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يأتي إعداد هذا التقرير استجابة لطلب الجمعية العامة لألمم املتحدة بشأن إجراء تقييم دوري للتقدّم املحرز نحو
تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية .وقد شاركت يف إعداده جامعة الدول العربية ومنظمات األمم املتحدة األعضاء
يف آلية التنسيق اإلقليمية ومجموعة األمم املتحدة اإلنمائية اإلقليمية للبلدان العربية .وتولت مهام التنسيق اللجنة
االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) .وترد فيما ييل قائمة بأعضاء فريق العمل املعني باألهداف اإلنمائية
لأللفية يف آلية التنسيق اإلقليمية .وساهمت يف التقرير أيضا ً جهات التنسيق من وزارات الشؤون االجتماعية يف
الدول العربية االثنتني والعرشين .ويستند هذا التقرير إىل سلسلة من البيانات ،جمعتها اإلسكوا بالتشاور مع الدول
األعضاء يف جامعة الدول العربية .وتتضمن هذه السلسلة النهائية بيانات من مصادر وطنية ومصادر دولية،
أبرزها قاعدة البيانات الخاصة بمؤرشات األهداف اإلنمائية لأللفية والصادرة عن شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة.
ولغرض تحليل التقدم املحرز يف بلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية ،عمدت جامعة الدول العربية واألمم املتحدة إىل
تقسيم البلدان العربية إىل مجموعات ،هي :بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،وتتضمن اإلمارات العربية
املتحدة والبحرين وقطر والكويت وعُمان واململكة العربية السعودية؛ وأقل البلدان نموا ً ،وتتضمن جزر القمر
وجيبوتي والسودان والصومال وموريتانيا واليمن؛ واملغرب العربي ،ويتضمن تونس والجزائر وليبيا واملغرب؛
واملرشق العربي ،ويتضمن األردن والجمهورية العربية السورية والعراق وفلسطني ولبنان ومرص.

جامعة الدول العربية (القطاع االجتماعي)
اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (منسق فريق العمل حول األهداف اإلنمائية لأللفية)
منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة
منظمة العمل الدولية
االتحاد الدويل لالتصاالت
برنامج األمم املتحدة املشرتك املعني بفريوس نقص املناعة البرشية/متالزمة نقص املناعة املكتسب (اإليدز)
منظمة األمم املتحدة للطفولة
برنامج األمم املتحدة اإلنمائي
منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة
صندوق األمم املتحدة اإلنمائي للمرأة
برنامج األمم املتحدة للبيئة
صندوق األمم املتحدة للسكان
منظمة الصحة العاملية

أخذ فريق العمل ،مع الشكر ،بالتعليقات والردود الواردة عىل نسخة أولية لهذا التقرير من عيل عبد القادر (أستاذ باحث يف معهد الدوحة) ،وهبة الليثي (أستاذة يف جامعة القاهرة) ،وغيث فريز
(مدير تقرير املعرفة العربي يف برنامج األمم املتحدة اإلنمائي) .ويمكن االطالع عىل هذا التقرير والوثائق ذات الصلة بما يف ذلك بيانات البلدان والتقارير الوطنية بشأن األهداف اإلنمائية لأللفية
عىل املوقع اإللكرتوني .http://web.escwa.un.org/sites/arabmdg13/
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تمهيـد
تعهّد رؤساء الدول والحكومات يف عام  2000بمجموعة أهداف إنمائية ،والتزموا عىل مدى خمسة عرش عاما ً
بتحقيق غايات طموحة ترتقي بواقع حياة اإلنسان يف كل مكان .وقد أكدت البلدان العربية مرارا ً التزامها بهذه
األهداف يف قرارات اعتمدتها يف مؤتمرات القمة العربية التنموية (الكويت يف عام  ،2009ورشم الشيخ يف عام ،2011
والرياض يف عام  ،)2013ويف إطار جهود حثيثة بذلها مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب وغريه من املجالس
الوزارية واملنظمات العربية املتخصصة.
2015
وشيكا ً .وخطت البلدان يف جميع مناطق
واليوم ،بات املوعد املحدد لبلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية يف عام
العالم خطوات هامة باتجاه تحقيق هذه األهداف .وتمكّنت املنطقة العربية من تحقيق تقدم كبري ،وال سيّما يف
تعميم التعليم والرعاية الصحية ،غري أنّ الطريق إىل تحقيق األهداف املنشودة كاملة ال يزال طويالً.
ويركز التقرير الرابع لألهداف اإلنمائية لأللفية يف عام  2013عىل التقدم الذي أحرزته البلدان العربية لبلوغ
األهداف منذ عام  ،1990وعىل التحديات التي ال بد من التصدي لها يف أي إطار للتنمية ملا بعد عام  .2015كما
يتضمّن هذا التقرير تصورا ً لنموذج إنمائي ملا بعد عام .2015
وقضايا التنمية يف املنطقة العربية ال يمكن معالجتها يف معزل عن الواقع الراهن .فمع استمرار احتالل إرسائيل
لفلسطني ،ال تزال املنطقة العربية ترزح تحت احتالل هو الوحيد املتبقي يف التاريخ الحديث ،والحياة االقتصادية
واالجتماعية والسياسية فيها ال تزال رهينة حاالت مستجدة من الرصاع وعدم االستقرار.
ّ
بالتغريات السياسية واالجتماعية .وأي خطة إنمائية ملا بعد عام  2015لن
وأ ُع ّد هذا التقرير يف فرتة حافلة
تحقق الفعالية املرجوة ،ما لم يرتدّد فيها صدى صوت املاليني من العرب ينادون بالحرية والكرامة والعدالة
االجتماعية .والتحديات الكربى ،عىل جسامتها ،ال تحجب األمل يف املستقبل .فاملنطقة تختزن موارد وإمكانات ،أهمّها
ثروة من الطاقات الشابة وإرادة اندفعت تجليّاتها واضحة يف شوارع املنطقة وساحاتها .وإذا ما استثمرت هذه
الطاقة تحوّلت محركا ً للتغيري وأساسا ً لبناء اقتصادات قوية ،ومجتمعات وأوطان منيعة تملك مقوّمات االزدهار
يف املستقبل.
وأي خطة للتنمية الشاملة واملستدامة ملا بعد عام  2015يجب أن تتصدى ألوجه عدم املساواة بني البلدان وداخلها.
وللبلدان العربية حوافز هامة تدفعها إىل السعي لتحقيق التكامل .فالحد من التأثر بالعوامل الخارجية يتطلب عمالً
مشرتكا ً بني بلدان املنطقة ملواجهة التحديات املشرتكة .وهذا يتطلب إرادة سياسية قوية للتشارك يف القوة والتغلب
عىل الضعف ،وتخفيف األعباء وتوسيع اآلفاق والفرص ،وتحويل التباين إىل إمكانات وفرص للتعاون والتكامل.
ويتطلب تحقيق التنمية البرشية املنصفة اعتماد نهج متوازن يشمل األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية.
وعىل نحو ما أشار إليه تقرير األمم املتحدة العاملي لالجتماع الرفيع املستوى بشأن خطة التنمية ما بعد  ،2015ال
يمكن أن تقترص السياسات والتدابري عىل التقدم الكمي يف التنمية ،بل يجب أن تركّز أيضا ً عىل النوعية .وأي خطة
إنمائية إقليمية ملا بعد عام  2015ينبغي أن تراعي االحتياجات والظروف الخاصة ألقل البلدان العربية نموا ً.
ّ
مفصلة حول ما حققته املنطقة العربية حتى اليوم يف مسريتها نحو بلوغ األهداف
ويتضمن هذا التقرير معلومات
ً
اإلنمائية لأللفية .ونأمل أن يكون فيه مادة قيّمة توجه عملنا ،فيما نتطل ّع معا إىل مستقبل أفضل لجميع بلدان
املنطقة وشعوبها.
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نسبة العاملني إىل مجموع السكان
		
معدّالت البطالة اإلجمالية
نسبة العاملني الفقراء من مجموع العاملني
		
نسبة العمل الهش
		
متوسط نمو إنتاجية اليد العاملة
		
انتشار سوء التغذية
األطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من نقص معتدل أو شديد يف الوزن		
		
األطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من تقزم النمو
		
معدّل اللتحاق بالتعليم االبتدائي
		
نسبة البقاء حتى الصف األخري من املرحلة االبتدائية إىل معدل االستيعاب اإلجمايل
		
نسبة االلتحاق بالتعليم التمهيدي
نتائج االتجاهات الدولية يف دراسة الرياضيات والعلوم يف البلدان العربية
املشاركة2011 ،
		
		
الفوارق يف التعليم
		
معدّالت اإلملام بالقراءة والكتابة لألفراد الذين ترتاوح أعمارهم بني  15و 24سنة
اإلنفاق العام عىل التعليم بالنسبة املئوية من الناتج املحيل اإلجمايل2010-1965 ،
		
		
مؤرش التكافؤ بني الجنسني يف االلتحاق بالتعليم
49
نسبة النساء يف السودان من الفئة العمرية  -20سنة اللواتي تزوجن قبل عمر
 18سنة2010 ،
		
حصة املرأة يف العمل املدفوع األجر خارج القطاع الزراعي
املقاعد التي تشغلها املرأة يف الربملانات الوطنية
معدل وفيات الرضع واألطفال
املتوسط السنوي لتخفيض معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة2000-1990 ،
		
		
معدّل وفيات األطفال دون سن الخامسة
معدّل وفيات األطفال الحديثي الوالدة لكل  1 000والدة حية
احتمال عدم بقاء الطفل عىل قيد الحياة لعمر  40سنة
نسبة األطفال امللقحني ضد الحصبة من مجموع البالغني سنة واحدة من العمر
أسباب وفيات األطفال دون سن الخامسة يف املنطقة العربية2010 ،
معدّل وفيات األمهات لكل  100 000والدة حية
املعدّل السنوي لتخفيض معدل وفيات األمهات
التقدّم يف رعاية األمهات
رعاية األمهات حسب مستوى الدخل
معدل الحمل يف سن مبكرة واستعمال وسائل منع الحمل2010-1990 ،
		
العالج من فريوس نقص املناعة البرشية
اإلصابة بالسل
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
مساحة املناطق الربية والبحرية املحمية
استهالك املواد املستنفدة لطبقة األوزون بآالف األطنان املرتية
إمدادات مياه الرشب ومرافق الرصف الصحي
نسبة سكان املناطق الحرضية املهمشة من مجموع سكان املدن
نسبة الواردات إىل البلدان املتقدمة من البلدان العربية ،من حيث القيمة
		
واإلعفاء من الرسم عىل جميع أنواع املنتجات باستثناء األسلحة والنفط
الرسوم الجمركية املطبقة بموجب نهج الدولة األوىل بالرعاية عىل املنتجات
الزراعية واملالبس واملنسوجات املستوردة من البلدان العربية إىل أسواق البلدان املتقدّمة
الرسوم الجمركية التفضيلية املطبقة عىل املنتجات الزراعية واملالبس
واملنسوجات املستوردة من البلدان العربية
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صادرات السلع والخدمات
ميزان الحساب الجاري
املساعدات اإلنمائية الرسمية الواردة إىل املنطقة العربية
صايف نصيب الفرد من املساعدات اإلنمائية الرسمية الواردة إىل املنطقة العربية
توزيع املساعدات اإلنمائية الرسمية بني القطاعات االقتصادية واالجتماعية2011-2009 ،
نسبة املساعدات اإلنمائية غري الخاضعة للرشوط
املساعدات اإلنمائية الرسمية الواردة من البلدان املانحة العربية
نسبة املساعدات اإلنمائية الرسمية من البلدان املانحة العربية إىل الدخل القومي اإلجمايل
الدين الحكومي العام
االقرتاض/اإلقراض الحكومي العام
توقعات الدين الحكومي العام اإلجمايل حسب صندوق النقد الدويل بالنسبة
املئوية من الناتج املحيل اإلجمايل والفارق بالنقاط املئوية
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لمحة عامة
يصدر التقرير العربي الرابع عن األهداف اإلنمائية لأللفية ،واملنطقة عند مفرتق طرق .ففي البلدان التي تشهد
تح ّوال ً سياسيا ً واقتصاديا ً واجتماعيا ً ،تبدو املكاسب اإلنمائية التي استغرق تحقيقها الكثري من الوقت والجهد
عرضة يف بعض الحاالت للتعثر أو للرتاجع.
وفيما يقرتب عام  ،2015وهو العام الذي تنتهي فيه مهلة تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية ،يصدر هذا التقرير
األخري يف سلسلة تقارير عن هذا املوضوع ،ويتضمن تقييما ً لإلنجازات املحققة عىل صعيد األهداف اإلنمائية
لأللفية يف املنطقة العربية عموما ً ويف مجموعات البلدان( )1التي تكوّنها ،وهي مجموعة بلدان املرشق ،ومجموعة
بلدان املغرب ،ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ،ومجموعة أقل البلدان نموا ً .ويتناول التقرير التقدم املحرز
نحو تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية منذ اعتمادها يف عام  1990حتى آخر سنة تتوفر عنها بيانات .ويستعرض
اإلنجازات والتحديات اإلنمائية ،ويتوقف عند املسببات الرئيسية لحالة االضطراب السيايس التي تعيشها بعض
البلدان العربية وآثارها عىل األهداف اإلنمائية لأللفية .ويقدّم التقرير رؤية حول صياغة خطة للتنمية ملا بعد عام
 ،2015تتعهدها وتلتزم بها الحكومات الوطنية.
ويشري التقرير ،كما يرد يف الفصل األول ،إىل أن املنطقة العربية أحرزت تقدما ً كبريا ً نحو تحقيق بعض األهداف
اإلنمائية لأللفية .فقد سجلت تحسّ نا ً يف معدل االلتحاق بالتعليم االبتدائي واإلملام بالقراءة والكتابة ،واقرتب العديد من
بلدانها من تحقيق املساواة التامة بني الجنسني يف االلتحاق بالتعليم االبتدائي والثانوي والعايل .غري أن املنطقة ال تزال
متأخرة يف بعض الغايات ،وال سيما يف مكافحة الجوع ،وتحقيق األمن الغذائي ،والحصول عىل املياه ،وتأمني خدمات
الرصف الصحي املحسّ ن للمناطق الريفية ،وتخفيض معدّل وفيات األطفال واألمهات .وكان تزايد الفقر من أبرز
مظاهر التعثر التي أصابت املنطقة نتيجة لحاالت عدم االستقرار السيايس والنزاعات التي تشهدها منذ عام .2010
والتقدّم يف تحقيق األهداف لم يكن متوازنا ً بني مجموعات املنطقة وال بني بلدان املجموعة الواحدة وال داخل البلد
الواحد .فمن املستبعد أن تتمكن أقل البلدان نموا ً من تحقيق معظم األهداف يف املهلة املحدّدة .وعىل هذه البلدان
أن تتجاوز الكثري من الحواجز من أهمها النقص يف املوارد املالية ،والضعف يف البنى التحتية ،وتصاعد النزاعات يف
بعض الحاالت.
أما بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية األكثر تقدّما ً يف املجال االقتصادي ،فتمكنت من تحقيق الكثري من
األهداف .لكن هذه البلدان ال تزال تسجل فوارق كبرية بني مناطقها ،وتشهد تأخرا ً يف تحقيق املساواة لصالح املرأة.
وبلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،إذ تعتمد بشدّة عىل املوارد الطبيعية ،تواجه تحديات يف إدارة هذه
املوارد بطرق مستدامة .وبني هاتني املجموعتني ،سجلت بلدان املغرب وبلدان املرشق مستويات مختلفة يف األداء.
ويستعرض التقرير اإلنجازات والثغرات من خالل بناء دليل تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية .ويفيد بتحقيق
مكاسب مهمة يف العديد من األهداف تقابلها ثغرات كبرية أيضا ً .ويوضح أن الحكم السليم هو الحلقة األساسية
املفقودة بني النمو امل ُحقق والتنمية املنشودة .والواقع أن بعض البلدان العربية ،برصف النظر عما شهدته املنطقة
من اضطرابات اجتماعية مؤخرا ً ،هي من البلدان التي حققت أفضل أداء يف الكثري من األهداف اإلنمائية لأللفية.
وهذا يطرح تساؤالت هامة حول ضعف مقوّمات الحكم واملشاركة ،ويؤكد رضورة التنبه إىل عدم املساواة ضمن
البلد الواحد يف أي مقياس للتنمية.
والدروس املستقاة من تجربة املنطقة العربية يمكن أن تكون من النقاط املرجعية التي يستفاد منها يف إعداد
خطة التنمية ملا بعد عام  .2015وفيما يبدو من الرضوري أن تكثف جميع البلدان جهودها لتحقيق غايات األهداف
اإلنمائية بحلول عام  ،2015بدأت املناقشات بشأن ما بعد عام  .2015وأي خطة للمستقبل يجب أن تكون خطة
تتعهدها الحكومات الوطنية وتلتزم بها ،وتتوازن فيها األولويات االقتصادية واالجتماعية والبيئية .وهذا من املهام
الصعبة للمرحلة املقبلة.
وانطالقا ً من هذه الدروس يتناول الفصل الثاني من التقرير بعض األولويات اإلقليمية والوطنية املشرتكة،
ويرسم بعض معالم الطريق إىل املستقبل لخطة إنمائية ملا بعد عام  .2015ويؤكد التقرير أن أي إطار مقرتح ملا
بعد عام  2015يجب أن يتضمن مؤرشات للحكم تساعد يف رصد وقياس اإلصالحات الالزمة لصون حقوق اإلنسان
وكرامته ،وضمان املشاركة التامة يف اتخاذ القرار.
وقد استند هذا التقرير فيما أجري من تحليالت إىل مصادر عديدة ،منها شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة
واملنظمات الدولية األخرى التي تُعنى بجمع البيانات عن األهداف اإلنمائية لأللفية .كما استُمدّت البيانات من
الهيئات اإلقليمية التابعة لألمم املتحدة ومن األجهزة الوطنية لإلحصاء(.)2
لمحة عامة
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القسم I

أداء المنطقة العربية في
األهداف اإلنمائية لأللفية

حققت املنطقة العربية تقدما ً باهرا ً نحو تحقيق بعض األهداف اإلنمائية لأللفية .غري أن هذا التقدم لم يأتِ متوازنا ً.
فاملنطقة ال تزال متأخرة يف بعض الغايات الهامة ،وال سيما الغاية املعنية بمكافحة الجوع .وكانت لحالة التحوّل السيايس
واالقتصادي واالجتماعي التي يشهدها عدد من بلدان املنطقة منذ عام  2010آثار بالغة عىل مسرية التقدم ،إذ أدّت إىل تجميد
اإلنجازات املحققة يف بعض البلدان ،ال بل إىل تبديدها أحيانا ً .وال تزال أقل البلدان نموا ً متأخرة عن سائر البلدان يف الكثري
من األهداف والغايات.
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الهدف 1

القضاء على الفقر المدقع والجوع
الغاية

تخفيض عدد األشخاص الذين يق ّل دخلهم عن  1.25دوالر
يف اليوم إىل النصف بني عامي  1990و2015
الفقر املدقع منخفض ولكنه ازداد بعد عام 2010

الفقر املدقع ،الذي يُقاس بنسبة األشخاص الذين
يق ّل دخلهم عن  1.25دوالر يف اليوم ،منخفض نسبيا ً يف
املنطقة العربية ،ولكن تحقيق الغاية بحلول عام 2015
ٍ
سنوات من الرتاجع ،يبدو أن
يبقى مستبعدا ً .فبعد
الفقر عاد ليزداد ،وربما يبلغ حدا ً ال تقوى عىل رصده
املقاييس الدولية.

فبحلول عام  ،2010بلغت عتبة الفقر املدقع يف املنطقة
 4.1يف املائة بعد أن كانت  5.5يف عام  ،1990وهذا بفضل
التقدم الذي أحرزه األردن والجمهورية العربية السورية
ومرص .وتشري آخر البيانات والتوقعات العائدة إىل عام
 2012إىل أن الفقر املدقع قد يتجاوز اليوم املستوى الذي
كان عليه يف عام  ،1990إذ تشري التقديرات إىل  7.4يف املائة
(الشكل (1-1أ))( .)1ويبلغ الفقر املدقع أعىل معدل يف أقل
البلدان نموا ً حيث وصل إىل  21.6يف املائة يف عام ،2012
بعد أن سجل  13.9يف املائة يف عام .1990
واملكاسب التي تحققت يف الحد من الفقر يف بعض
البلدان تبددت بسبب التحوّالت السياسية والنزاعات.

الفقر املدقع منخفض
يف املنطقة العربية،
ولكن تحقيق الغاية
بحلول عام 2015
يبقى مستبعدا ً

الشكل 1-1
نسبة الفقر املدقع ،أي نسبة الذين يعيشون عىل أقل من  1.25دوالر يف اليوم
ب -يف املناطق النامية

أ -يف املنطقة العربية

اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

43.0

5.5

21.4

4.1

7.4

أﻗﻞ اﻟﺒﻠﺪان ﻧﻤﻮا ً

13.9

اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

ﺟﻨﻮب ﺻﺤﺮاء أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

55.4
48.6

ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ

17.8
21.6

49.0
4.7

32.5

اﳌﴩق

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ واﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

1.3

12.3

5.7

6.0

أوروﺑﺎ وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

اﳌﻐﺮب

3.7
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2.5
2.2
2.2
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5
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ﴍق آﺳﻴﺎ واﳌﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ

54.5
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اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
5.5
4.1
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2010

املصدر :بيانات عام  1990و 2010باالستناد إىل  .World Bank, 2012aوبيانات عام  2012هي تقديرات اإلسكوا.
مالحظة :معدّالت الفقر املحسوب بنسبة الذين يعيشون عىل أقل من  1.25دوالر يف اليوم ،منخفضة إىل ح ّد ال يذكر يف بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
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ففي الجمهورية العربية السورية ،تسبب النزاع الذي
اندلع مؤخرا ً بإهدار عقد كامل من التقدّم .وقد انخفض
الفقر املدقع يف هذا البلد من  7.9يف املائة يف عام 1997
إىل  0.3يف املائة يف عام  .2007ونتيجة للنزاع الجاري،
تشري التقديرات إىل أن معدّل الفقر عاد وارتفع إىل 7.2
يف املائة يف الفرتة من  2012إىل .)2(2013

الشكل 2-1
نسبة الفقر حسب خطوط الفقر الوطنية

اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

22.7
23.4

أﻗﻞ اﻟﺒﻠﺪان ﻧﻤﻮا ً

40.0
42.6

23.4

اﳌﴩق

20.3

اﳌﻐﺮب

18.4
45

40

35

30

25

20

10.5
15

10
2012

املصدر :تقديرات اإلسكوا باالستناد إىل  World Bank, 2012aوالتقييمات الوطنية لحالة الفقر.
مالحظة :نسبة الفقر حسب خطوط الفقر الوطنية غري متوفرة لبلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
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ونسبة األشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع يف
املنطقة العربية هي أقل من النسب املسجلة يف مناطق
نامية أخرى (الشكل (1-1ب)) .وباستثناء أوروبا
ورشق آسيا ،سجلت املنطقة العربية أدنى نسبة للفقر
املدقع يف عامي  1990و .2010أما يف تخفيض نسبة
الفقر املدقع ،فسجلت املنطقة العربية أقل قدر من
التقدم بني عامي  1990و ،2010مقارنة بما سجلته
املناطق النامية األخرى ،باستثناء جنوب الصحراء
األفريقية الكربى.

تتفاوت معدّالت الفقر كثريا ً باختالف التعاريف الدولية
والوطنية

الخطوط الدولية الثابتة لقياس الفقر ،كخط العيش عىل
 1.25دوالر يف اليوم ،محدودة الجدوى يف قياس الفقر
املدقع يف البلدان العربية( .)3ويف وضع املنطقة العربية
مثال واضح عىل مدى تباين الفقر بني القياس والواقع.
فبينما تسجل املنطقة معدال ً منخفضا ً للفقر املدقع عند
قياس الفقر بخط العيش عىل أقل من  1.25دوالر يف
اليوم ،يرتفع معدّل الفقر يف بعض البلدان عند تطبيق
خطوط الفقر الوطنية .واستنادا ً إىل خطوط الفقر
الوطنية ،يتضح أن معدل الفقر يف املنطقة العربية قد
ارتفع من  22.7يف املائة يف عام  1990إىل  23.4يف عام
 ،2011عىل أثر الزيادة التي سجلتها أقل البلدان نموا ً
ومجموعة بلدان املرشق ومجموعة بلدان املغرب (الشكل
 .)2-1ونظرا ً إىل هذا التفاوت الكبري يف األرقام ،جرى

الشكل 3-1
معدّالت الفقر يف املنطقة العربية واملناطق النامية حسب مجموعة من خطوط الفقر ،بمعادل القوة الرشائية لعام
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أوروﺑﺎ وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
ﺟﻨﻮب ﺻﺤﺮاء اﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

املصدر:

ﴍق آﺳﻴﺎ واﳌﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ
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ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ

اﻟﻌﺎﻟﻢ

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ واﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

اقرتاح مقياس للفقر وثيق الصلة بالظروف املحلية يف
التقرير العربي لألهداف اإلنمائية لأللفية لعام .)4(2010
ويجب التنبه إىل اختيار خط الفقر يف البلدان العربية
ملا له من أثر بالغ عىل نتيجة القياس .ويعرض
الشكل  3-1حركة نسبة الفقر حسب خطوط فقر
مختلفة ترتاوح بني  0.2دوالر و 10دوالرات بمعادل
القوة الرشائية لعام  .2005ويوضح هذا التطبيق أن
خط قياس الفقر يؤثر عىل نتيجة القياس يف مختلف
املناطق ،وال سيما يف املنطقة العربية( .)5وعند قياس
الفقر بأي خط دون  1.25دوالر يف اليوم ،يبدو معدّل
الفقر يف املنطقة العربية منخفضا ً ،يقارب معدل الفقر
يف أوروبا وآسيا الوسطى ،ويق ّل عن معدل الفقر يف
أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي .غري أن هذا املعدّل
يرتفع كثريا ً كل ّما ارتفع خط القياس .فإذا ما قيس
الفقر بمقياس العيش عىل ما يقارب ثالثة دوالرات يف
اليوم ،يصبح معدّل الفقر يف املنطقة العربية قريبا ً من
متوسط املناطق النامية .وهذا التباين ال ينطبق عىل
سائر املناطق النامية .فمنطقتا جنوب آسيا وجنوب
الشكل 4-1
معدّل الفقر استنادا ً إىل منهجية خطوط االنحدار يف املناطق
النامية يف التسعينات والعقد األول من األلفية الثالثة
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الصحراء األفريقية الكربى هما بجميع أساليب القياس
أكثر فقرا ً من املناطق األخرى؛ ومنطقة رشق آسيا
واملحيط الهادئ تبقى بجميع أساليب القياس قريبة
من املعدل العاملي ،أما أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
وأوروبا وآسيا الوسطى فتسجل بجميع أساليب القياس
أفضل املعدّالت.

مقياس أكثر واقعية للفقر املدقع

تظهر تقديرات الفقر للبلدان العربية وللمناطق النامية
األخرى باستخدام منهجية انحدار خطوط الفقر تقييما ً
أكثر واقعية لحالة الفقر( .)6وتوضح هذه التقديرات أن
أكثر من خُ مس سكان املنطقة العربية هم من الفقراء،
وأن حالة الفقر لم تشهد أيّ تغيري يذكر بني التسعينات
وعام ( 2010الشكل  .)4-1ويف ذلك الحني ،كان معدل
الفقر يف املنطقة العربية مماثالً ملعدّل أوروبا ورشق
آسيا .ويف العام  ،2010تراجع الفقر يف أوروبا ورشق
آسيا أكثر من النصف ،بينما راوح الفقر عند املستوى
نفسه تقريبا ً يف املنطقة العربية .والواقع أن املنطقة
العربية هي املنطقة الوحيدة التي لم تشهد أي ّ
تغري
يذكر يف حالة الفقر ،عىل الرغم مما سجلته من نمو يف
الدخل بلغ معدّله السنوي  2يف املائة( .)7ومرص هي
أوضح مثال عىل هذا الواقع (اإلطار .)1-1

يف العقدين األخرين،
وعىل الرغم من
النمو االقتصادي،
بقي انخفاض نسبة
الفقراء طفيفا

لم يشهد عدم املساواة أي تغيري وتقوّضت اإلنجازات
اإلنمائية

أدى اإلقصاء الناجم عن عدم املساواة يف الدخل ويف
غري الدخل أيضا ً إىل تقويض املكاسب اإلنمائية يف
املنطقة .ففي العقود األخرية املاضية ،وعىل الرغم من
النمو االقتصادي ،بقي انخفاض نسبة الفقراء طفيفا ً،
وهذه النسبة تزداد مؤخرا ً منذ عام  ،2010مع تزايد
البطالة ،وال سيما بطالة الشباب والنساء التي هي
من الشواغل األساسية يف املنطقة .وتقليص الفوارق
هو من الرضورات األخالقية ،ولكنه أيضا ً رضوري
لتعزيز إمكانات النمو يف الحد من الفقر يف املستقبل،
وضمان استدامته ،فيصبح أساسا ً لالستقرار السيايس
واالجتماعي .وقد واجهت بعض البلدان أسوأ النتائج
من جراء اتساع الفوارق.
وعندما يقاس التفاوت يف الدخل يف املنطقة العربية
بمعامل جيني ،يبدو يف حدود مقبولة نسبيا ً ،وأدنى
بقليل من متوسط البلدان النامية (الشكل (6-1ب)).
ّ
تغريا ً يذكر عىل مدى العقدين
ولم يشهد الوضع
املاضيني ،إذ يظهر أن معامل جيني بلغ  34.7يف العقد
األول من األلفية الثالثة بعد أن كان  34.3يف التسعينات.
وهذه هي أيضا ً خالصة التقرير العربي الثالث لألهداف
القسم I
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اإلطار 1-1
مرص :لغز النمو االقتصادي والفقر
ازداد معدّل الفقر يف مرص يف العقد األخري ،بعد أن كان قد انخفض بني عامي  1995و .2000وحسب خط الفقر الوطني ،بلغ معدل الفقر
 16.7يف املائة يف عام  ،2000لكنه عاد وارتفع إىل  21.6يف املائة يف عام ( 2008الشكل  .)5-1وكان لسكان الريف النصيب األكرب من املعاناة.
فبني عامي  2005و ،2008ارتفع معدّل الفقر يف املدن بنسبة  0.9نقاط مئوية ،بينما ارتفع يف الريف حواىل  2.1نقاط مئوية.
وهذا االرتفاع يبدو مستهجنا ً ألن مرص شهدت يف تلك الفرتة نموا ً كبريا ً يف الناتج املحيل اإلجمايل وكذلك يف نصيب الفرد من الناتج املحيل
اإلجمايل .وبني عامي  2000و ،2005بلغ متوسط معدّل النمو السنوي  4.1يف املائة ومتوسط نمو نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجمايل 2
يف املائة .لكن الفقر ارتفع بحدة يف تلك الفرتة ،وواصل ارتفاعه بني عامي  2005و ،2008عىل الرغم من تسارع نمو الناتج املحيل اإلجمايل
حتى وصل متوسطه إىل  6.2يف املائة ،وبلغ متوسط نمو نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجمايل  4يف املائة سنويا ً.
والثروة التي تولّدت يف هذه الفرتة حققت مكاسب لبعض الفئات وأوقعت خسائر بفئات أخرى ،والفرص لم توزّع بالتساوي عىل
الجميع .فقد ترافق النمو مع ارتفاع معدّل التضخم ،وال سيما يف أسعار السلع والخدمات التي يستهلكها الفقراء ،مما انعكس سلبا ً عىل
مستوى معيشتهم .كما تركز النمو يف قلة من القطاعات ال يشارك فيها الفقراء بمعدّالت مرتفعة ،مثل النقل واالتصاالت.
الشكل 5-1
معدّل الفقر اإلجمايل ونسبة الفقر يف الريف ونصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجمايل يف مرص،
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الشكل 6-1
معامل جيني لعدم املساواة ،التسعينات والعقد األول من األلفية الثالثة
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اإلنمائية لأللفية لعام  2010الذي أكد أن عدم املساواة
حسب معامل جيني أو حسب نسبة الخُ مس األشد
ثراء إىل الخُ مس األشد فقرا ً لم يتغري يف معظم بلدان
املنطقة ،باستثناء األردن وإىل حد ما موريتانيا(.)8
وبني مجموعات البلدان العربية ،شهدت بلدان املغرب
وأقل البلدان نموا ً مزيدا ً من التفاوت يف الدخل( ،الشكل
(6-1أ)) .أما يف بلدان املرشق فرتاجع هذا التفاوت من
 32.9يف التسعينات إىل  30.9يف العقد األول من األلفية
الثالثة.
والخُ مس األشد فقرا ً يف املنطقة يحظى بنسبة ضئيلة
جدا ً من الدخل القومي .وتبلغ حصته  6.7يف املائة يف
مجموعة بلدان املغرب ،و 6.8يف املائة يف أقل البلدان
نموا ً ،و 8.8يف املائة يف مجموعة بلدان املرشق .ويف
جزر القمر يحصل الخُ مس األشد فقرا ً من السكان عىل
حواىل  2.6يف املائة من الدخل القومي( ،)9وقد طرأ عىل
هذه النسبة ّ
تغري بسيط بني التسعينات والعقد األول
من األلفية الثالثة .وشهد األردن وفلسطني ومرص
وموريتانيا تحسنا ً طفيفا ً .وشهدت تونس واملغرب
واليمن إما تراجعا ً أو مراوحة يف الوضع الراهن.
ويف ظل الفوارق الشاسعة يف النفقات وتركز الثورة
يف العديد من البلدان العربية منذ التسعينات ،يُتوقع
تزايد كبري يف عدم املساواة .وهذا التوقع يتماىش مع
الفكر اإلنمائي عموما ً ومع الواقع اليومي خصوصا ً،
حيث تكثر األحياء العشوائية الفقرية يف جوار املساكن
الفاخرة التي يعيش فيها األثرياء ،يف مظهر من مظاهر
االستهالك املرتف .ومن الصعوبة التوفيق بني هذا
الوضع وأرقام معامل جيني التي تبقى الثابتة(.)10
هناك طريقة أخرى للنظر يف عدم املساواة من خالل
الفرق بني نمو دخل الفرد ونمو نصيب الفرد من إنفاق
األرس املعيشية النهائي عىل االستهالك( .)11وقد ارتفع
الدخل ،مقاسا ً بالناتج املحيل اإلجمايل للفرد ،بمعدل
 2يف املائة سنويا ً يف البلدان العربية خالل التسعينات
واأللفني ،يف حني كان نصيب الفرد من النمو اإلنفاق
االستهالك األرسي بنسبة  1.3يف املائة فقط ،وهو
نمط مماثل لدى رشق آسيا وجنوب آسيا (الشكل
 .)7-1هذا يشري إىل أن النمو لم يرتجم إىل ارتفاع
الدخل أو النفقات املنزلية لدى غالبية السكان يف هذه
املناطق ،مما يشري إىل اتساع عدم املساواة .وكان نمو
نصيب الفرد من إنفاق األرس املعيشية عىل االستهالك
أعىل من الناتج املحيل اإلجمايل ،وبالتايل ساعد يف الحد
من عدم املساواة إىل حد ما يف أمريكا الالتينية ومنطقة
البحر الكاريبي ،وجنوب صحراء أفريقيا وأوروبا
وآسيا الوسطى.
ولرسم صورة أكثر دقة عن الوضع يف الواقع الوطني
واملحيل ،ال ب ّد من االستعانة بإحصاءات أفضل وبمقاييس

للرصد أكثر دقة .غري أن مسوح نفقات األرس املعيشية
ال تستطيع قياس النفقات الفعلية للرشائح املئوية العليا
من الدخل ،ما يعطي صورة مجتزأة عن حقيقة عدم
املساواة .والفوارق الكبرية واملتزايدة بني مستويات
إنفاق األرس حسب كل من املسوح والحسابات القومية
تعطي مصداقية عىل هذه الفرضية (الشكل .)12()8-1
والتفاوت يف الحرمان البرشي لم يحظ باالهتمام الذي
يحظى به التفاوت يف الدخل .وهذا ما يوضحه دليل الفقر
املتعدد األبعاد عىل الصعيدين الوطني واملحيل .فعالقة
الرتابط واضحة يف دليل الفقر املتعدد األبعاد بني الريف
والحرض ،لكن هذه العالقة تختلف مع ارتفاع مستويات
الدخل .ففي البلدان الفقرية ترتفع مستويات الحرمان
يف الريف والحرض عىل حد سواء .وعندما يرتفع الدخل،
تنخفض مستويات الحرمان أوال ً يف املناطق الحرضية التي
تحرك النمو االقتصادي .وعندما يتقدّم البلد يف التنمية،
تتسع قاعدة النمو ،ويرتاجع الفقر يف الحرض والريف عىل
الشكل 7-1
متوسط النمو السنوي لنصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجمايل الحقيقي وإنفاق األرسعىل
االستهالك وفقا ً للحسابات القومية ومسوح األرس املعيشية( 2011-1990 ،بالنسبة املئوية)
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2.6

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ واﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
1.4

2.0
1.7

ﺟﻨﻮب ﺻﺤﺮاء أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
1.5

1.2

1.2

ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ
0.7

3.6
4.4

ﴍق آﺳﻴﺎ واﳌﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ

3.8

5.6
7.3

اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
1.3

5

2.0
8

7

ﻧﻤﻮ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ
اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﲇ اﻹﺟﻤﺎﱄ

املصدر World Bank, 2013b :و.UNDP, 2011d

6

5

4

3

2

1

0

إﻧﻔﺎق اﻷﴎ ﻋﲆ اﻻﺳﺘﻬﻼك )ﻣﺴﻮح اﻷﴎ اﳌﻌﻴﺸﻴﺔ(
إﻧﻔﺎق اﻷﴎ ﻋﲆ اﻻﺳﺘﻬﻼك )اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ(

مالحظة :للمنطقة العربية ،تغطي البيانات الفرتة  2007-1995فقط.
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الشكل 8-1
نسبة إنفاق األرس حسب بيانات املسوح إىل اإلنفاق حسب بيانات الحسابات القومية
اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

0.63
0.64

ﺟﻨﻮب ﺻﺤﺮاء أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

0.96
0.91

ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ
0.5

0.63

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ واﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

0.64

0.61
0.58
0.59

أوروﺑﺎ وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

ﴍق آﺳﻴﺎ واﳌﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ

0.72
0.67

مسوح نفقات األرس
املعيشية ال تستطيع
قياس النفقات الفعلية
للرشائح املئوية العليا
من الدخل ،ما يعطي
صورة مجتزأة عن
حقيقة عدم املساواة

اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

0.53
0.62
0.95

0.85

0.65

0.75

0.45

0.55

اﻹﻧﻔﺎق ﺣﺴﺐ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﺴﻮح /اﻹﻧﻔﺎق ﺣﺴﺐ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ 1990
اﻹﻧﻔﺎق ﺣﺴﺐ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﺴﻮح /اﻹﻧﻔﺎق ﺣﺴﺐ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ 2000

املصدر.UNDP, 2011d :

الشكل 9-1
نسبة دليل الفقر املتعدد األبعاد بني الريف والحرض
ب -يف املناطق النامية

أ -مقابل نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجمايل
12

ﻧﺴﺒﺔ دﻟﻴﻞ اﻟﻔﻘﺮ اﳌﺘﻌﺪد اﻷﺑﻌﺎد ﺑني اﻷرﻳﺎف واﳌﺪن

3.55

ﺟﻨﻮب ﺻﺤﺮاء أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

10

اﳌﻐﺮب
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ واﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

8

اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ

6

ﺗﻮﻧﺲ
اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﴍق آﺳﻴﺎ واﳌﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ ﻣﴫ دﺟﻴﺒﻮﺗﻲ ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ
اﻟﻌﺮاقﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺟﻨﻮب ﺻﺤﺮاء أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
اﳌﴩق
أوروﺑﺎ وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
ﺳﻮرﻳﺎ اﻟﻴﻤﻦ أﻗﻞ اﻟﺒﻠﺪان ﻧﻤﻮا ً
اﻷردن
ﺟﺰر اﻟﻘﻤﺮ
5
املصدر:

4

.UNDP, 2011b

3

ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﲇ اﻹﺟﻤﺎﱄ
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4
2

2

اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

2.55

ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ

2.72
6.63

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ واﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
أوروﺑﺎ وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
2.78

ﴍق آﺳﻴﺎ واﳌﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ
3.32

3.56

0
8

6

4

اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
2

0

ّ
ويبني
حد سواء .ويوضح الشكل (9-1أ) هذه العالقة.
الشكل (9-1ب) أن نسبة الحرمان البرشي يف الريف إىل
الحرض هي األعىل يف املنطقة العربية مقارنة بسائر املناطق
النامية ،باستثناء أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي .وهذا
واضح من موقع البلدان العربية عىل املنحنى املقلوب يف
الشكل (9-1أ).

الغاية

توفري العمالة الكاملة واملنتجة والعمل الالئق للجميع ،بمن
فيهم النساء والشباب

مشاركة املرأة يف القوى العاملة ال تزال تمثل تحديا ً رئيسيا ً
عىل الرغم من الزيادة يف خلق فرص العمل

سجلت املنطقة العربية أدنى معدّل للمشاركة يف القوى
العاملة بني جميع مناطق العالم ،وذلك بسبب انخفاض
مشاركة املرأة .ويقارب معدل مشاركة الرجل يف القوى
العاملة املتوسط العاملي ،البالغ  77يف املائة (الشكل
(10-1أ)) .وعىل الرغم من أن العديد من الدول العربية
شهدت زيادة يف معدل املشاركة يف القوى العاملة النسائية
يف العقدين املاضيني( ،)13إال أن معدل مشاركة املرأة ال
يتجاوز  26يف املائة أي إنه املعدل األدنى بني جميع
املناطق ،إذ ال يتجاوز نصف املتوسط العاملي البالغ  51يف
املائة يف  .2010وبينما أحرزت املنطقة تقدّما ً يف التحصيل
العلمي للذكور واإلناث عىل حد سواء ،لم تنعكس املكاسب

املحققة يف التحصيل العلمي آثارا ً إيجابية عىل مشاركة
املرأة يف القوى العاملة بشكل ملحوظ.
فالفقر ،وتعثر التنمية الريفية ،وانتشار النزاعات
املسلحة ،والتمييز يف القوانني ،وانتشار التقاليد
املحافظة كالزواج املبكر ،جميعها من العوامل التي
تعوق انخراط املرأة يف الشأن العام ،وال سيما يف
سوق العمل(.)14
بلغت نسبة العاملني إىل مجموع السكان  43يف املائة يف
التسعينات ،وارتفعت إىل  44يف املائة فقط يف عام 2011
(الشكل (10-1ب))( .)15وسجلت مجموعات البلدان
ارتفاعا ً طفيفا ً ،باستثناء بلدان املرشق التي شهدت
تراجعا ً يف هذه النسبة قارب  0.7يف املائة .وسجلت
بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية أعىل درجة
تقدّم إذ ارتفعت هذه النسبة فيها من  55يف املائة إىل
 57يف املائة( .)16وفرص العمل يف هذه البلدان تركزت
يف املايض يف األنشطة التي تتطلب كثافة األيدي العاملة
واعتمدت عىل عدد كبري من املهاجرين.
وراوحت نسبة الرجال العاملني إىل مجموع السكان
عند  69يف املائة بني عام  1991و 2011يف املنطقة
(الشكل (11-1أ)) .وبقيت هذه النسبة مستقرة يف
مختلف مجموعات بلدان املنطقة .أما نسبة النساء
العامالت إىل مجموع السكان فارتفعت ببطء من  16يف
املائة يف عام  1991إىل  19يف املائة يف عام ( 2011الشكل
(9-1ب)) ،لكنها ال تزال أدنى نسبة بني جميع املناطق،
وأدنى بكثري من املتوسط العاملي.

أحرزت املنطقة تقدّما ً
يف التحصيل العلمي
للذكور واإلناث عىل
حد سواء ،ولم تنعكس
املكاسب املحققة يف
التحصيل العلمي آثارا ً
إيجابية عىل مشاركة
املرأة يف القوى العاملة
بشكل ملحوظ

الشكل 10-1
القوى العاملة بني املنطقة العربية والعالم (من الفئة العمرية  15سنة وأكثر)
أ -معدل املشاركة يف القوى العاملة

26 54
32 57

77
80

59 70
64 70

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ واﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

55
57

50

اﳌﺠﻤﻮع

اﻹﻧﺎث

الشكل (أ)  ،ILO and UNDP, 2012والشكل (ب) .ILO, 2011a

0

اﻟﺬﻛﻮر

اﳌﴩق

40
42

ﴍق آﺳﻴﺎ

80
100

ﺑﻠﺪان ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ

ﺟﻨﻮب ﺻﺤﺮاء أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

76

67 73

املصدر:

اﻟﻌﺎﻟﻢ

أﻗﻞ اﻟﺒﻠﺪان ﻧﻤﻮا ً

46
47

ﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ واﳌﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ

82

اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

43
44

ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ

81

53 66

150

اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

76

51 64

ب -نسبة العاملني إىل عدد السكان

اﳌﻐﺮب

41
40
60

50

40

30

20

10
2011

0
1991
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الشكل 11-1
نسبة العاملني إىل مجموع السكان
أ -لدى الذكور من الفئة
العمرية 15سنة وأكثر

ب -لدى اإلناث من الفئة
العمرية 15سنة وأكثر

اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

27

16

23
31

25

28

ﺑﻠﺪان ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ

30

أﻗﻞ اﻟﺒﻠﺪان ﻧﻤﻮا ً

21

21

اﳌﻐﺮب
25

18

اﳌﴩق

24
21
40

30

20
2011

املصدر:

يف اآلونة األخرية ،آلت
األزمات االقتصادية
واالضطرابات
السياسية يف بعض
البلدان العربية
بظروف العمل إىل
مزيد من التدهور يف
مختلف أنحاء املنطقة

0

10

20

1991

79
79

اﳌﻐﺮب

10
2011

0
1991

اﳌﻐﺮب

65
66

اﳌﴩق

15
15
30

ﺑﻠﺪان ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ

17

15

أﻗﻞ اﻟﺒﻠﺪان ﻧﻤﻮا ً

71
71

ﺑﻠﺪان ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ
22

اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

69
69

19

أﻗﻞ اﻟﺒﻠﺪان ﻧﻤﻮا ً

28

ج -لدى الشباب من
الفئة العمرية24-15

اﳌﴩق

67
66
80

60

40
2011

20

0

1991

.ILO, 2011a

أما نسبة الشباب العاملني إىل مجموع السكان فهي
متدنية نسبيا ً ،وقد سجلت انخفاضا ً كبريا ً من عام 1991
و( 2011الشكل (11-1ج)) .ومن أسباب ذلك تحسّ ن
مستوى التحصيل العلمي الذي يؤخر دخول الشباب
إىل سوق العمل ،وصعوبة انتقال الشباب من املدرسة
إىل العمل يف ظل عوامل تتعلق بطبيعة الطلب يف سوق
العمل ،مما يضطرهم لالنتظار لفرتات قد تطول سنوات
عديدة(.)17

قليل من التقدّم يف الحد من البطالة والنقص يف فرص العمل
الالئق ،ال سيما للنساء ،ال يزال يشكل تحديا ً

بني عامي  1990و ،2010انخفض معدل
البطالة من  12.4يف املائة إىل  10يف املائة
(الشكل  .)12-1ومعظم هذا االنخفاض حصل يف
مجموعة بلدان املغرب ،حيث تراجع معدّل البطالة من
 17.5يف املائة يف عام  1990إىل  10.4يف عام .2010
وكان مصدر االنخفاض ازدياد عدد األشخاص الذين
تهافتوا إىل كسب العيش من أنماط العمل املتاحة ،وليس
من االقتصادات التي تولد فرص العمل الالئق .وقد
تمكنت الجزائر من خفض معدّل البطالة بني عامي
 2000و ،2008لكن هذا االنخفاض ترافق مع تزايد
أنماط العمل غري املنظم(.)18
 | 10التقرير العربي لألهداف اإلنمائية لأللفية

ويف اآلونة األخرية ،آلت األزمات االقتصادية
واالضطرابات السياسية يف بعض البلدان العربية
بظروف العمل إىل مزيد من التدهور يف مختلف أنحاء
املنطقة .وتشري األرقام األولية إىل ارتفاع يف معدّالت
البطالة من  10.0يف املائة يف عام  2010إىل  14.5يف
املائة يف عام ( 2012الشكل  .)19()12-1وقد شهدت
أقل البلدان نموا ً أعىل ارتفاع من  8.4يف املائة إىل 18.4
يف املائة ،تليها بلدان املرشق حيث ارتفع معدّل البطالة
من  11.3يف املائة إىل  16.3يف املائة .أما بلدان املغرب
فحافظت عىل معدّل مستقر نسبيا ً عند  10يف املائة.
ومن املتوقع أن ترتفع معدالت البطالة إىل  14.8يف املائة
يف عام  2013يف املنطقة العربية.
وارتفاع معدّالت البطالة بني الشباب واإلناث هو من
أهم محركات قلة فرص العمل يف املنطقة عىل الرغم
من التقدّم يف التعليم .ومقارن ًة بمتوسط عاملي قدره
 13يف املائة ،تراوح معدّل بطالة الشباب يف املنطقة
العربية عند  25يف املائة منذ عام  ،2007وارتفع إىل 26
يف املائة يف عام  .)20(2011ويف املنطقة مؤرشات تدل
عىل أن هذا االتجاه سيستمر عىل املدى املتوسط .وتبلغ
بطالة اإلناث حدا ً غري مقبول من االرتفاع يف املنطقة
باملقارنة مع سائر املناطق وكذلك بالنسبة إىل املتوسط
العاملي .فمعدل بطالة اإلناث يف املنطقة يقارب  19يف

الشكل 13-1
نسبة العاملني الفقراء من مجموع العاملني

الشكل 12-1
معدّالت البطالة اإلجمالية (بالنسبة املئوية)

2012

اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

14.8
14.5

64
20
8
7

12.7
10.0
12.4

61
33

ﺑﻠﺪان ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ

14

5.7
5.8
5.9

5
27
2011

4.7

65

1.9

18

أﻗﻞ اﻟﺒﻠﺪان ﻧﻤﻮا ً
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اﳌﴩق
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املصدر :توقّعات اإلسكوا وإسقاطاتها.

املائة بينما لم يتجاوز املتوسط العاملي  6.2يف املائة يف
عام .)21(2011
وتكاد تتساوى البطالة يف املنطقة العربية عرب جميع
فئات الدخل( .)22ويتعارض هذا مع تجارب مناطق
أخرى من العالم ،حيث ترتفع البطالة عادة لدى فئات
الدخل الدنيا.

و .2012أما يف بلدان شمال أفريقيا ،فانخفضت هذه
النسبة من  27يف املائة يف عام  2000إىل  18يف املائة يف
عام  .2011وعىل أثر االضطرابات ،يتوقع أن ترتفع
نسبة العاملني الفقراء إىل  20يف املائة يف عام .2012

تعترب نسبة العاملني الفقراء( )23يف املنطقة العربية
متدنية مقارنة بما هي عليه يف مناطق نامية أخرى
(الشكل  .)13-1ويف منطقة الرشق األوسط(،)24
استقرت هذه النسبة عند  8يف املائة يف العقد األخري.
ويتوقع أن تسجل ارتفاعا ً بسيطا ً بني عامي 2011

20

اﻟﴩق اﻷوﺳﻂ
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ واﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺟﻨﻮب ﺻﺤﺮاء أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
اﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﺷﻤﺎل
ﴍق آﺳﻴﺎ
ﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ واﳌﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ
ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ
ﺟﻨﻮب ﴍق ووﺳﻂ أوروﺑﺎ )ﻏﲑ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ( وراﺑﻄﺔ اﻟﺪول اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ
املصدر:

انخفاض يف نسبة الفقراء العاملني ،وتراجع محتمل يف
املكاسب املحققة يف بعض البلدان

0

.ILO, 2013

مالحظة :األرقام هي تقديرات لعام  2011وتوقعات لعام .2012

فرص العمل الهش قليلة باستثناء ما يتعلق منها باملرأة
العربية

نسبة العمل الهش يف املنطقة العربية أقل منها يف املناطق
النامية األخرى (الشكل (14-1أ)) ،وهي ترتاجع برسعة
تؤهل املنطقة للحلول يف املرتبة الثانية بعد رشق آسيا.
غري أن حصة املرأة من فرص العمل الهشة ،مقارنة
بحصة الرجل ،هي األعىل يف العالم ،وقد ازدادت يف
العقود األخرية (الشكل (14-1ب)) .ويشمل العمل
الهش العاملني لحسابهم الخاص والعاملني لحساب
القسم 11 | I

باستثناء منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
(الشكل (15-1ب)) .ففي فرتة التسعينات( ،)26راوح
معدل نمو إنتاجية العمل عند  0.6يف املائة يف جميع
البلدان العربية ،غري أنه ارتفع إىل  2يف املائة يف العقد
األخري بفعل ارتفاع اإلنتاجية يف مجموعات البلدان
كافة (الشكل (15-1أ)) .وقد سجلت مجموعة بلدان
املغرب وبلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية
معدال ً سالبا ً لنمو إنتاجية العمل يف فرتة التسعينات،
لكنها سجلت معدّالت إيجابية يف الفرتة من  2000إىل
 .)27(2010أما أقل البلدان نموا ً فسجلت أعىل معدّل لنمو
إنتاجية العمل يف الفرتتني ،بلغ  2.5يف املائة.

األرسة ،والعاملني خارج ترتيبات العمل النظامي،
واملعرضني للعمل لقاء أجور منخفضة ،ويف ظروف
عمل صعبة يُحتمل أن تنتقص من حقوقهم األساسية،
وللحرمان من مستحقات الضمان االجتماعي .وقل ّما
يكون لهؤالء صوت أو تمثيل يف النقابات العمالية أو يف
منظمات مماثلة.

ال تزال املنطقة يف موقع متأخر عن سائر مناطق العالم يف
إنتاجية العمل

إنتاجية العمل يف املنطقة العربية ،عىل الرغم من تحسنها،
ال تزال أقل بكثري مما هي عليه يف املناطق األخرى(،)25
الشكل 14-1

نسبة العمل الهش
أ -من مجموع العاملني يف املنطقة
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ﺟﻨﻮب ﴍق ووﺳﻂ أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
أوروﺑﺎ )ﻏﲑ اﻻﺗﺤﺎد واﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
اﻷوروﺑﻲ( وراﺑﻄﺔ
اﻟﺪول اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ
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واﳌﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ
اﻷوروﺑﻲ( وراﺑﻄﺔ
اﻟﺪول اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ

0

واﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ أوروﺑﺎ )ﻏﲑ اﻻﺗﺤﺎد -50

اﻟﺘﻐﲑ
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ّ

املصدر.ILO and UNDP, 2012 :
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الشكل 15-1
متوسط نمو إنتاجية اليد العاملة
أ -يف مجموعات البلدان العربية

ب -يف مختلف مناطق العالم

اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﴍق آﺳﻴﺎ

5.8

0.6

2.0
1.8

8.4

أﻗﻞ اﻟﺒﻠﺪان ﻧﻤﻮا ً

ﺟﻨﻮب ﴍق ووﺳﻂ أوروﺑﺎ )ﻏﲑ اﻻﺗﺤﺎد
اﻷوروﺑﻲ( وراﺑﻄﺔ اﻟﺪول اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ

2.5

ﺑﻠﺪان ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ

5.7
-1.2

1.9

ﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ
3.2

ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ

-0.8

3.0
3.2

اﳌﴩق

1.5

ﺟﻨﻮب ﺻﺤﺮاء أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
0.5

2.4

3

2
2000-2010

-0.1

3.4

0.4

اﳌﻐﺮب

ارتفعت نسبة
األشخاص الذين ال
يستهلكون الحد األدنى
من السعرات الحرارية
الالزمة للحفاظ عىل
الطاقة الرضورية من
 13.9يف املائة يف عام
 1991إىل  15.3يف املائة
يف عام 2011

0

1

-1

2.2

-2

اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

1992-2000

0.6
2.0

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ واﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
1.4
1.4

10
املصدر:
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الشكل 16-1
انتشار سوء التغذية (بالنسبة املئوية)
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املصدر:

أﻗﻞ اﻟﺒﻠﺪان ﻧﻤﻮا ً

7.5

ﺑﻠﺪان ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ
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.FAO, 2012d

مالحظة :البيانات هي متوسطات لثالثة أعوام .هكذا جاء رقم عام  2011الوارد يف هذا الجدول مثالً ،مطابقا ً ملتوسط الفرتة  2012-2010يف املصدر.
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الجدول 1-1
السكان الذين يعانون من سوء التغذية يف البلدان العربية التسعة التي تسجل أعىل املعدّالت (باملليون)
1990

2000

2011

التغيّر 2011-1990

جزر القمر

0.2

0.4

0.5

0.3

جيبوتي

0.4

0.4

0.2

-0.2

السودان

2.0

4.7

8.6

6.6

الصومال

0.3

0.3

0.3

0

العراق

1.8

1.8

1.8

0

فلسطين

0.4

0.7

1.2

0.8

المغرب

4.8

5.2

6.3

1.5

موريتانيا

8.9

8.9

13.5

4.6

اليمن

3.6

5.6

8.0

4.4

المجموع

22.4

28.0

40.4

18

معدل االنتشار

25.0

24.2

28.3

3.3

املصدر:

.FAO, 2012d

مالحظة :يستخدم بعض البلدان منهجيات خاصة لتقدير املؤرشات فتختلف تقديراتها عن األرقام املذكورة يف هذا التقرير .ومثالً ،تشري بيانات املغرب الوطنية إىل أن عدد األشخاص
الذين يعانون من سوء التغذية يبلغ .288 000

تطرح قضية سوء
التغذية مشكلة حقيقية
يف تسعة بلدان عربية
تضم مجتمعة 40.4
مليون شخص يعانون
من سوء التغذية

الغاية

تخفيض عدد األشخاص الذين يعانون من الجوع إىل النصف
يف الفرتة من  1990إىل 2015

ال تزال املنطقة متأخرة جدا ً عن تخفيض معدّل سوء التغذية
إىل النصف

ارتفعت نسبة األشخاص الذين ال يستهلكون الحد
األدنى من السعرات الحرارية الالزمة للحفاظ عىل
الطاقة الرضورية من  13.9يف املائة يف عام  1991إىل
 15.3يف املائة يف عام ( 2011الشكل  .)16-1وهذا يعني
أن عدد األشخاص الذين يعانون من سوء التغذية ارتفع
من  30مليون إىل أكثر من  50مليون شخص ،يف زيادة
من أسبابها الرئيسية النمو الرسيع يف عدد السكان.
وارتفع معدّل سوء التغذية يف بلدان املرشق من  6.4يف
املائة يف عام  1991إىل  10.3يف املائة يف عام  ،2011بينما
انخفض يف سائر بلدان املنطقة.
تطرح قضية سوء التغذية مشكلة حقيقية يف تسعة
بلدان عربية تضم مجتمعة  40.4مليون شخص يعانون
من سوء التغذية (الجدول  .)1-1وتنترش حالة سوء
التغذية عىل نطاق واسع يف جزر القمر والصومال
حيث يعاني منها حواىل  60يف املائة من مجموع
السكان ،ولكنها أيضا ً مرتفعة تصل إىل  30يف املائة يف
السودان ،والعراق( ،)28وفلسطني ،واليمن .ويف بعض
البلدان ازدادت حاالت سوء التغذية ،سواء باألرقام
املطلقة أم بالنسب املئوية .ففي العراق مثالً ارتفع
معدّل سوء التغذية من  11يف املائة يف عام  ،1991أي
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ما مجموعه  2مليون من السكان ،إىل  26يف املائة يف عام
 ،2011أي ما مجموعه  8.6مليون من السكان.

انعدام األمن الغذائي عامل خطري

من مؤرشات اإلخفاق يف التنمية يف املنطقة العربية
انتشار الجوع وانعدام األمن الغذائي( )29الذي يعوق
تحقيق العديد من األهداف اإلنمائية .وللعوامل
الجغرافية والبيئية التي تعوق إنتاج املواد الغذائية
يف املنطقة أثر عىل قضية األمن الغذائي ،وقد انضمت
إليها مؤخرا ً ّ
تغريات جذرية شهدتها األسواق العاملية.
فاملنطقة العربية تعتمد بشدة عىل الواردات ،وتعاني
من ندرة األرايض الصالحة للزراعة ومن شح املوارد
املائية ،وتسجل معدّالت مرتفعة من النمو السكاني.
ومن عوامل الضغط األخرى ،الرصاعات واالضطرابات
السياسية ،وتداعيات أزمة الغذاء واألزمة االقتصادية
اللتني شهدهما العالم مؤخرا ً.
وشح املياه يمثل عائقا ً رئيسيا أمام اإلنتاج الزراعي،
وهو من املخاطر املعرضة للتفاقم يف املستقبل .وتبلغ
نسبة األرايض الصحراوية يف املنطقة حاليا ً  86يف املائة
من املساحة اإلجمالية .وحسب مؤرش اإلجهاد املائي
لعام  ،2012تعد األرايض القاحلة يف املنطقة أشد املناطق
تعرضا ً لخطر اإلجهاد املائي يف العالم(.)30
وتض ّم املنطقة العربية أكثر من  50مليون شخص
يعانون من نقص يف التغذية .فقد تراكمت كميات كبرية
من الثروات جنبا ً إىل جنب مع تفاقم معدّالت الجوع.
وكانت املجاعة التي وقعت مؤخرا ً يف القرن األفريقي،

اإلطار 2-1
دوامة الرصاع والجفاف املدمرة يف الصومال
لقيت املجاعة التي حدثت مؤخرا ً يف الصومال نتيجة ملوجة الجفاف الشديد اهتماما ً كبريا ً .والواقع أن هذه األزمة كانت نتيجة ملجموعة
من العوامل الطبيعية واالجتماعية والسياسية .فمشكلة األمن الغذائي يف الصومال ال يمكن فصلها عن تقل ّب أسعار املواد الغذائية عىل
ّ
وتغري املناخ ،والتدهور البيئي ،والرصاع املزمن عىل املوارد الطبيعية.
الصعيد الدويل،
ومع االعتماد الشديد عىل الواردات واملساعدة الخارجية ،واقتصار املساحة الصالحة للزراعة عىل  13يف املائة من مساحته اإلجمالية،
يبقى الصومال عرضة لتداعيات تقلب أسعار املواد الغذائية عىل الصعيد الدويل .وقد ازدادت كلفة الواردات أكثر من ثالثة أضعاف يف
األعوام الخمسة املاضية.
وتهدد الكوارث الطبيعية بمزيد من التفاقم ،وتواصل درجات الحرارة االرتفاع إىل أرقام قياسية ،وقد شهدت أفريقيا أش ّد خمس
سنوات حرارة منذ بدء تسجيل درجات الحرارة فيها منذ عام  .2003وتحدث موجات الجفاف التي كانت تقع كل ستة أو ثمانية أعوام
اليوم كل عام أو اثنني ،كما شهد القرن األفريقي موجة من أسوء موجات الجفاف منذ  60عاما ً .ويتأثر إنتاج املحاصيل باألمطار ،التي
أصبحت أكثر كثافة من حيث الكمية وأقرص من حيث املدة.
ويزيد نشاط البدو من تداعيات الكوارث الطبيعية .ويف غياب الحكومة الفاعلة يف الصومال ،يبقى الباب مفتوحا ً أمام األنشطة غري
الرشعية واملمارسات غري الصديقة للبيئة .ويشكل أزالم الحرب وعنارص املليشيات تحالفات مشبوهة الستغالل األرايض واملوارد ،بما يف
ذلك اجتثاث املراعي وقطع الغابات لتصدير الفحم وجني األموال بالعمالت األجنبية .وال يعود نهب الثروة السمكية العشوائي رضيبة
بواسطة سفن الصيد األجنبية غري املسجلة وغري الخاضع ألي رضائب من املياه اإلقليمية الصومالية بأي فائدة تذكر عىل اقتصاد الصومال.

املصدر.UNDP, 2011a :

من مظاهر عدم قدرة املنطقة عىل تحقيق األمن الغذائي.
ّ
وتغري
ويف الصومال ،أدى ارتفاع األسعار الغذائية،
املناخ ،وتدهور البيئة ،وانتشار الرصاع ،إىل نتائج
وصلت إىل حدود الكارثة (اإلطار  .)1-2وهناك تقارير
متزايدة عن الجوع يف اليمن اليوم.
ففي عام  2007والنصف األول من عام  ،2008ارتفعت
أسعار السلع األساسية واملواد الغذائية ،فأشاعت حالة
من القلق العارم بشأن األمن الغذائي يف مختلف أنحاء
العالم .وعندما ترتفع أسعار الغذاء بشدّة ،ال يعود
يف حوزة األفراد ما ينفقونه عىل الصحة ،والتعليم،
والحاجات األساسية .والنتيجة هي مزيد من الفقر
وسوء التغذية .وإزاء التحديّات التي يطرحها ارتفاع
أسعار الغذاء يف الوقت الحارض ويف املستقبل ،من
الرضوري اليوم ،أكثر من أيّ وقت مىض ،اعتماد
ّ
للتحصن من مخاطر تقل ّب أسعار الغذاء
سياسات
()31
ومعالجة تداعياته عىل حد سواء .
وقد أثقلت أزمة الغذاء كاهل املنطقة لوقت طويل ،ال
سيّما وأنها تعتمد بشدة عىل الواردات الغذائية .وأدى
ارتفاع أسعار املواد الغذائية إىل انتفاضات يف بعض
البلدان( ،)32ثم برز اتجاه جديد يف تضخم أسعار املواد
الغذائية .وبلغ معدل التضخم يف العراق والكويت ومرص
أرقاما ً عرشية .ويف الجمهورية العربية السورية واليمن،
استقر عند نسبة  30و 23يف املائة عىل الرتتيب(.)33

تعاني أقل البلدان نموا ً من معدّالت مرتفعة ومتزايدة من
سوء التغذية بني األطفال دون سن الخامسة

وسوء التغذية الحاد ،الناجم عن عدم الحصول عىل الكمية
الكافية من الغذاء وتكرار اإلصابة باألمراض املعدية ،هو
سبب الرتفاع معدّل الوفيات ،واإلصابة بعلل تؤثر عىل

قدرات الطفل اإلدراكية وتح ّد من نموه يف املستقبل .ومن
مؤرشات اإلصابة بسوء التغذية نقص الوزن وقرص القامة
نسبة إىل العمر (التقزم) ،ونقص الوزن الشديد نسبة إىل
الطول (الهُزال) ،والنقص يف الفيتامينات واملعادن.
وقد ارتفعت نسبة األطفال الناقيص الوزن دون سن
الخامسة يف املنطقة من  14.5يف املائة يف التسعينات
إىل  15.3يف املائة يف عام ( 2010الشكل  .)17-1وعىل
الرغم من التقدم الذي أحرزه عدد من البلدان عىل هذا
الصعيد ،ازدادت نسبة األطفال الناقيص الوزن يف أقل
البلدان العربية نموا ً ،بحيث أصبح طفل من كل ثالثة
أطفال يعاني من نقص يف الوزن .ومعدّل النقص يف

ارتفعت نسبة األطفال
الناقيص الوزن دون
سن الخامسة يف
14
املنطقة من  .5يف
املائة يف التسعينات إىل
 15.3يف املائة يف عام
2010

الشكل 17-1
األطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من نقص معتدل أو شديد يف الوزن (بالنسبة املئوية)
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اإلطار 3-1
األطفال الذين يعانون من سوء التغذية يف ظل النزاعات :مخيّمات اللجوء
شهدت بلدان ،مثل السودان واليمن ،أعواما ً طويلة من النزاعات أدّت إىل نزوح أعداد كبرية من السكان وانهيار شبه تام يف البنية
التحتية .وقد خرس السكان سبل عيشهم وأسلوب حياتهم ورزحوا تحت وطأة الفقر .ويف املخيّمات التي يلجأ إليها النازحون ،حيث
يتلقون املعونات اإلنسانية ،يتعرض األطفال لسوء التغذية قبل أن تصلهم املعونات اإلنسانية أو قبل أن يتكيف الناس مع ظروف حياتهم
الجديدة.
ففي شمال دارفور بالسودان ،أفادت غالبية املسوح التي أجريت حول الوضع الغذائي للسكان املترضرين من النزاعات أن معدّالت
سوء التغذية الحاد والشديد كانت مرتفعة جدا ً يف أواخر عام  .2011ويف بعض األماكن ،تجاوزت هذه املعدّالت مستوى حاالت الطوارئ
املحدد بنسبة  15يف املائة ،إذ قاربت  23يف املائة.
2009
320
000
 .وعىل الرغم من الهدنة
شخص من صعدى وضواحيها يف آب/أغسطس
وأدى النزاع يف شمال اليمن إىل ترشيد حواىل
املعلنة يف عام  ،2010بقيت أعداد النازحني يف الداخل كبرية يف محافظة حجة يف عام  .2012وتبني من تقييم أجري عىل الوضع الغذائي
للنازحني أن سوء التغذية الحاد قد أصاب  15.7يف املائة من األطفال.
وأدى تدفق النازحني إىل األردن ولبنان عىل أثر تصاعد العنف يف الجمهورية العربية السورية ،إىل تصاعد القلق بشأن رفاه النازحني
وحصولهم عىل الخدمات األساسية .فمعظم الالجئني من الجمهورية العربية السورية إىل األردن خرسوا سبل عيشهم ،ويستنفدون
مخزونهم من املؤن الغذائية ،ويلجأون إىل وسائل شديدة القسوة للبقاء عىل قيد الحياة ،كبيع ما يف حوزتهم من املمتلكات .وتبلغ حالة
سوء التغذية الحاد بني األطفال الالجئني املقيمني عند السكان املحليني أو يف مخيمات اللجوء معدّالت مزعجة تصل إىل  5.1و 5.8يف املائة
عىل الرتتيب.
ويف ظروف النزاعات ،ثمة حاجة الستجابات قصرية املدى لإلغاثة الطارئة إلنقاذ حياة البرش ،واسرتاتيجيات متوسطة املدى للوقاية
من األمراض وتأمني سبل العيش وغريها بغية تجنّب خسارة املكاسب التي تحققت عىل صعيد األهداف اإلنمائية لأللفية.
املصدر.Yemen, Ministry of Health, 2012; and the Sudan, National Ministry of Health and Central Bureau of Statistics, 2011 :

الوزن مرتفع جدا ً يف جيبوتي والسودان والصومال
واليمن ،والتقدم نحو تخفيض عدد ناقيص الوزن إىل
النصف بطيء جدا ً .وترتفع النسب يف كل من جزر القمر
()34
وجيبوتي واليمن .وتنترش حاالت سوء التغذية الحاد
يف بلدان النزاعات كالسودان واليمن (اإلطار .)3-1
حققت املنطقة يف العقد األخري تقدّما ً طفيفا ً يف الحد
من حاالت التقزم ،وذلك بفضل التحسّ ن الذي سجلته
بلدان املغرب .فقد ارتفع معدل التقزم يف بلدان املرشق
ويف أقل البلدان نموا ً (الشكل  .)18-1وشهدت مرص
ارتفاعا ً حادا ً يف معدل التقزم من  20.3يف املائة يف عام

الشكل 18-1
األطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من تقزم النمو (بالنسبة املئوية)

اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
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املصدر.FAO, 2012d :
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 2003إىل  30.7يف عام  .2008وتسجل الجمهورية
العربية السورية وجيبوتي والسودان والعراق واليمن
معدّالت تقزم( )35ترتاوح بني املرتفعة والحرجة(.)36
وشهدت املنطقة حالة من «التحوّل الغذائي» وهي
ترزح تحت العبء املزدوج لسوء التغذية( .)37فمع ازدياد
الدخل والتوسّ ع العمراني ،يتحوّل السكان تدريجا ً نحو
أسلوب حياة مختلف يرتاجع فيه النشاط الجسدي،
ويزداد االعتماد عىل نظام غذائي غني بالطاقة ،وأغذية
نصف مصنّعة ،يقرتن استهالكها باإلفراط الغذائي
والبدانة .وقد تتعارض البدانة مع سوء التغذية يف
الظاهر ،لكن الحالتني نتيجة لألسباب ذاتها ،أي الفقر،
وسوء النظام الغذائي ،وأسلوب الحياة .ويف البلدان
العربية ،يعاني  45.1يف املائة من البالغني من البدانة.
أما العبء املزدوج لسوء التغذية فيطرح تحديات كبرية
يف الجمهورية العربية السورية والعراق ومرص ،التي
تسجل ارتفاعا ً يف معدّل البدانة بني البالغني ويف معدل
التقزم بني األطفال.
وعوامل العبء املزدوج لسوء التغذية هي ذات طبيعة
معقدة .فارتفاع معدّالت البدانة يُالحظ يف البلدان
املنخفضة الدخل حيث يعاني بعض أفراد األرسة
من زيادة يف الوزن بينما يعاني آخرون من نقص
يف التغذية( .)38واالفتقار إىل املعلومات عن التغذية،
واألطعمة املصنعة ،واملشاكل املرتبطة بأسلوب الحياة
يف األرس املنخفضة الدخل يمكن أن تكون من عوامل
العبء املضاعف يف سوء التغذية(.)39

الهدف 2

تحقيق تعميم التعليم االبتدائي
الغاية

تمكني جميع األطفال يف كل مكان بحلول عام  2015ذكورا ً
وإناثا ً من إتمام مرحلة التعليم االبتدائي

مكاسب كبرية يف معدّل االلتحاق بالتعليم االبتدائي لكن أقل
البلدان نموا ً ال يزال أمامها الكثري من العمل

حققت املنطقة تحسّ نا ً كبريا ً يف معدّالت االلتحاق
بالتعليم االبتدائي ،عادل املتوسط الذي حققته املناطق
النامية األخرى( .)40ففي عام  ،1999كان  85يف املائة
من األطفال يف سن التعليم االبتدائي ملتحقني باملدارس،
وقد ارتفع هذا املعدل إىل  92يف املائة يف عام 2011
الشكل ( .)19-1وبني عامي  1999و ،2011ازداد عدد
األطفال امللتحقني بالتعليم االبتدائي يف املنطقة العربية
حواىل سبعة ماليني طفل(.)41
وقد اقرتبت بلدان عربية عديدة ،مثل اإلمارات العربية
املتحدة ،والبحرين ،وتونس ،والجزائر ،وعمان ،وقطر،
الشكل 19-1
معدّل االلتحاق بالتعليم االبتدائي (بالنسبة املئوية)
اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
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مالحظة )*( :تعود بيانات  2011إىل أعوام سابقة يف حالة بعض البلدان.

0
1999

والكويت ،واملغرب ،ومرص ،من تحقيق غاية تعميم
االلتحاق بالتعليم االبتدائي ،إذ سجلت معدّل التحاق
صافيا ً يف مرحلة التعليم االبتدائي يتجاوز  95يف
املائة( .)42وحقق اثنان من البلدان العربية زيادة هامة يف
املعدالت الصافية لاللتحاق بالتعليم االبتدائي هما املغرب
وسلطنة عمان .ففي املغرب ارتفع معدل االلتحاق
الصايف باملدارس تدريجا ً من  71يف املائة يف عام  1999إىل
 96يف املائة يف عام  ،2012ويف سلطنة عُمان ارتفع معدل
االلتحاق الصايف من  80يف املائة يف عام  1999إىل  98يف
املائة يف عام  .2009وحتى أقل البلدان نموا ً حققت تقدما ً
كبريا ً ،مع أن التوقف مليا ً عند الواقع يظهر أن التقدّم
تباطأ اعتبارا ً من عام  .2004وتواجه أنظمة التعليم يف
هذه البلدان تحديات كبرية وال تزال معدّالت االلتحاق أقل
بكثري من متوسط املنطقة ككل.
ويُالحظ يف هذه البلدان وجود مؤرشات مثرية للقلق
تنذر بالرتاجع .فقد أدى الرتاجع أو الركود يف معدّالت
االلتحاق بالتعليم يف بلدان النزاعات ،مثل السودان
والعراق وفلسطني ،إىل إعاقة التقدّم عىل مستوى
املنطقة .وكانت الجمهورية العربية السورية ،حسب
بيانات  ،2010قد حققت تعميم التعليم االبتدائي ،إذ
بلغ معدل االلتحاق  99يف املائة .لكن األحداث الجارية
يف هذا البلد يتوقع أن تعطّ ل هذا التقدّم أو تعوقه يف
األجلني القصري والطويل ،وقد تسبّبت بتدمري الكثري من
املدارس .وتراجع معدل االلتحاق الصايف بالتعليم يف
األردن من  99يف املائة يف عام  2005إىل  91يف املائة يف
عام .2010
لكن الفقر وعدم املساواة يبقيان من العقبات التي
تعوق التعليم .ففي مرص مثالً ،يُحرم  20يف املائة من
األطفال الفقراء من دخول املدرسة االبتدائية ،بينما
يلتحق  100يف املائة من األطفال األغنياء بالتعليم
االبتدائي ويواصلون تعليمهم حتى املرحلة الثانوية.
وينفق حواىل  25يف املائة من األرس الفقرية من أموالهم
عىل الرسوم املدرسية اإلضافية ألطفالهم (الدروس
الخصوصية) ،مقابل  47يف املائة من األرس الغنية.
وتنفق األرس الغنية أربعة أمثال ما تنفقه األرس الفقرية
عىل التعليم(.)43
وحتى تتمكن البلدان العربية من تعميم التعليم
االبتدائي ،عليها أن تلحق بالنظام التعليمي تسعة

يف عام  1999التحق
يف املائة من األطفال يف
سن التعليم االبتدائي
باملدارس ،وقد ارتفع
هذا املعدل إىل  92يف
املائة يف عام 2011

85
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ماليني طفل ال يزالون خارج املدرسة( .)44ويعيش
نصف األطفال الذين ال يزالون خارج املدرسة يف خمسة
بلدان ،هي السودان والعراق ومرص واململكة العربية
السعودية واليمن .وعىل الرغم من التقدّم الكبري الذي
تحقق ،ال ب ّد من بذل مزيد من الجهود لتحقيق غاية
تعميم التعليم االبتدائي بحلول عام  .2015ويشكل
التحاق الفتيات بالتعليم االبتدائي تحديا ً آخر .ففي
الجمهورية العربية السورية والجزائر والعراق وعُمان
واليمن ،تشكل الفتيات أكثر من ثلثي األطفال الذين
هم خارج املدرسة .وقد يكون هذا النوع من اإلقصاء
لعوامل دينية وإثنية وجغرافية وأمنية.
ولكي يحقق التقدّم يف التعليم األثر املرجو منه ،يجب
أن يُتم األطفال املرحلة التعليمية .ويُقاس معدّل إتمام
املرحلة التعليمية بنسبة البقاء حتى الصف األخري من
املرحلة االبتدائية ،إىل معدل االستيعاب اإلجمايل .وقد
ارتفعت هذه النسبة يف املنطقة من  73يف املائة يف عام
 1999إىل  83يف املائة حسب آخر البيانات املتوفرة ،وقد
شمل هذا االرتفاع كل مجموعات البلدان (الشكل .)20-1
وسجلت بلدان املغرب ارتفاعا ً كبريا ً من  73يف املائة إىل
 90يف املائة ،وارتفعت النسبة يف أقل البلدان نموا ً من
 43يف املائة إىل  60يف املائة .وعندما ينقطع التالمذة عن
املدرسة ،تكون كلفة التعليم من أهم أسباب هذا االنقطاع،
إضافة إىل أسباب منها الزواج املبكر وانعدام األمن .ويف
مسح أجري عىل األهل الذين ترسب أوالدهم من املدرسة

يعاني التعليم
التمهيدي يف البلدان
العربية من نقص يف
االستثمار أيضا ً ،ومن
عدم تقدير أهميته
الفعلية ،ومن نقص يف
املوارد البرشية

يف العراق ،أفاد  49يف املائة منهم بأن التعليم ليس رضورة
وأن تكاليفه أكثر بكثري من فوائده(.)45
وتعاني برامج التعليم يف الصغر من نقص يف
االستثمار مع أن حياة الطفل حتى سن الثامنة هي
مرحلة أساسية لنموه اإلدراكي واالجتماعي والعاطفي
والجسدي .واألطفال الذين يشاركون يف برامج التعليم
يف الصغر يلتحقون بسهولة يف التعليم االبتدائي
ويحققون نتائج أفضل يف سنوات الدراسة األوىل.
وتعتمد معظم البلدان برامج للتعليم ما قبل املدرسة
لألطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني سنتني وخمس
سنوات .ويف عام  ،2010كان أكثر من  3.9ماليني طفل
ملتحقني بهذه الربامج .وعىل الرغم من الزيادة يف معدل
االلتحاق بربامج التعليم التمهيدي ،الذي ارتفع من 15
يف املائة يف  1999إىل  22يف املائة يف عام  ،2010يبقى
هذا املعدل أقل من املستوى الذي بلغته جميع املناطق
األخرى ،باستثناء جنوب الصحراء األفريقية الكربى
حيث بلغ  17يف املائة (الشكل .)21-1
ويعاني التعليم التمهيدي يف البلدان العربية من نقص
يف االستثمار أيضا ً ،ومن عدم تقدير أهميته الفعلية ،ومن
نقص يف املوارد البرشية .فاملوارد البرشية املحدودة يف
القطاع العام أدّت إىل ارتفاع حصة املدارس الخاصة من
معدّل االلتحاق بربامج التعليم ما قبل املدرسة ،إذ بلغت
الشكل 21-1
نسبة االلتحاق بالتعليم التمهيدي

الشكل 20-1
نسبة البقاء حتى الصف األخري من املرحلة االبتدائية إىل معدل
االستيعاب اإلجمايل (بالنسبة املئوية)
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 76يف املائة يف البلدان العربية مقابل متوسط عاملي قدره
 33يف املائة.
وقد حققت املنطقة العربية تقدما ً كبريا ً يف تقليص
الفجوة بني الجنسني يف التعليم التمهيدي ،فارتفع مؤرش
التكافؤ بني الجنسني من  0.77يف عام  1999إىل 0.94
يف عام .)46(2010

نوعية التعليم من الشواغل األساسية

كثريا ً ما يركز التعليم عىل الكمية ومعدل االلتحاق ،عىل
حساب النوعية .ويف عام  ،2010أقر وزراء الرتبية
العرب يف إعالن الدوحة بشأن نوعية التعليم للجميع
برضورة رصد نوعية التعليم واتفقوا عىل تحسني نوعية
الرصد املنتظم .ويؤكد ازدياد مشاركة البلدان العربية
يف التقييمات الدولية يف السنوات األخرية هذا االلتزام.
وتظهر نتائج التقييمات الدولية أن معظم البلدان
العربية ال تزال بعيدة كثريا ً عن املتوسطات واملعايري
الدولية .وحسب نتائج االتجاهات الدولية يف دراسة
الرياضيات والعلوم لعام  ،2011لم يصل أي من البلدان
العربية األربعة عرش املشاركة إىل مجموع الدرجات
املحدد لتقييم األداء وهو  500درجة (الشكل .)22-1
وهذا ما تظهره أيضا ً نتائج برنامج التقييم الدويل
للطالب ،حيث سجلت البلدان العربية املشاركة ،وهي
األردن وتونس وقطر ،مستويات أداء منخفضة.
والفوارق يف نتائج االختبار هي دليل عىل عدم املساواة
يف فرص التعليم بني الطالب األغنياء والطالب الفقراء يف
عدد من البلدان (الشكل (23-1أ)) .ويف تونس واململكة
العربية السعودية ،ازداد عدم املساواة مع الوقت ،ولع ّل
السبب يف ذلك هو ازدياد االعتماد عىل املوارد الخاصة
يف التعليم .ويتضمن الشكل (23-1ب) مقارنة لقيمة
دليل التعليم معدال ً بعدم املساواة مع قيمة هذا الدليل
يف مناطق نامية أخرى .ويبلغ متوسط الخسارة بسبب
التعليم  41يف املائة ،وهو رقم أعىل من قيمة الدليل يف
املناطق النامية األخرى ،ويعادل متوسط الخسارة يف
جنوب آسيا.
ومن القضايا األخرى املطروحة كفاءة املهارات
املكتسبة لسوق العمل ،ألن ارتفاع مستوى التعليم
بح ّد ذاته ال يضمن الحصول عىل فرصة عمل .ويشكو
أرباب العمل من أن الشباب غري مزوّدين باملهارات
املطلوبة .ففي تونس ،يُخَ رّج نظام التعليم شبابا ً من
ذوي التحصيل العلمي املرتفع ،وقد بلغت نسبة حاميل
الشهادة الجامعية  57يف املائة من الوافدين الجدد إىل
سوق العمل يف عام  .2010ويف االقتصادات التي تطغى
فيها الصناعات التي تعتمد عىل اليد العاملة القليلة
املهارات ،ال تتمكن سوى قلة من هؤالء الشباب من
إيجاد فرص العمل التي تتطل ّع إليها(.)47

ويؤدي تحوّل الوضع السيايس يف بعض البلدان
إىل إصالحات يف النظام التعليمي .فقد أصبح إصالح
النظام التعليمي أولوية يف البلدان األربعة التي شهدت
ّ
تغريا ً حكوميا ً يف عام  ،2012أي تونس وليبيا ومرص
واليمن .وهذا اإلصالح لن يقترص عىل برامج التعليم
فحسب ،بل سيشمل اإلدارة واملناهج التعليمية .ومن
ّ
التوصل إىل نظام يعزز
أهداف إصالح النظام التعليمي
حس املواطنة املسؤولة بحيث يكون يف األجل الطويل
عامالً فاعالً من عوامل التغيري يف املجتمع.

تظهر نتائج التقييمات
الدولية أن معظم
البلدان العربية ال
تزال بعيدة كثريا ً عن
املتوسطات واملعايري
الدولية

الشكل 22-1
نتائج االتجاهات الدولية يف دراسة الرياضيات والعلوم يف البلدان العربية املشاركة،
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الشكل 23-1
الفوارق يف التعليم
أ -الفوارق يف درجات التعليم يف بعض البلدان العربية

ب -دليل التعليم معدالً بعدم املساواة يف مختلف مناطق العالم
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الشكل 24-1
معدّالت اإلملام بالقراءة والكتابة لألفراد الذين ترتاوح أعمارهم
بني  15و 24سنة (بالنسبة املئوية)
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الشكل 25-1
اإلنفاق العام عىل التعليم بالنسبة املئوية من الناتج املحيل
اإلجمايل2010-1965 ،
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ واﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
آﺳﻴﺎ
اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻴﻤﻦ
اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة
ﺗﻮﻧﺲ
ﺳﻮرﻳﺎ

1965-74
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اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
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2004-2010
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تحسّ ن معدّالت اإلملام بالقراءة والكتابة يف املنطقة

أحرزت املنطقة تقدّما ً كبريا ً يف رفع معدّل اإلملام
بالقراءة والكتابة إىل  89يف املائة ،وهو معدّل قريب
من املتوسط العاملي البالغ  90يف املائة (الشكل
 .)24-1وبينما سجّ لت دول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية( )48أعىل معدل ،بلغ  97يف املائة ،كان
التقدّم ملحوظا ً يف معدل اإلملام بالقراءة والكتابة
لألشخاص من الفئة العمرية  24-15سنة يف بلدان
املرشق ،وأقل البلدان نموا ً .غري أن سبعة ماليني شاب
ال يزالون غري ملمني بالقراءة والكتابة ،منهم حواىل
خمسة ماليني من النساء .وتعيش غالبية هؤالء يف
مرص ( 2مليون) ،واملغرب ( 1.3مليون) ،واليمن (0.8
مليون) ،والجزائر ( 0.6مليون)(.)49
وقبل الرشوع بوضع أهداف األلفية كانت القيادات يف
البلدان العربية قد استثمرت استثمارا ً كثيفا ً يف أنظمة
التعليم (الشكل  .)25-1وبني عامي  1965و،1974
بلغت نسبة اإلنفاق عىل نظام التعليم  4.4يف املائة من
الناتج املحيل اإلجمايل ،مقابل  2.6يف املائة يف آسيا و3
يف املائة يف أمريكا الالتينية( .)50وارتفعت هذه املبالغ
باطراد منذ ذلك الحني .واليوم تنفق البلدان العربية عىل
التعليم أكثر من  5يف املائة من الناتج املحيل اإلجمايل ،أي
حواىل  20يف املائة من مجموع امليزانيات الحكومية(.)51
وأصبح التعليم االبتدائي والتعليم الثانوي مجانيا ً يف
فرتة الستينات من القرن املايض ،وتبعه التعليم العايل
تدريجيا ً ،فأصبح مفتوحا ً للجميع .ودخل ماليني
األطفال إىل املدارس يف ظ ّل تباين كبري بني البلدان .ففي
بعض أقل البلدان نموا ً ،ال يزال التعليم من التحديات
الكبرية .وارتفعت معدّالت االلتحاق بالتعليم الثانوي
ثالثة أمثال بني عام  1970والعقد األول من األلفية
الثالثة ،وازدادت خمسة أمثال يف التعليم العايل .وارتفع
متوسط عدد سنوات الدراسة للكبار ( 15سنة وأكثر)
برسعة من  1.3سنة يف عام  1960إىل  5.4سنة يف العقد
األول من األلفية الثالثة .وانخفضت معدّالت عدم اإلملام
بالقراءة والكتابة لدى الكبار من  50يف املائة يف عام
 1980إىل  23يف املائة يف العقد األول من األلفية الثالثة.
واستمر هذا التقدّم بعد إطالق األهداف اإلنمائية لأللفية
يف عام  .2000والواقع أن عددا ً من البلدان كان قد حقّق
حينذاك الهدف املتعلق بااللتحاق باملدارس.

قبل الرشوع بوضع
أهداف األلفية كانت
القيادات يف البلدان
العربية قد استثمرت
استثمارا ً كثيفا ً يف
أنظمة التعليم
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الهدف 3

تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
الغاية

إزالة التفاوت بني الجنسني يف التعليم االبتدائي والثانوي
ويفضل أن يكون ذلك بحلول عام  ،2005وبالنسبة إىل
جميع مراحل التعليم يف موعد ال يتجاوز عام 2015

حققت املنطقة تقدّما ً
كبريا ً نحو تحقيق
التكافؤ بني الجنسني يف
التعليم ،وهذا التكافؤ
هو خطوة هامة نحو
تحقيق املساواة يف
الفرص بني املرأة
والرجل

تقدّم كبري نحو التكافؤ بني الجنسني يف التعليم

حققت املنطقة تقدّما ً كبريا ً نحو تحقيق التكافؤ بني
الجنسني يف التعليم ،وهذا التكافؤ هو خطوة هامة نحو
تحقيق املساواة يف الفرص بني املرأة والرجل .ففي
مختلف أنحاء املنطقة ،ازداد عدد الفتيات يف التعليم
االبتدائي ،وبلغ مؤرش التكافؤ بني الجنسني يف هذه
املرحلة  0.93يف عام ( 2010الشكل (26-1أ)) .ومع
ذلك يبقى هذا املعدل دون املعدل املتفق عليه للتكافؤ
التام بني الجنسني والبالغ  1يف املائة والذي يضع حدا ً
أقىص لالنحراف عن التكافؤ التام قدره ثالث 0.03
نقطة سلبا ً أو إيجابا ًً .ووفقا ً لهذا املعيار ،بلدان مجلس
الشكل 26-1
مؤرش التكافؤ بني الجنسني يف االلتحاق بالتعليم

التعاون لدول الخليج العربية وحدها حققت التكافؤ
التام ،ومن املتوقع أن تحققه بلدان املغرب واملرشق
بحلول عام  .2015وعىل الرغم من التقدّم الكبري الذي
حققته أقل البلدان نموا ً ،لم يتجاوز مؤرش التكافؤ بني
الجنسني  0.85يف عام  ،2010وهذا ما يدل عىل رضورة
تكثيف الجهود لتحقيق التكافؤ التام.
وال يختلف الوضع كثريا ً يف مرحلة التعليم الثانوي،
حيث حققت بلدان املرشق وبلدان املغرب وبلدان
مجلس التعاون لدول الخليج العربية التكافؤ التام بني
الجنسني أو تكاد تحققه .ويف املنطقة العربية ككل،
يبقى مؤرش التكافؤ بني الجنسني يف التعليم الثانوي
 0.91أي أقل بكثري من مستوى التكافؤ التام ،وذلك
بسبب انخفاض قيمة هذا املؤرش يف أقل البلدان نموا ً
(الشكل (26-1ب)) .وتواجه هذه البلدان يف التعليم
الثانوي صعوبات أكثر من التعليم االبتدائي .فكثريا ً
ما تكون كلفة التعليم الثانوي أعىل من كلفة التعليم
االبتدائي ،وهذا ما يدفع األهل إىل تقسيم مواردهم بني

أ -االبتدائي
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أوالدهم .ومن عوائق االلتحاق بالتعليم الثانوي الزواج
املبكر الشائع بني األرس الفقرية .ففي السودان تتزوج
 54يف املائة من الفتيات من األرس الفقرية قبل بلوغ سن
 18سنة ،مقابل  17يف املائة من الفتيات يتزوجن يف هذه
السن يف األرس الغنية (الشكل .)27-1
ورفع سن الزواج إىل  18سنة يمكن أن يكون مصدر
آثار إيجابية عىل أكثر من صعيد يتعلق باألهداف
اإلنمائية لأللفية ،بدءا ً باألثر اإليجابي عىل تحقيق
الغايات املتصلة بالتعليم والصحة وصوال ً إىل املساواة
بني الجنسني ويف بعض البلدان ،ومنها اإلمارات
العربية املتحدة والجزائر والصومال وعُمان وليبيا
ومرص واملغرب ،يبلغ الحد األدنى لسن الزواج 18
سنة .ويف بلدان أخرى منها األردن وتونس والبحرين
والجمهورية العربية السورية وجيبوتي والسودان
والعراق وقطر الكويت ولبنان وموريتانيا ،يسمح
للفتيات بالزواج يف عمر يرتاوح بني  15و 17سنة .وال
ترسي أية ترشيعات بشأن سن الزواج يف جزر القمر
واململكة العربية السعودية واليمن(.)52
وتعرب بعض البلدان عن قلق إزاء انتشار الزواج
املبكر .ففي املالحظات الختامية التي أبدتها اللجنة
املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة عىل التقرير
الوطني لألردن ،أعربت عن قلقها إزاء ارتفاع نسبة
الفتيات اللواتي يتزوجن قبل بلوغ  18سنة (تقارب 15
يف املائة)(.)53
ويف التعليم العايل ،بلغ متوسط املنطقة حدا ً مقبوال ً
من حيث التكافؤ بني الجنسني ،ولكنه يحجب فوارق
كبرية بني مجموعات البلدان .وعىل الصعيد العاملي،
يبدو مؤرش التكافؤ بني الجنسني يف التعليم العايل عىل
قدر كبري من التباين ،ففي البلدان التي تملك ثروات
وطنية محدودة يتجاوز معدّل الفتيان معدّل الفتيات
يف التعليم العايل ،أما يف البلدان الثرية فتنقلب املعادلة،
حيث يتجاوز معدّل الفتيات معدّل الفتيان .يبلغ مؤرش
التكافؤ بني الجنسني يف التعليم العايل  1.58يف بلدان
مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،و 1.22يف بلدان
املغرب ،وتنخفض قيمة هذا املؤرش إىل  0.43يف أقل
البلدان نموا ً (الشكل (26-1ج)) .ويف بعض بلدان
مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،كاإلمارات
العربية املتحدة وقطر ،يمكن أن يصل معدّل التحاق
الفتيات بالتعليم العايل إىل خمسة أمثال معدل التحاق
الفتيان .ففي قطر يبلغ عدد الفتيان يف سن التعليم
خمسة أمثال عدد الفتيات ،أما معدّل االلتحاق يف هذه
املرحلة من التعليم فال يتجاوز ثالثة فتيان لكل خمس
فتيات .وهكذا ،تكون قيمة مؤرش التكافؤ بني الجنسني
يف التعليم العايل  .5.38وهذا الواقع يمكن أن يكون
نتيجة ملجموعة من العوامل منها سفر الشباب بأعداد

كبرية إىل الخارج طلبا ً للتعليم العايل أو سعيا ً إىل فرص
العمل.

انخفاض حصة املرأة يف العمل غري الزراعي

ال تتجاوز حصة املرأة  20يف املائة من األعمال املدفوعة
األجر خارج القطاع الزراعي .وعىل الصعيد العاملي،
ارتفعت حصة املرأة يف األعمال املدفوعة األجر خارج
القطاع الزراعي ببطء من  35إىل  40يف املائة .أما يف
الشكل 27-1
نسبة النساء يف السودان من الفئة العمرية
اللواتي تزوجن قبل عمر  18سنة2010 ،
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الشكل 28-1

حصة املرأة يف العمل املدفوع األجر خارج القطاع الزراعي (بالنسبة املئوية)
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يتحسن وضع املرأة يف املشاركة السياسية ولكن ليس
بالرسعة املطلوبة

مشاركة املرأة الفاعلة
يف التظاهرات السياسية
يف بعض بلدان التحوّل
الديمقراطي ،لم
تواكبها جهود مثمرة
لزيادة تمثيل املرأة يف
الهيئات الترشيعية

املنطقة العربية ،فانخفضت هذه الحصة يف األعوام
العرشين املاضية (الشكل  .)28-1ويف بلدان مجلس
التعاون لدول الخليج العربية وبلدان املغرب ،سجلت
ومع أن مستوى تمثيل املرأة يف الربملانات يف تحسّ ن ،ال
حصة املرأة يف األعمال املدفوعة األجر خارج القطاع
يزال أقل بكثري من املستوى التي تسجله سائر مناطق
الزراعي زيادة طفيفة بينما تراجعت يف أقل البلدان نموا ً
العالم .فحصة املرأة من املقاعد الربملانية يف املنطقة
ويف بلدان املرشق.
ارتفعت إىل  12.7يف املائة يف عام ( 2012الشكل ،)29-1
مقابل
عمل
فرصة
يجدن
اللواتي
النساء
والقلة من
مقابل  20يف املائة عىل الصعيد العاملي و 18يف املائة
أجر ،ال يكون عملهن يف ظروف متساوية مع الرجل.
عىل صعيد املناطق النامية .وال تزال ثالث مجموعات يف
فاملرأة تتقاىض يف املتوسط أجرا ً أقل من الرجل عىل العمل
املنطقة دون املتوسط العاملي ،بينما يبلغ متوسط بلدان
نفسه .ويف قطاع الصناعة التحويلية ،يرتاوح أجر املرأة
مجلس التعاون لدول الخليج العربية  18.6يف املائة ،وهو
بني  79يف املائة من أجر الرجل يف الجمهورية العربية
أعىل من املتوسط العاملي .ويعزى ارتفاع متوسط دول
السورية ،و 68يف املائة يف األردن ،و 66يف املائة يف مرص،
مجلس التعاون لدول الخليج العربية أساسا ً إىل االرتفاع
و 50يف املائة يف فلسطني( .)54وال يزال فارق األجور بني
الذي سجلته حصة املرأة من مقاعد الربملان يف اململكة
الجنسني منافيا ً ملبدأ عدم التمييز وعامالً هاما ً من عوامل
العربية السعودية ،بحيث بلغت  20يف املائة عىل أثر
بني
استمرار اإلقصاء يف املجتمعات .وتُالحظ فوارق
مرسوم صادر يف كانون الثاني/يناير .2013
الجنسني أيضا ً يف توزيع الوقت ،إذ تفضل املرأة العمل
ومشاركة املرأة الفاعلة يف التظاهرات السياسية يف
بدوام جزئي أو مزاولة أعمال أقل أجرا ً بسبب ما تتحمله
بعض بلدان التحوّل الديمقراطي ،لم تواكبها جهود
من مسؤوليات الرعاية يف املنزل(.)55
مثمرة لزيادة تمثيل املرأة يف الهيئات الترشيعية.
واملرأة يف املنطقة غري ممثلة بالقدر الكايف عموما ً يف
املناصب العليا يف الترشيع واإلدارة .وتشري البيانات
املرأة بعد االنتفاضات العربية :أين هي من عملية التحوّل
حيثما توفرت أن الكويت تسجل أعىل نسبة لتمثيل املرأة
الديمقراطي؟
يف هذا املجال تبلغ  14يف املائة .أما يف معظم البلدان
العربية األخرى فال تتجاوز حصة املرأة من هذه كما يف أي مكان يف العالم ،تفسح الفرتات االنتقالية املجال
املناصب  10يف املائة ،وتنخفض إىل  2يف املائة يف اليمن .أمام اتخاذ تدابري ،كنظام الحصص ،لتعزيز مشاركة املرأة
وعىل الصعيد العاملي ،تشغل املرأة متوسطا ً قدره  25يف موقع القرار .وتكون هذه العملية بالفعالية املطلوبة
يف املائة من املناصب اإلدارية العليا ،وهذا املعدل عىل عندما تستند إىل اقتناع بأن املرأة قد تعيش التغيري بطرق
انخفاضه يبقى أعىل مما هو عليه معدل تمثيل املرأة يف مختلفة عن الرجل ،وقد تختلف أولوياتها عن أولويات
الرجل .لكنها يجب أن تكون رشيكة بالتساوي مع الرجل
املنطقة العربية(.)56
الشكل 29-1
املقاعد التي تشغلها املرأة يف الربملانات الوطنية (بالنسبة املئوية)
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اإلطار 4-1
فرص للمرأة يف الشأن السيايس
انخفاض مستوى تمثيل املرأة يف الشأن السيايس هو نتيجة للتقاليد واألنماط الثقافية ،وكذلك للمخاطر األمنية التي يسببها اضطراب
الوضع السيايس .ويفتقر عدد كبري من النساء إىل الخربات واملهارات الالزمة يف القيادة وتنظيم الحمالت ،وكذلك إىل الحضور يف األحزاب
السياسية .وال تشجع األنظمة السياسية يف املنطقة العربية مشاركة املرأة ،ألن معظمها أنظمة يحكمها الحزب الواحد أو تعتمد أنظمة
انتخابية قائمة عىل األغلبية البسيطة ،بدال ً من التمثيل النسبي.
ويتطلب تخطي الحواجز التي تعوق تمثيل املرأة يف املجال السيايس اعتماد تدابري خاصة .فبعض البلدان ،كاألردن ،وتونس ،والجزائر،
والسودان ،والعراق ،وفلسطني ،وموريتانيا ،يعتمد نظام الحصص .واستفاد العراق من املرحلة االنتقالية ومن فرص وضع الدستور
الجديد يف عام  2005لتحديد حصة قدرها  25يف املائة لتمثيل املرأة يف الربملان.
ويمكن لنظام الحصص أن يساعد عىل زيادة حصة املرأة يف املقاعد الربملانية إال أنه ليس الخيار الوحيد .ومن التدابري الداعمة ملشاركة
املرأة صياغة أنظمة انتخابية تشجع املشاركة ،وتدريب القيادات النسائية ،وتعبئة صوت املرأة يف األحزاب السياسية.

املصدر :تحليل اإلسكوا.

عىل جميع مستويات اتخاذ القرار ،فمنظور املساواة
بني الجنسني يجب أن يكون جزءا ً من جميع املجاالت
والقضايا التي تؤثر يف رسم مستقبل البلد.
ويف البلدان العربية ،وقفت املرأة جنبا ً إىل جنب
مع الرجل يف الحركات االجتماعية الداعية إىل التغيري
إلسقاط األنظمة القديمة .ونزلت إىل الساحات العامة
يف كل مكان ،حتى يف البلدان التي ال تزال تسجل أدنى
مؤرشات املساواة بني الجنسني.
ويف املرحلة االنتقالية ،يبدو أن املرأة انكفأت ،وتصاعد
القلق من ضياع ما تحقق من إنجازات عىل صعيد
حقوق املرأة .ففي مرص مثالً ،حصلت املرأة  7يف املائة
من مجموع املقاعد يف املجلس التأسييس املكل ّف بصياغة
الدستور الجديد .ويف االنتخابات الربملانية لعام ،2011
حصلت املرأة عىل  2يف املائة فقط من املقاعد( ،)57وألغي
نظام الحصص الذي كان ساريا ً يف السابق.
()58
وقد بدأت مسرية العدالة يف املرحلة االنتقالية يف
العديد من البلدان .ومن الرضوري أن تشارك املرأة
بالتساوي مع الرجل يف هذه املسرية .ومن املمكن أن
تتجاوز عمليات اإلصالح مسارها التقليدي الذي يركز
عىل العدالة واألمن ،لتعالج ما شهده املايض من إجحاف
بني الجنسني .ومن األدوات التي تتطلبها هذه الغاية
التدقيق يف الترشيعات ،وإلغاء القوانني التي ترسخ
التمييز عىل أساس الجنس ،وسن القوانني التي تصون
حقوق املرأة بوسائل مثل نظام الحصص(.)59

العنف ضد املرأة يعوق مشاركتها يف املجتمع

ال يزال العنف ضد املرأة والفتاة من أكرب التحديات
التي تعوق املشاركة الكاملة لهن يف املجتمع .فالخوف
من العنف يمكن أن يثني الفتاة عن ممارسة حقها يف
الذهاب إىل املدرسة ،ويثني املرأة عن ممارسة حقها يف
البحث عن عمل وتبوؤ منصب سيايس .وتواجه املرأة

إضافة إىل جميع أشكال العنف املنزيل والجنيس ،أشكاال ً
جديدة من العنف املوجه ضد املرأة التي تريد أن تشارك
يف املجال العام لتغيري وجهة األمور يف بلدها من خالل
الحركات واالحتجاجات االجتماعية .وقد تعرضت
املرأة يف املجال العام للرتهيب واالعتداء.
وندرة اإلحصاءات حول هذه املظاهر دليل عىل أنها
ال تزال خفية وال تحظى بالقدر الكايف من التفهم
واملعالجة .وحسب بيانات املسح العاملي حول انتشار
العنف ضد املرأة ،أفادت  33.2يف املائة من النساء يف
مرص ،و 20.6يف املائة يف األردن ،و 6.4يف املائة يف
املغرب( )60عن التعرض لشكل من أشكال العنف يف
حياتهن .وتفيد مسوح الصحة الديمغرافية يف جيبوتي
والسودان والصومال أن ختان اإلناث ،وهو ممارسة
تلحق الكثري من الرضر بصحة املرأة ،منترش عىل نطاق
واسع تصل نسبته إىل  90يف املائة(.)61
وللمرأة والفتاة الحق يف العيش يف مأمن عن العنف.
الدافع إىل وضع حد لهذا العنف هو املصلحة العامة ،إذ إن
تأثري العنف ضد املرأة يطال االقتصاد الوطني والتنمية
االجتماعية .وليس العنف ضد املرأة ،كما يظن البعض،
شأنا ً خاصا ً باألرسة ،بل هو قضية عامة .فحرمان املرأة
من التعليم واملشاركة يف االقتصاد ال تقترص أرضاره
عىل املرأة وحسب ،بل تطال عملية التنمية بأرسها ،كما
يوقع خسائر تستهلك معالجتها موارد اجتماعية وصحية
وقانونية ضخمة .وتشري بعض األبحاث إىل أن العنف ضد
املرأة رتّب عىل البلدان العربية كلفة قدرها ثالثة مليارات
جنيه مرصي خالل األعوام الثالثة املاضية ،شملت تكاليف
املعالجة الطبية والخسائر يف إنتاجية العمل( .)62والجدير
بالذكر أن التكاليف السنوية الناجمة عن العنف ضد
املرأة مرتفعة يف العالم ،وتقدّر بحواىل  5.8مليار دوالر
يف الواليات املتحدة األمريكية ،و 11.38مليار دوالر يف
أسرتاليا(.)63
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الهدف 4

خفض معدل وفيات األطفال
الغاية

حققت ثالث مجموعات
من أصل مجموعات
البلدان األربع يف
املنطقة الغاية املعنية
بتخفيض معدّل وفيات
األطفال دون سن
الخامسة بمقدار الثلثني
أو هي عىل وشك
تحقيقها

تخفيض معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة بمقدار
الثلثني يف الفرتة ما بني  1990و2015
تقدم بطيء يف تخفيض معدّل وفيات األطفال

الشكل 30-1
معدّل وفيات الرضع واألطفال

انخفض معدّل وفيات األطفال قرابة الثلث يف املنطقة،
لكن التقدّم ال يزال بطيئا ً نحو تحقيق الغاية .وانخفض
معدّل وفيات األطفال دون سن الخامسة حواىل  36يف
املائة منذ عام  ،1990أي من  90حالة وفاة لكل 1 000
مولود حي إىل  58فقط يف عام  .2011وعىل الرغم من
النمو السكاني ،انخفض عدد وفيات األطفال دون سن
الخامسة من  605 000يف عام  1990إىل  404 000يف
عام .2011
وقد حققت ثالث مجموعات من أصل مجموعات
البلدان األربع يف املنطقة الغاية املعنية بتخفيض معدّل
وفيات األطفال دون سن الخامسة بمقدار الثلثني أو
هي عىل وشك تحقيقها .ويتأثر التقدّم الذي أحرزته
املنطقة سلبا ً باألداء املتواضع الذي حققته أقل البلدان
نموا ً ،حيث انخفض معدّل وفيات األطفال دون سن
الخامسة فيها بمقدار  15يف املائة فقط ،وارتفع عدد

أ -معدّل وفيات األطفال دون سن الخامسة لكل  1 000والدة حية

ب -معدل وفيات الرضع من الوالدة إىل عمر سنة لكل  1 000والدة حية
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أﻗﻞ اﻟﺒﻠﺪان ﺑﻠﺪان ﻣﺠﻠﺲ
ﻧﻤﻮا ً
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ

املصدر.UNSD, 2012a :
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اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

الوفيات من
عام .2011
وال يختلف وضع التقدّم املحرز كثريا ً يف تخفيض
معدّل وفيات الرضع ،وإن اتسم الرتاجع بقدر أكرب من
البطء ،حيث سجلت املنطقة انخفاضا ً بنسبة  34يف املائة.
وقد تمكنت مجموعة بلدان املرشق ومجموعة بلدان
املغرب وبلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية من
تخفيض معدّل وفيات األطفال بمقدار يتجاوز  50يف
املائة ،وبات تحقيق غاية تخفيض معدّل وفيات األطفال
يف متناول هذه البلدان بحلول عام  .2015أما يف أقل
البلدان نموا ً ،فاقترص االنخفاض عىل  13يف املائة يف
العقدين املاضيني .وعىل صعيد املنطقة ككل ،انخفض
عدد وفيات األطفال من  457 000يف عام  1990إىل 000
 309يف عام  ،2011بينما ارتفع هذا العدد يف أقل البلدان
نموا ً من  155 000إىل .172 000
وقد حققت البلدان ذات املعدّالت املنخفضة يف وفاة
األطفال تقدّما ً كبريا ً ،مناقضة يف ذلك الفكر التقليدي
القائل بأن الرتاجع يتباطأ حيث تكون املعدّالت منخفضة
أصالح معدّالت منخفضة أصالً .ويف عام  ،1990تراوح
معدّل وفيات األطفال دون سن الخامسة يف اثنني من
البلدان العربية بني  10و 20حالة وفاة لكل 1 000
236 000

يف عام
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إىل

253 000

يف

23
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اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻗﻞ اﻟﺒﻠﺪان ﺑﻠﺪان ﻣﺠﻠﺲ
ﻧﻤﻮا ً
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ

اﻟﻐﺎﻳﺔ

اﳌﻐﺮب

2010

اﳌﴩق
1990

0

مولود حي ،وهو معدّل أهّ ل هذين البلدين ألن يكونا
يف مستوى البلدان التي تسجل معدّالت منخفضة من
الوفيات دون سن الخامسة( .)64وبحلول عام ،2011
بلغت خمسة بلدان هذا املستوى.
الشكل 31-1
املتوسط السنوي لتخفيض معدل وفيات األطفال دون سن
الخامسة( 2000-1990 ،بالنسبة املئوية)
اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
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املصدر :تقديرات اإلسكوا باالستناد إىل .UNSD, 2012a

وقد تسارع انخفاض معدّل وفيات األطفال دون سن
الخامسة يف  11من أصل  22بلدا ً عربيا ً يف العقد األخري.
وكان ذلك نتيجة للجهود التي بذلتها هذه البلدان للوفاء
بالتزامها حيال األهداف اإلنمائية لأللفية( .)65فارتفع
معدل االنخفاض الذي سجلته تلك البلدان من  3.7يف
املائة يف السنة خالل الفرتة من  1990إىل  ،2000إىل
 3.8يف السنة يف الفرتة من  2000إىل  .2011لكن معدّل
االنخفاض ال يزال دون متوسط جميع البلدان النامية
وقدره  4.1يف املائة.
ويالحظ أن التقدّم تسارع يف بلدان مجلس التعاون
لدول الخليج العربية ،مع أن مجموعة أقل البلدان نموا ً
ّ
التغري .ويف لبنان تسارع معدّل
سجلت أرسع وترية يف
االنخفاض أربع مرات يف العقد األخري مقارنة بما كان
عليه يف التسعينات .وتضاعف معدّل الرتاجع يف اململكة
العربية السعودية ،وتسارع ثالث مرات يف السودان.
وتمكنت عُمان ومرص من تسجيل معدّل تخفيض
مرتفع اعتبارا ً من التسعينات.
ولكن املتوسطات الوطنية تحجب فوارق كبرية .ففي
اليمن ،يبلغ معدّل وفيات األطفال دون سن الخامسة
بني الفقراء ثالثة أضعاف ما هو عليه بني األغنياء ،ويف
مرص يبلغ معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة بني
الفقراء مرتني ونصف ما هو عليه بني األغنياء (الشكل
(32-1أ)).

ينخفض معدّل وفيات
األطفال يف األرس التي
تضم أمهات متعلمات

الشكل 32-1
معدّل وفيات األطفال دون سن الخامسة
أ -حسب الخُ مس األشد ثراء أو فقرا ً،

ب -حسب مستوى تعليم األمهات،
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املصدر :الشكل (أ)  UNDP, 2011bباالستناد إىل بيانات اليونيسيف؛ الشكل (ب) .United Nations, 2012b
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يتطلب تخفيض وفيات
الرضع الحديثي
الوالدة إجراءات
صحية محددة تختلف
عن اإلجراءات التي
يتطلبها تخفيض
وفيات األطفال دون
سن الخامسة

ومن أسباب عدم املساواة التفاوت يف مستوى تعليم
األمهات ،وهو من العوامل الهامة التي تؤثر عىل بقاء
الطفل عىل قيد الحياة .فاألرس التي تضم أمهات
متعلمات ينخفض فيها معدّل وفيات األطفال .وعدم
املساواة يف شمال أفريقيا وغرب آسيا بني األرس التي
تضم أمهات أكملن التعليم الثانوي أو العايل واألرس التي
تض ّم أمهات لم يحصلن عىل تعليم أكرب من نظريتها يف
البلدان النامية األخرى (الشكل (32-1ب)).

ويف املنطقة العربية ارتفع هذا املعدل من  35يف املائة
يف عام  1990إىل  42يف املائة يف عام  .2011وسجل
العدد املطلق لوفيات األطفال الحديثي الوالدة يف املنطقة
انخفاضا ً بسيطا ً ،إذ تراجع من  212 000إىل .168 000
وثمة فوارق كبرية بني معدّالت انخفاض وفيات
األطفال يف سن الخامسة ومعدالت انخفاض وفيات
األطفال حديثي الوالدة ،خصوصا ً يف بلدان املرشق
وبلدان املغرب .ففي بلدان املغرب ،تتزايد نسبة الوفيات
من األطفال حديثي الوالدة برسعة مذهلة ،إذ ارتفعت
إىل  57يف املائة من مجموع وفيات األطفال دون سن
الخامسة يف عام  2011بعد أن كانت  44يف املائة يف عام
.1990
وتختلف أسباب وفيات الرضع الحديثي الوالدة عن
أسباب وفيات األطفال دون سن الخامسة .فأكثر من
 50يف املائة من وفيات الرضع الحديثي الوالدة تقع
ألسباب تتعلق بالوالدة (مثل مضاعفات الوالدة املبكرة
واملضاعفات التي تطرأ أثناء الوالدة) .ويتطلب تخفيض
وفيات األطفال من هذه الفئة إجراءات صحية محددة
تختلف عن اإلجراءات التي يتطلبها تخفيض وفيات
األطفال دون سن الخامسة.
واملطلوب عىل هذا الصعيد إجراءات وقائية وعالجية،
تتسم بفعالية الكلفة ،وتكون مجدية وفعالة حتى عىل
مستوى املجتمع املحيل ،وقد ال تتطلب هذه اإلجراءات
استثمارات مكلفة يف مرافق الرعاية الطبية املتقدمة.
فالزيارات املنزلية بعد الوالدة تساعد عىل تشجيع

الشكل 33-1
معدّل وفيات األطفال الحديثي الوالدة لكل  1 000والدة حية

الشكل 34-1
احتمال عدم بقاء الطفل عىل قيد الحياة لعمر  40سنة (بالنسبة
املئوية من الفوج)

اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

الرضع يف الشهر األول من العمر معرضون لخطر كبري

انخفض معدل وفيات الرضع حديثي الوالدة من
 29حالة وفاة لكل  1 000مولود حي يف  1990إىل
 21حالة وفاة لكل  1 000مولود حي يف عام 2011
(الشكل  .)33-1ويقصد بهذا املعدل وفيات الرضع
يف الشهر األول بعد الوالدة .وهذا االنخفاض بنسبة
 27يف املائة أدنى بكثري من نسبة االنخفاض املسجلة يف
معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة وقدرها 36
يف املائة ومن نسبة االنخفاض املسجلة يف معدّل وفيات
الرضع وقدرها  .34وهذا يعني أن نسبة الوفيات
التي تحدث يف الشهر األول بعد الوالدة ترتفع ،وهذا
االرتفاع يتوافق مع االتجاهات العاملية .فقد ارتفعت
نسبة وفيات األطفال الحديثي الوالدة من مجموع
وفيات األطفال دون سن الخامسة يف العالم من  36يف
املائة يف عام  1990إىل  43يف املائة تقريبا ً يف عام .2011
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األمهات عىل اعتماد السلوك الصحي السليم ،كالرضاعة
الرسي ،وتشجعهن أيضا ً
املبكرة والعناية بالحبل ُ
عىل االتصال بمراكز الرعاية الصحية واصطحاب
األطفال يف زيارات منتظمة للرعاية .كما يمكن تقديم
الخدمات العالجية لحديثي الوالدة مع الخدمات التي
تقدّم ملعالجة االلتهاب الرئوي واإلسهال واملالريا لدى
األطفال .وتسهم الرعاية املتخصصة لألم أثناء الوالدة
وفيما بعدها يف بقاء الطفل عىل قيد الحياة .املطلوب،
إذن ،سلسلة فعالة من خدمات الوقاية والرعاية تمتد
من الحمل حتى الوالدة وما بعد الوالدة ،وتشمل األم
والطفل عىل حد سواء(.)66

الطفل املولود يف أقل البلدان نموا ً أقل حظا ً يف البقاء عىل قيد
الحياة حتى  40سنة
ومن طرق تقييم املخاطر الصحية والرعاية الصحية
التوقف عند حظوظ الطفل يف البقاء عىل قيد الحياة
حتى  40سنة .فالطفل الذي يولد يف أقل البلدان نموا ً
يف املنطقة العربية يواجه احتمال عدم البقاء عىل قيد
الحياة لعمر  40سنة عىل األقل بنسبة  22يف املائة ،وهي
نسبة تتجاوز النسب التي تسجلها مجموعات البلدان
األخرى عىل هذا الصعيد (الشكل .)34-1

اﻻﻟﺘﻬﺎب اﻟﺮﺋﻮي

15

اﻹﺳﻬﺎل 8

اﻟﺤﺼﺒﺔ 1
اﻹﻳﺪز 0
اﳌﻼرﻳﺎ 1

املصدر.UNICEF, 2012a :

مالحظة )*( :تشمل األمراض التي تصيب حديثي الوالدة ،ومنها االلتهاب الرئوي
واإلسهال.

تحسّ ن التغطية بالتلقيح ضد الحصبة يسهم يف إنقاذ الحياة
تحسّ ن معدّل التغطية بالتلقيح ضد الحصبة يف
املنطقة العربية ،فارتفعت نسبة األطفال املحصنني
 77يف املائة إىل  87يف املائة يف العقدين املاضيني
من 26.1
(الشكل  .)35-1وشملت هذه الزيادة مجموعات البلدان
كافة ،وإن بنسبة أقل يف بلدان املرشق .ففي عام ،2011
أفاد  15بلدا ً من أصل  22بأن معدل التلقيح باللقاح
الثالثي( )67تجاوز  90يف املائة ،وهو الرقم املحدّد يف إطار
هذه الغاية .وانتشار التلقيح ضد الحصبة يف منطقة
رشق املتوسط التي تضم معظم البلدان العربية( )68أدّى
إىل انخفاض كبري بلغ  90يف املائة من الوفيات بسبب
الحصبة ،فانخفض عدد الوفيات من قرابة  96 000يف
عام  2000إىل  11 295يف عام .)69(2011
االلتهاب الرئوي واإلسهال هما اليوم من األسباب
الرئيسية لوفيات األطفال يف املنطقة العربية .ويموت
بسبب هذين املرضني واحد من كل أربعة أطفال تحت
سن الخامسة (الشكل  .)36-1وعىل الرغم من ارتفاع
عدد البلدان التي تعتمد لقاحات جديدة تنقذ حياة
األطفال ،ال يزال تحسّ ن نسبة الوفيات بطيئا ً ،وال سيما
يف البلدان املتوسطة الدخل ،وذلك بسبب ارتفاع أسعار
اللقاحات.

االلتهاب الرئوي
واإلسهال هما اليوم
من األسباب الرئيسية
لوفيات األطفال يف
املنطقة العربية
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الهدف 5

تحسين صحة األمهات
تشهد خدمات الرعاية
ما قبل الوالدة تحسّ نا ً
يف املنطقة ،لكن التقدّم
عىل هذا الصعيد ال
يزال محدودا ً يف أقل
البلدان نموا ً

الغاية

تخفيض معدل وفيات األمهات بمقدار ثالثة أرباع بني
 1990و2015
إنجازات متباينة يف تخفيض معدّل وفيات األمهات

انخفض معدّل وفيات األمهات يف املنطقة بنسبة  27يف
املائة بني عامي  1990و .2010وقد تجاوز انخفاض
هذا املعدّل يف مجموعتي بلدان املرشق وبلدان املغرب
 60يف املائة ،وأصبحت هاتان املجموعتان قريبة من
تحقيق الغاية التي تقيض بتخفيض معدّل وفيات
األمهات بمقدار ثالثة أرباع .وتمكنت بلدان مجلس
التعاون لدول الخليج العربية من تخفيض معدّل
وفيات األمهات بمقدار النصف فأصبح  15وفاة( )70لكل
 100 000والدة حية ،أي أقل من املتوسط الذي سجلته
املناطق املتقدمة ،وهو  16وفاة لكل  100 000والدة
حية (الشكل .)71()37-1
التغري يف املنطقة تباطأ منذ عام 2000
ّ
غري أن وقع
(الشكل  .)38-1وإذا ما قورن املعدّل السنوي لتخفيض
الوفيات يف التسعينات مع املعدّل الذي سُ جل يف الفرتة من
 2000إىل  ،2010يُالحظ أن التقدّم قد توقف يف ثالث
مجموعات من املجموعات األربع التي تتكون منها املنطقة.
ومن أصل  22بلدا ً ،سجلت تسعة بلدان فقط تقدّما ً أرسع
منذ عام  2000مقارنة بما كان عليه الوضع يف التسعينات.
ومن أسباب وفيات األمهات عدم توفر الرعاية الصحية
بالقدر الكايف وبالنوعية الجيدة ،وصعوبة الحصول عىل
خدمات اإلجهاض ومنع الحمل بالطرق التي تحمي صحة
املرأة ،وذلك بسبب العوائق القانونية.
الشكل 37-1
معدّل وفيات األمهات لكل

100 000

الغاية

تعميم إتاحة خدمات الصحة اإلنجابية بحلول عام 2015

تحسن الحصول عىل خدمات الصحة اإلنجابية عامل أسايس
للحد من وفيات األمهات يف أقل البلدان نموا ً

كان باإلمكان تجنّب  80يف املائة من وفيات األمهات
يف مختلف أنحاء العالم لو أتيح للمرأة الحصول عىل
خدمات رعاية األمومة والخدمات الصحية األساسية(.)72
ويف املنطقة العربية ،يجري أكثر من ثلثي الوالدات تحت
إرشاف اختصاصيني مهنيني مهرة ،وقد ازدادت هذه
النسبة من  54يف املائة يف التسعينات إىل  69يف املائة
يف اآلونة األخرية (الشكل (39-1أ)) .وبينما تستطيع
بلدان املرشق التحدث عن إنجازات عىل هذا الصعيد،
يبقى التقدّم يف أقل البلدان نموا ً شبه معدوم .ففي
هذه البلدان ،يجري ثلث الوالدات فقط تحت إرشاف
اختصاصيني ،وهو معدّل أقل بكثري من متوسط منطقة
جنوب الصحراء األفريقية الكربى ،البالغ  45يف املائة.
وتشهد خدمات الرعاية ما قبل الوالدة تحسّ نا ً يف
املنطقة ،لكن التقدّم عىل هذا الصعيد ال يزال محدودا ً يف
أقل البلدان نموا ً .فما تحصل عليه املرأة من معلومات
وخدمات يف الفرتة التي تسبق الوالدة رضوري وبالغ
األهمية لحماية صحتها وصحة الطفل ،وضمان
بقائهما عىل قيد الحياة .وقد ارتفع معدّل النساء
اللواتي يزرن اختصاصيني مرة واحدة عىل األقل ما
قبل الوالدة من  53يف املائة إىل  70يف املائة (الشكل
(39-1ب)) .واقرتبت بلدان مجلس التعاون لدول
الخليج العربية من تعميم الحصول عىل خدمات الرعاية

والدة حية
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الشكل 39-1
التقدّم يف رعاية األمهات (بالنسبة املئوية)

التغطية بخدمات الرعاية ما قبل الوالدة ،ال تزال
الفوارق كبرية بني األرس الفقرية واألرس الغنية (الشكل
(40-1أ) والشكل (40-1ب)) .ويف معظم البلدان،
باستثناء اليمن ،أصبحت التغطية شبه تامة يف املؤرشين
يف حالة الخُ مس األغنى من السكان .ال تزال فئة الخُ مس
األفقر واملناطق الريفية تعاني من حرمان من هذه
الخدمات .ففي مرص ،عىل سبيل املثال ،تتم نسبة  55يف
املائة من الوالدات فقط تحت إرشاف اختصاصيني صحيني
مهرة ،يف األرس الفقرية ،مقابل  97يف املائة يف األرس الغنية.
والتباينات يف هذا املجال شاسعة يف السودان واليمن.

يستخدم حواىل نصف النساء املتزوجات وسائل
منع الحمل .غري أن الفوارق كبرية بني البلدان ،إذ
يزداد استخدام الوسائل برسعة كبرية يف بعض منها

ويرتاجع يف أخرى .ومن املمكن أن يساهم الحصول
عىل وسائل منع الحمل اآلمنة واملتيرسة الكلفة والفعالة
يف تخفيض وفيات األمهات والرضع ،ألنها تساعد يف
تجنب حاالت الحمل غري املقصود ويف املباعدة بني
الوالدات.
وقد تمكنت مجموعات البلدان من تخفيض حاالت
الحمل يف صفوف املراهقات .فالحمل يف سن مبكرة
مصدر مخاطر جسيمة عىل حياة األم والطفل معا ً.
وتمكنت بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية
وبلدان املغرب من تخفيض معدّل الحمل يف سن مبكرة،
بينما ال تزال أقل البلدان نموا ً وبلدان املرشق تسجل
معدّالت مرتفعة.

أ -الوالدات تحت إرشاف اختصاصيني

ب -خدمات الرعاية ما قبل الوالدة بزيارة واحدة عىل األقل
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مالحظة )*( :تعني أن البيانات تعود إىل عام  2010أو قبله يف حالة بعض البلدان.
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الشكل 40-1

رعاية األمهات حسب مستوى الدخل( 2008-2006 ،بالنسبة املئوية)
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معدل الحمل يف سن مبكرة واستعمال وسائل منع الحمل2010-1990 ،
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مالحظة :تشمل بيانات استخدام وسائل منع الحمل يف بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية عُمان واململكة العربية السعودية )*( .تعني أن البيانات تعود إىل عام  2010أو قبله يف حالة بعض البلدان.
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الهدف 6

مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز والمالريا
وغيرهما من األمراض
الغاية

وقف انتشار فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز بحلول
عام  2015وبدء انحساره اعتبارا ً من ذلك التاريخ

الغاية

تعميم إتاحة العالج من فريوس نقص املناعة البرشية/
اإليدز بحلول عام  2010لجميع من يحتاجونه
عدد املصابني بفريوس نقص املناعة البرشية املسجلني يف
ازدياد ،رغم أ ّن الحصول عىل العالج بات متاحا ً للمزيد من
املصابني

تشري التقديرات الحديثة الصادرة عن برنامج األمم
املتحدة املعني بفريوس نقص املناعة البرشية ومتالزمة
نقص املناعة املكتسب/اإليدز( )73إىل زيادة يف انتشار
املرض وارتفاع يف معدّل الوفيات بسببه .وبني عامي
 2001و ،2011ارتفع عدد األشخاص املصابني بفريوس
نقص املناعة البرشية من  166 000إىل .226 000

والسبب الرئييس يف ذلك الزيادة التي سجلتها أقل البلدان
نموا ً وبلغت  25 000إصابة جديدة .كما تضاعف عدد
املصابني بفريوس نقص املناعة البرشية يف بلدان املغرب
(الشكل (42-1أ)).
ومنذ عام  ،2001ازداد عدد املصابني حديثا ً بفريوس
نقص املناعة البرشية بنسبة تجاوزت  35يف املائة،
فارتفع املجموع من  27 000إىل  37 000مصاب .وبني
عامي  2005و ،2011ارتفع عدد الوفيات بسبب اإليدز
بنسبة  27يف املائة ،من  14 000إىل  17 000حالة وفاة.
وال تزال التغطية بالعالج من الفريوس غري كافية لكنها
يف ازدياد .وال يزال التمييز والوصم النمطي للمصابني من
العوائقالرئيسيةأمامالحصولعىلخدماتالوقايةوالعالج.
وقد ارتفعت نسبة العالج باملضادات الفريوسية من 18.8
يف املائة يف عام  2009إىل  24.7يف املائة يف عام ( 2011الشكل
(42-1ب)) .ويف الوقت نفسه ازداد عدد املصابني الذين
يحصلون عىل عالج لفريوس نقص املناعة البرشية بنسبة
أكثر من  50يف املائة ،فارتفع من  10 364إىل 15 982
مصاب.

الشكل 42-1
العالج من فريوس نقص املناعة البرشية

أ -عدد املصابني بفريوس نقص املناعة البرشية املسجلني (باآلالف)

ب -معدّل التغطية بالعالج باملضادات الفريوسية
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عام  ،2010أشارت التقديرات إىل أن وفيات األطفال
بسبب هذا املرض  10 180حالة وفاة ،منها  8 218حالة
وفاة يف السودان والصومال( .)74ويف جيبوتي ،يبدو
عبء املرض محدودا ً للغاية ،لكن البلد معرض النتشار
األوبئة عقب عواصف األمطار والتحركات السكانية غري
املتوقعة.
ومن التدابري الرخيصة التي يمكن اللجوء إليها
ملكافحة املرض تأمني ناموسيات معالجة باملبيدات
الفاعلة لألطفال .ويختلف استخدام هذه الناموسيات
بني أربعة بلدان من أقل البلدان نموا ً التي تتوفر عنها
إحصاءات ،كما يختلف ضمن البلدان بني األرياف
واملدن .واستخدام هذه الناموسيات منخفض عموما ً.
ففي السودان واليمن ،تبلغ نسبة استخدام هذه
الناموسيات لألطفال دون سن الخامسة  15.5و7.8
يف املائة عىل الرتتيب .ويبلغ متوسط استخدام هذه
الناموسيات يف جنوب الصحراء األفريقية الكربى  39يف
املائة .كما تتفاوت نسبة األطفال املصابني الذي يتلقون
عالجا ً مضادا ً للمالريا بني بلد وآخر .ففي جزر القمر
والسودان ،تتجاوز نسبة األطفال الذين يتلقون عالجا ً
 50يف املائة ،بينما ال تتجاوز هذه النسبة  10يف املائة يف
جيبوتي والصومال(.)75
أما معدّالت اإلصابة بالسل فهي يف انخفاض يف
املنطقة( )76ولكنه انخفاض بطيء .فمنذ عام ،1990
انخفض معدّل اإلصابة بالسل بنسبة  20يف املائة ،فرتاجع
من  77حالة لكل  100 000نسمة يف عام  1990إىل 62
لكل  100 000يف عام ( 2010الشكل (43-1أ)) .وقد
شهدت جميع األقاليم الفرعية يف معدالت اإلصابة ،بيد
أن هناك تفاوتات حادة بني أقل البلدان نموا ً .وحققت

وتعوق القوانني واملمارسات املتشدّدة جهود املواجهة
الفعالة لفريوس نقص املناعة البرشية .وتفرض أربعة
بلدان عربية حظرا ً تاما ً عىل دخول مصابني بفريوس
نقص املناعة البرشية ،وهي اإلمارات العربية املتحدة،
والسودان ،والعراق ،واليمن .وتفرض قطر ومرص عىل
األفراد الذين يريدون اإلقامة لفرتة قصرية (بني 10
و 30يوما ً) أن يثبتوا أنهم غري حاملني لفريوس نقص
املناعة البرشية .كما تفرض بلدان مجلس التعاون
لدول الخليج العربية رشوطا ً عىل العمال املهاجرين،
إذ يرتتب عىل كل مهاجر الخضوع اإللزامي الختبار
اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية .وكثريا ً ما
يُعزل املهاجرون الذين يحملون الفريوس يف محجر
صحي ،ويرحلون إىل بلدانهم قرسا ً ،ويحرمون من
جميع خدمات الرعاية الصحية.

الغاية

يتكلل املزيد من عالج
حاالت السل بالنجاح،
وتقرتب املنطقة من
الغاية العاملية وقدرها
 85يف املائة يف عالج
الحاالت التي جرى
تشخيصها

وقف انتشار املالريا وغريها من األمراض الرئيسية بحلول
عام  2015وبدء انحسارها اعتبارا من ذلك التاريخ
وقف انتشار املالريا وغريها من األمراض الرئيسية تح ٍد
كبري أمام أقل البلدان نموا ً

يف عام  ،2010بلغ عدد املصابني باملالريا يف املنطقة
 1.79مليون حالة .ويواجه خمسة من أصل البلدان
الستة األقل نموا ً مشاكل صحية كبرية تتعلق بهذا
املرض .وهذه البلدان هي جزر القمر والسودان
والصومال وموريتانيا واليمن .ويدور عدد وفيات
األطفال دون سن الخامسة بسبب املالريا يف املنطقة
يف فلك  11 000حالة وفاة سنويا ً منذ عام  .2000ويف

الشكل 43-1
اإلصابة بالسل (بالنسبة املئوية)
أ -معدّل اإلصابة بالسل يف السنة لكل
 100 000من السكان (نصف املدة)

ب -معدّل الوفيات بالسل لكل
 100 000نسمة (نصف املدة)

ج -معدل الحصول عىل العالج ضمن
الدورة القصرية األجل باملراقبة املبارشة

اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
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أﻗﻞ اﻟﺒﻠﺪان ﻧﻤﻮا ً

ﺑﻠﺪان ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ
91

1990
2010

79

اﳌﴩق

42
200

150

100

22

12

1990
2010

50

املصدر.UNSD, 2012a :

مالحظة )*( :تعني أن بيانات  2009تعود إىل أعوام سابقة يف حالة بعض البلدان.
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جزر القمر واليمن انخفاضا ً كبريا ً ،بينما سجلت البلدان
األربعة األخرى معدّالت مرتفعة جدا ً لإلصابة.
وتسجل املنطقة انخفاضا ً كبريا ً يف معدل انتشار
السل منذ عام  ،)77(1990ويتسارع هذا االنخفاض منذ
عام  .2000غري أن التوقعات الحالية تشري إىل املزيد
من العمل املطلوب يف البلدان العربية حتى تتمكن من
تخفيض معدّل االنتشار إىل النصف بحلول عام 2015
مقارن ًة بما كان عليه الحال يف عام .1990
تقرتب املنطقة من تحقيق انخفاض يقارب  50يف
املائة يف معدّل الوفيات بالسل يف مختلف مجموعات
البلدان .وقد انخفض معدّل الوفيات من  13حالة
لكل  100 000نسمة يف عام  1990إىل  9حاالت لكل
 100 000يف عام ( 2010الشكل (43-1ب)) .وإزاء
االتجاهات الحالية ،تبدو غاية الرشاكة لوقف انتشار
السل القاضية بتخفيض معدّل الوفيات بمقدار النصف
بحلول عام  2015قريبة التحقيق يف مختلف مجموعات
البلدان التي تتكوّن منها املنطقة.
وينجح عالج املزيد من حاالت اإلصابة بالسل،
وتقرتب املنطقة من الغاية العاملية وقدرها  85يف

املائة يف عالج الحاالت التي جرى تشخيصها (الشكل
(43-1ج))( .)78وقد حققت املنطقة تقدما ً كبريا ً من
خالل العالج املعروف دوليا ً بالدورة العالجية القصرية
األجل باملراقبة املبارشة .وقد نجح عالج  84يف املائة
من املرىض يف عام  ،2009أي أقل بقليل من الغاية
املحدّدة ،وذلك بسبب انخفاض نسبة النجاح يف العالج
يف بعض بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
أما املجموعات الثالثة األخرى ،فتجاوزت الغاية العاملية
املحددة بنسبة  85يف املائة.
وتواجه املنطقة مخاطر كبرية من جراء التهاب الكبد
بنوعيه بي ويس .وقد أصبحت أمراض الكبد املزمنة
من جراء التهاب الكبد من املشاكل الخطرية عىل صعيد
الصحة العامة يف املنطقة .وتشري تقديرات منظمة
الصحة العاملية إىل حواىل  4.3مليون شخص يصابون
بالتهاب الكبد جيم يف رشق املتوسط كل سنة(.)79
ومرص هي من البلدان التي تسجل أعىل معدّالت اإلصابة
بالتهاب الكبد املزمن يس ،حيث تصل نسبة اإلصابة فيها
 15يف املائة(.)80
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الهدف 7

كفالة االستدامة البيئية
الغاية

يف املنطقة العربية،
بلغ نصيب الفرد من
اإلنبعاثات أعىل معدّل
له يف بلدان مجلس
التعاون لدول الخليج
العربية حيث وصل إىل
 19طن مرتي

إدماج مبادئ التنمية املستدامة يف السياسات والربامج
القطرية وانحسار فقدان املوارد البيئية

الغاية

الحد بقدر ملموس من معدل فقدان التنوع البيولوجي
بحلول عام 2010

نصيب الفرد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون يف بلدان
مجلس التعاون لدول الخليج العربية أعىل منها يف البلدان
املتقدمة

تزداد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بوترية أكثر
تباطؤا ً .ففي عام  ،2009وهو العام األخري الذي تتوفر

عنه بيانات ،وصلت االنبعاثات إىل  1.5مليار طن مرتي
(الشكل (44-1أ)) بزيادة قدرها  3يف املائة عن عام
 ،2008وهي زيادة أقل من متوسط الزيادة السنوية
التي سُ جلت بني عامي  2002و ،2007وقدرها  6يف
املائة سنويا ً .وبلغ حجم االنبعاثات أكثر من ضعفي ما
كان عليه يف عام  ،1991معظمها بسبب الزيادة يف بلدان
مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،مع أن الزيادة يف
بلدان املرشق بلغت مقدار الضعف.
وعىل الصعيد العاملي ،بلغ نصيب الفرد من االنبعاثات
أعىل معدّل له يف املناطق املتقدمة ،حيث بلغ املتوسط
 11.2طن مرتي لكل فرد .أما يف املنطقة العربية ،فقد
بلغ نصيب الفرد أعىل معدّل له يف بلدان مجلس التعاون
لدول الخليج العربية حيث وصل إىل  19طن مرتي
(الشكل (44-1ب)) .وازداد نصيب الفرد من االنبعاثات

الشكل 44-1
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
أ -كمية االنبعاثات
(بماليني الطن املرتي)

اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
748

ب -نصيب الفرد من
االنبعاثات (بالطن املرتي)

ج -معدّل االنبعاثات لكل دوالر من الناتج املحيل
اإلجمايل بمعادل القوة الرشائية (بالكيلوغرام)
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الشكل 45-1
مساحة املناطق الربية والبحرية املحمية (بالنسبة املئوية من
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منسوب سطح البحر ،وغرق األرايض الخصبة والبنى
األساسية الساحلية ،وفقدان التنوع البيولوجي .ويشري
دليل التعرض لإلجهاد املائي لربنامج األمم املتحدة
للبيئة الذي يُقاس بإجهاد املوارد ،والضغط عىل املوارد
املتوفرة ،والصحة اإليكولوجية ،إىل أن جميع بلدان
غربي آسيا( )81معرضة بشدة لإلجهاد املائي .وهذا
اإلجهاد هو نتيجة ملجموعة عوامل مثل التفاوت يف وفرة
كمية املياه ،وهو عامل طبيعي ،واستغالل املياه(.)82
وتبذل بلدان املنطقة املزيد من الجهد لحماية الحياة
البحرية والربية .وبحلول عام  2012أصبحت املناطق
املحمية تشكل  7.6يف املائة من مجموع األرايض (الشكل
 ،)45-1وقد زادت مساحتها ضعفا ً منذ عام .1990
ومعظم هذه الزيادة يف مساحة األرايض املحمية ،هي
نتيجة لتوسّ ع املحميات يف بلدان مجلس التعاون لدول
الخليج العربية أكثر من أربعة أمثال ،ال سيما يف اإلمارات
العربية املتحدة ،وعُمان ،واململكة العربية السعودية.
كما وسّ عت الجزائر والسودان ومرص مساحة املحميات.

عىل صعيد املنطقة يف العقدين املاضيني ،وهذه املرة أيضا ً انخفاض كبري يف استهالك املواد املستنفدة لطبقة األوزون

بسبب الزيادة من بلدان مجلس التعاون لدول الخليج
العربية .وانخفض معدّل االنبعاثات لكل وحدة من الناتج
املحيل اإلجمايل بنسبة  33يف املائة يف املنطقة ،وذلك بسبب
انخفاض بلغت نسبته  37يف املائة يف بلدان املرشق ،و20
يف املائة يف بلدان املغرب ،و 40يف املائة يف بلدان مجلس
التعاون لدول الخليج العربية (الشكل (44-1ج)).

ّ
تغري املناخ ينذر بتفاقم ندرة املياه وانعدام األمن الغذائي

ستعاني املنطقة من عواقب ّ
تغري املناخ ،وال سيما بسبب
ندرة املياه ،والتصحّ ر ،وانخفاض اإلنتاجية الزراعية،
وانعدام األمن الغذائي ،وشدة الفيضانات ،وارتفاع

الشكل 46-1
استهالك املواد املستنفدة لطبقة األوزون بآالف األطنان املرتية

يف عام  ،2012حققت املنطقة ما يربر االحتفال بالذكرى
الخامسة والعرشين لصدور بروتوكول مونرتيال بشأن
املواد املستنفدة لطبقة األوزون .فبني عامي 1995
و ،2010انخفض استهالك املواد املستنفدة لطبقة
األوزون بنسبة  98يف املائة (الشكل  .)83()46-1وكانت
بلدان املغرب وأقل البلدان نموا ً يف طليعة البلدان التي
حققت االنخفاض ،إذ سجلت انخفاضا ً بنسبة  97يف
املائة ،بينما سجلت بلدان املرشق انخفاضا ً بنسبة 88
يف املائة .وتمكنت بلدان مجلس التعاون لدول الخليج
العربية من تخفيض استهالكها من املوارد املستنفدة
لطبقة األوزون بنسبة  56يف املائة.
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تخفيض نسبة األشخاص الذين ال يمكنهم الحصول
باستمرار عىل مياه الرشب املأمونة وخدمات الرصف
الصحي األساسية إىل النصف بحلول عام 2015
استفاد املاليني من تحسني إمكانات الحصول عىل مياه الرشب
املأمونة ولكن بعض البلدان ال تزال تشكو من شح حاد

يتفاوت توفر املياه
املأمونة بني املناطق
الحرضية والريفية يف
املنطقة العربية

بني عامي  1990و ،2011تحسّ نت نسبة الحصول عىل
مياه الرشب املأمونة( )84يف املنطقة العربية فوصلت إىل 81
يف املائة (الشكل (47-1أ)) .وبينما تميض بعض البلدان
عىل املسار الصحيح نحو تحقيق هذه الغاية ،تراجعت
نسبة الحصول عىل املياه يف الجزائر ،والسودان ،والعراق،
وفلسطني ،واليمن .وتُعزى الصعوبات التي تواجهه
هذه البلدان إىل الشح يف املياه ،وكذلك إىل عدم الكفاءة يف
إدارة املوارد املائية ،والنقص يف املوارد املالية ،وضعف
االستثمار .ويح ّد الرصاع وعدم االستقرار من توفر املياه.
وعىل الرغم من النقص يف املياه الذي تعاني منه
الجزائر والسودان والعراق وفلسطني واليمن ،تمكنت
هذه البلدان من تأمني مياه الرشب ملاليني إضافية من
السكان منذ  .1990فالسودان والعراق هما من البلدان
العربية التي توسّ عت يف اإلمداد باملياه بحيث يشمل أكرب
عدد ممكن من السكان منذ عام  .1995يتفاوت توفر
املياه املأمونة بني املناطق الحرضية والريفية يف املنطقة
العربية .فبينما يحصل  89يف املائة من سكان الحرض
عىل مياه الرشب من مصادر محسنة ،ال تتوفر هذه
الخدمة إال لحواىل  73يف املائة فقط من سكان الريف.
ولهذا التفاوت آثار بالغة عىل النساء واألطفال ،الذين
يتحمّلون مشقة اجتياز مسافات طويلة لجلب املياه.

الحصول عىل خدمات الرصف الصحي املحسّ ن :نقص يف
األرياف

حققت املنطقة تحسّ نا ً يف خدمات الرصف الصحي
فاق ما أحرزته يف إمدادات املياه .وقد ارتفعت نسبة
التغطية بخدمات الرصف الصحي( )85من  64يف املائة
يف عام  1990إىل  75يف املائة يف عام ( 2010الشكل
(47-1ب)) ،وقد شملت الزيادة جميع البلدان تقريبا ً.
ففي مرص ،تراجع عدد األفراد الذين ال يحصلون عىل
خدمات الرصف الصحي املحسنة من  16مليون نسمة
يف عام  1990إىل أقل من خمسة ماليني نسمة يف عام
 .2010وارتفعت نسبة التغطية بهذه الخدمات من
 27يف املائة إىل  95يف املائة من مجموع السكان .غري
أن حصة الريف من هذا التحسّ ن بقيت أقل من حصة
الحرض يف جميع أنحاء املنطقة ،وال سيما يف أقل البلدان
نموا ً ،حيث تكاد خدمات الرصف الصحي املحسنة
تقترص عىل واحد من كل خمسة أفراد .ومع ذلك،
حقق اليمن تقدما ً كبريا ً يف الريف ،حيث ازدادت نسبة
الحصول عىل خدمات الرصف الصحي من  12يف املائة
إىل  34يف املائة.
ويف معرض مناقشة التغطية بإمدادات مياه وخدمات
الرصف الصحي ،يستند هذا التقرير إىل بيانات من
ّ
التغري الذي يُحتمل أن يكون قد
عام  .2010غري أن
حصل منذ ذلك العام يُعزى إىل النزاعات يف بلدان
مثل الجمهورية العربية السورية ،والصومال ،وليبيا،
واليمن .فالحصول عىل إمدادات املياه وخدمات الرصف
الصحي يف البلدان التي تعاني من النزاعات أو الخارجة
منها ،تأثر بالدمار الذي لحق بالبنية التحتية والتأخري
الذي أصاب االستثمار يف تحسني املرافق.

اإلطار 5-1
إمدادات املياه يف اليمن أقل بكثري من الطلب
اليمن من أكثر البلدان تأثرا ً باإلجهاد املائي .ويزداد الطلب عىل املياه مع النمو السكاني ،وارتفاع الطلب الفردي عىل املياه ،حتى مع
تراجع كميات املياه املتوفرة بسبب اإلفراط يف سحب املياه الجوفية واملمارسات غري املستدامة يف إدارة املياه ،والتي تعرف باستخراج املياه
الجوفية.
وحتى قبل الرصاعات األهلية التي اندلعت يف اليمن يف عامي  2011و ،2012كان حواىل  4.5ماليني طفل يعيشون يف أرس محرومة من
مياه الرشب املأمونة .وكان أكثر من  5.5ماليني طفل محرومني من خدمات الرصف الصحي .فصنعاء ومدن أخرى يف اليمن تشكو عدم
كفاية الخدمات العامة ومن انقطاع إمدادات املياه .ويعتمد عدد متزايد من األرس عىل الصهاريج للحصول عىل املياه ،وذلك لقاء كلفة
باهظة.
ويف عام  ،2011أجرت اليونيسيف رصدا ً لتوفر املياه لدى عيّنة من األرس يف صنعاء وعمران وحديبه ،وذلك من خالل نظام رصد الحماية
االجتماعية ،فأظهرت أن  63يف املائة من األرس أفادت بحصول تراجع يف استهالكها من املياه يف حزيران/يونيو ،وهذه النسبة انخفضت
إىل  32.5يف أيلول/سبتمرب ،مع تحسّ ن اإلمداد بالكهرباء يف شهر رمضان .ويتزامن الرتاجع يف استهالك املياه مع ارتفاع يف معدل انتشار
اإلسهال بني األطفال دون سن الخامسة .وقد بلغ هذا املعدل  46يف املائة من األطفال يف حزيران/يونيو و 21.8يف املائة يف أيلول/سبتمرب.
املصدر.WHO and UNICEF, 2010 :

مالحظة :يُقصد باستخراج املياه الجوفية اإلفراط يف سحب مخزون املياه الجوفية ألغراض الري ،إىل حد يؤدي إىل نضوب خزانات املياه الجوفية .وخزانات املياه الجوفية هي عىل نوعني،
القابلة للتجديد وغري القابلة للتجديد .وعندما تنضب خزانات املياه الجوفية القابلة للتجديد ينخفض املعدّل األقىص لسحب املياه تلقائيا ً إىل معدّل التغذية .وعندما تنضب خزانات املياه
الجوفية غري القابلة للتجديد ،يتوقف سحب املياه.
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الشكل 47-1
إمدادات مياه الرشب ومرافق الرصف الصحي
أ -نسبة السكان الذين يحصلون عىل
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تحقيق تحسني كبري بحلول عام  2020ملعيشة ما ال يقل عن
 100مليون من سكان املناطق الحرضية املهمشة
تختلف نسبة سكان املناطق الحرضية املهمشة يف املدن بني
البلدان وترتفع يف أقل البلدان نموا ً

تمكنت بعض البلدان العربية من إزالة املناطق الحرضية
املهمشة بينما انترشت هذه األحياء بفعل انتشار النزاعات
يف بلدان أخرى .ففي البلدان النامية ،تراجعت نسبة سكان
املدن الذين يعيشون يف مناطق حرضية مهمشة من  39يف
املائة يف عام  2000إىل  33يف املائة يف عام  ،2012غري أن
العدد املطلق لسكان املناطق الحرضية املهمشة ارتفع من
 650مليون نسمة يف عام  1990إىل حواىل  863مليون
نسمة( .)86ويف أنحاء معيّنة من املنطقة العربية ،يعيش
سكان املناطق الحرضية املهمشة يف جيوب معزولة ،ويف
معظم أقل البلدان نموا ً يعيش قرابة الثلثني من سكان
الحرض يف أحياء فقرية (الشكل .)1-48
وقد أحرزت بعض البلدان العربية تقدما ً ملحوظا ً
يف تحسني ظروف سكان املناطق الحرضية املهمشة.
ففي تونس ومرص واملغرب ،قُطعت التزامات بتحسني
املناطق الحرضية املهمشة باستخدام نماذج مختلفة.
وكانت تونس البلد العربي األول الذي يزيل املناطق
الحرضية املهمشة ،من خالل الجمعية الوطنية للعقارات
والهيئة التابعة لها إلعادة التأهيل والتجديد الحرضي.
غري أن األحياء العشوائية يف تونس ال تزال تطرح تحديا ً،
إذ يقدر أن اإلسكان العشوائي يشكل  30يف املائة من
قطاع اإلسكان .وتمكن املغرب من تخفيض عدد
املناطق الحرضية املهمشة بنسبة  65يف املائة بني عامي
 1990و ،2010إذ انخفضت نسبة سكان هذه األحياء
من  37إىل  13يف املائة من مجموع سكان املدن .ويف
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إطار برنامج مدن خالية من املناطق الحرضية املهمشة،
تمكن املغرب من تحسني  250حي يف  25مدينة.
ويف البلدان التي تشهد نزاعات واضطرابات سياسية،
كجزر القمر والسودان والصومال والعراق ولبنان
واليمن ،ال تزال املناطق الحرضية املهمشة تض ّم نسبة
ترتاوح بني  50و 95يف املائة من سكان املدن .وقد
اضطر عدد كبري من السكان للنزوح عىل أثر النزاعات
واإلقامة يف أحياء فقرية كمخيمات اللجوء واملستوطنات
العشوائية ،داخل بلدانهم أو خارجها.
وكثريا ً ما تتوسّ ع املناطق الحرضية بشكل غري رشعي
ويف ظروف بيئية آيلة إىل التدهور .ومن الصعوبات الكبرية
التي تعرتض مسار التنمية املستدامة يف البلدان العربية،
تضاؤل إمدادات املياه العذبة ،ونقص املرافق الفعالة
للتخلص من النفايات الصلبة والسائلة .ومن الرضوري
أيضا ً تجهيز املدن بمرافق للحد من آثار ّ
تغري املناخ.

اضطر عدد كبري من
السكان للنزوح عىل أثر
النزاعات واإلقامة يف
أحياء فقرية كمخيمات
اللجوء واملستوطنات
العشوائية ،داخل
بلدانهم أو خارجها

الشكل 48-1
نسبة سكان املناطق الحرضية املهمشة من مجموع سكان املدن (آخر سنة تتوفر عنها بيانات)
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ واﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
23.5

61.7

اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

32.7
35.0

ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ
أﻗﻞ اﻟﺒﻠﺪان ﻧﻤﻮا ً ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

75.7

اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

28.4
80

70

60

50

40

ﺟﻨﻮب ﺻﺤﺮاء أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

30

20

10

0

املصدر.UNHABITAT, 2012 :

القسم 39 | I

الهدف 8

إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية
الغاية

امليض يف إقامة نظام تجاري ومايل يتسم باالنفتاح والتقيد
بالقواعد والقابلية للتنبؤ به وعدم التمييز

انخفض متوسط
الرسوم التفضيلية
املطبقة عىل املنتجات
الزراعية واملنسوجات
واملالبس املستوردة من
البلدان العربية من 8
يف املائة يف عام 1996
إىل  6يف املائة يف عام
2010

مع أن البلدان املتقدمة تستقبل ّ
حصة أكرب من الصادرات
العربية املعفاة من الرسوم الجمركية ،ال تزال املنطقة غري
قادرة عىل االستفادة من إمكانات تحرير التجارة

عىل مدى العقد املايض ،اتخذت البلدان العربية خطوات
هامة نحو تحرير التجارة والتكامل االقتصادي اإلقليمي
واالندماج يف االقتصاد العاملي .ويف هذا اإلطار ،توصلت
بلدان املنطقة إىل مجموعة من االتفاقات اإلقليمية ،عىل
غرار منطقة التجارة الحرة العربية الكربى ،ومجلس
التعاون لدول الخليج العربية ،واتحاد املغرب العربي.
وقد بات  12بلدا ً عربيا ً أعضاء يف منظمة التجارة العاملية،
بينما تتفاوض تسعة بلدان أخرى بشأن العضوية(.)87
وحرصت معظم البلدان عىل توقيع اتفاقات ثنائية
ومتعددة األطراف للتجارة الحرة ،وال سيما مع بلدان
متقدمة مثل بلدان االتحاد األوروبي ،والواليات املتحدة
األمريكية ،والرابطة األوروبية للتجارة الحرة.
الحواجز التجارية يف البلدان العربية اليوم هي أقل
منها يف عام  .1990ففي عام  ،2010كانت  94يف
املائة من الصادرات غري النفطية تدخل أسواق البلدان
املتقدمة من غري رسوم جمركية ،مقابل  48يف املائة يف
عام ( 1996الشكل  .)49-1وشهدت مجموعة بلدان
املغرب خطوات هامة ،فارتفعت نسبة الصادرات غري
النفطية املعفاة من الرسوم من  16يف املائة إىل 100
يف املائة يف الجزائر ومن  9يف املائة إىل  96يف املائة يف
تونس .وشهدت بلدان املرشق ومجلس التعاون لدول
الخليج العربية تحسّ نا ً هاما ً أيضا ً باستثناء فلسطني
حيث تراجعت نسبة الصادرات املعفاة من الرسوم من
 81يف املائة يف عام  1996إىل  1يف املائة فقط يف عام
 2001ثم ارتفعت إىل  80يف املائة يف عام  .2010ويف أقل
البلدان نموا ً ،بلغت نسبة الصادرات املعفاة من الرسوم
معدال ً مرتفعا ً خالل هذه الفرتة.
وعمالً باتفاقية الدول األوىل بالرعاية ،لم يشهد
متوسط تعريفة الرسوم الجمركية عىل املنتجات
الزراعية واملنسوجات واملالبس الواردة من البلدان
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العربية ّ
تغريا ً يذكر خالل العقد املايض .فقد كانت
9
1996
و يف املائة يف عام
نسبتها  10يف املائة يف عام
( 2010الشكل  .)50-1ويُحتمل أن يبقى الوضع عىل
حاله يف عامي  2011و .2012ومتوسط التعريفات
الجمركية املطبق بموجب اتفاقية الدول األوىل بالرعاية
هو األدنى يف أقل البلدان نموا ً ،وقد بلغ  7يف املائة يف عام
 .2010ويف الفرتة من  1996إىل  ،2010سجلت الرسوم
الجمركية بموجب اتفاقية الدول األوىل بالرعاية أعىل
معدّل تراجع يف أقل البلدان نموا ً ،وبلغ  12.5يف املائة.
وشهدت بلدان املرشق وبلدان املغرب انخفاضا ً بسيطا ً
بلغ  10يف املائة يف الفرتة نفسها.
وانخفض متوسط الرسوم التفضيلية املطبقة عىل
املنتجات الزراعية واملنسوجات واملالبس املستوردة من
البلدان العربية من  8يف املائة يف عام  1996إىل  6يف املائة
يف عام  .)51-1( 2010ويرجح أن تكون هذه املعدّالت
الشكل 49-1
نسبة الواردات إىل البلدان املتقدمة من البلدان العربية ،من حيث
القيمة واإلعفاء من الرسم عىل جميع أنواع املنتجات باستثناء
األسلحة والنفط
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قد بقيت عىل حالها يف عامي  2011و .2012وقد شهدت
بلدان املرشق وبلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية
أعىل معدّل لالنخفاض بلغ  39و 34يف املائة عىل الرتتيب.
وتستفيد أقل البلدان نموا ً من أدنى معدّل يف التعريفات
التفضيلية ،إذ وصل إىل  3يف املائة يف عام .)88(2010

وعىل الرغم من الظروف املشجعة للتجارة ،ال تزال
البلدان العربية غري قادرة عىل تحقيق الفوائد الكاملة
منها .ويعزى ذلك إىل مجموعة عوامل منها سعر
الرصف املحدد بأكثر من قيمته ،والقيود املفروضة عىل
العرض ،والضعف يف اسرتاتيجية تشجيع الصادرات

الشكل 50-1
الرسوم الجمركية املطبقة بموجب نهج الدولة األوىل بالرعاية
عىل املنتجات الزراعية واملالبس واملنسوجات املستوردة من
البلدان العربية إىل أسواق البلدان املتقدّمة

الشكل 51-1
الرسوم الجمركية التفضيلية املطبقة عىل املنتجات الزراعية
واملالبس واملنسوجات املستوردة من البلدان العربية
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الشكل 52-1
صادرات السلع والخدمات
ب -الصادرات من البلدان العربية (بمليارات الدوالرات)

ّ
التغري يف حجم الصادرات (باألسعار الثابتة)
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غري النفطية .فالصادرات غري النفطية ال تزال تشكل
نسبة ضئيلة جدا ً من مجموع صادرات البلدان العربية
إىل البلدان املتقدمة ،وال تزال حصة منتجات الصناعة
التحويلية منخفضة جدا ً.

لضعف النمو االقتصادي يف أوروبا أثر سلبي عىل الصادرات

شهد حجم الصادرات من املنطقة العربية تقلبا ً شديدا ً
يف األعوام املاضية .فالزيادة السنوية التي سجلتها
الصادرات يف عام  2012بلغت نسبة  4.6يف املائة ،كان
معظمها بفعل ازدياد الصادرات النفطية من بلدان
مجلس التعاون لدول الخليج العربية وارتفاع أسعارها.
أما الصادرات من بلدان املرشق وأقل البلدان نموا ً
فرتاجعت يف عامي  2011و .2012واالنخفاض الذي
شهدته أقل البلدان نموا ً كان معظمه نتيجة للنزاعات
يف السودان ،أما يف بلدان املرشق فمعظم االنخفاض
جاء عىل أثر حالة االضطراب يف الجمهورية العربية
السورية ومرص .ويف عامي  2010و ،2011جدّد الركود
االقتصادي يف البلدان املتقدمة الدعوة إىل الحماية ،لكن
ذلك لم يؤثر عىل وضع البلدان العربية يف األسواق .إال
أن ضعف النمو االقتصادي يف أوروبا ،التي هي رشيك
رئييس للبلدان العربية يف التجارة ،كان له أثر بالغ عىل
صادرات هذه البلدان.
سجل ميزان الحساب الجاري يف املنطقة نسبة
إيجابية من الناتج املحيل اإلجمايل يف األعوام الخمسة
املاضية ،وذلك نتيجة للفوائض املسجلة يف البلدان
املصدرة للنفط .ويف عام  ،2011بلغ ميزان الحساب
الجاري  13.9يف املائة من الناتج املحيل اإلجمايل ،لكنه

تراجع إىل  13.5يف املائة يف عام  ،2012وقد كان لبلدان
مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدور األكرب يف
هذا الرتاجع (الشكل  .)53-1ويف املقابل ،تعاني بلدان
املرشق و أقل البلدان نموا ً من عجز كبري ومتزايد يف
ميزان الحساب الجاري.

الغاية

تلبية االحتياجات الخاصة ألقل البلدان نموا ً
ال تخضع املساعدات اإلنمائية الرسمية يف املنطقة العربية
لرشوط كما يف السابق ،لكنها ال تزال منخفضة ومتقلبة

ال تزال مخصصات املساعدات اإلنمائية الرسمية دون
املستوى املطلوب لتلبية االحتياجات الخاصة للبلدان
العربية ،باألخص أقل البلدان نموا ً .وانخفض مجموع
املساعدات اإلنمائية الرسمية بأسعار  2010الثابتة
بالدوالر األمريكي الواردة إىل املنطقة العربية (باستثناء
بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية) من 19.1
مليار دوالر يف عام  1990إىل  11.8مليار دوالر يف عام
( 2011الشكل  .)54-1أما املساعدات الواردة إىل أقل
البلدان نموا ً فسجلت زيادة بسيطة عىل أثر زيادة الدعم
املخصص للسودان .وشهدت البلدان األخرى من هذه
املجموعة ركودا ً ال بل تراجعا ً يف بعضها .وسجلت بلدان
املرشق انخفاضا ً يف مجموع املساعدة اإلنمائية الرسمية
الواردة إليها عىل الرغم من استمرار االلتزامات بتقديم
املساعدة للعراق وفلسطني.
وتشهد املساعدات اإلنمائية الرسمية الواردة إىل
املنطقة العربية تقلبا ً شديدا ً .وترتبط هذه التقل ّبات

الشكل 53-1
ميزان الحساب الجاري (بالنسبة املئوية من الناتج املحيل اإلجمايل)
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بالنزاعات أو باملواقف السياسية للجهات املانحة .ومن
األمثلة عىل ذلك مرص يف عام  ،1990والعراق يف عام
 ،2002ولبنان وفلسطني يف عام  .2007وال تشهد
بلدان املغرب هذا الحد من التقلبات ،لك ّن هذا املسار
ّ
للتغري يف عامي  2012و ،2013عىل أثر التحوّالت
عرضة
السياسية يف تونس وليبيا.
َ
تتماش املساعدة اإلنمائية الرسمية مع النمو
ولم
السكاني ،فانخفض نصيب الفرد من املساعدة لعام
 2010كثريا ً عن املستوى الذي كان عليه يف عام 1990
(الشكل (52-1أ)) .وهذا يثري القلق ال سيما يف أقل البلدان
نموا ً .فنصيب الفرد من املساعدة اإلنمائية الرسمية يف
اليمن ال يتجاوز  18دوالرا ً ،وهو املعدّل األدنى ضمن
مجموعة أقل البلدان نموا ً .وسجل نصيب الفرد من
املساعدة اإلنمائية الرسمية يف املرشق انخفاضا ً مستمرا ً
من  131.5دوالرا ً يف عام  1990إىل  40.9دوالرا ً يف عام
 ،2011باستثناء الفرتة  ،2008-2003حني سُ جلت أعىل
معدّالت الزيادة يف العراق وفلسطني ولبنان.

يخصص ثلث املساعدة اإلنمائية الرسمية الواردة
إىل أقل البلدان نموا ً للمساعدات اإلنسانية ،وال سيما يف
السودان والصومال ،حيث تبلغ حصة هذه املساعدة 63
و 40يف املائة عىل الرتتيب من مجموع املساعدة اإلنمائية
الرسمية الواردة إىل هذين البلدين .ووجهت البلدان
املانحة  69يف املائة من املساعدة اإلنمائية الرسمية
الواردة إىل املنطقة العربية يف الفرتة من  2009إىل
 2011للقطاعات االجتماعية و 31يف املائة للقطاعات
االقتصادية مع بعض الفوارق بني مجموعات البلدان.
وخُ صصت نسبة  50يف املائة من املساعدة اإلنمائية
الرسمية الواردة إىل بلدان املغرب للقطاعات االقتصادية
مقابل  26يف املائة يف بلدان املرشق وأقل البلدان نموا ً.
ال تخضع املساعدة اإلنمائية الرسمية الواردة إىل
املنطقة العربية لرشوط كثرية ،وال سيما املساعدة
الواردة إىل أقل البلدان نموا ً .فإعالن باريس بشأن
فاعلية املعونات كان بمثابة التزام قوي برفع الرشوط
عن املساعدة وأعلنت لجنة املساعدة اإلنمائية التابعة

َ
تتماش املساعدات
لم
اإلنمائية الرسمية
مع النمو السكاني،
فانخفض نصيب
الفرد من املساعدات
لعام  2010كثريا ً عن
املستوى الذي كان عليه
يف عام 1990

الشكل 54-1
املساعدات اإلنمائية الرسمية الواردة إىل املنطقة العربية (بمليارات الدوالرات بأسعار  2010الثابتة)
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الشكل 55-1
صايف نصيب الفرد من املساعدات اإلنمائية الرسمية الواردة إىل املنطقة العربية (بالدوالر بأسعار
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الشكل 56-1
توزيع املساعدات اإلنمائية الرسمية بني القطاعات االقتصادية واالجتماعية( 2011-2009 ،بالنسبة املئوية)
ب -يف أقل البلدان نموا ً

أ -يف مجموعات البلدان العربية

أﺧﺮى وﻏﲑ ﻣﺤﺪدة 1

اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
23

ﻣﺘﻌﺪد اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت 4

اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
19

ﻗﻄﺎﻋﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أﺧﺮى 30

ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ
0

اﻹﻧﺘﺎج 7

ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ 1

أﺧﺮى وﻏﲑ ﻣﺤﺪدة 0

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 11
ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﱪاﻣﺞ 4

ﻣﺘﻌﺪد اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت 4

ﻗﻄﺎﻋﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
أﺧﺮى 23

اﻹﻧﺘﺎج 7
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 5

ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﱪاﻣﺞ 5

اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻜﺎن 8

اﳌﻌﻮﻧﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ 29

اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻜﺎن  5اﳌﻌﻮﻧﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ 14
املصدر.OECD, n.d.b :

ملنظمة التنمية والتعاون االقتصادي عن مزيد من
االلتزامات لصالح أقل البلدان نموا ً .ويتضح من
الشكل  57-1أن نسبة املساعدة اإلنمائية الرسمية غري
الخاضعة للرشوط ازدادت يف معظم البلدان العربية بني
عامي  2007و ،2011وال سيما لصالح أقل البلدان نموا ً.
وانخفضت نسبة املساعدة غري الخاضعة للرشوط يف
بلدان املرشق عىل أثر انخفاض حجم املساعدة الواردة
إىل األردن والعراق.

الجهات املانحة العربية أكثر سخا ًء من لجنة املساعدة
اإلنمائية الرسمية التابعة ملنظمة التنمية والتعاون
االقتصادي لكن نسبة املساعدة اإلنمائية الرسمية سجلت
انخفاضا ً من الدخل القومي اإلجمايل منذ عام 1990

البلدان العربية ليست فقط يف فئة البلدان املتلقية
للمساعدة اإلنمائية ،بل منها أيضا ً من يقدّم هذه
املساعدة بسخاء ،وال سيما اإلمارات العربية املتحدة،
وعُمان ،وقطر ،والكويت ،واململكة العربية السعودية.
وبلغت قيمة ما تقدّمه الجهات العربية املانحة سبعة
مليارات دوالر ،أي  5يف املائة من مجموع املساعدة
اإلنمائية الرسمية الواردة من لجنة املساعدة اإلنمائية
و 65يف املائة من مجموع املساعدة اإلنمائية الرسمية
الواردة من خارج أعضاء اللجنة يف عام 2011
(الشكل  .)58-1ويف الفرتة من  1990إىل ،1994
بلغ مجموع املساعدة اإلنمائية الرسمية الواردة من
البلدان العربية  1.5يف املائة تقريبا ً من الدخل القومي
اإلجمايل ،لكن هذه النسبة يف انخفاض منذ ذلك الحني.
وبحلول عام  ،2011انخفضت نسبة هذه املساعدة
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الشكل 57-1
نسبة املساعدات اإلنمائية غري الخاضعة للرشوط
اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
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.OECD, n.d.a
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إىل  0.46يف املائة ،لكنها ال تزال أعىل من متوسط
املساعدة الواردة من لجنة املساعدة اإلنمائية البالغ
 0.34يف املائة (الشكل .)59-1
ويمكن أن تتفاوت البيانات الوطنية بشأن املساعدة
اإلنمائية الرسمية وتلك التي تبلغ عنها قاعدة بيانات
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي لعدد
من األسباب ،منها عدم التغطية الشاملة أو عدم اإلبالغ
عن بعض املساعدة يف فئة املساعدة اإلنمائية الرسمية.
فالتقرير الوطني لألهداف اإلنمائية لأللفية لقطر يف
عام  ،2012يشري إىل أن املساعدة اإلنمائية الرسمية
من دولة قطر بلغت  0.54يف املائة من ناتجها املحيل
اإلجمايل يف عام  ،2011بينما ال تفصل قاعدة بيانات

الشكل 58-1
املساعدات اإلنمائية الرسمية الواردة من البلدان املانحة العربية (بالنسبة املئوية من املساعدات الواردة من لجنة املساعدات
اإلنمائية أو من خارجها)
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الشكل 59-1
نسبة املساعدات اإلنمائية الرسمية من البلدان املانحة العربية إىل الدخل القومي اإلجمايل
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ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ﻟﺪول ﻟﺠﻨﺔ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ
)اﻟﺪاك(/اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻹﺟﻤﺎﱄ

ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ**/اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻹﺟﻤﺎﱄ

0

ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ/اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻹﺟﻤﺎﱄ

املصدر.OECD, n.d.b.; Arab Monetary Fund, 2012; World Bank, 2013b :

مالحظة :بيانات املساعدات اإلنمائية الرسمية العربية مستمدة من قاعدة بيانات منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ( .)OECD, n.d.bوبيانات املساعدات اإلنمائية الرسمية
العربية** مستمدة من التقرير االقتصادي العربي املوحد  .)Arab Monetary Fund, 2012( .2012وبيانات الدخل القومي اإلجمايل مستمدة من قاعدة بيانات مؤرشات التنمية العاملية
(.)World Bank, 2013b

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي املساعدة
اإلنمائية الرسمية لقطر عن سائر املساعدة اإلنمائية
الرسمية .ومع ذلك ،ال يؤثر هذا التفاوت عىل نتائج هذا
التقرير الذي يستعرض االتجاهات يف املساعدة اإلنمائية
الرسمية من الجهات املانحة العربية.
ويتوقع أن تزداد املساعدة الواردة إىل املنطقة العربية
يف األعوام القليلة املقبلة عىل الرغم من الركود يف البلدان
املانحة .ويفصح مسح لجنة املساعدة اإلنمائية الرسمية
حول خطط اإلنفاق لدى البلدان املانحة للفرتة من 2012
إىل  2015عن مؤرشات تفيد باحتمال حدوث زيادة يف

املساعدة اإلنمائية الرسمية يف عام  2012وركود اعتبارا ً
من عام  .2015ويؤكد هذا نتائج دراسات سابقة تشري
إىل أن أثر الركود سيستغرق بعض الوقت قبل أن
يظهر عىل املساعدة اإلنمائية الرسمية .ويتضمن املسح
توقعات بأن تؤدي األحداث التي شهدتها بعض البلدان
العربية مؤخرا ً إىل زيادة يف املساعدة اإلنمائية الرسمية
الواردة إىل املنطقة .وتفيد بعض املؤرشات األولية بأن
بعض البلدان املانحة العربية واملؤسسات املالية تجري
بعض التعديالت يف مخططاتها تلبية الحتياجات البلدان
العربية التي تشهد تح ّوال ً سياسيا ً غري مسبوق.
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الغاية

املعالجة الشاملة ملشاكل ديون البلدان النامية باتخاذ تدابري
عىل الصعيدين الوطني والدويل لجعل تحمل ديونها ممكنا ً
يف املدى الطويل

يبلغ الدين مستويات
مثرية للقلق يف عدد من
بلدان املرشق

بلغ الدين العام يف بعض البلدان مستويات مثرية للقلق عىل
أثر الركود العاملي واالضطراب السيايس لكن خدمة الدين
ال تزال منخفضة نسبيا ً

يُقصد بنماذج تحمّل الدين قدرة البلدان عىل خدمة
الدين .ولكن نماذج تحمّل الدين يف سياق األهداف
اإلنمائية لأللفية تعني الحرص عىل أال تكون خدمة
الدين عىل حساب التنمية االقتصادية واالجتماعية.
وتحل ّل مؤسسات بريتون وودز القدرة عىل تحمّل الدين
يف سياق ما يعرف بإطار القدرة عىل تحمّل الدين .وقد
وضعت حدودا ً لإلقراض لضمان القدرة عىل تحمّل
الدين عىل الرغم من صعوبة تحديد السقف الذي تنعدم
بتجاوزه القدرة عىل تحمّل الدين .ففي حالة البلدان
املنخفضة الدخل ،يحدّد إطار القدرة عىل تحمّل الدين
السقف املسموح به بنسبة  40يف املائة من الناتج املحيل
اإلجمايل ،ويحدد خدمة الدين بنسبة  20يف املائة من
الصادرات .ويف حالة البلدان املتوسطة الدخل ال يحدّد
صندوق النقد الدويل سقفا ً واضحا ً ،لكنه يخضع الحالة
لدراسة وتحليل يف حال تجاوزت نسبة الدين  60يف
املائة من الناتج املحيل اإلجمايل.

وباالستناد إىل التقييمات التي أجريت مؤخرا ً يف إطار
القدرة عىل تحمّل الدين ،صنفت أربعة بلدان من أصل
مجموعة البلدان العربية الخمسة األقل نموا ً يف فئة
الخطر املرتفع ،أي البلدان املرشفة عىل أزمة الدين أو
التي تعاني من أزمة الدين( .)89وتصنّف جزر القمر
والسودان ضمن البلدان التي تعاني من أزمة الديون،
بينما تصنّف جيبوتي واليمن يف فئة الخطر املرتفع.
وتصنف موريتانيا يف فئة الخطر املتوسط ،بينما
ال تصنيف ينطبق عىل الصومال .ويشكّل السودان
وضعا ً استثنائيا ً يف عقب انفصال جنوب السودان.
وعمالً باتفاق بني البلدين ،تحمّل السودان جميع
الديون الخارجية ووافق جنوب السودان عىل توجيه
نداء مشرتك للمجتمع الدويل لإلعفاء من الديون .ولم
يحصل تقدم يذكر عىل هذا الصعيد حتى اآلن.
وقد اعتربت جزر القمر والسودان والصومال
وموريتانيا وفقا ً للتصنيف يف عداد البلدان الفقرية املثقلة
بالديون ،وهي بالتايل مؤهلة لالستفادة من املبادرة التي
أطلقها صندوق النقد الدويل والبنك الدويل يف عام 1996
ملعالجة مشاكل البلدان الفقرية .وال يزال السودان
والصومال يف مرحلة دراسة اتخاذ القرار ،ولم تحسم
النتيجة بعد يف ظل ما تراكم عىل البلدين من متأخرات
مزمنة .وبلغت جزر القمر وموريتانيا مرحلة استيفاء
األهلية الكاملة واستفادتا من إعفاء نهائي من الدين.
وعىل الصعيد العاملي ،تحقق هذا اإلعفاء لعدد يرتاوح
بني  33و 35بلدا ً حتى كانون الثاني/يناير .2013

الشكل 60-1
الدين الحكومي العام
أ -مقابل مجموع خدمة الدين،

ب -بالنسبة املئوية من الناتج املحيل اإلجمايل
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املصدر :الشكل (أ) IMF, 2012c؛ الشكل (ب) .United Nations Contrade, 2013

مالحظة )*( :بلدان املرشق ال تشمل العراق يف الشكل (ب).
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وتتجاوز أقل البلدان العربية نموا ً جميعها السقف
املحدّد للدين كنسبة من الناتج املحيل اإلجمايل البالغ
 40يف املائة .وتجاوز الدين يف السودان  80يف املائة
من الناتج املحيل اإلجمايل يف عام  ،2012والوضع مثري
للقلق يف اليمن ،حيث من املتوقع أن تكون نسبة الدين
قد بلغت 41يف املائة من الناتج املحيل اإلجمايل يف عام
 ،2010وأن تبلغ  45يف املائة من الناتج املحيل اإلجمايل
يف عام  .2013ويف جزر القمر وجيبوتي وموريتانيا،
تراجعت مستويات الدين يف األعوام األخرية ،وال سيما
نتيجة ملبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون .ولكن

مجموع الدين يف عام  2012كان مرتفعا ً فتجاوز  41يف
املائة من الناتج املحيل اإلجمايل يف جزر القمر ،و 51يف
املائة يف جيبوتي ،و 85يف املائة يف موريتانيا.
ويبلغ الدين مستويات مثرية للقلق يف عدد من بلدان
املرشق ،حيث يتوقع ارتفاع نسبة الدين إىل الناتج املحيل
اإلجمايل من  72يف املائة يف عام  2001إىل  80يف املائة يف
عام  .2012ففي األردن ولبنان ومرص ،تتجاوز نسبة
الدين اليوم السقف املحدد للبلدان املتوسطة الدخل
البالغ  60يف املائة من الناتج املحيل اإلجمايل .وقد
انخفضت نسبة الدين يف لبنان يف األعوام األخرية ،لكنها

الشكل 61-1
االقرتاض/اإلقراض الحكومي العام
ب -بالنسبة املئوية من الناتج املحيل اإلجمايل

أ -يف املنطقة العربية
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الشكل 62-1
توقعات الدين الحكومي العام اإلجمايل حسب صندوق النقد الدويل بالنسبة املئوية من الناتج املحيل اإلجمايل والفارق بالنقاط املئوية
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يُعزى ارتفاع
مستويات الدين يف
بلدان املرشق ويف أقل
البلدان نموا ً إىل العجز
املايل العام الكبري
واملزمن

ال تزال تراوح عند  135يف املائة .ويف األردن ومرص
ترتفع النسبة برسعة ،فتثقل كاهل البلدين بأعباء
يصعب تحملها ،إذ تقارب  80يف املائة من الناتج املحيل
اإلجمايل .وارتفعت نسبة الدين يف تونس واملغرب
يف األعوام األخرية ،لكنها ال تزال دون السقف املحدّد
للبلدان املتوسطة الدخل.
أما كلفة خدمة الدين ونسبة الدين القصري األمد،
وهما مؤرشان لقياس عبء الدين ،فال يزاالن منخفضني
باستثناء بعض الحاالت .وال تزال حصة مجموع خدمة
الديون من الصادرات أقل من  20يف املائة يف جميع
البلدان العربية ،باستثناء لبنان .ويف األعوام األخرية
املاضية ،ارتفعت كلفة خدمة الدين يف األردن وتونس
ومرص ،ويتوقع أن يستمر هذا االرتفاع مع ارتفاع
مستويات الدين .وهذا يقيّد الحيز املايل املتاح للسياسة
املالية ألن خدمة الدين تستهلك جزءا ً كبريا ً من اإليرادات
الحكومية.
وقد كانت حصة الدين القصري األمد من مجموع
الدين ،مرتفعة جدا ً يف األردن حيث بلغت  56يف املائة يف
عام  ،2011بينما يبلغ متوسط هذه الحصة يف الرشيحة
العليا من البلدان املتوسطة الدخل  33يف املائة .ويف

الصومال والسودان بلغت حصة الدين القصري األمد 27

و 25يف املائة عىل الرتتيب ،وهي أعىل بكثري من متوسط
البلدان املنخفضة الدخل وهو  4يف املائة(.)90
يُعزى ارتفاع مستويات الدين يف بلدان املرشق ويف
أقل البلدان نموا ً إىل العجز املايل العام الكبري واملزمن.
ففيما بني عامي  2011و ،2012ارتفع العجز من 2.3
إىل  4.5يف املائة يف أقل البلدان نموا ً ،ومن  5إىل  8.4يف
املائة يف بلدان املرشق .وكان لالضطرابات التي تشهدها
هذه البلدان أثر عىل اإليرادات الحكومية ،إذ تسبّبت يف
إبطاء النشاط االقتصادي .ويف بعض البلدان ،عمدت
الحكومات إىل زيادة اإلنفاق ،إما لتهدئة السكان أو
لتجنب املزيد من االضطرابات االجتماعية ،وأسهم هذا
اإلجراء يف تعميق الخلل املايل(.)91
ويتضح من مقارنة توقعات الديون لصندوق النقد
الدويل يف عامي  2010و 2012ارتفاع مستوى الدين
منذ اندالع االضطرابات السياسية يف املنطقة العربية.
ومن العوامل التي ساهمت يف هذا االرتفاع التباطؤ
االقتصادي العاملي .وتالحظ فوارق ضخمة يف أربعة
بلدان متوسطة الدخل ،هي األردن وتونس ومرص
واملغرب ،حيث تشري توقعات صندوق النقد الدويل إىل

الشكل 63-1
معدّل وفيات األطفال دون سن الخامسة لكل  1 000والدة حية مقابل االقرتاض/اإلقراض الحكومي العام الصايف
بالنسبة املئوية من الناتج املحيل اإلجمايل ،متوسط 2013-2008
100

ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ
اﻟﺴﻮدان

90

70
60
50

اﻟﻌﺮاق
اﻟﺠﺰاﺋﺮ
ﻟﻴﺒﻴﺎ

اﻟﻜﻮﻳﺖ

30

ُﻋﻤﺎن
ﻗﻄﺮ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة
25

20

املصدر.UNSD, 2012a; IMF, 2012c :

 | 48التقرير العربي لألهداف اإلنمائية لأللفية

ﺗﻮﻧﺲ

15

10

5

40

اﳌﻐﺮب
اﻷردن
ﺳﻮرﻳﺎ

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

30

ﻣﴫ

20

ﻟﺒﻨﺎن

10
0

0

ﺻﺎﰲ اﻹﻗﺮاض/اﻻﻗﱰاض اﻟﻌﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ 2008-2013

-5

-10

-15

وﻓﻴﺎت اﻟﻄﻔﺎل دون اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ،ﻟﻜﻞ  1,000وﻻدة ﺣﻴﺔ

اﻟﻴﻤﻦ

80

ارتفاع مستوى الدين العام بمعدّل ال يقل عن عرش
نقاط مئوية.
كما تشري توقعات الدين يف حالتي موريتانيا
والسودان إىل أنه سريتفع أيضا ً بيد أن أسباب ذلك
تختلف عن أسباب ارتفاع الدين يف البلدان املتوسطة
الدخل .ففي السودان ،يُعزى ذلك إىل تحمّل السودان
لجميع الديون الخارجية بعد انفصال الجنوب،
ّ
التوصل إىل اتفاق بشأن اإلعفاء من
والتأخر يف
الدين مع املجتمع الدويل .ويف موريتانيا ،يُعزى أمر
ارتفاع الدين إىل التأخر يف إيجاد حل لتسوية الديون
املزمنة مع الكويت .وقد يزيد عدم التوصل إىل اتفاق
مع الكويت إلعفاء موريتانيا من الدين من تعرض
موريتانيا للصدمات الخارجية ،ولكن ذلك لن يزيد من
خطر الوقوع يف أزمة الدين الذي ال يزال يف مستويات
معقولة(.)92
ويف إطار الفرتة االنتقالية التي تشهدها املنطقة،
يدور نقاش حول مرشوعية الدين الذي تقع مسؤوليته
عىل األنظمة السابقة .ومن منظور تحقيق األهداف
اإلنمائية لأللفية ،يمكن أن يكون ارتفاع كلفة خدمة
الدين عائقا ً أمام التقدّم ،لذلك من الرضوري حسم
مسألة املرشوعية .وقد دعا النظام الجديد يف تونس
إىل إجراء تدقيق يف الدين الخارجي لتحديد مدى فائدة
الشعب منه ،وذلك للتمييز بني الدين املرشوع الذي
يجب تسديده والدين الذي استُخدم ملصلحة املسؤولني
عن الحكم السابق وال يجوز تحميله للبلد .وعرضت
الواليات املتحدة األمريكية عىل مرص خطة لإلعفاء من
الديون وتشجعت األنظمة األخرى عىل السري يف هذا
املسار.

ومعظم البلدان العربية ذات التنمية البرشية املنخفضة
تواجه قيودا ً عىل الحيز املايل املتاح لها

فالحيز املايل املتاح للمنطقة ال يكفي ملواجهة التحديات
اإلنمائية الضخمة( .)93فالبلدان التي تعاني من ضيق
الحيز املايل ،وال سيما أقل البلدان نموا ً ،تسجل ارتفاعا ً
يف معدّالت وفيات األطفال (الشكل  .)63-1وتحتاج
أقل البلدان نموا ً إىل مساعدات خارجية ملواجهة املشكلة
املزدوجة املتمثلة يف ضيق العجز املايل والعجز يف التنمية
البرشية .ويمكن أن يكون التعاون اإلقليمي وسيلة
فاعلة لتلبية الحاجات الخاصة ألقل البلدان نموا ً ،وذلك
بتعميق الروابط التجارية ،ودعم الحاجات املالية ،وهذا
ما يتناوله الفصل الثالث.

الغاية

التعاون مع القطاع الخاص إلتاحة فوائد التكنولوجيات
الجديدة ،وبخاصة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ثورة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املنطقة

تحمل ثورة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بشائر
التقدّم التكنولوجي إىل العالم النامي ،ويمكن لها أن
تلعب دورا ً فاعالً يف النمو االقتصادي .وبينما يزداد
الطلب العاملي عىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
يختلف وضع املنطقة العربية باختالف خدمات هذه
التكنولوجيا .ويتضح من الشكل (64-1أ)) أن أداء
البلدان العربية يفوق املتوسط العاملي يف اشرتاكات
الهاتف النقال ،ولكنها ال تزال متأخرة عن املتوسط
العاملي يف خطوط الهاتف الثابت ،ويف خدمات الحزم
العريضة الثابتة ،ويف عدد مستخدمي اإلنرتنت.
ويف األعوام القليلة املاضية ،برز الهاتف النقال وسيلة
رئيسية لزيادة الحصول عىل تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت واستخدامها .وقد ازدادت معدّالت انتشار
الهاتف النقال يف البلدان العربية ،وهذه الزيادة هي
بمثابة «وسيلة رقمية» تساعد هذه البلدان عىل تقليص
فجوة االتصال التي تفصلها عن البلدان التي تملك بنية
تحتية موسّ عة ومتطوّرة للخط الثابت.
فبلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية هي
األكثر تقدّما ً يف املنطقة من حيث انتشار الهاتف
النقال .وسجلت أقل البلدان العربية نموا ً متزايدا ً يف
عدد مستخدمي الهاتف النقال ،مع أن معدّالت انتشار
هذه الوسيلة ال تزال منخفضة مقارنة بما هي عليه يف
بلدان عربية أخرى .ويزداد معدّل مستخدمي اإلنرتنت
باطراد يف معظم البلدان العربية ،لكنه ال يزال منخفضا ً
يف أقل البلدان نموا ً.
وينترش استخدام شبكات التواصل االجتماعي برسعة.
وتستقطب قناة يوتيوب أكثر من  167مليون مشاهد يف
اليوم ،وتستقطب صفحات فيسبوك أكثر من  45مليون
زائر ،وتويرت مليوني مستخدم .ويتزايد انتشار املحتوى
العربي عىل فيسبوك وتويرت( .)94وتسجل بلدان مجلس
التعاون لدول الخليج العربية أعىل املعدّالت ،وتأتي
الكويت واإلمارات العربية املتحدة يف طليعة البلدان من
حيث استخدام الفايسبوك وتويرت .ويمكن أن تكون
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وشبكات التواصل
االجتماعي جزءا ً من خطة لتحسني مقومات الحكم
وأداة لتمكني املرأة (اإلطار .)6-1

ينترش استخدام
شبكات التواصل
االجتماعي برسعة
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اإلطار 6-1
إزالة العوائق بني املرأة وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
أنشأت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت نماذج جديدة للتشغيل ،منها العمل عن بُعد .وتتيح هذه النماذج للمرأة املزيد من فرص العمل
برشوط مرنة تسمح لها بالتوفيق بني مقتضيات عملها ومسؤولياتها العائلية .غري أن املرأة العربية ،بصفة عامة ،ال تحظى بالفرص الكافية
للحصول عىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وذلك ألسباب عديدة .فمقاهي اإلنرتنت يرتادها الرجال عادة وترتدد املرأة يف قصدها.
واملوارد املالية املحدودة تحول دون رشاء التكنولوجيا وتسديد كلفة خدماتها ،كاالشرتاكات الشهرية يف اإلنرتنت .وبما أن عددا ً كبريا ً من
النساء يعملن يف القطاع غري املنظم ،حيث يزاولن أعماال ً ال تتطلب مهارات عالية ،ال تتاح لهن فرصة التمرس يف العمل عىل الحاسوب.
وقليلة هي السياسات واملبادرات التي تُعتمد لتحسني إمكانية حصول املرأة عىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .ومع ذلك ،ال يزال
باإلمكان اتخاذ تدابري عديدة ،منها اعتماد اسرتاتيجية لتعميم الحصول عىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تركز عىل إزالة العوائق التي
تواجهها املرأة عىل هذا الصعيد ،وتشجيع املرأة عىل العمل يف مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وجعل تدريب النساء والفتيات
عىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أولوية يف استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية وجزءا ً من املناهج الدراسية،
وتكثيف الجهود لتجميع اإلحصاءات املصنّفة حسب الجنس والعمر الستخدامها يف حساب مؤرشات االستخدامات واالحتياجات يف تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت.

املصدر:

.World Bank, 2009

الشكل 64-1
التقدّم يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (بالنسبة املئوية)
أ -يف املنطقة العربية والعالم،

ب -االتجاهات يف املنطقة العربية
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120
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29.1

100

اﻻﺷﱰاﻛﺎت اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ذات اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻌﺮﻳﺾ

80

8.5
2.1

اﻻﺷﱰاﻛﺎت اﳌﺘﻨﻘﻠﺔ ذات اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻌﺮﻳﺾ

60

15.7
11.7

85.7
96.9

اﻻﺷﱰاﻛﺎت اﻟﺨﻠﻴﻮﻳﺔ اﳌﺘﻨﻘﻠﺔ

20

ﺧﻄﻮط اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ
17.3

9.6
100
املصدر:

.ITU, 2012
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2011
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ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻹﻧﱰﻧﺖ
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ﺧﻄﻮط اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ
اﻻﺷﱰاﻛﺎت اﻟﺨﻠﻴﻮﻳﺔ اﳌﺘﻨﻘﻠﺔ

2005

0

لأللفية:
تقييم شامل لألهداف اإلنمائية
ّ
إنجازات وإخفاقات

ثمة فوارق ملحوظة فيما أنجزته املنطقة نحو تحقيق
األهداف اإلنمائية لأللفية .ففي املنطقة بلدان حققت تقدّما ً
يف معظم املؤرشات ،وأخرى شهدت تقدما ً ،وبلدان لم تشهد
أي تقدّم عىل اإلطالق .فأقل البلدان نموا ً سجلت أداء ضعيفا ً
يف األهداف اإلنمائية لأللفية ،ومن املستبعد أن تحقق هذه
األهداف يف املهلة املحددة .وينطبق هذا الوضع عىل العراق
وفلسطني بسبب حالة النزاع واالحتالل .أما بلدان مجلس
التعاون لدول الخليج العربية فسجل معظمها تقدّما نحو
تحقيق عدد كبري من األهداف .لكن هذه البلدان ال تزال
تسجل فوارق كبرية بني مناطقها ،وتشهد تأخرا ً يف تحقيق
املساواة لصالح املرأة .وتعتمد بلدان مجلس التعاون لدول
الخليج العربية اعتمادا ً كبريا ً عىل املوارد الطبيعية ،وتواجه
تحديات يف اإلدارة املستدامة لهذه املوارد.
وبني التقدّم الرسيع والشامل والتقدّم البطيء ،تربز
مجموعة بلدان املغرب ومجموعة بلدان املرشق التي حققت
مستويات متباينة يف األداء .وقد أشار تقرير التحديات
اإلنمائية يف املنطقة العربية لعام  ،)95(2011إىل أن التحدي
الرئييس الذي يواجه هذه البلدان هو تقليص التفاوتات
املحلية ،ألن املجاميع العامة فيها تحجب تباينات كبرية
بني الفقراء واألغنياء ،وبني سكان املدن وسكان األرياف،
وبني الرجل واملرأة .وكانت تونس والجمهورية العربية
السورية ومرص يف طليعة بلدان املنطقة التي أحزرت تقدما ً
نحو تحقيق األهداف اإلنمائية .لكن االضطراب األمني
والسيايس يهدّد بتبديد اإلنجازات يف الجمهورية العربية
السورية ،وكذلك يف مرص ولو بقدر أقل.
ومن الوسائل املجدية الستعراض االستنتاجات الرئيسية
دليل تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية( .)96فهذا الدليل
يستند إىل نسب مئوية لقياس األداء يف  12غاية قابلة
للقياس من األهداف اإلنمائية لأللفية ،ويقارن األداء
الفعيل مع الحد األدنى املطلوب حتى يكون البلد عىل
مسار يخوّله تحقيق هذه األهداف يف الفرتة املحدّدة.
ويُظهر الجدول  2-1نتائج هذه العمليّة الحسابيّة،
ّ
ويبني أن معظم البلدان هي إمّا أعىل بقليل أو أقل بقليل
مما يجب أن تكون عليه يف معظم الغايات .وقد تحقّقت
بعض الغايات ،وال سيما التكافؤ بني الجنسني يف التعليم.
وتراجعت بعض املؤرشات يف بلدان أخرى ،وخاصة يف أقل
البلدان نمواً إىل دون املستوى الذي كانت عليه عام .1990
ويوضح الشكل  65-1بمزيد من التفصيل أداء املنطقة
مقارنة بباقي املناطق النامية وأداء بلدانها يف تحقيق
ّ
ويبني الشكل (65-1أ) متوسط
األهداف اإلنمائية لأللفية.
ً
اإلنجازات والثغرات يف األهداف اإلنمائية لأللفية قياسا إىل

مدى اقرتابه من الغاية املنشودة حتى عام  ،2011ويقدم
الشكل (65-1ب) متوسّ ط دليل تحقيق األهداف اإلنمائية
للبلدان العربية .أما الشكل (65-1ج) فيقارن أداء املنطقة
العربية بأداء املناطق النامية باستخدام متوسط كل مؤرش
من مؤرشات دليل تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية.
ويوضح الشكالن إضافة إىل الجدول  1-2أن أداء املنطقة
يف تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية كان متباينا ً بني
مجموعات البلدان وبني املؤرشات.
ويف املتوسط ،تعترب املنطقة العربية متأخرة يف تحقيق
األهداف اإلنمائية لأللفية بنسبة  9.6يف املائة ،وهذا
املتوسط أفضل من متوسط التأخري لجميع املناطق النامية
وهو  13.3يف املائة .وقد أحرزت املنطقة تقدما ً كبريا ً نحو
تحقيق غايات التعليم ،وال سيما من حيث املساواة بني
الجنسني ،نظرا ً إىل أنّ معظم البلدان العربية كانت قريبة
من تحقيق الغاية يف عام  .1990أما التقدّم نحو تحقيق
الغاية يف االلتحاق بالتعليم االبتدائي فهو مشابه لتقدم
املناطق النامية األخرى .وحققت املنطقة مكاسب كبرية
يف توسيع نطاق الحصول عىل خدمات الرصف الصحي
فتخطت بذلك الغاية املحددة .غري أن هناك فوارق كثرية
ضمن مجموعات البلدان وفيما بينها.
غري أن املكاسب التي حققتها املنطقة يف بعض املجاالت
قابلها ضعف واضح يف مجاالت أخرى .ففي القضاء عىل
الجوع ،ال تزال إنجازات املنطقة أقل بنسبة  50يف املائة
من املستوى املطلوب يف تخفيض نسبة النقص يف التغذية،
وكذلك يف الحصول عىل املياه الصالحة للرشب ،حيث ال
تزال أكرب الفوارق قائمة بني البلدان العربية ومتوسط
املناطق النامية .أما يف املؤرشات الصحية ،مثل معدّل
وفيات الرضع واألطفال واألمهات ،يبدو الفرق واضحا ً
بني البلدان العربية الغنيّة والبلدان العربية الفقرية .وقد
سجل بلد واحد من أقل البلدان نموا ً هو اليمن رقما ً إيجابيا ً
يف مؤرش واحد فقط من هذه املؤرشات ،وهو معدّل وفيات
األمهات .وحققت أقل البلدان نموا ً تحسّ نا ً طفيفا ً يف عدد
الوالدات التي تجري تحت إرشاف متخصصني عام 2011
مقارنة بما كان عليه هذا العدد عام .2011
وبني عام  1990و ،2011سجّ لت خمسة بلدان عربية
هي تونس والجمهورية العربية السورية وعُمان ومرص
واململكة العربية السعودية ،متوسطا ً إيجابيا ً لدليل تحقيق
األهداف اإلنمائية ،وهذا يعني أن هذه البلدان هي ،يف
املتوسط ،فوق الغايات املحددة .وسجل ّت ثالثة من هذه
البلدان نسبة مرتفعة جدا يف دليل التنمية البرشية من
تقرير التنمية البرشية لعام  ،2010وحلت بني البلدان

أحرزت املنطقة تقدما ً
كبريا ً نحو تحقيق
غايات التعليم ،وال
سيما من حيث املساواة
بني الجنسني
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يف املتوسط ،تعترب
املنطقة العربية متأخرة
يف تحقيق األهداف
اإلنمائية لأللفية بنسبة
 9.6يف املائة ،وهذا
املتوسط أفضل من
متوسط التأخري لجميع
املناطق النامية وهو
 13.3يف املائة

الشكل 65-1
دليل تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية
ب -عنارص الدليل

أ -متوسط الدليل بالنسبة املئوية
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املصدر :تقديرات اإلسكوا باالستناد إىل .UNSD, 2012a and FAO, 2012d
مالحظة :يتضمن املرفق تفاصيل تقنية .ولم يشمل حساب املؤرش جميع بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،ال سيّما اإلمارات العربية املتحدة ،ومملكة البحرين وقطر والكويت،
ألسباب منها أنها كانت قد حققت غالبية األهداف اإلنمائية بحلول عام  ،1990ولعدم توفر بيانات كافية لحساب املؤرش.
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الجدول 2-1
دليل تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية لبعض املؤرشات (بالنسبة املئوية)2011-1990 ،
األطفال الناقصو الوزن

السكان الذين يعانون
من نقص التغذية

نسبة امللتحقني
بالتعليم االبتدائي
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7
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من  45إىل  100يف من  20إىل
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الغاية
45
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47

-33

-3
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4
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.n.a

-26

-21

-43

-78
27
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من  1إىل  20يف املائة
أعىل من الغاية

من  20إىل  45يف من  45إىل  100يف
من  1إىل  20يف
املائة اقل من الغاية املائة أقل من الغاية املائة أقل من الغاية

أكثر من 100
الغاية غري
يف
املائة أقل من قابلة للتطبيق
الغاية

ال يوجد بيانات

املصدر :تقديرات اإلسكوا باالستناد إىل .UNSD, 2012a and FAO, 2012d
مالحظة :يتضمن املرفق تفاصيل تقنية .ولم يشمل حساب املؤرش جميع بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،ال سيما اإلمارات العربية املتحدة ،ومملكة البحرين وقطر والكويت،
ألسباب منها أنها كانت قد حققت غالبية األهداف اإلنمائية بحلول عام  ،1990ولعدم توفر بيانات كافية لحساب املؤرش.

العرشة األوىل التي أحرزت أكرب تقدّم يف التنمية البرشية
يف الفرتة من  1970إىل  .2010وحل ّت عمان ،تليها تونس
واململكة العربية السعودية يف صدارة البلدان النامية.
والواقع أن نتائج األهداف اإلنمائية لم تكن مفاجئة(.)97
أمّا األردن والجزائر واملغرب فهي ،يف املتوسط ،أقل
بقليل من الغايات املحدّدة لألهداف اإلنمائية لأللفية.
ومن األهمية بمكان اإلشارة إىل أن األردن كان قد حقق
بحلول عام  1990خمسة مؤرشات من أصل  12مؤرشا ً
مشار إليها يف الجدول  .2-1أمّا املغرب والجزائر فهما
عىل املسار الصحيح نحو تحقيق الغايات .ولوال تأخر
املغرب يف مؤرش األطفال الناقيص الوزن وتأخرت الجزائر
يف تأمني إمدادات مياه الرشب ،النض ّم البلدان إىل مجموعة
البلدان التي سجلت رقما ً إيجابيا ً يف دليل تحقيق األهداف
اإلنمائية لأللفية.
والبلدان العربية الثمانية املتبقية يمكن تصنيفها يف
مجموعتني .املجموعة األوىل ال تزال متأخرة حسب دليل
تحقيق األهداف اإلنمائية بنسبة ترتاوح بني  35و 40يف
املائة ،وتضم جزر القمر وجيبوتي وموريتانيا وفلسطني

واليمن .وفلسطني هي حالة خاصة ،ألن أداءها تعثّر يف
ثالثة مجاالت هي الحصول عىل املياه ،والنقص يف التغذية،
ووفيات األمهات ،عىل أثر تداعيات االحتالل والحصار.
أما يف سائر بلدان املجموعة ،فتعود أسباب ضعف األداء
عىل صعيد األهداف اإلنمائية لأللفية إىل حالة الفقر يف
معظم أقل البلدان نموا ً ،وقلة املوارد املالية ،والظروف
االقتصادية واالجتماعية الصعبة.
وتضم املجموعة الثانية ثالثة بلدان تشهد ظروفا ً
استثنائية ،وهي السودان والصومال والعراق .والعامل
املشرتك بني هذه البلدان هو حالة الرصاع املزمن التي
تعيشها منذ عام  .1990فالعراق يتميز بأعىل نصيب
للفرد من الدخل بني بلدان هذه املجموعة ،وكان قبل ثالثة
عقود نموذجا ً عامليا ً فيما حققه من إنجازات يف التنمية.
ومع اقرتاب املوعد النهائي لألهداف اإلنمائية لأللفية،
واالستعداد للمناقشات العاملية حول خطة التنمية ملا بعد
عام  ،2015تقدّم الدروس املستفادة من املنطقة العربية
رؤية إلطار التنمية ملا بعد عام  ،2015يستعرضها الجزء
الثاني من هذا التقرير.
القسم 53 | I

 | 54التقرير العربي لألهداف اإلنمائية لأللفية

القسم II

نحو خطة إنمائية
لما بعد عام 2015

تقدم التحوّالت التي تشهدها بلدان من املنطقة الكثري من العرب التي يمكن االستناد إليها يف مراجعة إطار األهداف اإلنمائية
لأللفية ووضع أطر جديدة ملا بعد هذه األهداف .ويتعني عىل بلدان املنطقة العربية أن تأخذ بعني االعتبار إصالحات
قواعد الحكم وأن تتحرك باتجاه التنمية الشاملة للجميع ،التي تقوم عىل عالقة ترابط بني األبُعاد االقتصادية واالجتماعية
والبيئية .ويقرتح هذا الجزء من التقرير عددا ً من الخطوات لوضع خطة إقليمية للتنمية تستند إىل األولويات اإلنمائية يف
املنطقة العربية ،وإىل التوصيات الصادرة عن القمة العربية التنموية االقتصادية واالجتماعية يف دورتها الثالثة (كانون
الثاني/يناير  )2013بشأن خطة التنمية اإلقليمية ملا بعد عام  2015وتنفيذها .كما يتناول املناقشات الجارية حول
األهداف العاملية بعد انتهاء املهلة املحددة لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية يف عام .2015
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نحو خطة إنمائية لما بعد عام 2015
لم يعد املوعد النهائي لألهداف اإلنمائية لأللفية ببعيد.
وقد بدأت املداوالت العاملية والوطنية بشأن وضع إطار
لخطة التنمية ملا بعد عام ( 2015اإلطار  .)1-2وأنشأت
منظومة األمم املتحدة فريق خرباء للتحضري لخطة األمم
املتحدة للتنمية ملا بعد عام  ،2015مهمته املبارشة يف
رسم رؤية مشرتكة يُسرتشد بها لوضع الخطة(.)1
وقدّم الفريق أول تقرير له ،واقرتح فيه أربعة أبعاد:
التنمية االجتماعية الشاملة؛ والتنمية االقتصادية
الشاملة؛ واالستدامة البيئية؛ والسالم واألمن(.)2
اإلطار 1-2
نحو خطة للتنمية ملا بعد عام

وثمة انتقادات توجه إىل األهداف اإلنمائية لأللفية
مفادها أن هذه األهداف ،ولو حظيت بتأييد رؤساء
الدول ،لم تراعِ الظروف اإلقليمية واملحلية( ،)3حتى إن
بعض البلدان أكدت أنها أربكت األولويات الوطنية(،)4
إذ وجهت االهتمام إىل قضايا دون أخرى.
وينبغي عىل البلدان التي قد حققت األهداف أن تركز
اآلن عىل أهداف وغايات نوعية جديدة .ففي البلدان
العربية التي حققت تحسّ نا ً يف التعليم ،قد ال يكون رفع
معدّل االلتحاق بالتعليم مثالً من ضمن األولويات ،بل

ثمة انتقادات توجه
إىل األهداف اإلنمائية
لأللفية مفادها أن
هذه األهداف لم تراعِ
الظروف اإلقليمية
واملحلية

2015

كان من نتائج مؤتمر ريو  20 +اتفاق الدول األعضاء يف األمم املتحدة عىل وضع مجموعة أهداف للتنمية املستدامة ،من خالل مشاورات
مفتوحة وموسعة تقودها الدول ،ويشارك يف جميع مراحلها كل املعنيني .وتبنى هذه األهداف عىل األهداف اإلنمائية لأللفية ،وتعالج ثغراتها،
وال سيما عالقة الرتابط والتآزر بني التنمية االقتصادية والتنمية االجتماعية واالستدامة البيئية .ومن املرجح أن تركز أهداف التنمية املستدامة
عىل اإلجراءات املحلية ،باإلضافة إىل القواسم العاملية املشرتكة األساسية للحياة اإلنسانية ،وأن تتضمن مقاييس لرصد التقدم.
وقد دعا األمني العام لألمم املتحدة إىل اجتماع رفيع املستوى يض ّم شخصيات بارزة من مختلف أنحاء العالم ليقدم له املشورة بشأن
خطة إنمائية طموحة وعملية ملا بعد عام  .2015وتجري حاليا ً مشاورات موضوعية عاملية تركز عىل  11موضوع رئييس ،ويجري كذلك
 50حوارا ً وطنيا ً يف مختلف أنحاء العالم .ويف املنطقة العربية ،أجريت هذه الحوارات يف األردن والجزائر وجيبوتي والسودان ومرص
واملغرب .وتض ّم املشاورات العديد من الجهات الفاعلة ويشارك فيها رشائح واسعة من الرأي العام .وتنظم لجان األمم املتحدة اإلقليمية،
ومنها اإلسكوا ،مشاورات إقليمية بالتعاون مع آلية التنسيق اإلقليمي.
وقدم الفريق الرفيع املستوى من الشخصيات البارزة تقريره األول يف حزيران/يونيو  ،2013وفيه خمس تحوّالت منشودة لخطة ملا
بعد عام  2015وهي :عدم إقصاء أحد؛ والتعهد بالتنمية املستدامة؛ وتحويل االقتصادات لخلق فرص العمل وتحقيق النمو الشامل؛ وبناء
السالم ومؤسسات فعالة ومنفتحة ومسؤولة أمام الجميع؛ وبناء رشاكة عاملية جديدة.
وتدعم هذه العنارص الخمسة  12هدفا ً محددا ً و 54مؤرشا ً .وتشمل هذه األهداف:
 .1القضاء عىل الفقر من خالل زيادة الدخل ووسائل عديدة أخرى بما يف ذلك ،حق الحيازة اآلمنة عىل األرايض واألصول ،وزيادة تغطية
الحماية االجتماعية وتعزيز القدرة عىل الصمود أمام الكوارث الطبيعية.
 .2تمكني الفتيات وتحقيق املساواة بني الجنسني ،مع مؤرشات خاصة للعنف ضد املرأة وزواج األطفال والتمييز ضد املرأة.
 .3توفري جودة التعليم والتعلم مدى الحياة ،ويعطي البعدين الكمي والنوعي للتعليم.
 .4ضمان حياة صحية ،من خالل زيادة التغطية بالتلقيح والحد من وفيات الرضع واألمهات وكذلك الحد من عبء األمراض مثل
فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز والسل.
 .5ضمان األمن الغذائي والتغذية الجيدة ،ويشمل القضاء عىل الجوع والحد من التقزم وكذلك تعزيز اإلنتاجية الزراعية.
 .6تحقيق حصول الجميع عىل املياه والرصف الصحي ،ويشمل ذلك حصول الجميع عىل مياه الرشب اآلمنة وكذلك تحسني كفاءة
استخدام املياه وإعادة التدوير.
 .7تأمني الطاقة املستدامة ،ويركز عىل الطاقة املتجددة وكفاءة استخدام الطاقة فضالً عن إلغاء تدريجي إلعانات الوقود األحفوري.
 .8خلق فرص العمل وسبل العيش املستدام والنمو العادل ،مع مؤرشات خاصة بالعمل الالئق وتحسني بيئة األعمال.
 .9إدارة أصول املوارد الطبيعية بطرق مستدامة ،ويركز عىل صون النظم االيكولوجية والحد من إزالة الغابات ومكافحة التصحر.
 .10ضمان الحكم الرشيد ومؤسسات فعالة ،مع مؤرشات لحرية التعبري وحق الحصول عىل املعلومات والحد من الفساد.
 .11ضمان مجتمعات مستقرة ومساملة ،من خالل تحسني مؤسسات العدالة وقدرات قوات األمن.
 .12إنشاء بيئة تمكينية عاملية وتحفيز التمويل عىل املدى الطويل ،ويشمل الحد من التهرب الرضيبي وزيادة املساعدات اإلنمائية الرسمية
وتشجيع االستثمار الخاص عىل املدى الطويل.

املصدرUN System Task Team on The Post-2015 UN Development Agenda, 2012b :؛ .United Nations, 2013
مالحظة :املواضيع األحد عرش التي يجري التشاور حولها معظمها مواضيع هامة للمنطقة العربية .ومنها :الرصاع وضعف املناعة؛ والتعليم؛ واالستدامة البيئية؛ والحكم؛ والنمو
والتشغيل؛ والصحة؛ والجوع؛ والغذاء واألمن الغذائي؛ وعدم املساواة؛ وحركة السكان؛ والطاقة واملياه .ملزيد من املعلومات االطالعwww.un.org/en/development/desa/area- :
.of-work/post2015.shtml
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عندما يجري اختيار
الغايات عىل الصعيد
الوطني ،تكتسب مزيدا ً
من الرشعية الوطنية
والدعم السيايس

قد تعطى األولوية لتحسني نوعية التعليم عن طريق
تخفيض نسبة الطالب إىل املعلمني.
ويف املستقبل ،ال بد من التوفيق بني األهداف العاملية
والخطط واألولويات الوطنية بشكل أفضل ،وذلك
بإفساح املجال أمام البلدان لتحديد األهداف بنفسها،
ثم تعميم هذه األهداف عىل الصعيد اإلقليمي والتوافق
عليها عىل الصعيد العاملي( .)5ثم يمكن تجميع الغايات
الوطنية واستخدامها كغايات إقليمية وعاملية .ويمكن
أن يسمح هذا النهج التوفيقي بني «األهداف العاملية
والغايات الوطنية» للبلدان بانتقاء غايات تناسب
واقعها ،كتقليص الفوارق بني املناطق داخل البلد
الواحد ومعالجة ثغرات الحكم.
فعندما تتمكن البلدان من اختيار الغايات الخاصة بها،
تستطيع اختبار اسرتاتيجيات إنمائية مختلفة ،منطلقة
من األوضاع املحلية .كما يمكن تبادل الخربات الناجحة
بني البلدان التي تواجه مشاكل متشابهة وتعتمد
أولويات متقاربة .وعندما يجري اختيار الغايات عىل
الصعيد الوطني ،تكتسب مزيدا ً من الرشعية الوطنية
والدعم السيايس .ويعزز هذا من إمكانية مساءلة
الحكومات فيما يتعلق بتحقيق هذه الغايات .كما يمكن
أن يكون ملنظمات املجتمع املدني دور فاعل يف رصد
التقدم(.)6
لكن مقاربة األهداف العاملية والغايات الوطنية
تطرح بعض التحديات .فبعد تحديد الهدف العاملي،
قد يستغرق تحديد الغاية الوطنية والتوافق بشأنها
وقتا ً طويالً .وما من آلية دولية تُعنى حاليا ً بمراجعة
األهداف الوطنية ورصد تنفيذها .وقد يتطلب وضع
خطة عملية توافقا ً يف اآلراء عىل نطاق واسع.
وفيما يتعل ّق باملنطقة العربية ،تتطلب عملية التنمية
إصالح العقد االجتماعي ،بما يف ذلك إعادة تقييم
وتعديل النموذج االقتصادي والنموذج االجتماعي
ونموذج الحكم .وكان ضعف مقوّمات الحكم واإلقصاء
االقتصادي عىل مختلف املستويات ،ومنها املستوى
املحيل ،بمثابة مربرات كافية الندالع االضطرابات
االجتماعية حتى يف البلدان التي حققت أداء جيدا ً يف
األهداف اإلنمائية لأللفية .فاملنطقة بأرسها ال تزال
متأخرة يف تحقيق هدف املساواة بني الجنسني .ومن
الرضوري بناء قدرات البلدان عىل إنتاج البيانات التي
تؤكد عىل ما تحقق من إنجازات وترصد التقدّم يف جميع
املجاالت األخرى.
ويُنظر بتفاؤل حذر اليوم إىل االتجاه الذي تسلكه
املنطقة العربية ،حذر من تحوّالت سياسية قد ال تؤدي
بالرضورة إىل تغري يف ميزان القوى( .)7وقد ال تؤدي
إىل التغيري الجذري املطلوب لتحقيق تحسّ ن واسع يف
التنمية البرشية ويف الرفاه .ويف ظل التحديات ،تزخر
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املنطقة بالكثري من الفرص لإلصالح املؤسيس والسيايس
والت ُقدّم باتجاه التنمية املستدامة الشاملة للجميع.
ويتضمن القسم التايل أفكارا ً من املنطقة العربية
ال بد من النظر فيها يف أي خطة ملا بعد عام .)8(2015

إصالح قواعد الحكم إجراء أسايس للتنمية الشاملة
من أهم التوصيات الواردة يف هذا التقرير اعتبار إصالح
الحكم أحد املقاييس األساسية لإلنجاز التنموي(.)9
ومن املعرتف به أن الحكم وحقوق اإلنسان من
القضايا التي لم تتناولها األهداف اإلنمائية لأللفية،
مع أنها كانت جزءا ً من إعالن األمم املتحدة بشأن
األلفية .ويف خطة ما بعد عام  ،2015يجب االتفاق
عىل أهداف ترصد الحكم وحقوق اإلنسان ،وال سيما يف
ظل الوقائع املتعاظمة التي تؤكد أن انتشار النزاعات
وضعف الحكم هما من املخاطر التي تقوّض عملية
التنمية( .)10فعام واحد من الحرب األهلية يكفي لخسارة
ما نسبته  17.5يف املائة من نصيب الفرد من الناتج املحيل
اإلجمايل ،ويدفع بأيّ بلد خمسة إىل عرشة أعوام إىل الوراء
يف العديد من مؤرشات األهداف اإلنمائية لأللفية(.)11

املؤسسات السياسية :قياس قوة املؤسسات
السياسية لتعزيز الحكم السليم

السعي إىل بناء أنظمة تحرتم حقوق اإلنسان ،وتعزّز
أسس الحكم الديمقراطي ،وسيادة القانون يجب أن
يكون أساسا ً يف إطار أي خطة ملا بعد عام  ،2015ألن
هذه العنارص ال تنفصل عن جميع األهداف اإلنمائية
األخرى .لذلك ،من الرضوري االتفاق عىل حد أدنى
من معايري الديمقراطية وحقوق اإلنسان والحريات
األساسية ،ومنها الحريات السياسية واملدنية،
واالنتخابات العادلة والحرة ،واستقاللية النظام
القضائي ،وحرية التعبري ،ووسائل اإلعالم ،واملساءلة
والشفافية .ويف املنطقة العربية ،وال سيما يف البلدان
التي تشهد تحوّالت سياسية ،ال بد من توجيه االهتمام
نحو إعادة بناء املؤسسات .كما أن حماية حقوق امللكية،
وسيادة القانون ،واستقاللية النظام القضائي تعد من
املقوّمات الهامة لتشجيع إطالق األعمال.
وتعزى االضطرابات السياسية التي شهدتها بعض
بلدان املنطقة مؤخرا ً ،إىل قصور يف التنمية االقتصادية
واالجتماعية ،ويف مقوّمات الحكم .فعدم املساواة يف
املداخيل ،والشعور باإلجحاف ،وسوء اإلدارة االقتصادية
واالجتماعية ،وتعثر اإلصالح ،وتدابري التقشف ،وارتفاع
أسعار املواد الغذائية ،واليد الطوىل للدولة ،واألزمة املالية
األخرية ،كل ّها كانت من العوامل التي أججت االستياء
الشعبي ،وال سيما بني الشباب(.)12

وتفرس بعض السياسات االقتصادية واإلنمائية
املنحازة عدم قدرة البلدان العربية عىل تحويل النمو
والثروة إىل مزيد من فرص العمل والرفاه البرشي .لك ّن
السياسات ليست وحدها هي السبب .فقد كان ضعف
مقوّمات الحكم( )13عامالً رئيسيا ً .وقد أشار تقرير
التنمية البرشية العربية إىل أن ضعف الحريات يقوّض
التنمية البرشية ويعد مظهرا ً من أسوأ مظاهر التأخر
يف التنمية السياسية( .)14وشدد التقرير حول تحديات
التنمية يف املنطقة العربية يف عام  ،2012عىل أن التقدّم
يف املنطقة يصطدم بالتأخر يف إصالح قواعد الحكم(.)15
ومثلت االقتصادات الريعية (اإلطار  )2-2وضعف
القاعدة الرضيبية ،واإلدارات املحلية ،وهشاشة األنظمة
القضائية ،والعالقة بني رجال األعمال والنخب الحاكمة،
والقمع ،مظاهر متنوّعة إلقصاء غالبية السكان
وتهميشهم .ونتيجة لذلك طغت ثقافة الفساد وتجذرت.

وبقيت األنظمة القضائية ضعيفة وخاضعة لنفوذ
القوى املسيطرة .وغالبا ً ما اتسمت املشاركة السياسية
بالشكلية ،اعرتضتها حواجز كبرية تقيّد الحرية
والحصول عىل املعلومات( .)16كما تستخدم النفقات
العامة والعقود ملكافأة بعض الجماعات أو املجتمعات
املحلية املؤيدة للحكام.
ويتجه تقييم األهداف اإلنمائية لأللفية عىل صعيد
البلدان ،إىل الربط بني التقدّم يف هذه األهداف والنمو
االقتصادي الكبري الذي شهدته العديد من الدول
العربية عىل مدى خمسة أو ستة عقود ماضية .ويوضح
الشكل  66-1نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجمايل
لعام  1950وما أصبح عليه يف عام  .2010ويمكن
تقسيم البلدان إىل أربعة مربّعات استنادا ً عىل تقاطعها
مع املتوسطات العاملية يف عامي  1950و .2010يف
املربع األول يف أدنى اليسار ،تَظهر البلدان التي

تعزى االضطرابات
السياسية التي شهدتها
بعض بلدان املنطقة
مؤخرا ً ،إىل قصور يف
التنمية االقتصادية
واالجتماعية ،ويف
مقوّمات الحكم

اإلطار 2-2
االقتصادات الريعية يف البلدان العربية
استعانت النخب السياسية بالموارد الطبيعية في المنطقة العربية لبناء االقتصادات الريعية .وهذه االقتصادات بحد ذاتها ال تحقق
اإليرادات ،لكنها تسعى إلى الريع وتحصل عليه من مصادر دولية ،كالدخل المحقق من صادرات الموارد الطبيعية ،وغيرها من
اإليرادات .وحتى البلدان غير المصدرة للنفط لديها اقتصادات ريعية ترتكز على المساعدات الخارجية وتحويالت المغتربين من
البلدان المصدرة للنفط.
وتجني الدول هذا الريع وتوزّ عه لقاء الحصول على النفوذ والشرعية السياسية .وبما أن الدولة ال تعتمد على
الضرائب التي تجنيها من المواطنين لتحقيق اإليرادات ،يصبح التوزيع وظيفتها الرئيسية .وعندما تتحكم الدولة بالريع،
ال يعود الحكام مضطرين للتفاوض مع المواطنين أو الحصول على رضاهم .فالدولة تدفع للمؤيدين وتحرم المعارضين .وعبر هذه
العملية تنفصل تدريجياً عن قواعدها الجماهيرية وعن المجتمع.
ووفقاً لمؤشر إدارة الموارد الطبيعية التي وضعتها  ،Revenue Watchتفتقر البلدان العربية إلى اآلليات األساسية لضمان المساءلة
والشفافية .ويرتب المؤشر الدول وفقاً ألربعة معايير ،وهي مستوى الشفافية ،واإلطار القانوني ونظم المسائلة والمحاسبة وكذلك
مقوّمات الحكم ككل.
وجرى تقييم عشر دول عربية ،لم يحصل أي منها على درجة مرضية حسب المؤشر (الشكل  ،)1-2وهذا ما يدل على ضعف في
فعالية إدارة الموارد الطبيعية من خالل تزويد المواطنين بالمعلومات التي يطلبونها .وال ينشر المغرب ،الدولة العربية األفضل أداءً،
سوى معلومات محدودة عن قطاع المعادن .وقد أصدر اليمن والعراق ،باعتبارهما جزءاً من مبادرة الشفافية في مجال الصناعات
االستخراجية تقارير مفيدة عن عائدات النفط والغاز .وال تفصح دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن معلومات وافية بشأن
القواعد التي تنظم صناعات النفط والغاز .واإلصالحات التي بادرت بها الحكومات الجديدة في مصر وليبيا ال تزال بطيئة حتى اآلن.
والجزائر هي من البلدان العربية القليلة التي لديها تشريعات شاملة للنفط والغاز.
الشكل 1-2
مؤرش إدارة املوارد
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حققت البلدان العربية
تقدّما ً يف العديد من
مؤرشات األهداف
اإلنمائية لأللفية ،لكنها
لم تتوصل إىل تحقيق
التنمية الشاملة للجميع

كانت يف املستوى األدنى يف عام  1950وبقيت كذلك،
إذ كانت دون املتوسط العاملي يف عام  1950وبقيت
دون املتوسط العاملي يف عام  .2010ويف املربع الثاني
يف أدنى اليمني ،تظهر البلدان التي كانت يف املستوى
األعىل يف عام  1950وأصبحت يف املستوى األدنى يف عام
 .2010ويف املربع الثالث يف أعىل اليسار ،تظهر البلدان
التي كانت يف املستوى األدنى يف عام  1950وأصبحت
يف املستوى األعىل يف عام  .2010أما يف املربع الرابع يف
أعىل اليمني ،فتظهر البلدان التي كانت يف املستوى األعىل
يف عام  1950واستطاعت أن تحافظ عىل هذا املستوى،
كما أحرزت تحسنا ً يف عام  .2010ويبني الشكل 3-2
أن نمو الناتج املحيل اإلجمايل يف املنطقة العربية كان
مماثالً إن لم يكن أفضل من نمو الناتج املحيل اإلجمايل
يف مناطق أخرى خالل العقدين املاضيني.
وباستثناء أقل البلدان نموا ً ،حققت معظم البلدان أداء
جيدا ً .فالجزائر ومرص واملغرب هي أقرب البلدان العربية
إىل املتوسط العاملي يف عام  .2010وكانت عُمان من
البلدان التي حققت األداء األبرز .أما الجمهورية العربية
السورية فهي البلد العربي الوحيد الذي انتقل إىل فئة
أدنى يف عام  2010مقارنة بما كان عليه يف عام .1950

الشكل 2-2
نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجمايل لعام  1950مقارنة بما أصبح عليه يف عام 2010

وتظهر املؤرشات االجتماعية ،مثل متوسط العمر املتوقع
عند الوالدة ،نمطا ً شبيها ً بني عامي  1950و.2010
وقد حققت البلدان العربية تقدّما ً يف العديد من
مؤرشات األهداف اإلنمائية لأللفية ،لكنها لم تتوصل إىل
تحقيق التنمية الشاملة للجميع .ففوائد النمو االقتصادي
لم تصل بالتساوي إىل الجميع ،وهذا ما توضحه فجوة
األمن الغذائي ،والفوارق الكبرية بني الجنسني ،وغريها
من التباينات ،والتحديات البيئية الناشئة .ويتعني عىل
البلدان العربية أن تواجه تحديات التنمية االقتصادية
واالجتماعية وضعف اإلدارة والحكم ،لكي تتمكن من
تحقيق النمو املصحوب بالعدالة االجتماعية واإلنصاف،
وأن تستجيب لتطل ّعات املواطنني ،وال سيما الشباب
والنساء وذوي االحتياجات الخاصة.
ويبقى الحكم السليم بمثابة الحلقة املفقودة .فواقع
أن ثالثة من البلدان ذات األوضاع السياسية املضطربة
مؤخرا ً (تونس والجمهورية العربية ومرص) قادت
مسرية التقدم يف األهداف اإلنمائية لأللفية ،يثري
تساؤالت حول قضية الحكم وعدم املساواة التي لم تكن
موضع اهتمام يف إطار تدابري األهداف اإلنمائية لأللفية.
وعالوة عىل ذلك ،تبدو قدرة هذه الدول عىل الحفاظ
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ُﻋﻤﺎن

عىل ما حققته من إنجازات موضع شك وتساؤل يف ظل
الوضع السيايس الذي تواجهه مؤخرا ً.
وظل مجال العمل السيايس ،سواء أكان من خالل
األحزاب السياسية أم الجمعيات املهنية من النقابات
العمالية ،أم منظمات املجتمع املدني ،أم وسائل اإلعالم،
ضيقا ً وخاضعا ً للرقابة يف الكثري من األحيان .فلم يضع
يف متناول معظم فئات املجتمع الكثري من الخيارات لتُسمع
صوتها وتعرب عن شواغلها .وأدّى ذلك إىل اضطرابات
اجتماعية وتوترات سياسية يف بعض البلدان ،كما أدّى إىل
تأجيج الرصاعات يف بلدان أخرى ،كالسودان والصومال.
وتحل البلدان التي شهدت تحوّالت سياسية يف مرتبة
منخفضة من حيث إعالء الصوت واملساءلة ،وهو أحد
معايري الحكم السليم (الشكل  .)4-2وحلت املنطقة
العربية ككل يف موقع متأخر عن املناطق األخرى يف معظم
مؤرشات الحكم السليم .وتحل معظم البلدان العربية
يف املربع األسفل من الشكل  ،4-2وخصوصا ً يف املربع
األسفل إىل اليمني ،حيث تُصنف البلدان التي تجمع بني
الثروة الوطنية وضعف الحكم .وأيا ً كان مستوى البلدان
اإلنمائي ،ينبغي أن تصل إىل املربع األعىل إىل اليمني ،حيث
البلدان التي تجمع بني الرخاء والحكم السليم.
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معدالت نمو الناتج املحيل اإلجمايل2011-1990 ،
اﻟﻌﺎﻟﻢ

2.7

ﺟﻨﻮب ﺻﺤﺮاء أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
3.4

ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ

6.1
اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ دون ﺑﻠﺪان ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ
4.3

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ واﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
3.2

أوروﺑﺎ وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
1.7

ﴍق آﺳﻴﺎ واﳌﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ

8.6

8

10

4.4
4

6

اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
0

2

املصدر.World Bank, 2013b :

واقع أن ثالثة من
البلدان ذات األوضاع
السياسية املضطربة
مؤخرا ً قادت مسرية
التقدم يف األهداف
اإلنمائية لأللفية ،يثري
تساؤالت حول قضية
الحكم وعدم املساواة
التي لم تكن موضع
اهتمام يف إطار تدابري
األهداف اإلنمائية
لأللفية

الشكل 4-2
دخل الفرد ومؤرش إعالء الصوت واملساءلة
2
1.5
1
0.5

اﻟﻜﻮﻳﺖ

اﻷردن
اﻟﺠﺰاﺋﺮ
ﻣﴫ

ُﻋﻤﺎن
ﻗﻄﺮ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﺗﻮﻧﺲ

ﻟﻴﺒﻴﺎ

ﺟﺰر اﻟﻘﻤﺮ

اﳌﻐﺮب

ﺳﻮرﻳﺎ

إﺑﺪاء اﻟﺮأي واﳌﺴﺎءﻟﺔ

ﻟﺒﻨﺎن

0

-0.5

ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ
ﻓﻠﺴﻄني
اﻟﻌﺮاق
ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ
اﻟﻴﻤﻦ

-1

- 1.5

اﻟﺴﻮدان

-2

11.5
املصدر:

10.5

.World Bank, 2013b

9.5

8.5

7.5

6.5

- 2.5
5.5

ﻟﻮﻏﺎرﻳﺜﻢ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﲇ اﻹﺟﻤﺎﱄ

القسم 61 | I I

ﺟﻨﻮب ﺻﺤﺮاء
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ 1996
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أوروﺑﺎ وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ 1996

إﺑﺪاء اﻟﺼﻮت واﳌﺴﺎءﻟﺔ

سجلت معظم البلدان
تحسّ نا ً يف نصيب
الفرد من الناتج املحيل
اإلجمايل ،ولكنها لم
تتمكن من تحسني
مقوّمات الحكم السليم

يف الوضع املثايل ،يفرتض أن تتجه جميع البلدان
مع الوقت ،أيا ً كان مستوى التنمية فيها ،وجهة القسم
األعىل من الشكل إىل اليسار .وهذا يعني االتجاه نحو
الجمع بني تعزيز الرفاه وتحسني الحكم .ومع ذلك ،ال
يوجد سوى عدد قليل من البلدان العربية التي سارت
يف هذا االتجاه بني عامي  1996و .2011وقد سجلت
معظم البلدان تحسّ نا ً يف نصيب الفرد من الناتج املحيل
اإلجمايل ،ولكنها لم تتمكن من تحسني مقوّمات الحكم
السليم .ويف الواقع ،اتجهت معظم البلدان باتجاه الجزء
األدنى ،مما يدل عىل تراجع يف إعالء الصوت واملساءلة.
وعىل صعيد مجموعات البلدان ،انتقلت مجموعتا بلدان
املغرب واملرشق إىل أسفل الشكل إىل اليمني ،مما يدل
عىل زيادة الرخاء االقتصادي ،وتراجع طفيف يف إعالء
الصوت واملساءلة .وقد انتقل أقل البلدان نموا ً وبلدان
مجلس التعاون لدول الخليج العربية إىل أدنى الشكل،
مما يدل عىل تحسن محدود يف االزدهار االقتصادي ،مع
انخفاض كبري يف مقوّمات الحكم السليم.
يبني الشكل عالقة إيجابية قوية بني الحكم السليم
الذي يقاس بإعالء الصوت واملساءلة ،والرخاء الذي
يُقاس بنصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجمايل .ومن

الشكل 5-2
نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجمايل ومؤرش إعالء الصوت
واملساءلة :تحوّل يف االتجاه
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اإلطار 3-2
تداعيات املرحلة االنتقالية والرصاع
بالرغم مما يصاحب التحوّل السيايس الذي تشهده املنطقة من فوىض ،يفتح الطريق أمام التعددية السياسية ،ونشوء مؤسسات ديمقراطية
يف بعض البلدان .ففي تونس وليبيا ومرص واليمن ،أجريت انتخابات وشُ كّلت حكومات جديدة .ويف األردن واملغرب ،يخضع النظام
السيايس إلصالحات تدريجية .غري أن املؤسسات واملمارسات الديمقراطية تستغرق وقتا ً حتى تتجذر يف املجتمع .ويبقى من الرضوري
البحث يف كيفية عمل هذه املؤسسات عىل املدى الطويل .وال تزال مطالب عديدة نادت بها الحركات السياسية مؤخرا ً بانتظار التحقق.
وبينما تتيح املرحلة االنتقالية فرصا ً جديدة ملساءلة الحكومات أمام املواطنني ،تجلب معها تحديات شتى .ومن هذه التحديات االضطراب
السيايس واالجتماعي ،وتعطل سبل العيش والنشاط االقتصادي ،ونزوح السكان عرب الحدود .ويتوقف التعايف من هذه الحالة عىل طول
الفرتة االنتقالية ،فكل ّما طالت ازدادت العواقب وتفاقمت املخاطر االقتصادية واالجتماعية.
واملرحلة االنتقالية سواء أكانت سياسية أم اقتصادية تتسم عادة بالفوىض ويصعب توقّع نتائجها .وتتناول دراسة أجريت حديثا ً  90حالة
شهدت تحوّالت سياسية عىل مدى  50عاما ً.
40
وقد خلصت الدراسة إىل أنّ  45يف املائة من البلدان نجحت يف إرساء الديمقراطية يف غضون ثالثة أعوام ،و يف املائة نجحت يف إرساء
الديمقراطية لفرتة عابرة فقط ،أو لم تستكمل مسرية بناء الديمقراطية؛ و 15يف املائة من البلدان نجحت يف إرساء الديمقراطية تدريجيا ً،
أي عىل مدى فرتة من  4إىل  15عاما ً .وشهدت بلدان الفئة األخرية نموا ً يف االقتصاد ويف الدخل عىل املدى الطويل ،عقب تراجع عىل املدى
القصري (تراجع بنسبة  7إىل  11يف املائة يف سنة التحوّل) ،غري أنّ النمو تراجع بنسبة  21يف املائة تقريبا ً يف البلدان التي استغرق فيها إرساء
الديمقراطية وقتا ً أطول .والبلدان التي تكون فيها املرحلة االنتقالية رسيعة (بغض النظر عن مستوى نجاحها) ،تحقق انتعاشا ً رسيعا ً ونموا ً
عىل املدى الطويل يفوق معدل النمو قبل األزمة (بنحو نقطة مئوية) يف حني أنّ البلدان التي تستغرق املراحل االنتقاليّة فيها وقتا ً أطول تعاني
من تدني معدالت النمو لفرتات أطول.
ّ
بتغريات قل ّما شهد بحدتها التاريخ املعارص .وهذا التغيري ينعكس اآلن عىل الحياة اليومية .ويف
وقد مرت تونس وليبيا ومرص واليمن
عام  ،2012تحوّلت املناقشات العامة من التحوّل السيايس إىل الرتكيز عىل الشأن االقتصادي بما فيه ارتفاع أسعار املواد الغذائية ،بالرغم من
التحسن يف إنتاج الحبوب يف تونس وليبيا ومرص.
ويف عام  ،2012بقي النشاط االقتصادي بطيئا ً يف تونس ومرص واليمن .وسجل الناتج املحيل اإلجمايل الحقيقي انخفاضا ً حادا ً يف الفرتة
من  2011إىل  2012مقارنة بما كان عليه يف الفرتة من  2010إىل  .2011وتدهورت الحسابات املالية بسبب تراجع اإليرادات وارتفاع النفقات
العامة ،يف ظل توقعات بمزيد من العجز املايل يف تلك البلدان إضافة إىل األردن واملغرب ،إذ ارتفع العجز بنسبة  2.5يف املائة من الناتج املحيل
اإلجمايل عما كان عليه يف عام  .2010وارتفع الدين الحكومي وتفاقم العجز يف امليزان الخارجي.
وقد تفاقمت هذه املشاكل بفعل تحديات أخرى تواجهها املنطقة العربية ،كارتفاع معدّالت البطالة .ويف الفرتة من  2010إىل  ،2012ازداد
مجموع العاطلني عن العمل حواىل خمسة ماليني شخص بسبب حالة االضطراب السيايس التي تع ّم بعض البلدان .ومنذ عامي ،2011-2010
أصبح حواىل خمسة ماليني شخص يف عداد الفقراء ،وذلك إضافة إىل العدد الذي كانت تضمّه املنطقة من قبل.
وتضع حالة االضطراب السيايس عوائق إضافية أمام مسرية األهداف اإلنمائية لأللفية ،معرضة إياها للتعطيل أو للرتاجع أحيانا ً .ففي
الجمهورية العربية السورية ،التي كانت من البلدان التي حققت أفضل أداء يف األهداف اإلنمائية لأللفية يف املنطقة ،دفعت النزاعات التي اندلعت
مؤخرا ً بثالثة ماليني شخص إىل الفقر .وارتفعت أسعار السلع والخدمات بينما انخفض الدخل وتضاءلت فرص العمل وفُقدت املمتلكات املادية.
وتسبب النزاعات املسلحة واالضطرابات االجتماعية تعثرا ً يف مسرية التنمية يف البلدان التي تشكو من الفقر الشديد .ففي اليمن ،يعيش
عرشة ماليني شخص ،أي  46يف املائة من مجموع السكان يف حالة من عدم األمن الغذائي .وتؤثر االضطرابات األمنية عىل حركة التجارة
وتوزيع املساعدات ،وتجعل من الحصول عىل الغذاء الشغل الشاغل للسكان يف اليمن .وتؤثر النزاعات أيضا ً عىل املوارد املائية ،وهي شحيحة
أصالً يف املنطقة .فاليمن يعاني من شح مزمن ،وقد يكون البلد العربي األول الذي يستنفد موارده املائية ،وربما يحدث ذلك بحلول عام
 .2015ويف حزيران/يونيو  ،2012كان  12.7مليون من سكان اليمن يفتقرون إىل إمدادات املياه اآلمنة وخدمات الرصف الصحي.
ويف السودان ،تسجل أعىل مستويات انعدام األمن الغذائي يف مناطق النزاعات ،أي يف شمال وجنوب دارفور ويف أنحاء عديدة من واليات
جنوب كوردوفان والنيل األزرق .وتعطل النزاعات أيضا ً تدفق حركة التجارة الداخلية والدولية ،الرضورية لدعم سبل املعيشة واألمن
الغذائي ،وتتفاقم هذه املشاكل بفعل ما يُفرض من قيود عىل التجارة بالسلع األساسية يف جنوب السودان.
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انخفاض النمو يف البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية وتشهد نزاعات
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تدهور امليزان املايل يف البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية وبلدان
النزاعات بالنسبة املئوية من الناتج املحيل اإلجمايل-2011 ،
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مالحظة :بيانات  2015-2012هي إسقاطات للنمو وال تتوفر أي بيانات عن الجمهورية
العربية السورية لهذه الفرتة.
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الالفت أن كال من املنحدر و R2تزداد عندما تستبعد
البلدان العربية من العينة .هذا يشري إىل أن مقوّمات
الحكم السليم يف بعض البلدان العربية لم تكن بمستوى
التنمية االقتصادية ،كما هو الحال يف معظم البلدان التي
وصلت إىل مستويات إنمائية مماثلة.
أدى ضعف مقوّمات
الحكم يف عدد من
بلدان املنطقة العربية،
كما يتضح اليوم ،إىل
عواقب سلبية عىل
مستوى االقتصاد
والتنمية

وقد أدى ضعف مقوّمات الحكم يف عدد من بلدان
املنطقة العربية ،كما يتضح اليوم ،إىل عواقب سلبية
عىل مستوى االقتصاد والتنمية (اإلطار  ،)3-2وتآكل
النمو ،وتراجع االستثمار يف القطاع الخاص ،وتدهور
الخدمات العامة .ويحتمل أن تفيض هذه العوامل إىل
تراجع يف األهداف اإلنمائية لأللفية .ويؤكد بعض خرباء
االقتصاد( )17اليوم أن التنمية الشاملة تتوقف عىل إصالح
أجهزة الحكم ومؤسساته .ويدعو هؤالء الخرباء إىل فهم
السياسات الوطنية كأساس لفهم التنمية االقتصادية
والنمو االقتصادي ،ألن السياسة تحدد املؤسسات،
التي تحدد بدورها بنيان القوة وكيفية توزيع املوارد.
وتفرس هذه الفكرة املسارات اإلنمائية يف البلدان العربية،
وتؤثر عىل مجرى املناقشات التي ستدور حول األهداف
اإلنمائية العاملية ملا بعد عام .2015

توافق اآلراء بشأن مقياس الحكم السليم يطرح
تحديا ً كبريا ً

قليلة هي املؤرشات املتوفرة لقياس الحكم .فمنظمة
فريدوم هاوس تقيس الحكم استنادا ً إىل مساءلة
الحكومات ،وإعالء الصوت ،والحريات املدنية ،وسيادة
القانون ،والشفافية ،ومكافحة الفساد .يف حني يقيم
البنك الدويل الحكم من خالل حرية التعبري ،واملساءلة،
واالستقرار السيايس ،وعدم ممارسة العنف واإلرهاب،
وفعالية الحكومة ،ونوعية األطر التنظيمية ،وسيادة
القانون ،وضبط الفساد .ويقيس مؤرش نظام الحكم
نوعية األنظمة السياسية .أما دليل استيفاء الحقوق
االقتصادية واالجتماعية فريصد الحقوق يف مجال
الصحة والسكن والعمل والتعليم .غري أن هذه املؤرشات
ليست موضع توافق عام لعدة أسباب منها املوضوعية،
والدقة ،ومراعاة خصوصيات البلدان.
وفيما يتعلق بالغايات واملؤرشات ،يمكن اعتماد
غايات ومؤرشات عاملية ،و/أو غايات عاملية ومؤرشات
وطنية ،و/أو غايات إقليمية ومؤرشات وطنية ،و/أو
غايات وطنية ومؤرشات وطنية( .)18ويمكن أن تشمل
املبادئ التوجيهية للغايات العاملية املشاركة واالستيعاب
(االنتخابات ،واملداوالت الربملانية ،والوصول إىل
وسائل اإلعالم)؛ واملساءلة واالستجابة (املعنيون
بسن القانون واملسؤولون الحكوميون واملؤسسات
الحكومية) ،واألنظمة املستندة إىل القانون ،والشفافية،
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واإلنصاف ،وعدم التمييز ،واملساواة بني الجنسني.
أما الغايات الوطنية فيمكن أن تسرتشد بتجارب
من ألبانيا ومنغوليا ،ولكل منهما غايات ومؤرشات
وطنية خاصة بالحكم يف إطار الهدف اإلنمائي
الوطني التاسع.
ومن طرق قياس نوعية الحكم الديمقراطي تقييم
األثر والنتيجة ،مع االعرتاف بأن نماذج الحكم املختلفة
يمكن أن تنتج األثر نفسه ،كما يف حالة التمكني .وقد ال
تقترص املؤرشات األكثر إيجابية واستباقية عىل تلك التي
تكشف انتهاكات حقوق اإلنسان أو الفساد .ويمكن
للمؤرشات ذات النوعية الجيدة لقياس تحسن مؤسسات
الحكم أن تؤكد عىل فعالية املؤسسات بعد إنشائها يف
تقديم الخدمات العامة وتعزيز مشاركة املواطنني.
وقد حدد فريق عمل األمم املتحدة املعني بخطة
التنمية ملا بعد عام  2015قضايا الحكم التالية للنظر
فيها عىل الصعيد العاملي( :)19تمكني األفراد من التمتع
بحقوقهم املدنية والسياسية؛ وتأمني اإلدارة املستدامة
للمحيط الحيوي فيستمر واإلنسان معا ًً؛ ووضع قواعد
إلدارة االقتصاد العاملي بطريقة تسمح لجميع األمم
باالستفادة من مكاسبه؛ وإرساء قواعد للحكم العاملي
السليم يف مؤسسات دولية تتصف بالشفافية وتخضع
للمساءلة؛ وبناء الرشاكات .وجميع هذه القضايا هامة
للمنطقة العربية .وتشمل أولويات اإلصالح العاجلة
صياغة الدساتري ،وإجراء االنتخابات الحرة والعادلة؛
واملشاركة السياسية والعدالة االنتقالية للتحرر من
جرائم املايض والتوجّ ه نحو بناء األمم(.)20

األنظمة االجتماعية للحكم :قياس قوة
وفعالية السياسات واملؤسسات االجتماعية
لتعزيز العدالة االجتماعية

يمكن أن يهدف رصد نظم الحكم يف إطار ما
بعد عام  2015إىل بناء املؤسسات لتعزيز العدالة
االجتماعية ،وخاصة ملعالجة الجوع وانعدام األمن
الغذائي واعتماد سياسات اجتماعية هامة لتصحيح
بعض مواضع الخلل يف املنطقة العربية .ويف خطوة
هامة عىل هذا املسار ،اعتمد مجلس وزراء الشؤون
االجتماعية العرب مبدأ العدالة االجتماعية كأساس
للخطة الخمسية  ،2016-2012بموجب قرار املجلس
رقم ( )3يف اجتماع الدورة املوضوعية يف  28أيار/مايو
 .2012وإزاء املطالب الجماهريية التي نادت بها الشعوب
العربية خالل االنتفاضات ،تعد قضية السياسات
االجتماعية من األولويات العاجلة يف املنطقة .وينبغي
أن تهدف السياسات املعتمدة إىل التصدي لتحديات األمن
الغذائي واعتماد أنظمة للحماية االجتماعية.

مواجهة تحدي األمن الغذائي

األمن الغذائي والزراعة املستدامة هما من األولويات
العاجلة يف العديد من البلدان يف مختلف أنحاء العالم(،)21
ومن التّحديات الكبرية التي تواجهها البلدان العربية،
وال سيما أقل البلدان نموا ً .وحتى البلدان املتوسطة
الدخل غري محصنة من النقص يف األغذية .فأزمات الغذاء
غري مستبعدة يف أيّ وقت يف ظل تضاؤل املوارد املائية،
ّ
وتغري املناخ ،واستمرار
وتعاقب الكوارث الطبيعية،
النزاعات .وانعدام األمن الغذائي يسهم يف حالة االستياء
التي أدّت إىل تأجيج االضطرابات االجتماعية والسياسية
مؤخرا ً(.)22
ويف املنطقة العربية ،يعاني أكثر من  50مليون شخص
من نقص يف الغذاء ،ويعاني  21.2مليون شخص من
انعدام األمن الغذائي ،وال سيما يف الجمهورية العربية
السورية ،والسودان ،والصومال ،وفلسطني ،واليمن.
وتشري التقديرات إىل أن تأمني املعونات للذين يعانون
من انعدام األمن الغذائي يتطلب مليار دوالر ،وهو رقم
يحتمل تزايده يف املستقبل.
وإضافة إىل العوامل الجغرافية واملناخية يف املنطقة
العربية ،يسهم سوء اختيار السياسات بما يف ذلك إهمال
املناطق الريفية يف تفاقم األمن الغذائي .فقد تراجعت
حصة الزراعة من الناتج املحيل اإلجمايل يف معظم البلدان
العربية يف العقود املاضية (الشكل  .)9-2وانخفضت
حصة هذا القطاع يف املنطقة من  18.6يف املائة يف عام
 1992إىل  12.4يف املائة يف  .2011وبلغ االنخفاض أعىل
حد له يف األردن وتونس والجمهورية العربية السورية
والسودان واليمن(.)23
وبما أن معدّالت الفقر يف املناطق الريفية أعىل منها
يف الحرض ،وأن القطاع الزراعي ال يزال يستوعب أعدادا ً
كبرية من القوى العاملة ،فال ب ّد من إعادة إنعاش النمو
يف القطاع الزراعي ويف االقتصاد غري الزراعي يف الريف
ضمن أطر مختلفة منها إطار األهداف اإلنمائية لأللفية.
فتقنيات الري الجديدة ،عىل سبيل املثال ،قادرة عىل أن
تحسن اإلنتاجية والكفاءة يف الزراعة ،وأن تسهم إىل
حد بعيد يف توفري عنارص األمن الغذائي واألمن املعييش
لفقراء الريف.
وقد أهملت بلدان عربية عديدة العالقة بني الفقر
وسوء إدارة املوارد الطبيعية ،علما ً أن اإلدارة املستدامة
للبيئة قد تكون من أخطر التحديات اإلنمائية يف األجل
الطويل .ولم تخصص استثمارات كبرية لتعظيم
مساهمة املوارد املائية النادرة يف اإلنتاجية الزراعية ،عن
طريق تطوير أنظمة الري ،وتصحيح استخدام األرايض،
وتحسني اختيار املحاصيل .وتستهلك كمية كبرية من
املوارد املائية املتناقصة يف اليمن يف إنتاج القات ،وهي
عشبة مخدرة يتعاطاها السكان املحليون(.)24

وبإمكان أي دولة أن تتبني املنطق السليم لالستثمار يف
املناطق الريفية والزراعة بوسائل تشمل البحث العلمي
واالبتكار .فالتحديات البيئية الهائلة يمكن أن تتحوّل
إىل فرص تاريخية للتنمية املستدامة عندما تعطي أولوية
للحكم السليم واملساءلة يف التنمية البرشية .ويف الوقت
الراهن ،تستمر العديد من الحكومات يف العمل وفقا ً
لسياسات اعتمدتها خالل االنتفاضات التي عقبت أزمة
الغذاء العاملية يف عام  2008ويف  ،2011-2010بما تنطوي
عليه هذه السياسات من دعم غري محدد األهداف ،يثقل
كاهل امليزانيات العامة .ومن املشجع أن بعض البلدان
قد تبنت سياسات طويلة األجل وخصصت استثمارات
لتحسني األمن الغذائي .وشملت هذه السياسات إصالح
أنماط الدعم يف األردن وتونس والسودان ،وزيادة
االحتياطي من الحبوب يف بلدان مجلس التعاون لدول
الخليج العربية ،وإنشاء هيئات لرصد أسعار املواد
الغذائية وتوفرها يف اململكة العربية السعودية.
ويقدّم التقرير اقرتاحني للتصدي لتحدي األمن
الغذائي يف املنطقة العربية:
أ -تحسني الكفاءة يف استخدام املياه لتحسني
اإلنتاج الزراعي

تستهلك الزراعة أكثر من  85يف املائة من املياه يف
املنطقة .فقد أدّت الزراعة املكثفة يف بعض الحاالت إىل
تسارع نضوب موارد املياه الجوفية ،وكذلك إىل تلوث
املنتجات الزراعية وتمل ّح الرتبة .وال تزال كفاءة
الري متدنية وترتاوح بني  30و 45يف املائة .وتؤدي
زراعة املحاصيل التي تستهلك كمية كبرية من املياه
إىل انخفاض يف إنتاجية املياه.
وباإلدارة املتكاملة للزراعة ،يمكن تحسني الكفاءة يف
استخدام املياه بنسبة ترتاوح بني  15و 30يف املائة
عن املستوى الحايل ،وتحقيق وفورات كبرية يُستفاد
منها يف تلبية الطلب عىل املياه لالستعمال املنزيل يف
إطار تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية .ويمكن أن
يؤدي تحسني كفاءة استخدام املياه إىل زيادة اإلنتاج
باستخدام كميات أقل من املياه .كما يمكن أن يؤدي
إىل تحسني اإليرادات الزراعية وأن يساعد يف الحفاظ
عىل موارد املياه الجوفية لألجيال القادمة(.)25
ويجب إيالء املزيد من االهتمام لرصد استخدام
املياه واستخدام التكنولوجيات التي تعزز كفاءة
استخدامها ،واستيفاء املعايري املالءمة ملعالجة املياه.
وينبغي العمل عىل تعزيز الظروف التي تؤدي إىل
زيادة معدّل الكفاءة يف الري إىل حدود  75يف املائة،
والعمل التدريجي عىل إلغاء املحاصيل التي تستهلك
كميات كبرية من املياه واملحاصيل املتدنية اإليرادات.

تشري التقديرات إىل أن
تأمني املعونات للذين
يعانون من انعدام
األمن الغذائي يتطلب
مليار دوالر ،وهو
رقم يحتمل تزايده يف
املستقبل
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فزراعة الذرة مثالً ،تستهلك كميات كبرية من املياه.
وباستطاعة البلدان أن تستخدم املوارد املتوفرة
بمزيد من الكفاءة عن طريق تحقيق نوع من التوازن
بني زراعة املحاصيل التي تستهلك كميات قليلة من
املياه وتحسني نوعية املحاصيل التي تستهلك كميات
كبرية من املياه.
ال بد أيضا ً من تنسيق السياسات الزراعية يف إطار من
التكامل مع السياسات املائية .ويمكن أن يساعد االستثمار
يف مرافق املياه يف زيادة كميات املياه املعاد استخدامها.
ويمكن أيضا ً االستفادة من اإلعانات والقروض للتوسع
يف استخدام تكنولوجيات توفري املياه.
من املقرتحات املمكنة
ملواجهة تحديات األمن
الغذائي يف املنطقة
العربية بناء رشاكة
عربية لألمن الغذائي
وإنشاء احتياطي
اسرتاتيجي من الحبوب
الغذائية

ب -إنشاء صندوق عربي لألمن الغذائي لحاالت
الطوارئ

تندرج يف إطار اإلعانات الغذائية أدوات عديدة
ومتنوّعة( .)26فاإلعانة العاجلة قد تشمل تأمني الغذاء
بشكل مبارش ،وتوزيع القسائم الغذائية وغريها
من اإلعانات .واملساعدات الغذائية رضورية ،فهي
تستهدف سد النقص املفاجئ الذي يطرأ عىل توفر
املواد الغذائية نتيجة لخلل يف السوق .ويف البلدان
التي تشهد نزاعات ،للمساعدات الغذائية دور يتخطى
اإلغاثة العاجلة إىل املحافظة عىل خفض أسعار املواد
الغذائية بحيث تصل هذه املواد إىل األفراد الذين هم
خارج إطار نظام التوزيع وتساعدهم عىل البقاء يف
أماكن إقامتهم األصلية(.)27
ويف األجل املتوسط ،من املمكن أن تركز املساعدات
الغذائية عىل تحسني اإلنتاج الزراعي .غري أن
األمن الغذائي يرتبط بسلسلة من إجراءات الصحة
والتغذية والحماية االجتماعية ،وتحقيقه يتطلب
ربط املساعدات الغذائية باملساعدات االجتماعية يف
إطار االسرتاتيجيات الوطنية للحماية االجتماعية
واالسرتاتيجيات الوطنية للصحة والغذاء(.)28
ومن املقرتحات املمكنة ملواجهة تحديات األمن الغذائي
يف املنطقة العربية بناء رشاكة عربية لألمن الغذائي
وإنشاء احتياطي اسرتاتيجي من الحبوب الغذائية(.)29
وقد اقرتحت فيما مىض عدة وكاالت دولية وأخرى تابعة
لألمم املتحدة وكذلك جامعة الدول العربية فكرة إنشاء
صندوق لألمن الغذائي خالل قمة التنمية االقتصادية
واالجتماعية العربية األوىل يف عام  2009لكنها لم تُوضع
موضع التنفيذ .وقد آن األوان ألخذ هذا الخيار جديا ً إذ
تشهد املنطقة تفاقما ً يف قضايا األمن الغذائية.
فهذا الصندوق يمكن تخصيصه لتقديم اإلغاثة يف
حاالت النقص يف املواد الغذائية ويف حاالت الطوارئ،
أو للتحرك الرسيع عند الرضورة من غري الحاجة إىل
تأمني موارد مالية إضافية ،كما هي الحال يف األعمال
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اإلنسانية الدولية .وينبغي أن يكون الحد األدنى
لتمويل هذا الصندوق ثالثة مليارات دوالر ،أي  0.2من
مجموع الناتج املحيل اإلجمايل لبلدان مجلس التعاون
لدول الخليج العربية ،وهي نسبة أقل بكثري من املبلغ
املتعهد به يف إطار املساعدة اإلنمائية الرسمية ،ونسبته
 0.7يف املائة من الدخل القومي اإلجمايل .وباستطاعة
البلدان األكثر ثراءً ،كاإلمارات العربية املتحدة والكويت
وقطر واململكة العربية السعودية ،تأمني الجزء األكرب
من موارد الصندوق .وباستطاعة بلدان أخرى من
املنطقة ومنظمات إنمائية ،كاملؤسسات اإلنسانية ،أن
تقدّم الدعم للصندوق أيضا ً.
وهذا الصندوق يجب أن يكمّل أعمال اإلغاثة العاجلة
التي تنفذ ضمن أنظمة الحماية االجتماعية الوطنية
ويف إطار املنظمات الدولية .ويجب أن تعطي
املنظمات الدولية األولوية لرشاء األغذية من املصادر
املحلية واإلقليمية ،بهدف تحقيق الكفاءة من حيث
الكلفة وتأمني األغذية يف الوقت املناسب .وهذا
يعزز سبل العيش ،ويخفف من مخاطر االعتماد
عىل املصادر الخارجية يف تأمني الغذاء .وينبغي
وضع مبادئ توجيهية حول كيفية وتوقيت إدراج
املساعدات الغذائية واإلنفاق عىل األمن الغذائي يف
ميزانيات البلدان التي تم ّر بحالة طوارئ .ويف هذا
السياق ،يمكن إعطاء املزيد من االهتمام لبناء القدرات
الوطنية .وبإدارة املساعدة الغذائية خارج إطار
املؤسسات الوطنية ،تبقى فعاليتها محدودة(.)30

اعتماد سياسات اجتماعية تقدّمية ونظم للحماية
االجتماعية

تتمثل مهمة النظم الحماية االجتماعية يف دعم الفئات
الفقرية والضعيفة يف حاالت البطالة واإلعاقة والتقدم يف
السن وما إىل ذلك ،وهي عنرص أسايس يف التنمية االقتصادية
واالجتماعية ،ومكافحة الفقر ،والعدالة االجتماعية،
وحقوق اإلنسان( .)31فهذه النظم هي من دعائم التنمية
املتوازنة يف إطار مؤسيس فاعل( .)32وهذا هو أحد املطالب
الرئيسية التي نادت بها االنتفاضات العربية.
ويرى الكثريون يف الحماية االجتماعية عبئا ً ثقيالً
عىل امليزانيات الوطنية .بيد أن هذا التصوّر ليس
دقيقا ً .فالواقع هو أن الحماية االجتماعية مجدية
للنمو والتنمية( ،)33وال سيما النمو الذي هو لصالح
الفقراء .واالستثمار يف الحماية االجتماعية هو استثمار
يف اإلنسان ،يؤتي ثماره يف توفري الدخل ،واالرتقاء
بالصحة والتعليم .وبذلك تنشأ حلقة مثمرة ومتواصلة
قوامها التنمية االقتصادية والتنمية االجتماعية.
ومن الرضوري أن تندرج إصالحات الحماية
االجتماعية بشكل كامل يف إطار إصالحات سوق العمل.

بالتايل يجب ضمان إمكانية نقل مستحقات التأمني
االجتماعي بني مختلف أنواع الوظائف التي يشغلها
األفراد ،وكذلك ضمان إمكانية املساهمة يف التأمني
الصحي ويف صناديق التقاعد خالل فرتات البطالة(.)34
ويجب التنسيق بني سياسات الحماية االجتماعية
وسياسات العمل بهدف تحقيق الكفاءة والفعالية.
فربامج األشغال العامة التي تقدّم أجورا ً أقل من
تعويضات البطالة ليست بالفعالية املطلوبة(.)35
والحماية االجتماعية يف البلدان العربية هي ضمن
نظامني أساسيني .األول هو نظام التأمني االجتماعي
يف قطاع العمل املنظّ م ،وهو يغطي نسبة ترتاوح بني
 30و 40يف املائة من مجموع القوى العاملة .والثاني
هو نظام املساعدات االجتماعية الذي يشمل التحويالت
النقدية وإعانات الطاقة والغذاء .كما تؤمن منظمات
املجتمع املدني خدمات اإلغاثة للفقراء واملعوزين ،ومنها
صناديق الزكاة.
وحاليا ً الحماية االجتماعية ليست معمّمة وال شاملة
وال تستند إىل نهج حقوق اإلنسان .وال يزال ثالثة
أرباع سكان املنطقة ال يتلقون أي مساعدة( ،)36وهو
معدّل مماثل ملعدّل املحرومني من املساعدات يف جنوب
الصحراء األفريقية الكربى وجنوب آسيا.
لذلك ،ينبغي أن يكون بناء شبكات األمان عىل أسس
راسخة ضمن أولويات البلدان العربية .ويمكن أن
تسرتشد جهود البلدان عىل هذا الصعيد بتوصية
اعتمدتها منظمة العمل الدولية( )37مؤخرا ً بشأن الحد
األدنى من الحماية االجتماعية الذي يشمل عنرصين.
العنرص األول هو تأمني الحد األدنى من الدخل،
والتحويالت االجتماعية (النقدية والعينية) ،والحد
األدنى من الدخل للمسنني واملعوّقني ،ومخصصات
األطفال ،ومخصصات دعم الدخل للعاطلني عن العمل
والعاملني الفقراء .والعنرص الثاني يشمل تعميم
الحصول عىل خدمات اجتماعية أساسية ميرسة الكلفة
يف مجاالت الصحة واملياه والرصف الصحي والتعليم
واألمن الغذائي واإلسكان وغريها من املجاالت التي
تحدّدها األولويات الوطنية.
فالحد األدنى من الحماية االجتماعية هو باختصار
مقاربة شاملة تندرج ضمنها معظم األهداف اإلنمائية
لأللفية ،ويستفيد منها الجميع يف إطار عام وشامل.
وتنطوي هذه املقاربة عىل جميع مكوّنات السياسة
االجتماعية كالتعليم والصحة والحد من الفقر وغريها.
ويمكن أن تبدأ البلدان العربية من إصالح اإلعانات
املعمّمة واالستعاضة عنها بإعانات موجهة إىل الفئات
الفقرية والضعيفة .فدعم املواد الغذائية والوقود
يستهلك مبالغ كبرية من النفقات الحكومية ،ومع ذلك
تبقى الحماية االجتماعية غري كافية( .)38وترتاوح

معدّالت دعم الطاقة مثالً بني  50و 85يف املائة ،أي
ما يشكل نسبة ترتاوح بني  3و 14يف املائة من الناتج
املحيل اإلجمايل .ففي مرص ،تبلغ نسبة دعم الطاقة  9يف
املائة من الناتج املحيل اإلجمايل ،أي ما يعادل  27يف املائة
من النفقات الحكومية ،ويتجاوز مجموعه  20مليار
دوالر .وينفق العراق عىل دعم الطاقة  13.3يف املائة
من الناتج املحيل اإلجمايل أي  11.3مليار دوالر .وهذا
املبلغ أعىل بكثري مما ينفق يف إطار السياسة االجتماعية،
أي عىل قطاعات مثل التعليم والصحة .بيد أن معظم ما
ينفق عىل دعم الطاقة يستفيد منه امليسورون .فالفئة
األكثر ثرا ًء يف مرص تستأثر بنسبة  46من مجموع ما
ينفق عىل دعم الطاقة ،بينما يستفيد الفقراء بنسبة 9
يف املائة(.)39
وتشري التقديرات إىل أن تكاليف الحد األدنى من
الحماية االجتماعية يف البلدان العربية( ،)40ومنها
برامج دعم العاطلني عن العمل ،ومخصصات األطفال،
ومخصصات اإلعاقة ،ومعاشات التقاعد ،تراوحت يف
عام  2011بني  3.1يف املائة من الناتج املحيل اإلجمايل يف
اململكة العربية السعودية و 4يف املائة يف تونس .وهذه
أرقام تقديرية ال تشمل أنواعا ً أخرى من برامج الحماية
االجتماعية كالتحويالت النقدية ألغراض التعليم التي
تختلف حسب أولويات البلدان.
يمكن تقسيم البلدان العربية إىل ثالث فئات من حيث
القدرة عىل تحمل التكلفة عىل املدى القصري .فالفئة األوىل،
تض ّم البلدان التي تتمتع بوضع مايل مقبول ،أي البلدان
الغنية بالنفط ،وال تحتاج إىل تحسني قدراتها املالية ،بل
إىل تعزيز الكفاءة والسياسة االجتماعية .والفئة الثانية،
هي فئة البلدان التي تعاني قيود مالية شديدة يف األجل
القصري ،وتتحمّل تكاليف باهظة مرتبطة بالحماية
االجتماعية بسبب الضغوط الديمغرافية ،وتضم هذه
الفئة الجمهورية العربية السورية ،ومرص ،واليمن.
وقد تحتاج هذه البلدان إىل مساعدة مالية خارجية .أما
الفئة الثالثة فهي فئة البلدان التي يمكنها تحمّل كلفة
الحد األدنى من الحماية االجتماعية ،ولكنها تحتاج إىل
مراجعة مستوى اإلنفاق الحايل وإصالحه ،بهدف توفري
املزيد من املوارد املالية .ويندرج يف هذه الفئة تونس
ولبنان واملغرب.

يمكن أن تبدأ البلدان
العربية من إصالح
اإلعانات املعمّمة
واالستعاضة عنها
بإعانات موجهة
إىل الفئات الفقرية
والضعيفة

اإلدارة االقتصادية :قياس أداء املؤسسات
السياسية يف تحقيق تنمية تحسن نوعية
الحياة

جاءت االنتفاضات العربية لتظهر أن التنمية والنمو
االقتصادي ال يعنيان توليد الثروة فحسب ،بل توزيعها
ومشاركة الجميع يف اتخاذ القرار.
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ال بد من إيالء االهتمام
للتنويع االقتصادي
الذي سيكون األساس
لتحقيق نمو يعود
بفوائد عىل الجميع
ويحسن نوعية التنمية

وتكمن مشكلة العديد من االقتصادات العربية
يف تركيبتها ،حيث الركود يف حصة قطاعي الزراعة
والصناعات التحويلية ،والنمو الرسيع يف قطاع الخدمات
الذي يرتكز يف معظمه عىل أنشطة ذات قيمة مضافة
منخفضة؛ وسيطرة قطاع النفط ولو تراجع حجمه
مؤخرا ً .وهذا النمط غري قابل لالستدامة ،ولم يؤ ّد إىل
توزيع منصف للفوائد.
وأسهمت إيرادات النفط يف تكريس نمط من التنمية
االقتصادية يقوده قطاع الخدمات عىل حساب قطاعات
اإلنتاج ،وهذا ما جعل املنطقة يف املرتبة األدنى صناعيا ً
مقارنة باملناطق النامية .ويف العديد من البلدان العربية
باتت االقتصادات ترتكز أكثر فأكثر عىل الخدمات وتعتمد
عىل الواردات .وبما أن قطاع الخدمات يقع يف آخر
السلسلة من حيث القيمة املضافة ،كانت مساهمته ضئيلة
يف إثراء املخزون املحيل من املعارف واملهارات ،وأدى إىل
وضع البلدان يف موقع تابع لحركة األسواق العاملية.
وثمة بعد هيكيل أخر يتمثل يف التجارة .فمنذ
الثمانينات ،رشعت البلدان العربية يف تنفيذ إصالحات
تجارية وعززت الصادرات غري النفطية .لكن تزايد
فرص الوصول إىل األسواق كادت فوائده تقترص عىل
عدد محدود من الصناعات القائمة ،وال سيما تلك
املرتبطة بقطاع النفط .وإىل حد كبري ،ال تدل كثافة
الحركة التجارية عىل تكامل ناجح مع االقتصاد العاملي.
فمعظم الصادرات مستخرجة من املوارد الطبيعية ،إذ
تصل حصة النفط إىل  70يف املائة من مجموع الصادرات
وإىل  80يف املائة من مجموع صادرات البضائع من
البلدان الغنية بالنفط .ويف املقابل ،تتسم الواردات
بتنوّع نسبي.
والسبب يف ضعف األداء التجاري مرده إىل ضعف
قطاع الصناعات التحويلية .فحصة الصناعة تبلغ
 12يف املائة فقط من الناتج املحيل اإلجمايل يف املنطقة،
وهي أدنى حصة بني املناطق النامية .باإلضافة إىل
ذلك ،ترتكز معظم الصناعات يف تلك املرتبطة باملنتجات
النفطية والغذائية والكيميائية واملطاط والبالستيك،
وجميعها ذات قيمة مضافة منخفضة .وتشكل هذه
املنتجات  60يف املائة من مجموع اإلنتاج الصناعي.
ومن التّحديات االقتصاديّة الكبرية التي تواجهها
املنطقة اليوم يف تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية ويف
مسار التنمية للمستقبل ،عدم قدرتها عىل تحقيق تقدم
نحو بناء اقتصادات تنتج فرص عمل الئقة ،تحقيقا ً
ألوىل الغايات يف إطار األهداف اإلنمائية لأللفية .فحتى
يف البلدان من خارج مجموعة مجلس التعاون لدول
الخليج العربية ،تبلغ حصة قطاع الصناعة التحويلية
 10يف املائة من الناتج املحيل اإلجمايل ،ويستوعب نسبة
متوسطها  8يف املائة فقط من القوى العاملة .وقد
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ركزت البلدان العربية عىل دعم املراكز التجارية يف
املدن وأهملت قطاع الزراعة واملناطق الريفية فأصبحت
الزراعة تسهم بما نسبته  7يف املائة فقط من الناتج
املحيل اإلجمايل ،مع أنها تستوعب  27يف املائة من
السكان العاملني.
وتبلغ حصة قطاع الصناعات االستخراجية يف هذه
البلدان  42يف املائة من الناتج املحيل اإلجمايل ،ولكنه
يؤمن  2يف املائة فقط من فرص العمل .وحتى يف غري
بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،غري الغنية
بالنفط ،والتي يرتبط اقتصادها بالنفط بطريقة أو
بأخرى ،تبلغ حصة الصناعات االستخراجية  31يف
املائة من الناتج املحيل اإلجمايل ،وتؤمن نسبة ال يتجاوز
متوسطها  1يف املائة من فرص العمل(.)41
وكان الخلل بني التنمية االقتصادية وفرص العمل
واضحا ً أيضا ً يف السياسات التجارية ،التي انحازت
لتحرير التجارة يف وقت أهملت قدرات اإلنتاج املحلية،
وتدفقات االستثمار األجنبي املبارش .فبلغت حصة
قطاع الصناعة التحويلية  20يف املائة فقط من مجموع
االستثمار األجنبي املبارش ،مع أن القطاع يؤمن 55
يف املائة من مجموع فرص العمل املرتبطة باالستثمار
األجنبي املبارش .ويف املقابل ،آلت  63يف املائة من
مجموع االستثمار األجنبي املبارش إىل قطاعي العقارات
والتعدين ،مع أنهما يؤمّنان  12يف املائة فقط من مجموع
فرص العمل املرتبطة باالستثمار األجنبي املبارش(.)42
ودفع النقص يف فرص العمل يف القطاعات اإلنتاجية
باملنطقة العربية إىل أدنى مستويات النمو يف اإلنتاجية
بني مناطق العالم .وإضافة إىل انخفاض اإلنتاجية يف
قطاعات التعدين والزراعة والخدمات ،التي تعد قطاعات
رئيسية يف اقتصادات املنطقة العربية ،لم تركز البلدان
العربية بما يكفي عىل زيادة االستثمار العام والخاص
لتعزيز اإلنتاجية .ويواصل القطاع الخاص الضعيف
يف املنطقة تركيز الجهود عىل «حماية املصالح الضيقة،
بدال ً من السعي إىل الفوز بامتيازات هامة يف مجتمع
األعمال»(.)43
ويمثل العمال املهاجرون عنرصا ً مهما ً يف سوق
العمل العربية .فبعض البلدان ،وال سيما بلدان مجلس
التعاون لدول الخليج العربية ،وكذلك األردن ولبنان،
تعتمد سياسات للهجرة تسمح بدفع أجور منخفضة
للعمال املهاجرين مقارنة باملواطنني .وتشجع هذه
السياسات القطاع الخاص عىل العمل بتقنيات تعتمد
عىل كثافة اليد العاملة ،وتتسم بانخفاض اإلنتاجية،
إذ يتوفر لديها فائض من القوى العاملة الرخيصة
الكلفة .وتبقى األجور املنخفضة( )44من العوامل التي
تثني العاملني املحليني عن البحث عن عمل يف القطاع
الخاص .ويسعى الكثريون ،مستعينني بالحد األدنى

من التحصيل العلمي ،للحصول عىل وظيفة يف القطاع
العام الذي يزداد حجمه وتقل كفاءته .ويهاجر
آخرون باحثني عن فرص عمل أفضل يف الخارج.
ويشكل املهاجرون يف بعض البلدان غالبية العاملني يف
القطاع الخاص ،سواء أكان يف الرشكات أم يف األرس.
ويف إطار البحث يف خطة ملا بعد عام  ،2015ال بد من
إيالء االهتمام للتنويع االقتصادي الذي سيكون األساس
لتحقيق نمو يعود بفوائد عىل الجميع ويحسن نوعية
التنمية .وعىل البلدان العربية أن تعيد النظر يف سياسات
االقتصاد الكيل عىل هذا األساس .وينبغي أن يكون
هدف هذه السياسات دعم قطاع الصناعات التحويلية
وصادرات السلع غري النفطية .ومن الرضوري وضع
سياسات صناعية تضمن نمو الصناعات يف اتجاه
يساهم يف تحويل االقتصادات بوسائل منها ،خلق فرص
العمل .وال بد من استكمال هذه السياسات بإصالحات
يف السياسات األخرى املتصلة بالتجارة ،واالستثمار،
والعلوم والتكنولوجيا ،واملؤسسات الصغرى والصغرية
واملتوسطة ،وتدريب املوارد البرشية وتطوير املهارات،
والتنمية يف املناطق.
ويتوقف التحوّل االقتصادي املنشود واإلنصاف
يف النمو إىل حد بعيد عىل نماذج الحكم .فال بد من
إصالحات تنتقل بنماذج الحكم من نموذج الرعاية
القديم إىل نموذج املؤسسات الديمقراطية الشاملة
والفعالة ،التي تشجع األعمال وتسهم يف تحسني
اإلنتاجية .ويتوقف الخيار عىل ظروف كل بلد.
وإحدى نقاط االنطالق إىل االقتصاد الشامل هي
خلق فرص العمل املنتج ،و يجب أن يكون هذا من
أولويات إطار خطة ما بعد عام  .2015ويف معظم
الحاالت يتطلب ذلك انتشال العاملني الفقراء من
الزراعة واستيعابهم يف القطاع الصناعي ويف قطاع
الخدمات الحديثة .وتستلزم هذه العملية تجديد االلتزام
باالستثمار العام باعتباره رائدا ً إلنعاش النمو .ويمكن
أن تنتج اإليرادات عن إصالح أنماط الدعم عىل نحو ما
ورد سابقا ً يف هذا التقرير.
وقد تقتيض أي مقاربة فعالة عىل هذا الصعيد تشجيع
الطلب عىل اليد العاملة ،عن طريق حثّ القطاعات
االقتصادية عىل خلق أعداد كبرية من فرص العمل
الالئق .ويتعني أن تسعى اسرتاتيجيات التنمية املتكاملة
إىل توليد فرص العمل الالئق ،ليس فقط يف القطاع
العام ،ولكن يف القطاع الخاص أيضا ً .ويمكن أن يكون
تحسّ ن ظروف فرص العمل مصدرا ً للمزيد من فرص
العمل للنساء ،يف منطقة تسجل أعىل معدّالت البطالة
للمرأة يف العالم.
ومن األهمية أيضا ً احرتام حرية تكوين التجمعات
العمالية إلفساح املجال أمام الحوار االجتماعي

والتفاوض الجماعي .فهذه الوسائل هي وسائل فعالة
لإلصالح الذي يدعم التنمية الشاملة ،ويضمن وصول
حصة من الفوائد االقتصادية للعمال عرب آليات منها
ربط األجور باإلنتاجية والحد األدنى لألجور.
ويف حني حرّكت املنظمات العمالية املستقلة بعض
املطالب الشعبية يف بعض االنتفاضات العربية كانت
النقابات العمالية يف بلدان أخرى تفتقر إىل الديمقراطية
وتعمل يف كنف السلطة .لذلك ،يسهم ضمان حرية
التجمّع يف تمهيد الطريق أمام قيام نقابات ديمقراطية
تتمتع بالتمثيل الصحيح( .)45ويدل إنشاء نقابات عمالية
مستقلة يف األردن ولبنان ومرص عىل رغبة العمال يف
البحث عن تمثيل لهم خارج إطار املنظمات القائمة.

معالجة عدم املساواة ضمن البلد الواحد وجميع
أوجه عدم املساواة ضمن األهداف والغايات
ال يزال عدم املساواة عىل مختلف أشكالها ،سواء أكان
يف الدخل أم يف مجاالت أخرى ،تقوّض اإلنجازات وآفاق
النمو ،وتزّعزع االستقرار .وقد أوليت هذه القضية
اهتماما ً كبريا ً يف املناقشات الجارية حول مرحلة ما
بعد عام  .2015فالفوارق القائمة ال يمكن تقليصها
أو القضاء عليها برسعة ،ألنها متجذرة يف تاريخ
البلدان وسياساتها وأنظمة الحكم فيها .وتظهر هذه
الفوارق واضحة يف الحصول عىل الخدمات ،والتحكم
باملوارد ،وتوزيع النفوذ ،وإعالء الصوت ،والقدرة عىل
التغيري .ومنها عدم املساواة يف توزيع الثروة والدخل،
ويف توفر الفرص ،ويف التحكم باملوارد الطبيعية ،ويف
مجاالت كثرية أخرى .وتنطوي سياسات إعادة التوزيع
عىل تدابري عديدة كالرضيبة التصاعدية ،والتحويالت
االجتماعية ،والنفقات االجتماعية ،والقوانني واألنظمة
الوطنية(.)46
ومع أن عدم املساواة يف الدخل يف املنطقة العربية
تبدو مقبولة حسب معامل جيني ،فهي ليست كذلك يف
الواقع .واملسوح التي تشري إىل وجود فوارق كبرية
ومتعاظمة يف مستوى إنفاق األرس ترسم للواقع صورة
مغايرة .ويف العديد من البلدان تشري املسوح إىل أن
الدخل ال يتجاوز نصف تقديرات الحسابات القومية.
لذلك ال بد من اعتماد مقاييس أكثر دقة لعدم املساواة،
ترصد الفوارق الحقيقية والتي تتطلب تحسني طرق
أخذ العينات يف الدراسات االستقصائية لتحديد األغنياء
بطريقة أفضل كما ّ
يبني الهدف  1يف الجزء األول من
التقرير .كما يمكن لنسبة دخل الفقراء لدخل األغنياء
أن تخدم كمؤرش بسيط وسهل لفهم مؤرش عدم املساواة
بدال ً من معامل جيني املعقد .وباإلضافة إىل ذلك ،ينبغي
عىل البلدان تحسني النظم اإلحصائية للحصول عىل

ال بد من اعتماد
مقاييس أكثر دقة
لعدم املساواة ،ترصد
الفوارق الحقيقية
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من الرضوري أال
تتوقف خطة ما
بعد عام  2015عند
املؤرشات الرقمية
فحسب ،بل أن تركز
عىل نوعية حياة املرأة
والرجل ،وعىل ما
يتمتع به كل منهما من
حريات فردية

بيانات موثوقة عن الثروة وتسجيل امللكية والتي سوف
تسلط الضوء عىل عدم املساواة يف حيازة األصول.
ويجري رصد األهداف اإلنمائية لأللفية حاليا ً عىل
الصعيد الوطني واإلقليمي والعاملي ،وتبقى فوارق
محلية كبرية وأشكال أخرى من عدم املساواة تسقط من
مقاييس الرصد .وعندما تصنّف البيانات بني الفقراء
واألغنياء ،وبني الحرض والريف ،وبني العمر أو الحاجة
الخاصة ،وبني املجموعات اإلثنية ،وبني الرجل واملرأة،
تظهر مؤرشات األهداف اإلنمائية أن مجموعات معيّنة
ال تزال متأخرة عن املستوى العام للتقدم .واستنادا ً إىل
البيانات املتوفرة ،تشري دراسة أعدّتها اإلسكوا مؤخرا ً
عن املنطقة العربية إىل وجود حالة استقطاب شديد بني
املناطق ،وبني املدن ،داخل البلد الواحد وضمن املدينة
الواحدة .وتتضمن الدراسة دعوة إىل بذل مزيد من
الجهود لتقليص هذه الفوارق(.)47
ومن املقاييس املقرتحة تحديد غايات لكل بلد تعني
برصد الفوارق يف األجور ،يدخل يف حسابها جميع
السكان ومنهم ذوي األجور العليا ،وهي الفئة التي
ال تدخل فعليا ً يف معامل جيني .وثمة مقياس أكثر
فعالية هو نسبة حصة الخُ مس األعىل من الدخل إىل
الخُ مس األدنى ،عىل أن يكون الهدف خفض الفارق
إىل رقم محدّد يف وقت محدّد .وسيتطل ّب هذا تصنيف
البيانات عىل مستوى البلدان وعىل مستوى الفئات
املختلفة ،كالفئات اإلثنية ،ومكان اإلقامة ،والجنس،
والعمر(.)48

املساواة بني الجنسني وتمكني املرأة
تواجه املنطقة العربية تحدّيات كبرية يف موضوع
املساواة بني الجنسني .فعىل الرغم من التقدّم الكبري
نحو التكافؤ بني الجنسني يف التعليم االبتدائي والثانوي
والعايل ،ال تزال مشاركة املرأة يف القوى العاملة يف
املنطقة العربية يف أدنى املستويات نسبة إىل سائر
مناطق العالم .كما ال تزال مشاركة املرأة يف الربملانات
منخفضة نسبة إىل سائر مناطق العالم .ففي بعض
البلدان العربية ال تشغل املرأة حتى منصبا ً واحدا ً يف
الترشيع .ومع النقص الكبري يف البيانات املصنّفة حسب
الجنس ،يتضح أن السياسات اإلنمائية التي تعتمد عىل
اإلحصاءات املتوفرة ال تويل أي اعتبار لرصد نصيب
كل من الجنسني يف اإلنجازات املحققة( .)49ويعني هذا
أن هذه السياسات ال تضع يف حسابها حاجات املرأة،
وبالتايل تفتقر إىل الكثري من الفعالية.
ومع أن األهداف اإلنمائية لأللفية توجه االهتمام إىل
بعض القضايا الهامة يف موضوع املساواة بني الجنسني،
لم يكن لها تأثري فعيل عىل املنطقة .لذلك من الرضوري
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أال تتوقف خطة ما بعد عام  2015عند املؤرشات الرقمية
فحسب ،بل أن تركز عىل نوعية حياة املرأة والرجل،
وعىل ما يتمتع به كل منهما من حريات فردية .وهذه
الخطة يجب أن تويل مزيدا ً من االهتمام للمساواة بني
الجنسني يف جميع مراحل الحياة .فالتعليم يف املراحل
املبكرة ،مثالً ،لم يحظَ بما يستحقه من اهتمام ،ملا له
من دور يف توجيه الفتيان والفتيات عىل تقدير املساهمة
املتساوية للمرأة والرجل يف املجتمع .ويدعم ذلك املرأة
يف إيجاد عمل يف مرحلة الحقة(.)50
وينبغي أن تعكس خطة ما بعد عام  2015واقع أن
املساواة بني الجنسني ،ال يقترص أثرها عىل اإلسهام يف
تحسني حياة املرأة فحسب ،فهي تسهم أيضا ً يف االرتقاء
بحياة جميع السكان ،علما ً أن النساء يشكلن نصف
سكان العالم .كما إن هذه املساواة تسهم يف اإلرساع يف
التنمية وتحسني حياة األرسة .فرفع مستوى التحصيل
العلمي لألم يف أقل البلدان نموا ً يساعد يف تخفيض
معدّل وفيات األمهات يف تلك البلدان ويف املنطقة.
وباستطاعة املرأة أن تكون عنرصا ً فاعالً يف تحريك
النمو االقتصادي .ويمكن أن تؤدي زيادة معدّالت
مشاركة املرأة يف القوى العاملة إىل مستويات مساوية
ملشاركة الرجل ،إىل زيادة الناتج املحيل اإلجمايل بنسبة
 20يف املائة يف منطقة الرشق األوسط وشمال أفريقيا،
وهذا يسهم يف تحسني نصيب الفرد من الدخل بنحو
 770دوالرا ً .وبتحقيق ذلك ،تسجل اإلمارات العربية
املتحدة نموا ً يف الناتج املحيل اإلجمايل بنسبة  12يف املائة،
ومرص بنسبة  34يف املائة(.)51
وتحتاج البلدان إىل تمكني جميع النساء والفتيات،
ومنهن املرأة ذات االحتياجات الخاصة واملصابة
بفريوس نقص املناعة البرشية ،باعتبار ذلك محركا ً هاما ً
للتغيري االجتماعي ،واالتجاه نحو املساواة بني الجنسني
وتحسني فرص الحصول عىل خدمات عالية الجودة.
وينبغي أن تصل برامج التنمية إىل جميع املحتاجني ،من
نساء ورجال مهمشني .وينبغي تعزيز الجهود الرامية
إىل مكافحة العنف القائم عىل الجنس ،وتحسني وصول
املرأة إىل خدمات الصحة اإلنجابية املتكاملة ومكافحة
فريوس نقص املناعة البرشية .والتمكني االقتصادي
للمرأة املهمشة هو أيضا ً عنرص حاسم لتحقيق التنمية
املستدامة والشاملة.
ويجب أن تتضمن خطة ما بعد عام  2015أهدافا ً
وغايات واضحة لتحقيق املساواة الفعلية بني الجنسني.
فعىل سبيل املثال ،ترصد اإلحصاءات وضع املرأة يف
العمل املدفوع األجر ،لكنها ال تقدّم صورة وافية عن
عملها يف رعاية األرسة .ويجب أن تكون مشاركة املرأة
عىل جميع مستويات صنع القرار يف االقتصاد ،والحد
من الفقر ،ويف السياسات اإلنمائية ،هدفا ً واضحا ً.

دمج الشواغل البيئية يف الخطط اإلنمائية

وضع موارد الغذاء واملياه والطاقة يف املنطقة يقوّض
آفاق التنمية يف األجل الطويل ويسهم يف تفاقم الفقر
يف املنطقة العربية .ويزداد هذا الوضع خطورة يف
ظل ّ
تغري املناخ ،وتضاؤل موارد الطاقة واملياه ،وكثرة
تحديات األمن الغذائي.
وتحظى فكرة االستدامة بالكثري من األهمية يف
سياق املناقشات حول فرتة ما بعد عام  .2015ففي
عام  ،2012انتهى مؤتمر األمم املتحدة املعني بالتنمية
املستدامة ،املعروف بمؤتمر ريو ،20+إىل اتفاق حول
عالقة الرتابط بني القضايا االقتصادية واالجتماعية
والبيئية ،والعدالة االجتماعية واإلنصاف واملساواة،
وجميعها قضايا أساسية يف مفهوم التنمية املستدامة.
فمصطلح «االستدامة» يكثر استخدامه يف املناقشات
املتعلقة بالبيئة ،لكنه مصطلح ال يقترص يف الواقع عىل
البيئة ،بل يشمل جميع نواحي التنمية .واالستدامة مفهوم
ينطبق عىل النمو االقتصادي ،واإلنتاج الزراعي ،والتنمية
الصناعية ،والصناعة التحويلية ،والحصول عىل الغذاء،
والخدمات االجتماعية .فالنمو يف ظل عدم املساواة ليس
نموا ً مستداما ً ،واإلنتاج الزراعي باالعتماد عىل نزع الغطاء
الحرجي واستنزاف املياه الجوفية ليسا إنتاجا ً مستداما ً.
كما أن الصيد الجائر والتلوث البحري من تصعد الضغوط
عىل البلدان يف املنطقة العربية للحفاظ عىل األرصدة
السمكية والحفاظ عليها ضمن الحدود البيولوجية اآلمنة.
الصيد الجائر يهدد مصدر دخل املجتمعات الساحلية
وكذلك االقتصادات الوطنية التي تعتمد بشكل أسايس
عىل صيد األسماك ،كما يجعل املجتمعات التي تعتمد عىل
األسماك كمصدر للربوتني ضعيفة(.)52
ويف املنطقة العربية ،كان استخراج املوارد الطبيعية،
كالنفط والغاز الطبيعي ،الدعامة الرئيسية للنمو
االقتصادي ،فجاء هذا النمو مصحوبا ً بكثافة انبعاثات
الكربون التي تؤدي إىل ّ
تغري املناخ .وستؤدي هذه
الظاهرة إىل تفاقم تحديات ندرة املوارد الطبيعية
وتزايد االستهالك .وما يطرحه ّ
تغري املناخ من فرص
ومخاطر يشغل اليوم حيزا ً هاما ً يف املناقشات الدائرة
حاليا ً حول موضوع التنمية .وتركز هذه املناقشات
عىل بناء قدرات التكيّف كخيار اسرتاتيجي ال مفر منه،
واعتماد سياسات الطاقة النظيفة لبناء اقتصادات قليلة
الكربون يف املستقبل.
أنماط اإلنتاج واالستهالك املستدام هي من املواضيع
الرئيسة املطروحة للنقاش يف املنطقة يف سياق مبادرات
االقتصاد األخرض .فباستطاعة الدول العربية أن
تنظر يف نموذج جديد للتنمية صالح ملواجهة تحديات
االستدامة ،وتدعمه قيم ومؤسسات جديدة وأكثر
إنصافا ً( .)53والحلول لهذه التحديات يجب استخالصها

من إطار عالقة الرتابط بني السياسات االجتماعية
واالقتصادية والبيئية.
وليس من السهل دمج مفهوم االستدامة يف إطار
العمل اإلنمائي .فباإلضافة إىل التحديات العملية التي
يطرحها قياس هذا املفهوم ،تربز قضية التوافق عليه بني
البلدان النامية والبلدان املتقدمة .وال يزال االعتماد عىل
الوقود األحفوري يف النمو االقتصادي مصدرا ً لزيادة
حصة املنطقة من انبعاثات الكربون ،كما كان الوضع
يف املايض يف البلدان التي تصنّف اليوم يف فئة البلدان
املتقدمة .واإلنصاف والنمو واالستدامة البيئية هي
مفاهيم ليست متالزمة بالرضورة ،فال ب ّد من املفاضلة
بني هذه األهداف الثالثة يف خيارات السياسة العامة.
2015
،
ويف إطار العمل عىل وضع خطة ملا بعد عام
فرصة لضمان االستدامة التي لم تكن هدفا ً واضحا ً
من األهداف اإلنمائية لأللفية .واملفاضلة ليست دائما ً
رضورية .ويمكن االنطالق أحيانا ً من تعدّد الفوائد،
فالصحة تستفيد من الحد من التلوث .ويمكن أن تكمن
البداية يف تقييم السياسات االقتصادية واالجتماعية
والبيئية الوطنية من حيث مساهمتها يف تحقيق
اإلنصاف واالستدامة أو يف إعاقتهما.

مراجعة الهدف  :8رشاكات إقليمية جديدة
لتمويل التنمية
يتطلب تغيري مسار التنمية يف املنطقة العربية إرادة
سياسية وتوفر التمويل لإلصالح وقد ثبتت الحركات
االجتماعية االلتزام السيايس بالتغيري .ويمكن أن يسهم
الدعم الدويل واإلقليمي يف استمرار حركة التغيري .غري
أن وضع التمويل يختلف بني البلدان.
فالبلدان املتوسطة الدخل مثل تونس ومرص واملغرب،
وأقل البلدان نموا ً مثل السودان واليمن ،تواجه نقصا ً
يف اإلمكانات املالية( .)54وتعاني مجموعة أقل البلدان
نموا ً من صعوبات يف اإلنفاق الفعيل عىل التنمية .وإزاء
هذه العوامل ،إضافة إىل ما تشهده املنطقة من صعوبات
ترافق حاالت الرصاع والتحوّل ،لن تكون إصالحات
السياسة العامة عىل مستوى البلدان كافية لتوفري
مقوّمات التنمية الشاملة للجميع .فعىل الجهات املانحة
اإلقليمية والدولية أن تفي بالتزاماتها للبلدان التي تنفذ
إصالحات جذرية.
ودعا الهدف  8إىل إنشاء رشاكة عمالية للتنمية،
وتضمّن ست غايات ،ومؤرشات تشمل املساعدة اإلنمائية
الرسمية( .)55وكان هذا الهدف موضوع انتقاد ألنه غري
محدد ،وعىل الرغم من وجود نية ربطه باألهداف السبعة
األخرى ،لم يكن مرتبطا ً بها فعليا ً .والحظت فرقة العمل
املعنية بدراسة ثغرات األهداف اإلنمائية لأللفية التي

باستطاعة الدول
العربية أن تنظر يف
نموذج جديد للتنمية
صالح ملواجهة تحديات
االستدامة ،وتدعمه
قيم ومؤسسات جديدة
وأكثر إنصافا
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أنشئت يف عام  2007أن التقدّم يف إطار الهدف
متفاوتا ً ويتعذر تقييمه عىل الصعيد العاملي.
وقد ّ
تغريت ظروف الرشاكة العاملية واإلقليمية منذ
اعتماد األهداف اإلنمائية لأللفية يف عام  .2000ويتزايد
الطلب اليوم عىل حقوق اإلنسان ،والديمقراطية،
واملشاركة .وقد تعززت االتجاهات اإلقليمية والتعددية
من خالل االتفاقات اإلقليمية .وواجه املجتمع العاملي
أزمات متعددة .ومع نهضة الجنوب لم تعد بلدان
الغرب تحتكر مسار التنمية الدولية.
والواضح أن أموال املساعدة ليست كافية لتحقيق
األهداف اإلنمائية لأللفية .وقد بات من الرضوري توفري
موارد أخرى عن طريق تعبئة املوارد املحلية بواسطة
الرضائب ،وال سيما يف البلدان ذات الدخل املتوسط(.)56
ويزداد دور القطاع الخاص أهمية يف تحقيق األهداف
اإلنمائية ودعمها.
وحيثما توفرت أموال املساعدة ،بقيت دون النسبة
التي التزمت بدفعها البلدان املانحة ،وهي تخصيص
 0.7يف املائة من دخلها القومي اإلجمايل عىل شكل
مساعدات إنمائية رسمية وفق ما ورد يف الهدف  8يف
الجزء األول من هذا التقرير .والرتاجع الذي حصل
مؤخرا ً يف املساعدات الخارجية قد يكون نتيجة لألزمة
املالية واالقتصادية يف البلدان املانحة ،فضالً عن استنفاد
إمكانات املساعدات يف معالجة آثار الكوارث الطبيعية
والنزاعات.
وكانت الجهات املانحة العربية أكثر سخاء يف املنطقة
العربي ،غري أنّ نسبة مساعداتها اإلنمائية الرسمية
من الدخل القومي اإلجمايل يف تراجع (الهدف  8يف
الفصل  .)1وقد أنشأت بعض البلدان العربية املانحة
صناديق وطنية للتنمية ،منها الصندوق الكويتي
للتنمية االقتصادية العربية ،والصندوق االجتماعي
للتنمية يف اململكة العربية السعودية ،وصندوق أبو
ظبي للتنمية يف اإلمارات العربية املتحدة( .)57ولكن
الكثري بعد ال يزال باإلمكان فعله .ولو قدّمت بلدان
مجلس التعاون لدول الخليج العربية نسبة  0.7يف
املائة من ناتجها املحيل اإلجمايل كمساعدات دولية ،وال
سيما ألقل البلدان نموا ً ،ألمنت مبلغا ً إضافيا ً قدره 9.8
مليار دوالر يف السنة.
ويف إطار التحضري ملا بعد عام  ،2015يجب بناء
رشاكات جديدة تض ّم مختلف الجهات املعنية بالتنمية
الشاملة ،أي الحكومات ،والقطاع الخاص ،واملنظمات
غري الحكومية ،ومنظمات املرأة والشباب ،والجمعيات
الدينية ،واملنظمات واملؤسسات الدولية واإلقليمية.
ويجب أن يكون األساس يف بناء هذه الرشاكات
االحرتام املتبادل ،والشفافية ،والحكم السليم ،والرصد
الفعال.
8

بعض املساعدات
اإلنمائية الرسمية
العربية هي مساعدات
هامة وفاعلة .لذلك
يجب تنسيقها بمزيد
من الكفاءة ،وإخضاعها
للرصد الدقيق وللرقابة
الالزمة ،واستخدامها
بمزيد من الشفافية
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وتعمل البلدان املانحة عىل بناء هيئات إنمائية مثل
مكتب تنسيق املساعدات الخارجية يف اإلمارات العربية
املتحدة .وأنشطة قطر يف مجال املساعدات الخارجية
ليست معروفة .فالجزء األكرب من املساعدات اإلنمائية
الرسمية العربية ال يخضع ألي رشوط ،باستثناء
البعض منها عىل االستخدام ،والجهات العربية املانحة
ليس لها ممثلني يف البلدان املتلقية لرصد املساعدات،
مما يعرّض هذه املساعدات لسوء اإلدارة .وبعض
املساعدات اإلنمائية الرسمية العربية هي مساعدات
هامة وفاعلة .لذلك يجب تنسيقها بمزيد من
الكفاءة ،وإخضاعها للرصد الدقيق وللرقابة الالزمة،
واستخدامها بمزيد من الشفافية .ومن الطرق املمكنة
لتجنب سوء اإلدارة ،العمل بانتظام عىل تقييم وجهة
املساعدات وأثرها.
ويف توجه مستقبيل ،تستطيع الجهات العربية
املانحة إجراء مراجعة بهدف تنسيق الجهود لتمويل
خطط التنمية الوطنية يف املنطقة ،ووضع نظم لضمان
الشفافية واملساءلة .ويشري تقرير األمم املتحدة
الذي صدر مؤخرا ً بشأن رشاكة عاملية جديدة ،عن
الفريق الرفيع املستوى من الشخصيات البارزة املعني
بخطة التنمية ملا بعد عام  ،2015إىل حق الرأي العام
يف االطّ الع عىل كيفية إنفاق الرضائب واملساعدات
واإليرادات.

تحسني اإلحصاءات لرصد واقع التنمية
يجب أن يكون لتوسيع نطاق قياس التقدّم يف التنمية
أولوية يف الخطة املزمع إعدادها ملا بعد عام .2015
ويف الكثري من الحاالت ،يتطلب ذلك تطوير النظم
اإلحصائية الوطنية .وقد ساعدت األهداف اإلنمائية
لأللفية عىل عدم حرص قياس التقدّم يف التنمية استنادا ً
إىل الناتج املحيل اإلجمايل فقط .لكن هذه األهداف ركزت
عىل غايات كمية ،ولم تركز كفاية عىل قياس نوعية
اإلنجازات .ويف إطار الغايات الرقمية ،يبقى الشاغل
األكرب هو االعتماد عىل خط الفقر املحدد بالعيش عىل
 1.25دوالر ،وهذا الخط قد ال يصلح يف معظم البلدان
النامية ،ومنها البلدان العربية .لذلك يجب دعم األنظمة
اإلحصائية الوطنية لتتمكن من جمع وتحليل البيانات
املصنفة حسب الجنس وحسب اإلقليم/املنطقة (داخل
البلد الواحد) ،عىل النحو الذي تناوله الجزء السابق من
التقرير.
2015
اعرتافا ً
ويجب أن تتضمن أي خطة ملا بعد عام
واضحا ً برضورة تطوير قدرات األنظمة اإلحصائية
الوطنية لتتمكن من قياس ورصد نوعية الخدمات
واقرتاح نهج أكثر دقة لقياس الفقر.

الرصد ال يقترص عىل املستويات الكمية بل
يشمل نوعية الخدمات
أوجه الحرمان غري املرتبطة بالدخل ،كالحرمان من
التعليم الجيد ومن الرعاية الصحية الكافية ،بقيت واقعا ً
عىل مدى العقود السابقة يف العديد من املناطق ،وهذا
ما بيّنه الفصل األول .وقد ركزت األهداف اإلنمائية
لأللفية ،مثالً عىل ازدياد األعداد أو تراجعها ،مثل عدد
التالميذ يف التعليم االبتدائي .وازدياد األعداد ال يعني
تحسنا ً يف التعلم أو يف الحضور اليومي إىل املدرسة.
وباستثناء موضوع االلتحاق باملدارس ،تتضح الفجوة
يف التعليم من نوعية التحصيل العلمي يف املنطقة
العربية الذي ال يزال دون املعايري الدولية ،حتى إن
بعض الشباب ال يحصلون عىل املستوى الذي يؤهلهم
لالنضمام إىل سوق العمل(.)58
ويف الصحة ،ركزت األهداف اإلنمائية لأللفية عىل عدد
من القضايا ،ولم تتمكن من رصد النواقص الحقيقية
يف الرعاية الصحية .وال تزال رشائح واسعة من السكان
العرب غري مشمولة بأي نظام للرعاية الصحية ،وقد
أصبحت نسبة النفقات التي يتحملها األفراد  50يف املائة
من مجموع النفقات الصحية ،مما يح ّد من إمكانات
الحصول عىل الرعاية أمام الفقراء .أما نوعية الرعاية
الصحية وفعاليتها فليست عىل ما يرام .فالنظم الصحية
مجزأة ،والحاجة ملحة إىل تحسني اإلدارة ،وتوجيهها
بمجموعة من األولويات الحكومية ،لتعبئة املوارد
وتخصيصها لرعاية صحية ذات نوعية جيدة ومتاحة
للجميع(.)59
وال تزال إمدادات املياه ،حسب أحد األهداف اإلنمائية
لأللفية ،غري كافية ،برصف النظر عن النوعية ،ودورة
إدارة املياه .ويف الكثري من البلدان العربية ،يسهم
التخلص من النفايات من غري أي ضوابط يف تدهور
نوعية املوارد املائية ،والنظم البيئية الساحلية ،ويمكن أن
يكون سببا ً يف تلوث إمدادات املياه يف الحرض وأن يؤدي
إىل مخاطر صحية جسيمة .وقد أقر املجلس الوزاري
العربي للمياه والقمة العربية التنموية واالقتصادية
واالجتماعية يف عام  2011بأهمية رصد نوعية املياه
وخدمات الرصف الصحي وطلب من اإلسكوا إعداد
مجموعة مؤرشات خاصة باملنطقة لهذه الغاية(.)60
ونوعية الخدمات التي تسهم يف التنمية يجب أن تكون
جزءا ً ثابتا ً من خطة ما بعد عام  .2015ومن الحلول
املمكنة يف هذا االتجاه الرتكيز عىل مخرجات التعليم
والتدخالت الصحية( .)61أما الخدمات العامة ،مثل

إمدادات املياه ،فيجب أن تخضع ملؤرشات لقياس التقدّم
تركز عىل النوعية .وإذا تم إدراج الحكم يف خطة ما بعد
عام  ،2015يمكن أيضا ً قياس نوعية املؤسسات.

تطوير طرق لرصد الفقر وعدم املساواة تتناسب
وخصوصيات املنطقة العربية وإيجاد اآلليات
الالزمة لتحسني الوصول إىل اإلحصاءات
مؤرشات القياس النقدي هي أداة فاعلة لقياس
الفقر والحرمان البرشي .ولهذه املؤرشات تعاريف
ومنهجيات ونظريات مختلفة .غري أن خرباء الفقر ال
يتفقون حول أسئلة أساسية مثل :كم يبلغ عدد الفقراء
يف العالم اليوم؟ هل نجحت البلدان النامية يف الحد من
الفقر؟
ومن الرضوري اختيار خط مناسب لقياس الفقر
للتمكن من استخدام مؤرشات القياس النقدي .ويمكن
أن يبقى خط الفقر ثابتا ً مع الوقت أو بني البلدان ،كما
كانت حال خط الفقر الذي حدده البنك الدويل بدوالر
واحد للفرد يف اليوم بمعادل القوة الرشائية .غري
أن معادل القوة الرشائية ال يعني تساوي هذه القوة
بني البلدان .فكلفة السلع والخدمات نفسها يمكن أن
تختلف بني البلدان الغنية والبلدان الفقرية حتى بمعادل
القوة الرشائية .ويف هذه الحالة ،ال يمكن استخدام خط
ثابت كمقياس دقيق للفقر خارج البلدان األشد فقرا ً.
فالفكرة األساسية للبنك الدويل كانت االعتماد
عىل خطوط الفقر الوطنية لبناء مقياس للفقر يمكن
مقارنته عىل الصعيد العاملي ،وهذه الفكرة ال تزال
صحيحة .ويجب اعتماد مقاربة أكثر دقة تربط حالة
ّ
بالتغريات يف مستوى املعيشة بني البلدان .ويجب
الفقر
أن ترتكز هذه املقاربة عىل عالقة قوية بني خطوط الفقر
الوطنية ومتوسط نصيب الفرد من اإلنفاق (بمعادل
القوة الرشائية لعام  )2005يف جميع البلدان.
ويف حقبة ما بعد عام  ،2015ال بد من تقييم الفقر من
منظور كيل يراعي األبعاد املتعددة للفقر .وقد سُ جلت
محاوالت عىل هذا الصعيد ،منها دليل الفقر املتعدد
األبعاد ،لكنها تقترص عىل أبعاد التنمية البرشية ،وتبقي
قياس الفقر يف نطاق ضيق .ومن املحاوالت األخرى
قياس الفقر بني األطفال ،باستخدام منهجيات مثل
تحليل الحرمان املتعدد األوجه .لذلك من الرضوري
تقييم الفقر داخل األرسة لرصد الفوارق بني الجنسني
يف التحكم باألصول ،ويف توزيع حقوق اإلرث ،ألن هذه
من املؤرشات الهامة لقياس اإلمكانات البرشية.

نوعية الخدمات التي
تسهم يف التنمية يجب
أن تكون جزءا ً ثابتا ً
من خطة ما بعد عام
2015
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المرفق
المالحظات الفنية
نطاق البيانات
يشمل التقرير جميع البلدان العربية وعددها
بلدا ً .وقد جُ معت البيانات الواردة يف التقرير من
مصادر عديدة .واملصدر الرئييس هو املوقع الرسمي
لألمم املتحدة الخاص بمؤرشات األهداف اإلنمائية
لأللفية ( )http://mdgs.un.orgوجُ معت البيانات
الناقصة من الوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة.
واستُمدّت بعض البيانات من التقارير الوطنية حول
األهداف اإلنمائية لأللفية يف حال التطابق يف تعريف
املؤرشات وتوافق السالسل الزمنية مع السالسل
املعتمدة يف قاعدة البيانات الرئيسية .كما استعني
بمؤرشات التنمية العاملية الصادرة عن البنك الدويل يف
حال التطابق يف التعريف والسالسل الزمنية .وتغطي
البيانات الفرتة من  1990إىل  ،2012غري أن بيانات
العامني األخريين لم تكن مكتملة نظرا ً إىل الوقت الذي
يستغرقه نرش البيانات.
22

اختيار المؤشرات لمزيد من التحليل
املؤرشات التي اختريت للتحليل هي املؤرشات التي تتوفر
عنها نقطة واحدة عىل األقل لعقد التسعينيات (عام
األساس) ونقطة واحدة للعقد األول من األلفية الثالثة
للبلدان العربية(العام األخري) .لوحظ فرق بني سنة
األساس والسنة األخرية من خمس سنوات عىل األقل.
وقد استخدمت النقطة األوىل مقياسا ً بديالً لعام 1990
والنقطة الثانية مقياسا ً بديالً للوضع الراهن .وكانت
مؤرشات التعليم استثناء إذ اعتربت سنة األساس 1999
نظرا ً إىل وفرة البيانات .حتى يف مؤرشات التعليم ،اعتُمد
فرق الخمس سنوات عىل األقل بني سنة األساس والسنة
األخرية .والجدير بالذكر أن تقرير األهداف اإلنمائية
لعام  2012يعتمد عام  1999سنة األساس للتعليم.

مجموعات البلدان

البلدان العربية االثنان والعرشون هي :األردن ،واإلمارات
العربية املتحدة ،والبحرين ،وتونس ،والجزائر،
جزر القمر ،وجيبوتي ،والجمهورية العربيةالسورية،
والسودان ،والصومال ،والعراق ،وعُمان ،وفلسطني،
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وقطر ،والكويت ،ولبنان ،وليبيا ،ومرص ،واملغرب،
واململكة العربية السعودية ،وموريتانيا ،واليمن.
وحُ دّدت مجموعات البلدان حسب نقاط التشابه بينها
وعىل النحو املتبع يف تقارير سابقة عن األهداف اإلنمائية
لأللفية.
مجموعة بلدان املرشق :األردن ،والجمهورية العربية
السورية ،والعراق ،وفلسطني ،ولبنان ،ومرص
مجموعة بلدان املغرب :تونس ،والجزائر ،وليبيا،
واملغرب
مجموعة بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية:
اإلمارات العربية املتحدة ،والبحرين ،وعُمان ،وقطر،
والكويت ،واململكة العربية السعودية
مجموعة أقل البلدان نموا ً :جزر القمر ،وجيبوتي،
والسودان ،والصومال ،وموريتانيا ،واليمن

المتوسطات اإلقليمية ودون اإلقليمية
حُ سبت املؤرشات اإلقليمية ودون اإلقليمية لفرتتني
زمنيّتني ،الفرتة األوىل تغطي
عقد التسعينات ،والفرتة الثانية تغطي
العقد األول من األلفية الثالثة.
وقُسّ مت البلدان ضمن املجموعات املذكورة آنفا ً،
ورُجحت املؤرشات عىل أساس عامل الرتجيح املطابق
الذي تحدّده البيانات الرشحية لشعبة اإلحصاءات يف األمم
املتحدة ملؤرشات األهداف اإلنمائية لأللفيةhttp://(.
mdgs.un.org/unsd/mdg/PrintableMetadata.
.)aspx

واالستثناء الوحيد كان مؤرش املقاعد التي تشغلها
نساء يف الربملان ،وقد رُجح عىل أساس مجموع السكان
بدال ً من مجموع عدد املقاعد يف املجلس النيابي (املحدّد
يف البيانات الرشحية) .فمجموع السكان هو عامل أكثر
واقعية يف الرتجيح ألن أعضاء الربملان يمثلون السكان.
ولحساب املتوسط دون اإلقليمي ألي مؤرش ،يجب
توفر رشطني ،أوال ً يجب أن يشمل املؤرش نصف سكان
املجموعة للعامني ،ثانيا ً يجب أن يشمل املؤرش نصف
بلدان املجموعة للعامني.
ويحسب املؤرش اإلقليمي للمنطقة بأرسها باستخدام
عوامل الرتجيح نفسها التي تحددها البيانات التفسريية
لشعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة كما ورد سابقا ً.

حساب خطوط الفقر على أساس االنحدار
يدور السؤال يف هذا السياق حول جدوى تحديد خط
فقر ثابت يف التوصل إىل نتائج ذات مغزى يف تقييم الفقر
ويستخدم البنك الدويل خطوطا ً ثابتة للفقر يف مختلف
أنحاء العالم ،مستمدة من خطوط الفقر الوطنية يف
أشد البلدان فقرا ً .ويقدّر آخر خط للفقر املادي بحواىل
 1.25دوالر يف اليوم ،وقد حُ سب عىل أساس خطوط
الفقر الوطنية يف  15بلدا ً من األشد فقرا ً( .)62وكانت
هذه الخطوط الثابتة موضوع انتقادات كثرية ،مردها
إىل اختيار معايري لإلنفاق غري واقعية وتطبيقها عىل
مختلف أنحاء العالم ،واستخدام معادل القوة الرشائية،
الذي يُستخدم يف األصل ألغراض مقارنة مجاميع
الحسابات القومية ،والجمع بني عنارص غذائية وغري
غذائية لخط الفقر من غري االرتكاز عىل نظرية موحدة
لالستهالك ،واحتمال تقدير خطوط الفقر الوطنية يف
أشد البلدان فقرا ً بأكثر أو بأقل من قيمتها العتبارات
سياسية(.)63
ويجب أن يرتكز خط الفقر عىل املستوى اإلنمائي
للبلد ،ويُقاس بنصيب الفرد من اإلنفاق عىل االستهالك،
بدال ً من أن يكون ثابتا ً عىل أساس خطوط الفقر الوطنية
ألش ّد البلدان فقرا ً .وجرى تقدير خطوط جديدة للفقر
بحساب خط الفقر الوطني للمناطق النامية عىل أساس
متوسط نصيب الفرد من اإلنفاق عىل االستهالك بمعادل
القوة الرشائية لعام .)64(2005
ففي حالة منطقة أمريكا الالتينية ،وجنوب الصحراء
األفريقية الكربى ،وجنوب آسيا يف التسعينات ،جاءت
خطوط الفقر املحسوبة عىل أساس االنحدار قريبة من
الهدف

خطوط الفقر الوطنية .ونسبة خطوط الفقر املحسوبة
عىل أساس االنحدار إىل نصيب الفرد من اإلنفاق عىل
االستهالك بعيدة عن خطوط الفقر الوطنية يف رشق
آسيا واملحيط الهادئ .ويُعزى ذلك إىل أن بعض البلدان
مثل الصني تقدر خط الفقر الوطني بأقل من القيمة
الفعلية .وخطوط الفقر املحسوبة عىل أساس االنحدار
لجنوب الصحراء األفريقية الكربى قريبة من خط الفقر
الذي يعتمده البنك الدويل وهو العيش عىل  1.25دوالر
يف اليوم ،ولكنها أدنى بكثري من خطوط الفقر الوطنية
يف مجمل املناطق النامية .ويُستخلص من هذه العملية
أن خط الفقر املحدّد بالعيش عىل  1.25دوالر يف اليوم
منخفض جدا ً ،وال يمكن أن يكون مقياسا ً دقيقا ً للفقر
يف العالم .وتشري هذه العملية أيضا ً إىل رضورة اعتماد
ّ
متغري مع الوقت ،حتى ولو كان ال بد من
خط فقر
اعتماد مقياس مشرتك ملقارنة الفقر بني بلدان العالم.

دليل تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية

يقيس دليل تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية الفارق
بني آخر قيمة مرصودة والقيمة املتوقعة يف العام نفسه
لو اتبع املؤرش املسار املؤدي إىل تحقيق الغاية الالزمة
بحلول عام  .2015ويُقيس الدليل االنحراف (باملائة)
لألهداف اإلنمائية لأللفية ملؤرشات وبلدان مختارة من
الغايات املرجو تحقيقها (معايري االختيار فيما ييل).
وقد اختري كل هدف بناء عىل الغايات الكمية التي
تندرج ضمنه ،واختري مؤرشان لكل هدف يف حساب
الدليل .وعىل هذا األساس وقع االختيار عىل املؤرشات
اإلثني عرش التالية:

املؤرش

نقص الوزن الطفيف أو الحاد لدى األطفال دون الخامسة من العمر،
الهدف  -1القضاء عىل
النسبة املئوية
الفقر املدقع والجوع
السكان الذين يعانون من نقص يف التغذية( ،بالنسبة املئوية)
نسبة االلتحاق الصايف بالتعليم االبتدائي ،للذكور واإلناث
الهدف  -2تحقيق تعميم
مع ّدالت اإلملام بالقراءة والكتابة لألفراد الذين ترتاوح أعمارهم بني  51و42
التعليم االبتدائي
سنة
3
الهدف  -تعزيز املساواة دليل التكافؤ بني الجنسني يف االلتحاق بالتعليم االبتدائي
بني الجنسني وتمكني
دليل التكافؤ بني الجنسني يف االلتحاق بالتعليم الثانوي
املرأة
1
000
الهدف  -4خفض معدل مع ّدل وفيات األطفال دون سن الخامسة لكل
والدة حية
وفيات األطفال

مع ّدل وفيات الرضع (صفر-سنة واحدة) لكل  1 000والدة حية

الغاية

الحد الفاصل لسنة
األساس

النصف

 5يف املائة أو أقل

النصف
 100يف املائة

 5يف املائة أو أقل
 95يف املائة أو أكثر

 100يف املائة

 98يف املائة أو أكثر

0.1

 0.9يف املائة أو أكثر

تخفيض املعدل بمقدار الثلثني

 18يف املائة أو أقل

تخفيض املعدل بمقدار الثلثني

 14يف املائة أو أقل

0.1

مع ّدل وفيات األمهات لكل  100 000والدة حية
تخفيض املعدل بمقدار ثالثة أرباع
الهدف  -5تحسني صحة
ً
سد النقص بمقدار ثالثة أرباع وصوال إىل
األمهات
نسبة الوالدات التي تجري تحت إرشاف أخصائيني صحيني مهرة
 100يف املائة
تخفيض عدد السكان الذين ال يحصلون عىل
محسنة ،املجموع
نسبة السكان الذين ال يحصلون عىل مياه الرشب من مصادر
ّ
املياه بمقدار النصف
الهدف  -7كفالة
تخفيض عدد السكان الذين ال يحصلون عىل
البيئية
االستدامة
املحسنة ،املجموع
نسبة السكان الذين ال يحصلون خدمات الرصف الصحي
ّ
خدمات الرصف الصحي بمقدار النصف

 0.9يف املائة أو أكثر

 31يف املائة أو أقل
 95يف املائة أو أكثر
 2يف املائة أو أقل
 6يف املائة أو أقل
المرفق
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البلدان املشمولة يف حساب الدليل هي البلدان التي
تتوفر عنها بيانات لسبعة مؤرشات أو أكثر من أصل
املؤرشات اإلثني عرش .ويف حال كان البلد قد وصل
ّ
معني يف عام  ،1990أسقط
إىل املعدّل الفاصل ملؤرش
هذا املؤرش من حساب الدليل .ونتيجة لهذا الرتتيب،
استثنيت اإلمارات العربية املتحدة ،والبحرين ،وقطر،
والكويت ،ولبنان ،وليبيا من حساب الدليل.
وحُ ددت نقاط املعدل الفاصل باالستناد إىل مستوى
البلدان املتقدمة يف عام  ،1990مع ترك هامش بنسبة 20
يف املائة (واستمدت البيانات من املرفق اإلحصائي لتقرير
األهداف اإلنمائية لأللفية لعام  .)2012والبيانات الخاصة
بمؤرش األطفال الذين يعانون من نقص طفيف أو حاد يف
الوزن ،لم ترد يف تقارير املناطق املتقدمة ،فحددت نقاط
املعدّل الفاصل بحواىل  5يف املائة ،وهي النقطة ذاتها التي
اعتمدت ملؤرش نقص التغذية ملجموع السكان .ولم يُدخل
مؤرش التشغيل يف حساب الدليل نظرا ً إىل عدم وجود غاية
رقمية محددة لقياس هذا املؤرش.
16
وتضمن الجدول األخري  192خانة ( بلدا ً مرضوبة بـ
 12مؤرشا ً) 30 ،خانة مشار إليها بمحقق يف عام ،1990
وسبع خانات «بيانات غري متوفرة» .وهكذا استند حساب
دليل األهداف اإلنمائية لأللفية إىل  155خانة.

حساب الدليل
حُ سب الدليل لكل املؤرشات والبلدان املختارة ،حسب
القيمة املتوفرة عن غايات األهداف اإلنمائية لأللفية.
وطريقة الحساب مبينة فيما ييل.
العملية الحسابية
e = b /2
(f = )e-b( / )2015-a
((g = )b+f)c-a
h = )g-d( / g
ويف حالة البلدان العربية ،سنة األسايس هي ،1990
لكنها أول سنة تتوفر عنها بيانات ،باستثناء بيانات
التعليم التي تعود إىل  .1999والسنة األخرية هي من
العقد األول من األلفية الثالثة.
ّ
للتغري السنوي ترتكز عىل افرتاض
والقيمة املثىل
تطوّر املؤرشات عىل نمط مستقيم.
والدليل هو النسبة املئوية لالنحراف الحاصل يف قيمة
مؤرش معني عن الغاية املحدّدة للمؤرش يف سنة الحساب.
a

األطفال
الوزن سنة األساس
الناقصو
1991
البلد X
1992
البلد Y
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b

c

القيمة
األساسية

السنة
األخرية

9.2

2005

10.5

2008

ويف بعض الحاالت كانت حصيلة الدليل أقل من ()٪ 100-
وبالتايل افرتضنا أن يكون الدليل مساويا ً لـ()٪ 100-
ألغراض إحصائية  .جرى تدوير األرقام الكرسية يف
حساب املؤرش فاعتربت مثالً نسبة (1- )٪ 0.02-
(ناقص واحد) ،ونسبة (( 1+ )٪ 0.02زائد واحد).
وصنف الدليل يف سبع فئات استندت إىل مدى اقرتاب
البلد من الغاية املحددة ملؤرش ّ
معني .وهذه الفئات هي:
 45إىل  100يف املائة فوق الغاية املحددة
 20إىل  45يف املائة فوق الغاية املحددة
 1إىل  20يف املائة فوق الغاية املحددة
 1إىل  20-يف املائة دون الغاية املحددة 20إىل  45-يف املائة دون الغاية املحددة 45إىل  100-يف املائة دون الغاية املحددةأكثر من  100-يف املائة دون الغاية املحدّدة

وحُ سب دليل األهداف اإلنمائية لأللفية للمنطقة
العربية برتجيح أدلة تحقيق األهداف عىل أساس عدد
السكان لكل بلد.
ويشري متوسط اإلنجازات (أو أوجه القصور) يف
األهداف اإلنمائية لأللفية إىل مدى االقرتاب أو االبتعاد عن
األهداف املنشودة .ويجري حساب متوسط اإلنجازات
يف األهداف اإلنمائية لأللفية من خالل املتوسط املرجح
ملؤرشات إنجاز األهداف اإلنمائية لأللفية التي هي فوق
الهدف املطلوب ،استنادا ً إىل الوزن املعطى لكل مؤرش
حسب عدد املؤرشات بالنسبة ملجموع املؤرشات .ويجري
حساب متوسط أوجه القصور يف األهداف اإلنمائية
لأللفية بطريقة مماثلة .ويعطي متوسط اإلنجازات
وأوجه القصور متوسط دليل األهداف اإلنمائية لأللفية،
مما يدل عىل نسبة انحراف مئوية إجمالية لألهداف
اإلنمائية لأللفية عن الهدف املنشود لبلد أو املنطقة.
حسب مؤرش تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية أيضا ً
للمناطق النامية من البيانات املستخرجة من املرفق
اإلحصائي لألهداف اإلنمائية لأللفية لعام 2012
( http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/

_Static/Products/Progress2012/StatAnnex
 .)Final.docواستند حساب الدليل للمناطق النامية إىل

املؤرشات نفسها حيث حسب دليل تحقيق األهداف لكل
مؤرش ثم حسب متوسط األدلة للمناطق النامية .ومن
األهمية اإلشارة إىل أن سنة األساس لهذه املؤرشات هي
 1990والسنة األخرية هي  .2010لذلك يجب توخي
الحذر يف مقارنة املنطقة العربية باملناطق النامية األخرى.

d

e

f

g

h

6.8

5.25

-0.22

6.78

-0.28

الغاية يف دليل تحقيق
القيمة غاية األهداف اإلنمائية املع ّدل املثايل
للتغري السنوي السنة األخرية األهداف
لأللفية 2015
األخرية
3.7

4.6

-0.2

6.60

43.94
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الحواشي
لمحة عامة
( )1تصنيف البلدان العربية املعتمد يف هذا التقرير يرتكز عىل املوقع الجغرايف لهذه البلدان وعىل مستواها اإلنمائي .ويتضمّن
املرفق تصنيف املجموعات.

( )2يتضمن املرفق تفاصيل املنهجية املعتمدة يف حساب املتوسطات اإلقليمية ودون اإلقليمية ويف جمع البيانات وتحديد
مصادرها .فقواعد البيانات الدولية ال ترصد ،لألسف ،آثار التطوّرات السياسية األخرية عىل معظم البلدان العربية ،ألن معظم
البيانات اإلحصائية تشري إىل اإلنجازات املحققة خالل عام  2010أو قبله .غري أن هذا التقرير يستند إىل آخر املعلومات املتاحة
من املصادر الوطنية ومن مصادر أخرى مستقلة حيثما توفرت ،الستكمال ما تؤمنه قواعد البيانات الدولية وتقديم تقييم واقعي
لألهداف اإلنمائية لأللفية يف املنطقة العربية ما بعد عام .2010

القسم األول
( )1التقديرات العائدة للمنطقة وملجموعات البلدان محسوبة عىل أساس معدّالت البلدان املتوفرة لعامي  1990و .2012ومع
أخذ البلدان اإلضافية التي تتوفر عنها آخر البيانات مثل السودان والعراق ،يرتفع معدّل الفقر املدقع يف املنطقة إىل  8.2يف املائة.
( )2باالستناد إىل .Nasser et al., 2013
(.Abu-Ismail et al., 2012 )3

(.United Nations and the League of Arab States, 2010 )4
(.UNDP, 2011a )5

( )6راجع املرفق للتفاصيل.
(.UNDP, 2011d )7

(.United Nations and League of Arab States, 2010 )8
(.World Bank, 2013b )9
(.UNDP, 2011a )10

( )11تشمل نفقات االستهالك النهائي لألرس ،املستمدة من بيانات الحسابات القومية ،اإلنفاق عىل جميع السلع والخدمات التي
تشرتيها األرس املعيشية .وتستثني رشاء املنازل لكنها تشمل اإليجار املنسوب للمساكن التي يشغلها مالكوها ،واملدفوعات والرسوم
املتوجبة للحكومة للحصول عىل التصاريح والرتاخيص .وتشمل أيضا ً نفقات املؤسسات غري الربحية التي تخدم األرس املعيشية
(.)World Bank, 2013b
(.UNDP, 2011d )12

(.ILO and UNDP, 2012 )13
(.ESCWA, 2012b )14

( )15نسبة العاملني إىل مجموع السكان هي نسبة السكان الذي يعملون من فئة الذين هم يف سن العمل .وتظهر هذه النسبة
مدى قدرة االقتصاد عىل تأمني فرص العمل لهؤالء .وترتاوح هذه النسبة عادة بني  50و 75يف املائة حيث يشري الرقم املنخفض
أن نسبة كبرية من السكان ال تعمل ،ويشري الرقم املرتفع إىل أن نسبة كبرية تعمل.

( )16البيانات الوطنية الواردة من بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،كقطر واململكة العربية السعودية ،تختلف عن
البيانات املستمدة من مصادر دولية حول هذا املؤرش (منظمة العمل الدولية) .ومرد ذلك إىل أن البيانات الوطنية تقترص عىل
مواطني البلد وال تحسب السكان املهاجرين.
(.ILO and UNDP, 2012; UNDP, 2011a )17

(.ILO and UNDP, 2012; Achy, 2010 )18
( )19هذا االتجاه الذي تشهده املنطقة يتطابق مع ما توقعته منظمة العمل الدولية يف تقريرها لعام .)ILO, 2013( 2013
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()20

.ILO, 2012a

()21

.ILO, 2013

()22

.Montenegro and Hirn, 2009

( )23يُعترب العامل يف املنطقة فقريا ً إذا كان الدخل الذي يجنيه من عمله ال يكفي لتغطية نصيبه ونصيب أفراد أرسته من
االستهالك بمعدل دوالرين أو أكثر يف اليوم (.)ILO and UNDP, 2012

( )24هذا يستند إىل تصنيف املناطق حسب مطبوعة منظمة العمل الدولية اتجاهات التشغيل يف العالم الذي يختلف بعض
االختالف عن التصنيف املعتمد يف هذا التقرير .واالختالف الرئييس هو أن منطقة الرشق األوسط ،حسب هذا التصنيف ،تضم إيران،
وأن السودان ومرص ضمن شمال أفريقيا.
()25

.ILO and UNDP, 2012

( )26عندما تقاس إنتاجية العمل بحصة الفرد العامل من الناتج املحيل اإلجمايل ،تظهر قدرة االقتصاد أو عدم قدرته عىل توليد
فرص العمل وتخفيض عدد العاملني الفقراء.

( )27تظهر بعض البيانات الوطنية أرقاما ً مختلفة .فحسب أرقام هيئة اإلحصاء يف قطر لعام  ،2013بلغ معدّل نمو حصة
الفرد العامل من الناتج املحيل اإلجمايل يف قطر  36.3يف املائة يف الفرتة من 2011-2010؛ وحسب وزارة الشؤون االجتماعية يف
اململكة العربية السعودية بلغ معدّل نمو حصة الفرد العامل من الناتج املحيل اإلجمايل  13يف املائة يف عام  .2011وهذه البيانات
تختلف عن البيانات الدولية املقارنة من منظمة العمل الدولية .ويحتمل أن يكون السبب يف هذا االختالف حرص البيانات الوطنية
بمواطني البلد من غري حساب السكان املهاجرين.

( )28بعض الدراسات عن البلدان تستخدم منهجيات خاصة لتقدير املؤرشات فتختلف تقديراتها عن األرقام املذكورة يف هذا
التقرير .ومثالً تشري دراسة عن العراق بشأن األمن الغذائي أن نسبة السكان الذين يعانون من نقص يف التغذية هي  5.7يف املائة
من مجموع السكان.

( )29عىل الرغم من أن الجوع قضية عاملية ،ال يوجد تعريف عاملي له .من املنظور الشامل ،يصف الجوع الشعور بعدم
االرتياح وهو إشارة للجسم أنه يف حاجة إىل مزيد من الطعام ويخف عندما يتم أخذ الوجبة التالية ،مما ال يتسبب يف أي رضر عميق
أو دائم ( .)The Hunger Project 2008يتسم الجوع برغبة قوية أو الحاجة إىل الغذاء وعدم الراحة ،والضعف ،أو األلم الناجم
عن النقص أو االفتقار من املواد الغذائية لفرتات طويلة .ووفقا ً ملنظمة األغذية والزراعة العاملية ،يتمتع البلد باألمن الغذائي عندما
يتمتع كافة البرش فيه ويف جميع األوقات بفرص الحصول ،املادية واالجتماعية واالقتصادية ،عىل أغذية كافية وسليمة ومغذية تلبي
حاجاتهم التغذوية وتناسب أذواقهم الغذائية كي يعيشوا حياة موفورة النشاط والصحة (.)FAO, 2012e
()30

.Maplecroft, 2012

()31

.http://awi.worldbank.org/content/awi/en/home/initiatives/food_security_initiative.html

()32

.The Economist, 2012

()33

.FAO, 2012b and the Syrian Arab Republic, Central Bureau of Statistics, 2013

( )34يُقصد بسوء التغذية الشديد والحاد نقص الوزن نسبة إىل الطول (أكثر من ثالث وحدات دون املتوسط حسب معايري
منظمة الصحة العاملية للنمو) أو الهزال الشديد الظاهر ،أو التنفخ الظاهر بسبب النقص يف الربوتني (http://www.who.int/

.)nutrition/topics/malnutrition/en/index.html

( )35تعترب معدّالت التقزم خطرية حسب منظمة الصحة العاملية إذ بلغت  40يف املائة أو تجاوزت هذا الرقم .وتعرب معدّالت
التقزم مرتفعة جدا ً إذا تراوحت بني  30و 39يف املائة ،ومرتفعة إذا تراوحت بني  20و 29يف املائة.
()36

.UNICEF, 2012b

( )37العبء املضاعف لسوء التغذية هو امتداد للنقص يف التغذية وال سيما بني األطفال ،ونتيجة لالرتفاع الرسيع يف معدّل
األمراض الناجمة عن البدانة وسوء النظام الغذائي (.)FAO, 2006
()38

.FAO et al., 2012

( )39النساء الفقريات اللواتي يعانني من نقص يف التغذية أثناء الحمل يلدن أطفاال ً مصابني بالنقص يف التغذية .والطفل
الذي يعاني من نقص التغذية خالل فرتة ما قبل الوالدة والرضاعة ،ثم يتلقى جسمه يف مرحلة الحقة من حياته كميات مفرطة من
الطاقة الغذائية ،معرض لزيادة الوزن والبدانة.)FAO, 2012d( ،
()40

تحمل البيانات الوطنية من بعض بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية أرقاما ً مختلفة .فالبيانات الواردة من
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وزارة الشؤون االجتماعية يف اململكة العربية السعودية مثالً لعام  ،2013تظهر أن معدل االلتحاق بالتعليم االبتدائي بلغ  96.6يف
املائة يف عام  ،2011والبيانات الواردة من هيئة اإلحصاءات يف قطر لعام  ،2013تظهر أن معدل االلتحاق بالتعليم االبتدائي بلغ
 91.7يف املائة .وهذه البيانات تختلف عن البيانات املستمدة من مصادر دولية (شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة) .ويحتمل أن
يكون السبب يف هذا االختالف حرص البيانات الوطنية بمواطني البلد من غري حساب السكان املهاجرين.
()41

.UNESCO, 2012b

()42

وفقا ً للبيانات الوطنية لإلمارات العربية املتحدة ،بلغ صايف معدل االلتحاق باملدارس االبتدائية  98.3يف املئة يف عام .2009

()43
()44

.UNESCO, 2012a

.UNDP and MBRF, 2009

()45

.UNESCO, 2012a

()46

املرجع نفسه .مؤرش التكافؤ بني الجنسني هو نسبة معدل التحاق الفتيات إىل معدّل التحاق الفتيان يف التعليم االبتدائي.

()47

.UNESCO, 2012a; Diop, 2010

()48

وفقا ً للبيانات الوطنية لإلمارات العربية املتحدة ،بلغ معدل اإلملام بالقراءة والكتابة  99.5يف املائة يف عام

()50

املرجع نفسه.

()51

.IMF, 2013

.2009

( .UNESCO Institute for Statistics, 2012 )49ويضم السودان أيضا ً عددا ً كبريا ً من الشباب غري امللمني بالقراءة والكتابة،
غري أن البيانات متوفرة وحسب عن الفرتة التي سبقت انفصال جنوب السودان ( 1.1مليون).

()52
()53
()54

()55
()56
()57

.ESCWA, 2011b
.CEDAW, 2005
.UNSD, 2012a
.World Bank, 2012c
.UNSD, 2012a
.http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm

( )58العدالة يف املرحلة االنتقالية هي ،حسب مجلس األمن الدويل يف عام  ،2004مجموعة اإلجراءات واآلليات التي تلزم
املجتمع يف محاوالته للتخلص من موروثات اإلجحاف الثقيلة بهدف تحقيق املساءلة والعدالة يف الخدمات واملصالحة .ومن هذه
األدوات اآلليات القضائية وغري القضائية عىل مختلف مستويات التدخل الدويل واملالحقة الفردية ،وتقيص الحقائق ،وإصالح
املؤسسات ،والتدقيق يف الدعاوى والفصل فيها ،ومزيج من هذه األدوات حسبما تتطل ّبه كل حالة يف الواقع (United Nations
.)Security Council, 2004
()59
()60
()61

()62
.billion

.UNIFEM, 2010
.UNWOMEN, 2011
.UNICEF, 2005
http://www.egyptindependent.com/news/violence-against-women-costs-egypt-annual-le150-

()63

.http://saynotoviolence.org/issue/facts-and-figures

()64

البلدان ذات املستوى املنخفض يف معدل الوفيات هي البلدان التي تسجل معدال يرتاوح بني  10و 20حالة وفاة لكل

 1 000والدة حية لوفيات األطفال دون سن الخامسة .والبلدان ذات املستوى املنخفض جدا ً يف معدّل الوفيات هي البلدان التي
تسجل معدال ً دون  10حاالت وفاة لكل  1 000والدة حية (.)UNICEF, 2012a

( .Fukuda-Parr and Greenstein, 2010 )65ولرصد التقدّم املتسارع ،ال ب ّد من مقارنة معدّالت التقدّم بني الفرتة من
 1990إىل  2000والفرتة من  2000إىل  .2011وإذا كان معدّل االنخفاض يف الفرتة األوىل أرسع منه يف الفرتة الثانية ،يكون البلد
قد حقق تقدما ً متسارعا ً.
()66

.UNICEF, n.d.

( )67يشمل اللقاح الثالثي سلسلة جرعات للتحصني والوقاية من الخناق والسعال الديكي والكزاز .ولتحصني األطفال كليا ً
من هذه األمراض ،يجب أن يتلقوا ثالث جرعات من اللقاح قبل أن يبلغوا السنة األوىل .والتغطية الشاملة باللقاح الثالثي هي مؤرش
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هام عىل أداء البلدان يف التحصني ،وكثريا ً ما يعترب املؤرش األفضل لتقييم الحصول عىل الخدمات األساسية ،ومنها الخدمات الصحية
(.)http://www.childinfo.org/immunization_status.html
( )68بلدان منطقة رشق البحر املتوسط األعضاء يف منظمة الصحة العاملية هي :األردن ،وأفغانستان ،واإلمارات العربية
املتحدة ،وجمهورية إيران اإلسالمية ،وباكستان ،والبحرين ،وتونس ،والجمهورية العربية السورية ،وجيبوتي ،والسودان،
والصومال ،والعراق ،وعُمان ،وقطر ،والكويت ،ولبنان ،وليبيا ،واملغرب ،ومرص ،واململكة العربية السعودية ،واليمن.
()69

.WHO, n.d.

( )70تشري البيانات الصادرة عن اململكة العربية السعودية إىل أن معدّل وفيات األمهات انخفض إىل  14وفاة لكل
 100 000والدة حية ،يف حني تشري بيانات شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة إىل أن هذا املعدل تراجع إىل  28وفاة لكل 100 000
والدة حية .ولو استند حساب معدل بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية إىل البيانات الوطنية ،لكان دون  15وفاة لكل
 100 000والدة حية .غري أن هذا املعدل حسب باستخدام بيانات شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة التي شكلت مصدر البيانات
بالنسبة إىل سائر البلدان يف سنة األساس والسنة األخرية.
(.United Nations, 2012b )71
()72

.World Bank, 2004

()73

.UNAIDS, 2012

()74

.WHO, 2012b

()75

بيانات املسوح املتعددة املؤرشات للمجموعات ،متوفرة يف مستودع بيانات منظمة الصحة العاملية.

()76
()77

يُحدّد معدّل اإلصابة بالسل بعدد املصابني حديثا يف سنة واحدة لكل  100 000نسمة.

ويشار بمعدّل انتشار السل إىل عدد الحاالت من مجموع السكان خالل فرتة معيّنة من الوقت ،ويُحسب كل  100 000نسمة.

(.)http://mdgs.un.org/unsd/mi/wiki/6-9-Incidence-prevalence-and-death-rates-associated-with-tuberculosis.ashx

()78

http://www.who.int/bulletin/volumes/85/5/06.035329/en/index.html.

()79

.WHO, 2009

()80

.WHO, 2012a

( )81تضم مجموعة بلدان غربي آسيا األردن ،واإلمارات العربية املتحدة ،والبحرين ،والجمهورية العربية السورية ،والعراق،
وفلسطني ،وقطر ،والكويت ،ولبنان ،واململكة العربية السعودية ،واليمن.
()82

.UNEP et al., 2011

()83

أول عام تتوفر له بيانات عن البلدان العربية حول هذا املوضوع هو عام .1995

()85

املرفق املحسّ ن للرصف الصحي هو املرفق الذي يساعد يف التخلص من الفضالت البرشية بعيدا ً عن اإلنسان.

( )84يعرّف املصدر املحسّ ن للمياه بطبيعة املنشأة وبطريقة تأمني املياه .ويكون هذا املصدر عادة محميا ً من التلوث ،وال
سيما التلوث بالفضالت البرشية (.)/http://www.wssinfo.org/definitions-methods/introduction
( )86يعرّف برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية ( )UNHABITAT,2007األرسة يف املنطقة الحرضية املهمشة بمجموعة
األفراد الذين يعيشون تحت السقف نفسه يف منطقة حرضية تفتقر إىل عنرص أو أكثر من العنارص التالية :السكن الدائم يف ظروف
تقي من العوامل املناخية القاسية ،ومساحة كافية ،حيث ال ينام أكثر من ثالثة أفراد يف غرفة واحدة ،وإمدادات املياه بكميات كافية
وبكلفة متيرسة ،وخدمات الرصف الصحي عىل شكل مراحيض عامة أو خاصة يستخدمها عدد معقول من األشخاص ،والحيازة
اآلمنة الواقية من اإلخالء القرسي.

( )87البلدان العربية األعضاء يف منظمة التجارة العاملية هي :األردن ،واإلمارات العربية املتحدة ،والبحرين ،وتونس،
وجيبوتي ،وعُمان ،وقطر ،والكويت ،ومرص ،واملغرب ،موريتانيا .وتتمتع ثمانية بلدان بصفة مراقب وتجري مفاوضات عىل
العضوية وهي :الجزائر ،وجزر القمر ،والجمهورية العربية السورية ،والسودان ،والعراق ،ولبنان ،وليبيا ،واليمن .أما فلسطني،
فلها أيضا ً صفة مراقب.

( )88يشار إىل أن األرقام الواردة يف الشكلني  50-1و 51-1هي متوسطات .وهذه املتوسطات تخفي أثر أي إجراء للحماية
يفرض عن طريق التعريفة ،كذروة التعريفة والتعريفة التصاعدية .ويقصد بذروة التعريفة تطبيق تعريفات مرتفعة جدا ً عىل
منتجات معيّنة ،ويقصد بالتعريفة التصاعدية تطبيق تعريفة منخفضة عىل سلع املواد األولية وزيادتها عىل السلع نصف املصنعة،
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ورفعها إىل مستويات مرتفعة جدا ً عىل السلع الكاملة التصنيع .وتطبق ذروة التعريفة عىل املنتجات الزراعية والغذائية بينما تطبق
التعريفة التصاعدية عىل املنتجات الصناعية الزراعية واملالبس.
()89
()90

()91

()92

()93
()94

.IMF, 2012b

.World Bank, 2013a
.ESCWA, forthcoming
.IMF, 2012a
.ESCWA, forthcoming
.Dubai School of Government, 2012

()95

.UNDP, 2011a

()96

املرجع نفسه.

تناولت أبحاث كثرية موضوع التنمية البرشية واالضطرابات االجتماعية ،يُذكر

()97
.Chor, 2012

منهاKuhn 2012; Campante and

القسم الثاني
()1

.United Nations, 2011

()3

.United Nations Regional Commissions, forthcoming

()2

()4
()5

()6
()7

.United Nations System Task Team on the Post-2015 United Nations Development Agenda, 2012b
.Fukuda-Parr, 2012
.DESA, 2012
.ESCWA, 2010a
.Acemglu and Robinson, 2012

تستند املعلومات إىل التقرير املشرتك بني اللجان اإلقليمية التابعة لألمم املتحدة
()8
)Commissions, forthcoming؛ وتقرير تحديات التنمية يف املنطقة العربية ( )UNDP, 2011aواألولويات الستّ التي حددتها
وكاالت األمم املتحدة ( .)UNDG for Arab States/MENA, 2011وتشمل املجاالت الست ذات األولوية :الشباب قوّة للتغيري؛
ّ
وتغري املناخ؛ املساواة بني
فرص العمل والعمل الالئق ،ال سيما للشباب؛ الحكم وأوجه عدم املساواة االقتصادية واالجتماعية؛ الغذاء
الجنسني وحقوق اإلنسان.
(United Nations Regional

()9

()10

()11

()12

.UNDP, 2011a
.OECD, 2011

.ESCWA, 2011h
.ILO and UNDP, 2012; Campante and Chor, 2012

( )13يقصد بالحكم يف هذه الحالة الحكم السيايس/الديمقراطي ،بما يف ذلك الديمقراطية (االنتخابات ،واملشاركة ،واملساءلة)،
وكفاءة املؤسسات (الشفافية والشمولية).
()14

.UNDP, 2002

()15

.UNDP, 2011a

()16

املرجع نفسه.

()18

.UNDP, 2012

()20

.UNDP, 2011a

()22

.ESCWA, 2012c

(See the works of new institutional economists such as North D.C., 1990; and, Acemoglu D. and )17
Robinson J., 2012
()19
()21

.United Nations System Task Team on the Post-2015 United Nations Development Agenda, 2012b
.United Nations, 2012a. See also United Nations Regional Commissions, forthcoming
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()23
()24

باالستناد إىل .World Bank, 2013b
.UNDP, 2011a

( )25املبادرة القطرية للتحالف العاملي لألرايض الجافة ،التي أطلقت يف عام  ،2010هي مثال جيد يف هذا الصدد والتي تهدف
إىل التصدي لتحديات تغري املناخ وأثره عىل األمن الغذائي.
()26
()27
()28

()29
()30

.FAO, 2012d

.ESCWA, 2010b
.FAO and WFP, 2010
.ESCWA, 2012c
.ESCWA, 2010b

( )31تعترب الحماية االجتماعية حقا ً أساسيا ً من حقوق اإلنسان يف املادة  22من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ،واملادة 9
من العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،واملادة  26من اتفاقية حقوق الطفل ،واملادة  11من اتفاقية
القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة.
()32
()33

()34
()35
()36
()37

()38

()39

.ILO, 2011b

.Prasad and Gerecke, 2010
.ESCWA, 2011d
.ESCWA, 2012a
.World Bank, 2012b
.ILO, 2012c
.United Nations Regional Commissions, forthcoming
.Fattouh and El-Katiri, 2012

( .ESCWA, forthcoming )40يُستخدم يف تمرين تقدير الكلفة أدوات تقدير الكلفة التي وضعتها منظمة األمم املتحدة
للطفولة ومنظمة العمل الدولية والطريقة اقرتحتها منظمة العمل الدولية .ILO, 2008
()41
()42

()43

.UNDP, 2011a

.ILO and UNDP, 2012
.Malik and Awadallah, 2013

()44

.ILO and UNDP, 2012

()45

املرجع نفسه.

()46

()47
()48

()49
()50

()51

.Prasad, 2008

.ESCWA, 2011c
.DESA, 2012
.ESCWA, 2011f
.ESCWA, 2012b
.World Bank, 2012c

()52

.UNDG, 2013

()53

املرجع نفسه.

( .ESCWA, 2012d )54الحيّز املايل هي اإلمكانات املالية املتاحة للحكومة نتيجة إلجراءات محددة عىل صعيد السياسة
العامة لتحسني تعبئة املوارد واإلصالحات الالزمة لضمان اإلدارة الفعالة والبيئة املؤسسية واالقتصادية املناسبة لهذه اإلجراءات
لتحقيق مجموعة محدّدة من األهداف اإلنمائية لأللفية.Roy and Heuty, 2009 .

( )55يشمل هذا الهدف قضايا تتعلق بالنفاذ إىل األسواق ،وقواعد التجارة العادلة ،والقدرة عىل تحمّل الدين ،وأقل البلدان
نموا ً ،والحصول عىل األدوية بكلفة معقولة ،والحصول عىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
()56

.DESA, 2012
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( )57هناك أيضا ً الهيئات الست املتعددة األطراف وهي الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي ،وبرنامج الخليج
العربي لدعم منظمات األمم املتحدة اإلنمائية ،وصندوق النقد العربي ،واملرصف العربي للتنمية االقتصادية يف أفريقيا ،والبنك
اإلسالمي للتنمية ،وصندوق األوبك للتنمية الدولية.
()58
()59
()60

()61
()62
()63
()64

.ESCWA, 2011e

.ESCWA, 2011g
.ESCWA, 2011i
.UNESCO, 2012a
.Chen and Ravallion, 2008
.UNDP, 2011d; Kakwani and Son, 2006; Reddy, 2009
.UNDP, 2011a
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أحرزت املنطقة العربية تقدما ً كبريا ً نحو تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية ال سيما يف مجال التعليم .غري أنّ التقدّم لم يكن متوازنا ً
بني البلدان العربية وال حتى داخل البلد الواحد .واملنطقة ال تزال متأخّ رة يف بعض الغايات ،وال ســيما يف مكافحة الجوع وتخفيض
معدّل وفيات األطفال واألمهات والحصول عىل املياه.
والدروس املســتقاة من تجربة املنطقة العربية يف األهداف اإلنمائية لأللفية يمكن أن تكون مصدر جدوى يف إعداد خطة التنمية
ملا بعد عام  .2015وواقع أنّ بعض البلدان العربية التي شهدت مؤخرا ً عدم استقرار سيايس هي من البلدان التي حققت أفضل أداء
يف الكثري من األهداف اإلنمائية لأللفية يطرح تســاؤالت هامة عن قضايا رئيســية لم يتناولها إطار األهداف اإلنمائية لأللفية .ويؤكد
التقرير أن أي إطار مقرتح ملا بعد عام  2015ينبغي أن يتناول مقوّمات الحكم السليم يف تلبية تطلعات شعوب املنطقة .ومن األهمية
أيضا ً أال يقترص اإلطار عىل تقييم التقدم الكمي يف التنمية ،بل يجب أن يركّز أيضا ً عىل املقاييس النوعية ،وعىل تمكني املرأة والحد
من أوجه عدم املساواة من أجل تحقيق التنمية للجميع.
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