عر�صة لل�صتهداف.  ويف اليمن، تعاين الن�صاء احلوامل من �صعوبة 
و�ص��ول الأخ�صائيني ال�صحيني اإىل الأجزاء التي يدور فيها النزاع.  ويف العراق، ت�صّببت العقوبات الدولية بتقل�س املوارد 
امل�صتثم��رة يف القطاع ال�صحي، وبرتاجع احلالة ال�صحي��ة العامة لل�صكان، ل �صّيما الفئات ال�صعيفة منهم.  كذلك 
اأت��ت احلروب على معظ��م مرافق الرعاية واخلدمات ال�صحي��ة يف العراق، وت�صببت بنفاذ خمزون��ه من الخت�صا�صيني 
املوؤهل��ني.  فهذه الظروف جمتمعة ت�صري اإىل �رسورة تعزيز الهتم��ام بالن�صاء يف البلدان التي تعاين من اأزمات اإن�صانية، 
وتزويده��ّن بخدمات الرعاي��ة ال�صحية يف اأُثناء الولدة.  والتقرير يربز التقدم الذي اأحرزت��ه البلدان العربية باجتاه حتقيق 
اله��دف التنموي اخلام�س وفقاً للموؤ�رسات املحددة م�صبقاً ب�صاأن خف�س معدل الوفيات النفا�صية وتعزيز فر�س ح�صول 

اجلميع على خدمات ال�صحة الإجنابية.

فق��د حققت جميع البلدان العربية، با�صتثناء ال�ص��ودان وال�صومال، حت�صناً كبرياً يف معدل الولدات التي جتري حتت 
اإ���رساف اأخ�صائيني �صحي��ني مهرة، وكذلك البلدان التي اأحرزت تقدماً كبرياً يف خف�س معدل الوفيات النفا�صية.  ففي 
تون���س مثلً، يكاد يك��ون �صامل معّدل الولدات التي جت��ري حتت اإ�رساف اأخ�صائيني �صحيني مه��رة حيث يناهز الأربعة 
وت�صع��ني يف املائة، بينم��ا ل يتعّدى الثلثة و�صتني يف املغ��رب.  وترى ال�صلطات الوطنية اأن ه��ذا الو�صع هو ال�صبب 
الرئي�ص��ي لعجز املغرب، كغريه من البلدان العربي��ة ذات الظروف الجتماعية والقت�صادية امل�صابهة، عن خف�س معدل 
الوفي��ات النفا�صي��ة بن�صب عالية.  لذلك اأعلن املغ��رب عن التزامه، على اأعلى امل�صتوي��ات ال�صيا�صية، خف�س معدل 
الوفي��ات النفا�صية باعتباره اأحد اأبرز التحديات على �صعيد التنمي��ة.  وحققت اجلزائر، والبحرين، ولبنان، وليبيا، وُعمان، 
والأرا�صي الفل�صطيني��ة املحتلة، وقطر، واململكة العربية ال�صعودية، واجلمهورية العربي��ة ال�صورية، وتون�س، والإمارات 
العربي��ة املتح��دة اأكرث من 90 يف املائة من التغطية يف جمال الولدات التي جتري حتت اإ�رساف اأخ�صائيني �صحيني مهرة، 

بينما �صّجلت ال�صومال واليمن اأدنى معدلت التغطية يف هذا املجال.



ق

اأح��رزت جميع البلدان العربية، با�صتثن��اء ال�صودان، تقدماً يف زيادة معدلت �صي��وع و�صائل منع احلمل.  ويف بلدان 
عدي��دة كاملغرب، واجلمهورية العربية ال�صورية، وم�رس، والأردن، ولبنان، والع��راق والكويت، اأحرز تقدم ن�صبي ملحوظ يف 
هذا الجتاه.  وحافظت تون�س واجلزائر اإىل حد ما على معدلتها املرتفعة من حيث �صيوع و�صائل منع احلمل.  وظلت هذه 
املع��دلت متدنية عموما يف بلدان عديدة اأخرى كاليمن، والإمارات العربي��ة املتحدة، واململكة العربية ال�صعودية، وجزر 
القمر، وجيبوتي، وُعمان، وموريتانيا.  واإّن ارتفاع معدلت الولدة يف معظم بلدان املنطقة، مقارنة بالبلدان الأكرث تقدماً، 

يجعل املراأة اأكرث عر�صة للأخطار املت�صلة ب�صحة الأمهات ب�صبب ارتفاع معدل تكرار احلمل.

وترتب��ط خ�صوبة املراهق��ات بزيادة خطر الوفيات النفا�صي��ة لأّن الفتاة قد ل تكون موؤهل��ًة بدنياً للحمل.  وت�صري 
البيان��ات اخلا�صة مبعدل ال��ولدات يف �صّن املراهقة اإىل تباينات بني املجموعات دون الإقليمّية.  فقد جنحت بلدان جمل�س 
التع��اون اخلليجي وبلدان املغرب العربي يف خف���س معدل اخل�صوبة يف �صن املراهقة، بينما ل تزال بلدان امل�رسق العربي 

والبلدان الأقل منواً تعاين من احلمل املبكر وما يرتبط به من اأخطار.

اأحرزت املجموعات الأربعة دون الإقليمّية، يف الفرتة ما بني ت�صعينات القرن الع�رسين وبدايات القرن احلادي والع�رسين، 
تقدماً يف خدمات الرعاية قبل الولدة.  فالإح�صاءات ت�صري اإىل اأن 9 من بني كل 10 ن�صاء حوامل يف بلدان جمل�س التعاون 
اخلليجي، و8 من بني كل 10 ن�صاء حوامل يف بلدان امل�رسق العربي وبلدان املغرب العربي، و6 من بني كل 10 ن�صاء حوامل 
يف البل��دان الأقل منواً يح�صلن على خدمات الرعاية قبل ال��ولدة.  وارتفعت معدلت هذه اخلدمات يف معظم البلدان، 
حت��ى اأنّها بلغت حد التغطية الكاملة يف العديد منه��ا وحتديداً يف الإمارات العربية املتحدة، وُعمان، وقطر، والبحرين، 

والأردن، والكويت، وليبيا، ولبنان، بينما انخف�صت اإىل اأدنى م�صتوياتها يف اليمن وال�صومال.

اإّن احلاجة غري امللّباة يف جمال تنظيم الأ�رسة هي موؤ�رس يدّل على �صعف اإمكانيات احل�صول على املعلومات واخلدمات 
اجلي��دة يف جم��ال تنظيم الأ�رسة، ولكّن البيان��ات بخ�صو�صه ل تتوّفر �صوى يف عدد حمدود م��ن البلدان.  وقد �صّجلت 
م�صتوي��ات متدنّي��ة حيث و�صلت اإىل 9 يف املائة يف م�رس، و10 يف املائ��ة يف املغرب و11 يف املائة يف اجلمهورية العربية 

ال�صورية.  وخلل العقد الأخري، �صهدت هذه البلدان ثباتاً يف معدلت �صيوع و�صائل منع احلمل.

ل ي��زال معدل انت�صار فريو�س نق�س املناعة الب�رسية/متلزمة نق���س املناعة املكت�صب )الإيدز( منخف�صاً ن�صبياً يف 
البلدان العربية، غري اأّن اأخطار املر�س واحتمالت التعر�س له ترتفع مع تف�ّصي الوباء.  وقد برزت معها �رسورة حتقيق غايات 
الهدف التنموي ال�صاد�س املتعلقة ب�صّحة ال�صكان اأكرث من اأي وقت م�صى، لي�س لأن هذه الغايات مهمة يف حد ذاتها 
وح�صب، واإمنا اأي�صاً لأن حت�صني �صحة ال�صكان اأ�صا�صي للنجاح يف حتقيق �صائر الأهداف التنموية للألفية.  فقد حتققت 
مكا�صب بدرجات خمتلفة بف�صل تراجع معدلت انت�صار فريو�س نق�س املناعة الب�رسية/متلزمة نق�س املناعة املكت�صب 

)الإيدز(، وامللريا، وال�صل يف البلدان العربية.

وت�ص��ري الأدل��ة املحدودة اإىل اأن انت�صار فريو�س نق���س املناعة الب�رسية ينت�رس بني ال�ص��كان ال�صديدي العر�صة خلطر 
الإ�صابة به، كالعاملني يف جمال جتارة اجلن�س، علماً اأّن غالبية احلالت امل�صجلة يف املنطقة ناجتة عن ات�صال جن�صي بني 
�صباب را�صدين مل ي�صتخدموا و�صائل الوقاية.  وتتزايد الأدلة التي ت�صري اإىل انت�صار هذا الوباء بني م�صتخدمي املخدرات 
ع��ن طريق احلقن و�رسكائهم اجلن�صي��ني.  واإّن انت�صار وباء فريو�س نق�س املناعة الب�رسية يف املنطقة متدٍن عموماً ولكنه 
يختل��ف بني بلد واآخر.  فالجتاه ال�صائ��د منذ بدايات القرن احلادي والع�رسين يدّل عل��ى ارتفاع عدد الإ�صابات يف بع�س 
البل��دان، ل �صيما �صمن جمموعات �صكانية ومواقع معينة.  وا�صتئ�صال امللريا من غالبية البلدان العربية يكاد يكون 
كام��لً، واإن كان��ت درجة توّطن املر�س عالية يف البلدان العربية الأق��ل منواً يف عام 2006، ول �صيما يف ال�صودان )167 7 
اإ�صاب��ة لكل 000 100 �صخ�س(، وج��زر القمر )693 8 اإ�صابة لكل 000 100 �صخ���س(، وموريتانيا )140 6 اإ�صابة لكل 
000 100 �صخ���س(.  وح��الت امللريا املعلن عنها يف البلدان الأقل منواً ل متّثل الع��دد الفعلي نظراً اإىل �صعف الرقابة 
وانعدامه��ا يف بع���س املناطق.  اأّما ال�صّل فهو م�صكل��ة �صحية عامة وخطرية، ورمبا كان ال�صب��ب الرئي�صي للوفيات 
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الناجم��ة عن الأمرا�س املعدية بني البالغني يف املنطقة العربي��ة.  وترتّكز التحديات يف البلدان الأقل منواً حيث ارتفعت 
معدلت الإ�صابة خلل ال�صنوات الأخرية.  ولكن على م�صتوى املنطقة العربية ككل، ح�صل تراجع بن�صبة 24 يف املائة 

يف معدلت الإ�صابة و37 يف املائة يف معدلت النت�صار خلل الفرتة املمتدة بني عامي 1990 و2007.

وفيم��ا يتعلق بالهدف التنموي ال�صابع، تواجه جميع البلدان العربية، وبدرجات خمتلفة، حتٍد رئي�صي م�صرتك يتمثل 
يف حت�ص��ني اإدارة البيئة ودمج اإدارة املوارد البيئية �صمن ا�صرتاتيجيات احلد من الفقر وخطط التنمية الوطنية.  فغالبية 
ال�ص��كان يف املنطقة العربية تعي�س يف الأماكن احل�رسية الواقعة يف املناطق ال�صاحلية حيث التحديات البيئية ترتبط 
بالرتف��اع املتوقع يف م�صتوى �صطح البحر والتناف�س على الأر�س واملوارد الطبيعية.  ويف البلدان العربية الفقرية ن�صبة 
عالية من ال�صكان الذين يحافظون على م�صتويات معي�صية م�صتدامة يف املناطق الريفية حيث اإمدادات املياه وال�رسف 

ال�صحي، وغريها من اأ�صكال دعم البنية الأ�صا�صية �صيئة يف اأغلب الأحيان، وحيث تكرث جيوب الفقر املدقع.

اإّن ح�صة املنطقة العربية ككل من النبعاثات العاملية لثاين اأك�صيد الكربون تكاد توازي اخلم�صة يف املائة، ولكّن اآثار 
تغري املناخ على املنطقة هي م�صدر قلق كبري بالن�صبة اإىل وا�صعي ال�صيا�صات الذين يقرّون بالأثر ال�صلبي لهذا التغري 
عل��ى بلدان املنطق��ة.  وي�صري تقرير التقييم الرابع ال�صادر عن الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ اإىل اأّن جزءاً 
م��ن املنطقة العربية �صيتعرّ�س لأزمات مي��اه وحالت جفاف خانقة ب�صبب تراجع معدلت هطول الأمطار.  فال�صعف 
يف مناع��ة موارد الرتبة وال�ّصح يف موارد املياه ال�صطحية واجلوفي��ة التي ميكن ا�صتخدامها لأغرا�س الري هما من الآثار 
الرئي�صي��ة املحتملة لتغري املناخ على املنطقة.  وهذه التغريات البيئية توؤثر على نظم اإنتاج الغذاء فت�صاهم يف انت�صار 

اجلوع، واحتمال الإ�صابة باأمرا�س مثل امللريا اإذ اإّن م�صار املر�س يتغرّي بتغرّي املناخ.

واإّن التنوع البيولوجي يف املنطقة العربية يف طريقه اإىل النح�صار نتيجة تدهور املوائل وفقدها خلل العقود الثلثة 
املا�صي��ة الناجم جزئياً عن الزيادة ال�صكانية يف معظم بلدان املنطق��ة العربية.  فالتو�ّصع العمراين والتنمية الزراعية 
وال�صناعية هي اإحدى الأ�صباب الرئي�صية ملا ي�صيب جميع بلدان املنطقة من تدهور يف تنوعها البيولوجي.  واإّن الإفراط 
يف الرع��ي، وال�صتخدام غري امل�صتدام للموارد املائية والأر�س، ف�صلً عن ال�صتخدام التجاري ملوارد التنوع البيولوجي هي 
م��ن العوامل ال�صائعة النت�صار.  وت�صاف اإليها عوامل اأخرى ت�صكل �صغوطاً على التنوع البيولوجي يف املنطقة وهي 

تتعلق بالتلوث، واملجاري واملخلفات ال�صناعية، ومبيدات احل�رسات والأ�صمدة املحمولة مبياه ال�رسف الطبيعي.

لقد �ص��ارت خمتلف املجموعات دون الإقليمية يف املنطقة العربية ببطء باجت��اه حت�صني اإمكانات ح�صول ال�صكان 
عل��ى خدمات مرافق ال�رسف ال�صحي خلل ال�صنوات اخلم�س ع�رسة املا�صية.  ففي عام 2006، ظلت ن�صبة ال�صكان يف 
البل��دان العربية الأقل منواً التي ت�صتخدم مرافق ال�رسف ال�صح��ي املح�صنة منخف�صة، اإذ و�صلت اإىل 18 يف املائة يف 
املناطق الريفية و60 يف املائة يف املناطق احل�رسية.  ول تزال معدلت �صيوع مرافق ال�رسف ال�صحي يف املنطقة العربية 
متدني��ة عموم��اً، اإذ ت�صل اإىل 56 يف املائة يف املناطق الريفية و84 يف املائة يف املناطق احل�رسية.  وهذا الأداء ال�صعيف 
واملتف��اوت يطال كذلك ن�صبة ال�صكان الذين يح�صلون على م�ص��ادر حم�صنة ملياه ال�رسب، اإذ و�صلت هذه الن�صبة اإىل 
55 يف املائ��ة يف املناطق الريفية يف البل��دان الأقل منواً مقارنة بن�صبة 75 يف املائة يف املنطقة، و78 يف املائة يف املراكز 
احل�رسي��ة يف البلدان الأق��ل منواً مقارنة بن�صبة 91 يف املائة يف املنطقة.  واإذا ظلّ��ت البلدان العربية على بطئها هذا، 
ف�صت��اأوي املنطقة مع حلول عام 2015 م��ا يناهز 124 مليون �صخ�س، ون�صفهم يف البلدان الأقل منواً، من دون خدمات 

اأ�صا�صية لل�رسف ال�صحي.

وي�صع��ى اله��دف التنموي الثامن اإىل اإقامة �رساك��ة عاملية من اأجل التنمية.  وهو يرّكز عل��ى ال�رساكات التنموية 
املت�صلة مبو�صوع��ات امل�صاعدة والتجارة والديون من جهة، واهتمامات جتارية وا�صتثمارية تتناول اإمكانات احل�صول على 
الأدوي��ة الأ�صا�صي��ة وتكنولوجيا املعلومات والت�صالت من جه��ة اأخرى.  وقد كان التقّدم متفاوت��اً على �صعيد بناء 
ال���رساكات التنموي��ة.  فمنذ عام 1990، كان متويل التنمية املقدم اإىل البل��دان العربية مدفوعاً، اإىل حد بعيد، مب�صالح 
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البل��دان املانح��ة ولي�س بالتحديات والأولوي��ات التنموية املرتكزة على اأدلة واقعية.  وقد تعه��دت البلدان املانحة ببذل 
جهود فعلية للوفاء بتخ�صي�س 0.7 يف املائة من دخلها القومي الإجمايل للم�صاعدات.  واأعادت البلدان املانحة التاأكيد 
عل��ى هذه اللتزامات يف القمة العاملية 2005.  ولكّن خم�صة من تلك البلدان، وهي ال�صويد، واللوك�صمبورج، والرنويج، 
والدمنارك، وهولندا، وفت بالتزاماتها وبلغت يف عام 2008 ن�صبة 0.7 يف املائة.  لذلك كانت امل�صاعدة التنموية الر�صمية 
املوجهة اإىل املنطقة �صديدة التقلّب، حتى اأنّها كانت يف الواقع، من حيث ن�صيب الفرد احلقيقي، يف بدايات القرن احلادي 
والع�رسين اأقّل مما كانت عليه يف اأوائل ت�صعينات القرن الع�رسين.  وهي مل تعد كافية لتلبية الحتياجات اخلا�صة للبلدان 
العربي��ة الأقل منواً.  ومل يتمكن �صوى بلد عربي واحد من ب��ني البلدان العربية الأربعة امل�صّنفة فقرية ومثقلة بالديون 
من ا�صتيفاء ال�رسوط املحددة لل�صتفادة من امل�صاعدات املن�صو�س عليها يف املبادرة املعنية بهذه البلدان.  ولكّن ق�صماً 
كبرياً من ال�صلع العربية غري النفطية متكنت يف عام 2007 مقارنة بعام 1990 من الدخول اإىل اأ�صواق البلدان املتقدمة 

من دون قيود، واأحرز تقدم كبري جلهة تخفي�س الديون ويف جمال تكنولوجيا املعلومات والت�صالت.

اأدّت البل��دان العربية املانح��ة دوراً بارزاً يف تقدمي امل�صاعدة للعديد من البلدان املعني��ة بالربنامج.  فالبلدان العربية 
الغني��ة متكنت يف معظم احل��الت من بلوغ هدف امل�صاعدة التنموية الر�صمية املح��دد بن�صبة 0.7 يف املائة من الناجت 
املحل��ي الإجمايل ال��ذي مل حتققه غالبية البلدان التابعة للجنة امل�صاعدة للتنمية.  ففي الفرتة املمتدة من عام 1990 
ولغاي��ة ع��ام 1994، كانت ن�صبة امل�صاعدة التنموية الر�صمية اإىل الناجت املحلي الإجمايل مرتفعة اإذ بلغت 1.3 يف املائة.  
ثّم �صجلّت هذه الن�صبة تراجعا كبرياً يف الفرتة املمتدة من عام 1995 ولغاية عام 1999 قبل اأن تعود اإىل الرتفاع حتى 
0.8 يف املائ��ة خلل الفرتة املمتدة م��ن عام 2000 ولغاية عام 2004.  وقد بلغت ن�صبة امل�صاعدة التنموية الر�صمية اإىل 
الناجت املحلي الإجمايل 0.5 يف املائة يف الفرتة املمتدة من عام 2005 ولغاية عام 2008، غري اأّن ن�صبة امل�صاعدة الر�صمية 
للتنمي��ة اإىل الدخل القومي الإجمايل بلغت يف عام 2008 للبلدان العربية جمتمعًة 0.7 يف املائة.  وهذه الن�صبة تعترب 
عالية جداً مقارنًة بالن�صبة التي �صّجلتها البلدان التابعة للجنة امل�صاعدة للتنمية والتي بلغت 0.3 يف املائة )ال�صكل 
9-4(.  فق��د احتلت اململكة العربية ال�صعودية، وبل منازع، املرتب��ة الأوىل بني البلدان العربية املانحة طوال تلك الفرتة 
حي��ث و�صل��ت ن�صبة امل�صاعدة التنموية الر�صمية اإىل الدخل القومي الإجم��ايل 1.2 يف املائة يف عام 2008.  وارتفعت 
ن�صبة امل�صاعدات التي قّدمتها ال�صناديق التنموية واملنظمات العربية اإىل امل�صتفيدين العرب من 60 يف املائة يف عام 
2007 اإىل 64 يف املائ��ة يف عام 2008)1(.  وهذه الزي��ادة الكبرية يف تدفق امل�صاعدات بني البلدان العربية يجب املحافظة 
عليه��ا خلل ال�صنوات املقبلة.  فامل�صاعدة التي تقدمها البل��دان العربية املانحة ل تخ�صع ل�رسوط، يف حني اأّن ق�صماً 
كب��رياً من امل�صاعدة الر�صمية للتنمية التي تقّدمها البلدان التابع��ة للجنة امل�صاعدة للتنمية تبقى خا�صعة للقيود 

ب�صكل كلّي اأو جزئي.

ترك��ت الأزمة املالية العاملية الكثريين يف البلدان الأقل منواً ب��دون فر�صة للح�صول على الأدوية الأ�صا�صية باأ�صعار 
مقبول��ة.  وهذا الو�صع خطري يف ظل ارتف��اع معدلت الإ�صابة بالأمرا�س املزمنة الت��ي تتطلب علجات كالإن�صولني 
واأدوية الأوعية الدموية للقلب، ومع تزايد عدد الفقراء وانخفا�س الأجور وما يت�صبب ذلك من تدهور يف الو�صع ال�صحي 
وزي��ادة يف الأعباء على نظام اخلدمات ال�صحية.  ويف ظّل اأزم��ة الئتمان العاملية اأي�صاً �صيعجز امل�صتوردون الإقليميون 
ع��ن احل�صول على الئتمان ل�رساء املنتجات الطبية، و�صتكون التكلفة اأعل��ى بالن�صبة اإىل البلدان التي ل متلك قدرات 
لت�صني��ع الأدوي��ة من املواد اخلام امل�صت��وردة.  ومع ذلك، ل ميكن حتديد حجم هذه الأزمة ومدته��ا، ل �صّيما واأّن الأزمات 

القت�صادية ال�صابقة اأظهرت اأن اآثارها قلّما تكون مت�صابهة بني بلد واآخر.

ي��وؤدي قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�صالت دوراً اأ�صا�صياً يف توليد النمو القت�صادي، وحتفيز النتعا�س املايل على 
امل�صت��وى العامل��ي يف جميع القطاعات التجارية وال�صناعي��ة.  وقد �صّجل هذا القط��اع، ل �صيما يف جمايل الإنرتنت 
والهاتف املحمول، تقدماً كبرياً يف املنطقة العربية با�صتثناء البلدان العربية الأقل منواً التي ل تزال متاأخرة بدرجة كبرية 
ع��ن بقي��ة الدول العربية يف هذين املجالني.  فالزيادة يف عدد امل�صرتكني يف اخلطوط اخللوي ناهزت الثلثة اأ�صعاف خلل 
ال�صنوات اخلم�س املا�صية.  وقد �صاهمت يف هذه الزيادة املناف�صة القوية بني ال�رسكات املعنية بتقدمي اخلدمات.  و�صهدت 

)1( التقرير القت�صادي العربي املوّحد 2009، �س 201.
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البلدان العربية كلها املذكورة اآنفاً، با�صتثناء جيبوتي وموريتانيا واليمن، ارتفاعا ملحوظاً بني عامي 1999 و2008 يف عدد 
م�صتخدمي الإنرتنت لكل 100 �صاكن.  وكانت هذه الزيادة بارزة يف الإمارات العربية املتحدة التي �صّجلت يف عام 2008 
ارتفاع��اً بن�صبة 66 يف املائة، ف�صّنفت بالبلد العربي الأّول، وبل منازع، من حيث عدد امل�صرتكني يف خدمة الإنرتنت لكل 
100 �صاكن )86 م�صرتكاً يف عام 2008(.  وخلل الفرتة نف�صها، مل تنجح �صبكات الإنرتنت يف التغلغل ب�صكل فعال اإىل 
البل��دان العربية الأقل منواً.  فاأع��داد امل�صرتكني يف �صبكة الإنرتنت �صئيلة لكّل 100 �صاكن، اإذ بلغت 1.44 يف موريتانيا 
و1.43 يف اليمن خلل عام 2007.  وقد اأظهرت الأرقام العائدة اإىل عام 2008 يف جمال تكنولوجيا املعلومات والت�صالت 
ع��دم تاأثر هذا القطاع بالأزمة املالية العاملية.  ولكّن م�صّغل��ي تكنولوجيا املعلومات والت�صالت يخ�صون من اأن هذه 
الأزمة �صتجعلهم يواجهون يف ال�صنوات املقبلة حتديات كبرية فيما يتعلق باحل�صول على راأ�س املال ومتويل ا�صتثماراتهم 

يف ال�صبكات، وتوؤدي بذلك اإىل تباطوؤ يف خططهم التو�صعية.

الأزمة املالية العاملية

يق��دم الق�صم الث��اين من التقرير حتليلً مف�ّصلً عن اآث��ار الأزمة املالية العاملية على املنطق��ة العربية، وعن اأثرها 
املحتم��ل على الأهداف التنموية للألفية.  فهو ي�ص��ري اإىل اأوجه الت�صابه والختلف املهمة بني جمموعات البلدان فيما 
يتعل��ق بتاأثريات الأزم��ة والآثار املرتتبة على ال�صيا�صات.  فمعظم بلدان املنطق��ة اأثبتت قدرتها على تطبيق �صيا�صات 
م�صادّة للتقلّبات الدورية، يف حني ظلت البلدان العربية الأقل منواً خا�صعة لقيود �صديدة مفرو�صة على اأدواتها املالية 

والنقدية، ومهّددة يف تقدمها باجتاه حتقيق الكثري من الأهداف التنموية للألفية.

وي��ربز التباي��ن يف الأثر املرتتّب على الأزم��ات اأهمية القطاعات الإنتاجية املحلية، ل �صيم��ا ال�صلع واخلدمات املعدة 
لل�صته��لك املحل��ي، بالن�صبة اإىل ا�صتقرار القت�ص��اد واإمكانية التنبوؤ باجتاهاته.  وت�ص��ّكل الوظائف عن�رساً اأ�صا�صياً 
ل�صتم��رار احلد من الفق��ر وتوفري الظروف املنا�صبة لتحقيق الأهداف التنموية للألفي��ة ب�صكل م�صتدام.  فقد اأثبتت 
ع��دة اقت�صاديات اآ�صيوي��ة يف التاريخ احلديث اأّن ال�صتخدام الفعال لل�صيا�ص��ات التجارية وال�صتثمارية والإنتاجية يف 
اإط��ار اقت�صاد كلي �صليم، ي�صاعد البل��دان على اإخراج النا�س يف هذه املنطقة، رجالً ون�ص��اء، من دّوامة الفقر واجلوع 
و�ص��وء التغذية واملر�س والأمية. ولك��ّن التحليل الوارد يف الق�صم الثاين يظهر اأّن من��و املنطقة مل يعتمد على كثافة 
التوظي��ف فلم يخدم م�صالح الفقراء، واأّن التنوع القت�صادي �صّكل حتدياً يف هذا املجال.  فتقليل الأخطار الناجتة عن 
ال�صدم��ات اخلارجية يتطلّب تعزي��ز التنوع يف ال�رسكاء التجاريني ويف املنتجات، وحت�صني قدرة املنطقة على املواجهة يف 

ظّل الأزمات.

وق��د اأ�صارت جامع��ة الدول العربية وبرنامج الأمم املتح��دة الإمنائي )2009( اإىل الفوارق الكب��رية يف البلدان العربية 
واملجموع��ات دون الإقليمية من حيث هياكلها القت�صادية وثرواتها من م��وارد ب�رسية وطبيعية.  فالتنوع يف الهياكل 
القت�صادية وم�صتوى التنمية القت�صادية ي�صري اإىل اأّن اأهمية قنوات انتقال الأزمة املالية �صتختلف اأي�صاً من فئة اإىل 

اأخرى.

ومن الوا�صح اأّن القت�ص��ادات امل�صدرة للنفط كانت اأكرث امل�صتفيدين من اأزمتي الغذاء والنفط بف�صل �صادراتها 
النفطي��ة، واأكرث املتاأثرين بالأزمة املالية لأن النفط والغ��از ي�صكلن اأكرث من 85 يف املائة من �صادراتها ال�صلعية.  فقد 
واجه��ت هذه البلدان يف عام 2009 هبوطاً حاداً يف اأرباح ال�صادرات واإيرادات النفط، غري اأّن الحتياطيات ال�صخمة التي 
جمعتها خلل ال�صنوات التي ارتفعت فيها اأ�صعار النفط �صمحت لها بالتخفيف من القيود التي فر�صتها الأزمة على 
ال�صيا�ص��ة املالية والتجارة اخلارجية، وذلك عن طريق ال�صحب من الحتياطيات اأو حتمل الديون.  ومبا اأن هذه البلدان هي 
م��ن كبار م�صتوردي املواد الغذائية ومواد البناء، التي انخف�صت اأ�صعاره��ا بعد الذروة التي بلغتها يف عام 2008، فقد 
�صهدت اأي�صاً بع�س النخفا�س يف فواتري وارداتها، علماً اأّن هذا النخفا�س حجبه النخفا�س الكبري يف عائدات �صادرات 

الوقود.



ث

اإّن التحوي��لت النقدية للعاملني املهاجرين، وه��ي م�صدر رئي�صي للعملت الأجنبية يف ع��دد من البلدان العربية 
وم�ص��در مهم لدعم الدخل يف العديد من الأ�رس املعي�صّية، ه��ي واحدة من قنوات عديدة ا�صتطاعت الأزمة املالية اأن 
توؤثّر من خللها على املنطقة.  فقد تاأثرت البلدان العربية برتاجع التحويلت النقدية، اإذ اإّن معّدل منّو جممل التحويلت 
ال��واردة اإىل املنطقة كان قد تباطاأ خلل عام 2009، و�صهدت التحويلت النقدية من بلدان جمل�س التعاون اخلليجي اإىل 

البلدان امل�صدرة للعمالة تراجعاً بنحو 3 يف املائة يف عام 2009.

اأدّت الأزمة املالية العاملية وما نتج عنها من تداعيات على القت�صاد الفعلي يف العامل اإىل تراجع تدفقات ال�صتثمارات 
الأجنبي��ة املبا�رسة الواردة اإىل البلدان العربية )الإ�صك��وا، 2009(.  فالتزامن بني �صغط الئتمان والنخفا�س ال�صديد يف 
اأ�صع��ار النفط اأثر يف ال�صتثمار بامل�رسوعات النفطي��ة؛ وانفجار الفقاعة العقارية يف بلدان جمل�س التعاون اخلليجي، ل 
�صّيم��ا يف الإمارات العربية املتح��دة، ت�صّبب يف تاأخري عدة م�رسوعات �صكنية؛ وتراجع عملي��ات الندماج وال�رساء التي 
تت��م عرب احل��دود اأدّى اإىل تعليق بع�س برامج اخل�صخ�صة املخّطط لها يف املنطق��ة.  وقد نتج عن الرتاجع يف تدفقات 
ال�صتثم��ارات الأجنبي��ة املبا�رسة اإىل املنطقة انخفا�س ه��ذه ال�صتثمارات يف �صتة بلدان من بينه��ا الإمارات العربية 
املتحدة، وم�رس، واململك��ة العربية ال�صعودية التي �صّكلت يف عام 2008 نحو ثلثة اأرباع اإجمايل ال�صتثمارات الأجنبية 

املبا�رسة يف املنطقة.

وتعت��رب القت�صادات القائمة على �صادرات املواد الأولية اأكرث القت�صادات عر�صة للتاأثر باأزمتي الغذاء والوقود، نظراً 
لرتفاع حّدة الفقر فيها وتديّن م�صتوى الرثوات واجلدارة الئتمانية بها.  فهذه كلها تقلل من اخليارات املتاحة اأمام هذه 
القت�صادات للتعامل مع الأزمات، وتزيد يف املقابل من خطورة تاأثري الأزمات عليها من حيث قدرتها على حتقيق الأهداف 
التنموي��ة للألفي��ة.  ومب��ا اأّن العديد من البلدان الأقل منواً تفتق��ر اأي�صاً اإىل قدرات قوية، كربام��ج دعم املواد الغذائية 
الوا�صعة النطاق، للتخفيف من الآثار الناجمة عن ارتفاع اأ�صعار املواد الغذائية عامليا، فمن املوؤكد اأن تكون موجة ارتفاع 

اأ�صعار املواد الغذائية قد اأثرت �صلباً على حالة الفقر واجلوع ال�صديدين يف تلك البلدان.

ويتوّقع اأن تواجه البلدان التي تعتمد اقت�صاداتها على �صادرات املواد الأولية جمموعة من التحديات.  فهذه البلدان 
ل متل��ك احتياطيات كبرية ت�صتطيع اأن ت�صيِّله��ا لتواجه القيود التي تفر�صها الأزمة عل��ى ال�صيا�صة املالية والتجارة 
اخلارج��ي ة، وقد يوؤدي هذا الو�صع اإىل انكما�س قطاعات اخلدمات فيها.  وهذه البلدان تعتمد على امل�صاعدات الر�صمية 
للتنمي��ة، ولكّنه��ا يف الوقت نف�صه تكون معرّ�ص��ة للخطر ب�صبب القيود التي تفر�س عل��ى موازنات البلدان املانحة 
وتوؤثّ��ر بذل��ك على ن�صيبها من امل�صاعدات الر�صمي��ة للتنمية ومعظم هذه البل��دان ل ت�صتفيد بال�صكل الكبري من 

ال�صتثمارات الأجنبية املبا�رسة.

ويرتب��ط منو الناجت املحلي الإجم��ايل العربي منذ �صبعينات القرن الع�رسين ارتباطاً وثيق��اً بارتفاع اإيرادات ال�صادرات 
الت��ي �صيط��رت عليها �صادرات الوقود.  ففي عام 2007، �صكلت هذه ال�ص��ادرات 80 يف املائة من ال�صادرات ال�صلعية 
للبل��دان املرتفعة الدخل )واأبرزها البلدان امل�صدرة للنفط(، و67 يف املائة للبلدان املتو�صطة الدخل )واأبرزها القت�صادات 
املتنوع��ة(، و90 يف املائ��ة للبلدان املنخف�صة الدخل )وهي البلدان الأقل من��واً(.  واإّن التقلبات املتقّطعة التي �صهدتها 
البل��دان العربي��ة، من ارتفاع النمو يف �صبعينات القرن الع�رسين اإىل الرك��ود القت�صادي طوال ثمانينات ذلك القرن ثم 
الع��ودة اإىل النمو ال�صتثنائي يف بداية القرن احلادي والع�رسي��ن، تعك�س ب�صكل مبا�رس الدورات امل�صطربة للدخل الناجت 

عن اأ�صواق النفط.

والنم��و املعتمد على النفط يعك���س اأي�صاً، واإىل حد بعيد، �صع��ف اأداء القطاعات الإنتاجي��ة، ل �صيما القطاع 
ال�صناع��ي.  واإّن حتّول البل��دان العربية يف اأقّل من اأربعني عام��اً من اقت�صادات معتمدة عل��ى الزراعة اإىل اقت�صادات 
معتم��دة على اخلدمات هو اأحد اأبرز احلقائق امل�صتنتجة يف جم��ال التنمية خطورةً.  فالبلدان العربية التي كانت ترتكز 
خ��لل �صتينات القرن الع�رسين اإىل قاعدة اقت�صادية متنوعة ن�صبي��اً، مثل اجلمهورية العربية ال�صورية، وم�رس، واملغرب، 



خ

واجلزائر، قد �صهدت اإلغاء الت�صنيع الذي متثل بانخفا�س ح�ص�س الت�صنيع يف القيمة امل�صافة والتوظيف خلل العقود 
الثلث��ة املا�صي��ة.  ويف املقابل، �صّجل قطاع اخلدمات من��واً مطرِّدا انتهى اإىل هيمنته عل��ى القت�صادات العربية منذ 

�صبعينات القرن الع�رسين.

وكان��ت للأزمة املالية العاملية اآثار خمتلفة منها انخفا�س اأ�صعار النف��ط الدولية وما رافقه من قلق كبري على منو 
املنطقة.  فقد �صهدت اأ�صعار النفط هبوطاً ملحوظاً )من 147 دولراً اأمريكياً للربميل قبل النهيار ثّم الرتفاع جمدداً، 
يف �ص��وق متقلب��ة، اإىل 73 دولراً اأمريكياً يف بداية يونيو/حزيران 2010( ت�صبب بانهي��ار يف اإيرادات الت�صدير يف غالبية 
القت�ص��ادات العربية.  وكان لهذا النهيار يف اإيرادات الت�صدير وقع ال�صدمة على جمموعة البلدان املنخف�صة الدخل 
)36 يف املائة( ب�صبب اعتماد اليمن وال�صودان، وهما اأكرب م�صدرين يف هذه املجموعة، على ال�صادرات النفطية.  وح�صل 

تراجع مماثل، اإمّنا اأقّل وطاأةً، �صمن جمموعة القت�صادات املتنوعة.

اإل اأن من��و املنطقة العربية يبقى، على تباطئه، اأكرب مما ه��و عليه يف معظم املناطق الأخرى. ويتوقع لهذا النمو اأن 
ي�صه��د يف عام 2010 حت�صناً يف الأداء. ويعزو �صن��دوق النقد الدويل �صمود النمو يف املنطقة العربية اإىل ثلثة اأ�صباب 
تتلّخ�س اأّولً بعدم تعرّ�س البنوك العربية، اإل بقدر �صئيل، للأ�صول التي ت�صببت با�صطرابات كبرية يف اأماكن اأخرى من 
العامل، ثّم بعدم تاأثر املنطقة بالدرجة ذاتها بالهبوط احلاد يف حجم ال�صادرات، كما حدث يف اآ�صيا، اأو ب�صحب التدفقات 
الراأ�صمالية، كما ح��دث يف اأمريكا اللتينية واأوروبا ال�رسقية، واأخرياً باأهمية الإجراءات ال�رسيعة واحلا�صمة التي اتخذتها 
القت�ص��ادات املعتمدة على النفط على م�صتوى ال�صيا�صة العام��ة.  وكان ردّ البنوك املركزية على النخفا�س احلاد يف 
اأ�صع��ار الفائدة العاملية �رسيعاً اإذ جلاأت اإىل تخفيف القيود املفرو�صة على ال�صيا�صة النقدية.  اأما بلدان جمل�س التعاون 
اخلليجي التي �صهد بع�صها حمنة مالية، فقد �صارعت فيها ال�صلطات اإىل تاأمني ال�صيولة وراأ�س املال اللزمني.  وقرّرت 
البل��دان امل�صّدرة للنفط يف املنطقة اأن حتافظ على م�صتوي��ات مرتفعة من الإنفاق الراأ�صمايل من خلل ال�صحب من 

الحتياطيات التي جتمعت لديها خلل �صنوات الزدهار.

لقد تاأثر النمو القت�صادي يف املنطقة �صلباً بالأزمة املالية العاملية، لكّن تاأثره هذا اأقّل حدة مما هو عليه يف مناطق 
اأخ��رى، وحم�صور ب�ص��كل اأ�صا�صي بالقت�صادات الغنية امل�صدرة للنفط التي �صبق لها اأن اجتازت معظم املراحل باجتاه 
بلوغ الأهداف التنموية للألفية.  ومتلك هذه البلدان، بف�صل احتياطياتها ال�صخمة، من املقومات ما يجعلها يف موقف 
اأف�ص��ل للتخفي��ف من التداعيات الجتماعية والقت�صادية ال�صلبية التي قد تنتج عن تباطوؤ النمو.  ولكن رمبا كان اأثر 
اأزمت��ي الغ��ذاء والوقود اأ�صواأ على الأهداف التنموية للألفية، ل �صيما على الغاي��ات املرتبطة بالفقر واجلوع.  اأّما على 
امل�صتوى دون الإقليمي، فالبلدان العربية الأقل منواً كانت اأكرث املجموعات معاناة فيما يت�صل بتحقيق الأهداف التنموية 
للألفي��ة.  وكانت البلدان الغنّية امل�صدرة للنفط اأكرث قدرة من البلدان املتو�صطة الدخل ذات القت�صادات الأكرث تنوعاً 
عل��ى و�صع ال�صيا�صات اللزمة ملواجهة اأزمتي الغذاء والوق��ود، فيما افتقرت البلدان الأقل منواً اإىل اأي قدرة فّعالة على 

مواجهة هذا الو�صع بال�صيا�صات اللزمة.

ويبدو اأن هذا التحليل للتاأثري املحدود املرجح للأزمة القت�صادية العاملية على القت�صادات العربية قد اأقرّته حكومات 
املنطقة، التي مل تبِد �صوى ا�صتجابة مبا�رسة حمدودة با�صتثناء الإجراءات احلا�صمة التي اتخذتها بلدان جمل�س التعاون 
اخلليج��ي يف الوقت املنا�صب لتحافظ على �صلم��ة قطاعاتها املالية.  ولكن نظراً اإىل اأداء اقت�صادات املنطقة الفعلي 
والفهم العميق ملقّومات اقت�صادات معينة، يخ�صى اأن يَثبت اأن التاأثري الفعلي للأزمات، ول �صيما اأزمة الغذاء، هو اأقوى 
عل��ى البلدان الأقل من��واً.  واإذا مل تتمكن هذه البلدان من اتخاذ اإجراءات ت�صحيحية، فيمكن اأن يكون ال�رسر كبرياً على 

ا�صتهلك الفقراء وعلى احتمالت حتقيق الأهداف التنموية للألفية.

اإّن البطالة التي و�صمت النمو يف املنطقة العربية خلل املا�صي القريب هي ظاهرة ل ميكن اإنكارها، والأطر العامة 
للنم��و ال��ذي يخدم م�صالح الفقراء معروفة هي اأي�صاً.  اأّما ما يحتاج اإىل حتديد وتو�صيح فهي امل�صببات التي اأدت اإىل 



ذ

ن�ص��وء من��ط النمو احلايل واملنهجيات التي ميكن من خللها تغيري امل�صار والتوّجه نحو منهجيات ت�صتند ب�صكل اأكرب اإىل 
كثافة الت�صغيل. فاإذا ا�صرت�صدت البلدان العربية مبعلومات وافية ل�صنع قراراتها، لتمّكنت من التعامل ب�صكل اأف�صل 
م��ع دورة النتعا�س والك�صاد التي اأ�صعفت ال�صتثمارات الطويلة الأجل يف هذه املنطقة، ول�صتطاعت و�صع �صيا�صات 
ملئم��ة تعزّز قدرتها عل��ى ال�صمود يف ظل الأزمات وحتقيق النمو باملنطقة على امل��دى الطويل، وعلى مواجهة حتدي 
البطالة الذي يحدق بها.  فمن اجلوانب الهامة التي حتتاج اإىل تو�صيح فيما يتعلق بالكثري من الأهداف التنموية للألفية 
ه��ي م�صاهمة التحوي��لت النقدية يف التنمية وتاأثريها على تغيري ال�صيا�صات املعتمدة اإزاء الظروف املتغرّية يف البلدان 
امل�صتقبلة لليد العاملة.  فاأهمية هذه التحويلت بالن�صبة اإىل البلدان الفقرية يف املنطقة ت�صتدعي فهم طبيعة هذا 

املتغري القت�صادي الرئي�صي.

اخلل�صة

اإّن ا�صتعرا���س التق��ّدم املحرز باجتاه حتقيق الأهداف التنموي��ة للألفية يطرح ثلثة ا�صتنتاج��ات اأ�صا�صية.  اأولً، اإّن 
البيانات ت�صري اإىل اأّن اأداء البلدان العربية كان، حتى قبل حدوث الأزمة املالية العاملية، متفاوتاً بخ�صو�س حتقيق الأهداف 
التنموي��ة للألفية.  وميكن ت�صنيف هذه البلدان اإىل ثلث جمموعات رئي�صية، بني بلدان من املرّجح اأنها �صتحقق غايات 
الأه��داف التنموي��ة للألفية )واأبرزها بلدان جمل�س التع��اون اخلليجي(، وبلدان من غري املرج��ح اأن حتقق غايات الأهداف 
التنموية للألفية )واأبرزها البلدان الأقل منواً(، وبلدان تتفاوت فيها الإجنازات والفر�س، وهي ت�صكل غالبية البلدان العربية 
املتو�صطة الدخل.  ثانياً، اإّن التقدم املحرز غري متجان�س حتى فيما بني الأهداف اإذ اإّن العديد من البلدان العربية متاأخرة 
ب�ص��كل ملحوظ يف حتقيق الهدف��ني الأول واخلام�س على وجه التحديد.  ثالث��اً، اإّن املو�صوعات املتعلقة بالأمن ت�صّكل 
تهديداً خط��رياً تواجهه البلدان املتاأثرة بالنزاعات وهي ال�صودان، وال�صومال، والع��راق، والأرا�صي الفل�صطينية املحتلة 

باجتاه حتقيق الأهداف التنموية للألفية.

والأزمة املالية العاملية هي �صاأن اأ�صا�صي اآخر يتناوله هذا التقرير.  فالتقييم الأويل للأزمة املالية العاملية ي�صري اإىل اأن 
تاأثري الأزمة �صيكون اأقوى على املنطقة العربية وعلى جهودها الرامية اإىل حتقيق الغايات املحّددة يف الأهداف التنموية 
للألفي��ة.  فالآثار ال�صلبية للأزمة على ال�صوؤون التنموية واملالية �صتحيد التقدم املحرز عن م�صاره ب�صبب تداعياتها يف 
جمال التخفيف من الفقر، وتوفري فر�س العمل، وخم�ص�صات الرعاية الجتماعية، وغري ذلك من اجلهود التنموية املهمة.  
ولكّن التقييمات التي اأُجريت موؤخراً ب�صاأن اثر الأزمة كانت اأكرث تفاوؤلً وتوقعت ا�صتمرار النمو يف املنطقة، واإن مبعدلت 
اأبطاأ من املعدلت ال�صابقة حلدوث الأزمة.  وعلى الرغم من ذلك، ينبغي عدم ال�صتهانة بالتكاليف املالية والقت�صادية 

والجتماعية لأزمتي الغذاء والوقود والأزمة املالية العاملية.

حتظى الأهداف التنموية للألفية بدعم �صيا�صي قوي �صيتّجدد زخماً خلل الجتماع العام الرفيع امل�صتوى للجمعية 
العامة للأمم املتحدة.  واإّن حتقيق الأهداف التنموية للألفية ممكن اإذا توفر له ما يحتاجه من طموح وموارد.  ولكن ينبغي 
ا�صتخ��دام هذا الدعم بفعالية، وال�صرت�صاد بالأولويات املح��ّددة يف و�صع ا�صتثمارات تخدم ت�رسيع التقدم باجتاه حتقيق 
الأه��داف التنموية للألفية.  فينبغي اأن ت�صتند هذه ال�صتثمارات اإىل اإطار وطني للتنمية امل�صتدامة يوازن بني اأولويات 
التنمي��ة القت�صادية، والجتماعي��ة، والبيئية التي توّفر جمتمعًة الأ�صا�س اللزم لتحقي��ق الأهداف التنموية للألفية.  
فه��ذا الإطار الوطني، اأو ما يعرف با�صرتاتيجية التنمية الوطنية، يقّدم الو�صائل ال�رسورية لتن�صيق ال�صيا�صات العامة 
املتعلق��ة مبختلف الغايات.  فبوجود ا�صرتاتيجية التنمية الوطنية، ت�صتطيع البلدان حتديد املنافع امل�صرتكة لل�صيا�صات 
التي ت�صاه��م يف حتقيق خمتلف الأهداف، واإيجاد احللول للمقاي�صة بني الأهداف املت�صاربة، ومعاجلة م�صائل الإن�صاف 
ب��ني الأجيال وبني اأبناء اجلي��ل الواحد وامل�صاواة بني اجلن�صني، وا�صتهداف ال�صكان الأك��رث �صعفاً، وتعزيز الآليات اللزمة 

لتو�صيع قاعدة امل�صاركة، وامل�صاركة املدنية الطوعية التزام اجلهات املعنية بامل�صاركة احلّقة.
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.http://mdgs.un.org/unsd/mdg/metadata.aspx :2( �صل�صلة الأمم املتحدة ملوؤ�رسات الألفية، ميتاديتا، موجودة على املوقع(

مقدمة
�ص��ّكل اإع��لن الألفية الذي اعتمدته 189 دول��ة ع�صو يف الأمم املتحدة علمة فارقة يف تع��اون الأ�رسة الدولية مع 
بداية القرن احلادي والع�رسين.  فقد بُني الإعلن على اأهداف اتفق عليها العامل من قبل ب�صاأن التنمية الدولية، واأطلق 
جمموع��ة من الأهداف التنموية العملية والقابلة للقيا�س عرفت بالأه��داف التنموية للألفية.  فهذه الأهداف ت�صّم 
الغاي��ات املتفق عليها كما حددتها خطة التنمية للأمم املتحدة، وهي ح�صيلة العديد من موؤمترات القمة التي عقدتها 
الأمم املتحدة خلل العقد املا�صي، مبا فيها تلك املعنية بالتنمية امل�صتدامة، والتعليم، والأطفال، والغذاء، واملراأة، وال�صكان 
والتنمية الجتماعية.  اإنها الغايات التي حددها العامل، ب�رسوطها الكمية والزمنية، ملعاجلة الفقر املدقع واجلوع واملر�س، 
ولتعزي��ز امل�صاواة بني اجلن�ص��ني والتعليم وال�صتدامة البيئية.  اإنّها تعبري عن احلق��وق الأ�صا�صية للإن�صان، اأي حقه يف 
التمت��ع ب�صح��ة جيدة، ويف احل�صول على التعليم وامل�صكن.  اأّما الهدف الثامن، املتعلق ببناء ال�رساكات لأجل التنمية، 

فيت�صّمن اللتزامات يف جمال امل�صاعدة التنموية، وتخفيف الديون، والتداول التجاري واحل�صول على التكنولوجيات.

واملنطقة العربية هي اليوم اأمام التحدي املتمّثل يف التوافق على برنامج عمل لتحقيق الأهداف التنموية للألفية.  
وعلى بعد خم�س �صنوات من عام 2015 كتاريخ حمدد لتحقيق الأهداف، اأ�صبح اخلوف من عدم حتقيق الأهداف حقيقة 
واقعة، وف�صل كهذا هو غري مقبول من الناحيتني املعنوية والتنموية، ومعه �صتت�صاعف املخاطر التي تواجهها املنطقة 

من عدم ا�صتقرار وعنف واأوبئة وتدهور بيئي.

وي�صتعر���س هذا التقرير التقدم الذي اأحرزته املنطقة العربية باجتاه حتقيق الأهداف التنموية للألفية.  فعام 2010 
ه��و معلم هام يف م�صرية ال�صعي اإىل حتقيق هذه الأهداف، لأنها تاأتي بعد ع�رس �صنوات على "اإعلن الألفية" التاريخي 
وقبل خم�س �صنوات من عام 2015 التاريخ املحدد لتنفيذها.  و�صيجّدد العامل التزامه بالأهداف التنموية للألفية خلل 
الجتماع العام الرفيع امل�صتوى للجمعية العامة للأمم املتحدة التي �صتعقد يف اأيلول/�صبتمرب 2010.  وهذا التقرير هو 
جزء من اجلهود العاملية الرامية اإىل مواجهة حتدي الأهداف التنموية للألفية، وهو ي�صتعر�س تف�صيلً واقع التقدم الذي 

اأحرزته املنطقة باجتاه حتقيق هذه الأهداف.

وي�ص��ّدد هذا التقرير ب�ص��كل اأ�صا�صي على احلاجة اإىل ت�رسيع التقدم يف بع�س البل��دان والقطاعات، اإذا كان للأمل 
ببل��وغ الأه��داف التنموية للألفية اأن يتحقق.  فبلوغ هذه الأهداف ممكن بوجود �صيا�صات وموارد وجهود وافية، ل �صّيما 
يف البل��دان العربي��ة الأقل منواً.  واإعلن الألفية هو اأهّم الوعود اجلماعي��ة التي قطعها العامل يوماً على فقرائه الأكرث 
�صعف��اً.  فوع��ده هذا ل ينبع من �صفقة اأو فعل خري بل من الت�صامن والعدالة، ومن العرتاف بتعاون العامل باأ�رسه من 
اأج��ل حتقيق الزدهار والأمن.  واإّن هذا التع��اون يرتدي اأهمية خا�صة بالن�صبة اإىل املنطقة العربية حيث الهوة التنموية 

بني املناطق هي من بني الأعمق يف العامل.

وت�صتن��د البيانات واملعلومات الواردة يف هذا التقرير اإىل عدة م�صادر ومنه��ا امل�صادر الدولية، ك�صعبة الإح�صاءات 
يف الأمم املتح��دة ومنظمات اأخرى دولية معنّية بجمع البيانات عن الأهداف التنموية للألفية.  والإح�صاءات الواردة فيه 
ه��ي اأي�ص��اً م�صتقاة من منظمات اإقليمية تابعة ل��لأمم املتحدة وعاملة يف املنطقة العربي��ة، ومن اإح�صاءات وطنية 
ر�صمّية.  وقد اتّبع التقرير يف احت�صاب البيانات املنهجية املعتمدة يف �صعبة الإح�صاءات يف الأمم املتحدة.  ويف احت�صاب 
املتو�صط��ات الإقليمية ودون الإقليمية، اتّبع��ت وكالت الأمم املتحدة املبادئ التوجيهية ال�صادرة عن �صعبة الإح�صاءات 
يف الأمم املتح��دة ب�صاأن ح�صاب جميع املوؤ���رسات ذات ال�صلة �صمن �صل�صلة الأمم املتحدة ملوؤ�رسات الألفية)2(.  ولكن جتدر 
الإ�ص��ارة هن��ا اإىل اأن البيانات املتوفرة على امل�صتويات الوطنية والإقليمية والدولي��ة ت�صوبها فجوات واأوجه تباين كثرية 

�صّكلت اأحد اأبرز التحديات التي واجهت اإعداد هذا التقرير.
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ويعتمد هذا التقرير ت�صنيف��ات عديدة دون اإقليمية وفقاً لطبيعة املوؤ�رس اخلا�س بالهدف التنموي للألفية والبحث 
قيد العمل.  ولكّن الت�صنيف الذي غلب ا�صتعماله ا�صتند اإىل ت�صنيف البلدان العربية وفقاً ملوقعها اجلغرايف وم�صتوى 

التنمية فيها:

1- بلدان امل�رسق العربي: الأردن، واجلمهورية العربية ال�صورية، والعراق، والأرا�صي الفل�صطينية املحتلة، ولبنان وم�رس.

2- بلدان املغرب العربي: تون�س، واجلزائر، واجلماهريية العربية الليبية، واملغرب.

3- بل��دان جمل�س التعاون اخلليج��ي: الإمارات العربية املتح��دة، والبحرين، وُعمان، وقطر، والكوي��ت، واململكة العربية 
ال�صعودية.

4- البلدان العربية الأقل منواً: جزر القمر، جيبوتي، وال�صودان، وال�صومال، وموريتانيا، واليمن.

ويف حتلي��ل اأثر الأزمة، اعتمد ت�صنيف اآخ��ر وكان على ال�صكل التايل: البلدان امل�صّدرة للنفط )واأبرزها بلدان جمل�س 
التع��اون اخلليجي(، وبلدان نفطيان اقت�صادهما خمتل��ط )وهما اجلزائر وليبيا(، والبلدان ذات القت�صادات املتنوعة )وهي: 
الأردن، وتون���س، واجلمهوري��ة العربية ال�صورية، ولبن��ان، وم�رس، واملغرب(، والبلدان الأقل منواً )وه��ي جزر القمر، وجيبوتي، 

وال�صودان، وموريتانيا واليمن(، والبلدان املتاأثرة بالنزاعات )وهي ال�صومال، والعراق والأرا�صي الفل�صطينية املحتلة(.

يق��ع التقرير يف ثلثة اأق�صام.  فيتناول الق�ص��م الأول اأداء املنطقة ب�صاأن كل هدف من الأهداف التنموية للألفية، 
ويت�صم��ن تو�صيات ب�صاأن ال�صيا�صات العامة تهدف اإىل حت�صني الأداء باجتاه حتقيق الأهداف.  ويتناول الق�صم الثاين تاأثري 
اأزمتي الغذاء والوقود والأزمة املالية العاملية على التنمية يف املنطقة العربية، ويرّكز على تاأثري هذه الأزمات على م�صار 
الأه��داف التنموية للألفية.  اأما الق�صم الثال��ث والأخري فيلّخ�س ال�صتنتاجات الرئي�صية مع الت�صديد على التو�صيات 
يف جم��ال ال�صيا�صات العامة، كما وردت يف ف�ص��ول التقرير، لي�صاعد البلدان العربية على ت�رسيع عجلة تقدمها باجتاه 

حتقيق الأهداف التنموية للألفية.



الق�سم الأول
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حت��رز ال��دول العربية تقدماً يف خف�س ن�صبة ال�صكان الذين يقل دخلهم ع��ن 1.25 دولر يف اليوم اإىل الن�صف.  
ع��لوة عل��ى ذلك، فاإن معدل الفقر يف الدول العربية الأقل منواً )36 يف املائ��ة( يقارب �صعفي املعدل العام للفقر 
يف املنطق��ة العربية.  كما اأن معدل الفقر يف دول امل�رسق العربي )19 يف املائة( يف منت�صف الع�رس �صنوات الأوىل 
م��ن الق��رن احلادي والع�رسين هو اأكرث من �صعفي املعدل يف دول املغرب العرب��ي )7 يف املائة(.  وترتفع ن�صب الفقر 
ب�صكل كبري يف املناطق الريفية.  ومع ذلك، ل تت�صح هذه احلالة عند النظر اإىل ن�صبة ال�صكان الذين يقل دخلهم 
عن خطوط الفقر الوطنية.   علوة على ذلك، ل حترز املنطقة تقدما فيما يتعلق بغاية تخفي�س اجلوع اإىل الن�صف.  
وه��ذه هي احلال اأي�ص��اً فيما يتعلق بتوفري العمال��ة الكاملة واملنتجة والعمل اللئق للجمي��ع، حيث اأن موؤ�رسات 
ال�صب��اب واملراأة على وجه التحديد مقلقة بع���س ال�صيء.  وت�صكل البطالة حتدياً تنموياً رئي�صياً نتيجة لنخفا�س 
معدلت العمالة ن�صبة اإىل تعداد ال�صكان.  وقد طراأ تطور غري كاف يف هذا املجال جلهة حتقيق غايات الهدف الأول 
املتعلق��ة باجل��وع اإ�صافة اإىل القلق الكبري من اآثار اأزمتي الوقود والغ��ذاء خا�صة يف الدول العربية الأقل منواً.  كما 
اأن املنطق��ة عام��ة وجمموعات البلدان التي تكونها مل ت�صهد انخفا�صاً يف اجل��وع املدقع مما يوؤ�رس اإىل النخفا�س 
احلاد لل�صتهلك الأ�صا�صي للغذاء اليومي لل�صعوب التي تعاين من احلرمان الغذائي.  ورغم ال�صورة القامتة، تتباين 
اجتاه��ات املا�صي واآفاق امل�صتقبل نحو حتقيق الهدف الأول تبايناً ملحوظاً داخل املنطقة.  وبالتايل، ثمة تناق�س بني 
التق��دم ال�رسي��ع يف معدلت الت�صغيل والتخفيف من الفقر يف دول املغرب العرب��ي ودول امل�رسق العربي التي حترز 
تقدم��اً حم��دوداً للغاية اأو ل تتقدم على الإطلق.  ويف الدول الأقل منواً، من املتوقع ارتفاع معدل الفقر واجلوع منذ 

عام 2005، نتيجة لرتفاع اأ�صعار الغذاء والوقود.

�أوالً-  �لق�صاء على �لفقر �ملدقع و�جلوع

)3( كان خ��ط الفقر ال��دويل 1.08 دولر يف اليوم )بتعادل القوة ال�رسائية 1993( هو خط الفقر الأ�صا�ص��ي اإل اأن بيانات م�صتويات الأ�صعار لربنامج املقارنات 
الدولي��ة اجلدي��دة لعام 2005 ت�صري اإىل اأن تكلفة املعي�صة يف البلدان النامية اأعلى مما كان يعتقد �صابق��اً.  وهناك اأي�صاً الكثري من م�صوح الأ�رس املعي�صية 

املتاحة لقيا�س م�صتويات املعي�صة.  وبناءً على ذلك، مت تعديل املعيار الدويل للفقر املدقع اإىل 1.25 دولر يف اليوم الواحد.

ملحة عامة
التخل���س من الفق��ر املدقع واجلوع هو ح��ق اأ�صا�صي 
م��ن حقوق الإن�صان.  وعن�رس مهم من جمموعة العنا�رس 
املرتابط��ة الت��ي توؤثر على الفق��ر الب���رسي؛ وعامل يوؤدي 
دوراً حا�صم��اً يف تر�صيخ التما�ص��ك والتناغم الجتماعي، 
والإ�رساع يف البناء الوطن��ي، وتعزيز ال�صتقرار ال�صيا�صي.  
واإدراكاً له��ذا الواقع، ي�صمل اله��دف الأول غايات تتعلّق 
بخف�س مع��دل الفقر املدقع اإىل الن�صف، وتوفري العمالة 
الكامل��ة واملنتجة والعمل اللئق للجميع، والتخفيف من 
اجلوع.  وفيما يلي ي�صتعر�س هذا التقرير مدى تقدم الدول 

العربية يف حتقيق الغايات املرتبطة بهذا الهدف.

الغاية ا-اأ:
خف�ض ن�صبة ال�صكان الذين يقل دخلهم اليومي عن 

دولر واحد اإىل الن�صف يف الفرتة من 1990 اإىل 2015

ن�سبة ال�سكان الذين يقل  امل�ؤ�رش 1-1: 
دخلهم عن دوالر واحد يف  الي�م )معادل 

بالق�ة ال�رشائية( 

حترز املنطقة عموماً وجمموع��ة البلدان التي تكونها 
تقدم��اً يف خف�س ن�صب��ة ال�صكان الذي��ن يقل دخلهم 
اليومي ع��ن 1.25)3( دولر اإىل الن�صف.  ول بّد من الإ�صارة 
يف البداية اإىل �صعوبة احل�صول على تقييم دقيق وحديث 
لفقر الإنفاق يف املنطق��ة العربية.  وال�صبب يف ذلك هو 
نق���س يف البيانات ل ميك��ن معاجلته اأحيان��اً.  ورغم هذا 
النق�س، هناك م��ا يدل على انخفا�س الفق��ر قيا�صاً اإىل 
خط الفقر العاملي املحّدد بدخل قدره 1.25 دولر يف اليوم.

وقد �صمل التقّدم املحرز على هذا ال�صعيد جمموعات 
البل��دان املختلفة، وعل��ى الأخ�س جمموع��ة دول امل�رسق 
العربي، التي تقرتب بالفعل من حتقيق الغاية 1-اأ )ال�صكل 
)1-1-اأ((. ولك��ن جمموعة الدول الأقل منواً ا�صتطاعت اأن 
حتقق تقدم��اً ملمو�صاً يف احلد من الفق��ر وذلك بف�صل 
اجله��ود التي بُذلت يف اليم��ن وموريتانيا حتى عام 2006 
)ال�ص��كل )1-1-ب((.  ويبني ال�ص��كل )1-1-اأ( اأن معدل 
الفقر يف الدول العربية وفقاً خلط الفقر املحدد مببلغ 1.25 
دولر يف الي��وم كان اأقل من 4 يف املائة قبل الأزمة.  وهذا 
املع��دل منخف�س للغاية مقارنة مبناط��ق العامل النامية 
الأخ��رى.  ويت�صح ذلك م��ن خلل ال�ص��كل )1-2( حيث 
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حت��ل املنطقة العربية، اإىل جانب ال��دول ذات القت�صادات 
النتقالي��ة يف اأوروبا ال�رسقية وو�صط اآ�صيا )اأوروبا ال�رسقية 

ورابطة الدول امل�صتقلة(، يف اأدنى م�صتوى يف العامل.

وحقق��ت ال��دول العربي��ة بع�س النج��اح يف خف�س 
ن�صبة اأفقر الفقراء، ولكن مقدار هذا النجاح يتوقف على 
مقيا�س الفقر.  فعند ا�صتخدام خط اأ�صا�س اأعلى لقيا�س 
الفق��ر، كما هو مب��نّي يف الف�صل التا�ص��ع، يزيد معدل 
الفق��ر يف املنطقة ب�صكل كبري من 4 يف املائة اإىل 17 يف 
املائة.  وي�صتخل�س من ذل��ك اأن ن�صبة كبرية من ال�صكان 
يف الدول العربية، تتجم��ع يف نطاق لي�س بعيداً عن خط 
الفقر املحدد مببلغ 1.25 دولر يومياً، مما يجعل املنطقة اأكرث 
عر�صة ل�صدمات اقت�صادية واأزمات اأخرى.  ول تبدو اجتاهات 
الفق��ر مت�صاوية اإذا ما قي�صت على اأ�صا�س خطوط الفقر 
املختلفة.  فبا�صتخدام خط الفقر املحّدد مببلغ 1.25 دولر 
يف اليوم يُلحظ حتقيق تق��ّدم ملمو�س يف خف�س معّدل 

الفقر، ل يبدو وا�صحاً عن��د ا�صتخدام خط الفقر املحّدد 
مببل��غ 2.00 دولر اأو اأكرث يف اليوم.  ويدّل ذلك اإىل اأن الدول 
العربي��ة مل تنجح �صوى يف خف�س ن�صب��ة اأفقر الفقراء.  
وم��ع ذلك، يتعني تف�صري ه��ذه النتائج بحذر ول �صيما يف 
�ص��وء الآثار املرتتبة على ارتفاع اأ�صعار املواد الغذائية على 
الدول الأقل من��واً منذ عام 2006 والت��ي يعتقد اأن تكون 
قد ب��ّددت املكا�صب التي حتققت، يف جهود التخفيف من 

الفقر منذ عام 1990.  

تعترب اخلطوط الدولية الأ�صا�صية املذكورة اآنفاً، حمدودة 
املدل��ول يف الوقوف على حقيقة الفق��ر املدقع يف الدول 
العربية.  وتعد ن�صبة ال�ص��كان الذين يعي�صون حتت خط 
الفقر الوطني الأدنى)4( مبثابة املعيار الأكرث ملءمة لقيا�س

 

الفق��ر يف الدخل.  ويبنّي اجلدول )1-1(، امل�صتند اإىل اأحدث 
تقاري��ر تقييم الفقر، معدل الفقر واجتاهه يف اثنتي ع�رسة 

دولة عربية )ت�صّم تقريبا ثلثي �صكان املنطقة العربية(.

)4( يعرف خط الفقر الأدنى باأنه قيمة �صلة ال�صلع واخلدمات التي تعادل تكلفة حزمة الغذاء التي تكفي احلد الأدنى من متح�صل الفرد من الطاقة، م�صافاً 
اإليه��ا احل�صة الدنيا من الإنفاق غ��ري الغذائي التي تعادل متو�صط الإنفاق على هذه البنود يف اأ�رسة ل يتجاوز اإجمايل نفقاتها اأكرث من قيمة احلد الأدنى من 

املتطلبات الغذائية.   

�ل�صكل )1-1( ن�صبة �ل�صكان �لذين يقل دخلهم �ليومي عن 1.25 دوالر يف �لدول �لعربية ح�صب جمموعات �لبلد�ن )�أ( وكل دولة 
)ب(، يف �لفرتتني 1990-1995 و2009-2005
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املشرق العربي

املغرب العربي

الدول العربية

)ب( )أ(        

امل�ص��در: قواعد بيان��ات الربنامج الإح�صائي املخت�س بقيا�س الفق��ر POVCAL التابع للبنك الدويل )معامل القوة ال�رسائي��ة يف2005( وتقييمات الربنامج الإمنائي 
امل�صتقاة من بيانات وحدة م�صح دخل واإنفاق الأ�رس.

ملحظة: الدول امل�صمولة هي م�رس )1990 و2009(، ولبنان )1995 و2005(، و�صوريا )1997 و2007(، والأردن )1990-2005( بالن�صبة اإىل الأقاليم الفرعية يف دول امل�رسق؛ 
واجلزائر )1995 و2005(، وتون�س )1995 و2005( واملغرب )1995 و2005( بالن�صبة اإىل الأقاليم الفرعية يف دول املغرب؛ واليمن )1998 و2006(، وجزر القمر )1995 و2005(، 

وجيبوتي )1995 و2005( وموريتانيا )1995 و2005( بالن�صبة اإىل الدول الأقل منواً.
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وتختلف �ص��ورة الواقع متاماً مع اختلف تعريف الفقر 
املدقع.  وتو�صح النتائ��ج املبنية على م�صوح دخل واإنفاق 
الأ���رس الت��ي اأجريت يف الف��رتة م��ن 2000 اإىل 2009 اأن 
متو�صط املعدل املرجح للفقر يف الدول املدرجة يف العينة 
كان 18 يف املائة، وهو اأقل قليلً من معدل فرتة الت�صعينات 
)20 يف املائة(.  وهذا يعن��ي اأن التغرّي يف حالة الفقر كان 
طفيفاً ا�صتناداً اإىل خ��ط الفقر املحدد بدولرين يف اليوم 
)وبل��غ متو�صط النخفا�س ال�صن��وي يف معدل الفقر يف 
املنطقة ط��وال الفرتة من الت�صعينيات حتى العقد الأول 
م��ن الألفية الثانية 2 يف املائ��ة فقط(.  وكما هو متوقع، 
يبلغ متو�صط الفقر يف الدول الأقل منواً �صعفي متو�صط 
الفقر يف املنطقة )36 يف املائة يف العقد الأول من الألفية 
الثانية(.  واجلدير بالذكر اأن معدل الفقر يف جمموعة بلدان 
امل�رسق يف منت�صف العق��د الأول من الألفية الثانية بلغ 
 19 يف املائ��ة، وهو اأكرث من �صع��ف املعدل يف دول املغرب 

)9.7 يف املائة(. 

ونظراً اإىل البطء الن�صبي يف خف�س الفقر، من املرجح 
اأن يك��ون ن�صيب الف��رد من النمو احلقيق��ي يف نفقات 
ا�صتهلك الأ�رسة منخف�صاً.  وتو�صح البيانات املاأخوذة من 

احل�صابات الوطنية اأن الأمر لي�س كذلك اإذ اأن ن�صيب الفرد 
من معدل النمو ال�صنوي يف املنطقة بلغ 2 يف املائة.  وهو 
رقم م�صتغرب نظ��راً اإىل ارتفاع معدلت النمو ال�صكاين.  
ومع ذلك، ثم��ة تباين كبري يف جتارب جمموع��ات البلدان.  
فف��ي دول امل�رسق، انخف�س الفقر بن�صب��ة مل تتجاوز 0.7 
يف املائ��ة �صنوياً رغم ارتفاع متو�ص��ط النمو ال�صنوي يف 
ن�صيب الفرد من ال�صتهلك )1.9 يف املائة(.  وكانت الدول 
الأقل منواً اأكرث جناحاً حي��ث انخف�س الفقر مبتو�صط قدره 
1.5 يف املائ��ة �صنوياً رغم النخفا�س الن�صبي يف متو�صط 
النمو ال�صنوي يف ن�صيب الف��رد من ال�صتهلك )1.8 يف 
املائة(.  واأما دول املغرب فتمكنت من خف�س الفقر مبعدل 
اأعل��ى بكثري بلغ 2.6 يف املائة م��ع انخفا�س معدل النمو 
ال�صن��وي يف ال�صتهلك، بحيث مل يتجاوز 1.0 يف املائة)5(.  
وي�ص��ري ذلك اإىل اأن تخفيف الفقر هو اأكرث تاأثراً على النمو 

يف دول املغرب منه يف دول امل�رسق.

ورغم النجاح ال��ذي حققته دول املغرب، ت�صري ال�صورة 
العامة للفقر املدقع ا�صتناداً اإىل خط القيا�س الأدنى للفقر 
الوطن��ي اإىل اأن الفقر املدقع ل ي��زال ملحوظاً وم�صتمراً، 
ويعاين منه حوايل واحد من كل خم�صة اأ�صخا�س.  ف�صلً 

�ل�صكل )1-2( ن�صبة �ل�صكان �لذين يقل دخلهم �ليومي عن 1.25 دوالر )�أ(، 2.00 دوالر )ب( و2.75 دوالر )ج( يف �لدول �لعربية وغريها 
من �ملناطق �لنامية، يف 1990، 1999 و2005 )بالن�صبة �ملئوية(

)5( يجب الأخذ بالعتبار اأن الفرق بني معدلت منو ال�صتهلك ال�صخ�صي املح�صوبة وطنياً وتلك ال�صادرة عن موؤ�ص�صات اإح�صائية اأخرى قد تكون كبرية يف 
بع�س الأحيان.

امل�ص��در: ح�صاب��ات برنامج الأمم املتحدة الإمنائي بناءً على قواعد بيان��ات الربنامج الإح�صائي املخت�س بقيا�س الفقر POVCAL التاب��ع للبنك الدويل )معامل القوة 
ال�رسائية يف 2005(. 

ملحظ��ة: ت�صم��ل املناطق النامية املدرجة �صمال اآ�صي��ا، واإفريقيا �صبه ال�صحراء، و�رسق اآ�صي��ا، والدول العربية، واأمريكا اللتينية، ومنطق��ة الكاريبي، والدول ذات 
القت�صادات النتقالية يف منطقة اأوروبا ال�رسقية وو�صط اآ�صيا.
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الدولة
سنة 

املسح

انتشار 
الفقر

)بالنسبة 
املئوية()أ(

عدد الفقراء 
في 1995 
)باملاليني(

سنة 
املسح

انتشار 
الفقر

)بالنسبة 
املئوية(

عدد الفقراء 
في 2005 
)باملاليني(

التغير 
السنوي في 
معدل الفقر

)بالنسبة 
املئوية(

التغير السنوي 
في دخل 

الفرد الفعلي 
)بالنسبة 

املئوية()ب(

-0.2-199710.00.420058.00.32.8)ج(لبنان

2.3-199024.115.3200921.616.60.6مصر

4.3-199015.00.6200613.00.70.8األردن

1.2-199714.32.1200712.32.31.5سوريا
األراضي 

الفلسطينية 
احملتلة

199820.30.6200734.51.24.12.3-

1.9-21.418.919.421.20.7دول املشرق العربي

1.0-199414.14.120065.61.87.4اجلزائر

1.5-199013.13.520079.02.72.2املغرب

3.8-19907.00.720053.80.44.0تونس

1.6-12.78.36.84.94.8دول املغرب العربي

0.1-199650.01.1200446.71.40.8موريتانيا

1.9-199840.06.2200634.87.31.7اليمن

199634.50.2200242.20.33.45.8جيبوتي

1.8-199547.00.2200437.00.22.6جزر القمر

ً 1.8-41.27.736.49.31.5الدول األقل منوا

1.8-20.334.917.135.42.2املنطقة العربية

�جلدول )1-1( معدالت �لفقر وفق خطوط �لفقر �لوطنية، 1990-1999 و2009-2000

امل�ص��در: تقدي��رات برنامج الأمم املتحدة الإمنائي بناءً على البيانات املجمعة من �صعبة الإح�صاءات بالأمم املتحدة، برنام��ج الأمم املتحدة الإمنائي وجامعة الدول العربية )2009(، قواعد 
بيانات البنك الدويل على الإنرتنت؛ وتقارير البنك الدويل والربنامج الإمنائي اخلا�صة بتقييم الفقر، وبيانات مكاتب الإح�صاء الوطنية.

ملحظات: )اأ( بالن�صبة اإىل جميع الدول، يُ�صتخدم منهج تكاليف الحتياجات الأ�صا�صية لتقدير خطوط فقر الغذاء، حيث تعك�س �صلت الغذاء منوذج ا�صتهلك الفقراء. اأدى تقييم 
العن���رس غ��ري الغذائ��ي بوا�صطة منوذج منحنى اجنل اإىل ظهور خطوط الفقر الدنيا والعليا.  ومع ذلك، مل يكن من امل�صتط��اع التاأكد من �صحة ما اإذا كانت درا�صات الفقر اخلا�صة 

باجلزائر واملغرب يف 2006 و2007، على التوايل، قد طبقت منهجيات تقدير الفقر التي تتنا�صب مع تلك امل�صتخدمة يف الدول الأخرى.
)ب( متو�صط النمو ال�صنوي يف معدل ال�صتهلك الفعلي للفرد يف الأ�رسة حم�صوباً خلل الفرتة ما بني امل�صوح امل�صتندة اإىل �صعر الدولر الثابت لعام 1990.

)ج( تقدير برنامج الأمم املتحدة الإمنائي وفق م�صح الدخل لعام 1997.

)6( يع��رف خ��ط الفقر الأعلى بقيمة �صلة ال�صلع واخلدمات التي ت�صتهلكها الأ�رس فعلياً، حيث يعادل مقدار الغذاء والطاقة التي حت�صل عليها احلد الأدنى 
املطلوب للفرد يف اليوم.  

ع��ن ذلك، با�صتثناء دول قليلة حي��ث توجد بيانات خا�صة 
بف��رتة ما بعد م�ص��وح دخل واإنفاق الأ���رس لعام 2006، ل 
تر�صد البيانات املتوف��رة اأثر اأزمات الغذاء، والوقود، والأزمة 
املالية.  وكم��ا يوؤكد الف�صل التا�صع من هذا التقرير، من 
املتوق��ع اأن يكون ارتفاع اأ�صعار الغ��ذاء منذ 2006 قد اأثر 
�صلباً على الأ�صخا�س الذين يعي�صون يف فقر مدقع.  وتزداد 
ال�صورة �صوءاً عند تقييم مقدار الفقر العام املُعرف بن�صبة 
من يعي�صون حتت خط الفق��ر الوطني )على حوايل 2.75 

دولر مبع��ادل القوة ال�رسائية يف ال��دول املتو�صطة الدخل 
و2.4 دولر مبع��ادل الق��وة ال�رسائية يف ال��دول الأقل منواً(
)6(.  وبا�صتخدام هذا التعري��ف، ي�صل معدل الفقر العام 

يف املنطق��ة اإىل حوايل 39 يف املائ��ة.  اأما يف دول امل�رسق، 
واملغرب، والدول الأقل منواً في�صل اإىل 38.4 يف املائة، و27.3 
يف املائة، و59.2 يف املائة على الرتتيب )برنامج الأمم املتحدة 

الإمنائي 2009(.
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وعلى امل�صتوى دون الوطني تكرث حالت الفقر يف املنطقة 
العربية يف الريف، حيث كان يعي�س، يف عام 2005، حواىل 130 
مليون ن�صمة، اأي 41 يف املائة من جمموع عدد ال�صكان. وكما 
اأ�ص��ار تقرير التنمية الب�رسية العربية )2009(، تتوزّع اأغلبية 
�صكان املناطق الريفية )94 يف املائة( على جمموعات الدول 
ذات الدخل الأدنى من املتو�صط.  ونتيجة لهذا التوزيع، ل يعود 
من امل�صتغرب اأن تكون معدلت الفقر يف املناطق الريفية 
اأعلى بكثري منها يف املناطق احل�رسي��ة.  والواقع اأن بيانات 
اجل��دول )1-2( توؤكد هذا الفرتا���س، اإذ تتناول موؤ�رس معّدل 
الفق��ر ون�صبة فجوة الفقر بني املناط��ق الريفية واملناطق 
احل�رسية )با�صتخدام اخلط الأدنى الوطني لقيا�س الفقر يف 
�صبع دول عربية(.  وتعد فج��وة الفقر بني املناطق الريفية 
واملناطق احل�رسية هي الأعلى يف تون�س، يليها املغرب، وم�رس، 

 

ثم اليمن حيث ن�صبة الفقر يف املناطق الريفية اإىل املناطق 
احل�رسية 4.9، و3.0، و2.9، و1.9 على الرتتيب.  ف�صلً عن ذلك، 

تعد ن�صبة فجوة الفقر، التي تقي�س متو�صط امل�صافة التي 
تف�صل الفقراء عن خط الفقر، مرتفعة يف املناطق الريفية 
يف جميع الدول العربي��ة يف العينة التي تتوفر عنها هذه 

البيانات. 

ويف اليم��ن )وموؤخراً يف ال�ص��ودان(، اأتاح الرتفاع الكبري 
يف عائ��دات النفط منذ الت�صعيني��ات فر�صة للتخفيف 
من التفاوتات عل��ى امل�صتوى دون الوطن��ي، وبالتايل مهد 
الطري��ق لك�رس احللقة املفرغة للفقر وعدم ال�صتقرار.  غري 
اأن املكا�صب املحققة من هذه الفر�صة مل تكن متوازنة بني 
املناطق احل�رسية واملناطق الريفية.  فطبقاً للبيانات الواردة 
يف اجل��دول )1-2(، كانت املناطق احل�رسي��ة يف اليمن هي 
امل�صتفيد الرئي�صي من النمو القائم على النفط يف الفرتة 
من 1998 اإىل 2007.  وبذلك يكون النمو القائم على النفط 
قد اأدى اإىل تو�صيع فجوة الفقر بني املناطق الريفية واملناطق 

مؤشر نسبة املناطق الوطنيةاملناطق الريفيةاملناطق احلضرية
الفقراء 

في املناطق 
الريفية 

إلى املناطق 
احلضرية

مؤشر نسبة السكان 

الذي يعيشون حتت 

خط الفقر

)بالنسبة املئوية(

فجوة الفقر 

)بالنسبة 
املئوية(

مؤشر نسبة 

السكان الذي 

يعيشون حتت خط 

الفقر

)بالنسبة املئوية(

فجوة الفقر 

)بالنسبة 
املئوية(

مؤشر نسبة 

السكان الذي 

يعيشون حتت 

خط الفقر

)بالنسبة املئوية(

فجوة 

الفقر 

)بالنسبة 
املئوية(

9.21.722.13.916.73.02.4مصر )2000(

10.128.921.62.9مصر )2009(

19.74.827.07.221.35.31.4األردن )1997(

12.92.918.74.714.23.31.4األردن )2002(

12.62.316.03.514.32.91.3سوريا )1997(

9.91.515.12.612.32.01.5سوريا )2007(
األراضي الفلسطينية

  احملتلة )1998(
17.34.818.34.620.35.51.0

األراضي الفلسطينية
  احملتلة )2007(

33.18.830.38.734.59.80.9

32.38.742.513.140.112.11.3اليمن )1998(

20.74.540.110.634.88.91.9اليمن )2006(

3.30.714.83.27.91.74.5تونس )1990(

1.78.34.14.9تونس )2000(

7.61.518.03.813.12.72.4املغرب )1990(

4.814.59.03.0املغرب )2007(

امل�صدر: تقديرات برنامج الأمم املتحدة الإمنائي امل�صتندة اإىل بيانات جممعة من تقارير البنك الدويل وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي لتقييم الفقر.

ملحظة: النتائج م�صجلة وفق خطوط الفقر الوطنية الدنيا.

�جلدول )1-2(  معدالت �لفقر ون�صبة فجوة �لفقر )بالن�صبة �ملئوية( با�صتخد�م خط �لفقر �لوطني �الأدنى يف �لدول �لعربية، �ملناطق 
�لريفية و�حل�رشية، 2009-2000
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احل�رسية، بحيث ارتفعت ن�صبتها من 1.3 اإىل 1.9، واأ�صهم يف 
تو�صيع الفوارق بني املناطق الريفية واملناطق احل�رسية.

وت�صهد دول امل�رسق املتو�صطة الدخل اجتاهاً مماثلً. ففي 
اجلمهورية العربي��ة ال�صورية، حيث دفع��ت الكت�صافات 
النفطية عجلة النمو القت�ص��ادي يف اأثناء الت�صعينيات 
والعقد الأول من الألفية اجلدي��دة، ات�صعت هوة التفاوت 
بني املناطق الريفية واملناط��ق احل�رسية )واإن كان بهام�س 
اأقل م��ن اليمن(.  وبا�صتخدام اخل��ط الأعلى لقيا�س خط 
الفق��ر، كان��ت املناطق الريفي��ة يف اجلمهوري��ة العربية 
ال�صوري��ة اأكرث فقراً بقليل يف ع��ام 2007 مما كانت عليه 
يف عام 1997.  ويف م���رس، حيث ن�صبة الفقر يف املناطق 
الريفي��ة اإىل املناطق احل�رسية هي الأعل��ى بني باقي دول 
امل�رسق، تفاقمت الفج��وة وارتفع معدل الفقر يف املناطق 
الريفية خلل الف��رتة من 2000 اإىل 2009.  وهذا ي�صري اإىل 
اأن الإ�صلح��ات القت�صادية الأخ��رية كان لها اأثر عك�صي 
عل��ى �صكان املناطق الريفي��ة.  ويف املقابل، �صجل الفقر 
انخفا�ص��اً ملحوظاً يف كل من املناطق الريفية واحل�رسية 

يف الأردن خلل الفرتة من 1997 اإىل 2002.

منذ ف��رتة الت�صعينيات، ت�ص��ري الجتاهات يف منطقة 
املغ��رب العربي اإىل و�صع خمتلف متاماً. فمع اأن جميع دول 

املغ��رب العربي قد �صهدت انخفا�ص��اً كبرياً يف الفقر يف 
املناطق الريفية، كان هذا النخفا�س يف املناطق احل�رسية 
اأ���رسع يف املغرب وتون�س مما اأدى اإىل ارتفاع ن�صبة الفقر يف 
املناط��ق الريفية مقارنة باملناطق احل�رسية يف هذه الدول.  
ورغم انخفا�س الفقر يف املناط��ق الريفية يف دول املغرب 
العربي على وجه التحدي��د، اأدت جتارب التنمية الأخرية يف 
معظ��م احلالت اإىل زيادة فجوة الفقر بني املناطق الريفية 

واملناطق احل�رسية، فكانت احل�صيلة متفاوتة.

امل�ؤ�رش 1-2 و1-3: ن�سبة فج�ة الفقر 
وح�سة اخلم�س االأفقر من ال�سكان يف 

اال�ستهالك ال�طني

يوؤث��ر كل من النمو القت�ص��ادي )التغريات يف ن�صيب 
الفرد م��ن نفقات ال�صتهلك( والتغريات يف عدم امل�صاواة 
يف توزيع نفقات ال�صته��لك يف اجتاهات الفقر.  وبالتايل، 
فاإن اأي تغري يف الفقر على مر الزمن يعني تغرّياً يف عن�رس 
النمو وعن�رس التوزيع: فاإذا �صه��دت الدولة منواً اقت�صادياً 
وانخفا�صاً يف عدم امل�صاواة، فعندئذ ميكن �صمان خف�س 
الفقر.  وبخلف ذلك، يتوقف التاأثري على الفقر على القوة 

الن�صبية للنمو مقارنة مبوؤ�رسات عدم امل�صاواة.

�ل�صكل )1-3( معامل جيني )�أ( ون�صبة فجوة �لفقر )ب( عند معدل 2.00 دوالر يف �ليوم،1990 و2009-2005

امل�ص��در: تقييمات برنام��ج الأمم املتحدة الإمنائي امل�صتندة اإىل بيانات جممعة من البنك الدويل، الربنامج الإح�صائ��ي املخت�س بقيا�س الفقر POVCAL؛ وبرنامج الأمم 
املتحدة الإمنائي وجامعة الدول العربية )2008(؛ وتقارير تقييم الفقر ال�صادرة عن البنك الدويل وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي.

ملحظة: معامل جيني مرجح بن�صب الناجت املحلي الإجمايل.
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م��ع التغريات الطفيفة التي �صهدتها الدول العربية 
بوجه عام يف معدلت الفقر والنمو، من املتوقع األ يكون 
معدل عدم امل�صاواة قد تغري كثرياً.  ويوؤكد على ذلك بوجه 
ع��ام الجتاهات امل�صتندة اإىل اأح��دث البيانات املتوفرة عن 
ع��دم امل�صاواة يف الإنفاق.  وكما يب��ني ال�صكل )1-3-اأ(، 
مل يُلَحظ �صوى تغري طفيف يف توزيع النفقات يف ت�صع 
دول عربية على مدار الف��رتة من 1990 اإىل 2009-2005.  
وانخف�س معامل جيني املرج��ح بالناجت املحلي الإجمايل 
يف املنطقة من 38.3 اإىل 36.1.  وي�صري ذلك اإىل اأن معدل 
عدم امل�صاواة يف املنطقة هو يف م�صتوى متو�صط مقارنة 

بدول اأخرى )املتو�صط العاملي حوايل 36(.

ول يتوقف حجم حتدي الق�صاء على الفقر على عدد 
الفق��راء يف العامل وح�صب، بل اأي�صا على موقعهم دون 
خ��ط الفقر.  وكما هي احلال بالن�صبة اإىل معامل جيني، 
قيا�ص��اً اإىل خط الفقر املحدد بالعي�س على 2.00 دولر يف 
الي��وم، تنخف�س فجوة الفقر قلي��لً يف الفرتة من 1990 
اإىل 2005 يف املنطقة ويف جميع بلدانها با�صتثناء الدول 
الأقل من��واً )ال�ص��كل )1-3-ب((.  ويو�صح اجلدول )4-1( 
ح�ص��ة اخلُم�س الأغنى م��ن الإنفاق ن�صب��ة اإىل اخلم�س 
الأفقر، ملجموعة خمتلفة من الدول، مبا يف ذلك ثلث دول 
من جمل�س التعاون اخلليجي والتغري الذي طراأ عليها منذ 
مطل��ع الت�صعينيات.  وتوؤكد البيانات الفر�صية املذكورة 
اآنف��اً فيما يتعلق بب��طء تراجع عدم امل�ص��اواة يف هذه 

البلدان، با�صتثناء الأردن، وبدرجة اأقل يف موريتانيا.

دليل الفقر الب�رشي
وفقاً لنهج القدرة، يق�صد بالفقر احلرمان من الفر�س 
واخليارات الأ�صا�صية للتنمية الب�رسية.  ولذلك يركز دليل 
الفقر الب�رسي على احلرم��ان من عنا�رس اأ�صا�صية للحياة 
الب�رسي��ة والتي ي�صمله��ا دليل التنمي��ة الب�رسية؛ وهي 
متو�ص��ط العمر املتوقع، واملعرفة، واحلي��اة الكرمية.  وقد 
اختريت ثلثة  اأدلّة فرعية لتمثيل الفقر الب�رسي يف دليل 
مرك��ب وهي: )1( دليل احلرمان من البقاء على قيد احلياة 
مبعنى التعر���س للموت يف �صن مبك��رة ن�صبياً، ويقا�س 
بن�صب��ة ال�صكان الذي��ن من املتوق��ع اأن ميوتوا قبل �صن 
الأربعني؛ )2( دليل احلرمان من املعرفة مبعنى الإق�صاء عن 
ع��امل القراءة والت�صال، ويقا���س بن�صبة البالغني الذين 
ل يعرف��ون القراءة والكتاب��ة؛ )3( دليل احلرمان من احلياة 
الكرمية )توفري الحتياج��ات القت�صادية الأ�صا�صية بوجه 
عام( املك��ون من موؤ�رسين فرعيني، هم��ا ن�صبة ال�صكان 
الذين يعي�صون دون احل�صول با�صتمرار على م�صدر للمياه 
املاأمونة )ووزن هذا املتغري 0.5( ون�صبة الأطفال الذين يقل 
وزنه��م عن الوزن الطبيعي املتنا�ص��ب مع عمرهم )ووزن 
هذا املتغ��ري 0.5(.  وجتمع الأدلة الثلث��ة يف دليل مركب 
حيث ترتابط الأدلة الفرعية ويتاأث��ر اأحدها بالآخر. وحيث 
اأن الفق��ر، من منظور التنمي��ة الب�رسية، ل يقت�رس على 
عدم توفر ما هو �رسوري للرفاهة املادية، يقدم دليل الفقر 
الب���رسي بديلً قيماً لقيا�س الفق��ر بجميع اأبعاده، ولي�س 

على اأ�صا�س الدخل فقط.

�ل�صكل )1-4( ن�صبة �خلم�ص �الأغنى �إىل �خلم�ص �الأفقر

امل�ص��در: ح�صبما ورد يف تقري��ر بيبي ونابلي Bibi and Nabli 2010، امل�صادر هي تقييمات البنك الدويل با�صتثناء لبنان التي ت�صتقى البيانات 
 Bibi and اخلا�صة بها من تقرير الليثي، واأبو اإ�صماعيل، وحمدان )2008(، والإمارات العربية املتحدة التي ت�صتقى البيانات اخلا�صة بها من تقرير
El-Lagha 2009، واجلمهوري��ة العربية ال�صورية التي ت�صتقى البيانات اخلا�صة بها من تقري��ر اأبو اإ�صماعيل والليثي )2009(، والكويت وعمان 

التي ت�صتقى البيانات اخلا�صة بهما من تقرير علي )2003(.
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وحققت املنطقة العربية )وعلى وجه التحديد دول جمل�س 
التعاون اخلليجي( مكا�صب كبرية على �صعيد خف�س الفقر 

الب�رسي، ولكن هذه املكا�صب كانت اأقل يف الدول الأقل منواً.

على اجلان��ب الإيجاب��ي، �صجل دليل الفق��ر الب�رسي 
يف املنطق��ة العربي��ة ويف جمموعة البل��دان انخفا�صاً 
 على مدى العق��د املا�صي م��ن 1997 اإىل 2007 )اجلدول 
)1-3((.  ويف الواقع، اإذا ا�صتثني وزن الطفل املتنا�صب مع 
عمره يف الدول الأقل منواً، ل�صهدت جميع املوؤ�رسات الأخرى 
حت�صن��اً على مر هذه الفرتة يف جميع املناطق.  ورغم ذلك، 

انخف�س دليل الفقر الب�رسي يف املنطقة مبعدل جتاوز الثلث.  
وقد حققت دول جمل�س التعاون اخلليجي النخفا�س الأبرز، 
تليها دول امل�رسق، ودول املغ��رب.  وعلى النقي�س من ذلك، 
�صجلت الدول الأقل منواً اأدنى معدل يف خف�س دليل الفقر 
الب���رسي.  وعلى م�صتوى البلدان، حقق��ت الكويت اأعلى 

معدل بينما �صّجل اأدنى معّدل يف ال�صودان.

واجلدير بالذكر اأن الإجنازات الكبرية املحققة يف منطقة 
املغ��رب يف خف�س فق��ر الدخل مل تنعك���س انخفا�صاً 
بامل�صتوى نف�صه يف دليل الفقر الب�رسي )ال�صكل )5-1((.  

املنطقة
دليل الفقر البشري

احتمال وفاة املولود 
قبل بلوغ سن األربعني

معدل األمية بني 
البالغني

السكان الذين ال 
يحصلون على مصادر 

محسنة للمياه

نسبة األطفال الناقصي 
الوزن دون سنة اخلامسة

1997200719972007199720071997200719972007
دول مجلس 

18.410.95.44.026.113.45.28.213.913.7التعاون اخلليجي

41.134.425.621.050.839.727.131.430.741.9الدول األقل منواً)أ(

31.222.29.86.043.331.123.215.710.46.4دول املغرب العربي

دول املشرق 
العربي)ب(

28.720.09.76.441.127.712.33.513.96.5

31.022.712.79.342.229.618.013.816.515.4املنطقة العربية

�جلدول )1-3( دليل �لفقر �لب�رشي وعنا�رشه، 1997 و2007

امل�صدر: برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ومكتب تقرير التنمية الب�رسية.
)اأ( با�صتثناء ال�صومال.      )ب( با�صتثناء العراق والأرا�صي الفل�صطينية املحتلة.

�ل�صكل )1-5( )�أ( ن�صبة خف�ص دليل �لفقر يف �لفرتة بني 1997 و2007 )ب( دليل �لفقر �لب�رشي يف عام 2007

امل�صدر: برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ومكتب تقرير التنمية الب�رسية.
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ويع��زى ذلك اإىل النخفا�س البط��يء ن�صبياً يف معدلت 
حمو اأمي��ة البالغني يف املنطقة وعل��ى وجه اخل�صو�س 
يف املغ��رب.  و�صجلت دول امل�رسق اأي�ص��اً اأدنى معدل بني 
جمموع��ات البلدان، للحرمان م��ن احل�صول على م�صدر 
حم�ص��ن للمياه، اإذ مل يتج��اوز 4 يف املائة يف عام 2007، 
نظراً اإىل التح�صن الكبري الذي حدث يف م�رس.  ومع ذلك، 
كان موؤ�رس دليل الفقر الب�رسي اأدنى من م�صتواه الفعلي، 
نتيج��ة ل�صتثناء العراق والأرا�صي الفل�صطينية املحتلة 

من جمموعة دول امل�رسق.

الغاية 1-ب:
توفري العمالة الكاملة واملنتجة والعمل اللئق 

للجميع، مبن فيهم الن�صاء وال�صباب

ل تزال املنطقة العربية متاأخرة عن �صائر املناطق يف 
موؤ���رسات حتقيق توفري العمالة الكاملة واملنتجة والعمل 
اللئق للجميع، وعلى وجه التحديد للن�صاء وال�صباب. واأن 
املكا�صب املحققة من تعلي��م الن�صاء مل توؤدّ اإىل حت�صن 
كب��ري يف م�صاركة الن�صاء يف �صوق العمل.  وفيما يتعلق 
بال�صباب، تظه��ر البيانات املتوفرة عن �ص��وق العمل اأن 
ح�ص��ة ال�صباب يف �صوق العم��ل تزيد يف ظل الجتاهات 
الدميغرافي��ة ال�صائدة.  وهذا الواق��ع ميثل عائداً دميغرافياً 
لأن��ه ي��وؤدي اإىل انخفا���س ن�صبة الإعالة ب��ني ال�صكان.  
ويت�صح كذلك اأن ح�صة ال�صباب من معدل البطالة يف 

تزاي��د، وهذا يعني اأن التحكم بالبطالة على م�صتوياتها 
احلالية من الرتفاع يتطلب مزيداً من النمو. 

معدل من� الناجت املحلي  امل�ؤ�رش 4-1: 
االإجمايل لكل �سخ�س عامل

ميك��ن اأن ي�صهم منو العمال��ة واإنتاجيتها يف حت�صني 
مع��دل النمو القت�ص��ادي.  علوة على ذل��ك، من �صاأن 
التغيريات يف هيكل العمالة ويف اإنتاجيتها اأن حت�صن توزيع 
الدخ��ل.  ول ميكن اأن يحدث هذا اإل عن طريق زيادة فر�س 
العم��ل والأجور.  لذلك، تعت��رب العلقة بني فر�س العمل 
والنمو والفقر مهمة جداً لتقييم التقدم املحرز يف توفري 
العمالة املنتجة والعمل اللئق للجميع.  غري اأن البيانات 
املتوف��رة عن الدول العربية، ت�صري اإىل �صعف العلقة بني 
النم��و الفعل��ي يف الناجت املحلي الإجم��ايل وتوفري فر�س 
العم��ل يف املنطقة.  وتت�صح ه��ذه العلقة يف �صعف 
تاأث��ري النمو الفعلي على فر���س العمل، الذي ي�صهم يف 
تفاقم ظاه��رة “النمو غري املنتج لفر�س العمل” ويو�صح 
ال�صكل )1-6( ه��ذه الفر�صية، حيث يبنّي انخفا�س تاأثري 
النم��و الفعلي على النمو يف معظ��م الدول منذ عقد 

الت�صعينيات.

 والعلق��ة واهنة بني النم��و وفر�س العم��ل والفقر 
ول ي�صعب تف�صريها يف الدول العربية من منظور اقت�صادي 
كلي هيكلي.  ووفقاً ملا نقل عن تقرير برنامج الأمم املتحدة 

�ل�صكل )1-6(-  �أثر منو �لناجت �ملحلي �الإجمايل على فر�ص �لعمل يف كل دولة وجمموعة من �لبلد�ن، 2000-1992، 2008-2000

امل�صدر: تقديرات برنامج الأمم املتحدة الإمنائي م�صتنداً اىل قاعدة بيانات املوؤ�رسات الرئي�صية ل�صوق العمل املعتمدة لدى منظمة العمل الدولية املتوفرة على النرتنت.
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الإمنائي وجامعة الدول العربية )2008(، يرتك العتماد على 
عوائد النف��ط القت�صاد العربية عر�صة لتقلبات اأ�صواق 
النف��ط الدولية، ول �صيما تلك الت��ي تعاين من �صعف 
القدرة الإنتاجية، ل �صيما قطاع الت�صنيع. ويف ظل هذا 
الواقع، كان النم��و القت�صادي على مدى العقود الثلثة 
املا�صي��ة على ق��در كبري من التقلب )ال�ص��كل )1-7-اأ، 
ب((، حي��ث الزيادات يف الناجت املحلي الإجمايل لكل عامل 

 

ل ترتبط بزيادة يف اإنتاجية الأيدي العاملة يف القطاعات 
غ��ري النفطية، وبل ترتب��ط بالزي��ادات يف عوائد النفط 

وم�صاهمة قطاع النفط يف الناجت املحلي الإجمايل.

ن�سبة ال�سكان العاملني  امل�ؤ�رش 5-1: 
اإىل عدد ال�سكان

ن�صبة ال�صكان العامل��ني اإىل عدد ال�صكان هي اأهم 
موؤ�رس لقيا�س حتقيق العمالة الكاملة واملنتجة.  وحت�صب 
هذه الن�صبة بعدد ال�صكان يف �صن العمل الذين يعملون 
يف بلد معنّي.  ويعن��ي ارتفاع هذه الن�صبة اأن جزءاً كبرياً 
من �صكان البلد يعملون، ويعني انخفا�صها اأن جزءاً كبرياً 

من ال�ص��كان غري منخرطني ب�ص��كل مبا�رس يف اأن�صطة 
ال�ص��وق، وذلك اإم��ا لأنهم ل يعملون )وه��ذا الأرجح( اأو 
اأنه��م لي�صوا من القوى العامل��ة اأ�صلً.  ويف عام 2008 
بلغ متو�صط الن�صب��ة يف املنطقة العربية 54 يف املائة، 
وكان��ت اأعلى ن�صبة يف دول جمل���س التعاون اخلليجي اإذ 
بلغ��ت 60 يف املائة واأدنى ن�صب��ة يف امل�رسق اإذ بلغت 48 
يف املائ��ة)7(.  ومتو�ص��ط املنطقة ه��و اأدنى بحوايل 8 يف 
املائة عن متو�صط باقي املناطق النامية يف العام نف�صه 

)ال�صكل )1-8-اأ((.

يف الفرتة من 1990 اإىل 2008، ارتفعت ن�صبة ال�صكان 
العاملني اإىل عدد ال�ص��كان من فئة الن�صاء البالغات يف 
املنطق��ة من 22 يف املائة اإىل 25 يف املائة.  وكان الرتفاع 
لفت��اً يف دول املغرب وجمل�س التع��اون اخلليجي )من 19 
اإىل 27 يف املائ��ة، تقريباً، على الرتتيب(، ما اأدى اإىل ات�صاع 
الفج��وة بني دول امل�رسق وباق��ي دول املنطقة منذ 1990 
)ال�ص��كل )1-8-ب((.  ورغ��م هذا الرتف��اع، ل يزال عدد 
الن�صاء يف املنطقة خارج �صوق العمل كبرياً مقارنة بعدد 
الرجال.  ول ت��زال ن�صبة ال�صكان العامل��ني من الن�صاء 

)7( وجت��در الإ�ص��ارة اإىل اأن ه��ذه الن�صبة العالية لدول جمل�س التعاون اخلليج��ي ترجع ب�صفة اأ�صا�صية اإىل ان العمال املهاجري��ن من الذكور يف �صن منتجة 
ي�صكلون الغالبية العظمى من ال�صكان وبالتايل، فاإن هذا الرقم ل يعك�س ن�صبة ال�صكان العاملني اإىل عدد ال�صكان ملواطني دول جمل�س التعاون والذي من 

املتوقع اأن يكون اأقل قيمة.

�ل�صكل )1-7( معدل منو �لناجت �ملحلي �الإجمايل لكل فرد عامل، 1992-2008، �ملنطقة ككل )�أ(، وجمموعات �لبلد�ن )ب(

امل�صدر: قاعدة بيانات املوؤ�رسات الرئي�صية ل�صوق العمل املعتمدة لدى منظمة العمل الدولية.
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اإىل ع��دد ال�صكان منخف�صة للغاية يف املنطقة مقارنة 
باملناطق الأخرى النامية من العامل )ال�صكل )1-8-اأ((. 

واإزاء انخفا�س ن�صبة فر�س العمل اإىل جمموع ال�صكان، 
ل يع��ود من امل�صتغرب اأن تك��ون البطالة من التحديات 
الرئي�صي��ة التي تواجهه��ا معظم بل��دان املنطقة يف 
م�صرية التنمية.  وبا�صتخدام بيانات م�صتقاة من منظمة 
العم��ل الدولية، يو�صح ال�صكل )1-9-اأ( ا�صتناداً اإىل اآخر 
م�صوح )2005-2008(، اأن متو�ص��ط معّدل البطالة يف 
الدول العربية بلغ حوايل 12 يف املائة من القوى العاملة، 
وه��و اأق��ل بقليل من مع��دل البطالة ال��ذي �ُصجل يف 
الت�صعينيات، ولكنه يعادل مرتني تقريباً متو�صط معدل 
البطال��ة يف العامل يف كل م��ن الفرتتني.  وتبني اجتاهات 
البطالة يف جمموعة البلدان انخفا�صاً وا�صحا يف معّدل 
البطالة يف دول املغرب، وارتفاعاً يف الدول الأقل منواً وثباتاً 

يف دول امل�رسق. 

وا�صتن��اداً اإىل مع��دلت النمو ال�ص��كاين املتوقعة، 
ح�صب تقديرات تقرير التنمية الإن�صانية العربية )2009( 
�صتحت��اج الدول العربي��ة اإىل ح��وايل 51 مليون فر�صة 

عم��ل بحلول عام 2020 لتثبيت مع��دل البطالة احلايل. 
وه��ذا الرقم املرتفع ن�صبياً م��ردّه اإىل اأثر ما يعرف “بكرثة 
اأعداد ال�صباب”.  وكما اأ�صار التقرير العربي حول الأهداف 
التنموي��ة للألفية لعام 2007، يع��د ال�صباب حاليا اأكرب 
فئة �صكاني��ة يف املنطقة العربي��ة، اإذ ي�صكلون حوايل 
20 يف املائ��ة من جمموع ال�ص��كان.  ويف عام 2005، بلغ 
عدد ال�صباب يف الفئة العمرية 15-24 حوايل 66 مليون، 
)اأي 23 يف املائ��ة من ال�صكان(، مقابل 33 مليون يف عام 
1980 اأي 20 يف املائ��ة( ومن املتوق��ع اأن ي�صل العدد يف 
هذه الفئة اإىل 78 مليون يف عام 2020 )18 يف املائة()8(.  
وهكذا ل يعود من امل�صتغرب اأن ترتكز ظاهرة البطالة يف 
العامل العربي بني ال�صباب، حيث جتاوزت ن�صبة العاطلني 
عن العمل 50 يف املائة يف معظم الدول العربية ح�صب 

اأرقام عام 2006.

فال�صب��اب العرب لي�صوا اأكرث ع��دداً فح�صب، بل هم 
اأي�صاً اأك��رث تعلماً، ويتزوجون يف �صن متاأخرة عن ذي قبل، 
وهذا ي�صهم يف زيادة الق��درة الإنتاجية لل�صكان.  وعلى 
مر العقود القليلة املا�صي��ة، ارتفعت معدلت اللتحاق 
باملدار�س يف املنطقة يف �صف��وف البنني والبنات.  ولكن 

) 8( الإ�صكوا )2005(.  تقرير ال�صكان والتنمية.  العدد الثاين. النافذة الدميغرافية: فر�صة للتنمية يف الدول العربية.
.www.escwa.org.Ib/puplications/new/DemographicprofileArabCountries.pdf 

)ب(  �إىل 2008  )�أ(،و�الإجمايل من 1990  �لن�صاء  �إىل  �لرجال  ن�صبة  �ل�صكان، 2008،  �إىل عدد  �لعاملني  �ل�صكان  ن�صبة   )8-1( �ل�صكل 
)يف �ملائة(

امل�صدر: قاعدة بيانات املوؤ�رسات الرئي�صية ل�صوق العمل املعتمدة لدى منظمة العمل الدولية واملتوفرة على الإنرتنت.
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هذا الرتفاع مل ينعك�س بعد حتّ�صناً يف معدلت التوظيف 
والأجور، والأ�صب��اب الرئي�صية يف ذلك هو انخفا�س جودة 
التعلي��م، وعدم التوفيق بني خمرج��ات التعليم وحاجات 
ال�صوق، وطبيعة النمو القائ��م على النفط الذي يبقى 

بعيداً عن العمالة املنتجة.

ونتيجة لهذه العوام��ل، ترتفع معدلت البطالة بني 
ال�صباب يف املنطقة العربية.  وتو�صح تقديرات م�صتندة 
اإىل بيانات م��ن منظمة العمل العربية ومنظمة العمل 
الدولية )يف اجلزائر فقط( لع��ام 2005-2006، اأن معدل 
البطال��ة ب��ني ال�صب��اب يف املنطقة و�ص��ل اإىل 27 يف 
املائ��ة )24 يف املائة يف �صف��وف الرجال و32 يف املائة يف 
�صفوف الن�صاء،(.  وترتاوح معدلت البطالة على م�صتوى 
البل��دان بني حد اأعلى قدره 40-45 يف املائة يف موريتانيا، 
وال�صودان، وال�صومال، وح��د اأدنى قدره 5-6 يف املائة يف 

قطر والإمارات العربية املتحدة.

ول تزال الفجوة بني اجلن�صني كبرية. وتبلغ ن�صبة بطالة 
الن�صاء اإىل الرجال املبينة يف ال�صكل )1-9-ب( حوايل 0.6 

يف املنطقة.  وتوجد الن�صبة الأعلى يف بلدان امل�رسق، حيث 
هي 1.7 والن�صبة الأدنى يف بلدان املغرب حيث هي 1.1.

ول تقت���رس امل�صكلة الرئي�صية الت��ي تواجه الفقراء 
على جمرد عدم توفر فر�س عمل، بل هي بالأحرى يف عدم 
توفر فر�س عم��ل لئقة.  فعلى �صبي��ل املثال، امل�رسيون 
الذين يعملون يف وظائف دائمة من الفقراء هم اأقل من 
غري الفق��راء )بن�صبة 10 يف املائ��ة(.  ويف املقابل، يغلب 
عدد الفق��راء يف الوظائف املو�صمية، خا�صة يف املناطق 
الريفية.  الأفراد الذي��ن يزاولون اأعمالً غري منتظمة هم 
اأك��رث تعر�ص��اً للفقر من جمموع ال�ص��كان، وكذلك من 
الأف��راد الذين يعمل��ون يف وظائف منتظم��ة.  وبعد اأن 
جم��دت معظم ال��دول العربية التوظي��ف يف القطاع 
الع��ام، اأ�صبح “القطاع غري النظامي” مبثابة “م�صتودع” 
لفائ�س الأيدي العامل��ة يف املناطق احل�رسية، والتي هي 

يف معظمها غري ماهرة وحمرومة من اأي حماية.

تت�صح اأوجه عدم امل�ص��اواة بني اجلن�صني يف العمالة 
غري امل�صتق��رة )تقا�س بن�صبة الذي��ن يعملون حل�صابهم 

�ل�صكل )1-9( جمموع متو�صط معّدل �لبطالة، 1990-1999 و2005-2008 )�أ( معدل �لبطالة بني �ل�صباب يف 2006 )ب( )�لن�صبة 
�ملئوية من �لقوى �لعاملة(

امل�ص��در: قاعدة بيانات املوؤ�رسات الرئي�صية ل�صوق العمل املعتمدة لدى منظم��ة العمل الدولية اخلا�صة باإجمايل البطالة وقواعد بيانات منظمة العمل العربية على 
النرتنت اخلا�صة بالبطالة بني ال�صباب.

ملحظة: متو�صط اإجمايل معدلت البطالة يف موريتانيا وال�صفة الغربية وغزة يف الت�صعينيات وتغطي اأي�صا عام 2000. 
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اخلا���س والذين يعملون حل�صاب الأ�رسة (. ويو�صح ال�صكل 

 

)1-10(، بن��اء على اإ�صقاطات منظم��ة العمل الدولية، 
التفاوت بني الرجال والن�صاء من حيث النخراط يف عمل 
غري م�صتقر يف الدول العربية )�صمال اأفريقيا وغرب اآ�صيا( 

مقارنة باأي منطقة نامية اأخرى.

ن�سبة ال�سكان العاملني  امل�ؤ�رش 6-1: 
الذين يقل دخلهم عن دوالر  واحد يف 

الي�م )بتعادل الق�ة ال�رشائية( 

ن�صبة ال�صكان العاملني الذين يعي�صون يف فقر مدقع 
هي اأح��د املوؤ�رسات الرئي�صية لقيا���س التقدم يف الهدف 
التنم��وي الأول.  وهوؤلء هم ال�صكان الذين يعملون، ولكن 

 

ل يك�صب��ون ما يكف��ي لنت�صال اأنف�صه��م واأ�رسهم من 
خط الفقر املح��ّدد بالعي�س على دولر واحد يومياً.  والذين 
يعي�صون يف فقر مدقع ل ميكنهم البقاء من غري عمل، وهذا 
ما يف�رّس انخفا�س معدل البطالة يف هذه الفئة، ومن ثم 
تعطي ن�صبة الفقراء العاملني �صورة اإجمالية عن معدلت 

الفقر الواردة يف ال�صكل )1-1-ب( التي متثل احلد الأعلى.

ونظ��راً اإىل النق���س يف البيان��ات، يق��دم اجل��دول 

 

)1-4( تقدي��رات لعدد الفقراء العاملني يف اأربع دول عربية 
ا�صتنادا اإىل بيانات م�صوح دخ��ل الأ�رس واإنفاقها. وتو�صح 
البيانات ا�صتنتاجني رئي�صيني.  الأول، اأن الأغلبية الكربى من 
القوى العاملة الفقرية تعمل بالفعل، وهذا يوؤكد احلقيقة 
العام��ة املب�صطة التي تق��ول اإن الفقراء ل ي�صتطيعون 

امل�صدر: ح�صابات برنامج الأمم املتحدة الإمنائي امل�صتندة اإىل موؤ�رسات م�صوح دخل الأ�رس واإنفاقها التي تقدمها الهيئات الإح�صائية.

�جلدول )1-4( ن�صبة جميع �الأفر�د و�الأفر�د �لعاملني �لذين يقل دخلهم �ليومي عن 1.25 دوالر لدول عربية خمتارة

نسبة األفراد العامليننسبة جميع األفراد
200500لبنان
199513.411.2مصر

20093.152.7
19977.96.4سوريا

20070.30.2

199817.015.3اليمن
200613.610.9

�ل�صكل )1-10( ن�صبة �لعمالة غري �مل�صتقرة �إىل جمموع �لعمالة يف �لدول �لعربية و�ملناطق �لنامية، 2008 
)�ملتوقعة(

امل�ص��در: تقرير الأهداف التنموية للألفية 2009، بناءً على تقرير اجتاهات العمل العاملية ال�صادر عن منظمة العمل الدولية بالن�صبة اإىل )اأ(، 
وتقييمات برنامج الأمم املتحدة الإمنائي امل�صتندة اإىل قواعد بيانات منظمة العمل العربية على النرتنت بالن�صبة اإىل )ب(.

ملحظة: ت�صتند منظمة العمل الدولية اإىل تقرير “اآفاق القت�صاد العاملي” املنقح الذي ن�رسه �صندوق النقد الدويل كاأ�صا�س لها يف تقييم 
تاأثري الأزمة القت�صادية على املراأة.
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حتّم��ل البطالة.  والث��اين والأه��م، اأن انخفا�صاً ملحوظاً 
يُ�صّجل يف ن�صبة الأ�صخا�س العاملني الذين يعي�صون يف 
فقر مدقع.  م��ن جهة اأخرى، اإذا اعت��ربت معدلت الفقر 
الوطنية مقيا�صاً للفق��ر املدقع، من امل�صتبعد اأن يحدث 

انخفا�س ملحوظ ح�صب الجتاه املبنّي يف اجلدول )2-1(.

ن�سبة العاملني حل�سابهم  امل�ؤ�رش 7-1: 
اخلا�س والعاملني حل�ساب االأ�رشة من 

جمم�ع االأيدي العاملة

يت�صمن ال�صكل )1-11( البيانات الفعلية لعام 2005 
اخلا�صة بن�صبة العاملني حل�صابهم اخلا�س وامل�صاهمني يف 
عمل الأ�رسة من الأيدي العاملة على م�صتوى جمموعات 
البلدان.  وكما هو متوق��ع، التفاوت بني الدول الأقل منواً 
وجمموع��ات البلدان الأخرى وا�ص��ح للغاية بينما الفارق 
�صئي��ل بني متو�ص��ط دول جمل���س التع��اون اخلليجي 
واملتو�ص��ط الإقليم��ي.  وعلى اعتبار اأن فئ��ات العاملني 
حل�صابهم اخلا�س والعاملني حل�صاب الأ�رسة هي من الفئات 
غري امل�صتقرة، تعترب ال��دول الأقل منواً الأكرث تعرّ�صاً لهذا 

النوع من عدم ال�صتقرار يف املنطقة العربية.

الغاية 1-ج:
خف�ض ن�صبة ال�صكان الذين يعانون من اجلوع اإىل 

الن�صف يف  الفرتة ما بني 1990 و2015 

التق��دم �صئي��ل نحو حتقي��ق غاية احلد م��ن اجلوع 
واملخ��اوف الكبرية اإزاء تاأثري اأزم��ة الغذاء على احلرمان من 

الغذاء، وخ�صو�صاً يف الدول الأقل منواً.

عدد االأطفال  امل�ؤ�رش 1-8 و9-1: 
الناق�سي ال�زن الذين تقل اأعمارهم عن 
 خم�س �سن�ات ون�سبة ال�سكان الذين ال 
يح�سل�ن على احلد االأدنى من  ال�سعرات 

احلرارية

�صجلت الدول العربية تقدماً كبرياً يف مكافحة اجلوع 
منذ ال�صبعينيات.  وغري اأن ه��ذا التقّدم، قيا�صاً اإىل عام 
الأ�صا���س 1990، يبق��ى غري كاٍف لتحقي��ق غاية خف�س 
معّدل احلرمان من الغذاء اإىل الن�صف بحلول عام 2015.  
وكم��ا هي احلال بالن�صبة اإىل فق��ر الدخل، يبقى ن�صيب 
الدول العربية الأقل منواً اأكرب من �صائر املجموعات الأخرى.  
وقد بلغ��ت ن�صب��ة الأ�صخا�س الذين يعان��ون من �صوء 
التغذية 25 يف املائة من جمموع ال�صكان يف عام 2005.  
وعلى اجلانب امل�صيء تبدو ه��ذه الن�صبة اأقل من ن�صبة 
عام 1990 مبقدار 19 يف املائة )وال�صبب الرئي�صي يف ذلك 
هو النخفا�س الذي حدث يف ال�صودان(، ولكن ل تزال هذه 
الن�صبة غري كافية لتحقيق الغاية.  ويُلحظ وجود تباينات 
كبرية ب��ني الدول الأقل منواً ذاته��ا.  وقد انخف�س معدل 
احلرمان من الغ��ذاء يف ال�صودان، وجيبوتي، وموريتانيا، يف 
ح��ني ازداد يف اليمن، وجزر القمر.  ويف جمموعات البلدان 

�ل�صكل )1-11( ن�صبة �لعاملني حل�صابهم �خلا�ص و�لعاملني من �أفر�د  �الأ�رشة �مل�صاهمني يف �لعمالة �لكاملة 
للدول �لعربية، 2005 ) �لن�صبة �ملئوية(

امل�صدر: تقييمات برنامج الأمم املتحدة الإمنائي امل�صتندة اإىل قواعد بيانات منظمة العمل العربية على النرتنت بالن�صبة اإىل )ب(.
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الأخ��رى، ظل مع��دل �صوء التغذية ثابت��اً يف دول امل�رسق 
وانخف���س بع�س ال�ص��يء يف دول املغ��رب العربي ودول 

جمل�س التعاون اخلليجي.

��ح  ويو�ص��ح ال�ص��كل )1-12-اأ( اأن املتو�ص��ط املُرجَّ
للمنطق��ة مل ي�صّجل �صوى انخفا�صاً طفيفاً على مدار 
الفرتة من 1990 اإىل 2005 )من 10 يف املائة اإىل 9 يف املائة(.  
 علوة على ذل��ك، مل ت�صهد املنطق��ة ككل وجمموعة 
البل��دان اأي انخفا�س يف �صدة اجل��وع، الذي يقا�س ب�صّدة 
حرمان ال�ص��كان من احلد الأدنى م��ن العنا�رس الغذائية 

)ال�صكل )1-12-ب(.

و�صجل��ت الجتاهات املتعلقة بتغذية الأطفال تقدماً 
 �صئي��ل عل��ى مدار الف��رتة م��ن 1997 اإىل 2007.  وهذا 
ما يبّينه بو�صوح دليل الفقر الب�رسي الذي تناوله الق�صم 
ال�صابق. ويُلحظ اأن الن�صب��ة املئوية للأطفال الناق�صي 
ال��وزن يف دول جمل�س التعاون اخلليجي هي تقريبا �صعف 
الن�صب��ة املوج��ودة يف دول امل�رسق العرب��ي ودول املغرب 
العربي، وه��ي ملحظة يجدر التوق��ف عندها مبزيد من 
التحلي��ل والتو�صي��ح. فقد يكون ه��ذا الو�صع نتيجية 
لنت�ص��ار العادات الغذائية ال�صيئ��ة، ولي�س للحرمان من 

الغذاء.

ت�ص��ع موؤ���رسات �صوء التغذي��ة وتغذي��ة الأطفال 
املنطق��ة العربي��ة يف و�صع جّي��د ن�صبي��ا باملقارنة مع 
املناطق النامية )حوايل ن�صف متو�صط املناطق النامية 
وفق��اً لتقرير الإهداف التنموي��ة لعام 2009(.  ومع ذلك، 
ثم��ة خماوف كثرية اإزاء جمموع��ة العوامل التي اأدت اإىل 
اجل��وع منذ عام 2005، وخ�صو�ص��اً يف العديد من الدول 
العربية الأقل من��واً، ومنها ارتفاع اأ�صعار الغذاء، واجلفاف، 
وال���رساع.  فعلى �صبيل املثال، ان�صم 2.6 مليون �صخ�س 
اإ�ص��ايف يف ال�صومال يف ع��ام 2008 اإىل جمموع الذين 
يحتاج��ون اإىل اإعانة اإن�صانية عاجل��ة.  ويف اليمن، وفقاً 
لتقرير �ص��در موؤخراً ع��ن برنامج الأمم املتح��دة الإمنائي 
وجامعة الدول العربية، من املتوقع اأن يوؤدي ارتفاع اأ�صعار 
الغذاء اإىل زيادة ن�صبة ال�صكان الذين يعي�صون حتت خط 
الفقر الغذائي.  ويف ال�صودان، قدر تقرير �صدر موؤخراً عن 
منظمة الأمم املتح��دة للأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية 
العامل��ي اأن ح��وايل 1.2 مليون ن�صم��ة يف اجلنوب فقط 
�صيكونون عر�ص��ة لنعدام الأمن الغذائي ويحتاجون اإىل 
000 67 طن من الغ��ذاء )الفاو وبرنامج الأغذية العاملي، 
2008(. ويف الأرا�صي الفل�صطينية املحتلة، وبخا�صة فى 
غ��زة، تقاقمت م�صكلة الأم��ن الغذائي يف ظل ال�رساع 
اليومي للبقاء على قيد احلياة يف ظل الحتلل.  وا�صتناداً 
اإىل تقارير ر�صد الأمن الغذائي فيما بعد الأزمة وتوقعات 

�ل�صكل )1-12( ن�صبة �ل�صكان �لذين يعانون من �صوء �لتغذية و�صّدة �جلوع، 1990 و2005

امل�صدر: تقديرات برنامج الأمم املتحدة الإمنائي امل�صتندة اإىل قاعدة بيانات الفاو على الإنرتنت

ملحظ��ات: يق�صد بالأفراد الذين يعان��ون من �صوء التغذية الأفراد الذين يح�صلون على الغذاء ب�صكل غري كاف ومزم��ن للوفاء باحلد الأدنى من احتياجات الطاقة 
لديهم. ويقا�س عمق اجلوع عن طريق ح�صاب الفارق بني احلد الأدنى للطاقة الغذائية ومتو�صط مدخول الطاقة الغذائية لل�صكان الذين يعانون من �صوء التغذيه.
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الفقر بالن�صب��ة لليمن، قدر تقرير برنام��ج الأمم املتحدة 
الإمنائ��ي وجامعة ال��دول العربية اأن ح��وايل 5.8 مليون 
ن�صم��ة )معظمهم يف اليمن( كان��وا بحاجة ملحة اإىل 

اأعانة غذائية يف عام 2008.

النتائج والتو�صيات على �صعيد ال�صيا�صة 
العامة

حقق��ت الدول العربية منذ ع��ام 1990 ثلثة اإجنازات 
رئي�صية يف اإطار اله��دف التنموي الأول.  اأولها، اأن الفقر 
الب�رسي قد �صجل انخفا�صاً كبرياً يف غالبية الدول العربية.  
ثانيها، اأن املنطقة العربية ل تزال مقارنة باملناطق الأخرى، 
تتحكم بالفقر عند م�صتويات متدنية وبعدم امل�صاواة يف 
الدخل عند م�صتوي��ات متو�صطة.  وثالثها، اأن جمموعة 
دول املغ��رب العربي اأحرزت تقّدم��اً ملمو�صاً اإذ جنحت يف 
خف�س معّدل البطال��ة، واأحرزت تقدماً يف خف�س الفقر 
اإىل الن�صف يف املناطق الريفية واحل�رسية على حد �صواء.  
وخارج دول املغ��رب العربي، تعت��رب الأردن الدولة العربية 
الوحيدة التي متكنت م��ن حتقيق تقدم مماثل على جبهة 
التخفي��ف من الفقر.  وحتث ق�ص���س النجاح هذه على 
اإجراء مزيد من التحلي��ل لر�صم ملمح ال�صيا�صات التي 
ميك��ن اأن تاأخذها الدول العربي��ة لتحقيق تقدم مماثل يف 

هذا الهدف.

ورغ��م ق�ص�س النجاح، يعوق حتقيق تقدم يف الهدف 
التنموي الأول اأربع “حقائ��ق عامة مب�صطة”.  الأوىل، اأن 
البطالة ول �صيما عدم توفر العمل اللئق، ل تزال ت�صكل 
اأكرب حتٍد اأمام التنمية يف الدول العربية، التي ت�صهد اأعلى 
معدلت البطالة )خ�صو�صاً بني ال�صباب(. الثانية، اإن متكن 
املنطقة ككل من حتقيق املوؤ�رس الأ�صا�صي للغاية املعنية 
بخف���س معّدل اجل��وع اإىل الن�صف، يف ظ��ل احتمالت 
الرتاج��ع التي ميكن اأن ت�صهدها املنطقة، وخ�صو�صاً اأقل 
الدول منواً، على اأثر اأزمة الغذاء.  والثالثة، اأن التقدم الذي 
اأحرزته املنطقة يف خف���س معدلت الفقر اإىل الن�صف، 

 

ل يب��دو م�صجعاً عند قيا�صه بخط الفقر العاملي املحدد 
1.25 دولر يومي��اً، وعن��د ا�صتخدام خ��ط الفقر الأدنى 
الوطني، الذي هو مقيا�س اأكرث دقة لقيا�س الفقر املدقع.  
الرابع��ة، اأن الدول العربية الأقل منواً ل تزال متاأخرة كثرياً 
فيما يتعلق بالفق��ر.  والواقع اأن حالة الفقر ت�صّح على 
اأغلبية �صكان الدول العربية الأقل منواً، اإذ تدور هذه الدول 

يف حلقة مفرغة حيث النمو ال�صكاين ال�رسيع، والتدهور 
البيئي، وا�صتنزاف املوارد الطبيعية، وتفاقم الفقر، وخطر 

زعزعة ا�صتقرار النظام الجتماعي وال�صيا�صي. 

واأخ��رياً، حتقق ال��دول العربية منواً �رسيع��اً، ولكن تاأثري 
ه��ذا النمو ل يزال �صعيفاً على العمالة والتخفي�س من 
فق��ر الدخل. وتعك�س وجهات النظ��ر املتعار�صة يف هذا 
اخل�صو�س، التي تو�صح مل��اذا يوؤثر النمو ب�صكل �صعيف 
على الفقر واإيجاد فر�س عمل، اجلدل امل�صتمر يف خمتلف 
اأنحاء الع��امل، والذي ن�صاأ عن الوعود التي مل يتم الوفاء 
به��ا يف النظرية القت�صادي��ة التقليدية التي �صادت يف 
اأثناء الثمانينيات والن�صف الأول من الت�صعينيات. ويتناول 
النقا�س احل��ايل م�صاألة الطريق الذي �صت�صلكه املنطقة 
نحو امل�صتقبل.  فهل مت�صي يف امل�صار نف�صه الذي يطلق 

عليه »الإ�صلح القت�صادي«؟

من الوا�صح اأن الدول العربية، منفردة وجمتمعة، يجب 
اأن تكون ق��ادرة على اإعادة النظر يف عقودها الجتماعية 
ال�صابق��ة بهدف حتقيق التنمية الب�رسي��ة والقت�صادية 
امل�صتدامة، ب��دلً من الرتكيز على النمو القت�صادي. ويف 
هذا ال�صياق، ترد فيما يلي بع�س التو�صيات على �صعيد 

ال�صيا�صة العامة:

ح�صب م��ا ورد يف تقرير حتديات التنمية الذي اأطلقه 
برنام��ج الأمم املتحدة الإمنائ��ي وجامعة ال��دول العربية 
)2009(، يب��دو اأن وجود »تعاون وتكام��ل اقت�صاديني بني 
ال��دول العربية يت�صم��ان مبزيد من العم��ق وال�صمولية 
ويتج��اوزان حدود التجارة احل��رة يف ال�صلع واخلدمات« هو 
الطريق الوحي��د للتنمية امل�صتدام��ة وحتقيق الأهداف 
التنموي��ة ب�صكل ع��ادل و�صامل يف ع���رس تتقدم فيه 

الإقليمية على العوملة؛

ينبغي اأن يتج�صد التكامل والتعاون الإقليمي البيني 
يف نظ��ام للم�صاركة يف املعرف��ة واإنتاجها ون�رسها على 
امل�صتوى الإقليم��ي؛ وا�صتثمارات اإقليمي��ة بينية عامة 
واأجنبي��ة؛ ومعون��ات موجهة نحو امل�رسوع��ات التنموية 
ف�صلً عن اإيجاد قاعدة لل�صناعات ذات التقنية والقيمة 
امل�صافة؛ و�صبكة بينية اإقليمية جيدة للنقل والت�صالت؛ 
وا�صرتاتيجي��ة للعمل اللئ��ق والتخفيف من الفقر على 
امل�صتوى الإقليمي؛ وموقف قوي وا�صتباقي يف املفاو�صات 

اخلا�صة باللتزامات الدولية؛

}

}
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يق��دم التعاون على امل�صتوى الإقليمي ملواجهة حتدي 
اأمن الغذاء فر�صة للتن�صيق بني الدول العربية من خلل 
اإج��راءات ق�صرية املدى مثل اإن�ص��اء �صندوق عربي للأمن 
الغذائي لتموي��ل املتطلّبات املتزاي��دة لتلبية احتياجات 
ح��وايل 6-8 مليون ن�صم��ة يف اأم�س احلاج��ة اإىل اإعانة 
غذائية عاجل��ة، واتخاذ اإجراءات فعلي��ة ل�صمان و�صول 
ن�صطاء حق��وق الإن�صان ب�صكل اآم��ن اإىل املناطق التي 

تعاين من الأزمة؛

ميكن معاجلة ارتفاع معدل الفقر والبطالة يف الدول 
الأقل منواً م��ن خلل جمموعة اإج��راءات لإف�صاح املجال 
للمواطنني يف هذه الدول للح�صول على مزيد من فر�س 
العمل يف دول جمل�س التعاون اخلليجي )على نحو ل يوؤثر 
�صلب��اً علي معدلت البطال��ة يف �صفوف مواطني تلك 
الدول(، مع العل��م ان انخفا�س م�صتوى مهارات العمال 
الوافدي��ن لن يوؤثر على فر�س العمل ملواطني دول جمل�س 
التعاون اخلليجي.  وبالإ�صافة اإىل ذلك، هناك حاجة لزيادة 
تدفق ال�صتثمارات العربية يف الن�صاطات التي ت�صتوعب 
الأي��دي العاملة يف ه��ذه الدول )وتعت��رب اليمن مع دول 

جمل�س التعاون اخلليجي منوذجاً وا�صحاً على ذلك(؛

ميكن حت�صني م�صتوى الق��وى العاملة من خلل زيادة 
الهتم��ام بالتدريب املهني والفني يف املجالت املطلوبة، 
بالإ�صافة اإىل رفع جودة التعليم العام.  وميكن تعزيز هذه 
العملية من خلل م�صاعدات التنمية الر�صمية املقدمة 
من ال�صناديق واحلكوم��ات العربية بالإ�صافة اإىل حت�صني 
فر�س احل�ص��ول على تدريب على الوظائف يف دول عربية 
اأخرى، وذلك من خلل و�صع بع�س اأنظمة التلمذة املهنية 

الق�صرية املدى اأو العمل بعقود؛

ميك��ن اأن ي�صاع��د الرتكي��ز عل��ى توظي��ف الن�صاء 
وال�صباب، على وجه اخل�صو���س يف ال�رسكات التي تن�صاأ 
يف الدول الأق��ل منواً، يف تقليل اأوجه ع��دم امل�صاواة بني 
اجلن�ص��ني واإعطاء الفر�صة له��ذه الفئات املهم�صة من 
ال�ص��كان للتاأث��ري يف عمليات �صنع الق��رار الجتماعي. 
وميكن اأي�صاً للم�صاع��دات الر�صمية للتنمية الإ�صافية 
املقدم��ة من الدول العربية اأن ت�صاع��د الدول الأقل منواً 
يف التحرك بخطى اأ���رسع نحو حتقيق غايات هذا الهدف 
التنموي، ومن ثم، ت�صجيع عملية منو اأكرث ا�صتدامة على 
�صعي��د التنمية الب�رسية. ومن املوؤكد اأن ذلك �صيوؤدي اإىل 
حت�ص��ني جودة العمالة وهو الأمر ال��ذي �صيكون ل�صالح 

امل�صتثمرين العرب، وكذلك �صبط معدل الزيادة ال�صكانية 
يف هذه الدول؛

وكما لحظ منتدى العمالة العربية هناك حاجة اإىل 
التاأكيد على م�صوؤولي��ة الدولة وال�صيا�صة العامة خللق 
بيئة مواتية وم�صتقرة للقت�صاد الكلي ت�صجع ال�صتثمار 
وخل��ق فر�س العم��ل )منظمة العم��ل الدولية، 2010( 
وت�صمم �صيا�صات اقت�صاد كلي ميكنها العمل على رفع 
م�صتوى التوظيف دون الت�صحية بزيادة الإنتاجية.  وميكن 
اأن ميث��ل التو�ص��ع املدفوع بالطلب املحل��ي حجر الزاوية 
ل�صرتاتيجي��ة التوظيف ه��ذه.  كما اأنه م��ن ال�رسوري 
زيادة ال�صتثمار العام يف الربامج املوجهة نحو التوظيف 
املمولة اإىل احلد املطل��وب من خلل �صيا�صة قائمة على 
تو�صيع املوازن��ة تنتهجها احلكومة لك�رس حلقة البطالة 

اخلطرية امل�صتمرة؛

وبالإ�صافة اإىل ما �صبق، ت�صري منظمة العمل الدولية 
اإىل ثمان اأولويات اأخرى للعمل اللئق يف املنطقة:

•تعزيز ت�صخي�س القت�صاد غري النظامي وخ�صائ�صه  	
يف املنطقة العربية؛

الن�صطة  العمل  الدعم لربامج �صوق  •تقدمي خدمات  	
ربط  اأ�صا�س  على  واملتو�صطة  ال�صغرية  وامل�صاريع 

احلوافز الإنتاجية وظروف العمل؛

القدرات  وتعزيز  والتدريب  التعليم  نظم  •تطوير  	
للن�صيج القت�صادي العربي لدمج القدرات واملهارات 

وفقاً للحتياجات املتغرية لأ�صواق العمل؛

العام  القطاع  يف  الإدارية  القدرات  وتعزيز  •دعم  	
للم�صاعدة يف خلق فر�س عمل اأكرث واأف�صل؛

اإدماج  ور�صد  لتعزيز  العمل  وزارات  قدرات  •تعزيز  	
ق�صايا العمالة يف ال�صيا�صات القت�صادية الوطنية 

واأطر التنمية؛

البيانات وحتقيق  واإتاحة  النوعية  •الرتكيز على حت�صني  	
ال�صفافية يف اإح�صاءات �صوق العمل؛

ور�صد  وتنفيذ  و�صع  يف  الثلثي  احلوار  •تعزيز  	
ال�صرتاتيجيات الوطنية للعمل؛

املنطقة  يف  العمل  لأ�صواق  اإقليمي  مر�صد  •اإن�صاء  	
العربية لتقييم اأثر ال�صيا�صات القت�صادية من حيث 

العمل.

}

}

}

}

}
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يتطلب هذا التن��وع، وحت�صني اإنتاجية العمالة، وزيادة 
اأن�صطة التكنولوجيا العالية، وتنمية الراأ�صمال الب�رسي: 
حداً اأدنى م��ن ال�صتقرار املايل والنق��دي، و�صيادة قانون 
ونظاماً ق�صائي��اً م�صتقلً يحمي الرتتيب��ات التعاقدية 

ويرعى تنفيذها.

يج��ب و�ص��ع اآلية متوي��ل فعالة لت�صهي��ل التعاون 
فيم��ا بني بلدان املنطقة، وتعزي��ز دور وقدرات املوؤ�ص�صات 
الإقليمية املعنية بتموي��ل التنمية، مثل �صندوق النقد 
العربي والبنك الإ�صلمي للتنمية، وكذلك الأخذ بالروؤية 
التنموي��ة الإقليمي��ة الت��ي تهدف اإىل النم��و ال�صامل 

والتنمية الب�رسية.

يجب و�صع اإطار موؤ�ص�صي، ل �صيما يف جمال اخلدمات 
امل�رسفي��ة والإدارة العام��ة، ي�صهل تدف��ق ال�صتثمارات 

وحتويله��ا اإىل اأن�صطة اإنتاجي��ة.  كما يجب احلفاظ على 
حد اأدنى من ال�صتق��رار ال�صيا�صي يف املنطقة ل�صمان 

فعالية ال�صيا�صات املذكورة اآنفاً وحتقيق الفائدة منها.

اإذا مل توجد هذه التدخ��لت وال�رسوط امل�صبقة، فلن 
تتوف��ر ا�صتثم��ارات ت�صهم يف زيادة الق��درات الإنتاجية، 
واإنتاجي��ة الأيدي العاملة خارج قطاع النفط، و�صي�صتمر 
توجي��ه املوارد املالي��ة يف املنطقة اإىل قط��اع العقارات، 
واخلدم��ات، واأن�صطة امل�صاربة، و�ص��وق الأوراق املالية يف 
الأ�صواق الإجنبية.  ومن �صاأن هذا ال�صتثمار اأن يدر عوائد 
�رسيع��ة للقلة، ولكن��ه ل يتخل��ل القت�صاديات املحلية 
ل�صمان توزي��ع اأف�صل للرثوة، واحلث عل��ى ال�صتثمارات 
والنمو، وميع��ن يف اإ�صعاف العلقة بني النمو والتخفيف 

من الفقر.

}

}

}
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ملحة عامة

يُعن��ى اله��دف التنموي الث��اين بتعمي��م التعليم 
البتدائي بحلول عام 2015، للبنني والبنات على حد �صواء 
)اليون�صك��و 2010(.  ول يقت���رس مفهوم حتقيق تعميم 
التعلي��م البتدائي جمرد اللتح��اق باملدار�س، بل ي�صمل 
احل�ص��ول على تعليم جيد يكت�ص��ب من خلله الطلب 
مه��ارات اأكادميية وغري اأكادميية، وينه��ون دورة كاملة من 
مرحلة التعليم البتدائ��ي.  واملوؤ�رسات التي تقي�س تقدم 
الدول نح��و حتقيق هذا الهدف: �ص��ايف معّدل اللتحاق 
باملدار�س يف مرحلة التعلي��م البتدائي؛ ون�صبة التلميذ 
الذين يلتحق��ون بالدرا�صة يف ال�صف  الأول وي�صلون اإىل 
ال�صف الأخري من التعليم البتدائي؛ ومعدل الإملام بالقراءة 
والكتابة لدى البنات والبنني  الذين ترتاوح اأعمارهم بني 15 
و24 �صنة )الأمم املتحدة 2008(.  ومن القيود العامة التي 
تواجهها الدول يف حتقيق هذا الهدف: النق�س يف املوارد، 
وال�صعوب��ات يف الو�ص��ول اإىل املراف��ق التعليمية داخل 
الدول، وعدم امل�صاواة بني اجلن�ص��ني، والتعليم التقليدي، 
واملعايري التي توؤدي اإىل ارتفاع معدل الت�رسب من التعليم، 

وانت�صار الفقر والنزاع.

والواق��ع اأن حت�صن��اً كب��رياً ح��دث يف احل�صول على 
التعلي��م البتدائي يف بع���س دول املنطقة العربية، غري 

اأن ه��ذا التح�صن ل ي��زال متفاوتاً وعر�ص��ة للكثري من 
التحدي��ات.  وقد ارتفع متو�ص��ط �صايف معدل اللتحاق 
باملدار���س يف مرحلة التعليم البتدائي يف الدول العربية، 
يف حني انخف�س معّدل الت���رسب منها.  ويف عام 2007، 
اأ�صارت التقدي��رات اإىل اإن جمموع امللتحقني باملدار�س يف 
املنطق��ة بلغ 41 مليون طفل، مم��ا يدل على حدوث زيادة 
قدره��ا 5.1 مليون من��ذ ع��ام 1999 )اليون�صكو 2010(.  
وعلى الرغم من هذا التق��دم، ل تزال موا�صيع اللتحاق 
باملدار�س، واإمتام الدار�صة، والت�رسب من املدار�س، والتهمي�س 
يف التعلي��م مبثاب��ة حتديات كبرية تع��وق حتقيق تعميم 
التعلي��م البتدائي يف الدول العربي��ة.  فاأداء اأي دولة يف 
حتقي��ق اأحد الأهداف التنموية يوؤثر على الأهداف الأخرى.  
ويف ه��ذا الإطار، جند اأن بطء التق��دم يف الدول العربية 
نحو حتقيق اللت��زام باملوعد النهائ��ي لتعميم التعليم 
البتدائي �صيكون، اإذا ا�صتمر على حاله، م�صدر قلق لي�س 
اإزاء حتقيق هدف التعليم فح�صب، بل اإزاء اإمكانية حتقيق 
اإجنازات يف قطاع��ات اأخرى و�صتكون ل��ه اآثار كبرية على 
بل��وغ �صائر الأهداف التنموية الأخ��رى.  ويتمثل التحدي 
امل��زدوج الذي تواجهه الدول يف املنطقة العربية، كالكثري 
من املناطق، يف الإ�رساع يف التقدم نحو تعميم التعليم، 
وحت�صني جودته، حتى يت�صنى جلميع الأطفال بدء دورة من 

التعليم البتدائي واإمتامها.

�صجلت الدول العربية جناحاً متفاوتاً يف التقدم نحو حتقيق الهدف التنموي الثاين للألفية.  وبوجه عام، �صهدت 
املنطق��ة حت�صناً يف �صايف مع��ّدل اللتحاق باملدار�س، وامل�صاواة بني اجلن�صني يف التعلي��م البتدائي، واإملام ال�صباب 
الرا�صدي��ن من الفئات العمرية 15 اإىل 24 �صنة بالقراءة والكتابة.  ومع ذلك، ل تزال هناك حتديات كبرية، اإذ �صجلت 
بع���س البلدان، مثل: العراق، وُعمان، والأرا�ص��ي الفل�صطينية املحتلة، انخفا�صاً يف الأداء يف بع�س املوؤ�رسات.  اأكرث 
من 60 يف املائة من الأطفال يف عمر الدرا�صة غري امللتحقني باملدار�س هم من البنات ويتوقع 53 يف املائة منهن األ 
يتقي��دن باملطلق، مقابل 39 يف املائة م��ن الأطفال خارج املدار�س هم من البنني.  واإىل جانب الختلف بني اجلن�صني 
هناك حتديات اأخرى تواجه اللتحاق باملدار�س البتدائية تتمثل بعدم امل�صاواة بني املناطق الريفية واحل�رسية والختلف 
اجلغ��رايف.  وتقدر ن�صبة الأطفال غري امللتحقني باملدار�س يف املناط��ق الريفية ب� 30 يف املائة مقارنة بن�صبة 18 يف 
املائة للأطفال غري امللتحقني يف املدن والبلدات.  ويظهر التقدم املحرز يف تعميم التعليم البتدائي من خلل موؤ�رس 
اإمت��ام التعليم البتدائي حيث اأن معدلت الت�رسّب من املدار�س تتاأثر ب�صكل وا�صح بعامل الإعادة ومعدلت التغّيب 
ع��ن احل�صور.  كما تلعب نوعية التعليم دوراً كبرياً اأي�صاً نتيجة لذلك وبناءً على البيانات املتوفرة، فمن الوا�صح اأن 
ال�ص��ودان واليمن وموريتاني��ا والعراق واملغرب لي�صت على امل�صار املوؤدي اإىل حتقيق الهدف وبالتايل حتتاج اإىل مراجعة 

وت�رسيع جهودها يف هذا املجال.

ثانياً- حتقيق تعميم �لتعليم �البتد�ئي
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الغاية 2-اأ:
�صمان متكن جميع الأطفال يف كل مكان، والبنني 

منهم والبنات على حد �صواء، من اإمتام مرحلة 
التعليم البتدائي بحلول عام 2015

وفقاً »لتقرير الر�صد العامل��ي ال�صادر عن اليون�صكو 
ع��ام 2010«، اأحرزت املنطقة العربي��ة تقدماً كبرياً نحو 
الو�ص��ول اإىل اله��دف التنموي الث��اين للألفية املتمثل 
يف حتقيق تعميم التعلي��م البتدائي بحلول عام 2015.  
وت�صري دول كثرية على امل�صار ال�صحيح الذي �صي�صاعدها 
عل��ى بلوغ مع��دلت احل�صول عل��ى التعلي��م، واإمتامه، 
والإمل��ام بالقراءة والكتابة الت��ي تدل على حتقيق تعميم 
التعليم البتدائي بحلول عام 2015.  وي�صري التقدم املحرز 
واللتزام ال�صيا�صي نحو حتقيق تعميم التعليم البتدائي 
يف املنطقة بخطى ثابتة، وقد �صهدت معدلت اللتحاق 
باملدار���س وال�صتمرار يف التعليم البتدائي تقدماً اإيجابياً 

يف العديد من دول املنطقة منذ عام 1999.

وبينما اأحرزت العديد من دول املنطقة العربية تقّدماً 
وه��ي على امل�صار ال�صحيح الذي يوؤدي اإىل حتقيق تعميم 
التعلي��م البتدائي بحلول ع��ام 2015، ل تزال دول اأخرى 
تكافح مبن اأج��ل حتقيق التزاماتها على ه��ذا ال�صعيد.  
وتواج��ه كل من املغ��رب، وموريتانيا، وجيبوت��ي، واليمن، 
مهمة �صعب��ة يف حتقي��ق تعميم التعلي��م البتدائي 
بحلول �صنة 2015.  وبداأت تظهر يف بع�س الدول علمات 
الرتاجع، مما يجعل حتقيق تعميم التعليم البتدائي بحلول 
�صن��ة 2015 هدفاً م�صتبعداً.  وهذه العلمات ظهرت يف 
ُعمان، والأرا�صي الفل�صطينية املحتل��ة، ولبنان، والأردن، 
حيث �صجل �صايف معّدل اللتحاق باملدار�س هبوطاً حاداً 
ب��ني 1999 و2007.  وظهرت اأعلى ن�صبة من الهبوط يف 
الأرا�صي الفل�صطينية املحتل��ة من 99 يف املائة اإىل 77 
يف املائ��ة.  وتعد هذه البيانات موؤ�رسات مقلقة تدّل على 
اأن العديد من دول املنطقة العربية تبتعد اأكرث فاأكرث عن 
حتقيق تعميم التعليم البتدائي بدلً من اأن تقرتب منه.

�سايف معّدل االلتحاق  امل�ؤ�رش 1-2: 
بالتعليم االبتدائي

يعترب اللتحاق باملدار�س يف مرحلة التعليم البتدائي 
حجر اأ�صا�س مهم لإحراز تقدم يف حتقيق تعميم التعليم 
البتدائ��ي.  ويف ه��ذا ال�صدد، ميكن حتدي��د املوؤ�رس الأول 
امل�صتخ��دم يف قيا�س التقدم املح��رز نحو حتقيق تعميم 
التعليم البتدائي من خلل املقارنة بني معدلت اللتحاق 
باملدار���س واأع��داد الأطفال الذين ه��م يف �صن اللتحاق 
باملدر�ص��ة يف دول��ة معينة. وح�صيلة ه��ذه املقارنة هي 
�ص��ايف مع��ّدل اللتح��اق باملدار�س، الذي ه��و من اأقوى 
معايري قيا�س تعميم التعليم البتدائي من حيث اإمكانية 

احل�صول على التعليم)9(.

لقد ارتفع عدد الأطفال امللتحقني بالتعليم البتدائي 
يف ال��دول العربية منذ »منت��دى التعليم العاملي« الذي 
عقد يف داكار يف عام 2000.  وزاد متو�صط �صايف معّدل 
اللتحاق باملدار�س يف مرحلة التعليم البتدائي يف الدول 
العربي��ة من 78 يف املائة اإىل 84 يف املائة خلل الفرتة من 
1999 اإىل 2007، مقاب��ل متو�صط عاملي ارتفع من 82 يف 
املائة اإىل 87 يف املائ��ة.  وت�صري التقديرات اإىل اأن جمموع 
امللتحق��ني املدار�س يف املنطقة بل��غ 41 مليون طفل يف 
ع��ام 2007، م�صج��لً زيادة قدره��ا 5.1 مليون طفل عن 
�صن��ة 1999.  وعلوة على ذلك، �صجلت املنطقة العربية 
تقدم��اً كبرياً منذ �صنة 1999، فقد انخف�صت اأعداد غري 
امللتحق��ني باملدار�س بن�صبة 28 يف املائة، اأي مبجموع قدره 
2.2 ملي��ون طفل، حتى و�صل العدد اإىل 5.8 مليون طفل 

تقريباً يف عام 2007 )اليون�صكو 2010(. 

والتقدم املحرز نحو حتقيق تعميم التعليم البتدائي، 
ح�صبما يدّل عليه املوؤ�رس الأول، اأي �صايف معدل اللتحاق 
باملدار�س، يبدو متفاوتاً، اإذ ل تزال الفوارق �صا�صعة �صمن 
 كل جمموعة من البل��دان.  وكما هو وا�صح يف ال�صكل 
)2-1(، ح��دث حت�ّصن مذهل يف �ص��ايف معدل اللتحاق 
باملدار���س يف اليمن )من 56 يف املائ��ة اإىل 73 يف املائة(، 
واملغرب )من 71 يف املائة اإىل 90 يف املائة(، وموريتانيا )من 
62 يف املائ��ة اإىل 77 يف املائة(، وتبني جميع هذه املعدلت 
ح��دوث زيادة يف �ص��ايف معّدل اللتح��اق باملدار�س على 
ال�صعي��د الوطني فاقت 15 يف املائ��ة بني عامي 1999 

و2008.

)9( م��ع ذل��ك، جتدر الإ�ص��ارة اإىل اأنه على الرغم من اأن �صايف معّدل اللتحاق باملدار�س يدل على عدد الأطف��ال امل�صاركني يف التعليم، فاإنه ل يدل على اإمتام 
التعلي��م البتدائ��ي لأنه غري مق�صم ح�صب مواقع الأطفال يف دورة التعليم، اأي املت�رسب��ني من التعليم والذين يعيدون اللتحاق به اأو الطلب الذين يعيدون 
الدرا�صة بال�صف نف�صه )طلب الإعادة(.  ومن ثم، على الرغم من اأن �صايف معدل اللتحاق باملدار�س يعطي بيانات مهمة حول احل�صول على التعليم، فاإنه 

ل ميثل �رسطاً كافياً لتعميم التعليم البتدائي.
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تعك�س اأرقام اللتحاق ال�صايف املعدلة العدد الفعلي 
للأطفال يف اأعمار حمددة امللتحقني يف املرحلة البتدائية 

اأو ممن التحقوا يف املرحلة الثانوية مبكراً.

من ناحي��ة اأخرى، ما زالت العديد م��ن دول املنطقة 
تواج��ه �صعوب��ة كبرية عل��ى �صعيد التح��اق الأطفال 
بالتعليم البتدائي، وتُظهر دول كثرية علمات تراجع.  ففي 
لبنان، انخف�س �صايف معّدل اللتحاق باملدار�س من 93 يف 
املائ��ة اإىل 89 يف املائة، ويف ُعمان من 83 يف املائة اإىل 72 
يف املائ��ة.  كما انخف�س �صايف معّدل اللتحاق باملدار�س 
يف الأرا�ص��ي الفل�صطينية املحتل��ة اأكرث من 20 نقطة 
مئوي��ة )من 99 يف املائة يف ع��ام 1999 اإىل 77 يف املائة 
يف عام 2008(.  واأخ��رياً، على الرغم من التقدم امللحوظ 
الذي حققته جيبوتي، حيث ارتفع �صايف معّدل اللتحاق 
باملدار�س، ل يزال املعدل منخف�صاً اإذ كان الرتفاع من 28 
يف املائ��ة اإىل 48 يف املائة، وتنم هذه الن�صب عن موؤ�رسات 
مقلقة للغاية تدل على بطء يف تطوير التعليم و�صعف 
يف احتمال حتقيق تعميم التعليم البتدائي يف املنطقة 

العربية بحلول �صنة 2015.

وبالإ�صاف��ة اإىل ك��ون التعليم حق��اً اأ�صا�صياً، يُعترب 
تعميم التعلي��م البتدائي، مع حتقيق التوازن بني الذكور 
والإن��اث، ركي��زة اأ�صا�صية لتحقيق الكث��ري من الأهداف 
التنموي��ة للألفي��ة.  فه��و ركيزة اأ�صا�صي��ة يف اخلطط 
الوطني��ة للحد من الفقر، واأداة ت�صاعد يف حت�صني تغذية 
و�صحة الأمهات والأطفال وعامل ي�صاعد يف الوقاية من 

فريو�س نق�س املناعة الب�رسية/الإيدز.

حققت ثماين دول عربية من بني اأثنني وع�رسين امل�صاواة 
ب��ني اجلن�صني يف التعليم البتدائي.  ففي الفرتة من عام 
1999 اإىل عام 2007، حت�صن املوؤ�رس بني اجلن�صني من حيث 
�صايف مع��ّدل اللتحاق باملدار���س يف التعليم البتدائي 
يف املنطق��ة العربية ككل، م��ن 0.87 اإىل 0.90، مما جعل 
هذه الدول تت�صاوى متاماً مع دول اأفريقيا جنوب ال�صحراء.  
وم��ع اأن جمموعات البلدان ت�صري عل��ى امل�صار ال�صحيح 
الذي يوؤدّي اإىل حتقيق امل�ص��اواة بني اجلن�صني يف اللتحاق 
باملدار���س يف مرحلة التعليم البتدائي بحلول عام 2015، 
ل ت��زال تواجه عدة عقبات. وكما هو مو�صح يف ال�صكل 
)2-2(، اأح��رزت دول معينة، وخا�صة ال��دول الثلث ذاتها 

�ل�صكل )2-1( �صايف معّدل �اللتحاق يف �لتعليم �البتد�ئي �ملعدل )adjusted( يف �ملنطقة �لعربية

امل�ص��در: معهد اليون�صك��و للإح�صاء.  جتدر الإ�صارة اإىل اأن الأرقام يف اللون الغامق غري متوافرة يف قاعدة بيانات معهد اليون�صكو للإح�صاء 
العام 2008 ولذلك فقد مت اأخذها من التقرير العاملي لر�صد التعليم للجميع 2010.

)**( البيانات غري متوفرة عن هذا البلد
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الت��ي حققت تقدماً كبرياً يف ن�صب��ة اللتحاق بالتعليم 
البتدائي )اليمن، واملغرب، وموريتانيا(، تقدماً ملحوظاً يف 
امل�ص��اواة بني اجلن�صني من حي��ث احل�صول على التعليم.  
فقد ارتفع موؤ�رس امل�صاواة بني اجلن�صني يف اليمن من 0.59 
اإىل 0.83، ويف املغرب من 0.85 اإىل 0.95، ويف موريتانيا من 
0.99 اإىل 1.07.  ومع اأن جمموعات البلدان حترز تقدماً نحو 
حتقيق غاية امل�ص��اواة بني اجلن�صني يف اللتحاق بالتعليم 
البتدائي بحلول عام 2015، ل تزال تواجه حتديات عديدة.  
وي�صري تقرير ر�صد التعليم للجميع، ال�صادر عن اليون�صكو 
يف ع��ام 2010، اإىل اأن البنات �صكلن اأكرث من 60 يف املائة 
من الأطفال يف �صن اللتحاق باملدار�س يف مرحلة التعليم 
البتدائي غري امللتحقني باملدار�س يف عام 2006، ويتوقع األ 
يلتح��ق 53 يف املائة منهن باملدار�س على الإطلق، مقابل 

ن�صبة 39 يف املائة من البنني غري امللتحقني باملدار�س.

وع��لوة على عدم امل�صاواة ب��ني اجلن�صني، ل يزال ثمة 
حتدي��ات اأخرى تواجه اللتحاق باملدار�س، على �صعيد عدم 
امل�صاواة يف التوزيع اجلغ��رايف، وعدم امل�صاواة بني املناطق 
الريفية واحل�رسي��ة.  وت�صري التقديرات اإىل اأن 30 يف املائة 

من الأطفال الذين يعي�صون يف الأرياف يف الدول العربية 
غري ملتحقني باملدار���س مقابل 18 يف املائة من الأطفال 
الذين يعي�صون يف املدن والبلدات.  فاملناطق الريفية، مثل 
تلك املوجودة يف اليم��ن وال�صودان، ت�صّم عادة م�صاحات 
وا�صع��ة تنخف�س فيها الكثاف��ة ال�صكانية، مما يعني اأن 
الو�ص��ول اإىل املدر�ص��ة يتطلب اجتي��از م�صافة طويلة 
وخطرية يف الغالب، خا�ص��ة بالن�صبة اإىل البنات، ف�صلً 
ع��ن ال�صعوب��ة الوا�صحة يف تاأمني املعلم��ني.  وف�صلً 
ع��ن ذلك، تعجز الأحياء الفقرية، واملناطق التي تعي�س يف 
فق��ر مدقع، وخميمات اللجئني املوجودة يف دول كثرية يف 
املنطق��ة، خا�صة يف خميم��ات الفل�صطينيني يف لبنان 
والأردن واجلمهوري��ة العربية ال�صوري��ة، عن تاأمني اللتزام 
والدع��م الكامل��ني واللزم��ني ل�صمان توف��ري اخلدمات 
الأ�صا�صية على نح��و �صامل.  وتعاين يف الغالب املناطق 
املحا���رسة، وخا�صة تلك التي ما زال ال���رساع دائراً فيها 
مث��ل غزة، من قلة املوارد و�ص��ّدة القيود، وهذا ل ي�صاعد 
على التحاق الأطف��ال بالتعليم البتدائي اأو ا�صتمرارهم 
فيه. واأخرياً، يُلح��ظ اأن كل النظم التعليمية تقريباً يف 
املنطقة العربية ل ت�صتجيب اإىل الحتياجات التعليمية 

�ل�صكل )2-2( معدل �لبقاء حتى �آخر �صف در��صي يف �ملنطقة �لعربية، )بالن�صبة �ملئوية(

امل�ص��در: معهد اليون�صكو للإح�صاء. جتدر الإ�ص��ارة اإىل اأن الأرقام يف اللون الغامق غري متوافرة يف قاعدة بيانات معهد اليون�صكو للإح�صاء 
العام 2008 ولذلك فقد مت اأخذها من التقرير العاملي لر�صد التعليم للجميع 2010.

)*( البيانات غري متوفرة عن هذا البلد.
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لأطفال املجتمعات الريفية و�رسورة التنقل التي تلزمهم 
طلباً للرزق.

باخت�ص��ار، وعل��ى الرغم م��ن التقدم ال��ذي اأحرزته 
البل��دان العربية يف حتقيق تعميم التعليم البتدائي من 
حيث اللتحاق بالتعلي��م البتدائي، فل يزال هذا التقدم 
ي�صط��دم بتحديات كب��رية، ويف بع�س احل��الت فري�صة 

اجلمود اأو الرتاجع.

ن�سبة التالميذ الذين  امل�ؤ�رش 2-2: 
يلتحق�ن بالدرا�سة يف ال�سف  االأول 

وي�سل�ن اإىل ال�سف االأخري من التعليم 
االبتدائي

اإذا اأراد اأّي بل��د اأن يحقق تعمي��م التعليم البتدائي 
للجميع بنجاح، فل بّد م��ن احلر�س على اأن يتّم الأطفال 
امللتحقني باملدار���س البتدائي��ة دورة كاملة يف التعليم 
البتدائي.  ويف ال�صعي اإىل اإبقاء الأطفال يف نظام التعليم 
حلني اأكمالهم دورة كاملة يف التعليم البتدائي، ل بّد من 

التنّبه اإىل امل�صائل املت�صل��ة بجودة التعليم.  ففي حني 
ميث��ل احل�صول ال�صامل على التعلي��م يف املنطقة حتدياً 
يجب التغلب عليه، �صيكون جلودة التعليم الأثر الأكرب يف 
معدلت اإمتام دورة كاملة يف التعليم البتدائي ومعدلت 

اإملام املراهقني وال�صباب الرا�صدين بالقراءة والكتابة.

مثلم��ا هي احل��ال يف التعليم ما قب��ل البتدائي يف 
املنطقة العربية، تختلف مدة دورة التعليم البتدائي من 
دول��ة اإىل اأخرى، اإذ ترتاوح ب��ني 4 و6 �صنوات يف املتو�صط. 
كما يختلف معدل اإمتام دورة كاملة يف التعليم البتدائي 
بني دول املنطقة العربية. ويو�صح ال�صكل )2-3( اأن بع�س 
ال��دول اقرتبت كثرياً من الو�صول اإىل احلد الأدنى املطلوب 
لتحقيق تعميم التعليم البتدائي اأو و�صلت اإليه بالفعل 
فيما البع���س الآخر ما زال بعيداً عن��ه )مثل: موريتانيا، 

وال�صودان، واليمن والعراق(.

ويو�صح ال�ص��كل )2-3( اأن كثرياً م��ن دول املنطقة 
العربية، مثل الكوي��ت، والأرا�صي الفل�صطينية املحتلة، 
والإم��ارات العربية املتح��دة، وُعمان، والبحري��ن، والأردن، 

�ل�صكل )2-3( �لن�صبة �ملئوية لطالب �الإعادة يف جميع �ل�صفوف يف �لدول �لعربية
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حققت املوؤ�رسات اللزمة لتعميم التعليم البتدائي فيما 
يتعل��ق مبعدلت البقاء يف التعليم.  وبالإ�صافة اإىل ذلك، 
حقق��ت بع�س الدول، مثل العراق، وتون�س، م�صتويات من 
النجاح يف ا�صتمرار الأطف��ال يف دورة التعليم البتدائي 
حتى ا�صتكمال اآخر �صف.  ومع ذلك، ي�صري ال�صكل )3-2( 
اأي�صاً اإىل اأن بع�س الدول مثل: م�رس، وموريتانيا، وال�صودان، 

واليمن تبدي علمات تراجع مثرية للقلق.

وميكن اأن تف���رس التحديات الجتماعي��ة، واملنهجية 
والتعليمية الت��ي تواجهها الدول يف اإبقاء التلميذ حتى 
اإمت��ام دورة التعلي��م البتدائي كاملة، اأ�صب��اب الرتاجع اأو 
التوق��ف يف حتقيق هذا الهدف.  وثم��ة عامل يتمثل يف 
النوع الجتماعي، حيث يتجلى عدم امل�صاواة بني اجلن�صني 
يف مع��دلت البقاء يف التعليم.  وم��ع اأن الكثري من دول 
املنطقة العربية حققت امل�صاواة بني اجلن�صني يف معدلت 
البقاء يف املرحلة البتدائية، فل يزال عليها اأن تبذل جهداً 
كب��رياً مقارنة بباقي الدول لتحقي��ق النتيجة ذاتها. ومن 
الوا�صح اأن الدول التي ت�صل فيها معدلت البقاء اإىل اأدنى 
امل�صتويات يف املرحلة البتدائية، ت�صهد تفاوتاً يف معدلت 
اإمتام الدرا�صة للبنات ل�صالح البنني.  ووفقاً لل�صكل )4-2(، 

ي�صح هذا الواقع يف العراق واليمن وال�صودان.

ثمة عامل ثان يوؤثر بقوة يف اإمتام الأطفال دورة كاملة 
يف التعلي��م البتدائي، ويتمث��ل يف طبيعة العلقة بني 
معّدل اإعادة ال�صف نف�صه ومعدل الت�رسب من التعليم.  
ولكل من هذين املعّدلني تاأثري على الآخر، لأن الإعادة غالباً 
ما تكون متهيداً للت�رسب.  وينطبق هذا حتديداً على الدول 
التي ل تطبَّق برامج دعم ت�صاعد الطلب الرا�صبني على 

التقدم والرتقاء يف النظام التعليمي.

انخف���س متو�صط ن�صبة الطلب املعيدين يف جميع 
ال�صفوف الدرا�صية على م�صتوى املنطقة من 8 يف املائة 
اإىل 3 يف املائ��ة خلل الفرتة من عام 1999 اإىل عام 2007؛ 
ومع ذلك ل تزال معدلت الإعادة يف بع�س الدول مرتفعة؛ 
اإذ ت�صهد املغرب واجلزائ��ر ولبنان وجيبوتي اأعلى معدلت 
الإعادة، التي يبلغ اأق�صاها 18 يف املائة يف �صفوف البنني 
الذين يدر�صون يف ال�صف الرابع يف لبنان.  ومن اأبرز اأ�صباب 
هذا الرتفاع امل�صجل يف ال�صف الرابع الرتفيع للطلّب يف 
الكثري من الدول بني ال�صفني الأول والثالث البتدائي من 
غري ا�صرتاط ا�صتيفاء احلد الأدنى من التح�صيل الدرا�صي 
يف هذه املرحلة.  ويف ال�ص��ف الرابع، ي�صرتط فيه حتقيق 
ح��د اأدنى من التح�صيل الدرا�ص��ي للنتقال اإىل ال�صف 
اخلام�س، تظهر م�صكلة كبرية لأن كثرياً من الطلب ميكن 

�ل�صكل )2-4( ن�صبة �ملعلمني �ملدرَّبني يف �لدول �لعربية ون�صبة �لتالميذ �إىل �ملعلمني
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اأن يكون��وا قد اجتازوا ال�صف��وف ال�صابقة جميعها دون 
اأن يحققوا احلد الأدنى املطلوب من التح�صيل الدرا�صي، 
مثل الإمل��ام باأ�ص�س الكتابة والق��راءة واحل�صاب.  ولذلك 
تعمل بلدان كثرية يف املنطقة العربية، مبا يف ذلك لبنان، 
على الت�صّدد يف التقييم من اأجل تفادي هذه ال�صعوبات.  
ورغم حت�صن معّدلت الإعادة يف العديد من البلدان، مثل 
جيبوت��ي وعمان، ل تزال الإعادة والت�رسب من التعليم من 
التحديات يف املنطق��ة العربية )ال�صكل 2-5(.  ويلحظ 
اأن الب��طء يف بع���س الدول يف حتقي��ق تعميم التعليم 
البتدائي يوؤدي اإىل زيادة يف معّدلت الإعادة والت�رسب من 

التعليم، خا�صًة يف موريتانيا وال�صودان واليمن والعراق.

ثم��ة عامل ثالث يعوق اإمتام التعليم البتدائي يتعلق 
مبجموعة ق�صايا تت�صل باجلودة والتي توؤثر على معّدلت 
الإعادة والت�رسب م��ن التعليم.  ول تلتزم الدول الأع�صاء 
بتوفري احل�صول عل��ى التعليم البتدائ��ي فح�صب، واإمنا 
تلت��زم اأي�صا بتق��دمي تعليم ذي جودة كج��زء من جهود 
حتقي��ق تعمي��م التعلي��م البتدائ��ي.  وعندم��ا تكون 
املدار�س غري متاحة، اأو مكتظ��ة بالطلب، اأو غري ملئمة 

اأو بعي��دة؛ وعندما يفتقر املعلم��ون اإىل مهارات التدري�س 
الأ�صا�صية؛ وعندما تكون املواد الدرا�صية قدمية ول �صلة 
لها باحتياج��ات املتعلمني، تقل عل��ى الأرجح احتمالت 
ا�صتم��رار الأطفال باملدار�س واإمتام دورة كاملة يف التعليم 
البتدائي، حتى اإذا كان احل�صول على التعليم ممكناً.  ومن 
ثم، يحظى مو�صوع اجلودة باأهمية ق�صوى عند تخطيط 
التعليم، واإدارته، وتقدميه، لأنه ي�صاعد على حتقيق تعميم 

التعليم البتدائي يف املنطقة العربية.

واتخذ مفهوم ج��ودة التعليم تف�صريات خمتلفة يف 
كثري م��ن دول املنطقة العربية، ارتبط��ت يف الكثري من 
الأحيان باأمناط خمتلف��ة يف التنفيذ متار�س على م�صتوى 
املحافظة )احلكومة املحلي��ة(.  ومع ذلك، ثمة جمموعة 
عام��ة من املج��الت امل�صرتك��ة التي رك��زت عليها دول 
املنطقة يف جهودها يف حماولة منها لتح�صني اجلودة يف 
حتقي��ق تعميم التعليم البتدائي. وت�صمل هذه املجالت: 
تطوي��ر املناهج الدرا�صية؛ والعنا���رس املت�صلة بالنواحي 
املادية والبني��ة الأ�صا�صية؛ وتدريب املعلم��ني؛ وممار�صات 

التدري�س والتعلم.

�ل�صكل )2-5( ن�صبة �إملام �ل�صباب بالقر�ءة و�لكتابة يف كل بلد باملنطقة �لعربية )�لفئة �لعمرية 15-25 �صنة(
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ويف ال�صن��وات الأخرية، اأجرت عدة دول يف املنطقة، مبا 
فيه��ا الأردن والبحرين وُعمان وقطر وتون�س، اإ�صلحات يف 
املناهج الدرا�صي��ة.  وعلى الرغم من هذا التطور، ل تزال 
احلاجة متزاي��دة اإىل الإ�صلح لإحداث ن��وع من املواءمة 
بني خمرجات التعلي��م، واحتياجات املتعلمني، ومتطلبات 
�صوق العم��ل.  وما زالت هناك اأج��زاء كبرية من املناهج 
يف الدول العربية تتجاه��ل مو�صوعات التنمية العاملية 
احلديثة )مثل: تكنولوجي��ا املعلومات والت�صالت( وتركز 
ب��دلً من ذلك على املعرفة النظرية على ح�صاب املهارات 
العملية. وتت�صل اإ�صلح��ات املناهج اأي�صاً بامل�صاواة بني 
اجلن�صني، ذلك اأن العديد م��ن الدرا�صات التحليلية التي 
اأجريت يف عدد من الدول العربية )اجلزائر، واململكة العربية 
ال�صعودي��ة، ولبنان، وُعم��ان، والأرا�ص��ي الفل�صطينية 
املحتل��ة، وقطر، والكوي��ت، وم�رس، واملغ��رب( اأظهرت اأن 
الكتب املدر�صية املقررة لتلميذ املرحلة البتدائية تدعم 
املواقف التقليدية التي ترك��ز على دور الرجل يف العمل 
خ��ارج املنزل فيما توؤدي املراأة امله��ام املنزلية وتتوىّل رعاية 
الأطف��ال.  وبالرغم من اجله��ود املبذولة يف بع�س الدول 
العربي��ة لتطوير مناهج التعلي��م البتدائي ل تزال هذه 
املناه��ج بحاجة اإىل تطوير بحي��ث تتوافق مع متطلبات 
�ص��وق العمل ومنها ما يفر�س اأمناطاً معينة حول اجلن�س 

والعرق وال�صوؤون القت�صادية والجتماعية.

بالإ�صافة اإىل تطوير املناهج الدرا�صية، �صعت الكثري 
م��ن دول املنطقة العربية خلل الفرتة من عام 2000 اإىل 
ع��ام 2007 اإىل تعزيز العنا���رس املت�صلة بالنواحي املادية 
والبني��ة الأ�صا�صي��ة املرتبطة بنظ��م التعليم، ملا لهذه 
العنا�رس من تاأثري يف التح�صيل التعليمي للطلب.  ومن 
ثم، اأدخلت العديد من ال��دول العربية حت�صينات اأدت اإىل 
توفري املباين املدر�صية امللئمة واملزودة باملرافق ومياه ال�رسب 
النظيفة والكهرباء، بهدف توفري و�صائل الراحة للتلميذ 
وتقلي��ل كثاف��ة ال�صف��وف )الأردن، والإم��ارات العربية 
املتحدة، والبحرين، واململك��ة العربية ال�صعودية، وُعمان، 
وقط��ر(.  كما ا�صتعي�س عن املباين التي كانت م�صتاأجرة 
لل�صتخدام املدر�صي يف وقت �صابق مبباين مدر�صية دائمة 
وثابتة، ومت خف�س عدد املدار�س التي تعمل بنظام الفرتتني 

يف الأردن، وم�رس، وُعمان.

 ورغ��م ه��ذا التق��دم، ل تزال ع��دة حتدي��ات قائمة 
ول تزال مدار�س كثرية تفتق��ر اإىل مياه ال�رسب النظيفة، 

 

ول �صيما يف املناطق الريفية يف تون�س واملغرب وال�صودان. 

ويف لبنان، ت�صكل املباين املدر�صية حتدياً اأ�صا�صياً لتحقيق 
جودة التعلي��م؛ لأن 57 يف املائة م��ن املدار�س احلكومية 
ت�صغ��ل مباين م�صتاأج��رة، تفتق��ر اإىل موا�صفات املباين 
املدر�صية. وتعمل املدار���س يف م�رس غالباً باأكرث من دوام، 
وبالإ�صافة اإىل ذلك ثمة نق���س يف عدد املباين املدر�صية 
يف املناطق الريفية والقرى ال�صغرية.  واأخرياً، جتدر الإ�صارة 
اإىل اأن ن�صب��ة التلمي��ذ اإىل املعلمني )التي تبني امل�صتوى 
الإجمايل من املعلمني الذي توفره الدولة مقارنة مبجموع 
الطلب فيه( انخف�صت يف جميع الدول تقريباً با�صتثناء 
لبنان والإمارات العربية املتحدة وم�رس.  وكما يت�صح من 
ال�ص��كل )2-6(، تظهر هذه ال��دول الثلث علمات ت�صري 
اإىل الرتاج��ع )الإمارات العربية املتح��دة وم�رس( اأو اجلمود 

)لبنان(.

ميك��ن اأن تخت���رس ج��ودة التعليم فيما ي��دور داخل 
ال�صف الدرا�صي، الأمر الذي يجعل املعلمني اأهم م�صدر 
من م�ص��ادر التعليم يف اأي دولة.  ويلي ذلك اأن املعلمني، 
وتدريبهم، وممار�صات التدري�س والتعلم من الأمور البالغة 
الأهمية لتحقيق تعميم التعلي��م البتدائي. وثمة اأدلة 
حا�صمة م�صتقاة من الدرا�صات وال�صتبيانات التجريبية 
ح��ول جودة التعليم، �ص��واء اأكان ذلك عل��ى امل�صتويات 
الوطني��ة اأم الإقليمية اأم الدولية، ت�ص��ري اإىل اأن التعلم 
الفعال يتطلب معلمني يتمتعون بدافع قوي، ويتقا�صون 
اأجوراً جمزي��ة، ويح�صلون على تدريب جي��د )اليون�صكو 
2010(.  ويظل التعليم والتدريب اللذان يح�صل عليهما 
املعلمون )قب��ل التعيني ويف اأثنائه( اأه��م �صيا�صة نحو 
حت�صني ج��ودة التعليم يف جمي��ع دول املنطقة العربية. 
ويف املنطق��ة عموماً، تختل��ف ن�صب��ة املعلمني الذين 
لديه��م املوؤهلت املطلوبة من دول��ة اإىل اأخرى، واإذ ترتاوح 
ه��ذه الن�صبة بني 90 يف املائ��ة و100 يف املائة يف ثمانية 
دول: الإم��ارات العربي��ة املتح��دة، والكوي��ت، والأرا�صي 
الفل�صطينية املحتل��ة، واجلزائر، وُعمان، واململكة العربية 
ال�صعودي��ة، واملغرب، وموريتاني��ا وتراوحت بني 70 و72 يف 
اأربعة بل��دان: الأردن، البحرين، الع��راق، م�رس )اليون�صكو 

 .)2010

ويف الكثري من الدول العربية، ارتفع املوؤهل املطلوب من 
معلمي التعليم الأ�صا�صي من ال�صهادة ما بعد الثانوية 
اإىل ال�صه��ادة اجلامعية )الأردن، والإمارات العربية املتحدة، 
والبحرين، وتون�س، واجلزائر، واململك��ة العربية ال�صعودية، 
وال�صودان، واجلمهورية العربية ال�صورية، وُعمان، والأرا�صي 
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الفل�صطيني��ة املحتلة، وقطر، والكوي��ت، ولبنان، وم�رس، 
واملغرب، وموريتانيا، واليم��ن(.  ومع ذلك، قد حتدث عملياً 
اختلفات ملحوظة عرب هذه الدول. وعلوة على ذلك، طراأ 
حت�ص��ن على ممار�صات التدري���س والتعلم يف بع�س الدول 
العربي��ة واأُقرت مب��ادئ تعليمية حديث��ة )الأردن، ولبنان، 
والإم��ارات العربية املتحدة، والبحري��ن، وُعمان، واململكة 

العربية ال�صعودية، واجلمهورية العربية ال�صورية(.

م��ع ذلك، اأ�ص��ارت درا�صات وخربات عملي��ة اأخرى اإىل 
اأن كث��رياً م��ن الدول العربية م��ا زالت تتب��ع الأ�صاليب 
التقليدي��ة املعتمدة على املعلم والت��ي تركز على اإلقاء 
املحا�رسات، واحلف��ظ، وت�صميع املعلومات التي يكت�صبها 
املتعلم )م�رس ولبنان(.  ومع غياب ممار�صات ديناميكية يف 
التدري�س والتعل��م، ومع التقّيد باملواد التعليمية القدمية 
يف كث��ري من الدول، ت�صب��ح امل�صائ��ل املرتبطة بتدريب 

املعلمني واإدارة ال�صف الدرا�صي م�صدر خطر مزدوج.

وي�صري التق��دم املح��رز يف الدول العربي��ة لتحقيق 
تعمي��م التعليم البتدائ��ي من خلل موؤ���رس اإمتام دورة 
كاملة يف التعليم البتدائ��ي اإىل اأن معدلت ال�صتمرار 
تتاأث��ر ب�صدة مبعديل الإعادة والت�رسب من التعليم، اللذين 

يتاأث��ران بقوة بجودة التعليم.  وبو�صفها موؤ�رساً اأ�صا�صياً، 
تلعب معدلت اإمتام دورة من التعليم البتدائي، مثل تلك 
امل�صتخدمة يف الدول العربية، دوراً موؤثراً يف حتديد احتمال 
حتقي��ق الهدف التنموي الث��اين للألفية يف كل دولة من 
الدول العربية.  ويف هذا ال�صياق وبناء على الأرقام املتاحة، 
يت�صح اأن ال�صودان، واليم��ن، وموريتانيا، والعراق، واملغرب 
بعيدة عن حتقيق هذا اله��دف وحتتاج اإىل تكثيف اجلهود 

وتركيزها.

معدل االإملام بالقراءة  امل�ؤ�رش 3-2: 
والكتابة لدى البنات والبنني  الذين 
ترتاوح اأعمارهم بني 15 و24 �سنة

الإملام بالق��راءة والكتابة لدى البن��ات والبنني الذين 
ترتاوح اأعماره��م بني 15 و24 �صنة ه��و املوؤ�رس الأخري يف 
تعمي��م التعليم البتدائ��ي.  وهذا املوؤ���رس يقي�س جناح 
اأنظم��ة التعلي��م اأو اإخفاقه��ا، كما يرتب��ط باللتحاق 
بالتعليم )الو�ص��ول اإىل التعليم( واإمت��ام مرحلة كاملة 
من التعلي��م البتدائي )جودة التعليم(.  فبمجرد التحاق 
الطفل باملدر�صة البتدائية.  يتاأثر تقدمه واإمتامه مرحلة 
كامل��ة من التعليم البتدائي بجودة التعليم، فل بد من 

�ل�صكل )2-6( ن�صبة �لتالميذ �إىل �ملعلمني يف �لدول �لعربية

امل�صدر: معهد اليون�صكو للإح�صاء.  جتدر الإ�صارة اإىل اأن الأرقام يف اللون الغامق ماأخوذة من تقرير اليون�صكو العاملي لر�صد التعليم للجميع 
2010، لعدم وجود معلومات حمدثة عرب اإح�صائيات الأمم املتحدة للعام 2008.

)*( البيانات غري متوفرة عن هذا البلد.
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مجموع 2007
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جمهورية لبنان 
*اجلماهيرية العربية الليبية

اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية 
اململكة املغربية 
سلطنة عمان
األراضي الفلسطينية احملتلة
دولة قطر
*اململكة العربية السعودية
*جمهورية السودان
*اجلمهورية العربية السورية
 اجلمهورية التونسية
دولة االمارات العربية املتحدة
*اجلمهورية اليمنية
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اأن تك��ون النتيج��ة الأ�صا�صية للتعلي��م هي حت�صن يف 
معدل الإملام بالقراءة والكتابة يف الدولة.

ويب��ني ال�صكل )2-7( حدوث حت�ص��ن كبري يف كل من 
اجلزائ��ر، واملغرب، واليمن حت��ى اإذا كانت الن�صب املئوية ل 
تزال اأقل من امل�صتوى املطلوب لتعميم التعليم البتدائي.  
وحققت دول كث��رية بالفعل تعميم التعليم البتدائي، اأو 
على و�صك اأن حتققه، فيما يت�صل باإملام ال�صباب بالقراءة 
والكتابة بحلول عام 2015.  ويف الوقت نف�صه، ل تزال بع�س 
الدول التي تعاين من تراجع يف معدلت اللتحاق باملدار�س 
واإمتام دورة كاملة من التعليم مث��ل موريتانيا، وال�صودان، 

تعاين من انخفا�س معدل الإملام بالقراءة والكتابة.

يك�ص��ف و�ص��ع الأطفال غ��ري امللتحق��ني باملدار�س 
وعددهم يف املنطقة عن التفاوت الكبري �صمن جمموعة 
البلدان علمات تن��ذر باخلطر فيما يتعلق باإملام املراهقني 
وال�صباب بالقراءة والكتاب��ة.  ويو�صح ال�صكل )2-8( اأن 
الو�صع قد حت�صن يف عدة دول منذ عام 1999؛ ففي اليمن، 

وم�رس، والع��راق، وموريتانيا، واملغرب انخف�صت اأعداد غري 
امللتحق��ني باملدار�س خلل العقد املا�ص��ي. ومن اجللي اأن 
هن��اك تقدماً حم��رزاً واأن اأعداد الأطف��ال غري امللتحقني 
باملدار���س يف هذه ال��دول يتناق�س، لك��ن لي�س بال�رسعة 
الكافية لتحقيق هدف تعميم التعليم البتدائي بحلول 
عام 2015.  وبالإ�صافة اإىل ذلك، اأ�صارت اأربع دول من اأ�صل 
ع�رسين يف املنطقة العربي��ة اإىل حدوث تراجع يف اجلهود 
املبذولة لبق��اء الأطفال يف املدار�س، مع ارتفاع اأعداد غري 
امللتحق��ني باملدار���س يف كل من اجلزائ��ر، والأردن، ولبنان، 

وُعمان، والأرا�صي الفل�صطينية املحتلة.

وعلوة على ذلك، ميثل التوازن بني اجلن�صني، مرة اأخرى، 
عام��لً موؤثراً.  فنجد اأن الفتيات ي�صكلن 59 يف املائة من 
املراهقني غري امللتحقني باملدار�س يف الدول العربية.  وعلوة 
على ذلك، ثمة عامل اآخر اأ�رس باإف�صاح املجال اأمام الأطفال 
الأ�صغر �صن��اً للدخول اإىل التعلي��م البتدائي وب�صمان 
ج��ودة التعليم، وهو اأن ن�صب��ة 18 يف املائة اإ�صافية من 
املراهق��ني الذين هم يف �صن اللتحاق باملرحلة الدنيا من 

�ل�صكل )2-7( معدل �الإملام بالقر�ءة و�لكتابة لدى �ل�صباب يف �لدول �لعربية

امل�صدر: معهد اليون�صكو للإح�صاء.  جتدر الإ�صارة اإىل اأن الأرقام يف اللون الغامق ماأخوذة من تقرير اليون�صكو العاملي لر�صد التعليم للجميع 
2010، لعدم وجود معلومات حمدثة عرب اإح�صائيات الأمم املتحدة لعام 2008.

)*( البيانات غري متوفرة عن هذا البلد.
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التعليم الثانوي ل يزال��ون ملتحقني بالتعليم البتدائي. 
ومن ثم، يظل 36 يف املائة من الأطفال يف �صن اللتحاق 
بالتعليم الثانوي )15-18 �صنة( يف املنطقة العربية اإما 
غري ملتحقني باملدار�س اأو ملتحق��ني بالتعليم البتدائي 

)اليون�صكو 2010(.

ي�ص��كل »الأطفال غري امللتحقني باملدار�س« فئة عامة 
تنط��وي على ملمح متع��ددة.  اإذ ل يوجد كل الأطفال 
املدرج��ون حتت ه��ذه الفئة يف الو�صع ذات��ه، بل يوجدون 
�صمن جمموعة تت�صم بظ��روف تهمي�س متداخلة.  ول 
تعمل العوامل املوؤدي��ة اإىل التهمي�س مبعزل عن بع�صها 
البع�س؛ فالرثوة والنوع الجتماع��ي يتداخلن مع اللغة، 
والإثنية، والديانة، والختلفات اجلغرافية خللق عيوب يعزز 
بع�صه��ا البع�س.  واإذا قي�صت م�صكل��ة غري امللتحقني 
باملدار���س يف املنطقة العربية من حيث احلجم والتاأثري يف 
فر�س احلياة، يت�صح اأن هذه امل�صكلة متثل ق�صية تنموية 
ب�رسي��ة كبرية، وتوؤثر يف اإملام ال�صب��اب واملراهقني بالقراءة 

والكتابة.

والإن�صاف يحّتم القول اإن جميع دول املنطقة العربية 
تت�ص��م مبجموعة فريدة من العوام��ل املوؤثرة التي جتتمع 

معاً لتهم���س الأطفال ومتنعهم من دخ��ول دورة كاملة 
من التعليم البتدائي واإمتامها يف ظل النظام التعليمي 
الر�صم��ي.  وكما ورد يف تقرير الر�صد العاملي ال�صادر عن 
اليون�صك��و يف ع��ام 2010، تتمثل بع���س اأكرث العوامل 
�صيوع��اً يف: الفق��ر، والظروف الناجتة ع��ن ال�رساعات اأو 

الكوارث، والإعاقة.

وي��وؤدي الفقر دوراً مهماً يف اتخاذ اأي قرار ب�صاأن ما اإذا 
كان الطفل �صيدخ��ل دورة التعليم البتدائي و�صيتمها 
بالكام��ل اأم ل.  ويعت��رب فقر الأ�رس اأحد اأق��وى العوامل 
امل�صاهمة يف التهمي�س داخل التعليم.  فهذه الأ�رس لديها 
موارد اأقل ك��ي ت�صتثمرها يف �صحة الأطفال، وغذائهم، 
وتعليمهم، والتي تتاأثر باأقل ال�صدمات القت�صادية.  ويف 
اليم��ن، اأحد اأفقر دول املنطق��ة، يبلغ معدل احلرمان من 
التعليم املكون م��ن اأربع �صنوات بني اأفقر فئات ال�صكان 
�صعف املتو�ص��ط الوطني.  وتلح��ظ اأو�صاع م�صابهة 
يف دول مث��ل املغرب، وموريتاني��ا، وال�صودان، وم�رس، حيث 
تتداخل فروق الدخل مع التق�صيمات الريفية-العمرانية 
والنوع الجتماعي.  وعلى �صبيل املثال، يف املناطق الريفية 
ب�صعي��د م�رس، يعي�س اأكرث من 40 يف املائة من ال�صكان 
حياة فقرية وتدخل الفتيات الريفيات املدار�س يف املتو�صط 

�ل�صكل )2-8( �الأطفال غري �مللتحقني باملد�ر�ص يف �لدول �لعربية )�ملعدل ح�صب �صايف ن�صبة �اللتحاق �ملعدل(

امل�ص��در: معهد اليون�صكو للإح�ص��اء.  جتدر الإ�صارة اإىل اأن الأرقام يف اللون الغامق غري متوافرة يف قاعدة بيانات معهد اليون�صكو للإح�صاء 
العام 2008 ولذلك فقد مت اأخذها من التقرير العاملي لر�صد التعليم للجميع 2010.

)*( البيانات غري متوفرة عن هذا البلد.
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مدة تفوق الأربع �صنوات بقليل، وهي ن�صبة اأقل بكثري من 
املتو�ص��ط الوطني للفتيات البالغات 10 �صنوات.  وعلوة 
على ذلك، يوؤث��ر التفاعل بني عمال��ة الأطفال وم�صاوئ 
النظام التعليم��ي يف الدول العربية ب�صكل اأ�صا�صي يف 
خط��ط رفاهية الطفل، والتغريات الناجتة عن التغري على 
م�صتوى الأجيال، واخلطط الوطنية خلف�س الفقر.  وت�صري 
تقديرات »منظم��ة العمل الدولية« يف املنطقة العربية 
اإىل وج��ود ما يقرب من 13.4 مليون طفل عامل.  ويواجه 
الأطفال العاملون يف ال��دول العربية عائقاً مهماً فيما 
يتعلق باحل�ص��ور اإىل املدر�صة، الذي ترتاوح ن�صبته بني 12 
يف املائة يف اليمن و48 يف املائة يف العراق.  وبينما تو�صح 
الأ�ص��كال البيانية املقارَنة ح��ول الأطفال غري امللتحقني 
باملدار�س اأن غالبية الأطفال العاملني ي�صاركون اأي�صاً يف 
ن��وع من اأنواع التعليم، جند اأن ملي��ني الأطفال الآخرين 

 

ل ي�صاركون يف اأي نوع من اأنواع التعليم.

وبالن�صب��ة اإىل الأطفال الذي��ن يعي�صون يف مناطق 
متاأثرة ب�رساع��ات اأو كوارث، يتب��ني اأن الهجرة الق�رسية، 
والهجمات عل��ى املدار���س، والإ�صاب��ات، وال�صطرابات 
وال�صدمات النف�صي��ة، وفقد اأحد اأفراد الأ�رسة اأو الأقرباء 
توؤثر جميعها يف معدلت اللتحاق باملدار�س واإمتام دورة من 
التعليم البتدائي. وبتعبري اآخر، يتخلف الطلبة يف اأوقات 
ال�رساعات عن ح�صور ال�صفوف الدرا�صية، ويتوقف تدريب 
املعلم��ني موؤقتاً، ويتخلف الطلبة عن اأداء المتحانات بل 
وتوؤج��ل اإىل اأجل غري م�صمى، وترتَك املناهج الدرا�صية دون 
حتديث، وتُخف�س �صاعات الدرا�صة اأو توؤجل لأ�صباب اأمنية، 
ويظل الأطفال حمتجزي��ن اأغلب الأوقات داخل منازلهم.  
ويف املنطق��ة العربي��ة، ثم��ة اأربع دول م��ن اأ�صل اأثنني 
وع�رسي��ن ميكن اعتبارها من ال��دول التي متر بفرتة لحقة 
لل�رساعات اأو الك��وارث )الأرا�صي الفل�صطينية املحتلة ، 
واليمن، وال�صودان، والعراق(.  ويت�صح من البيانات املتاحة 
اأن هذه ال��دول الأربع ت�صم اأكرب ق��در من غري امللتحقني 
باملدار�س يف املنطقة، م��ع وجود اأكرث من 25 يف املائة يف 
اليمن والعراق وحدهما.  ويف اإطار املناطق التي تعر�صت 
لظروف ناجتة عن ال�رساعات اأو الكوارث، حدث تقدم كبري 
يف بن��اء القدرة الوطنية من خ��لل برامج التدريب التي 
يي�رسها »املجل�س الرنويجي للجئني« و«ال�صبكة امل�صرتكة 
ل��وكالت التعليم يف حالت الطوارئ«.  وعلوة على ذلك، 
ثمة بدايات ت�ص��ري اإىل التحرك نحو اإقامة نظم تعليمية 
جامعة يف العديد من الدول العربية، وثمة كتيبات واأدوات 
دع��م تتوىل عدة وكالت اإعداده��ا.  وعلى الرغم من هذا 

التقدم، من الوا�صح اأن الظ��روف الناجتة عن ال�رساعات 
اأو الك��وارث واآثارها على حتقيق تعميم التعليم البتدائي 
تتطلب مزيداً م��ن التدريب ف�صلً عن التخطيط واإعداد 

املتخ�ص�صني على نحو م�صتمر.

واأخرياً، يعترب الأطفال ذوو الحتياجات اخلا�صة اأو الذين 
يعان��ون من اإعاق��ة يف الغالب من اأكرث فئ��ات الأطفال 
تهمي�ص��اً يف قطاع التعليم. وم��ا زال الأطفال املعاقون 
يف العديد من دول املنطق��ة العربية يعتربون من �صمن 
اأكرث الفئات تهمي�صاً واأقلها حظاً فيما يتعلق باللتحاق 
باملدار�س. وهذه هي احل��ال بالتحديد يف الدول الأقل منواً، 
حيث تقل��ل حمدودية امل��وارد من الفر���س املتاحة اأمام 
املدار���س لكي تطوع ظروفها وفق��اً لحتياجات الإعاقة؛ 
وتوفر تدريباً اأو اأدوات خا�صة وم�صاعدين لذوي الحتياجات 

اخلا�صة، وتطور مناهج درا�صية.

وثمة حتد اأخري يتمثل يف التحول الدميغرايف يف الدول 
العربي��ة.  ففي حني ل ي��زال النمو ال�ص��كاين مدعوماً 
بك��رثة عدد الن�صاء اللتي ه��ن يف �صن الإجناب من اجليل 
ال�صابق، فق��د اأدى النخفا�س احلاد الذي حدث موؤخراً يف 
معدلت اخل�صوب��ة يف الدول العربية اإىل ارتفاع هائل يف 
عدد ال�صباب م��ن الفئة العمرية 15-24 �صنة، الذين زاد 
عدده��م من 33.7 مليون يف ع��ام 1980، اأو 20 يف املائة 
من جمموع ال�صكان، اإىل 67.9 مليون، اأو 21 يف املائة من 
جمموع ال�صكان يف عام 2005.  ومن املتوقع اأن يزداد عدد 
ال�صب��اب، الذين ميرون حالياً مبرحلة انتقالية من الطفولة 
اإىل �ص��ن الر�صد، لي�ص��ل اإىل 73 ملي��ون يف عام 2015 
و81.4 ملي��ون يف عام 2025.  وبالت��ايل، ل ميكن الف�صل 
بني املعدلت الفعلية واملتوقعة لإملام ال�صباب واملراهقني 
بالق��راءة والكتابة، و�صايف مع��دلت اللتحاق باملدار�س 

والأطفال غري امللتحقني باملدار�س.

النتائج والتو�صيات على �صعيد ال�صيا�صة 
العامة

رغم التقدم املعقول الذي مت اإحرازه يف حتقيق تعميم 
التعلي��م. ل تزال ال��دول العربية تواج��ه حتديات عديدة 
يجب التغلب عليها للو�صول اإىل حتقيق الهدف التنموي 
الث��اين بحلول عام 2015.  ول يزال احل�صول على التعليم 
البتدائ��ي ي�صكل حتدياً رئي�صي��اً يف بع�س الدول: اليمن، 
ال�صودان، املغرب، موريتاني��ا، وم�رس. وهناك اأي�صاً حتديات 
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ذات �صل��ة بالتكافوؤ بني اجلن�ص��ني حيث حظوظ الفتيات 
اأق��ل من حظوظ الفتيان يف الو�صول اإىل التعليم، وهناك 
تراجع لدى الفتيان من حيث اإكمال دورة التعليم. بالإ�صافة 
اإىل ذلك، تبقى الختلفات اجلغرافية داخل الدول فيما بني 
املناط��ق الريفية واملناطق احل�رسية، كم��ا التمييز املرتكز 
على اجلن�صية والو�ص��ع القانوين.  كما اأن ن�صبة الأطفال 
امل�صابني بفريو�س نق�س املناع��ة الب�رسية/الإيدز، والأيتام، 
والأطف��ال ذوي الحتياج��ات اخلا�ص��ة )10 يف املائ��ة من 
جمموع الأطف��ال يف املتو�صط(، والأطفال من جمموعات 
الأقلية اأو العائلت املهاج��رة والأطفال يف مناطق النزاع 
امل�صلح اأو الذين يعي�ص��ون يف موؤ�ص�صات خا�صة، ت�صكل 
عائقاً اأم��ام حتقيق تعمي��م التعليم للجمي��ع.  كما اأن 
ظاه��رة زواج الأطف��ال )18 يف املائ��ة يف منطقة البحر 
الأبي���س املتو�صط و�صمال اأفريقيا( ت��وؤدي اإىل عزل البنات 

عن التعليم اأو ت�رسّبهّن املبكر من املدار�س.

وكان لل���رساع الداخلي والحتلل تبعات خطرية  على 
احل�ص��ول على التعلي��م يف دول املنطق��ة التي متر بفرتة 
لحقة لل�رساع��ات )العراق، ولبنان، وال�ص��ودان، والأرا�صي 
الفل�صطينية املحتلة(.  ويتمثل اأحد التحديات الأ�صا�صية 
الت��ي تواج��ه التعليم يف ه��ذه الدول يف جتدي��د البنية 
الأ�صا�صية للمدار���س اإ�صافة اإىل نق�س املعلمني و�صعف 
بيئة التعلم. وف�صلً عن ذلك، �صيزيد ال�صغط الدميغرايف 
خلل العقد القادم من ال�صغط على حكومات املنطقة.  
وعل��ى الرغم م��ن انخفا�س مع��دلت اخل�صوبة، �صتظل 
ن�صبة ال�صب��اب يف املنطقة من اأعلى الن�صب يف العامل.  
ولتوفري فر�س تعليم اأكرث لأعداد ال�صكان املتزايدة، �صيوؤدي 
ذل��ك على الأرجح اإىل التو�صع ال�صديد يف ا�صتخدام موارد 
الكثري من ال��دول مما �صيعر�س يف الأغلب فر�س املحافظة 
على معدل اللتحاق باملدار�س احلايل للخطر.  ول تزال هناك 
جمموع��ات اأو اأجزاء من املجتم��ع ل حت�صل على خدمات 
تعليمي��ة وتعترب نظم تقدمي اخلدم��ات التعليمية احلالية 
غري ملئمة لحتياجاتها، واأمناط حياتها، وطموحاتها. وثمة 
حاج��ة اإىل و�صع برامج م�صتقلة غ��ري نظامية تكميلية 
لتعلي��م الكب��ار تف��ي بالحتياج��ات التعليمي��ة لهذه 

املجموعات املهم�صة.

وفيما يتعلق بجودة التعليم، ت�صري التقييمات الدولية 
والإقليمي��ة اإىل اأن كثرياً من الدول العربية ما زالت تت�صم 
ب�صع��ف ن�صبي يف التح�صيل الدرا�صي يف جمال اللغات، 
والريا�صي��ات، والعل��وم.  ويظل نق���س املعلمني املوؤهلني 

ي�ص��كل حتدياً لع��دة دول عربية يح��ول دون حت�صني جودة 
التعليم، مما يوؤثر يف ممار�صات التدري�س والتعلم.  وعلى الرغم 
م��ن وجود عدة مبادرات اإ�صلحية يف بع�س الدول العربية، 
اأخفقت الإ�صلحات الت��ي ا�صتهدفت خدمة الحتياجات 
التنموية الجتماعية والب�رسية يف تغيري الطريقة املتبعة 
يف اختيار املعلمني، وحتديث اأدائهم ومهاراتهم التدري�صية، 
وحتديث املناهج والو�صائل التدري�صية. وبالإ�صافة اإىل ذلك، 
تنت���رس يف بع�س دول املنطقة ممار�صات تدري�صية �صعيفة 
اجلودة ف�صلً عن البيئة املدر�صية غري ال�صديقة )من حيث 

�صعف البنية الأ�صا�صية، والعنف املدر�صي...اإلخ(.

ول بد من اأخ��ذ التح�صن الذي حدث يف طريقة تقدمي 
اخلدمة التعليمية من حيث اإمكانية احل�صول على التعليم، 
وحتمل تكلفته، وجودته يف بع�س الدول العربية، يف العتبار 
اإذا اأرادت املنطقة القرتاب من حتقيق هدف تعميم التعليم 
البتدائ��ي بحلول عام 2015.  وتعت��رب ال�صيا�صات التالية 

عوامل م�صاعدة على حتقيق هذا الهدف:

املدر�صية  الر�صوم  اإلغاء  تكفل  اأن  احلكومات  •على  	
بالزي  املرتبطة  املبا�رسة  غري  التكاليف  وخف�س 
امل�صاريف  من  وغريها  املدر�صية،  والكتب  املدر�صي، 
الأكرث  ال�صكان  اإىل  الو�صول  اأجل  من  الر�صمية  غري 
فقراً. كما ميكن تقدمي برامج منح مالية اإىل العائلت 
الفقرية لت�صجيعها على اإر�صال اأطفالها اإىل املدار�س؛

تقدمي  يجب  امل�صت�صعفة،  املجموعات  اإىل  •بالن�صبة  	
اأو  اليوم،  منت�صف  وجبات  لتوفري  خا�صة  حوافز 
ومن  باملجان.  املدر�صي  الزي  اأو  املدر�صية  الكتب  توزيع 
حت�صني  على  جهودها  احلكومات  تركز  اأن  ال�رسوري 
امل�صاركة  خلل  من  احلوافز  هذه  تقدمي  اأ�صاليب 

املجتمعية وحتقيق مزيد من ال�صفافية؛

على  املوؤ�ص�صي  الطابع  ت�صفي  اأن  احلكومات  •على  	
دولة  كل  يف  التعليم  وزارات  اإطار  يف  الكبار  تعليم 
اأ�صكال  اإىل تبني  عربية. وعلوة على ذلك، ثمة حاجة 
الأطفال  متناول  يف  التعليم  جتعل  اأن  ميكن  مرنة 
املهم�صني الذين يعي�صون يف جمّمعات عمرانية نائية 
اللجئني.  وخميمات  الفقرية  الأحياء  مثل:  وحمرومة، 
املدار�س  ال�صياق  هذا  يف  املتبعة  الأ�صاليب  وت�صمل 
يف  والتدري�س  الواحد،  الف�صل  ذات  واملدار�س  املتنقلة، 

ال�صفوف متعددة امل�صتويات؛
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اأو  باملدار�س  امللتحقني  غري  الأطفال  اإىل  •بالن�صبة  	
اأولئك الذين اأجربوا على اخلروج من النظام التعليمي 
على  الأ�صباب،  من  �صبب  لأي  درا�صتهم  يتموا  مل  اأو 
وتتيح  ال�رسيع  للتعلم  برامج  ت�صع  اأن  احلكومات 
و�صع  يكون  اأن  باأ�صلوب جديد على  للتعلم  الفر�صة 
واملراهقني يف  الأطفال  لحتياجات  وفقاً  الربامج  هذه 
�صن اللتحاق باملدار�س، �رسيطة اأن تكون هذه الربامج 
واأ�صحاب  احلكومة  قبل  من  بها  ومعرتفاً  معتمدة 
اإىل  للعودة  الأطفال  اإعداد  على  قادرة  وتكون  العمل، 

املدر�صة ودخول �صوق العمل يف امل�صتقبل؛

تلبي  املدر�صية بحيث  الأ�صا�صية  البنية  •ينبغي جتهيز  	
وتهيئة  اخلا�صة  الحتياجات  ذوي  الأطفال  احتياجات 
�صن  يف  هم  الذين  الأطفال  ل�صتيعاب  موؤاتية  بيئة 

اللتحاق باملدار�س؛

عن  منحها  يتم  التي  بال�صهادات  العرتاف  •ينبغي  	
قبل  من  النظامي  غري  التعليم  موؤ�ص�صات  طريق 
حمتوى  يلئم  اأن  على  العمل  واأ�صحاب  احلكومات 
املحتوى  املوؤ�ص�صات  هذه  من  املقدمة  الربامج 

التعليمي املقدم يف التعليم النظامي؛

من  بجدية  للعمل  املنطقة  يف  التعليم  وزارات  •دعوة  	
يتطلب  مما  والتعلم،  التدري�س  ممار�صات  حت�صني  اأجل 
على  قائمة  تربوية  اأ�صاليب  با�صتخدام  الهتمام 
املتعلمني يف �صلب عمليات  والتعاون ت�صع  التفاعل 
الطفل(.   على  املرتكزة  )الأ�صاليب  التدري�س/التعلم 
ويعني هذا اأن املعلمني مدعوون اأي�صاً اإىل البتعاد عن 
باأ�صلوب  التعليم  واتباع  التقليدي  التدري�س  اأ�صلوب 

ال�صوؤال املفتوح والتعلم ال�صتق�صائي؛

•ينبغي اأن تهتم وزارات التعليم يف املنطقة باأن يكون  	
املوازنة بني  اإىل  بالواقع. فثمة حاجة  املحتوى ذا �صلة 

املواد الدرا�صية وال�صتخدام اجليد للوقت. وثمة حاجة 
الذي يجمع بني  ال�صحيح  املزيج  ا�صتخدام  اإىل  اأي�صاً 
الإن�صان  وحقوق  بال�صحة  املت�صلة  اجلديدة  املواد 
والبيئة، وبني املواد الأ�صا�صية. وتبني البحوث العلقات 
للتدري�س  املخ�ص�س  الوقت  بني  املتبادلة  الإيجابية 
لوا�صعي  ينبغي  الإطار  هذا  ويف  الطالب.   وحت�صيل 
النموذجي  باملعيار  الهتمام  املنطقة  يف  ال�صيا�صات 
 1000 تخ�صي�س  يف  واملتمثل  عموماً  عليه  املتفق 
�صاعة من التعليم املدر�صي الفعلي يف العام الواحد؛

•يعترب ا�صتخدام التقييم امل�صتمر، املوثوق به، الذي يتم  	
يف حينه اأ�صا�صياً لتح�صني جودة التعليم. ومن املحبذ 
وم�صتمرة  ومتنوعة  مرنة  تقييمية  اأدوات  ا�صتخدام 
اآخر  وامتحانات  الن�صفية  المتحانات  عن  كبديل 
اأو  املعلم  ملحظات  مثلً   - التقليدية  ال�صنة 

ا�صتخدام امللف؛

م  املقدَّ التدريب  يف  التفكري  اإعادة  اإىل  حاجة  •ثمة  	
وكذلك  العمل  اأثناء  ويف  اخلدمة  قبل  املعلمني  اإىل 
حت�صني ظروف العمل.  وت�صمل اأف�صل املمار�صات يف 
للحوافز  هيكل  وو�صع  امل�صتمر  املهني  الدعم  جمال 
على حت�صني  املرتتبة  الفوائد  اإدراك  من  املعلمني  ن  ميكِّ
حت�صني  ت�صع  اأن  على  املدار�س  وي�صجع  ممار�صاتهم، 

التعلم يف �صلب روؤيتها التعليمية؛

اجليد  التدريب  و�صمان  املدار�س  اأو�صاع  حت�صني  •يوؤثر  	
املرتاكمة  املعرفة  وخمزون  التعليم  جودة  يف  ملديريها 
مديري  يف  ال�صتثمار  ومينح  املدار�س.  م�صتوى  على 
مديري  وي�صجع  املدار�س  دور  تفعيل  �صمان  املدار�س 
املدار�س على زيادة م�صاركتهم يف تنمية جمتمعاتهم 

املحلية.
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)10( مت طرح مقرتحات لو�صع “منظور اإ�صايف للهدف الثالث من الأهداف التنموية للألفية”- ي�صع يف العتبار عوامل  موؤثرة اأخرى مثل العنف �صد الن�صاء، 
والزواج املبكر، وعدم امل�صاواة يف احل�صول على اأرا�صي وممتلكات، والن�صيب غري املت�صاوي من اأعمال الرعاية غري مدفوعة الأجر التي تقوم بها املراأة.

ملحة عامة

على مدار الع�رسين عام��اً املا�صية، �صهدت املنطقة 
العربية تقدماً يف حت�صني و�صع املراأة ب�صكل عام وخا�صة 
يف ال�صحة والتعليم.  فقد ا�صتثمرت اأغلب الدول العربية 
يف جمال جودة التعليم باإ�صلح املناهج الدرا�صية؛ وتبنت 
ا�صرتاتيجيات وطنية للتعليم ت�صمن اإتاحة التعليم العام 
املجاين ل��كل املواطنني دون متييز اإ�صافة اإىل حت�صني جودة 
التعليم باإ�صلح املناهج وتاأهيل وتطوير قدرات املدر�صني 
والو�صائ��ل التعليمي��ة والبيئة املدر�صي��ة.  كما و�صعت 
نط��اق تقدمي اخلدمات ال�صحية العامة واإتاحتها وحت�صني 
م�صتواه��ا.  ومن ث��م، لوحظ حت�صن لف��ت يف املوؤ�رسات 
الجتماعي��ة. وارتف��ع متو�صط عمر امل��راأة، وانخف�صت 
معدلت اخل�صوب��ة ومعدلت وفي��ات الأمهات، وحت�صن 
معدل الإملام بالقراءة والكتابة بني الن�صاء وكذلك فر�س 
اللتح��اق باملدار�س يف جميع مراحل التعليم.  كما ارتفع 
موؤ���رس امل�صاواة بني اجلن�صني، ال��ذي يقي�س ن�صبة البنات 
اإىل البن��ني، يف كل مراح��ل التعلي��م، يف معظم الدول 
العربي��ة.  غ��ري اأن ذلك حتقق يف ظ��ل تباينات ملحوظة 

 

ل تزال موج��ودة بني جمموعات البل��دان التي جنحت يف 
اإح��راز تقدم، وه��ي دول جمل�س التع��اون اخلليجي، ودول 
املغرب العربي، ودول امل�رسق العربي، والدول العربية الأقل 
منواً. كما �صهدت املنطقة اإ�صلحات ت�رسيعية، اإذ عمدت 
الدول اإىل تعدي��ل العديد من القوانني التي تنطوي على 
متيي��ز �صد املراأة، وكذاك �صّن قوان��ني جديدة حلماية املراأة 

و�صمان زيادة م�صاركتها يف احلياة العامة.

وعلى الرغم من تلك الجنازات، ل تزال املنطقة متاأخرة 
فيما يتعلق مب�صاركة املراأة يف احلياة العامة، حيث �صّجل 
اأدنى املعدلت يف الع��امل مل�صاركة املراأة يف �صوق العمل 
والتمثي��ل ال�صيا�صي.  ويف احلقيقة، ت�صارك اأقل من ثلث 
الن�ص��اء العربيات يف القوى العاملة؛ بينما ل ميثل معدل 
م�صارك��ة املراأة ومتثيلها يف الربملان��ات �صوى 10 يف املائة 
)�صباط/فرباير 2010(.  بالإ�صافة اإىل ذلك، ل يزال العنف 
�صد املراأة بجميع اأ�صكاله، خا�صة يف الدول التي تعاين من 
النزاعات مثل الع��راق وال�صودان والأرا�صي الفل�صطينية 

املحتلة، ي�صكل عائقاً خطرياً اأمام تقدم املراأة.

يتن��اول ه��ذا الف�صل التق��دم الذي اأحرزت��ه الدول 
العربية يف حتقيق اله��دف الثالث من الأهداف التنموية 
للألفية، كما يلقي ال�صوء على التحديات الرئي�صية التي 
من ال���رسوري معاجلتها يف املنطق��ة. وي�صتمل الهدف 
التنم��وي الثالث عل��ى غاية واحدة وث��لث موؤ�رسات عن 
الو�صول اإىل التعلي��م، وامل�صاركة القت�صادية، والتمثيل 
ال�صيا�ص��ي.  ومع ذلك، ثم��ة اإدراك متزايد ب��اأن الغايات 
واملوؤ���رسات التي ت�صكل اإطار هذا اله��دف حمدودة جداً، 
بحي��ث ل تكفي لتغطية املوا�صي��ع املت�صعبة املتعلقة 
بامل�ص��اواة بني اجلن�صني ومتكني امل��راأة)10(.  ويعتمد التقدم 
يف جميع الأه��داف التنموية للألفي��ة على التقدم يف 
حتقيق امل�صاواة ب��ني اجلن�صني وحقوق املراأة، لذلك ي�صاعد 
الرتكيز عل��ى عنا�رس امل�صاواة ب��ني اجلن�صني ودعمها يف 
كل الأه��داف التنموية الأخرى عل��ى ت�رسيع التقدم نحو 
حتقي��ق الهدف التنموي الثالث.  وبالإ�صافة اإىل ذلك، من 

اأح��رزت املنطقة العربية تقدماً فيما يتعل��ق بظروف احلياة للن�صاء، فمعدلت اخل�صوب��ة ووفيات الأمهات قد 
انخف�ص��ت، كما اأن اإملام الن�صاء بالق��راءة والكتابة وح�صولهن على كل م�صتويات التعليم تطور ب�صكل ملحوظ.  
وق��د حققت معظم ال��دول العربية تطوراً ملحوظاً يف اإزالة الفجوة بني اجلن�صني جلهة اللتحاق بالتعليم وخا�صة 
بالتعليم البتدائي بالرغم من التباينات بني البلدان وجمموعة البلدان.  وقد ارتفع موؤ�رس امل�صاواة بني اجلن�صني، الذي 
يقي�س ن�صبة البنات اإىل البنني، يف كل مراحل التعليم يف معظم الدول العربية.  وحتقق هذا التطور يف ظل تباينات 
ملحوظ��ة ل تزال موجودة بني املجموعات الثلث الأكرث جناحاً وهي دول جمل�س التعاون اخلليجي ودول املغرب العربي 
ودول امل���رسق العربي وبني الدول الأقل منواً.  و�صهدت املنطق��ة العربية اإ�صلح العديد من الت�رسيعات التي متّيز بني 
املراأة والرجل وو�صعت قوانني جديدة حلماية املراأة وزيادة م�صاركتها يف احلياة العامة.  وعلى الرغم من الإجنازات التي 
حتققت يف احل�صول على التعليم، تظل امل�صاركة القت�صادية وال�صيا�صية للمراأة منخف�صة يف املنطقة العربية.

ثالثاً-  تعزيز �مل�صاو�ة بني �جلن�صني ومتكني �ملر�أة
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املهم اأي�صاً ت�صليط ال�صوء على الظواهر العاملية، مثل 
اأزمات الغذاء والأزمات القت�صادية/املالية، نظراً لتاأثريها 
على املنطقة العربية، الذي قد يوؤدي اإىل تبديد املكا�صب 
التي حتققت يف الأعوام الأخرية وتعميق عدم امل�صاواة بني 

اجلن�صني على امل�صتويني الوطني والإقليمي.

الغاية 3-اأ: 
اإزالة التفاوت بني اجلن�صني يف التعليم البتدائي 

والثانوي، ويف�صل اأن يكون ذلك بحلول عام 2005، ويف 
كل مراحل التعليم يف موعد ل يتجاوز �صنة 2015

ن�سبة البنات اإىل البنني يف  امل�ؤ�رش 1-3: 
مراحل التعليم االبتدائي  والثان�ي والعايل

يقي�س ه��ذا املوؤ�رس التق��دم الذي اأح��رز يف امل�صاواة 
بني اجلن�صني يف مراح��ل التعليم، من خلل قيا�س ن�صبة 
البنات اإىل البنني يف مراح��ل التعليم البتدائي والثانوي 
والعايل.  وي�صتعر�س الف�ص��ل ب�صكل منف�صل التقدم 
الذي اأحرزته ال��دول العربية يف مراح��ل التعليم الثلث 
املختلف��ة، ثم يلق��ي ال�صوء على التحدي��ات الرئي�صية 
التي تواجهها املنطقة. ومع اأن املهلة املحّددة بعام 2005 
لإزالة التفاوت بني اجلن�صني يف التعليم البتدائي والثانوي 

قد انتهت، يبقى حتقيق امل�صاواة بني اجلن�صني يف التعليم 
من املجالت التي �صهدت تقدماً يف املنطقة العربية.

التعليم البتدائي

اأحرزت معظم الدول العربية تقدماً يف اإزالة التفاوت 
بني اجلن�صني يف اللتحاق بالتعليم، وخ�صو�صاً يف التعليم 
البتدائ��ي، م��ع اأن الختلفات بني البل��دان وجمموعات 

البلدان ل تزال قائمة.

جنحت بع�س الدول العربية يف �صد الفجوة بني اجلن�صني 
يف معدلت اللتحاق بالتعليم البتدائي، حتى اإن معّدلت 
التح��اق البنات جتاوزت ن�صبة 100 يف املائة يف عام 2007، 
كما يف ُعم��ان والأردن والأرا�ص��ي الفل�صطينية املحتلة 
وقطر وموريتاني��ا واململكة العربية ال�صعودية.  واأو�صكت 
دول عربي��ة اأخ��رى اأن حتقق هدف امل�ص��اواة بني اجلن�صني، 
حيث جتاوزت معدلت التحاق البنات بالتعليم 90 يف املائة 
يف دول مث��ل قطر، والإمارات العربي��ة املتحدة، والبحرين، 
والكوي��ت، وليبي��ا، ولبن��ان، وتون�س واجلزائ��ر، واجلمهورية 
العربي��ة ال�صورية، وم���رس.  ورغم اجلهود الت��ي تبذلها 
دول مثل ال�صودان واملغ��رب وجيبوتي وجزر القمر والعراق 
واملكا�صب التي حققتها هذه الدول لت�صييق الفجوة بني 
البنني والبنات، فل يزال من ال�رسوري بذل املزيد من اجلهد 

�ل�صكل )3-1( ن�صبة �لتحاق �لبنات بالتعليم �البتد�ئي مقارنة بالبنني يف �لدول �لعربية
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امل�صادر:
- تقارير التنمية الب�رسية، مو�صوعات متعددة )�صايف معّدل اللتحاق(.

- اللجنة القت�صادية والجتماعية لغربي اآ�صيا )الإ�صكوا( )2004(، الأهداف التنموية للألفية يف منطقة الإ�صكوا، تقرير التقدم املحرز لعام 2004.
- موؤ���رس امل�صاواة بني اجلن�صني يف اللتح��اق باملدار�س يف مرحلة التعليم البتدائي، �صعبة الإح�صاءات بالأمم املتحدة، قاعدة بيانات الأهداف الإمنائية للألفية، 

.www.data.un.org/Data.aspx?d=MDG&f=seriesRowID %3a611
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التعليم الثانوي

حقق��ت معظم ال��دول العربية تقدم��اً نحو حتقيق 
امل�ص��اواة بني اجلن�ص��ني يف معدلت اللتح��اق بالتعليم 
الثان��وي )ال�ص��كل )3-3((.  ومتكنت ع���رس دول )اململكة 
العربية ال�صعودية، والإم��ارات العربية املتحدة، والبحرين، 
والكوي��ت، وليبي��ا، ولبن��ان، وتون���س، والأردن، والأرا�ص��ي 
الفل�صطيني��ة املحتل��ة، واجلزائ��ر( من �ص��د الفجوة بني 
اجلن�صني، حيث جتاوزت ن�صبة التحاق البنات اإىل البنني 100 
 يف املائ��ة يف ال�صنة 2007.  وتق��رتب بع�س الدول العربية 
من حتقي��ق امل�صاواة ب��ني اجلن�صني يف التعلي��م الثانوي، 
حيث تزي��د ن�صب التح��اق البنات بالتعلي��م الثانوي عن 
90 يف املائة يف دول مثل قط��ر، وُعمان، واململكة العربية 
 ال�صعودية، واجلمهورية العربية ال�صورية، وم�رس، وال�صودان.  
ول تزال املغ��رب وموريتانيا يف منت�صف الطريق اإذ حققتا 
ن�صبة بلغت حوايل 85 يف املائة و88 يف املائة يف عام 2007.  
ول تزال الطريق طويلة اأمام جيبوتي، والعراق، وجزر القمر، 

حي��ث ترتاوح ن�صبة البن��ات اإىل البنني بني 69 يف املائة يف 
جيبوت��ي و76 يف املائة يف جزر القمر. وكانت الدول الثلث 
تتحرك ببطء �صدي��د نحو حتقيق هذا الهدف خلل الفرتة 
من 1990 اإىل 2005.  ومع اأن اليمن �صجل اأدنى ن�صبة )50 
يف املائة( يف عام 2005 يف املنطقة باأ�رسها، فتقّدمه نحو 
حتقي��ق الهدف كان �رسيعاً حيث ارتفعت ن�صبة البنات اإىل 
البنني من 14 يف املائة يف عام 1990 اإىل حوايل 50 يف املائة 

يف عام 2005.

وعلى �صعيد جمموعة البلدان، �ُصّجلت زيادة ملحوظة 
يف معدل التحاق البنات بالتعليم الثانوي )ال�صكل )4-3((.  
فق��د ارتفع معدل التح��اق البنات بالتعلي��م الثانوي يف 
جمموعة دول املغرب العربي من 84 يف املائة يف عام 1990 
اإىل 100 يف املائ��ة يف عام 2000؛ ويف جمموعة دول جمل�س 
التع��اون اخلليجي من 82 يف املائة يف عام 1990 اإىل 94 يف 
املائة يف ع��ام 2000؛ ويف جمموعة دول امل�رسق العربي من 

73 يف املائة يف عام 1990 اإىل 90 يف املائة يف عام 2000.

�ل�صكل )3-2( ن�صبة �لتحاق �لبنات يف �لتعليم �البتد�ئي مقارنة بالبنني يف جمموعات �لبلد�ن

امل�صادر:
- تقارير التنمية الب�رسية، مو�صوعات متعددة )�صايف معّدل اللتحاق(.

- اللجنة القت�صادية والجتماعية لغربي اآ�صيا )الإ�صكوا( )2004(، الأهداف التنموية للألفية يف منطقة الإ�صكوا، تقرير التقدم املحرز لعام 2004.
- موؤ���رس امل�ص��اواة بني اجلن�صني يف اللتحاق باملدار�س يف مرحلة التعليم البتدائي، �صعبة الإح�ص��اءات بالأمم املتحدة، قاعدة بيانات الأهداف الإمنائية 
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لكي تتمكن من حتقيق هذا الهدف بحلول عام 2015، لأن 
معدلت التحاق البنات بالتعليم البتدائي ل تزيد عن 80 
يف املائ��ة.  اأما يف اليمن، فل تتعدى ن�صبة قيد البنات 73 
يف املائ��ة.  غري اأن اليمن حقق تقدما ملحوظاً حيث زادت 
ن�صبة البنات اإىل البنني من 50 يف املائة يف عام 1990 اإىل 

حوايل 73 يف املائة يف عام 2005.  )ال�صكل )1-3((.

وعلى �صعيد جمموعة البلدان )ال�صكل )3-2((، �صجلت 
جمموعة بلدان جمل�س التع��اون اخلليجي اأعلى ن�صبة يف 
عام 2000 يف التحاق البنات بالتعليم البتدائي حيث بلغت 
106 يف املائة، تليها جمموعة امل�رسق العربي بن�صبة 93 يف 
املائة، وجمموعة املغرب العربي بن�صبة 93 يف املائة.  وتاأخرت 
جمموعة الدول الأقل منواً حيث بلغت ن�صبة التحاق البنات 

بالتعليم البتدائي 82 يف املائة يف عام 2000.
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�ل�صكل )3-3( ن�صبة �لتحاق �لبنات بالتعليم �لثانوي مقارنة بالبنني يف �لدول �لعربية

امل�صادر: 
- تقارير التنمية الب�رسية، مو�صوعات متعددة )�صايف معّدل اللتحاق(.

- اللجنة القت�صادية والجتماعية لغربي اآ�صيا )الإ�صكوا( )2004(، الأهداف التنموية للألفية يف منطقة الإ�صكوا، تقرير التقدم املحرز لعام 2004.
www.data.un.org/ ،موؤ�رس امل�صاواة بني اجلن�صني يف م�صتوى اللتحاق بالتعليم البتدائي، �صعبة الإح�صاءات بالأمم املتحدة، قاعدة بيانات الأهداف الإمنائية للألفية -
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�ل�صكل )3-4( ن�صبة �لتحاق �لبنات بالتعليم �لثانوي مقارنة بالبنني يف جمموعات �لبلد�ن

امل�صادر: 
- تقارير التنمية الب�رسية، مو�صوعات متعددة )�صايف معّدل اللتحاق(.

- اللجن��ة القت�صادي��ة والجتماعية لغربي اآ�صيا )الإ�صكوا( )2004(، الأهداف التنموية للألفي��ة يف منطقة الإ�صكوا، تقرير التقدم املحرز 
لعام 2004.

- موؤ���رس امل�ص��اواة بني اجلن�صني يف م�صتوى اللتحاق بالتعليم البتدائي، �صعبة الإح�صاءات ب��الأمم املتحدة، قاعدة بيانات الأهداف الإمنائية 
.www.data.un.org/Data.aspx?d=MDG&f=seriesRowID%3a613 ،للألفية
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التعليم العايل

�صهد التحاق البنات بالتعليم العايل تقدماً ملحوظاً 
يف الدول العربية. ب��ل اإن معّدل اللتحاق يف بع�س الدول 
مثل قط��ر، والإمارات العربية املتحدة، والبحرين، والكويت، 
جت��اوز 200 يف املائة يف عام 2007.  ومتكنت معظم الدول 
من �صد الفج��وة بني اجلن�صني وجت��اوزت معدلت التحاق 
البن��ات بالتعليم الع��ايل 100 يف املائة وذلك يف دول مثل 
ليبيا، وُعمان، واململكة العربية ال�صعودية، ولبنان، وتون�س، 
والأردن، والأرا�صي الفل�صطيني��ة املحتلة، واجلزائر.  ويُعزى 
ذلك اإىل اأ�صباب متنّوعة منها تغ��رّي املمار�صات الثقافية، 
وتغري نظرة املجتمع��ات العربية اإىل املراأة ودورها يف املجال 
القت�ص��ادي والجتماعي والثقايف، ودخول املراأة املتزايد اإىل 
�صوق العمل من اأجل العم��ل مدفوع الأجر.  وكان نق�س 
فر���س العمل و�ص��ّدة املناف�صة من العوام��ل التي عززت 
توج��ه املراأة نحو حتقيق م�صتوي��ات تعليمية اأف�صل تتيح 

لها فر�صاً اأف�صل للح�صول على العمل. 

ول تزال اجلمهورية العربي��ة ال�صورية، وم�رس، واملغرب، 
وال�صودان، عل��ى الطريق نحو �صد الفج��وة بني اجلن�صني 

يف التعلي��م العايل، اإذ ترتاوح ن�صب��ة البنات اإىل البنني يف 
التعلي��م العايل بني 92 يف املائة يف ال�صودان و86 يف املائة 
يف م�رس.  و�صهدت جيبوتي والعراق انتكا�صة خطرية خلل 
الف��رتة من 1990 اإىل 2005.  خ�صو�ص��اً يف العراق، حيث 
انخف�س مع��دل التحاق البنات بالتعلي��م العايل ب�صكل 
ح��اد من 104 يف املائة يف ع��ام 1990 اإىل 59 يف املائة يف 
عام 2005 لأ�صباب متنّوعة منه��ا الأو�صاع الأمنية، ويف 
جيبوتي انخف�صت الن�صبة ولكن ب�رسعة اأقل من 100 يف 
املائة يف عام 1998 اإىل 69 يف املائة يف عام 2007.  وي�صّجل 
اأدنى معدل التحاق البن��ات بالتعليم العايل يف موريتانيا 
واليمن حيث و�صلت الن�صبة اإىل 36 يف املائة و37 يف املائة 

يف عام 2006، على الرتتيب.

ويوؤدي عدم توفر البيانات الكافية اإىل �صعوبة يف حتديد 
اجتاهات على م�صت��وى جمموعات البلدان. ورغم ذلك، فاإن 
جمموعتي جمل�س التعاون اخلليجي واملغرب العربي حققتا 
م��ا فاق التوقعات يف ت�صييق الفج��وة بني ن�صب التحاق 
البنني والبنات بالتعليم العايل، بينما ل يزال الطريق طويلً 

اأمام جمموعة الدول الأقل منواً.

امل�صادر:
- تقارير التنمية الب�رسية، مو�صوعات متعددة )اإجمايل معّدل اللتحاق(.

- اللجنة القت�صادية والجتماعية لغربي اآ�صيا )الإ�صكوا( )2004(، الأهداف التنموية للألفية يف منطقة الإ�صكوا، تقرير التقدم املحرز لعام 2004.
- موؤ�رس امل�صاواة بني اجلن�صني يف م�صتوى اللتحاق بالتعليم البتدائي، �صعبة الإح�صاءات بالأمم املتحدة، قاعدة بيانات الأهداف الإمنائية للألفية،

.www.data.un.org/Data.aspx?d=MDG&f=seriesRowID%3a614 
- تقرير التنمية الب�رسية مل�رس 2008، التحاق البنات بالتعليم العايل والدرا�صات العليا.

�ل�صكل )3-5( ن�صبة �لبنات يف �لتعليم �لعايل مقارنة بالبنني يف �لدول �لعربية
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 ل ي��زال الفقر ميثل حتدياً كبرياً وعائق��اً رئي�صياً اأمام 
امل�صاواة بني اجلن�ص��ني يف التعليم البتدائي والثانوي يف 
املنطق��ة العربية.  ففي املناط��ق الريفية، يرتفع معّدل 
ت�رسب الفتيات من املدار�س رمبا للعمل يف املنازل اأو العمل 
يف امل��زارع، اأو رمب��ا نتيجة للزواج املبك��ر اأو انت�صار الفقر.  
وتت���رسب الفتيات ع��ادة من املدار�س الثانوي��ة، اأو يتغينب 
لأ�صب��اب مث��ل بُعد املدر�صة ع��ن املن��زل، اأو قلة املرافق 
ال�صحي��ة اأو عدم اأهليته��ا، اأو فقدان الأمن يف دول مثل 

العراق والأرا�صي الفل�صطينية املحتلة.

ازدياد التحاق البنات بالتعليم لي�س كافياً وفقاً لإعلن 
بيج��ني ومنهاج العمل.  فل بّد من حت�صني جودة التعليم 
والق�ص��اء على جميع �ص��ور التميي��ز والآراء النمطية 
ع��ن الن�ص��اء والبنات يف املناه��ج املدر�صي��ة.  ومن ثم، 
من ال���رسوري اأن تركز الدول العربي��ة مواردها وجهودها 

 

ل على حت�ص��ني ن�صب اللتحاق بالتعليم وال�صتمرار فيه 
فح�ص��ب، بل اأي�صاً على تنقيح املناهج املدر�صية.  ويجب 

توجيه اهتمام خا�س للبن��ات والن�صاء يف الدول العربية 
الأقل منواً، حيث تعترب م�صتويات اللتحاق باملدار�س الأكرث 
انخفا�صاً، وكذل��ك للمجتمعات الريفية والزراعية، حيث 

اإمكانية اللتحاق بالتعليم تكون حمدودة عادة)11(.

ح�سة الن�ساء من االأعمال  امل�ؤ�رش 2-3: 
املدف�عة االأجر يف القطاع  غري الزراعي

يقي���س املوؤ�رس الثاين لله��دف التنموي الثالث ح�صة 
الن�صاء من الأعمال املدفوعة الأجر يف القطاع  غري الزراعي.  
والرتكيز على القطاع غ��ري الزراعي يبنّي فوائد دمج املراأة 
يف القت�ص��اد النقدي، من حي��ث ال�صتقللية، والقدرة 

على اتخاذ القرار يف الأ�رسة والتنمية ال�صخ�صية.

فعل��ى امل�صتوى العاملي، �صجل��ت ح�صة الن�صاء من 
الأعمال املدفوعة الأج��ر يف القطاع غري الزراعي ارتفاعا 
طفيف��ا خلل العقد الأخري بحيث اأ�صبحت تقّدر بن�صبة 

)11( اللجنة القت�صادية والجتماعية لغربي اآ�صيا، و�صع املراأة العربية يف �صوء ال�صكوك الدولية، 2006.

جر يف �لقطاع غير �لزر�عي يف �لدول �لعربية �ل�صكل )3-6( ح�صة �لن�صاء من �لوظائف �ملدفوعة �الأ

امل�صادر:
- �صعبة الإح�صاءات بالأمم املتحدة، قاعدة بيانات الأهداف الإمنائية للألفية.

)1( جمموع الأيدي العاملة يف القطاع غري الزراعي.
)2( جمموع الأيدي العاملة.

- اللجن��ة القت�صادي��ة والجتماعي��ة لغربي اآ�صيا )الإ�صك��وا( )2004(، الأهداف الإمنائية للألفية يف منطق��ة الإ�صكوا، تقرير التقدم املح��رز لعام 2004، و�صعبة 
الإح�صاءات بالأمم املتحدة )الأحدث(.
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40 يف املائة من جمم��وع العاملني يف هذا القطاع.  اأما 
يف املنطق��ة العربية، فل تتوفر بيان��ات �صاملة عن هذا 
املوؤ�رس، وبالتايل من ال�صعب اإجراء تقييم دقيق لأي تقدم 
عل��ى هذا ال�صعيد.  غري اأن البيانات املتوفرة، لعام 2004، 
ت�صري اإىل اأن ح�صة الن�صاء من الأعمال املدفوعة الأجر يف 
القطاع غري الزراعي يف الدول العربية تراوحت بني 12 يف 
املائ��ة يف البحرين و22 يف املائ��ة يف املغرب، وارتفعت يف 
الأردن م��ن 14 يف املائة يف عام 2000 اإىل 16 يف املائة يف 
ع��ام 2009 ال�ص��كل )3-6(، وانخف�صت يف بع�س الدول 
العربي��ة يف الفرتة م��ن 1990 اإىل 2004.  ففي اململكة 
العربية ال�صعودية، انخف�صت ح�صة الن�صاء من الأعمال 
املدفوعة الأجر يف القط��اع غري الزراعي من 18 يف املائة 
يف عام 1990 اإىل 16 يف املائة يف عام 2002.  يف الإمارات 
العربية املتحدة من 16 يف املائة يف عام 1990 اإىل 14 يف 
املائة يف عام 2000.  وانخف�صت اأي�صاً يف قطر من 17 يف 

املائة يف عام 1990 اإىل 16 يف املائة يف عام 2004.

ول تزال ن�صبة م�صاركة امل��راأة يف القوى العاملة يف 
املنطقة العربية الأقل على م�صتوى العامل، حيث بلغت 
22 يف املائ��ة)12( وت�صاهم الت�رسيع��ات التي تنطوي على 
متيي��ز بني اجلن�ص��ني، والفجوات يف الأج��ور بني اجلن�صني، 
وفقدان �صبل اإتاحة املوارد، واحلواجز الثقافية يف انخفا�س 
م�صتوى امل�صاركة القت�صادية للمراأة. ويف اأعقاب الأزمة 
القت�صادية العاملي��ة يف عام 2008، من املتوقع اأن يعاين 
ال�صب��اب، وخا�صة ال�صاب��ات، من فق��دان الفر�س وقلة 
اإمكانية الدخول اإىل  اأ�صواق العمل، اإ�صافة اإىل العقبات 
التي كن يواجهنها يف �صوق العمل قبل الأزمة.  )منظمة 

العمل الدولية 2008.

وي�صري حتليل اجتاهات التوظيف وتوزيع القوى العاملة 
من الن�صاء بني القطاع��ني العام واخلا�س اإىل اأن القطاع 
العام كان لفرتة طويلة القطاع الرئي�صي لت�صغيل املراأة 
يف الكثري من ال��دول العربية.  ول ي��زال القطاع اخلا�س 
عموم��اً غري قادر على ال�صتفادة كفاية من املراأة.  فعمل 
امل��راأة، يف جزء كبري منه، يرتك��ز يف قطاع اخلدمات، وهي 
لذل��ك اأول من يتعر�س خل�صارة عمله��ا يف وقت التدهور 

القت�ص��ادي واآخر من يح�صل عل��ى وظيفة عند تعايف 
القت�ص��اد)13(.  وبالإ�صافة اإىل ذل��ك، بالن�صبة للكثري من 
اأرب��اب العم��ل يف القطاع اخلا�س، يُنظ��ر للعبء املزدوج 
امللقى على كاهل املراأة املتمثل يف ك�صب العي�س ورعاية 
الأ�رسة اإما على اأن��ه مكلف للغاية اأو عائق للإنتاجية)14(.  
فعلى �صبيل املثال، يف م�رس والأردن، يق�صي قانون العمل 
اأن يقوم اأرباب العمل الذين يعمل لديهم عدد معني من 
الن�ص��اء بتوفري ح�صانة يف م��كان العمل، كما اأنه يحق 
للن�ص��اء العاملت يف م�رس بفرتتي راحة يومياً للر�صاعة 
وباإج��ازة مدتها عامني لرعاية اأ�رسه��ن)15(.  اإل اأن تطبيق 
تلك املطالب يجلب م�صاريف اإ�صافية على اأرباب العمل، 
الذين ي�صعون اإىل جتنب تلك احلقوق بتعيني رجال اأو بتعيني 

ن�صاء �صابات غري متزوجات)16(.

وثم��ة عامل اآخ��ر ي�صاه��م يف انخفا���س م�صتوى 
امل�صارك��ة القت�صادي��ة للم��راأة يف املنطق��ة العربية 
يتمثل يف عدم التوافق بني التخ�ص�س التعليمي للمراأة 
واحتياجات ال�ص��وق.  فمع اأن التح��اق الن�صاء بالتعليم 
الع��ايل هو يف تزايد، فهن ل يزلن ميلن اإىل الخت�صا�صات 
الدرا�صية املرتبطة بال�صحة والتعليم، فيكون حت�صيلهن 
ا�صتم��راراً لأدوارهن املنزلية يف رعاية الآخرين، وهي اأدور ل 
تلقى التقدير اللزم يف �صوق العمل.  ويعترب ت�صجيع املراأة 
على دخول مهن غري تقليدية مثل املهن العلمية واحلرف 

الفنية من التحديات الرئي�صية.

ويف هذا الإطار، من ال�رسوري األ يقت�رس مفهوم تعزيز 
امل�صاركة القت�صادية على جمرد زيادة ح�صة املراأة يف فر�س 
العمل، ب��ل اأن ي�صمل �صمان حق امل��راأة يف توفري ظروف 
عمل لئقة، مبا يف ذلك الت�صاوي يف الأجر مقابل الت�صاوي 
يف العم��ل.  ول ت��زال م�صاألة وجود ف��وارق يف الأجور من 
ال�صور املتوا�صلة لعدم امل�صاواة بني اجلن�صني يف املنطقة 
العربية.  اإذ تتفاوت الأجور بني الدول وداخل الدولة الواحدة، 
وكذلك فيما بني القطاع��ات. وعلى امل�صتوى العاملي، يف 
اأغلب الدول، ترتاوح اأج��ور الن�صاء ما بني 70 يف املائة و90 
يف املائ��ة من اأجور الرجال)17(.  ووجدت درا�صة اأعدها البنك 
الدويل يف لبنان اأن هناك فرقاً يبلغ 27 يف املائة يف الأجور 

                                                UN-ESCWA, Charting the Progress of the Millenium Development Goals in the Arab Region: A statistical Portrait, 2010, p. 10. )12(
.)4/1.IG/2009/E/ESCWA/ECW( 2009 ،الإ�صكوا، انعكا�صات الأزمة املالية العاملية على و�صع املراأة يف املنطقة العربية )13(

)14( الأمم املتحدة - اللجنة القت�صادية والجتماعية لغربي اآ�صيا )الإ�صكوا( “�صيطرة املراأة على املوارد القت�صادية واإتاحة املوارد املالية”، 2009.
)15( امل�صدر نف�صه.
)16( امل�صدر نف�صه.

)17( منظمة العمل الدولية.  “اجتاهات التوظيف العاملية بالن�صبة للمراأة”.  اآذار/مار�س 2009.
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بني املوظفني من الرجال والن�صاء واأن الفجوات بني الأجور 
قائم��ة يف القط��اع الواحد واملهنة الواح��دة، حتى بعد 

التعديل ح�صب اختلف م�صتويات التعليم)18(.

وبالإ�صاف��ة اإىل التف��اوت يف الأج��ور ب��ني اجلن�صني، 

 

ل ت��زال الت�رسيعات التي تنط��وي على متييز بني اجلن�صني 
م��ن حي��ث ال�صم��ان الجتماع��ي، وقوان��ني ال�رسائب 
واملعا�ص��ات، والقوانني التي تقيد حرية جت��ول املراأة خارج 
املنزل، كلها عقبات تعوق امل�صاركة القت�صادية الفاعلة 
للم��راأة.  وعلوة على ذلك، ل ي��زال �صعف متثيل املراأة يف 
املوؤ�ص�صات العمالية مث��ل النقابات، ونق�س الوعي لدى 
الن�صاء بحقوقهن يف العمل من العوائق الرئي�صية.  كما 
اأن بع�س الدول العربي��ة تفتقر اإىل وجود البنية التحتية 
املطلوبة لت�صجيع الن�صاء على دخول �صوق العمل، مثل 
�صبكات النقل واملوا�صلت، وتوفري دور احل�صانة للأطفال.

وعلى الرغم من تلك القيود، فاإن ال�صتثمار يف جمال 
تعليم البنات يف املنطق��ة قد ينتج ن�صاء على م�صتوى 
ع��ال من التعليم ممن حققن جناح��ات ك�صاحبات اأعمال 
يقم��ن باإدارة م�صاريعهن اخلا�ص��ة)19(.  ولكن ل يزال عدم 
القدرة عل��ى احل�صول على اعتمادات وم��وارد ميثل حتدياً 
رئي�صي��اً بالن�صبة ملعظم الن�ص��اء يف املنطقة العربية.  
وت�صري امل�صوح الت��ي يجريها م�رسوع البنك الدويل اإىل اأن 
م�صاركة املراأة يف امللكية تقت�رس على حوايل 18 يف املائة 
من ال�رسكات يف ال�رسق الأو�ص��ط و�صمال اأفريقيا فيها، 
مقاب��ل 50 يف املائة من ال�رسكات يف �رسق اآ�صيا واملحيط 
اله��ادئ.  كما اأن املتطلبات التنظيمية لتاأ�صي�س م�رسوع 
جتاري وت�صجيله كثرياً ما تعرقل تاأ�صي�س امل�صاريع التجارية 
ال�صغرية، وهي الفئ��ة التي يكرث ن�صاط امل��راأة فيها)20(.  
بالإ�صاف��ة اإىل ذل��ك، تتخذ امل�صارف، الت��ي هي امل�صدر 
الرئي�صي للتمويل يف املنطقة العربية، موقفاً متحفظاً 
حي��ال منح القرو�س)21(.  وم��ع اأن التمييز غري موجود من 
حيث املبداأ ب��ني اجلن�صني يف احل�صول عل��ى التمويل، ل 
تتمتع املراأة يف بع�س الأماك��ن بنف�س الإمكانية املتاحة 
للرجل للح�صول على ائتمان من امل�صادر الر�صمية.  وقد 
ظهر ه��ذا جلي��اً يف درا�صة البنك الدويل ع��ن اأ�صحاب 

املوؤ�ص�ص��ات والعاملني يف لبنان )البن��ك الدويل، 2007(، 
حيث تبني اأن 64 يف املائة من الرجال اأ�صحاب الأعمال قد 
مّولوا م�صاريعهم من القرو�س امل�رسفية مقارنة ب� 48 يف 
املائ��ة من الن�صاء.  ويف الأردن وبح�صب امل�صادر الر�صمية 
تقدر ن�صبة الن�صاء احلا�صلت على قرو�س م�رسفية ب� 55 
يف املائ��ة وهي ن�صبة اأعلى من ن�صب��ة الرجال احلا�صلني 
على قرو���س )45 يف املائة(.  ويف م���رس، بح�صب درا�صة 
مه��دي ر�صي��د )2007( مل ي�صجل اأي فرق ب��ني الن�صاء 
والرج��ال جلهة احل�ص��ول على قرو�س ر�صمي��ة.  اإ�صافة 
اإىل ذل��ك تواجه الن�صاء �صاحب��ات املوؤ�ص�صات ال�صغرية 
واملتو�صط��ة رف�صاً لطلبات احل�ص��ول على القرو�س من 
البنوك بن�صبة اأعلى وعادة ما يطلب اإليهن تاأمني اأق�صاط 
مبع��دل 25-30 يف املائة اأعلى م��ن القيمة املطلوبة من 
الرجال )درا�صة املهدي 2007(.  كما اأنه يف معظم الدول 
العربية تخ�ص�س ن�صب عالية من قرو�س البنوك ل�صندات 
اخلزينة مما يوؤدي اإىل نق�س يف املبالغ املخ�ص�صة للقرو�س 

املخ�ص�صة لإقرا�س القطاع اخلا�س )املهدي، 2006(.

ن�سبة املقاعد التي  امل�ؤ�رش 3-3: 
ت�سغلها الن�ساء يف الربملانات ال�طنية

�صهدت املنطقة العربية بع�س التح�صن يف م�صاركة 
املراأة يف احلياة ال�صيا�صية حيث و�صلت ن�صبة متثيل املراأة 
يف املجال���س النيابية اإىل 10 يف املائة بعد اأن كانت 8 يف 
املائة يف ع��ام 2006)22(، اإل اأن ه��ذه الن�صبة ل تزال اقل 

بكثري من املتو�صط العاملي )19 يف املائة()23(.

ومن اأجل اإتاحة فر�س اأف�صل اأمام املراأة، تعتمد بع�س 
احلكوم��ات تدابري خا�ص��ة موؤقتة، مثل نظ��ام احل�ص�س 
للإ�رساع يف ت�صييق الفجوة و�ص��ولً اإىل حتقيق امل�صاواة 
للمراأة يف الواقع.  وقد تبنت هذه التدابري اخلا�صة كل من 
الأردن وتون���س وال�صودان والعراق والأرا�صي الفل�صطينية 
املحتل��ة وم�رس واملغ��رب وموريتانيا.  ويف ه��ذا ال�صياق، 
�صهدت الكثري من الدول زيادة يف عدد الن�صاء يف القاعدة 
النتخابي��ة، والربملان��ات، واملجال�س املحلي��ة. واأدى العمل 
بنظ��ام احل�ص�س يف الربملانات الوطنية اإىل نتائج اإيجابية 

)18( الأمم املتحدة - اللجنة القت�صادية والجتماعية لغربي اآ�صيا )الإ�صكوا( “�صيطرة املراأة على املوارد القت�صادية واإتاحة املوارد املالية”، 2009.
)19( امل�صدر نف�صه.
)20( امل�صدر نف�صه.
)21( امل�صدر نف�صه

)22( اللجنة القت�صادية والجتماعية لغربي اآ�صيا، و�صع املراأة العربية يف �صوء ال�صكوك الدولية، 2006.
)23( الأمم املتحدة، التقرير العاملي عن الأهداف التنموية للألفية، 2009.
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فيما يتعلق بزيادة متثيل املراأة يف احلياة ال�صيا�صية.  فاعتباراً 
من �صباط/فرباير 2010، �صجلت تون�س اأعلى م�صتوى يف 
املنطقة العربية لتمثيل امل��راأة يف الربملان بن�صبة 28 يف 
املائة؛ يليها العراق بن�صبة 26 يف املائة؛ والإمارات العربية 
املتح��دة بن�صبة 22 يف املائ��ة، وال�صودان 25 يف املائة، يف 
ح��ني ل يوجد متثي��ل للمراأة يف املجال���س الت�رسيعية يف 
قط��ر واململكة العربية ال�صعودي��ة، كما هو مو�صح يف 
اجلدول 3-1.  ومن ناحية اأخ��رى، نتج عن الت�صديق على 
القانون الكويت��ي الذي يقر بامل�صاواة بني الرجال والن�صاء 
عند القرتاع دخول خم�س ن�صاء اإىل الربملان الكويتي لأول 
مرة يف تاري��خ الدولة.  ويف قان��ون النتخابات اجلديد يف 
الأردن لع��ام 2010 مت رفع ح�صة املراأة اإىل 12 مقعداً عدا 
املقاع��د التي حت�صل عليها بالطريق��ة التناف�صية.  اأما 
يف م���رس فاقر جمل�س ال�صعب رفع عدد املقاعد الربملانية 
التي ت�صغلها املراأة اإىل 64 اعتباراً من انتخابات 2011 عدا 

املقاعد التناف�صية.

وهناك عدة عوامل تو�صح انخفا�س م�صتوى التمثيل 
ال�صيا�صي للمراأة العربي��ة. اإذ تعوق التوجهات الثقافية 
وال�ص��ور النمطي��ة حول دور امل��راأة عملية متك��ني املراأة 

�صيا�صي��اً.  فل تزال بع�س القطاعات يف املجتمع العربي 
ترى دور املراأة مقت�رساً على رعاية الأ�رسة، وتربية الأطفال، 
ورمب��ا العمل يف مهن تعترب امت��داداً طبيعياً لأدوارها يف 
الرعاية مثل التدري�س والتمري�س.  ومن الناحية التاريخية، 
كان التمثي��ل ال�صيا�صي للم��راأة يف بع�س اأنحاء العامل 
العربي مقت���رساً على تعيينات ل�صغ��ل منا�صب وزارية 
وبرملانية.  ونتيجة لذل��ك الواقع، تفتقر املراأة ب�صكل عام 
اإىل اخلربة واملهارات املطلوبة للو�صول اإىل منا�صب قيادية.  
ولذلك، يجب اأن تت�صمن ال�صيا�صات اخلا�صة بزيادة متثيل 
امل��راأة �صيا�صياً اأن�صط��ة تتعلق ببناء الق��درات، وتنمية 
مه��ارات املراأة يف القيادة، وت�صكي��ل جماعات �صاغطة، 

والنخراط �صمن الأحزاب ال�صيا�صية.

علوة عل��ى ذلك، مب��ا اأن الأح��زاب ال�صيا�صية تكون 
الطري��ق الرئي�ص��ي للم�صاركة ال�صيا�صي��ة؛ حتتاج املراأة 
اإىل اإتاح��ة الفر�س والت�صجيع عل��ى الن�صمام اإىل تلك 
الأح��زاب.  كما يجب ت�صجيع الأح��زاب ال�صيا�صية على 
تبني تداب��ري خا�صة موؤقتة مثل نظ��ام احل�ص�س لزيادة 
ع�صوية املراأة وم�صاركته��ا يف الدوائر النتخابية عموماً 

واملجال�س التنفيذية خ�صو�صاً.

امل�صدر: Inter-parliamentary Union الإحتاد الربملاين، �صباط/فرباير 2010.

ملحظة: البيانات تعود اإىل عدد املقاعد امل�صغولة حالياً يف الربملان.

�جلدول )3-1( ن�صبة �ملقاعد �لتي ت�صغلها �ملر�أة يف �لربملانات �لوطنية يف �لدول �لعربية
التصنيف اإلقليمي

البلدالترتيب
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وتعترب الأفكار الجتماعية والع��ادات والتقاليد جزءاً 
م��ن و�صع املراأة يف احلي��اة ال�صيا�صي��ة.  وتعد الأنظمة 
النتخابية موؤ�رساً قوي��اً لزيادة التمثيل ال�صيا�صي للمراأة.  
فالتمثي��ل الن�صب��ي يتيح فر�ص��اً للمزيد م��ن الن�صاء 
للمناف�ص��ة والفوز اأكرث مما تتيح��ه الأنظمة التي تعتمد 
على الأغلبية الب�صيطة لأن الدوائر النتخابية تر�صح اأكرث 
من ع�صو، حي��ث تخ�ص�س املقاعد بالتنا�صب مع ن�صبة 
الأ�صوات التي فازت بها الأحزاب، مما ي�صجع على املزيد من 
التن��وع يف الربامج احلزبية واملر�صحني.  ويوجد القليل من 
الأنظم��ة النتخابية يف الدول العربية التي تطبق نظام 
التمثيل الن�صبي. فعل��ى م�صتوى العامل، ت�صري البيانات 
 املتوف��رة عن 176 دولة يف عام 2007، اإىل اأن املراأة �صغلت
متو�صط��اً عاملياً بلغ 21 يف املائة من املقاعد الربملانية يف 
اإطار اأنظمة التمثيل الن�صبي، مقارنة بن�صبة 13 يف املائة 
يف الأنظم��ة املغايرة لنظام التمثيل الن�صبي.  )منظمة 

الأمم املتحدة للمراأة، 2009-2008(.

ومع اأن الهدف الثالث من الأهداف التنموية للألفية 
يركز عل��ى الربملانات الوطنية، من امله��م اأي�صاً ت�صجيع 
املراأة على الرت�صح للنتخابات على امل�صتوى املحلي، حيث 
ميكنه��ا تكوين جمهور م��ن الناخبني يوؤي��د طموحاتها 
على م�صتوى عامة ال�صع��ب.  وتقوم اأعداد متزايدة من 

 

الدول العربي��ة، مث��ل الأردن، والأرا�ص��ي الفل�صطينية 
املحتل��ة، ولبنان، باعتماد نظام احل�ص���س على امل�صتوى 

املحلي والبلديات.

النتائج والتو�صيات على �صعيد ال�صيا�صة 
العامة

ا�صتطاعت املنطقة العربية عموماً حتقيق تقدم كبري 
فيما يتعلق باجلوانب الكمية اخلا�صة بالتعليم من حيث 
زيادة معدلت اللتح��اق وت�صييق الفجوات بني اجلن�صني.  
ومع ذل��ك، ل يزال النظام التعليم��ي ككل يف املنطقة 
يواجه الكثري م��ن ال�صعوبات فيما يتعلق بتحقيق جودة 
التعلي��م. كما حتتاج املناهج اإىل التنقي��ح لإزالة ال�صور 
الباعث��ة على التمييز ب��ني اجلن�صني املتعلق��ة بالن�صاء 
والبنات يف الكت��ب املدر�صية.  بالإ�صاف��ة اإىل اأنه يجب 
ت�صجي��ع املراأة عل��ى الدخول يف امليادي��ن العلمية، ومن 
ثم رب��ط تعليمها باحتياجات ال�ص��وق. ول تزال الجنازات 
التعليمي��ة للن�ص��اء بحاج��ة لأن ترتج��م اإىل م�صاركة 
اقت�صادية و�صيا�صية اأكرب من ذلك. ولن يتحقق ذلك دون 

الق�صاء على التميي��ز على امل�صتوى القانوين والهيكلي 
وال�صلوكي.  وفيما يلي بع�س التو�صيات بهذا ال�صاأن:

�صن  على  املدنية  واملجتمعات  احلكومات  •حث  	
ت�رسيعات ترفع من احلد الأدنى ل�صن الزواج لتح�صني 
معدلت البقاء يف التعليم خا�صة بالن�صبة للفتيات 
من  هو  املبكر  الزواج  لأن  نظراً  الثانوية،  املرحلة  يف 
الفتيات  ت�رسب  اإىل  توؤدي  التي  الأ�صا�صية  العوامل 

من املدر�صة؛

•حتتاج احلكومات اإىل اأن ت�صجع اللتحاق باملدار�س بني  	
كل  يف  منهم  البنات  خا�صة  الفقرية  الأ�رس  اأطفال 
متويل  اآليات  تنفيذ  خلل  من  وذلك  التعليم،  مراحل 
للأ�رس  تقدم  اأن  منها  الطلب،  جانب  على  تعتمد 
مالية  واإعانات  موجهة،  وكوبونات  رواتب،  الفقرية 
واأوجه دعم يف �صورة طعام  درا�صية  للطلب، ومنح 

اأو حتويلت نقدية م�رسوطة باحل�صور يف املدر�صة؛

على  وجهودها  مواردها  تركز  اأن  اإىل  احلكومات  •حتتاج  	
التعليم  جودة  وحت�صني  الدرا�صية،  املناهج  تنقيح 
التمييز  على  الباعثة  ال�صور  واإزالة  عام،  ب�صكل 
بالن�صاء  املتعلقة  النمطية  واملفاهيم  اجلن�صني  بني 
حت�صني  اإىل  بالإ�صافة  املدر�صية،  الكتب  من  والبنات 

معدلت البقاء يف التعليم؛

والن�صاء  للبنات  خا�س  اهتمام  توجيه  يتم  اأن  •يجب  	
م�صتويات  تكون  حيث  منواً،  الأقل  العربية  الدول  يف 
اللتحاق باملدار�س هي الأدنى، وكذلك يف املجتمعات 
يكون  حيث  الزراعة،  على  تعتمد  والتي  الريفية 
عملية  و�صت�صهل  حمدوداً.   بالتعليم  اللتحاق 
بتح�صني  يتعلق  فيما  داعمة،  حتتية  بنية  توفري 
والإمداد  الل�صلكية،  والت�صالت  املوا�صلت،  �صبل 
العام  املجال  يف  املراأة  م�صاركة  واملياه،  بالكهرباء 
وذلك  باملدار�س  البنات  التحاق  معدلت  زيادة  وكذلك 
يتحملنها،  التي  الثقيلة  املنزلية  الأعباء  بتخفيف 
ال�صياق على  نف�س  الريفية.  يف  املناطق  خا�صة يف 
والتنمية  الغذائي  الأمن  �صبكات  تكوين  الدول 
على  للتعرُّف  ر  املبكِّ الإنذار  نظام  وتفعيل  الريفية 
الوقت  يف  الغذائية  الفجوات  واأحجام  مواطن 

املنا�صب؛

بني  املميزة  الت�رسيعات  اإزالة  اإىل  احلكومات  •حتتاج  	
ال�صمان  ترعى  التي  القوانني  ذلك  يف  مبا  اجلن�صني 
الجتماعي، وال�رسائب، ورواتب التقاعد، وحرية التجول 
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بالإ�صافة اإىل �صمان حق املراأة يف ظروف عمل لئقة 
ت�صمل الت�صاوي يف الأجر مقابل الت�صاوي يف العمل؛

غري  مهن  دخول  على  املراأة  ت�صجيع  يتم  اأن  •يجب  	
وربط  الفنية.   واحلرف  العلمية  املهن  مثل  تقليدية 
على  ثم  ومن  ال�صوق.  باحتياجات  الن�صاء  تعليم 
بربامج  تلتحق  اأن  ميكنها  املراأة  اأن  �صمان  احلكومات 
املهارات  لكت�صاب  املنتظمة  والتحديث  التدريب 

الفنية والتعليمية؛

املراأة  م�صاركة  ت�صجع  اأن  احلكومات  على  •يجب  	
وت�صهيل  النقابات،  مثل  العمالية  املوؤ�ص�صات  يف 
م�صاريع  باإقامة  املتعلقة  التنظيمية  املتطلبات 
امل�صاركة  على  للمراأة  ت�صجيعاً  وت�صجيلها،  �صغرية 
تنظيم  جمال  يف  بالدخول  واملبادرة  القت�صادية 

امل�صاريع؛

تتيح  انتقالية  تدابري  تبني  اإىل  احلكومات  •حتتاج  	
مثل  للمراأة  ال�صيا�صية  للم�صاركة  اأكرب  م�صاحة 
نظام احل�ص�س، يف الربملانات الوطنية وعلى امل�صتوى 
املحلي/القطري، واإتاحة فر�س اأكرب للأن�صطة اخلا�صة 
جمال  يف  الن�صاء  مهارات  و�صقل  القدرات،  ببناء 
والنخراط �صمن  القيادة وتكوين جماعات �صاغطة 

حزب �صيا�صي؛

النوع  منظور  تدمج  اأن  احلكومات  على  •يجب  	
الجتماعي يف ال�صيا�صات الوطنية وتخ�صي�س موارد 
حتقيق  اإىل  تهدف  التي  ال�صيا�صات  لدعم  خا�صة 
اإدخال  ذلك  مبا يف  املراأة  اجلن�صني ومتكني  بني  امل�صاواة 
الجتماعي  للنوع  مراعية  ميزانيات  و�صع  عملية 

على  الأداء  ومراجعة  املجال  هذا  يف  القدرات  وبناء 
هذا الأ�صا�س؛

ذلك  يف  مبا  املدين  املجتمع  موؤ�ص�صات  •ت�صجيع  	
مراقبة  على  الن�صائية  احلكومية  غري  املنظمات 
جميع  على  الق�صاء  اتفاقية  بتنفيذ  الدولة  التزام 
غري  التحفظات  و�صحب  املراأة  �صد  التمييز  اأ�صكال 
تقارير  ب�صياغة  وذلك  بنودها؛  بع�س  على  ال�رسورية 
املعنية  اللجنة  اإىل  وتقدميها  التفاقية  لهذه  دورية 
�صد  التمييز  اأ�صكال  جميع  على  الق�صاء  باتفاقية 

املراأة التابعة للأمم املتحدة يف جنيف؛

خا�صة  تدابري  تبني  على  ال�صيا�صية  الأحزاب  •حث  	
مثل نظام احل�ص�س لزيادة ع�صوية املراأة وم�صاركتها 
واللجان  عام  ب�صكل  النتخابية  الدوائر  �صمن 

التنفيذية ب�صكل خا�س؛

•حث و�صائل الإعلم على اأداء دور اأكرب يف تعزيز حقوق  	
وتقدمي  الت�صويت  والتي حتثها على  ال�صيا�صية  املراأة 

نف�صها �صمن املر�صحني يف النتخابات الوطنية؛

الدول الأع�صاء يف  الفني وبناء قدرات  الدعم  •تقدمي  	
عملية دمج منظور النوع الجتماعي يف ال�صيا�صات 
بني  امل�صاواة  لتعزيز  موارد  وتخ�صي�س  الوطنية 

اجلن�صني ومتكني املراأة؛

الت�رسيعات، خا�صة  الوعي بني وا�صعي  •رفع م�صتوى  	
بني  املميزة  الت�رسيعات  تعديل  ب�رسورة  الربملانيني، 
جميع  على  الق�صاء  اتفاقية  وتنفيذ  اجلن�صني، 

اأ�صكال التمييز �صد املراأة ب�صكل الكامل.
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ملحة عامة

من��ذ فرتة الت�صعيني��ات، حترز ال��دول العربية تقدماً 
ملحوظاً يف خف���س وفيات الر�ص��ع والأطفال: ولوحظ 

حت�ّصن مماثل يف متو�صط العمر املتوقع عند الولدة. 

ويع��د التخفي�س م��ن الوفاة الناجم��ة عن احل�صبة 
اأحد العوامل الرئي�صية الت��ي ت�صاعد على حتقيق هدف 
تخفي�س وفيات الأطفال.  وحققت جميع الدول العربية 
هدف التخفي�س من الإ�صابة باحل�صبة، مع اأن قلة منها 
�صهدت تف�ٍصياً يف مر�س احل�صبة خلل ال�صنوات الثلث 
الأخ��رية.  غري اأن املنطقة العربي��ة ل تزال ت�صهد تباينات 
حادة بني املجموع��ات الأربع وبني البلدان: فالفوارق قائمة 
بني ال�ص��كان يف الظ��روف القت�صادي��ة والجتماعية، 
واإمكانات احل�ص��ول على اخلدمات ال�صحية اجليدة، حيث 

يرتكز احلرمان يف اخلم�س الأفقر من ال�صكان. 

ويتن��اول هذا الف�صل التقّدم ال��ذي اأحرزته املنطقة 
العربي��ة يف حتقي��ق اله��دف الرابع وهو خف���س معّدل 
وفيات الأطف��ال والر�صع، وزيادة التح�صني �صد احل�صبة.  
وه��ذا التحليل يغطي م�صتويات املوؤ�رسات املت�صلة بهذا 
اله��دف واجتاهاته خلل الف��رتة 1990-2008، با�صتخدام 
بيانات منظم��ة الأمم املتحدة للطفول��ة وقاعدة بيانات 

منظمة ال�صحة العاملية.  ويختتم الف�صل مبجموعة من 
ال�صتنتاجات والتو�صيات على �صعيد ال�صيا�صة العامة 
لتحقيق مزيد م��ن الإجنازات لبلوغ غايات هذا الهدف يف 

املنطقة العربية.

الغاية 4-اأ:
خف�ض معدل وفيات الأطفال دون �صن اخلام�صة 

مبقدار الثلثني يف الفرتة من 1990 اإىل 2015

معدل وفيات االأطفال دون  امل�ؤ�رش 1-4: 
�سن اخلام�سة من العمر

اأدت زي��ادة اجله��ود العاملية اإىل حت�ص��ني دقة تقديرات 
وفي��ات الأطفال دون �صن اخلام�صة وتقدميها يف موعدها.  
وه��ذه التقدي��رات كانت مقّي��دة بع�س ال�ص��يء: ومل 
ت�صتخدم املجموع��ة الكاملة من البيان��ات املتاحة؛ ول 
املنهجي��ات القابلة للن�ص��خ التي تت�ص��م بال�صفافية؛ 
ومل متيز التوقع��ات عن القيا�صات؛ ومل تقدم اأي تو�صيح 
لعدم اليق��ني ب�صاأن تقدي��رات النق��اط.  وفيما يخ�س 
النقطة حم��ل النقا�س، على مدار العق��د املا�صي، كان 
لدى منظم��ة ال�صحة العاملي��ة، واليوني�صيف، و�صعبة 
ال�صكان ب��الأمم املتحدة، والبنك الدويل تقديرات خمتلفة، 

�صهدت معدلت الوفيات دون �صن اخلام�صة انخفا�صاً ب�صكل كبري يف املنطقة العربية منذ العقدين املا�صيني 
من 83 لكل 000 1 مولود يف عام 1990 اإىل 52 لكل 000 1 مولود يف عام 2008 اأي بن�صبة ت�صاوي 37 يف املائة.  
ولكن وباملجمل فاإن املنطقة العربية لي�صت على امل�صار ال�صحيح لتحقيق الهدف املعني بخف�س معدل وفيات 
الأطف��ال دون �صن اخلام�صة اإىل 28 لكل 000 1 مول��ود مع حلول العام 2015.  اإ�صافة اإىل ذلك، فاإن هناك فروقاً 
كبرية بني الدول العربية وداخلها يف خف�س معدل وفيات الأطفال دون اخلام�صة.  وبينما اأكدت دول جمل�س التعاون 
اخلليجي على حتقيق هذا الهدف منذ منت�صف الت�صعينيات فاإن الدول العربية الأقل منواً ل تزال تعاين من ارتفاع 
مع��دل وفيات الأطف��ال دون اخلام�صة ب�صكل م�صتمر باأكرث من 100 حالة وفاة لكل 000 1 مولود.  كما يعود ما 
ن�صبته 70 يف املائة من وفيات الأطفال دون اخلام�صة ملعدل وفيات الأطفال دون ال�صنة الواحدة من العمر.  كما 
اأن ن�صبة التطعيم الدوري للأطفال يف ال�صنة الواحدة يف العامل العربي ارتفعت من 77 يف املائة يف العام 1990 
اإىل 82 يف املائة يف العام 2008، وهي ارتفاع ن�صبي عن معدل الدول النامية )73 يف املائة( كما اأن التلقيح �صد 
احل�صبة قد حتقق بالكامل يف خم�س ع�رسة دولة عربية والق�صاء على احل�صبة هي باجتاه التحقيق يف �صت ع�رسة 
دول��ة.  كما اأن دول املغ��رب العربي ودول جمل�س التعاون اخلليجي با�صتثناء اجلزائ��ر )88 يف املائة( والعراق )69 يف 
املائ��ة( والأرا�صي الفل�صطينية املحتلة )53 يف املائة( واجلمهورية العربية ال�صورية )81 يف املائة( هي يف طريقها 

لتحقيق تغطية كاملة للتلقيح �صد احل�صبة.

ر�بعاً-  خف�ص معدل وفيات �الأطفال
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وتوقع��ات مت�صاربة، وح�صابات متنوعة.  ومع ذلك، حدث 
بع�س التقدم لتن�صيق م�صادر البيانات القدمية واحلديثة 
وتقدمي بيانات اأكرث تناغماً وموثوقاً فيها. ويجري العتماد 
يف هذا ال�صياق على تقديرات اليوني�صيف وقاعدة بيانات 

منظمة ال�صحة العاملية.

ل حترز ال��دول العربي��ة بالإجمال التق��دم املطلوب 
نحو حتقيق غاي��ة الهدف التنم��وي للألفية املتمثل يف 

خف�س معدل وفي��ات الأطفال دون �صن اخلام�صة، بحيث 
ي�ص��ل اإىل 28 حالة لكل 000 1 مول��ود حي بحلول عام 
2015.  ويف ه��ذا الواقع دليل عل��ى الفوارق يف معّدلت 
وفيات الأطفال والتقّدم املح��رز يف تنفيذها بني البلدان 
وجمموعات البلدان.  )ال�ص��كل 4-1(.  وبينما اأكدت دول 
جمل���س التعاون اخلليجي على حتقي��ق الهدف الرابع من 
الأهداف التنموية للألفية منذ منت�صف الت�صعينات، ل 

تزال البلدان الأقل منواً متاأخرة على هذا ال�صعيد.

�ل�صكل )4-1( معدل وفيات �الأطفال دون �صن �خلام�صة و�لر�صع يف �ملنطقة �لعربية

امل�صدر: قاعدة البيانات الإح�صائية لو�صع الأطفال يف العامل اخلا�صة باليوني�صيف للفرتة 1990-2008، يف حني اأن اأرقام عام 2015 تعترب توقعات خطية لوغاريتمية.  كما 
اأن غايات الهدف التنموي متثل ثلث قيم عام 1990.
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ففي هذه البل��دان ميوت اأكرث من طفل من كل ع�رسة 
اأطف��ال قبل بلوغ �صن اخلام�صة وه��و رقم يعادل خم�صة 
اأ�صعاف املع��دل يف دول جمل�س التع��اون اخلليجي.  فقد 
�صجلت جمموعة ال��دول الأقل من��واً دون الإقليمية زيادة 
كب��رية يف معدل وفي��ات الأطف��ال دون �ص��ن اخلام�صة، 
بحيث جت��اوز اأكرث من 100 حالة وفاة ل��كل 000 1 مولود 
ح��ي يف الفرتة م��ن 1990 اإىل 2008، مقارنة باملجموعات 
الأخ��رى، اأي دول امل���رسق العرب��ي، ودول املغ��رب العربي، 
ودول جمل���س التع��اون اخلليج��ي، حي��ث و�ص��ل املعدل 
فيه��ا اإىل اأقل من 50 حالة وفاة ل��كل 000 1 مولود حي 

 

)منذ عام 2000( )اجلدول )1-4((.

وترتكز خماطر الوفيات بني الأطفال يف �صن الر�صاعة.  
وعلى مدار العقدين املا�صيني، �صكل معدل وفيات الأطفال 
الذين هم دون �صنة واحدة 70 يف املائة من وفيات الأطفال 
دون �ص��ن اخلام�ص��ة.  وبالتايل، �صيعتم��د خف�س معدل 
وفيات الأطفال دون �صن اخلام�صة على ال�صتثمارات التي 
توظفها احلكومة يف معاجلة وفيات الأطفال قبل بلوغهم 
عامه��م الأول.  وتعزى معظم وفي��ات الأطفال احلديثي 
الولدة اإىل اأ�صب��اب ت�صهل الوقاية منها مثل تعفن الدم، 
والختناق، ور�صح الولدة، وانخفا�س وزن املولود، والبت�صار، 

والت�صوهات اخللقية.
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معدل وفيات الر�سع امل�ؤ�رش 2-4: 

كما ذكر �صابقاً، يعك���س التقدم نحو خف�س معدل 
وفيات الر�صع ب�صكل كبري اجلهود املبذولة خلف�س معدل 
وفي��ات الأطفال دون �صن اخلام�صة.  ويف الفرتة من 1990 
اإىل 2008، انخف�س معدل وفيات الر�صع اإىل الن�صف يف 
معظم الدول العربية.  وهذا هو الواقع يف دول مثل م�رس، 
والأردن، ولبن��ان، واجلمهورية العربي��ة ال�صورية، واملغرب، 
وتون�س، والإمارات العربية املتحدة، وعمان، الكويت، وقطر، 
والبحرين، واململكة العربية ال�صعودية.  وجنح اليمن اأي�صاً 
يف خف���س معدل وفيات الر�صع اإىل الن�صف، مع اأن هذا 
املعدل ل ي��زال مرتفعا مقارنة بالدول العربية الأخرى يف 

املنطقة. 

ول يزال معدل وفي��ات الر�صع عند اأعلى م�صتوى يف 
ال�صودان، وال�صومال، وموريتانيا، وجيبوتي، وجزر القمر، دون 
اأي انخفا���س يذكر منذ عام 1990.  كما كان النخفا�س 
يف معدل وفيات الر�صع بطيئة يف العراق، رغم اأن معدل 
الوفيات فيه اأقل من معدل الدول املذكورة.  كما اإن معّدل 
وفيات الأطفال مل ي�صج��ل انخفا�صاً يذكر يف الأرا�صي 
الفل�صطينية املحتلة منذ اأوا�صط الت�صعينات.  وال�صبب 
يف ذل��ك لي�س وا�صح��اً، وقد يُع��زى اإىل �صيا�صة احلواجز 
والإقف��ال الإ�رسائيلية التي تعوق الو�ص��ول اإىل خدمات 
الرعاية ال�صحية اأو ح�ص��ول الأمهات على الرعاية اأثناء 

احلمل اأو تعر�صهن ل�صوء التغذية.  

ويوؤث��ر الزواج املبك��ر على �صحة الأطف��ال حيث ان 
املولودي��ن من اأمه��ات �صغريات يف ال�ص��ن يكونون عادة 
عر�ص��ة للأمرا�س خ��لل ال�صن��وات الأوىل الدقيقة من 

عمرهم.  كما اأن النزاع امل�صلح ي�صكل عاملً خطراً على 
حي��اة الأطفال.  فمن الدول الع�رسين ذات الن�صب الأعلى 
يف وفيات الأطف��ال دون اخلام�صة من العمر، اإحدى ع�رس 
دول��ة مرت بنزاع م�صلح منذ عام 1990.  ويعترب الأطفال 
املحرومون من رعاية الأهل ب�صبب النزاعات اأو املنف�صلون 
ع��ن اأمهاتهم يف �صن مبكرة خا�صة اأولئك املودعني لدى 

موؤ�ص�صات خا�صة اأكرث عر�صة للوفاة يف �صن مبكرة.

ويف معظم الدول العربية، تقع الأغلبية العظمى من 
وفيات الأطفال دون �ص��ن اخلام�صة يف ال�صنة الأوىل من 
العمر، الأمر الذي يعني �رسورة بذل مزيد من اجلهد لتناول 
اأ�صباب وفيات الر�صع لتميزها عن اأ�صباب وفيات الأطفال، 
وخ�صو�صاً نق�س وزن املول��ود، والإ�صهال، والعدوى.  كما 
ت�صهم �صعوبات الولدة التي تع��اين منها الن�صاء اأثناء 

احلمل والولدة يف وفيات الر�صع.

ن�سبة االأطفال البالغني  امل�ؤ�رش 3-4: 
من العمر �سنة واحدة املح�سنني  �سد 

احل�سبة

بالإ�صاف��ة اإىل مع��دلت وفيات الأطف��ال دون �صن 
اخلام�ص��ة ووفيات الر�ص��ع، يعد موؤ�رس ن�صب��ة الأطفال 
البالغ��ني من العمر �صنة واحدة املح�صنني �صد احل�صبة 
اأحد املوؤ�رسات الرئي�صية امل�صتخدمة لر�صد الهدف الرابع 
من الأهداف التنموي��ة. ومن املتفق عليه ب�صكل عام اأن 
التح�صني �ص��د احل�صبة ل بد اأن يغطي اأكرث من 90 يف 
املائة لوقف انتقال هذا املر�س ال�صديد العدوى.  ويف عام 
1990، كان الو�ص��ول اإىل معدل التح�صني �صد احل�صبة 
ال��ذي يغطي اأكرث من 90 يف املائة، يقت�رس على ثلث دول 

 غاية الهدف1990199520002005200720082015مجموعات البلدان
التنموي

 التقدم المحرز
نحو تحقيق الهدف

أحرزت تقدمًا7152423128271724دول المشرق العربي

يمكن تحقيقه7056463936352523دول المغرب العربي

يمكن تحقيقه3727211919181412دول مجلس التعاون الخليجي

لم تحرز تقدمًا1361291211151121109945الدول األقل نموًا

لم تحرز تقدمًا8372645653524628المنطقة العربية

امل�صدر: قاعدة البيانات الإح�صائية لو�صع الأطفال يف العامل اخلا�صة باليوني�صيف 2009.
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)/000 1 مولود حي( يف كل جمموعة
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فق��ط من اأ�ص��ل 22 دول عربية.  واليوم، جت��اوز اأكرث من 
ن�صف الدول العربية هذا احلد.

ارتف��ع معّدل التغطية بالتح�صني الروتيني للأطفال 
البالغني من العمر عام��اً واحداً يف املنطقة العربية من 
77 يف املائة يف عام 1990 اإىل 82 يف املائة يف عام 2008، 
وه��و رقم اأعلى من متو�صط املناطق املتقدمة، البالغ 73 
يف املائ��ة.  وقد حتقق التو�ص��ع يف خدمات التح�صني يف 
خم�صة ع�رس بلداً وتقرتب دول املغرب العربي ودول جمل�س 
التعاون اخلليجي من التغطية ال�صاملة للتح�صني �صد 
احل�صبة با�صتثناء اجلزائ��ر )88 يف املائة(، والعراق )69 يف 
املائة(، الأرا�ص��ي الفل�صطينية املحتل��ة )53 يف املائة(، 
واجلمهورية العربية ال�صورية )81 يف املائة(.  ويغطي عدد 
مماثل من الدول العربية 100 يف املائة من التكلفة اخلا�صة 
بلقاحات برنامج التح�صني املو�صع التقليدي EPI ومعدات 
احلقن م��ن املوازنة العام��ة. وحققت املنطق��ة »الروؤية 
والإ�صرتاتيجي��ة العامليتني للتح�صني« GIVS ذات ال�صلة 
به��دف خف�س معدل الوفيات الناجمة عن احل�صبة قبل 
ثلث �صنوات م��ن املوعد املحدد. واكت�صبت عملية تقدمي 
لقاح��ات جديدة قوة دافعة، وهذا الأمر �صحيح بالن�صبة 
لتك الدول الت��ي ا�صتحدثت لقاح الهيموفيل�س انفلونزا 

من النوع »ب«، واللتهاب الرئوي، وفريو�س الروتا. 

ورغ��م هذا التقدم، ل ي��زال ثمة تباين بني جمموعات 
البلدان.  وقد لوحظ اأن معدلت التح�صني �صد احل�صبة 
يف جمموع��ة دول املغ��رب العرب��ي )93 يف املائة يف عام 
2008(، وجمموعة دول جمل���س التعاون اخلليجي )97 يف 
املائة( هي الأعلى، يف ح��ني �صهدت الدول العربية الأقل 
منواً اأق��ل معدلت حت�صني �صد احل�صب��ة )65 يف املائة(، 

 

اإذ مل ترتفع اإل 12 نقطة مئوية منذ عام 1990 )ال�صكل 
)4-2((.  وظل معدل التح�صني �صد احل�صبة يف منطقة 
دول امل�رسق ثابتا )84 يف املائة(.  وما تزال تواجه الدول الأقل 
منواً ع��بء ثقل الأمرا�س املعدية، يف ح��ني ل تزال تواجه 
دول امل�رسق العربي واملغ��رب العربي ودول جمل�س التعاون 
اخلليج��ي الأمرا�س غري املعدية.  ويف الدول الأقل منواً، من 
اجلدير بالذكر اأن مع��دلت التغطية بالتح�صني تدهورت 
يف الفرتة بني عام��ي 1990 و2008، حيث انخف�صت من 
87 يف املائ��ة اإىل 76 يف املائ��ة يف جزر القمر، ومن 85 يف 
املائة اإىل 73 يف املائة يف جيبوتي، ومن 30 يف املائة اإىل 24 
يف املائ��ة يف ال�صومال، ومن 69 يف املائة اإىل 62 يف املائة 
يف اليم��ن.  ويف باقي الدول الأقل من��واً، ل تزال معدلت 
التح�صني �صد احل�صبة منخف�ص��ة رغم وجود زيادة يف 
نف���س الفرتة، حيث ارتفعت م��ن 38 يف املائة اإىل 65 يف 
املائة يف موريتانيا، وم��ن 57 يف املائة اإىل 79 يف املائة يف 

ال�صودان.

�ل�صكل )4-2( �لتغطية بالتح�صني �صد �حل�صبة: 2008-1990

امل�صدر: قاعدة البيانات الإح�صائية لو�صع الأطفال يف العامل اخلا�صة باليوني�صيف 2009.
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يعزى انخفا���س معدلت التغطية يف بع�س املناطق 
اإىل ع��دم وجود وع��ي لدى النا���س عن اأهمي��ة وقيمة 
التح�ص��ني علوة على عدم توفر اللقاحات. ويف ال�صودان، 
على �صبيل املثال، يعزى انخفا�س التغطية، ب�صكل جزئي، 
اإىل املعلوم��ات اخلاطئة املتوفرة عن موانع اأخذ اللقاحات، 
والأعرا�س اجلانبي��ة، واحلقن املتعدد. ويف ال�صومال، متثلت 
الأ�صب��اب الرئي�صية لقلة التغطي��ة يف انخفا�س جودة 
خدم��ات التح�صني، مبا يف ذلك فق��د فر�صة التح�صني، 
وع��دم تقفي اأثر املختل�صني ومتابعته��م، وزيادة الزدحام 
يف دورات التح�ص��ني، و�ص��وء �صل��وك موظفي اخلدمات 
ال�صحية. ويف جزر القم��ر وموريتانيا، مثَّل ارتفاع تكلفة 
اللقاحات اجلديدة، ونق�س املوارد اللزمة لت�رسيع التغطية، 
ونق���س املوارد اللزمة لتجديد واإح��لل معدات �صل�صلة 

التربيد حواجز اأمام اإحراز تقدم يف التح�صني.

لذلك، رغ��م اجلهود املبذولة والنجاح��ات الهامة يف 
جمال التح�ص��ني يف املنطقة العربي��ة باأ�رسها، لن يتم 
حتقي��ق التغطي��ة ال�صامل��ة بالتح�صني بحل��ول �صنة 
2015 دون معاجل��ة م�صكلت احل�صول عل��ى اللقاحات 
وذل��ك ب�صب��ب انخفا���س التغطي��ة الت��ي تقدمه��ا 
املن�ص��اآت ال�صحي��ة، ووجود ا�صرتاتيجي��ات �صبه مثالية 
لتق��دمي اخلدم��ات، وع��دم توف��ر اخلدم��ات يف مناطق 
ال�رساع��ات وبالن�صبة اإىل ال�صع��وب املتنقلة اأو النازحة.  

 

ول ت��زال الدول الأقل منواً يف حاج��ة اإىل دعم فني خا�س 
وا�صتثمار مايل لراأب الفجوة ومواكبة باقي الدول العربية. 
ومن ال�رسوري الرتكي��ز ب�صكل خا�س على حت�صني عملية 
���رساء اللقاحات والقدرة على اإدارتها لتعزيز عملية تقدمي 
لقاحات جدي��دة.  واإذا مل يتم م�صاعفة اجلهود لتو�صيع 
نط��اق حملت التح�صني وكذل��ك فر�صة التطعيم مرة 
ثاني��ة ملن مل يح�صل على التطعي��م يف املرة الأوىل من 
خ��لل اأنظم��ة وطنية لتق��دمي خدمات �صحي��ة ثابتة، 
ف�صيت�صبب ا�صتمرار الوف��اة باحل�صبة يف اإبطاء التقدم 
املح��رز نحو حتقي��ق الهدف التنموي الراب��ع يف املنطقة 
العربي��ة. وخدمات التح�صني ه��ذه مهمة جداً لتحقيق 
مكا�صب تنمية الطفول��ة املبكرة، لأن احل�صبة، حتى اإذا 
مل تك��ن مميتة، قد توؤدي اإىل اإ�صاب��ة الأطفال بالعمى، اأو 

بال�صمم، اأو ب�صوء التغذية، اأو باللتهاب الرئوي.

النتائج والتو�صيات على �صعيد ال�صيا�صة العامة

انخف�صت معدلت وفيات الأطفال دون اخلام�صة من 
العمر يف املنطقة العربية يف العقدين املا�صيني: من 83 

حال��ة وفاة لكل 000 1 مول��ود حي يف عام 1990 اإىل 52 
حالة وفاة لكل 000 1 مولود حي يف عام 2008، اأي مبعدل 
37 يف املائة.  ويف ح��ال ا�صتمرار هذا التطور فقد ت�صل 
الن�صب��ة اإىل 46 حالة وفاة لكل 000 1 مولود حي يف عام 
2015.  ولك��ن ه��ذا يعني اأن هذا التقدي��ر ل يزال اأعلى 
بكثري من الهدف 28 حالة وفاة لكل 000 1 مولود حي يف 
ع��ام 2015، ولكن ذلك يرتبط ب�صكل كبري مبدى احل�صول 
على حي��اة �صحية، وتعميم التعليم بني البنات والن�صاء 
ومدخول الأ���رسة واملمار�صات التقليدية املتعلقة ب�صحة 
الأمهات والأطفال والتي من �صاأنها اأن ترمي بثقلها على 
قدرة ال��دول العربية يف خف�س معدلت وفيات الأطفال.  
اإ�صاف��ة اإىل ذلك، فاإن التقدم املح��رز منذ عام 1990 يف 
خف�س معدلت وفيات الأطفال عك�س احلالة بالن�صبة اإىل 
الوفيات دون �صن اخلام�صة من العمر، حيث ل يزال الو�صع 

يتطلب جهوداً اأكرب ملعاجلة اأمرا�س حديثي الولدة.

ب�صكل ع��ام، زادت اجلهود املبذول��ة لتح�صني �صحة 
الأطف��ال ب�ص��كل ملمو�س يف املنطق��ة العربية.  فقد 
انخف�صت مع��دلت وفيات الر�ص��ع والأطفال دون �صن 
اخلام�صة ب�صكل لفت، وما من معلومات تذكر عن مدى 
التفاوت يف معدل وفيات الأطفال داخل كل دولة.  ونظراً 
للتحديات الهائل��ة التي تواجهها الدول العربية يف هذه 
الأيام )كالنزاعات، والفقر، وع��دم امل�صاواة بني اجلن�صني(، 
لي�س م��ن ال�صه��ل تكوين روؤي��ة عن احتم��ال التغيري.  
وللإ�رساع من وترية خف�س معدل وفيات الأطفال دون �صن 
اخلام�صة بحلول عام 2015، م��ن ال�رسوري اأن تُكثِّف دول 
املنطقة جهودها ملعاجلة املو�صوعات العالقة مثل ارتفاع 
معدل وفيات الأمهات، و�ص��وء التغذية، والتفاوت الكبري 
ب��ني املناطق الريفي��ة واحل�رسية، والتفاوت ب��ني الأغنياء 

والفقراء يف املجتمع.

ميثل بطء التق��دم نحو حتقيق الهدف التنموي الرابع 
ب��ني الدول العربية الأقل منواً )انظ��ر املرفق )4-1(( عائقاً 
كب��رياً للتقدم الع��ام نحو حتقيق هذا اله��دف التنموي 
يف املنطق��ة العربية.  ول ميك��ن تذليل هذا العائق بدون 
وج��ود ا�صتثمارات مالية كبرية يف قطاع ال�صحة وتزويده 
بالدعم الفني اللزم يف الدول العربية الأقل منواً.  وتوؤكد 
ا�صرتاتيجيات حت�صني ال�صحة العامة والإ�رساع نحو حتقيق 
الهدف الرابع على اأهمية نهج ال�صحة العامة )مبا فيها 
الوقاية على م�صتوى ال�ص��كان وتعزيز ال�صحة، وتكامل 
اخلدم��ات ال�صحية، والق��درة املوؤ�ص�صي��ة، والإ�صلحات 
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الفعال��ة على امل�صتوى املحل��ي(.  وتتطلب معاجلة هذه 
التحديات اتخاذ قرارات �صليم��ة على �صعيد ال�صيا�صة 
العام��ة ب�ص��اأن الأولوي��ات، ونطاقه��ا، والأدوات اللزمة 

لتح�صني ال�صحة يف املنطقة العربية.

حقق��ت دول امل�رسق العرب��ي ودول جمل���س التعاون 
اخلليج��ي تط��وراً ملحوظاً يف خف���س الأمرا�س املعدية 
املوؤدية اإىل حالت وف��اة.  ولكن يظل عبء هذه الأمرا�س 
مرتفعاً ن�صبياً اإذا ما اأخذنا يف العتبار وجود و�صائل وقاية 
و�صيط��رة قوية مث��ل التلقيحات و�صائ��ر و�صائل حماية 
ال�صحة العام��ة.  وتبقى و�صائل الوقاي��ة من الأمرا�س 
املنت���رسة �صعيفة يف الدول العربية الأقل منواً.  ف�صعف 
القدرات الإداري��ة وعدم كفاءة امل��وارد الب�رسية و�صعف 
برامج ال�صح��ة العامة ت�صتمر يف وق��ف التطور باجتاه 
حتقيق هذا الهدف.  كما �صاهمت النزاعات وعدم الأمان 

يف تاأخر التقدم.

وبالرغ��م من التط��ور احلا�صل يف معاجل��ة الأمرا�س 
املعدية يف الدول العربية ف��اإن هناك اأموراً طارئة ل تزال 
ته��دد جيل الأطفال يف ه��ذه الدول.  فح��وادث الطرق 
والعن��ف والإ�صابات اأ�صبحت تعت��رب مبثابة حوادث قاتلة 
للأطف��ال.  ويعترب تقرير اليوني�ص��ف ومنظمة ال�صحة 
العاملية الأخري حول الوقاية من اإ�صابات الأطفال اإن حوادث 
امل��رور على الطرق ت�صكل حالي��اً ال�صبب اخلام�س الأعلى 
ملقت��ل الأطفال يف الدول ذات الدخل الأعلى يف منطقة 
منظمة ال�صحة العاملية للبحر الأبي�س املتو�صط.  وتاأتي 
التهدي��دات اأي�صاً من الأمرا�س غري املعدية ومر�س نق�س 
املناع��ة الب�رسية/الإي��دز، م��ع اأن هذا املر���س الأخري هو 
باملجم��ل منخف�س النت�صار يف الدول العربية ولكن ميثل 
مر�ص��اً معدياً للأطفال.  لذا هن��اك حاجة اإىل مزيد من 
اجلهود ملعاجلة هذه املوا�صيع الطارئة وامل�صتجدة من قبل 

الدول العربية لتحقيق الهدف الرابع.

واأخ��رياً، تتف��ق وكالت الأمم املتح��دة والبنك الدويل، 
ومن خلل فريق العمل امل�ص��رتك بني الوكالت يف تقدير 
معدل الوفيات، يف كل عام على الأرقام الواقعية ملعدلت 
وفي��ات الأطفال دون �صن اخلام�ص��ة من العمر.  وت�صتند 
هذه التقديرات اإىل حتليل متعمق للبيانات املتاحة يف كل 
بل��د.  وتعترب الختلفات بني تقدي��رات الأمم املتحدة وتلك 
ال��واردة من احلكومات يف جميع اأنح��اء العامل �صا�صعة 
ب�صب��ب الخت��لف يف م�ص��ادر البيان��ات امل�صتخدمة 
واملنهجيات املعتمدة يف جتميعها.  ويجب اأن يكون هناك 
ح��وار م�صتمر بني احلكومات ووكالت الأمم املتحدة بهدف 
تكوي��ن مفهوم م�صرتك للختلفات احلالية، والعمل معا 
من اأجل التخفيف منه��ا. ويبقى ال�صتثمار يف عمليات 

امل�صح ذات اجلودة العالية احلل الأمثل.

وثم��ة عدد من اخلطوات التي ينبغ��ي للدول العربية 
اأن تتخذه��ا لتحقيق الهدف التنموي الرابع ب�صاأن وفيات 

الأطفال.  وثمة حاجة ملحة اإىل:

 • الأطفال	 ب�سحة  املتعلقة  املو�سوعات  تناول 
الأمهات(:  ووفيات  الأمهات،  و�صحة  التغذية،  )مثل 
الرابع  التنموي  الهدف  حتقيق  نحو  التقدم  ويعتمد 
الأ�صباب  معاجلة  يف  الدول  ا�صتمرار  مدى  على 
العربية،  املنطقة  يف  الأطفال  لوفيات  الرئي�صية 
خدمات  اإىل  الو�صول  على  القدرة  عدم  وخ�صو�صاً 
بني  الأمية  معدل  وزيادة  عالية،  جودة  ذات  �صحية 
البنات والن�صاء )الدول الأقل منواً(، والتفاوت يف دخل 
التقليدية  واملمار�صات  واملغرب(،  امل�رسق  )دول  الأ�رس 

ال�صارة املتعلقة بوفيات الأمهات والأطفال؛

�صلباً  توؤثر  التي   • الق�سايا اجلديدة وامل�ستجدة	 طرح 
ووقوع  امل�صاواة  وعدم  كاحلوادث  الطفل  �صحة  على 

اإ�صابات؛

• لقطاع ال�صحة. زيادة الإنفاق العام والدعم الفني	

• ذات اجلودة  ال�ستثمار يف عمليات امل�سح والدرا�سات	
العالية لتح�صني نوعية البيانات ومعاجلة التباينات؛

حتقيق  اأجل  ومن   • الر�سع:	 وفيات  على  الرتكيز 
�صن  دون  الأطفال  وفيات  معدل  خف�س  يف  تقدم 
معاجلة  يف  ال�صتثمارات  زيادة  املهم  من  اخلام�صة، 
بد  ول  الأول.   العام  بلوغهم  قبل  الأطفال  وفيات 
اأن ت�صتهدف هذه اجلهود الأمرا�س والوفيات بني  من 
الوفيات  عدد  تو�صح  )التي  الولدة  احلديثي  الأطفال 
بني الر�صع(.  وتعزى معظم وفيات الأطفال احلديثي 
تعفن  مثل  منها  الوقاية  ت�صهل  اأ�صباب  اإىل  الولدة 
الدم، والختناق، ور�صح الولدة، وانخفا�س وزن املولود، 

والبت�صار، والت�صوهات اخللقية؛

 • ال�سحية:	 اخلدمات  تقدمي  حت�سني  على  العمل 
اخلدمات  اأنظمة  تعزيز  جداً  املهم  من  و�صيكون 
التوازن  حتقيق  طريق  عن  و�صيا�صاتها  ال�صحية 
موؤ�ص�صات  وجتديد  والوقائية،  العلجية  الرعاية  بني 
الرعاية  جودة  وحت�صني  و�صيا�صاتها،  العامة  ال�صحة 

ال�صحية ومتويلها؛

• حققت  زيادة التغطية بالتح�سني �سد احل�سبة.	
املنطقة تقدماً ثابتاً، الدول الأقل منواً حتتاج اإىل جهود 
اإ�صافية. واإدخال لقاحات جديدة �صد اللتهاب الرئوي 
والإ�صهال وخا�صة يف البلدان املنخف�صة واملتو�صطة 

الدخل.

الأهداف  توؤثر   • ال�سلة:	 ذات  التنموية  الأهداف  تناول 
وتعزز  الآخر  على  منها  كل  مبا�رس  ب�صكل  التنموية 
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بع�صها بع�صا؛ وهذه هي احلال بالن�صبة اإىل �صحة 
الهدف  مع  مت�صعبة  بطرق  ترتبط  التي  الأمهات، 
�صاأن  من  احلقيقة،  ويف  عليه.   وتوؤثر  الرابع  التنموي 
الأطفال  اإهمال  يف  تت�صبب  التي  الأمهات،  وفيات 
نتيجة لتفكك الأ�رسة، اأن توؤدي اإىل زيادة وفيات الر�صع 

والأطفال.  علوة على ذلك، توؤثر وفيات الأمهات على 
البنات،  وخ�صو�صاً  احلياة،  قيد  على  الأطفال  بقاء 
اإمكانية  من  حرمان  حالة  يف  للعي�س  ي�صطرون  اإذ 
الو�صول اإىل التعليم، ويتعر�صون فيها لفقر م�صتمر 

واعتلل �صحي.

 المناطق
 العربية دون

اإلقليمية
معدل وفيات الرضعمعدل وفيات األطفال دون سن الخامسةالدولة

 النسبة المئوية لألطفال البالغون
 من العمر عاما واحدًا المحصنون

ضد الحصبة
1990199520002005200720081990199520002005200720081990199520002008

 دول
 المشرق
العربي

40352417141333292115131261857953لبنان
الجمهورية  العربية

37282218171630241916151487858381  السورية

95)ب(20312923191817879294)أ(3835272220األردن

90654730252366503825212086899892مصر

739396-383229282727332826242424فلسطين

53484845444442393837363675808769العراق

 دول المغرب
العربي

الجماهيرية  العربية
38302419181733272217161589929298  الليبية

50352723222140292320191893919598تونس

88705442383668574637343279889396المغرب

64524844424152444138373683898088الجزائر

 دول مجلس
 التعاون

الخليجي

اإلمارات العربية
  المتحدة

17141198815121087780909492)ج(

2017141111101714121010979879192قطر

1514131211111311101010966989999الكويت

16141312121214111110101087959899البحرين

31211713121223161311111098989999عمان

 المملكة العربية
191888949497)د(43312322212135262019 السعودية

 الدول األقل
نموًا

1271209879726990857159555369406262اليمن

12311410699969595898479777685415073جيبوتي

12812011410810610590858178767587697076جزر القمر

12411911511111010978757371707057515879السودان
12912612211911811881797776757538676265موريتانيا
20020020020020020011911911911911911930343824الصومال

اإلجمالي

دول  مجلس
37272119191830231817161687949597التعاون  الخليجي

 دول  المشرق
71524231282754413426242383869284العربي

 دول  المغرب
70564639363556463934323183898893العربي

13612912111511211088847975737257465765الدول األقل  نموًا

83726456535260534641393877768282اإلجمالي

امل�صدر: قاعدة البيانات العاملية لليوني�صيف، 2009.
)اأ( بلغ ر�صمي ورد من الأردن ي�صري اإىل اأن وفيات الر�صع والأطفال دون اخلام�صة لعام 2008 بلغت 19 و21 لكل 000 1 مولود حي وفقاً للتقرير الوطني.

)ب( 100 يف املائة وفقاً لبيان ر�صمي مت ا�صتلمه من الأردن.
)ج( ب��لغ ر�صم��ي ورد من دولة الإمارات العربية املتحدة ي�صري اإىل اأن وفي��ات الر�صع لعام 1990 كان 14 لكل 000 1 مولود حي و11.4 حالة وفاة لأطفال دون اخلام�صة من العمر لكل 

000 1 مولود حي وفقاً للتقرير الوطني.
)د( بلغ معدل وفيات الر�صع يف اململكة العربية ال�صعودية يف عام 2007 18.6 يف املائة، امل�صدر: تقرير الأهداف التنموية للألفية لعام 2009، وزارة القت�صاد والتخطيط، �س 51.

�ملرفق )4-1( �لتوجه يف �لهدف �لتنموي �لر�بع يف �ملنطقة �لعربية: 2008-1990
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ملحة عامة

تاأثرت �صحة الأمهات يف املنطقة العربية ب�صكل مبا�رس 
وغري مبا�رس بالظروف والأو�صاع القت�صادية والجتماعية 
التي �صادت يف العقود املا�صية، حيث تدهور م�صتوى رفاه 
ال�صكان ب�صكل عام نتيجة للأو�صاع العاملية والإقليمية 
واملحلية.  ان ا�صتمرار الأو�صاع الإن�صانية املتاأزمة يف عدد 
من ال��دول العربية الناجت عن النزاع��ات امل�صلحة طويلة 
الأمد والكوارث الطبيعية، اأطالت اأمد املعاناة الإن�صانية 
لل�ص��كان يف الأرا�صي الفل�صطيني��ة املحتلة وال�صودان 
وال�صومال والع��راق واليمن. وتفاقم هذه املعانات نتيجة 
لت�ص��ارع التده��ور البيئ��ي والتفاع��لت الدميغرافية مبا 
فيها معدل النمو ال�ص��كاين والتوزيع اجلغرايف لل�صكان.  
واأ�صافت الأزمة املالي��ة والقت�صادية العاملية مزيداً من 
التعقيدات وتباطوؤاً يف تدفق امل�صاعدات اخلارجية وبالتايل 

تدين قدرة الدول على حت�صني �صحة الأمهات.

وتزيد الأو�صاع الإن�صانية والأزمات من ه�صا�صة و�صع 
املراأة وخا�ص��ة احلامل، حيث يكون الرتكيز موجها ب�صكل 
كبري واأ�صا�صي اإىل اأولويات بقاء عموم ال�صكان مثل الطعام 
واملاأوى، دون الرتكيز اأو الهتمام مبتطلبات واحتياجات املراأة 
التي قد تكون ملحة وذات بعد اإن�صاين.  فبعد ان مت حتقيق 
تق��دم وا�صح يف حت�ص��ني �صحة الأمه��ات يف الأرا�صي 
الفل�صطينية املحتلة، حدث تراجع بعد النتفا�صة الثانية 
نتيجة الإغلقات التي كانت حتول دون ح�صول املراأة على 
خدمات ال�صحة الإجنابية من امل�صت�صفيات ومراكز تقدمي 
اخلدمة، الأمر ال��ذي ل يف�صح جمالً للولدة الآمنة.  ويف 
بع�س املناطق يف كل م��ن ال�صودان وال�صومال قد حتول 
الظروف غ��ري الآمنة دون احل�صول على الرعاية ال�صحية.  
وهذه الأو�صاع عادة ل تي�رس بدي��لً اآخر اأمام املراأة احلامل 
�صوى ان ت�صع مولودها يف املنزل وبغياب الرعاية املنا�صبة.  
ويف اليم��ن حالت النزاعات امل�صلح��ة يف بع�س املناطق 
الأق��ل حظاً يف ال�صن��ني الأخ��رية دون ان ت�صتطيع املراأة 

حافظ��ت العديد م��ن الدول العربية ومن �صمنها دول جمل�س التع��اون اخلليجي على معدلت منخف�صة يف 
مع��دل وفيات الأمهات، ولكن ل يزال هناك تف��اوت اأ�صا�صي بني الدول يف هذا املجال.  فبع�س الدول اأحرزت تقدماً 
ملحوظ��اً يف معدل وفي��ات الأمهات بينما حقق البع���س الآخر تطوراً ب�صيطاً اأو مل يتو�ص��ل لتحقيق اأي تقدم 
يذك��ر، حتى �صمن البلد الواحد فقط تكون الن�صب يف املناطق الريفي��ة اأعلى بخم�س مرات عن تلك الن�صب يف 
العا�صم��ة.  كما اأن الدول ذات التطور امللحوظ يف خف�س معدلت وفيات الأمهات تت�صم اأي�صاً مبعدلت مرتفعة 
للولدات بح�صور اإ�رساف �صحي موؤهل.  ففي دول جمل�س التعاون اخلليجي ودول امل�رسق العربي هناك ن�صب اأعلى من 
املخت�ص��ني يف الولدات منها يف دول املغرب العربي.  وي�رسف املخت�صون على 8 من اأ�صل 10 ولدات يف جمموعتي 
دول امل���رسق واملغ��رب العربي.  وتتميز هاتني املجموعتني بالتطور امللح��وظ يف تنظيم الأ�رسة حيث ت�صتخدم 6 من 
10 ن�ص��اء متزوجات و�صائل تنظيم الأ�رسة.  وبالرغم من اأن ن�صبة تنظيم الأ�رسة انخف�صت يف دول جمل�س التعاون 
اخلليجي لكنها ل تزال مرتفعة عن تلك يف الدول العربية الأقل منواً حيث ل تكاد ت�صل اإىل 15 يف املائة خلل العقد 
الأول م��ن القرن احلادي والع�رسين.  والبيانات حول معدل الولدات لدى املراهقات تظهر تفاوتاً بني جمموعات الدول 
بالرغ��م من النخفا�س امللحوظ خلل الفرتة ال�صابقة يف كل ه��ذه املجموعات.  وقد �صجلت دول جمل�س التعاون 
اخلليج��ي ودول املغرب العربي جناحاً بارزاً يف خف�س مع��دلت الولدات لدى املراهقات باأقل من 20 لكل 000 1 فتاة 
بينم��ا �صجلت دول امل�رسق العربي وال��دول العربية الأقل منواً اأداءً اأ�صعف بن�صب��ة 50 فتاة لكل 000 1 يف امل�رسق 
العربي و70 يف الدول الأقل منواً.  و�صجلت املناطق الأربعة تقدماً يف الرعاية اأثناء احلمل بني الت�صعينيات وال�صنوات 
الع���رس الأوىل م��ن القرن احلادي والع�رسين.  وتتلقى 8 ن�صاء من اأ�ص��ل 10 حوامل رعاية اأثناء احلمل يف دول جمل�س 
التعاون اخلليجي ودول امل�رسق العربي ودول املغرب العربي بينما ت�صل الن�صبة اإىل 6 من 10 يف الدول العربية الأقل 
منواً.  وعلى امل�صتوى الوطني: فاإن زيادة الرعاية ال�صحية اأثناء احلمل ظهرت يف معظم الدول العربية حتى حققت 
ما يقارب الرعاية التامة يف البع�س منها مثل دول الإمارات العربية املتحدة ُعمان وقطر والبحرين والأردن والكويت 
وليبي��ا ولبنان واململكة العربية ال�صعودي��ة.  ويف اجلهة املقابلة تتلقى الن�صاء يف اليمن وال�صومال الن�صبة الأقل 

من الرعاية اأثناء احلمل )4 من 10 ن�صاء حوامل(.

خام�صاً-  حت�صني �صحة �الأمهات
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عل��ى احل�صول على اأدنى خدمات الرعاية ال�صحية. اأما يف 
الع��راق فقد تعاظم تاأثري الدمار الذي وقع على موؤ�ص�صات 
تقدمي اخلدمات ال�صحية نتيجة للحروب والنزاعات ونتيجة 
للعقوب��ات الدولي��ة املفرو�صة لفرتة طويل��ة، اإ�صافة اإىل 

هجرة الكفاءات الوطنية للعمل يف اخلارج.

وجمم��ل هذه الأو�ص��اع ي�صلط ال�ص��وء على احلاجة 
املا�صة لإيلء الهتمام الكايف باملراأة وخا�صة يف الدول التي 
متر باأزمات اإن�صانية، من اأجل التاأكيد على ح�صول املراأة على 

الرعاية املنا�صبة وخا�صة اأثناء احلمل والولدة وما بعدها. 

وم��ن �صاأن زي��ادة التدهور البيئي والتغ��ري املناخي يف 
املنطق��ة العربية م�صحوبا بالزي��ادة ال�صكانية ال�رسيعة 
والتوزي��ع اجلغ��رايف غري املت��وازن، ان ينعك���س �صلباً على 
الظروف القت�صادية والجتماعية. ويتمثل ذلك يف ت�صارع 
الهجرة من الريف اإىل احل�رس يف غالبية دول املنطقة، مما اأدى 
اإىل تده��ور الظروف املعي�صية واأثر على رفاه املراأة والطفل 
والفئات الأخرى.  وميكن ان يوؤدي ذلك اإىل املزيد من التدهور 
البيئي وانخفا�س اإنتاج الغذاء وات�صاع رقعة الفقر والتاأثري 

ال�صلبي على جممل الأهداف التنموية للألفية.

ي�صلط هذا الف�صل ال�صوء عل��ى التقدم الذي اأحرزته 
املنطقة العربية خلل العقدين ال�صابقني يف الهدف اخلام�س 
للألفية اخلا�س بتح�صني �صحة الأمهات من خلل موؤ�رسات 
حم��ددة تعك�س غايتني هما: )اأ( خف�س وفيات الأمهات، )ب( 
اإتاح��ة �صمولية خدمات ال�صح��ة الإجنابية.  و�صيتم ر�صد 
التقدم على م�صتوى الدولة وجمموعات دول امل�رسق العربي.

يواجه ر�صد التقدم املح��رز يف حتقيق الهدف اخلام�س 
للألفي��ة للتنمية حتدي عدم توفر بيانات دقيقة ودورية عن 
معظم دول املنطق��ة والعامل، وخ�صو�ص��اً فيما يتعلق 
بن�صبة وفيات الأمهات.  ان عدم وجود اأنظمة ومنهجيات 
مت�صق��ة جلمع البيان��ات عن وفيات الأمه��ات م�صحوبا 
بق�صور كبري يف ت�صجيل ح��الت الوفاة يزيد من �صعوبة 

القيا�س وخا�صة يف �صوء قلة تكرار وقوعها. 

وب�صكل عام يعترب التقدم الذي حتققه املنطقة العربية 
مبجملها بطيئا مقارنة مبا يجب نحو حتقيق الهدف اخلام�س.  
ويعزى هذا اإىل وجود ف��وارق وا�صعة بني الدول حيث حقق 
بع�صها تقدم��اً كبرياً بينما ظل البع�س الآخر يف اأو�صاع 

متباينة ب�صكل وا�صع، بل ومتدهورة يف عدد منها.

الغاية 5-اأ:
خف�ض معدل وفيات الأمهات مبقدار ثلثة اأرباع يف 

الفرتة ما  بني 1990 و2015 

ع��دم توفر البيان��ات الكافية والدقيق��ة يف املنطقة 
ب�ص��كل عام، اإ�صاف��ة اإىل التباين��ات الوا�صعة بني الدول 
يزيد من �صعوبة التو�صل اإىل تقدير دقيق ملعدلت ون�صب 
وفيات الأمه��ات على م�صتوى الإقلي��م.  ومع ذلك ت�صري 
التقدي��رات اإىل ان املنطقة العربي��ة ككل حققت تقدماً 
متوا�صعاً مقارنة مبا ه��و مطلوب لتحقيق الغاية بحلول 

عام 2015، كما هو مو�صح يف ال�صكل )1-5(.

�ل�صكل )5-1( �جتاهات ن�صبة وفيات �الأمهات يف �إقليم �لعامل �لعربي

امل�ص��در: الأرقام عبارة عن تقديرات ماأخوذة م��ن درا�صة عن وفيات الأمهات اأجرتها منظمة ال�صحة العاملي��ة، واليوني�صيف، و�صندوق الأمم 
املتحدة لل�صكان، والبنك الدويل، وقدمت كل جهة تقديرات اإقليمية ت�صتند اإىل تعريفها للمنطقة.
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وتع��زى الفجوة املو�صحة يف ال�صكل )5-1( اإىل تباين 
امل�صتويات بني الدول واملجموع��ات فيما يتعلق بتحقيق 
خف�س وفي��ات الأمهات.  ففي جمموعة دول اخلليج كما 
يو�صح ال�ص��كل )5-2(، حتقق انخفا���س كبري يف ن�صب 
وفيات الأمهات و�صلت اإىل م�صتويات ت�صاهي امل�صتويات 
املحقق��ة يف الدول املتقدمة، بينم��ا مل حتقق جمموعة 
الدول الأقل من��واً تقدماً كبرياً.  وعلى اجلانب الآخر اأحرزت 
جمموعة دول املغرب العربي ودول امل�رسق اجنازات كبرية يف 
خف�س وفيات الأمه��ات، ولكنها غري كافية للو�صول اإىل 

الهدف بحلول عام 2015.

اأم��ا على م�صتوى الدول في��نب ال�صكل )5-3( ن�صب 
وفيات الأمهات من خمتل��ف امل�صادر الوطنية.  وب�صكل 
عام يوجد تباين وا�صح ب��ني الدول من حيث توفر الأرقام 
ودقته��ا.  فمثلً توجد �صعوبة يف حتديد اجتاه تطور ن�صب 
وفيات الأمهات لع��دد ل باأ�س به من الدول نتيجة لعدم 
دقة القيا�س اأو اتباع منهجيات خمتلفة.  ورغم ذلك ت�صري 
الأرقام اإىل ان هناك عدة دول حتافظ على م�صتوى منخف�س 
لوفيات الأمهات منها غالبية دول جمل�س التعاون اخلليجي، 
حي��ث بلغت الن�صبة يف اململكة العربية ال�صعودية مثلً 
14.6 يف ع��ام 2008.  كما حققت دول اأخرى منها الأردن 
وتون�س ولبن��ان والأرا�صي الفل�صطيني��ة املحتلة وم�رس 

واجلزائ��ر واجلمهوري��ة العربية ال�صوري��ة انخفا�صاً كبرياً.  
فح�صب اآخر تقديرات يف الأردن بلغت الن�صبة 19 يف عام 
2009، كما انه ح�صب تقرير م�رس للألفية لعام 2010 اإذا 
ا�صتمرت وترية النخفا�س فان م�رس ميكن اأن حتقق الهدف 
بحلول ع��ام 2015.  ونظراً لعدم وج��ود اأرقام حديثة يف 
اجلمهورية العربية ال�صورية مت اعتماد اآخر رقم متوفر لعام 
2005.  اأم��ا يف العراق حي��ث يُلحظ بع�س الت�صارب يف 
الأرق��ام، يبقى من ال�صعب حتديد اجت��اه وا�صح ومت�صق 
لن�صب وفي��ات الأمهات.  ففي اأوائ��ل الت�صعينيات من 
القرن املا�صي وقبل فر�س العقوبات، �صجل العراق ن�صبة 
بلغت 117 ل��كل 000 100 ولدة، كما اأ�صارت التقديرات 
احلكومي��ة اإىل اأن الن�صبة بلغ��ت 293 لعام 1999، بينما 
اأ�صار م�صح اأجري يف عام 2004 اإىل اأن الن�صبة بلغت 193.  
وح�صب اآخر التقديرات لعام 2007/2006، بلغت الن�صبة 
حوايل 84 لكل 000 100 األف ولدة.  ول يزال اليمن يواجه 
حتدياً كبرياً على هذا ال�صعيد فالأرقام غري مت�صقة )351 
يف اأوائل الت�صعينيات و365 يف اأوائل 2000( من جهة ول 

توجد دلئل على حتقيق تقدم يذكر من جهة اأخرى.

اأما بني دول املغرب العربي فمن الوا�صح وجود تباينات 
كبرية يف ن�صب وفيات الأمهات.  ففي تون�س تقدر الن�صبة 
بحوايل 36، مقارنة ب� 89 يف اجلزائر، واأما يف املغرب فت�صري 

�ل�صكل )5-2( متو�صط ن�صبة وفيات �الأمهات يف جمموعات �لبلد�ن

امل�ص��در: الأرق��ام عبارة عن تقديرات ماأخوذة من درا�ص��ة عن وفيات الأمهات اأجرتها منظمة ال�صحة العاملي��ة، واليوني�صيف، و�صندوق الأمم 
املتحدة لل�صكان، والبنك الدويل، وقدمت كل جهة تقديرات اإقليمية ت�صتند اإىل تعريفها للمنطقة.

2000

أحدث البيانات

املغرب العربي املشرق العربي مجلس التعاون 
اخلليجي

الدول األقل منوا

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

745
772

144
112109

66
3428



57

�ل�صكل )5-3( ن�صبة وفيات �الأمهات يف �لدول �لعربية

 15@CPD ع الأرقام اخلا�صة بكل دولة من م�صادر خمتلفة، منها التقارير القطرية ال�صادرة مبنا�صبة مرور 15 عاماً على املوؤمتر الدويل لل�صكان والتنمية�� امل�ص��در: جُتمَّ
املعدة يف عام 2009، وتقديرات ماأخوذة من درا�صة ب�صاأن وفيات الأمهات اأجرتها منظمة ال�صحة العاملية، واليوني�صيف، و�صندوق الأمم املتحدة لل�صكان، والبنك الدويل، 

وقدمت كل جهة تقديرات اإقليمية ت�صتند اإىل تعريفها للمنطقة.
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الأرقام ح�صب اآخ��ر م�صح اجري عام 2009 اإىل اأن الن�صبة 
انخف�ص��ت اإىل 132 بع��د اأن كان��ت 227 يف اأوائل القرن 

احلادي والع�رسين.

وع��لوة على ما �صبق فاإن الأرق��ام الوطنية ل تعك�س 
التباين��ات داخ��ل الدولة. فمثلً ت�صري الأرق��ام املتاحة عن 
ال�ص��ودان ان ن�صبة وفيات الأمهات ترتاوح بني 000 1 حالة 
يف بع���س الوليات وخا�صة يف اجلن��وب اإىل اأقل من 200 
يف ولية اخلرط��وم.  ويف اجلمهورية العربية ال�صورية ت�صري 
الأرقام اإىل ان الن�صبة تزيد عن 80 يف املحافظات ال�صمالية 

ال�رسقية مقابل اقل من ن�صف ذلك يف دم�صق.  

ن�سبة ال�الدات التي تتم  امل�ؤ�رش 2-5: 
باإ�رشاف جهاز �سحي متخ�س�س

ويدّل موؤ�رس الولدات حتت اإ�رساف جهاز �صحي متخ�ص�س 
على فعالية النظ��ام ال�صحي يف الدول.  وتتفاوت ن�صبة 
هذا النوع من الولدات، ويبنّي ال�صكل )5-4( ان جمموعات 
الدول العربية با�صتثناء الدول الأقل منواً، قد اأحرزت تقدماً 
ملمو�ص��اً يف رف��ع الن�صب��ة.  ففي دول جمل���س التعاون 

اخلليج��ي حدث تقدم كبري يف ال�صنوات الأخرية، حيث جترى 
جميع الولدات تقريباً باإ���رساف جهاز متخ�ص�س.  ومع اأن 
التح�ّصن الذي �صهدته دول امل�رسق العربي يفوق بقليل ما 
�صجلته دول املغرب، وي���رسف املخت�صون على 8 من اأ�صل 

10 ولدات يف املجموعتني.

اأم��ا على م�صت��وى الدول فت�صري الأرق��ام يف ال�صكل 
)5-5( اإىل اأن جميع ال��دول با�صتثناء ال�صودان وال�صومال 
ق��د حققت تقدماً كبرياً يف زيادة عدد الولدات حتت اإ�رساف 
جهاز �صحي متخ�ص�س.  وت�صري الأرقام اأي�صاً اإىل اأن الدول 
التي اأحرزت تقدماً ملمو�صاً يف خف�س وفيات الأمهات، هي 
الدول التي �صجلت ن�صباً مرتفعة من الولدات حتت اإ�رساف 
جهاز �صحي متخ�ص�س.  فعلى �صبيل املثال بلغت ن�صبة 
الولدات التي جترى حتت اإ�رساف جهاز �صحي متخ�ص�س 94 
يف املائة يف تون�س، و63 يف املائة يف املغرب، وهي ن�صبة مل 
تكن مقبولة لدى ال�صلطات املغربية امل�صوؤولة، وقد بداأت 
تتخذ الإج��راءات اللزمة لرفع ه��ذه الن�صبة، وكان لهذه 
الإج��راءات اأثر يف خف�س ن�صبة وفيات الأمهات لت�صل اإىل 
132 بع��د اأن كانت 227، وفق��اً لآخر امل�صوح ال�صحية يف 

عام 2009.
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ارتفعت ن�صبة الولدات الت��ي جُترى حتت اإ�رساف جهاز 
�صح��ي متخ�ص�س يف كل من اجلزائ��ر والبحرين والأردن 
ولبنان وليبيا وعم��ان والأرا�ص��ي الفل�صطينية املحتلة 

وقطر واململكة العربية ال�صعودي��ة واجلمهورية العربية 
ال�صورية وتون���س والإمارات العربية املتحدة، حتى و�صلت 

اإىل اأكرث من 90 يف املائة. 

�ل�صكل )5-5( تطور ن�صبة �لوالد�ت باإ�رش�ف �صحي موؤهل يف �لدول �لعربية

  15@CPDع الأرقام اخلا�صة بكل دولة من م�صادر خمتلفة، منها التقارير القطرية ال�صادرة مبنا�صبة مرور 15 عاماً على املوؤمتر الدويل لل�صكان والتنمية�� امل�ص��در: جُتمَّ
املع��دة يف عام 2009، وتقديرات ماأخوذة م��ن درا�صة ب�صاأن وفيات الأمهات اأجرتها منظمة ال�صحة العاملية، واليوني�صي��ف، و�صندوق الأمم املتحدة لل�صكان، والبنك 

الدويل، وقدمت كل جهة تقديرات اإقليمية ت�صتند اإىل تعريفها للمنطقة.
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�ل�صكل )5-4( تطور �الإ�رش�ف �ل�صحي �ملوؤهل عند �لوالدة يف جمموعات �لبلد�ن

��ع الأرقام اخلا�صة بكل دولة من م�صادر خمتلف��ة، منها التقارير القطرية ال�صادرة مبنا�صبة م��رور 15 عاماً على املوؤمتر الدويل  امل�ص��در: جُتمَّ
لل�ص��كان والتنمي��ة CPD@15 املعدة يف عام 2009، وتقديرات ماأخوذة من درا�صة ب�صاأن وفي��ات الأمهات اأجرتها منظمة ال�صحة العاملية، 

واليوني�صيف، و�صندوق الأمم املتحدة لل�صكان، والبنك الدويل، وقدمت كل جهة تقديرات اإقليمية ت�صتند اإىل تعريفها للمنطقة.
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ويدّل عدد الولدات التي تتم حتت اإ�رساف جهاز �صحي 
متخ�ص�س ق��درة النظام ال�صحي على تق��دمي الرعاية 
املطلوب��ة م��ن خلل كف��اءات ب�رسية مدرب��ة والو�صول 
به��ا اإىل خمتلف املناطق.  وينبغ��ي اأن يوىل هذا العامل 
اهتماماً اأكرب من حيث توفري املوارد الب�رسية واملوارد اللزمة 
وخا�صة على م�صت��وى املجتمعات املحلية مثل القابلت 
والعيادات املتنقل��ة.  ويجب العمل على تقلي�س الفوارق 
بني م�صتويات تاأهيل القابلت واأدائهن يف خمتلف املناطق 
واملن�صاآت ال�صحي��ة بحيث يت�صابه م�صت��وى الأداء بني 
جميع القابلت ويتم بنف�س املعايري ل�صمان �صلمة عملية 
الولدة.  وتزداد اأهمية هذا املقاربة يف الدول التي تربز لديها 
تباين��ات وا�صحة حيث ميكن اإعادة تعبئ��ة وتوجيه املوارد 
وخا�صة الكوادر الب�رسي��ة بني املجتمعات املحلية للرتكيز 
على املناطق املتاأخرة بحيث يتم تدريب واإعادة تاأهيل املوارد 
املحلية حيث ميكن ملنظم��ات املجتمع املدين واملنظمات 

غري احلكومية ان توؤدّي دوراً هاماً يف هذا املجال. 

واجلدير بالذكر اأن ال��ولدة التي تتم حتت اإ�رساف جهاز 
�صحي ل تعني بال�رسورة ولدة الطفل يف من�صاأة جمهزة، 
حيث ميكن اأن تكون يف املنزل.  ومن جهة اأخرى فان الدول 
التي تتبع �صيا�صة حدوث الولدة يف م�صت�صفى اأو من�صاأة 
جمهزة ل ت�صتطيع توفري هذه اخلدمة لكل الن�صاء وذلك 
ب�صبب ع��دم قدرتهن على الو�ص��ول اإىل املن�صاأة.  ففي 
املغ��رب اأو�صحت بع�س الدرا�صات احلديثة انه على الرغم 

م��ن تطبيق �صيا�صة اخلدمة املجاني��ة، ل ي�صتطيع عدد 
كبري من الن�صاء الو�صول اإىل مكان تقدمي اخلدمة، ومعظم 
الوفيات التي حتدث تكون من هذه الفئة.  اأما يف ال�صودان 
فق��د اأو�صح م�صح �صحة الأ���رسة لعام 2006 اأن 57 يف 
املائة م��ن حالت الولدة تتم حتت اإ�رساف اخت�صا�صي، اإل 
اأن 20 يف املائة فقط من الولدات تتم يف من�صاأة جمهزة.  
ول غراب��ة يف اأن يكون معدل وفيات الأمهات مرتفعاً يف 

ال�صودان.

الغاية 5-ب: 
تعميم اإتاحة خدمات ال�صحة الإجنابية بحلول عام 

 2015

تعترب موؤ�رسات حتقيق �صمولية اإتاحة خدمات ال�صحة 
الإجنابي��ة )الغاي��ة 5-ب( اأح��د اأهم مقايي���س التدخل 
لتحقي��ق الغاي��ة 5-اأ.  ومت اختيار موؤ���رسات الغاية 5-ب 
لر�صد احل�صول على خدمات ال�صحة الإجنابية الأ�صا�صية 
وال�صتفادة منها، ومنها ا�صتخدام و�صائل تنظيم الأ�رسة 
وح�صول الن�صاء على الرعاية اأثناء احلمل ومعدلت اإجناب 
املراهق��ات لأنه يحمل خماطر عالية، اإ�صافة اإىل م�صتوى 
احلاجة غ��ري امللباة اإىل و�صائل تنظيم الأ�رسة التي تعك�س 
عدم كفاءة النظ��ام ال�صحي للإيفاء بتوفري واإتاحة هذه 

اخلدمة جلميع املواطنني.

�ل�صكل )5-6( تطور معدل �نت�صار و�صائل تنظيم �الأ�رشة يف جمموعة �لبلد�ن

��ع الأرقام اخلا�صة بكل دولة من م�صادر خمتلف��ة، منها التقارير القطرية ال�صادرة مبنا�صبة م��رور 15 عاماً على املوؤمتر الدويل  امل�ص��در: جُتمَّ
لل�ص��كان والتنمي��ةCPD@15  املعدة يف عام 2009، وتقديرات ماأخوذة من درا�صة ب�صاأن وفي��ات الأمهات اأجرتها منظمة ال�صحة العاملية، 

واليوني�صيف، و�صندوق الأمم املتحدة لل�صكان، والبنك الدويل.
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معدل انت�سار و�سائل  امل�ؤ�رش 3-5: 
تنظيم االأ�رشة

يعترب ا�صتخ��دام و�صائل تنظيم الأ���رسة اأجنع الطرق 
الوقائي��ة لتح�صني �صحة الأمه��ات والوقاية من الوفاة 
وذل��ك من خلل خف�س م�صتوى التعر�س الناجت عن احلمل 
والولدة وخا�صة ح��الت احلمل غري املرغوبة وخا�صة تلك 
الت��ي حتدث يف توقيت��ات غري منا�صبة ل تتي��ح التباعد 
املرغ��وب بني املواليد، وما بعد الولدة اأثناء النفا�س.  ويبني 
ال�ص��كلن )5-6( و)5-7( معدلت انت�صار و�صائل تنظيم 
الأ�رسة ب��ني الن�صاء املتزوجات ويف العمر الإجنابي )49-15 
�صن��ة( ح�صب املنطقة وح�صب الدول على التوايل لعقد 
الت�صعيني��ات والعقد الأول من الق��رن احلادي والع�رسين.  
وت�صم��ل هذه املع��دلت اإجم��ايل الو�صائ��ل التقليدية 

واحلديثة لتنظيم الأ�رسة.  

وتو�صح البيان��ات ان كل من دول امل�رسق ودول املغرب 
العرب��ي قد حققت تقدم��اً ملمو�ص��اً يف رفع معدلت 
ا�صتخ��دام و�صائل تنظيم الأ�رسة حيث بلغ 6 بني كل 10 

متزوجات.  ورغ��م ان املعدل قد انخف�س يف منطقة دول 
جمل�س التعاون اخلليجي مبقدار 5 نقاط مئوية، اإل ان هذا 
املعدل بقي اأعلى منه يف الدول الأقل منواً حني اأنه بالكاد 

و�صل اإىل 15 يف املائة يف العقد الأول للألفية.

وعلى �صعيد الدول يب��ني ال�صكل )5-7( ان معظم 
الدول قد حققت تقدماً ملمو�صاً يف رفع معدل ا�صتخدام 
و�صائ��ل تنظيم الأ�رسة ومنها م���رس والأردن واجلمهورية 
العربية ال�صورية والعراق ولبنان والكويت واليمن، يف حني 
حافظ��ت دول مثل تون�س واجلزائر على معدلتها املرتفعة 
اأ�صلً.  وعلى اجلانب الآخر يظل امل�صتوى العام للمعدل يف 
دول عديدة مثل اليمن والإمارات العربية املتحدة واململكة 
العربية ال�صعودية وجزر القمر وجيبوتي وعمان وموريتانيا 
منخف�س ن�صبياً.  وب�صكل عام ل تزال معدلت الإجناب يف 
غالبية الدول مرتفعة ن�صبياً مقارنة بالدول الأكرث تقدماً 
الأمر الذي يوؤدي اإىل ال�صتنتاج باأن غالبية الن�صاء يف هذه 
ال��دول ل تزال اأكرث عر�ص��ة للمخاطر ال�صحية املتعلقة 

باحلمل والإجناب ب�صبب تكرار احلمل.

�ل�صكل )5-7( معدل �نت�صار و�صائل تنظيم �الأ�رشة يف �لدول �لعربية بني عقدي �لت�صعينيات و�الأول من �الألفية

  15@CPDع الأرق��ام اخلا�صة بكل دولة من م�صادر خمتلفة، منها التقارير القطرية ال�صادرة مبنا�صبة مرور 15 عاماً على املوؤمتر الدويل لل�صكان والتنمية امل�ص��در: جُتمَّ
املع��دة يف ع��ام 2009، وتقديرات ماأخوذة من درا�ص��ة ب�صاأن وفيات الأمهات اأجرتها منظمة ال�صحة العاملية، واليوني�صي��ف، و�صندوق الأمم املتحدة لل�صكان، والبنك 

الدويل، وقدمت كل جهة تقديرات اإقليمية ت�صتند اإىل تعريفها للمنطقة.
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امل�ؤ�رش 5-4: معدل ال�الدات لدى املراهقات

يق�صد مبوؤ�رس اإجن��اب املراهقات معدل ما تنجبه املراأة 
يف العم��ر 15-19 يف ال�صنة.  وتكمن اأهمية هذا املوؤ�رس 
يف اأن احلم��ل والإجن��اب يف هذه املرحل��ة العمرية يرتبط 
مبخاطر عدة على �صحة الأمهات وبالتايل زيادة احتمالت 
الوفاة باملقارنة مع الأعم��ار اللحقة نظراً لعدم اكتمال 
ن�صوجهن يف هذه املرحلة للقيام مبهمة احلمل والإجناب.  
وت�صري البيانات يف ال�صكل )5-8( اإىل وجود تبابنات وا�صحة 
بني املناطق يف اإقليم العامل العربي، رغم النخفا�س خلل 
احلقبة ال�صابقة الذي �صهدته جميع املناطق.  ففي دول 
املغرب العرب��ي ودول جمل�س التعاون كان املعدل اقل من 
20 ل��كل 1000 فتاة بينما بقي مرتفعا يف باقي املناطق 
حيث جت��اوز 50 لدول امل�رسق و70 لل��دول الأقل منواً، الأمر 
الذي يبعث على القلق واحل��ث على اإجراء احلوار والدعوة 
مع قادة املجتمع��ات املحلية من اأج��ل التوعية مبخاطر 
تزويج القا�رسات وم��ن اأجل تعدي��ل الت�رسيعات اللزمة 

حلماية هذه الفئة امل�صت�صعفة.

وعل��ى م�صتوى ال��دول، فكما يبني ال�ص��كل )9-5( 
فق��د �صهدت جميع الدول يف املنطقة العربية با�صتثناء 

اجلمهورية العربية ال�صورية وال�صودان وموريتانيا انخفا�صاً 
ملمو�صاً يف معدلت اإجن��اب املراهقات.  ففي عام 2008 
كان مع��دل اإجن��اب املراهقات ل يتج��اوز 20 يف كل من 
تون���س واجلزائ��ر والبحرين وعمان والكوي��ت وليبيا وقطر 
واملغ��رب ولبن��ان.  ويعزى ذلك اإىل حت�ص��ن فر�س التعليم 
اأم��ام الفتيات وح�صولهن على اأعمال الأمر الذي اأدى اإىل 
ارتف��اع العمر عند الزواج وبالتايل الإجناب.  كما ان حت�صن 
احل�صول على خدمات تنظيم الأ�رسة ب�صكل عام، ولهذه 
الفئة العمرية، �صاهم يف خف�س معدلت الإجناب اأثناءها.  
ومن اجلدي��ر ذكره انه رغم عدم وج��ود تطابق كامل بني 
الدول التي �صهدت انخفا�صاً يف معدلت اإجناب املراهقات 
ون�ص��ب وفيات الأمه��ات، اإل اأن العلقة وا�صحة لأكرثية 
البلدان.  فعلى �صبيل املثال كان معدل اإجناب هذه الفئة 
يف اليمن 100 عام 1997 انخف�س اإىل 72 عام 2003 لكن 
هذا املعدل ل ي��زال مرتفعاً ب�صكل كبري يف نف�س الوقت 
ال��ذي ترتفع ن�صب وفيات الأمهات يف اليمن.  وتقدر وزارة 
ال�صحة العامة وال�صكان يف اليمن اأن الأمهات دون �صن 
الع�رسين ي�صهمن ب�صكل غري متكافئ يف اإجمايل وفيات 
الأمهات يف اليمن، لذل��ك تدعم هذه الوزارة مبادرة �صن 

الت�رسيعات اللزمة لرفع العمر عند الزواج.

�ل�صكل )5-8( تطور معدالت �إجناب �ملر�هقات يف جمموعة �لبلد�ن

��ع الأرقام اخلا�صة بكل دولة من م�صادر خمتلف��ة، منها التقارير القطرية ال�صادرة مبنا�صبة م��رور 15 عاماً على املوؤمتر الدويل  امل�ص��در: جُتمَّ
لل�ص��كان والتنمي��ةCPD@15  املعدة يف عام 2009، وتقديرات ماأخوذة من درا�صة ب�صاأن وفي��ات الأمهات اأجرتها منظمة ال�صحة العاملية، 

واليوني�صيف، و�صندوق الأمم املتحدة لل�صكان، والبنك الدويل، وقدمت كل جهة تقديرات اإقليمية ت�صتند اإىل تعريفها للمنطقة.
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ويع��د معدل الإجن��اب الكلي موؤ���رساً هاماً عن مدى 
تعر�س املراأة ملخاطر احلمل والولدة مبا فيها وفيات الأمهات 
طيل��ة حياتها الإجنابية.  وهذا اأمر مهم رغم اأن واقع هذا 
املوؤ�رس ل ياأخ��ذ بالعتبار �صقوط احلمل ب�صبب الإجها�س 
املتعم��د اأو التلقائي.  وقد �صه��دت جميع دول املنطقة 

انخفا�صاً يف م�صتوي��ات الإجناب ولكن بدرجات متفاوتة.  
كم��ا و�صلت دول مث��ل تون�س واجلزائر ولبن��ان والإمارات 
العربية املتحدة والكويت اإىل م�صتويات اإجناب منخف�صة 
يف نف�س الوقت حققت ه��ذه الدول انخفا�صاً موازياً يف 

ن�صب وفيات الأمهات.

�ل�صكل )5-9( تطور معدالت والدة �ملر�هقات يف �لدول �لعربية

  15@CPDع الأرقام اخلا�صة بكل دولة من م�صادر خمتلف��ة، منها التقارير القطرية ال�صادرة مبنا�صبة مرور 15 عاماً على املوؤمتر الدويل لل�صكان والتنمية امل�ص��در: جُتمَّ
املعدة يف عام 2009، وتقديرات ماأخوذة من درا�صة ب�صاأن وفيات الأمهات اأجرتها منظمة ال�صحة العاملية، واليوني�صيف، و�صندوق الأمم املتحدة لل�صكان، والبنك الدويل، 

وقدمت كل جهة تقديرات اإقليمية ت�صتند اإىل تعريفها للمنطقة.
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تغطية العناية الطبية  امل�ؤ�رش 5-5: 
قبل ال�الدة )على االأقل زيارة واحدة واأربع 

زيارات(

اإىل جانب املوؤ�رسات امل�صار اإليها اأعله، تعترب الرعاية اأثناء 
احلمل موؤ�رساً جيداً على اأداء النظام ال�صحي واحل�صول على 
خدمات ال�صحة الإجنابية ب�صكل عام.  فمن ناحية ت�صهم 
الرعاي��ة اأثناء احلمل يف احلد من املخاطر التي تتعر�س لها 
ال�صيدات نتيجة احلمل واملخاطر املرتبطة بها.  كما تعترب 
الرعاية اأثناء احلمل فر�صة جيدة للتح�صني �صد التيتانو�س.  
ويعترب هذا الأمر مهما بالن�صبة لل�صيدات اللتي يلدن يف 
املنزل.  وقد اأو�صت منظمة ال�صحة العاملية واليوني�صيف 
و�صندوق الأمم املتحدة لل�ص��كان باأنه ينبغي على الن�صاء 
القيام باأرب��ع زيارات للمن�ص��اآت ال�صحية للح�صول على 

خدم��ات الرعاية اأثناء احلمل عل��ى الأقل.  ومع ذلك تعترب 
الزي��ارة الأوىل هامة ج��داً لإر�صاء �صب��ل التوا�صل واإيجاد 
قن��اة ات�صال بني املراأة احلامل ومقدمي اخلدمات ال�صحية 

للمرحلة املقبلة. 

ويبني ال�ص��كل )5-10( التطور يف م��دى تردد الن�صاء 
احلوامل على املن�صاآت ال�صحي��ة للح�صول على خدمات 
الرعاي��ة ال�صحية ح�صب املناطق، حيث اأظهرت اأن جميع 
املنط��ق دون الإقليمية قد حقق��ت تقدما ملمو�صاً خلل 
الف��رتة بني عقد الت�صعيني��ات والعق��د الأول من القرن 
احلايل. فتتلقى 8 بني كل 10 حوامل الرعاية اأثناء احلمل يف 
كل م��ن دول جمل�س التعاون اخلليجي ودول امل�رسق واملغرب 

العربي مقابل 6 حوامل يف الدول الأقل منواً.
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وعل��ى �صعيد الدول، فكما ي�صري ال�صكل )5-11( اإىل 
ارتف��اع املعدل يف معظم ال��دول التي و�صلت التغطية 
اإىل اأعل��ى م�صتوياتها �صملت جمي��ع احلوامل تقريبا يف 
كل من الإم��ارات العربية املتحدة وعمان وقطر والبحرين 

والأردن والكويت وليبيا ولبنان واململكة العربية ال�صعودية.  
وعلى الطرف الآخر تتلق��ى الن�صاء احلوامل يف دول مثل 
اليمن وال�صومال م�صتوى اقل من الرعاية )4 بني كل 10 

حوامل( من الدول الأخرى يف املنطقة العربية.

�ل�صكل )5-11( تطور �لرعاية �أثناء �حلمل يف �لدول �لعربية بني نهاية عقد �لت�صعينيات وعام 2006

  15@CPDع الأرقام اخلا�صة بكل دولة من م�صادر خمتلفة، منها التقارير القطرية ال�صادرة مبنا�صبة مرور 15 عاماً على املوؤمتر الدويل لل�صكان والتنمية�� امل�ص��در: جُتمَّ
املع��دة يف عام 2009، وتقدي��رات ماأخوذة من درا�صة ب�صاأن وفيات الأمهات اأجرتها منظمة ال�صحة العاملي��ة، واليوني�صيف، و�صندوق الأمم املتحدة لل�صكان، والبنك 

الدويل، وقدمت كل جهة تقديرات اإقليمية ت�صتند اإىل تعريفها للمنطقة.
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�ل�صكل )5-10( تطور �لرعاية �أثناء �حلمل يف جمموعة �لبلد�ن

��ع الأرقام اخلا�صة بكل دولة من م�صادر خمتلف��ة، منها التقارير القطرية ال�صادرة مبنا�صبة م��رور 15 عاماً على املوؤمتر الدويل  امل�ص��در: جُتمَّ
لل�ص��كان والتنمي��ةCPD@15  املعدة يف عام 2009، وتقديرات ماأخوذة من درا�صة ب�صاأن وفي��ات الأمهات اأجرتها منظمة ال�صحة العاملية، 

واليوني�صيف، و�صندوق الأمم املتحدة لل�صكان، والبنك الدويل، وقدمت كل جهة تقديرات اإقليمية ت�صتند اإىل تعريفها للمنطقة.
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عدم تلبية احلاجة اإىل  امل�ؤ�رش 6-5: 
تنظيم االأ�رشة

تعترب احلاجة غري امللباة لتنظيم الأ�رسة موؤ�رساً هاماً ل 
يعك�س فقط �صعف م�صتوى اإتاحة املعلومات وخدمات 
تنظيم الأ�رسة ذات النوعية اجلي��دة، بل اأي�صاً مدى عدم 
اإتاحة خدمات ال�صحة الإجنابية ب�صكل عام وعدم الإيفاء 
باحلق��وق الإجنابي��ة.  اإل اأن البيانات ح��ول هذا املوؤ�رس غري 
متاح��ة لأغلبية ال��دول يف املنطق��ة.  ويعر�س ال�صكل 

 

)5-12( البيان��ات املتاحة حول هذا املوؤ�رس لعدد من الدول 
العربي��ة.  وق��د اأبرزت الأرق��ام اأن دولً مثل م�رس واملغرب 
واجلمهوري��ة العربية ال�صوري��ة والأردن قد حققت تقدماً 
ملمو�صاً يف الت�صدي لهذا املو�صوع والتقليل من فجوة 

عدم اإتاحة هذه اخلدمات حيث انخف�صت الن�صب اإىل 9 يف 
املائة 10 يف املائة و11 يف املائة و12 يف املائة على التوايل.  
وتواج��ه هذه الدول ب�صكل اإجم��ايل معدلت �صبة ثابتة 
لنت�ص��ار و�صائل تنظيم الأ�رسة على مدى العقد املا�صي 
م�صحوب��ة ب�صبه ثب��ات يف معدلت الإجن��اب.  ولتغيري 
الو�صع الراهن يتطلب الأمر اإحداث تدخلت جديدة مبا يف 
ذلك الأبحاث وموارد التمويل وحت�صني برامج التدخل وجودة 
اخلدمات املقدم��ة وتنويع اخليارات من خلل توفري توليفة 
من و�صائل تنظيم الأ�رسة م�صحوبة باملعلومات وخدمات 
امل�صورة املو�صوعية والعلمية، لتمكن الن�صاء من الختيار 
املنا�صب وتقليل الفر�س ال�صائعة الناجتة عن التوقف عن 
ال�صتخ��دام نتيجة الآثار اجلانبي��ة وغريها وخا�صة خلل 

الإثني ع�رس �صهراً الأوىل من بدء ال�صتخدام.

�ل�صكل )5-12( �حلاجة غري �مللباة لو�صائل تنظيم �الأ�رشة

��ع الأرقام اخلا�صة بكل دولة من م�صادر خمتلف��ة، منها التقارير القطرية ال�صادرة مبنا�صبة م��رور 15 عاماً على املوؤمتر الدويل  امل�ص��در: جُتمَّ
لل�ص��كان والتنمي��ةCPD@15  املعدة يف عام 2009، وتقديرات ماأخوذة من درا�صة ب�ص��اأن وفيات الأمهات اأجرتها منظمة ال�صحة العاملية، 

واليوني�صيف، و�صندوق الأمم املتحدة لل�صكان، والبنك الدويل، وقدمت كل جهة تقديرات اإقليمية ت�صتند اإىل تعريفها للمنطقة.

1997-1995

2004-2000

من
لي

ا
ت 

ارا
الم

ا
س

ون
ت

ية
ور

س
ان

ود
س

ال
ال

وم
ص

ال
ة 

دي
عو

س
ال

طر
ق

ان
عم

ب
غر

امل
يا 

تان
وري

م
يا

يب
ل

ان
بن

ل
ت

وي
ك

ال
دن

ألر
ا

اق
عر

ال
صر 

م
ي

وت
يب

ج
مر

لق
ر ا

جز
ين

حر
لب

ا
ئر

جلزا
ا

40

35

30

25

20

15

10

5

0

التحديات التي تواجه �صحة الأمهات يف 
املنطقة العربية

تواجه الدول العربية حتديات عديدة حالت دون حتقيقها 
للهدف اخلام�س للألفية للتنمية وخف�س وفيات الأمهات 
اإىل امل�صتويات املرغوبة من خلل حتقيق الغايتني 5-اأ و5-ب.  

وتتمثل اإحدى التحديات الرئي�صية يف و�صع اآليات للتعامل 
م��ع الو�صع الناجم ع��ن انخفا�س امل�صاع��دات الأجنبية 
وخ�صو�صاً بعد ظهور الأزمة املالية والقت�صادية العاملية 
وحتول تركيز �رسكاء التنمية واملانحني اإىل مناطق اأخرى مثل 
اأفريقيا جنوب ال�صحراء وجنوب اآ�صيا.  فعلى �صبيل املثال 
اعتمدت م�رس لفرتة طويلة على �رسكاء التنمية واملانحني 
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ل�صمان توف��ري واإتاحة مواد وخدم��ات ال�صحة الإجنابية 
وخ�صو�ص��اً و�صائل تنظيم الأ���رسة.  ويف املرحلة احلالية 
يقوم بع�س ال�رسكاء بالن�صح��اب التدريجي بينما يقوم 
القطاع الع��ام بالبحث عن �رسكاء اآخري��ن لتوفري املوارد 
املالي��ة ولتغطية الفجوة النا�صئة ع��ن هذا الن�صحاب.  
وميك��ن اأن توؤثر الأزمة املالي��ة والقت�صادية العاملية على 
اإمكانات اإيجاد �رسكاء جدد وبالتايل اإحداث التاأثري ال�صلبي 
على املكا�صب التي حققها برنامج توفري خدمات ال�صحة 

الإجنابية مبا فيها تنظيم الأ�رسة يف م�رس حتى الآن.

وتعتمد اليمن على ���رسكاء التنمية واملانحني وعلى 
عوائد البرتول يف براجمها التنموية مبا فيها حت�صني �صحة 
الأمهات.  وقد اأث��ر انخفا�س اأ�صعار البرتول وتقلبها على 
املخ�ص�ص��ات العامة لتوف��ري العقاقري حيث مت تخفي�س 
املخ�ص�ص��ات بن�صبة 50 يف املائة.  ومن املتوقع ان يطال 
هذا التخفي�س و�صائل تنظي��م الأ�رسة واخلدمات الأخرى 
لل�صح��ة الإجنابية مبا فيها توف��ري الرعاية حلالت الولدة 
الطارئ��ة وكذلك الق��درة على دعم التدخ��لت العامة 
الهادفة لتقليل الفجوة بني املناط��ق الريفية واحل�رسية 
والقدرة على توظيف مقدمي اخلدمات ال�صحية وتقدمي 
احلوافز له��م للعمل على م�صت��وى املجتمع املحلي يف 
املناط��ق النائية.  وميكن اأن يوؤث��ر انخفا�س اأ�صعار البرتول 
اأي�صاً على العوائ��د يف دول اأخرى تعتمد ب�صكل رئي�صي 
على هذه املادة الت�صديرية مثل العراق حيث ميثل البرتول 
92 يف املائ��ة م��ن عوائدها.  على اأن التح��دي الرئي�صي 
يف الع��راق يتمث��ل يف قدرة الدولة عل��ى ال�صتفادة من 
املوارد املالية املتاحة م��ن عوائد البرتول يف اإعداد الربامج 
التنموية واإدارته��ا وتنفيذها حيث اأبرزت التقييمات التي 
 Common Country( قامت بها منظوم��ة الأمم املتحدة
Assessment، CCA( ع��دم قدرة احلكوم��ة العراقية على 

برجمة وتنفيذ ما يزيد على 60 مليار دولر اأمريكي.

ويفر���س عدم توفر املي��اه الكافية لأغرا���س الزراعة 
والهجرة من الق��رى اإىل املدن حتدياً اآخ��ر اأمام القت�صاد 
والتدهور البيئ��ي يف العراق. وتوؤث��ر ال�رساعات امل�صتمرة 
يف ال�ص��ودان وال�صومال وال�رساع��ات التي ن�صاأت موؤخراً 
يف اليم��ن ب�صكل �صلبي على امل��وارد املالية وخ�صو�صاً 
امل�صاع��دات الر�صمي��ة للتنمية ODA الت��ي يتم اإعادة 

توجيهها ملواجهة احلالت الإن�صانية بدلً من التنمية.

ويف العدي��د من ال��دول العربية تتج��اوز امل�صاريف 
النرثي��ة والع�صوائي��ة 50 يف املائ��ة م��ن املخ�ص�صات 

للإنف��اق على ال�صحة.  وبالإ�صاف��ة اإىل ذلك، �صوف توؤثر 
الأزمة املالي��ة والقت�صادية العاملية على خمتلف �رسائح 
ال�صكان و�صتعاين الن�صاء اأكرث من غريهن ب�صبب بُعدهن 
عن مراكز اتخاذ القرار ال�صيا�ص��ي والقت�صادي وب�صبب 
التمييز على اأ�صا�س النوع الجتماعي.  ويف الدول العربية 
الأق��ل منواً حتول التقاليد والفق��ر دون ح�صول املراأة على 
التعلي��م وفر�س العمل املاأجور.  وثم��ة قلق من اأن تبعد 
الأزمة املالي��ة والقت�صادية املراأة من املجال العام وتقلل 
م��ن �صلحياتها يف عملية �صنع القرار التي هي مقيدة 
اأ�ص��لً يف احل�ص��ول على اخلدمات ال�صحي��ة يف الوقت 
املنا�صب للح�ص��ول على الرعاية اأثناء احلمل والولدة وما 
بعدها، الأمر الذي قد يوؤدي اإىل تفاقم امل�صكلة وا�صتمرار 

ارتفاع ن�صب وفيات الأمهات يف الدول الأقل منواً.

وع��لوة على ذلك ميكن اأن ي��وؤدي الفقر اإىل ا�صتدامة 
ثقاف��ة زواج الفتيات يف �صن مبكرة واىل ا�صتمرار اأو زيادة 
انت�صار العنف املبني عل��ى النوع الجتماعي مبا يف ذلك 
خت��ان الإناث الأمر الذي ي�صاهم يف زيادة تفاقم م�صكلة 
وفي��ات الأمهات وخا�صة يف الدول الأقل منواً.  وقد حددت 
املناق�ص��ات التي اأجراها جمل�س ال�صع��ب اليمني موؤخراً 
الفقر على انه من العوامل التي ت�صهم يف الزواج املبكر 
للفتيات الأمر الذي يحول دون ا�صتمرار الفتيات بالتعليم 
ودون حتقيق التعليم الأ�صا�ص��ي اأو حتى عدم التحاقهن 
بالتعلي��م اأ�صلً مما ي��وؤدي اإىل زيادة تو�صي��ع الفجوة بني 
الذك��ور والإناث وزيادة اإ�صعاف امل��راأة ومزيد من التعر�س 

للمخاطر ال�صحية وغريها.

النتائج والتو�صيات على �صعيد ال�صيا�صة العامة

الأه��داف التنموي��ة للألفية هي اأه��داف مرتابطة 
ومتاآزرة ويتاأث��ر بع�صها ببع�س.  ف�صحة الأمهات ترتبط 
مبا�رسة بالأهداف الأخرى وتوؤثر عليها. وتوؤدي وفاة الأمهات 
اإىل ارتف��اع يف وفيات الر�صع والأطف��ال نتيجة للإهمال 
وتفكك الأ�رسة.  كما اأن لها تاأثري على املدى الطويل على 
الأطفال الباقني على قيد احلياة وخ�صو�صاً الفتيات حيث 
ينخف���س احل�صول على التعلي��م والتح�صيل الدرا�صي، 
الأم��ر الذي يوؤدي اإىل الفقر والعتلل.  وعلى اجلانب الآخر 
ي�صهم خف���س الفقر يف احلد من وفي��ات الأمهات عن 
طريق حت�صني ق��درة الأ�رسة على احل�ص��ول على الرعاية 
ال�صحية املنا�صبة وتخفيف ع��بء الفقر الذي ميكن اأن 
ينتج عنه حاجة الأمهات الفقريات اإىل ا�صتخدام خدمات 

�صحية ذات تكلفة عالية ن�صبيا لهن.



66

ومن �صاأن حت�صني تعليم الفتيات ان يرفع درجة الوعي 
بني الن�صاء من اأجل النتفاع باخلدمات ال�صحية علوة على 
توفري جمموع��ة من الن�صاء ميكنهن العمل كاأخ�صائيات 
متمر�صات.  كما ي�صهم تعلي��م املراأة اأي�صاً يف متكينها 
وقدرته��ا على معرفة حقوقه��ا واملطالبة بها واحل�صول 
عليها وخا�صة يف جمال الرعاية ال�صحية طوال حياتها.  
ويلعب الهدف الثالث للألفية دوراً حا�صماً يف متكني املراأة 
لتك��ون قادرة على اتخاذ قرارات فيم��ا يتعلق با�صتخدام 
اخلدمات وحت�صني فر�صها يف توليد الدخل واحل�صول على 
م��وارد مالية.  وميكن ان يوؤثر الهدف الرابع اخلا�س بخف�س 
وفيات الأطفال والر�صع ب�صكل مبا�رس على تكرار حدوث 
احلمل والولدة الأمر ال��ذي يقلل خماطر التعر�س للوفاة. 
وعلى اجلانب الآخر �صيكون لبقاء الأم على قيد احلياة تاأثري 
ايجابي مبا���رس على فر�س بقاء الأطفال على قيد احلياة.  
ويركز الهدف ال�صاد�س على خف�س العدوى مبتلزمة نق�س 
املناعة املكت�صبة/اليدز والأمرا�س التي تنتقل عن طريق 

الت�صال اجلن�صي وامللريا التي تت�صبب يف وفاة احلوامل.

ولدى الكثري م��ن الدول العربي��ة �صيا�صات موجهة 
نح��و الغايتني يف اإطار الهدف اخلام���س.  ومع ذلك ففي 
�ص��وء الأزمة املالية ينبغي تن��اول الأولويات التالية على 
امل�صتوى الوطني واملحل��ي انطلقاً من مبادرات اإقليمية 
يقوده��ا جمل���س وزراء ال�صحة العرب م��ن اأجل العمل 
عليه��ا بالتعاون مع �رسكاء التنمي��ة الدوليني.  وميكن اأن 

ي�صمل ذلك ما يلي:

ال�صحية  للرعاية  املخ�ص�س  التمويل  •مراجعة  	
بربامج  اخلا�صة  احلكومية  املالية  املخ�ص�صات  وزيادة 
ورعاية  الأ�رسة  تنظيم  فيها  مبا  الإجنابية  ال�صحة 
املوجودة يف  الربامج  ا�صتمرار  بهدف  الطارئة  احلالت 
دول امل�رسق واملغرب العربي وتعزيز الرعاية وتو�صيعها 

يف الدول الأقل منواً؛

العربية  الدول  من  العديد  توقيع  ا�صتخدام  •ينبغي  	
على اإعلن باري�س ب�صاأن التن�صيق بني اجلهات املانحة 
وو�صائل  اجلديدة  امل�صاعدات  ب�صاأن  دكار  واإعلن 
فاعلية  اأكرث  برامج  لو�صع  اأداة  ب�صفته  التمويل 

للجهات املانحة ومتويل غايتي الهدف اخلام�س؛

حتظى  التي  الدول  اإدراج  اأجل  من  ال�صغوط  •ح�صد  	
من  لت�صتفيد  وال�صومال  ال�صودان  مثل  باأولوية 
ملو�صوعات  الأموال  وحتويل  اجلديدة  التمويل  اأ�صاليب 
التنمية ذات الأولوية ولي�س للجوانب الإن�صانية فقط.  

لتو�صيع  ال�صغوط  ح�صد  ينبغي  ذلك  على  وعلوة 
موباتو  اعلين  مثل  اأفريقيا  يف  املوجودة  الأ�صاليب 
العربية  الدول  جامعة  مع  �رساكات  لإقامة  واأبوجا 
وغريها من اجلهات وو�صع ال�صيا�صات التي متكنها من 

تو�صيل هذه الأ�صاليب اإىل دول اأخرى مثل اليمن؛

التمويل  لزيادة  املوجودة  الفر�س  من  •ال�صتفادة  	
التي  الأموال  مثل  ال�صحة  نظام  لدعم  املخ�ص�س 
وال�صل  اليدز  ملكافحة  العاملي  ال�صندوق  يوفرها 
للقاحات  العاملي  والتحالف   GFATM وامللريا 
نظام  اأولويات  اإىل  املوارد  ونقل   GAVI والتح�صني 

ال�صحة اخلا�س بالدولة؛

والعربي  الوطني  اخلا�س  القطاع  مع  �رساكات  •اإقامة  	
اإىل خف�س ن�صب  توؤدي  التي  التدخلت  لدعم ومتويل 
التي  لل�صباب  املتكاملة  الربامج  وخا�صة  الوفيات 
ختان  مثل  وال�صارة  التقليدية  املمار�صات  تتناول 
ت�صهم  التي  لل�صباب  املتكاملة  والربامج  الإناث 
ال�صباب  فئات  لكافة  واخلدمات  املعلومات  توفري  يف 
املخاطر  من  حلمايتهم  املتزوجني  وغري  املتزوجني 
وممار�صة حقوقهم الإجنابية، مع الرتكيز على املبادرات 
والربامج التي تتيح العمل على م�صتوى املجتمعات 
املحلية م�صتفيدة من املوارد الب�رسية املتواجدة فيها 

والتي ميكن تعبئتها من اأجلها؛

�صحية  خدمات  لتقدمي  جديدة  منهجيات  •و�صع  	
و�صمان  التكاليف  تخفي�س  على  تعمل  للأمهات 
ال�صتدامة والتاأكد من اإدراج �صحة الأمهات وتنظيم 
الأ�رسة يف املنهجيات ال�صاملة لتعزيز نظام ال�صحة 

مبا فيها تن�صيق تامني مواد ال�صحة الإجنابية؛

الب�رسية يف قطاع  القدرات  لتحفيز  �صيا�صات  •و�صع  	
للخدمة  والتوجه  دولهم  يف  البقاء  على  ال�صحة 
ت�صع  ان  وينبغي  والنائية.   ال�صعبة  املناطق  يف 
اخلا�صة  اجلديدة  والآليات  املحفزات  ال�صيا�صات 
اإىل  بالإ�صافة  وتناولها  اخلدمات  مقدمي  مبدفوعات 
القدرات  بناء  على  والقدرة  التوزيع  �صيا�صات  تناول 
الب�رسية.  وعلوة على ذلك ينبغي ان تتناول �صيا�صات 
مو�صوعات  ال�صحة  قطاع  يف  الب�رسية  القدرات 
على  للحفاظ  حلولً  تقدم  وان  العقول  هجرة 

مقدمي الرعاية ال�صحية.
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ملحة عامة

رغم انخفا���س معدل انت�صار فريو���س نق�س املناعة 
الب�رسية/الإيدز، قّي��د نق�س البيانات الوبائية وال�صلوكية 
املوثوق فيها واملتاحة يف حينها القدرة على تكوين �صورة 
وا�صحة عن الديناميكيات والجتاهات ذات ال�صلة بفريو�س 
نق�س املناعة الب�رسية.  واعتماداً على الأدلة احلالية، وجد 
اأن فري���س نق�س املناع��ة الب�رسية يرتك��ز بني جمموعات 
م��ن ال�صكان يرتفع فيها خط��ر الإ�صابة، كالعاملني يف 

جتارة اجلن���س.  وهذا الواقع يتيح الفر�صة للدول للتعامل 
مع املو�ص��وع يف اإطار نهج �صامل ي�صتن��د اإىل احلقوق.  
ولأغرا���س هذا التقري��ر، ا�صتُخل�ص��ت البيانات اخلا�صة 
بفريو�س نق�س املناعة الب�رسية/الإيدز من »تقارير التقدم 
املح��رز يف الدول املقدم��ة اإىل اجلل�صة اخلا�صة للجمعية 
العامة للأمم املتحدة حول فريو�س نق�س املناعة الب�رسية/
مر�س الإي��دز«  UNGASS( UNGASS، 2008(، والتقارير 

القطرية حول تعميم اإتاحة العلج.

يت�ص��م التطور يف خف�س انت�صار فريو�س نق�س املناعة الب�رسية/الإيدز وامللريا وال�صل بتفاوت بدرجات خمتلفة 
بني الدول العربية.  وبالرغم من اأن انت�صار مر�س نق�س املناعة الب�رسية/الإيدز ل يزال منخف�صاً يف الدول العربية، 
ف��اإن خماط��رة وه�صا�صة ال�صيطرة عليه قد تزداد مع تزايد الوب��اء.  وغالبية احلالت امل�صجلة يف املنطقة العربية 
ه��ي نتيجة لإقامة ات�صال جن�صي دون و�صائ��ل ا�صتخدام احلماية بني ال�صباب الرا�صدين. لكن هناك حقيقة حول 
تزاي��د انت�صار الفريو�س بني م�صتخدمي املخ��درات عن طريق احلقن ومع �رسكائهم اجلن�صيني.  اإ�صافة اإىل ذلك، فاإن 
انت�ص��ار الوباء يف املنطقة غري متجان�س ب��ني الدول.  وبالرغم من انخفا�س املعدل الع��ام للإ�صابات مبر�س نق�س 
املناعة الب�رسية/الإيدز يف املنطقة العربية ب�صكل عام، فاإن الو�صع ي�صري اإىل تزايد عدد الإ�صابات يف بع�س الدول 
من��ذ بداية القرن احلادي والع�رسين خ�صو�صاً �صمن جمموعات معينة ومناطق معينة.  ففي عام 2006، �صجلت 
الإح�صائي��ات 000 68 األف اإ�صابة جديدة وب�صب��ب حمدودية احل�صول على الرعاية والعلج تويف 000 36 �صخ�س 
م��ن البالغ��ني والأطفال.  وت�صري معظم احل��الت الواردة عن الدول العربية اأن املر�س منت���رس بني الذكور.  كما اأن 
م�ص��ادات الفريو�صات الرجعي��ة )ART( غري متاحة اإل لعدد قليل جداً من الأ�صخا�س الذين يحملون فريو�س نق�س 
املناع��ة الب�رسية.  اإ�صافة اإىل ذلك فاإن ترويج ا�صتخدام الواقي اجلن�صي غري مقبول يف كل بلد من البلدان العربية 
والبع�س القليل منها ي�رسح ملنظمة ال�صحة العاملية وبرنامج الأمم املتحدة امل�صرتك ملكافحة الإيدز عن الإ�صابات 
بالفريو�س نتيجة عدم ا�صتخدام الواقي.  والدرا�صات التي اأجريت يف املنطقة ت�صري اإىل انخفا�س ن�صبي ل�صتخدام 
الواق��ي يف العلق��ات اجلن�صية اخلطرة خا�صة بني ال�صباب والعاملني والعام��لت يف جمال اجلن�س والرجال مثليي 

اجلن�س وم�صتخدمي املخدرات باحلقن.

بالن�صب��ة لوباء امللريا فاإن معظم الدول العربية جنح يف الق�صاء على ه��ذا الوباء با�صتثناء اأربع دول اأقل منواً 
وهي جيبوتي وال�صومال وال�صودان واليمن.  اأما ال�صل فيعترب ال�صبب الرئي�صي وراء الوفيات الناجمة عن الأمرا�س 
املعدي��ة يف الع��امل العربي خا�صة يف جمموعة البل��دان العربية الأقل منواً.  ومع ذلك، فق��د مت اإحراز تقدم جيد 
م��ن خلل ا�صرتاتيجية »العلج لفرتة ق�صرية حتت املراقبة املبا���رسة« الدوت�س املو�صى بها دولياً للحد من ال�صل، اإذ 
انخف�ص��ت م�صتويات انت�صار املر�س والإ�صابة به منذ عام 1990.  وقد حدث تناق�س ثابت منذ بداية القرن احلادي 
والع�رسين بن�صبة 35.8 لكل 100 األف ن�صمة يف العام 2007.  ويعني هذا انخفا�س اإجمايل بن�صبة 24 يف املائة يف 
معدلت الإ�صابة بال�صل يف دول اجلامعة العربية منذ عام 1990.  ويف منطقة البلدان العربية الأقل منواً، �صهدت 
كل م��ن جيبوتي وموريتانيا وال�ص��ودان ارتفاعاً يف الإ�صابات بن�صبة 40 يف املائة من��ذ عام 1990 لذا فاإن خف�س 
معدلت الإ�صابات بال�صل يبقى التحدي الأكرب لدول املنطقة العربية، كما اأن انت�صار وباء نق�س املناعة الب�رسية/

الإيدز يزيد من العدوى بال�صل حيث اأ�صبح ال�صبب الرئي�صي لوفاة مر�س الإيدز.

�صاد�صاً-  مكافحة فريو�ص نق�ص �ملناعة �لب�رشية/�الإيدز و�ملالريا 
وغريهما من �الأمر��ص
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وفيما يتعلق بامللريا، ق�ص��ت معظم الدول العربية 
بنج��اح على املر���س فيما عدا ال��دول الأقل من��واً، التي 

 

ل تزال تعاين من ارتفاع م�صتويات انت�صار امللريا والإ�صابة 
به��ا.  وعلى الرغم من حدوث تقدم وا�صح يف هذا املجال 
موؤخراً، ل بد م��ن زيادة اجلهود املبذولة ملكافحة املر�س يف 
هذه الدول بالتحديد اإذا اأرادت جامعة الدول العربية ككل 
اأن تنجح يف حماربة امللريا.  وقد مت احل�صول على البيانات 
املت�صلة بامللريا الواردة يف هذا التقرير من التقارير ال�صنوية 
ملكافحة امللريا التي تقدمها الدول اإىل منظمة ال�صحة 
العاملية، وتقرير امللري��ا العاملي)الربنامج العاملي ملكافحة 

امللريا الذي اأطلقته منظمة ال�صحة العاملية، 2009(.

ول يزال ال�صل ي�ص��كل حتدياً كبرياً يف جمال ال�صحة 
العامة يف العديد من الدول العربية، لأنه على الأرجح من 
اأهم اأ�صباب الوفاة الناجتة عن الأمرا�س املعدية يف العامل 
العربي. وقد مت احل�صول على البيانات املتعلقة بال�صل من 
»التقرير العاملي ملكافحة ال�ص��ل لعام 2009« )منظمة 
ال�صحة العاملية(.  ويكرب هذا التحدي يف جمموعة الدول 
الأق��ل منواً، حي��ث ازدادت معدلت الإ�صاب��ة يف الأعوام 
الأخ��رية.  وم��ع ذل��ك، وبالن�صب��ة اإىل دول جامعة الدول 
العربية ككل، �صهدت ال�صن��وات ال�صبع ع�رسة املا�صية 
انخفا�صاً بلغ 24.3 يف املائة يف معدل الإ�صابة و37.1 يف 
املائة يف معدل النت�صار.  ومن املفرت�س اأن ت�صاعد اخلطط 
املو�صوع��ة ملكافحة ال�صل، خا�صة م��ن حيث اكت�صاف 

احلالت، على ا�صتمرار هذا الجتاه امل�صجع.

الغاية 6-اأ:
وقف انت�صار فريو�ض نق�ض املناعة الب�رشية/مر�ض 

الإيدز بحلول عام 2015 والق�صاء عليه

معدل انت�سار فريو�س نق�س  امل�ؤ�رش 1-6: 
املناعة الب�رشية لدى ال�سكان يف الفئة 

العمرية من 15 اإىل 24 عامًا

غالبي��ة احلالت امل�صجل��ة يف املنطقة حتى الآن هي 
نتيج��ًة لإقامة ات�ص��ال جن�صي دون ا�صتخ��دام و�صائل 
حماية بني ال�صباب الرا�صدين.  ومع ذلك، ثمة اأدلة متزايدة 
ت�صري اإىل انت�صار هذا الوباء يف عدد قليل من دول املنطقة 
بني م�صتخدمي املخدرات عن طريق احلقن و�رسكائهم يف 
اجلن���س.  ومعّدل انت�صار فريو�س نق�س املناعة الب�رسية يف 

املنطقة يختلف بني بلد واآخر؛ فعلى الرغم من انخفا�س 
مع��دل انت�صار الفريو�س ب�صكل عام، بداأت تظهر علمات 
منذ مطلع ع��ام 2000 ت�صري اإىل ازدياد عدد الإ�صابات يف 
بع���س الدول، ول �صيما يف جمموع��ات �صكانية حمددة 
ويف مواق��ع معينة.  ويف ع��ام 2006، كان عدد امل�صابني 
اجلدد حوايل 000 86 حال��ة، ونظراً اإىل حمدودية احل�صول 
على الرعاي��ة الطبية والعلج، تويف 000 36 �صخ�س من 
البالغ��ني والأطفال.  وت�صري معظم احل��الت الواردة عن 
الدول العربية اأن املر�س منت�رس بني الذكور، وهناك اجتاه يف 
كثري من بلدان املنطقة اإىل ت�صجيل حالت الإ�صابة لدى 
املقيمني اأو الوافدين )غري حاملي اجلن�صية( فقط من دون 
ذكر حلالت مواطني الدولة، مما اأدى اإىل ت�صجيل ن�صب اأقل 
من الأرقام احلقيقي��ة لعدد الأ�صخا�س امل�صابني بفريو�س 

نق�س املناعة يف هذه الدول.

ويف الأعوام الأخ��رية، اتخذت عدة دول عربية خطوات 
لتح�صني نظ��م املعلومات اخلا�صة بفريو�س نق�س املناعة 
الب�رسي��ة؛ ومع ذل��ك، ل يزال من ال�صع��ب الو�صول اإىل 
تقدير دقي��ق حول انت�صار الفريو�س ب�صبب نق�س البيانات 
الوبائي��ة وال�صلوكي��ة املوثوق فيه��ا واملتاحة يف حينها. 
وقد �صكلت نتائج التحلي��ل ال�صلبية )التي تفيد بعدم 
الإ�صابة باملر�س( اإحدى الآليات الأ�صا�صية للح�صول على 
اأدلة حول الجتاهات الوبائية وال�صلوكية )�صوقي واآخرون، 
2009(.  فيم��ا ب��داأ موؤخراً ع��دد اأكرب من ال��دول باإجراء 
درا�صات بيولوجية-�صلوكية �صمن املجموعات الرئي�صية 
من ال�صكان الت��ي يرتفع فيها خط��ر الإ�صابة بفريو�س 
نق���س املناعة الب�رسية. و�صت�صهل هذه التحقيقات على 
اإجراء تقييم للربام��ج م�صتند اإىل دليل نظامي والتقدم 

نحو حتقيق الهدف التنموي ال�صاد�س.

ويف غياب املعلومات الإقليمية ال�صرتاتيجية، ظهرت 
نظريات متنوعة حول و�ص��ع الوباء يف املنطقة.  فبينما 
اقرتح البع�س اأن القيم الثقافية يف املنطقة العربية توفر 
نوعاً من »املناعة« �صد فريو�س نق�س املناعة الب�رسية، اأكد 
اآخرون اأن معدل انتقال الفريو�س يتزايد ب�صكل كبري ولكن 
دون اأن يت��م ت�صجيله.  ويف عام 2001، اأ�صارت التقديرات 
اإىل اأن معدل انت�صار الفريو�س باملنطقة و�صل اإىل م�صتوى 
منخف�س ق��دره 0.2 يف املائة، وبقي هذا الرقم دون تغيري 
يف ع��ام 2008 )برنامج الأمم املتح��دة امل�صرتك ملكافحة 
اليدز/منظم��ة ال�صح��ة العاملي��ة، 2009(.  )ال�صكل 
)6-1(( للطلع على التقديرات الإقليمية لفريو�س نق�س 



69

املناع��ة الب�رسية(.  وبينما يعترب هذا الرقم الذي ي�صري اإىل 
املع��دل العام لنت�ص��ار الفريو�س منخف�ص��اً، فاإن بع�س 
اجليوب املوجودة �صمن املجموعات التي يرتفع فيما بينها 
خطر الإ�صابة بالفريو�س ت�صري اإىل تزايد معدلت الإ�صابة 
)�صوق��ي واآخ��رون، 2009(.  وت�صري الأدل��ة اإىل اأن جيبوتي 
وال�صودان هما الدولتان اللتان ارتفعت فيهما م�صتويات 
الإ�صاب��ة بفريو���س نق�س املناع��ة الب�رسي��ة بني عموم 
ال�صكان، وتبني التقديرات اأن معدل انت�صار الفريو�س بلغ 1 
يف املائة بني الن�صاء احلوامل )برنامج الأمم املتحدة امل�صرتك 
ملكافحة اليدز/منظم��ة ال�صحة العاملية، 2009(، )الأمم 
املتحدة/اجلامعة العربي��ة، 2007(.  وقد اأ�صبح ال�صباب 
اأك��رث عر�صة ب�صكل متزايد خلطر الإ�صابة بفريو�س نق�س 
املناع��ة الب�رسية نظراً اإىل زيادة انت�صار العلقات اجلن�صية 
قبل الزواج وا�صتخدام املخ��درات. ومن الوا�صح اأن خطر 
الإ�صابة بفريو�س نق�س املناعة الب�رسية يرتفع بني ال�صباب 
وال�صاب��ات ممن يعمل��ون يف جمال اجلن���س وي�صتخدمون 
املخ��درات عن طريق احلقن.  والنق���س العام يف التوعية 
حول طرق انت�صار املر�س والإجراءات الوقائية منه هما من 

اأهم اأ�صباب ازدياد الإ�صابات.

وتتاأث��ر املنطق��ة العربية كثرياً باملعتق��دات الدينية 
والتقاليد الجتماعية، وبع�س هذه املعتقدات واملمار�صات 

املوجودة يف املنطقة تدعم اإىل حد ما الوقاية من فريو�س 
نق�س املناعة الب�رسية. وت�صمل هذه التقاليد خا�صة ختان 
الذك��ور، والن�صبة املرتفعة م��ن الإخل�س بني ال�رسيكني، 
ومب��داأ القبول والت�صامح يف العلق��ات الزوجية خا�صة، 
والقناعة بالبعد عن اخلطر وال�رسر، ف�صلً عن احلاجة اإىل 
دعم املر�صى وقيمة املحافظة على حياة الإن�صان.  ولكن 
واإن كان��ت كل هذه املبادئ واملعتقدات الدينية وقائية، ل 
بد من املزيد من العمل واجلهد ملكافحة الفريو�س من قبل 

�صناع القرار واملرجعيات الدينية.

ا�ستخدام الرفال يف اآخر  امل�ؤ�رش 2-6: 
و�سال جن�سي �سديد التعّر�س للخطر

 
الرتويج للواقي الذكري غري مقبول يف كل دول املنطقة. 
فلم تقم �صوى ب�صع دول بتقدمي تقارير ر�صمية اإىل برنامج 
الأمم املتحدة امل�صرتك ملكافحة الإيدز اأو منظمة ال�صحة 
العاملي��ة حول ا�صتخدام الواق��ي يف اآخر ات�صال جن�صي 
ع��ايل اخلطورة.  وهذه البيانات املحدودة موجودة يف تقارير 
متابعة ال��دول املقدمة اإىل اجلل�ص��ة اخلا�صة للجمعية 
العامة للأمم املتحدة حول فريو�س نق�س املناعة الب�رسية/
الإي��دز UNGASS( UNGASS، 2008( وتقاري��ر تعمي��م 
اإتاح��ة العلج )منظمة ال�صح��ة العاملية/�صندوق الأمم 

�ل�صكل )6-1(-  تقدير�ت فريو�ص نق�ص �ملناعة �لب�رشية يف �ملنطقة �لعربية، من 1990 �إىل 2008

امل�صدر: برنامج الأمم املتحدة امل�صرتك ملكافحة اليدز/منظمة ال�صحة العاملية، 2009.

انتشار الفيروس بني البالغني )15-49( )%(عددد األفراد الذين يعيشون مع الفيروس

عدد الوفيات من البالغني واألطفال املتصلة بالفيروس عددد األفراد الذين اصيبوا حديثا بالفيروس

التقديرات                التقديرات العالية واملنخفضة
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املتحدة للطفولة/برنامج الأمم املتحدة امل�صرتك ملكافحة 
الإي��دز، 2009(.  ووفقاً لدرا�صة اأجريت موؤخراً يف ال�صودان، 
تب��ني اأن 5 يف املائة فقط من الن�ص��اء اللواتي �صملهن 
ال�صتط��لع على علم ب��اأن ا�صتخ��دام الواقي الذكري 
ي�صاع��د على منع العدوى بفريو�س نق�س املناعة الب�رسية 
كما اأن اأكرث من ثلثي الن�صاء مل يره اأو ي�صمع عنه.  وت�صري 
الدرا�صات التي اأجري��ت يف املنطقة اإىل الن�صبة املتدنية 
يف ا�صتخدام الواقي يف اآخر ات�صال جن�صي عايل اخلطورة 
بني ال�صباب وجمموعات ال�ص��كان الرئي�صية التي يرتفع 
فيها خطر الإ�صابة بفريو�س نق���س املناعة الب�رسية، ول 
�صيما العاملني والعاملت يف جمال اجلن�س، والرجال الذين 
ميار�صون اجلن�س مع رجال اآخرين، وم�صتخدمي املخدرات عن 
طريق احلقن )�صوقي واآخرون، 2009(.  وعلى الرغم من اأن 
ه��ذه الدرا�صات ل تعترب، يف جمملها، �صاحلة لل�صتخدام 
يف اإج��راء تقديرات على م�صت��وى الدول، فمن املمكن اأن 
تقدم اأف��كاراً جديدة حول الأمور املحيطة بفريو�س نق�س 

املناعة الب�رسية وانتقاله.

ففي املغرب، ذكر 13 يف املائة من م�صتخدمي املخدرات 
ع��ن طريق احلقن اأنهم ا�صتخدم��وا واقياً يف اآخر ات�صال 
جن�صي لهم )وزارة ال�صح��ة املغربية، 2008(.  وبالن�صبة 
اإىل العاملني والعاملت يف جمال اجلن�س الذين ذكروا اأنهم 
ا�صتخدم��وا الواقي يف اآخر ات�صال جن�صي لهم مع زبون، 
بلغت ن�صبته��م 61 يف املائة يف اليمن، و54 يف املائة يف 
املغرب، و47 يف املائ��ة يف ال�صودان )اجلزء ال�صمايل(.  ومل 
تذكر اأي دولة يف املنطق��ة اأي معلومات حول ا�صتخدام 
الواقيات بني الرجال الذين ميار�صون اجلن�س مع رجال اآخرين.  
وت�صري البيانات الواردة م��ن م�رس اإىل اأن ن�صبة ا�صتخدام 
الواقي بني املجموع��ات املختلفة التي يرتفع فيها خطر 
الإ�صابة بفريو�س نق�س املناعة الب�رسية كانت اأقل من 15 
يف املائ��ة يف املتو�صط.  وبلغ��ت ن�صبة ا�صتخدام الواقي 
ح�صبما ذكر اأطف��ال ال�صوارع خلل ال�صهور الثنى ع�رس 
املا�صي��ة 12 يف املائة )للبن��ني ( و12 يف املائة )للبنات(، 
و11.8 يف املائ��ة للذك��ور الذين ي�صتخدم��ون املخدرات 
عن طري��ق احلقن، و7 يف املائ��ة و9 يف املائة على التوايل 
بالن�صب��ة اإىل العاملت يف جمال اجلن���س والرجال الذين 

ميار�صون اجلن�س مع رجال اآخرين.

الن�سبة املئ�ية لل�سكان  امل�ؤ�رش 3-6: 
من الفئة العمرية 15-24 عامًا، الذين 
تت�فر لديهم معرفة �سحيحة �ساملة 

لفريو�س االيدز و امل�ؤ�رش 6-4: ن�سبة 
م�اظبة اليتامى ب�سبب االيدز على 
املدار�س اإىل م�اظبة غري امليتمني من 

الفئة العمرية 10-14 عامًا

ل ميكن وقف انت�صار وباء فريو�س نق�س املناعة الب�رسية 
عاملياً واإقليمياً دون اإحراز جناح م�صتمر يف احلد من الإ�صابات 
اجلديدة بالفريو�س ب��ني ال�صباب.  وبينما ل تكفي املعرفة 
وحده��ا يف الغالب لإحداث تغي��ري �صلوكي طويل الأمد، 
فاإن الفهم الدقيق لأخطار فريو�س نق�س املناعة الب�رسية 
وكيفية الوقاي��ة منه يعتربان �رسط��ني اأ�صا�صيني للحد 
من اأخطار الفريو�س.  وت�صتهدف الغاية العاملية املتمثلة 
يف ن�رس املعرف��ة ال�صاملة بفريو�س نق�س املناعة الب�رسية 
ن�صبة 95 يف املائة من ال�صب��اب )15-24 �صنة(. ومما يثري 
الأ�صى اأن كثري م��ن �صباب املنطقة يفتقرون اإىل املعرفة 
الأ�صا�صي��ة حول كيفية الوقاية من فريو�س نق�س املناعة 
الب�رسية، كما بينت ع��دة درا�صات اأجريت يف املنطقة اأن 
املعرفة ال�صاملة بالفريو�س قليلة )اأبو راداد واآخرون، 2008(. 

ول توجد بيانات عن املوؤ�رس 4-6.

اتخ��ذ ال�رسكاء الُقطريون، ف�صل عن املجتمع الدويل، 
خطوات لرفع الوعي حول ال�صت�صارة والختبار التطوعي 
VCT، وتزوي��د ال�صباب بامله��ارات والأدوات اللزمة لتخاذ 
قرار مبني عل��ى معلومات اأكرث. ومع ذل��ك، ل تزال زيادة 
توفر خدمات ال�صت�ص��ارة والختبار التطوعي وتغطيتها 
متثل حتدياً رئي�صياً.  ففي حني �صجلت عدة دول تقدماً، مل 
ترتجم هذه اللتزامات بع��د اإىل اأنظمة عملية. واإجمالً، 
تطورت ال�صتجابة لفريو�س نق�س املناعة الب�رسية/الإيدز 
يف الدول العربية ب�ص��كل م�صتدام. ومت اإقرار مبداأ »ثلثة 
يف واح��د« three ones يف برنام��ج الأمم املتحدة امل�صرتك 

ملكافحة الإيدز على نطاق وا�صع يف املنطقة:

نق�س  فريو�س  ملكافحة  عمل  اإطار  على  واحد  •اتفاق  	
لتن�صيق  الأ�صا�س  الإطار  هذا  ويقدم  املناعة/الإيدز، 

عمل جميع ال�رسكاء؛

مع  الإيدز،  ملكافحة  من�صقة  واحدة  وطنية  •هيئة  	
تفوي�س متعدد القطاعات وا�صع النطاق؛

•نظام واحد على م�صتوى الدولة متفق عليه للر�صد  	
والتقييم.
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وبا�صتخ��دام هذه الأركان الثلث��ة الرئي�صية كمحور 
�صامل، ميك��ن ا�صتخدام جمموعة متنوع��ة من الطرق 
جلمع الكيانات وال�رساكات واآليات التمويل ذاتية التن�صيق 

معاً من اأجل اتخاذ اإجراء متفق عليه.

الغاية 6-ب:   
حتقيق يف عام 2010 الو�صول ال�صامل للعلج من 

فريو�ض نق�ض املناعة الب�رشية/الإيدز للأ�صخا�ض 
املحتاجني

ن�سبة ال�سكان الذين  امل�ؤ�رش 5-6: 
يعان�ن من فريو�س نق�س املناعة 

الب�رشية/االإيدز املتقدم والذين يح�سل�ن 
على العقاقري �سد الفريو�س

اإن م�ص��ادات الفريو�صات الرجعي��ة ART غري متاحة 
اإل لع��دد قليل جداً من الأ�صخا�س الذين يحملون فريو�س 
نق�س املناعة الب�رسية )والذي��ن يحتاجون اإىل العلج( يف 
املنطق��ة العربية، ويختلف عدد املراف��ق ال�صحية التي 
تق��دم هذا النوع من العلج من دولة اإىل اأخرى.  ويتوقف 
ذلك على عدد احل��الت امل�صابة بفريو���س نق�س املناعة 
الب�رسي��ة التي حتتاج اإىل م�ص��ادات الفريو�صات الرجعية 
يف الدول��ة، والنظام الذي ا�صتق��رت عليه الدولة لتقدمي 
هذا العلج.  وقد ا�صتخل�ص��ت البيانات املت�صلة باإتاحة 
العلج من »تقرير منظمة ال�صحة العاملية لإقليم �رسق 
املتو�صط« حتت عنوان »ر�ص��د التقدم املحرز يف القطاع 
ال�صحي نح��و تعميم اإتاحة الوقاي��ة، والعلج، والرعاية 
من فريو�س نق�س املناع��ة الب�رسية/الإيدز يف عام 2008« 

)منظمة ال�صحة العاملية، 2008(.

يعي���س يف ال�صودان اأكرب عدد م��ن الأ�صخا�س الذين 
يحملون فريو�س نق�س املناعة الب�رسية ويخ�صعون للعلج 

�ل�صكل )6-2(-  تقدير عدد �مل�صابني بفريو�ص نق�ص �ملناعة �لب�رشية/�الإيدز يف �لدول �لعربية ومظهر �لدول 
��صتناد�ً �إىل �ملر�حل �ملختلفة للوباء
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مب�ص��ادات الفريو�صات الرجعية كما حتت��ل املغرب املرتبة 
الثاني��ة.  و�صجل الع��راق اأقل عدد يف ه��ذه الفئة، لأنه 
بداأ يقدم العلج مب�صادات الفريو�صات الرجعية منذ فرتة 
قريبة جداً.  وبني عامي 2007 و2008، �صهدت بع�س الدول 
زيادات طفيفة مث��ل الأردن واجلمهورية العربية ال�صورية.  
وبلغت الزيادة يف ُعمان واليمن من 50 يف املائة اإىل 77 يف 
املائ��ة يف عام 2008 مقارنة بعام 2007.  و�صهدت بع�س 
ال��دول زيادة بن�صبة و�صلت اإىل 100 يف املائة اأو اأكرث، مثل 
لبنان وال�صومال وال�صودان، وه��ذا موؤ�رس جيد على زيادة 
املرافق العلجية التي توفر م�صادات الفريو�صات الرجعية.  

)ال�صكل )2-6((.

على الرغم من اأن الثقافة والدين واللغة من العوامل 
امل�صرتك��ة باملنطقة، فاإن ثمة مزيج��اً من الديناميكيات 
املت�صل��ة بالنواحي الوبائية، وقابلي��ة التعر�س للإ�صابة، 
والعوامل الجتماعية- القت�صادية مما يجعل من املحبذ 
اأك��رث الرتكيز على جمموع��ات البل��دان.  ويختلف واقع 
ال�صتجابة ملر�س الإي��دز يف كل اإقليم من هذه الأقاليم، 
مما يوجد حتديات وفر�ص��اً خمتلفة.  ويف عام 2006، تبنت 
ال��دول العربية التوجه نحو تعميم احل�صول على احلماية 
من فريو�س نق�س املناع��ة الب�رسية والعلج منه والرعاية 
والدعم. ولعب��ت املنظمات غري احلكومي��ة وموؤ�ص�صات 
املجتم��ع دوراً حيوياً يف ال�صتجابات الوطنية ملر�س الإيدز. 
كم��ا ان و�صمة العار والتمييز �ص��د امل�صابني واملتاأثرين 
بفريو�س نق�س املناعة الب�رسية ت�صكل عقبة رئي�صية اأمام 
التقدم يف حتقيق هذا اله��دف عاملياً.  وقد نتج عن ذلك 
وجود عدد اأقل من النا�س الذين يتم فح�صهم وعدد اأقل 
م��ن النا�س الذين يتم الو�ص��ول اإليهم عن طريق برامج 
الوقاية.  وان الختبار الإلزامي لفريو�س نق�س املناعة )قبل 
ال��زواج، ما قبل التوظيف، ما قب��ل الدخول اإىل اجلامعة، 
ال��خ( هو تطبيق �صائ��ع يف دول جمل�س التعاون اخلليجي 
وبع�س الدول العربية الأخرى يف املنطقة الأمر الذي يوؤدي 
اإىل حتويل امل��وارد نحو جتارب غري �رسوري��ة لأ�صخا�س اأقل 
عر�ص��ة للإ�صابة وي�صع و�صمة العار ومزيداً من التمييز 

�صد هوؤلء الأكرث عر�صة للإ�صابة.

وت�صهم ال�رساعات املدنية، والفقر ال�صديد، والتحديات 
التنموي��ة، ونزوح ال�صكان وتنقلهم، وع��دم امل�صاواة بني 
اجلن�صني، و�صعف البنية الأ�صا�صية، وال�صعوبات البيئية 
يف التحدي��ات التي يفر�صها انت�صار فريو�س نق�س املناعة 
الب�رسية/الإيدز يف الدول الأقل منواً.  وتزداد قابلية التعر�س 

للإ�صاب��ة بفريو���س نق�س املناع��ة الب�رسي��ة يف املراكز 
العمرانية، واملناطق احلدودي��ة، والطرق ال�صاحلية وطرق 
عب��ور ال�صاحنات، ويف جمتمعات النازحني وامل�رسدين.  ولن 
ت�صتطيع دول الق��رن الأفريقي اأن متنع ت�صاعد وترية هذا 
الوباء دون اأن تتعامل مع النواحي املت�صلة بتنقل ال�صكان 

وقابلية تعر�صهم للإ�صابة عرب احلدود.

ت�صع جغرافية وتاريخ منطقة دول املغرب العربي هذه 
الدول يف موقف متميز م��ن حيث الرتكيبة الجتماعية، 
واملوؤث��رات الثقافية-اللغوية )اأي اللغات العربية والرببرية 
والفرن�صية(، واأمناط الهج��رة الداخلية-اخلارجية مبا فيها 
الروابط القائم��ة مع منطقة غ��رب اأفريقيا الو�صطى. 
وتوج��د يف الغال��ب الركائ��ز الأ�صا�صية لزي��ادة احتمال 
ال�صتجاب��ة الفعالة للإيدز، مبا فيها وجود التزام �صيا�صي 
عاٍل، وتنفيذ خطط ا�صرتاتيجية وطنية NSP، وم�صاركة 
املجتمع املدين، وحت�صني اأ�صالي��ب العلج والرعاية واملوارد 
اخلارجي��ة، واإزالة احلواجز ال�صيا�صي��ة والجتماعية كتلك 
الت��ي تواجه احل�صول على ال�صت�ص��ارة واإجراء الفحو�س 
الطوعي��ة والرتوي��ج للواقيات، والرغب��ة يف الرتكيز على 
الوقاي��ة م��ن فريو�س نق���س املناعة الب�رسي��ة بني فئات 
ال�صكان الرئي�صية التي يرتفع فيما بينها خطر الإ�صابة 

بالفريو�س.

تت�صم منطقة امل���رسق العربي يف الغالب بانخفا�س 
انت�ص��ار الفريو�س فيها، ف�صلً ع��ن وجود ت�صابه كبري يف 
الو�صع الجتماعي القت�صادي واخللفيات الثقافية.  وهذا 
الت�صاب��ه يجعل هذه الدول تعتمد عل��ى اخلربات، واملواد، 
والطاقات الب�رسية املتبادلة فيم��ا بينها لأنها حتقق لها 
فعالية يف التكاليف. ومن خلل �صياغة تدخلت معينة 
وتوفري خدمات حمددة، وتوفر النفتاح وقدرات القطاعات 
اخلا�ص��ة والأكادميية والإعلمية يف لبن��ان مقارنة بغريه 
م��ن دول املنطق��ة، ميك��ن اأن ي�صكل ه��ذا البلد قاعدة 
موؤ�ص�صية طويلة الأمد لهذه املجموعة. وت�صمل الفر�س 
امل�صتقبلي��ة املبا�رسة تعزيز منوذج اللتزام الفعال والعمل 
يف املناطق التي يقل بها انت�صار الفريو�س يف الأردن، وو�صع 
اأ�صالي��ب مبتكرة واجتاهات حديثة للعمل مع املجموعات 
الأكرث عر�صة خلط��ر الإ�صابة والأ�صخا�س الذين يحملون 
الفريو�س يف م�رس ولبنان، واإحراز تقدم جوهري يف التعامل 
مع قابلية الن�صاء وال�صباب للإ�صابة باملر�س يف املجتمع 

الفل�صطيني.
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بالن�صبة لدول جمل�س التع��اون اخلليجي، تتميز هذه 
الدول بارتفاع ن�صبة دخل الفرد فيها. وهي تت�صم بتطبيقها 
ال�صارم ملجموعة من ال�صيا�صات الجتماعية املحافظة، 
والبنى الأ�صا�صية �صديدة التطور، والعتماد الهائل على 
العمال��ة املهاجرة. وما زالت املنطق��ة بحاجة اإىل اخرتاق 
كبري يف جمال ال�صتجابة اإىل الإيدز، ومن ال�صعب حتقيق 
ذلك نتيج��ة احل�صا�صية الثقافية وال�صيا�صية؛ وحمدودية 
اإتاحة البيان��ات، بل ورمبا، �صفافيته��ا؛ وال�صيا�صات التي 
حتك��م دخول املهاجرين واإقامتهم. وم��ع ذلك، ثمة فر�س 
متاحة مبا فيها وجود املنظمات احلكومية التي حتدد فيما 
بينها ال�صيا�صات امل�صرتكة لهذا الإقليم الفرعي، واملراكز 
الإعلمية التي ت�صل اإىل نطاق اإقليمي وا�صع، واحتمالت 

ح�صد املوارد.

مل يت�ص��ح بعد اأثر الأزم��ات القت�صادية العاملية يف 
ال�صتجاب��ة لفريو�س نق���س املناعة الب�رسي��ة باملنطقة 
العربية. وجتدر الإ�ص��ارة اإىل اأن معظم املوارد املخ�ص�صة 
لل�صتجاب��ة للفريو�س تاأتي من احلكوم��ات الوطنية، ول 
توجد اأرقام حمددة يف هذا ال�صاأن. ومع ذلك، ومنذ تاأ�صي�س 
»ال�صن��دوق العامل��ي ملكافح��ة الإيدز وال�ص��ل وامللريا« 
GFATM يف عام 2001، اأ�صب��ح هذا ال�صندوق هو املانح 
اخلارجي الرئي�ص��ي للمنطقة لتحقيق الأهداف التنموية 
الثلث��ة للألفية املت�صلة بال�صح��ة.  وخلل هذه الفرتة، 
منح ال�صن��دوق اأكرث من 336 ملي��ون دولر اأمريكي اإىل 
الدول املوؤهل��ة باملنطقة من اأجل مكافحة فريو�س نق�س 
املناعة الب�رسي��ة، ومت تخ�صي�س 261 مليون دولر اأمريكي 
)77 يف املائة( من هذا املبلغ للدول الأقل منواً يف املنطقة.  
وح�صلت دول امل�رسق واملغرب العربيني على 6 و17 يف املائة 
عل��ى التوايل من اإجمايل املبلغ املذكور.  ونظراً اإىل القيود 
املالية والأزمة العاملية، ثم��ة �صبب اإ�صايف يدعو لل�صك 
يف ا�صتم��رار الدعم اخلارجي املوج��ه اإىل الدول الأقل منواً 
باملنطقة.  وهذه الدول هي الأك��رث تاأثراً بالفعل بفريو�س 
نق���س املناعة الب�رسي��ة، و�صتكون اأكرث ال��دول تاأثراً باأي 
انقطاع حمتمل يف برامج الع��لج والوقاية املخ�ص�صة 
ملجموعات رئي�صي��ة من ال�صكان يرتفع فيما بينها خطر 
الإ�صابة بالفريو�س )برنامج الأمم املتحدة امل�صرتك ملكافحة 
الإيدز/البنك الدويل، 2009(.  ويف هذا ال�صدد، ينبغي على 
دول العامل العربي اأن ت�صتخدم مواردها املتاحة للتعامل 
مع فريو�س نق�س املناعة الب�رسية بطريقة اأكرث ا�صرتاتيجية 

م��ع الرتكيز على برامج الوقاي��ة املوجهة اإىل جمموعات 
ال�صكان الرئي�صية التي يرتفع فيما بينها خطر الإ�صابة 
بالفريو�س؛ وتوفري الع��لج والعناية والدعم ملن يحتاجونه. 
وعل��ى كل دولة اأن حتدد مواقع الوب��اء وتخ�ص�س موارده 
ا�صتن��اداً اإىل املعرفة املحلية بالوب��اء من خلل التدخلت 

التي اأثبتت كفاءتها وفعاليتها. 

الغاية 6-ج:
وقف انت�صار امللريا وغريها من الأمرا�ض الرئي�صية 

الأخرى بحلول عام 2015 وبدء الق�صاء عليه

مت الق�صاء على امللريا بنجاح يف غالبية دول اجلامعة 
العربية، غري اأنها ما زالت منت�رسة ب�صكل وبائي يف اأربع دول، 
هي: جيبوتي، وال�صومال، وال�ص��ودان، واليمن )بالإ�صافة 
اإىل منطقة جغرافية حمدودة يف العراق واململكة العربية 
ال�صعودي��ة)24( على احلدود مع اليم��ن(.  ومن ثم، يتوقف 
حتقيق الغاي��ة )6-جيم( يف دول جامع��ة الدول العربية 

بقوة على التقدم املحرز يف هذه املجموعة.

ومل تع��د امللريا ت�صكل خطراً كب��رياً يف دول جمل�س 
التعاون اخلليجي با�صتثناء اململك��ة العربية ال�صعودية، 
حيث حت��دث الإ�صابات اأ�صا�صاً يف اجل��زء اجلنوبي الغربي 
منه��ا.  وقد انخف���س عدد حالت انتق��ال املر�س حملياً 
من 204 حالة يف ع��ام 2005 اإىل 61 حالة فقط يف عام 
2008 )منظمة ال�صحة العاملية، برنامج مكافحة امللريا 
العامل��ي، 2009(.  ويف ُعمان، بعد اأن انقطع انتقال امللريا 
حملياً خلل الفرتة م��ن 2004 اإىل 2006، بداأ انتقاله مرة 
اأخرى )نتيجة ظهور حالت ملريا قادمة من اخلارج( يف عام 
2007 يف ولية من��ح باملنطقة الداخلية )4 حالت(، ويف 
عام 2008 ظهرت حالت يف ولية �ُصحار مبنطقة �صمال 
الباطن��ة، )8 حالت(.  وق��د مت اعتماد الإم��ارات العربية 
 املتحدة منطقة خالية م��ن امللريا يف عام 2007، لكنها
 ل ت��زال ت�صتقبل اأعداداً �صخمة من احلالت التي تاأتيها 
�صنوي��اً من ال��دول الأخرى املوب��وءة )2696 حالة يف عام 
2008(.  وتوؤك��د هذه احلقيقة عل��ى اأهمية الإبقاء على 
برنام��ج فاعل للتعامل مع الفرتة اللحقة للق�صاء على 
املر�س يت�صمن عن�رساً رقابياً قوياً مينع اإعادة دخول امللريا 

اإىل منطقة جمل�س التعاون اخلليجي. 

)24( وحت��دث معظم الإ�صابات باململكة العربي��ة ال�صعودية يف اجلزء اجلنوبي الغربي منها وقد انخف�س معدل الإ�صابة بامللريا يف ال�صعودية من 125 حالة 
ل��كل مائ��ة األف من ال�صكان عام 1990م اإىل 0.46 حالة لكل مائة األف من ال�صكان عام 2008. )التقرير الوطني للمملكة العربية ال�صعودية حول الأهداف 

التنموية للألفية، 2009(.
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بالن�صبة اإىل املغرب، الواقعة يف منطقة املغرب العربي، 
هي الآن يف طور اعتماده��ا منطقة خالية من امللريا، اإذ 
اأعلن��ت عن اآخر انتقال حملي للمر�س يف عام 2004. ومن 
بني دول امل�رسق العربي، توجد امللريا يف منطقة جغرافية 
�صغرية ج��داً بالعراق، تقت�رس على املحافظات ال�صمالية 
الثلث. وقد تبنى العراق ا�صرتاتيجية للق�صاء على امللريا 
يف عام 2005، وحق��ق انخفا�صاً كبرياً يف عدد احلالت، اإذ 
اأعلن عن 23 حالة فقط يف عام 2006 انتقل فيها املر�س 
حملياً و4 حالت يف عام 2008.  وتخلو دول امل�رسق العربي 

الأخرى من انتقال امللريا حملياً. 

فيم��ا يتعلق بحالت امللريا املعلن عنها يف جمموعة 
ال��دول الأقل من��واً، يكون عدده��ا عادة اأقل م��ن العدد 
الفعلي نظ��راً اإىل �صعف الرقاب��ة وانعدامها يف بع�س 
املناطق. وميثل نق�س الرعاية ال�صحية امللئمة واملختربات 
والظ��روف الأمنية ال�صلبية بع���س العوامل التي تعوق 
التقدم يف اجلهود املبذول��ة لإجراء امل�صوح.  وعلى الرغم 
من اأن ال��دول العربية الأربع الأقل من��واً تبنت �صيا�صات 
فعال��ة لعلج امللريا، مبا فيها املركب��ات العلجية املبنية 
على الأرتيميزينني ACT ملعاجلة امللريا اخلبيثة، فاإن اجلهود 
الرامي��ة اإىل زي��ادة حجم الت�صخي�س والع��لج الفعالني 
اللذي��ن ميكن التعويل عليهما ت�صكل حتدياً يف حد ذاتها.  
فق��د تعر�صت هذه اجله��ود اإىل الإعاقة ب�صبب العوامل 
الآتي��ة: حمدودي��ة تغطية خدم��ات الرعاي��ة ال�صحية 
الأولية؛ و�صعف ج��ودة خدمات ت�صخي�س امللريا؛ ونق�س 
اآلي��ات تقدمي املركبات العلجية املبنية على الأرتيميزينني 
على م�صتوى املجتم��ع والأ�صخا�س املهم�صني املوجودين 
يف الأماكن النائية؛ و�صعف نظام اللوج�صتيات والتوريد 
الذي ل يوف��ر العقار يف حينه؛ و�صع��ف التزام القطاع 
اخلا�س بالإر�صادات التوجيهي��ة العلجية اجلديدة؛ ووجود 

عقاقري مزيفة بال�صوق.

يف الدول العربية الأقل من��واً، تتزايد تغطية الأماكن 
املعر�صة خلطر امللريا من خلل التدابري الوقائية والعلجية 
امللئمة، ولكنها ل تزال بعيدة جداً عن الغاية املتمثلة يف 
تعمي��م التغطية بحلول عام 2010.  فعلى �صبيل املثال، 
وزع برنامج احلد م��ن امللريا بال�صودان )ال�صمال( اأكرث من 
3.3 ملي��ون نامو�صية معاجلة باملبي��دات احل�رسية طويلة 
املدى بني عامي 2006 و2008.  كما توفر نحو 90 يف املائة 
من مرافق ال�صح��ة العامة املركب��ات العلجية املبنية 
عل��ى الأرتيميزينني باملجان، ومت اأي�صاً تقدمي نحو 3 مليني 
جمموع��ة علجية كاملة تكفي ملعاجل��ة جميع احلالت 

امل�صجلة )الأمم املتحدة/اجلامعة العربية، 2007(.

معدالت االإ�سابة وال�فاة  امل�ؤ�رش 6-6: 
باملالريا )لل�سكان(

نتيجة للقي��ود املبينة اأعله، تختل��ف جودة البيانات 
املتوف��رة حول امللريا بني دول��ة واأخرى يف جمموعة الدول 
العربي��ة الأقل منواً.  ولأغرا�س الت�صاق، يقارن هذا التقرير 
بني اإجمايل مع��دلت الإ�صابة امل�صجلة )مبا فيها احلالت 
املوؤك��دة بالفحو���س ال�رسيرية واملخربي��ة(، اإذ مل تتمكن 
جميع الدول الأقل من��واً من توفري بيانات موثوق بها حول 
احلالت املوؤكدة بالفح�س الطفيلي اأو حتديد فئات ال�صكان 
املعر�صة للخطر لكي يت�صنى الو�صول اإىل تقدير اأف�صل 
ملع��دلت الإ�صابة. ومبا اأن البيان��ات املت�صلة بامللريا يتم 
ت�صجيلها ب�صكل م�صتق��ل يف �صمال ال�صودان وجنوبه، 
على درج��ات خمتلفة من ال�صمول واجل��ودة، فقد ق�صم 
هذا التقرير اأي�صاً البيانات اخلا�صة بال�صودان اإىل ق�صمني. 

)اجلدول )1-6((.

كم��ا يو�صح اجلدول )6-1(، يتحّم��ل ال�صودان ح�صة 
كب��رية من عبء امللريا.  ففي م�صح اأجري يف عام 2005، 

200020012002200320042005200620072008الدولة
--7,2874,7948,693----جزر القمر
640577658648271307788563415جيبوتي
9,1118,15911,2407,7327,4866,1406,1976,253-موريتانيا
1371,245293450340575420269-الصومال

16,61414,95611,22811,1147,3588,7007,16710,0639,950السودان )الشمال(
3,3366,3538,7156,8144,3661,4741,2501,652-السودان )الجنوب(

9718807769541,0041,003692--اليمن
امل�صدر: منظمة ال�صحة العاملية-الربنامج العاملي ملكافحة امللريا

ملحظة: )-( يعني ل ينطبق.

�جلدول )6-1(-  �لدول �الأقل منو�ً، حاالت �لتبليغ عن �الإ�صابة باملالريا لكل 100 �ألف من �ل�صكان
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بلغت ن�صبة انت�صار طفي��ل امللريا 5 يف املائة.  واأظهرت 
نتائج اآخ��ر م�صوح اأجريت يف ال�صوم��ال )كانون الثاين/
يناير حزيران/يونيو 2009(، اأن ن�صبة انت�صار طفيل امللريا 
تراوح��ت ب��ني 5 يف املائ��ة و15 يف املائة.  كم��ا �ُصجلت 
م�صتوي��ات مرتفعة من الإ�صابة اأي�صاً يف موريتانيا وجزر 
القم��ر على الرغم من عدم اكتم��ال البيانات يف جميع 
ال�صن��وات.  فيما �صهدت جيبوت��ي انخفا�صاً يف حالت 
امللري��ا امل�صجل��ة، واأظهر م�صح ع��ام 2008 حول امللريا 
م�صتويات منخف�صة جداً من توطن املر�س، وبلغت ن�صبة 

انت�صاره اأقل من 0.6 يف املائة.

ن�سبة االأطفال دون  امل�ؤ�رش 7-6: 
اخلام�سة من العمر الذين ينام�ن حتت 

نام��سيات معاجلة لالأ�رشة

اأظهر م�صح اأجري عام 2005 يف ال�صودان اأن ما يقرب 
من 11 يف املائة من ال�صكان يعي�صون يف مناطق معر�صة 
خلط��ر الإ�صابة بامللريا، واأن 15 يف املائة من الأطفال دون 
�صن اخلام�صة ينامون حت��ت نامو�صيات معاجلة باملبيدات 
احل�رسية.  ومع الزيادة الهائلة يف اجلهود املبذولة على مدى 
ال�صنوات الأربع املا�صية، اإىل جانب الدعم املايل املقدم من 
ال�صندوق العامل��ي ملكافحة الإيدز وال�صل وامللريا والبنك 
الإ�صلمي للتنمية وجهات اأخ��رى مانحة، من املتوقع اأن 
ت��زداد التغطية احلالية بن�صبة كبرية كما �صيوؤكد م�صح 
ع��ام 2009.  ووفقاً للأرقام الواردة يف امل�صوح التي اأجرتها 
“وحدات حتلي��ل الأمن الغذائي والتغذي��ة” يف ال�صومال، 
يوج��د لدى 40 يف املائة من الأ���رس نامو�صية واحدة على 
الأق��ل معاجلة باملبيدات احل�رسي��ة، وينام 35 يف املائة من 
الأطفال حت��ت نامو�صي��ات معاجلة باملبي��دات احل�رسية.  
وك�ص��ف م�صح اأجري يف جيبوتي يف عام 2008 اأن 32 يف 
املائة من الأ�رس لديها نامو�صية واحدة على الأقل معاجلة 
باملبي��دات احل�رسية، واأن 20 يف املائة من الأطفال دون �صن 
اخلام�صة ينامون حتت نامو�صيات معاجلة مببيدات ح�رسية.

ن�سبة االأطفال دون �سن  امل�ؤ�رش 8-6: 
اخلام�سة الذين يعان�ن من احلمى 

ويعاجل�ن بعقاقري مالئمة �سد املالريا 

اأظهر م�صح اأج��ري عام 2005 يف �صمال ال�صودان اأن 
19 يف املائة من الأطفال دون �صن اخلام�صة تناولوا عقاقري 

م�ص��ادة للملريا بعد اإ�صابتهم باحلم��ى )وزارة ال�صحة 
الحتادية/منظمة ال�صحة العاملية، 2006(.  ووفقاً مل�صح 
اأج��ري حول �صحة الأ�رسة ال�صودانية يف عام 2006، تلقى 
47 يف املائ��ة من الأطفال دون �ص��ن اخلام�صة يف اجلنوب 
و54 يف املائ��ة يف ال�صمال علجاً م�ص��اداً للملريا )وزارة 
ال�صح��ة الحتادية، 2007(.  وم��ن املتوقع اأن توفر م�صوح 
ع��ام 2009 يف جنوب ال�صودان و�صماله موؤ�رسات معيارية 

موثوق بها اأكرث.

معدالت االإ�سابة واالنت�سار  امل�ؤ�رش 9-6: 
وال�فيات بال�سل

تظل مكافحة انت�صار ال�صل اأحد اأهم التحديات التي 
تواجه جامعة ال��دول العربية يف جمال ال�صحة العامة.  
ويعت��رب ال�صل ال�صبب الرئي�صي وراء الوفيات الناجمة عن 
الأمرا���س املعدية يف العامل العربي، خا�صة يف جمموعة 
البلدان العربية الأقل منواً.  ومع ذلك، فقد مت اإحراز تقدم جيد 
م��ن خلل ا�صرتاتيجية “العلج لفرتة ق�صرية حتت املراقبة 
)الدوت���س( DOTS املو�صى بها دولياً للحد من  املبا�رسة” 
ال�صل، اإذ انخف�صت م�صتويات انت�صار املر�س والإ�صابة به 
منذ عام 1990.  وتقيِّم جامعة الدول العربية عبء مر�س 
ال�صل من خلل ثلثة موؤ���رسات: الإ�صابة )خطر التقاط 
ال�ص��ل(، والنت�صار )�صيوع ال�صل ب��ني ال�صكان(، ومعدل 
الوفيات، ويقا�س كل منها لكل 100 األف �صخ�س. وت�صري 
التقدي��رات اإىل اأنه يف عام 2005، ظه��رت اأعرا�س املر�س 
عل��ى 000 240 �صخ�س يف دول اجلامع��ة العربية، تويف 
منه��م 000 43 �صخ���س )الأمم املتحدة/جامع��ة الدول 

العربية، 2007(.

منذ ع��ام 1990 حتى ع��ام 2000، ظل��ت معدلت 
الإ�صابة، اأي عدد احلالت اجلديدة لكل 100 األف �صخ�س، 
م�صتقرة يف العامل العربي عند نحو 45 اإ�صابة لكل 100 
األف �صخ�س. ثم حدث تناق�س مّطرد يف معدلت الإ�صابة 
خ��لل ال�صنوات الأوىل من القرن احلادي والع�رسين لت�صل 
اإىل 35.8 اإ�صابة لكل 100 األف �صخ�س بحلول عام 2007.  
ويعني هذا ح��دوث انخفا�س اإجمايل بن�صبة 24 يف املائة 
يف معدلت الإ�صابة بال�صل يف دول اجلامعة العربية منذ 
عام 1990 )اجلدول )6-2((.  ومل تتوفر بيانات موثوق فيها 

حول معدلت الإ�صابة يف العراق اأو ال�صومال.
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يف اإط��ار املجموعات الأربع، لوح��ظ اأن قدراً كبرياً من 
املكا�صب قد حتقق يف دول امل�رسق العربي، حيث انخف�صت 
معدلت الإ�صابة يف العموم بنحو 40 يف املائة منذ عام 
1990 يف حني متكنت ثلث دول )الأردن، ولبنان، واجلمهورية 
العربي��ة ال�صورية( من اأ�صل خم�س �صمن املجموعة من 
خف�س معدلت الإ�صابة اإىل اأكرث من الن�صف.  و�صهدت 
م�رس والأرا�صي الفل�صطينية املحتلة اأي�صاً انخفا�صاً يف 
املعدلت جتاوز ن�صبة 35 يف املائة.  ويبلغ متو�صط معدل 
الإ�صاب��ة الآن يف دول امل�رسق العربي 20 اإ�صابة لكل 100 

األف �صخ�س.

�صهدت دول جمل�س التعاون اخلليجي كذلك انخفا�صاً 
عام��اً يف مع��دلت الإ�صابة بن�صب��ة 27 يف املائة حتى 
و�صل��ت املعدلت احلالية اإىل 32 اإ�صاب��ة لكل 100 األف 
�صخ�س.  وخف�صت كل من البحري��ن، والكويت، وُعمان، 
والإمارات العربي��ة املتحدة مع��دلت الإ�صابة فيها اإىل 
الن�ص��ف، وبلغت املع��دلت احلالية يف ه��ذه الدول اأقل 
م��ن 40 اإ�صاب��ة ل��كل100 األف �صخ�س. وق��د �صهدت 
قط��ر واململكة العربية ال�صعودي��ة)25( زيادة يف معدلت 
الإ�صابة على م��دى ال�صنني )من 60 اإىل 70 اإ�صابة لكل 
100 األ��ف �صخ�س ومن 43 اإىل 46 اإ�صابة لكل 100 األف 
�صخ�س على التوايل(.  وزادت معدلت الإ�صابة يف املغرب 
العربي وال��دول الأقل منواً بني عام��ي 1990 و2007. ويف 
جمموع��ة بلدان املغ��رب العربي، �صه��دت ليبيا واملغرب 
وتون���س انخفا�صاً يف مع��دلت الإ�صابة، ولكن نظراً اإىل 
ازدياد ه��ذا املعدل بن�صبة 50 يف املائ��ة يف اجلزائر، ارتفع 
متو�صط معدلت الإ�صابة يف هذه املجموعة بن�صبة 20 
يف املائة بني عامي 1990 و2007.  ومع اأن املغرب قد �صهد 

انخفا�ص��اً يف معدل الإ�صاب��ة بن�صبة 25 يف املائة، ظل 
مع��دل الإ�صابة فيها، البال��غ 92 اإ�صابة لكل 100 األف 

�صخ�س، هو الأعلى �صمن املجموعة يف عام 2007.

يف جمموع��ة البل��دان العربية الأقل من��واً، �صهدت 
جيبوتي وموريتانيا وال�ص��ودان زيادة يف معدلت الإ�صابة 
بن�صبة 40 يف املائة منذ ع��ام 1990، مما ي�صكل التحدي 
الأك��رب بالن�صبة اإىل جامعة ال��دول العربية فيما يت�صل 
بخف�س معدلت الإ�صابة بال�ص��ل. ونتيجة للزيادة التي 
طراأت على معدلت الإ�صابة التي كانت عالية يف الأ�صل، 
ارتفع متو�صط معدل الإ�صابة بالإقليم الفرعي من 174 
اإ�صابة ل��كل 100 األف �صخ�س يف ع��ام 1990 اإىل 243 
اإ�صابة لكل 100 األف �صخ�س يف عام 2007، مما ي�صري اإىل 
اأن خطر التقاط املر���س قد زاد بن�صبة 40 يف املائة.  ومل 
تتوفر بيانات موثوق فيها بالن�صبة اإىل ال�صومال.  وب�صكل 
عام، وخلل الفرتة من 1990 اإىل 2007، زاد معدل الإ�صابة 
بال�ص��ل يف املغرب العربي والدول الأقل منواً، وانخف�س يف 

امل�رسق العربي ودول جمل�س التعاون اخلليجي.

انخف���س متو�ص��ط انت�ص��ار ال�صل ب��دول اجلامعة 
العربية بن�صبة 50 يف املائة م��ن 79.5 اإ�صابة لكل 100 
األف �صخ�س يف عام 1990 اإىل 49 اإ�صابة لكل 100 األف 
�صخ���س يف عام 2005. ومع ذل��ك، �صهد العامان 2006 
و2007 زيادة اأخرية يف انت�صار املر�س مما رفع معدل الإ�صابة 
به اإىل 58 اإ�صابة لكل 100 األف �صخ�س يف دول اجلامعة. 
ومع ذلك، ي�صري الو�صع العام اإىل حدوث انخفا�س قدره 37 
يف املائة يف متو�صط انت�صار ال�صل بدول اجلامعة العربية 

منذ عام 1990.

)25(  معدل انت�صار مر�س ال�صل يف اململكة العربية ال�صعودية كان منخف�صاً وبلغ 10.06 لكل مائة األف حالة. )التقرير الوطني للمملكة العربية ال�صعودية 
حول الأهداف التنموية للألفية، 2009(.

�جلدول )6-2(-  معدالت �الإ�صابة بال�صل و�نت�صاره على م�صتوى جمموعات �لبلد�ن

 معدل اإلصابةمجموعات البلدان
المتوسط )1990(

 معدل اإلصابة
المتوسط )2007(

التغيير
)بالنسبة المئوية(

 معدل االنتشار
المتوسط )1990(

 معدل االنتشار
المتوسط )2007(

التغيير
)بالنسبة المئوية(

-59.527.054.6-33.020.039.4دول المشرق العربي

-34.541.520.347.542.011.6دول المغرب العربي

 دول مجلس التعاون
-69.542.538.8-44.032.027.3الخليجي

-174.0243.039.7497.0377.024.1الدول األقل نموًا

 متوسط دول الجامعة
-79.55837.1-47.335.824.3العربية

امل�صدر: منظمة ال�صحة العاملية )2009(.
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مرة اأخرى، �صجلت جمموعة دول امل�رسق العربي مكا�صب 
عظيم��ة من حيث انخفا�س انت�صار املر�س، فقط هبطت 
املع��دلت من 59.5 اإىل 27 اإ�صابة لكل 100 األف �صخ�س 
يف الفرتة من عام 1990 اإىل عام 2007، مما يدل على حدوث 
انخفا�س بن�صبة 55 يف املائة.  و�صهدت اجلمهورية العربية 
ال�صورية اأكرب انخفا�س، اإذ هبط معدل النت�صار من 94 اإىل 
27 اإ�صابة ل��كل 100 األف �صخ�س )انخفا�س بن�صبة 71 
يف املائة(. وعل��ى الرغم من انخفا�س املعدلت يف العراق 
بن�صب��ة 10 يف املائة، يظل مع��دل النت�صار مرتفعاً عند 
م�صتوى 79 اإ�صابة لكل 100 األف �صخ�س يف عام 2007.  
كما انخف�س معدل النت�صار يف كل من لبنان والأردن اإىل 

الن�صف على الأقل ما بني عامي 1990 و2007.

�صهدت جمي��ع دول جمل�س التع��اون اخلليجي اأي�صاً 
انخفا�ص��اً يف معدل النت�صار بن�صب��ة 39 يف املائة منذ 
ع��ام 1990 با�صتثناء قطر الت��ي زاد فيها املعدل بن�صبة 
14 يف املائ��ة، مما اأدى اإىل ارتفاع مع��دل النت�صار لي�صل 
اإىل 81 اإ�صاب��ة لكل 100 األف �صخ�س بحلول عام 2007. 
و�صهدت الكوي��ت اأكرب قدر من النخفا���س، بلغ 72 يف 
املائة، مما اأدى اإىل هب��وط املعدل اإىل 25 اإ�صابة لكل 100 
األ��ف �صخ�س بحلول ع��ام 2007.  وانخف�صت املعدلت 
يف كل م��ن البحرين وُعمان مبق��دار الن�صف على الأقل 
)بن�صب��ة 50 يف املائ��ة و65 يف املائة عل��ى التوايل(، كما 
�صجلت ُعمان اأقل معدل انت�صار يف هذا الإقليم الفرعي 

خلل عام 2007 )14 اإ�صابة لكل 100 األف �صخ�س(.

لوحظ اأي�صاً اأن جمموعة دول املغرب العربي �صهدت 
انخفا�ص��اً عاماً يف معدلت النت�صار م��ن 47.5 اإ�صابة 
ل��كل 100 األف �صخ���س يف ع��ام 1990 اإىل 42 اإ�صابة 
ل��كل 100 األ��ف �صخ�س يف ع��ام 2007 )بن�صبة 12 يف 
املائ��ة(. وعلى الرغ��م من اأن مع��دل النت�صار يف املغرب 
هبط بن�صبة 40 يف املائة، ظل املعدل يف عام 2007 عالياً 
ن�صبياً عند م�صت��وى 80 اإ�صابة لكل 100 األف �صخ�س. 
و�صهدت ليبيا وتون�س اأي�صاً انخفا�س بلغ 63 يف املائة و43 
يف املائة على التوايل، اإذ بلغ معدل النت�صار يف ليبيا خلل 
ع��ام 2007 م�صتوى منخف�صاً قدره 18 اإ�صابة لكل 100 
األف �صخ�س فيما بل��غ املعدل يف تون�س 28 اإ�صابة لكل 

100 األف �صخ�س. 

يظل معدل انت�صار ال�صل يف جمموعة البلدان العربية 
الأقل من��واً عالياً، على الرغم من بع���س املكا�صب التي 

حتقق��ت منذ عام 1990.  فق��د �صهدت جزر القمر اأعلى 
ن�صبة انخفا�س، اإذ هب��ط معدل النت�صار بن�صبة 56 يف 
املائة حتى و�ص��ل اإىل م�صتوى 83 اإ�صابة لكل 100 األف 
�صخ���س بحلول عام 2007. ول ي��زال معدل النت�صار يف 
جيبوت��ي هو الأعلى بالإقليم الفرعي )والأعلى يف الواقع 
بني بدول اجلامعة العربي��ة( عند م�صتوى 1104 اإ�صابات 
لكل 100 األف �صخ�س، على الرغم من اأن هذا الرقم قد 
انخف�س مبق��دار الربع منذ عام 1990.  وت�صرتك موريتانيا 
وال�صومال وال�صودان كذلك يف ارتفاع معدلت النت�صار 
خلل عام 2007 التي بلغت 559، و352، و402 اإ�صابة لكل 
100 األ��ف �صخ�س على التوايل، عل��ى الرغم من اأن كل 
دولة من هذه الدول �صه��دت انخفا�صاً منذ عام 1990.  
وانخف�س مع��دل النت�صار يف اليم��ن اإىل الن�صف منذ 
ع��ام 1990 وو�صل حالياً اإىل م�صت��وى 130 اإ�صابة لكل 
100 األف �صخ�س. ونتيجة ملعدلت النت�صار املرتفعة يف 
كل دول��ة من جمموعة الدول العربي��ة الأقل منواً، و�صل 
معدل النت�صار الكلي بالإقليم اإىل 377 اإ�صابة لكل 100 
األ��ف �صخ�س، على الرغم من اأن هذا املعدل قد انخف�س 

بن�صبة 25 يف املائة تقريباً منذ عام 1990.

لقد حققت دول اجلامعة العربية مكا�صب اإيجابية يف 
العموم. فقد انخف�س معدل الإ�صابة بال�صل بن�صبة 24 
يف املائة ومعدل النت�صار بن�صبة 37 يف املائة.  وبينما حقق 
امل�رسق العربي ودول جمل�س التعاون اخلليجي انخفا�صاً يف 
كل من معديل الإ�صاب��ة والنت�صار، مل يظهر يف املغرب 
العرب��ي والدول الأقل منواً حت��ى الآن النخفا�س املرغوب 
يف معدل الإ�صابة، الذي يعك�س ال�صيطرة الكافية على 
ال�صل واحلد من انتق��ال املر�س. واإذا كانت هناك رغبة يف 
حتقيق املزيد من الإجنازات ب��دول اجلامعة العربية، ينبغي 
اأن ترتكز اجلهود على معديل النت�صار والإ�صابة يف املغرب 
العرب��ي، وب�صكل خا�س يف اجلزائر، وجمموعة الدول الأقل 

منواً.

�صه��دت منطق��ة جامعة ال��دول العربي��ة ككل 
انخفا�صاً يف متو�صط معدل الوفيات الناجمة عن ال�صل 
م��ن 5.5 حالة لكل 100 األ��ف �صخ�س اإىل 3 حالت لكل 
100 األف �صخ�س من عام 1990 اإىل 2007، وتعادل ن�صبة 
ه��ذا النخفا�س 46 يف املائة.  وكان��ت معدلت الوفيات 
يف امل�رسق العربي، واملغ��رب العربي، ودول جمل�س التعاون 
اخلليجي تدور حول حالتني لكل 100 األف �صخ�س بحلول 
ع��ام 2007، مما ي�صري اإىل حدوث انخفا�س يقدر بن�صبة 50 



78

يف املائة. ومع ذلك، يبلغ معدل الوفيات يف جمموعة الدول 
الأق��ل منواً 10 اأ�صعاف املع��دل امل�صجل يف اأي جمموعة 
اأخرى، ب��ل ارتفع هذا املعدل يف الواقع بن�صبة 7 يف املائة 

منذ عام 1990. انظر اجلدول )3-6(.

يف جمموعة دول امل���رسق العربي، �صجل العراق اأعلى 
مع��دل للوفيات بل��غ 11 حالة ل��كل 100 األف �صخ�س.  
وتدور معدلت الوفيات يف الدول الأخرى حول حالتني لكل 
100 األ��ف من ال�صكان. ويف جمموعة دول املغرب العربي، 
�صجلت تون���س وليبيا معدلت منخف�صة للغاية بحلول 
عام 2007 بلغت حالة واحدة و3 حالت على التوايل لكل 
100 األ��ف من ال�ص��كان. وحققت دول جمل���س التعاون 
اخلليجي معدلت م�صابهة بحلول عام 2007، على الرغم 
من ارتفاع معدل الوفيات يف قطر بن�صبة 16.7 يف املائة 

لي�صل اإىل 7 حالت لكل 100 األف �صخ�س.

يف جمموع��ة ال��دول الأقل منواً، حقق��ت جزر القمر 
انخفا�صاً ق��دره 60 يف املائة يف معدل الوفيات الناجمة 
ع��ن ال�صل، اإذ انخف�س املعدل يف عام 2007 اإىل 6 حالت 
ل��كل 100 األف �صخ�س.  كما �صه��د اليمن وال�صومال 
اأي�ص��اً انخفا�ص��ا يف معدل الوفيات الت��ي ا�صتقرت يف 
ع��ام 2007 عند 10 حالت و63 حال��ة على التوايل لكل 
100 األف �صخ�س. و�صهدت جيبوتي وموريتانيا وال�صودان 
ارتفاعاً يف معدل الوفيات منذ عام 1990، م�صجلة اأعلى 
املعدلت يف هذه املجموعة مبق��دار 157، و75، و71 حالة 

على التوايل لكل 100 األف �صخ�س.

ن�سبة حاالت ال�سل التي  امل�ؤ�رش 10-6: 
اكت�سفت ومت عالجها يف اإطار نظام 

العالج لفرتة ق�سرية حتت املراقبة 
)ا�سرتاتيجية مكافحة ال�سل امل��سى 

بها دوليًا(

توف��ر ن�صبة احلالت اجلدي��دة التقديرية التي مت فيها 
اكت�ص��اف ال�صل من خلل احلالت اإيجابية امل�صحة )التي 
مت ت�صخي�صه��ا واإب��لغ منظمة ال�صح��ة العاملية بها 
عن طري��ق برامج الدوت�س( موؤ�رساً عل��ى فعالية الربامج 
الوطنية ملكافحة ال�صل يف العثور على امل�صابني بال�صل 
وت�صخي�س حالتهم. ويتم ح�صاب معدل اكت�صاف حالت 
ال�ص��ل من خلل ق�صم��ة عدد احلالت اجلدي��دة اإيجابية 
امل�صح��ة املعلن عنها على عدد احل��الت اجلديدة اإيجابية 
امل�صح��ة املقدرة لتلك ال�صنة، ويع��رب عن ذلك يف �صكل 

ن�صبة مئوية.

وق��د اأقرت “ال�رساكة من اأجل مكافحة مر�س ال�صل” 
الغايات املرتبطة بالأهداف التنموية للألفية واملتمثلة يف 
ت�صخي���س 70 يف املائة على الأقل م��ن الأ�صخا�س ذوي 
الب�ص��اق اإيجابي امل�صحة لل�صل )اأي يف اإطار ا�صرتاتيجية 
الدوت���س(، ومعاجلة 85 يف املائة عل��ى الأقل من املر�صى 
بنجاح على م�صتوى العامل بحلول عام 2005. كما بداأت 
الدول اأي�صاً يف زيادة ال�صيطرة على ال�صل من خلل تبني 
الإ�صرتاتيجية اجلديدة من اأجل وقف مر�س ال�صل منذ عام 
2006. و�صه��دت عدة دول اإدخ��ال مناهج جديدة مبتكرة 
مثل املزج بني القطاعني العام واخلا�س، و«املنهج العملي 

ل�صحة الرئة«، ونظم املراقبة با�صتخدام الكمبيوتر.

ل توج��د بيان��ات كاملة ح��ول جمي��ع دول اجلامعة 
العربي��ة قبل عام 1999؛ لذا، �صريك��ز هذا التحليل على 

�جلدول )6-3(-  معدل �لوفيات �لناجمة عن �ل�صل يف جمموعات �لبلد�ن

التغيير)بالنسبة المئوية(19902007مجموعات البلدان العربية

63.6-5.52.0دول المشرق

37.5-4.02.5دول المغرب

37.5-*4.02.5دول مجلس التعاون الخليجي

62.567.07.2الدول األقل نموًا

45.5-5.53منطقة جامعة الدول العربية
امل�صدر: منظمة ال�صحة العاملية )2009(.

)*( مل ت�صجل اأي حالة وفاة بال�صل يف اململكة العربية ال�صعودية للأعوام 2006 و2007 و2008.  )التقرير الوطني للمملكة العربية ال�صعودية حول الأهداف 
التنموية للألفية، 2009(.
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النتائ��ج م��ن ع��ام 1999 اإىل ع��ام 2007. اإذ بلغ املعدل 
الإقليمي لكت�صاف احل��الت اجلديدة با�صتخدام الدوت�س 
50 يف املائ��ة يف ع��ام 1999، وارتف��ع اإىل 60 يف املائة يف 
ع��ام 2007، وه��و اأقل بن�صب��ة 10 يف املائة ع��ن الغاية 
املن�ص��ودة املتمثل��ة يف رفع مع��دل اكت�ص��اف احلالت 
اجلدي��دة اإىل ن�صب��ة 70 يف املائ��ة. ويوحي ذل��ك باأن 40 
 يف املائ��ة من مر�صى ال�ص��ل يف دول اجلامع��ة العربية

ل يح�صلون على رعاية جيدة.

�صجلت بل��دان املغرب العربي اأعلى معدل لكت�صاف 
احلالت اجلديدة من بني جمموعات البلدان العربية، اإذ ارتفع 
متو�صط احلالت املكت�صفة من 90 يف املائة يف عام 1990 
اإىل 106 يف املائ��ة يف عام 2001، مم��ا ي�صري اإىل اأن حالت 
مر�س ال�صل املكت�صف��ة يف عام 2001 فاقت التقديرات.  
وانخف�س هذا املعدل بق��در طفيف طوال بدايات القرن 
احلادي والع�رسين لي�ص��ل اإىل 95 يف املائة يف عام 2007، 
ولكن يظل هذا املعدل جديراً بالثناء لأنه اأعلى من املعدل 
امل�صته��دف البالغ 70 يف املائ��ة. وهكذا تكون جمموعة 
بلدان املغرب العربي الوحي��دة التي حققت جميع دولها 

هذه الغاية.

وبلغ معدل اكت�صاف احلالت اجلديدة يف جمموعة دول 
امل�رسق العرب��ي 40 يف املائة يف عام 1999، وارتفع اإىل 71 
يف املائة يف عام 2004، لينخف�س اإىل 61 يف املائة يف عام 
2007.  ومل ت�ص��ل اإىل الن�صبة امل�صتهدفة )70 يف املائة( 
�صوى م���رس والأردن. وبقيت املعدلت منخف�صة جداً يف 
الأرا�ص��ي الفل�صطينية املحتلة والعراق )5 يف املائة و31 

يف املائة على التوايل(.

وارتفع��ت املعدلت يف دول جمل���س التعاون اخلليجي 
طوال نهاية الت�صعينيات م��ن القرن املا�صي من 33 يف 
املائة يف عام 1999 اإىل 60 يف املائة يف عام 2006، لكنها 
انخف�ص��ت اإىل 41 يف املائة يف عام 2007)26(.  وقد لوحظ 
ح��دوث زيادات يف مع��دل اكت�صاف احل��الت اجلديدة يف 
الدول الأقل منواً يف اجلزء الأول من القرن احلادي والع�رسين، 
ولكنه��ا �صهدت انخفا�ص��اً عاماً منذ �صن��ة 1999، اإذ 
هبط��ت املعدلت م��ن 48 يف املائ��ة اإىل 42 يف املائة يف 

عام 2007.

يبني ه��ذا املوؤ���رس ن�صبة احل��الت اجلدي��دة اإيجابية 
امل�صحة امل�صجلة الت��ي عوجلت من ال�صل بالدوت�س التي 
اأكمل��ت العلج خلل �صنة من ال�صن��وات بنجاح، �صواء 
توف��ر دليل جرثومي على جناح الع��لج )»ال�صفاء«( اأو مل 

يتوفر )»اكتمال العلج«(. 

بحلول عام 1999، بلغ متو�صط معدل جناح العلج يف 
منطقة جامعة ال��دول العربية 85 يف املائة، وهو املعدل 
املن�ص��ود ل�صنة 2005. وا�صتمرت املعدلت يف الواقع عند 
هذا امل�صتوى مع حدوث تفاوت بالزيادة اأو النق�صان طوال 
ال�صن��وات الأوىل من القرن احلادي والع�رسين، وبحلول عام 
2007، انخف���س املع��دل قليلً لي�ص��ل اإىل 84 يف املائة. 
و�صهدت دول امل�رسق واملغرب العربيني اأمناطاً مماثلة للغاية 
فيما يت�صل مبعدلت العلج، اإذ �صجلت دول الإقليمني 87 
يف املائة و88 يف املائة على التوايل يف عام 1999. وارتفعت 
املعدلت قليلً يف دول املنطقتني �صبه الإقليميتني طوال 
ال�صنوات التالية لتنخف�س قليلً اإىل 87 يف املائة يف كل 

منطقة فرعية بحلول عام 2007.

�صه��دت دول جمل�س التع��اون اخلليجي اأقل معدلت 
لكت�صاف احلالت اجلديدة يف عام 1999 من بني جمموعات 
البل��دان العربية الأخرى )70 يف املائ��ة(، لكن امل�صتويات 
ارتفعت على نحو ثابت يف مطلع القرن احلادي والع�رسين، 
لت�صل اإىل 78 يف املائة يف عام 2007.  كما �صجلت الدول 
الأقل منواً ارتفاعاً يف معدلت الكت�صاف منذ عام 1999 

لت�صل اإىل 82 يف املائة يف عام 2007.

��ل دول اجلامعة العربي��ة بالتخفيف من  لك��ي تعجِّ
ع��بء مر�س ال�صل فيه��ا، و�صعت هذه ال��دول خططاً 
ا�صرتاتيجي��ة تتما�صى مع »اخلط��ة العاملية لوقف مر�س 
 Global Plan to »2015 ال�صل خلل الفرتة من 2006 اإىل
Stop TB 2006-2015.  وته��دف ه��ذه اخلطط اإىل حتقيق 
زي��ادة �رسيعة يف رعاية مر�صى ال�صل، ول �صيما من خلل 
حت�صني قدرات اكت�صاف احلالت، تتما�صى مع ا�صرتاتيجية 
وقف مر�س ال�صل. كما ت�صري اخلطط اإىل املتطلبات املالية 
اللزم��ة للن�صاطات املقرر تنفيذه��ا يف مواعيد حمددة.  
فعلى �صبيل املثال، حتتاج الدول التابعة ملنظمة ال�صحة 
العاملية، املكتب الإقليم��ي ل�رسق املتو�صط، التي ت�صمل 

)26( معدل انت�صار مر�س ال�صل يف اململكة العربية ال�صعودية كان منخف�صاً وبلغ 10.06 لكل مائة األف حالة. )التقرير الوطني للمملكة العربية ال�صعودية 
حول الأهداف التنموية للألفية، 2009(.
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اأفغان�صتان وجمهورية اإي��ران الإ�صلمية وباك�صتان ف�صلً 
ع��ن جميع الدول العربي��ة )با�صتثناء اجلزائ��ر وجزر القمر 
وموريتاني��ا(، اإىل مبلغ اإجمايل يقدر بنح��و 3.1 مليار دولر 
اأمريكي لتحقيق الغاية 8.  وقد تلقت جميع الدول تقريباً 
املوؤهل��ة للح�صول على دعم م��ايل من ال�صندوق العاملي 
ملكافح��ة الإيدز وال�ص��ل وامللريا الدعم ال��لزم يف �صكل 
من��ح.  ومع ذلك، تظل الفجوات املالي��ة وا�صعة يف كثري 
من الدول، وبالتايل، ي�صب��ح ال�صتمرار يف ن�صاطات جمع 
الأم��وال، خا�صة من خلل ال�رساكات الوطنية والإقليمية، 

اأمراً يف غاية الأهمية.

يوجد بالفعل رابط بني ال�ص��ل وفريو�س نق�س املناعة. 
فيدع��م فريو�س نق�س املناعة حدوث ال�صل وانت�صاره، الذي 
يعت��رب يف هذه الأي��ام ال�صبب العام مل��وت مر�صى الإيدز.  
وحي��ث اأن وباء فريو�س نق���س املناعة يزداد يف بع�س الدول 
العربي��ة، وخ�صو�صاً يف الدول الأقل من��واً، من املهم جداً 
ر�صد انت�صار كل املر�صني يف نف�س املر�صى. وحدث ما يزيد 
على 70 يف املائة من ح��الت الوفاة يف الفئة العمرية ما 
بني 25-54، وهم غالباً ممن يعول��ون اأ�رسهم؛ ومن ثم، توؤثر 
اإ�صابته��م باملر�س على دخل الأ���رسة.  لذلك، ميثل ال�صل 
حتدياً تنموي��اً ف�صلً عن كونه حتديا اأمام ال�صحة العامة.  
وم��ع ذلك، من الناحية الوبائية، يعترب ال�صباب فئة مهمة، 
اإذ اأنه��م �صيدخلون عاجلً اأم اأجلً يف الفئة العمرية التي 
تواجه اأكرب خطر.  ولذلك، يعترب حت�صني الوعي بني ال�صباب، 
مهم ج��داً، وخ�صو�صاً يف الدول التي اأ�صبح فيها فريو�س 
نق���س املناعة/الإي��دز عاملً حمدداً رئي�صي��اً.  ومن املهم 
اأي�ص��اً ذكر اأن ال�صباب يعترب القوة املحركة للمجتمع.  ول 
ي��زال ال�صل مر�صاً عايل الو�صمة، وغالباً ما يعاين املر�صى 
وعائلته��م ب�صكل غري �رسوري.  وم��ن ال�رسوري جداً اإجراء 

ات�صالت وح�صد اجتماعي لدعم املر�صى.

النتائج والتو�صيات على �صعيد ال�صيا�صة 
العامة

ال�صح��ة هي حق اأ�صا�صي للجميع.  وفيما يلي بع�س 
التو�صي��ات من اأج��ل اإ�رساع التقدم نح��و حتقيق الهدف 

التنموي ال�صاد�س املعني بال�صحة:

الر�صيدة  الإدارة  ذلك  يف  مبا  ال�صحة  نظام  •تعزيز  	
اأنظمة  يف  اأكرب  بدور  القيام  خلل  من  والإ�رساف 

اللمركزية الر�صمية وغري الر�صمية حلماية ال�صحة؛

وترية  اإ�رساع  على  والعمل  التقدم  على  •احلفاظ  	
والدويل،  املحلي  امل�صتويني  على  ال�صتثمارات 

م ال�صحة؛ والت�صامن عامليا من اأجل تقدُّ

ال�صعيفة  واملجموعات  للمناطق  اأولوية  •اإعطاء  	
املناطق  و�صكان  للفقراء،  خا�س  اهتمام  اإعطاء  )مع 
الريفية، واملراأة، وال�صباب( فيما يتعلق بتو�صيع احلماية 

ال�صحية للمحتاجني اإليها وامل�صتبعدين؛

•توفري حد اأدنى من احلماية الجتماعية، يتيح احل�صول  	
والتحول  الأ�صا�صية  الجتماعية  اخلدمات  على 

الجتماعي، على امل�صتوى القطري؛

مو�صوعات  لتناول  املنتفعني  جميع  قدرة  •تعزيز  	
امل�صاواة بني اجلن�صني وتقدمي اخلدمات ال�صحية ف�صلً 
مبا  املدين،  املجتمع  مع منظمات  ال�رساكات  تعزيز  عن 
احلكومية،  غري  واملنظمات  الن�صاء،  جمموعات  فيها 

ومع القطاع اخلا�س.

ميكن اأن يك��ون للتدخلت دور اأكرب من خلل ا�صتخدام 
برنام��ج عام، عل��ى �صبيل املثال، نف�س مرك��ز ال�صحة اأو 
عمال ال�صحة. ويف نف���س الوقت، ميكن اأن حت�صن املناهج 
املتكامل��ة لتقدمي اخلدمات ال�صحي��ة النتائج يف جمالت 
مثل رعاية الأمهات واملواليد حديثي الولدة، وفريو�س نق�س 
املناع��ة، وامللري��ا، وال�صل.  ويلزم اأن يك��ون هناك اإجراءات 
فعالة ل�صم��ان اأن ل متثل اخلدمات عبئ��اً زائدا )للحفاظ 
عل��ى املكا�ص��ب التي مت حتقيقه��ا بالفع��ل(؛ واأن طاقم 
العم��ل مت تدريبه ب�صكل كاف لتنفيذ التكامل؛ واأن حجم 
الأعمال جنحت ب�صكل منا�صب يف ال�صماح لطاقم العمل 
اأن يت��وىل امل�صوؤولية.  وحي��ث اأن املراك��ز ال�صحية غالباً 

 

م��ا تكون املين��اء الأول حل��ل معظم امل�ص��اكل املتعلقة 
بال�صحة، فينبغي الع��رتاف بها ب�صفتها مدخلً رئي�صياً 
لتق��دمي دعم متكامل للأ�رس املت���رسرة، ولتكامل اخلدمات 
ذات ال�صلة يف القطاع��ات الأخرى، ولتعزيز مفهوم بديل 

لرعاية الأ�رس ودعمها.

•حت�صني املعلومات الكمية والنوعية عن طبيعة ومدى  	
فيها  مبا  املتنوعة،  والتدخلت  ال�صرتاتيجيات  تاأثري 

املحددات الجتماعية الرئي�صية.

يف ع��ام 2004، اأعربت جلنة القت�صاد الكلي وال�صحة 
عن حاجة اإىل وجود »نظام �صح��ي قريب للمنتفعني«، اأو 
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خدمات ممتدة، ومراكز �صحية وم�صت�صفيات حملية ميكن 
للفق��راء الو�صول اإليها. وثمة العدي��د من ا�صرتاتيجيات 
وقائية لبق��اء الأطفال على قيد احلي��اة، وتعزيز ال�صحة، 
وتدخلت ذات اأولوية ملنع الأمرا�س ثبت اأنها تت�صم بفاعلية 
التكلفة لتنفيذها على امل�صتوى املجتمعي. ويف ا�صتجابة 
لوباء فريو�س نق�س املناعة الب�رسية، ظهرت الرعاية املنزلية 
وتقدمي الرعاية يف الأ���رس ب�صفتها ا�صتجابة اأ�صا�صية يف 
العديد من الدول، نظرا لنق���س عمال الرعاية ال�صحية، 
وعدم كفاية املرافق ال�صحي��ة لتقدمي الرعاية. وتقع هذه 
املهام عل��ى عاتق الن�ص��اء والفتيات.  وم��ن املهم اإدراك 

التزامات الدولة حيال تقدمي اخلدمات يف اإطار نهج احلماية 
الجتماعي��ة ال�صاملة خا�صة عند دعم الأ�رس التي تتلقى 
ح�صة غ��ري متنا�صبة من الرعاية ال�صحية ملر�صى فريو�س 

نق�س املناعة الب�رسية/الإيدز.

•اإعطاء اهتمام خا�س بتناغم الأدوات واملنهجيات على  	
امل�صتويات الوطنية والإقليمية والعاملية لإن�صاء نظام 
مع  ال�صحية  املعلومات  يجمع  متكامل  معلومات 

معلومات القطاعات الأخرى لتن�صيقها.
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ملحة عامة

يف حني مل يتم تعريف م�صطلح »ال�صتدامة البيئية«  
ب�صكل وا�صح يف اإعلن الألفية، تتفق الدول على اأنه »يجب 
اأن نبذل ق�صارى جهدنا لتحرير الب�رسية جمعاء، وقبل كل 
�ص��يء اآخر، حترير اأبنائنا واأحفادن��ا، من خطر العي�س على 
كوكب اأف�صدته الأن�صطة الب�رسية على نحو ل رجعة فيه، 

 

ومل تعد موارده تكف��ي لإ�صباع احتياجاتهم.  وجدد قادة 
العامل دعمهم ملبادئ التنمية امل�صتدامة، ودعوا اإىل تبني 
اأخلقيات جديدة حلفظ الطبيع��ة وحمايتها يف الألفية 
اجلدي��دة.  ولتحقيق هذا، ي�صعى الهدف التنموي ال�صابع 
اإىل �صم��ان ال�صتدام��ة البيئية من خ��لل اأربعة غايات 
ترمي اإىل عك�س فقدان امل��وارد البيئية، واحلد من فقدان 

التنوع البيولوج��ي، وحت�صني فر�س احل�صول على اإمدادات 
املياه وخدمات ال�رسف ال�صحي، وحت�صني معي�صة �صكان 
الأحياء الفق��رية التي بدورها مدعومة من ع�رس موؤ�رسات 
للأه��داف التنموية للألفية.  وبالتايل فان الهدف ال�صابع 
يرك��ز على الرابطة الهامة بني البيئة والتنمية وال�صحة 
العام��ة، و���رسورة موا�صل��ة الإدارة امل�صتدام��ة للموارد 

الطبيعية وحت�صني رفاهية الإن�صان.

تعت��رب ال�صتدامة البيئية اإح��دى الركائز الأ�صا�صية 
للتنمية امل�صتدام��ة، وهي ذات طبيع��ة متداخلة  توؤثر 
على الق��درة على حتقي��ق الأهداف التنموي��ة للألفية 
الأخ��رى.  ويرتبط تقدمي الحتياجات الإن�صانية الأ�صا�صية 
املتعلق��ة بتوفري املياه وال�رسف ال�صح��ي والغذاء واملاأوى 

مت اإحراز تقدم نحو حتقيق الغايات الأربعة للهدف التنموي ال�صابع الذي ي�صعى اإىل انح�صار فقدان املوارد البيئية 
واحل��د من فقدان التنوع البيولوجي وحت�صني فر�س احل�صول على اإمدادات املياه وخدمات ال�رسف ال�صحي، وحت�صني 
معي�ص��ة �ص��كان الأحياء الفقرية.  ورغ��م اأن الغابات ل تعد من بني املوجودات الطبيعي��ة الرئي�صية يف املنطقة 
العربي��ة، اإل اأن الدول العربية الت��ي حتتوي على مناطق هامة من الغابات ت�صعى حلماية هذه املناطق.  وقد ظلت 

ن�صبة الأرا�صي املغطاة بالغابات ثابتة اأو �صهدت زيادة طفيفة منذ عام 1990.

ل تتج��اوز م�صاهمة املنطقة العربية يف الإجمايل العاملي لنبعاثات الغازات الدفيئة ن�صبة 5 يف املائة تقريباً، 
ولكن هناك تفاوتات كبرية يف اإجمايل النبعاثات ون�صيب الفرد منها بني الدول العربية واملجموعات الأربع )جمل�س 
التعاون اخلليجي، وامل�رسق العربي، واملغرب العربي، والدول الأقل منواً(، مما يدل على اختلف م�صتويات اإتاحة الطاقة 
وا�صتخدامه��ا.  كم��ا اإن ا�صتهلك املواد التي تبعث ثاين اأك�صيد الكربون ي�صهد تفاوتاً بني الدول العربية اإذ ي�صل 

اإىل 800 1 اأطنان مرتية يف العراق ولكنه ل يتجاوز 20 يف املائة يف جميع الدول العربية ما عدا خم�س دول.

م��ن جهة اأخرى فاإن خم�ص��ة ع�رس دولة عربية على الأقل تواجه خطر ا�صتنف��اذ مواردها املائية املتجددة وغري 
املتج��ددة.  فبع�س البلدان، كالبحري��ن والأردن والكويت وليبيا وُعمان وقطر والإم��ارات العربية املتحدة، تقع حتت 
م�صت��وى ال��� 000 1 مرت مكعب للفرد يف ال�صنة بكثري.  بالإ�صاف��ة اإىل ذلك، هنالك نق�س خطري يف املياه العذبة 
يف دول عربي��ة اأخرى مثل م�رس واملغرب وتون�س.  كم��ا تواجه املنطقة العربية حتدياً اآخر يتمثل يف اإدارة موارد املياه 
امل�صرتكة بني دول املنطقة والدول املجاورة.  ومبا اأن اأكرث من �صتة و�صتني يف املائة من موارد امل�صطحات املائية تنبع 
م��ن خارج املنطق��ة العربية، فاإن هذا ي�صكل قلقاً كبرياً يهدد ال�صتقرار والأم��ن الغذائي وبرامج املوارد املائية يف 
املنطق��ة.  ومن املتوقع للو�صع الدقيق لواقع املياه يف املنطقة العربية اأن يزداد �صوءاً نتيجة لآثار تغري املناخ.  كما 
اأدى ا�صتنفاد اإمدادات املياه اجلوفية يف العديد من الدول العربية اإىل ن�صوب ينابيع املياه، وجفاف الأرا�صي الرطبة، 
وفقدان الكائنات احلية املرتبطة بهما.  وقد زادت وترية خ�صارة الكائنات احلية نتيجة لتدهور مواطنها وارتفاع وترية 
ن�صاط��ات التنمية القت�صادية ب�صكل غري م�صبوق ف�صلً عن الزيادة ال�صكانية يف معظم دول املنطقة العربية.  
وت�صجل البيانات احلالية ن�صبة ثمانية من بني ع�رسة اأ�صخا�س ي�صتطيعون احل�صول على م�صادر مياه حم�صنة يف 
كل ال��دول العربي��ة، ولكن ل يزال العجز ظاهراً يف كثري من الأماكن.  اإ�صافة اإىل ذلك، فاإن هناك فجوة بني �صكان 

املناطق العمرانية والريفية فيما يتعلق باحل�صول على املياه ال�صاحلة لل�رسب.

�صابعاً-  كفالة �ال�صتد�مة �لبيئية
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ارتباط��اً اأ�صا�صياً بتحقيق اله��دف ال�صابع من الأهداف 
التنموية للألفية وبتقدمي اخلدمات البيئية امل�صتمدة من 
نظم املوارد الطبيعي��ة، مبا يف ذلك م�صادر املياه العذبة، 
والنظ��م الإيكولوجي��ة البحرية وامل��وارد اجلوفية للأر�س 
والغ��لف اجل��وي.  وتعزى ال�صغوط على ه��ذه املوارد اإىل 
الطبيعة اجلغرافية، وبرامج الت�صغيل الطبيعية، ف�صلً 
ع��ن ال�صغوط التي يت�صبب له��ا الإن�صان.  على �صبيل 
املثال،  بينم��ا حتتوي املنطقة على 5 يف املائة من �صكان 
العامل، اإل اأنها تعد م�صدراً لأقل من 1 يف املائة من مياه 
العامل العذب��ة املتجددة. ويت�صبب ارتفاع معدلت النمو 
ال�صكاين يف تزايد ندرة املياه يف املنطقة العربية، حيث اأن 
العديد من ال��دول العربية تعاين من الندرة احلادة للمياه 
على اأ�صا���س ن�صيب الفرد.  وقد انخف���س توفر الأرا�صي 
ال�صاحلة للزراعة ب�صبب اجلفاف والت�صحر وتدهور الأرا�صي، 
مما يهدد الإنتاج الزراع��ي، و�صبل املعي�صة يف الريف، والأمن 
الغذائ��ي يف املنطقة.  بالإ�صاف��ة اإىل العوامل الدميغرافية 
والزراعية، فاإن النزاع��ات الإقليمية اجلارية، والحتلل واحلرب 
وعدم ال�صتقرار، ف�صلً عن الكوارث الطبيعية التي �رسبت 
املنطقة يف ال�صنوات الأخرية، اأدت اإىل زيادة تركيز ال�صكان يف 
املراكز احل�رسية و�صواحيها.  ويعد الفقراء والفئات ال�صعيفة، 
مب��ن فيهم الن�صاء والأطفال وامل�صنني، من بني الأكرث ت�رسراً.  
وق��د اأدى هذا الأمر اإىل زيادة الطلب على اخلدمات احلكومية 
وال�صتثم��ارات يف اإي�صال املياه ال�صاحل��ة لل�رسب وال�رسف 
ال�صحي والبنية التحتية للنقل والطاقة والكهرباء.  وحيث 
اأن معظ��م �صكان املناط��ق احل�رسية وما يرتب��ط بها من 
القطاعات التجاري��ة يف املنطقة ترتكز على طول ال�صاحل، 
ن�صهد اآثار �صلبية يف البيئ��ات البحرية وال�صاحلية وقطاع 
�صي��د الأ�صماك.  يف الوق��ت عينه، فان الإف��راج عن مياه 
ال���رسف غري املعاجلة من املدن وامل�صان��ع اإ�صافة اإىل ت�رسب 
املياه الزراعية واملحتوية على املبيدات والكيماويات الزراعية 
قد �صاهمت يف تدهور املياه ال�صطحية وموارد املياه اجلوفية 
املتجددة وغري املتجددة، والأرا�صي والنظم البيئية ال�صاحلية، 
وكذل��ك اأنواع الكائنات احلية التي تكاف��ح من اأجل البقاء 
على قيد احلياة يف هذه البيئة املهددة.  وان النمو ال�صكاين، 
وحالت ال�رساع والكوارث الطبيعية و�صغوط التلوث ب�صكل 

عام ل ت�صاعد على احلفاظ على املوارد الطبيعية.

وتتعاظ��م لحقا هذه الأ�صب��اب املوؤدية اإىل تلوث البيئة 
ون�صوب املوارد الطبيعية من جراء اآثار الأزمة الثلثية املرتبطة 

بالأزم��ة املالية واأزمة الغذاء وتغري املناخ.  وينظر جزئياً لهذه 
الأزمات كمظهر من مظاهر ال�صغوط املتناف�صة على املوارد 
الطبيعي��ة يف املنطقة و�صببا للمزيد من اخل�صائر يف املوارد 
البيئية.  على �صبيل املثال، فان تغري اأمناط املناخ وارتفاع درجات 
احلرارة ت�صببا يف زيادة اجلفاف يف املنطقة العربية، مما زاد على 
م��ا يبدو من حدوث الظواهر اجلوي��ة املتطرفة يف املنطقة، 
مثل اجلفاف والفي�صانات.  وان خطر ارتفاع م�صتوى �صطح 
البحر جراء تغرّي املناخ يهدد املجتمعات ال�صاحلية من الرباط 
اإىل دبي اإ�صافة اإىل الأرا�ص��ي الزراعية اخل�صبة املوجودة يف 
دلتا النيل واملناط��ق ال�صاحلية من بلد ال�صام.  وقد دفعت 
اأزمة الغذاء، والتي تفاقمت ب�صبب تغري املناخ، احلكومات يف 
املنطقة لإعادة النظر يف �صيا�صات الأمن الغذائي من خلل 
النظر يف قيود املوارد الطبيعية)27(.  وقد اأجربت الأزمة املالية 
بع�س احلكومات على اإعادة النظر يف القرارات ال�صتثمارية 
املخططة واملتعلقة بتوفري املياه من امل�صادر التقليدية وغري 
التقليدية.  وفقاً لذلك، فاإن هذه الأزمة الثلثية اأدت اإىل زيادة 
ال�صغط على منطقة ت�صعى من قبل لتلبية الطلب املتزايد 
على املي��اه والأرا�صي وخدمات الطاق��ة املكثفة يف الأجل 
الق�صري.  واأدى ه��ذا الو�صع اإىل تعاظم التحدي املتمثل يف 
حماية التنوع البيولوجي، وتعزيز التنمية امل�صتدامة و�صمان 
ال�صتدامة البيئية، والتي تتطلب روؤية م�صرتكة بعيدة املدى 

تاأخذ يف العتبار احتياجات الأجيال احلالية وامل�صتقبلية. 

وعلى الرغم م��ن هذا العدد الوافر م��ن التحديات التي 
تواجه املنطقة العربية، فقد مت حتقيق تقدما هاما على مدى 
ال�صنوات العديدة املا�صي��ة يف جميع غايات الهدف ال�صابع 
ومعظم املوؤ�رسات املرتبطة بها. وه��ذا يدل على وعي الدول 
العربي��ة والتزامها اعتم��اد ال�صيا�صات واخلط��ط والربامج 
ل�صم��ان ال�صتدامة البيئية والتغل��ب على التحديات التي 

تواجهها.

الغاية 7-اأ:
دمج مبادئ التنمية امل�صتدامة يف ال�صيا�صات 
والربامج القطرية وتقلي�ض هدر املوارد البيئية

اأ�صفر موؤمت��ر القمة للألفي��ة يف اأيلول/�صبتمرب 2000 
عن جمموعة من اللتزامات ال�صيا�صية وموؤ�رسات متلحقة 
ته��دف اإىل معاجلة ق�صايا التنمي��ة الرئي�صية.  وقد اأعادت 

 )27( اإع��لن الريا���س: تعزيز التعاون العربي ملواجهة اأزمة الغذاء العاملي، الدورة 30 للجمعية العام��ة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية(، الريا�س، 30-26 
ني�صان/اأبريل.
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احلكومات وروؤ�صاء الدول النظ��ر يف هذه الق�صايا يف موؤمتر 
القمة العاملي للتنمي��ة امل�صتدامة عام 2002.  وا�صتعداداً 
له��ذا احلدث العاملي، ن�صطت الدول العربية جهودها لإعداد 
ال�صرتاتيجيات الوطنية للتنمي��ة امل�صتدامة التي ميكن اأن 
ت�صاعد على دمج مبادئ التنمية امل�صتدامة يف ال�صيا�صات 
والربام��ج القطري��ة، كما ميكنه��ا اأن تبن��ي على خطط 
العم��ل البيئية التي بداأتها معظ��م البلدان العربية خلل 
فرتة الت�صعين��ات)28(.  واأ�صفرت خط��ة العمل املنبثقة عن 
القم��ة العاملية يف جوهان�صربغ اىل التفاق على تطوير اإدارة 
متكاملة للموارد املائية )IWRM( وخطط كفاءة ا�صتخدام 
املي��اه بحلول عام 2005، الذي من �صاأنه اأن ي�صهم اأي�صاً يف 
حتقيق الهدف ال�صابع.  وق��د �صعى عدد من الدول العربية 
لإع��داد خطط اإدارة موارد املياه بغي��ة اإدماج مبادئ التنمية 
امل�صتدام��ة يف ال�صيا�صات املائي��ة وا�صرتاتيجيات التنمية 
الوطني��ة.  وقد اأكمل��ت كل من م���رس والأردن والأرا�صي 
الفل�صطيني��ة املحتلة واليم��ن ال�صرتاتيجي��ات الوطنية 
املتكامل��ة للموارد املائية بحلول املوع��د املحدد، يف حني اأن 
دول عربية اأخرى كالبحرين والكويت وقطر واململكة العربية 
ال�صعودي��ة والإم��ارات العربية املتحدة ب��داأت العمل خلل 

الفرتة نف�صها)29(.

وعلى امل�صت��وى الإقليمي، اأن�ص��اأت حكومات الدول 
العربي��ة »جمل�س ال��وزراء العرب امل�صوؤول��ني عن �صوؤون 
البيئ��ة« )CAMRE( يف عام 1987، كما اأن�صاأت بعد ذلك 
اللجن��ة امل�صرتكة للبيئة والتنمي��ة يف املنطقة العربية 
)JCEDAR( عام 1993 كهيئة ا�صت�صارية)30(.  وتتيح هذه 
اللجنة املجال للمناق�صة والتن�صيق حول الق�صايا البيئية 
الإقليمي��ة املتعلقة بالتنمية امل�صتدام��ة.  وبالنظر اإىل 
دورها كهيئة ا�صت�صاري��ة حكومية تت�صمن اأي�صاً ممثلني 
عن املوؤ�ص�صات احلكومي��ة الدولية واملنظمات الإقليمية 
واملنظمات غ��ري احلكومي��ة، فاإنها تق��رتح على جمل�س 
الوزراء العرب امل�صوؤولني عن �صوؤون البيئة تو�صيات تتعلق 
بالتنمية امل�صتدام��ة وتغري املناخ واإدارة املواد الكيميائية، 
والتنوع البيولوجي والبيئة وغريه��ا من اأولويات التنمية 
الت��ي تواجه املنطقة م��ن اأجل النظر فيه��ا.  وت�صكل 
الأمان��ة الفنية العامة جلامعة الدول العربية اإ�صافة اإىل 

الإ�صك��وا واملكتب الإقليمي لربنامج الأمم املتحدة  للبيئة 
يف املنطق��ة العربي��ة )ROWA(، الأمانة امل�صرتكة التي 

ت�صهل عمل هذه اللجنة.

ن�سبة م�ساحة االأرا�سي  امل�ؤ�رش 1-7: 
املك�س�ة بالغابات

ل تعت��رب الغابات من بني املوجودات الطبيعية الرئي�صية 
يف املنطقة العربي��ة.  ومع ذلك، �صعت الدول العربية التي 
تتمتع مبناطق هامة م��ن الغابات حلماية هذه املناطق التي 
تغطيه��ا الغابات والتي تعد حم��دودة يف املنطقة.  وميكن 
ملحظة ذلك يف البيانات التي جمعتها �صعبة الإح�صاء يف 
الأمم املتحدة، والت��ي تفيد اأن املناطق التي تغطيها الغابات 
ظلت ثابتة اأو �صهدت زي��ادة معتدلة يف املنطقة منذ عام 
1990.  وق��د �صه��دت تون�س زيادة يف تل��ك الفرتة من 4 يف 
املائ��ة اإىل 7 يف املائة يف اأر�صها املغطاة بالغابات.  كما زادت 
م�صاحات الأرا�صي الت��ي تغطيها الغابات يف لبنان من 12 

يف املائة اإىل 13 يف املائة خلل الفرتة 2005-1990.

كما ميكن العثور على اأجزاء من الأرا�صي املغطاة بالغابات 
يف لبنان، وعمان، واأجزاء من �صمال اأفريقيا.  وت�صري التقديرات 
اإىل اأن 83 يف املائ��ة من الغاب��ات يف املنطقة العربية توجد 
يف �صمال اأفريقيا وال�صودان وال�صومال، ويتوزع ما تبقى يف 
بلدان امل�رسق و�صب��ه اجلزيرة العربية.  وتغطي الغابات اأي�صا 
اأج��زاء وا�صعة من اجلبال اخل���رساء يف ليبيا وجبال الأطل�س 
التي متتد من اجلزائر اإىل املغرب)31(.  ومع ذلك، يجري ا�صتنزاف 
ه��ذه املوارد جلمع احلط��ب وتو�صيع امل�صتوطن��ات الب�رسية، 
ولهذا فقد ب��داأت احلكوم��ات واملجتمع امل��دين بحمايتها 
واحلفاظ عليها. على �صبيل املثال، مت يف لبنان اإن�صاء العديد 
م��ن املحميات الطبيعي��ة حلماية الغاب��ات وحماية �صجرة 
الأرز واملناط��ق احلرجية املجاورة للمجتمعات العمرانية خارج 
بريوت.  وتوفر الغابات اأي�صاً ملذاً للكائنات املحلية، وت�صاهم 
يف وقاية النباتات والتنوع البيولوجي احليواين.  توفر الغابات 
اأي�صاً ملذاً للأنواع املحلية، وامل�صاهمة يف وقاية النباتات 
والتنوع البيولوج��ي احليواين.  وهي ت�صاع��د اأي�صاً على 
احلد من تدهور الأرا�صي، وت��اآكل الرتبة وخطر النهيارات 

E/ESCWA/ ،28( الإ�صك��وا، الأحكام من اأجل التنمية امل�صتدامة يف املنطقة العربية: املوؤ�ص�ص��ات والأدوات اللزمة للم�صي قدماً واإدارة الثقافة البيئية( 
SDPD/8/2003، 23 ت�رسين الأول/اأكتوبر 2003، �س 29-28.

)29( الإ�صكوا، تطوير اأطر لتطبيق ال�صرتاتيجيات الوطنية للإدارة املتكاملة للموارد املائية يف بلدان الإ�صكوا )�صدر باللغة العربية/الرتجمة غري الر�صمية: و�صع 
اأطر لتطبيق ال�صرتاتيجيات الوطنية للإدارة املتكاملة للموارد املائية يف بلدان الإ�صكوا، E/ESCWA/SDPD/10/2005، 25 ت�رسين الأول/اأكتوبر 2005، �س 1.

E/ESCWA/ ،30( الإ�صك��وا، الأح��كام من اأجل التنمية امل�صتدامة يف املنطقة العربية: املوؤ�ص�صات والأدوات اللزم��ة للم�صي قدماً واإدارة الثقافة البيئية(
SDPD/8/2003، 23 ت�رسين الأول/اأكتوبر 2003، �س 19.

)31( الأطر العربية خلطة العمل العربية ب�صاأن تغري املناخ )2010-2020(، التي اأعدت حتت رعاية جامعة الدول العربية وتنتظر املوافقة من قبل الدول الأع�صاء.
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الأر�صية والنهيارات ال�صخرية ب�صبب الت�رسيبات الناجتة 
عن حماية املوارد من الأرا�صي وم�صتجمعات املياه.  وتعد 
الغاب��ات اأي�صاً مبثابة اأداة لمت�صا�س الكربون والتخفيف 
من اآثار تغري املناخ.  وتعترب حرائق الغابات من بني التهديدات 
الرئي�صية ملوارد الغابات يف املنطقة.  وعادة ما تنتج هذه 
احلرائق عن ارتفاع يف درجات احلرارة وهبوط ن�صب الرطوبة، 

ويتوقع لهذه احلرائق اأن تتزايد نتيجة للتغري املناخي.

وقد و�صع��ت فرق الإطفاء ملكافح��ة حرائق الغابات 
يف املناطق النائية واجلبلية التي ي�صعب الو�صول اإليها.  
كم��ا اأن ال�رساعات والحتلل يت�صببان اأي�صاً باإحلاق اأ�رسار 
ج�صيمة وتدمري الغابات واأ�صجار الفاكهة واأ�صجار الزيتون.  
اأما يف الأرا�صي الفل�صطينية املحتلة فاإن البيانات املتوفرة 
من خلل اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�صطيني تبني ارتفاع 
ه��ذه الن�صبة من 1.51 يف املائة يف العام 1999 اإىل 1.57 
يف املائ��ة عام 2007 يف املناطق املغطاة بالغابات بالرغم 
من امل�صادرات الوا�صعة لأرا�صي ال�صفة الغربية واقتلع 
الأ�صجار يف كل من ال�صفة الغربية وقطاع غزة. وقد كان 
لهذا اآثار مبا�رسة على �صبل العي�س الريفية وال�صتدامة 

البيئية يف الأرا�صي الفل�صطينية املحتلة.

على الرغم من عدم وجود اأرقام تربط ب�صكل مبا�رس بني 
الأزمة املالية العاملي��ة واجلهود املبذولة للمحافظة على 
مناطق الغاب��ات املزروعة وتو�صي��ع رقعتها يف املنطقة 
العربية ، فمن املتوقع اأن حت��ول الأزمة ال�صتثمارات بعيدا 
ع��ن برامج اإعادة التحريج.  وميكن اأن تكون الأزمة اأدت اأي�صاً 
اإىل جتمي��د اجلهود الرامية اإىل من��ع زحف امل�صاريع العقارية 
على الأرا�صي احلرجية بغية دعم فر�س جديدة للتنمية على 
امل�صت��وى املحلي.  على الرغم من ذلك، ف��ان مبادرات اإعادة 
التحريج ما زالت م�صتم��رة يف  بع�س اأجزاء املنطقة. على 
�صبي��ل املثال، بداأت �رسكة لند روف��ر برامج موازنة الكربون 
الطوعية من خلل زرع النباتات الأ�صجار لتعوي�س النبعاثات 
املناخية الناجتة من بي��ع �صياراتها يف ال�رسق الأو�صط.  وقد 
اأطلق��ت عدة مب��ادرات غر���س اأ�صجار مل�صاع��دة ال�صعب 
الفل�صطين��ي. اأما يف لبن��ان، ما تزال احلكوم��ة والباحثني 

يبحثون عن �صبل حلماية اأ�صجار الأرز يف لبنان.

انبعاثات غاز ثاين اأك�سيد  امل�ؤ�رش 2-7: 
الكرب�ن، املجم�ع ون�سيب الفرد ولكل 
دوالر من الناجت املحلي االإجمايل، بتعادل 

الق�ة  ال�رشائية(

ل تتج��اوز م�صاهمة املنطقة العربي��ة يف الإجمايل 
العاملي لنبعاثات غازات الدفيئة ن�صبة 5 يف املائة تقريباً، 
ولكن هناك تفاوتات كبرية يف اإجمايل النبعاثات ون�صيب 
الفرد منها بني الدول العربية واملجموعات الأربع )جمل�س 
التعاون اخلليجي، وامل�رسق العربي، واملغرب العربي، والدول 
الأقل منواً(، مما يدل على اختلف م�صتويات اإتاحة الطاقة 
وا�صتخدامه��ا.  فعلى �صبيل املثال، بلغ ن�صيب الفرد من 
انبعاث��ات ثاين اأك�صيد الكرب��ون يف كثري من دول جمل�س 
التعاون اخلليجي اأكرث من 25 طن��اً مرتياً يف ال�صنة، وقد 
زاد هذا الرق��م خلل الفرتة من عام 1990 اإىل عام 2006، 
فيم��ا بلغ ن�صيب الفرد من النبعاثات اأقل من طن مرتي 
يف ال��دول الأقل منواً، وتراوح��ت الأرقام يف امل�رسق واملغرب 
العربيني عموماً ما بني 1.5 اإىل 3 اأطنان مرتية، وظلت هذه 

الأرقام م�صتقرة خلل الفرتة ذاتها.

ان م�صتوي��ات النبعاث��ات من دول جمل���س التعاون 
اخلليج��ي تعود يف ج��زء كبري منه��ا اإىل حقيقة اأن هذه 
ال��دول غنية مبوارد الطاق��ة واقت�صاداته��ا تعتمد على 
ا�صتخراج ومعاجلة هذه امل��وارد مما ي�صهل ا�صتخدام هذه 
الأنواع من الوق��ود لل�صتخدامات ال�صتهلكية املحلية. 
وترتب��ط انبعاثات ثاين اأك�صي��د الكربون اأي�صاً اإىل حد ما 
يف الإنت��اج العاملي وال�صتهلك والطل��ب على النفط. 
و�صهدت الأزمة املالية العاملية انخفا�صاً يف الطلب على 
النفط خلل عام 2009 )الوكالة الدولية للطاقة 2009(.  
وم��ع ذلك، ل يزال ا�صتهلك الطاق��ة عال على امل�صتوى 
العاملي والإقليمي.  وتعترب اأمناط ال�صتهلك ب�صورة عامة 
اأعل��ى يف دول جمل�س التعاون اخلليجي باملقارنة مع غريها 
من املناط��ق دون الإقليمية نتيج��ة ل�صتخدام الطاقة 
لل�صتهلك املنزيل والنقل حيث اأن تكييف الهواء �رسوري 
يف معظ��م املباين كم��ا اأن ن�صيب الف��رد من معدلت 
ملكي��ة ال�صيارات )خا�صة ال�صي��ارات الكبرية( هي اأعلى 
يف دول جمل���س التع��اون اخلليجي م��ن اأي مكان اآخر يف 

املنطقة العربية.

ويف حني تعد م�صاهمة املنطقة العربية يف انبعاثات 
ثاين اأك�صيد الكرب��ون �صغرية على ال�صعيد العاملي فان 
انبعاثات الكربون يف الع��امل هي املحرك الرئي�صي لتغري 
املناخ، كما ت�صري الأدلة اإىل اأنه من املرجح اأن تتاأثر املنطقة 
العربية �صلباً من جراء تغري املناخ.  واأ�صار »تقرير املراجعة 
الرابعة على اأعمال الهيئة احلكومية املعنية بتغري املناخ 
التابعة ل��لأمم املتحدة« IPCC اإىل اأن ج��زءاً من املنطقة 
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العربية �صوف يتعر�س اإىل موجات حادة من ال�صغط على 
املياه واجلفاف نتيجة انخفا�س كمية الأمطار من جراء تغري 
املن��اخ. ويف درا�صة اأخرية اأجراها دا�صجوبتا واآخرون )2007( 
Dasgupta et al  تب��ني اأن م��ا يرتاوح ب��ني  اإىل 12 يف املائة 
م��ن املناطق ال�صاحلية املوجودة بع��دد من دول املنطقة 
العربية من املمكن اأن تتاأثر بارتفاع م�صتوى �صطح البحر 
مبق��دار 1-5 اأمتار وفق��اً لل�صيناريوه��ات التي و�صعتها 
الهيئ��ة احلكومية املعنية بتغري املناخ. ومن املرجح بدرجة 
كبرية اأن تتعر�س منطقة �صمال اأفريقيا وال�رسق الأو�صط 
اإىل اجلفاف خلل العقود القادمة، اإذا ارتفعت درجة احلرارة 
اإىل اأك��رث من 4 درجات مئوية مما يوؤدي اإىل انخفا�س كمية 
الأمط��ار بن�صبة تزيد على 30 يف املائ��ة يف بع�س اأجزاء 
املغرب العربي.  ومن املمكن اأن ينخف�س ن�صيب الفرد من 
م��وارد املياه العذبة بن�صبة ت�صل اإىل 40 يف املائة بحلول 
عام 2100.  وت�صكل اآثار تغرّي املناخ على املنطقة م�صدر 

قلق كبري ل�صانعي ال�صيا�صات.

و�صيوؤدي الأث��ر امل�صرتك الناجت عن ارتفاع درجات احلرارة 
وانخفا�س معدل هطول الأمطار اإىل ازدياد حدوث موجات 
اجلفاف، وق��د بداأ هذا الأث��ر يتج�صد فعلي��اً يف الأجزاء 
ال�صمالية من اأفريقيا، اإذ زاد معدل تكرار اجلفاف من مرة 
كل 20 �صن��ة يف بداية القرن الع�رسين اإىل خم�س اأو �صت 

م��رات كل 10 �صنوات  خلل الآون��ة الأخرية )برنامج الأمم 
املتحدة للبيئ��ة، 2010(. من املتوق��ع اأن ينخف�س جريان 
املياه ال�صطحي water run-off بن�صبة من 20 اإىل 30 يف 
املائة يف معظم دول املنطق��ة بحلول عام 2050، ويرجع 
ذلك ب�صكل اأ�صا�ص��ي اإىل ارتفاع درجات احلرارة وانخفا�س 
معدل هطول الأمطار )برنامج الأمم املتحدة للبيئة، 2010(.  
وم��ن املمكن اأن يوؤدي ارتفاع م�صتويات �صطح املحيطات 
والبحار اإىل اإغراق املناط��ق ال�صاحلية الطويلة باملنطقة 
العربية مم��ا قد يت�صبب يف تداخل املي��اه املاحلة والعذبة 
باخلزانات اجلوفية ال�صاحلي��ة، وخ�صارة التنوع البيولوجي 
القيم يف الأرا�صي الرطب��ة، ومتلح طبقات املياه اجلوفية 
يف املناطق ال�صاحلية، وهج��رة ال�صكان.  وحتظى تاأثريات 
ارتفاع م�صتوى �صطح البحر باأولوية عالية يف بع�س اجلزر 
مثل البحرين وجزر القمر. ويف املناطق العمرانية ب�صمال 
اإفريقي��ا، ت�صري التقديرات اإىل اأن م��ا بني 6 اإىل 25 مليون 
�صخ�س معر�صون للفي�صانات ال�صاحلية اإذا زادت درجات 

احلرارة مبقدار 1-3 درجات مئوية.

وتتفاق��م قابلية املنطقة للتاأثر بتغ��ري املناخ نتيجة 
اعتمادها الكبري عل��ى الزراعات ال�صدي��دة التاأثر باملناخ، 
وتركز ال�صكان والن�صاط القت�صادي يف املناطق ال�صاحلية 
العمراني��ة املعر�صة للفي�صانات، ووجود مناطق ت�صودها 

�ل�صكل )7-1(-  �الختالفات يف �نبعاثات غاز ثاين �أك�صيد �لكربون )بالطن �ملرتي( يف كل دولة، 2006

.http://mdgs.un.org/unsd/mdg/:امل�صدر

س
ون

ت

ب
غر

امل

يا 
يب

ل

صر
م

ئر
جلزا

ا

من
لي

ا

ت
ارا

إلم
ا

ريا
سو

ية
ود

سع
ال

طر
ق

ان
عم

ة 
ني

طي
س

فل
 ال

ي
ض

ألرا
ا

لة
حملت

ا
ان

بن
ل

ت
وي

ك
ال

دن
ألر

ا

اق
عر

ال

ين
حر

لب
ا

60

50

40

30

20

10

0

طن متري



87

ال�رساعات حيث من املمكن اأن توؤدي زيادة ندرة املوارد نتيجة 
تغري املناخ فيها اإىل ت�صاعد وترية العنف وعدم ال�صتقرار 
ال�صيا�صي على نحو قد يتخطى حدود املنطقة.  اإ�صافة 
اإىل ذلك، اإذا ارتفعت درجات احلرارة العالية اأ�صلً يف ال�رسق 
الأو�ص��ط، ولو بقدر طفيف جداً، فم��ن املمكن اأن يكون 
لهذا الرتفاع تاأثريات قوي��ة اأرزاق الب�رس و�صحتهم. ومن 
املتوقع اأي�ص��اً اأن تزيد الوفيات الناجت��ة عن ارتفاع درجة 
احل��رارة.  وميكن اأن يزي��د دفء اجلو يف اأفريقيا من احل�رسات 
 dengue الناقلة للملريا، واحلمى ال�صفراء، وحمى الدنك
fever، وغريها من الأمرا�س التي تنتقل عن طريق احل�رسات 

.)IPCC يف املنطقة العربية )تقرير املراجعة الرابعة

ونتيجة لذلك ، و�صعت الدول العربية جلان وطنية لتغري 
املناخ كما اأنها قررت ال�صعي اإىل تلبية املتطلبات اخلا�صة 
»باتفاقي��ة الأمم املتح��دة الإطارية حول التغ��ري املناخي« 
UNFCCC.  وقد اعتمدت بع���س البلدان اأي�صاً �صيا�صات 
الطاقة املتجددة واأهدافا خلف���س انبعاثاتها من الكربون 
)مثل م�رس والأردن واملغرب والإمارات(، ويتطلعون اإىل تعزيز 
وا�صع النط��اق لتطبيقات الطاقة املتج��ددة يف املناطق 

النائية واملناطق املحرومة )على �صبيل املثال ، اليمن(.

ا�ستهالك امل�اد امل�ستنفذة  امل�ؤ�رش 3-7: 
لالأوزون

يختل��ف ا�صتهلك املواد امل�صتنف��دة لطبقة الأوزون 
)ال�ص��كل )7-2(( اختلف��اً وا�صع��اً ب��ني دول املنطق��ة 

العربية.

وقع��ت جمي��ع بلدان املنطق��ة العربي��ة، فيما عدا 
الأرا�ص��ي الفل�صطيني��ة املحتل��ة  نظ��راً اإىل و�صعها، 
و�صّدق��ت على »اتفاقي��ة فيينا« حلماي��ة طبقة الأوزون 
و«بروتوكول مونرتيال« لع��ام 1987 امللحق بها حول املواد 
امل�صتنف��دة لطبقة الأوزون، وتتلقى هذه الدول دعماً من 
»برنام��ج امل�صاعدة عل��ى المتثال لربوتوك��ول مونرتيال 
التابع لربنامج الأمم املتحدة للبيئة« حتت رعاية “ال�صندوق 
متعدد الأط��راف” Multilateral Fund للوفاء بالتزاماتها 
التي تقت�صي منها التخل�س تدريجياً من املواد امل�صتنفدة 
لطبقة الأوزون.  وتراعي معظ��م الدول هذه اللتزامات، 
وثم��ة تركيز حايل يف عموم املنطقة للتخفيف واحلد من 

الجتار غري امل�رسوع يف املواد امل�صتنفدة لطبقة الأوزون.

�ل�صكل )7-2(-  �ال�صتهالك من حيث �حتمال ��صتنفاد طبقة �الأوزون مقدر�ً بالطن �ملرتي يف عام 2007
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ن�سبة خمزون ال�سمك  امل�ؤ�رش 4-7: 
�سمن احلدود  البي�ل�جية االآمنة

يع��وق التلوث البحري وال�صيد اجلائر من قدرة البلدان 
عل��ى حماية املخزون ال�صمك��ي واملحافظة عليه �صمن 
حدود بيولوجي��ة اآمنة يف املنطقة العربية.  ويعد اجلريان 
ال�صاحلي من ال�صناعة واملراكز احل�رسية م�صكلة �صائعة 
يف املنطقة العربية، ويوؤثر �صلباً على املياه البحرية.  وقد 
اأدى ذلك اإىل وج��ود الزئبق والكادميوم يف اأنواع الأ�صماك 
احل�صا�ص��ة.  ومن اأج��ل �صمان ا�صتدام��ة قطاع �صيد 
الأ�صم��اك، تقيم معظم الدول العربي��ة نوعاً من نظام 
الرقابة على ال�صيد لإدارة املخزون ال�صمكي)32(.  ولكن، ل 
تزال هناك �صعوبات يف ر�ص��د اأ�صاطيل �صيد الأ�صماك 
املحلي��ة وكذلك �صف��ن ال�صيد الكبرية م��ن ال�رسكات 
العاملي��ة التي ت�صم��ح بتاأم��ني الأ�صماك داخ��ل املياه 

الإقليمية للدول العربية.

ويع��د قطاع �صيد الأ�صم��اك اأي�صاً م�ص��دراً هاماً 
للعمالة وتوليد الدخ��ل للمجتمعات ال�صاحلية الفقرية 
يف العديد من البلدان العربية مثل لبنان وُعمان واليمن، 
كما يعترب قط��اع الت�صدير الرئي�ص��ي بالن�صبة لبلدان 
ع��دة يف منطقة املغرب العرب��ي)33(.  بالإ�صافة اإىل ذلك، 
تعت��رب الأ�صماك م�صدرا هاما من م�صادر التغذية.  وهذا 
يك�صف عن اأهمية �صم��ان ا�صتدامة املخزون ال�صمكي 
لأ�صب��اب اقت�صادية-اجتماعية وبيئية مرتبطة بتحقيق 

الأهداف التنموية للألفية.

ن�سبة جمم�ع كمية املياه  امل�ؤ�رش 5-7: 
امل�ستخدمة

اأدرك��ت جميع الدول العربية اأن تنمي��ة املوارد املائية 
واإدارته��ا بكفاءة تتطلب اإ�ص��لح ال�صيا�صات املائية، مع 
الرتكي��ز على تبني تداب��ري اإدارة العر�س والطلب، وحت�صني 
الأنظمة القانونية واملوؤ�ص�صية، وتعزيز م�صاركة املعنيني 

وال�رساكات القائمة مع القطاع اخلا�س.

خلل العق��ود الثلثة الأخرية، اأدت الزي��ادة ال�صكانية 
والتنمية الجتماعية-القت�صادي��ة ال�رسيعتان يف الدول 

العربية اإىل حدوث زيادة هائلة يف الطلب على املياه.  ونتجت 
هذه الزيادة يف الأ�صا�س عن تنفيذ �صيا�صات زراعية تهدف 
اإىل حتقي��ق الكتفاء الغذائي الوطن��ي يف الدول العربية، 
بدلً م��ن ال�صيا�صات الزراعية الهادف��ة اإىل �صمان الأمن 

الغذائي من خلل التجارة والتكامل الإقليمي. 

كما تفاقمت ح��دة اأزمة ندرة املي��اه يف املنطقة مما 
يوؤث��ر على �صحة الإن�صان والنظ��م البيئية. اإذ يوجد 15 
دول��ة على الأقل تواج��ه خطر ا�صتنف��اذ مواردها املائية 
املتج��ددة وغ��ري املتج��ددة.  فبع�س البل��دان، كالبحرين 
والأردن والكوي��ت وليبيا وُعمان وقط��ر والإمارات العربية 
 املتحدة، تقع حتت م�صتوى ال� 000 1 مرت مكعب بكثري يف 
ما يتعلق بن�صيب الفرد.  بالإ�صافة اإىل ذلك، هناك نق�س 
خطري يف املياه العذبة يف العديد من الدول العربية مثل 
م���رس واملغرب وتون���س.  وهذا الو�صع ه��و نتيجة لتزايد 
الطلب املحلي املرتبط بالنمو ال�صكاين وتغري اأمناط احلياة 
واأمناط ال�صتهلك غري امل�صتدامة يف خمتلف القطاعات 
القت�صادية وتدهور جودة موارد املياه ال�صطحية واجلوفية 
املحدودة نتيجة تدفق مي��اه ال�رسف ال�صناعية واملنزلية 
والزراعية.  وع��لوة على ذلك، تتعر�س موارد املياه اجلوفية 
غ��ري املتجددة اإىل اإفراط يف ال�صتغ��لل ملواجهة الطلب 
املتزايد على املياه من قب��ل القطاعات املنزلية والزراعية 
وال�صناعية.  وميثل نق���س املياه املخ�ص�صة لل�صتخدام 
املنزيل م�صكلة خطرية يف مدن رئي�صة باملنطقة العربية.  
فف��ي اليمن، تتج��اوز املعدلت ال�صنوي��ة ل�صحب املياه 
اجلوفي��ة معدلت اإع��ادة التغذية الطبيعي��ة بنحو مرة 
ون�صف، بل ويزيد املعدل عن ذلك يف حو�س �صنعاء.  ويف 
مدينة عّمان بالأردن، و�ص��ل نق�س املياه اإىل حد اأن كثرياً 
من ال�صكان ل ت�صلهم املياه اإل مرة واحدة يف الأ�صبوع.  
ويف املجمل، ت�صتخدم املنطق��ة مياهاً اأكرث مما هو متاح 
لديها، ول �صيما يف الأرا�صي �صديدة اجلفاف الواقعة يف 
جمموع��ة دول جمل�س التعاون اخلليجي، التي تعتمد الآن 
بكرثة على حتلية مياه البحر واملياه قليلة امللوحة للتغلب 

على العجز يف املياه العذبة. 

وثمة حتٍد اآخ��ر كبري يواجه املنطق��ة العربية يتمثل 
يف اإدارة امل��وارد املائية امل�صرتكة مع الدول التي تقع داخل 
الإقلي��م وخارجه.  ومبا اأن اأك��رث من 66 يف املائة من موارد 

 )32( الإ�صك��وا، التجارة والأبعاد البيئي��ة لقطاع الرثوة ال�صمكية يف الدول العربية: حالة اليمن و�صلطنة ُعمان، WP/2007/E/ESCWA/SDPD.2، ت�رسين 
الأول/اأكتوبر 2007، �س 2-1.

)33( الإ�صك��وا، التجارة والأبعاد البيئية لقطاع الرثوة ال�صمكية يف الدول العربي��ة: حالة اليمن و�صلطنة ُعمان، WP/2007/E/ESCWA/SDPD.2، ت�رسين 
الأول/اأكتوبر 2007.
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الغاية 7-ب: 
احلد من خ�صارة التنوع البيولوجي، وحتقيق خف�ض 

كبري يف معدل اخل�صارة بحلول عام 2010

ن�سبة امل�ساحات الربية  امل�ؤ�رش 6-7: 
والبحرية املحمية

ل تزال خ�صارة التن��وع البيولوجي م�صتمرة باملنطقة 
العربية نتيجة لل�صغط الناجت عن عملية التنمية.  وزادت 
وترية هذه اخل�صارة نتيجة لتده��ور مواطن الكائنات احلية 
وخ�صارته��ا التي حدثت يف اأثناء العق��ود الثلثة املا�صية 
نتيج��ة ارتفاع وترية ن�صاطات التنمية القت�صادية ب�صكل 
غري م�صبوق ف�صلً ع��ن الزيادة ال�صكانية يف معظم دول 
املنطقة العربية.  ت�صمل احلدود ال�صيا�صية للدول العربية 

املياه ال�صطحية تنبع من خارج املنطقة العربية، يظل هذا 
الواقع عامل عدم ا�صتقرار على املنطقة، والأمن الغذائي، 
وخط��ط املوارد املائي��ة.  ومل توقع ال��دول الواقعة على 
�صفاف الأنهار املعاه��دات والتفاقيات اخلا�صة بامل�صاواة 
يف اقت�صام املوارد املائية واإدارتها.  وعلوة على ذلك، بع�س 
الدول العربية حمرومة من مواردها املائية ب�صبب �صلطات 
الحت��لل، وهو ما ميثل مو�صوع��اً اآخر مهماً يف املنطقة 
يقي��د التنمية بالن�صبة اإىل �ص��كان معينني. وفيما اأحرز 
بع���س التقدم يف اإن�ص��اء الأطر القانوني��ة واملوؤ�ص�صية 
لإدارة املوارد املائية امل�صرتكة بني الدول العربية فيما بينها 
وبني الدول العربية والدول الأخرى املجاورة،  يجري تن�صيق 
جهود اإ�صافية من خلل املجل���س العربي للمياه الوزاري 
الذي اأن�صئ حديثاً، وال��ذي عقد دورته الوزارية الأوىل حتت 

رعاية جامعة الدول العربية يف حزيران/يونيو 2009.

من املتوقع اأن تتفاقم الطبيعة احلرجة للو�صع احلايل 
للمياه يف املنطق��ة العربية نتيجة تاأث��ريات تغري املناخ، 

اإذ يُتوق��ع اأن تزداد ندرة املي��اه وتدهور جودتها يف املنطقة 
ب�صب��ب انخفا�س معدل هط��ول الأمطار مما �صوف يوؤدي 
اإىل انخفا���س مع��دلت التغذية املائي��ة وارتفاع درجات 
احلرارة الأم��ر الذي �صيزيد مع��دلت التبخر كما �صيزداد 
الطلب عل��ى املي��اه الزراعية ومي��اه ال�صتهلك املنزيل 
والتربيد ال�صناعي اإ�صاف��ة اإىل اأن مياه البحر �صتتداخل 
مع خزانات املياه اجلوفية ال�صاحلية نتيجة ارتفاع م�صتوى 

�صطح البحر. 

وا�صتجابة لهذه التحديات وتزاي��د ندرة املياه، �صعت 
معظ��م الدول العربية لزيادة كف��اءة ا�صتخدام املياه يف 
الزراع��ة، واحلد من فقدان املياه املفقودة وغري املقا�صة يف 
�صب��كات الإمداد، وتو�صيع نط��اق ال�صتثمار والبحث يف 
امل��وارد املائية غري التقليدية، مبا يف ذلك حتلية مياه البحر، 

اإعادة ا�صتخدام مياه ال�رسف املعاجلة، وح�صاد املياه.

ال�رصاعات والبيئة

بالإ�صاف��ة اإىل ال�صغط الكبري الذي تفر�صه الكوارث وجميع حالت ال���رساع على البيئة الطبيعية، فاإن لها 
تاأث��ريات بيئي��ة �صلبية حمتملة، مثل: التلوث الناجت عن تدمري املباين، واإطلق امل��واد اخلطرة وما ي�صاحبه من تلوث 

للهواء واملاء والرتبة، وخ�صارة مواطن الكائنات احلية والتنوع البيولوجي والأرا�صي الزراعية ب�صب الدمار املادي.

وق��د عانت املنطقة على مدى العقد املا�ص��ي لأنها كانت م�رسحاً لعدد من ال�رساعات.  اإذ عانى ال�صودان من 
العن��ف امل�صتمر يف دارفور وال�رساع على املوارد الطبيعية النادرة والأرا�صي اخل�صبة، ول تزال الأ�صجار واملياه توؤثران 
�صلب��اً على ال�صتقرار يف عدة اأجزاء من البلد. ويف عام 2006، اأدى تدمري خزانات الوقود ب�صبب العدوان الإ�رسائيلي 
على لبنان اإىل اإطلق 000 15 طن من النفط داخل البيئة البحرية املحلية، وقتل النباتات واحليوانات بهذه املنطقة، 
وتلويث ال�صواطئ. كما تاأثرت البيئة يف فل�صطني ب�صدة نتيجة الو�صع القائم هناك.  ومنذ فرتة قريبة جداً، عانى 
قطاع غزة من خ�صارة الأرا�صي الزراعية، اإذ بلغت ن�صبة اخل�صارة 17 يف املائة من اإجمايل امل�صاحة املزروعة )برنامج 
الأمم املتح��دة للبيئ��ة، 2009(، وتدمري مرافق معاجلة مياه ال�رسف ب�صب��ب ال�رساع الذي دار يف دي�صمرب 2008.  ويف 
حادثة معينة، ق�ِصفت حمطة الزيتون ملعاجلة مياه ال�رسف ال�صحي وت�رسب ما يزيد عن 000 100 مرت مكعب من 

مياه ال�رسف والوحل اإىل املناطق الزراعية املجاورة )برنامج الأمم املتحدة للبيئة، 2009(.
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عل��ى خم�س مناطق �صاخنة من بني 34 منطقة املعرتف 
بها دولياً.  كما ت�صمل احلدود العربية اأي�صاً واحدة من بني 
الإحدى ع�رسة منطقة امل�صنفة بو�صفها مناطق �صاخنة 
من حيث التن��وع البيولوجي البحري. ونظ��راً اإىل ارتفاع 
درج��ة التدهور الذي اأ�صاب البيئ��ة والنظم الأيكلوجية، 
ف��اإن هذه النظم بحاجة اإىل ب��ذل جهود فورية للإ�صلح 
واحلماية. وعلى امل�صتوى العاملي، يرتاجع التنوع البيولوجي 
الآن مبع��دل اأ�رسع من اأي وقت م�ص��ى )تقييم النظام 
البيئ��ي للألفية MA، 2005(، ومن املتوقع اأن ي�صتمر هذا 
الرتاج��ع يف املنطقة العربية م��ا مل تتخذ تدابري �صارمة 
وخط��وات ملمو�صة لتقليل خ�صارة التن��وع البيولوجي 
وحماي��ة الأن��واع ومواطنه��ا، بخلف اململك��ة العربية 
ال�صعودية التي حت�صنت ن�صبة امل�صاحة املحمية للحفاظ 
على التنوع الإحيائي فيها قيا�صاً بامل�صاحة الكلية من 3 

يف املائة يف عام 1990 اإىل 4 يف املائة يف عام 2008.

لقد اأدى ا�صتنفاد اإم��دادات املياه اجلوفية يف العديد 
م��ن الدول العربي��ة اإىل ن�ص��وب ينابيع املي��اه، وجفاف 
الأرا�ص��ي الرطبة، وفقدان الكائنات احلية املرتبطة بهما.  
ففي العراق، ت�صببت م�رسوعات ال�رسف يف خ�صارة 90 يف 
املائ��ة من اأرا�صي امل�صتنقعات. ويف نهر الأردن، اأدى اإن�صاء 
م�رسوع ناقل املي��اه الإ�رسائيلي اإىل تقليل تدفق املياه من 
بحرية طربية اإىل نهر الأردن، مما اأثر �صلباً يف النظام البيئي. 
وتدهورت نظ��م الواحات اأي�صاً واختفت كثري من ب�صاتني 
النخيل والينابيع واملي��اه العذبة الطبيعية ب�صبب �صخ 
املياه وحتويل جمراها ل�صتخدامها يف املناطق العمرانية. 
وقل��ت م�صاحة الغابات ب�صبب اإزال��ة الأ�صجار والنباتات 
ل�صتخدام الأر�س يف الزراعة، والتو�صع ال�صكاين، وحرائق 
الغاب��ات الكبرية )الف��او، 2005(.  فعلى �صبيل املثال، قل 
غطاء الغابات يف �صمال اإفريقيا وال�صودان مبعدل �صنوي 
بل��غ يف املتو�صط  0.7 يف املائ��ة بني عامي 2000 و2005 
مقارنة مبتو�صط ن�صبة النخفا�س العاملي ال�صنوي البالغ 
0.2  يف املائ��ة، ومع ذلك، جتدر الإ�ص��ارة اإىل اأن بع�س دول 
امل���رسق العربي و�صبه اجلزيرة العربي��ة با�رست العمل يف 

ن�صاطات لإعادة زراعة الغابات )الفاو، 2007(. 

وقد تفاقم��ت التهديدات احلالي��ة املحيطة بالتنوع 
البيولوجي ب�صبب تغريها الدائم واختلفها من مكان اإىل 
اآخر ومن دولة اإىل اأخرى.  ومع ذلك، ثمة بع�س التهديدات 
امل�صتمرة مثل تدهور التن��وع البيولوجي نتيجة التو�صع 
العمراين والتنمي��ة الزراعية وال�صناعية التي متثل اأحدى 

اأب��رز الأ�صباب وراء هذا التده��ور يف جميع دول املنطقة.  
وتتمثل امل�صادر ال�صائدة خل�صارة التنوع البيولوجي بجميع 
اأج��زاء ال��دول العربية يف الرعي اجلائر، وف��رط ا�صتخدام 
امل��وارد املائية والأر���س، ف�صلً عن ال�صتخ��دام التجاري 
مل��وارد التنوع البيولوج��ي، والت�صخم ال�ص��كاين. ويعترب 
التل��وث، ومياه ال�رسف واملخلف��ات ال�صناعية، واملبيدات 
احل�رسية، والأ�صمدة عوامل اإ�صافية ت�صغط على التنوع 

البيولوجي يف العديد من الدول.

تظهر اآثار ال�صغط على التن��وع البيولوجي البحري 
وال�صاحلي ب�صبب امل�رسوع��ات التنموية ال�صاحلية التي 
متثل اأحدى اأكرب التهديدات التي تواجه التنوع البيولوجي 
ال�صاحل��ي.  ومن املتوقع اأن ي�صاه��م التخطيط لإقامة 
مزيد من امل�رسوع��ات يف ا�صتمرار ه��ذا ال�صغط، ولكن 
التباطوؤ الناجت عن الأزمة املالية العاملية قد يعطي التنوع 
البيولوج��ي ال�صاحلي والبحري مهل��ة من الوقت.  ومن 
الأ�صب��اب الأخرى التي اأدت اإىل تده��ور التنوع البيولوجي 
البحري التل��وث الناجم عن نظم ال���رسف والإفراط يف 
ا�صتغلل خمزون الأ�صماك )غ��ري امل�صتدام على نحو غري 
القان��وين(، والتلوث البحري وال�صاحلي الناجت عن التنقيب 
عن النفط والتلوث ال�صناعي، الذي ميكن اأن تت�صبب فيه 
ناقلت النفط، واحلمولت الع�صوية، وت�رسب الغاز والنفط. 
وميثل تغري املناخ م�صاأل��ة جوهرية، لأن ارتفاع درجة حرارة 
املياه اأدى اإىل ابي�صا�س ال�صعب املرجانية يف بع�س املواقع 

بن�صبة 100 يف املائة تقريباً.

ن�سبة الكائنات املهددة  امل�ؤ�رش 7-7: 
باالنقرا�س

يبلغ اإجمايل ع��دد الأنواع احليوانية املعروفة يف الدول 
العربية 1316 كائناً، خم�صة منها مهددة بالنقرا�س )البنك 
الدويل، 2007(.  وقد ت�صاعف عدد اأنواع الطيور والزواحف 
املعر�ص��ة خلطر النقرا�س بني عام��ي 2002 و2006، كما 
زاد عدد اأنواع الأ�صم��اك املعر�صة خلطر النقرا�س مبقدار 
14 �صعف��اً )البنك الدويل، 2007(.  ويف ع��ام 2008، اأدار 
اليم��ن بالتعاون مع منظمات دولية عدداً من امل�رسوعات، 
من اأبرزها م�رسوع املحافظة عل��ى التنوع البيولوجي يف 
اجلزيرة التي حتتوي على 250 نوعاً من النباتات امل�صتوطنة، 
التي ت���رسف 34 يف املائة منها عل��ى النقرا�س.  وت�صري 
التقديرات اإىل اأن اإجمايل عدد الكائنات املهددة بالنقرا�س 

يف الدول العربية بلغ 084 1 نوعاً.  )ال�صكل 3-7(.
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اجلهود املبذولة للمحافظة على التنوع 
البيولوجي

عل��ى الرغم م��ن التحديات القائم��ة، ت�صعى الدول 
العربية اإىل حتقيق غاية الهدف التنموي للألفية املرتبطة 
 بالتنوع البيولوجي. وق��د ان�صمت غالبية الدول العربية 
اإىل »اتفاقية التن��وع البيولوجي« CBD والتفاقيات ذات 
ال�صل��ة مث��ل: »املعاه��دة الدولية حول امل��وارد الوراثية 
النباتية للغذاء والزراع��ة«، و»اتفاقية التجارة الدولية يف 
الأنواع النباتية واحليوانية الربية املعر�صة خلطر النقرا�س 
 ، CMSواتفاقي��ة الأن��واع املهاجرة ، »CITES)صايت���س�(
و»اتفاقي��ة رام�صار ب�ص��اأن الأرا�صي الرطب��ة« )اتفاقية 
رام�صار(RAMSAR ، ف�صلً ع��ن عدة اتفاقيات اإقليمية. 
ويف اإط��ار اتفاقي��ة التن��وع البيولوجي، اأع��دت الدول 
ا�صرتاتيجي��ات وخطط عمل وطنية لتحافظ على التنوع 
البيولوجي، وو�صعت برامج لإن�صاء حمميات للم�صاهمة 
يف حماي��ة النظم البيئية. وقد زاد اإجمايل عدد املحميات 
الأر�صية والبحري��ة يف املنطقة من 174 حممية يف عام 
1970 اإىل 360 حممي��ة يف 2007 )برنام��ج الأمم املتحدة 
للبيئ��ة، 2007(، لكن على الرغم من ذل��ك، فاإن اإجمايل 
م�صاحة حمميات املنطقة العربية امل�صجلة على امل�صتوى 
العاملي يبلغ 5 يف املائة، وه��و ما يعادل ن�صف املتو�صط 

العاملي )برنامج الأمم املتحدة للبيئة، 2008(.

بالن�صب��ة اإىل اتفاقية التن��وع البيولوجي، ميثل   
عام 2010 �صنة مهمة، فق��د مت الإعلن عنها بو�صفها 

ال�صن��ة الدولية للتن��وع البيئي. وتبذل ال��دول العربية 
جهوداً لتنفيذ الغاية املن�صودة من عام 2010 واملن�صو�س 
عليها يف التفاقية من خلل اتباع منهج متكامل ميكن 
اأن يحدث توازن��اً بني املحافظة على التن��وع البيولوجي 
والتنمي��ة القت�صادي��ة. ومع ذلك، ت�ص��كل عدم القدرة 
عل��ى حتقيق ال�صلم والأم��ن يف مناطق كثرية باملنطقة 
العربية عائقاً كبرياً. ويرجع ذلك اإىل حد ما اإىل نقل املوارد 
اإىل قطاعات اأخ��رى حتظى باأولوية يف الظروف احلالية، مما 
ي�رس ب�ص��كل مبا�رس باجلهود املبذول��ة للمحافظة على 

الطبيعة.

الغاية 7-ج:
خف�ض ن�صبة الأ�صخا�ض الذين ل ميكنهم احل�صول 

على مياه ال�رشب املاأمونة وال�رشف ال�صحي اإىل 
الن�صف بحلول عام 2015 

ن�سبة ال�سكان الذين  امل�ؤ�رش 8-7: 
ميكنهم احل�س�ل باطراد على م�سدر 

حم�سن للماء، يف احل�رش والريف

الن�سبة املئ�ية لل�سكان  امل�ؤ�رش 9-7: 
القادرين على ال��س�ل اإىل املرافق 

ال�سحية ال�سليمة

�ل�صكل )7-3(-  �الأنو�ع �ملعر�صة خلطر �النقر��ص يف �ملنطقة �لعربية

.2008 IUCN/WCPA :امل�صدر
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متث��ل فعالية اإدارة املي��اه وال���رسف ال�صحي املحفز 
الأ�صا�ص��ي لتحقيق الغاية )جيم( م��ن الهدف التنموي 
ال�صاب��ع واملتمثلة يف خف�س ن�صب��ة الأ�صخا�س الذين ل 
ميكنهم احل�صول ب�صكل م�صتدام على  مياه ال�رسب الآمنة 
وخدمات ال�رسف ال�صحي الأ�صا�صية اإىل  الن�صف بحلول 
ع��ام 2015 .  واخلطوات املطلوب��ة للمحافظة على املياه 
والبيئ��ة من اأجل الأجي��ال امل�صتقبلية معروفة، بدءاً من 
و�ص��ع ا�صرتاتيجيات وطنية طويلة الأمد للمياه وال�رسف 
ال�صح��ي، تراعي بق��اء الأجيال امل�صتقبلي��ة، وتطورها، 
و�صلمته��ا، ترافقها �صيا�صات حا�صم��ة وواقعية وقابلة 
للإنفاذ، وخطط وبرامج ا�صتثمارية ت�صمل احلد الأدنى من 
ج��ودة اخلدمة، وتكون يف متناول الفق��راء.  وتعترب تون�س 
مثالً جيداً على ح�صن الإدارة، لأنها حققت اأعلى م�صتوى 
م��ن كفاءة الإدارة باملنطقة )البن��ك الدويل، 2007( كما 
اأنه��ا تنفذ ا�صرتاتيجيات متكاملة ملوارد املياه تتعامل مع 

جميع املوارد بفعالية وعلى نحو م�صتدام.

فيما يلي تقييم لدول املنطقة، التي مت تق�صيمها اإىل 
اأربع فئات فيما يتعلق بتحقي��ق غاية الأهداف التنموية 
للألفي��ة واملتمثل��ة يف توفري اإم��دادات املي��اه وال�رسف 

ال�صحي:

اخلليجي:  التعاون  جمل�س  دول  الأوىل  الفئة  •تت�صمن  	
العربية  واململكة  وقطر،  وُعمان،  والكويت،  البحرين، 
هذه  وتتميز  املتحدة.  العربية  والإمارات  ال�صعودية، 
الناجت  من  الفرد  ن�صيب  يف  ن�صبي  بارتفاع  الدول 
املحلي الإجمايل ف�صلً عن ارتفاع معدلت منو الناجت 
املحلي الإجمايل وم�صتويات التو�صع العمراين. وت�صري 
التقديرات اإىل اأن اإجمايل ن�صبة تغطية اإمدادات املياه 
ال�رسف  تغطية  ن�صبة  تبلغ  فيما  املائة  93 يف  تبلغ 
دول هذه  تكاد تكون  وبالتايل،  املائة.  ال�صحي 98 يف 
توفري  يف  املتمثلة  الغاية  حققت  قد  املجموعة 
با�صتثناء  كاملة،  ال�صحي  وال�رسف  املياه  اإمدادات 
الدول،  بقية  عن  كبري  ب�صكل  تخلفت  التي  ُعمان، 
�صكان  ن�صبة  ارتفاع  اإىل  الأ�صا�س  يف  ذلك  ويرجع 
ال�صعودية،  العربية  اململكة  يف  اأما  فيها.   الريف 
فقد زادت ن�صبة ال�صكان الذين يح�صلون على مياه 
اآمنة من 75 يف املائة يف عام 1990 اإىل 95 يف املائة 
على  احلا�صلني  ن�صبة  زادت  وكذلك   ،2008 عام  يف 
خدمات ال�رسف ال�صحي من 20 يف املائة اإىل 46 يف 
املائة، مع انخفا�س العتماد على �صبكات الت�رسيف 
وبالتايل  املائة،  يف   52 اإىل  املائة  يف   76 من  املنزيل 

خدمات  على  احلا�صلني  ال�صكان  ن�صبة  ارتفعت 
 96 من  املنزلية  الت�رسيف  وخزانات  ال�صحي  ال�رسف 
يف املائة اإىل 98 يف املائة،  كما ارتفعت ن�صبة الأ�رس 
احلا�صلة على حيازة اآمنة من 88 يف املائة عام 1990 

اإىل 99 يف املائة عام 2007؛

ال�صحيح  امل�صار  تتبع  دولً  الثانية  الفئة  •ت�صمل  	
املياه  اإمدادات  توفري  يف  املتمثلة  الغاية  لتحقيق 
وال�رسف ال�صحي.  وتت�صمن الدول املدرجة حتت هذه 
ولبنان  والأردن  م�رس  اأي  العربي،  امل�رسق  دول  الفئة 
دول  اأي�صاً  املرجح  ومن  ال�صورية،  العربية  واجلمهورية 
املغرب العربي، اأي اجلزائر واجلماهريية العربية الليبية 
مل  الدول  هذه  اأن  من  الرغم  على  وتون�س،  واملغرب 
ن�صبة  ترتاوح  عام،  وب�صكل  التقييم.   من  جزءاً  تكن 
بني   WSS ال�صحي  وال�رسف  املياه  اإمدادات  تغطية 
96 يف املائة و89 يف املائة على التوايل يف دول امل�رسق 
العربي و87 يف املائة اإمدادات املياه وال�رسف ال�صحي 
يف دول املغرب العربي. ويبلغ التو�صع العمراين ن�صبة 
ت�صنيفها  يتم  التي  الدول،  هذه  يف  متو�صطة 
عموماً بو�صفها دولً متو�صطة الدخل. وبقدر ملئم 
نطاق  تو�صيع  من  الدول  هذه  متكنت  امل�صاعدة،  من 
اإىل  لت�صل  ال�صحي  وال�رسف  املياه  اإمدادات  خدمات 
املناطق  يف  �صيما  ول  �صكانها،  من  كبرية  ن�صبة 

الريفية؛

التي تت�صمن  •ت�صمل الفئة الثالثة الدول الأقل منواً  	
اإجراء  مت  التي  املجموعة  يف  الوحيدة  الدولة  اليمن، 
وموريتانيا  وجيبوتي  القمر  وجزر  فيها،  التقييم 
ن�صبة  اإجمايل  اأن  اإىل  التقديرات  وت�صري  وال�صودان. 
 66 بلغت  ال�صحي  وال�رسف  املياه  اإمدادات  تغطية 
ترتاوح  فيما  اليمن  يف  التوايل  على  املائة  يف  و46 
ن�صبة التغطية يف جمموعة الدول الأقل منواً بني 67 
و38 يف املائة على التوايل. ومن الوا�صح اأن كل هذه 
لبلوغ  ال�صحيح  امل�صار  على  حالياً  ت�صري  ل  الدول 
وال�رسف  املياه  اإمدادات  توفري  يف  املتمثلة  الغاية 
حت�صينات  اإجراء  اإمكانية  من  الرغم  على  ال�صحي 

كبرية يف حال م�صاعفة اجلهود الوطنية والدولية؛

من  حالياً  تعاين  دولً  والأخرية  الرابعة  الفئة  •ت�صمل  	
احتلل،  اأو  اأعمال عدائية،  اأو  �صيا�صي،  ا�صتقرار  عدم 
تواجه  ثم  ومن  �صبق،  ما  كل  اأو  داخلية،  نزاعات  اأو 
التقدم  موؤكدة يف حتقيق  غري  احتمالت  الدول  هذه 
والأرا�صي  العراق،  يف  الدول  هذه  وتتمثل  املرجو. 
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الفل�صطينية املحتلة، وال�صومال، وكل هذه الدول ل 
الأهداف  غاية  لتحقيق  ال�صحيح  امل�صار  على  ت�صري 
املياه  اإمدادات  توفري  يف  املتمثلة  للألفية  التنموية 
اإجمايل  اأن  اإىل  التقديرات  وت�صري  ال�صحي.  وال�رسف 
تبلغ  ال�صحي  املياه وال�رسف  اإمدادات  ن�صبة تغطية 
الفل�صطينية  والأرا�صي  العراق  يف  املائة  يف   78
وقد  ال�صومال.   يف  املائة  يف   30 من  واأقل  املحتلة 
ال�صحي  وال�رسف  للمياه  الأ�صا�صية  البنية  تدهورت 
اأو  لل�رساعات  مبا�رسة  كنتيجة  الدول  هذه  يف 

النزاعات الداخلية اأو كليهما معاً.

مع ذلك، ثمة عوام��ل رئي�صة ت�صغط على املنطقة 
العربي��ة وتقيدها وتوؤثر �صلباً يف حتقيق الغاية )جيم( من 
الهدف التنموي ال�صاب��ع للألفية.  وبع�س هذه العوامل 
ت�صرتك فيها كل دول املنطقة تقريباً، مثل: ارتفاع معدلت 
النمو ال�صكاين ول �صيما منذ �صبعينيات القرن الع�رسين، 
والإدارة غري امل�صتدامة للموارد املائية ال�صطحية واجلوفية، 
التي ت�صتخ��دم يف قط��اع الزراعة واملراك��ز العمرانية 
املتنامي��ة، ودورة اجلفاف التي تفاقمت ب�صبب تغري املناخ، 

والتدهور العام يف جودة نظم املياه الطبيعية.

وبينما اتبعت الدول العربية امل�صار ال�صحيح لتحقيق 
الغاي��ة املتمثلة يف اإتاحة مياه ال���رسب الآمنة للجميع، 

ف��اإن املحافظة على التقدم ال��لزم لتحقيق هذه الغاية 
�صوف ي�صكل حتدياً يف �صوء زيادة ال�صغوط الدميغرافية، 
والتح�رس، وزيادة الطلب على ب�صائع القطاعات الزراعية 
وال�صناعية وعلى اخلدم��ات.  وي�صتطيع الآن ثمانية من 
بني ع���رسة اأ�صخا�س يف كل ال��دول العربية اأن يح�صلوا 
على م�صادر مياه حم�صن��ة، لكن ل يزال العجز باقياً يف 

كثري من الأماكن. 

ع��لوة على ذلك، هن��اك فجوة بني �ص��كان املناطق 
العمراني��ة والريفي��ة فيما يتعلق باحل�ص��ول على املياه 
ال�صاحل��ة لل�رسب )ال�صكل )7-4( وال�صكل )7-5((.  فقد 
زادت بع���س الدول مثل: م�رس، و�صوري��ا وال�صودان، ن�صبة 
�صكان الريف الذين ي�صتطيعون احل�صول على موارد مياه 
حم�صن��ة. ومع ذل��ك، واجه �صكان الري��ف يف دول عربية 
اأخ��رى، مثل: جزر القم��ر، واجلزائر، واليم��ن، وال�صودان، يف 
الفرتة من �صنة 1994 اإىل �صن��ة 2000، انتكا�صات فيما 
يتعلق باحل�ص��ول على م�صادر مياه حم�صنة، ويعزى ذلك 
اإىل ح��د ما اإىل ال�رساعات وال�صطرابات الداخلية.  وتزداد 
امل�صاألة تعقيداً من خلل حقيقة اأن م�صادر اإمدادات املياه 
لبع�س اأكرب البلدان يف املنطقة هي من الأنهار الرئي�صية، 
اأي الني��ل وال�صنغال ونهري دجلة والف��رات، التي تتدفق 

جميعها من خارج املنطقة.

�ل�صكل )7-4(-  ن�صبة �ل�صكان �لذين ي�صتخدمون م�صادر مياه لل�رشب  حم�صنة، �ملناطق �لريفية يف مقابل �ملدن 
)بالن�صبة �ملئوية(
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واتخ��ذت معظم الدول خط��وات لإ�صلح موؤ�ص�صات 
اإمدادات املياه وال�رسف ال�صح��ي فيها.  واأدت اللمركزية 
اإىل تفوي���س امل�صوؤولي��ات اإىل امل�صتوي��ات الوطنية ودون 
الإقليمية يف عدة دول عربية.  اإل اأن املوارد الب�رسية واملالية 
ت�صعب من عملي��ة اجتذاب ا�صتثمارات جديدة مما يجعل 
اإن�صاء م�صاريع املي��اه تعتمد على التمويل احلكومي.  وما 
زالت هن��اك حاجة اإىل تعزيز التن�صي��ق بني املنتفعني من 
قط��اع املياه من خلل التعاون يف جم��ال ا�صتخدام املياه 
وي�صاع��د تفعيل دور جمال�س وجلان املوارد املائية على تعزيز 
تنمية الأن�صط��ة امل�صرتكة، وحت�صني تق��دمي اخلدمات اإىل 
جانب توفري املوارد املالية على امل�صتويني الوطني واملحلي. 

بالن�صب��ة اإىل الت�رسيعات، فبالإ�صافة اإىل قوانني املياه، 
تعترب الأدوات التنظيمية عنا�رس مهمة وقوية عند �صياغة 
خط��ط اإمدادات املياه وال�رسف ال�صحي وتنفيذها ب�صكل 
فعال. وفيما يتعلق باإمدادات املياه وال�رسف ال�صحي، ثمة 
حاجة يف املنطقة اإىل ت�صكيل اآليات قانونية فعالة تراقب 

اللتزام بالقوان��ني واللوائح واإنفاذه��ا، وتوفر الدعم املايل 
والفني اللزم ملوؤ�ص�صات املياه.

ي�صه��د ال��دور الذي يق��وم به املعني��ون يف تخطيط 
امل��وارد املائية وتوزيعه��ا حت�صناً يف معظم ال��دول، لكنه 

 

ما زال بحاجة اإىل دعم للو�صول اإىل اإدارة اأكرث فعالية للموارد 
املائية وتعزيز التقدم نحو حتقيق الأهداف التنموية للألفية. 
وثمة حاجة اإىل بذل جهود اأكرب لت�صجيع امل�صتخدمني على 
امل�صاركة من خ��لل املجال�س املحلية، ورف��ع الوعي العام 
باحلاجة اإىل املحافظة على املياه ومنع التلوث، وتنمية العادات 

املدنية املرتبطة باللتزام بالقواعد واللوائح والت�رسيعات.

ثمة توج��ه، يف معظم ال��دول، نحو زي��ادة م�صاركة 
القطاع اخلا�س يف م�رسوعات املياه وال�رسف ال�صحي. ومن 
ال�صم��ات الأ�صا�صية للإ�صلح اإ���رساك القطاع اخلا�س يف 
بناء وت�صغي��ل مرافق اإمدادات املياه وال�رسف ال�صحي من 
خلل ال�رساكات ب��ني القطاعني العام واخلا�س PPPs.  ويف 

حضر  1990       حضر  2000       حضر  2006       ريف 1990      ريف 2000       ريف 2006

�ل�صكل )7-5(-  ن�صبة �ل�صكان �لذين ي�صتخدمون مر�فق �صحية حم�صنة، �ملناطق �لريفية يف مقابل �ملدن 
)بالن�صبة �ملئوية(

  ESCWA. 2009. Sustainable water supply and sanitation for all: Regional assessment report on the status and achievements of ESCWA 
member countries towards improved supply and sanitation. Economic and Social Commission for Western Asia )E/ESCWA/
SDPD/20091/(، United Nations، New York. The data in the two graphs are based on the Survey of the Joint Monitoring Programme )JMP( 
carried out in 2006.                                                                                                                                                        
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ال�صنوات الأخرية، اختار وا�صع��و ال�صيا�صات يف عدد من 
دول املنطقة العمل من خ��لل ال�رساكات بني القطاعني 
الع��ام واخلا�س بو�صفها خي��اراً ا�صرتاتيجياً ي�صمل اإجراء 
اإ�صلحات يف عموم قط��اع املياه، مبا يتما�صى مع برامج 
التعديل الهيكلي بوجه عام. وبداأت هذه ال�رساكات تدخل 
اآفاق��اً جديدة، وتع��زز البتكار يف جم��الت تت�صم بندرة 
اخلربات ال�صابق��ة فيها اأو عدم وجودها.  وعلى الرغم من 
اأن اخلربات املكت�صبة والنتائج املتحققة يف كثري من الدول 

 

ل تزال حتى الآن يف مراحلها الأولية، فاإنها من املمكن اأن 
توفر درو�ص��اً قيمة ملجموعة من امل�رسوعات �رسيعة النمو 
التي تدعم ال���رساكات مع القطاع اخلا���س. لذلك، جتدر 
مراقبة هذه الن�صاطات لإجراء تقييمات م�صتقبلية ميكن 
العتم��اد عليها للو�صول اإىل مفاهيم جديدة ت�صتند اإىل 

ال�صرتاتيجيات واخلطط املعدلة. 

توؤث��ر ندرة املياه على جميع �رسائ��ح املجتمع غري اأنها 
توؤثر على الفقراء على نح��و اأكرب ول �صيما اأولئك الذين 
يعي�ص��ون يف املناطق الريفية ويعتم��دون على املياه يف 
الزراع��ة.  وعل��ى امل�صتوى الوطني، بينم��ا تعو�س الدول 
الغنية عج��ز املياه باللجوء اإىل حل��ول تعتمد على توفر 
امل��وارد املالية، مثل اإن�صاء حمط��ات لتحلية املياه، جند اأن 
الدول الفق��رية تعاين بدرجة اأكرب يف توف��ري املوارد املائية 
البديل��ة يف �صوء حمدودية موارده��ا املالية )برنامج الأمم 
ر اإجمايل التكلفة املالية  املتحدة الإمنائي، 2003(.  ويق��دَّ
اللزمة لتوفري اإمدادات املياه وال�رسف ال�صحي واخلدمات 
املطلوب��ة لتقلي��ل ن�صبة ال�ص��كان الذي��ن ل ميكنهم 
احل�ص��ول ب�صكل م�صتدام على مي��اه �رسب اآمنة و�رسف 
�صح��ي اإىل الن�صف بحلول ع��ام 2015، ومبوجب الهدف 
ر مببل��غ 99.870 مليون  التنم��وي  ال�صاب��ع للألفية، تقدَّ
دولر اأمريك��ي و62.000 مليون دولر اأمريكي على التوايل 
)برنامج الأمم املتح��دة للبيئة، 2010(. لذلك من ال�رسوري 
اأن يت��م ال�صتمرار يف دعم ال��دول العربية الأقل منواً. وان 
املبادرة احلديث��ة التي يرعاها البن��ك الإ�صلمي للتنمية 
 ISFD »ويدعمها »�صندوق الت�صامن الإ�صلمي للتنمية
ته��دف اإىل »خف�س ع��دد الأ�صخا�س الذي��ن ل ميكنهم 
احل�صول عل��ى املياه وال�رسف ال�صحي مبق��دار الثلثني«، 
م��ن خلل اللت��زام با�صتثمار 10 ملي��ارات دولر اأمريكي 
يف قطاع املي��اه وال�رسف ال�صحي خلل ال�صنوات الع�رس 
القادمة.  كما التزمت جه��ات دولية اأخرى مانحة، مثل: 
الحت��اد الأوروبي، وجهات اأوروبية ثنائية، بتقدمي منح كبرية 

اإىل الدول العربية الأقل منواً لدعم قطاع املياه.

وفق��اً لذلك، اإذا مت دمج الأهداف التنموية للألفية يف 
خط��ط التنمية الوطنية، ينبغي اأن يت��م تو�صيع نطاق 
ال�رساكات لت�صم��ل املجتمعات املختلف��ة، وموؤ�ص�صات 
التموي��ل، وجمعي��ات امل�صتهلكني، والأعم��ال التجارية، 
و�صانعي الق��رارات لت�صجي��ع الثقة و�صم��ان التعاون 
الفعال ب��ني املنتفعني. وعل��ى دول املنطقة بوجه خا�س 
اأن تفكر يف تبني مب��ادئ الإدارة املتكاملة ملوارد املياه، ول 
�صيما ا�صرتاتيجي��ات اإدارة الطلب عل��ى املياه بو�صفها 
منهجاً اأ�صا�صياً لتنفيذ خط��ط اإمدادات املياه وال�رسف 

ال�صحي.

الغاية 7-د:
اأن يكون قد حتقق، بحلول عام 2020، حت�صن 

ملمو�ض يف حياة 100 مليون ن�صمة على الأقل من 
�صكان الأحياء الفقرية

ن�سبة �سكان احل�رش  امل�ؤ�رش 10-7: 
املقيمني يف اأحياء فقرية

بالإ�صافة اإىل الهجرة من املناطق الريفية اإىل احل�رسية 
والنمو ال�صكاين يف املناطق احل�رسية، متثل ال�رساعات، ويف 
بع���س الأحيان، الكوارث الطبيعي��ة عوامل رئي�صة توؤدي 
اإىل نزوح ال�صكان عل��ى امل�صتويني الداخلي والدويل. وقد 
فق��د معظم النازح��ني منازلهم وموجوداته��م، وُفرِ�س 
عليهم العي�س يف م�صاكن اإيواء موؤقتة تت�صم بانخفا�س 
امل�صتوى ال�صحي واخلدمات فيه��ا. كما تعر�صت الدول 
امل�صيفة اأي�ص��اً اإىل �صغط على مواردها الطبيعية، مع 
الرتف��اع املفاجئ يف الطلب على م��وارد املياه وال�رسف 
ال�صحي واخلدم��ات ال�صحية، وغريها من خدمات البنية 
الأ�صا�صي��ة.  وعلى الدول امل�صيف��ة، بدعم من املجتمع 
ال��دويل، اأن توفر خدمات ملئمة لتقل��ل من تاأثري النزوح 
يف امل��وارد البيئية واخلدمات. وت�صمل هذه اخلدمات و�صع 
برامج للإ�صكان الع��ام، وتبّني منهج متعدد القطاعات 
لتقدمي اخلدمات وتو�صيع نطاق البنية الأ�صا�صية، مبا فيها 
نظ��م الطرق، واملياه والكهرب��اء، واملراحي�س بالقدر الذي 
يغطي احتياج��ات م�صاكن الإيواء املوؤقت��ة اأو خميمات 

اللجئني.

وت�صارك بع�س ال��دول يف اإن�صاء م�صاكن منخف�صة 
التكلفة بو�صفها ا�صرتاتيجية توفر ظروف معي�صية كرمية 
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للفق��راء. ففي املغرب، على �صبيل املثال، يهدف الربنامج 
احلكومي املعروف با�صم »مدن بل اأحياء فقرية« اإىل حت�صني 
حالة 000 298 منزل.  وانتقل 000 130 �صخ�س حتى الآن 
من م�صاكن غري ر�صمية اإىل م�صاكن ر�صمية.  وبالإ�صافة 
اإىل احلكوم��ة، ي�صارك يف امل�رسوع بن��وك و�رسكات تطوير 
عقاري من القطاع اخلا���س )برنامج الأمم املتحدة للبيئة، 
2010(.  ويوفر هذا النوع م��ن ال�رساكات ثلثة مكا�صب: 
للفقراء، واحلكومة، و�رسكات التطوي��ر العقاري العاملة 

بالقطاع اخلا�س.

توجد خم�صة موؤ�رسات تُ�صتخدم لتقييم ما اإذا كانت 
امل�صتوطن��ة اأو امل�صكن غري ر�صم��ي اأم ل، واإىل اأي درجة 
هو كذلك.  هذه املوؤ�رسات هي: املتانة، والزدحام، وملئمة 
منطق��ة العي�س، وعدد املثقفني، واإمكانية احل�صول على 

خدمات البنية التحتية واخلدمات الجتماعية. 

ويع��د الزدحام موؤ�رساً اآخر على امل�صكن غري الر�صمي، 
وي�صتخ��دم يف حتديد م��ا اإذا كان املن��زل مقاماً يف حي 
فق��ري اأم ل.  ويُقيَّ��م الزدحام من خلل ع��دد الأ�صخا�س 
الذي��ن يعي�صون يف م�صاحة معين��ة يقيم بها اأكرث من 
ثلثة اأ�صخا�س يف غرفة واحدة �صاحلة لل�صكن. وكما هو 
احلال يف العديد من ال��دول النامية، تواجه امل�صتوطنات 
العمراني��ة العربي��ة تو�صعاً �رسيعاً يف قط��اع الإ�صكان 
غ��ري الر�صمي.  ويف الوقت احل��ايل، توجد اأعلى ن�صبة من 
الإ�صكان غري الر�صمي باملنطقة يف موريتانيا، بينما يوجد 
يف م�رس اأكرب عدد من �صاكني امل�صتوطنات غري الر�صمية 

ب�صبب �صخامة عدد �صكانها.

ثمة اأي�صاً خم�صة مو�صوعات مرتابطة ت�صكل حتدياً 
بالن�صبة اإىل التنمية امل�صتدامة يف امل�صتوطنات الب�رسية 
العربي��ة. وياأتي يف مقدمتها تناق�س املوارد املائية املتاحة 
ال�صاحلة لل�رسب، واحلاج��ة اإىل حماية املوارد املتبقية من 
الهدر وال�صتخدام غري الر�صيد.  ويتمثل التحدي الثاين يف 
احلاجة اإىل نظم فعالة وكف��وؤة جلمع املخلفات ال�صلبة، 
مب��ا فيها على �صبيل املثال ل احل���رس، املخلفات ال�صلبة 
الناجتة عن الن�صاطات القطري��ة وال�صناعية، وخملفات 
الرعاي��ة ال�صحية، واملخلفات اخلط��رية. ويكمن التحدي 
الثال��ث بالن�صب��ة اإىل كثري م��ن امل�صتوطن��ات الب�رسية 
العربي��ة يف تلوث الغلف اجلوي، وتغري املناخ والآثار املرتتبة 
عليه. ويتمثل التحدي الرابع يف تاأثر امل�صتوطنات الب�رسية 
بالك��وارث الطبيعي��ة، وتزاي��د احتمالت وق��وع اأحداث 

مناخية قوية، يرجع ال�صبب فيها، اإىل حد ما، اإىل العوامل 
املرتبطة بتغري املن��اخ، ولذلك فمن ال�رسوري تناول اجلانب 
املت�صل باإدارة امل�صتوطنات الب�رسية، مبا يف ذلك التخطيط 

العمراين وتخ�صي�س املوارد.

يت�صب��ب الفتقار اإىل مياه ال���رسب النظيفة الآمنة 
والو�صائ��ل امللئمة جلم��ع مياه ال���رسف ومعاجلتها، اإىل 
حد ما، يف انت�صار الأمرا���س الوبائية بني قاطني الأحياء 
الفقرية.  وقد جنح��ت العديد من الدول العربية يف توفري 
مياه �رسب اآمنة ل�صكانها. ومع ذلك، ل تزال ثمة فجوة بني 
�صكان املناطق العمرانية والريفية فيما يتعلق باإمكانية 
احل�صول على موارد مياه اآمنة.  وعلى ال�صعيد الإقليمي، 
�صجلت املناطق العمرانية ن�صب��ة مرتفعة ن�صبياً فيما 
يتعلق باإمكانية ح�ص��ول �صكانها على خدمات ال�رسف 
ال�صح��ي مبتو�صط تغطية بلغ نحو 90 يف املائة.  بيد اأن 
�صكان بع�س الدول العربية يح�صلون على خدمات �رسف 
�صحي �صعيفة، مما قد يوؤدي اإىل تف�صي الأمرا�س وظهور 

م�صكلت اأخرى مت�صلة بال�صحة العامة.

تنم��و كثري من امل��دن الكبرية يف املنطق��ة العربية 
مبعدلت �رسيع��ة للغاية، نتيجة ارتف��اع النمو ال�صكاين 
والهج��رة من املناط��ق الريفي��ة اإىل العمرانية بحثاً عن 
فر���س عمل وخدم��ات عامة اأف�ص��ل.  ويحدث معظم 
التو�صع والنمو العمرانيني ب�صكل غري قانوين.  ويعي�س ما 
يزيد على ثلث اإجمايل �صكان املناطق العمرانية باملنطقة 
العربية يف م�صتوطنات غري ر�صمية واأحياء فقرية وظروف 
بيئية حمفوفة بالأخطار. ويب��دو املوقف خطرياً وخا�صة 
يف امل���رسق العربي والدول العربية الأقل منواً، حيث يواجه 
�ص��كان املدن الزدحام ال�صديد، وع��دم ملءمة امل�صاكن، 
ونق�س املياه وال�رسف ال�صحي.  اأ�صف اإىل ذلك، ما يعانيه 
�صكان هذه املدن م��ن نق�س �صديد يف خدمات ال�صحة 
والت�صالت واملوا�صلت. ويوؤدي التو�صع ال�رسيع يف املناطق 
العمرانية باملنطقت��ني �صبه الإقليميتني �صابقتي الذكر 
اإىل اإيج��اد مدن باأحجام وتعقيد غ��ري م�صبوقني،  ف�صلً 
عن التحديات املرتبطة بتوفري بيئة كرمية للفقراء و�صمان 

الوفاء بحقوقهم.

النتائج والتو�صيات املتعلقة بال�صيا�صات

هناك حتد يواجه اجلهود الرامية اإىل �صمان ال�صتدامة 
البيئي��ة يف املنطق��ة العربية عن طريق زي��ادة الطلب 
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وال�صغوط على املي��اه اله�صة اأ�صا�ص��اً وعلى الأرا�صي 
وامل��وارد البحرية، وهذا اإ�صافة اإىل �صغ��وط من جراء اآثار 
الأزم��ة الثلثية املرتبطة بالأزم��ة املالية واأزمة الغذاء وتغري 

املناخ.

اإن اعتم��اد خطط عم��ل على امل�صتوي��ني الوطني 
والإقليم��ي ملواجهة ه��ذه التحديات يعد اأم��ر اأ�صا�صي 
لتحقيق اله��دف ال�صابع من الأهداف التنموية للألفية.  
وان دم��ج مب��ادئ التنمية امل�صتدام��ة يف ا�صرتاتيجيات 
التنمي��ة، وتنفيذ التداب��ري الرامي��ة اإىل انح�صار فقدان 
امل��وارد البيئية ل ميكن اأن تنفذ اإل على امل�صتوى الوطني. 
ومع ذل��ك، فاإن التعاون الإقليمي ه��و اأمر �رسوري لإيجاد 
حلول �صامل��ة وا�صتجابات م�صرتكة للت�صدي للتحديات 
العاملي��ة.  وهذا الأم��ر مهم جداً يف املنطق��ة العربية 
بالنظ��ر اإىل الهتمامات امل�صرتك��ة املتعلقة بندرة املياه 
والت�صحر واجلفاف وتغري املن��اخ.  بالإ�صافة اإىل ذلك، فاإن 
البلدان العربية ت�صرتك باملياه البحرية وم�صايد الأ�صماك 
وامل��وارد البيولوجية التي تعرب احل��دود الوطنية وتتطلب 

خطط اإدارة موحدة ل�صمان ا�صتدامتها.

وق��د مت اإط��لق جمموعة م��ن العملي��ات واملبادرات 
الإقليمية وما ب��ني احلكومات الرامية اإىل معاجلة العديد 
م��ن الق�صاي��ا التي يت��م قيا�صها من خ��لل املوؤ�رسات 

املتعلقة بالهدف ال�صابع.  على �صبيل املثال:

املائي  الأمن  اأن  للمياه  العربي  الوزاري  املجل�س  •ي�صع  	
والإدارة ال�صليمة ملوارد املياه �صمن اأولوياته الرئي�صية. 
 2009 حزيران/يونيو  يف  قرارا  اتخذت  فقد  ولذلك 
بالتن�صيق  اإقليمية  اآلية  باإن�صاء  الإ�صكوا  بتكليف 
الهدف  غايات  لر�صد  اآخرين  اإقليميني  �رسكاء  مع 
وال�رسف  املياه  بتوفري  املتعلقة  ال�صابع  التنموي 
معينة  اإ�صافية  اإقليمية  موؤ�رسات  وحتديد  ال�صحي، 
اإمدادات  والإبلغ عن نوعية  الر�صد  لتح�صني عملية 
املياه وخدمات ال�رسف ال�صحي املوجودة يف املنطقة 

العربية؛

على  املناخ  تغري  ي�صكله  الذي  الكبري  للخطر  •اإدراكاً  	
اأ�صدر  البيئية،  وال�صتدامة  امل�صتدامة  التنمية 
البيئة«  �صوؤون  عن  امل�صوؤولني  العرب  الوزراء  »جمل�س 
وزارياً حول تغرّي املناخ يف كانون الأول/دي�صمرب  اإعلناً 
اأنه على  اإىل  الدويل  املجتمع  الوزراء  نبه  2007.  وقد 

الرغم من اأن الدول العربية لي�صت �صبباً رئي�صياً يف 
اأن املنطقة العربية  تعد من  اإل  ق�صية تغري املناخ، 
لتغري  ال�صلبية  الآثار  من  ت�رسراً  الأكرث  املناطق  بني 
وا�صتخدام  اإنتاج  بتعزيز  الوزراء  تعهد  كما  املناخ.  
الطاقة  كفاءة  وحت�صني  الوقود،  من  نظيفة  اأنواع 
والتو�صع يف  وتنويع م�صادرها،  القطاعات  يف جميع 
ا�صتخدام اأ�صاليب اإنتاجية نظيفة وتقنيات �صديقة 
خطط  �صمن  املناخ  تغري  اإدراج  جانب  اإىل  للبيئة، 

التنمية الوطنية؛

العاملية  البيئية  التفاقات  اإىل  التقارير  تقدمي  •اإن  	
الأمم  اتفاقية  مثل  الأطراف،  املتعددة  والإقليمية 
املناخ،  تغري  واتفاقية  البيولوجي،  للتنوع  املتحدة 
للمحافظة  الإقليمية  والتفاقية  فيينا،  واتفاقية 
)ويعرف  للبيئة  عدن  وخليج  الأحمر  البحر  على 
التفاقيات  من  وغريها  جدة(  اتفاقية  با�صم  اأي�صاً 
يتطلب  للبيئة،  املتحدة  الأمم  برنامج  من  املدعومة 
من احلكومات جمع بيانات عن املوؤ�رسات التي ترتبط 
التنموي  الهدف  يف  الواردة  تلك  مع  وثيق  ب�صكل 
ال�صابع والتاأكد من �صحة هذه البيانات التي تعتمد 

يف حتليل مدى حتقق غايات الهدف ال�صابع.

يف ح��ني اأن العمليات احلكومي��ة الدولية هي عن�رس 
رئي�صي لتحقيق غايات الهدف التنموي ال�صابع، فان اإ�رساك 
املجتم��ع املدين والقطاع اخلا�س اأمر �رسوري اأي�صاً.  ولهذا 
الغر�س، فقد ت�صاركت حكومة لبنان مع اإحدى املنظمات 
غري احلكومية املحلية حلماية الغابات يف املناطق احل�رسية، 
يف حني اأن احلكومة الأردنية تتعاون ب�صورة منتظمة مع 
اجلمعية العلمية امللكي��ة واملنظمات الوطنية ل�صمان 
اإدارة املحمي��ات الطبيعي��ة والتن��وع البيولوجي املرتبط 
ب��ه.  كم��ا مت اأي�ص��اً اإط��لق منظمة اإقليمي��ة جديدة 
 )ACWUA( ت�صمى رابط��ة الدول العربية ملراف��ق املياه
لتب��ادل اأف�صل املمار�صات والدرو���س امل�صتفادة لتح�صني 
تق��دمي خدمات اإمدادات املياه وال�رسف ال�صحي حتت اإدارة 

القطاعني العام واخلا�س وموؤ�ص�صات املياه.

وجت��در الإ�ص��ارة اإىل اأن تعزيز التع��اون بني القطاعني 
العام واخلا�س ل يرفع الكف��اءة القت�صادية فح�صب، بل 
يزيد اأي�صاً من �رسعة حت�صني البنية التحتية للمياه ويزيد 
من اجناز وحدات �صكنية جديدة لل�صكان. ولقد مت بالفعل 
م�صاركة القطاع اخلا�س يف قطاع املياه يف الأردن واملغرب 
وتون�س، يف حني اأن اململك��ة العربية ال�صعودية قد بداأت 
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النظر يف اإ�رساك القطاع اخلا�س يف بناء وحدات حتلية املياه 
)UNEP 2010(.  وت�صهد امل�صاريع العقارية انت�صاراً وا�صعا 
يف جميع اأنح��اء املنطقة ولكن يجب على هذه امل�صاريع 
اأن تك��ون اأي�ص��اً موجهة خلدمة الفئ��ات امل�صت�صعفة، 
مب��ا يف ذلك �ص��كان الأحياء الفقرية.  وهك��ذا ينبغي اأن 

 

ل تعترب م�صاركة القطاع اخلا�س هدفا مبفرده، ولكن كجزء 
من ا�صرتاتيجي��ة �صاملة لزيادة الكف��اءة وحت�صني تقدمي 
اخلدمات م��ن اأجل الو�صول للأه��داف الوطنية للتنمية 

امل�صتدامة والأهداف التنموية للألفية.

لذلك تقرتح التو�صي��ات التالية لتعزيز التقدم املحرز 
نحو حتقيق الهدف التنموي ال�صابع:

املعلومات  على  احل�صول  و�صبل  املعرفة  قواعد  •زيادة  	
لتعزيز  حاجة  هناك   - القرار  �صنع  ت�صاعد يف  التي 
يف  اإن�صاوؤها  يجري  التي  املعلومات  ونوعية  كمية 
الهدف  مبوؤ�رسات  يتعلق  ما  يف  العربية  املنطقة 
على  احل�صول  فر�س  حت�صني  واىل  ال�صابع،  التنموي 
هذه املعلومات من اأجل �صنع قرارات اأكرث دقة. على 
�صبيل املثال، فاإن معظم املعلومات عن امل�صتوطنات 
الب�رسية يف املنطقة العربية هي من امل�صادر الدولية 
الإقليمية  اخل�صو�صيات  العتبار  بعني  تاأخذ  ل  التي 
تطوير  اإىل  العربية  الدول  حتتاج  وبالتايل  والوطنية.  
واملحلي  الوطني  ال�صعيدين  على  احل�رسية  املرا�صد 
واحل�رسية،  الريفية  املناطق  من  الهجرة  اأمناط  لر�صد 
والتفاعلت بني القطاعات الجتماعية والقت�صادية 
لإدارة  متكاملة  خطط  و�صع  اأجل  من  والبيئية 

املناطق احل�رسية؛

التنموية  الأهداف  بني  امل�صرتكة  الروابط  فهم  •زيادة  	
بالعلقة  والوعي  دقة  الأكرث  التحليل  ان   – للألفية 

بني انعدام الأمن الغذائي واجلفاف والفقر وال�صحة 
اأكرث  اأن ي�صهما يف �صياغة �صيا�صات  الب�رسية ميكن 
ال�صعيفة.  الفئات  لحتياجات  ت�صتجيب  ا�صتهدافا 
للألفية  التنموية  الأهداف  اإىل  النظر  ي�صمل  وهذا 
متجان�صة  �صيا�صات  لو�صع  تكاملً  اأكرث  بطريقة 

�رسورية لتحقيق التنمية امل�صتدامة،

البيئية   ال�صتدامة  لتقييم  مبتكرة  خطط  •حتديد  	
نتيجة للأزمة املالية و�صعوبة تاأمني الأموال اللزمة 
ينبغي  الطويل،  املدى  على  البيئية  الأهداف  لتلبية 
القرار  �صانعي  مل�صاعدة  مبتكرة  و�صائل  اعتماد 
اإىل  ن�صبة  الأمد  طويلة  العائدات  فوائد  بتقدير 
الوطنية  النظم  تطوير  ويعد  الطبيعي.   املال  راأ�س 
والأرا�صي  املياه  موارد  لبع�س  البيئية  للمحا�صبة 
ينبغي  ولكن  جيدة،  بداية  العربية  الدول  بع�س  يف 
مثل  اإ�صافية،  اأدوات  وتكملها  ت�صاحبها   اأن 
water foot-( املياه امل�صتهلكة يف اإنتاج وحدة املنتج
 water trade( الفرتا�صية  املياه  وجتارة   )printing
assessment(.  وينبغي لهذه املبادرات اأن تتم بالتوازي 
مثل  امل�صاريع  على  القائمة  التمويل  برامج  مع 

�صندوق البيئة العاملية واآلية التنمية النظيفة؛

ت�صجيع  خلل  من  • 	 – اإخ�رساراً  اأكرث  اقت�صاد  تعزيز 
ال�صتثمارات والعمليات يف التكنولوجيات ال�صليمة 
املزيد من  اإنتاج وا�صتهلك  بيئياً، ف�صلً عن ت�صجيع 
ال�صلع واخلدمات ال�صديقة للبيئة، وميكن للحكومات 
جديدة  ودخل  عمل  فر�س  وخلق  جديدة  اأ�صواق  فتح 
وطنية  �صيا�صات  توجيه  اإعادة  يف  ت�صاعد  اأن  ميكن 
الناحية  من  ا�صتدامة  اأكرث  م�صار  نحو  للتنمية 

البيئية.
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ملحة عامة

يتطلب اإن�صاء �رساكة عاملية من اأجل التنمية بني الدول 
املتقدم��ة والدول النامية تعاونا م�ص��رتكا من الطرفني. 
وتعد ه��ذه ال�رساكة اأ�صا�صية من اأج��ل حتقيق الأهداف 
التنموي��ة ال�صبعة الأوىل.  ولذلك، من ال�رسوري اأن تدعم 
الدول املتقدمة الدول الفقرية من خلل تقدمي امل�صاعدات 
الر�صمي��ة للتنمي��ة ODA، وتعزيز فر���س الو�صول اإىل 
الأ�صواق وقواعد التج��ارة العادلة، بالإ�صافة اإىل تخفيف 
الديون والو�صول اإىل تكنولوجي��ا املعلومات والت�صالت 
ICT.  لذل��ك، اأثناء قيا���س مدى التق��دم )والق�صور( يف 
حتقيق الهدف الثامن من الأهداف التنموية، ينبغي علينا 
اأن ن�صتعر���س املوؤ�رسات التي تو�صح لنا ما اإذا كانت هذه 
ال�رساك��ة العاملي��ة ت�صب يف �صالح الفق��راء يف الدول 

العربية واإىل اأي مدى.

الغاية 8-اأ:
امل�صي يف اإقامة نظام جتاري ومايل يت�صم بالنفتاح 
والتقيد  بالقواعد والقابلية للتنبوؤ به وعدم التمييز

تواجه الدول العربية حواجز جتارية اأقل من التي كانت 
تواجهها يف ع��ام 1990، حيث زادت، ب�صكل كبري، ح�صة 
�ص��ادرات الدول العربية غري النفطية املعفاة من الر�صوم 
اجلمركي��ة اإىل الأ�صواق املتقدمة. وعلى نحو معاك�س، مل 
تنخف���س التعريفات املفرو�صة عل��ى الب�صائع الزراعية 
العربية واملن�صوجات وامللب�س اإل ب�صكل هام�صي.  وتعتمد 
دول عربي��ة عديدة على الزراعة والت�صنيع كم�صدر دخل 
اأ�صا�ص��ي لها )مثل جزر القمر، وال�صومال، وم�رس(، لذلك 
ميك��ن لزيادة خف�س التعريفة اأن تفيد هذه الدول ب�صكل 
كب��ري خا�صة اأنها ل متلك م�صادر جتارية اأخرى كغريها من 
ال��دول التي تتاج��ر يف النفط.  ول ي��زال الدعم الزراعي 

انخف�صت ن�صبة امل�صاعدات الر�صمية للتنمية من حيث ن�صيب الفرد، املوجهة اإىل املنطقة انخفا�صاً حاداً 
يف نهاية ال�صنوات الع�رس الأوىل من القرن احلادي والع�رسين مقارنة ببداية الت�صعينات.  كما اأن هذه امل�صاعدات 
ل تفي ب�صكل كامل مبتطلبات الدول العربية الأقل منواً.  بينما و�صلت امل�صاعدات الر�صمية من الدول العربية 
املانحة )حمققة هدف جلنة امل�صاعدة للتنمية املحدد بن�صبة 0.7 يف املائة من الدخل القومي الإجمايل( حلواىل 
7 مليارات دولر اأمريكي لعام 2008.  وبالرغم من اأن امل�صاعدات العربية جاءت ب�صكل غري م�رسوط ولكنها متثل 
فقط الثلث من ال� 22 مليار دولر املتوفرة من جلنة امل�صاعدة للتنمية حيث اأن معظم الدول املانحة تقدم منحاً 

اأدنى من الهدف الذي حددته اللجنة.  

ويف ع��ام 2007، ا�صتطاع��ت الدول العربية اإي�ص��ال 93 يف املائة من �صادراتها غ��ري النفطية بدون ر�صوم 
جمركي��ة اإىل اأ�ص��واق الدول املتقدمة.  مما يعترب حت�صناً ملحوظاً ن�صبة ملع��دل ال� 35 يف املائة يف العام 1996.  
وم��ن جهتها فاإن الدول العربية اتخذت تدابري جدية لتحرير التجارة خ��لل ال�صنوات الع�رس املا�صية مع اإن�صاء 
منطقة التجارة احلرة العربية الكربى وجمل�س التعاون لدول اخلليج العربية واحتاد دول املغرب العربي.  واأ�صبحت 
اإح��دى ع�رسة دولة اأع�صاء يف منظمة التجارة العاملية بينما جتري ثمان دول اأخرى مفاو�صات مع املنظمة بغية 

الن�صمام اإليها.

وق��د حققت دولة واحدة فقط من اأ�صل الدول العربية الأربع الفقرية املثقلة بالديون نقطة اكتمال موؤ�رس 
الدول الفقرية املثقلة بالديون.

كم��ا حققت املنطقة العربية تقدماً ملحوظاً يف قط��اع تكنولوجيا املعلومات والت�صالت وخا�صة جلهة 
ارتفاع ن�صبة م�صتخدمي الإنرتنت والهاتف النقال ولكن ل تزال الدول العربية الأقل منواً متاأخرة عن باقي الدول 

العربية يف هذين املجالني.

ثامناً-  �إقامة �رش�كة عاملية من �أجل �لتنمية
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املوجه للمزارعني يف ال��دول الأجنبية املتقدمة الأع�صاء 
يف جلن��ة امل�صاعدة  للتنمية DAC مرتفع��اً اإىل حد ما، 
خ�صو�ص��اً عند مقارنته مب�رسوف��ات امل�صاعدة الر�صمية 
للتنمية. وهذا الدعم داخل الدول املتقدمة ي�صوه التجارة 
والإنتاج داخل الدول النامية. ومع ذلك، بداأت الدول العربية 
من جهتها باتخاذ اإجراءات ملحوظة لتحرير التجارة خلل 
العقد املا�صي يف منطق��ة التجارة احلرة العربية الكربى 
GAFTA، ودول جمل���س التع��اون اخلليج��ي GCC، واحتاد 

.AMU املغرب العربي

فقد اتخذت الدول العربية، بالفعل، خطوات جادة نحو 
الندم��اج يف القت�صاد العاملي. ويبلغ عدد الدول العربية 
الأع�ص��اء يف منظمة التجارة العاملية اأحدى ع�رسة دولة، 
يف حني جتري ثماين دول مفاو�صات ب�صاأن الن�صمام لهذه 
املنظم��ة)34(.  ويف نف���س الوقت، حتر���س معظم الدول 
العربي��ة على توقيع اتفاقيات التجارة احلرة FTA متعددة 
الأطراف وثنائية الأطراف، وخ�صو�صاً مع الدول املتقدمة 
 ،US والولي��ات املتحدة ،EU مث��ل دول الحتاد الأوروب��ي
  .EFTA والدول الأع�صاء يف رابطة التجارة احلرة الأوروبية
بالإ�صاف��ة اإىل ذلك، فتحت ال��دول العربية ب�صكل كبري 
اقت�صاداتها على التج��ارة، وال�صتثمار، وتدفق راأ�س املال.  
وفيما يتعلق مبجال �صيا�صة التجارة، مت تخفي�س التعريفات 
ب�صكل ملحوظ يف جميع دول املنطقة تقريباً، بالإ�صافة 
اإىل اإزالة احلواجز غري اجلمركية NTBs اأو تقليلها)35(.  وكان 
لدى ع���رس دول يف املنطقة العربي��ة، بالفعل، متو�صط 
ب�صي��ط للتعريف��ات و�صل اإىل اأقل م��ن 12 يف املائة يف 
ع��ام 2006 فال��دول الأع�صاء يف الحت��اد اجلمركي لدول 
جمل���س التع��اون اخلليجي تتمت��ع الآن مبتو�صط ب�صيط 
للتعريف��ة اجلمركية ي�صل اإىل 5 يف املائة تقريباً.  وقامت 
بع�س الدول العربية الأخرى بتخفي�س م�صتويات احلماية 
ب�ص��كل كبري.  وي�ص��ل املتو�صط الب�صي��ط للتعريفات 
اإىل 5 يف املائ��ة يف لبن��ان، و7 يف املائ��ة يف اليم��ن، و9 

 

يف املائ��ة يف م���رس، و12 يف املائ��ة يف الأردن. ويف م�رس، 
عم��ل اإ�صلح التعريفة على تخفي���س املتو�صط املرّجح 
للتعريف��ة لي�ص��ل اإىل 7 يف املائ��ة يف 2007 ث��م اإىل 5 
يف املائ��ة يف 2008 نتيج��ة لإ�صلح��ات تعرفية جديدة.  
ويف حال��ة الأردن، ي�ص��ل املتو�ص��ط املرّج��ح للتعريفة 

 

اليم��ن)36(.   يف  املائ��ة  يف   6 واإىل  املائ��ة،  يف   10 اإىل 

 

وقام��ت دول اأخرى يف املنطقة باإ�صلح �صيا�صات التجارة 
اخلا�ص��ة بها، فقللت التعريفات ب�ص��كل كبري، ومع ذلك 
حافظت على م�صتوي��ات اأعلى من التعريفة الب�صيطة. 
وهذا هو احل��ال يف اجلزائر )19 يف املائة(، وجيبوتي )31 يف 
املائ��ة(، وليبي��ا )17 يف املائة(، وال�ص��ودان )24 يف املائة(، 
واملغ��رب )27 يف املائة(، واجلمهورية العربية ال�صورية )27 
يف املائة(، وتون�س )27 يف املائة(. وامل�صتوى الأعلى ملتو�صط 
التعريف��ات يف هذه الدول، يعك���س اإىل حد كبري، ارتفاع 
التعريفات الأمر الذي يوؤثر على واردات املنتجات الزراعية.

يف ع��ام 2007، كان��ت ال��دول العربية ق��ادرة على 
ال�صم��اح بدخ��ول 93 يف املائة م��ن �صادراتها النفطية 
املعفاة من الر�صوم اجلمركية اإىل الأ�صواق املتقدمة، الأمر 
الذي يعد حت�صناً ملحوظاً مقارنة بن�صبة 35 يف املائة يف 
عام 1996. وكان مع��دل التح�صن يف دول املغرب مذهلً 
)اأظهرت اجلزائر، وتون���س اأكرب معدل زيادة حيث ارتفع من 
16 يف املائ��ة و9 يف املائ��ة اإىل 100 يف املائة و96 يف املائة 
عل��ى التوايل يف الفرتة م��ن 1996 اإىل 2007(.  واأظهرت 
دول امل���رسق ودول جمل�س التعاون اخلليج��ي حت�صناً كبرياً 
)با�صتثناء الأرا�صي الفل�صطينية املحتلة، حيث تذبذبت 
ح�صة ال�صادرات املعفاة من الر�صوم اجلمركية من 81 يف 
املائ��ة يف عام 1996 اإىل 1 يف املائة يف عام 2001، ثم اإىل 
49 يف املائة يف عام 2007(. واأخريا، اأظهرت الدول العربية 
الأقل منواً ن�صبة عالية من ال�صادرات املعفاة من الر�صوم 
اجلمركي��ة )اأعلى من 90 يف املائة( ط��وال هذه الفرتة مما 
جعل ن�صبة الرتف��اع يف ال�صادرات املعفاة حمدودة )من 
83 يف املائة يف عام 1996 اإىل 99 يف املائة يف عام 2007(.  
باخت�صار، ت�صمح الدول املتقدمة بدخول ح�صة اأكرب من 
ال�ص��ادرات العربية معفاة م��ن الر�صوم اجلمركية، ولكن 
ال��دول العربية ل تزال غري ق��ادرة على ال�صتفادة ب�صكل 
كام��ل من نطاق املناف��ع املتوفرة يف اتفاقي��ات التجارة 
نتيجة عوامل عديدة كاأ�صعار ال�رسف املبالغ يف قيمتها، 
وعوائ��ق الإمداد، ووجود �صعف عام يف ا�صرتاتيجية ترويج 
ال�صادرات غ��ري النفطية.  ونتيجة لذلك، ل تزال �صادرات 
ال�صل��ع غري النفطية ل متثل �صوى ج��زء �صغري جدا من 
اإجمايل ال�ص��ادرات العربية اإىل ال��دول ذات القت�صادات 
املتقدمة، كما ل تزال ح�صة �صادرات الب�صائع امل�صنعة 

يف ال�صادرات غري النفطية منخف�صة.

)34( الدول الأع�صاء يف منظمة التجارة العاملية هي: البحرين، وجيبوتي، وم�رس، والأردن، والكويت، وعمان، واململكة العربية ال�صعودية، واملغرب، وتون�س، وقطر، 
والإمارات؛ والدول التي تتفاو�س ب�صاأن الن�صمام هي: اجلزائر، والعراق، واجلمهورية العربية ال�صورية، ولبنان، وال�صودان، واليمن، وليبيا، فل�صطني.

)35( للإطلع على حتليل �صيا�صة التجارة يف دول املنطقة ارجع اإىل البنك الدويل )2008(، موؤ�رسات التجارة العاملية 2008، وا�صنطن دي �صي.
)36( اأحمد م�صطفى ولوي�س اأبوجات�س )2008( “التاأثريات التنموية على �صيا�صات واتفاقيات التجارة يف املنطقة العربية”، الربنامج الإمنائي، التجارة العربية 

والتنمية.
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مل ي�صه��د متو�ص��ط التعريفة اجلمركي��ة، يف اإطار 
التعامل مع ال��دول الأوىل بالرعاية MFN، التي تفر�صها 
ال��دول املتقدم��ة عل��ى �ص��ادرات املنتج��ات الزراعية، 
واملن�صوج��ات، وامللب���س APT&C القادم��ة م��ن الدول 
العربي��ة باأ�رسها اأي تغيري ملمو�س خ��لل العقد املا�صي 
)11 يف املائ��ة يف عام 1996، و10 يف املائة يف عام 2007؛ 
ال�صكل )8-2((.  ويعت��رب متو�صط تعريفات الدول الأوىل 
بالرعاي��ة املفرو�صة عل��ى الدول العربي��ة الأقل منواً هو 
الأدنى مقارن��ة باملجموعات الأخرى، حيث و�صل اإىل 7 يف 
املائ��ة يف عام 2007.  واأظهرت ال��دول العربية الأقل منواً 

اأعلى انخفا���س خلل الف��رتة 1996-2007، حيث و�صل 
املتو�ص��ط اإىل 21 يف املائ��ة يف تعريف��ات ال��دول الأوىل 
بالرعاية مقارنة باملجموعات الأخرى. و�صهدت دول امل�رسق 
انخفا�ص��اً معتدلً ي�صل اإىل 13 يف املائة تقريباً، يف حني 
�صه��دت منطقة املغرب العرب��ي انخفا�صا غري ملمو�س 
ي�ص��ل اإىل 4 يف املائة تقريبا خلل نف�س الفرتة. ويف نف�س 
الوقت، واجهت دول جمل�س التعاون اخلليجي تقريباً نف�س 
املتو�صط من تعريفات الدول الأوىل بالرعاية على املنتجات 

الزراعية، واملن�صوجات، وامللب�س.

�ل�صكل )8-1(-  ن�صبة جمموع و�رد�ت �لبلد�ن �ملتقدمة �لنمو )ح�صب �لقيمة وبا�صتثناء �الأ�صلحة و�لنفط(من �لبلد�ن �لعربية، 
�ملعفاة من �لر�صوم �جلمركية )2007-1990(

�ل�صكل )8-2(-  تعريفات �لدول �الأوىل بالرعاية �لتي تفر�صها �لدول �ملتقدمة �لنمو على �ملنتجات �لزر�عية و�ملن�صوجات و�ملالب�ص 
�لو�ردة من �لدول �لعربية )2007-1990(

.)http://www.mdg-trade.org/38.Table.aspx( )امل�صدر: ح�صاب جلنة الأمم املتحدة القت�صادية والجتماعية لغربي اآ�صيا )الإ�صكوا

ملحظ��ة: ل ت�صم��ل البيانات املتوفرة عن منطقة امل�رسق العربي: بيانات عن العراق خلل الفرتة باأكملها، وبيانات عن فل�صطني خلل عامي 2006 و2007. ول ت�صمل 
البيان��ات املتوفرة ع��ن منطقة املغرب العربي بيانات عن ليبيا خلل الفرتة. ول ت�صمل البيانات املتوفرة عن جمموعة الدول الأقل منو بيانات عن ال�صومال خلل الفرتة 

باأكملها وبيانات عن ال�صودان خلل الفرتة من 2005 اإىل 2007.

.)http://www.mdg-trade.org/38.Table.aspx( )امل�صدر: ح�صاب جلنة الأمم املتحدة القت�صادية والجتماعية لغربي اآ�صيا )الإ�صكوا
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انخف�س متو�صط التعريفات التف�صيلية املطبق على 
�صادرات املنتجات الزراعية، واملن�صوجات، وامللب�س القادمة 
م��ن الدول العربية من 9 يف املائة يف عام 1996 اإىل 8 يف 
املائة يف عام 2007 )ال�صكل )8-3((.  واأظهرت دول امل�رسق 
والدول الأقل منواً انخفا�س ملمو�س و�صل اإىل 39 يف املائة 
تقريباً.  وا�صتم��ر تعر�س الدول الأقل منواً لأقل م�صتويات 
التعريفات التف�صيلية التي و�صلت اإىل 3 يف املائة يف عام 
2007.  ويرجع هذا اإىل املعاملة التف�صيلية التي ت�صتفيد 
منها الدول الأقل منواً مقارنة بالدول العربية الأخرى. ويف 
نف�س الوقت، كانت التعريف��ات التف�صيلية هي الأعلى 
يف دول جمل�س التع��اون اخلليجي بني املجموعات الأخرى، 
حيث و�صلت اإىل 9 يف املائة يف عام 2007، وهي ن�صبة ل 
متثل �صوى انخفا�س ن�صبته 3 يف املائة فقط عن م�صتوى 

عام 1996.

يف الأ�ص��كال املو�صح��ة اأع��له، مت اأخ��ذ م�صتويات 
متو�ص��ط التعريفة املطبق��ة على �ص��ادرات املنتجات 
الزراعي��ة، واملن�صوجات، وامللب�س يف العتب��ار. ومع ذلك، 
تخفي هذه املتو�صطات تاأثريات اأ�صكال احلماية اجلمركية 
كاحلد الأق�ص��ى للتعريف��ات  )Tariff peaks( وت�صاعد 
التعريف��ات )Tariff Escalation(.  وت�ص��ري التعريف��ات 
الق�صوى اإىل تطبيق اأعلى تعريفات على منتجات خمتارة، 
يف حني يفر�س ت�صاع��د التعريفات تعريفات منخف�صة 
على ب�صائ��ع املواد اخل��ام، وتزيد م�صتوي��ات التعريفات 
للب�صائع �صب��ه امل�صنعة ب�صكل تدريج��ي حتى ت�صل 
اإىل م�صتوي��ات عالية على الب�صائ��ع امل�صنعة بالكامل.  

وتظه��ر التعريفات الق�صوى ب�ص��كل كبري يف املنتجات 
الزراعي��ة واملنتج��ات الغذائية، يف ح��ني ينت�رس ت�صاعد 
التعريفات يف املنتجات الزراعية ال�صناعية، واملن�صوجات. 
ورغ��م اأن التعريف��ات الق�صوى تظه��ر انخفا�صا منذ 
فرتة الت�صعينيات، خ�صع��ت املنتجات الزراعية لزيادة يف 
التعريفات الق�صوى منذ عام 2005.  وبالن�صبة لت�صاعد 
التعريف��ات، ظلت م�صتقرة ب�ص��كل ن�صبي فيما يتعلق 
باملنتجات غري الزراعية منذ عام 2000.  ويف نف�س الوقت، 
�صه��د ت�صاعد التعريفات على املنتج��ات الزراعية زيادة 
جوهري��ة من 5 يف املائة تقريب��ا يف عام 2004 اإىل 20 يف 
املائة تقريب��اً يف عام 2008)37(.  وحي��ث ترتكز التعريفات 
الق�ص��وى وت�صاعد التعريفات يف قطاع��ات ال�صادرات 
التقليدي��ة كاملن�صوجات، وامللب�س، والزراع��ة، فاإنها توؤثر، 
ب�ص��كل كبري، على الدول النامي��ة، وحترمها من حت�صيل 

مكا�صب اأكرث من التجارة.

اأخرياً، انخف�س مقدار الدعم الزراعي املوجه للمزارعني 
بالن�صبة اإىل الدخ��ل الوطني للدول املانحة الأع�صاء يف 
جلن��ة امل�صاعدة للتنمية. ويف ع��ام 2008، و�صل اإجمايل 
الدعم الزراعي اإىل الجمايل الناجت املحلي اإىل اأقل م�صتوى 
له منذ عام 1990، حي��ث و�صل اإىل 0.8 يف املائة بعد اأن 
كان 2.8 يف املائ��ة يف ع��ام 1990.  ويتمث��ل اأحد اأ�صباب 
هذا النخفا���س يف اأن احلكومات املانحة خطت خطوات 
ملمو�ص��ة يف احلد من �صيا�ص��ات دعمها املوجه للزراعة.  
وثم��ة عامل اآخ��ر يتمثل يف تقل�س الفج��وة بني اأ�صعار 
املنتجات الزراعية املحلية والعاملي��ة، حيث زادت الأ�صعار 

 )37( تقرير ح�صاب فجوة الأهداف للألفية، 2009، �س 32.

�ل�صكل )8-3(-  �لتعريفات �لتف�صيلية �لتي تفر�صها �لدول �ملتقدمة �لنمو على �ملنتجات �لزر�عية و�ملن�صوجات و�ملالب�ص �لو�ردة 
من �لدول �لعربية )2007-1990(

.)Table.aspx.38/http://www.mdg-trade.org( )امل�صدر: ح�صاب جلنة الأمم املتحدة القت�صادية والجتماعية لغربي اآ�صيا )الإ�صكوا
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العاملية على مدار ال�صنوات املا�صية. ورغم هذا النخفا�س، 
و�ص��ل الدعم الزراعي يف عام 2008 اإىل 953 375 مليون 
دولر)38(، مما ي�صكل، تقريباً، ثلثة اأ�صعاف �صايف امل�صاعدة 

الر�صمية للتنمية لذلك العام.

الغاية 8-ب:
ً معاجلة الحتياجات اخلا�صة بالدول الأقل منوا

�سايف وجمم�ع امل�ساعدة  امل�ؤ�رش 1-8: 
الر�سمية للتنمية وما يقدم منها  اإىل 
الدول االأقل من�ًا، كن�سبة مئ�ية من 

الدخل الق�مي  االإجمايل للدول املانحة 
االأع�ساء يف جلنة امل�ساعدة  للتنمية 
التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف 

امليدان االقت�سادي

ن�سبة امل�ساعدة الر�سمية  امل�ؤ�رش 2-8: 
للتنمية الثنائية الكلية املخ�س�سة 
 ح�سب القطاع واملقدمة من الدول 
املانحة االأع�ساء يف  جلنة امل�ساعدة 
للتنمية التابعة ملنظمة التعاون 

والتنمية يف امليدان االقت�سادي اإىل 
اخلدمات االجتماعية  االأ�سا�سية

ن�سبة امل�ساعدة الر�سمية  امل�ؤ�رش 3-8: 
للتنمية الثنائية غري امل�رشوطة  املقدمة 

من الدول املانحة االأع�ساء يف جلنة 
امل�ساعدة  للتنمية التابعة ملنظمة 

التعاون والتنمية يف امليدان االقت�سادي

قام��ت ال��دول العربي��ة املانحة بدور كب��ري يف توفري 
امل�صاع��دات للعديد م��ن الدول املتلقي��ة للم�صاعدات. 
فمنذ العام 1990 لغاية عام 2008 بلغ جمموع امل�صاعدة 
العربية للتنمية ما يقارب 51 مليار دولر.  وت�صمل الدول 
العربية املانحة للم�صاع��دات التنموية كلً من الإمارات 
العربية املتحدة واململكة العربية ال�صعودية وعمان وقطر 

والكويت.  وكانت اململكة العربية ال�صعودية، اإىل حد بعيد 
اأكرب دولة عربي��ة مانحة طوال هذه الفرتة.  وخلل الفرتة 
1990-1994، كانت ن�صب��ة امل�صاعدة الر�صمية للتنمية 
اإىل الن��اجت املحلي الإجم��ايل يف الدول العربي��ة املانحة 
مرتفع��ة جدا، حي��ث و�صل��ت اإىل 1.3 يف املائة )اجلدول 
8-1(.  وانخف�صت ه��ذه الن�صبة اإىل حد كبري يف الفرتة 
1995-1999 قب��ل زيادتها مرة اأخ��رى لت�صل اإىل 0.8 يف 
املائة خلل الفرتة 2000-2004.  ورغم اأن ن�صبة امل�صاعدة 
للتنمي��ة اإىل الناجت املحلي الإجم��ايل كانت 0.5 يف املائة 
يف الف��رتة 2005-2008، كانت ن�صبة امل�صاعدة الر�صمية 
للتنمية اإىل الدخل القومي الإجمايل يف عام 2008 للدول 
العربية املانحة جمتمعة 0.7 يف املائة، وهي ن�صبة عالية 
وخ�صو�صاً عند مقارنتها بنظرائها املانحني الأع�صاء يف 
جلنة امل�صاعدة للتنمية التي بلغت 0.3 يف املائة )ال�صكل 
8-4(. واأظه��رت اململكة العربية ال�صعودية ن�صبة عالية 
من امل�صاعدة للتنمية اإىل الدخل القومي الإجمايل و�صلت 
اإىل 1.2 يف املائ��ة يف ع��ام 2008. وتوجه��ت امل�صاعدات 
اخلارجية ال�صعودية اإىل امل�صاريع ذات ال�صتثمارات الكبرية 
والت��ي حتتاج اإىل �صنوات عديدة ل�صتع��ادة تكاليفها مما 
يقلل من اإقبال امل�صتثمرين عليها.  وقد نال اأعلى ح�صة 
من تلك امل�صاع��دات قطاع النق��ل والت�صالت)32 يف 
املائة( يليه قطاع التنمية الجتماعية )23 يف املائة( ومن 
ث��م قطاع الطاقة )19 يف املائة( فقطاع الزراعة )16 يف 
املائة( والتعدين )6 يف املائ��ة( والقطاعات الأخرى )3 يف 

املائة()39(.

زادت امل�صاع��دات التي تقدمه��ا �صناديق ومنظمات 
التنمية العربية اإىل الدول العربية امل�صتفيدة من 60 يف 
املائة يف عام 2007 اإىل 64 يف املائة يف عام 2008)40(.  ويجب 
احلف��اظ يف ال�صنوات القادمة على ه��ذه الزيادة الكبرية 
يف تدفق املعون��ات غري املقيدة بني ال��دول العربية التي 
حدث��ت يف �صنة 2008 خا�ص��ة واأن حجم هذه امل�صاعدة 
للتنمية من ال��دول العربية املانحة يف عام 2008 )قرابة 
7 ملي��ارات دولر( واإن جاءت ب�صكل غري ملزم وتلقائي من 
جانب الدول العربية، لكنه ل ي�صكل دعماً كافياً مقارنة 
بحجم امل�صاعدات الواردة اإىل املنطقة العربية من الدول 
الأجنبي��ة املانحة الأع�صاء يف جلن��ة امل�صاعدة للتنمية 
)قراب��ة 22 مليار دولر()41(.  ولكن، ل بد من الإ�صارة اإىل اأن 

)38( ال�صيا�صات الزراعية يف بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان القت�صادي )OECD(: الر�صد والتقييم �س 41.
)39( التقرير الوطني للمملكة العربية ال�صعودية حول الأهداف التنموية للألفية، 2009.

)40( التقرير القت�صادي العربي املوحد لعام 2009، �س 201.
)41( بيانات معالج ا�صتعلمات اإح�صاءات التنمية الدولية ال�صادرة )QWIDS( عن منظمة التعاون والتنمية يف امليدان القت�صادي.
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املعونات املقدم��ة من الدول العربية املانحة تت�صم باأنها 
غري م�رسوط��ة، فيما ل تزال ن�صبة كب��رية من امل�صاعدة 
للتنمي��ة الر�صمي��ة املقدمة من بلدان جلن��ة امل�صاعدة 

للتنمية اإما مقيدة اأو مقيدة جزئياً.

يف املوؤمت��ر الدويل لتمويل التنمي��ة لعام 2002 الذي 
عق��د يف مونتريي، �ص��دد املجتمع الدويل عل��ى اأهمية 
امل�صاع��دة الر�صمية للتنمية يف م�صاعدة الدول النامية 
على حتقيق الأه��داف التنموية للألفية.  وتعهدت الدول 
املانح��ة ببذل »جهود ملمو�صة م��ن اأجل حتقيق الهدف 
املتمث��ل يف تخ�صي�س ن�صب��ة 0.7 يف املائة« من الدخل 
القومي الإجم��ايل للم�صاع��دات. ومت التاأكيد على هذه 
اللتزام��ات يف القمة العاملية لعام 2005.  ولكن يف عام 
2008، مل ت��ف بهذه اللتزامات �ص��وى خم�س دول فقط 
من الدول الأع�صاء يف جلن��ة امل�صاعدات للتنمية، )وهي 
ال�صويد، ولوك�صمبورغ، والرنويج، والدمنارك، وهولندا(. ومن 
اجلدير بالذكر اأن ن�صب��ة امل�صاعدة الر�صمية للتنمية اإىل 
الدخ��ل القوم��ي الإجمايل يف اأكرب ال��دول املتقدمة، اأي 
الياب��ان والوليات املتحدة، منخف�صة جدا )0.2 يف املائة(. 
واأكدت قمة الع�رسين التي عقدت يف ني�صان/اأبريل 2009 
على �رسورة الوفاء باللتزامات املتعلقة بالهدف التنموي 
الثام��ن ملنع ت�صعيد الأزمة املالية فت�صبح اأزمة تنموية.  
وحي��ث اأن الأزمة املالي��ة اأثرت على ع��دة دول متقدمة 
واأحدثت انخفا�صاً ملحوظاً يف الدخل القومي الإجمايل، 
م��ن املتوقع اأن تقل كمية امل�صاع��دة الر�صمية للتنمية 

القادمة من ه��ذه الدول.  امل�صاع��دة الإمنائية الر�صمية 
و�صلت يف الواقع اإىل اأعلى م�صتوى عاملي يف عام 2008.

�جلدول )8-1(-  �مل�صاعد�ت �الإمنائية �لر�صمية
ح�صب �جلهات �لعربية �ملانحة، 2008-1990،

�لن�صبة من �لناجت �ملحلي �الإجمايل )�لدخل �لقومي(

 الجهات المانحة
العربية

-1990
1994

-1995
1999

-2000
2004

-2005
2008

1.110.200.200.19اإلمارات
1.340.561.200.73السعودية

0.310.100.110.05عمان
0.120.370.370.47قطر

2.351.180.690.39الكويت
1.290.530.810.50اإلجمالي

امل�ص��در: امل�صاعدة الإمنائية الر�صمية من التقرير القت�صادي العربي املوحد 
لعام 2009، �صفحة 377، والناجت املحلي الإجمايل من �صندوق النقد الدويل، 

نظرة عامة على القت�صاد العاملي، ت�رسين الأول/اأكتوبر 2009. 

من��ذ عام 1990، انخف�س اإجمايل امل�صاعدة الر�صمية 
للتنمي��ة املوجهة اإىل املنطقة العربية، من حيث ن�صيب 
الف��رد وح�صتها من الناجت املحل��ي الإجمايل يف معظم 
ال��دول العربية الت��ي تتلق��ى امل�صاعدات، وت��زداد حدة 
النخفا�س عند ا�صتبعاد العراق وفل�صطني من ح�صابات 
املجموعة.  كما اأن امل�صاعدة الر�صمية للتنمية اأقل بكثري 
من امل�صتويات املطلوبة لتلبية الحتياجات اخلا�صة للدول 

�ل�صكل )8-4(-  ن�صبة �صايف �مل�صاعد�ت �لر�صمية للتنمية �إىل �لدخل �لقومي �الإجمايل ملانحي جلنة �مل�صاعدة �لتنموية �لتابعة 
ملنظمة �لتنمية و�لتعاون يف �مليد�ن �القت�صادي، 2008

امل�صدر: مقال منظمة التعاون والتنمية يف امليدان القت�صادي، امل�صاعدة للتنمية على اأعلى امل�صتويات يف عام 2008، املخطط رقم 1.
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العربية الأقل منواً )وخ�صو�صاً اليمن( وتوجه هذه امل�صاعدات 
يف غالبيتها نحو قطاعات اخلدمات الجتماعية.

انخف���س اإجمايل امل�صاعدة الر�صمية للتنمية الثنائية 
الأط��راف بالقيم ال�صمية املوجه��ة اإىل املنطقة العربية 
ب�صكل كبري م��ن 11.2 مليار دولر يف ع��ام 1990 اإىل 4.8 
مليار دولر يف ع��ام 2000.  ثم ارتفع ب�صكل هائل لي�صل 
اإىل 29.2ملي��ار دولر يف ع��ام 2005 )ب�صبب تخفيف عبء 
الدي��ون املمنوحة للعراق( قبل اأن ي�صتقر اأخرياً بالقرب من 
م�صت��وى عام 1990 )11.9ملي��ار دولر(. ومع ذلك، ما يهم 
حقاً هو امل�صاع��دة الر�صمية للتنمي��ة بالقيم احلقيقية 
ولي�س ال�صمية. وهذا الأمر مو�صح يف اجلدول )8-2(، الذي 
يبني امل�صاع��دة الر�صمية للتنمية اعتم��ادا على الأ�صعار 
الثابتة لع��ام 2007.  كما يعترب ال�صعود والهبوط املتكرر 

للم�صاع��دات الر�صمي��ة للتنمية اأك��رث �صل�صة ب�صكل 
وا�صح ب�صبب ا�صتخدام اأ�صعار ثابتة، ولكن يو�صح اجلدول 
�صورة م�صابهة اإىل حد كبري.  لذلك، تتمثل اأول �صمة مميزة 
للم�صاعدات العربية الر�صمية للتنمية يف تقلبها الكبري.  
ودائماً ما حتدث الزيادات املفاجئة ب�صبب ال�رساع ذي ال�صلة 
اأو املواق��ف ال�صيا�صية للجهات املانحة )على �صبيل املثال 
م�رس يف ع��ام 1990، والعراق بعد ع��ام 2002، والأرا�صي 
الفل�صطينية املحتلة ولبنان بعد عام 2007، وغريهم(.  ومع 
ذلك، من اجلدير ملحظته اأن هذا التقلب ل ينطبق على دول 
املغرب العربي. وتتمثل ال�صمة الثانية الوا�صحة يف احل�صة 
الكبرية للم�صاع��دات التنموية الر�صمية املوجهة للعراق. 
لذل��ك، عندما مت ا�صتبعاد الع��راق وفل�صطني، انخف�صت 
امل�صاعدة للتنمية الر�صمي��ة احلقيقية للمنطقة مبقدار 

الن�صف تقريباً منذ عام 1990.

�جلدول )8-2(-  �مل�صاعد�ت �لر�صمية للتنمية )1990 و2000 و2008( بال�صعر �لثابت للدوالر �الأمريكي لعام 2007 ون�صبة �مل�صاعد�ت 
�لر�صمية للتنمية �إىل �لناجت �ملحلي �الإجمايل )بالن�صبة �ملئوية يف عام 1990 وعام 2008( للدول �لعربية وجمموعات �لبلد�ن

امل�ص��در: ح�صاب��ات برنامج الأمم املتحدة للتنمية للم�صاعدات التنموية الر�صمي��ة ا�صتنادا اإىل بيانات معالج ا�صتعلمات اإح�صاءات التنمي��ة الدولية ال�صادرة عن منظمة التعاون 
والتنمي��ة يف املي��دان القت�صادي. وح�صاب الإ�صكوا لن�صبة امل�صاعدة للتنمية الر�صمية اإىل اإجمايل الناجت املحلي ا�صتن��اداً اإىل بيانات معالج ا�صتعلمات اإح�صاءات التنمية الدولية 

ال�صادرة عن منظمة التعاون والتنمية يف امليدان القت�صادي وبيانات اإجمايل الناجت املحلي ال�صادرة عن �صعبة الإح�صاءات بالأمم املتحدة.

ملحظة: ت�صتند ن�صبة امل�صاعدة الر�صمية للتنمية اإىل الناجت املحلي الإجمايل اإىل الأ�صعار احلالية.

199020002008
 المساعدات الرسمية للتنمية إلى الناتج
 المحلي اإلجمالي )بالنسبة المئوية(

)1990(

 المساعدات الرسمية للتنمية إلى
 الناتج المحلي اإلجمالي )بالنسبة

المئوية( )2008(
2013212940.20.2الجزائر

570.00.1-12ليبيا
3523212913.61.4موريتانيا

5673274423.21.2تونس
1,1329691,0841.20.5دول المغرب

7,9171,8271,28213.80.8مصر
971649,3260.441.6العراق
1,24672671722.03.5األردن
3733021,0129.03.8لبنان

9232,4570.055.9-األراضي الفلسطينية المحتلة
9921951306.10.2سوريا

10,6254,13614,9249.85.3دول المشرق
66313518.47.0جزر القمر

28410111342.412.3جيبوتي
35232129122.59.5موريتانيا
71816572749.428.5الصومال
1,2153362,2895.13.4السودان

58937429110.71.0اليمن
3,2251,3273,7469.73.6الدول األقل نموًا

15,1816,50119,7544.72.7المنطقة العربية
بدون العراق واألراضي

15,0835,4147,9725.01.2  الفلسطينية المحتلة



106

ثمة �صمة اأخرى مميزة للم�صاعدات الر�صمية للتنمية 
املوجه��ة اإىل ال��دول العربية تتمثل يف اأنه��ا ل ميكنها 
مواكبة الزيادة يف الناجت املحلي الإجمايل مما قلل كثرياً من 
اأهمي��ة الدور التي تلعبه امل�صاع��دات الر�صمية للتنمية 
يف عملي��ة التنمي��ة. ويت�صح هذا الأم��ر خ�صو�صاً يف 
حالة الدول الأقل منواً، حيث انخف�صت ن�صبة امل�صاعدات 
التنموية اإىل الناجت املحلي الإجمايل من 10 يف املائة اإىل 4 

يف املائة خلل الفرتة من 1990 اإىل 2008.  وعلى ال�صعيد 
الإقليمي، كان النخفا�س وا�صحا جدا )من 5 يف املائة اإىل 
3 يف املائ��ة خلل نف�س الفرتة(. وحتى يف منطقة امل�رسق 
العربي، التي ارتفع م�صتوى امل�صاعدات الر�صمية للتنمية 
الواردة اإليها منذ عام 1990، انخف�صت هذه الن�صبة اإىل 

الن�صف تقريبا بحلول عام 2008.

�ل�صكل )8-5(-  ن�صيب �لفرد من �مل�صاعد�ت �لر�صمية للتنمية على م�صتوى جمموعات �لبلد�ن )�أ(، و�الإقليمية )ب(، و�أكرب 
�خلا�رشين للم�صاعد�ت �لتنموية �لر�صمية )ج(، و�مل�صتفيدين منها )د( على �مل�صتوى �لقطري، يف �لفرتة 1990-2008 بال�صعر �لثابت 

للدوالر �الأمريكي لعام 2007

)أ(         )ب(

امل�ص��در: ح�صابات برنامج الأمم املتح��دة للتنمية ا�صتنادا اإىل بيانات معالج ا�صتعلمات اإح�صاءات التنمية الدولية ال�صادرة عن منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 
القت�صادي.

120

100

80

60

40

20

0

250

200

150

100

50

0

180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

املغرب العربي             املشرق العربي            الدول األقل منوا

العراق            لبنان             األراضي الفلسطينية احملتلةمصر               سوريا                 اليمن

املنطقة العربية باستثناء العراق 
واألراضي الفلسطينية احملتلة

املنطقة 
العربية

20
08

20
06

20
04

20
02

20
00

19
98

19
96

19
94

19
92

19
90

20
08

20
06

20
04

20
02

20
00

19
98

19
96

19
94

19
92

19
90

20
08

20
06

20
04

20
02

20
00

19
98

19
96

19
94

19
92

19
90

20
08

20
06

20
04

20
02

20
00

19
98

19
96

19
94

19
92

19
90



107

مل يكن مبقدور امل�صاعدات الر�صمية للتنمية مواكبة 
منو ال�صكان، الأمر الذي اأدى اإىل انخفا�س كبري يف م�صتويات 
ن�صي��ب الفرد م��ن امل�صاعدات التنموي��ة احلقيقية يف 
العقد الأول من الألفي��ة اجلديدة مقارنة مب�صتويات فرتة 
الت�صعينيات يف معظم الدول العربية )ال�صكل 8-5-اأ(.  
وهذا التوجه وا�صح ب�صكل كب��ري يف )ال�صكل 8-5-ب( 
اأدن��اه، الذي يبني ن�صيب الفرد م��ن امل�صاعدات الر�صمية 
للتنمي��ة احلقيقي��ة يف املنطق��ة.  وبا�صتثن��اء العراق 
والأرا�صي الفل�صطيني��ة املحتلة، فاإن هذا التوجه يتجه 
نحو النخفا�س ب�صكل وا�صح.  وحقيقة اأن ن�صيب الفرد 
من امل�صاع��دات الر�صمية للتنمي��ة احلقيقية يف الدول 

الأقل من��واً يف عام 2008 اأقل مما كان عليه يف عام 1990 
ينذر باخلطر ب�صكل كبري، ويت�صح، ب�صكل �صارخ، انخفا�س 
ن�صيب الفرد من امل�صاعدات الر�صمية للتنمية يف اليمن 
)12 دولراً( م��ن بني جمموعة الدول الأقل منواً، وخ�صو�صاً 
عند مقارنتها مبوريتانيا وال�صودان.  واأخرياً، يو�صح )ال�صكل 
8-5-ج( توج��ه ن�صيب الفرد م��ن امل�صاعدات الر�صمية 
للتنمية يف م�رس، واجلمهوري��ة العربية ال�صورية، واليمن 
الت��ي �صهدت اأعل��ى معدل انخفا���س.  وعلى العك�س، 
يو�صح )ال�صكل 8-5-د( اأن��ه مت ت�صجيل توجهات لبنان، 
والع��راق، والأرا�صي الفل�صطيني��ة املحتلة ، حيث يوجد 

اأعلى معدل منو )مقارنة ب�صنة الأ�صا�س(.

�جلدول )8-3(-  توزيع �مل�صاعد�ت �لر�صمية للتنمية على �لدول �لعربية فيما بني �لقطاعات �القت�صادية و�الجتماعية، 2007-2005

امل�ص��در: ح�صاب��ات الإ�صكوا ا�صتناداً اإىل البيانات التي مت احل�صول عليها من منظمة التعاون والتنمية يف املي��دان القت�صادي، واإح�صاءات املعونات، وخرائط امل�صاعدات املقدمة اإىل 
الدول املتلقية لها.

 البنية التحتيةالدولة
اإلنتاجاالقتصادية

 الديون
 ذات

الصلة
 الصحةالتعليم

والسكان
 المساعدات
اإلنسانية

 مساعدة
البرامج

 القطاعات
 االجتماعية
األخرى

 القطاعات
المتعددة

 أخرى وغير
محددة

43.52.66.033.50.42.67.00.03.01.3الجزائر

34.34.30.023.52.20.90.027.45.22.2المغرب

12.222.60.417.00.40.015.222.68.31.3تونس

7.07.80.020.90.91.30.057.44.32.2ليبيا

 المغرب
العربي

30.68.21.223.91.41.04.821.65.51.8

20.921.310.09.63.90.417.011.35.20.9مصر

13.93.547.81.32.23.00.025.23.50.0العراق

3.02.28.77.85.21.728.731.310.90.9األردن

12.20.91.310.41.741.31.324.84.31.3لبنان

 األراضي
الفلسطينية

  المحتلة
1.74.30.05.710.031.36.531.77.01.7

0.94.30.039.19.66.10.024.811.73.9سوريا

 المشرق
12.84.438.32.93.16.72.625.24.20.3العربي

8.310.46.521.727.80.03.99.15.77.4جزر القمر

1.90.66.331.97.510.026.38.83.83.1جيبوتي

5.77.04.322.63.56.512.620.015.23.0موريتانيا

1.70.90.03.03.968.31.717.82.20.9السودان

0.01.30.04.36.568.72.213.91.32.6الصومال

9.61.32.624.314.31.34.838.31.32.2اليمن

 الدول األقل
نموًا

2.61.50.97.95.554.53.819.03.11.5

67 القطاع االجتماعي33 القطاع االقتصاديالمتوسط
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اأخ��رياً، يُظهر تخ�صي�س امل�صاعدات الر�صمية للتنمية 
ح�ص��ب القطاعات انحياز وا�ص��ح نحو قطاعات اخلدمات 
الجتماعية بدلً من النحياز اإىل زيادة الطاقات الإنتاجية. 
ويف الفرتة ما بني 2005-2007، وجهت الدول املانحة 67 يف 
املائة من امل�صاعدات الر�صمية للتنمية املقدمة اإىل الدول 
العربية اإىل اخلدمات الجتماعية الأ�صا�صية واأبقت 33 يف 
املائة للقطاعات القت�صادي��ة )اجلدول )8-3((. ويف الفرتة 
املذك��ورة �صابقا، حظي قطاع التعلي��م باأولوية وا�صحة، 
حي��ث و�صلت امل�صاع��دات اإىل 39 يف املائة يف اجلمهورية 
العربية ال�صورية، و33 يف املائة يف اجلزائر، و23 يف املائة يف 
املغرب وبني الدول العربية الأق��ل منواً )با�صتثناء ال�صودان، 
وال�صومال، حيث مت تخ�صي���س ما يزيد على 68 يف املائة 
من امل�صاعدات الر�صمية للتنمية للم�صاعدات الإن�صانية(.  
وكما اأ�صري اأعله، يف منطقة امل�رسق العربي، كان تخفيف 
عبء الدي��ون هو ال�صبب وراء تخ�صي���س مبلغ كبري من 

امل�صاعدات الر�صمية للتنمية للقطاعات القت�صادية.

يف اجتماع اأكرا ب�ص��اأن فاعلية امل�صاعدات، الذي عقد 
يف اأيلول/�صبتم��رب 2008، قدمت اجلهات املانحة التزامات 
قوية برف��ع القيود عن امل�صاع��دات.  وحالياً، رفعت ثماين 
دول م��ن الدول الأع�ص��اء يف جلنة امل�صاع��دات التنموية 
القيود، ب�صكل كامل، عن امل�صاعدات الثنائية، وهذه الدول 
ه��ي اأ�صرتاليا، وبلجيكا، واآيرلن��دا، ولوك�صمبورغ، وهولندا، 
والرنويج، وال�صويد، واململك��ة املتحدة.  ودعا جدول اأعمال 
اأكرا اجله��ات املانحة الأخرى اإىل زيادة امل�صاعدات الر�صمية 
للتنمية غري املقي��دة التي تقدمها. وعلى وجه اخل�صو�س، 
ح��ث الجتماع النم�صا، وكندا، واليونان، واإيطاليا، واليابان، 
والربتغال، وا�صبانيا، والولي��ات املتحدة على اأخذ خطوات 
نح��و تقدمي املزيد من امل�صاعدات غ��ري املقيدة.  ورغم زيادة 
ح�صة امل�صاعدات التنموية غري املقيدة املوجهة اإىل الدول 
العربي��ة منذ عام 2000، زادت ن�صبة امل�صاعدات الر�صمية 
للتنمية املقي��دة واملقيدة جزئيا اإىل حد ما يف العديد من 

الدول العربية )ال�صكل )6-8((.

�ل�صكل )8-6(-  ن�صبة �مل�صاعد�ت �لر�صمية للتنمية �ملوجهة �إىل �لدول �لعربية )�أ( وجمموعات �لبلد�ن )ب( يف 2000 و2008

.)CRS( امل�صدر: ح�صابات الإ�صكوا ا�صتناداً اإىل قاعدة بيانات منظمة التعاون والتنمية يف امليدان القت�صادي، نظام تبليغ الدائنني

ملحظة: مل ت�صمل البيانات املتوفرة عن منطقة امل�رسق العربي/ليبيا، ومل ت�صمل البيانات املتوفرة عن جمموعة الدول الأقل منواً جزر القمر.

)ب( )أ(       
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عل��ى امل�صت��وى الإقليم��ي، زادت ن�صب��ة امل�صاعدات 
الر�صمي��ة للتنمي��ة غ��ري املقي��دة م��ن 63 يف املائة يف 
 ع��ام 2000 اإىل 74 يف املائ��ة يف ع��ام 2008.  وم��ع ذلك، 
مل يكن النمط موحداً على امل�صتوى دون الإقليمي.  فقد 
زادت احل�ص��ة يف دول امل�رسق العربي، وظلت ثابتة يف الدول 
الأق��ل منواً، وانخف�صت ب�صكل كبري يف دول املغرب العربي 
)ال�ص��كل 8-6-ب(.  وعلى م�صت��وى الدول، �صهدت م�رس 
اأكرب انخفا�س يف امل�صاعدات الر�صمية للتنمية غري املقيدة 
)م��ن 85 يف املائة يف ع��ام 2000 اإىل 44 يف املائة يف عام 
2008(. و�صهدت الأردن، وتون�س، واملغ��رب اأي�صاً انخفا�صاً 
)من 89 يف املائة اإىل 75 يف املائة، ومن 55 يف املائة اإىل 44 
يف املائة، ومن 55 يف املائة اإىل 34 يف املائة، يف نف�س الفرتة، 
عل��ى التوايل(.  و�صه��دت اأي�صاً الأرا�ص��ي الفل�صطينية 
املحتل��ة انخفا�صاً يف امل�صاع��دات الر�صمية للتنمية غري 
املقي��دة م��ن 59 يف املائة يف ع��ام 2000 اإىل 42 يف املائة 
يف ع��ام 2008.  ورغ��م اأن الجتماع رفي��ع امل�صتوى، الذي 
عقدت��ه جلنة امل�صاعدات التنموية يف ني�صان/اأبريل 2001، 
قدم تو�صية ب�صاأن زيادة امل�صاعدات الر�صمية للتنمية غري 
املقيدة املوجهة اإىل الدول الأقل منواً، انخف�صت امل�صاعدات 

الر�صمية للتنمية غري املقيدة املوجهة اإىل ال�صودان من 88 
يف املائ��ة يف عام 2000 اإىل 70 يف املائة يف عام 2008 واإىل 
موريتانيا التي �صهدت انخفا�صاً كبرياً من 84 يف املائة اإىل 

50 يف املائة.

تتغري ه��ذه ال�صورة الإقليمية متام��اً عندما يُ�صتبعد 
الع��راق م��ن التحليل.  ويو�ص��ح ال�ص��كل )8-7( ن�صبة 
امل�صاعدات الر�صمية للتنمية املقيدة، وغري املقيدة، واملقيدة 
جزئياً املوجهة اإىل املنطقة مع العراق وبدون العراق.  وتبدو 
الر�ص��وم البيانية وا�صحة. فعند اإدراج العراق تكون ح�صة 
امل�صاعدات الر�صمية للتنمي��ة املقيدة واملقيدة جزئياً 26 
يف املائ��ة فقط يف عام 2008.  وعند ا�صتبعاد العراق تزيد 
هذه احل�صة اإىل 46 يف املائة.  وحيث اأن ح�صة امل�صاعدات 
الر�صمي��ة للتنمية املقي��دة واملقيدة جزئي��ا املوجهة اإىل 
املنطقة و�صلت يف عام 2000 اإىل 37 يف املائة، فهذا ي�صري 
�صمن��اً اإىل اأن القي��ود املفرو�صة على ���رسف امل�صاعدات 
الر�صمي��ة للتنمية زادت ب�صكل كبري يف العديد من الدول 

العربية.

)ب( )أ(       

�ل�صكل )8-7(-  ن�صبة �مل�صاعد�ت �لتنموية �ملقيدة وغري �ملقيدة و�ملقيدة جزئياً �إىل حد ما �ملوجهة �إىل �لدول 
�لعربية مع �لعر�ق )�أ(، وبدون �لعر�ق )ب( يف عام 2008

.crs امل�صدر: ح�صابات الإ�صكوا ا�صتناداً اإىل قاعدة بيانات منظمة التعاون والتنمية يف امليدان القت�صادي، نظام تبليغ الدائنني
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�ل�صكل )8-8(-  ن�صبة �لدين �خلارجي �إىل �لناجت �ملحلي �الإجمايل ح�صب كل دولة )�أ( ومنطقة دون �إقليمية )ب(، يف �لفرتة 2008-1990

امل�صدر: ح�صابات الإ�صكوا بناء على تقارير �صعبة الإح�صاء والتقارير القت�صادية العربية املوحدة.

ملحظ��ة: ل ت�صم��ل البيانات املتوفرة عن ح�صابات منطقة املغرب يف عام 1990 ليبيا؛ ول ت�صمل تلك البيانات اخلا�صة مبنطقة امل�رسق العربي لبنان، واجلمهورية العربية 
ال�صورية، وفل�صطني، والعراق؛ ول ت�صمل تلك البيانات اخلا�صة مبجموعة الدول الأقل منو جزر القمر، وجيبوتي، وال�صومال.  ول ت�صمل البيانات املتوفرة عن ح�صابات منطقة 
املغ��رب العرب��ي يف عام 2003 و2008 ليبيا؛ ول ت�صمل تلك البيانات اخلا�صة مبنطقة امل�رسق العربي فل�صطني والع��راق؛ ول ت�صمل تلك البيانات اخلا�صة مبجموعة الدول 

الأقل منو جزر القمر وال�صومال.

الغاية 8-د: 
املعاجلة ال�صاملة مل�صاكل ديون البلدان النامية 

باتخاذ تدابري على  امل�صتويني الوطني والدويل جلعل 
حتمل ديونها ممكنا يف املدى  الطويل

حتق��ق تط��ور ملحوظ يف خف���س الدي��ون اخلارجية 
والتزام��ات الدي��ون اخلارجي��ة يف كل ال��دول العربي��ة 
وجمموع��ات البلدان.  وا�صتفادت دول��ة عربية واحدة من 
الدول العربية الأقل منواً من مبادرة الدول الفقرية املثقلة 

بالديون.

ترك��ز النماذج التقليدية ل�صتدامة الديون على قدرة 
الدولة على �صداد ديونه��ا. ومع ذلك، من منظور الهدف 
التنموي للألفي��ة، يق�صد با�صتدامة الديون ما اإذا كانت 
التزامات الديون تعوق التنمية القت�صادية والب�رسية اأم ل. 
ووفق��ا ملا ورد يف التقرير القت�صادي العربي املوحد، و�صل 
الدين العام اخلارجي الذي تدين به جمموعة الدول العربية 
املقرت�صة اإىل 156.5مليار دولر يف عام 2008، وهو ما يعد 
اأعل��ى من معدل عام 2005 مبقدار 8 مليارات دولر تقريباً 
2005)42(، واأعل��ى من معدل ع��ام 1990 مبقدار 12 مليار 

دولر. وم��ع ذلك، كما هو احل��ال يف امل�صاعدات الر�صمية 
للتنمي��ة، قد تكون توجهات الإقت�ص��اد الكلي الإ�صمي 
الإجمايل م�صللة اإىل حد م��ا.  ويت�صح هذا يف ال�صكل 
)8-8( ال��ذي يعر�س الدين اخلارج��ي مقارنة بن�صب الناجت 
املحلي الإجمايل يف الدول العربي��ة وجمموعات البلدان.  
ومن الوا�صح اأن الن�صبة انخف�صت ب�صكل ملحوظ منذ 
ع��ام 1990 يف جميع الدول العربية )انخف�صت من 0.76 
يف عام 1990 اإىل 0.22 يف عام 2008(، ولكن ل تزال عالية 
يف عام 2008 بالن�صبة للدول الأقل منواً حيث و�صلت اإىل 

0.5 تقريباً.

تقي���س ن�صبة خدم��ة الديون اإىل ال�ص��ادرات مقدار 
ع��بء الدي��ن اخلارجي من حي��ث ق��درة القت�صاد على 
تغطي��ة خدمة الديون من عائ��دات ال�صادرات اإىل الدول 
الأجنبية. وبا�صتثناء الأردن، وجيبوتي، اأظهرت جميع الدول 
وجمموعات البلدان انخفا�صاً كبرياً يف خدمة الديون على 
ن�صبة ال�صادرات يف اأثناء الفرتة من1990 اإىل 2008.  واإىل 
حد ما تف�رس الآثار ال�صمنية لرتفاع اأ�صعار املواد الغذائية 
والوقود الزيادة يف خدم��ة الديون يف هذه الدول)ال�صكل 

.)9-8

)42( التقرير القت�صادي العربي املوحد )عدة اإ�صدارات(.
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�ل�صكل )8-9(-  ن�صبة خدمة �لديون �خلارجية �إىل �صادر�ت �ل�صلع و�خلدمات ح�صب كل دولة )�أ( ومنطقة دون �إقليمية )ب(، يف 
�لفرتة 2008-1990.

امل�صدر: ح�صابات الإ�صكوا بناء على تقارير �صعبة الإح�صاء والتقارير القت�صادية العربية املوحدة.

ملحظة: ل ت�صمل البيانات املتوفرة عن ح�صابات منطقة املغرب ليبيا؛ ول ت�صمل تلك البيانات اخلا�صة مبنطقة امل�رسق فل�صطني والعراق؛ ول ت�صمل تلك البيانات اخلا�صة 
مبجموعة الدول الأقل منو جزر القمر وال�صومال.

)43( ي�صرتط ل�صتفادة الدول من م�صاعدات مبادرة الدول الفقرية املثقلة بالديون اأن ت�صتويف اخلطوتني التاليتني: ينبغي على الدول اأن تلتزم باحلد من الفقر 
من خلل اإدخال تغيريات يف ال�صيا�صات واإظهار اأداء جيد على مر الوقت. ويقدم �صندوق النقد والبنك الدوليني تخفيفاً موؤقتاً للديون يف املرحلة الأوىل حيث 

ت�صل الدولة اإىل نقطة القرار، وبعد ذلك عندما تفي الدول بالتزاماتها، ت�صل اإىل نقطة الكتمال حيث يتم الإعفاء الكامل من الديون.
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx :44( �صعبة الإح�صاءات بالأمم املتحدة(

)أ(                   )ب(
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بالإ�صافة اإىل الدول املذكورة اأعله، وا�صل العراق اإحراز 
تق��دم نحو ت�صوي��ة املطالبات اخلارجي��ة امل�صتحقة. ويف 
ت�رسين الأول/اأكتوب��ر 2008، مت توقيع اتفاقيات دين ثنائية 
م��ع اأحد ع�رس دائن��اً ر�صمياً من غري اأع�ص��اء نادي باري�س، 
تت�صمن بنود مماثلة لتفاق نادي باري�س، لإعادة هيكلة ديون 
يبلغ جمموعها 9.4 مليار دولر. مت توقيع اتفاقات الديون مع 
اليونان، واملغرب، وتون�س، والإمارات العربية املتحدة.  ول تزال 
املفاو�صات ب�صاأن الديون م�صتمرة مع العديد من الدائنني 
الر�صميني غري الأع�صاء يف نادي باري�س، مبا يف ذلك ال�صني 
وبع�س دول جمل�س التع��اون اخلليجي.  ويف اآب/اأغ�صط�س 
2008، مت اإمتام ت�صوية نقدية مع دائنني من القطاع اخلا�س، 
ما نتج عن دفع مبلغ نقدي مقداره 48.3 مليون دولر واإلغاء 
ديون جتارية م�صتحقة تبلغ 470 مليون دولر. ويف اآذار/مار�س 
2009، اأبرم العراق اتفاقاً احتياطياً SBA مع �صندوق النقد 
الدويل يبني بالتف�صيل الإ�صلحات القت�صادية املطلوبة، 
والذي يتيح خف�س 80 يف املائة من الدين امل�صتحق للدول 

الدائنة اأع�صاء نادي باري�س.

م��ن بني ال��دول العربية، تعترب جزر القم��ر، وال�صودان، 
  .)43(HIPCs وال�صومال، وموريتانيا دولً فقرية مثقلة بالديون
ومن بني تلك الدول، مل ت�صتطع �صوى موريتانيا الو�صول اإىل 
نقطة الكتمال بينما ل تزال الدول الأخرى عند نقطة ما 
قبل القرار.  والآن تتلقى موريتانيا اجلزء الأكرب من تخفيف 
الدي��ون مبوجب مبادرة الدول الفق��رية املثقلة بالديون دون 
�رسوط اإ�صافية تتعل��ق بال�صيا�صات؛ ومنذ ذلك احلني يتم 
اإعفائه��ا من جمي��ع ديونها اخلارجية. واتفق��ت موريتانيا 
و�صندوق النقد الدويل على ترتي��ب ب�صاأن ت�صهيل النمو 
والتخفي�س من الفقر يف 2006. وهكذا بلغ مقدار الديون 
املجمعة الت��ي مت التعهد باإعف��اء موريتانيا منها مبوجب 
هذه املب��ادرة حتى عام 2009 ح��وايل 868 مليون دولر)44(.  
ولكن علق �صندوق النقد الدويل والبنك الدويل براجمهما 
يف موريتاني��ا عقب النقلب الع�صكري الذي وقع يف اآب/

اأغ�صط�س 2008.
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نظ��راً لتاأثرهما بالنق�صام وال���رساع الداخلي، مدت 
ال�صومال وال�ص��ودان اأجل ديونهم��ا املتاأخرة امل�صتحقة 
ملوؤ�ص�صات متع��ددة الأطراف.  فهما يف حاجة اإىل ح�صد 
مواردهم��ا من اأجل ت�صوية ديونهم��ا املتاأخرة امل�صتحقة 
للموؤ�ص�صة الدولية للتنمية IDA و�صندوق النقد الدويل 
حتى ت�ص��لن اإىل نقطة الق��رار.  فحت��ى نهاية 2008، 
بلغ اإجم��ايل الديون املتاأخرة عل��ى ال�صومال امل�صتحقة 
للموؤ�ص�صة الدولية للتنمية و�صندوق النقد الدويل 192 
مليون دولر و373 ملي��ون دولر على التوايل. وبلغ اإجمايل 
الدي��ون املتاأخرة عل��ى ال�صودان امل�صتحق��ة للموؤ�ص�صة 
الدولي��ة للتنمية و�صن��دوق النقد ال��دويل 508 مليني 
دولر و1532 ملي��ون دولر)45( على التوايل.  وقد ميثل ح�صد 
هذه املوارد حتديا، نظراً اإىل حجم الديون املتاأخرة. وب�صكل 
رئي�صي متث��ل الطبيع��ة ال�صيا�صية والأمني��ة العقبة 
الرئي�صية التي تعرت�س حتقيق ال�صومال وال�صودان تقدماً، 

يف ظل مبادرة الدول الفقرية املثقلة بالديون. 

الغاية 8-ه:
التعاون مع �رشكات امل�صتح�رشات ال�صيدلنية 
لإتاحة العقاقري  الأ�صا�صية باأ�صعار مي�صورة يف 

الدول النامية

يرتبط اإجم��ايل النفقات على القط��اع ال�صيدلين 
ب�صكل وثي��ق بالناجت املحلي الإجم��ايل للدولة وباإجمايل 
نفقاتها على ال�صحة، التي ترتاوح عادة من 1.35 يف املائة 
اإىل 1.5 يف املائة من الناجت املحلي الإجمايل)46(.  وبني الدول 
النامية ترتبط ن�صبة النفق��ات اخلا�صة ارتباطاً عك�صيا 
بالدخل: ومبعنى اآخر، تعترب الدفعات اخلا�صة �صبباً لرتفاع 

ن�صبة الإنفاق على العلج.

ترك تاأثري الأزمة املالية كثرياً من النا�س يف الدول الأقل 
منواً بدون احل�صول على علج باأ�صعار مي�صورة. ويبعث هذا 
على النظر يف زيادة حدوث الأمرا�س املزمنة التي تتطلب 
علج��اً مثل الأن�صول��ني وعلج اأمرا�س القل��ب والأوعية 
الدموي��ة.  علوة عل��ى ذلك، �صاحب ه��ذا زيادة يف عدد 
الفق��راء، وانخفا�صاً يف الأجور مما اأدى اإىل افتقار ال�صحة 

وزيادة العبء على خدم��ات ال�صحة العامة.  وقد تعني 
اأزمة الئتم��ان العاملية اأي�ص��ا اأن امل�صتوردين لن يكونوا 
قادرين على احل�صول على ائتمان ل�رساء املنتجات الطبية، 
وبالن�صب��ة للدول الت��ي لي�س لديها ق��درة على ت�صنيع 
الأدوية من املواد اخلام امل�صتوردة، �صتكون التكلفة عالية.  
ومع ذلك، ل يزال حجم وم��دة الأزمة غري موؤكدين، وتبني 
الأزم��ات القت�صادية ال�صابقة اأن تاأثريه��ا نادراً ما يكون 

متناغما عرب الدول. 

على اجلانب الإيجابي، تبني جت��ارب اإندوني�صيا وتايلند 
اأن الأزم��ات القت�صادي��ة ميك��ن اأن توف��ر فر�صة لتغيري 
ال�صيا�صات لي�صت ال�رسورية فقط ولكن ال�صعبة اأي�صا. 
فعلى �صبيل املثال ميك��ن اإن�صاء اأنظمة مراقبة ل�صمان 
توف��ر الأدوية الرئي�صية، واحلفاظ عل��ى خمزون احتياطي 
وطني وتوفري مواد ل���رسكات امل�صتح�رسات ال�صيدلنية 

التي تنتج منتجات مت�صابهة. 

الغاية 8-و:
التعاون مع القطاع اخلا�ض لإتاحة فوائد 

التكنولوجيات اجلديدة،  وخا�صة تكنولوجيا 
املعلومات والت�صالت

تنت���رس ث��ورة تكنولوجي��ا املعلوم��ات والت�ص��الت 
يف الع��امل النامي وحتم��ل معها وع��داً بتحقيق تقدم 
تكنولوج��ي رئي�صي، والذي �صوف ي�صه��م يف التحديث 
ال�رسيع للقت�ص��ادات يف الدول النامية. اإذ مل توؤثر الأزمة 
املالي��ة، ب�صكل كبري، يف الطلب على خدمات تكنولوجيا 
املعلومات والت�صالت، واأظهرت قطاعات الهاتف املحمول 
والأقمار ال�صناعية مرونة غري عادية، ول يزال طلب العملء 
على تو�صيلت الإنرتنت عايل ال�رسعة عرب الهواتف الثابتة 
واملحمولة مبثاب��ة قوة تدفع النم��و اإىل الإمام يف �صورة 
ال�ص��رتاك يف خدمات النط��اق العري�س broadband يف 
الأ�صواق الرئي�صية مبختل��ف اأنحاء العامل. ويلعب قطاع 
تكنولوجيا املعلومات والت�ص��الت دوراً رئي�صياً يف توليد 
من��و اقت�صادي وحتفي��ز التعايف امل��ايل العاملي عرب جميع 

القطاعات التجارية والقت�صادية.

)45( ورق��ة املوؤ�ص�ص��ة الدولية للتنمية و�صندوق النقد الدويل بتاريخ 15 اأيلول/�صبتمرب 2009 ب�صاأن “مب��ادرة الدول الفقرية املثقلة بالديون ومبادرة تخفيف 
الديون متعددة الأطراف MDRI- و�صع التنفيذ”.

)46( الأمم املتحدة، 2009، �س 56.
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ويبدو عموم��اً وجود علقة خطية بني �صكان املنطقة 
العربي��ة الذي��ن ميثل��ون ح��وايل 5 يف املائة م��ن �صكان 
العامل وبني ح�صتهم من خدم��ات تكنولوجيا املعلومات 
والت�ص��الت عاملي��اً.  ومن ث��م، اعتباراً من ع��ام 2008، 
ا�صتاأثرت الدول العربية بن�صبة 5 يف املائة من ال�صرتاكات 
يف اخلدم��ة املتنقلة اخللوية عاملياً، وبن�صبة 3 يف املائة من 

خط��وط الهاتف الثابت��ة عاملياً وبن�صب��ة 4 يف املائة من 
م�صتعملي النرتنت يف الع��امل. وفيما يتعلق بامل�صرتكني 
يف خدم��ة النط��اق العري�س الثابت وا�ص��رتاكات النطاق 
العري�س املتنقل، �صكلت الدول العربية جمرد ن�صبة 1 اإىل 

3 يف املائة من اإجمايل العامل علي التوايل.

�صوهد تقدم رئي�ص��ي يف املنطقة العربية يف قطاع 
تكنولوجيا املعلومات والت�ص��الت، وعلى وجه التحديد 
يف جم��ال الإنرتنت والهاتف املحمول، ولكن ل تزال الدول 

العربية الأقل منواً تتخل��ف عن ركب باقي الدول العربية 
الأخرى يف هذين املجالني.  )ال�صكل 10-8(.

�ل�صكل )8-10(-  �الإقبال على تكنولوجيا �ملعلومات و�الت�صاالت يف �لدول �لعربية و�لعامل )2008(

امل�صدر: قاعدة بيانات املوؤ�رسات العاملية للت�صالت/تكنولوجيا املعلومات، الحتاد الدويل للت�صالت.
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وعل��ى مدى العق��د املا�ص��ي )1999-2008(، �صهد 
ا�صتخدام الهات��ف النقال منواً مت�صارع��اً مبعدل �صنوي 
مرك��ب ق��درة 55 يف املائة، وبلغت ن�صب��ة انت�صارها بني 
ال�صكان 63 يف املائة بحلول نهاية عام 2008.  ويف الوقت 
نف�ص��ه، كان يف املنطقة 10 خط��وط هاتف ثابت لكل 
مائة م��ن ال�صكان، وكان حوايل 16 م��ن اأ�صل مائة من 
ال�ص��كان ي�صتعملون النرتن��ت.  وباملقارنة مع املتو�صط 
العامل��ي، اأظهرت الدول العربية معدل اعتماد اأعلى فيما 
يتعل��ق بال�ص��رتاكات املتنقلة اخللوي��ة.  ولكن املنطقة 
تتخلف عن الركب يف مع��دلت انت�صار خطوط الهاتف 
الثاب��ت وا�صتعم��ال النرتنت، كما تتقهق��ر كثريا خلف 
املتو�صط العاملي من حيث الإقبال علي النطاق العري�س 

الثابت واملتنقل.

خط�ط الهاتف لكل 100  امل�ؤ�رش 14-8: 
ن�سمة

امل�سرتك�ن يف خدمة  امل�ؤ�رش 15-8: 
الهاتف النقال لكل 100  ن�سمة

م�ستخدم� االإنرتنت لكل  امل�ؤ�رش 16-8: 
100 ن�سمة

ورغم اأن اأرقام عام 2008 اخلا�صة بتكنولوجيا املعلومات 
والت�ص��الت تب��ني اأنه��ا مل تتاأثر بالأزم��ة القت�صادية، 
تخ�صى ���رسكات تكنولوجيا املعلوم��ات والت�صالت يف 
الأع��وام القادمة من اأن تقودها الأزم��ة القت�صادية اإىل 
مواجهة حتديات اأكرب يف احل�ص��ول على راأ�س املال ومتويل 
ا�صتثم��ارات �صبكاته��ا، وه��و ما يبط��ئ تنفيذ خطط 
اإطلق �صب��كات اجليل الت��ايل. وميكن له��ذه التحديات، 
اخلارج��ة عن نطاق ال�صيطرة، اأن تقي��د املجتمعات التي 
حتتاج اإىل بني��ة حتتية �صلبة من تقنيات الت�صال بنظام 
النطاق العري���س broadband لتحقيق اأهداف التنمية 
الجتماعي��ة والقت�صادية: وتقدم تقني��ات اجليل التايل 
مزايا جمة اإىل ال��دول ويجب الآن اإجراء خيارات �صحيحة 

ب�صاأن ال�صيا�صات، حتى يت�صنى لنا اأن جنني الثمار غداً.

خطوط الهاتف الثابت

يف الت�صعينيات، تزايدت عدد خطوط الهاتف الثابت 
ب�ص��كل �رسيع مبعدل يتجاوز 10 يف املائ��ة يف العام، ويف 

الفرتة الأخ��رية، هبط النمو يف خط��وط الهاتف الثابت 
اإىل اأدن��ى م�صتوى له يف العقدي��ن املا�صيني بعد النمو 
الهائ��ل يف قطاع الهات��ف اجلوال. ويف اأثن��اء الفرتة من 
1990 اإىل 2000، زاد عدد خطوط الهاتف الثابت يف م�رس 
واجلمهوري��ة العربية ال�صورية 6 اأ�صعاف، ويف املغرب ازداد 
5 اأ�صعاف، ويف تون�س ازداد 3 اأ�صعاف.  وقد �صهدت باقي 
الدول العربية اأي�ص��ا زيادة كبرية يف عدد اخلطوط ما بني 
1 اأو 2 �صع��ف.  ويف الفرتة من 1999 اإىل 2008، �صهدت 
كل م��ن م�رس، واجلمهوري��ة العربية ال�صوري��ة، واليمن، 
واجلزائ��ر، وعمان، والبحرين، واململك��ة العربية ال�صعودية 
زي��ادة م�صتمرة يف عدد خطوط الهاتف الثابت لكل 100 
ن�صم��ة.  ويف دول اأخ��رى مثل املغرب، وقط��ر، والإمارات 
العربية املتحدة، تراجع هذا املعدل بعد عام 1999 قبل اأن 

يتزايد مرة اأخرى لي�صل اأعلى معدل له يف عام 2008.

ولكن يف الأعوام الأخرية املمتدة من 2003 اإىل 2008، 
ازداد عدد خط��وط الهاتف الثابت قليلً، با�صتثناء املغرب 
حيث زادت عدد اخلطوط باأكرث من 50 يف املائة، وم�رس 150 
يف املائة حيث فيها اأكرب عدد من خطوط الهاتف الثابت 
يف املنطق��ة )12 مليون خط حتى ع��ام 2008(.  ولكنه 
تناق�س يف كل من العراق والأردن، اأما يف الدول الأقل منواً 
فقد زاد عدد اخلطوط الهاتفي��ة بن�صبة �صئيلة لت�صل 
ن�صب��ة الهاتف الثاب��ت لكل 100 ن�صم��ة اإىل )2.4( يف 

موريتانيا وال�صودان )0.89( وجيبوتي )1.76( عام 2008.

ومن حيث عدد خطوط الهاتف بالن�صبة اإىل كل 100 
من ال�صكان )مع��دل الكثافة الهاتفية(، تظهر الإمارات 
العربي��ة املتحدة اأك��رب معدل للكثاف��ة الهاتفية اإذ بلغ 
)33.63( عام 2008.  وه��ذا املعدل مرتفع اأي�صاً يف قطر 
)20.56(، والبحري��ن )28.42( واجلمهورية العربية ال�صورية 
)17.12(، واململك��ة العربية ال�صعودي��ة )16.27(، وم�رس 

.)14.64(

امل�صرتكون يف الهاتف النقال

يف الأعوام القليلة املا�صية، برزت تكنولوجيا الهاتف 
النقال لتكون مبثابة اأهم عن���رس من عنا�رس تكنولوجيا 
املعلومات والت�ص��الت حتى بالن�صبة للدول منخف�صة 
الدخ��ل، ومع��رباً رئي�صي��اً لزي��ادة فر�س احل�ص��ول على 
تكنولوجيا املعلومات والت�صالت وا�صتخدامها. وقد بلغ 
الع��دد الإجمايل لل�صرتاكات املتنقل��ة اخللوية يف الدول 
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العربية قرابة 215 مليوناً بحلول نهاية عام 2008، مقارنة 
مع نحو 35 مليون خط هاتفي ثابت يف املنطقة. 

وت�صري الزي��ادة يف مع��دلت اخرتاق الهات��ف اجلوال 
للأ�صواق يف الدول العربية اإىل دور الهاتف اجلوال بو�صفه 
»ج���رساً رقمياً« �صي�صاعد العديد م��ن الدول النامية يف 

احلد م��ن فجوة الت�ص��ال التي تف�صله��م عن غريهم 
من الدول التي بها بني��ة اأ�صا�صية متطورة من خطوط 
الهاتف الثابت. فقد �صهدت الدول العربية زيادة كبرية يف 
ع��دد امل�صرتكني يف خطوط الهاتف اجلوال يف اأثناء الفرتة 

من 1990 اإىل 2008. 

الدولة
مستعملو االنترنت لكل 100 نسمةاشتراكات الخدمة المتنقلة الخلوية لكل 100 نسمةخطوط الهاتف الثابت لكل 100 نسمة

2003
)بالنسبة المئوية(

2008
)بالنسبة المئوية(

CAGR
)بالنسبة المئوية(

2003
)بالنسبة المئوية(

2008
)بالنسبة المئوية(

CAGR
)بالنسبة المئوية(

2003
)بالنسبة المئوية(

2008
)بالنسبة المئوية(

CAGR
 )بالنسبة
المئوية(

6.739.647.44.5492.7282.82.211.9340.3الجزائر
26.6928.421.363.67185.7723.921.5551.9519.2البحرين

2.253.539.40.3414.9113.10.853.4832.6جزر القمر
1.311.766.12.9613.29350.632.2629.3جيبوتي

11.7614.644.57.850.6245.44.0416.6532.8مصر
4.413.640.358.24187.20.11154.9العراق
11.878.466.625.2786.627.98.482625.2األردن
19.2418.530.756.1199.5912.222.434.268.9الكويت

17.6517.880.320.0634.0311.112.6122.5312.3لبنان
13.1916.414.52.2376.71102.82.815.1312.8ليبيا

1.352.371212.465.0739.30.421.8734.5موريتانيا
4.099.4618.324.6772.1923.93.3533.0458المغرب

9.359.84123.52115.5837.57.262022.5عمان
األراضي

 الفلسطينية
 المحتلة)أ(

-22.9)ب(-6.39.77.37.133.938.1

25.2220.56451.47131.3920.619.2434.0412.1قطر

15.5716.270.932.18142.8534.7830.830.9السعودية

1.251.122.22.517.0222.90.381.1424.9الصومال
2.520.8918.91.422982.80.5410.1679.9السودان

13.4317.1256.633.2438.23.416.7937.7سوريا
11.9912.180.319.7684.5933.86.4927.5333.5تونس

30.1633.632.278.94208.6521.529.4865.1517.2اإلمارات
3.54.876.93.416.1436.50.61.6121.7اليمن

�جلدول )8-4(-  ن�صبة �ال�صرت�كات يف خدمات �الت�صاالت وتكنولوجيا �ملعلومات لكل 100 من �ل�صكان 2008-2003

امل�صدر: قاعدة بيانات املوؤ�رسات العاملية للت�صالت/تكنولوجيا املعلومات، الحتاد الدويل للت�صالت.
CAGR: معدل النمو ال�صنوي املركب.

)اأ( وزارة ال�صوؤون الجتماعية/الأرا�صي الفل�صطينية املحتلة.
)ب( عام 2009.
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وتعد منطقة دول جمل�س التعاون اخلليجي اأكرث الدول 
يف املنطقة العربية تطوراً يف جمال الهاتف النقال، فقد 
تخط��ت الإمارات العربية املتح��دة على نحو لفت عتبة 
املائت��ني يف املائة للخدمة اخللوية بلغ��ت 209 يف املائة، 
كذلك و�صلت اإىل )186 يف املائة( يف البحرين، وقطر )132 
يف املائة( وعمان )116 يف املائة( والكويت )100 يف املائة(.  
وت�صاعفت هذه الن�صبة يف م���رس يف ال�صنوات اخلم�س 
الأخرية �صبع مرات لت�صبح عام )2008( )51 يف املائة( اأي 
حوايل 42 ملي��ون خط، تليها اململكة العربية ال�صعودية 
)36 ملي��ون خط(، ثم اجلزائر)32 مليون خط( واملغرب )23 
ملي��ون خط(.  وقد ازداد انت�صار اخلدمة املتنقلة طفرة يف 
الدول الأقل منواً، برغم انخفا�س ن�صبة النت�صار لكل 100 
ن�صمة مقارنة بباقي الدول العربية، فقد و�صلت يف عام 
2008 يف جيبوت��ي حوايل )13 يف املائ��ة( وال�صومال )7 
يف املائة( واليم��ن )16 يف املائة( وال�صودان )29 يف املائة( 

وموريتانيا )65 يف املائة(.

والإمارات العربية املتحدة والكويت هي من بني بلدان 
العامل الع�رسة الأوائل من حيث التكلفة الأدنى لل�صبكة 
الفرعية للخدم��ة املتنقلة اخللوي��ة كن�صبة مئوية من 

الدخل القومي الإجمايل للفرد الواحد.

م�صتعملوا الإنرتنت

وا�صل��ت �صبكة النرتن��ت منوها يف خمتل��ف اأنحاء 
الع��امل من حيث ع��دد امل�صتخدمني واخ��رتاق الأ�صواق. 
يتزايد عدد م�صتخدمي النرتنت يف معظم الدول العربية 
بقوة. وت�صري التقديرات اإىل اأن اأكرث من ن�صف م�صتعملوا 
الإنرتنت يف املنطقة يوجدون يف م�رس، واملغرب، واململكة 

العربية ال�صعودية.

با�صتثناء جيبوت��ي، وموريتانيا، واليمن، اأظهرت جميع 
الدول العربية املذكورة اأعله زيادة كبرية وم�صتمرة يف عدد 
م�صتخدم��ي النرتنت بالن�صبة اإىل كل 100 من ال�صكان 
يف الفرتة من 1999 اإىل 2008.  ويف ال�صنوات الأخرية خلل 
الفرتة )2003-2008(، تلحظ زيادة هذه الن�صبة لت�صل يف 
عام 2008 اإىل 66 يف املائة يف الإمارات العربية املتحدة، ما 
جعل الإمارات العربية املتحدة الدولة العربية ذات املعدل 
الأعل��ى للم�صرتكني يف النرتنت بالن�صب��ة اإىل كل 100 
من ال�صكان. كذلك تعترب كل من الأردن والكويت ولبنان 
واملغرب وُعمان وقطر واململكة العربية ال�صعودية وتون�س 

اأنها اأحرزت ن�صباً عالي��ة مل�صتخدمي النرتنت ترتاوح بني 
20 و51 يف املائ��ة.  ويف نف�س الوق��ت، مل يدخل النرتنت 
بع��د بفاعلية اإىل الدول العربي��ة الأقل منواً حيث ت�صهد 
هذه الدول معدلت منخف�صة من امل�صرتكني يف النرتنت 
بالن�صبة اإىل 100 يف املائة من ال�صكان، حيث بلغت 1.87 
يف موريتاني��ا و1.61 يف اليمن عل��ى التوايل خلل 2008، 

وت�صل اإىل 10.16 يف ال�صودان.

النتائج والتو�صيات املتعلقة بال�صيا�صات

تتمث��ل التو�صي��ة الرئي�صية املتعلق��ة بال�صيا�صات 
ب�صكل وا�صح يف اأن امل�صاعدات الر�صمية للتنمية يجب 
اأن توجه ح�صب الأولوي��ات الوطنية للتنمية ولي�س وفق 
العتب��ارات ال�صيا�صية. ويجب اأن ترك��ز هذه امل�صاعدات 
اأي�صا على القطاع��ات الجتماعي��ة والإنتاجية والبنى 
التحتي��ة.  ف�صلً عن ذلك، ينبغي عل��ى املانحني احرتام 
التزاماتهم ب�صاأن فاعلي��ة امل�صاعدات املقدمة وفق كل 
من اإعلن باري�س واأجندة اأكرا للعمل. وينبغي عليهم اأي�صا 
احرتام وعده��م بتوحيد امل�صاع��دات الر�صمية للتنمية. 
وتعد ه��ذه التو�صيات املتعلق��ة بال�صيا�صات مهمة يف 
�ص��وء النتائج التي مت التو�صل اإليها اإذ انخف�صت ن�صبة 
امل�صاعدات الر�صمية للتنمية املوحدة املقدمة اإىل جميع 
ال��دول العربية، مبا يف ذلك ال��دول الأقل منواً، وللمنطقة 
باأكمله��ا با�صتثناء العراق. ويلعب �صندوق النقد والبنك 
الدوليني دوراً حموري��اً يف م�صاعدة الدول الفقرية املثقلة 
بالديون يف ا�صتدامة م�صتويات الديون امل�صتحقة عليها 
م��ن خلل ا�صتكم��ال مب��ادرات الدول الفق��رية املثقلة 
بالديون ومبادرة تخفيف الديون متعددة الأطراف. وينبغي 
على املجتمع الدويل األ يبني قرار ال�صماح للدول الفقرية 
املثقلة بالديون بالو�صول اإىل نقطة القرار والكتمال على 

اعتبارات �صيا�صية.

يف ح��ني تخطو الدول العربية �رسيع��اً نحو التكامل 
العاملي، ينبغي اأن يكون هناك نظام ملراقبة وتقييم اأوجه 
التكامل العاملي مبا ي�صمن توفري اأ�ص�س واإر�صادات خا�صة 
بال�صيا�صات املوجهة نحو تعظيم الآثار الإيجابية، وتقليل 
الآثار ال�صلبية اإىل اأق�صى حد، وتوفري حماية فاعلة للفئات 
ال�صعيف��ة. بالإ�صافة اإىل ذلك، ينبغ��ي على احلكومات 
العربي��ة اأن تعزز قدرة امل�رسوع��ات ال�صغرية واملتو�صطة 
م��ن اأجل حتقيق اأف�ص��ل ا�صتفادة م��ن اتفاقات التجارة 
احلرة الثنائية ومتعددة الأطراف و�رساكة منظمة التجارة 
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العاملي��ة من اأج��ل احل�صول على فر�ص��ة اأكرب للو�صول 
اإىل الأ�ص��واق. وينبغي على ال��وكالت الإقليمية التابعة 
للأمم املتح��دة التن�صيق مع جامعة الدول العربية والدول 
العربية من اأجل حتقي��ق قدر اأكرب من التكامل الإقليمي 

خا�صة يف جمال التجارة.

وعلى الدول العربية اأي�صا اأن تقلل تكاليف ا�صتخدام 
خمتلف جم��الت تكنولوجي��ا املعلوم��ات والت�صالت، 
وحت�ص��ني البني��ة الأ�صا�صي��ة له��ا وتنفي��ذ ا�صتخدام 
تكنولوجي��ا املعلوم��ات والت�صالت يف برام��ج املدار�س 
واملوؤ�ص�صات العامة من اأجل اإتاحة ا�صتخدام هذا القطاع 
احلي��وي ب�ص��كل اأكرب. ويف الأف��ق امل�صتقبل��ي، تتمحور 
التحديات ال�صيا�صية والتنظيمية الرئي�صية حول �صمان 
امتلك املواطنني جميعهم ملهارات تكنولوجيا املعلومات 
والت�صالت اللزمة و�صمان نفاذهم اإىل خدمات النطاق 
العري�س ع��ايل ال�رسعة، يف الوقت نف�ص��ه الذي يتقدم 

فيه القط��اع نحو اجلي��ل التايل من ع���رس الت�صالت 
ولتحقيق قدرٍ اأكرب من انت�صار النرتنت و)النطاق العري�س( 
بني املواطن��ني من اجل تعزيز الثقاف��ة الرقمية و�صمان 
امل�صاركة الكاملة للمنطقة يف جمتمع املعلومات، يجب 

اإتباع التو�صيات التالية:

والت�صالت  املعلومات  تكنولوجيا  �صيا�صات  •تنفيذ  	
علي ال�صعيد الوطني؛

•حترير الأ�صواق يف الوقت املنا�صب وبفاعلية؛ 	

•ن�رس �صبكة النطاق العري�س عايل ال�رسعة؛ 	

•وتعزيز الثقافة الرقمية؛ 	

•و�صع اإطار لتمكني النتقال اإىل اجليل التايل من بيئة  	
تكنولوجيا املعلومات والت�صالت.





الق�سم الثاين
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ي�صتعر���س هذا الف�ص��ل الدلئل الت��ي تربهن الأثر 
الجتماعي والقت�ص��ادي لأزمة الغذاء، والطاقة، والأزمة 
املالي��ة على الدول العربية ا�صتناداً اإىل اآخر بيانات وتقارير 
الإ�صكوا، ومنظمة العمل الدولية، و�صندوق النقد الدويل، 
وبرنام��ج الأمم املتحدة الإمنائي، والبنك الدويل.  وبناءً على 
اأن التوقع��ات الدقيقة حتتاج اإىل بيان��ات اأف�صل، يتمثل 
اله��دف الأ�صا�صي هنا يف حتديد مق��دار حجم تاأثري هذه 
الأزمات على املوؤ�رسات الجتماعية والقت�صادية الرئي�صية.  
وي�صتعر�س هذا الف�صل باإيجاز اأي�صا ال�صيا�صات ال�صادرة 
عن احلكومات العربية من اأجل تقييم مدى فاعليتها يف 
تخفيف التاأث��ريات ال�صلبية لهذه الأزم��ات على حتقيق 
الأهداف التنموية للألفية. وينق�صم الف�صل اإىل خم�صة 
اأق�صام.  يت�صمن الق�ص��م الأول ا�صتعرا�صا موجزا ملدى 
حتقيق الأهداف التنموي��ة للألفية يف الدول العربية مع 
الرتكيز على حقيقة اأن املنطقة اأظهرت بالفعل معدلت 
متباين��ة قبل الأزمة.  فبينما حققت دول جمل�س التعاون 
اخلليجي معظم الأهداف التنموية للألفية، كان من غري 
املرجح اأن حتقق الدول العربية الأقل منواً معظم الأهداف 
التنموية للألفية.  ويتناول الق�صم الثاين ت�صنيف الدول 
العربي��ة يف املنطقة مع اإلق��اء ال�صوء على تنوع الدول 
العربية من حي��ث املوؤ�رسات الجتماعي��ة والقت�صادية. 
ويوحي هذا التنوع باأن ردود فعل جمموعات الدول املختلفة 
�ص��وف تتباين وفق الأو�صاع الأولي��ة والآليات النتقالية. 
ويعر�س الق�صم الثالث ملخ�صا لتقييم اأثر هذه الأزمات 
على النمو القت�صادي وحتقيق الأهداف التنموية للألفية 
ا�صتناداً اإىل اآخر تنبوؤات النمو. ويلخ�س الق�صمني الأخريين 
التدخلت الرئي�صية اخلا�صة بال�صيا�صات التي قامت بها 

ال��دول يف مواجهة الأزمات ويناق���س العتبارات اخلا�صة 
بال�صيا�صات. 

9-1: ملحة عامة عن حتقيق الأهداف التنموية 
للألفية يف املنطقة العربية 

منذ اعتماد الأهداف التنموية للألفية، حققت الدول 
العربية تقدم��ا يف العديد من املج��الت التي ت�صملها 
هذه الأهداف، فاأح��رزت خطوات جيدة يف جمال ال�صحة 
والتعلي��م. غ��ري اأن جهود ال��دول العربي��ة، ا�صطدمت 
بانتكا�ص��ات وقي��ود تُع��زَى اإىل عوامل خمتلف��ة، منها 
�صع��ف الأداء القت�صادي ن�صبي��ا يف عقد الت�صعينيات 
وبداية العق��د الأول من القرن احلادي والع�رسين، و�صعف 
متويل ال�صيا�صات الجتماعية، وزيادة التوترات ال�صيا�صية 
وال�رساع��ات. ول تزال املنطق��ة العربي��ة تت�صم بوجود 
تفاوت��ات كبرية فيما بينها، وعل��ى وجه التحديد بني دول 
جمل�س التع��اون اخلليجي عالية الدخ��ل والدول العربية 
الأقل منواً. ولي�صت هذه التفاوتات كبرية من حيث م�صتوى 
التنمية فح�صب، ب��ل اأي�صا من حيث التقدم املحرز نحو 
حتقيق الأه��داف التنموية للألفية. ويف الواقع، بينما حترز 
دول جمل���س التعاون اخلليجي تقدم��ا على طريق حتقيق 
معظ��م غايات الأهداف التنموية للألفية، تتخلف الدول 
العربية الأقل منواً والدول التي مزقتها ال�رساعات والحتلل 
 كالع��راق وفل�صطني عن ركب باق��ي الدول بدرجة كبرية، 
ما يجعله��ا غري قادرة على الأرج��ح على حتقيق معظم 

غايات الأهداف التنموية بحلول عام 2015.

�صحي��ح اأن النمو القت�ص��ادي يف البلدان العربية قد تاأثر �صلباً جراء الأزم��ات القت�صادية، اإل اأن تاأثري الأزمة 
املالي��ة عل��ى النمو كان اأقل حدة يف الدول العربية منه يف املناطق الأخرى كما اأنه تركز يف الدول النفطية التي 
حققت معظ��م الأهداف التنموية للألفية.  وبف�صل احتياطياتها الكب��رية كانت هذه البلدان يف و�صع اأف�صل 
لتخفيف التداعيات الجتماعية والقت�صادية ال�صلبية املرتقبة.  ومع ذلك رمبا اأثرت اأزمة الغذاء والطاقة العاملية 
تاأث��رياً اأكرث و�صوحاً على حتقيق الأهداف التنموية للألفية، خا�ص��ة بالن�صبة اإىل الغايات املتعلقة بالق�صاء على 
الفقر واجلوع.  وعلى امل�صتوى دون الإقليمي، من املتوقع اأن تعاين الدول العربية الأقل منواً من جراء هذه الأزمات من 
حيث حتقيق الأهداف التنموية للألفية.  ومن حيث ردود فعل ال�صيا�صات، ويتبني اأن الدول امل�صدرة للنفط الغنية 
كان��ت لديها قدرة اأكرب على التعام��ل مع اأزمة الغذاء، والطاقة، والأزمة املالية م��ن الدول ذات الدخل املتو�صط 

والقت�صاد املتنوع يف حني ل متلك الدول العربية الأقل منواً اأي قدرة حقيقية على التعامل مع هذه الأزمات.

تا�صعاً-  �آثر �الأزمات �القت�صادية �لعاملية على �الأهد�ف �لتنموية 
لالألفية يف �لدول �لعربية و�ل�صيا�صات �لتي �تخذت ملو�جهتها
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تب��ني  الأول،  التنم��وي  باله��دف  يتعل��ق  فيم��ا 
اجتاه��ات ن�صبة ال�ص��كان الذين يعي�ص��ون حتت خطوط 
الفق��ر الوطني��ة حقيق��ة اأن الدول العربي��ة ككل مل 
ت�صه��د تقدم��اً كبرياً عل��ى طريق التخفي��ف من فقر 
الدخ��ل.  بالإ�صاف��ة اإىل ذلك، يرتكز الفق��ر يف املنطقة 
العربي��ة بكثاف��ة يف املناط��ق الريفية.  وق��د انخف�س 
مع��دل �صوء التغذي��ة يف املنطقة انخفا�ص��اً طفيفاً، 

 

م��ا ي�ص��ري اإىل وجود جوان��ب ق�صور رئي�صي��ة يف جهود 
التنمية.  بالإ�صاف��ة اإىل ذلك، ات�صمت اأ�صواق العمل يف 
معظم ال��دول العربية بانت�ص��ار البطالة وبلغ متو�صط 
مع��دل البطالة يف الدول العربية 12 يف املائة من القوى 
العاملة للف��رتة 2005-2008.  وتع��د معدلت البطالة 
ب��ني ال�صباب على وج��ه اخل�صو�س مرتفع��ة، اإذ و�صلت 
اإىل 30 يف املائ��ة يف 2006، وجت��اوزت ن�صب��ة ال�صباب 50 
يف املائة م��ن اإجمايل العاطلني ع��ن العمل يف معظم 
الدول العربي��ة. وكان الو�صع اأكرث �صوءاً خا�صة بالن�صبة 
اإىل ال�صابات، حيث و�صلت ن�صبة الرجال اإىل الن�صاء 2 اإىل 
3 يف معدلت البطال��ة بني ال�صباب. ومع ذلك، مت حتقيق 
مكا�صب على �صعيد التوظيف يف ظل ت�صاعد م�صاركة 

القوى العاملة من الن�صاء.

بالن�صب��ة اإىل الهدف التنموي الثاين، ثمة تقدم على 
�صعي��د التعليم رغم الزي��ادة ال�صكاني��ة ال�رسيعة يف 
املنطقة.  ويف عام 2007، اأ�صارت التقديرات اإىل اإن اإجمايل 
القي��د باملدار�س يف املنطقة بلغ 41 مليون طفل، مما يدل 
على حدوث زيادة قدرها 5.1 مليون منذ عام 1999. وعلى 
الرغم من هذا التقدم املحرز، ل يزال القيد باملدار�س، واإمتام 
الدار�صة، والأطفال غري امللتحق��ني باملدار�س، والتهمي�س 
يف التعلي��م ي�صكل حتديات كبرية تع��وق حتقيق تعميم 
التعلي��م البتدائي يف ال��دول العربي��ة، وخ�صو�صاً يف 
ال��دول الأقل منواً والدول التي مت��ر ب�رساعات. على �صبيل 
املثال، فل�صطني، واليمن، وال�ص��ودان، والعراق ت�صم اأكرب 
 قدر من غ��ري امللتحقني باملدار���س يف املنطقة، مع وجود 
م��ا يقارب من 25 يف املائة يف اليمن والعراق وحدهما يف 

عام 2007.

فيم��ا يتعلق باله��دف التنم��وي الثال��ث، �صهدت 
املنطق��ة العربية يف الف��رتة الأخرية موج��ة من اجلهود 
املبذولة من جانب احلكوم��ات، واملنظمات غري احلكومية، 
ومنظمات املجتمع املدين للق�ص��اء على جميع اأ�صكال 
التميي��ز �صد املراأة، وتخ�صي�س ا�صتثمارات على م�صتوى 

كب��ري خلدمة ق�صايا املراأة.  وان الرتكيز امل�صتجد على هذا 
اله��دف يعك�س العرتاف املتزايد ب��اأن امل�صاركة الفعالة 
للم��راأة هي �رسورة حقيقية واأ�صا�صية على حد �صواء لأن 
الأهداف التنموية الأخرى تعتمد عليها اإىل حد ما.  وعلى 
�صعيد التعليم، اقرتب��ت املراأة العربية كثرياً من امل�صاواة 
مع الرجل اإذ ارتفع موؤ�رس امل�صاواة بني اجلن�صني الذي يقا�س 
باإجمايل ن�صبة البنات اإىل البن��ني يف اللتحاق بالتعليم 
ارتفاع��ا كبريا على جميع م�صتوي��ات التعليم على مدار 
الفرتة من 1991 اإىل 2005.  ويف الواقع، مت اإحراز تقدم كبري 
نحو امل�صاواة بني اجلن�صني يف دول امل�رسق العربي، واملغرب 
العربي، ودول جمل�س التع��اون اخلليجي. وجدير بالذكر اأن 
اليم��ن حققت تقدماً كبرياً يف ه��ذا ال�صدد حيث زادت 
ن�صب��ة البنات اإىل البنني م��ن 50 يف املائة يف 1990 اإىل 
73 يف املائ��ة يف 2005.  ومع ذل��ك، ظلت ح�صة الن�صاء 
اللت��ي يعمل��ن براتب يف القطاع غ��ري الزراعي ثابتة يف 
جميع جمموعات البلدان منذ 1990.  ورغم زيادة معدلت 
م�صاركة الق��وى العاملة الن�صائية زيادة هائلة يف بع�س 
ال��دول م��ن 1988 اإىل 2008، كانت مع��دلت م�صاركة 
الق��وى العاملة الن�صائية يف املنطق��ة العربية، البالغة 
33 يف املائ��ة يف 2008، ه��ي الأدنى يف الع��امل.  ويوؤكد 
ذلك العتقاد ال�صائع باأن املكا�ص��ب التي حققتها املراأة 
يف التعليم مل يت��م ترجمتها اإىل قدر اأكرب من امل�صاركة 

القت�صادية.

اأم��ا بالن�صب��ة ملعدلت وفي��ات الأطف��ال )الهدف 
التنموي الراب��ع(، فقد انخف�س مع��دل وفيات الأطفال 
دون �صن اخلام�صة مبقدار ثابت يف املنطقة العربية، حيث 
انخف�س م��ن 83 حالة وفاة ل��كل 000 1 مولود حي يف 
ع��ام 1990 اإىل 52 حالة وف��اة لكل 000 1 مولود حي يف 
ع��ام 2008، اأي انخف���س مبع��دل 37 يف املائة على مدار 
ثم��اين ع�رسة �صنة.  وبالرغم من ذلك، فان اأكرث من طفل 
ل��كل ع�رسة اأطفال يتوفى يف منطق��ة الدول الأقل منواً 
قب��ل اأن ي�صل ل�صن اخلام�صة. وتت�ص��ح الختلفات بني 
جمموع��ات البلدان يف معدل وفي��ات الأطفال دون �صن 
اخلام�ص��ة ويف التقدم املحرز يف خف�س هذا املعدل؛ حيث 
اأظهرت جمموعة ال��دول الأقل منواً زيادة كبرية يف معدل 
وفي��ات الأطفال دون �ص��ن اخلام�ص��ة، اأي اأكرث من 100 
حالة وف��اة لكل 000 1 مولود ح��ي يف الفرتة من 1990 
اإىل 2008، مقارن��ة باملجموعات الأخ��رى املتمثلة يف دول 
امل���رسق العربي، ودول املغرب العربي، ودول جمل�س التعاون 
اخلليجي، حيث و�صل املع��دل فيها اإىل اأقل من 50 حالة 
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وف��اة لكل 000 1 مولود حي منذ عام 2000.  علوة على 
ذلك، يف حني حترز منطقة دول امل�رسق العربي تقدما نحو 
حتقيق غاية الهدف التنم��وي املتمثلة يف خف�س معدل 
وفيات الأطفال دون �صن اخلام�صة، ومن املحتمل اأن حتقق 
دول املغ��رب العربي ودول جمل�س التع��اون اخلليجي هذه 
الغاي��ة، مع ذلك، من الوا�ص��ح اأن الدول الأقل منواً ل حترز 

تقدما يف هذه الغاية.

وباملثل، ثمة تباينات كب��رية فيما يتعلق مبعدل   
وفي��ات الأمه��ات )اله��دف التنموي اخلام���س( بني دول 
املنطق��ة، اإذ ت��رتاوح هذه املعدلت ما ب��ني اأقل من ع�رس 
وفي��ات لكل 100 األف حال��ة ولدة يف بع�س دول جمل�س 
التعاون اخلليجي اإىل 600 1 حالة وفاة لكل 100 األف حالة 
ولدة يف ال�صوم��ال.  وبوجه عام، تتقدم املنطقة العربية 
ككل مبع��دل اأبطاأ مما ينبغي اأن تك��ون عليه نحو حتقيق 
الهدف التنم��وي اخلام�س. واإىل حد كب��ري يٌُعزَى ذلك اإىل 
ا�صتم��رار اأوجه عدم امل�صاواة بني اجلن�صني واإىل املمار�صات 
الجتماعي��ة غ��ري املجدية.  يف حني تظه��ر دول جمل�س 
التعاون اخلليجي انخفا�صا كبريا يف وفيات الأمهات وهي 
يف طريقه��ا لتحقيق غاية الهدف، تظه��ر الدول الأقل 
منواً يف املنطقة و�صعا اأ�ص��واأ ومن غري املحتمل اأن حتقق 
الهدف التنموي اخلام�س. على اجلانب الآخر، اأحرزت كل من 
دول املغرب العرب��ي، ودول امل�رسق العربي اإجنازات كبرية يف 
التخفيف من وفيات الأمهات، لكنها قد ل تكون كافية 

لتحقيق الهدف املن�صو�س عليه بحلول �صنة 2015.

رغ��م الق�صاء عل��ى امللريا )اله��دف التنموي   
ال�صاد�س( يف معظم الدول العربي��ة، ما تزال امللريا وباء 
�صاريا يف الدول العربية الأقل منواً حتى عام 2006، خا�صة 
يف �صمال ال�صودان )167 7 حالة اإ�صابة من بني كل 100 
األ��ف �صخ�س(، وج��زر القمر )693 8 حال��ة اإ�صابة لكل 
100 األ��ف �صخ�س(، وموريتانيا )140 6 حالة اإ�صابة لكل 
100األ��ف �صخ�س(.  ف�صلً عن ذل��ك، يف منطقة الدول 
العربية الأقل من��واً غالبا ما يقدر عدد امل�صابني باأقل من 
العدد الفعلي نظرا ل�صع��ف املراقبة، بل وعدم وجودها 
يف بع���س املناطق. ول يزال ال�ص��ل م�صكلة كبرية تهدد 
ال�صح��ة العامة، ورمب��ا ال�صبب الرئي�ص��ي للوفيات بني 
البالغني نتيج��ة الإ�صابة بالأمرا���س املعدية يف العامل 
العرب��ي.  وتكمن التحديات ب�ص��كل رئي�صي يف منطقة 
الدول العربي��ة الأقل منواً حيث زادت مع��دلت الإ�صابة 
باملر�س عل��ى مدار الأع��وام املا�صية.  ولك��ن من حيث 

املنطقة العربي��ة ككل، �صهدت الفرتة ما بني 1990 اإىل 
2007 انخفا�ص��اً مبق��دار 24 يف املائة يف معدل الإ�صابة 
باملر�س وانخفا�صا يف معدل انت�صاره مبقدار 37 يف املائة.

فيم��ا يتعلق بالهدف التنموي ال�صابع، ت�صرتك جميع 
ال��دول العربية، بدرجات متفاوت��ة، يف التحدي الرئي�صي 
املتمث��ل يف حت�ص��ني الإدارة البيئي��ة واإدم��اج اإدارة املوارد 
البيئي��ة يف ا�صرتاتيجيات التخفي��ف من الفقر وخطط 
التنمية الوطنية. وحققت معظم املناطق العربية حت�صنا 
طفيفا يف �صبل توفري مرافق ال�رسف ال�صحي ل�صكانها 
خ��لل اخلم���س ع�رسة �صن��ة الأخرية. ومع ذل��ك، يف عام 
2006، كان��ت ن�صبة ال�صكان يف الدول العربية الأقل منواً 
الذين ي�صتخدم��ون مرافق �رسف �صحي حم�صنة ل تزال 
منخف�صة وتبلغ 18 يف املائة يف املناطق الريفية و60 يف 
املائ��ة يف املناطق احل�رسية. وبوج��ه عام، ل تزال املعدلت 
منخف�صة اإذ اأن ن�صبة م��ن ي�صتخدمون مرافق ال�رسف 
ال�صح��ي يف املنطقة العربي��ة ل تتجاوز 56 يف املائة يف 
املناطق الريفية و84 يف املائة يف املناطق احل�رسية. وميكن 
ملحظة ذلك اأي�ص��ا اإذا نظرنا اإىل ن�صبة ال�صكان الذين 
ي�صتخدم��ون م�صادر مياه �رسب حم�صنة: 55 يف املائة يف 
املناطق الريفية بالدول العربية الأقل منواً مقارنة بن�صبة 
75 يف املائ��ة يف املنطقة ككل و78 يف املائة يف املناطق 
احل�رسي��ة بالدول العربية الأقل منواً مقارنة ب� 91 يف املائة 
يف املنطق��ة ككل. واإذا وا�صلت الدول العربية امل�صي يف 
م�صاره��ا ببطء، في�صبح ما يق��در ب� 124 مليون ن�صمة 
يف املنطق��ة العربية بدون مرافق �رسف �صحي اأ�صا�صية 
بحلول �صنة 2015، و�صيتواجد ن�صف هذا العدد يف الدول 

العربية الأقل منواً.

اإجم��الً، ميكن ا�صتخل�س ثلث��ة ا�صتنتاجات رئي�صية 
م��ن العر�س املوجز املذكور اأع��له.  اأولً، حتى قبل حدوث 
الأزم��ة، ت�صري البيانات يف ال��دول العربية اإىل تباين الأداء 
فيما يتعلق بتحقيق الأهداف التنموية للألفية.  ويف هذا 
ال�صدد، ميكن ت�صنيف الدول العربية اإىل ثلث جمموعات 
رئي�صة؛ دول من املرجح اأن حتقق غايات الأهداف التنموية 
للألفية )ب�صكل رئي�صي دول جمل�س التعاون اخلليجي(، دول 
من غري املرجح اأن حتقق غايات الأهداف التنموية للألفية 
)ب�ص��كل رئي�صي ال��دول العربية الأقل من��واً(، ودول ذات 
معدلت تقدم وفر�س متباينة، وهي التي ت�صكل غالبية 
ال��دول العربية ذات الدخل املتو�ص��ط.  ثانياً، كان التقدم 
غ��ري متجان�س حتى على م�صتوى الأهداف املختلفة اإذ اأن 
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العدي��د من الدول العربية تتخل��ف كثرياً عن ركب باقي 
ال��دول يف حتقي��ق الهدف التنم��وي الأول واخلام�س على 
وجه التحديد. ثالث��اً، ت�صكل الق�صاي��ا الأمنية تهديداً 
خطرياً على حتقيق الأه��داف التنموية للألفية يف الدول 
الت��ي متر ب�رساعات وعلى وجه التحديد، العراق، والأرا�صي 
الفل�صطينية املحتلة، وال�صومال وال�صودان.  ويف ما يلي، 
يجري ا�صتعرا�س اأثر الأزمات عل��ى هذه الإجنازات والآفاق 
امل�صتقبلية بعد مناق�صة الختلفات بني البلدان التي متر 

مبرحلة انتقالية يف الآليات.

9-2: ت�صنيف الدول يف املنطقة العربية واآليات 
النتقال الرئي�صية

اأكد تقرير الإ�صكوا حول ال�صتعرا�س ال�صنوي للعوملة 
والتكامل الإقليمي يف املنطقة العربية )2009( وكذلك 
اأكدت جامعة الدول العربية وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي 
)2009(، ثمة تباين كب��ري اإىل حد بعيد بني الدول العربية 
وجمموعات البلدان من حيث الهياكل القت�صادية واملوارد 
الب�رسية والطبيعية.  وبالت��ايل، يف 2008، �صكلت الدول 
ذات القت�ص��اد املتن��وع )م�رس، والأردن، ولبن��ان، واملغرب، 
واجلمهوري��ة العربية ال�صورية، وتون���س( 51 يف املائة من 
�صكان املنطق��ة وحوايل 34 يف املائة م��ن الناجت املحلي 
الإجمايل؛ و�صكلت الدول النفطية ذات القت�صاد املختلط 
)اجلزائ��ر وليبيا( 13 يف املائة م��ن �صكان املنطقة وحوايل 
46 يف املائة من الن��اجت املحلي الإجمايل؛ ويرُتَجم ذلك اإىل 
اختلفات جوهري��ة يف الناجت املحلي الإجمايل للفرد ففي 
ال��دول امل�صدرة للنفط يبلغ الناجت املحلي الإجمايل للفرد 
27.7 األ��ف دولر اأمريكي، وتاأتي بعده��ا الدول النفطية 
ذات القت�صاد املختلط )8.3 األ��ف دولر اأمريكي(.  وتاأتي 
الدول ذات القت�صاد املتنوع يف املرتبة الثالثة اإذ يبلغ الناجت 
املحلي الإجمايل للفرد به��ا 5.3 األف دولر اأمريكي بينما 
بل��غ الناجت املحلي الإجمايل يف ال��دول العربية الأقل منواً 
2.2 األ��ف دولر اأمريكي فقط.  وي�صري التنوع يف الهياكل 
القت�صادي��ة وم�صتوى النمو القت�ص��ادي اإىل اأن قنوات 

النتقال �صتختلف كثرياً من ت�صنيف اإىل اآخر.

م��ن الوا�صح اأن ال��دول النفطية كان��ت اأكرث الدول 
امل�صتفيدة من اأزم��ة الغذاء والطاقة نظ��راً ل�صادراتها 
النفطي��ة الكبرية. باملث��ل، كانت هذه ال��دول الأكرث تاأثراً 
بالأزم��ة املالية حيث ميثل النفط والغ��از اأكرث من 85 يف 
املائة من �صادراتها ال�صلعية. ورغم اأن هذه الدول واجهت 

هبوطاً حاداً يف ح�صيلة ال�صادرات واإيرادات النفط يف عام 
2009، اإل اأن الحتياطيات املالية الهائلة التي كونتها عرب 
ال�صنوات التي �صهدت ارتفاع اأ�صعار النفط �صمحت لها 
بتخفيف قيود النقد الأجنبي والقيود املالية الناجمة عن 
ذلك بالعتماد على هذه الحتياطيات اأو تكبد الديون طاملا 
اأن التغي��ري �صيكون ق�صري املدى. كما اأن هذه الدول، التي 
تعترب امل�صتوردة الرئي�صية للمواد الغذائية واملواد الإن�صائية 
التي هبطت اأ�صعارها من الذروة التي بلغتها عام 2008، 
ت�صه��د اأي�صاً بع�س الهبوط يف فوات��ري وارداتها، رغم اأن 
هذا الهبوط من املحتمل اأن يبدو �صئيلً مقارنة بالهبوط 

الأعلى بكثري يف ح�صيلة بيع النفط اخلام والغاز.

كما تتاأثر اأي�ص��اً الدول امل�صدرة للبرتول، وخا�صة دول 
جمل���س التعاون اخلليجي، باخل�صارة امل�صاحبة يف القيمة 
الراأ�صمالية ل�صتثماراتها الأجنبية التي تديرها �صناديق 
ثرواتها ال�صيادية التي ترتاوح خ�صارتها، ح�صب التقديرات، 
ما بني 30 يف املائ��ة و40 يف املائة من قيمتها على مدى 
عام منذ متوز/يوليو 2008 )ورغم ذلك رمبا يكون قد اأمكن 
تعوي���س بع�س تل��ك اخل�صارة يف عام��ي 2009 و2010(.  
وفق��دان تلك الرثوات �ص��وف ي�صعف ق��درة احلكومات 
املعنية على التعامل مع تاأثري هبوط اأ�صعار الطاقة لفرتة 
طويلة. ونتيجة للتباطوؤ املتوقع يف معدل النمو واحتمال 
حدوث انكما���س اقت�صادي يف بع�س دول هذه املجموعة، 
قد يتاأثر �صلباً ا�صتخدام العمالة من الدول العربية الأخرى 
بالإ�صاف��ة اإىل تاأثر ال�صياحة املغادرة يف املنطقة، وهو ما 
�صينقل التباط��وؤ اإىل جتمعات الدول الأخرى. كما اأنه من 
املتوقع اأي�صاً اأن تخف�س هذه الدول امل�صدرة للبرتول حجم 

ا�صتثماراتها املبا�رسة يف الدول العربية الأخرى.

تعتمد ليبي��ا، واجلزائر، والبحرين على �صادرات النفط 
واخلام والغاز ب�صكل اأق��ل من الدول الأ�صا�صية الأع�صاء 
يف جمل�س التعاون اخلليجي وبالنظر اإىل اأهمية قطاعات 
اأخرى غري قطاع النفط، فاإنه��ا تتاأثر اأي�صاً �صلباًً بهبوط 
الطل��ب عل��ى املنتجات الأخ��رى، مبا يف ذل��ك املنتجات 
اخلدماتية، الذي يرجع اإىل انخفا�س املداخيل يف اأ�صواقها 
امل�صتهدف��ة. بالإ�صاف��ة اإىل ذلك، غالباً م��ا يوؤدي هبوط 
دخ��ل النفط يف هذه الدول، بخ��لف تاأثريه على القطاع 
اخلدماتي، اأي�صاً اإىل التاأثري بال�صلب على قطاع الت�صنيع 
الذي يعتمد عل��ى واردات الآلت وال�صلع الو�صيطة، رغم 
اأن الهبوط يف الأ�صعار العاملية للواردات الرئي�صية ي�صاعد 

اإىل حد ما يف اإبطال هذا الأثر ال�صلبي.
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يف حالة الدول ذات القت�صاد املتنوع، ثمة تباين اأكرب يف 
اآليات انتقال الأزمة واختلف اأكرب يف �صايف الأثر الناجم.  
فمعظ��م هذه الدول تعتمد اعتم��اداً جزئياً اأو كلياً على 
ال��واردات النفطية لتلبية احتياجاتها من الطاقة ولذلك 
ال�صبب ت�صتفيد بالفعل من الأزمة عن طريق دفع فاتورة 
اأق��ل نظري تلك الواردات.  بالإ�صاف��ة اإىل ذلك، تعترب هذه 
ال��دول امل�صتوردة الرئي�صية للم��واد الغذائية واملواد اخلام 
ال�صناعية الأ�صا�صية وال�صل��ع الو�صيطة التي هبطت 
اأي�صاً اأ�صعاره��ا من الذروة التي بلغتها عام 2008. ورغم 
ذل��ك، من املحتمل اأن ت�صهد هذه الدول هبوطاً يف حجم 
الطلب على �صادراتها ال�صلعية اإىل الدول العربية الأخرى 

واأوروبا ب�صبب انخفا�س معدل النمو يف تلك الدول.

�صيوؤثر رك��ود الن�صاط القت�صادي يف الدول الأع�صاء 
يف الحت��اد الأوروبي )الذي من املتوق��ع اأن ي�صتمر يف عام 
2010( على الدول العربية غري امل�صدرة للنفط لعتمادها 
ال�صديد عل��ى ال�صوق الأوروبية. وب�صف��ة خا�صة، تعترب 
ال�صوق الأوروبية منفذاً هاماً ل�صادرات دول املغرب العربي 
واإىل ح��د اأقل ل�ص��ادرات بع�س دول امل���رسق العربي. يف 
املتو�صط خلل الفرتة م��ن 1997-2005، بلغت �صادرات 
تون�س واملغرب واجلزائر اإىل الدول الأع�صاء يف الحتاد الأوروبي 
البالغ عدده��ا خم�س ع�رسة دولة حوايل 80 يف املائة، و72 
يف املائ��ة، و60 يف املائة على التوايل من اإجمايل �صادرات 
هذه الدول.  ومثلت �صادرات اجلمهورية العربية ال�صورية، 
وم�رس، ولبنان اإىل الدول الأع�صاء يف الحتاد الأوروبي البالغ 
عددها 15 دولة ح��وايل 60 يف املائة و35 يف املائة، 19 يف 

املائة، على التوايل من اإجمايل �صادراتها)47(.

بالن�صبة »لتحويلت العاملني« املهاجرين باخلارج، التي 
متثل م�صدراً رئي�صياً للعمل��ة الأجنبية بالن�صبة لبع�س 
الدول العربي��ة بالإ�صافة اإىل كونه��ا و�صيلة دعم هائل 
لدخ��ل العديد من الأ�رس، فاإنها ت�ص��كل قناة اأخرى اأثرت 
من خللها الأزمة يف املنطق��ة. يف احلقيقة، تتاأثر الدول 
العربية من حيث انخفا�س التحويلت على �صعيدين: اأولً، 
�صهدت التحويلت التي تتلقاه��ا املنطقة ككل تباطوؤاً 
يف معدل النمو عام 2009؛ ثانياً، ت�صري التقديرات اإىل اأنه 
من املتوقع اأن تكون التحوي��لت من دول جمل�س التعاون 
اخلليجي اإىل الدول امل�صدرة للعمالة قد انخف�صت بقرابة 

3 يف املائة عام 2009.

لنخفا�س حتويلت العاملني تاأثري �صلبي على الطلب 
املحلي يف الدول املتلقية للتحويلت. فما دامت التحويلت 
�صاهم��ت عرب التاريخ يف متوي��ل ال�صتهلك وا�صتثمارات 
امل�رسوع��ات ال�صغ��رية واملتو�صطة يف ال��دول امل�صدرة 
للعمالة، ف�صوف يوؤثر هبوط تدفقات التحويلت يف الآونة 
الأخرية على م�صتويات ال�صته��لك وال�صتثمار يف هذه 

الدول.

وت�ص��ري اأي�صاً البيان��ات الأولي��ة اإىل اأن الأزمة املالية 
العاملي��ة وانعكا�صاتها على القت�صاد احلقيقي يف �صتى 
اأرجاء العامل حتولت يف الواق��ع اإىل انخفا�س يف تدفقات 
ال�صتثمارات الأجنبية املبا�رسة اإىل الدول العربية )الإ�صكوا، 
2009 اأ(: فاقرتان احلد من الإقرا�س بالهبوط احلاد يف اأ�صعار 
النفط كان ل��ه تاأثريه على ال�صتثم��ارات يف م�رسوعات 
النف��ط؛ وانفجار الفقاعة العقارية يف بع�س دول جمل�س 
التعاون اخلليجي، وخا�صة يف الإم��ارات العربية املتحدة، 
اأدى اإىل تاأجيل العديد من م�رسوعات الإ�صكان؛ هذا ف�صلً 
عن اأن انخفا�س عدد �صفقات اندماج و�رساء ال�رسكات عرب 
احلدود اأدى اإىل تاأجيل بع���س برامج اخل�صخ�صة املرتقبة 
يف املنطق��ة. ويكمن وراء هبوط تدفق��ات ال�صتثمارات 
الأجنبي��ة املبا���رسة اإىل املنطق��ة هب��وط ال�صتثمارات 
الأجنبي��ة املبا�رسة يف �صت دول من بينها م�رس، واململكة 
العربي��ة ال�صعودية، والإم��ارات العربية املتحدة التي بلغ 
ن�صيبها تقريباً ثلثة اأرباع اإجمايل ال�صتثمارات الأجنبية 

املبا�رسة يف املنطقة عام 2008)48(.

تعت��رب ال��دول املعتمدة عل��ى ت�صدير امل��واد الأولية 
اأكرث عر�ص��ة لتاأثري اأزمة الغذاء والطاق��ة والأزمة املالية 
بالنظ��ر اإىل ما ت�صهده من ارتفاع اأكرث بكثري يف م�صتوى 
الفقر، ونق�س اأكرب يف الرثوات، وانخفا�س اأكرب يف جدارتها 
الئتماني��ة مما يقلل اخلي��ارات املتاحة اأمامه��ا للتعامل 
مع ه��ذه الأزمات يف الوق��ت الذي يجعل تاأث��ري الأزمات 
اأك��رث خطورة لأنه ق��د يق�صي عل��ى اأي اأمل يحدو هذه 
القت�صادات يف حتقيق الأهداف التنموية للألفية.  ونظرا 
اإىل حقيقة اأن العديد من الدول العربية الأقل منواً لي�صت 
لديها قدرة كبرية على تخفيف حدة ارتفاع اأ�صعار الغذاء 
العاملي��ة من خلل برامج وا�صع��ة النطاق لدعم الغذاء، 
فم��ن املوؤكد ان توؤث��ر موجة ارتفاع اأ�صع��ار الغذاء تاأثرياً 

عك�صياً على هدف الق�صاء على الفقر املدقع واجلوع.

)47( تقري��ر الإ�صكوا ب�صاأن “اآثار الأزمة املالية على الدول الأع�صاء يف الإ�صكوا: التحديات والفر�س” )ال�صكوا/�صعبة التنمية القت�صادية والعوملة/2009/
.)E/ESCWA/EDGD/2009/Technical Paper 3 3 الورقة الفنية رقم

E/ESCWA/ 2 48( الإ�صك��وا، التي حتمل عنوان "تقري��ر ال�صتثمارات الأجنبية املبا�رسة" )الإ�صكوا/�صعبة التنمية القت�صادية والعوملة/الورقة الفنية رقم(
.)EDGD/2009 /Technical Paper 2
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بناء عل��ى ذلك، من املحتمل اأن تعاين الدول املعتمدة 
على ت�صدير املواد الأولية معاناة �صلبية على عدة اأ�صعدة. 
علوة على ذل��ك، لي�س لدى هذه الدول احتياطيات كبرية 
ميكن ت�صييله��ا، ومن ثم فاإنها تواج��ه قيود نقد اأجنبي 
وقيود مالية ملزمة ميكن اأن توؤدي اإىل انكما�س قطاعاتها 
اخلدمية. وبقدر ما تتلقى هذه الدول من م�صاعدات تنموية 
ر�صمية رمبا يتم تخفي�صها ب�صبب حدود ميزانيات الدول 
املانح��ة مما قد يوؤثر على امل�صاع��دات الر�صمية للتنمية.  

 

ول ت�صتفيد معظم دول هذه املجموعة من ال�صتثمارات 
الأجنبي��ة املبا�رسة اإىل حد كبري وبالتايل لي�س من املحتمل 

اأن تعاين من جراء ذلك.

9-3: اآثر اأزمات الغذاء والطاقة والأزمة املالية على 
الدول العربية

يف هذا الق�صم، ن�صتعر�س الأدلة املتعلقة باآثر اأزمات 
الغ��ذاء والطاقة والأزم��ة املالية على الأ�ص��واق املالية 
العربية، والنمو، والتج��ارة )مبا يف ذلك حتويلت العاملني( 
والتوازنات املالي��ة. ويعد �صندوق النق��د الدويل والبنك 
الدويل امل�صدر الرئي�صي للبيانات الواردة يف هذه الأق�صام. 
وي�صتعر���س الق�صم اخلتامي التاأثري املتوقع على الأهداف 
التنموي��ة للألفية ا�صتنادا اإىل »تقري��ر حتديات التنمية« 
ال�صادر عن جامعة ال��دول العربية وبرنامج الأمم املتحدة 
الإمنائ��ي )2009(، و«تقري��ر الر�صد العامل��ي« لعام 2010 

ال�صادر عن البنك الدويل و�صندوق النقد الدويل.

الأ�صول والأ�صواق املالية

توؤث��ر الأزمة املالي��ة العاملية بدرج��ات متفاوتة على 
ال��دول العربية. اإذ ت�صهد اأ�صواق الأوراق املالية انخفا�صاً، 
وا�صحا يف بع�صها، مقارنة باأعلى النقاط التي �صجلتها 
يف 2007 و2008.  وق��د �صه��دت ال��دول النفطية التي 
من بينها ُعمان، واململك��ة العربية ال�صعودية، والإمارات 
العربي��ة املتحدة عل��ى وجه التحدي��د انخفا�صات حادة 
يف اأ�صواق الأوراق املالي��ة، اإذ اأنها جتمع بني خماوف ب�صاأن 
�صلمة النظام املايل العاملي الذي ترتبط به ارتباطاً وثيقاً 
ف�صلً عن الزيادة الكبرية جداً يف اأ�صواق العقارات )ال�صكل 

 

)9-1((.  ول تختلف ال�صورة كثريا بالن�صبة اإىل الدول ذات 
القت�صاد املختلط، اإذ ا�صتفادت بع�س الدول من الأ�ص�س 
القت�صادية القوية )املغ��رب( حيث مل تتاأثر بال�صطراب 
يف قط��اع الئتمان على م�صت��وى العامل بينما �صهدت 
بع���س الدول الأخرى مثل م���رس هبوطاً كبرياً يف اأ�صواق 
الأوراق املالي��ة بها.  ومن املتوقع اأن تتجاوز اإجمايل خ�صائر 

اأ�صواق الأوراق املالية العربية 600 مليار دولر اأمريكي.

ت�صببت الأزمة كذلك يف وج��ود نق�س ب�صيط)49( يف 
راأ���س املال بقطاع البنوك يف اخللي��ج. على �صبيل املثال، 
خ���رس بنك اخلليج الكويتي 1.54 ملي��ار دولر اأمريكي يف 
2008.  وم��ع ذلك، ما تزال تت�صاعد خماطر القطاع املايل 
يف ال��دول امل�صدرة للبرتول )خا�ص��ة دول جمل�س التعاون 
اخلليجي(.  ويف اأثناء اأعوام الزدهار، اأقر�صت البنوك مبالغ 
كب��رية من املال ل�رساء عق��ارات واأ�صهم. ومنذ ذلك احلني 

)49( فيما يتعلق بال�صدمة التي �صهدتها �صناديق الرثوة ال�صيادية.

�ل�صكل )9-1(-  موؤ�رش�ت �صوق �الأ�صهم �لعربية، من كانون �لثاين/يناير 2008 �إىل ني�صان/�أبريل 2010

.)http://www.bloombergfinancialnews.com/markets/stocks/wei_region2.html( امل�صدر: بلومربج

16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

%80
%70
%60
%50
%40
%30
%20
%10

%0

م
ه

س
األ

ق 
سو

ة 
يم

ق

م
ه

س
األ

ق 
سو

ل 
عد

م

ب
غر

امل

دن
ألر

ا

صر
م

ان
بن

ل

طر
ق

ان
عم

ين
حر

لب
ا

ت
وي

ك
ال

ت
ارا

إلم
ا

ت 
ارا

إلم
ا

ية
ود

سع
ال



126

هبطت قيمة ه��ذه الأ�صول هبوطاً ح��اداً.  على �صبيل 
املث��ال، طبقا لتقرير كوليارز Colliers الدويل 2009، هبط 
متو�صط اأ�صعار العقارات ال�صكنية يف دبي مبعدل 42 يف 
املائة من��ذ الربع الأخري م��ن 2008، بينما هبطت اأ�صعار 
اإيجار العق��ارات ال�صكنية بن�صب��ة 20-40 يف املائة يف 
املتو�صط.  ويف اأبو ظب��ي، كان اأثر الأزمة اأقل حدة، حيث 
بل��غ النخفا�س يف قيمة العق��ارات ال�صكنية حوايل 20 
يف املائ��ة. ومما يعك�س زي��ادة املخاطر املالية بوجه عام هو 
انت�صار مقاي�صة العجز ع��ن �صداد الئتمان على الديون 
ال�صيادية وتزايد حدة خطر متويل الدين الأجنبي )�صندوق 

النقد الدويل 2009(.

رغم اخل�صائ��ر الكبرية التي �صهدتها اأ�ص��واق الأوراق 
املالية يف منطقة اخلليج وم���رس، مل يوؤدِ ذلك اإىل حدوث 
اإ�صطرابات كبرية يف املنطقة ب�صبب النخفا�س العام يف 
معدلت القيمة ال�صوقية للأ�صهم املتداولة. وبوجه عام 

 

مل تتاأثر املنطقة اأي�صاً بالأو�صاع املالية العاملية ال�صعبة، 
ويرج��ع ال�صبب الرئي�صي يف ذل��ك اإىل حمدودية التكامل 
مع الأ�صواق العاملية.  ومع قلة التعر�س لأ�صواق الئتمان 
الأمريكية، ظلت القطاعات امل�رسفية يف املنطقة بحالة 
�صليم��ة.  ول تزال املوؤ���رسات الدقيق��ة بحالة جيدة يف 
معظ��م الدول، اإذ ترتاوح ن�صب وفرة راأ�س املال ما بني 8 اإىل 
 29 يف املائ��ة.  ويرجع ذلك اأي�ص��ا اإىل اأن القطاع امل�رسيف 
ل يزال ت�صيطر عليه بدرج��ة كبرية البنوك احلكومية يف 
الدول ذات القت�صاد املتنوع )مثل اجلزائر، وم�رس، واجلمهورية 

العربية ال�صورية( )�صندوق النقد الدويل، 2008(.

النمو وميزان املدفوعات

على مر الزم��ن كان النمو يف ال��دول العربية تقوده 
عائدات النفط والعائدات املرتبطة بالنفط، �صواء ب�صكل 
مبا�رس من خلل �صادرات النف��ط واخلام والغاز يف الدول 
امل�ص��درة للطاق��ة اأو ب�صكل غري مبا���رس من خلل نقل 
وتو�صيل النفط اأو الب�صائع واخلدمات املتعلقة به، وحتويلت 
العاملني، والإنفاق العام واخلا�س فيما بني املناطق )مبا يف 
ذلك ال�صته��لك وال�صتثمار(. اأم��ا امل�صاعدات اخلارجية 
فقد كانت غري مهمة ن�صبيا اإل يف مناطق قليلة مبا فيها 
ال�ص��ودان واليمن.  وذلك بدوره يجع��ل النمو القت�صادي 
عل��ى املدى البعي��د يف الدول العربي��ة متقلبا ويخ�صع 
لديناميكيات �صوق النف��ط العاملية والعوامل اجلغرافية 

ال�صيا�صية )تقرير التنمية الإن�صانية العربية، 2009(.

ومن��ذ �صبعينات الق��رن املن�رسم، يرتب��ط معدل منو 
الناجت املحل��ي الإجمايل العرب��ي ارتباطاً وثيق��اً بارتفاع 
اإيرادات ال�ص��ادرات الذي ت�صهم �ص��ادرات النفط واخلام 
والغاز بن�صي��ب الأ�صد فيها. ففي ع��ام 2007، �صكلت 
�ص��ادرات النفط واخلام والغ��از 80 و67 و90 يف املائة من 
ال�صادرات ال�صلعية ملجموعة الدول مرتفعة الدخل )غالباً 

 

ما تكون اقت�صاداتها م�صدرة للنفط(، وجمموعة الدول 
متو�صطة الدخ��ل )غالباً ما تكون اإقت�صاداتها متنوعة(، 
وجمموع��ة الدول منخف�صة الدخل )ال��دول الأقل منواً(، 
على التوايل. ويعك�س التف��اوت املتاأرجح �صعوداً وهبوطاً 
يف ال��دول العربية، من ارتفاع معدل النمو يف �صبعينات 
القرن املن�رسم مروراً بالرك��ود القت�صادي يف الثمانينات 
وع��ودة اإىل النم��و ال�صتثنائ��ي يف اأوائل الق��رن احلادي 
والع�رسين )ال�صكل )9-2(( كل هذا يعك�س ب�صكل مبا�رس 

الدورات امل�صطربة لدخل �صوق النفط.

كما يو�صح ال�ص��كل )9-2(، فاإنه يف اآخر جتربة رخاء، 
قل هذا التقلب يف معدلت النمو نوعاً ما عرب جمموعات 
الدول كافة.  اإل اأن هذا التطور لي�س مر�صياً لأن الهبوط 
احلاد احلايل يف اأ�صعار النفط م��ن املوؤكد اأنه �صوف يوؤدي 
جم��دداً اإىل تقلب الأ�صعار.  فالنم��ط العام ال�صابق غري 
م�صجع. فم��ن الوا�صح، على �صبيل املث��ال، اأن الو�صط 
املرج��ح الإجمايل ملعامل التغيري للف��رتة من 1962 حتى 
2009 م��ازال مرتفعاً جداً عن��د 4.1 )تقرير جامعة الدول 

العربية وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي، 2009(.

ويعك�س النمو القائم على النفط اأي�صا، اإىل حد كبري، 
�صع��ف اأداء القطاعات الإنتاجية، وعل��ى وجه التحديد 
القطاع ال�صناعي. وتتمثل اإحدى احلقائق النمطية املثرية 
للقلق بالن�صبة اإىل التنمية يف الدول العربية يف اأنها قد 
حتولت على م��دار اأقل من اأربعني عام��ا من اقت�صاديات 
قائم��ة على الزراعة اإىل اقت�صاديات قائمة على اخلدمات.  
و�صهدت ال��دول العربية ذات القت�صاد املتنوع ن�صبيا يف 
فرتة ال�صتينيات مثل اجلمهورية العربية ال�صورية، وم�رس، 
واملغرب، واجلزائ��ر تراجعا يف الت�صني��ع ويت�صح ذلك يف 
انخفا�س ح�صة الت�صنيع يف القيمة امل�صافة والعمالة، 
عل��ى مدار الثلثة عقود املا�صي��ة. وباملثل، زادت اخلدمات 
بوت��رية ثابتة لت�صيط��ر على القت�ص��ادات العربية منذ 

ال�صبعينيات )تقرير التنمية الإن�صانية العربية، 2009(.
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أسعار البترول               الناجت احمللي اإلجمالي

ويت�صح النمو القائم عل��ى النفط يف بيانات النمو 
ومي��زان املدفوعات. ويو�صح ال�ص��كل )9-3( منو �صادرات 
)ال�صلع واخلدمات( والناجت املحلي الإجمايل على مدار اأربع 
ف��رتات زمنية منذ 1970.  ومت ت�صجيل اأعلى معدل منو يف 
ال�صادرات والنم��و يف اأثناء فرتة ال�صبعينيات اإذ ت�صاعف 
كلهما )ح�صب �صعر ال��دولر الأمريكي الثابت( يف هذه 
الف��رتة.  ومن ال�صهل ملحظ��ة العلقة الوثيقة بني منو 

الن��اجت املحلي الإجم��ايل وال�صادرات على م��دار الفرتات 
الأربع��ة وهي علق��ة مثرية للده�ص��ة. ويو�صح ال�صكل 
اأي�صاً اأن الناجت املحل��ي الإجمايل زاد زيادة طفيفة ح�صب 
الأ�صع��ار الثابتة خلل الثمانيني��ات )ما يوحي بانخفا�س 
كب��ري يف الن��اجت املحلي الإجم��ايل للفرد(.  وم��ن اجلدير 
ملحظت��ه اأن الناجت املحلي الإجم��ايل احلقيقي للفرد يف 
املنطقة ق��د ارتفع بن�صبة 6 يف املائ��ة فقط على مدار 
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�ل�صكل )9-2(-  �لهبوط و�ل�صعود �ل�رشيع: منو �لناجت �ملحلي �الإجمايل �حلقيقي للمنطقة، و�لنمو يف �أ�صعار 
�لنفط �ال�صمية، 2009-1976

امل�ص��در: ح�صاب��ات برنامج الأمم املتحدة الإمنائي بناء على البيانات الإح�صائية للأمم املتحدة، 2008 اخلا�صة بالناجت املحلي الإجمايل )2007-1967(: 
وبيانات �صندوق النقد الدويل 2009 اخلا�صة بالناجت املحلي الإجمايل )2008-2009( وبيانات �رسكة BP )2008( اخلا�صة باأ�صعار النفط.

ملحوظة: مت حذف بيانات عام 1979 و1986 من ال�صكل البياين اإذ اأنها كانت خارجة عن املو�صوع اإىل حد كبري.
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أسعار البترول
منو الناجت احمللي 

اإلجمالي

�ل�صكل )9-3(-  زيادة �لناجت �ملحلي �الإجمايل و�ل�صادر�ت �لعربية )�لتغري�ت يف �لن�صبة �ملئوية خالل �لفرت�ت ح�صب 
�صعر �لدوالر �لثابت لعام 1990(

امل�صدر: جامعة الدول العربية وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي )2009(.
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فرتة الأربع والع�رسين �صنة املا�صية التي انخف�صت فيها 
اأ�صعار النفط العاملية ن�صبياً )50( )من 1980 حتى 2004(.

نظ��راً اإىل اأن الأزم��ة، من بني اأ�صياء اأخ��رى، برزت يف 
هب��وط الأ�صعار العاملية للنفط، ف��اإن تاأثريها على النمو 
يف املنطق��ة ي�ص��كل م�ص��در قلق رئي�ص��ي كبري. فقد 
�صهدت اأ�صع��ار النفط بالفعل هبوطاً ح��اداً )من 147 
دولراً اأمريكي��اً اإىل ح��وايل 80 دولراً اأمريكياً للربميل( مما 
اأدى اإىل النخفا���س الكبري يف اإيرادات ال�صادرات بالن�صبة 
لأغلبي��ة القت�صادات العربية.  فق��د �صهدت جمموعة 
الدول الأقل دخ��لً هزة اأعنف يف �صادراتها )36 يف املائة( 
ترجع اإىل اعتماد اأك��رب اقت�صادين فيها، اليمن وال�صودان، 
على ال�ص��ادرات النفطية.  كما �صهدت اأي�صاً جمموعة 
الدول ذات القت�صاد املختلط هبوطاً يف حجم �صادراتها 

لكن بهام�س اأقل.

مل يقابل الهبوط يف حجم ال�صادرات هبوطاً مت�صاوياً 
يف الواردات ب�صبب ثبات الواردات، مما يوؤدي اإىل ارتفاع عجز 
احل�صاب اجل��اري والتجاري )ال�صكل 9-4(.  وعلى ذلك، من 
عام 2008 اإىل عام 2009، انتقلت املنطقة ككل من فائ�س 
يعادل حوايل 17 يف املائ��ة من الناجت املحلي الإجمايل اإىل 
عجز طفيف ميث��ل 2.5 يف املائة.  ون�صهد �صبط الو�صع 
ب�صفة رئي�صية يف الدول النفطية يف الوقت الذي يظل 
فيه عج��ز احل�صاب اجلاري بالن�صب��ة ملجموعة الدول ذات 
القت�ص��اد املختلط ثابتاً بالفعل )-3 يف املائة عام 2008 
و-4 يف املائ��ة عام 2009( ول تتعر�س الدول الأقل منواً اإل 
لتاأث��ري طفيف )-8.2 يف املائة عام 2008 و-12.2 يف املائة 

عام 2009(.

)50( تقرير جامعة الدول العربية وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي )2009(.

�ل�صكل )9-4(-  ميز�ن �حل�صاب �جلاري، )كن�صبة مئوية من �لناجت �ملحلي �الإجمايل( 2009-2008

امل�صدر: تقديرات برنامج الأمم املتحدة الإمنائي بناء على قواعد بيانات �صندوق النقد الدويل، اآفاق القت�صاد العاملي )ني�صان/اأبريل 2010(.
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بالنظر اإىل حدة هب��وط ال�صادرات النفطية والعلقة 
القوية املوؤكدة ب��ني ال�صادرات والنمو، �صهد الناجت املحلي 
الإجمايل العربي انكما�صاً كب��رياً عام 2009، وتو�صح اآخر 
توقعات �صادرة عن �صندوق النق��د الدويل )ني�صان/اأبريل 
2010(، منواً يف الناجت املحلي الإجمايل عام 2009 و�صل اإىل 
2 يف املائة مقارنة بن�صبة 6 يف املائة يف عام 2008 )ال�صكل 
)9-5((.  وتك�ص��ف البيان��ات بالن�صب��ة ملجموع��ة الدول 

النفطي��ة عن توقع حدوث هبوط اأكرث حدة حيث ينخف�س 
مع��دل النمو من 6 يف املائة عام 2008 اإىل 1 يف املائة عام 
2009 م��ع ت�صجيل ثلث دول، موريتانيا، والكويت، والإمارات 
العربية املتحدة، معدلت من��و �صلبية.  وت�صجل جمموعة 
الدول ذات القت�صاد املختل��ط والدول الأقل منواً انخفا�صاً 
اأقل ح��دة يف النمو )ينخف�س معدله من 6 يف املائة اإىل 5 

يف املائة، ومن 6 يف املائة اإىل 4 يف املائة على التوايل(.
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ل يزال معدل النمو العربي، رغم تباطوؤه، اأعلى من نظريه 
يف معظم املناطق الأخرى )اجل��دول )9-1((.  ومن املتوقع 
اأي�صاً اأن حت�ّصن املنطقة من هذا الأداء امللحوظ للنمو �صنة 
2010.  لكن ما الذي يربر ه��ذه املرونة القت�صادية؟ يقدم 
�صندوق النق��د الدويل ثلثة م��ربرات.  اأولً، كادت البنوك 
العربي��ة األ تتعر�س للخ�صارة من ج��راء الأ�صول املتعرثة 
toxic assets التي خلقت ا�صطرابات يف اأماكن اأخرى.  ثانياً، 
مل تتاأثر دول املنطقة بالهب��وط احلاد يف حجم ال�صادرات 
بنف�س القدر ال��ذي تاأثرت به دول اآ�صيا اأو ب�صحب تدفقات 

روؤو�س الأموال كما تاأثرت اأمريكا اللتينية واأوروبا ال�رسقية. 
ثالثاً، كان��ت اإجراءات ال�صيا�صات احلا�صمة التي مت اتخاذها 
يف الوقت املنا�ص��ب يف القت�صادات القائمة على النفط 
ذات اأهمي��ة بالغة.  فمع الهب��وط احلاد يف اأ�صعار الفائدة 
العاملية، جاء رد فعل البن��وك املركزية بتي�صري ال�صيا�صات 
النقدية. ففي بع�س دول جمل���س التعاون اخلليجي حيث 
تعر�ص��ت البنوك لتعرث مايل، �صارع��ت ال�صلطات بتقدمي 
ال�صيول��ة وراأ���س امل��ال. بالإ�صافة اإىل ذلك، ق��ررت الدول 
امل�ص��درة للنفط يف املنطق��ة الإبقاء عل��ى امل�صتويات 

�ل�صكل )9-5(-  زيادة �لناجت �ملحلي �الإجمايل �حلقيقي، 2009-2008

امل�صدر: تقديرات برنامج الأمم املتحدة الإمنائي بناء على قواعد بيانات �صندوق النقد الدويل، اآفاق القت�صاد العاملي )ني�صان/اأبريل 2010(.
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200820092010اسم مجموعة الدول
0.64.2-3.0العالم

3.22.3-0.5الدول المتقدمة
0.95.2-1.8 االقتصادات اآلسيوية المتوجه حديثًا نحو الصناعة

4.11.0-0.9االتحاد األوروبي
6.12.46.3االقتصادات الناشئة والنامية

5.52.14.7أفريقيا: شبه الصحراء
3.72.8-3.0وسط وشرق أوروبا

7.96.68.7 آسيا النامية
4.71.75.4دول جنوب شرق آسيا )آسيان(

5.92.34.7الدول العربية

�جلدول )9-1(-  �لزيادة يف �لناجت �ملحلي �الإجمايل يف كل منطقة، 2010-2008

امل�صدر: قواعد بيانات اآفاق القت�صاد العاملي، �صندوق النقد الدويل، )ني�صان/اأبريل 2010( وتقديرات برنامج الأمم املتحدة الإمنائي عن املنطقة العربية.

2009              2008
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املرتفعة للإنفاق الراأ�صم��ايل بالعتماد على الحتياطيات 
التي كونتها خلل �صنوات الزدهار.  يف احلقيقة، يف الفرتة 
م��ا بني 2004 و2008، جمعت ال��دول امل�صدرة للنفط يف 
املنطقة مبل��غ 1300 ملي��ار دولر اأمريك��ي يف الأ�صول 
الأجنبي��ة. الآن ت�صكل هذه الحتياطي��ات اأ�صا�س الإنفاق 
امل��ايل القائم على مواجهة التقلبات الدورية خلل مرحلة 
التده��ور القت�صادي. فاململكة العربي��ة ال�صعودية، على 
�صبيل املثال، اأعلنت عن اأكرب حزمة حوافز مالية )كح�صة 
من الناجت املحلي الإجمايل( بني دول جمموعة الع�رسين يف 
الفرتة من 2009 اإىل 2010 وخطة ا�صتثمار مببلغ 400 مليار 

دولر اأمريكي على مدى خم�س �صنوات.

ح�ص��ب ما ورد يف تقرير �صندوق النقد الدويل، لن يعزز 
الرتفاع املتوا�صل يف الإنفاق العام على اقت�صادات الدول 
امل�صدرة للبرتول فح�صب، واإمن��ا اأي�صاً �صي�صهم يف تعزيز 
الطل��ب العاملي ويرتك اآثاراً ايجابية غري مبا�رسة على الدول 

املجاورة امل�صتوردة للنف��ط املرتبطة اقت�صاداتها بع�صها 
بع�ص��اً.  فرغم ال�صتغن��اء عن خدمات بع���س العمالة 
لعدم احلاجة اإليها يف �صناعة الإن�صاءات وال�صناعات ذات 
ال�صل��ة، اإل اأن معظم العمالة الوافدة التي يقدر عددها 
بنحو 14 مليون عامل يف ال�صت دول امل�صدرة للنفط التي 
ت�صم��ل دول جمل�س التعاون اخلليجي مازالت تر�صل حوايل 
40 مليار دولر اأمريكي �صنوياً كتحويلت اإىل بلد من�صاأها. 
اأم��ا الوج��ه الآخر للرتف��اع املتوا�صل يف الإنف��اق العام 
فيك�صف عن نف�صه يف توقع تاأرجح احل�صاب اجلاري اخلارجي 
املجمع للدول امل�صدرة للنفط يف املنطقة بني فائ�س هائل 
قدره 400 مليار دولر اأمريكي عام 2008 وفائ�س �صغري هذا 
العام. وت�صري على نف�س النهج اأي�صاً جمموعة الدول ذات 
القت�ص��اد املتنوع والدول الأقل من��واً )لكن بالطبع بدرجة 
اأق��ل بكثري( مما يقود املنطقة اإىل حتقيق فائ�س طفيف يف 

احل�صاب اجلاري عام 2009 مقارنة مب�صتواه عام 2008.

أثر األزمة200720082009
)بالنسبة المئوية(

 تحويالت العاملين )بالنسبة المئوية من
إجمالي الناتج المحلي(

0.41.3-2,1202,2022,193الجزائر
10.35.3-7,6568,6947,800جمهورية مصر العربية

3.819.0-3,4343,7943,650األردن
2.525.1-5,7697,1807,000لبنان

17.08.0-6,7306,8915,720المغرب
2.71.5-824850827الجماهيرية العربية السورية

0.54.7-1,7161,8701,860تونس
-6306306300.0األراضي الفلسطينية المحتلة

7.65.2-28,88032,11229,681الدول متوسطة الدخل
1.35.3-1,7693,1003,059السودان

0.55.3-1,3221,4201,413جمهورية اليمن
1212120.02.3جزر القمر

2930300.03.5جيبوتي
1.60.1-222موريتانيا

1.15.1-3,1334,5654,516البلدان األقل نموًا
6.12.0-289,376337,761317,237جميع البلدان النامية

1.51.6-71,30986,11584,785شرق آسيا والمحيط الهادئ
14.71.6-50,77757,80149,279أوروبا وآسيا الوسطى

9.61.8-63,23964,71758,481أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
7.23.8-31,36434,69632,212الشرق األوسط وشمال أفريقيا

1.83.7-54,04173,29371,955جنوب آسيا
2.92.2-18,64621,13920,525شبه الصحراء األفريقية

�جلدول )9-2(-  حتويالت �لعاملني، ومكافاآت �ملوظفني، وحتويالت �ملهاجرين، و�الئتمان،2007-2009 )باملليون دوالر(

امل�صدر: تقديرات البنك الدويل امل�صتندة اإىل الكتاب ال�صنوي ل�صندوق النقد الدويل عن اإح�صاءات ميزان املدفوعات، وتقديرات برنامج الأمم املتحدة الإمنائي عن املنطقة العربية.

ملحظة: )-( يعني ل ينطبق.
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فيما يتعلق باآفاق مع��دل النمو وميزان املدفوعات يف 
فرتة ما بعد 2009، تك�صف تقديرات �صندوق النقد الدويل 
ملعدل منو الناجت املحلي الإجمايل على امل�صتوى القطري عن 
الفرتة من 2009 حت��ى 2014، كما هو مو�صح يف اجلدول 
)9-3( وال�صكل )9-6(، عن توقع حدوث انتعا�س اقت�صادي 
�رسيع و�صل�س ن�صبياً.  فاجل��دول )9-4( اأدناه يو�صح اجلانب 
التجاري للمو�صوع. حي��ث ي�صري اإىل اأن الفائ�س الطفيف 

يف احل�صاب اجل��اري للمنطقة لع��ام 2009 �صوف ي�صهد 
ارتفاع��اً بحلول �صنة 2010، لكن��ه لن يقارب يف اأي مكان 
املعدل القيا�صي للرتفاع يف الفرتة من 2006 حتى 2008.  
و�ص��وف تتلقى ال��دول امل�صدرة للب��رتول معظم �صدمة 
مي��زان املدفوعات نظ��راً اإىل اأن جمموعتي الدول الأخريني 

حتافظان تقريباً على معدلت ما قبل الأزمة.

كم��ا تب��ني اأي�ص��اً التقدي��رات املدرج��ة يف اجلدول 

 

)9-2( اأن املنطق��ة كانت متتلك اأعلى ن�صيب حتويلت اإىل 
الناجت املحل��ي الإجمايل بني املناط��ق النامية عام 2008 

 

)4 يف املائ��ة(.  وت�صري تقديرات البنك الدويل اإىل ت�صجيل 
زيادة ملحوظ��ة يف التحويلت بالن�صب��ة للدول العربية 
ح�ص��ب الأ�صعار اجلارية يف الف��رتة من 2007 حتى 2008 
)اجلدول )9-2((.  وبني ال��دول العربية، تعترب الأردن ولبنان 
ب�صف��ة خا�صة اأكرث ال��دول تاأثراً بالنظ��ر اإىل اعتمادها 
ال�صديد على التحويلت.  ويف عام 2009، كان من املتوقع 
اأن ت�صهد املغرب اأقوى هبوط يف التحويلت )17 يف املائة( 
بالنظ��ر اإىل اعتمادها ال�صديد عل��ى العمالة يف جنوب 
اأوروب��ا ودول البحر الأبي�س املتو�صط. وم��ن املتوقع اأي�صاً 
اأن ت�صه��د التحويلت اإىل م�رس انخفا�ص��اً قدره 10 يف 

املائة عام 2009. وعل��ى م�صتوى املنطقة، من املتوقع اأن 
ت�صهد التحويلت هبوطاً ق��دره 7 يف املائة عن امل�صتوى 
القيا�صي املرتفع الذي �صجلته عام 2008 والذي بلغ قرابة 
35 مليار دولر اأمريكي، وهو هبوط يفوق بقليل متو�صط 
مع��دل الهبوط بالن�صبة لل��دول النامية، لكنه اأقل من 
مع��دل النكما�س املتوقع يف اأوروبا، وو�صط اآ�صيا، واأمريكا 
اللتيني��ة والكاريبي.  ورغم ذلك، م��ن املتوقع اأن تقت�رس 
الهزة عل��ى الدول متو�صطة الدخ��ل لأن الدول العربية 
الأق��ل منواً م��ن املتوقع اأن ت�صهد هبوط��اً اأقل بكثري يف 
التحويلت )1 يف املائة(.  مما يدل على اأن العمالة العربية 
�صوف تعاين من الأزمة، رغم تاأثريها الطفيف ن�صبياً على 
معدل النمو، مع حتمل العمالة املغربية وامل�رسية العبء 

الأكرب لهذه الأزمة.

�جلدول )9-4(-  توقعات فائ�ص/عجز �حل�صاب �جلاري، 2008-2014،)�لن�صبة �ملئوية للناجت �ملحلي �الإجمايل(

امل�صدر: تقديرات برنامج الأمم املتحدة الإمنائي امل�صتندة اإىل تقرير اآفاق القت�صاد العاملي ال�صادر عن �صندوق النقد الدويل )ني�صان/اأبريل 2010(.

2008200920102011201220132014
2561215171716الدول المصدرة للبترول

3-3-4-4-4-4-3-الدول المستوردة للبترول
6.9-7.4-7.8-7.9-7.1-12.2-8.2-الدول األقل نموًا
17.02.57.08.69.89.99.5المنطقة العربية

�جلدول )9-3(-  توقعات زيادة �لناجت �ملحلي �الإجمايل �حلقيقي لكل دولة ح�صب �ل�صعر �لثابت، 2014-2008
)�لتغري �ل�صنوي يف �لن�صبة �ملئوية(

امل�صدر: تقديرات برنامج الأمم املتحدة الإمنائي امل�صتندة اإىل تقرير اآفاق القت�صاد العاملي ال�صادر عن �صندوق النقد الدويل )ني�صان/اأبريل 2010(.
)اأ( ت�صمل الدول امل�صدرة للبرتول: اجلزائر، والبحرين، والكويت، وليبيا، وُعمان، واململكة العربية ال�صعودية، والإمارات العربية املتحدة.

)ب( ت�صمل الدول امل�صتوردة للبرتول: م�رس، والأردن، ولبنان، واملغرب، واجلمهورية العربية ال�صورية، وتون�س.
)ج( ت�صمل الدول الأقل منواً: ال�صودان، وجيبوتي، وموريتانيا.

2008200920102011201220132014
5.71.14.75.15.04.74.8الدول المصدرة للبترول)أ(

6.44.84.65.15.45.65.7الدول المستوردة للبترول)ب(
5.74.16.15.35.65.35.2الدول األقل نموًا)ج(

5.92.34.75.15.14.95.0متوسط النمو اإلجمالي
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مب��ا يتعار�س نوع��اً ما مع �صيناريو مي��زان املدفوعات 
املو�ص��ح اأعله، من املتوق��ع اأن ينخف���س معدل النمو 
متو�ص��ط الأجل بواق��ع 0.9 يف املائة فقط عما �صهدته 
املنطق��ة على مدى فرتة اخلم�س �صن��وات املا�صية.  ومن 
ث��م، مقارنة مبعدلت النمو الت��ي �صهدتها املنطقة يف 
الف��رتة من 2003 حتى 2008، ت�صري املنطقة ككل بتوازن 
عل��ى م�صار منو موؤاتي اأقل من ذي قبل نوعاً ما على مدى 
الف��رتة م��ن 2009 اإىل 2014 )5.8 يف املائ��ة و5 يف املائة 
على التوايل(.  وامللحظ اأي�صاً يف توقعات �صندوق النقد 
الدويل اأن هناك فروقاً طفيفة بني املجموعات الثلث من 
حيث اآفاق النمو متو�صط الأجل.  وعلى ذلك، من املتوقع 
اأن ت�صه��د ال��دول النفطية منواً يبل��غ متو�صط معدله 
ال�صن��وي 5 يف املائة، معدل مقارب ملا حققته على مدى 
الفرتة من 2003 حتى 2008 )6 يف املائة(. ومعدلت النمو 
املماثلة بالن�صبة ملجموعة الدول ذات القت�صاد املختلط 
ه��ي 5.3 يف املائة و5.2 يف املائة على التوايل.  وباملثل، من 
املتوق��ع األ تنخف�س معدلت النم��و بالن�صبة ملجموعة 
الدول الأقل منواً على م��دار الفرتة من 2009 حتى 2014 
�صوى انخفا�صاً هام�صيا عن امل�صتويات التي حتققت على 
مدار ف��رتة اخلم�س �صنوات املا�صية )6.5 يف املائة و5.5 يف 

املائة على التوايل(.

خل�ص��ة القول، هناك افرتا�ص��ني رئي�صيني ل�صندوق 
النقد الدويل ب�ص��اأن تاأثري النمو على املنطقة على املدى 
املتو�صط. اأولً، من املتوقع اأن توا�صل املنطقة ككل ال�صري 
عل��ى م�صار النمو املرتفع ن�صبي��اً وبالتايل �صوف تتعافى 
ب�رسعة من الأزمة. ثانياً، هناك فروق طفيفة بني تقديرات 

معدلت النمو يف جمموعات البلدان.

ثم��ة قيد واح��د يف توقعات �صن��دوق النقد الدويل 
يتمثل يف اأنه حتى مع ال�صيناريو املتفائل الذي تعاود فيه 
اأ�صع��ار النفط الرتفاع لي�صل متو�ص��ط �صعر الربميل 
اإىل ح��وايل 85 دولراً اأمريكي��اً على مدار الفرتة من 2010 
حتى 2014، فمن املتوقع اأن تكون ح�صيلة �صادرات الدول 
العربي��ة اأقل بكث��ري مقارنة بال��دورة ال�صابقة )ال�صكل 
)9-7((.  وتعتم��د عائدات ال�ص��ادرات ب�صكل كبري على 
اأ�صع��ار النفط العاملية، وكما يب��ني ال�صكل )9-2(، كان 
له��ذا علقة قوية م��ع النمو املحقق. لذل��ك، ل تر�صد 
التوقع��ات غمو�س النمو املرتبط تاريخي��اً بتقلب اأ�صعار 
النف��ط. ويف النهاية، ينبغي اأن حتول التغيريات الهيكلية 
منط النمو وتكبح هذه العلقة.  فقد اأر�صى النمو القائم 
عل��ى النفط يف الدول العربية، على مدى العقود الثلثة 
املن�رسم��ة، �صم��ات را�صخة مث��ل التكنولوجيا القدمية 

�ل�صكل )9-6(-  منو �لناجت �ملحلي �الإجمايل �حلقيقي و�ملتوقع )�لتغري �ل�صنوي يف �لن�صبة �ملئوية(، 2008-2003، 
2014-2009

امل�صدر: تقديرات برنامج الأمم املتحدة الإمنائي امل�صتندة اإىل تقرير اآفاق القت�صاد العاملي ال�صادر عن �صندوق النقد الدويل )ني�صان/اأبريل 2010(.
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ونق�س ال�صتثم��ار يف قطاع الت�صني��ع، واجتاه القطاع 
اخلا���س اإىل الأن�صط��ة اخلدماتية منخف�ص��ة املخاطر، 
وانخفا�س اإنتاجية القوى العاملة ال�صناعية وهو ما يوؤثر 
بال�صلب على ذلك التحول.  ووفق��اً للأرقام ال�صادرة عن 
�صن��دوق النقد الدويل، ارتفعت، يف الواقع، اأ�صعار النفط 
احلالية عل��ى مدار ال�صنة املا�صي��ة )الربع الأول من عام 
2009 اإىل الربع الأول من �صنة 2010( مبا يزيد على 67 يف 

املائة، وهو ما يوؤكد ا�صتمرار تقلب اأ�صعار الطاقة العاملية، 
ونظراً للعلقة بني النمو والأ�صعار، من املحتمل اأن يتقلب 
النم��و. ويو�صح املرفق )9-1( املرف��ق بهذا الف�صل اأرقام 
من��و الناجت املحلي الإجمايل اخلا�س بكل دولة يف الفرتة من 
2003 اإىل �صن��ة 2015، ويبني اأوجه الت�صابه، عرب املنطقة 

وخ�صو�صاً يف معدلت النمو قبل الأزمة.

�ل�صكل )9-7(-  مو�زين �حل�صاب �جلاري �لفعلية و�ملتوقعة )�لن�صبة �ملئوية للناجت �ملحلي �الإجمايل، متو�صط �لتغري �ل�صنوي يف 
�لن�صبة �ملئوية(، 2008-2003، 2014-2009

امل�صدر: تقديرات برنامج الأمم املتحدة الإمنائي امل�صتندة اإىل تقرير اآفاق القت�صاد العاملي ال�صادر عن �صندوق النقد الدويل )ني�صان/اأبريل 2010(.
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احليز املايل املطلوب لتحقيق الأهداف التنموية 
للألفية

ل يقت���رس التح��دي الذي يواجه ال��دول العربية على 
حتقي��ق ارتفاع يف معدلت النمو، وهو بل �صك اأمر �رسوري 
للإ�رساع بالتخفيف م��ن الفقر، واإمنا ميتد اإىل توجيه النمو 
ب�صورة اأكرث فعالية و�رسع��ة اإىل التخفيف من الفقر عن 
طريق تطبيق �صيا�صات اإعادة توزيع الدخل ب�صورة فعالة. 
ومع ذل��ك، يقيد احليز املايل امل��وارد العامة التي حتفز هذا 
النمو.  ويف الواقع، ميكن تقدي��ر الأثر املرتقب للأزمة على 
معظ��م الأه��داف التنموي��ة للألفية عن طري��ق تقدير 
م�صاحة احليز املايل املتاح للإنفاق على التنمية. ولتو�صيح 
الأث��ر املايل للأزمة فمن الأف�ص��ل مقارنة التقديرات التي 
اأجراها �صندوق النقد الدويل لعامي 2008 و2009 )ال�صكل 
9-8(.  فتقديرات ع��ام 2009 منخف�صة ب�صكل كبري عن 

التقديرات التي كان خمطط لها منذ عام م�صى لعامي 
2008 و2009، وتو�ص��ح الختلفات بني الر�صمني البيانيني 
حج��م التاأثري املايل للأزمة.  وهو م��ا تبينه بو�صوح بيانات 
الإي��رادات املالية على مدار الفرتة م��ن 2000 حتى 2009 
حيث ت�صهد جمموعة ال��دول امل�صدرة للبرتول وجمموعة 
ال��دول الأقل من��واً هبوطاً ح��اداً يف اإيراداته��ا عام 2009. 
ومل تتاأثر ب�ص��دة جمموعة ال��دول ذات القت�صاد املتنوع 
امل�صت��وردة للب��رتول.  ويف احلقيقة، تتمت��ع الآن دول مثل 
الأردن واجلمهوري��ة العربية ال�صورية، التي اأوقفت الإعانات 
املخ�ص�ص��ة لقطاع الطاق��ة يف اأعقاب اأزم��ة الطاقة، 
مب�صاح��ة اأكرب من احليز املايل املت��اح للإنفاق على التنمية 
مما يثبت �صحة افرتا�صنا ال�صابق باأن الأزمة املالية خففت 
عن الدول امل�صتوردة للبرتول ال�صغ��وط الثقيلة الناجمة 

عن ارتفاع اأ�صعار الطاقة. 
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التوظيف الكامل واللئق

من اجلدير بالذكر اأن اأي تقييم لأثر الأزمة على العمل 
�صوف تع��وزه الإح�صائيات املوثوق به��ا.  ورغم ذلك، من 
املع��روف اأن معدلت البطال��ة يف ال��دول العربية تعد 
من بني اأعل��ى املعدلت يف العامل. فوفق��اً لإح�صائيات 
منظم��ة العمل الدولي��ة )2007(، بل��غ اإجمايل معدل 

البطال��ة يف الدول العربية قراب��ة 13.0 يف املائة و12 يف 
 املائ��ة يف عامي 2005 و2006، عل��ى التوايل يف حني بلغ 
معدل البطالة بالن�صبة للعامل اأجمع 6 يف املائة.  علوة 
عل��ى ذلك، ت�صري منظم��ة العمل الدولي��ة يف تقريرها 
 )2007( اأن املنطقة العربية متتلك اأحد اأدنى ن�صب العمالة 
اإىل ال�ص��كان )47.3 يف املائة ع��ام 2006 م�صجلة بذلك 
ارتفاعاً عن م�صتواه��ا عام 2005 الذي بلغ 47 يف املائة(: 

رغ��م هبوط اإيرادات النف��ط، اإل اأن معظم الدول يف 
جمموعة ال��دول امل�صدرة للبرتول حتاف��ظ على م�صتوى 
الإنف��اق الراأ�صم��ايل املرتف��ع. ولن ي�صكل ه��ذا الإنفاق 
فح�صب حافزاً هاماً للطل��ب العاملي، واإمنا �صيوؤدي اأي�صاً 
اإىل حدوث حتول يف املرك��ز اخلارجي للمنطقة من فائ�س 
جماع��ي هائل اإىل عجز كما هو مو�صح يف ال�صكل 4-9 
وه��و ما يت�ص��ح اأي�صاً يف العجز امل��ايل الكبري بالن�صبة 

ملعظم دول تلك املجموعة املبنّي يف ال�صكل )8-9(.

ح�ص��ب ما اأ�ص��ار �صن��دوق النقد الدويل، ف��اإن اأكرب 
اخلا�رسي��ن هما ال�صودان واليم��ن حيث لن يقابل الهبوط 
يف الإيرادات �صيا�صات مالية معاك�صة للتقلبات الدورية 
ب�صب��ب حمدودية ق��درة ال�صيا�صات املالي��ة على تغيري 

توجهاته��ا.  فف��ي اليمن، اأ�صدرت ال�صلط��ات مر�صوماً 
بخف�س تكالي��ف العمليات وتخطط خلف���س الإعانات 
املخ�ص�صة لقطاع الطاق��ة.  ويف ال�صودان، انخف�صت 
التحوي��لت اإىل الأقاليم وتقوم ال�صلط��ات حالياً بزيادة 
ال�رسائب وتر�صيد الإعفاءات من الر�صوم اجلمركية.  كما 
تواجه ال�ص��ودان اأي�صاً قيوداً متويلي��ة ملزمة حيث تبلغ 
ن�صبة تغطي��ة الحتياطيات الأجنبية الر�صمية للواردات 
ح��وايل �صهر من الإيرادات )�صندوق النقد الدويل، 2009(.  
وبالتايل، م��ن املتوقع اأن ت�صهد ن�ص��ب الإنفاق املايل اإىل 
الناجت املحل��ي الإجمايل هبوطاً ح��اداً بالن�صبة ملجموعة 
ال��دول تلك مما يوؤكد اأن الدول الأكرث فقراً لديها حيز مايل 
اأ�صيق بكثري لتحقيق الأهداف التنموية للألفية يف عام 

.2009

�ل�صكل )9-8(-  توقعات �مليز�ن �ملايل لعام 2009 يف �لدول �لعربية وفقاً ل�صندوق �لنقد �لدويل يف ت�رشين �الأول/�أكتوبر )2009( )�أ( 
crisis)و�لتاأثري �ملحتمل لالأزمة �القت�صادية على �مليز�ن �ملايل )ب

امل�صدر: تقديرات برنامج الأمم املتحدة الإمنائي امل�صتندة اإىل تقرير اآفاق القت�صاد العاملي، ال�رسق الأو�صط وو�صط اآ�صيا )اأيار/مايو 2009(.
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)51( وفق��اً جلامعة الدول العربي��ة واآخرين )2007: 291 و302(، بلغ اإجمايل القوى العاملة يف الدول العربية حوايل 119 مليون عامل عام 2005 )بلغت ن�صبة 
الق��وى العاملة/ال�صكان 0.382 واإجمايل عدد ال�صكان ح��وايل 312 مليون ن�صمة(.  وعلى مدار الفرتة من 1995 حتى 2005، �صجلت القوى العاملة منواً بلغ 
متو�ص��ط معدل��ه ال�صنوي 3 يف املائة مقارنة مبعدل النمو ال�صكاين ال�صنوي الذي بلغ 2 يف املائة.  وقد بلغ معدل النمو ال�صنوي للقوى العاملة 7 يف املائة 
يف اململكة العربية ال�صعودية.  اأما يف قطر فقد بلغ 9 يف املائة يف الفرتة بني 1995-2007.  وعلى ذلك، من املتوقع اأن ي�صل اإجمايل القوى العاملة بالن�صبة 

للدول العربية جمتمعة اإىل 141 مليون عامل عام 2010 وحوايل 167 مليون عامل بحلول عام 2020.

)52( قام بجمع ال�صل�صل الزمنية املتعلقة بالبطالة يف الدول العربية ال�صيد/بلقا�صم العبا�س من معهد التخطيط العربي يف الكويت.  وهناك �صل�صل 
زمنية مت جمعها يف الآونة الأخرية بالن�صبة للجمهورية العربية ال�صورية ماأخوذة من هيئة التخطيط التابعة للدولة.

كم��ا اأنه��ا متتلك اأي�ص��اً اأدنى مع��دل مل�صارك��ة القوى 
العامل��ة )53.9 يف املائة ع��ام 2006 و53.6 يف املائة عام 
 2005( يف الع��امل )منظم��ة العم��ل الدولي��ة، 2007، 

�س 3 من التقرير(.

كم��ا اأن اأي تقييم لأث��ر الأزمة يج��ب اأن ياأخذ اأي�صاً 
يف العتب��ار اأن املنطقة العربية ت�صه��د ارتفاعاً حاداً يف 
معدل منو القوى العامل��ة )بلغ متو�صطه ال�صنوي حوايل 
4 يف املائ��ة خلل الفرتة م��ن 2000 حتى 2005()51(، اأي اأنه 
يدخل �ص��وق العمل �صنوياً ما يزيد ع��ن 4 مليني عامل.  
ويف الوقت نف�صه، متتلك اأي�صاً اأ�صغر القوى العاملة �صناً 
يف الع��امل )با�صتثناء اأفريقيا جن��وب ال�صحراء(. ول تزال 
املنطقة اأي�صاً تعتمد عل��ى التوظيف يف القطاع العام 
حي��ث يعمل ثلث العم��ال يف املنطق��ة يف احلكومة يف 
حني تتجاوز هذه الن�صبة 50 يف املائة يف الدول متو�صطة 
الدخل مثل م���رس واجلمهورية العربية ال�صورية )منظمة 
العمل الدولي��ة، 2005(.  ورغم ذلك، ي�صهد منو التوظيف 
يف القطاع العام تباطوؤاً �صديداً منذ منت�صف ت�صعينات 
القرن املن�رسم يف معظم ال��دول.  وبناءً عليه، فاإن ن�صبة 
م�صاهمة القطاع اخلا�س يف اإيجاد فر�س عمل فاقت بكثري 
ن�صبة م�صاهمة القطاع العام على مدى العقد املن�رسم 

)البنك الدويل، 2007: 79-72(.

عند حتلي��ل اأ�صواق العمل العربية، ثم��ة حاجة اأي�صاً 
للتفري��ق بني جمموعات الدول.  ف�ص��وق العمل يف الدول 
النفطي��ة ذات القت�صاد املتنوع، والدول الأقل منواً، والدول 
ذات القت�ص��اد املتن��وع يعاين، من منظ��ور البطالة، من 
م�ص��كلت اأكرب لأن��ه يت�صم بارتف��اع ن�صبي يف معدلت 
البطال��ة؛ وانخفا�س يف الأجور احلقيقية؛ وهيمنة القطاع 
احلكومي على اإجم��ايل العمالة.  وعلى اجلانب الآخر، فاإنه 
با�صتثناء اململكة العربية ال�صعودية، تعد معدلت البطالة 
يف ال��دول النفطية منخف�صة ب�ص��كل ملفت للنظر، اإذ 
تقل ع��ادة عن 5 يف املائة من القوى العاملة لهذه الدول.  
وعلي��ه، ي�صري البنك الدويل يف تقريره )2007: اجلدول اأ-28: 

129( اإىل اأن مع��دلت البطالة يف ع��ام 2004 بلغت 1.9 
يف املائ��ة بالن�صبة للبحري��ن، و1.7 يف املائة للكويت، و2.1 
لقطر؛ و3 يف املائ��ة للإمارات العربية املتحدة. يف حني بلغ 
مع��دل البطالة يف اململكة العربية ال�صعودية 7 يف املائة 

من القوى العاملة.

رغم امل�صكلت املعروف��ة يف بيانات معدلت البطالة، 
اإل اأن هن��اك اأدل��ة تثبت اأنه خلل الف��رتة من 1980 حتى 
وقتن��ا هذا، اأبدت معدلت البطال��ة اجتاهات �صعودية يف 
معظم ال��دول العربية والتي توجد بيانات �صل�صل زمنية 
ب�صاأنه��ا. وهذه الدول هي اجلزائر، وم���رس، والأردن، واملغرب، 
وتون���س، واجلمهورية العربية ال�صورية)52(.  ففي عام 2005، 
بلغ اإجمايل الق��وى العاملة بالن�صبة له��ذه الدول 67.5 
ملي��ون عام��ل، مما ميثل ح��وايل 57 يف املائة م��ن اإجمايل 
الق��وى العاملة العربية )تقرير اجلامع��ة العربية وبرنامج 
الأمم املتح��دة الإمنائ��ي، 2009(.  ووفق��اً ملنظم��ة العمل 
الدولي��ة )2009(، كان للنم��و القت�ص��ادي ال�رسيع الذي 
�صهدت��ه يف ال�صنوات الأخرية جمموع��ة اأخرى من الدول 
العربي��ة )الإم��ارات العربية املتح��دة، والكويت، واململكة

 

العربية ال�صعودي��ة، والبحرين، ولبنان، واجلمهورية العربية 
ال�صورية، والعراق، والأردن، فل�صطني( اأثر ايجابي على خلق 
الوظائف.  وينعك�س هذا يف هبوط اإجمايل معدل البطالة 
بالن�صب��ة لهذه الدول من ح��وايل 11 يف املائة عام 1998 
اإىل م��ا يقدر بنحو 9 يف املائة عام 2008.  ورغم ذلك، ت�صري 
منظمة العمل الدولي��ة اإىل اأن معدل البطالة بالن�صبة 
للمنطق��ة مازال من اأعلى مع��دلت البطالة يف العامل.  
واأو�صح نف�س التقرير ال�صادر عن منظمة العمل الدولية 
اأن��ه ا�صتناداً اإىل النماذج القت�صادي��ة القيا�صية ملنظمة 
العم��ل الدولية، من املتوقع اأن يك��ون الأثر املبا�رس للأزمة 
على معدل العمالة حم��دوداً ن�صبياً يف املنطقة العربية. 
ويتفق ه��ذا التوقع مع العلقة ال�صعيف��ة بني العمالة 
والنم��و يف املنطقة والتي تتم مناق�صتها با�صتفا�صة يف 
تقرير جامعة الدول العربية وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي.
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بالنظ��ر اإىل الرتفاع امل�صتم��ر يف معدل البطالة، من 
الوا�ص��ح اأن الدول العربي��ة كمجموعة تواجه حتدي خلق 
فر�س عمل ب�صكل م�صتدام. يف احلقيقة، يعترب البنك الدويل 
)2004-اأ و2007( اأن خلق فر���س العمل يف الدول العربية 
اأهم حتدي تنموي طوال العقدي��ن  القادمني.  و�صعياً وراء 
هذا الهدف، يعر�س اجلدول )9-5(، املاأخوذ من الدرا�صة التي 
اأجرتها جامعة الدول العربية وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي، 
تقديرات عدد الوظائف املطلوب خلقها على املدى املتو�صط 

حتى عام 2020 للإبقاء على معدل البطالة ثابتاً.

وفقاً للنتائج الت��ي مت التو�صل اإليها، يتمثل التحدي 
 الذي يواج��ه الدول العربية كمجموع��ة يف خلق حوايل 
51 مليون وظيفة جديدة بحلول �صنة 2020.  وهذا تقدير 
اأعل��ى بكثري عن التقدي��ر الوارد يف تقري��ر البنك الدويل 

)2004-ب: 223( للوظائ��ف املطلوب اإيجادها البالغة 34 
مليون وظيفة.  كما يعر���س اجلدول اأي�صاً تفا�صيل هذا 
التحدي ملجموعات الدول على املدى املتو�صط )اإيجاد حوايل 
15 ملي��ون فر�صة عمل بحلول �صن��ة 2010 و32 مليون 
فر�صة عمل بحلول �صنة 2015(.  كما قدر تقرير جامعة 
الدول العربي��ة وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي معدلت منو 
الن��اجت املحلي الإجمايل احلقيق��ي املطلوبة للتغلب على 
حتدي خل��ق فر�س العمل وقارن ه��ذا بالرتفاع القيا�صي 
موؤخ��راً يف معدل النمو القت�صادي على مدى الفرتة من 
2000 حتى 2006 بالن�صبة لعدد حمدد من الدول العربية.  
وتبني النتائج ال��واردة يف اجلدول )9-6( بو�صوح اأن خطى 
النمو بالإ�صاف��ة اإىل اختيار التكنولوجيا امل�صاحب يجب 
اأن ينح��رف ب�صدة ع��ن اأمناطه التاريخي��ة اإذا كان يرجى 

للمنطقة الت�صدي لتحدى خلق فر�س العمل.

�جلدول )9-5(-  حتدي �لتوظيف: �لعدد �ملتوقع للوظائف �جلديدة �ملطلوبة

امل�صدر: جامعة الدول العربية وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي )2009(.

مجموعة الدول
2005 القوى

 العاملة )مليون(
2005 معدالت البطالة 

)بالنسبة المئوية(
2005 التوظيف 

)مليون(
2010 الوظائف 
اجلديدة )مليون(

2015 الوظائف 
اجلديدة )مليون(

2020 الوظائف 
اجلديدة )مليون(

الدول ذات االقتصاد 
املتنوع )6(

48.311.8242.596.5514.1621.78

الدول النفطية ذات 
االقتصاد اخملتلط )2(

15.515.6113.082.264.927.56

13.74.5313.083.377.7312.08الدول النفطية )6(

22.818.6818.542.856.179.49الدول األقل منواً )4(

100.312.9787.2915.0332.9850.91اإلجمالي )18(

امل�صدر: جامعة الدول العربية وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي )2009(.

�جلدول )9-6(-  معدل �لنمو �ملطلوب ملو�جهة حتدي تاأمني فر�ص �لعمل

الدولة
 التغير السنوي في معدل
العمالة )بالنسبة المئوية(

)1(

 معدل النمو السكاني
)بالنسبة المئوية(

)2(

 المعدل السنوي لنمو
العمالة

)بالنسبة المئوية(
)3(

 معدل نمو الناتج المحلي
اإلجمالي الحقيقي
)بالنسبة المئوية(

)4(

مرونة العمالة
)5(

 معدل نمو الناتج المحلي
 اإلجمالي المطلوب
)بالنسبة المئوية(

)6(

0.752.231.483.710.408.00-الجزائر
0.182.051.876.050.457.11-مصر

0.593.653.064.860.635.08-األردن
0.001.781.784.020.447.27المغرب
0.422.982.565.690.457.11-سوريا
0.141.791.655.150.3210.00-تونس

0.352.412.064.910.427.62-المتوسط
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تعترب احلقائق النمطية والتوقع��ات النمطية هامة 
لفه��م طبيعة حتدى خلق فر���س العمل املوجود بالفعل 
قب��ل ن�صوب الأزم��ة وبالتايل لقيا�س امل��دى املرتقب لأثر 
الأزمة.  ومن الوا�صح اأنه نتيجة لثبات اأو ارتفاع معدلت 
البطال��ة رغم ارتفاع معدلت النم��و القت�صادي، يكون 
مع��دل منو البطالة بطيئاً ومن ثم ميكن للمرء اأن يفرت�س 
اأن ه��زات النمو ال�صلبية لن ت��وؤدي اإىل ارتفاع �صديد يف 
فقدان الوظائ��ف.  ويوؤكد هذا ال�صتنتاج مرونة العمالة 
الت��ي تدفع زيادة مع��دلت النمو املطلوبة ملج��رد اإبقاء 

معدلت التوظيف ثابتة )اجلدول )6-9((.

هناك ف��روق كبرية بني جمموعات الدول املختلفة من 
حيث ال�صتجابة للأزمة.  ومن املتوقع اأن يكون تاأثري الأزمة 
اأقل حدة بالن�صبة للدول النفطية لأنها �صوف متت�س ذلك 
التاأثري للعمالة الوافدة.  ويعترب الو�صع خمتلفاً بالن�صبة 
للجزائر التي تندرج �صمن جمموعة الدول النفطية ذات 
القت�صاد املختلط حيث تكون معدلت البطالة مرتفعة 
مبدئي��اً ويكون رد الفعل املايل للدولة اأكرث تقيداً عنه يف 
ال��دول النفطية الأكرث ثراءً يف منطق��ة اخلليج وكذلك 
ليبيا.  ورمب��ا تتاأثر اجلزائر اأي�صاً بالأزم��ة ب�صبب علقاتها 
الأق��وى باأوروبا عن طريق العمال��ة املهاجرة.  وعلى فر�س 
ع��دم حدوث تغي��ري يف مرونة العمالة وقب��ول تقديرات 
�صندوق النقد ال��دويل ملعدل النمو عن الفرتة من 2009 
حتى 2014، يكون من الوا�صح اأن م�صكلة البطالة �صوف 
تتفاقم.  حيث يبلغ متو�صط معدل النمو املتوقع للجزائر 
على مدار الفرتة اأقل من 4 يف املائة يف حني حتتاج الدولة 
اإىل الو�ص��ول اإىل معدل من��و قدره 8 يف املائ��ة من اأجل 

احلفاظ على ثبات معدل البطالة.

ينطبق ال�صيء نف�صه على تون�س، واملغرب، واجلمهورية 
العربي��ة ال�صوري��ة، واإىل حد اأقل على م���رس والأردن يف 
جمموعة ال��دول ذات القت�صاد املتنوع. فعلى فر�س عدم 
حدوث تغريات يف ال�صوق اخلارجي��ة للعمالة الوافدة من 
الدول ذات القت�صاد املتنوع امل�صدرة للعمالة، من املتوقع 
اأن ت�صه��د هذه ال��دول معدل منو يزيد عل��ى 7 يف املائة 
�صنوي��اً للحيلولة دون زيادة معدلت البطالة رغم اأنه من 
املتوق��ع اأن ت�صهد معدلت البطالة منواً مبعدل اأقل من 6 
يف املائ��ة. واإذا اأ�صفنا اإىل ذلك الهبوط املتوقع يف الطلب 
يف ال��دول النفطية العربي��ة ويف اأوروبا عل��ى العمالة 
الوافدة من ال��دول ذات القت�صاد املتنوع، يبدو اأثر الأزمة 
عل��ى العمال��ة خميفاً اأكرث من ذي قب��ل.  ومن الوا�صح 

اأن اآثر الأزم��ة على العمالة داخل ال��دول ذات القت�صاد 
املتنوع �ص��وف يتفاوت ح�صب مدى مرونة كل دولة.  ورمبا 
ت�صهد الدول، التي تربطها علقات قوية باأوروبا عن طريق 
ال�ص��ادرات والعمالة املهاجرة، اأق��وى تاأثري على معدلت 

البطالة.

تبداأ جمموعة الدول الأقل منواً الفرتة باأعلى معدلت 
بطالة.  حي��ث تبدى اأعلى معدلت منو �ص��كاين ارتفاعاً 
م�صاحباً يف معدل منو الق��وى العاملة. وبالن�صبة لهذه 
الدول، هناك حاجة ما�ص��ة خلف�س معدلت البطالة بني 
ال�صباب املرتفع��ة والآخذة يف الزيادة والتي ميكن اأن توؤدي 
اإىل زعزع��ة ال�صتقرار الجتماعي وبالت��ايل، فاإن احلفاظ 
على املعدلت احلالية للبطالة ل يعترب حتى خياراً.  ورغم 
ذلك، ل تكفي معدلت النمو املرتقبة حتى للحفاظ على 

ثبات معدلت البطالة.

خل�ص��ة الق��ول اأن ماآ�صي �صوق العم��ل يف الدول 
العربية ذات طابع هيكلي وتتجاوز اأية اآثار متتالية ق�صرية-
متو�صطة املدى للأزم��ة القت�صادية ب�صبب ديناميكيات 
النمو القائم على النفط.  ومن املتوقع اأن تفاقم الأزمات، 

من خلل تاأثريها على النمو، هذا العجز الهيكلي.

الفقر واجلوع

�صجل مع��دل الفقر املدق��ع )الذي يقا���س بن�صبة 
ال�ص��كان الذي��ن يعي�صون دون خط الفق��ر الوطني( يف 
ال��دول العربية ع��ام 1990، انخفا�صاً طفيف��اً رغم اأن 
معظم الدول العربية مو�ص��وع العينة حققت ارتفاعاً 
ن�صبياً يف معدلت من��و الناجت املحلي الإجمايل يف العقد 
املا�صي )برنام��ج الأمم املتحدة الإمنائ��ي2009(. وكما هو 
احل��ال يف البطالة، فاإن العلقة بني فقر الإنفاق ومنو الناجت 
املحل��ي الإجمايل �صعيفة.  وهذا يعن��ي اأن انخفا�صات 
مع��دل منو الناجت املحلي الإجمايل يف حد ذاته قد ل يكون 
له��ا اأعظم الأثر على الفقر املدقع ولكن ت�صري اإىل �رسورة 
و�صع �صيا�صة ا�صتجاب��ة اأف�صل لتناول الفقر من خلل 

التدخلت الأخرى والتكميلية.

مع ذلك، اإن الرتفاع يف اأ�صعار الغذاء له تاأثري ملحوظ 
وملمو�س على فقر الأ�رس.  فقد �صهدت الأ�صعار العاملية 
للغ��ذاء ارتفاعاً حاداً منذ ع��ام 2002 حيث ارتفع موؤ�رس 
اأ�صعار الغذاء التابع ملنظم��ة الأغذية والزراعة لأكرث من 
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�صعف م�صت��واه البالغ 90 نقطة لي�صل اإىل 191 نقطة 
ع��ام 2008. ومل يكن الع��امل العربي يف ماأمن من ارتفاع 
الأ�صعار العاملية لل�صلع الغذائية الرئي�صية على مدار الفرتة.  
لكن ال�صوؤال الهام لأغرا�س التحليل الذي جنريه يدور حول 
ما اإذا كان الرتف��اع يف اأ�صعار الغذاء ي�صكل تقلباً موؤقتاً 

 

اأم اأنه �صمة دائمة من �صمات القت�صاد العاملي على مدى 
الع�رس �صنوات القادمة. وحت��ول الهبوط يف اأ�صعار الغذاء 
اإىل الجتاه املعاك�س عام 2009، والذي بداأ بالفعل يف ت�رسين 
الأول/اأكتوب��ر 2009 وا�صتمر حت��ى 2010 حيث بلغ موؤ�رس 
اأ�صعار الغذاء 174 نقطة يف كانون الثاين/يناير 2010، يدل 
عل��ى اأن عهد انخفا�س اأ�صعار الغذاء الذي �صهده العامل 
يف الف��رتة حتى عام 2002 رمبا ينته��ي. مما يعني اأنه يجب 
علين��ا اأن ناأخذ يف اعتبارنا ا�صتم��رار الرتفاع التاريخي يف 
اأ�صع��ار الغذاء يف امل�صتقبل القريب بكل انعكا�صات ذلك 
على توقع��ات التخفيف امل�صتدام م��ن الفقر يف العامل 
العربي املعتمد على الواردات الغذائية.  وب�صبب الأو�صاع 
القت�صادي��ة للأ�رس الفق��رية، تكون تلك الأ���رس اأكرث تاأثراً 
بالتغ��ريات يف اأ�صعار الغذاء ع��ن الأ�رس الغنية. حيث ميثل 
امل�ص��رتون الرئي�صيون للغذاء معظم فقراء العامل العربي 
وي�صمون الأغلبية العظمى م��ن الفقراء يف املدن.  ومن 
ث��م، هناك خطر حقيقي يكمن يف عدم قدرة اأعداد كبرية 
من الأ�صخا�س امل�صت�صعفني، الذين جنحوا يف الهروب من 
�صبح الفق��ر يف ال�صنوات الأخ��رية، يف التغلب على هزة 
الرتفاع املطرد يف اأ�صع��ار الغذاء والوقوع يف �رسك الفقر 

جمدداً.

بالنظ��ر اإىل بيانات اأمن��اط ال�صتهلك، التي مت جمعها 
موؤخ��راً م��ن خلل م�ص��وح موازنات الأ���رس يف الفرتة من 
2005-2006، من املمكن تقدير امل�صتوى احلايل للفقر بربط 
امل�صتوى احل��ايل للأ�صعار ب�صلة ال�صلع ال�صتهلكية التي 
جمعت امل�صوح بياناتها. وقد قامت جامعة الدول العربية 
وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي يف تقريرهما )2009( بتقييم 
الأثر املبا�رس للرتف��اع يف الأ�صعار على معدلت الفقر يف 
اأربع دول توجد بيانات حول اإنفاق الأ�رس فيها: اليمن، م�رس، 

اجلمهورية العربية ال�صورية ولبنان.

تو�ص��ح النتائج اأن تاأثري الرتفاع يف الأ�صعار كان كبريا 
اإىل حد ما نظراً لرتفاع معدل الفقر املدقع بن�صبة 30 يف 
املائ��ة تقريباً.  ويويل التقرير اهتمام��اً خا�صاً حلالة اليمن، 
حي��ث زاد الفقر املدق��ع ب�صكل كبري جداً نظ��راً اإىل زيادة 

معدل اإنفاق الأ�رس على الغذاء.

مع ذل��ك، فبالنظر اإىل اأن ه��ذه التوقعات ل تاأخذ يف 
العتب��ار �صوى تاأثري الأ�صعار، فاإنه��ا تكون غري وافية.  فاأي 
حتليل مو�صوعي لتاأثري ال�صدمات القت�صادية الكربى على 
الفقر يتطلب اإط��اراً �صاملً لقطاع��ات القت�صاد كافة 
ي�صم تفا�صيل هامة حول �صب��ل ك�صب الأ�رس لدخولها 
واأوجه اإنفاق تلك الدخول.  وبناءً عليه، يعر�س التقرير نتائج 
تطبي��ق اأ�صلوب لتقيي��م اأثر »ال�صدم��ات« القت�صادية، 
التغ��ريات يف ال�صيا�صات والأح��داث اخلارجية، على الفقر 
وع��دم امل�صاواة يف م���رس والذي ي�صتن��د اإىل منوذج توازن 
ح�صابي عام يطبق مع الأ�رس املمثلة للعينة.  وبا�صتخدام 
اأداة اإيجاد النماذج ه��ذه، فاإنه على مدار الفرتة من كانون 
الأول/دي�صم��رب 2006 حتى كان��ون الأول/دي�صمرب 2007، 
ارتفع معدل الفقر املدقع يف م�رس، وفقاً للتقديرات الواردة 
يف التقرير، من 20 يف املائة اإىل 23 يف املائة )نتيجة لرتفاع 
اأ�صعار الغذاء فقط(.  ويدل الأثر الفعلي الذي يبينه م�صح 
دخل واإنفاق الأ���رس يف م�رس عام 2009 اأن هذه التقديرات 

غري واقعية.

با�صتخ��دام اأداة و�صع من��اذج م�صابهة )منوذج حماكاة 
حتقيق الأه��داف التنموية للألفي��ة MAMS(، قدر البنك 
الدويل )2010( تاأثري الأزمة املالية على التخفيف من الفقر 
يف ثلث��ة �صيناريوهات.  ويوف��ر التوجه ال�صائد يف فرتة ما 
قب��ل الأزمة امل�ص��ار املتوقع لتحقيق الأه��داف التنموية 
للألفية اإذا م��ا وا�صلت الدول النامي��ة اأداءها اجليد نحو 
حتقيق النمو خلل الف��رتة 2000-2007، وهي الفرتة التي 
ت�صبق الأزمة القت�صادي��ة مبا�رسة.  ومن ثم، ميكن قيا�س 
تاأثري الأزمة على الأهداف التنموية للألفية مبقارنة التوجه 
ال�صائد بعد الأزمة بذلك التوجه. ويفرت�س التوجه ال�صائد 
بعد الأزمة حدوث انتعا�س اقت�صادي �رسيع ن�صبيا يف �صنة 
2010، علوة على ا�صتمرار النمو الكبري يف امل�صتقبل، كما 
ذكرنا �صابًقا. ويفرت�س �صيناريو النمو البطيء اأن النتعا�س 
املرتقب للجتاه ال�صائد ملا بعد الأزمة لن يحدث على املدى 
املتو�ص��ط. ويفرت�س ال�صيناريو ح��دوث منو طفيف اأو عدم 
ح��دوث منو على م��دار خم�س �صنوات، حيث ب��داأ ينتع�س 

ببطء.

وتتما�صى النتائج، املو�صحة يف اجلدول )9-7( وال�صكلني 
)9-9(، )9-10(، م��ع النتائج ال�صابقة، حيث من املتوقع اأن 
يقل تاأثري الأزمة املالية على الفقر يف الدول العربية )ال�رسق 
الأو�ص��ط و�صمال اأفريقيا( مقارن��ة باملناطق الأخرى اإذا مت 
تطبيق توقعات النمو الأ�صا�صي.  ومع ذلك، اإذا تعرث النمو، 
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من املتوقع اأن تكون املنطقة اأ�صعف املناطق فيما يتعلق 
بالتخفيف من الفقر. وتتما�صى هذه النتيجة مع حقيقة 
عامة مب�صطة اأخرى، اأي اأن الفقر له تاأثري �صطحي اإىل حد 
ما بالن�صبة ملعظم الدول العربية )الليثي واأبو ا�صماعيل، 
2008(. مما يدل عل��ى اأن ال�صدمات الب�صيطة يف الدخل 
القابل لل�صتعمال عند احلاج��ة اأو توزيع الدخل قد يرتك 

تاأثرياً كبرياً على الفقر يف هذه املنطقة.

يف النهاي��ة، رغم اأن الزي��ادة الرتاكمية على م�صتوى 
العامل يف اأ�صعار الطاقة على مدار الثلث �صنوات املا�صية 
فاقت بكثري الزيادة املقابلة يف اأ�صعار الغذاء )حتى عندما 
توؤخ��ذ يف العتبار الأ�صهر الأخ��رية التي �صهدت ت�صارعاً 
يف وت��رية ارتفاع اأ�صعار الغذاء( يف معظم الدول العربية، 

 

اإل اأن ت�صخ��م اأ�صعار الغذاء فاق ت�صخم اأ�صعار الطاقة 
لأن العدي��د من الدول وا�صل��ت تكثيف الدعم للطاقة. 
وعلى ذل��ك، رغم الرتباط ب��ني اأ�صعار الطاق��ة واأ�صعار 
الغذاء، اإل اأنه من الأ�صلم اأن ن�صتنتج اأن �صدمات اأ�صعار 
الطاقة متثل حتدي��اً اقت�صادياً كلياً اأم��ام الدول العربية 

يف ح��ني ت�صكل �صدمات اأ�صعار الغ��ذاء حتدياً اجتماعياً 
وحتدياً اأمام التخفيف من الفقر.  ويف هذا ال�صدد، يكمن 
التحدي املتو�ص��ط والطويل املدى الذي يواجه التخفيف 
من الفقر يف املنطقة العربي��ة، يف �صياق ارتفاع اأ�صعار 
الغ��ذاء والطاقة، يف كون الدول الت��ي يقيم بها اأغلبية 
ال�ص��كان الفق��راء م�صت��وردة للغذاء ب�صف��ة رئي�صية 
)با�صتثناء اجلمهورية العربية ال�صورية( وهي اإما م�صتوردة 
للطاقة ب�صفة رئي�صية )موريتانيا، وال�صومال، وجيبوتي، 
وجزر القمر، واجلمهورية العربية ال�صورية، والأردن، واملغرب( 
اأو لديه��ا �صادرات طاقة حم��دودة اأو منخف�صة )اليمن 
وم���رس(.  وبالإ�صافة اإىل ذلك، يتمث��ل التحدي الرئي�صي 
ق�صري امل��دى يف الت�صدي ملناطق الأزم��ات داخل الدول 
العربية )وبالأخ�س ال��دول الأقل منواً( التي ت�رسرت ب�صدة 
لي�س فح�ص��ب من جراء ارتفاع الأ�صع��ار، واإمنا اأي�صاً من 
جراء اأو�ص��اع ال�رساع واجلفاف.  ورغم ذل��ك، ل يزال هذا 
التحدي ذي اأهمية بالغة رغ��م هبوط اأ�صعار الغذاء من 

الذروة التي بلغتها يف منت�صف عام 2008.

امل�صدر: تقرير الر�صد العاملي )�صندوق النقد الدويل والبنك الدويل، 2010(.

�جلدول )9-7(-  �ل�صيناريوهات �لبديلة للتخفيف من �لفقر بحيث ال يتجاوز خطوط �لفقر �لبالغة 1.25، و2 دوالر

النمو المنخفضقبل األزمةبعد األزمة

200520152005201520052015

1.25 دوالر يوميًا

16.85.916.85.516.87.8شرق آسيا والمحيط الهادئ
3.71.73.71.53.72.5أوروبا ووسط آسيا

8.258.24.68.26.5أمريكا الالتينية والكاريبي
3.61.83.61.73.63.3منطقة الشرق األوسط وجنوب أفريقيا

40.322.840.321.540.328.6جنوب آسيا
50.93850.935.950.943.8أفريقيا شبه الصحراء

25.21525.214.125.218.5اإلجمالي

دوالران يوميًا

38.719.438.718.638.722.2شرق آسيا والمحيط الهادئ
8.958.94.58.97.1أوروبا ووسط آسيا

16.611.116.610.316.614.5أمريكا الالتينية والكاريبي
16.98.316.9816.914.1منطقة الشرق األوسط وجنوب أفريقيا

73.95773.955.573.963.9جنوب آسيا
7359.67357.67365.1أفريقيا شبه الصحراء

4733.74732.64738.2اإلجمالي
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تاأثري الأزمة على الأهداف التنموية الأخرى 
للألفية

رغم ت�صاب��ك العلقة بني النم��و والأهداف �صكلت 
التقييمات الأولية لأث��ر الأزمة املالية على التقدم املحرز 
نحو حتقيق الأهداف التنموية للألفية الأخرى يف املنطقة 
العربي��ة �ص��ورة قامتة اإىل حد م��ا.  وكان يخ�صى اأن توؤثر 

الأزم��ة املالية على الدول العربية التي كانت يف طريقها 
نحو حتقيق الأه��داف التنموية للألفي��ة، فل تعود قادرة 
على حتقيق تل��ك الأهداف، واأي�ص��ا اأن ل يعود لدى تلك 
ال��دول التي كانت على م�صار متوازن من حتقيق الأهداف 
اأي فر�صة يف حتقيق ه��ذه الأهداف.  وحل�صن احلظ، ت�صري 
اأدلة �صدرت موؤخرا اإىل اأن الأزمة املالية قد ل تعوق التقدم 

يف الأهداف التنموية للألفية كما كان متوقعاً.

�ل�صكل )9-9(-  تاأثري �الأزمة �ملالية على �جتاهات �لتخفيف من �لفقر بحيث ال يتجاوز خطوط �لفقر �لبالغة 
1.25، 2 دوالر )بالن�صبة �ملئوية �لتغري من �لتوجه �ل�صائد قبل �الأزمة �إىل �لتوجه �ل�صائد بعد �الأزمة( بالن�صبة 

للدول �لعربية و�ملناطق �لنامية

امل�صدر: تقديرات برنامج الأمم املتحدة الإمنائي امل�صتندة اإىل تقرير الر�صد العاملي )�صندوق النقد الدويل والبنك الدويل، 2010(.
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$1,25

$2,00

شرق اسيا 
واحمليط 
الهادىء
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اسيا

أمريكا 
الالتينية 
والكاريبي

املنطقة 
العربية

أفريقيا 
جنوب 

الصحراء

اإلجمالي جنوب اسيا

$1,25

$2,00

شرق اسيا 
واحمليط 
الهادىء

اوروبا 
ووسط 
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أمريكا 
الالتينية 
والكاريبي

املنطقة 
العربية

أفريقيا 
جنوب 
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يف الواقع، اأو�ص��ح التاأثري املتوقع ل�صيناريوهات النمو 
البديلة عل��ى الأه��داف التنموية الأخ��رى يف املنطقة 
العربية – اإمتام التعليم البتدائي، ومعدل وفيات الأطفال 
دون �ص��ن اخلام�صة، وامل�صاواة ب��ني اجلن�صني يف التعليم، 
واحل�صول على مي��اه حم�صنة – ح�صب ما عك�صه تقرير 
الر�صد العاملي )2010( ال�صادر عن �صندوق النقد الدويل 
والبنك ال��دويل، اأن هذا التاأثري اأك��رث حمدودية من التاأثري 
على الفقر.  ويو�صح اجلدول )9-8( اأن التاأثري على التعليم 
اأق��ل وطاأة.  وح�صب ما ورد يف التقرير، يعك�س هذا التاأثري 

ال�صامت وجود فجوات كبرية.  كما اأن التاأثري على معدل 
وفيات الأطفال اأقوى، حيث من املتوقع األ ت�صهد املنطقة 
العربية اإل حت��ركاً هام�صياً يف ه��ذا املوؤ�رس بحلول �صنة 
2015.  وبالفع��ل، مل ت�صجل اإل جن��وب اآ�صيا اأثراً �صلبياً 
اأقوى على معدل وفيات الأطفال )ال�صكل )9-11((.  ومع 
ذل��ك، من اجلدير بالذكر ملحظ��ة اأن هذه النتائج مليئة 
بعدم اليقني واملخاطر.  وح�صب ما ورد عن موؤلفي التقرير 
اأنف�صهم، ل يزال ت�صابك العلقات بني الأهداف التنموية 

وحمدداتها غري مفهوم اإىل حد كبري.

19912007الغاية
التوقعات الثالث لسنة 2015

النمو المنخفضبعد األزمةقبل األزمة

1007890959694الهدف 2: معدل إتمام التعليم االبتدائي )بالنسبة المئوية( 

 الهدف 3: نسبة البنات إلى البنين في مراحل التعليم االبتدائي والثانوي 
1007896969895)بالنسبة المئوية(

267838372937 الهدف 4: معدل وفيات األطفال دون الخامسة )كل 1000 طفل(

 الهدف 7: الحصول على مصادر مياه للشرب  محسنة )بالنسبة المئوية 
611128710من السكان الذين ال يحصلون على مياه(

�جلدول )9-8(-  تاأثري �الأزمة على �إحر�ز تقدم يف �الأهد�ف يف �لدول �لعربية )بالن�صبة �ملئوية(

امل�صدر: تقرير الر�صد العاملي )�صندوق النقد الدويل والبنك الدويل، 2010(.

�ل�صكل )9-11(-  �آثر �الأزمة �ملالية على �الأهد�ف �لتنموية لالألفية )بالن�صبة �ملئوية �نخفا�ص معدل �لتقدم بني 
ما قبل �الأزمة وما بعد �الأزمة( يف �لدول �لعربية و�ملناطق �لنامية
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9-4: الردود على م�صتوى ال�صيا�صة

اقت�رست التدخلت القائمة على �صخ اأموال اإ�صافية 
يف القطاع��ات املالية على ال��دول الأع�صاء يف جمل�س 
التع��اون اخلليجي الت��ي تدعم القطاع��ات املالية التي 
ت�صاه��م بح�صة يف الن��اجت املحلي الإجم��ايل يفوق ما 
ت�صاهم به القطاعات املالي��ة يف الدول العربية الأخرى.  
كما يجب على هذه ال��دول اأي�صاً التعامل مع ما يرتكه 
انفجار الفقاعة العقارية والهبوط احلاد يف اأ�صعار الأ�صهم 
يف اأ�ص��واق الأوراق املالية املتطورة م��ن اأثر على القطاع 
امل�رسيف.  فق��د ا�صطرت دول جمل���س التعاون اخلليجي 
اإىل �صخ الأموال يف امل�صارف لإنقاذها.  ففي عام 2008، 
ا�صتحدث م�رسف الإمارات العربية املتحدة املركزي خدمة 
لدعم ال�صيول��ة مببلغ 32.7 مليار دولر اأمريكي للت�صدي 
لأو�صاع نق�س ال�صيولة الناجمة عن ال�صعوبات النا�صئة 
يف الأ�صواق العاملية ب��ني البنوك، واإقفال مراكز امل�صاربة 
يف العملت اخلليجي��ة- لأن احتمال ا�صتعادة قيمة تلك 
العملت ب��ات اأقل - و�رسعة معدل منو الإقرا�س امل�رسيف.  
كم��ا اتخذت قط��ر جمموعة اإجراءات ل�ص��خ مبلغ 5.3 
ملي��ار دولر اأمريكي اإىل قطاعها امل�رسيف يف حني اتخذت 

الكويت اإجراءً مماثلً ل�صالح م�صارفها.

ويف الدول امل�صدرة للنفط حيث تاأثرت الأنظمة املالية 
بالأزمة العاملي��ة، جاء رد فعل ال�صلط��ات قوياً لتحقيق 
ال�صتق��رار يف ال�صوق بني امل�ص��ارف وا�صتعادة ال�صيولة. 
فعق��ب اأو�صاع نق�س ال�صيول��ة يف الربع الأخري من عام 
2008، قامت جميع البن��وك املركزية يف الدول الأع�صاء 
وغري الأع�صاء يف جمل�س التعاون اخلليجي ب�صخ ال�صيولة 
ب�صورة مبا�رسة يف النظ��ام امل�رسيف مكملة ذلك بودائع 
املوؤ�ص�صات احلكومية وغريها من التدابري الهادفة اإىل تي�صري 
اأو�صاع نق�س ال�صيولة. ولتعزيز ثقة امل�صتثمرين، قدمت 
بع���س احلكومات �صمانات للودائ��ع يف البنوك التجارية 
)الكويت، واململكة العربية ال�صعودية، والإمارات العربية 
املتح��دة( وطلب من �صناديق الرثوة ال�صيادية دعم اأ�صعار 
الأ�صول املحلية و�صخ روؤو���س الأموال ل�صالح امل�صارف. 
ورغم رد فعل ال�صيا�صات، يوؤكد �صندوق النقد الدويل اأن 
اأ�ص��واق الئتمان مازالت �صعيف��ة يف العديد من الدول، 
وهو م��ا يعك�س حالة عدم اليق��ني يف العامل، مع وجود 
اأدلة على اأن حت��ى امل�صتثمرين اأ�صحاب امل�صاريع املربحة 

يجدون �صعوبة يف احل�صول على التمويل.

ومتكن��ت احلكوم��ات املعني��ة م��ن العتم��اد على 
الحتياطي��ات الكب��رية املتوف��رة لتخاذ مب��ادرات هامة 
�صاهم��ت يف ا�صتق��رار القطاع امل���رسيف وتر�صيخ ثقة 
العملء يف امل�صارف.  وقد جنح �صخ اأموال كثرية يف الوقت 
املنا�صب يف القطاع املايل يف جمل�س التعاون اخلليجي يف 
جتنيب املنطقة انهياراً مالياً واأبرز قدرة القوى القت�صادية 
الإقليمية الكربى على التدخل الفعال عندما ترى �رسورة 

لتخاذ موقف ا�صتباقي.

وعلى ال�صعيد املايل، يبدو اأن هناك تبايناً �صديداً بني 
ال��دول ول توجد اجتاهات وا�صح��ة.  وتقرتن تدابري احلوافز 
املالية يف هذه الدول، عادة، ب�صيا�صات تهدف اإىل تكثيف 
ا�صتخدام ال�صلع امل�صنعة حملي��اً وبرامج خلق اأو تبادل 
فر�س العمل.  واإزاء القي��ود التي حتّد من قدرات القطاع 
العام يف معظم الدول العربية، لي�س وا�صحاً اإىل اأي مدى 
�صتتحقق النوايا احلميدة باإخماد الآثار ال�صلبية للأزمة عن 
طريق ال�صيا�صات املالية. فمن املعروف اأن �رسف ميزانيات 
ال�صتثمار يف القطاع العام �صعب ومن ثم لي�س وا�صحاً 
مت��ى يتم حتويل نوايا زيادة حجم ال�صتثمارات العامة اإىل 
مواقع عاملة توفر فر���س العمل وتخلق الأ�صول العامة 
لتح�صن اأ�ص�س البنية التحتية للقطاع اخلا�س.  ويف غياب 
الربامج الفعالة لإعانات البطال��ة، فاإنه با�صتثناء اجلزائر 
لي�ص��ت هناك عوامل ا�صتقرار اقت�صادي تلقائية ميكن اأن 

يبداأ تاأثريها مع التباطوؤ القت�صادي.

ومن الدول ذات القت�ص��اد املتنوع، بداأت م�رس اإدخال 
تدابري لزيادة النفقات العامة يف عام 2009، و�صكلت جزءاً 
من التدابري الواردة يف موازنة عام 2008-2009.  ومن ثم، 
م��ن املتوقع اأن يرتفع عجز املوازنة من اأقل من 7 يف املائة 
م��ن الناجت املحل��ي الإجمايل يف ع��ام 2008 اإىل اأكرث من 
8 يف املائ��ة.  ويف حالة املغرب، رغ��م توقع هبوط الإنفاق 
العام، ب�صبب تخفي�س الدع��م عقب انخفا�س الأ�صعار 
العاملي��ة للمنتجات املدعم��ة، اإل اأن الإنفاق ال�صتثماري 
�صوف ي�صهد زيادة تفوق 16 يف املائة لتح�صني القت�صاد 
م��ن التقلّبات الدورية. ويف تون���س، قامت احلكومة بزيادة 
النفق��ات املر�ص��ودة يف املوازن��ة مبوازن��ة تكميلية جرى 
اإعدادها يف حزيران/يونيو وقطعت على نف�صها تعهدات 
اإ�صافية بدعم ال�رسكات املتعرثة وتعزيز التنمية الإقليمية 
ونتيجة لذلك من املتوقع اأن ترتفع ن�صبة النفقات العامة 

اإىل الناجت املحلي الإجمايل نقطتني مئويتني.
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ويبدو اأن الدول امل�صدرة للنفط حتافظ بوجه عام على 
م�صتوى نفقاتها العامة الذي حققته يف عام 2008، وذلك 
اإما بتحّم��ل العجز اأو بتحقيق فائ�س اأق��ل.  ومع اأن تلك 
ال�صيا�ص��ات قد تبدو �صيا�صات تو�صعي��ة اإذا ما ا�صتخدم 
املرء مقيا�س عجز املوازنة كن�صبة من اإجمايل الناجت املحلي، 
تبقى يف احلقيقة اأ�صبة ب�صيا�ص��ات الحتواء نظراً لعدم 
زيادة النفقات الإجمالية.  وبذلك مل ت�صتخدم هذه الدول 
احلوافز املالي��ة كو�صيلة ل�صتيعاب العمال��ة الإ�صافية، 

لكنها على الأقل منعت تدهور و�صع البطالة.

ومل تتمكن الدول الأقل منواً من تطبيق �صيا�صات مفيدة 
م�صادة للتقلبات يف الدورة القت�صادية. فال�صودان واليمن 
مل ي�صتطيعا تعوي�س هب��وط الإيرادات )ب�صبب انخفا�س 
اأ�صعار النفط( بتطبيق �صيا�صات مالية م�صادة للتقلبات 
وذل��ك ب�صب القي��ود املالية.  ففي ال�ص��ودان، انخف�صت 
التحوي��لت اإىل الأقاليم وتقوم ال�صلط��ات بالفعل بزيادة 
ال�رسائب.  ويف اليمن، تقوم ال�صلطات بتقلي�س النفقات.  
ومن ثم، من املتوقع اأن ت�صهد ن�صب الإنفاق املايل اإىل الناجت 
املحلي الإجمايل هبوطاً حاداً يف هذه الدول.  وهذا الهبوط 
من املمكن اأن يوؤثر �صلباً على جودة اخلدمات املرتدية ويعوق 
من��و القطاع اخلا�س مما يقو�س اآف��اق النمو الطويل الأجل.  
ورمب��ا ينتهي الأمر بال��دول الأقل من��واً بتخفي�س الإنفاق 
الجتماع��ي على برام��ج ال�صحة، والتعلي��م، وال�صمان 
الجتماع��ي. وقد يكون لهذا الإج��راء تداعيات اجتماعية 
مدمرة يف املنطقة، رمبا تهدد بع�س الإجنازات التي حتققت 

موؤخراً يف لأهداف التنموية للألفية.

9-5: ملحظات ختامية

ت�صّمن ه��ذا الف�صل نبذة خمت�رسة ع��ن اأثر الأزمات 
القت�صادي��ة احلالي��ة واملواقف الت��ي اتخذتها احلكومات 
املعنية حت��ى الآن، وذل��ك ا�صتناداً اإىل البيان��ات الثانوية 
الواردة م��ن وكالت الأمم املتحدة، والبنك الدويل، و�صندوق 
النقد الدويل. وتتوقع التقديرات الأولية ب�صاأن الأزمة املالية 
العاملية التي اأ�صدرها برنامج الأمم املتحدة الإمنائي والإ�صكوا 
تاأثرياً اأق��وى على املنطقة العربية وجهوده��ا الرامية اإىل 
حتقيق الأهداف التنموية للألفية والغايات املتفرعة منها. 
وكان م��ن املتوقع اأن تت�صبب اآث��ر الأزمة على النمو واحليز 
املايل يف تع��رث التقدم على م�صار تخفي��ف وطاأة الفقر، 
وتوف��ري فر�س عم��ل، وتوفري الرفاه الجتماع��ي، وم�صاعي 
التنمية الهامة الأخرى. وتبدو التقييمات الأخرية ب�صاأن اآثر 

الأزمة اأكرث تفاوؤلً وتتوقع ا�صتمرار النمو يف املنطقة، ولكن 
مبعدلت اأقل من معدلت ما قبل الأزمة.

ومع ذلك، ل ينبغي تقدير التكاليف املالية والقت�صادية 
والجتماعية للأزمة باأقل م��ن قيمتها.  فقد اأثرت الأزمة 
على جميع القطاعات املالية، والقت�صادية، والجتماعية.  
وتفي��د درا�صة احل�صابات القومية، ب��اأن العلقة بني النمو 
والتخفيف من الفقر والبطالة كانت �صعيفة يف املا�صي، 
بحيث مل يوؤدّ النمو اإىل التخفيف من الفقر اأو خلق فر�س 
العمل.  و�صوء التعامل م��ع القطاع غري النظامي، الذي 
كان م��ن املمكن اأن ي�صبح مبثابة القن��اة الرئي�صية التي 
تنتق��ل عربها الزيادة يف الدخل على امل�صتوى الوطني، رمبا 
يربر الظاهرة امللحوظة املتمثلة يف النمو غري املنتج لفر�س 
العم��ل.  ول بد من تو�صيح كيفي��ة مزاولة القطاع غري 
النظامي للأعمال ومدى م�صاهمته يف القت�صاد، بهدف 
التو�ّصل اإىل تقييم اأكرث واقعية للأثر املحتمل للأزمة على 

العمالة.

ويبدو اأن حتليل الأثر املحدود املحتمل للأزمة القت�صادية 
العاملية على القت�صادات العربية قد حظي بقبول اأو وجد 
ارتياحاً لدى حكومات املنطقة التي مل تبِد اهتماماً يذكر 
بخلف الإجراء احلا�صم ال��ذي اتخذته دول جمل�س التعاون 
اخلليج��ي، يف الوق��ت املنا�ص��ب، للحفاظ عل��ى �صلمة 
قطاعاته��ا املالية. ورغم ذل��ك، فبالنظر اإىل ما نعرفه عن 
اآليات العمل الفعلية لقت�صادات املنطقة وما اكت�صبناه 
من فهم معمق لقت�صادات معينة، هناك خطر حقيقي 
يف اأن يك��ون الأثر الفعلي للأزم��ة )وخا�صة اأزمة الغذاء( 
اأ�صد وطاأة على الدول الأقل منواً.  واإذا مل تتخذ هذه البلدان 
اخلط��وات الت�صحيحية اللزم��ة، فقد ي��وؤول ا�صتهلك 
الفقراء ومعه توقع��ات حتقيق الأهداف التنموية للألفية 

اإىل مزيد من ال�صعف.

ورغ��م اأنه ل ميكن اإنكار ظاهرة النمو غري املنتج لفر�س 
العم��ل والتي تعترب من �صمات النمو يف املنطقة العربية 
يف املا�صي القريب، ورغم معرفة اخلطوط العامة لعملية 
النمو املراع��ي مل�صالح الفقراء، اإل اأن هناك حاجة للمزيد 
م��ن املعلومات حول الأ�صباب الت��ي اأدت اإىل النمط احلايل 
وكي��ف ميكن حتويل م�صار النمو اإىل عملية منو اأكرث تركيزاً 
على خلق فر�س العمل. ووجود اأ�صا�س مدرو�س لتخاذ القرار 
�صوف ي�صم��ح للدول العربية بالت�ص��دي ب�صورة اأف�صل 
لدورات النتعا�س والركود التي قو�صت ال�صتثمار الطويل 
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الأجل يف ه��ذه املنطق��ة وي�صمح بخي��ارات �صيا�صات 
ملئمة لزيادة املرونة والنم��و الطويل الأجل يف املنطقة 
مم��ا ي�صاعد على الت�ص��دي لتحدي توف��ري فر�س العمل 
ال��ذي يواجه املنطقة.  وعلى �صبيل املثال، بالن�صبة لعدد 
كبري من الأه��داف التنموية، يتمثل اأحد العنا�رس املهمة 
اللزمة لتح�ص��ني الفهم يف اإ�صه��ام حتويلت العاملني 
يف عملية التنمية، وكي��ف اأنه من املحتمل اأن يتغري يف 
ال�صتجابات لأحوال التغيري يف الدول امل�صتقبلة للعمالة. 
ونظراً لأهمية حتويلت العاملني بالن�صبة للدول الأفقر يف 
املنطقة، ثمة حاجة ملحة اإىل وجود معلومات ثابتة اأكرث 

ت�صتند اإىل هذا املتغري القت�صادي الرئي�صي.

كم��ا اأو�ص��ح اإع��لن دم�ص��ق )املرف��ق 9-2( لدول 
الإ�صكوا ال��ذي عق��د يف اأيار/مايو 2009؛ متث��ل الأزمة 
املالية والقت�صادية فر�ص��ة للت�صجيع على و�صع حلول 
متنا�صقة ومتكاملة للتحديات القت�صادية والجتماعية 
الإقليمي��ة. وي�صمل ذلك �صياغ��ة اآليات منا�صبة لتوفري 
فر�س عمل؛ وا�صتثمار يف تنمية املهارات؛ وت�صجيع النمو 
امل�صتدام؛ وتعزيز اآليات احلماية الجتماعية؛ ودعم املبادئ 
الرئي�صي��ة وحقوق العمال؛ وتعزي��ز امل�صاواة بني اجلن�صني 
وعدم التميي��ز؛ والرتكيز على التنمي��ة الب�رسية والعمل 

اللئق.

�ملرفق )9-1(-  �لناجت �ملحلي �الإجمايل- �لن�صبة �ملئوية �ل�صنوية للنمو �حلقيقي

امل�صدر: �صندوق النقد الدويل، قاعدة بيانات اآفاق القت�صاد العاملي، ني�صان/اأبريل 2010.  القيم املظللة هي تقديرات طاقم العمل.

ملحظة: )-( يعني ل ينطبق.

200320042005200620072008200920102011201220132014الدولة

6.95.25.12.03.02.42.04.64.14.34.14.1الجزائر

7.25.67.96.78.16.12.93.54.05.05.05.0البحرين

17.310.210.65.12.56.42.73.14.84.84.84.8الكويت

13.04.410.36.77.53.41.85.26.17.67.37.1ليبيا

0.33.44.96.07.712.33.44.74.73.94.24.2ُعمان

6.317.79.215.013.715.89.018.514.39.24.74.9قطر

7.75.35.63.22.04.30.63.74.04.34.44.6السعودية

11.99.78.28.76.15.10.71.33.14.04.44.7اإلمارات

3.24.14.56.87.17.24.75.05.55.75.96.2مصر

0.7286.2051.4959.5164.2137.2667.8737.577.1416.766--العراق

4.28.68.18.08.97.82.84.14.55.05.55.5األردن

4.17.52.50.67.59.09.06.04.54.54.54.5لبنان

6.34.83.07.82.75.65.23.24.55.05.05.0المغرب

2.16.74.55.14.35.24.05.05.55.65.65.6سوريا

5.66.04.15.46.34.63.04.05.05.65.75.7تونس

3.74.05.63.23.33.63.97.83.84.24.54.6اليمن

2.50.24.21.20.51.01.11.52.53.54.04.0جزر القمر

3.23.03.24.85.15.85.04.55.46.36.77.0جيبوتى

5.65.25.411.41.03.71.14.65.25.46.05.4موريتانيا

7.15.16.311.310.26.84.55.56.06.25.65.4السودان
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�ملرفق )9-2(-  �إعالن دم�صق ب�صاأن �لت�صدي لالأزمة 
�ملالية �لعاملية يف منطقة �الإ�صكو� 7 �أيار/مايو 2009 

)�ملعدل و�ملعتمد يف 7 متوز/يوليو 2009(

اإن املنتدى الت�س���اوري الإقليمي الرفيع امل�س���توى 
ح���ول تاأث���ر الأزم���ة املالي���ة العاملي���ة عل���ى البل���دان 
الأع�س���اء يف الإ�سكوا: نظرة م�ستقبلية، املنعقد يف 

دم�سق يف الفرتة من 5 اإىل 7 اأيار/مايو 2009.

وق��د ناق�س تاأثري الأزمة املالي��ة والقت�صادية العاملية 
)الأزمة( على البلدان الأع�صاء يف الإ�صكوا.

وقد ناق���س اأي�صاً الإج��راءات الوطني��ة والإقليمية 
والدولية املتخذة ملواجه��ة الأزمة، حيث جرى تبادل الآراء 
والتجارب بني اخلرباء وممثلي البلدان الأع�صاء يف الإ�صكوا 

واملنظمات الإقليمية والدولية.

كما اأن الدورة ال�صاد�صة للجنة الفنية املعنية بتحرير 
التج��ارة اخلارجية والعوملة القت�صادية ومتويل التنمية يف 
بلدان منطقة الإ�صكوا املنعق��دة يف بريوت خلل الفرتة 

من 6 اإىل 7 متوز/يوليو 2009.

بعد اأن ناق�صت الإعلن بالتف�صيل.
يعتم��د الإعلن التايل بعد اإدخ��ال التعديلت املتفق 

عليها يف الدورة:

الطلب من البلدان الأع�صاء يف الإ�صكوا اتخاذ   -1
اخلطوات التالية للت�صدي للأزمة على نحو اأكرث فعالية:

)اأ( اتخاذ تدابري فعالة للتعوي�س عن م�صاعفات الأزمة 
على اقت�صاداتها، وبخا�صة للتخفيف من اآثارها على 
النمو القت�صادي والتنمية والعمالة.  و�صتكون هذه 
راً  التدابري خمتلفة ح�صبم��ا اإذا كان البلد بلداً م�صدِّ
للنفط، اأو ذا اقت�صاد متنوع، اأو من البلدان الأقل منواً، 

اأو حتت الحتلل؛

)ب( اعتماد �صيا�صة مالي��ة تو�صعية لتعزيز الطلب 
املحل��ي وتقلي���س فرتة تباط��وؤ النم��و القت�صادي.  
وينبغي اأن تتوافق احلوافز املالية، يف البلدان الأع�صاء 
يف الإ�صك��وا، مع الأهداف للتنمية الرئي�صية واأن يتم 
تن�صيقه��ا وتنفيذه��ا بالتعاون م��ع القطاع اخلا�س 
واملجتم��ع امل��دين.  وينبغي اأن ت�صته��دف ال�صيا�صة 

املالي��ة ب�ص��كل اأ�صا�ص��ي الآليات اخلا�ص��ة بالبنية 
الأ�صا�صية، والزراع��ة، وال�صناعة، والتجارة، وال�صحة، 

والتعليم، والبيئة، واحلماية الجتماعية؛

)ج( اتخ��اذ تدابري ل�صمان حتقيق قدر اأكرب من التعاون 
مع القط��اع اخلا�س ودعم��ه، وخ�صو�صاً يف جمالت 
القت�ص��اد احلقيقي، مع الرتكي��ز ب�صكل خا�س على 
املوؤ�ص�ص��ات ال�صغ��رية واملتو�صط��ة، ويف القط��اع 
امل�رسيف يف البل��دان الأع�صاء التي تواجه انتكا�صات 

راأ�صمالية واأزمات �صيولة؛

)د( ت�صجيع ال�صناديق الوطنية والإقليمية والدولية 
القائم��ة عل��ى توفري املزيد م��ن ال�صيول��ة للبلدان 
الأع�ص��اء التي تواجه اأزمات �صيولة.  وحتتاج املنطقة 
اإىل تل��ك ال�صناديق لتمتني عملي��ة الت�صدي للأزمة 
من خلل تدابري توف��ر التمويل الطويل الأمد للبلدان 
ذات الدخل املنخف���س واملتو�صط يف املنطقة، وذلك 
لتمكينها من حتقيق الأهداف للتنمية للألفية؛ كما 
يتوج��ب على املوؤ�ص�صات املالية توفري خم�ص�صات يف 

اأوقات الرخاء ملعاجلة الأزمات املالية؛

)ه( تعزي��ز كفاءة الأطر التنظيمية يف القطاع املايل 
من اأجل خدمة القت�صاد احلقيقي على نحو اأف�صل؛

)و( الرتوي��ج لزيادة التكام��ل الإقليمي، ول �صيما يف 
ال�صوؤون النقدية واملالية، وتن�صيق ال�صيا�صات املحفزة 

من اأجل حت�صني الفعالية يف الت�صدي للأزمة؛

)ز( ت�صجي��ع �صنادي��ق الرثوة ال�صيادي��ة يف منطقة 
الإ�صكوا على زيادة ا�صتثمارها يف القت�صاد احلقيقي 
يف املنطقة، ول �صيما يف البلدان الأع�صاء ذات امليزة 

املقارنة يف جمايل الزراعة وال�صناعة؛

)ح( ال�صع��ي بق��وة اإىل حتقيق التن��وع القت�صادي 
لتقلي��ل العتماد على قطاع النفط، وذلك من خلل 
تنويع ال�صادرات، وال�صتثمار يف التكنولوجيا والهياكل 

الأ�صا�صية، وبالتايل زيادة فر�س العمل؛

ت�صهيل التدفقات البينية للتجارة يف الب�صائع  )ط( 
واخلدم��ات، وللأ�صخا�س وراأ�س امل��ال فيما بني البلدان 
الأع�ص��اء يف الإ�صك��وا م��ن اأجل تعزي��ز تكاملها 

الإقليمي؛

)ي( تعزيز التع��اون فيما بني بل��دان اجلنوب يف اإطار 
تعزي��ز التعاون القت�صادي والفن��ي فيما بني البلدان 

النامية؛
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)ك( مراجعة ال�صيا�صة التجارية وكيفية ا�صتخدامها 
ب�صكل اأكرث فعالية، مبا يعك�س حماية م�صالح الدول 

من املناف�صة غري امل�رسوعة؛

)ل( تطبيق مفهوم احلوكمة اجليدة مبا يق�صد به من 
�صفافية، ومراقبة، وم�صاءلة، على م�صتوى الوحدات 

واملوؤ�ص�صات، وامل�صتوى القومي؛

)م( التن�صي��ق ب��ني ال�صيا�ص��ة املالي��ة التو�صعية 
وال�صيا�صة النقدية وتي�صري �رسوط القرتا�س؛

)ن( دع��م القدرات الإنتاجية لدول الإ�صكوا، من خلل 
تق��دمي حواف��ز �رسيبية، وتخفي�ص��ات جمركية على 
املواد اخلام وال�صل��ع الراأ�صمالية، وتي�ص��ري الإجراءات 
وتب�صيطه��ا، وقد تختلف هذه احلواف��ز من دولة اإىل 

اأخرى وفقا لظروف كل منها؛

)����س( تقوية ال�صيا�ص��ات املتعلقة بالعمالة واحلماية 
الجتماعي��ة بهدف �صمان العمل اللئق للجميع، مبا 
يف ذلك خدمات التوظي��ف، و�صيا�صات فعالة ل�صوق 
العمل، والتاأمني �صد البطالة، و�صيا�صات م�صتدامة 
وملئمة للمعا�ص��ات التقاعدي��ة، وبرامج تكميلية 

للتحويلت النقدية؛

)ع( دع��م موؤمتر الأمم املتحدة املتعل��ق بالأزمة املالية 
والقت�صادي��ة العاملية وتاأثريها عل��ى التنمية، مبا يف 
ذل��ك هيكل النظام املايل الدويل، املنعقد يف نيويورك 
يف الف��رتة من 24 اإىل 26 حزيران/يونيو 2009 والدعم 
الذي حتقق من خلل تقدمي مدخلت متعلقة بحاجات 
املنطق��ة وامل�صاهمة الفعالة يف املوؤمت��ر على اأعلى 

م�صتوى؛

)ف( اتخ��اذ اإج��راءات ا�صتباقية ل�صم��ان م�صاهمة 
البلدان النامية، ومنه��ا خا�صة البلدان الأع�صاء يف 

الإ�صك��وا، على نحو اأكرث فعالي��ة يف اإدارة القت�صاد 
العامل��ي.  فق��د اأثبت��ت الأزم��ة احلالي��ة احلاجة اإىل 
الإ�ص��لح، ول �صيم��ا اإىل اإدارة للقت�صاد العاملي اأكرث 
متثي��لً و�رسعي��ة وبالتايل اأكرث فعالي��ة، وهذا ل ميكن 
حتقيقه من دون م�صاهمة فعالة للبلدان النامية يف 

اآليات اتخاذ القرار ب�صاأن القت�صاد العاملي؛

2- دع��م اأن�صط��ة الإ�صك��وا والطلب م��ن الأمانة 
التنفيذي��ة اتخاذ اخلطوات التالي��ة مل�صاعدة البلدان 
الأع�ص��اء عل��ى الت�ص��دي للأزمة على نح��و اأكرث 

فعالية:

)اأ( تقوية وتعزيز دور الإ�صكوا يف متثيل حاجات املنطقة 
للتكي��ف مع الأزمة وكذلك دورها يف النقا�صات التي 
جتريها جلنة اخلرباء املعنية باإ�صلحات النظام النقدي 
واملايل ال��دويل التابعة لرئي�س اجلمعي��ة العامة للأمم 

املتحدة؛

)ب( ال�صط��لع باأن�صط��ة التع��اون الفن��ي وبناء 
القدرات )مث��ل احللق��ات الدرا�صية، وور���س العمل، 
والبعث��ات التقنية، وغريه��ا( والتي جتم��ع الهيئات 
املعني��ة يف كل بل��د )مثل وزارات ال�ص��وؤون اخلارجية، 
والتجارة، واملالية، والقت�صاد، وغريها( مل�صاعدة البلدان 
الأع�صاء عل��ى حتقيق الت�صاق الوطن��ي والإقليمي 
يف املواق��ف التفاو�صية ب�صاأن الق�صايا ذات الأهمية 

ال�صرتاتيجية، مثل الأزمة احلالية؛

)ج( القيام ب��دور الو�صيط يف جمع البلدان الأع�صاء 
مع املوؤ�ص�ص��ات املالية العربي��ة والإ�صلمية املعنية 
م��ن اأجل تعزيز دور ه��ذه املوؤ�ص�صات يف حل امل�صاكل 

الناجمة عن الأزمة و/اأو املتفاقمة ب�صببها؛



الق�سم الثالث
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تلخ�س الفق��رات التالية النق��اط الرئي�صية التي مت 
جتميعها م��ن النتائ��ج اخلتامية وتو�صي��ات كل ف�صل 
عل��ى حدة عن الأه��داف التنموية للألفي��ة. وبالإجمال، 
تظه��ر نتائج م�صرية الأه��داف التنموية للألفية يف عام 
2010 اأداء متفاوت��اً وحتديات كب��رية.  وتلخ�س التو�صيات 
التف�صيلية يف كل ف�صل منهج كل قطاع ب�صكل اأكرث 
تعمقاً.  واإجمالً، تعك�س الف�صول املو�صوعات املتقاطعة 
الت��ي مت جتميعها من كل ف�صل على حدة.  والغر�س من 
هذا تو�صيح اأن ه��ذه ال�صتنتاجات ميكن اأن تبني التقدم 
الذي مت اإحرازه يف الأهداف التنموية يف املنطقة العربية.

فالطموح��ات واملوارد التي متلكه��ا املنطقة العربية 
متكنن��ا حقيق الأه��داف التنموية للألفي��ة. ولكن هذه 
اللتزامات ميك��ن ا�صتخدامها بفعالية كما اأن الأولويات 
املعرو�صة يف هذا الف�صل يجب اأن توجه ا�صتثمارات دول 
املنطق��ة نحو ت�رسيع م�صار الأه��داف التنموية للألفية.  
ويجب و�صع هذه ال�صتثمارات �صمن اأطر وطنية من اأجل 
حتقيق توازن بني التنمية امل�صتدامة والتنمية القت�صادية 
والجتماعية والبيئي��ة التي ت�ص��كل الأ�صا�س لتحقيق 

الأهداف التنموية للألفية.

اله��دف التنم��وي الأول: يحتوي �صج��ل الهدف التنموي 
الأول يف ال��دول العربية منذ عام 1990 على ثلثة اإجنازات 
رئي�صي��ة.  اأولها، اأن الفقر الب�رسي قد انخف�س يف غالبية 
ال��دول العربية.  ثانيها، مقارن��ة باملناطق الأخرى، ل تزال 
املنطقة العربية حتتفظ باأقل م�صتويات الفقر وم�صتويات 
متو�صطة من عدم امل�صاواة يف الدخل.  ثالثها، اإن التقدم 
الذي اأحرزته جمموع��ة دول املغرب العربي كان ملمو�صاً، 
حيث كان��ت املجموعة الوحيدة الت��ي جنحت يف خف�س 
البطال��ة ب�صكل كبري، يف حني اأنه��ا اأحرزت اأي�صاً تقدما 
يف خف�س الفق��ر اإىل الن�صف يف املناطق الريفية واملدن 
عل��ى حد �صواء.  وخارج دول املغ��رب العربي، يعترب الأردن 
هي الدولة العربية الوحيدة )يف العينة( التي متكنت من 

حتقيق تقدم مماثل يف احلد من الفقر.

رغم هذه الإجنازات، يعوق اإحراز تقدم يف الدول العربية 
اأرب��ع »حقائق منطية«.  اأولً: ل تزال البطالة واإيجاد العمل 
اللئق ميثلن اأخطر حتديني تنمويني يف الدول العربية، التي 

تواجه اأعلى معدلت للبطالة )خا�صة بني ال�صباب( على 
م�صت��وى العامل. ثانياً: من غ��ري املرجح اأن حتقق املنطقة 
ككل الغاية الأ�صا�صي��ة امل�صتهدفة املتمثلة يف خف�س 
مع��دل الفقر اإىل الن�صف، نظراً اإىل وجود ما يهدد بقلب 
الجتاه��ات بعد اأزمة الغذاء، ل �صيم��ا يف الدول العربية 
الأقل منواً.  ثالثاً: على الرغم من التقدم املحرز يف خف�س 
معدلت الفقر اإىل الن�ص��ف ح�صب مقيا�س خط الفقر 
ال��دويل املحدد مببل��غ 1.25 دولر اأمريك��ي يف اليوم، فاإن 
املنطقة ل ت�صري على امل�ص��ار ال�صحيح ح�صب املقيا�س 
الأكرث ملءم��ة للفقر ال�صديد، اأي خ��ط الفقر الوطني 
الأدن��ى. رابعاً: ل تزال الدول الأقل من��واً متاأخرة عن بقية 
الدول فيما يتعلق باحلد من الفقر. ويف الواقع، ميكن، على 
نحو مثري للج��دل، اعتبار غالبية �ص��كان الدول العربية 
الأقل منواً من الفق��راء، لأن هذه الدول غالباً ما تعلق يف 
احللقة املفرغة املتمثلة يف �رسعة النمو ال�صكاين، وتفاقم 
التدهور البيئي، وا�صتنفاد املوارد الطبيعية، وزيادة الفقر، 

وعدم ا�صتقرار النظامني الجتماعي وال�صيا�صي.

اله��دف التنم��وي الث��اين: على الرغم م��ن التقدم الكبري 
املح��رز نحو تعمي��م التعلي��م البتدائي، تواج��ه الدول 
العربي��ة عدة حتدي��ات ينبغي التغلب عليه��ا للو�صول 
اإىل اله��دف التنموي الثاين بحلول ع��ام 2015.  ول يزال 
احل�صول على التعليم البتدائ��ي يطرح حتدياً خطرياً يف 
بع�س الدول مثل: اليم��ن، وال�صودان، واملغرب، وموريتانيا، 
وم�رس.  وهناك اأي�صاً تفاوتات جغرافية كبرية داخل الدول 

فيما بني املناطق الريفية واحل�رسية.

وكان لل���رساع الداخلي والحتلل تبعات خطرية على 
اإتاح��ة التعلي��م يف دول املنطقة التي مت��ر ب�رساعات اأو 
بفرتة لحقة له��ا )العراق، ولبنان، وال�ص��ودان، والأرا�صي 
الفل�صطيني��ة املحتلة(.  وتتمثل التحدي��ات الأ�صا�صية 
الت��ي تواجه التعلي��م يف هذه ال��دول يف: جتديد البنية 
الأ�صا�صي��ة للمدار�س، و�صد النق�س يف املعلمني املوؤهلني 
وحت�ص��ني بيئات التعلم.  ومن املتوقع اأن ي�صهم ال�صغط 
الدميغرايف خ��لل العقد القادم يف زي��ادة الأعباء امللقاة 
على كاهل حكومات املنطقة.  وعلى الرغم من انخفا�س 
معدلت اخل�صوبة، �صتظ��ل ن�صبة ال�صباب من جمموع 
�صكان املنطقة من اأعلى الن�ص��ب يف العامل.  و�صيوؤدي 

عا�رش�ً-  موجز �لنتائج �خلتامية و�لتو�صيات
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توفري فر�س التعليم لأعداد ال�صكان املتزايدة على الأرجح 
اإىل املبالغة يف ا�صتخدام املوارد يف كثري من الدول وتعري�س 
فر�س املحافظة على معدل اللتحاق احلايل اإىل اخلطر.  ول 
بد من النظر اإىل حت�صني اإتاحة التعليم، وتكلفته، وجودته 
يف بع�س الدول العربية بو�صفها اأولويات ق�صوى اإذا اأريد 
للمنطق��ة اأن تقرتب من حتقيق ه��دف تعميم التعليم 

البتدائي بحلول عام 2015.

وفيم��ا يتعلق بج��ودة التعلي��م، ت�ص��ري التقييمات 
الدولي��ة والإقليمية اإىل اأن كثرياً من ال��دول العربية ما 
زالت ت�صكو من �صعف ن�صب��ي يف التح�صيل الدرا�صي 
يف جم��الت اللغات، والريا�صي��ات، والعلوم. ويظل نق�س 
املعلم��ني املوؤهلني ي�صكل حتدياً لع��دة دول عربية يحول 
دون حت�صني ج��ودة التعليم، مما يوؤث��ر مبا�رسة يف ممار�صات 
التدري���س والتعلم. وعلى الرغم من وج��ود عدة مبادرات 
اإ�صلحية يف بع�س ال��دول العربية، اأخفقت الإ�صلحات 
التي ا�صتهدفت خدمة الحتياجات التنموية الجتماعية 
والب�رسية يف تغيري الطريق��ة املتبعة يف اختيار املعلمني، 
وحتديث اأدائهم ومهاراته��م التدري�صية، وحتديث املناهج 
والو�صائ��ل التدري�صي��ة. وبالإ�صافة اإىل ذل��ك، تنت�رس يف 
بع���س دول املنطقة ممار�صات تدري�صي��ة �صعيفة اجلودة 
ف�ص��لً عن البيئ��ة املدر�صية غ��ري ال�صديقة )من حيث 

البنية الأ�صا�صية، واملدر�صة، والعنف...اإلخ(.

ل بد من اأخ��ذ التح�صن الذي حدث يف طريقة تقدمي 
اخلدم��ة التعليمية من حي��ث اإمكاني��ة احل�صول على 
التعليم، وحتمل تكلفته، وجودته يف بع�س الدول العربية، 
يف العتبار ب�صفت��ه ذا اأهمية ق�صوى اإذا اأرادت املنطقة 
القرتاب من حتقيق هدف تعميم التعليم البتدائي بحلول 

عام 2015.

اله��دف التنم��وي الثال��ث: متكنت املنطق��ة العربية من 
حتقي��ق تقدم ملمو�س يف ت�صيي��ق الفجوة بني اجلن�صني 
وزيادة معدلت التحاق الإن��اث باملدار�س يف جميع مراحل 
التعلي��م. ومع ذلك، ل يزال النظام التعليمي يف جممله 
يواج��ه �صعوبات كثرية، ول �صيما فيما يتعلق برفع جودة 
التعليم.  وحتتاج املناهج الدرا�صية اأي�صاً اإىل املراجعة لإزالة 

 

ما تت�صمنه الكتب املدر�صية من �صور واأفكار منطية حول 
الن�ص��اء والفتيات. كما ينبغي زيادة ت�صجيع الن�صاء على 
دخول املجالت العلمية، لكي يرتبط تعليمهن باحتياجات 
�صوق العمل. ومل يرتجم بعد التح�صيل التعليمي للمراأة 

اإىل م�صاركة اأك��رب يف احلياة القت�صادية وال�صيا�صية. ول 
تزال م�صاركة املراأة يف القوة العاملة والتمثيل ال�صيا�صي 
يف الربملانات الوطنية حمدودة للغاية يف املنطقة العربية.  
ومع ذلك، لن يتحقق تقدم يف هذه املجالت دون الق�صاء 
على التميي��ز على امل�صتوي��ات القانوني��ة، والهيكلية، 

وال�صلوكية.

اله��دف التنموي الراب��ع: تكثفت اجلهود الرامية لتح�صني 
�صح��ة الطف��ل يف املنطقة العربية. وعل��ى الرغم من 
النخفا���س الكبري الذي طراأ على معدلت وفيات الر�صع 
والأطفال دون اخلام�ص��ة، ل يُعرف �صوى قدر �صئيل حول 
مدى التفاوت يف وفيات الأطف��ال داخل الدولة نف�صها. 
ونظراً اإىل التحديات ال�صخمة التي تواجه الدول العربية 
اليوم )مثل النزاع��ات والحتلل، والفقر، والبطالة، وعدم 
امل�ص��اواة بني اجلن�ص��ني(، لي�س من ال�صه��ل تكوين روؤية 
التغي��ري.  ولت�رسيع خف�س وفي��ات الأطفال دون اخلام�صة 
بحلول عام 2015، يجب عل��ى دول املنطقة اأن ت�صاعف 
جهودها لتعالج الأمور املعلقة مثل ارتفاع وفيات الأمهات، 
و�صوء التغذية، والتفاوتات ال�صا�صعة بني املناطق الريفية 
واحل�رسي��ة من جهة، واأغني��اء املجتمع وفقرائه من جهة 

اأخرى.

وميثل التقدم البطيء املحرز يف الهدف التنموي الرابع 
�صمن الدول الأقل منواً عائقاً اأ�صا�صياً اأمام التقدم العام 
يف حتقيق هذا الهدف التنموي يف املنطقة العربية.  ومن 
امل�صتبعد اأن تتمكن هذه الدول من تخطي هذا املاأزق دون 
زيادة كبرية يف ال�صتثم��ارات املالية وتقدمي الدعم الفني 
للقطاع ال�صحي.  وقد اأكدت ا�صرتاتيجيات حت�صني ال�صحة 
العامة، وت�رسيع حتقيق الهدف التنموي الرابع، على اأهمية 
اإق��رار مناهج مرتبطة بال�صحة العامة )مبا يف ذلك اتباع 
تداب��ري وقائية معتمدة على ال�ص��كان، وتكامل اخلدمات 
ال�صحي��ة، وزيادة القدرات املوؤ�ص�صي��ة، واإدخال اإ�صلحات 
مقبول��ة حملياً على القطاع ال�صح��ي(.  وتتطلب هذه 
التغيريات اتخاذ قرارات �صليمة على م�صتوى ال�صيا�صات 
العام��ة تتعلق باأولوي��ات حت�صني القط��اع ال�صحي يف 

املنطقة العربية، ونطاقه، واأدواته.

اله��دف التنم��وي اخلام���ض: تواج��ه ال��دول العربية عدة 
حتدي��ات ميكنها اأن تعوق احلد من وفيات الأمهات، وحتقيق 
الغايات )5-األ��ف( و)5-باء( اإجمالً �صم��ن هذا الهدف 
التنم��وي للألفية. وكان لل�رساعات الطويلة يف ال�صودان، 
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وال�صومال، وموؤخراً يف اليمن، اأثر �صلبي يف املوارد املالية، 
ول �صيما امل�صاعدات الر�صمية للتنمية املوجهة ل�صالح 

الق�صايا التنموية مثل �صحة الأمهات.

ومع اأن دولً كثرية و�صعت بالفعل �صيا�صات لتحقيق 
الغايت��ني املت�صلتني باله��دف التنم��وي اخلام�س، يحدد 
الف�ص��ل اخلام�س اأولويات ينبغ��ي اأن يتم التعامل معها 
عل��ى م�صتوى الدول��ة، بدعم املب��ادرات الإقليمية التي 
يقودها »جمل�س وزراء ال�صحة العرب« بالتعاون مع �رسكاء 
التنمية الدوليني. وتتناول الأولويات الثلث الأوىل املو�صوع 

املهم املرتبط بالتمويل متمثلً يف:

زيادة  �صاأن  من   • ال�صحية:	 للرعاية  التمويل املخ�ص�ض  مراجعة 
املخ�ص�صات املالية احلكومية اخلا�صة بربامج تنظيم 
الأ�رسة ورعاية حالت الولدة الطارئة بهدف ا�صتمرار 
العربي  املغرب  ودول  امل�رسق  دول  املوجودة يف  الربامج 
اأن  منواً  الأقل  الدول  يف  وتو�صيعها  الرعاية  وتعزيز 
الغاية  الهدف،  غايتي  لتحقيق  رئي�صيا  عامل  يكون 

5-األف، والغاية 5-باء.

العديد  تعد   • وتن�صيقاً:	 فاعلية  اأكرث  املانحة  اجلهات  من  متويل 
ب�صاأن  باري�س  اإعلن  على  موقعة  العربية  الدول  من 
ب�صاأن  اآكرا  واإعلن  املانحة  اجلهات  بني  التن�صيق 
وينبغي  التمويل.  وو�صائل  اجلديدة  امل�صاعدات 
برامج  لو�صع  اأداة  ب�صفته  الأمر  هذا  ا�صتخدام 
الهدف  غاياتّي  ومتويل  املانحة  للجهات  فاعلية  اأكرث 

اخلام�س.

 • باأولوية	 حتظي  التي  الدول  اإدراج  اأجل  من  ال�صغوط  ح�صد 
اأ�صاليب  من  لت�صتفيد  وال�صومال،  كال�صودان، 
التنمية  ملو�صوعات  الأموال  وحتويل  اجلديدة  التمويل 

ذات الأولوية.

اله��دف التنم��وي ال�صاد���ض: ميثل العلج، ب��ل وعلى نحو 
اأف�صل، الوقاية من الأمرا�س اخلطرية حقاً اأ�صا�صياً.  وتركز 
التو�صيات الواردة بالف�صل ال�صاد�س حول حت�صني الأداء على 
تكامل عملية تقدمي اخلدمات ال�صحية من خلل برنامج 
م�صرتك ومزيد من التن�صيق ف�صلً عن معلومات اأف�صل.  
وين�صب الهتمام الرئي�ص��ي هنا على التعامل مع عبء 
الرعاية الذي تفر�صه اأمرا���س خطرية مثل فريو�س نق�س 
املناعة الب�رسية/مر�س الإيدز على اأع�صاء الأ�رسة، الن�صاء 

والفتيات عادة.  وفيما يلي خم�س تو�صيات حمورية:

الر�صيدة  الإدارة  ذلك  يف  مبا  ال�صحة،  نظام  •تعزيز  	
اأنظمة  يف  اأكرب  بدور  القيام  خلل  من  والإ�رساف 

اللمركزية الر�صمية وغري الر�صمية حلماية ال�صحة.

ال�صعيفة  واملجموعات  للمناطق  اأولوية  •اإعطاء  	
املناطق  و�صكان  للفقراء،  خا�س  اهتمام  اإعطاء  )مع 
بتو�صيع  يتعلق  فيما  وال�صباب(  واملراأة،  الريفية، 

احلماية ال�صحية للمحتاجني اإليها وامل�صتبعدين.

•اإن�صاء حد اأدنى للحماية الجتماعية. 	

مو�صوعات  لتناول  املنتفعني  جميع  قدرة  •تعزيز  	
ال�صحية  اخلدمات  وتقدمي  اجلن�صني  بني  امل�صاواة 
املجتمع  منظمات  مع  ال�رساكات  تعزيز  عن  ف�صلً 
غري  واملنظمات  الن�صاء،  جمموعات  فيها  مبا  املدين، 

احلكومية، ومع القطاع اخلا�س.

وترية  اإ�رساع  على  والعمل  التقدم  على  •احلفاظ  	
والدويل،  املحلي  امل�صتويني  على  ال�صتثمارات 

والت�صامن عاملياً من اأجل تقدم ال�صحة.

اله��دف التنم��وي ال�صاب��ع: اإدراكاً للخط��ر الكب��ري الذي 
ي�صكله تغري املناخ على التنمية امل�صتدامة، وبالتايل على 
حتقي��ق الأهداف التنموية للألفي��ة يف املنطقة العربية، 
اأ�صدر »جمل�س الوزراء العرب امل�صئولني عن �صئون البيئة« 
اإعلن��اً وزارياً حول تغ��ري املناخ يف ع��ام 2007 ومنذ فرتة 
قريب��ة جداً يف ع��ام 2009. ي�صتلزم ���رسورة اإقرار خطط 
عمل وطنية واإقليمية تتناول املو�صوعات املت�صلة بتغري 
املناخ بغية تقييم التاأثريات املحتملة وو�صع برامج فعالة 
للتكيف معه��ا. وميثل التعاون الإقليمي عن�رساً اأ�صا�صياً 
يف التخفي��ف من تاأثري تغري املن��اخ، خا�صة يف مواجهة 
التاأثريات املحتملة امل�صاحب��ة لرتفاع درجة حرارة البحار 
وم�صتويات �صطحها من خ��لل اإدارة اإقليمية للمناطق 
ال�صاحلية واإن�ص��اء نظام اإقليمي للإن��ذار املبكر ملراقبة 
الأحداث املناخية ال�صديدة مث��ل العوا�صف، والأعا�صري، 
واجلفاف، والفي�صانات. لكن هذه الربامج والن�صاطات لن 
تكون بل ثمن، ومن الوا�صح اأن ثمة خماوف حقيقية من 
اأن ت��وؤدي الأزمة املالية العاملية اإىل حتويل املوارد بعيداً عن 
ه��ذه املو�صوعات نحو التحدي��ات العاجلة ق�صرية املدى 

املرتبطة بالقطاع املايل وديونه.

قد حتقق تقدم ملمو���س فيما يتعلق باحل�صول على 
املي��اه وال���رسف ال�صحي، ولك��ن هذا التق��دم ل ي�صري 
باخلط��ى اللزمة لتحقي��ق الغايات املح��ددة للمنطقة 
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العربي��ة بحلول ع��ام 2015.  ومن العراقي��ل التي تعوق 
التق��دم نق�س املياه واأ�صلوب اإدارتها، ونق�س املوارد املالية 
يف الدول العربية الأق��ل منواً، والزيادة ال�رسيعة يف �صكان 
الأحياء الفقرية. وت�صكل الأحي��اء الفقرية �صغطاً مالياً 
على البلديات يف �صعيها لتوف��ري املياه، وال�صكن واملاأوى، 
واإدارة املخلفات، وحماربة انت�صار الأمرا�س، الأمر الذي ميثل 

�صغطاً على املوارد التي ل توجد ب�صهولة.

يوج��د يف املنطق��ة العربية حالياً م��ا يقرب من 83 
مليون �صخ�س ل يح�صل��ون على مياه �رسب اآمنة، ونحو 
96 ملي��ون �صخ���س بحاجة اإىل احل�ص��ول على خدمات 
ال���رسف ال�صح��ي.  ويعي���س معظم ه��وؤلء النا�س يف 
دول منخف�صة الدخ��ل، اأو يف ظل احتلل، اأو يف مناطق 
ر اإجمايل التكلفة املالية  ت�صوده��ا حروب و�رساعات.  ويقدَّ
اللزمة لتوفري اإمدادات املياه وال�رسف ال�صحي واخلدمات 
املطلوبة لتقليل ن�صبة ال�صكان الذين ل ميكنهم احل�صول 
ب�صكل م�صتدام على مياه �رسب اآمنة و�رسف �صحي اإىل 
الن�ص��ف بحلول ع��ام 2015، ومبوجب اله��دف التنموي 
ال�صابع للألفية، مببلغ 870 99 مليون دولر اأمريكي و000 
62 مليون دولر اأمريكي على التوايل )برنامج الأمم املتحدة 
للبيئة، 2010(.  وعند هذه النقطة، تفتقر الدول العربية 
منخف�صة الدخل اإىل املوارد املالية اللزمة لهذا النوع من 
ال�صتثمارات.  وعلوة على ذلك، ي�صاهم التو�صع العمراين 
ال�رسي��ع يف بع�س الدول العربية ب�صكل ملحوظ يف زيادة 

ن�صبة ال�صكان الذين يعي�صون بدون هذه اخلدمات.

الهدف التنموي الثامن للألفية: تتمثل التو�صية الرئي�صية 
املتعلق��ة بال�صيا�صات ب�صكل وا�ص��ح يف اأن امل�صاعدات 
الر�صمي��ة للتنمية املقدمة من ال��دول الأجنبية املانحة 
الأع�ص��اء يف جلنة امل�صاعدات التنموي��ة يجب اأن توجه 
ح�صب اأولويات التنمية ولي�س وفق العتبارات ال�صيا�صية. 
ويج��ب اأن تركز هذه امل�صاعدات اأي�ص��ا على القطاعات 
الجتماعي��ة والإنتاجية والبني��ة الأ�صا�صية. ف�صل عن 
ذل��ك، ينبغي عل��ى املانحني الأجانب اح��رتام التزاماتهم 
ب�صاأن فاعلي��ة امل�صاعدات املقدمة وف��ق كل من اإعلن 
باري�س واأجندة اآك��را للعمل. وينبغي عليهم اأي�صاً احرتام 
وعدهم بتوحيد امل�صاعدات الر�صمية للتنمية. وتعد هذه 
التو�صيات املتعلقة بال�صيا�صات مهمة يف �صوء النتائج 
الت��ي مت التو�صل اإليها اإذ انخف�ص��ت ن�صبة امل�صاعدات 
الر�صمية للتنمية املوحدة املقدمة اإىل جميع الدول العربية 

م��ن الدول الأجنبية املانحة الأع�صاء يف جلنة امل�صاعدات 
التنموية، مبا يف ذلك الدول الأقل منو، وللمنطقة باأكملها 
با�صتثناء العراق.  ويلعب �صندوق النقد والبنك الدوليني 
دوراً حموري��اً يف م�صاعدة ال��دول الفقرية املثقلة بالديون 
يف ا�صتدام��ة م�صتويات الدي��ون امل�صتحقة عليها من 
خلل ا�صتكمال مبادرات ال��دول الفقرية املثقلة بالديون 
ومبادرة تخفيف الديون متع��ددة الأطراف. وينبغي على 
املجتم��ع الدويل األ يبن��ي قرار ال�صماح لل��دول الفقرية 
املثقلة بالدي��ون بالو�صول اإىل نقطة الق��رار والكتمال 

على اعتبارات �صيا�صية.

يف ح��ني تخطو ال��دول العربية خط��ًى �رسيعة نحو 
التكام��ل العامل��ي، ينبغي اأن يكون هن��اك نظام ملراقبة 
وتقييم اأوج��ه التكامل العاملي مبا ي�صم��ن توفري اأ�ص�س 
واإر�صادات خا�صة بال�صيا�صات املوجهة نحو تعظيم الآثار 
الإيجابية، وتقليل الآث��ار ال�صلبية اإىل اأق�صى حد، وتوفري 
حماية فاعل��ة للفئات ال�صعيف��ة.  بالإ�صافة اإىل ذلك، 
ينبغ��ي على احلكومات العربي��ة اأن تعزز قدرة امل�رسوعات 
ال�صغ��رية واملتو�صطة من اأجل حتقي��ق اأف�صل ا�صتفادة 
م��ن اتفاقات التجارة احل��رة الثنائية ومتع��ددة الأطراف 
و�رساك��ة منظمة التجارة العاملية من اأجل احل�صول على 
فر�صة اأكرب للو�صول اإىل الأ�صواق.  وينبغي على الوكالت 
الإقليمي��ة التابع��ة للأمم املتح��دة التن�صيق مع جامعة 
ال��دول العربية والدول العربية م��ن اأجل حتقيق قدر اأكرب 

من التكامل الإقليمي خا�صة يف جمال التجارة.

على الدول العربية اأي�صاً اأن تقلل تكاليف ا�صتخدام 
خمتلف جم��الت تكنولوجي��ا املعلوم��ات والت�صالت، 
وحت�ص��ني البني��ة الأ�صا�صي��ة له��ا وتنفي��ذ ا�صتخدام 
تكنولوجي��ا املعلوم��ات والت�صالت يف برام��ج املدار�س 
واملوؤ�ص�صات العامة من اأجل اإتاحة ا�صتخدام هذا القطاع 
احليوي ب�صكل اأك��رب.  نظراً اإىل الدور املهم الذي تقوم به 
تكنولوجيا املعلوم��ات والت�صالت يف حتفيز النمو، على 
الدول املتقدمة اإىل جانب الوكالت الإقليمية التابعة للأمم 
املتحدة اأن تخطو خط��ى فاعلة نحو امل�صاعدة يف تعزيز 
ه��ذا القطاع يف الدول العربية، وعلى وجه اخل�صو�س يف 
الدول العربية الأقل منواً، من خلل توفري ا�صتخدام تقنيات 
الت�صال الل�صلكي، وخدمات النرتنت ذو النطاق العري�س 
من خلل اخلطوط الثابتة، و�صبكات اجليل اجلديد، وتقنيات 

الأقمار ال�صناعية. 
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ات�صاق ال�صيا�صات والرتابط بني الأهداف 
التنموية للألفية

م��ن ال���رسوري اأن يتم و�صع اأولويات ه��ذه الدول يف 
ال�صياق ال�صحيح، مع ملحظة اأنها ت�صرتك مع حتليلت 
الأهداف التنموية للألفية الواردة بهذا التقرير يف املخاوف 
املرتبطة بالعتماد املتبادل بني الأهداف التنموية للألفية. 
وت�ص��رتك جمي��ع الأه��داف التنموية للألفي��ة يف هذه 
الأولويات، التي تعك���س العتماد املتبادل بني جميع هذه 
الأهداف. ويعترب هذا العتم��اد املتبادل عاملً حا�صماً يف 
حتقيق الأهداف ككل وكل هدف على حدة. ويعد التعامل 
مع هذا العتماد املتب��ادل اأمراً اأ�صا�صياً عند تناول الإطار 
الكلي خلطط التنمية الب�رسية امل�صتدامة وال�صرتاتيجيات 
الت��ي تدور حول الأهداف التنموي��ة للألفية. ومن املوؤكد 
اأن ع��دم معاجلة اجل��وع ونق�س التغذي��ة )الهدف الأول( 
ر�س حتقيق بقية الأه��داف التنموية للألفية للخطر،  يعَّ
مبا فيها الأه��داف الرامية اإىل خف���س معدل الفقر اإىل 
الن�ص��ف، وحتقي��ق تعمي��م التعليم البتدائ��ي، وتعزيز 
امل�صاواة ب��ني اجلن�صني، وخف�س مع��دل وفيات الأطفال، 
وحت�ص��ني ال�صحة. وجدير بالذكر اأن توفري عمل لئق لي�س 
فق��ط اأمراً �رسورياً لأنه يعزز الق�صاء على الفقر ال�صديد 
واجلوع، واإمنا لأنه ي�صاهم اأي�صاً يف حتقيق جميع الأهداف 
التنموي��ة للألفية ويعتمد عليها. وميك��ن ال�صعور بتاأثري 
التعلي��م البتدائي )الهدف التنموي الثاين( بقوة يف عدد 
من القطاع��ات والأهداف.  وعلى نح��و م�صابه، يعتمد 
اإح��راز تق��دم يف التعليم على التق��دم املحرز يف حتقيق 
اأهداف اأخرى عامة، مبا فيها الأه��داف التنموية للألفية 
غ��ري املت�صلة بالتعليم. و�صيوؤدي اأي�ص��اً اإي�صاح وتدعيم 
عنا�رس امل�ص��اواة بني اجلن�صني املت�صل��ة ببقية الأهداف 
التنموية للألفي��ة جميعها اإىل ت�رسيع التقدم يف حتقيق 
اله��دف التنموي الثالث.  وباملث��ل، ترتبط بقية الأهداف 
التنموي��ة للألفي��ة ب�صكل مبا�رس وغ��ري مبا�رس ب�صحة 
الأمهات والأطفال وحمارب��ة الأمرا�س اخلطرية )الأهداف 
التنموية الرابع واخلام���س وال�صاد�س( مبا فيها: التخفيف 
من الفقر، وحت�صني الو�صع الغذائي، وتقليل عدم امل�صاواة 
ب��ني اجلن�صني.  ول�صيا�صات ال�صتدام��ة البيئية )الهدف 
التنموي ال�صاب��ع( تاأثري يف ال�صحة والق�صاء على الفقر 
من ناحي��ة، واملحافظة على النظ��م البيئية من ناحية 
اأخرى، لأن ذلك لن يكون ممكناً اإذا كان الفقر، واجلوع، و�صوء 

التغذية ي�صتحوذ على ال�صكان. 

ومن امله��م اأن توجد بيئة �صيا�صية تدرك اأهمية هذا 
العتم��اد املتبادل بني الأهداف التنموي��ة للألفية. وتوفر 
ال�صرتاتيجي��ات الوطني��ة للتنمية الو�صيل��ة احلا�صمة 
الت��ي ميكن من خلله��ا حتقيق ات�ص��اق ال�صيا�صات عرب 
الغاي��ات.  ومتكن ه��ذه ال�صرتاتيجيات ال��دول من حتديد 
وا�صتغلل املناف��ع امل�صرتكة لل�صيا�ص��ات التي ت�صاهم 
يف اأهداف خمتلفة مث��ل: اإيجاد حلول للمقاي�صات التي 
تتم ب��ني الأهداف املتعار�صة، والتعامل يف الوقت نف�صه 
مع املخاوف املت�صل��ة بالإن�صاف داخل اجليل الواحد وبني 
الأجيال، والتعام��ل مع املخاوف املت�صل��ة بامل�صاواة بني 
اجلن�ص��ني، وا�صتهداف اأكرث فئات ال�ص��كان ا�صت�صعافاً، 
و�صم��ان امل�صارك��ة الوا�صع��ة وحتم��ل امل�صوؤولية بني 

املنتفعني الأ�صا�صيني. 

التعاون الإقليمي

ثمة تاأكيد مهم يف التو�صيات الواردة يف هذا التقرير 
عل��ى التع��اون الإقليم��ي. ومل تتم اإثارة ه��ذه النقطة 
ل�صلتها بالهدف التنموي الثامن حول ال�رساكات التنموية 
فق��ط، واإمنا ل�صلتها الأو�صع بالأهداف التنموية للألفية. 
ويرتبط ذلك بقوة بالرتكيز الذي ان�صب على هذه النقطة 
يف تقري��ر الإ�صكوا حول ال�صتعرا���س ال�صنوي لتطورات 
العومل��ة والتكامل الإقليمي يف املنطقة العربية )2009( 
الذي اأكد عل��ى اأهمية زيادة تفعيل التع��اون والتكامل 
الإقليمي بني الدول العربية ويف اجلل�صة الوزارية اخلام�صة 
والع�رسين للجنة الإ�صكوا )الإ�صكوا، 2008( التي اأ�صارت 
اإىل اأن��ه على الرغم م��ن اأن الدول العربي��ة قد حققت 
موؤخراً تقدماً كبرياً نحو بلوغ الأهداف التنموية للألفية، 
ول �صيما يف جمالت ال�صحة والتعليم، فل تزال املنطقة 
العربية ت�صهد تفاوتات ح��ادة بني الدول املرتفعة الدخل 
متمثل��ة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي والدول العربية 
الأق��ل منواً.  ويبدو اأن دول جمل���س التعاون اخلليجي ت�صري 
على امل�صار ال�صحيح نحو حتقيق معظم غايات الأهداف 
التنموي��ة للألفية، يف حني اأن ال��دول العربية الأقل منواً، 
اإىل جان��ب العراق وفل�صطني اللتني ت�صودهما ال�رساعات، 
متاأخ��رة ب�صكل ملحوظ عن بقية ال��دول، مما يقلل على 
الأرجح من قدرتها على الوفاء بغالبية الأهداف التنموية 
للألفي��ة بحلول �صن��ة 2015.  واأدرك »اإعلن الأمم املتحدة 
للألفي��ة« اأن امل�صوؤولي��ة الرئي�صية ع��ن حتقيق الأهداف 
التنموية للألفية تقع على عاتق كل دولة.  ومع ذلك، دعا 
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الإعلن على نحو م�صاوٍ اإىل اإقامة »�رساكات قوية« تهدف 
اإىل تعزيز نظام اأكرث انفتاح��اً واإن�صافاً للتمويل والتجارة 
الدولية، وزيادة امل�صاع��دات التنموية، وتدعيم اللتزامات 
الدولي��ة نحو الإدارة الر�صي��دة، والتنمية، والتخفيف من 

الفقر.

اآثار الأزمات القت�صادية العاملية

ولك��ن هناك م�صدر للقلق يف التحلي��ل الوارد بهذا 
التقرير يتمثل يف الأزم��ات القت�صادية العاملية. اإذ ت�صري 
التنب��وؤات ال��واردة يف التقييم الأويل للأزم��ة الذي اأجراه 
برنام��ج الأمم املتح��دة الإمنائي والإ�صك��وا يف عام 2009 
اإىل اأن اآث��ر الأزمات القت�صادية العاملي��ة �صيكون �صلبياً 
وب�صكل قوي على املنطقة العربية وجهودها الرامية اإىل 

حتقيق غاي��ات الأهداف التنموية للألفية. كما ت�صري تلك 
التنبوؤات اإىل اأن التاأثري ال�صلبي للأزمة يف النمو والف�صاء 
امل��ايل �صوف يحي��د التقدم عن م�ص��اره ب�صبب النتائج 
املرتتبة على الأزمة يف جمال التخفيف من الفقر، واإيجاد 
الوظائف، وخم�ص�ص��ات الرعاية الجتماعية، وغريها من 
امل�صاعي التنموية املهمة. وم��ع ذلك، تت�صم التقييمات 
املوؤخرة لتاأثري الأزمة بقدر اأكرب من التفاوؤل وتتوقع ا�صتمرار 
النمو يف املنطقة، واإن كان مبع��دلت اأبطاأ من املعدلت 
ال�صابقة حلدوث الأزمة. وعلى الرغم من ذلك، ينبغي عدم 
ال�صتهانة بالتكاليف املالية، والقت�صادية، والجتماعية 
للأزمة. فقد تاأثرت جميع القطاعات املالية، والقت�صادية، 
والجتماعي��ة تقريباً بالأزمة على نح��و �صلبي، وكبحت 
الأزم��ة جم��اح التق��دم املح��رز يف الأه��داف التنموية 

للألفية.
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