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الإن�شانية  التنمية  تقارير  �شل�شلة  من  الأول  التقرير  �شدور  منذ 

ه الأنظار نحو  العربية في العام 2002 وهي تثير النقا�َس العميق وتوجِّ

اإمكاناِت النهو�س بالتنمية الب�شرية في المنطقة العربية والتحديات 

التي تواجه هذه الإمكانات.

اأن  ف��ي  يكمن  للتقرير  الفاعل  التاأثير  ه��ذا  وراء  ال�شبب  لعلَّ 

المنطقة  في  �شروريًّا  اأم���ًرا  الإ���ش��الح  تعتبر  الرئي�شية  اأطروحته 

العربية واأن التغير الذي يمكن اأن يكتب له ال�شتمرار لن ياأتي اإل من 

الداخل. ومما يدّعم هذه الأطروحة ويعّززها اأن هذا التقرير حّررته 

اأقالم عربية م�شتقّلة لنخبة من المفّكرين والباحثين والنا�شطين في 

ال�شاأن العام.

�َشقَّ  الذي  الأول،  العربية«  الإن�شانية  التنمية  »تقرير  طرح  لقد 

طريق هذه ال�شل�شلة، ثالثة »نواق�س« تعيق م�شار التنمية في المنطقة 

العربية، وهي تتعلق بالح�شول على المعرفة، والحريات ال�شيا�شية، 

وحقوق المراأة. اأما تقرير هذا العام بعنوان »تقرير التنمية الإن�شانية 

العربية«،  البلدان  في  الإن�شان  اأمن  تحديات   :2009 للعام  العربية 

�ُس اأو�شاَع التنمية الب�شرية من خالل عد�شٍة اأخرى هي اأمُن  فيتفحَّ

الإن�شان.

ّناَع ال�شيا�شة، ف�شاًل عن جميع الأطراف المعنية  يدعو التقرير �شُ

المتمحور  لالأمن  التقليدي  المفهوم  في  النظر  اإعادة  اإلى  الأخرى، 

حول الدولة واأمنها، بالتجاه نحو التركيز على اأمن الأفراد وحمايتهم 

الآخرين  وال�شركاَء  الحكوماِت  التقرير  وينا�شد  ا.  اأي�شً وتمكينهم 

اإعطاء الأولوية »لتحّرر الإن�شان من التهديدات ال�شديدة، والمنت�شرة 

وحريته«.  حياته  لها  تتعّر�س  التي  النطاق  ووا�شعة  زمنيا  والممتّدة 

ه الأنظار نحو عدٍد من التهديدات التي  اإّن اتخاذ هذا المنحى يوجِّ

اأيٌّ من جوانب التنمية الب�شرية في المنطقة العربية.  ل ينجو منها 

ومن هنا تبرز الحاجُة اإلى مقاربٍة متما�شكٍة ت�شمل النهو�َس بالتنمية 

والأمن والحكِم الر�شيد وحقوِق الإن�شان.

في العام 1994 اأكدت الجمعية العامة لالأمم المتحدة اأن »تقرير 

التنمية الب�شرية »لي�س وثيقًة ر�شمية �شادرة عن الأمم المتحدة«. اإن 

هذا التقريَر الإقليمي تمَّ اإعداُده �شمن هذا المنحى ال�شتقاللي اإياه 

الح�شا�شة  التنموية  بالق�شايا  يدفع   1990 العام  منذ  برَح  ما  الذي 

والإقليمية  العالمية  ُعد  ال�شّ على  الهتمام  واجهة  اإلى  والجوهرية 

والمحلية كافة.

مات التقارير ال�شابقة من تقارير التنمية  اأو�شحنا في مقدِّ كما 

الإن�شانية العربية، اإننا »تعّمدنا اأّل تكون هذه التقارير وثائَق ر�شميًة 

�شادرًة عن الأمم المتحدة اأو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واأّل 

تعك�َس وجهاِت النظر الر�شمية لأّيٍة من هاتين المنظمتين. والأحرى 

وُمعّمًما  جديًدا  ديناميًّا  نقا�ًشا  ُتطلق  اأن  هو  ورائها  من  الق�شد  اأن 

ي�شمل العالم العربيَّ ول يقت�شر عليه بل َيذهُب اإلى اأبعد من ذلك«. 

ر عنها محّررو  ون�شيف اإلى ما تقّدم اأّن »بع�س وجهات النظر التي عبَّ

اإياها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ول  هذا التقرير ل ي�شاركهم 

منظمة الأمم المتحدة«.

من  ع��دٌد  فيه  ينعك�س  البّناء  للنقا�س  منبًرا  التقرير  هذا  يتيح 

التحديات التنموية الأ�شد اإْلحاًحا، كما يراها الذين يعي�شونها يوًما 

الأولويات  ت�شكيل  في  ا  مهمًّ دوًرا  ي��وؤّدي  اأن  يمكن  بذلك  وهو  بيوم، 

التنموية وتاأطيرها في المنطقة العربية على مدى �شنوات قادمة. اإن 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يحدوه الأمل في اأن تجد الحكوماُت 

الدولي  والمجتمُع  والإقليمية  الدولية  والمنظماُت  المدني  والمجتمُع 

التنمية  »تقرير  من  الخام�س  التقرير  هذا  التنمية،  اإل��ى  ال�شاعي 

نقا�ٍس  اإط��الق  نحو  تدفع  وفاعلة  مفيدة  و�شيلًة  العربية«  الإن�شانية 

مفتوٍح وجادٍّ يتناول ق�شايا التنمية الب�شرية في العالم العربّي.
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المنطقة  في  النا�س  من  كبيرة  اأعداًدا  اأن  هو  ا  اأي�شً ال�شحيح  لكّن 

اأعداد كبيرة  اآمنة، كما تعي�س  العربية ل يزالون يعي�شون حياًة غير 

منهم تحت اأنواٍع من ال�شغط تحول دون اإقدامهم – حذًرا اأو خوًفا 

المنطقة  ت�شهد  كذلك  كب�شر.  واإمكاناتهم  قدراتهم  تحقيق  – على 
ر. في  اأحداًثا على نطاٍق وا�شع تت�شّبب بهالك الكثيرين وموتهم المبكِّ

بع�س البلدان العربية يعي�س اأكثر من ن�شف ال�شكان في جوع وحاجة 

مفتقرين اإلى الحد الأدنى من �شُبل العناية بعائالتهم اأو الحفاظ على 

الذي  التقلب  اأّدى  اأخرى،  ناحية  والحياتّي. من  المعي�شي  م�شتواهم 

�شهدته الأ�شعار العالمية للمواد الغذائية اأخيًرا، والأزمة القت�شادية 

العالمية الحالية اإلى دفع المزيد من النا�س اإلى معاناة الفقر و�شوء 

غير  النا�س  من  العديد  ال�شحية  العناية  اأنظمة  وتترك  التغذية. 

في  �شبحها  فيبدو  المائية  الموارد  ُندرُة  اأما  بخدماتها.  م�شمولين 

التي  الم�شلَّحة  النزاعات  عن  ناهيك  وجودّي،  تهديٍد  م�شدَر  الأفق 

تدّمر الحياة الب�شرية وتح�شد الأرواح باأعداٍد مخيفة.

يتخذ التقرير نطاًقا وا�شًعا في �شياق تحليله كل هذه العوامل – 

ثمة  ولكْن  العربية،  المنطقة  في  الإن�شان  لأمن  دة  المهدِّ  - و�شواها 

خيٌط م�شترك يربط بين اأطراف عملية التحليل. يطلق تقرير التنمية 

اأن النهج المعتمد كان  2009 طرًحا مفاُده  الإن�شانية العربية للعام 

النا�س.  اأمن  اأكثَر منه على  الدولة  اأمن  بالتركيز على  دائًما يق�شي 

وفي حين كان من �شاأن هذا التم�شك بالمفهوم التقليدّي لالأمن اأن 

ا  اأي�شً اأّدى  ي�شمن، في العديد من الحالت، ا�شتمراريَة الدولة فقد 

اإلى اإ�شاعة ُفَر�ٍس موؤاتية ل�شمان اأمن الفرد، الأمُر الذي ترك اللُّحمَة 

اختلَف  لو  تكون  قد  مّما  متانًة  اأقلَّ  ُمواطنيها  اإلى  الدولة  ت�شد  التي 

الو�شُع. كذلك عاق هذا النهج احت�شان المنطقة للتنوع الب�شرّي ما 

اأ�شوٍل  الأبواب ترحيًبا بجماعاٍت �شكانية من  اإمكان فتحها  حدَّ من 

كانت  الوطني.  الم�شروع  في  النخراط  لها  متيحًة  متنوعة  وميوٍل 

ا بمحدودية الفر�س  النتيجة التي اآَل اإليها هذا النهُج �شعوًرا قويًّا عامًّ

 – المتج�شدان  العامالن  وهما  ال�شخ�شي  الأمن  وبانعدام  المتاحة 

برهاًنا – في اأعلى م�شتويات البطالة في العالم، وفي اأنماط الإق�شاء 

اأّدى  الجتماعي ذات الجذور العميقة والمثيرة للجدل، الأمر الذي 

ل  بالإ�شالح.  المطالبة  المدوية  ال�شرخات  اإلى  المطاف  نهاية  في 

�شك في اأن التركيز على تحقيق اأمن الدولة دون اإيالء اأمن الإن�شان 

الهتمام المطلوب قد عاد بنتائج اأقلَّ من ُمر�شية للدولة وللمواطن 

العربية  الإن�شانية  التنمية  »تقرير  عنوان  تحت  التقرير  هذا  ع��دَّ 
ُ
اأ

2009: تحديات اأمن الإن�شان في البلدان العربية« للم�شاهمة  للعام 

وهو  التنمية.  �شوؤون  حول  العربية  المنطقة  في  الدائر  الحوار  في 

التي  العربية  الإن�شانية  التنمية  تقارير  ل�شل�شلة  ا�شتكماًل  ي�شكل، 

والباحثين  للمفكرين  منبر  اإتاحة  بغر�س   ،2002 العام  منذ  بداأت، 

والمهتّمين بال�شاأن العام لكي يقدموا، كلٌّ من زاويته، روؤيًة للتحديات 

التي تواجهها م�شيرة التنمية في المنطقة العربية. لقد حدد »تقرير 

التنمية الإن�شانية العربية« الأول مكامن النق�س في مجالت المعرفة 

الأكثر  هي  الثالثة  العوامل  هذه  معتبًرا  المراأة  وتمكين  والحريات 

�شدرت  التي  الثالثة  التقارير  �شت  ُخ�شّ هنا  من  واإلحاًحا.  اأهميًة 

بعده تباًعا ليتناول كلٌّ منها بالبحث والتحليل المعّمقين اإحدى هذه 

النواق�س. 

هذه التقارير التي كان لها وقٌع كبيٌر في البلدان العربية وحول 

اأ�شهم  العالم، فتحت منبًرا للحوار والنقا�س حول �شيا�شات التنمية 

للنا�س.  العام  ال�شالح  على  التنموّي  ال�شاأن  في  البحث  تركيز  في 

التركيز انطالًقا من  اأيدينا يهدف دعم هذا  بين  الذي  التقرير  اإن 

زاوية جديدة وم�شتقلة اإلى المنطقة العربية، وتحديًدا من زاوية اأمن 

الإن�شان.

في حين رّكز »تقرير التنمية الإن�شانية العربية« منذ العام 2002 

على موا�شيع تنموّية متعددة، بقي المو�شوع الرئي�س الجامُع بين تلك 

الموا�شيع هو التنمية الب�شرية التي تنطلق من اعتبار التنمية تنطوي 

اأو  الوطني  الدخل  ارتفاع م�شتوى  اأكثر بكثير من مجرد  على ما هو 

انخفا�شه. اإن من �شاأن التنمية الب�شرية اأن توِجَد بيئًة ي�شتطيع فيها 

يعي�شون حياًة  وقدراتهم بحيث  كامَل طاقاتهم  ي�شتثمروا  اأن  النا�س 

منتجًة وخاّلقة تتالءم مع حاجاتهم وم�شالحهم. اإنها تعني الإدراَك 

في  ال�شتثمار  واأن  الحقيقية  الأمم  ثروة  هم  النا�س  باأن  الحا�شَم 

تنميتهم الب�شرية هو ال�شبيل الأكثر �شماًنا لتحقيق النمّو القت�شادّي 

الم�شتدام والم�شتقر.

نقطة النطالق في هذا التقرير هي اأن الفترة الزمنية الفا�شلة 

بينه وبين التقرير الأول من �شل�شلة تقارير التنمية الإن�شانية العربية 

قد �شهدت مزيًدا من التعقيد ي�شيب مكامن الخلل في مجال التنمية 

اأن  �شحيح  الحالت.  بع�س  في  عمًقا  ازدادت  اإنها  حتى  الب�شرية، 

بع�س التح�ّشن طراأ على الم�شتوى النوعّي للحياة في بع�س البلدان، 
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عن  تبحث  التي  الحكومة  اإن  الطويل  المدى  وعلى  �شواء.  حد  على 

الإن�شان هي حكومة ل  اأمن  ت�شتثمر في  اأن  الدولة دون  اأمن  تر�شيخ 

تحقق اأيًّا منهما.

�شحيح:  ا  اأي�شً العك�س  اأن  الدامغة  بالحجة  ُيظهر  التقرير  لكّن 

ف�شماُن  واحدة،  لعملٍة  وجهان  الدولة  واأمن  الإن�شان  اأمن  اأن  وهو 

اأمن الإن�شان يوؤدي لي�س فقط اإلى المزيد من فر�س التنمية الب�شرية 

ا من ال�شتفادة الم�شتديمة من البيئة، ومن  ن الدولَة اأي�شً واإنما يمكِّ

التنوع،  ا�شتحقاق �شرعيِتها في نظر مواطنيها، ومن ال�شتفادة من 

من  يمّكنها  كما  العالمية،  التقلبات  وجه  في  اقت�شاداتها  وتقوية 

الو�شول اإلى م�شتًوى اأعلى من الأمن الغذائي ومن تعميم ال�شحة في 

اأو�شاط المجتمع، واأخيًرا ولي�س اآخًرا، يمّكنها من الت�شدي لم�شادر 

لأمن  المقاربة  بهذه  النزاعات.  تلك  تجنب  من  ا  اأي�شً وربما  النزاع 

الإن�شان التي اعتمدها التقرير الحا�شر ا�شتطاع اأن ينظر من خالل 

هذا المفهوم ليرى عدًدا كبيًرا من الأبعاد الموؤثرة في حياة النا�س: 

الإن�شاِن  اأمن  الإن�شان،  اأمن  �شمان  في  الدولة  اأداء  البيئّي،  الأمن 

بالن�شبة اإلى الجماعات الأ�شعف، الأمن القت�شادّي، التغذية والأمن 

الع�شكري  التدخل  وطاأة  واأخيًرا  الإن�شان،  واأمن  ال�شحة  الغذائي، 

الأجنبي والحتالل على اأمن الإن�شان.

تقع  الإن�شان  اأمن  توفير  في  الرئي�شية  الم�شوؤولية  اأن  حين  في 

لم  الخارجية  القوى  �شيا�شات  اأّن  التقرير  يرى  الدولة،  عاتق  على 

الأجنبية  التدخالت  تركت  لقد  المجال.  هذا  في  م�شاِعدًة  تكن 

بالمعنى  المنطقة  في  الإن�شان  اأمن  على  رًة  مدمِّ وطاأًة  والحتاللت 

النجاح  باإمكانات  الأذى  اأْلحقت  اأنها  كما  للكلمة،  المبا�شر  الفوريِّ 

على المدى الطويل.

وكما التقاريُر التي �شبقت �شمن �شل�شلة تقرير التنمية الإن�شانية 

ذوي  من  خبراء  كتبه  م�شتقال  عمال  التقرير  هذا  ي�شكل  العربية، 

التنموية،  دينامياتها  وفي  العربية  المنطقة  في  العميقة  الجذور 

وككل تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ال�شادرة تحت عنوان 

التنمية الب�شرية، لي�س هذا التقرير وثيقًة تّم الإجماُع عليها في الأمم 

المتحدة، ول هو تعبيٌر عن �شيا�شة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 

ا اأ�شدرْته اإحدى الحكومات،  كذلك فاإن التقرير لي�س من�شوًرا ر�شميًّ

الوثيقة  اأنواعها، ل تحمُل هذه  بالأجندات على  وفي منطقٍة زاخرة 

في  نظرٌة  بالمقابل،  اأنها،  ذلك  منها.  لأّية  خدمٍة  اأّية  طياتها  في 

فِرغت في ن�شو�ٍس مكتوبة ووّزعت 
ُ
المراآة هدُفها النقُد الذاتيُّ وقد اأ

قائٍم  بّناء  حوار  اإطالق  على  لحثِّهم  القراء  من  وا�شٍع  جمهور  على 

التقرير من  يت�شمنه  ما  اإجماٌع على  يكون هناك  لن  المعرفة.  على 

التقرير  في  �شيجد  الدقة  على  الحري�س  القارئ  لكّن  الر�شائل، 

تحلياّل موزوًنا ور�شائَل ُبعثت بروحيٍة بّناءة هدُفها اإغناء �شُبل التفكير 

لدى كل َمن له دور في عملية الدفع ُقدًما باأمن الإن�شان بين �شعوب 

المنطقة العربية.

اإن تقرير التنمية الإن�شانية العربية للعام 2009 هو ثمرُة جهوٍد 

العاملين  المتفانين  من  كبير  عدد  �شنتين  مدى  على  بذلها  بحثّيٍة 

التقرير  اإعداد هذا  اإ�شهام في  له  ئ كلَّ من كان  اأهنِّ اإني  بجّد، وها 

واأ�شكرهم جميًعا. الق�شم الأكبر من التحليالت قام به فريق اأ�شا�شّي 

على  �شكري  عميق  عن  لهم  اأعّبر  الذين  والكّتاب  الباحثين  من 

تميزوا  التي  والتدقيق  البحث  روحية  وعلى  يكّل  لم  الذي  التزامهم 

بالمو�شوع  المتعلقان  ال�شتراتيجيان  والتوجيُه  الن�شُح  اأما  بها. 

الأ�شا�شّي فكان التعويل فيهما على مجل�ٍس ا�شت�شارّي قواُمه عدٌد من 

رفيعًة  مواقَع  �شابًقا  تولَّوا  وممن  العرب  والمفكرين  العلم  اأهل  كبار 

في كافة المجالت. اإلى هوؤلء جميًعا جزيَل ال�شكر على توجيهاتهم 

الحكيمة وتفانيهم في التحليل ال�شليم والعادل. كذلك اأفاد التقرير 

و�شابٍّ  �شابٍة  مائة  من  اأكثُر  عنها  اأعرب  واآراء  نظر  وجهات  من 

عن  اأموًرا  هوؤلء  من  تعلمنا  وقد  العربية،  المنطقة  اأ�شقاع  كل  من 

عالًيا  ر  اأقدِّ اإنني  الخا�س.  منظارهم  من  يرونها  كما  الإن�شان  اأمن 

ا لكمال  اهتمامهم وَيحدوني اأمٌل كبير في م�شتقبلهم. اأنا َمدينة اأي�شً

دروي�س، المدير ال�شابق لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بما قدمه 

من ت�شجيع وم�شاندة لهذا العمل. وي�شرني بهذه المنا�شبة اأن اأرحب 

بالمديرة الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ال�شيدة هيلين 

التقرير. كذلك  ن�شر هذا  لدعمها  ال�شكر  بوافر  لها  واأتقّدم  كالرك 

الإقليمية  البرامج  ق�شم  في  لزمالئي  تقدير  بكلمة  مدينة  اأراني 

المتحدة  الأمم  لبرنامج  التابع  العربية  للدول  الإقليمي  المكتب  في 

الإنمائي على دعمهم الكامل والقوّي وعملهم الكبير والدوؤوب. اأرجو 

ًزا ي�شبُّ  اأن تكون المكافاأة على هذه الجهود الهائلة حواًرا حيويًّا محفِّ

اأن ت�شمَل �شعوَب  في خدمة اأمن الإن�شان والتنمية الب�شرية الماأموِل 

المنطقة العربية جميًعا.
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موجز التقرير 

الأمم  برنامج  يرعاها  التي  العربية  الإن�شانية  التنمية  تقارير  �شل�شلة  من  الخام�س  المجلد  هو  التقرير  هذا 

المتحدة الإنمائي وي�شعها، من وجهة نظر م�شتقلة، عدد من المثّقفين والباحثين في البلدان العربية.

خالله  من  يطرحون  ا 
ً
منبر البارزين  العرب  للمفكرين  التقرير  هذا  يتيح  �شبقته،  التي  التقارير  وكما 

هو  واإنما  المتحدة،  الأمم  من  اإ�شداره  يجري  ا  تقليديًّ ا 
ً
تقرير لي�س  وهو  المعا�شرة،  لبيئاتهم  �شامالً  تحليالً 

درا�شة م�شتقلة تعبر عن موقف مجموعة من المثقفين من مختلف البلدان العربية ربما لم تكن تقييماتهم 

الر�شينة الحافلة بالنقد الذاتي، لتجد اآذاًنا �شاغية في ظل الظروف ال�شائدة في المنطقة. ويعزز وجهات 

والكويت  المحتلة  الفل�شطينية  الأر�س  هي  عربية  بلدان  اأربعة  في  اأجري  للراأي  ا�شتطالع  الموؤلفين  نظر 

ولبنان والمغرب، وي�شتمل على مجموعة من ال�شياقات ال�شيا�شية والثقافية للتحليالت الواردة في التقرير. 

رة  ا لأغرا�س هذا التقرير، على بع�س الآراء النيِّ كما نّطلع من خالل منتديات ال�شباب، التي عقدت خ�شو�شً

لل�شباب في البلدان العربية. 

 تتناول الدرا�شة الحالية هذا المو�شوع اأمن الإن�شان في البلدان العربية انطالقا من الإطار الذي و�شعه 

 وينطلق هذا التقرير من اأن جوانب الق�شور التي 
1
»تقرير التنمية الب�شرية« للعام 1994 حول اأمن الإن�شان.

�شبع  مرور  بعد  تكون  ربما  الأول  العربية  الإن�شانية  التنمية  تقرير  في  الواردة  التحليالت  معالمها  حددت 

 ومن هنا، ين�شاأ ال�شوؤال: لماذا كانت العقبات التي تعتر�س �شبيل 
2
�شنوات على اإ�شداره قد ازدادت عمًقا.

التنمية في المنطقة ع�شّيًة على الحّل؟

والقت�شادية،  والجتماعية،  ال�شيا�شية،  البنى  ه�شا�شة  تكمن في  الإجابة  اأن  الجديد  التقرير  هذا  يرى 

والبيئية في المنطقة، وفي افتقارها اإلى �شيا�شات تنموّية تتمحور حول النا�س، وفي �شعفها حياَل التدخل 

الخارجي. وت�شافرت هذه العنا�شر لتقوي�س اأمن الإن�شان، وهو الأ�شا�س المادي والمعنوي لحماية و�شمان 

الحياة، وم�شادر الرزق، وم�شتًوى من العي�س الكريم لالأغلبية. ذلك اأن اأمن الإن�شان من م�شتلزمات التنمية 

الإن�شانية، وقد اأدى غيابه على نطاق وا�شع في البلدان العربية اإلى عرقلة م�شيرة التقدم فيها.

انعدام اأمن االإن�صان على 

ال�صعيدين العالمي واالإقليمي 

من الموؤكد اأّن النظام العالمي الذي اأعقب انتهاء 

ال��ح��رب ال��ب��اردة ك��ان ح��اف��اًل ب��ال���ش��ط��راب وقد 

والخارجية  الداخلية  التحديات  خالله  ت�شاعفت 

مكان  حلت  فقد  ال���دول.  �شالمة  تواجهها  التي 

العوامل  من  جملة  الأم��ن  حول  التقليدية  الأفكار 

والإره��اب  البيئي،  التلوث  بينها  من  الخارجية، 

الدولي، والتنقالت ال�شكانية الوا�شعة، ونظام مالي 

عابرة  اأخرى  تهديدات  عن  ف�شاًل  متداٍع،  عالمي 

المخدرات،  وتجارة  الأوبئة،  تف�ّشي  مثل  للحدود 

والّتجار بالب�شر. اأما التهديدات الداخلية فتمثلت 

ب�شعف قدرة العديد من الدول على �شمان الحقوق 

الفقر والبطالة  والحريات لمواطنيها جراء �شيوع 

اأدى غياب اأمن الإن�شان 

اإىل عرقلة م�شرية التقدم 

يف البلدان العربية

و�شع هذا التقرير 

عدد من املثّقفني 

والباحثني امل�شتقّلني 

يف البلدان العربية



تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام  22009

انعدام اأمن الإن�شان 

ل تخلو منه حتى 

البلدان التي تتمتع 

با�شتقرار ن�شبي

تواجه املنطقة العربية 

حتديات متعاظمة تهدد 

اأمن الإن�شان نتيجة 

لل�شغوط البيئية

والإْثنية  الطائفية  وال�شراعات  الأهلية  والحروب 

وقمع الدولة. وقد ظل الحفاظ على �شالمة اأرا�شي 

الدولة هو الذي يحظى باأولوية عالية في �شيا�شات 

بحماية  الجديد  الهتمام  اأن  الوطني، غير  الأمن 

ذلك  على  غلب  فيها  القاطنين  المواطنين  اأرواح 

ل  الن�شغال. ومن �شاأن مفهوم اأمن الإن�شان، المكمِّ

اأن ي�شلِّط ال�شوء على هذا التغير  لالأمن القومي، 

في المنظور. 

يوؤدي انعدام اأمن الإن�شان – المنت�شر وبوطاأٍة 

��د ف��ي اأغ��ل��ب الأح��ي��ان  �شديدة اأح��ي��اًن��ا وال���ذي ي��ولِّ

اآثاًرا تم�س جمهرة غفيرة من النا�س في المنطقة 

وتتمثل  الب�شرّية.  التنمية  تقوي�س  اإلى  العربية - 

اآثاره في الحتالل الع�شكري والنزاعات الم�شلحة 

وال�����ش��ودان  المحتلة  الفل�شطينية  الأر�����س  ف��ي 

الإن�شان ل تخلو  اأمن  انعدام  والعراق.  وال�شومال 

منه حتى البلدان التي تتمتع با�شتقرار ن�شبّي، حيث 

الد�شاتير  اإل��ى  م�شتندًة  المت�شلطة،  الدولة  تقوم 

ال��م��ن��ق��و���ش��ة وال��ق��وان��ي��ن ال��م��ج��ح��ف��ة، ب��ح��رم��ان 

ويتعاظم  الأحيان.  اأغلب  في  حقوقهم  المواطنين 

ال�شريعة،  اأمن الإن�شان مع تغيرات المناخ  انعدام 

وح�شول  وال���دخ���ل،  ال��ع��ي�����س،  �شبل  ت��ه��دد  ال��ت��ي 

والمياه  الغذاء  على  العربية  البلدان  في  الماليين 

في الم�شتقبل. وينعك�س في المخاطر القت�شادية 

التي يعانيها ُخم�س النا�س في بع�س هذه البلدان، 

واأكثر من الن�شف في بع�شها الآخر، حيث يت�شافر 

والموت  الفاقة  اإلى  النا�س  لدفع  والحاجة  الجوع 

تنامي  في  الإن�شان  اأمن  انعدام  ونتلم�س  المبكر. 

�شعور ال�شباب العاطل عن العمل بالغتراب، وفي 

الحقوق،  المنقو�شة  المراأة  تواجهها  التي  المحن 

والالجئون الذي يعانون ق�شوة الإق�شاء. 

المفهوم 

للتنمية  الأ�شا�شية«  »الركيزة  هو  الإن�شان  اأم��ن 

بتو�شيع  الب�شرية  التنمية  ُتعنى  وبينما  الب�شرية. 

اأمن  يهتم  لهم،  المتاحة  والفر�س  الأفراد  قدرات 

تجّنب  اأو  اح��ت��واء  من  ال�شعوب  بتمكين  الإن�شان 

معي�شتهم  و�شبل  حياتهم  تهدد  التي  المخاطر 

وكرامتهم. وينظر المفهومان اإلى الو�شع الإن�شاني 

المتدّرج.  المعيار  لهذا  المتباعدين  الطرفين  من 

وذلك ما اأوجزه اأمارتيا �ِشْن في ا�شطالح »التو�شع 

مع الإن�شاف« )التنمية الب�شرية(، و»النتكا�س مع 

الأمن« )اأمن الإن�شان(. والإطاران الفكريان لهذا 

الآخر.  اأحدهما  ويعزز  متكامالن  اإذن،  المفهوم، 

الإن�شان عالقًة بحقوق  اأن لأمن  اإلى ذلك  ي�شاف 

هو  الأ�شا�شية  النا�س  حقوق  احترام  لأن  الإن�شان، 

لتحقيق  موؤاتية  ظروف  لخلق  ال�شبيل  يمهد  الذي 

اأمن الإن�شان. 

التقرير  هذا  يتبنى  الأفكار،  هذه  من  انطالًقا 

اأم��ن  تتهدد  ال��ت��ي  للمخاطر  ال�شامل  الت�شنيف 

الإن�شان والتي طرحها اأ�شاًل برنامج الأمم المتحدة 

باأنه  الإن�شان  اأمَن  التقرير  هذا  ويعّرف  الإنمائي، 

»تحّرر الإن�شان من التهديدات ال�شديدة، والمنت�شرة 

لها  تتعّر�س  التي  النطاق  ووا�شعة  زمنيًّا  والممتّدة 

حياته وحريته«. وتركز ف�شول التقرير على: 

•ال�شغوط على الموارد البيئية.  	
• اأداء الدولة في �شمان اأمن الإن�شان اأو تقوي�شه. 	

•انعدام الأمن ال�شخ�شي للفئات ال�شعيفة.  	
•ال��ت��ع��ر���س ل��ل��م��خ��اط��ر الق��ت�����ش��ادي��ة وال��ف��ق��ر  	

والبطالة.

•الأمن الغذائي والتغذية. 	
•ال�شحة واأمن الإن�شان. 	

الح��ت��الل  ج���راء  ل��الأم��ن  المنهجي  •الن��ع��دام  	
والتدخل الع�شكري الخارجي.

مقاربتين؛  بانتهاج  الإن�شان  اأمن  قيا�س  يمكن 

ويرى  ونوعية.  كمية  وبمعايير  وذاتية،  مو�شوعية 

التقرير اأّن من المتعذر بناء دليل واحد مركب �شليم 

اأو على قدر كاٍف من الإحاطة  اإليه  يمكن الركون 

الأو�شاع  الإن�شان ومجمل  اأمن  م�شتويات  بمختِلف 

بالت�شديد على  وي�شتعي�س عن ذلك  المنطقة.  في 

اأهمية الموؤ�شرات الكمية وا�شتطالعات الراأي حول 

اأمن الإن�شان على �شعيد المنطقة ككل، والمناطق 

الفرعية وفئات البلدان فيها. 

اأبعاد المخاطر ال�صبعة 

1. النا�س في بيئة غير اآمنة 

تهدد  متعاظمة  تحديات  العربية  المنطقة  تواجه 

البيئية. وقد تف�شي  لل�شغوط  نتيجًة  الإن�شان  اأمن 

الموارد  على  المناف�شة  على  المترتبة  النزاعات 

في  التوتر  ن�شبة  رف��ع  اإل��ى  المتناق�شة  الطبيعية 

ال��ع��الق��ات ب��ي��ن ال��ج��م��اع��ات وال�����ش��ك��ان وال����دول، 

العربية وغير العربية. وتنجم هذه التحديات عن 

في  والإف��راط  والديمغرافية،  ال�شكانية  ال�شغوط 

ا�شتغالل الأر�س، ونق�س المياه والت�شّحر والتلوث 

والتغيرات المناخية. 

الأم��م  تقديرات  ح�شب  ال�سكانية:  ال�سغوط 

المتحدة �شت�شّم البلدان العربية نحو 395 مليون 

ب�ِ 317 مليوًنا  )مقارنًة   2015 العام  بحلول  ن�شمة 
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في العام 2007، و 150 مليوًنا في العام 1980(. 

المياه  ف��ي  م��ت��زاي��ًدا  ا  نق�شً تعاني  منطقة  وف��ي 

معدلت  زال��ت  ما  للزراعة،  ال�شالحة  والأرا���ش��ي 

النمو ال�شكاني، على الرغم من تناق�شها، تفر�س 

الأرا���ش��ي  ا�شتيعاب  ق��درة  على  �شديدة  �شغوًطا 

العربية وتزيد من تهديد ال�شتدامة البيئية. 

التحول  ي�شيف  وتحدياته:  الح�سري  التو�سع 

البنية  على  ج��دي��دة  اأع��ب��اًء  المت�شارع  الح�شري 

من  العديد  في  ويخلق  اأ���ش��اًل،  المتاأّزمة  التحتية 

المدن اأو�شاًعا معي�شية غير �شحية مثقلة بالزدحام 

في   38 ك��ان   ،1970 العام  وف��ي  الأم���ن.  وان��ع��دام 

وارتفعت  الح�شر.  من  العرب  ال�شكان  من  المائة 

 ،2005 العام  في  المائة  في   55 اإلى  الن�شبة  هذه 

وقد تتجاوز 60 في المائة بحلول العام 2020. 

ال�سغوط الديمغرافية: يتمثل الجانب الأو�شح 

والتحدي الأكبر في ال�شورة الديمغرافية للمنطقة 

في »ارتفاع ن�شبة ال�شباب«. فال�شباب هم ال�شريحة 

ا بين �شكان البلدان العربية. ول يتعدى  الأ�شرع نموًّ

نحو 60 في المائة من ال�شكان الخام�شة والع�شرين 

من العمر، ما يجعل المنطقة واحدًة من اأكثر بقاع 

العالم �شباًبا، ويبلغ متو�شط معدل العمر فيها 22 

�شنة، مقابل متو�شط عالمي يبلغ 28 �شنة. 

ال�شنوي  الإجمالي  الحجم  يقدر  المياه:  ن��درة 

البلدان  في  المتوافرة  ال�شطحية  المياه  لموارد 

 ل ينبع 
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العربية بنحو 277 مليار متر مكعب �شنويًّا

المائة.  في   43 �شوى  العربية  المنطقة  في  منها 

مجاورة  بلدان  مع  الم�شتركة  المياه  موارد  وتمثل 

اإجمالي  من  بالمائة   57 قرابة  المنطقة  خ��ارج 

الحتياجات العربية. وقد اأدت الجهود التي بذلت 

ر�شمية  اتفاقيات  توقيع  اإل��ى  ال�شنين  م��دى  على 

)مثل مبادرة حو�س النيل( لإدارة الموارد المائية 

يت�شم  التفاقيات  هذه  معظم  اأن  غير  الم�شتركة. 

ناحية  من  وبالإجحاف  الفعالية  وعدم  بالتجزئة 

توزيع الحقوق بين الدول المتجاورة التي تت�شارك 

الإقليمي  ال�شعيدين  وع��ل��ى  الأن���ه���ار.  م��ج��اري 

المياه  ا�شتخدام  حول  التعاون  يتاأثر  والأقاليمي، 

واإدارتها تاأثًرا كبيًرا بالتوترات ال�شيا�شية ال�شائدة 

والنزاعات الم�شتمرة. 

اأغلب  في  يمثل  الجوفية  المياه  م�سادر  اإجهاد 

المياه  على  للح�شول  الوحيد  ال�شبيل  الأح��ي��ان 

الجوفية  المياه  م�شادر  مخزون  اأن  غير  العذبة، 

ويّت�شم  يتجّدد.  مما  باأ�شرع  ُي�شتهلك  المتجددة 

بانت�شار  العربية  البلدان  اأكثر  في  المياه  ا�شتعمال 

والإف���راط  التوزيع  و�شوء  ال��ح��دودي��ة،  النزاعات 

الجوفي،  الموارد  من  وبخا�شة  ال�شتهالك،  في 

ال�شكان  كبير من  افتقار جانب  اإلى  ويف�شي ذلك 

للمياه النظيفة، واإلى هدر كميات كبيرة منها في 

القطاعات الزراعية وال�شناعية وال�شياحية. 

 

الت�شحر،  مخاطُر  المنطقَة  تتهدد  الت�سحر: 

الدولية  التفاقية  بموجب  ر�شميًّا،  ف  يعرَّ ال��ذي 

»تردي  باأنه  المتحدة،  لالأمم  الت�شحر  لمكافحة 

القاحلة،  و�شبه  القاحلة،  المناطق  في  الأرا�شي 

من  مختلفة  عوامل  نتيجة  الرطبة،  �شبه  والجافة 

الب�شرية«.  والأن�شطة  المناخية  الختالفات  بينها 

اأن  للبيئة  المتحدة  الأم��م  لبرنامج  درا�شة  وتقدر 

م�شاحة  ثلثي  على  يربو  ما  التهمت  قد  ال�شحارى 

مليون   9.76( المنطقة  ف��ي  الإجمالية  الأر����س 

المائة  68.4 في  اأو  كيلومتر مربع من ال�شحراء، 

من اإجمالي م�شاحة الأر�س(. وتقع الن�شبة الكبرى 

)ت�شعة  العربية  الجزيرة  �شبه  في  ال�شحراء  من 

اأع�شار، اأو 89.6 في المائة(. ويليها �شمال اأفريقيا 

77.7 في  اأو  الأر�����س،  اأرب����اع  ث��الث��ة  م��ن  )اأك��ث��ر 

)اأقل  الأفريقي  والقرن  النيل  وادي  ثم  المائة(، 

الم�شرق  ثم  المائة(،  في   44.5 اأو  الن�شف  من 

المتوا�شل  الت�شّحر  ويهدد  المائة(.  )35.6 في 

ُخم�س  نحو  اأو  مربع،  كيلومتر  مليون   2.87 نحو 

الم�شاحة الإجمالية للمنطقة العربية.

تلّوث المياه: يمثل تلوث المياه في البلدان العربية 

في  المائي،  التلوث  اأ�شول  وُتعزى  خطيًرا.  تحّدًيا 

الكيماوية  الأ�شمدة  ا�شتخدام  اإلى  الأول،  المقام 

الزراعة  في  الم�شتخدمة  والمعالجات  والمبيدات 

الأمد،  طويلة  اآث��اًرا  تترك  والتي  البيطري  والطب 

وتجد طريقها اإلى المياه في نهاية المطاف. ويمثل 

النظيفة،  المياه  من  كافية  كميات  اإل��ى  الفتقار 

اأكثر  في  الإن�شان  لأم��ن  تهديًدا  خا�شة،  ب�شورة 

الأم��را���س  انت�شار  اإل���ى  ي���وؤدي  فقد  ن��اح��ي��ة.  م��ن 

انتظام  في  وي��وؤث��ر  الإ�شهال،  مثل  الأط��ف��ال،  بين 

العلمي.  اإنجازهم  وفي  المدار�س  في  ح�شورهم 

تق�شيها  طويلة  �شاعات  م��ن  ال��م��راأة  يحرم  وه��و 

تكري�س  من  بدًل  لعائلتها  الماء  جلب  في  يوم  كل 

ة للدخل. ي�شاف  الوقت لن�شاطاٍت �شخ�شية اأو ُمدرَّ

الإنتاج  يهددان  والتلوث  الماء  ندرة  اأن  ذلك  اإلى 

الزراعي واإنتاج المواد الغذائية، ويولدان التناف�س 

المحلي على موارد المياه ال�شحيحة. 

في  اأخرى، م�شتوى التلوث الجوي  ومن جهة 

البلدان العربية هو، على العموم، بين الن�شب الدنيا 

 خمزون م�شادر املياه

 اجلوفية املتجددة

ُي�شتهلك اأ�رسع مما يتجّدد

 ميثل تلوث املياه

 يف البلدان العربية

حتدًيا خطرًيا
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كثرًيا ما تكون 

الدولة م�شدًرا 

يهدد اأمن الإن�شان

مل تنجح اأغلبية البلدان 

العربية يف تطوير احلكم 

الر�شيد وموؤ�ش�شات 

التمثيل القادرة على 

�شمان امل�شاركة 

املتوازنة لكاّفة الفئات

في العالم. ففي العام 2004، لم تتجاوز انبعاثات 

ا متريًّا، مقابل  ثاني اأك�شيد الكربون 1,348.4 طنًّ

ا متريًّا في بلدان الدخل المتو�شط،  12,162.9 طنًّ

ا متريًّا في بلدان منظمة التعاون  و 13,318.6 طنًّ

النخفا�س  ه��ذا  اأن  اإل  القت�شادية.  والتنمية 

الكربون  اأك�شيد  ثاني  انبعاث  معدل  في  الن�شبي 

اأنها لم  اإلى  اأ�شا�ًشا  يعود  اإنما  العربية  البلدان  في 

تحقق الكثير في مجال الت�شنيع. ومع ذلك، فاإن 

اأفريقيا  �شمال  في  الكربون  اأك�شيد  ثاني  انبعاثات 

في  منها  اأ�شرع  بمعدلت  تتزايد  الأو�شط  وال�شرق 

اأية منطقة اأخرى في العالم با�شتثناء جنوب اآ�شيا 

)وفي مقدمتها الهند(، و�شرق اآ�شيا )وفي مقدمتها 

ال�شين(. ففي الفترة الممتدة بين العامين 1990 

و2004، كان معدل النمو ال�شنوي 4.5 في المائة، 

ما يعني اأن تلك النبعاثات قد ت�شاعفت تقريًبا في 

نهاية تلك الفترة. 

العربية  المنطقة  تظل  المناخية:  التغيرات 

المبا�شر  الإنتاج  عن  م�شوؤولّيًة  الأق��ل  المناطق  من 

التنمية  لتقرير  فوفًقا  الدفيئة.  غ��ازات  لمفاعيل 

العالمية  التنمية  وموؤ�شرات   2008/2007 الب�شرية 

للعام 2007، فاإن ح�شة المنطقة من انبعاثات ثاني 

اأك�شيد الكربون، الذي ي�شاهم في هذه الظاهرة، ل 

تتجاوز 4.7 في المائة، وهي اأقل منها في كل مناطق 

ال�شحراء  اأفريقيا جنوب  با�شتثناء منطقة  العالم، 

�شحية  تقع  اأن  تو�شك  المنطقة  اأن  غير  الكبرى. 

مبا�شرة لتغير المناخ، الذي �شيوؤثر فيها من النواحي 

الآتية: نق�س المياه؛ تقل�س الإنتاج الزراعي؛ هجرة 

اأجنبية  بلدان  اإل��ى  ال�شكان  من  عري�شة  قطاعات 

الن�شاطات  م�شتوى  انخفا�س  بيئيون(؛  )لج��ئ��ون 

القت�شادية؛ والتهديدات لالأمن القومي. 

التنمية  تقرير  ح�شب  ال��ح��راري:  الحتبا�س 

الب�شرية 2008/2007، �شتكون ال�شودان، ولبنان، 

تاأثًرا  الأكثر  هي  اأفريقيا  �شمال  وبلدان  وم�شر، 

 فالتلف الذي �شي�شيب 
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بتغير المناخ في المنطقة.

الغطاء الجليدي جراء ارتفاع حرارة الأر�س بن�شبة 

البحر  �شطح  �شيرفع  اأربٍع  اأو  مئوية  درجات  ثالث 

�شتة ماليين لجئ  وراءه  واحد، مخّلًفا  بنحو متر 

مربع  كيلومتر   4,500 يغمر  وفي�شاًنا  م�شر،  في 

من الأرا�شي الزراعية في دلتا نهر النيل. وحتى لو 

ارتفع �شطح البحر ن�شف متر فقط، فاإنه �شيخلف 

مليوني لجئ وي�شّبب خ�شائر اقت�شادية تزيد على 

35 مليار دولر. وفي اإقليم كردفان في ال�شودان، 

مئوّية  درجة   1.5 بمقدار  الحرارة  ارتفاع  �شيوؤدي 

بين العامين 2030 و 2060 اإلى تناق�س التْهطال 

تت�شاقط  والتي  الجو  في  المياه  حجم  )اإجمالي 

5 في  اأو ندى( بن�شبة  اأو برد  اأو ثلج  ب�شورة مطر 

المائة، ويوؤدي اإلى هبوط عامٍّ في الإنتاج الزراعي 

المائة  في   70 بن�شبة  ال��ذرة  اإنتاج  في  وانخفا�س 

من الم�شتوى الراهن. ثّم اإن ارتفاًعا مقداره 1.2 

15 في  �شيقتطع   2020 العام  درجة مئوية بحلول 

بع�س  وف��ي  لبنان  في  المتوافر  الماء  من  المائة 

مناطق المغرب بن�شبة تزيد عن 10 في المائة.

2. الدولة والمواطنون وانعدام الأمن 

ف��ي م��ع��ر���س ال��ح��دي��ث ع��ن اأم����ن الإن�����ش��ان بين 

ال�شوؤال:  ُيطرح  العربية،  البلدان  في  المواطنين 

ل؟  اأم  الم��ن  لهذا  داعمة  العربية  الدولة  اأتكون 

اأداء  التقرير  يناق�س  ال�شوؤال،  هذا  عن  ولالإجابة 

الدول العربية وفًقا لمعايير تمّتع الدول بمقومات 

الدول  تلك  كانت  اإذا  ما  ويحلل  الر�شيد.  الحكم 

في  حقهم  وت�شاند  مواطنيها،  ر�شاء  على  تحوز 

الحياة والحرية وت�شمن لهم هذا الحق، وتحميهم 

معايير  اأربعة  على  التحليل  ويعتمد  العدوان.  من 

 )2( لدولتهم،  المواطنين  قبول  م��دى   )1( هي 

بحقوق  الخا�شة  الدولية  بالعهود  الدولة  التزام 

الدولة لحتكارها حّق  اإدارة  الإن�شان، )3( كيفية 

ا�شتخدام القوة والإكراه، )4( مدى قدرة الرقابة 

اإ�شاءة  من  الحّد  على  الموؤ�ش�شات  بين  المتبادلة 

ا�شتخدام ال�شلطة. ويخل�س التقرير اإلى اأن حالٍت 

هذه  تطبيق  في  والمتمادي  الكبير  التق�شير  من 

المعايير كثيًرا ما تجتمع لتجعل من الدولة م�شدًرا 

يهدد اأمن الإن�شان، بدل من اأن تكون �شنًدا له. 

الهوية والتنوع والمواَطنة 

الدول كيانات م�شطنعة، وهذا واقع تعك�شه حدود 

تبدو  ما  غالًبا  التي  العربية  البلدان  من  العديد 

حدوًدا م�شتحدثًة ت�شم جماعات اإثنية ودينية ولغوية 

مختلفة ُدمجت في الدول التي ن�شاأت في مرحلة ما 

من  قلًة  فان  ال�شتقالل  بعد  اأم��ا  ال�شتعمار.  بعد 

انتقاًل  تحقق  اأن  ا�شتطاعت  قد  العربية  البلدان 

المواطنين،  لكّل  جامع  اإط��ار  نحو  و�شليًما  �شهاًل 

الكيانات  هذه  في  تنامى  ا  قويًّ قوميًّا  تّياًرا  اإن  بل 

بهدف حجب التنوع في اأو�شاطهم ، و�شهر التغاير 

الثقافي واللغوي والديني تحت �شلطة واحدة. ولم 

الحكم  تطوير  في  العربية  البلدان  اأغلبية  تنجح 

�شمان  على  القادرة  التمثيل  وموؤ�ش�شات  الر�شيد 

الم�شاركة المتوازنة لكاّفة الفئات وتحقيق العدالة 

في توزيع الثروة بين مختلف الجماعات، واحترام 

التنوع الثقافي.
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 اأ�شفرت ال�رساعات

 املّت�شلة بالهوية عن

 اجلانب الأعظم من

اخل�شائر يف الأرواح

كثرًيا ما ي�شمح

 بانتهاك احلقوق الفردية

 با�شم الأيديولوجيا

 اأو املذهب الر�شمي

يف البلدان العربية

ال��ج��م��اع��ات ذات  اأن  ن��ت��ائ��ج ذل���ك  ك���ان م��ن 

الُهوّيات المختلفة في عدد من الدول العربية �شعت 

التي  القومية  الدولة  نطاق  نف�شها من  اإلى تحرير 

ت�شتظّلها. هذا الرف�س ل�شرعية نمط الدولة الذي 

رافقته  المعا�شرة  العربية  الدولة  واأدامته  ورثته 

�شراعات تهدد اأمن الإن�شان ردَّ عليها بع�س الدول 

العربية بفر�س المزيد من القيود وال�شيطرة. 

مفهوم  الغربي،  ال�شيا�شي  الفكر  تاريخ  في 

له  ك��ان  ال��ذي  المعياري  المفهوم  ه��و  المواَطنة 

والثقافي  الإثني  التنوع  اإدارة  في  الأكبر  الإ�شهام 

مماثلة  بمرحلة  العربية  البلدان  وتمر  واللغوي. 

ولم  بطيئة.  ب�شورة  ولكن  ال�شيا�شي،  التطور  من 

من  كافية  درج��ة  منها،  قليل  ع��دد  في  اإل  تتبلور 

اأنف�شهم من حل  المواطنين  تمّكن  المدني  الوعي 

النزاعات بطريقة �شلمية وبال تدخل الدولة. 

توؤكد المراقبة الميدانية اأّن الختالفات الإثنية 

البلدان  بع�س  في  واللغوية  والطائفية  والدينية 

العربية يمكن ربُطها بالنزاعات القائمة، ول �شيما 

في البلدان التي ل يكون هناك تجان�س كامل بين 

وال�شومال،  ال�شودان،  مثل  بلدان  وفي  �شكانها. 

والدينية  الإثنية  الولءات  تبقى  ولبنان،  والعراق، 

والَقَبلّية هي المحاور التي تلتّف حولها الجماعات 

الدولة. وقد  النف�شال عن  اأو  بالندماج  للمناداة 

ومزعزعة  مدمرة  اآث��ار  اإل��ى  الو�شع  ه��ذا  اأف�شى 

و�شالمة  الإن�شان  اأم��ن  من  انتق�شت  لال�شتقرار 

اأن  الماأ�شوية  الأم��ور  ومن  �شواء.  حد  على  الدولة 

عن  اأ�شفرت  الأو�شاع  بهذه  المّت�شلة  ال�شراعات 

في  الأرواح  ف��ي  الخ�شائر  م��ن  الأع��ظ��م  الجانب 

جّراء  وقع  ما  اأعدادها  تجاوزت  العربية  البلدان 

الحتالل الأجنبي لبع�س هذه البلدان. 

ذاتها،  بحد  الهوية،  اأن  التقرير  ه��ذا  وي��رى 

الم�شدر  حتى  اأو  النزاع،  �شبب  بال�شرورة  لي�شت 

في  ال��ج��م��اع��ات  مختلف  ب��ي��ن  للتوتر  الرئي�شي 

ظاهرها،  في  تنطلق،  التي  والخالفات  المنطقة. 

من  تن�شاأ  ما  كثيًرا  بالهوية،  تتعلق  اعتبارات  من 

تعثر �شبل الو�شول اإلى ال�شلطة ال�شيا�شية اأو الثروة، 

وغياب قنوات التمثيل والم�شاركة ال�شيا�شية، وقمع 

تبداأ  الحالت  اأغلب  وفي  واللغوي.  الثقافي  التنوع 

ال�شيا�شية،  الزعامات  با�شتغالل  النزاعات  هذه 

لأغ��را���ش��ه��ا الأي��دي��ول��وج��ي��ة ال��خ��ا���ش��ة، ال���ولءات 

الأ�شلية بين الفئات التي يجمع ما بينها اإح�شا�شها 

بالإق�شاء والحرمان والتمييز. 

اللتزام بالعهود الدولية 

التفاقيات  اإل��ى  العربية  البلدان  معظم  ان�شمَّ 

والتي  الإن�شان  بحقوق  الخا�شة  الرئي�شة  الدولية 

الحرية.  في  والحق  الحياة  في  الحق  على  تن�س 

البلدان  التزاَم  والم�شادقة  الن�شماُم  وي�شتلزم 

وممار�شاتها  ت�شريعاتها  بتعديل  المعنية  العربية 

اأحكام  تن�شجم مع  الوطني ب�شورة  الم�شتوى  على 

هذه التفاقيات. غير اأننا ن�شهد من النتهاك لهذه 

وعلى  الح��ت��رام.  من  ن�شهده  مما  اأكثر  المواثيق 

ال�شعيد الإقليمي فاإن معايير حقوق الإن�شان، التي 

العربي  الميثاق  في  وانعك�شت  ال��دول  هذه  تبنتها 

والمقايي�س  تن�شجم  ل   ،)2004( الإن�شان  لحقوق 

اأكثر من  التي حظرها  الإع��دام،  فعقوبة  الدولية. 

ما  المتحدة،  الأمم  و�شجبتها  العالم،  دول  ن�شف 

زالت تتو�ّشع بلدان عربية في تنفيذها، فتطبيقها 

ُت�شتثنى  ل  كما  الكبرى  الجرائم  يقت�شرعلى  ل 

منها حالت الجرائم ال�شيا�شية.

الإخفاقات الد�ستورية

الد�شاتير  تلتزم  ل  جوهرية،  م��ج��الت  ع��دة  ف��ي 

في  عليها  المن�شو�س  الدولية  بالمعايير  العربية 

ال��دول  اإليها  ان�شمت  التي  الدولية  التفاقيات 

بم�شتويات  الإخ���الل  اإل��ى  ذل��ك  وي���وؤدي  المعنية، 

تنحو  م��ا  وكثيًرا  ال���دول.  تلك  ف��ي  الإن�����ش��ان  اأم��ن 

ا  مذهبيًّ اأو  ا  اأيديولوجيًّ منًحى  العربية  الد�شاتير 

والحريات  بالحقوق  المتعلقة  الن�شو�س  يفرغ 

الحقوق  بانتهاك  وي�شمح  العامة من كل م�شمون، 

الر�شمي.  اأو المذهب  الأيديولوجيا  با�شم  الفردية 

ال��راأي  حرية  تتناول  اأخ��رى  عربية  د�شاتير  وثمة 

والتعبير بطريقة غام�شة، مع الجنوح اإلى التقييد 

عديدة  عربية  د�شاتير  وهناك  الت�شامح.  اإل��ى  ل 

تحيل تعريف الحقوق على اأنظمة الدولة، بل تجيز 

التعدي على حريات الأفراد وحقوقهم وانتهاكها. 

العموم،  على  العربية،  ال��دول  تجيز  ل  حين  وفي 

التفرقة بين المواطنين على اأ�شا�س اللغة اأو الدين 

الن�شاء  �شد  التمييز  فاإن  العقيدة،  اأو  المذهب  اأو 

وا�شح كل الو�شوح في المدونات القانونية لبع�س 

هذه الدول.

تقييد القانون للحرّيات 

حيث  من  العربية،  المنطقة  في  دول  �شت  تحظر 

اأخرى  اأحزاب �شيا�شية. وفي حالت  المبداأ، قيام 

ومتفاوتة  ملمو�شًة  درج��اٍت  الدولة  تمار�س  كثيرة 

الحظر - على  تبلغ حد  قد   - والتقييد  القمع  من 

�شيما  ول  وعملها،  ال�شيا�شية  الأح���زاب  تاأ�شي�س 

اأحزاب المعار�شة. وبا�شتثناء حالة واحدة، تدعم 

المدنية.  الجمعيات  اإق��ام��ة  العربية  البلدان  كل 

قطاع  تحكم  ال��ت��ي  القانونية  الأن��ظ��م��ة  اأن  غير 

البلدان وتنظمه تحتوي  المجتمع المدني في هذه 
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منحت قوانني مكافحة 

الإرهاب الأجهزة الأمنية 

�شالحيات وا�شعة 

قد ت�شكل تهديًدا 

للحريات الأ�شا�شية

يعي�س كثريون من 

مواطني البلدان العربية يف 

حالٍة من »انعدام احلرية«

تعوق  التي  التقييدية  الإج��راءات  من  �شل�شلة  على 

تحقيق مثل هذا الحق. وتواجه جمعيات المجتمع 

المدني قيوًدا على ت�شكيلها وقدرتها على ممار�شة 

الجمعيات  الدولة  تحلَّ  اأن  يمكن  كما  ن�شاطاتها، 

وتمار�س  وقت،  اأي  وفي  نهائيًّا  اإدارتها  اأو مجال�س 

الرقابة على الن�شمام اإليها وم�شادر تمويلها. 

تدابير الأمن القومي

ا من  �شهدت دول عربية عديدة فتراٍت طويلًة جدًّ

تحولت  التي  الطوارئ،  حكم  اأو  العرفية  الأحكام 

فيها الإجراءات الموؤقتة اأ�شلوًبا دائًما لتوجيه الحياة 

الطوارئ  اإعالن حالة  يكون  ما  وغالًبا  ال�شيا�شية. 

الحكومة  واإعفاء  الأ�شا�شية  الحقوق  لتعليق  ذريعًة 

من اأية قيود د�شتورية، مهما كانت محدودًة اأ�شاًل. 

 ،2001 اأيلول/�شبتمبر   11 اأح��داث  اأعقاب  وفي 

لمكافحة  قوانين  العربية  البلدان  معظم  اأ�شدر 

لمفهوم  ف�شفا�س  تعريف  على  تقوم  الإره����اب، 

»الإرهاب«. ومنحت هذه القوانين الأجهزة الأمنية 

المجالت  بع�س  في  وا�شعًة  الدولة �شالحياٍت  في 

موا�شع  في  الأ�شا�شية  للحريات  تهديًدا  ت�شكل  قد 

اأخرى. ويجيز مثل هذه القوانين الحتجاز فتراٍت 

نطاق  م��ن  ويو�شع  المحاكمة،  قبل  م��ح��ددة  غيَر 

القوانين  هذه  تهدد  كما  الإع��دام.  عقوبة  تطبيق 

الممنوحة  ال�شالحيات  من  وتزيد  التعبير،  حرية 

لل�شرطة لتفتي�س الممتلكات والتن�شت والعتقال. 

وفي بع�س الحالت، تزيد من الإحالة على المحاكم 

القوانين  هذه  اأخفقت  العموم،  وعلى  الع�شكرية. 

في تحقيق التوازن المطلوب بين اأمن المجتمع من 

جهة والحريات الفردية من جهة اأخرى.

وت��م��ار���س اأج��ه��زة ال��دول��ة ان��ت��ه��اك��ه��ا ح��ق��وَق 

المواطنين في الحياة والحرية من خالل التعذيب 

والحتجاز غير القانوني. ودونت المنظمة العربية 

لحقوق الإن�شان اأمثلًة على ممار�شات التعذيب في 

و2008.   2006 العامين  بين  عربية  دول  ثماني 

وفي تلك الفترة نف�شها، �شجلت المنظمة انت�شاًرا 

في  القانوني  غير  الحتجاز  لممار�شة  متزايًدا 

اإحدى ع�شرة دولًة في المنطقة. 

عرقلة �سير الق�ساء 

الرئي�شية  الجوانب  اأح��د  الم�شتقّل  الق�شاء  يمثل 

بين  المتبادلة  والرقابة  ال�شلطات  ت��وازن  لنظام 

تهدد  التي  فالمخاطر  دول��ة،  اأي��ة  في  الموؤ�ش�شات 

التي  الد�شاتير  م��ن  ت��اأت��ي  ل  الق�شاء  ا�شتقالل 

بل من  المبداإ،  �شاأن هذا  العموم، من  ُتعلي، على 

ال�شلطة التنفيذية. وتعاني كل ال�شلطات الق�شائية 

باأخرى  اأو  ب�شورة  ا�شتقاللها  انتهاَك  العربية 

ال�شلطتين  على  التنفيذية  ال�شلطة  هيمنة  ج��راء 

الت�شريعية والق�شائية. ي�شاف اإلى ذلك اأن محاكم 

من  تنتق�س  قد  الع�شكرية  والمحاكم  الدولة  اأمن 

لمفهوم  انتهاًكا  تمثل  لأنها  الق�شاء،  ا�شتقالل 

العادلة.  المحاكمة  و�شمانات  الطبيعي  القا�شي 

ومن نتائج ذلك ن�شوء فجوة ملمو�شة - في حماية 

الن�شو�س  بين   - للمواطنين  ال�شخ�شي  الأم��ن 

الد�شتورية من جهة والممار�شات الفعلية من جهة 

بع�س  في  الق�شاة  من  العديد  اجتهد  وقد  اأخرى. 

البلدان العربية لتاأكيد معنى ال�شتقالل الق�شائي، 

حافلة  بيئة  في  تلك  جهودهم  يبذلون  اأنهم  غير 

بالتحديات. 

الأمن الذي تفر�سه الدولة 

وحدها  الدولة  تكون  عندما  الإن�شان  اأم��ن  يتعزز 

تطبيق  ف��ي  لتوظيفها  ال��ق��ّوة  ب��و���ش��ائ��ل  مم�شكًة 

التزامها باحترام حقوق النا�س، المواطنين وغير 

اأدوات  تكون  وعندما  �شواء.  حد  على  المواطنين 

النتائج  اأخرى فاإن  العنف تحت �شيطرة جماعات 

اأثبتت  وقد  المواطنين.  اأمن  لم�شلحة  تاأتي  قلما 

�شلطات الدولة في بع�س هذه البلدان عجزها عن 

بينما  الم�شّلح  للتمّرد  الت�شّدي  عند  الأمن  فر�س 

عانت دول اأخرى عنًفا م�شّلًحا �شارك فيه مواطنون 

منها ومن بلدان عربية اأخرى. 

البلدان  يعي�س كثيرون من مواطني  وفي حين 

العربية في حالٍة من »انعدام الحرية«، ويحرمون 

من الإدلء ب�شوتهم واختيار ممثليهم، وفي حين اأن 

اأجهزة الدولة قد ت�شتخدم العنف �شّد مواطنيها، 

�شد  الحماية  ي�شمن  ال��ب��ل��دان  ه��ذه  بع�س  ف���اإن 

البلدان  اأعلى مما هو معهود في  بدرجة  الجريمة 

الح��ت��الل  ح���الت  وبا�شتثناء  الأخ����رى.  النامية 

الأج��ن��ب��ي وال��ح��رب الأه��ل��ي��ة، ف��اإن ت��وات��ر ح��وادث 

في  يظل  ن�شبيًّا،  المنخف�شة  التقليدية،  الإج��رام 

وتو�شح  العربية.  ال��ب��ل��دان  ف��ي  الع��ت��دال  ح���دود 

البيانات الإح�شائّية ال�شادرة في العام 2002 اأن 

بلدان المنطقة �شهدت اأدنى معدلت جرائم القتل 

لي�س  مقارنًة  ال�شرطة  ل��دى  الم�شجلة  المق�شود 

فقط بكل مناطق الجنوب، بل بين كل بلدان العالم 

النامية والمتقدمة على حد �شواء.

اإن قوى الأمن والقوات الم�شلحة التي ل تخ�شع 

الإن�شان،  لأمن  جّديًّا  تهديًدا  تمّثل  العامة  للرقابة 

عديدة.  عربية  بلدان  تجربة  به  ت�شهد  ما  وذل��ك 

فمعظم الحكومات العربية ت�شتاأثر ب�شلطات مطلقة 

تحافظ عليها بتو�شيع هام�س المناورة اأمام اأجهزة 

المواطنين وحقوقهم  الأمن، على ح�شاب حريات 

اأجواء  في  العربية  الأمن  دوائر  وتعمل  الأ�شا�شية. 
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 يظّل تر�شيخ حكم القانون

 واإقامة احلكم الر�شيد

 يف البلدان العربية �رسًطا

 لإر�شاء الأ�ش�س الالزمة

حلماية اأمن الإن�شان

 ثمة فئات جمتمعّية ل

 تتمتع بالأمن ال�شخ�شي

على الإطالق

من  لأنها  الم�شاءلة  من  بالح�شانة  فيها  تتمتع 

رئي�س  لم�شلحة  ب�شكل مبا�شر  تعمل  التي  الأدوات 

الدولة، وتعّد م�شوؤولًة اأمامه وحده. وتتعزز �شلطاتها 

ا�شتقالل  في  التنفيذية  ال�شلطة  بتدخل  الهائلة 

الق�شاء وبال�شيطرة التي يمار�شها الحزب الحاكم 

في اأغلب الدول على ال�شلطة الت�شريعية، وبتكميم 

و�شائل الإعالم.

وفًقا للمعايير الآنفة الذكر، العالقة بين الدولة 

يتوقع  ففيما  �شليمة؛  عالقًة  لي�شت  الإن�شان  واأمن 

في  نراها  الإن�شان،  حقوق  ت�شمن  اأن  الدولة  من 

عدة بلدان عربية، تمثل م�شدًرا للتهديد ولتقوي�س 

الوطنية.  الد�شتورية  والأحكام  الدولية  المواثيق 

الذي  الدولة  اإخفاق  اأن  على  التقرير  هذا  وي�شدد 

يكمن وراء اأزمة دارفور، يقدم دلياًل وا�شًحا على 

ويظّل  الإن�شان.  اأم��ن  في  الدولة  اأداء  تاأثير  مدى 

في  الر�شيد  الحكم  واإقامة  القانون  حكم  تر�شيخ 

الالزمة  الأ�ش�س  لإر�شاء  �شرًطا  العربية  البلدان 

ل�شرعية الدولة ولحماية اأمن الإن�شان. 

دعوات الإ�سالح 

اأطلقها  التي  الإ�شالح  مبادرات  بالترحيب  قوبلت 

بهدف  الأخيرة  الآون��ة  في  العربية  البلدان  بع�س 

اأن هذه المبادرات  تعزيز حقوق المواطنين. غير 

اإلى الفاعلية ولم تغير  اأهميتها، كانت تفتقر  على 

من طبيعة العقد الجتماعي في البلدان العربية، 

وقد  المنطقة.  في  لل�شلطة  البنيوية  الأ�ش�س  اأو 

مهدت هيئات المجتمع المدني ال�شبيل اإلى تحديد 

اآفاق الإ�شالح من خالل ن�شاطها الموؤّثر. وتركزت 

اأهّم مطالبها على ما يلي: 

•احترام حق تقرير الم�شير لكل ال�شعوب. 	
•اللتزام بمبادئ حقوق الإن�شان، ورف�س جميع  	
الفتراءات القائمة على الخ�شو�شية الثقافية 

والتالعب بالعواطف القومية.

الدينية  ال��م��ع��ت��ق��دات  ب��ي��ن  ال��ع��ام  •ال��ت�����ش��ام��ح  	
والتجاهات الفكرية.

•اإن�شاء اأنظمة برلمانية �شليمة. 	
•ا�شتمال الد�شاتير العربية على �شمان التعددية  	
قيام  وعلى  والحزبية،  والفكرية  ال�شيا�شية 

اأحزاب �شيا�شية على اأ�شا�س المواطنة.

بع�س  اأطلقها  التي  التغيير  دع��وات  ت�شمنت 

حالة  اإلغاء  العرفية؛  الأح��ك��ام  اإنهاء  المواطنين 

ممار�شة  وق��ف  الع�شكرية؛  والمحاكم  ال��ط��وارئ 

مع  تن�شجم  ل  التي  الت�شريعات  اإ�شالح  التعذيب؛ 

واإقامة  العربية؛  البلدان  الفكر والتعبير في  حرية 

ا وممار�شًة. حكم القانون ن�شًّ

3. الفئات ال�شعيفة الخافية عن الأنظار 

العربية  البلدان  في  للمواطنين  ال�شخ�شي  الأمن 

ال��ق��ان��ون��ي��ة، وت��راق��ب��ه وتتولى  ب��ال��ث��غ��رات  م�����ش��وٌب 

وتقوم  الإك���راه  ب�شلطة  تتمّتع  موؤ�ش�شات  تنظيمه 

اأن ثمة فئات خارج  على م�شادرة الحريات. غير 

بالأمن  تتمتع  ل  الرئي�س  المجتمعي  التيار  نطاق 

ت�شم  الفئات  وه���ذه  الإط����الق.  على  ال�شخ�شي 

معاملتهّن،  ُت�����ش��اُء  ال��ل��وات��ي  ال��م��ك��ره��ات  الن�شاء 

المجندين،  والأطفاَل  بالب�شر،  التجار  و�شحايا 

والمهّجرين داخليًّا، والالجئين.

العنف �سد الن�ساء

ما زالت اأنماط القرابة الأبوية والتمييز الذي يجيزه 

القانون، والإخ�شاع الجتماعي والهيمنة الذكورية 

لة، تكّبل المراأة العربية على العموم. وهي،  المتاأ�شّ

بحكم منزلتها ال�شعيفة في ما يتعلق ب�شنع القرار 

داخل العائلة، تتعر�س با�شتمرار لأ�شكال من العنف 

مثل غيرها من  تتحّمل،  كما  والُمماأ�َش�س.  الأ�شري 

من  �شروًبا  العالم،  من  اأخرى  مناطق  في  الن�شاء 

العنف المبا�ِشر وغير المبا�شر. وت�شمل الممار�شات 

الع��ت��داء  اأ�شكال  ك��ل  الأول���ى  الفئة  ف��ي  المدرجة 

والغت�شاب  ال�شرب  بين  ت��راوح  التي  الج�شدي 

المراأة �شحية  الثاني، فهو وقوع  النوع  اأما  والقتل. 

الأذى  بها  تلحق  واجتماعية  ثقافية  لممار�شات 

وتزويج  التنا�شلية  الأع�شاء  ت�شويه  الج�شماني مثل 

البلدان  بع�س  اأن  ومع  الطفولة.  �شن  في  الفتيات 

التنا�شلية  الأع�شاء  ت�شويه  ممار�شة  حظر  العربية 

لالإناث، فاإنه ما زال وا�شع النت�شار، لأن المعتقدات 

جانب  اإلى  وتقف  تحبذه  الجتماعّية  والموروثات 

القائمين به، كما تت�شافر جهود �شخ�شيات عامة 

متنفذة وقًوى �شيا�شّية واجتماعية محافظة للدفاع 

عن هذه الممار�شات.

ويتعين على البلدان العربية اأن ت�شّن القوانين 

�شن  بلوغهن  قبل  الفتيات  زواج  بحظر  الكفيلة 

اإلى  الدرا�شات  وت�شير  ع�شرة.  الثامنة  اأي  الر�شد 

المراهقة  فترة  ف��ي  والحمل  المبكر  ال���زواج  اأن 

من  ويزيدان  والأط��ف��ال،  الأمهات  �شحة  يهددان 

ال��زواج  يف�شي  ما  فغالًبا  للعنف.  الإن��اث  تعر�س 

المبكر اإلى الطالق والتفكك العائلي وتربية �شيئة 

وارتفاع  المبكر  الحمل  على  وي�شجع  لالأطفال، 

اإل��ى مخاطر  ب��دوره  ذلك  وي��وؤدي  الإنجاب؛  معدل 

ومواليدها على  ال�شابة  الأم  تهدد  وا�شحة  �شحية 

ال�شواء. ومع اأن الزيجات المبكرة اآخذة بالتناق�س 

اللواتي  الإن��اث  اأع��داد  ف��اإن  العربية،  البلدان  في 
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معظم العنف

غري املنظور

ميار�س يف البيوت

على الزوجات 

وال�شقيقات والأمهات

توؤّدي البلدان العربية 

اأدواًرا خمتلفة يف ما 

يتعّلق بالجتار بالب�رس

مرتفعة  زال��ت  ما  المراهقة  �شنوات  في  يتزوجن 

في بع�س البلدان. ووفًقا لأحدث البيانات المتاحة 

الأمم  منظمة  تقدر  و 2006،   1987 العامين  بين 

الن�شاء  ن�شبة  اأن  )اليوني�شف(  للطفولة  المتحدة 

تزوجن  واللواتي  �شنة   24-20 العمرية  الفئة  من 

في  المائة  في   45 كانت  ع�شرة  الثامنة  �شن  قبل 

وموريتانيا،  اليمن  في  المائة  في  و 37  ال�شومال، 

و 30 في المائة في جزر القمر، و 27 في المائة في 

المائة في  10 في  بين  الن�شب  وراوحت  ال�شودان. 

المائة  في  و 2  جيبوتي،  في  المائة  في  و 5  تون�س، 

في الجزائر. 

العنف  ان��ت�����ش��ار  م���دى  ق��ي��ا���س  ال�شعب  وم���ن 

فذلك  ال��ع��رب��ي��ة،  المجتمعات  ف��ي  الن�شاء  �شد 

تتمحور  ثقافة  في  المحظورة  المو�شوعات  من 

العنف  ه��ذا  ومعظم  ال��ذك��وري��ة.  ال�شيطرة  ح��ول 

الزوجات  على  البيوت  في  يمار�س  المنظور  غير 

هذه  ع��ن  الإب���الغ  وع��دم  والأم��ه��ات.  وال�شقيقات 

القانونية  الأحكام  وت�شهم  ال�شائع.  هو  الجرائم 

لأن معظمها  الم�شكلة،  بالزواج في هذه  المت�شلة 

يوؤكد حقوق الولية والقوامة للرجل على الزوجة. 

اأجلى  العائلة في  يتج�شد تكري�س تفوق الرجل في 

�شوره في قوانين الأحوال ال�شخ�شية التي ل تجيز 

اأو  الطالق  العربية طلب  البلدان  في  للمراأة  عادًة 

اتخذت  وقد  الزوجات.  د  تعدُّ العترا�س في حالة 

عدة خطوات لإ�شالح قوانين الأحوال ال�شخ�شية، 

الموؤمل  العربي. ومن  المغرب  بلدان  وبخا�شة في 

اأن تتوالى الجهود في هذا ال�شبيل. 

اإن »جرائم ال�شرف« هي ال�شكل الأ�شواأ �شمعًة 

بين اأ�شكال العنف التي تمار�س �شد المراأة في عدة 

المراأة  الجرائم  ت�شتهدف هذه  مجتمعات عربية. 

منافًيا  �شلوًكا  عائلتها  ه  تعدُّ فعل  على  لها  عقاًبا 

خارج  الجن�شية  العالقة  بين  ُيراوح  قد  لالأخالق، 

نطاق الزواج وبين مجرد الختالط برجال خارج 

الو�شط العائلي. ومن ال�شعب قيا�س درجة انت�شار 

هذه الجرائم نظًرا اإلى اإغفال الإبالغ عنها، غير 

اأن من المعروف اأن هذه الممار�شة م�شتمرة. وقد 

ي�شل الأمر اإلى َحدِّ القتل، وبخا�شة اإن كان الَحْمل 

واحًدا من نتائج تلك الفعلة المحرمة. وفي بع�س 

البلدان يقف القانون اإلى جانب من يرتكبون تلك 

الجرائم عن طريق تخفيف العقوبات عليهم.

الأكثر  العنف  اأ�شكال  من  واح��د  الغت�شاب 

ال�شرطة  ُتبلَّغ  التي  الحالت  به  توحي  مّما  �شيوًعا 

ق�شايا  ت�شل  ما  ونادًرا  ال�شحف،  تن�شرها  اأو  بها 

العربية،  البلدان  في  المحاكم  اإل��ى  الغت�شاب 

اأن  اإم��ا  المو�شوع  بهذا  المت�شلة  القوانين  حيث 

فيما  الن�شاء،  �شد  متّحيزة  اأو  غام�شة،  ت��ك��ون 

والت�شّتر  الإن��ك��ار  على  والمجتمع  الأ���ش��رة  تتعاون 

الفتاة  عذرية  على  والمحافظة  الغت�شاب  على 

والتكّتم على الجريمة حفاًظا على �شمعة ال�شحية 

من  واح��د  انقطاع  دون  ي�شتمر  هنا  من  و�شرفها. 

المراأة  اأمن  تتهدد  التي  واأ�شنعها  المخاطر  اأعنف 

اإل��ى  ب�����ش��ره  المجتمع  ي��ح��ّول  فيما  ال�شخ�شّي، 

الّتجاه الآخر. 

الن�شاء  على  الهجمات  تقع  الحرب  زم��ن  في 

الداخلية  وبالهجرة  القانون  بغياب  تّت�شم  بيئة  في 

والنزاع الم�شلح التي تتحّدد فيها اأدوار الجن�شين، 

العراق  في  الحال  هي  كما  وح��اد،  متمايز  ب�شكل 

الميدان  ف��ي  وال�شومال.  )دارف����ور(  وال�����ش��ودان 

يعو�س الرجال عما ي�شعرون به من انعدام الأمن 

على  عدوانهم  ف��ي  ب��الإم��ع��ان  ال�شيطرة  وف��ق��دان 

اأ�شدر   ،2008 حزيران/يونيو  �شهر  وفي  الن�شاء. 

مجل�س الأمن الدولي بالإجماع القرار 1820 الذي 

بالنزاعات  ال�شلة  الأط��راف ذات  كل  فيه  يطالب 

اأعمال  لجميع  والكامل  الفوري  »بالوقف  الم�شلحة 

واأ�شار  المدنيين«.  �شد  المرتكبة  الجن�شي  العنف 

الن�شاء  ي�شتهدف  الجن�شي  العنف  اأن  اإلى  القرار 

بع�س  في  وُي�شتخدم  خا�شة،  ب�شورة  والفتيات 

الحالت »و�شيلًة من و�شائل الحرب«.

الّتجار بالب�سر 

الّتجار بالب�شر �شنعة بمليارات الدولرات تتم عبر 

تت�شم  حيث  العربية  البلدان  بين  وتنت�شر  الحدود 

ال�شّرية،  �شتار  وراء  تتحرك  التي  الظاهرة،  هذه 

هذه  اأن  وله����ا 
ُ
اأ وا���ش��ح��ة،  م��ح��ّددة  بخ�شائ�س 

اأدواًرا مختلفة، وفي بع�س الحالت  توؤّدي  البلدان 

هذه  وجهة  هي  الدولة  تكون  فقد  متعددة.  اأدواًرا 

نف�شها  هي  تكون  قد  اأو  للعبور،  ممًرا  اأو  الظاهرة 

وقد  بهم.  الّتجار  يتم  الذين  الأ�شخا�س  م�شدر 

لالتجار  رئي�ًشا  مق�شًدا  العربية  البلدان  باتت 

الأر���س:  بقاع  مختلف  من  الوافدين  بالأ�شخا�س 

اأوروب��ا،  و�شرق  اآ�شيا،  وجنوب  اآ�شيا،  �شرق  جنوب 

اأفريقيا  وب��ل��دان  اآ�شيا،  وو�شط  ال�شغرى  واآ�شيا 

جنوب ال�شحراء. 

العمل  ال���رج���ال،  اإل���ى  بالن�شبة  ي��ع��ن��ي،  ه���ذا 

ُتحترم  ل  اإن�شانية  غير  ظ��روف  ظل  في  الق�شري 

يعني  الن�شاء،  اإل��ى  وبالن�شبة  العمل.  حقوق  فيها 

عن  غالًبا  تختلف  ل  منزلية،  خدمة  ال��ع��ادة  في 

المالهي  في  والعمل  الجن�شي  وال�شتغالل  ال��رق، 

الق�شري  ا�شتخدامهم  يعني  ولالأطفال  الليلية. 

ي��وؤّدي  اأو  َجّمالين  اأو  جّوالين  باعٍة  اأو  كمت�شّولين 

بهم اإلى ال�شتغالل الجن�شي. وعلى العموم فاإن كل 

معاناة  على  يرغُم  الظاهرة  لهذه  فري�شًة  وقع  من 
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 جتمع املنطقة العربية

 بني ق�شية الالجئني

 الأقدم، الفل�شطينّيني،

والأحدث، �شّكان دارفور

 تعطي الرثوة النفطية

 يف املنطقة العربّية

 �شورة م�شلِّلة عن

اأو�شاعها القت�شادية

الأم��ن  ان��ع��دام  فيها  ي�شل  ال�شترقاق  م��ن  حالة 

اإلى الح�شي�س. 

للممار�شات  �شهلة  فري�شة  الأط���ف���ال  وي��ع��د 

الممار�شات  هذه  تقت�شر  فال  لأمنهم،  المدمرة 

اإل��ى  ذل��ك  ت��ت��ج��اوز  ب��ل  ح��ري��ات��ه��م،  تقوي�س  على 

العقد  بين  ُت����راوح  ب��ه��م،  كبيرة  اأ���ش��رار  اإل��ح��اق 

واأق�شى  وال��م��وت.  الج�شماني  والأذى  النف�شية 

للحرب،  الأط��ف��ال  تجنيد  ه��و  الممار�شات  ه��ذه 

انخراط  ح��الت  من  نوعان  العربية  البلدان  وفي 

الأطفال في الأعمال الع�شكرية. النوع الأول ن�شهده 

التقارير  تتحدث  حيث  وال�شومال،  ال�شودان  في 

النوع  ونجد  الأطفال.  تجنيد  عن  مو�شعة  ب�شورة 

الأر���س  في  الأخ���رى،  النزاع  �شاحات  في  الثاني 

الفل�شطينية المحتلة والعراق، حيث يوؤدي الأطفال، 

متطّوعين اأو مرغمين، اأدواًرا اإ�شنادية فيما ت�شتمر 

جراء  وقدراتهم  اأعمارهم  تتجاوز  التي  معاناتهم 

النزاع الم�شلح في تلك المناطق. 

ا  رين داخليًّ محنة الالجئين والمهجَّ

مناطق  بين  فريد  بو�شع  العربية  المنطقة  تتميز 

العالم اأجمع من حيث اأو�شاع الالجئين فيها. فهي 

المنطقة التي تلتقي فيها ق�شية الالجئين الأطول 

عهًدا في كل اأنحاء العالم، اأي ق�شّية الفل�شطينيين، 

الأ�شباب  ت�شّكل  دارف��ور.  في  عهًدا  الأح��دث  بتلك 

التي تدفع المرء اإلى اأن ي�شبح لجًئا، بحّد ذاتها، 

في  وتتمّثل،  الإن�شان  اأم��ن  تهّدد  ج�شيمة  مخاطر 

حدها الأدنى، بفقدان العمل وم�شدر الرزق، وفي 

اأيدي  على  النا�س  حياة  بتهديد  الأق�شى،  حّدها 

جيو�س الحتالل اأو الميلي�شيات المتناف�شة. وحياة 

كالعجز   – بالمخاطر  باأكملها  محفوفة  الالجئ 

لتلبية  ل��ل��رزق  م�شدر  اأو  عمل  على  ال��ع��ث��ور  ع��ن 

الحتياجات الأ�شا�شية، والتعر�س للتمييز والقمع، 

والعزل الجتماعي. ومحنة الالجئة/الالجئ قد ل 

تبلغ نهايتها اأبًدا لأن المرء قد يموت لجًئا ويورث 

و�شَعه هذا اإلى جيٍل لحق.

ع��دد  اح��ت�����ش��اب  ف��ي  ���ش��ع��وب��ات حقيقية  ث��م��ة 

الالجئين في العالم، ومع ذلك يمكن تقدير عددهم 

في  لج��ئ  مليون   7.5 بنحو  العربية  البلدان  في 

العام 2008 وفًقا لالأرقام التي �شّجلتها المفو�شية 

الالجئين،  ل�����ش��وؤون  المتحدة  ل��الأم��م  ال�شامية 

الالجئين  وت�شغيل  لإغاثة  المتحدة  الأم��م  ووكالة 

الفل�شطينيين في ال�شرق الأدنى )الأونروا(. ويمّثل 

الإجمالي  العدد  من  المائة  في   46.8 ن�شبة  ذلك 

المفو�شية  ل��دى  الم�شجلين  العالم  في  لالجئين 

2008، والبالغ  العام  ال�شامية ووكالة الأونروا في 

من  العدد الأكبر  ويقيم  م��ل��ي��وًن��ا.   16 ع��دده��م 

والعراقيين،  الفل�شطينيين  من  وُجلُُّهم  الالجئين، 

في الأر�س الفل�شطينية المحتلة والأردن و�شورية. 

اإلى جانب الالجئين هناك المهّجرون داخليًّا، 

وهم اأكثر عدًدا من الالجئين في المنطقة واأو�شع 

ويقدر  الجغرافية.  الناحية  م��ن  انت�شاًرا  منهم 

ر، يوجد  عددهم الإجمالي بنحو 9.8 ماليين مهجَّ

هي   – عربية  بلدان  �شتة  في  منهم  كبير  جانب 

ولبنان  وال��ع��راق  وال�شومال  و���ش��وري��ة  ال�����ش��ودان 

يقدر  ال��ذي  منهم،  الأكبر  العدد  ويقيم  واليمن. 

بنحو 5.8 ماليين �شخ�س، في ال�شودان. وي�شترك 

عنا�شر  م��ن  العديد  ف��ي  وال��الج��ئ��ون  المهجرون 

انعدام الأمن: فقدان �شبل العي�س والمكانة والعائلة 

والجذور، واأحياًنا الحياة نف�شها. 

الدولة  لي�س بمقدور  اأنه  اإلى  التقرير  ويخل�س 

العين. ومن  راأَي  َيَريانه  المجتمع حماية ما ل  ول 

ال�شروري، على هذا الأ�شا�س، اأن يبداأ البحث عما 

الفئات  لدى  الأمن  بانعدام  الإح�شا�س  يخفف من 

الأ�شعف في المنطقة بالإقرار بمدى ما تعانيه من 

اإق�شاوؤها  عليها  ارتكز  التي  وبالأ�ش�س  الإجحاف، 

ال�شيا�شي والجتماعي والتنموي. 

4.  النمو المتقلب، ون�شبة البطالة 
المرتفعة، والفقر الدائم 

العربية  البلدان  لدى  الخيالية  النفطية  الثروة  اإن 

القت�شادية  الأو���ش��اع  عن  م�شلِّلة  �شورة  تعطي 

لهذه البلدان، لأنها تخفي مواطن ال�شعف البنيوي 

ينجم  وم��ا  العربية  القت�شادات  من  العديد  في 

للدول  القت�شادي  الأم��ن  في  زعزعة  من  عنها 

والمواطنين على حد �شواء. يناق�س التقرير الأمن 

القت�شادي بالرجوع اإلى الأبعاد الأكثر اأهمية التي 

المتحدة  الأم��م  برنامج  الأم��ر  ب��ادئ  في  حددها 

الإنمائي في تقرير التنمية الب�شرية للعام 1994، 

وهي: م�شتويات دخل الفرد واأنماط نموها؛ خيارات 

الجتماعية.  الحماية  الفقر؛  وال�شتخدام؛  العمل 

وفي هذا الإطار، يركز التقرير على اأهمية الم�شار 

الم�شطرب للتو�شع الذي اأحدثه النفط في البلدان 

المرتبط  القت�شادي  النموذج  وه�شا�شة  العربية، 

به، والتجاهات المتغيرة في التدفقات عبر الدول 

ال�شيا�شية  الثغرات  يحدد  كما  للنفط.  المنتجة 

الموؤثرة في الأمن القت�شادي لماليين النا�س على 

�شعيدي البطالة الحاّدة وفقر الدخل المتوا�شل. 

مواطن ال�سعف القت�سادي

ت�شّكل الدرجة العالية من التقلب في نمو القت�شاد 

القت�شاد.  هذا  �شعف  على  وا�شًحا  دلياًل  العربي 
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لقد خّلف النمو املرتكز 

على النفط اأ�ش�ًشا بنيوية 

�شعيفة يف اقت�شادات 

البلدان العربية

انخف�شت ن�شبة التقلب 

يف معدلت النمو يف 

مرحلة الزدهار الأخرية

المرتبط  العربية،  المنطقة  الأمن القت�شادي في 

يزال  ول  ك��ان  العالمية،  النفط  اأ���ش��واق  بتقلبات 

ال�شطراب  وهذا  المن�شاإ.  خارجية  تياراٍت  رهينة 

النمّو  بين  وهبوًطا،  �شعوًدا  المتاأرجح  القت�شادي 

المرتفع في ال�شبعينات والركود القت�شادي خالل 

الثمانينات، ثم العودة اإلى النمو الخارق للعادة في 

م�شتهّل العقد الأول من القرن الحادي والع�شرين، 

ال��دورات  ل�شطراب  مبا�شًرا  انعكا�ًشا  ك��ان  اإنما 

في  الحاد  النخفا�س  ترك  وقد  النفط.  �شوق  في 

كبيًرا  تاأثيًرا  الثمانينات  النفطية خالل  المداخيل 

في البلدان المنتجة للنفط، )فقد �شهدت ال�شعودية، 

على �شبيل المثال، هبوط الناتج المحّلي الإجمالي 

و1987   1981 العامين  بين  الن�شف  اإل��ى  فيها 

ا  ح�شب الأ�شعار الحالية(. و�شهدت بلدان اأخرى نموًّ

ا �شلبيًّا، فكانت الكويت هي الأكثر ت�شرًرا  اقت�شاديًّ

بينها حيث انخف�س الناتج المحّلي الإجمالي فيها 

و1982.   1981 العامين  المائة في  18 في  بن�شبة 

العربية غير  اإلى القت�شادات  ال�شدمات  وانتقلت 

المنتجة للبترول التي تقهقرت التحويالت المالية 

ا �شلبيًّا  المر�شلة اإليها. كما �شهد الأردن واليمن نموًّ

في بع�س ال�شنوات.

البلدان  مختلف  في  القت�شادي  النمو  وك��ان 

مدى  على  الكامل  �شبه  بالركود  يت�شم  العربية 

ووفًقا   ،1980 العام  بعد  العقد  ون�شف  عقدين 

الفرد  ن�شيب  نمو  ف��اإن  ال��دول��ي،  البنك  لبيانات 

الحقيقي من الناتج المحّلي الإجمالي في البلدان 

اأربعة  ط��وال  المائة  في   6.4 يتجاوز  لم  العربية 

)اأي  و2004   1980 العامين  بين  عاًما  وع�شرين 

اأقل من 0.5 في المائة �شنويًّا(.

اأ�ش�ًشا  النفط  على  المرتكز  النمو  خّلف  لقد 

تحّول  اإذ  العربية  القت�شادات  في  �شعيفة  بنيوية 

اإلى  متزايدة  ب�شورة  العربية  البلدان  من  العديد 

والخدمات.  ال�شتيراد  على  القائمة  القت�شادات 

العربية في  ال��ب��ل��دان  ف��ي  ال��خ��دم��ات  اأن���واع  وت��ق��ع 

الحلقات الدنيا من �شل�شلة القيمة الم�شافة، وهي 

المعرفية وتح�شر  التنمية  اإلى  القليل  اأقل  ت�شيف 

الأ���ش��واق  ف��ي  متدنية  م��رات��ب  ف��ي  ال��ب��ل��دان  تلك 

العالمية. وي�شتمر هذا التجاه على ح�شاب الزراعة 

وتتجّلى  العربي.  ال�شناعي  والإن��ت��اج  والت�شنيع 

المرتكز  النمو  عن  الناجمة  البنيوية  اله�شا�شة 

ن�شيب  في  الظاهر  النخفا�س  في  النفط  على 

)ال��زراع��ة  النفطية  غير  الإن��ت��اج��ي��ة  القطاعات 

كل  في  الإجمالي  المحّلي  الناتج  في  والت�شنيع( 

المرتفع.  الدخل  فئة  با�شتثناء  العربية،  البلدان 

والواقع اأن البلدان العربية كانت في العام 2007 

اأقل ت�شنيعا منها قبل اأربعة عقود. 

لقد انخف�شت ن�شبة التقلب في معدلت النمو 

في  الأخ��ي��رة  الزده���ار  مرحلة  في  ال�شيء  بع�س 

البلدان العربية بفئاتها كافة. وهذا تطور يدعو اإلى 

اإلى ال�شتكانة  اأنه يجب األ يدعو  الطمئنان، غير 

والر�شى عن النف�س، لأن النخفا�س الحاّد الراهن 

في اأ�شعار النفط �شيوؤدي ل محالة اإلى تعطيل النمو 

الم�شتقبلي وي�شبب، مرًة اأخرى، تقلَُّب الأحوال. 

للنفط  المنتجة  العربية  البلدان  اختارت  لقد 

في  الأخ���ي���رة  مكا�شبها  م��ن  ك��ب��ي��ٍر  ق�����ش��ٍم  و���ش��ع 

ا�شتثمارات اأجنبية واحتياطيات خارجية و�شناديق 

ت�شديد  وفي  النفطي  ال�شتقرار  لتحقيق  �شامنة 

الديون. كما اأقدمت على ت�شغيل ا�شتثمارات محلية 

وتكرير  والإن�شاءات  العقارات  ميدان  في  �شخمة 

النفط والنقل والت�شالت والخدمات الجتماعية. 

وتختلف هذه المقاربة اختالًفا وا�شًحا عن الأنماط 

على  بالتركيز  وتميزت  الما�شي  في  �شادت  التي 

ال�شتيراد وال�شتهالك. كذلك وّجه بع�س البلدان 

العربية المنتجة للبترول جانًبا كبيًرا من العائدات 

اإلى القطاعين الع�شكري والأمني.

ال�شتثمار  م��ن  الجديد  النمط  ه��ذا  اأن  بيد 

التعاون  مجل�س  بلدان  يعّر�س  اأن  ا  اأي�شً �شاأنه  من 

لنوبات  ال�شابق،  من  اأو�شع  نطاٍق  على  الخليجي، 

النكما�س القت�شادي العالمي، واآخر هذه النوبات 

تطرح تحدياٍت ع�شيرًة لنموذج النمو المرتكز على 

الكثافة الراأ�شمالية. غير اأن ال�شدمات الخارجية 

بالركود  ترتبط  العربية  البلدان  اأ�شابت  التي 

الرئي�شية  البلدان  كل  وت�شّغل  ال��راه��ن.  العالمي 

الوليات  في  �شخمًة  ا�شتثمارات  للنفط  المنتجة 

وهي  ال��خ��ارج،  ف��ي  ال���دول  م��ن  وغيرها  المتحدة 

ومفاعيل  اقت�شاداتها  بين  تف�شل  اأن  ت�شتطيع  ل 

اإن تداعيات  الأزمة الدولية الآخذة بالنت�شار. ثّم 

وفي  ال�شتثمارات  تمويل  في  الطويل  النكما�س 

التعاون  مجل�س  ب��ل��دان  ف��ي  العاملين  تحويالت 

البلدان  بقية  على  ثقيلًة  وطاأتها  �شتكون  الخليجي 

العربية في المنطقة. 

ل  قد  الأخ��رى  العربية  البلدان  اأن  الأمر  واقع 

الثالثة  الزده��ار  مرحلة  في  المكا�شب  من  تحقق 

والثانية،  الأول��ى  المرحلتين  في  حققته  ما  بقدر 

فعلى الرغم من اأن الثروة النفطية ما زالت تعبر 

ثرية حولت جانًبا من  دول  اأن عدة  ومع  الحدود، 

اأعقاب  في  الإقليمية  الأ���ش��واق  اإل��ى  ا�شتثماراتها 

اأحداث 11 اأيلول/ �شبتمبر، فاإن التدفقات المالية 

داخل البلدان العربية غدت اأقل وفرًة وحجًما منها 

كانت  مما  وقًعا  اأقل  اآثارها  كما غدت  ال�شابق  في 

الزيادة  ا�شتهلكت  جهة  فمن  الما�شي.  في  عليه 

البلدان  ال�شكانية جانًبا كبيًرا من هذا الدفق في 
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تحويالت  تاأثرت  اأخ��رى  جهة  ومن  النفطية،  غير 

العاملين في البلدان النفطية �شلًبا جراء ممار�شة 

»توطين الوظائف«. ومن جهة ثالثة ابتداأت البلدان 

جراء  للطاقة  عالية  كلفة  تتحمل  النفطية  غير 

ارتفاع قيمة النفط الم�شتورد والدعم المكلف الذي 

الم�شتقات  اأ�شعار  ارتفاع  لقاء  للمواطنين  تقدمه 

النفطية. 

 

م�سكلة البطالة

لن��ع��دام  الرئي�شية  الم�شادر  م��ن  البطالة  تعد 

العربية،  البلدان  معظم  في  القت�شادي  الأم��ن 

 ،)2008( العربية  العمل  منظمة  بيانات  وح�شب 

البلدان  البطالة في  لن�شبة  الإجمالي  المعدل  كان 

في  العاملة  القوى  من  المائة  في   14.4 العربية 

على  ال��م��ائ��ة  ف��ي   6.3 ب���ِ  م��ق��ارن��ًة   ،2005 ال��ع��ام 

العربية  البلدان  اإلى  وبالن�شبة  العالمي.  ال�شعيد 

في  العمل  عن  العاطلين  عدد  )وبا�شتخدام  ككل، 

ل لنمو البطالة  العام 2005(، و�شل المعّدل المثقَّ

اإلى نحو 1.8 في المائة. وتتفاوت معدلت البطالة 

اإذ تراوح  المحلية بدرجة ملمو�شة بين بلد واآخر، 

22 في  2 في المائة في قطر والكويت، ونحو  بين 

اأو�شاط  البطالة في  اأن  المائة في موريتانيا، غير 

ال�شباب تمثل في كل الأحوال تحّدًيا جّديًّا م�شترًكا 

في العديد من البلدان العربية.

وت�����ش��ي��ر ات��ج��اه��ات ال��ب��ط��ال��ة وم���ع���دلت نمو 

بحلول  �شتحتاج،  العربية  البلدان  اأن  اإلى  ال�شكان 

51 مليون فر�شة عمل جديدة.  اإلى   ،2020 العام 

ما�شة  حاجًة  الجديدة  الوظائف  ه��ذه  و�شت�شكل 

�شوق  اإل��ى  الداخلين  ال�شباب  ا�شتيعاب  اأج��ل  من 

م�شتقباًل  دون��ه��ا  م��ن  �شيواجهون  ال��ذي��ن  العمل 

قاتًما. وتدل تقديرات منظمة العمل العربية للعام 

البطالة  معدلت  في  التباين  على   2006/2005

بين ال�شباب، فهي تبلغ حدها الأعلى في الجزائر 

)46 في المائة(، والأدنى في الإمارات )6.3 في 

البلدان  فاإن  الأخيرة،  الدولة  وبا�شتثناء  المائة(. 

)من  بطالة  معدلت  ت�شهد  المرتفع  الدخل  ذات 

منزلتين( في اأو�شاط ال�شباب. لقد �شجلت معدلت 

بطالة عالية ن�شبيًّا بين ال�شباب في البلدان العربية 

العموم  وعلى  والمنخف�س.  المتو�شط  الدخل  ذات 

يبلغ معدل البطالة بين ال�شباب في العالم العربي 

ما يقرب من �شعف ما هو عليه في العالم باأ�شره. 

غالًبا ما تنعك�س البطالة ب�شورة غير متوازنة 

في  الن�شاء  بين  البطالة  فمعدلت  الإن���اث  على 

وهي  ال��رج��ال  بين  منها  اأع��ل��ى  العربية  ال��ب��ل��دان 

وتوؤكد  اأج��م��ع.  العالم  ف��ي  الأع��ل��ى  المعدلت  م��ن 

معدلت البطالة بين الن�شاء ما هو اأبعد من اإخفاق 

عمل  فر�س  خلق  في  عموًما  العربية  القت�شادات 

التحّيزات  من  منظومة  اإل��ى  ت�شير  فهي  جديدة؛ 

الجتماعية المتاأ�شلة �شد عمالة الن�شاء. 

اتجاهات  تف�شر  اأ�شا�شية  عوامل  ثالثة  ثمة 

اأوًل،  ال��ع��رب��ي��ة:  ال��ب��ل��دان  ف��ي  المتدنية  العمالة 

العري�س  العام  القطاع  اأ���ش��اب  ال��ذي  النكما�س 

في  العاملة  القوى  ثلث  من  اأكثر  ي�شتخدم  ال��ذي 

حجم  محدودية  ثانًيا،  البنيوية؛  الإ�شالحات  ظل 

و�شعف  اأدائ��ه  وق�شور  ال��راك��د،  الخا�س  القطاع 

جودة  مدى  ثالًثا،  العمل؛  فر�س  خلق  على  قدرته 

يركز،  ل  الذي  التعليم  هذا  ونوع  ال�شائع  التعليم 

عموًما، على المهارات التقنية والمهنية المطلوبة. 

�شوف يكون من ال�شروري اأن تركز ال�شيا�شات 

العربية على اإعادة هيكلة النظام التربوي التعليمي 

م��ن اأج���ل �شد ف��ج��وات ال��م��ه��ارة، وال��ت��ج��اوب مع 

موؤ�شرات �شوق العمل، وتحفيز القدرات المعرفية 

على  القت�شاد  ف��ي  المتاحة  للفر�س  المالئمة 

ال�شعيدين الإقليمي والعالمي. كما على المدخرات 

الوطنية اأن تتحول، بكفاءٍة، اإلى ا�شتثمارات وا�شعة 

�شوق  وتعزيز  وال�شكنية  ال�شحية  المرافق  لتطوير 

الفتية  العاملة  القوة  هذه  احتياجات  لتلبية  العمل 

الإنتاجية.  بزيادة  الكفيلة  الت�شهيالت  وتزويدها 

العوائق  لإزال��ة  خا�شة  جهود  بذل  المطلوب  ومن 

ال��م��راأة  ت��وّل��ي  تعوق  التي  الرا�شخة  الجتماعية 

وظائف ذات اإنتاجية عالية. وفي كثير من الحالت 

ال�شراكة  تتيح  ال�شيا�شات،  في  التحول  مجال  في 

الخيارات  اأف�شل  والخا�س  العام  القطاعين  بين 

الوظائف  وخلق  المهارات  ونقل  ال��م��وارد  لح�شد 

الجديدة.

ح�سيلة الفقر التراكمية 

القت�شادي  ال���ش��ت��ق��رار  ع��دم  التقرير  يناق�س 

المالزم للفقر من منظورين: الأول هو فقر الدخل 

ف بمقيا�س ما يتوافر لالإن�شان من �شلٍع  )الذي ُيعرَّ

الحقيقي  ال�شتهالكي  بالإنفاق  متمّثاًل  وخدمات 

للفرد(؛ والثاني هو الفقر الإن�شاني )الذي يعرف 

حياتية  قيمة  ذات  اأخرى  وباأبعاد  الدخل  بمقيا�س 

وفي  ال�شيا�شية(.  والحرية  وال�شحة  التعليم  مثل 

بالح�شبان  التقرير  ي��اأخ��ذ  ال��دخ��ل  فقر  تحليل 

دخل  على  تعتمد  التي  الدولية  الفقر  م�شتويات 

يعادل دولرين )خط الفقر المدقع( للفرد يوميًّا 

وخطوط الفقر الوطنية. 

فقر  الإج��م��ال  وج��ه  على  العربية  البلدان  في 

الدخل قليل النت�شار ن�شبيًّا، ففي العام 2005 كان 

يعي�شون  العرب  ال�شكان  المائة من  20.3 في  نحو 

تحت خط الفقر الدولي المحدد بدولرين يوميًّا. 
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يقدر اأن هناك 

65 مليون عربي 

يعي�شون يف حالة فقر

الفقر يف البلدان 

العربّية ظاهرة 

اأكرث بروًزا وجالًء 

مما ُيفرت�س

دول  �شبع  في  معطياٍت  اإلى  التقدير  هذا  وي�شتند 

المتو�شط  ال��دخ��ل  ذات  البلدان  فئة  م��ن  عربية 

والمنخف�س، التي يمثل �شكانها 63 في المائة من 

مجمل ال�شكان في البالد العربية التي ل يدور فيها 

نحو  فاإن  الدولي،  الفقر  خط  على  وبناًء  النزاع. 

34.6 مليون عربي كانوا، في العام 2005، يعي�شون 

في فقر مدقع.

غير اأن ا�شتخدام عتبة الدولرين يوميًّا قد ل 

الحالت  جميع  في  كاملة  اإح�شائية  �شورة  يعطي 

تطبيق  ومع  العربية.  البلدان  في  الدخل  فقر  عن 

العام  الفقر  معدل  اأن  يتبّين  الوطني،  الفقر  خط 

المائة في  في   30  - المائة  في   28.6 بين  ُي��راوح 

في   59.9 ونحو  الأدن��ى،  في حدها  و�شورية  لبنان 

41 في  ونحو  اليمن،  الأعلى في  المائة في حدها 

 65 تمثل  عّينة  اإل��ى  وا�شتناًدا  م�شر.  في  المائة 

من  ف��اإن  العرب،  ال�شكان  اإجمالي  من  المائة  في 

لمعدلت  الكلية  الن�شبة  ب��اأن  نتكّهن  اأن  المعقول 

الفقر في م�شتوى الخط الأعلى �شتكون في حدود 

39.9 في المائة. وبموجب هذا المقيا�س، يمكن اأن 

نقدر اأن هناك 65 مليون عربي يعي�شون في حالة 

فقر.

ويزداد الفقر المدقع حّدًة في البلدان العربية 

ذات الدخل المنخف�س حيث يعاني الفقر المدقع 

نحو 36،2 في المائة من ال�شّكان. وكما هو متوقع 

فاإن فقر الدخل، وما يالزمه من عدم ال�شتقرار 

هو الأكثر �شيوًعا في اأو�شاط اأهل الريف. 

عن  تعبيًرا  الفقر  لقيا�س  اآخ��ر  منظور  وثمة 

ح��رم��ان ال��م��رء م��ن الإم��ك��ان��ات وال��ف��ر���س، اإن��ه 

الدليل  وه��ذا  الب�شري«.  الفقر  »دليل  ا�شتخدام 

العمر،  طول  اأ(  نات:  مكوِّ ثالثة  من  مركب  معيار 

وبح�شب  المعي�شة.  م�شتوى  ج(  المعرفة،  ب( 

الدخل  ذات  العربية  البلدان  ت�شّجل  الدليل  هذا 

المنخف�س تواتر الفقر الإن�شاني في اأعلى م�شتوياته 

وبمعدل ي�شل اإلى 35 في المائة مقارنًة بمعدل 12 

في المائة في الدول ذات الدخل المرتفع. ويظهر 

ا من  اأن فقدان الأمن يمثل انتقا�شً هذا المقيا�س 

ما  وه��ذا  والمعي�شة،  وال�شحة  التعليم  م�شتويات 

يلقي ظالًل من ال�شك حول فاعلية اأداء الدولة في 

�شمان ح�شول المواطنين على �شروريات الحياة 

في  خا�س  ب�شكٍل  الدخل،  فقر  ويوؤثر  الأ�شا�شية. 

التحاق الأطفال بالمدار�س البتدائية وفي م�شتوى 

البتدائي.  التعليم  مرحلة  بعد  للدرا�شة  متابعتهم 

المدر�شة  في  التعلم  النقطاع عن  معدلت  كذلك 

تديم حالة انعدام الأمن بالن�شبة اإلى الفقراء.

ت�شم البلدان العربية التي ت�شجل ن�شبة 30 في 

ثالثة  الب�شري  الفقر  دليل  بمعيار  اأكثر  اأو  المائة 

من  وواح���ًدا  المنخف�س،  ال��دخ��ل  فئة  م��ن  ب��ل��دان 

ال�شودان بن�شبة  فئة الدخل المتو�شط المنخف�س: 

)34.3 في المائة( على الدليل، اليمن )36.6 في 

المغرب  المائة(،  في   35.9( موريتانيا  المائة(، 

)31.8 في المائة(. وفي كل هذه البلدان تقريًبا، 

ت�شجل درجة عالية من انعدام الأمن )بقيمة اأعلى 

ممثَّال  التعليم  ن  م��ك��وِّ ف��ي   ،) المائة  ف��ي   30 م��ن 

ذلك،  اإل��ى  ي�شاف  البالغين.  بين  الأّم��ّي��ة  بمعدل 

المياه  اإلى  الفتقار  عن  الناجم  الأمن  انعدام  اأّن 

في  م��وؤّث��ًرا  دوًرا  ي���وؤّدي  الأط��ف��ال  وغ��ذاء  النظيفة 

ال�شودان، واليمن، وموريتانيا.

المعتدلة  ال��م�����ش��ت��وي��ات  م���ن  ال���رغ���م  وع��ل��ى 

الجتماعي  الإق�شاء  فاإن  الدخل،  في  لالم�شاواة 

معظم  في  الما�شيين  العقدين  خ��الل  تزايد  قد 

البلدان العربية. وثّمة دلئل توحي باأن الالم�شاواة 

عّما  تزيد  بن�شبة  ���ش��وًءا  ازدادت  ق��د  ال��ث��روة  ف��ي 

اأ���ش��اب ال��دخ��ل م��ن ال���ت���ردي. وف���ي ال��ع��دي��د من 

ز ملكية الأر�س والأ�شول  البلدان العربية، فاإن تركُّ

القت�شادية، على �شبيل المثال، بات وا�شًحا وبداأ 

الأخ��رى،  الجماعات  لدى  الإق�شاء  م�شاعر  يثير 

واإن لم يتزايد الفقر المطلق بينها. 

اأن��م��اط ان��ع��دام الأم���ن الق��ت�����ش��ادي هي  اإن 

الُمتَّبعة.  ال�شيا�شات  في  عديدة  لفجوات  مح�شلة 

المتزايدة  اله�شا�شة  اأن  في  الأولى  الفجوة  وتتمثل 

النتائج  من  كانت  العربية  القت�شادات  بنية  في 

المتقلب  النمو  على  العتماد  ل�شتمرار  الوا�شحة 

الذي تقف وراءه قوة النفط الدافعة. واّت�شم النمو 

وب��م��وازاة  وال��ه��ب��وط،  بالتعثر  نف�شه  القت�شادي 

)وبخا�شة  الإنتاجية  القطاعات  اأداء  ك��ان  ذل��ك 

المناف�شة.  روح  اإل��ى  ومفتقًرا  �شعيًفا  الت�شنيع( 

قد  للنمو  النموذج  ذاك  اأن  هي  الثانية  والفجوة 

العربية  البلدان  فغدت  العمل  �شوق  في  �شلًبا  اأثر 

تعاني اأعلى معدلت البطالة في العالم اأجمع. اأما 

الفجوة الثالثة فهي اأن اإجمالي الفقر، الذي ُيعّرف 

الوطني،  الفقر  في ظل خط  ال�شكان  ن�شيب  باأنه 

المترتبة على  الفقر  م�شتويات  اأدنى  اأعلى من  هو 

لدولرين  المعادل  الدولي  الفقر  خط  ا�شتخدام 

العربية  البلدان  في  الفقر  فاإن  وهكذا  اليوم،  في 

ظاهرة اأكثر بروًزا وجالًء مما ُيفتر�س.

 5.  الجوع، و�شوء التغذية، وانعدام 
الأمن الغذائي 

على الرغم من الموارد الوفيرة، وانخفا�س معدلت 

بالمناطق  م��ق��ارن��ًة  العربية  ال��ب��ل��دان  ف��ي  ال��ج��وع 

الجوع  ن�شبة  تزايد  �شعوبها  بين  ُيالَحظ  الأخ��رى، 
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 تتزايد ن�شبة اجلوع

 و�شوء التغذية بني

�شعوب البلدان العربّية

 انخف�س اإنتاج حما�شيل

 احلبوب ما بني العامني

 1990 و2005 يف

�شبعة بلدان عربية

و�شوء التغذية. ومع اأن ثمة تفاوًتا ملحوًظا بو�شوح 

في معدلت النت�شار واأرقام الجياع بين بلد واآخر، 

غاية  تحقيق  من  تتمّكن  لن  برمتها  المنطقة  فاإن 

لالألفية.  الإنمائية  الأه��داف  من  الجوع  تخفي�س 

و�شوء  الجوع  روا�شب  ا�شتمرار  ذلك  اإل��ى  ي�شاف 

التغذية المتراكمة من الما�شي. 

والزراعة  الأغذية  منظمة  لإح�شاءات  ووفًقا 

النامية،  البلدان  مناطق  ح��ول  المتحدة  لالأمم 

ممن  منخف�شة  ن�شبًة  العربية  المنطقة  ت�شّم 

يعانون ق�شور التغذية قيا�ًشا على اإجمالي ال�شكان. 

ول يتجاوزها في هذا الم�شمار غير البلدان التي 

والتحاد  اأوروب��ا  و�شط  في  انتقالية  بمرحلة  تمر 

في  المناطق  اإح��دى  اأنها  اإل  ال�شابق.  ال�شوفيتي 

ال�شحراء  جنوب  اأفريقيا  جانب  اإل��ى   - العالم 

ي�شيبهم  من  ن�شبة  فيها  ارتفعت  التي   - الكبرى 

اإذ  الع�شرين،  القرن  ت�شعينات  منذ  الغذاء  ق�شور 

تزايدت من نحو 19.8 مليون ن�شمة في الفترة ما 

بين العامين 1990 و1992، اإلى 25.5 مليوًنا بين 

العامين 2002 و2004. 

وثمة تباين ملمو�س بين بلد عربي واآخر في مدى 

التي حققت  والبلدان  الجوع.  مكافحة  في  التقدم 

الغذاء  ق�شور  انت�شار  تخفي�س  في  الأكبر  التقدم 

1990 و1992 هي جيبوتي والكويت  بين العامين 

وموريتانيا. وقد حقق ال�شودان بع�س التقدم، غير 

اأما  خطير.  حد  اإلى  فيه  �شائًعا  زال  ما  الجوع  اأن 

الأردن وال�شعودية ولبنان وم�شر والمغرب واليمن 

المطلقة  الأرق��ام  ارتفاًعا في كل من  فقد �شهدت 

و�شورية  الجزائر  �شجلت  بينما  النت�شار،  ون�شبة 

ا طفيًفا في انت�شار الق�شور الغذائي ولكن  انخفا�شً

لي�س في اأعداد من يعانونه. 

المنطقة  في  للجوع  المبا�شرة  الأ�شباب  وتعود 

المغّذيات  م��ن  يكفي  م��ا  ت��ن��اول  ف��ي  النق�س  اإل��ى 

��ا. وه���ذا ع��ائ��د ب���دوره اإل���ى ع��دم ت��واف��ر ما  ي��وم��يًّ

ذلك  عن  ينجم  وما  المتنوعة  الأطعمة  من  يكفي 

توافر  ويرتبط  الغذائي.  التوازن  في  اختالل  من 

الغذاء بقوى العر�س – الذي يعتمد، بدوره، على 

اإلى  والو�شول  الزراعي،  الإنتاج  مثل  عوامل  عدة 

الغذائية،  ال�شناعات  ونمو  العالمية،  الأ���ش��واق 

وحجم المعونات الأجنبية – وكذلك على الطلب، 

م�شتويات ح�شة  ب�شورة خا�شة على  يعتمد  الذي 

الإن��ت��اج المحلي  ال��دخ��ل. وم��ن حيث  ال��ف��رد م��ن 

من  الأدن��ى  الحد  العربية  البلدان  بع�س  لدى  فاإن 

محا�شيل الحبوب في العالم، وقد انخف�س الإنتاج 

بلدان.  �شبعة  في  و2005   1990 العامين  بين  ما 

بمجموعها،  العربية،  البلدان  اأن  التقرير  ويو�شح 

تتمتع بدرجة من الكتفاء الذاتي في مجال ال�شلع 

اللحوم،  الأغنياء )مثل  عليها  ُيقبل  التي  الغذائية 

ر(، اأكبر منها في مجال المواد  والأ�شماك، والخ�شَ

الحبوب،  )مثل  الفقراء  ي�شتهلكها  التي  الغذائية 

وال�شحوم، وال�شكر(.

�شوء  يتزايد  حين  ف��ي  اأن��ه  المفارقات  وم��ن 

التغذية في بع�س البلدان العربية على الم�شتويين 

ا  اأي�شً هي  الزائدة  البدانة  فاإن  والن�شبي  المطلق 

غير  المنطقة.  في  متزايًدا  �شّحيًّا  خطًرا  تمثل 

العادات  هو  واح��د  اأ�شلي  ب�شبب  يرتبطان  اأنهما 

وزي��ادة  البدانة  ظاهرة  وت�شيع  ال�شيئة.  الغذائية 

اأكثر منها بين الرجال، خالًفا  الن�شاء  الوزن بين 

�شبيل  على  المتحدة،  الوليات  في  الحال  هي  لما 

المثال، حيث تغلب مثل هذه الم�شكالت في اأو�شاط 

اإلى  العربية  المنطقة  في  البدانة  وُتعزى  الذكور. 

الإفراط في ا�شتهالك الماأكولت الم�شبعة بالدهون 

اإلى تدني الن�شاط البدني. وقد يف�شر  وهذا يوؤدي 

الن�شاء  بين  الظاهرة  ه��ذه  �شيوع  جزئيًّا،  ذل��ك، 

اللواتي تحول التقاليد الجتماعية في الغالب دون 

ممار�شتهن الألعاب الريا�شية والتمارين الج�شدية 

الأم��را���س  م��ن  بعدد  البدانة  وتت�شبب  الأخ���رى. 

المزمنة غير المعدية مثل ال�شكري وارتفاع �شغط 

المفا�شل  وتاآكل  وال�شرايين  القلب  واأمرا�س  الدم 

والعلل النف�شية واأنواع من ال�شرطان. وتتزايد هذه 

الأمرا�س ب�شورة مطردة في البلدان العربية. 

اأما الأ�شباب غير المبا�ِشرة للجوع في المنطقة 

الداخلية،  وال��ن��زاع��ات  والح��ت��الل،  الفقر  فهي 

مع  للتعامل  المتبعة  القت�شادية  وال�شيا�شات 

العولمة. ويبين التقرير اأنه على الرغم من تعاي�س 

فاإن  العربية،  البلدان  في  التغذية  و�شوء  الفقر 

الفقر ل يرتبط بال�شرورة بق�شور التغذية عندما 

اإلى  الفقراء  اأو�شاط  في  ال�شتهالك  اأنماط  تميل 

تكون  وعندما  وم��غ��ّذي��ة،  الكلفة  زه��ي��دة  اأطعمة 

دعم  برامج  بموجب  المنال  �شهلة  الأطعمة  هذه 

ظروف  ت��وؤدي  فعندما  لذلك،  وخ��الًف��ا  حكومية. 

اإم��دادات الغذاء، كما هي الحال  اإلى تعثر  النزاع 

في الأر�س الفل�شطينية المحتلة والعراق وال�شودان 

�شوء  م�شتوى  في  ارتفاًعا  ن�شهد  فاإننا  وال�شومال 

التغذية وانعدام الأمن الغذائي. 

اإل��ى  ال��غ��ذاء،  على  الح�شول  اإم��ك��ان  وي��ت��اأّث��ر 

للحكومات  القت�شادية  بال�شيا�شات  كبير،  حد 

ويمثل  العالمية.  الأ���ش��واق  على  النفتاح  ودرج��ة 

النا�س  متناول  في  لجعلها  الغذائية  ال�شلع  دع��م 

الدعم  وقف  ي�شكل  بينما  ال�شيا�شات،  هذه  اإحدى 

البلدان  غالبية  انتهجت  وق��د  اأخ����رى.  �شيا�شًة 

من  كجزء  الغذائي  التموين  دعم  �شيا�شة  العربية 

العقد الجتماعي القائم على مبادرة الدولة بتلبية 
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يظل امل�شتوى املتدين 

لالكتفاء الذاتي من 

الأغذية الأ�شا�شية 

واحًدا من اأخطر 

الفجوات التنموية يف 

املنطقة العربية

ال�شحة لي�شت 

م�شمونة لكل 

املواطنني يف املنطقة

تقديمهم  مقابل  الجوهرية  المواطنين  احتياجات 

فرو�س الولء لها. ومنذ ثمانينات القرن الما�شي 

القت�شاد  لتحرير  الحكومية  ال�شيا�شات  جعلت 

لتقلبات  عر�شًة  الغذائية  المواد  اأ�شعار  وال�شوق 

الأ�شعار العالمية. 

العربية،  البلدان  الأخيرة تحملت  الآونة  وفي   

الغذاء  اأ�شعار  تزايد  الأخ��رى،  الدول  �شاأن  �شاأنها 

التغيرات  بينها  �شتى،  لأ�شباب  العالم  اأ�شواق  في 

اإنتاج  م�شتوى  في  اآث��اره��ا  تركت  التي  المناخية 

البلدان الم�شدرة للحبوب، وال�شتن�شاب المكثف 

اللحوم  ا�شتهالك  وتعاظم  ال��ح��ب��وب،  لمخزون 

ول  النا�شئة،  القت�شادات  في  الألبان  ومنتجات 

�شيما في ال�شين. ومن الأ�شباب الرئي�شية الأخرى 

على  واأوروب��ا  المتحدة  الوليات  في  الطلب  تزايد 

اإلى  نظًرا  الحبوب،  من  الم�شتق  الحيوي  الوقود 

بين  التقرير  ويقارن  والنقل.  النفط  كلفة  ارتفاع 

النتائج التي اأ�شفرت عنها ال�شيا�شات القت�شادية 

والنجاحات  ال�شغوط،  تلك  مع  للتعامل  العربية 

والمك�شيك،  البرازيل  مثل  الدول،  لبع�س  الن�شبية 

التي انتهجت �شيا�شات اقت�شادية حرة، مع تاأمين 

الحد الأدنى من الغذاء للفقراء.

من  وال��ج��دوى  الإم��ك��ان��ي��ة  التقرير  ويناق�س 

الغذائي  والأم��ن  الذاتي  الغذائي  الكتفاء  تحقيق 

في البلدان العربية، ويخل�س اإلى اأن من ال�شروري 

موا�شلة ال�شعي لتحقيق الأمن الغذائي، ل من حيث 

الغذائي، وهو هدف  الإنتاج  المطلقة في  ال�شيادة 

المنطقة،  في  المياه  �شّح  اإلى  بالنظر  عملي  غير 

بل من حيث تحقيق الكتفاء من ال�شلع الأ�شا�شية 

يظل  ال�شياق،  هذا  وفي  المجتمع.  اأف��راد  كل  لدى 

الأطعمة  من  الذاتي  لالكتفاء  المتدني  الم�شتوى 

الأ�شا�شية واحًدا من اأخطر الفجوات التنموية في 

المنطقة العربية. 

6. تحديات الأمن ال�شحي 

ت��وؤث��ر فيه  الإن�����ش��ان  ال�شحة ه��دف ح��ي��وي لأم���ن 

ا من العوامل  عوامل ل ترتبط بال�شحة، وهي اأي�شً

الجوهرية التي تترك اأثًرا كبيًرا في اأمن الإن�شان. 

العقود  م��دى  على  العربية  البلدان  حققت  وق��د 

الأربعة الما�شية تقّدًما م�شهوًدا في مجال ارتفاع 

وفيات  م��ع��دل  وان��خ��ف��ا���س  المتوقع  العمر  م��دى 

لي�شت  ال�شحة  اأن  هو  الأكيد  الأم��ر  لكّن  ع.  الر�شّ

زال��ت  م��ا  اإذ  ال��ع��رب؛  المواطنين  لكل  م�شمونة 

الن�شاء يعانين اأكثر من غيرهن من الإهمال ومن 

التقاليد القائمة على التحيز في معاملة الجن�شين. 

العجز  يكبلها  م��ا  غالًبا  ال�شحة  اأنظمة  اإن  ث��ّم 

ونق�س  المهنية،  القدرات  وتدني  البيروقراطي، 

التمويل؛ مع تعاظم الأخطار ال�شحية جراء انت�شار 

اأمرا�س ُمْعدية جديدة. 

الو�سع العام 

على  دخ��ل��ت 
ُ
اأ التي  التح�شينات  م��ن  ال��رغ��م  على 

النواحي ال�شحية في المنطقة: 

•يحتل الو�شع ال�شحي للمواطنين العرب مرتبة  	
متدنية مقارنًة بالدول ال�شناعية. 

ازداد  قد  المتوقع  العمر  اأن  من  الرغم  •على  	
وانخف�شت وفيات الأطفال بين العامين 2000 

ال�شحية  ال��م��وؤ���ش��رات  �شهدت  فقد  و2006 

الأخرى ركوًدا. 

•يظهر التفاوت في مجال ال�شحة بو�شوح بين  	
بلد واآخر وداخل البلد الواحد. 

والنق�س  بالق�شور  ال�شحية  البيانات  •تت�شم  	
وغالًبا بعدم الم�شداقية، ما يجعل من ال�شعب 

ر�شم ال�شيا�شات ال�شحية الفعالة، اأو الو�شول 

اإلى المحتاجين. 

ال�����ش��ارة،  ال�����ش��ح��ي��ة  ال��م��م��ار���ش��ات  •ت�شتمر  	
والعادات  الممار�شات  اأعماق  في  المتجذرة 

بتدهور  الت�شّبب  في  الجتماعّية،  والموروثات 

الم�شتويات ال�شحية، ول �شيما بين الن�شاء. 

حدود الأنظمة ال�سحية

تتراجع الأنظمة ال�شحية في المنطقة ب�شبب:

على  يقوم  �شّيق  حيوي  طبي  نموذج  •انتهاج  	
ويتركز  الم�شت�شفيات،  في  العالجية  العناية 

على معالجة الأمرا�س.

ت�شاعد  التي  القطاعات،  بين  الروابط  •غياب  	
دات ال�شحية غير المبا�شرة  على اإدخال المحدِّ

ال�شحية  الأنظمة  تعترف  ول  المعادلة.  في 

العربية بدور بع�س العوامل، مثل جودة التعليم 

ومقت�شيات  ال���م���راأة،  وتمكين  و�شموليته، 

ل  كما  والقت�شادي.  الجتماعي  الإن�شاف 

للتعامل  الالزم  العقلي  التوجه  بو�شوح  تظهر 

والطبقة  الجنو�شة  مثل  رئي�شية  ع��وام��ل  م��ع 

العنا�شر  وهي  والإثنية،  والهوية  الجتماعية 

التي تترك اآثاًرا وا�شحة في الأو�شاع ال�شحية 

واأمن الإن�شان.

ال�شحية  ال���رع���اي���ة  ت��ق��دي��م  ف���ي  •ال���ت���ف���اوت  	
وتمويلها.

وال�شاعية  العالية  التقانات  •الم�شت�شفيات ذات  	
اإلى الربح المادي والتي تقدم المعالجة بكلفة 

عالية وفق اأحدث الأ�شاليب ولكن لأقلية �شغيرة 

من المواطنين الأثرياء.
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 ما زال مر�س املالريا

 متف�شيا يف البلدان

العربية الأقل منّوا

 يف اأو�شاع الحتالل والنزاع

  والتدخل الع�شكري،

 تت�شافر اأنواع كثرية

 من املخاطر التي

تهدد اأمن الإن�شان

مع  العامة،  ال�شحية  الخدمات  تغطية  •ات�شاع  	
تدني النوعية في اأغلب الأحيان.

تمويل ال�سحة

من التحديات التي تواجه تمويل الأنظمة ال�شحية:

•التزايد المطرد لكلفة الرعاية ال�شحية. 	
•الإنفاق الحكومي غير الكافي في البلدان ذات  	

الدخل المتو�شط والمنخف�س.

عن  المرتفع  الدخل  بلدان  في  الأنظمة  •عجز  	
ترجمة التمويل الوافر اإلى مكا�شب �شحية.

•ت��زاي��د الإن��ف��اق ال��خ��ارج ع��ن ح���دود ميزانية  	
الأ�شرة على المتطلبات ال�شحية، ما يزيد من 

وطاأة الأعباء على الأفراد والعائالت على حد 

�شواء.

ال�شحي  الجتماعي  لل�شمان  العام  •الغياب  	
والمزايا الوظيفية التي يقدمها اأرباب العمل.

المخاطر ال�سحية الم�ستجدة

المكت�شب/الإيدز  المناعة  نق�س  مر�س  يمثل 

خطًرا داهًما وم�شتع�شًيا ل يزال غير مفهوم على 

حقيقته في المنطقة، ففي العام 2007 توفي اأكثر 

من 31,600 �شخ�سٍ بالٍغ وطفٍل بمر�س الإيدز في 

في  منهم  المائة  في   80 )وك��ان  العربية  البلدان 

ُقّدرت  و2007،   2001 العامين  وبين  ال�شودان(. 

المكت�شب  المناعة  نق�س  بمر�س  الإ�شابة  حالت 

منها  حالة،   90,500 بنحو  العربية  البلدان  في 

50,000 حالة في ال�شودان.

العالمية  ال�شحة  منظمة  لتقديرات  ووف��ًق��ا 

لمكافحة  الم�شترك  المتحدة  الأم���م  وب��رن��ام��ج 

الإيدز، و�شل عدد الم�شابين في البلدان العربية 

اإلى   2007 العام  في  المكت�شب  المناعة  بنق�س 

ال�شودان.  في  المائة  في   73.5 منهم   ،435,000

ن�شبة  اأن  ال�شودان  عن  المهمة  المالحظات  ومن 

المكت�شب  المناعة  بنق�س  الإ�شابات  من  عاليًة 

ال�شودان  في  الن�شاء  وتمثل  الن�شاء.  بين  منت�شرة 

بالمر�س  الم�شابين  البالغين  من  المائة  في   53

الذي  العالمي  بالمعدل  مقارنًة   ،2007 العام  في 

 30.4 الن�شبة  ه��ذه  وتبلغ  ال��م��ائ��ة.  ف��ي   48 يبلغ 

العربية  البلدان  في  نف�شها  ال�شنة  في  المائة  في 

الغربية.  اأوروبا  في  بالو�شع  مقارنة  وهي  الأخرى 

في  الن�شاء  اإ�شابات  من  المائة  في   80 اأن  ويقدر 

تتعر�س  حيث  الزوجية،  بيت  في  تحدث  المنطقة 

حول  ل  اللواتي  الم�شطهدات  الن�شاء  من  كثيرات 

الأزواج  لم�شلكيات  الوخيمة  للعواقب  قوة  ول  لهن 

الحافلة بالمخاطر.

المدمر في  المر�س  ول تنح�شر خطورة هذا 

اإلى  تتعداه  بل  فح�شب،  له  الناقل  الفيرو�س  قوة 

ت�شيق  ما  فغالًبا  للمر�س.  المرافقة  العار  و�شمة 

الرزق  وم�شادر  العي�س  �شبل  بالإيدز  بالم�شابين 

ويحرمون، هم وعائالتهم، من الفر�س الجتماعية 

في تلك الأجواء التي ت�شيطر عليها ثقافة العار.

ومع اأنه قد تم الق�شاء على المالريا في معظم 

البلدان العربية، فاإنها ما زالت متف�شية في البلدان 

 ،2005 ا، حيث �شجلت في العام  العربية الأقّل نموًّ

 100,000 ك��ل  م��ن  ح��ال��ة   3,313 ال��م��ع��دل،  على 

المنطقة،  في  عنها  المبلَّغ  الحالت  ومن  �شخ�س. 

وقع ما ن�شبته 98 في المائة في جيبوتي وال�شودان 

في   76 وحده  ال�شودان  وتحّمل  واليمن  وال�شومال 

المائة من هذا العبء. من هنا فاإن تحقيق واحد من 

الأهداف الإنمائية لالألفية، وهو وقف انت�شار مر�س 

المالريا وبدء انح�شاره في تلك المنطقة، �شيعتمد 

اإلى حد كبير على ما يمكن اأن يتحقق من تقدم في 

هذا ال�شبيل في ال�شودان وال�شومال واليمن.

7. الحتالل والتدخل الع�شكري

الع�شكري،  والتدخل  والنزاع  الحتالل  اأو�شاع  في 

تت�شافر اأنواع كثيرة من المخاطر التي تهدد اأمن 

الإن�شان، والتي ناق�شها هذا التقرير. ففي الأر�س 

األغي،  وال�شومال  والعراق  المحتلة  الفل�شطينية 

الم�شير  تقرير  في  الأ�شا�شي  ال�شعب  بالقوة، حق 

تتهدد  التي  الأخ��ط��ار  النا�س  وي��واج��ه  وال�شالم. 

والتعليم،  ال���رزق،  وم�شادر  وال��ح��ري��ة،  الحياة، 

والغذاء، وال�شحة، والبيئة حولهم، على اأيدي قوى 

خارجية تمار�س عليهم العنف الموؤ�ش�شي والبنيوي 

والمادي في كل يوم.

لالأ�شرار  تف�شيليًّا  تقييًما  التقرير  ويعر�س 

حقوق  �شد  ترتكب  التي  الإنتهاكات  عن  الناجمة 

الأميركي  التدخل  اآثار  على  التركيز  مع  الإن�شان، 

على  الإ�شرائيلية  ال�شيطرة  وا�شتمرار  العراق،  في 

الأر�س الفل�شطينية المحتلة، بما في ذلك الحملة 

الأخيرة على غزة، والأو�شاع ال�شعبة التي يعانيها 

ال�شعب المحا�شر في ال�شومال.

ل  والح��ت��الل  الع�شكري  التدخل  مفعول  اإن 

يقت�شر على انتهاك القانون الدولي واإبطال حقوق 

فهو  فح�شب.  للغزو  المعر�شة  البلدان  في  ال�شعب 

العنف  دوام���ة  ويطلق  المقاومة،  ���ش��رارة  ي�شعل 

المحتلين  من  كالًّ  ذلك  و�شمل  الم�شاد.  والعنف 

و�شحايا الحتالل على حد �شواء. وينتق�س التدخل 

بلدان  في  الإن�شان  اأمن  من  والحتالل  الع�شكري 
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الحتالل والتدخل 

الع�شكري يتحمالن 

م�شوؤولية خلق 

ظروف انعدام الأمن 

وا�شتمرارها يف املنطقة

يقوم  فهو  ع��دة.  ن��واٍح  من  مجاورة  اأخ��رى  عربية 

بتهجير ال�شعوب عبر الحدود، ويخلق تحّدًيا اإن�شانيًّا 

�شديد الوطاأة على البلدان المجاورة، ويزرع فيها 

بذور التوتر. كذلك الحتالل والتدخل الع�شكري، 

الجماعات  ت�شتهدفه  الذي  المرمى  باعتبارههما 

المتطرفة التي تلجاأ اإلى العنف، يعّززان من جاذبية 

في  العنف  دورة  موا�شلة  الى  الداعية  التجاهات 

التي  الفعل  ردود  اإث��ارة  الى  ت��وؤدي  والتي  المنطقة 

تنتق�س من حقوق المواطنين وحرياتهم. واأخيًرا، 

باعتبارهما  الع�شكري،  والتدخل  الحتالل  ف��اإن 

للحكومات  ي�شمحان  الوطنية،  لل�شيادة  تهديًدا 

القومّي ذريعًة  الأمن  تتخذ من حماية  اأن  العربية 

لتاأخير م�شيرة الديمقراطية وموا�شلة نمط الحكم 

الذي ل ي�شتند اإلى اإرادة المواطنين. من هنا فاإن 

م�شوؤولية  يتحمالن  الع�شكري  والتدخل  الحتالل 

خلق الظروف الموؤاتية لنعدام الأمن وا�شتمرارها 

في المنطقة.

والتدخل  الحتالل  دوام  اأن  التقرير  ويالحظ 

طوال هذه الفترة يدل على مدى انك�شاف المنطقة 

وتعتمد  الخارجية.  الأط��راف  ل�شيا�شات  العربية 

احتمالت ت�شوية النزاعات الرئي�شية في المنطقة، 

اإلى حد كبير، على اإرادة هذه الأطراف. وهذا يوؤّكد 

مدى الم�شوؤولية الملقاة على عاتق الأمم المتحدة 

الإن�شان  لأمن  الوحيد  الحيادي  ال�شامن  بو�شفها 

الدور  وهو  المحتلة،  المناطق  في  الوطني  والأمن 

المتحدة  الأمم  وحرمت  كبرى  دول  هم�شته  الذي 

من اأدائه.

االأركان ال�صبعة الأمن االإن�صان 

العربي

الإن�شان  اأم��ن  مفهوم  اأن  التقرير  تحليالت  تبين 

العقد  ت��رك��ي��ز  لإع����ادة  المنا�شب  الإط����ار  ي��وف��ر 

الجتماعي في البلدان العربية على تلك الأولويات 

الحيوية – ولكن الُمهَملة – الأكثر تاأثيًرا في رفاه 

اأمن  اأح��وال  اأن  فمع  البلدان.  في هذه  المواطنين 

بلد  اأي  ي�شتطيع  ل  فيها،  متماثلة  لي�شت  الإن�شان 

تحرر  اأو  الخوف  من  تحرر  قد  باأنه  الزعم  منها 

انعدام  تداعيات  من  نجا  قد  اأنه  اأو  الحاجة،  من 

ف�شول  وت�شتعر�س  المجاورة.  البلدان  في  الأم��ن 

هذا التقرير، مختلف التوجهات ال�شيا�شية التي قد 

والمواطنون  المدني،  والمجتمع  الدولة،  تنتهجها 

الدولية، كلٌّ في مجال عمله،  والأط��راف  الأف��راد 

بالتخفيف  الكفيلة  الخطوات  باتخاذ  التو�شية  مع 

من هذه التهديدات والمخاطر في كل الأبعاد التي 

ال�شياق،  ه��ذا  وف��ي  المفهوم.  ه��ذا  عليها  ينطوي 

يوؤكد التقرير الأهمية المركزية للعنا�شر الآتية:

1( المحافظة على الأر�س و�شوُنها ورعايتها، 

تقوم  التي  والبيئة  وال��ه��واء،  المياه،  على  وكذلك 

ظل  ف��ي  ال��ع��رب��ي��ة،  ال��ب��ل��دان  �شعوب  ح��ي��اة  عليها 

البيئية،  ال��م��ج��الت  ف��ي  المتعاظمة  ال�����ش��غ��وط 

وال�شكانية والديمغرافية على الم�شتويات المحلية، 

والإقليمية، والعالمية.

والفر�س  وال��ح��ري��ات،  ال��ح��ق��وق،  �شمان   )2

ل  ما  وذل��ك  تمييز.  اأو  تفرقة  دونما  الأ�شا�شية، 

خا�شعة  الإدارة،  �شليمة  دولة  اإل  تقديمه  ت�شتطيع 

مواطنيها  م�شالح  م��ع  وم��ت��ج��اوب��ة  للم�شاءلة، 

وطاأة  من  والتخفيف  العادلة؛  القوانين  وتحكمها 

على  ت��ق��وم  ال��ت��ي  ب��ال��ه��وي��ة  المت�شلة  ال��ن��زاع��ات 

المناف�شة على ال�شلطة والثروة، في ظل دولة تتمتع 

بثقة المواطنين.

المعاملة  ب�شوء  والمجتمع  الدولة  اعتراف   )3

الفئات  ي���وم  ك��ل  تعانيهما  ال��ل��ذْي��ن  والإج���ح���اف 

والالجئون  والأطفال  الن�شاء  �شّيما  ول  ال�شعيفة، 

اأو�شاعهم  تح�شين  على  وال��ع��زم  المنطقة،  ف��ي 

القانونية والقت�شادية والجتماعية وال�شخ�شية.

الدعائم  في  ال�شعف  لتدارك  التخطيط   )4

على  تعتمد  التي  العربية  لالقت�شادات  البنيوية 

التحرك  مع  الدخل،  فقر  من  والتخفيف  النفط، 

اإقامة اقت�شادات منوعة ومن�شفة تقوم على  نحو 

المعرفة وتخلق فر�س العمل، وتحمي �شبل العي�س 

ما  مرحلة  في  الآتية  الأجيال  عليها  �شتعتمد  التي 

بعد النفط. 

اللذين  التغذية  و�شوء  الجوع  الق�شاء على   )5

يوا�شالن انتقا�س القدرات الإن�شانية وهدر الحياة 

الإن�شانية  التنمية  م�شيرة  وعرقلة  النا�س  لماليين 

في اأرجاء المنطقة العربية ول �شيما البلدان الأكثر 

القت�شاد  في  الغذائي  الأمن  فاقت�شادات  فقًرا. 

العالمي ت�شتدعي توجًها واقعيًّا جديًدا في تعريف 

الكتفاء  تحقيق  في  ينح�شر  ل  الغذائي  الأم��ن 

الذاتي ال�شيادي ب�شكل مطلق، بل يركز اأكثر على 

لجميع  الأ�شا�شية  ال�شلع  توفير  في  الكفاية  تحقيق 

اأفراد المجتمع.

للجميع،  ال�شحة  بم�شتويات  الرت��ق��اء   )6

من  وواح��ًدا  الإن�شان،  حقوق  من  ا  حقًّ باعتبارها 

وو�شيلة  الإن�شان،  لأم��ن  الأ�شا�شية  الم�شتلزمات 

وتقابل  الإن�شانّية.  الن�شاطات  �شل�شلة  في  تمكينّيًة 

البلدان  قطعتها  ال��ت��ي  المهمة  التقدم  اأ���ش��واَط 

�شيا�شيٌة  اإخ��ف��اق��اٌت  ال��م��ي��دان  ه��ذا  ف��ي  العربية 

وفي  الجودة  في  التفاوت  عن  اأ�شفرت  وموؤ�ش�شيٌة 

ال�شحية،  الخدمات  على  الح�شول  على  القدرة 

مفهوم اأمن الإن�شان يوفر 

الإطار املنا�شب لإعادة 

تركيز العقد الجتماعي 

يف البلدان العربية على 

الأولويات احليوية الأكرث 

تاأثرًيا يف رفاه املواطنني
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وال�شّل  المالريا  في  المتمثلة  المخاطر  وتعاظم 

ومر�س نق�س المناعة المكت�شب/الإيدز.

ب��اأن  ال��ب��الد  خ���ارج  ال�شيا�شي  الإق�����رار   )7

انتهاكات حقوق الإن�شان الم�شتمرة التي ت�شتهدف 

ال�شّكان في المنطقة العربية، والعتداء على �شيادة 

البلدان وحياة مواطنيها من جانب القوى الإقليمية 

والعالمية، من الأمور المحكوم عليها بالف�شل، ول 

يمكن اأن يقبل بها المجتمع الدولي ول المواطنون 

واأ�شفرت هذه النزاعات عن  البلدان العربية.  في 

اأ�شرار وخ�شائر فادحة جراء ا�شتخدام القوة �شد 

كما  المواطنين،  بحياة  ال�شتهانة  مع  ال�شكان، 

غ��ّزة.  على  الأخ��ي��رة  الإ�شرئيلية  الحملة  اأظهرت 

الت�شور من  يفوق  ما  اإلى  النزاعات  واأف�شت هذه 

المعاناة الإن�شانية والفو�شى، ولطخت �شمعة الدول 

التي توّرطت فيها، وانتق�شت من التقّدم المتوا�شع 

في  ال�شيا�شي  الإ���ش��الح  طريق  على  تحقق  ال��ذي 

وابتعاد  المتطرفة،  التجاهات  بتقوية  المنطقة، 

الأ�شوات المعتدلة عن الم�شاركة في ال�شاأن العام.

 انتق�شت النزاعات

 من التقّدم املتوا�شع

 الذي حتقق على طريق

الإ�شالح ال�شيا�شي

هوام�س

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 1994 )بالإنجليزية(.  
1

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2002.  
2

ح�شابات تقرير التنمية الإن�شانية العربية / برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ا�شتناًدا اإلى قاعدة بيانات منظمة الأغذية   
3

والزراعة - نظام المعلومات العالمي عن المياه والزراعة )AQUASTAT( )بالإنجليزية(.

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2007.  
4
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الف�صل

يقّو�س انعدام 

اأمن الإن�شان 

التنمية الب�رسية

ينجم انعدام اأمن 

الإن�شان عن تهديدات 

ج�شيمة، اأو متواترة 

د  اأو �شديدة الوطاأة تولِّ

اآثاًرا متتالية مرّكبة

البلدان، واأكثُر من الن�شف في بع�شها الآخر حيث 

�شارت حياتهم فري�شًة للفقر والموت المبكر نتيجة 

ال��ج��وع وال��ح��اج��ة. اأ���ش��داوؤه ت��ت��رّدد ف��ي الحتالل 

ت�شتهدف  التي  الم�شلحة  وال��ن��زاع��ات  الع�شكري 

الأر�س الفل�شطينية المحتلة وال�شودان وال�شومال 

حتى  براأ�شه  الإن�شان  اأمن  انعدام  وُيطّل  والعراق. 

حيث  ن�شبي،  با�شتقراٍر  تتمّتع  التي  البلدان  في 

على  وا�شعة  بمقدرة  فيها  الأمنية  ال�شلطات  تتمتع 

انتهاكها.  اأو  المواطنين  حقوق  م��ن  النتقا�س 

المواطنين  حياة  مقارنة  عند  الو�شع  ويتفاقم 

القّلة، بحياة جيرانهم مّمن  يعانون  الذين  العرب 

ملاذا اأمن االإن�صان؟

ينجم انعدام اأمن الإن�شان عن تهديدات ج�شيمة، 

متتاليًة  اآث��اًرا  د  تولِّ الوطاأة  �شديدة  اأو  متواترة  اأو 

وفي  ال��ن��ا���س.  م��ن  غفيرة  جمهرًة  تم�ّس  مرّكبة 

الإن�شان  اأم���ن  ان��ع��دام  يقّو�س  العربية  ال��ب��ل��دان 

من  وهو  هوادة.  دونما  الب�شرية  التنمية  المتف�ّشي 

وط��اأة  تحت  الطبيعية  ال��م��وارد  ا�شتنزاف  نتائج 

العالية  والمعّدلت  عليها،  المفرو�شة  ال�شغوط 

لنمو ال�شّكان، والتغّير المناخي ال�شريع، وهي اأمور 

والماأوى  والغذاء  والدخل  العي�س  �شبل  تهّدد  قد 

في  ل  متاأ�شّ وه��و  العربية.  البلدان  في  للماليين 

بع�س هذه  في  النا�س  ُخم�س  يعانيها  التي  المحنة 

ر الإن�شان من التهديدات ال�شديدة، والمنت�شرة والممتّدة 
ّ
ف اأمَن الإن�شان باأنه »تحر

ِّ
في هذا الف�شل الأول، ُنعر

�س لها حياته وحريته«. ويقوم هذا التعريف على التحليل المعروف لمفهوم 
ّ
زمنيًّا ووا�شعة النطاق التي تتعر

المتحدة  الأمم  برنامج  عن   1994 العام  في  ال�شادر  الإن�شانّية  التنمية  تقرير  طرحه  الذي  الإن�شان«  »اأمن 

الإنمائي، اآخًذا بالعتبار الظروف الراهنة في البلدان العربية. 

ي�شع هذا الف�شل التعريف في �شياقه الوا�شع فيبداأ بتبيان الأ�شباب التي دعت اإلى اختيار مفهوم اأمن 

المفهوم  العربية. ويناق�س بعدها تطّور هذا  الإن�شانّية  التنمية  الإن�شان لإطالق �شل�شلٍة جديدة من تقارير 

ونطاقه على ال�شعيد العالمي، وعالقته بمفاهيم �شبيهة، مثل التنمية الب�شرية وحقوق الإن�شان، والمقايي�س 

التي ت�شتخدم لإي�شاح اأبعاده. وينتقل بعد ذلك اإلى تقديم المالمح العري�شة لوجهات النظر العربية حول اأمن 

الإن�شان والتي تنطلق من التفكير العربي في هذا المو�شوع ومن واقع المنطقة العربية. على هذا الأ�شا�س، 

با�شتعرا�س  وينتهي  العربي.  ال�شياق  في  القيا�س  لم�شاألة  ومقاربته  التقرير  منهجّية  الف�شل  هذا  �شي 
ْ
ُير

نتائج ا�شتطالع راأي اأجري في اأربعة بلدان عربية ووجهات نظر مجموعة من ال�شباب العرب، لال�شتدلل على 

مدى ا�شتيعاب كل منهم وتقويمه اأمَن الإن�شان في بلده.

 تطبيق مفهوم اأمن االإن�صان

يف البلدان العربية

1
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الحادي  بعد  م��ا  بيئة  ف��ي  �شاع  ال��ذي  الن�شغال، 

تركيز  اأعاد  قد   ،2001 اأيلول/�شبتمبر  من  ع�شر 

الهتمام على م�شائل اأمن الدولة وفر�شها للقانون 

�شنت  التي  الطريقة  واأف�شت  الع�شكرية.  والحلول 

خلق  اإل��ى  التعبير،  ج��از  اإذا  ال��ح��رب،  ه��ذه  فيها 

ارتدادات في المنطقة اأ�شهمت في ت�شييق الخناق 

اإنها،  بل  وحقوقهم.  الأفراد  المواطنين  اأمن  على 

وت�شببت  الدمار  جلبت  اأخرى،  وبلدان  العراق  في 

وخرقت  والأج��ان��ب  ال��ع��رب  المواطنين  بم�شرع 

حقوق الإن�شان على نطاٍق اأّدى، على ما يرى كثير 

اأ�شد  عالم  ن�شوء  اإل��ى  الحملة،  تلك  منتقدي  من 

انق�شاًما واأقّل اأمًنا منه في اأي وقت م�شى. 

لتحليل  اإط���اًرا  المو�شوع  ه��ذا  ي��ق��ّدم  ث��ال��ًث��ا: 

مّطرد  نحو  على  بالمنطقة  ُتْحِدُق  التي  المخاطر 

تتجلى  ول  ولمواجهتها.  التقرير  هذا  اإع��داد  عند 

الحياة ب�شورة مبا�شرة  تهديد  المخاطر في  هذه 

الفل�شطينية  الأر���س  في  الحال  هي  كما  فح�شب، 

تتمثل  بل  والعراق،  وال�شومال  وال�شودان  المحتّلة 

كذلك في التهديدات غير المبا�شرة التي يج�شدها 

الأخيرة  وت�شمل  البيئية.  وال�شغوط  والفقر  الجوع 

النتائج الج�شيمة المترتبة على المناف�شة الإقليمية 

والدولية على النفط العربي، وال�شغوط المتعاظمة 

على الموارد المائّية جّراء النمو ال�شكانّي المت�شارع 

الآخ��ذة  وال�شحارى  المتكررة  القحط  وح���الت 

بالتو�ّشع وترّدي الأو�شاع المناخّية.

املفهوم على ال�صعيد العاملي

انتهاء  اأعقب  الذي  المتقلب  العالمّي  النظام  في 

الداخلّية  التحّديات  ت�شاعفت  ال��ب��اردة،  الحرب 

والخارجية التي تواجه �شالمة الدول. فمن الخارج 

ت�شافرت تحّديات التلّوث البيئي والإرهاب الدولي 

المالي  والنظام  الوا�شعة  ال�شكانية  والتنقالت 

اأخرى  تهديداٍت  على  ع��الوًة  المتداعي،  العالمي 

عابرة للحدود مثل تف�شي الأوبئة وتجارة المخدرات 

التقليدية  الأف��ك��ار  لتحا�شر  بالب�شر  والّت��ج��ار 

فقد  الداخل،  من  اأم��ا  الأم��ن.  بمفهوم  المرتبطة 

الأهلّية  وال��ح��روب  والبطالة  الفقر  انت�شار  ج��اء 

والنزاعات الطائفية والإثنية وقمع الدولة، ليظهر 

توؤّديه  اأن  يمكن  ال��ذي  وال�شلبي  ال�شعيف  ال��دور 

ول  ومعي�شتهم.  مواطنيها  حياة  تاأمين  في  الدولة 

عجب، اإذن، اأن يتحّول الهتمام من حماية �شالمة 

الدولة اإلى حماية اأرواح المواطنين القاطنين في 

اأمن  مفهوم  ينبثق  التحّول،  هذا  ومن  اأرا�شيها. 

الإن�شان.

اأم  كانوا  بلدانهم  اأداخ��ل  �شواء  التخمة،  يعانون 

هذه  في  مبالغة  ثمة  لي�س  المجاورة.  البلدان  في 

ال�شورة: فاأهالي دارفور وال�شوماليون والعراقيون 

والفل�شطينيون ي�شاورهم الخوف كل يوم، ويهيمن 

عليهم �شبح العنف الع�شوائي والدمار من كل جانب. 

وتتغلغل هذه المخاوف حتى في المجتمعات الأوفر 

ا والتي، برغم خلّوها من النزاعات الم�شّلحة  حظًّ

وقوات الحتالل، تعاني القب�شة الخانقة ل�شلطات 

الدولة. ففي بع�س البلدان العربّية يدخل ال�شخ�س 

يعلم  لأنه  خيفًة،  متوّج�ًشا  ال�شرطة  مركز  العادّي 

اأنه قد ي�شاق مخفوًرا لمجرد اأدنى ا�شتباه بارتكابه 

جرًما ما، اأو ت�شّببه في توتير الجّو العاّم. ويخاطر 

وراء  و�شعهم  باإمكان  المعار�س  ال��راأي  اأ�شحاب 

الق�شبان اإذا مار�شوا واجبهم المدنّي بالتعبير عن 

راأيهم �شّد ممار�شات الدولة غير العادلة. ويعي�س 

من  م�شتديمة  حالة  في  العرب  من  عري�س  قطاع 

بع�س  بهم  يلحقه  ق��د  ال��ذي  الأذى  ج���ّراء  ال��ف��زع 

�شواء،  ح��دٍّ  على  الأجنبية  ال��ق��وى  اأو  مواطنيهم 

وجّراء ال�شراعات الداخلية والقوانين المجحفة. 

روح  ويكبح  يبّدد الآمال  و�شع  في  يجعلهم  ما  وهو 

التغيير  اإمكان  من  العاّم  المجال  ويخلي  المبادرة 

ال�شلمي والتوافقي. 

اأدع��ى  م��و���ش��وٌع  ث��ّم��َة  لي�س  اأن  ي��ب��دو  هنا  م��ن 

ل�شل�شلة  منطَلًقا  الإن�����ش��ان  اأم���ن  م��ن  لالهتمام 

حالة  تقويم  اإع��ادة  اإلى  ت�شعى  التي  هذه  التقارير 

من  الأول  العقد  خالل  العربية  الإن�شانية  التنمية 

هذه الألفية الجديدة.

من  الهتمام  يحول  المفهوم  ه��ذا  اإن  اأوًل: 

ما  غالًبا  – التي  الدولة  باأمن  المت�شلة  الق�شايا 

ال�شيا�شي  الخطاب  في  عليها  الت�شديد  في  ُبوِلَغ 

اأمن  ح�شاب  على  وراءه��ا  وال�شعي  المنطقة،  في 

اإلى الهتمام باأمن الإن�شان،  المواطنين اأحياًنا - 

ي��وؤّدي  ل��وله ل قيمة لأم��ن الدولة. من هنا،  ال��ذي 

اأمن  اعتبار  اإلى  النحو  هذا  على  المفهوم  اإدراك 

فالمواطنون  الدولة.  اأمن  لتحقيق  �شرًطا  الإن�شان 

اأكثر  هم  والحاجة  الخوف  من  يتحررون  الذين 

والقت�شادية  ال�شيا�شية  بال�شرعية  لالإقرار  قابلية 

والجتماعية لدولة م�شوؤولة متجاوبة تتوّلى حماية 

م�شالحهم. كما اأن هوؤلء �شيندفعون للعمل �شويًّا 

و�شيكونون  يواجهونها؛  قد  اأخطار  لأي��ة  للت�شدي 

اأكثر مناعًة تجاه الإغراء بالتحالف مع قوى اأجنبية 

�شد م�شالح الدولة.

ثانًيا: اإن اأمن الإن�شان، اإذا ُنظر اإليه على النحو 

ال�شحيح، ي�شاعد في اإعادة التوازن بين الن�شغال 

التي  الإره��اب  بالحرب �شد  ي�شمى  وما  بالإرهاب 

فهذا  والإقليمية.  الدولية  ال�شيا�شات  على  هيمنت 

لي�س ثّمة مو�شوع اأدعى 

لالهتمام من اأمن الإن�شان 

لإعادة تقومي حالة التنمية 

الب�رسية يف البلدان العربية

يحول مفهوم اأمن الإن�شان 

الهتمام من الق�شايا 

املت�شلة باأمن الدولة  اإىل 

الهتمام باأمن الإن�شان
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الإن�شان  لأمن  لي�س  الب�شرّية،  للتنمية  خالًفا 

تعريف مقبول على نطاٍق وا�شع. ومع اأن ال�شطالح 

والدبلوما�شي  الإن�شانّي  الخطاب  ف��ي  اأدرج  ق��د 

والتنموي على مدى العقدين الما�شيين، فاإن نطاق 

المفهوم الكامن وراءه يتباين من �شياق اإلى اآخر، 

وهو اأمر متوّقع. ذلك اأن المخاطر التي قد تتهّدد 

َثمَّ  ومن  للح�شر  قابلة  غير  تكون  اأن  تكاد  النا�س 

، تهديًدا لأمن الإن�شان اإّنما  ، اأو ل ُيَعدُّ فاإّن ما ُيَعدُّ

يعتمد على التعريف المتَّبع.

اأم��ن  تعريفات  ف��ي  التنوع  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 

الرتكاز  نقطة  فاإن  نطاقه،  الى  بالنظر  الإن�شان 

الم�شتركة في ما بينها هي الفرد، ل الدولة. وفي 

ما يلي تلخي�س هذا التحّول في النموذج النظري.

اأم��ن  بين  الخ��ت��الف  اأوج���ه  اخت�شار  يمكن 

الدولة واأمن الإن�شان على النحو الآتي: 

ع�شكري  ه��و  ال��دول��ة  لأم���ن  التهديد  •م�شدر  	
اإجماًل، بينما تتعدد م�شادر التهديد بالن�شبة 

اإلى اأمن الإن�شان: وهي ت�شمل البيئة والقت�شاد 

وحتى الدولة نف�شها.

اإلى  الدولة  اأم��ن  تتهدد  التي  الأط���راف  •تميل  	
وتتمّثل  المعنّية  الدولة  اأر���س  خارج  تكون  اأن 

معار�شة  بمنظمات  اأو  اأخ��رى  ب��دوٍل  عموًما، 

اتخذت مواقعها في اأر�س دول اأخرى. 

هو  الدولة  اأمن  اإلى  بالن�شبة  التهديد  •مو�شوع  	
الدولة نف�شها بما في ذلك تما�شكها ومواطن 

قّوتها واأرا�شيها، في حين اأن مو�شوع التهديد 

الأف��راد،  حياة  هو  الإن�شان  اأمن  اإلى  بالن�شبة 

وحريتهم اأو كلتاهما.

المتعّلقة  الدرا�شات  تفتر�س  عامة،  ب�شورة 

الحياة  في  الأ�شا�شية«  »القاعدة  اأن  الدولة  باأمن 

ال��ب�����ش��ري��ة، وف���ي م��ا ب��ي��ن ك��ي��ان��ات ال����دول، تقوم 

درا���ش��ات  تفتر�س  بينما  وال��ن��زاع،  الكفاح  على 

الم�شالح  اإلى  ونظًرا  اأن��ه،  الفردي  الإن�شان  اأمن 

ب�شورة  ينزعون  فاإنهم  الب�شر،  بين  الم�شتركة 

طبيعية اإلى التعاون المتبادل.

ال��م��داخ��ل ال��ت��ي ت��ن��ط��ل��ق م��ن��ه��ا ال��درا���ش��ات 

ال�شيا�شة  علوم  في  را�شخة  الدولة  باأمن  المت�شلة 

باأمن  المتعلقة  الدرا�شات  َت�شتخِدم  فيما  ع��ادًة، 

فيها  تت�شافر  المرتكزات  من  منظومًة  الإن�شان 

والنف�س،  والقت�شاد،  والجتماع،  ال�شيا�شة،  علوم 

والبيئة.

لأمن  ومعتمد عالميًّا  �شامل  تعريٍف  في غياب 

جرت  ك��اف��ة،  المعنية  الأط���راف  تتبناه  الإن�����ش��ان 

محاولٌت �شّتى على ال�شعيد الدولي لتحديد نطاق 

مدر�شتان  العموم،  على  وب��رزت،  المفهوم.  ه��ذا 

التعريفات  معظُم  اإطارهما  في  يندرج  للتاأويل 

التهديدات املحتملةمو�صوع احلمايةالطرف املعنينوع االأمن

اأمن الدولة و�شالمة الدولةاأمن الدولة

اأرا�شيها

احلروب بني الدول والتدخل 

الأجنبي

النت�شار النووي

ال�شطرابات املدنية

الفقر�شالمة الفرد وحريتهالإن�شان الفرداأمن الإن�شان

املر�س

ال�شتن�شاب البيئي 

انتهاكات حقوق الإن�شان

النزاعات، العنف، القمع

الإن�شان،  لأم��ن  ت�شّوران  فيهما  ويظهر  الحالية، 

على  المرء،  ويمكن  وا�شع.  والآخر  ق  �شيِّ اأحدهما 

التعريفات المختلفة  اأن يقارن بين  هذا الأ�شا�س، 

ْين. م�شتخدًما طيًفا ذا حدَّ

الحّد ال�شّيق في هذا الطيف، مع تركيزه على 

التهديدات  على  الدللة  يق�شر  الفرد،  الإن�شان 

الأر�شّية،  الألغام  عن  الناجمة  تلك  مثل  العنيفة، 

الإخ��الل  وح���الت  ال�شغيرة،  الأ�شلحة  وانت�شار 

المفرط بحقوق الإن�شان. وتعّد التحّركات المعيارية 

ا�شتعمال  ح��ظ��ر  ات��ف��اق��ي��ة  و���ش��ع  ال���ى  اأّدت  ال��ت��ي 

لالأفراد  الم�شادة  الألغام  ونقل  واإنتاج  وتخزين 

الجنائية  المحكمة  وت�شكيل   ، الألغام  تلك  وتدمير 

انت�شار  لمنع  العالمية  الحمالت  واإطالق  الدولية، 

والعنف  بالمخدرات،  والّتجار  النارية،  الأ�شلحة 

ال�شيا�شية التي  اأمثلة على الخطوات  الن�شاء،  �شد 

ت�شتند اإلى المقاربة ال�شّيقة لمفهوم اأمن الإن�شان. 

وم��ا زال���ت ه��ذه ال��م��ق��ارب��ة ت��وا���ش��ل ت��اأث��ي��ره��ا في 

المبادرات الدولية لإحالل ال�شالم ومنع النزاعات 

وفي التدّخالت التي تحدث تحت البند الإ�شكالي 

الذي ين�س على »م�شوؤولّية الحماية«.

في�شتمل  الطيف  هذا  من  العري�س  الحّد  اأم��ا 

التي  الممكنة  التهديدات  من  طويلة  قائمٍة  على 

والتنموّي  الحرب،  مثل  منها  التقليدّي  بين  تراوح 

التهديدات المرتبطة بمجالت ال�شحة  منها مثل 

اعتمده  الذي  الت�شنيف  ويطرح  والبيئة.  والفقر 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقرير التنمية 

المقاربة.  لهذه  رائًدا  مثاًل   1994 للعام  الب�شرية 

اأب��ع��اد لأم��ن  ال��ت��ق��ري��ر �شبعة  وق���د ع��ر���س ذل���ك 

الإن�شان:

•الأمن القت�شادّي الذي يتهّدده الفقر؛ 	
•الأمن الغذائّي الذي يتهّدده الجوع والمجاعة؛ 	

الأذى  اأ�شكال  تتهّدده  ال��ذي  ال�شحي  •الأم��ن  	
والأمرا�س؛

امل�شدر: فريق التقرير.

 نقطة الرتكاز امل�شرتكة

 بني خمتلف تعريفات

 اأمن الإن�شان هي

الفرد ل الدولة

 تتعدد م�شادر تهديد

 اأمن الإن�شان وت�شمل

 البيئة والقت�شاد

وحتى الدولة نف�شها
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يت�شع مفهوم اأمن 

الإن�شان لي�شمل حرية 

الإن�شان وحياته

ميكن اأن يعّد اأمن 

الإن�شان الركيزة 

الأ�شا�شّية للتنمية 

الب�رسية

يوؤّمن الحد الأدنى للبقاء على قيد الحياة. غير اأن 

بتو�شيع تعريفها هذا  اللجنة قامت في وقت لحق 

اإلى ما هو اأبعد من مجرد البقاء على قيد الحياة. 

ق��درة  تعزيز  م��ج��رد  ال��م��ع��ّدل  التعريف  وي��ت��ج��اوز 

النا�س على ال�شمود في وجه التهديدات ليت�شّمن، 

الإن�شانّية  حقوقهم  عن  الدفاع  ذلك،  اإلى  اإ�شافًة 

الأ�شا�شية وحماية �شبل العي�س والكرامة الإن�شانّية 

وتمكينهم  النتكا�شات،  من  تفاديه  يمكن  ما  �شّد 

من التغّلب على التهديدات، اأو تحا�شيها، من خالل 

الجهود الفردية والجماعية. اإن اأمن الإن�شان، وفق 

بل  فح�شب؛  البقاء  على  ر  يقت�شِ ل  التعريف،  هذا 

هو و�شع النا�س المعر�شين للخطر، مجّدًدا، على 

اأف�شل، وعلى  اأماًنا، في �شعيهم لحياة  اأكثر  م�شاٍر 

اأ�ش�س را�شخة في الميادين ال�شيا�شية والقت�شادية 

2
والجتماعية والثقافّية.

العالقة باملفاهيم االأخرى

بناًء على هذه النظرة الأ�شمل، يمكن اأن ُيَعّد اأمن 

الإن�شان هو »الركيزة الأ�شا�شّية« للتنمية الب�شرية. 

وفيما ُتعنى التنمية الب�شرية بتو�شيع قدرات الأفراد 

والفر�س المتاحة لهم، يهتم اأمن الإن�شان بتمكين 

حياتهم  تهدد  التي  المخاطر  احتواء  من  ال�شعوب 

التنمية  تجّنبها.  اأو  وكرامتهم  معي�شتهم  و�شبل 

معّينة؛  ح��دود  عند  تقف  ل  بطبيعتها،  الب�شرية، 

فهي قد تّت�شع لت�شمل مختلف اأ�شكال التطلعات في 

يبقى  اإمكانات متباينة. ولكن  اأو�شاع مختلفة ومع 

الج�شيمة،  الأخطار  تكتنفها  التي  الأو�شاع  في  اأّنه 

الأمن  اأدنى من  بحدٍّ  ًة  كافَّ النا�س  يتمتع  اأن  ينبغي 

ي�شّكل  بحيث  معي�شتهم،  و�شبل  اأرواحهم  لحماية 

ذلك نقطة النطالق اإلى الأمام. اأّما اأمن الإن�شان، 

وال��ق��درات  الحقوق  وك��اأول��وي��ة، على  ي��رّك��ز،  ف��اإّن��ه 

والإجراءات الوقائّية ال�شرورية في حالت الأخطار 

المفهومان  وينظر  الحياة.  تتهّدد  التي  الج�شيمة 

المتباعدين  الطرفين  من  الإن�شاني  الو�شع  اإل��ى 

اأمارتيا  اأوج��زه  ما  وذل��ك  المتدّرج.  المعيار  لهذا 

�ِشْن في ا�شطالح »التو�شع مع الإن�شاف« )التنمية 
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الب�شرية( »النتكا�س مع الأمن« )اأمن الإن�شان(.

يكمل  المفهومين  ه��ذي��ن  اأّن  اإذن  ال��وا���ش��ح  م��ن 

خط  على  ويتداخالن  ويلتقيان  الآخ��ر،  اأحدهما 

الب�شرية  التطلعات  اإلى  الب�شري  الياأ�س  من  يمتد 

وفق ما يو�شحه ال�شكل 1-1 )المب�شط(.

اأمن الإن�شان، من ناحية، هو م�شتلَزم اأ�شا�شّي 

منظومة  اأّن  ب��م��ا  ال��ب�����ش��ري��ة،  التنمية  لتحقيق 

والتدهور  التلوث  يتهّدده  الذي  البيئي  •الأم��ن  	
البيئي وا�شتن�شاب الموارد؛

الجريمة  ت��ت��ه��ّدده  ال���ذي  ال�شخ�شي  •الأم����ن  	
والعنف؛

•الأمن ال�شيا�شي الذي يتهّدده القمع ال�شيا�شي؛ 	
•الأم����ن الج��ت��م��اع��ي ال����ذي ي��ت��ه��ّدده ال��ن��زاع  	

الجتماعي اأو الإثني اأو الطائفي.

برنامج  ت�شنيف  في  البارزة  ال�شمات  تتجّلى 

الإن�شان  اأم��ن  لمفهوم  الإنمائي  المتحدة  الأم��م 

اإلى  التقليدية  بالنظرة  مقارنًة  نطاقه  اّت�شاع  في 

الإن�شان  حرية  على  وبا�شتماله  المفهوم؛  ه��ذا 

والحياة الب�شرية بو�شفها قيمًة محورّيًة؛ وبتحديده 

الأ�شباب والآثار المتداخلة في اأبعاد اأمن الإن�شان، 

وبتركيزه على الإن�شان الفرد. ومن الأهمية بمكان 

تقّر  الإنمائي  المتحدة  الأم��م  برنامج  مقاربة  اأن 

من  واحًدا  تمثل  بالدولة  الفرد  عالقة  طبيعة  باأن 

التهديدات الأخرى المحتملة لأمن الإن�شان. ويوؤكد 

تقرير التنمية الب�شرية للعام 1994 اللتزام بنظام 

ٍر من الحاجة«  ٍر من الخوف، ومتحرِّ عالمّي »متحرِّ

عن  ال�شادر  الألفية  تقرير  ف��ي  عر�شه  ت��ّم  كما 

بدوره  اأّدى  والذي   
1
المتحدة، لالأمم  العام  الأمين 

اإلى ت�شكيل »لجنة اأمن الإن�شان« في العام 2001.

باأنه:  الأم��ن  ه��ذا  الإن�شان  اأم��ن  لجنة  عّرفت 

حماية »الجوهر الحيوي لحياة جميع الب�شر بطرائق 

تعزز حريات الإن�شان وتحقيق الإن�شان لذاته«. كما 

اإلى  مخالفتها  ت��وؤّدي  ا�شتهاللّيًة  معاييَر  و�شعت 

الموّجهة  التهديدات  خانة  في  م�شاألة  اأي��ة  و�شع 

الذي  الأ�شلّي  للتعريف  وطبًقا  الإن�شان.  اأمن  اإلى 

و�شعته اللجنة، اإن »الجوهر الحيوي للفرد« هو ما 

جلنة اأمن الإن�شان 2003.

احلدود ونقاط التداخل االلتقاء بني اأمن االإن�صان والتنمية الب�رشية – 

ال�صكل 1-1

التطلعات

التهديدات

الفر�س

الياأ�س

التنمية الب�شرية

اأمن الإن�شان

القـدرات والحقوق

الجوهر الحيوي

الحقوق الأ�شا�شية

الأرواح و�شبل العي�س

التمكين
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اأم الجماعية.  اأم الفردية  اأم الثقافية  الجتماعية 

تتحّقق  بالحترام  الحقوق  ه��ذه  تحظى  وعندما 

درجٌة اأخرى من اأمن الإن�شان، غير اأن ذلك قد ل 

يكون كافًيا بحّد ذاته، لأن احترام هذه الحقوق ل 

يحمي النا�س، على �شبيل المثال، من تقّلبات المناخ 

اأو الكوارث الطبيعية التي قد تحرم اآثارها ماليين 

قد  الآلف  اأن  والواقع  والعمل.  الماأوى  النا�س من 

حدث  كما  ال��ك��وارث،  هذه  مثل  في  حتفهم  يلقون 

بلدان  بع�س  الت�شونامي  اأعا�شير  داهمت  عندما 

جنوب اآ�شيا في العام 2004. ي�شاف اإلى ذلك اأن 

بع�س هذه الحقوق، مثل حّق ت�شكيل الجمعيات، قد 

اأمن الإن�شان كما يعّرفه  ا لتحقيق  ل يكون �شروريًّ

هذا التقرير. من هنا فاإن احترام عدٍد من حقوق 

المدنية،  الحقوق  وبخا�شة  الأ�شا�شية،  الإن�شان 

والجتماعية  القت�شادية  الحقوق  بع�س  وكذلك 

الخيارات المتاحة للنا�س ل يمكن اأن تّت�شع اإل اإذا 

الحياة  قيد  على  بقاءهم  ي�شمن  و�شع  في  كانوا 

وتمتعهم بالحرية. ومن ناحية اأخرى، فاإن الرتقاء 

ال�شحية  واأو�شاعهم  التعليمي  النا�س  بم�شتوى 

الأ�شا�شية  حرياتهم  و�شمان  مداخيلهم  وزي��ادة 

�شيعّزز تنميتهم الإن�شانية التي تف�شي، بالنتيجة، 

اأمن  فاإن  هنا،  الإن�شان. من  اأمن  المزيد من  اإلى 

الإن�شان والتنمية الب�شرية مترابطان كل الترابط، 

ويرفد اأحدهما الآخر.

اأمن  بتو�شيع مفهوم  المفّكرين  وقد قام بع�س 

َبْيد  كافة.  الإن�شان  لي�شمل جوانب حقوق  الإن�شان 

اأن اأمن الإن�شان لي�س مرادًفا مطابًقا لمفهوم حقوق 

لة ل�شل�شلة  الإن�شان، بل اإن الأ�شح اعتباره  المح�شّ

من ال�شروط، منها احترام حقوق الإن�شان كافًة - 

�شواء منها المدنية اأم ال�شيا�شية اأم القت�شادية اأم 

 لأحد الكّتاب 
ٍّ
تّت�شم �شورة الأمن الراهنة بالمفارقة. وتتمّثل، على حّد تعبيٍر ذكي

في �شحيفة »فاينن�شال تايمز« في اأّن »العالم قلما كان اأكثر اأماًنا، وفي الوقت 

ا بانعدام الأمن«.
ً
ذاته، اأكثر �شعور

 ي�شير تقرير اأخير حول اأمن الإن�شان، اإلى اأّننا ن�شهد، ومنذ اأوائل الت�شعينات 

الأخرى  والأ�شكال  الأهلية  الحروب  تواتر  في  ا  حادًّ هبوًطا  المن�شرم،  القرن  من 

انتهاكات حقوق  الالجئين، وتراجًعا في  ا في عدد  وانخفا�شً الم�شّلح،  النزاع  من 

ا.
ً
الإن�شان. وت�شير هذه الإح�شاءات اإلى اأن العالم قد غدا اأكثر �شالم

 بانعدام الأمن قد ت�شاعد، في الوقت نف�شه، اأكثر 
ّ
لكّن الإح�شا�س الجماعي

مثابرًة  زالت  ما  الأمن  زعزعة  على  تعمل  التي  القوى  لأن  م�شى،  وقت  اأي  من 

ب بانعدام الأمن باأربع فئات: 
ّ
ووا�شعة النت�شار. وتتمثل هذه القوى التي تت�شب

المليارات  اإلى  بالن�شبة  الأمن،  انعدام  الفقر وما يت�شل به من وجوه  الأولى هي 

ة 
ّ
غذائي اإمدادات  من  يكفي  ما  على  الح�شول  ي�شتطيعون  ل  الذين  النا�س  من 

اآمنة لل�شرب ورعاية �شحية منا�شبة وم�شادر حديثة للطاقة. ويمثل ذلك  ومياه 

اأق�شى وجوه انعدام الأمن – وي�شدق على الواقع المعي�شي لأربعين في المائة من 

اأقلَّ من دولرين  اأي على  الب�شر يعي�شون على كفافهم للبقاء على قيد الحياة، 

في اليوم.

يرتبط  الذي   – الر�شيد  الحكم  بغياب  تتعّلق  الموؤّثرات  من  الثانية  والفئة 

 
ّ

ة القا�شية التي ين�شب
ّ
غالباً بالفقر – ويراوح بين الف�شاد واأنظمة الحكم القمعي

اهتمامها على النتهاك الفا�شح لحقوق الإن�شان. وقد حققت الديمقراطية في 

ما في اأوروبا ال�شرقية واأميركا الالتينية. 
ّ
الآونة الأخيرة اأ�شواًطا م�شهودًة، ول�شي

ا من الطغاة مازالوا يديرون دّفة الحكم، في ال�شرق الأو�شط، وفي 
ً
اأن كثير غير 

مناطق اأخرى.

عن  الناجم  بالغبن  الإح�شا�س  في  الأمن  لنعدام  الثالثة  الدفع  قوة  وتكمن 

الثروة  في  الحاد  والتمايز   – يملكون«  ل  و»من  يملكون«  »من  بين  الالتوازن 

اء 
ّ
جر بالإجحاف  ال�شعور  هذا  ويتعاظم  و»الجنوب«.  »ال�شمال«  بين  والنفوذ 

واأن   – الم�شاواة  قدم  على  واحد  بمعيار  تقا�س  ل  الحياة  قدا�شة  باأن  الإح�شا�س 

اأكثر بكثير مما يتح�شر  المتقدم  العالم  الحياة في  المجتمع يتح�شر على فقدان 

 اأكبر في اأماكن مثل دارفور والعراق...
ٍ
على فقدانها باأعداد

اأما النوع الرابع فهو ال�شتقطاب الم�شطنع وفق اأ�ش�س دينية واإثنية. وهذه 

الآونة  في  والفينة  الفينة  بين  تتفجر  مازالت  لكنها  قرون  منذ  برزت  الظاهرة 

الم�شلمين  بين  الح�شارات«  »�شدام  من  التخوف  اإلى  البع�س  وتدفع  الأخيرة، 

والغرب. وفي تقديري اأن من الخطاإ الفادح العتقاد باأن هذه التوترات ناجمة عن 

ا 
ً
ا عظيم

ً
ن يعانون َقْدر

َ
�شدام بين القيم الدينية. غير اأّن من ال�شهل، بالن�شبة اإلى م

باأّن معاناتهم تعود  – القتناع  الإ�شالمي  العالم  – وهم كثر في  الالم�شاواة  من 

المتجذرة  الحقيقية  الأ�شباب  اإلى  الرجوع  من  بدلً  الإثني،  اأو  الديني  التحيز  اإلى 

ال�شلطة  ال�شعوب والأمم، والقتتال لال�شتحواذ على  التاريخ، والحروب بين  في 

والموارد. وقد يدفعهم هذا العتقاد اإلى اللجوء اإلى ت�شورات م�شّوهة للدين اأو 

ا 
ّ
 جام غ�شبهم على جهة معينة، اأو التعوي�س عم

ّ
الهوية الإثنية ليت�شّنى لهم �شب

ي�شعرون به من مظالم.

العولمة؛ فالمجتمع  اآثار  اأدخلنا فيها  اإذا  اإل  الإن�شان  اأمن  ول تكتمل �شورة 

الحديث متداخل العنا�شر ويقوم على العتماد المتبادل. وهذا العتماد المتبادل 

اأكثر  ب�شورة  الم�شكالت  هذه  مع  للتعامل  الفر�س  يوفر  فهو  ن؛ 
ْ
حّدي ذو  �شالح 

ًة، غير اأنه، من جهة اأخرى، قد يزيدها حّدًة.
ّ
فاعلي

مقابل هذه الخلفية يت�شح لنا لماذا لم تعد �شالحة ومنا�شبة مفاهيم الأمن 

ال�شيادة  ومفاهيم  الوطنية  الحدود  حماية  اإلى  بجذورها  العائدة   – التقليدية 

القديمة. ذلك اأن اأكثر م�شببات انعدام الأمن التي ذكرتها ل تعرف الحدود وهكذا 

فاإذا برزت جماعة متطرفة جديدة في ال�شرق الأو�شط، ف�شوف ي�شاورني القلق. 

واإذا ن�شبت حرب اأهلية جديدة في اإحدى الدول الأفريقية ف�شيتولني ال�شطراب. 

الواحدة فح�شب، بل  الإن�شانية  الأ�شرة  اأع�شاء في  اأننا جميًعا  اإلى  ول يعود ذلك 

التطورات وطاأته  اأن يخّلف كل واحد من هذه  المحتمل  اأن من  اإلى  يتعدى ذلك 

علينا، عاجالً اأو اآجالً. 

الإن�شان  اأمن  اأن نفكر بمنطق  اإن الع�شر الحديث يتطلب منا  اأخرى،  بعبارة 

قر بالروابط 
ُ
– وهو مفهوم لالأمن يتمحور حول النا�س، ول حدود له. اإنه مفهوم ي

الأ�شيلة بين التنمية القت�شادية والجتماعية، واحترام حقوق الإن�شان، وال�شالم.
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تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام  242009

الكتابات العربية حول المو�شوع

قلٍة  الإن�شان، مبا�شرًة، غيُر  اأمن  تعالج مفهوم  لم 

قليلة من الدرا�شات العربية. َبْيَد اأن التراث العربي 

المدّون والثقافة ال�شعبية في بع�س البلدان العربية 

يحفالن بالتحذير من �شتى التهديدات الإن�شانية، 

بما فيها التهديدات غير الع�شكرية. وتتطّرق هذه 

المراجع التقليدية، في اأح�شن حالتها، اإلى بع�س 

الأبعاد التي يت�شمنها المفهوم الحديث، غير اأنها 

ل ترقى اإلى مرتبته من حيث �شموُله وتعّدُد اأبعاده. 

الأ�شا�شية  الثقافة  �شياق  في  تدخل  لم  اأنها  كما 

ال�شائدة. ومن جهة اأخرى، نجد اأن ا�شطالح »اأمن 

الموؤلفين  اأعمال  اإل��ى  طريقه  وج��د  قد  الإن�شان« 

في  درا�شاتهم  ن�شروا  الذين  المعا�شرين  العرب 

مجالت اأجنبية، اأو بلغتهم العربية الأّم.

ال�شحية،  والرعاية  والتغذية،  العمل،  حقوق  مثل 

اأم��ن  لتحقيق  ك��اٍف  غير  ولكنه  ���ش��روريٌّ  ���ش��رٌط 

الإن�شان.

 نحو وجهات نظر عربية 

حول اأمن االإن�صان 

كيف تتعامل الكتابات العربية حول اأمن الإن�شان، 

على قلتها، مع هذا المو�شوع؟ وكيف لنا اأن نعّرف 

التهديدات  وما هي  العربي؟  ال�شياق  في  المفهوم 

اإليها؟  ي�شير  اأن  يجب  التي  المنطقة  في  الكبيرة 

التنمية  تقرير  في  المقترحة  الأبعاد  ت�شمل  وهل 

الإن�شانّية العالمي للعام 1994 كل الأبعاد التي هي 

ودللًة؟ اأهّمّيًة  – الأكثر  بلداننا  اإلى  – بالن�شبة 

ال�شلة  مقطوع  لي�س   
ٌ
اأمر فيه،  التو�شع  مقابل  الإن�شان،  اأمن  مفهوم  ت�شييق  اإن 

ال�شيا�شية  العلوم  مفاهيم  في  اآثارهما  تركتا  الترابط  كل  مترابطتين  بفكرتين 

اإيجابية. وهما تمثالن افترا�شين  المعا�شرة ونظرياتها؛ اإحداهما �شلبية والأخرى 

متالزمين مازال يطبعان ت�شورات العلوم الجتماعية المتجلية في طورها الحالي 

في برامج المنظمات غير الحكومية المحلية والعالمية. وهى ت�شورات تنحو من جهة 

الإثنية والدينية  الجماعات  واإيالء  الوطنية  الدولة والجماعة  الأولوية عن  اإلى نزع 

»الإن�شان«  تغليب  اإلى  ثانية  جهة  ومن  الهتمام،  في  المحور  مو�شع  والمحلية 

الفرد على الجماعة، وطنية كانت اأم ما دون الوطنية. وعندما اأقول اإن هذه الأفكار 

الديمقراطي  الخطاب  نتاجات  من  واحد  اأنها  اأعني  فاإنما  الترابط،  كل  مترابطة 

بال�شوق  المرتبطة  الحريات  بتطبيق  وثيًقا  اّت�شالً  بدوره  يت�شل  الذي  التعددي 

على ميدان الحرية ال�شيا�شية. 

ول مراء في اأن هذه الت�شورات اإنما هي وليدة العولمة في طورها الحالي. 

تعود  م�شوغاٌت  الوطنية  والجماعة  الدولة  عن  بعيًدا  الهتمام  لتحّول  كان  وقد 

اأن  ا 
ً
جازم اأعتقد  اأنني  غير  العربية.  لالأنظمة  الهيكلي  الإ�شالح  اأفق  ان�شداد  اإلى 

الأخذ بهذا الأمر اإلى نهاياته المنطقية، دونما اعتباٍر للم�شلحة الوطنية العامة اأو 

َقْدٍر غير مح�شوب من الإذعان غير المتروي  للم�شلحة القومية، يمثل جنوًحا نحو 

في  التفكير  من  بدلً  ا، 
ً
جّذاب يبدو  قد  �ٍس 

ْ
وَجر بهيج  رنين  ذات  وعبارات  لألفاظ 

الممكنات المطابقة للواقع العربي المتحّول.

على ذلك من الجائز الكالم حول »اأمن الإن�شان في الوطن العربي« اإن جرى 

ال�شلبي  الأّول  الأمر  وي�شتدعي  اإيجابي.  والثاني  �شلبي  اأولهما  باأمرين،  اللتزام 

التحّوط في نزع ال�شفة المو�شوعية والعتبارية عن الجماعة الوطنية المن�شوية 

ا في اإطار كل دولة عربية، وهي التي يرتجى منها بناء مقومات المواطنة، ل 
ً
حكم

ال�شيا�شية وما  الفئة والجماعة ما قبل  المحلية والطائفية، ول  النزعات  مقومات 

دون الوطنية. ذلك اأن التالزم بين اأمن الإن�شان واأمن الجماعة الوطنية اأمر مالزم 

ة. 
ّ
ا لكل نظرة تنموي

ًّ
ا و�شيا�شي

ًّ
مو�شوعي

 
ٍ
ه اأما الأمر الثاني الإيجابي فهو يجمع كل عنا�شر اأمن الإن�شان في مفهوم موجِّ

 يتعدى عبارة الأمن البالغة التجريد والرخاوة، وي�شفي 
ٍ
وجامع للتنمية، على وجه

عليها تما�شكا محدد المعالم. 

ق�شية  مع  للتعامل  ال�شامل  الإطار  هذا  مثل  اإلى  حاجًة  ثمة  اأن  الموؤّكد  من 

البنى  تعّذر  )نتيجة  معي�شته  في  التهديدات  يواجه  الذي  العربي  الإن�شان  اأمن 

ة 
ّ
والجتماعي ة 

ّ
القت�شادي التنمية  مفهوم  �شمور  بعد  وان�شطارها  القت�شادية 

القرن  من  وال�شبعينات  وال�شتينات  الخم�شينات  فترة  في  طبقت  التي  ال�شاملة 

جماعات  ولمحاولة  الأمن،  اأجهزة  لت�شلط  )نتيجة  ال�شخ�شي  اأمنه  وفى  الما�شي(، 

اإ�شالموية ترويع المجتمع واإرغامه على التحلي بالف�شيلة والتقوى، ح�شب فهمها، 

والوطني  القومي  اأمنه  وفي  والمجتمعي(،  الأ�شري  والمعنوي  الج�شدي  وللعنف 

)الناتج من �شراع الهويات والحروب والحتالل الأجنبي، وان�شداد �شبل الإ�شالح 

ال�شيا�شي(. كما اأن اأمن المواطنين العرب الثقافي والتعليمي اآخذ بالنح�شار )ما 

ا عن تبّني المواقف ال�شائدة  يتطلب منا ا�شتعادة مفهوم التنمية الثقافية عو�شً

والمحافظة  المدنية  عنوانها  ثقافية  جماعات  نف�شها  تعّد  التي  مجتمعاتنا  في 

نظم  لتاآكل  نتيجة  الجتماعي  اأمنهم  انهار  وقد  الح�شارية(.  والعفة  الجتماعية 

والأمن  والق�شائية،  القانونية  النظم  المتزايد في  والق�شور  الجتماعية،  الحماية 

البيئي المرتبط بالقت�شاد العالمي. 

اإلى  ونحّولها  بينها،  التقاطع  نقاط  ونبرز  العنا�شر  هذه  نجمع  اأن  اأردنا  اإن 

 ي�شفى التما�شك على مفهوم اأمن الإن�شان، فاإن علينا اإثراء 
ٍ
ه مفهوٍم جامٍع وموجِّ

مجال  من  به  والنزول  العربية،  المجتمعية  الحركات  اإطار  في  بو�شعه  المفهوم 

التجريد والرخاوة اإلى اأر�س الواقع. دون اأن يغيب عن بالنا اأن الهدَف الأ�شا�شي 

من اهتمامنا باأمن الإن�شان هو التنمية الب�شرية والوطنية. 
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*  اأ�شتاذ )من اجلن�شية ال�شورية( للدرا�شات التاريخية العربية والإ�شالمية يف اجلامعة املركزية 

الأوروبية - بوداب�شت، هنغاريا. 

مل تعالج مفهوم اأمن 

 قليلة 
ٍ
الإن�شان غريُ قّلة

من الدرا�شات العربية



25 تطبيق مفهوم اأمن الإن�سان في البلدان العربية 

الكوراني والَم�ّشاط، فالكوراني، على �شبيل المثال، 

اأمن الإن�شان يرتبط بالتحّرر من الخوف  اأن  يرى 

 اأما الَم�ّشاط فيوؤمن 
8
وباحترام الكرامة الإن�شانّية.

باأن المفهوم الأو�شع لأمن الإن�شان رهن بالزدهار 

المادي وبالتوازن والتوافق في المجتمع. وعلى هذا 

 )1( هي:  فئات  ثالث  اإلى  ال��دول  يق�ّشم  الأ�شا�س 

الدول الآمنة، التي ي�شيطر فيها المجتمع المدني؛ 

الع�شكر؛  يحكمها  التي  الآمنة،  غير  ال��دول   )2(

كّتاب  وثمة  المنزلتين.  بين  تقع  التي  الدول   )3(

عرب اآخرون ي�شّيقون مفهوم اأمن الإن�شان لي�شمل 

اأو  الحاجة،  من  التحّرر  مثل  فح�شب  واح��ًدا  ُبْعًدا 

يتعاملون معه بح�شره في فئات اجتماعّية محددة 

)مثل الفقراء(، اأو فئات ُجُنو�شّية )مثل الن�شاء(، 

اأّنهم،  غير  الأط��ف��ال(.  )مثل  العمرية  الفئات  اأو 

العتماد  على  ي�شّددون  جميًعا،  الحالت  هذه  في 

الميادين  ب��ي��ن  وال��ت��ك��ام��ل  ال��م��ت��ب��ادل  الم�شترك 

المختلفة التي ي�شملها اأمن الإن�شان، اأي المجالت 

والدولّية.  والداخلّية،  وال�شيا�شية،  القت�شادّية، 

)عبد المنعم الَم�ّشاط، ورقة خلفية للتقرير(.

فه هذا التقرير
ّ
اأمن الإن�شان كما يعر

انطالًقا من الخطوط العري�شة الواردة في مقاربة 

خواطر  وم��ن  الإنمائي،  المتحدة  الأم��م  برنامج 

ف هذا التقرير اأمَن الإن�شان  المفكرين العرب، يعرِّ

ال�شديدة،  التهديدات  من  الإن�شان  »تحّرر  باأنه 

التي  النطاق  ووا�شعة  زمنيًّا  والممتّدة  والمنت�شرة 

التعريف  هذا  ووفق  وحريته«.  حياته  لها  تتعّر�س 

تكون الحرية هي القيمة المحورّية للفرد اإذ اإنها، 

الداخل  من  للتهديد  تتعر�س  العربي،  ال�شياق  في 

والخارج، من جانب قًوى محلّية واأجنبّية. ويت�شّمن 

المعالم  م��ح��ّددة  منظومًة  كذلك  التعريف  ه��ذا 

العمل،  فر�س  ت�شّم  فهي  الإن�شانّية.  الهموم  من 

الأ�شا�شّية،  الحاجات  لتلبية  المنا�شب  وال��دخ��ل 

ال�شلمّية  والعالقات  ال�شحية،  والرعاية  والغذاء، 

وتاأدية  المختلفة،  الهويات  ذات  الجماعات  بين 

الدولة واجَبها الجوهري في حماية مواطنيها من 

من  الفرد  و�شالمة  والخارجي،  الداخلّي  العدوان 

التهديدات ال�شخ�شية.

التهديدات  ه��ذه  في  الخطورة  درج��ة  تتحدد 

 )3( المدى،   )2( ال�شدة،   )1( عوامل:  باأربعة 

وتتبّدى  النطاق.  اّت�شاع   )4( الزمنّي،  المتداد 

على  النا�س  ق��درة  في  تاأثيرها  في  التهديد  �شّدة 

الحّرّية  من  الأدن��ى  الحد  من  وحرمانهم  البقاء، 

اأّما  الأ�شا�شية.  الإن�شانّية  الحّرّيات  مع  المن�شجم 

مدى التهديد فيتحّدد وفًقا لمدى تاأثيره في حياة 

وقد ظهرت كتابات بالعربية حول مفهوم اأمن 

الإن�شان في �شياق البحوث الأكاديمية في الجامعات 

اإلى  الموجهة  والكتابات  الخطب  في  اأو  الأجنبية، 

العربية  الموؤتمرات  في  اأو  الغربّي،  العام  ال��راأي 

المحاور  اأهّم  وكانت  المو�شوع.  هذا  تناولت  التي 

بين  العالقة  هي  العرب  الموؤلفون  عالجها  التي 

الإن�شان،  اأمن  ونطاق  الدولة،  واأمن  الإن�شان  اأمن 

هذه  بين  وال��ع��الق��ات  يغطيها،  التي  وال��م��ج��الت 

الق�شايا.

يعتقد معظم الكّتاب العرب المعا�شرين وجود 

�شلة لزمة بين اأمن الإن�شان الفردي واأمن الدولة 

اأو الأمن الوطني من جهة، واأمن الإن�شان والتهديد 

الع�شكري الخارجي من جهٍة اأخرى. ويرى اآخرون 

الأكبر  التهديد  م�شدر  هي  الت�شلطية  الدولة  اأن 

لأمن الإن�شان في المنطقة )عبد المنعم الَم�ّشاط، 

اأن  يعتقدون  ل  هوؤلء  لكن  للتقرير(.  خلفية  ورقة 

واإنما  اأمن الإن�شان يتعار�س واأمن الدولة،  تحقيق 

له  �شيكون  الفردي  الإن�شان  اأمن  تحقيق  اأن  يرون 

اأثره في تحويل الدولة الت�شلطّية دولًة تحترم حكم 

القانون. وقد ي�شتلزم هذا التحويل، من جملة اأمور 

ربما  بل  الحالّية،  الأم��ن  اأجهزة  اإ�شالح  اأخ��رى، 

4
ْمنّية جديدة.

َ
اإقامة موؤ�ش�شات اأ

وتتباين وجهات النظر بين الكّتاب العرب حول 

المدى الذي يذهب اإليه مفهوم اأمن الإن�شان، ويرى 

بع�شهم اأن الفرد هو محور الأمن الإن�شاني وغايته. 

البرادعي  محمد  الموقف  هذا  يمثلون  من  وبين 

منا  يتطلب  الحديث  الع�شر  فاإن   ...« يقول  الذي 

اأن نفكر بمنطق اأمن الإن�شان – وهو مفهوم لالأمن 

مفهوم  اإن��ه  ل��ه.  ح��دود  ول  النا�س،  ح��ول  يتمحور 

القت�شادّية  التنمية  بين  الأ�شلية  بالروابط  ُيقر 

 5
والجتماعية، واحترام حقوق الإن�شان، وال�شالم«.

الأمن  هو  الإن�شان  اأم��ن  اأّن  كذلك  اآخ��رون  ويوؤكد 

ال�شخ�شّي واأنه، بهذه ال�شفة، يتمحور حول الفرد 

 كما اأن 
6
- حول حقوقه ورفاهه وحرّياته وكرامته.

متكامالن،  مفهومان  الإن�شان  واأم��ن  الدولة  اأم��ن 

الو�شائل  اإح��دى  اأّولهما  نعّد  اأن  يجب  اأن��ه  بمعنى 

ال��راأي  ه��ذا  ووف��ق   
7
الثاني. تحقيق  اإل��ى  الموؤدية 

ي�شبح مفهوم اأمن الإن�شان مرتبًطا ارتباًطا وثيًقا 

بحقوق  وبخا�شة  عامة،  ب�شورٍة  الإن�شان  بحقوق 

من  ال�شدد  بهذا  نفوذها  ت�شتمّد  التي  ال��م��راأة 

التفاقات والمواثيق الدولية.

الحياة  مجالت  حول  العرب  الكّتاب  يختلف 

التي يغطيها مفهوم اأمن الإن�شان، ويتو�شع بع�شهم 

في  ح�شَره  راف�شين  بعيد  حد  اإل��ى  المفهوم  في 

ي�شّيق  ذل��ك  ومقابل  فح�شب.  الع�شكرية  الأب��ع��اد 

اآخرون من نطاق هذا المفهوم. ي�شم التّيار الأول 

 يعتقد معظم الكّتاب

 العرب املعا�رسين

 وجود �شلة لزمة بني

 اأمن الإن�شان الفردي

واأمن الدولة

 تتباين وجهات النظر

 بني الكّتاب العرب حول

 املدى الذي يذهب اإليه

مفهوم اأمن الإن�شان
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ل يعني التمايز بني اأمن 

الدولة واأمن الإن�شان 

الفرد اأن اأحدهما يتعار�س 

بال�رسورة مع الآخر

الفرد ل ي�شمن لنف�شه 

الأمن اإل يف ظّل دولة 

قوية، تخ�شع للمحا�شبة 

وحتكم ب�شكل جّيد

وال�شحة.  الغذاء  الالئق من  والم�شتوى  المنا�شب 

ا  اأي�شً ي�شمن  اأن  الر�شيد«  »الحكم  ���ش��اأن  وم��ن 

الإثنية  الفئات  بين  العالقات  في  والوئام  ال�شالم 

الدولة  وت��ك��ون  ال��ب��الد.  ف��ي  المختلفة  والثقافية 

اآنذاك قادرًة على اأداء م�شوؤولياتها في اإقرار الأمن 

ال�شيا�شي  ا�شتقاللها  على  والحفاظ  وال��ن��ظ��ام، 

اأية دولة  اأن نجاح  اأرا�شيها. ول ريب في  و�شالمة 

هو  للم�شاءلة  قابلة  ب�شورة  مهّماتها  تنفيذ  في 

الأ�شا�س في قدرتها على اكت�شاب ال�شرعية والفوز 

اأخرى،  بعبارة  بدعم مواطنيها والمحافظة عليه. 

حماية  على  وق��درة  قوة  اأكثر  الدولة  هذه  �شتكون 

اأمن مواطنيها ورفاههم الفردي.

المالمح العري�شة للتهديدات المحتملة

اأمن  يتهّدد  ما  لتحديد  محاولة  اأي��ة  على  ينبغي 

الإن�شان العربي اأن تعك�س و�شع المنطقة بو�شفها 

بقعًة متنوعة الق�شمات ظّلت، خالل معظم الحقب 

بين  ال��ن��زاع  مواقع  من  عبرتها،  التي  التاريخية 

القوى العظمى في العالم. وهي، اإلى ذلك، منطقة 

لم تنخرط في الركب العالمي في مجال ممار�شات 

ال��ح��ك��م ال��ر���ش��ي��د وال��دي��م��ق��راط��ي��ة وال��ت��م��ا���ش��ك 

الجتماعّي. من هنا، فاإن هذا التقرير في معر�س 

عليها  المتعارف  الإن�شان  اأمن  لأبعاد  ا�شتعرا�شه 

عالميًّا، كما حّددها تقرير التنمية الب�شرية للعام 

يتطّرق  الإنمائي،  المتحدة  الأمم  لبرنامج   1994

في  الإن�شان  اأم��ن  تواجه  محددة  تهديداٍت  اإل��ى 

ت�شملها  التي  الأبعاد  جملة  ومن  العربّية.  البلدان 

وتدّخالت  الأج��ن��ب��ّي،  الح��ت��الل  التهديدات  ه��ذه 

عن  الناجم  والعنف  والأجنبية،  الإقليمية  ال��دول 

في  را�شخًة  ه��وّي��اٍت  ي�شتنه�س  ال��ذي  ال�شتنفار 

تقّو�س  التي  القمعية  الدولة  وممار�شات  التاريخ، 

دعائم اأمن الإن�شان. 

اإقليمي،  اإطار  في  يدور  التقرير  هذا  اأّن  وبما 

التي  التهديدات  �شتتناول  الحالية  الدرا�شة  ف��اإن 

تواجه البلدان العربية على النحو الآتي:

ي�شّلط التقرير ال�شوء، في المقام الأول، على 

البلدان  ت�شتطيع  التي  الو�شيكة  التهديد  مجالت 

المبادرة  زم��ام  فيها  ت��اأخ��ذ  اأن  اأ�شا�ًشا  العربية 

النا�س من تهديدات  يواجهه   وت�شمل ما  بنف�شها. 

الموارد  قاعدة  ت�شيب  التي  الأ�شرار  عن  ناجمة 

ن�شوء  مع  الأ�شل  في  تن�شاأ  التي  وتلك  الطبيعية، 

الدولة، اأو تقّو�س اأ�ش�شها، بما فيها �شراع الجماعات 

توؤثر  التي  وتلك  والموارد؛  النفوذ  على  المتناف�شة 

الم�شت�شعفة.  الفئات  في  متنا�شبة  غير  ب�شورة 

ال�شعف  مخاطر  الو�شيكة  التهديدات  ت�شمل  كما 

اأعداٍد كبيرة اأو �شغيرة من النا�س. وبالمثل، تزداد 

خطورة التهديد حين يمتد فترًة طويلة من الزمن. 

التهديد،  نطاق«  »اّت�شاع  ازداد  كلما  فاإنه  واأخيًرا، 

الإن�شانية  الن�شاطات  لمنظومة  �شموله  ازداد 

خطورته.  ازدادت  م��ا،  تهديٌد  فيها  ي��وؤث��ر  ال��ت��ي 

في  ي��وؤّث��ران  المثال،  �شبيل  على  والفقر،  فالجوع 

البيئة،  مع  تعاملهم  اأ�شلوب  وفي  الأف���راد،  �شحة 

وم�شاركتهم ال�شيا�شية، واإنتاجيتهم الفردية.

يركز التقرير على اأمن المواطن العربي كفرد، 

فاإنه ل ُيغفل التهديدات التي تتعر�س لها المنطقة 

على حدة.  كلٌّ  العربية  البلدان  اأو  برّمتها  العربية 

الإن�شان  واأم��ن  الدولة  اأمن  بين  التمايز  يعني  ول 

الفرد اأن اأحدهما يتعار�س بال�شرورة مع الآخر، اأو 

اأن تحقيق اأحدهما يحول دون تحقيق الآخر. واقع 

الأمر اأن اأمن الدولة �شروري لأمن الإن�شان الفرد، 

وتفقد  اأجنبي  لحتالل  �شحية  الدولة  تقع  وحين 

لذلك  يكون  اأرا�شيها  على  و�شيادتها  ا�شتقاللها 

فالحتالل  الفردي.  الإن�شان  اأم��ن  في  �شلبّي  اأث��ر 

اأن  كما  �شلمّية،  ب�شورة  اإجماًل  يتّم  ل  الع�شكرّي 

الإجراءات التي تتخذها �شلطات الحتالل ل�شمان 

�شالمة جنودها تت�شمن، في اأغلب الأحيان، فر�س 

البلد المحتّل.  القيود على حّرّيات المواطنين في 

فا�شح  ا�شتخفاف  على  ذل��ك  ينطوي  ما  وغالًبا 

بمعايير المحاكمة العادلة المتعارف عليها.

الدولة  اأم��ن  تحقيق  يمكن  نف�شه،  الوقت  في 

مواطنيها  من  الأف���راد  اأم��ن  ح�شاب  على  اأحياًنا 

عندما  ذلك  ويحدث  اأرا�شيها.  على  والمقيمين 

تعّده  اإلى فر�س ما  المعنية  الدولة  ت�شعى �شلطات 

اإج��راءات  اإلى  اللجوء  المطلق« من خالل  »الأم��ن 

وفر�س  وال��ن��ظ��ام«،   »القانون  لفر�س  ا�شتثنائية 

القيود على حّرّيات من ت�شَتبه باأنهم يهّددون اأمن 

على  القيود  مثل هذه  ا�شتمرار  يوؤدي  وقد  الدولة. 

حّرّيات المواطنين في الواقع اإلى تهديد اأمن الدولة 

المواطنين  بع�س  جهود  تت�شافر  عندما  نف�شها 

وقوى اأجنبية لها مخططاتها، على اأرا�شي الدولة، 

في  القوى،  تلك  بم�شاعدة  ه��وؤلء،  ينجح  وعندما 

اإنما  ه��ذا،  بعملهم  وه��م،  بحكوماتهم.  الإط��اح��ة 

الأجنبي  الحتالل  �شحية  بالدهم  لوقوع  يمّهدون 

والتفّكك الداخلي.

لنف�شه  ي�شمن  ل  الفرد  اأن  البيان  عن  غنّي 

للمحا�شبة  تخ�شع  قوية،  دول��ة  ظ��ّل  في  اإل  الأم��ن 

من  النا�س  حماية  فعملّية  ج��ّي��د.  ب�شكل  وتحكم 

ال�شّحّية  والأو����ش���اع  وال��ج��وع  وال��ف��ق��ر  البطالة 

المترّدية لن تكّلل بالنجاح اإل في دولة قادرة على 

التحتية  وبنيتها  وموؤ�ش�شاتها  اقت�شادها  اإدارة 

والدخل  الكريم  العمل  لمواطنيها  يوؤّمن  نحٍو  على 
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 الفارق الوا�شح بني

 البلدان العربية

 الغنية والفقرية يعك�س

 توزيعاً غري متوازن

للرثوات الطبيعية

واحًدا  المنطقة  المتناق�شة في  الطبيعية  الموارد 

اإع��ادة  ي�شتدعي  ما  الأم��ن،  انعدام  م�شّببات  من 

النظر في ال�شيا�شات الراهنة.

الموارد  لقاعدة  المميزة  ال�شمات  اأن  والواقع 

اإليها، قد  اآلت  التي  التنمية  واأنماط  في المنطقة، 

األقت بظاللها على الأو�شاع القت�شادّية. فالفارق 

والفقيرة  الغنّية  العربّية  البلدان  بين  الوا�شح 

يعك�س توزيًعا غير متوازن للثروات الطبيعية. وتوؤثر 

الأو�شاع القت�شادّية، من َثّم، في اأمن الإن�شان من 

في  الع�شر  اأو  وال�شهولة  العمل  فر�س  توافر  ناحية 

الو�شول اإلى م�شادر الغذاء والخدمات ال�شحية؛ 

بين  ال��ع��الق��ات  ف��ي  م�شابه،  ب�شكل  ي��وؤّث��ر،  وه���ذا 

الفئات الجتماعّية المختلفة مثل فئتي المزارعين 

والرعاة في دارفور.

قيا�س م�صتويات اأمن االإن�صان 

هل يمكن قيا�س اأمن الإن�شان؟ لقد جرت محاولت 

 
9
عديدة لالإجابة عن هذا ال�شوؤال. وخُل�س المعنّيون

د المو�شوع، اإلى اأن  بهذا الأمر، بعد اإقرارهم بتعّقّ

الأول��ى  �ُشّميت  للقيا�س.  رئي�شتين  مقاربتين  ثمة 

موؤ�شراٍت  بناء  لأنها تحاول  المو�شوعية،  المقاربة 

كّمّية لمختلف اأبعاد اأمن الإن�شان في عدد من بلدان 

الأبرز  المثال  ونجد  مختلفة.  اأوق��ات  وفي  العالم 

و�شعتها  التي  المقايي�س  في  المنهجية  هذه  على 

في  وْب�شال 
ُ
اأ في  الإن�شانية  الدرا�شات  مركز  لجنة 

عنوان  تحت   2005 العام  في  ون�شرت  ال�شويد، 

»تدقيق اأمن الإن�شان«. وي�شكل ذلك، بدوره، جزًءا 

الإن�شان في  تنمية  اأ�شدره مركز  اأو�شَع  تقريٍر  من 

جامعة بريتي�س كولومبيا في كندا بعنوان »الحرب 

يتناول  والع�شرين«،  الحادي  القرن  في  وال�شالم 
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الإن�شان. اأمن  قيا�س  م�شاألة  منه  الثاني  الق�شم 

درا���ش��ٌة  ك��ذل��ك  المو�شوعيَة  ال��م��ق��ارب��َة  وت�����ش��رح 

ال�شادرة  الخارجّية«  »ال�شيا�شة  مجلة  في  ن�شرت 

تحدد  التي  الدولي  لل�شالم  كارنيغي  موؤ�ش�شة  عن 

ترتيب  في  وت�شفها  الفا�شلة«  »ال��دول  ي�شّمى  ما 

ُتعنى مبا�شرة  ل  الدرا�شة  اأن هذه  ومع   
11

تدّرجّي.

الموؤ�شرات  من  الكثير  فاإن  الإن�شان،  اأمن  بقيا�س 

الواردة فيها وثيق ال�شلة بهذه الم�شاألة. 

لم تجر حتى الآن درا�شٌة على ال�شعيد العالمّي 

تعتمد على ا�شتطالع ُمْدَركات النا�س، اأو ما يمكن 

الإن�شان.  اأم��ن  لقيا�س  الذاتية  المقاربة  ت�شميته 

في  الم�شتخدمة  الأ���ش��ئ��ل��ة  م��ن  ال��ع��دي��د  اأن  ب��ي��د 

معظم الدرا�شات المعروفة عن القيم والتوّجهات 

الإن�شان.  باأمن  وثيًقا  ات�شاًل  تت�شل  العالم  في 

الحماية  اإل��ى  والفتقار  والبطالة،  القت�شادي، 

الج��ت��م��اع��ّي��ة وال��ظ��روف الق��ت�����ش��ادي��ة الأخ���رى، 

لم�شتويات  نتيجًة  تكون  التي  تلك  ا  اأي�شً وت�شمل 

هذه  مثل  وتقع  وال�شحة.  التغذية  من  كافية  غير 

التهديدات، ب�شكل رئي�س، في نطاق قدرة البلدان 

لبع�شها  كان  واإن  ال�شتجابة،  نف�شها على  العربية 

اإلى  بالن�شبة  مهمة  عالمّية  وتداعيات  تقاطعات 

والق�شايا  التهديدات  هي  وتلك  الدولي.  المجتمع 

التي تترّكز عليها اأغلب ف�شول هذا التقرير. غير 

اأن الف�شل الأخير يتناول م�شدر الخطر الرئي�شي 

الذي يتهدد اأمن الإن�شان - وهو الحتالل الأجنبي 

م�شوؤولية  اأن  البيان  عن  وغنّي  العربية.  لالأرا�شي 

التغيير في هذه الناحية تقع، ب�شكل مبا�شر، على 

نقا�س  اأي  ه  يوجَّ اأن  وينبغي  المعنية.  القوى  عاتق 

التي ما زالت  اإلى الأطراف  عربي لهذا المو�شوع 

تم�شك بزمام المبادرة. وينتهي التقرير، على هذا 

الأ�شا�س، بهذا المو�شوع المهم. 

وهكذا، فاإّن ت�شل�شل المو�شوعات التي يتناولها 

التقرير هو على النحو الآتي:

•ال�شغوط على الموارد البيئية والطبيعية. 	
•الدولة واأمن الإن�شان: الأداء واآفاق الم�شتقبل. 	

•انعدام الأمن للفئات ال�شعيفة. 	
والفقر  الق��ت�����ش��ادي��ة،  للمخاطر  •ال��ت��ع��ر���س  	

والبطالة.

•الأمن الغذائي والتغذية. 	
•ال�شحة واأمن الإن�شان. 	

•الحتالل والتدخل الع�شكري الأجنبي. 	
ويقّر التقرير، عندما ي�شتهّل التحليل بمناق�شة 

الإدارة  ب��اأن  الطبيعية،  ال��م��وارد  على  ال�شغوط 

ففي  المنطقة.  في  جّديًّا  تحّدًيا  غدت  قد  البيئية 

ال�شودان  مثل  ب��ل��دان  عانت  الأخ��ي��رة،  ال�شنوات 

القاتل.  الكا�شح  الجفاف  من  موا�شَم  وال�شومال 

في  الماليين  حياة  المناخّي  التغيُّر  يهدد  وق��د 

ا�شتمرار  واحتمالت  ووظائفهم،  العربية،  البلدان 

نمّو  م���ع���ّدلت  وت��ب��ق��ى  الم�شتقبل.  ف��ي  دخ��ل��ه��م 

اأّدى  وقد  العالم.  في  المعدلت  اأعلى  من  ال�شّكان 

الأخ��ي��رة  العقود  خ��الل  البيئية  الأو���ش��اع  ت��ده��ور 

في  الب�شر  لماليين  ال�شّحّية  الأح��وال  ت��رّدي  اإلى 

اأن  ذل��ك  اإل��ى  ي�شاف  المثال.  �شبيل  على  م�شر، 

الجيو�شتراتيجية  بالأهمية  تت�شل  الم�شاألة  هذه 

للمنطقة - ولثروتها النفطية تحديًدا - وذلك ما 

جعل بع�س البلدان العربية عر�شًة للنفوذ والتدّخل 

قد   - الماء  هو   - اآخ��ر  ثميٌن  م��ورٌد  الخارجّيين. 

النزاعات  وراء  يقف  متزايدة،  ب�شورة  اأ�شبح، 

والمجتمعات  ال�شعوب  د  ُتكبِّ ق��د  التي  العنيفة، 

خ�شائر فادحة. ولهذه الأ�شباب كلها، غدت قاعدة 

 مل جتر حتى الآن

 درا�شة على ال�شعيد

 العاملي تعتمد على

 ا�شتطالع ُمْدَركات النا�س

لقيا�س اأمن الإن�شان
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ُطلب  العرب،  المواطنون  الإن�شان، كما يفهمه  لأمن  المختلفة  الأبعاد  ل�شتق�شاء 

محتمالً  تهديًدا   21 ت�شمل  قائمة  في  ينظروا  اأن  ال�شتطالع  في  الم�شاركين  من 

وقد  لهم.  تهديًدا  تمثل  �شياقها،  في  كانت،  اإذا  ما  ويحّددوا  الإن�شان،  لأمن 

تباينت الإجابات بين ال�شتطالعات الأربعة ب�شكل كبير. َفُعدَّت الملِّوثات البيئية 

العتداء  اأن  الم�شاركون  اللبنانيون  راأى  بينما  الكويت،  في  الأخطر  التهديد  هي 

الجوع.  يليه  خطورة،  الأكثر  التهديد  يمثل  ممتلكاتهم  على  اأو  ا 
ًّ
�شخ�شي عليهم 

الأجنبي  الحتالل  اأن  الفل�شطينيين  من  ال�شاحقة  الأغلبية  راأت  ذلك،  ومقابل 

اأن الفقر والبطالة يت�شببان  يمثل التهديد الأكبر ل�شالمتهم، بينما راأى المغاربة 

الفل�شطينيون  اّتفق  نف�شه،  الوقت  وفي  الأمن.  انعدام  من  الأغلب  الجانب  في 

 عن 
ّ
واللبنانيون في تقويمهم لخطورة تهديدات معينة، مثل عجز الحكومة الن�شبي

البطيئة، و�شعوبة  ة 
ّ
القانوني المياه، والإجراءات  المواطنين، ونق�س  اأرواح  حماية 

ة. كما رّكز هوؤلء على العالقات المتوّترة بين الجماعات 
ّ
ممار�شة الحقوق الأ�شا�شي

المتناف�شة، والف�شاد، والتفّكك العائلي، والحتالل الأجنبي، مع اأن هذه التهديدات 

يتها الن�شبية.
ّ
لم تذكر بالترتيب المت�شل�شل نف�شه من حيث اأهم

النتائج االإجماليةاالإطار 3-1 ا�صتطالع الراأي حول اأمن االإن�صان – 

كة الأمن االإن�صان )%(
َ
التهديدات الرئي�صية امُلْدر

التهديدات  

االأر�س 

الفل�صطينية 

املحتلة

املغربلبنانالكويت

91.277.874.9 ..املّلوثات البيئية

82.373.580.576.9نق�س املياه

 .... .. 78.4تراجع الأرا�شي الزراعية

 ..85.1.. 96.2الحتالل والنفوذ الأجنبي

 ..87.. 86.9اإخفاق احلكومة يف حماية املواطنني

.. 80.1.. .. تع�شف احلكومة

.. 73.4 ..71غياب احلماية الجتماعية

80.972.3 ..73.4�شوء اخلدمات ال�شحية

..  .. .... �شوء اخلدمات التعليمية

 ..86.3 ..89.4تف�شي الف�شاد

.. 73.2 ..73.7بطء الإجراءات القانونية و�شعوبة حت�شيل احلقوق

 ..70.2 .. ..�شعف الت�شامن بني اأفراد املجتمع

 ..80.8 ..83.7توتر العالقات بني اجلماعات املختلفة

.. 79.9 .. ..التطرف الديني

.. 74.7 ..75.2التفكك العائلي

 ..81.1 ..75.4تعّذر احل�شول على اخلدمات الأ�شا�شية

86.270.. 75.6الأوبئة والأمرا�س املعدية

86.581.2.. 91البطالة

86.486.. 90.6الفقر

88.775.9.. 85.4اجلوع

ة  ..89.1.. 80.4العتداء على الأ�شخا�س والأمالك اخلا�شّ

للتوجهات  »پيو«  م�شروع  الدرا�شات  هذه  وت�شمل 

تجريه  ال��ذي  العالمي  القيم  وم�شح   
12

العالمية،

13
جامعة مي�شيغان.

فاإن  المقاربات،  اختالف  من  الرغم  وعلى 

م�شتويات  اأن  تبين  تلك  الدولية  القيا�س  محاولت 

البلدان العربية قد تدهورت في  اأمن الإن�شان في 

غير  متفاوتة.  بدرجات  واإن  الأخ��ي��رة،  ال�شنوات 

مرتبط  غير  اإّم��ا  ك��ان  ال��درا���ش��ات  ه��ذه  اأغلب  اأن 

مبا�شرًة باأمن الإن�شان، واإّما لم ي�شمل في تغطيته 

ِقَيمّيًةً  اأحكاًما  اأطلق  واإّم��ا  العربية،  البلدان  كافة 

لأنها  الزمن  بها  تقادم  اأو  �شحتها،  في  م�شكوًكا 

الأخيرة  الرئي�شية  التطورات  حدوث  قبل  اأجريت 

في الدول العربية. وقد يكون من ال�شروري، على 

اأمن  هذا الأ�شا�س، انتهاج مقاربة مختلفة لقيا�س 

الإن�شان في المنطقة في اأيامنا هذه.

ب لأمن  هل يمكن التو�شل اإلى موؤ�شر عام ُمركَّ

الب�شرية«،  التنمية  »دليل  اأن  حين  في  الإن�شان؟ 

الذي يعتمد على متغّيرات اأ�شا�شية و�شاملة وكّمّية 

.. البيانات غري متوافرة.

حماولت القيا�س الدولية 

تبني اأن م�شتويات 

اأمن الإن�شان يف البلدان 

العربية قد تدهورت 

يف ال�شنوات الأخرية

بلد الدرا�صة



29 تطبيق مفهوم اأمن الإن�سان في البلدان العربية 

ا  قويًّ توليفيًّا  موؤ�شًرا  يمثل  منها،  التحّقق  يمكن 

يمكن الركون اإليه ، فاإن و�شع دليل يحظى بالر�شى 

والقبول عالميًّا ما زال اأمًرا بعيد المنال. وتك�شف 

المو�شوع مدى  الإح�شائية حول هذا  البحوث  لنا 

محاولة  اأي��ة  يكتنفان  اللذين  وال�شعوبة  التعقيد 

لو�شع مثل هذا المقيا�س.

عالميًّا  عليه  متفق  تعريٌف  ثمة  لي�س  اأوًل، 

على  ترّكز  ال�شّيقة  فالمقاربات  الإن�شان.  لأم��ن 

ُبْعدين هما البقاء على قيد الحياة، واأ�شكال الأذى 

الرئي�شية )كالموت، والعنف المفرط، والإ�شابات 

التي تهدد الحياة، وما اإلى ذلك(. اأما المقاربات 

الوا�شعة فت�شمل �شل�شلًة طويلًة من موؤ�ّشرات التنمية 

وحقوق الإن�شان.

ثانًيا، اإّن اأمن الإن�شان يّت�شل بالأبعاد المادية 

والمعنوية، وهو محّدد ب�شياقاته. ويّت�شح في اأجلى 

�شورة في كلٍّ من الموؤ�ّشرات النوعّية التي تدّل على 

مدركات المخاطر والموؤ�ّشرات الكّمّية للتهديدات 

بين  الجمع  اأن  غير  �شواء.  حد  على  المو�شوعية 

هذين النوعين في دليٍل واحد يمثل و�شًعا اإ�شكاليًّا 

ا ويتعر�س لالنتقاد لنزعته الذاتية. جدًّ

على  قدرته  في  موؤ�ّشر  اأّي  قيمة  تكمن  ثالًثا، 

توجيه وا�شعي ال�شيا�شات العامة، وكذلك منظمات 

المجتمع المدني، اإلى المجالت ذات الأولوية. اأما 

البلدان  بلد من  التي تعطي كل  العامة  الموؤ�شرات 

معدًل ح�شابيًّا فلن تجدي �شيًئا في تبيان المجالت 

الح�شابي  المعّدل  لأن  ال��ت��دّخ��ل،  ت�شتدعي  التي 

التي توجب مثل هذا  وال�شروط  الظروف  �شيخفي 

التدخل.

هذا  في  يطرح  المرّكب  الموؤ�شر  اإن  واأخيًرا، 

باإمكانات  يتعلق  ما  في  م�شكالٍت حقيقّية  المجال 

المقارنة والوزن. فمن ال�شعب، على �شبيل المثال، 

الجمع بين التهديدات الناجمة عن تدهور الأو�شاع 

فاإذا  الأهلية.  الحروب  عن  الناجمة  وتلك  البيئية 

الإن�����ش��ان بطريقة  اأم���ن  ت��ه��دي��دات  ت��ق��رر وزن  م��ا 

مغايرة، ف�شيكون من �شبه الم�شتحيل الّتفاق على 

تخ�شي�س قيم محددة لكل منها، و�شيف�شي ذلك 

فّية. اإلى نتائج تع�شُّ

عن  التقرير  فريق  توقف  الأ�شباب  هذه  لمثل 

الإن�شان  لأم��ن  ��ب  م��ركَّ واح��د  دليل  بناء  محاولة 

ُيقّدر، على  اأن  ا عن ذلك،  وَتَوّخى، عو�شً العربي. 

الإن�شان  لأمن  المختلفة  الأبعاد  التن�شيب،  �شبيل 

تبيُّن  اأجل  بلد عربي، من  كما هي مطبقة في كل 

الفوارق المهمة بين البلدان العربية. 

�شتطَلعة في البلدان الأربعة ثالثة اأنماط من الإجابة التي �شتكرر في 
ُ
نات الم

ّ
تمّثل ردود اأفراد العي

ين عن ر�شاها الكامل عن اأو�شاعها 
ّ
�شياق هذا التقرير. فقد اأعربت الأغلبية العظمى من الكويتي

ا، واأكثر من 
ًّ
نة المغربية را�شين جزئي

ّ
في ما يتعلق بتلك التهديدات، بينما كان معظم اأفراد العي

�شتطلعين في الأر�س الفل�شطينية المحتلة ولبنان غير را�شين عن اأو�شاعهم بالن�شبة 
ُ
ن�شف الم

اإلى هذه التهديدات. وتعك�س هذه ال�شورة بو�شوٍح درجة اأمن الإن�شان في البلدان الأربعة خالل 

الفترة التي اأجرَي فيها ال�شتطالع، اأي في ف�شلي ال�شتاء والربيع من العام 2008.

الر�صى عن الو�صع ال�صخ�صي االإطار 4-1 ا�صتطالع الراأي حول اأمن االإن�صان – 

يف الوقت احلايل

ا بالأمان؟ يقدم هذا ال�شكل الإجابات عن هذا ال�شوؤال 
ً
هل تمنح الظروف الراهنة المواطنين �شعور

والأر�س  الطيف،  طرفي  اأحد  على  الكويت  تقع  ال�شتطالع،  لنتائج  فوفًقا  الأربعة.  البلدان  في 

في  المغاربة  الم�شَتطلعون  يقع  بينما  الآخر،  النقي�س  الطرف  على  ولبنان  المحتلة  الفل�شطينية 

فيما  ا،  جدًّ اآمنون  باأنهم  ة 
ّ
الكويتي نة 

ّ
العي اأفراد  ن�شف  من  اأكثر  اأفاد  الموقعين. فقد  بين  نقطة 

ن�شف  يقارب  ما  راأى  المقابل،  وفي  معتدلة.  ب�شورة  بالأمن  ي�شعرون  اأنهم  اإلى  ربعهم  اأ�شار 

اأغلب  اأفاد  اأنهم ل ي�شعرون بالأمن، فيما  الم�شتطلعين في الأر�س الفل�شطينية المحتّلة ولبنان 

 قال فيه خم�شهم اإنهم ل 
ٍ

 معتدلة، في وقت
ٍ
المغاربة الم�شتطلعين اأنهم ي�شعرون بالأمن ب�شورة

ا يمّثلون اأقلية  وا اأنف�شهم اآمنين جدًّ ي�شعرون بالأمن على الإطالق. وتجدر الإ�شارة هنا اإلى اأن من عدُّ

ة 
ّ
تزيد قليالً عن ربع الم�شتطلعين المغاربة، ول تتجاوز خم�شة في المائة في الأر�س الفل�شطيني

المحتلة ولبنان.

اإىل اأي حد ي�صعر االإطار 5-1  ا�صتطالع الراأي حول اأمن االإن�صان – 

املواطنون باالأمن؟

ر�شا كاملغير را�ٍس ر�شا جزئي

المغربلبنانالكويت الأر�س الفل�شطينية 

المحتّلة

غير اآمن اآمن نوًعا مااآمن ا اآمن جدًّ

المغربلبنانالكويت الأر�س الفل�شطينية 

المحتّلة
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ما الذي يجعل املواطنني االإطار 6-1 ا�صتطالع الراأي حول اأمن االإن�صان – 

ي�صعرون باأكرب قدر من انعدام االأمن؟

%

الفقر

الحتاللالتدهور الأخالقي

ال�شحةالتلوث البيئي

ال�شيا�شةالحروب

الأمنحوادث ال�شير

القت�شاد/الت�شخمالبطالة

 ا�صتطالع وجهات النظر العربية 

حول اأمن االإن�صان 

التقرير  ق���ام  ال��ن��وع��ّي��ة،  للتقويمات  ا���ش��ت��ك��م��اًل 

للمواطنين  ال�شخ�شّية  النظر  وجهات  با�شتق�شاء 

تولى  ا�شتبيان  ط��ري��ق  ع��ن  الإن�����ش��ان  اأم���ن  ح��ول 

ا�شتطالع  موؤ�ش�شات  من  عدد  وتوزيعه  ت�شميمه 

اأربعة بلدان عربية تمثل �شياقاٍت  الراأي العام في 

البلدان  المو�شوع.  لهذا  مختلفة  وثقافية  �شيا�شّية 

المحتلة،  الفل�شطينية  الأر���س   )1( هي:  الأربعة 

التي ما زالت ترزح تحت نير الحتالل الإ�شرائيلي، 

ويتمتع  متميزة،  بثقافة  تت�شم  التي  الكويت،   )2(

الرخاء  م�شتويات  اأع��ل��ى  م��ن  ب��واح��د  مواطنوها 

بين  جمع  ال��ذي  لبنان،   )3( العربي،  العالم  في 

النفراج ال�شيا�شي والنق�شامات الطائفية الحادة 

اأهلية،  اإلى حرب  متعّددة  في حالت  اأف�شت  التي 

اأ�شواًطا  تقدم  قد  اأنه  ر  يقدَّ الذي  المغرب،   )4(

النفراج  مجال  في  الأخ��رى  العربية  البلدان  على 

ال�شيا�شّي.

وّزع ال�شتبيان في كل من البلدان الأربعة على 

بطريقة  اختيارهم  ت��ّم  �شخ�س  األ��ف  ت�شّم  عّينة 

ع�شوائية تعك�س مختلف الفئات العمرية والم�شتويات 

َعَر�شي  قطاع  اإدراج  مع  والقت�شادية،  التعليمية 

والطابع  الجتماعي،  النوع  جوانب  كذلك  يعك�س 

الإثني والموقع الجغرافي. وتمحورت الأ�شئلة حول 

ُمْدركات الم�شَتطلعين اإزاء اأمن الإن�شان، وم�شادر 

التهديدات  ه��ذه  وخ��ط��ورة  الأم���ن،  لهذا  التهديد 

واأهميتها الن�شبية، وراأيهم في الجهود التي بذلتها 

يتعّين  ما  وف��ي  التحديات  ه��ذه  لمواجهة  ال��دول��ة 

القيام به، في نظرهم، للت�شدي لها. 

 لأمن 
14

تناول ا�شتبيان ال�شتطالع ثمانية جوانب

باأبعاده  الأم��ن  البيئّي؛  الأم��ن  المفهوم؛  الإن�شان: 

ال�شيا�شية والعالمية؛ الأمن في المجتمع )العالقات 

ب��ي��ن ال��ج��م��اع��ات(؛ الأم����ن الق��ت�����ش��ادي؛ الأم���ن 

الغذائي؛ الأمن ال�شحي؛ ال�شالمة ال�شخ�شية.

 - الإن�شان  اأمــن  اإلــى  العرب  ال�شباب  نظرة 

منتديات ال�شباب 

 15
نقا�شية منتديات  ثالثة  التقرير  فريق  نّظم 

ل�شباب عرب راوحت اأعمارهم بين الثامنة ع�شرة 

والخام�شة والع�شرين، وكانت لديهم جميًعا الخبرة 

كنا�شطين في مجالت المجتمع المدني.

في  م��ه��ّم��ًة  م�شاهماٍت  ال�شباب  ه���وؤلء  ق���ّدم 

في  اإل��ي��ه��ا  الإ����ش���ارة  �شتجري  ال��ت��ي  المناق�شات 

اأنها  النتائج  اأهم  من  وكان  التقرير.  هذا  ف�شول 

لمفهوم  ت�شورهم  كيفّية  بطرح  لل�شباب  �شمحت 

قائمة  في  ل��الأول��وي��ات  وتحديدهم  الإن�شان  اأم��ن 

في  الإن�����ش��ان  اأم��ن  لها  يتعر�س  التي  التهديدات 

من  الم�شاركين  معظم  واتفق  العربية.  المنطقة 

ال�شواء  على  العربي  والمغرب  العربي  الم�شرق 

على اأن مفهوم اأمن الإن�شان مفهوٌم �شامل ينطوي 

ال�شيا�شية،  الجوانب  فيها  بما  دة،  اأبعاٍد متعدِّ على 

يختلف  واأنه  والطبيعية،  والبيئية،  والقت�شادية، 

الم�شاهمات  تلك  في  وتجّلى  اآخر.  اإلى  �شياق  من 

م�شتوًى عاٍل من الوعي اإلى درجة التعقيد في هذا 

وعلى هذا  �شّتى جوانبه.  بين  والتداخل  المفهوم، 

الأ�شا�س، تمّكن الم�شاركون من تلّم�س الروابط بين 

مختلف الم�شتويات والأبعاد في اأمن الإن�شان.

الأبعاد  بين  للتمايز  تفّهمهم  ال�شباب  واأب��دى 

بحيث  الإن�شان  اأمن  لمفهوم  والمو�شوعية  الذاتية 

ة 
ّ
لقيا�س مدى �شعور المواطنين بالأمن، ُطلب من الم�شتطَلعين اأن يحّددوا التهديد الأكثر اأهمي

ة في البلدان الأربعة من التهديدات التي يتعر�س لها 
ّ
ا. فُعدَّت الأو�شاع القت�شادي

ًّ
لهم �شخ�شي

الأو�شاع  تدهور  يليه  الأخطر،  التحدي  هو  الحتالل  ُعدَّ  المحتلة  الفل�شطينية  الأر�س  في  الأمن. 

القت�شادية، وتدهور الأو�شاع ال�شيا�شية، وانعدام الأمن ال�شخ�شي. وفي لبنان، احتل القلق من 

ال�شيا�شي.  الو�شع  تدهور  ثم   
ّ
ال�شخ�شي الأمن  انعدام  وتاله  الأولى،  المرتبة  ة 

ّ
القت�شادي الحالة 

ا بالو�شع ال�شيا�شي. وجاءت 
ً
في المقابل كانت م�شادر التهديد في المغرب اأقل ارتباًطا مبا�شر

ة، بدلً من ذلك، في المرتبة الأولى من حيث الأهمية، وبعدها الفقر والبطالة، ثم 
ّ
الأحوال ال�شحي

حوادث ال�شير. وو�شع الم�شَتطلعون الكويتيون الحرب والتهديدات الخارجية في راأ�س القائمة، 

يليهما التلوث البيئي واالتراجع الأخالقي.

ذكر �شوء الو�شع الغذائي مبا�شرًة كواحد من التهديدات التي ي�شعر بها المواطنون 
ُ
هذا ولم ي

اللذين  والبطالة  الفقر  اإلى  الإ�شارات  في  ا 
ًّ
�شمني وارًدا  يكون  قد  اأنه  مع  الأربعة،  البلدان  في 

ة.  
ّ
ي�شعفان من قدرة المرء على تح�شيل المواّد الغذائي

قدم ال�شباب م�شاهمات 

مهمة يف هذا التقرير 

من خالل طرح ت�شورهم 

ملفهوم اأمن الإن�شان 

والتهديدات التي 

يتعر�س لها

المغربلبنانالكويت الأر�س الفل�شطينية 
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 ما
ٍ

 تاأمني الأمن لطرف

 ل ميكن اأن يتم على

ح�شاب اأمن طرف اآخر

 اأمن الإن�شان يوفر

 اإطاًرا متيًنا للتعامل

 مع التهديدات التي

تواجه التنمية الب�رسية

العربية، واأن جميع جوانب اأمن الإن�شان مترابطة 

ويعتمد كلٌّ منها على الآخر.

خامتة 

هذا  ي��وؤك��د  كما  الإن�����ش��ان،  اأم���ن  مفهوم  يكت�شب 

هذه  في  العربية  للبلدان  ًة  خا�شّ اأهّمّيًة  الف�شل، 

ل  اأهميته،  على  المفهوم،  هذا  اأن  بيد  المرحلة. 

يخلو من اللتبا�س وبخا�شة لأنه يرتبط باعتبارات 

تت�شل بتعزيز اأمن الدولة، ما قد ُيخ�شعه لتاأويالت 

ُي�شتخدم  وقد  وغاياتها.  اأهدافها  ال�شك  يكتنف 

المفهوم - بل اإنه ا�شُتخدم بالفعل - و�شيلًةً يت�شلل 

عبرها التدّخل الأجنبّي، بما فيه التدخل الع�شكري 

ال�شيادة، كما هي  الأخ��رى ذات  ال��دول  �شوؤون  في 

لقد  ال�شومال.  حالة  ما،  حدٍّ  واإل��ى  العراق  حالة 

وّفر ما �ُشّمي بالحرب على الإرهاب تبريراٍت زائفًة 

من  اثنان  ناق�س  وقد  التدخل.  هذا  لمثل  اأحياًنا 

التنمية  تقارير  مراجعة  بعد  العالميين،  الباحثين 

يمكن  التي  الكيفية  الإن�شان،  اأمن  واإطار  الوطنية 

ف بها مبادئ اأمن الإن�شان عندما ُيخَتطف  اأن ُتَحرَّ

الم�شالح  لخدمة  ا�شتخدامه  وُي�����ش��اء  المفهوم 

الذاتية. ويقول هذان الباحثان في ختام المراجعة: 

الحادي  اأح��داث  اأعقبت  التي  الأمنية  البيئة  »في 

ع�شر من اأيلول/�شبتمبر، ُقِلب هذا المفهوم راأ�ًشا 

اأم���ن الإن�����ش��ان ه��و تمكين  على ع��ق��ب... ف��ه��دف 

على  ُدق  َي�شْ ل  ذلك  ولكّن  والمجتمعات،  النا�س 

كّل المبادرات التي اأعلنت با�شم هذا المفهوم بعد 

16
ذلك التاريخ«.

يتراءى منه  بما  ُيحكم على مفهوم   
 

األ  ينبغي 

الإيجابّية  بالم�شاهمة  بل  ا�شتخدامه،  اإ�شاءة  بعد 

والخا�شة.  العامة  الم�شلحة  لخدمة  يقّدمها  التي 

مع  للتعامل  متيًنا  اإط�����اًرا  ي��وف��ر  الإن�����ش��ان  اأم���ن 

وذلك  الب�شرية،  التنمية  تواجه  التي  التهديدات 

الخوف  من  التحّرر  �شاأن  من  الإع��الء  طريق  عن 

هذا  في  المرء  ي�شع  ول   
17

الحاجة. من  والتحّرر 

باأنه  ال���راأي  وراي  جولي  ي�شارك  اأن  اإل  المجال 

»عندما يتم تجاهل اأمن الإن�شان في بلدان اأخرى 

ينبغي الحكم على مقاربة اأمن الإن�شان هذه باأنها 

تعاني خلاًل خطيًرا يبعدها عن المفهوم الأ�شا�شي. 

اإن اأمن الإن�شان، بمفهومه ال�شحيح، لي�س معادلًة 

ح�شابّيًة توؤول مح�شلتها اإلى ال�شفر - اأي اأن تاأمين 

الأمن لطرٍف ما ل يمكن اأن يتم على ح�شاب اأمن 

18
طرٍف اآخر«.

ناق�شه هذا  الذي  الإن�شان  اأمن  فهم  في �شوء 

و�شع  مجرد  اإل��ى  التقرير  هذا  يرمي  ل  الف�شل، 

�شمل هذا المفهوم، في نظرهم، ت�شوًرا مزدوًجا 

يعك�س عالقًة متوازنًة بين الأبعاد الماّدّية والمعنوية.

اأّما نقاط الختالف بين وجهات نظر الم�شاركين، 

ي�شمل  المفهوم  ك��ان  اإذا  ما  ح��ول  تمحورت  فقد 

ق�شم  فراأى  الخارجية.  البيئة  اأم  الدولة  اأم  الفرد 

منهم اأن مفهوم اأمن الإن�شان هو مفهوم �شخ�شي 

المدنية،  الحقوق  ممار�شة  في  المرء  بحق  يتعلق 

والح�شول على الماأوى والغذاء، والو�شول اإلى مثل 

هذه الأمور في مناخ ديمقراطي. 

وفي تعبير عن التوّجهات الحديثة لدى ال�شباب 

العرب، راأى ق�شٌم اآخر اأّن اأمن الإن�شان في البلدان 

العربية يجب اأن يعني قدرة الإن�شان على الختيار 

المجتمع  في  للم�شاهمة  فر�ٍس  على  والح�شول 

وال�شيا�شية.  الجتماعية  لل�شغوط  الخ�شوع  دون 

اأن لأمن الإن�شان عالقًة بالدولة من  وراأى اآخرون 

واحترامها  الفرد  حقوق  حماية  في  دوُره��ا  حيث 

عن طريق توفير التعليم وفر�س العمل، و�شمانها 

لأمن الم�شاركين في الن�شاطات ال�شيا�شية. ونظر 

اآخرون اإلى اأمن الإن�شان بو�شفه نموذًجا عالميًّا ل 

ُيعنى بالبلدان العربية فح�شب، بل بالنا�س عموًما 

النموذج  لهذا  الرئي�شية  وال�شمة  ك��ان��وا.  اأينما 

العالمي هي حر�شه على �شمان الحرية الإن�شانية 

في اإطار الم�شوؤولية.

هذا وقّدر بع�س ال�شباب الم�شاركين اأن الجانب 

الذاتّي لأمن الإن�شان اأهّم من اأبعاده المو�شوعية، 

وراأت  مخاِلفة.  نظر  وجهة  اآخ���رون  اأب���دى  فيما 

الأبعاد  بين  الف�شل  يمكن  ل  اأّنه  اأخرى  مجموعٌة 

المعنوية والمادية مع الإ�شارة، على �شبيل المثال، 

المرء  ووع��ي  الإن�شانية  الكرامة  بين  ال�شلة  اإل��ى 

والأن��ظ��م��ة  ج��ه��ة،  م��ن  بالحرية  وتمتعه  لحقوقه 

القانونية ال�شليمة والأو�شاع القت�شادية الم�شتقرة 

المجموعة كذلك  اأخ��رى. ولحظت هذه  من جهة 

اأن الأمن النف�شّي للفرد يوؤثر في اأمنه الجتماعي 

والثقافي والفكري واأنه يتاأثر بدوره بتلبية حاجاته 

بقيم  الأم���ن  رب��ط  كما  ذل��ك.  غير  اأو  الأ�شا�شّية 

اأخرى مثل الحرية والكرامة وال�شالم وبالأثر الذي 

تتركه هذه القيم في التعليم وال�شحة والقت�شاد. 

ينبغي  اأجمعين  الب�شر  اأن  الم�شاركون على  واأجمع 

بيئٍة خاليٍة من  العي�س في  قادرين على  يكونوا  اأن 

التهديد، ينعمون فيها بالكرامة وبم�شتوًى لئٍق من 

المعي�شة، وبالحرية.

�شعوبًة  الم�شاركين  معظم  واج��ه  وق��د  ه��ذا 

التي  التهديدات  قائمة  في  الأول��وي��ات  تحديد  في 

يتعر�س لها اأمن الإن�شان. فاأعربوا في المنتديات 

الثالثة عن اعتقادهم باأن اأبعاد الحياة كاّفًة تحفل 

بم�شادر التهديد المحتملة لأمن الإن�شان في الدول 
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احلكومات العربية على 

ال�شواء، واإىل الراأي العام 

العربي امل�شتنري

لة اأو�شاع محّددة  التاريخي، مع الإقرار باأنها مح�شَّ

من  الرغم  وعلى  الآون��ة.  هذه  في  المنطقة  ت�شود 

هذه  باأن  العتقاد  اإلى  يدعو  ما  ثمة  فلي�س  ذلك، 

ذلك،  من  العك�س  بل  حتمية.  اأو  دائمة  الأو���ش��اع 

فاإّنه يمكن تغييرها دون ريب اإذا عقدت الأطراف 

ت�شوراتها  و���ش��ع  على  ال��ع��زم  الفاعلة  العربية 

ظروفها  ظل  في  ونفوذها  �شالحياتها  وممار�شة 

ال�شعيدين  على  ال�شائدة  والأو����ش���اع  الخا�شة 

الوحي  التقرير  هذا  وي�شتقي  والدولي.  الإقليمي 

اأخرى في العالم، وبخا�شة في  من تجربة �شعوب 

البلدان النامية التي واجهت اأو�شاًعا مماثلة لتلك 

التي تطرح التحّديات في البلدان العربية في العقد 

الأول من القرن الحادي والع�شرين.

يتعر�س  قد  التي  التهديدات  اأنواع  بمختلف  قائمة 

تلك  جذور  ي  تق�شّ هو  الهدف  اإّن  بل  العرب.  لها 

التهديدات، واقتراح ال�شتراتيجيات للتعامل معها. 

الحياد  يتوّخى  التحليل  هذا  اأن  ذلك  اإلى  ي�شاف 

العربية  الحكومات  كّل  اإلى  ويتوّجه  والمو�شوعّية، 

على ال�شواء، واإلى الراأي العام العربي الم�شتنير. 

لما  الق�شوى  المو�شوع  ه��ذا  اأهمية  اإل��ى  ون��ظ��ًرا 

اإلى  ي�شار  اأن  ُيْرجى  العربية،  ال�شعوب  خير  فيه 

نتائج،  من  عنه  يتمّخ�س  وما  التحليل  هذا  تبني 

وا�شعي  جانب  من  وتطبيقه  مناق�شته  تجري  واأن 

ال�شيا�شات والمجتمع المدني على ال�شواء.

التي  التحديات  الآت��ي��ة  الف�شول  ت�شتعر�س 

تواجه اأمن الإن�شان في البلدان العربية في �شياقها 



2الف�صل
البيئة وال�صغوط على املوارد 

والعالقة باأمن االإن�صان يف 

البلدان العربية

اإ�صكالية الموقع الجغرافي والموارد

العربية  البلدان  في  الطبيعية  البيئة  في  تجتمع 

جملة  ومن  واحد.  اآٍن  في  والنقمة  النعمة  عنا�شر 

ال�شتراتيجي  المنطقة  موقع  اأّن  النعمة  عنا�شر 

وثرواتها الطبيعية مكنتها من اأن توؤّدي دوًرا طليعيًّا 

بقاع  جميع  في  فانت�شرت  الما�شي:  ح�شارات  في 

فيها،  ن�شاأت  التي  الثالث  الديانات  تعاليم  العالم 

وتمّكنت �شعوبها من التوا�شل والتفاعل العميق مع 

الح�شارات الأخرى. اإ�شافًة الى ذلك، ت�شّم هذه 

ا من اأ�شخم مخزونات النفط المكَت�َشف  البيئة كمًّ

خارقة  ب�شورة  الثروة  انتقال  ي�ّشر  ما  العالم،  في 

للعادة اإلى بع�س المجتمعات العربية، ول �شيما في 

اآثاره في كل جانب  بلدان الخليج، وقد ترك ذلك 

من جوانب الحياة المادية والجتماعية والثقافية.

النواحي  بع�س  ت�شوب  النقمة  عنا�شر  اأن  بْيد 

في هذه البيئة التي ما تزال، نظريًّا، تحمل ب�شائر 

عري�شة للتنمية الإن�شانية العربية �شرَط اأن يتفاعل 

اأن هذه  ًرا. ذلك  اأكثر تب�شّ العرب معها على نحو 

م�شادر  في  خطيًرا  ا  نق�شً تعاني  نف�شها  البيئة 

يبّين التقرير في هذا الف�شل اأن العالقة بين ال�شغوط على الموارد وال�شتدامة البيئية واأمن الإن�شان في 

با�شم  ا�شمه  ارتبط  لطالما  الذي  المورد  وهو  النفط،  اأن  ذلك  ق�شوى.  اأهمية  ذات  م�شاألة  العربية  البلدان 

المنطقة العربية، قد منح بع�س البلدان ثروًة وقّوًة ل ح�شر لهما، غير اأنه اأّدى في الوقت نف�شه اإلى اإ�شعاف 

الرغم من وجود هذا  الجيو�شيا�شية. وعلى  باأ�شرها عر�شًة لالعتبارات  اأخرى وترك مجتمعاٍت  بلدان عديدة 

اأمن �شكانها على م�شتوى  الم�شدر للثروة فاإن المنطقة �شتواجه، على نحٍو متزايد، تحّدياٍت هائلًة تتهّدد 

البقاء، والح�شول على فر�س العمل، والدخل، والغذاء والخدمات ال�شحية. و�شتنوء العالقات بين الجماعات، 

على  المناف�شة  على  المترتبة  المحتملة  ال�شراعات  وطاأة  تحت  العربية،  وغير  العربية  والدول،  وال�شكان، 

الموارد الطبيعية المتناق�شة. هذه التحديات �شوف تنتج من ال�شغوط ال�شكانية والديمغرافية، والإفراط 

في ا�شتغالل الأر�س، ونق�س المياه، والت�شّحر، والتلوث، والتغّيرات المناخية، وت�شاوؤل التنّوع الحيوي. وقد 

ا من تلك التي تتناولها ف�شول اأخرى من هذا التقرير، غير اأن اآثارها غالًبا ما 
ً
تبدو هذه التحّديات اأقل خطر

تكون غير قابلة لالإ�شالح واأكثر �شرًرا واأو�شع انت�شاًرا. ومن ثّم، فاإنها ت�شكل نقطة انطالٍق منا�شبة للتحليل 

في هذا التقرير.

تجتمع في البيئة 

الطبيعية في البلدان 

العربية عنا�شر النعمة 

والنقمة في اآن واحد

العالقة بين ال�شغوط 

على الموارد وال�شتدامة 

البيئية واأمن الإن�شان في 

البلدان العربية م�شاألة 

ذات اأهمية ق�شوى
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ت�شمل تهديدات اأمن 

الإن�شان نق�س المياه، 

والت�شّحر، والتلّوث، 

والتغّيرات المناخية

 ال�صغوط ال�صكانية 

واالتجاهات الديمغرافية

الن�شف  معظم  خ��الل  العربية،  البلدان  تمّيزت 

اأعلى  م��ن  ب��واح��ٍد  الع�شرين  ال��ق��رن  م��ن  ال��ث��ان��ي 

وفي   
1
اأجمع. العالم  في  ال�شكاني  النمّو  معّدلت 

الفترة الممتدة بين العامين 1975 و1980 كانت 

 ،6.5 المنطقة  للخ�شوبة في  الإجمالية  المعّدلت 

خالل  العربية،  المراأة  اإنجاب  معدل  اأن  يعني  ما 

انخف�س  �شبعة.  اأو  مواليد  �شتة  هو  الإنجاب  عمر 

العامين  بين  ما  الفترة  في   3.6 اإلى  المعدل  هذا 

ال�شتعا�شة  ن�شبة  من  اأعلى  وهو  و2005،   2000

ال�شكانية البالغة 2.1. وقد اأ�شهم معدل الخ�شوبة 

اأنه  مع  ال�شكاني،  النمو  ن�شبة  ارتفاع  في  المرتفع 

ما  الفترة  في  �شنويًّا  المائة  في   3.2 من  انخف�س 

المائة  في   2.1 اإل��ى  و1975   1970 العامين  بين 

2000 و2005.  ا في الفترة ما بين العامين  �شنويًّ

في  ال�شّكاني  النمو  يزيد  اأن  المتوقع  وم��ن  ه��ذا 

الفترة  في  �شنويًّا  المائة  في   2 بن�شبة  المنطقة 

في   1.9 وبن�شبة  و2010،   2005 العامين  بين  ما 

معظم الق�شايا البيئية ذات الأولوية في العالم العربي في ختام القرن الع�شرين 

هي نف�شها الق�شايا البيئية المطروحة الآن مع بدايات القرن الجديد واإن اختلفت 

تها، 
ّ
نوعي وتدّني  المياه  ندرة  الق�شايا:  هذه  وت�شمل  اأولوياتها،  وترتيب  حدتها 

وا�شتهالكها،  الطاقة  اإنتاج  لتزايد  البيئي  التاأثير  الت�شحر،  الأر�س،  محدودية 

تلوث المناطق ال�شاحلية، فقد الغابات، ال�شتهالك غير الر�شيد لم�شادر الثروة 

ال�شلبة  النفايات  من  الناتج  التلوث  وانت�شار  المدن  بيئة  تدهور  الطبيعية، 

وال�شائلة والخطرة.

الحديثة  القت�شادية  الأدوات  ا�شتخدام  التراخي في  اأ�شيف  واإلى كل ذلك 

في ق�شايا البيئة، وكذلك الآثار ال�شلبية الحادة التي تن�شاأ من عدد من م�شكالت 

ر المناخ وارتفاع معّدل حرارة الأر�س. 
ّ
البيئة العالمية وعلى راأ�شها تغي

التلوث فيها، تعتبر في  انت�شار  التي ي�شاعف من �شدتها  المياه،  اإن ندرة 

معالجتها جهًدا  تتطلب  التي  الرئي�شية  التحديات  اأهم  من  واحًدا  العربي  الوطن 

مكثًفا في غياب الأ�شاليب المثلى لتر�شيد ا�شتخدام المياه ال�شطحية والجوفية 

الم�شتخدمة،  المياه  وحدة  من  القت�شادي  العائد  كفاءة  ورفع  الأمطار،  ومياه 

المياه  اإدارة  �شيا�شات  تطبيق  في  وتوزيعها  الم�شوؤوليات  تعدد  على  والتغلب 

والأرا�شي بين العديد من الموؤ�ش�شات والوزارات المختلفة، والحر�س على قيام 

 م�شتقل م�شوؤول عن اإدارة موارد المياه. وهذه الموؤ�ش�شة وحدها هي 
ّ
كياٍن موؤ�ش�شي

القادرة على تحقيق التوازن الأمثل بين العر�س والطلب على اأ�شا�س اقت�شادي 

اجتماعي ر�شيد، ومن ثم العمل الجاّد بغية توطين تقانة تحلية المياه في العالم 

و�شائل  وكذلك  ا، 
ًّ
محّلي العك�شي  التنا�شح  اأغ�شية  اإنتاج  خا�شة  وب�شفة  العربي، 

ا�شتخدام الطاقة ال�شم�شية في عمليات التحلية.

الأدوات  ا�شتخدام  في  العربي  العالم  في  التراخي  ذلك،  بعد  وياأتي، 

البيئة  ومحا�شبات  اقت�شاديات  مثل:  البيئة  ق�شايا  في  الحديثة  القت�شادية 

وم�شادر الثروة الطبيعية، وفي ا�شتخدام اأ�شاليب التقويم المختلفة: ال�شتراتيجي 

الأرا�شي فاإن  اأما  نَتج. 
ُ
الم المخاطر ودورة حياة  والتراكمي والم�شروعات وتحليل 

من  المائة  في   54.8 ن�شبة  ُتَعدُّ  اإذ  اأي�ًشا،  ندرتها  من  تعاني  العربية  المنطقة 

القابلة  والأرا�شي  المائة  في   26.8 المراعي  وتمثل  خالية.  اأرا�شي  م�شاحتها 

للزراعة 14.5 في المائة والغابات نحو 3.9 في المائة. وتمثل الأرا�شي المزروعة 

نحو 29 في المائة من م�شاحة الأرا�شي القابلة للزراعة، اأو نحو 4.2 في المائة من 

المائة من  3.9 في  اإجمالي م�شاحة المنطقة العربية. وتمثل غابات المنطقة نحو 

اإجمالي م�شاحة الوطن العربي. و يقع اأكثر من 80 في المائة منها في ال�شودان 

ما  �شنويا  وتفقد  متزايدة،  ل�شغوط  الغابات  هذه  وتتعر�س  والمغرب.  والجزائر 

التو�شع  وبخا�شة  القت�شادية،  الن�شاطات  وتتزايد  المائة.  في   1.59 يعادل 

في  البحرية  المناطق  فاإن  ولذلك  ال�شاحلية.  المناطق  في  وال�شناعي،  العمراني 

البلدان العربية - حيث يقيم 40-50 في المائة من ال�شكان - مهددة بالتلوث 

البترولي والعنا�شر الثقيلة. 

اأما بالن�شبة اإلى ق�شية تغير المناخ فاإن دور المنطقة في انبعاثات الحتبا�س 

الحراري ما زال متوا�شًعا وذلك على الرغم من ارتفاع معدل النبعاث بالن�شبة اإلى 

الفرد ول �شيما في المدن المكتظة. ومع ذلك فاإن الدول العربية �شتعاني نتائج 

�شلبية كثيرة ب�شبب تغير المناخ. ول يمكن مواجهة كل هذه الق�شايا البيئية اإل 

اأن  واحدة  دولة  ت�شتطيع  ول  الجاد،  التقاني  والتطوير  العلمي  البحث  عن طريق 

تقوم بمفردها بذلك.

فال بد من البدء الجاد باإيجاد �شبكات من مراكز البحوث المتخ�ش�شة في كل 

مجال، لتوزيع الأدوار وتبادل الخبرة، و�شولً اإلى بدائل الحل التي يمكن اأن يختار 

منها �شّناع القرار في كل دولة.

م�صطفى كمال طلبة* - التحديات البيئية االأ�صا�صية يف البلدان العربيةاالإطار 1-2

* المدير الأ�شبق لبرنامج الأمم المّتحدة للبيئة.

اأنها  كما  اأغلبها.  في  قاحلة  اأرا���سٍ  وهي  المياه، 

عر�شة لل�شغوط ال�شكانية، ولالإفراط في ا�شتغالل 

ي�شاهم  ما  ال�شريع،  الح�شري  وللزحف  الموارد، 

في تدهورها. 

التحّديات االأكثر اأهمية

الأكثر  البيئية  التهديدات  الآت��ي  العر�س  يتناول 

اأهّمّية في الدول العربية وتعتبر ال�شغوط ال�شكانية 

والديمغرافية ق�شية رئي�شية متداخلة مع كل نوع من 

هذه التهديدات التي ت�شمل نق�س المياه، والت�شّحر، 

والتلّوث، والتغّيرات المناخية. اإن ال�شمة الأ�شا�شية 

العالقة  ه��ي  التهديدات  ه��ذه  فيها  ت�شترك  التي 

المياه،  فنق�س  بينها؛  ما  في  التفاعلية  الدينامّية 

قد  بينما  الت�شّحر  في  ي�شهم  المثال،  �شبيل  على 

يوؤدي تغّير المناخ اإلى الفي�شانات في بع�س المناطق 

في  والت�شّحر  والجفاف  المياه  نق�س  تفاقم  واإلى 

هو  الهواء  تلوث  م�شابهة،  وب�شورة  اأخرى.  مناطق 

من الأ�شباب الكامنة وراء تغّير المناخ.
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عدد �شكان البلدان العربية 

�شي�شل اإلى نحو 385 مليون 

ن�شمة بحلول العام 2015

يزيد النمو ال�شكاني من 

تهديد ال�شتدامة البيئية

 2010 العامين  بين  ما  الفترة  في  �شنويًّا  المائة 

المتو�شط  �شعف  الن�شب  ه��ذه  وتقارب  و2015. 

وهي  نف�شها،  الفترات  خ��الل  العالمي  الح�شابي 

 
2
التوالي. على  المائة  في  و1.1  المائة،  في   1.2

اإذا  اأّن���ه،  اإل��ى  المتحدة  الأم���م  تقديرات  وت�شير 

ف�شت�شّم  بالعتبار،  الحالي  ال�شكاني  الزخم  اأخذ 

البلدان العربية نحو 385 مليون ن�شمة بحلول العام 

2015 )بالمقارنة مع 331 مليوًنا في العام 2007، 

 وفي منطقة تّت�شم 
3
و172 مليوًنا في العام 1980(.

ال�شالحة  والأرا���ش��ي  للمياه  المتزايدة  بالندرة 

هذه  وف��ق  ال�شكاني  النمو  �شيفر�س  ل��ل��زراع��ة، 

الإنتاجية  الطاقة  على  �شديدة  �شغوًطا  المعّدلت 

ال�شتدامة  تهديد  من  ويزيد  العربية  لالأرا�شي 

البيئية. 

ا
ًّ
غري اأن النمو ال�صكاين ما زال م�صتمر

ال�صكل 2-1)ب(

عدد ال�شكان )بالآلف( 2005عدد ال�شكان )بالآلف( 1980

الم�شدر: �شعبة ال�شكان في الأمم المتحدة 2008 )بالإنجليزية(.

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

ب
ر

غ
م

ال

ر
ئ
زا

ج
ال

ة
ي
د

و
ع
�ش

ال

ة
ي
ر
و
�ش

ت
ي
و
ك

ال

ت
را

ما
لإ

ا

ق
را

ع
ال

ن
د

ر
لأ

ا

ن
دا

و
�ش

ال

يا
ب
ي
ل

ل
ما

و
�ش

ال

ة 
ي
ن
ي
ط

�ش
فل

ال
س 

�
ر
لأ

ا

ة
تل

ح
م

ال

يا
ان

يت
ر
و
م

ي
وت

ب
ي
ج

ن
ي
ر

ح
ب
ال

ن
نا

ب
ل

ر
ط

ق

ن
م

ي
ال

ن
ما

ع

ر
�ش

م

ر
م

ق
ال

ر 
ز

ج

س
�
ون

ت
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 2000-2005 معدل النمو ال�شكاني )%( 1980-1985 معدل النمو ال�شكاني )%( 

الم�شدر: �شعبة ال�شكان في الأمم المتحدة 2008 )بالإنجليزية(.
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ال�شباب هم ال�شريحة 

الأ�شرع نموًّا بين �شّكان 

البلدان العربّية

اإطعامها  يتعين  التي  الأف���واه  ع��دد  تزايد  مع 

�شت�شهد البلدان العربّية التي تعتمد على ا�شتيراد 

والتو�ّشع  ال��م��ي��اه  نق�س  ج���راء  الغذائية  ال��م��واد 

الح�شري، تاأثيرات متزايدة في ميزانها التجاري 

ويطرح  لها.  المتاحة  القت�شادي  النمو  وخيارات 

اأن  ذل��ك  خا�شة،  تحديات  العربية  المدن  تو�ّشع 

ي�شيف  المنطقة  في  المت�شارع  الح�شري  التحول 

اأعباًء جديدة على البنية التحتية المتاأّزمة اأ�شاًل، 

ويخلق في العديد من المدن اأو�شاًعا معي�شّيًة غير 

�شحّية ي�شوُبها الزدحام وانعدام الأمن. وفي العام 

1970، كان 38 في المائة من ال�شكان العرب من 

الح�شر وقد ارتفعت هذه الن�شبة اإلى 55 في المائة 

المائة  ف��ي   60 تتجاوز  ورب��م��ا   ،2005 ال��ع��ام  ف��ي 

 
بحلول العام 4.2020

في  الأكبر  والتحدي  الأو���ش��ح  الجانب  يتمّثل 

ال�شورة الديمغرافية للمنطقة في »ارتفاع ن�شبة فئة 

�شكان  بين  ا  نموًّ الأ�شرع  ال�شريحة  وهي  ال�شباب«، 

البلدان العربية، اإذ اإن نحًوا من 60 في المائة من 

* ح�شابات تقرير التنمية الإن�شانية العربية/برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.معدلت التو�شع ال�شكاني الح�شري )%( 2005-2000

الم�شدر: �شعبة ال�شكان في الأمم المتحدة 2006، 2007 )بالإنجليزية(.

املعدالت ال�صنوية للتو�صع ال�صكاين احل�رشي العربي )%( 

ح�صب البلد، 2000–2005 

ال�صكل 2-2
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عام 2000

بالآلف

عام 2050عام 2010
* م�شتوى التباين التقديري. 

الم�شدر: �شعبة ال�شكان في الأمم المتحدة 2008 )بالإنجليزية(.

احلجم املتوّقع للفئة العمرية 15-24 �صنة بني ال�صكان 

العرب يف عام 2050*
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تت�شاعد حّدة 

ندرة المياه في 

البلدان العربية

ت�شاعدت التوترات حول الم�شاركة في الموارد مع 

 
8
تزايد حاجات دول ال�شفاف.

في  ال��ع��ذب��ة  الجوفية  ال��م��ي��اه  م��خ��زون  ر  ي��ق��دَّ

الأرا�شي العربية ب�ِ 7,734 مليار متر مكعب، بينما 

ل تتعدى كمية المياه التي تعيد ملء هذه المكامن 

42 مليار متر مكعب �شنويًّا في مختلف المناطق؛ 

ملياًرا   35 لال�شتعمال  المتاحة  الكّمّية  تتجاوز  ول 

تجّدًدا  والأكثر  الأكبر  المخزون  ويقع  ال�شنة.  في 

اأفريقيا  �شمال  منطقة  ف��ي  العربية  ال���دول  ف��ي 

ال�شومال،  ال�شودان،  الجزائر،  )تون�س،  و�شرقها 

 
9
ليبيا، م�شر، المغرب(.

م�شادر  من  هي  المائية  ال�شخرية  الطبقات 

الأح��ي��ان،  اأك��ث��ر  ف��ي  تمّثل،  التي  الجوفية  المياه 

في  وبخا�شة  ال��ع��ذب��ة،  للمياه  الوحيد  الم�شدر 

المناطق التي ت�شودها اأو�شاع مناخية قاحلة ت�شبب 

في  الحال  هي  )كما  الجدب  ي�شبه  ما  اأو  الجدب 

بع�س البلدان العربية(. وهي ت�شّكل �شماًنا حيويًّا 

لالأمن المائي على ال�شعيدين الوطني والإقليمي. 

على الم�شتوى الإقليمي يكون بع�س هذه الطبقات 

التحتية  الم�شادر  ومنها  للتجدد،  قاباًل  المائية 

الواقعة في المناطق الحدودية بين تركيا و�شورية؛ 

وال��ع��راق  و���ش��وري��ة؛  والأردن  ول��ب��ن��ان؛  واإ���ش��رائ��ي��ل 

و�شورية؛ واإ�شرائيل وال�شفة الغربية. وثمة م�شادر 

اأخرى غير متجددة تحتوي على مياٍه اأحفورّية، بما 

الواقعة  النوبّية  الرملية  ال�شخرية  الم�شادر  فيها 

بين الت�شاد وليبيا وم�شر؛ وم�شادر البازلت على 

على  الواقعة  وتلك  ال�شعودية،  الأردن��ي��ة  الحدود 

الأردن  فيها  وي�شترك  العربية  الجزيرة  م�شارف 

والعراق و�شورية. وثمة م�شادر اإ�شافية عميقة غير 

والعراق  و�شورية  وال�شعودية  الأردن  في  متجددة 

ال�شكان ل يتعّدون الخام�شة والع�شرين من العمر، 

اأكثر بقاع العالم �شباًبا،  اإحدى  ما يجعل المنطقة 

مقابل  �شنة،   22 العمر  معدل  متو�شط  فيها  ويبلغ 

ال�شباب  ي�شتهلك   
5
�شنة.  28 يبلغ  عالمي  متو�شط 

الموارد ويتطّلبون ا�شتثماراٍت وا�شعًة حّتى ي�شبحوا 

ال�شاعد  الجيل  ويمثلون  ��ا.  اق��ت�����ش��اديًّ منتجين 

�شاحب الحق في اإرٍث بيئي لم ي�شتنفده اأ�شالفهم 

اأو ي�شيئوا اإدارته اأو الت�شرف به. 

ندرة المياه

لأن  المائية  الموارد  ن��دَرة  العربية  البلدان  تعاني 

اأو  قاحلة  مناطق  ف��ي  يقع  ال��ب��ل��دان  ه��ذه  معظم 

ب�شبب  النق�س  هذا  ح��ّدة  وتت�شاعد  قاحلة.  �شبه 

النمّو  اإلى  نظًرا  ال�شتن�شاب  الم�شتمر في  التزايد 

الدائمة  الأنهار  وت�شكل  والقت�شادي.  الديمغرافي 

في البلدان العربية الم�شدر الأول للمياه ال�شطحية، 

تليها الينابيع وقيعان الأنهار والأنهار المو�شمية.

ي��ق��در ال��ح��ج��م الإج���م���ال���ي ل���م���وارد ال��م��ي��اه 

مليار   300 بنحو  العربية  البلدان  في  المتوافرة 

لموارد  الإجمالي  الحجم  اأما   
6
�شنويًّا، مكعب  متر 

العربية  البلدان  في  المتوافرة  ال�شطحية  المياه 

 ينبع 
7
ر بنحو 277 مليار متر مكعب في ال�شنة فيقدَّ

43 في المائة منها في البلدان العربية، والباقي في 

خارجها. وتمّثل موارد المياه الخارجية الم�شتركة 

مع بلدان مجاورة خارج المنطقة نحًوا من 57 في 

المائة من اإجمالي موارد المياه ال�شطحية المتاحة 

في المنطقة. 

ال��م��وج��ودة في  ال��دول��ّي��ة  الأن��ه��ار  ف��ي  تت�شارك 

المنطقة  داخ����ل  ت��ق��ع  ع��دي��دة  ب��ل��دان  ال��م��ن��ط��ق��ة 

وخارجها، ومن هذه الأنهار: دجلة والفرات اللذان 

العا�شي  ونهر  و�شورية؛  والعراق  تركيا  تت�شاركهما 

الذي تت�شاركه تركيا و�شورية ولبنان؛ ونهر الأردن 

)بما فيه اليرموك( الذي تت�شاركه الأردن والأر�س 

نهر  اأما  و�شورية.  واإ�شرائيل  المحتلة  الفل�شطينية 

على  الواقعة  ال��دول  من  ت�شٌع  فيه  فت�شارك  النيل، 

�شفتيه، بينها دولتان عربيتان فقط هما ال�شودان 

وم�شر. وقد اأدت الجهود التي بذلت طيلة اأعوام اإلى 

اإبرام اتفاقات ر�شمية )مثل مبادرة حو�س النيل( 

لإدارة م�شادر المياه الم�شتركة، غير اأن معظم هذه 

التفاقات جزئية وتت�شم بعدم الفعالية والإن�شاف 

ويتاأثر  الكاملة.  ال�شفاف  حقوق  َتقا�ُشم  حيث  من 

ال��ت��ع��اون ح��ول ا���ش��ت��خ��دام ال��م��ي��اه واإدرات���ه���ا على 

ب��ال��ت��وت��رات  والأق��ال��ي��م��ي  الإق��ل��ي��م��ي  ال�شعيدين 

كما  المتوا�شلة.  والنزاعات  ال�شائدة  ال�شيا�شية 

امل�صاركة يف م�صدر احلياةاالإطار 2-2

لم يقت�شر البالء الذي اأ�شاب مناطق ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا على الفتقار اإلى المياه 

العمل  اإلى  فح�شب، بل تعّداه الى وجود توترات �شيا�شية قديمة. وفي حين تدعو ال�شرورة 

فاإن  والبيئة،  المياه  غير  اأخرى  قطاعات  في  المنطقة  هذه  بلدان  بين  والتعاون  الم�شترك 

المياه تبرز بو�شفها الأداة التي قد توؤدي اإلى تعزيز العالقات ال�شلمية بين الأطراف المعنية. 

اإجراءات  وتطبيق  ال�شكاني،  النمو  اإدارة  طريق  عن  المياه  على  الطلب  خف�س  الجوهري  ومن 

واأ�شاليب  المياه،  بتوفير  الكفيلة  التقانات  وتبني  بالوعي،  والرتقاء  البيئة،  على  الحفاظ 

الحكومية،  غير  والمنظمات   ، الخا�سَّ القطاَع  ويمكن  الزراعة.  مجال  في  وبخا�شة  الت�شعير، 

وال�شتثمار  الإدارة  نواحي  في  ا 
ً
رئي�ش ا 

ً
دور توؤدي  اأن  الوطنية  والهيئات  الدولية  والوكالت 

اإنما تقع على  الم�شاهمة في بلورة الحلول العديدة في هذا المجال  اأن  ال�شواء. والواقع  على 

والدار�شين،  والحكومات،  الأعمال،  اأ�شحاب  من  المجتمع:  في  الفاعلة  الأطراف  جميع  كاهل 

والباحثين، والأفراد.

.Karyabwite 2000 :الم�شدر

تت�شاعد التوترات 

حول الم�شاركة في 

الموارد المائية



تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام  382009

الم�شادر  بع�س هذه  في  المياه  اأن  ومع  والكويت. 

المياه  اإلى  الحاجة  لتلبية  جزئيًّا  كافيًة  تكون  قد 

ب�شبب  بعيد  اإلى حد  تتفاوت  نوعيتها  فاإن  العذبة، 

معّدلت الملوحة في الم�شادر ال�شحلة المتجددة، 

والتباينات في محاليل المواد ال�شلبة في الم�شادر 

العميقة غير المتجّددة.

قد ُيخلِّف ا�شطراب الم�شادر العابرة للحدود 

في اأي من هذه البلدان اآثاًرا م�شّرة بموارد المياه 

نوعية  حيث  من  المحاذية  البلدان  في  الجوفية 

التداعيات  ه��ذه  تبرز  ل  وق��د  المياه.  كمية  و/اأو 

ي�شعب  قد  اأنه  اإل  الفور،  على  للحدود  المتجاوزة 

ياأتي  ما  فغالًبا  عهدها.  �شابق  الى  الأم��ور  اإع��ادة 

الإفراط في ال�شّخ تلبيًة لمتطّلبات النمو ال�شكاني، 

وهذا  ال�شناعية.  والحاجات  الزراعية  والتنمية 

للحياة  وقابليتها  المكامن  باإنتاجية  ال�شرر  يلحق 

في الم�شتقبل. وقد يوؤدي، في المناطق ال�شاحلية، 

اإلى اقتحام ماِء البحِر المكامَن جّراَء تكوُّن اأخاديد 

والطلب  التوزيع  �شوء  ويغلب  الغور.  عميقة  وا�شعة 

وبخا�شة  المياه،  ا�شتعمال  كيفّية  على  المكّثف 

موارد المياه الجوفية، في البلدان العربية، ويف�شي 

للمياه  ال�شكان  الكبير من  افتقار الجزء  اإلى  ذلك 

قطاعات  في  منها  مهمة  كميات  وه��در  النظيفة 

10
الزراعة وال�شناعة وال�شياحة.

في  المياه  اأزمة  اأبعاد  اإلى  ت�شير م�شادر عدة 

العربي  القت�شادي  التقرير  وي��وؤك��د  المنطقة. 

دخلت  ق��د  المنطقة  اأن   2001 للعام   
11

الموّحد

هو  اآن����ذاك  ك��ان  ال���ذي  ال��م��ي��اه  فقر  ط��ور  بالفعل 

الأ�شواأ في العالم في �شوء ح�شة الفرد من موارد 

الموارد  ه��ذه  التقرير  وي��ق��ّدر  المتجّددة.  المياه 

ب�ِ 265 مليار متر مكعب، اأو ما يعادل نحو 1,000 

الفرد  ح�شة  كانت  حين  ف��ي  للفرد  مكعب  متر 

هذه  اأ�شعاف  �شبعة  تعادل  العالمي  ال�شعيد  على 

الكمية. ويقدر التقرير اأن تزايد طلب ال�شكان على 

الفرد بحلول  انخفا�س ن�شيب  اإلى  �شيوؤدي  المياه 

عام 2025 اإلى 460 متًرا مكعًبا، وهو دون م�شتوى 

المياه المدقع وفق الت�شنيفات الدولية. وقد  فقر 

المعدلت  اأن هذه  القلق  اإلى  العامل الأدعى  يكون 

تتوافر  تلك  المياه  كميات  كانت  لو  دقيقة  �شتكون 

من  الأكبر  الكمَّ  اأن  غير  ا�شتعمالها.  اأماكن  قرب 

هذه المياه يوجد بعيًدا من مناطق ال�شتهالك، ما 

يجعل كلفة تخزينها ونقلها غير مجدية اقت�شاديًّا، 

في  اأم  لل�شرب  ا�شتخدامها  ب��ه��دف  ذل��ك  اأك���ان 

الزراعة وال�شناعة. 

للعام  الب�شرية  التنمية  تقرير  ذل��ك  وي��وؤك��د 

في  المياه  م�شكلة  تعاظم  اإل���ى  م�شيًرا   ،2006
الم�شدر: البنك الدولي 2008 )بالإنجليزية(.

ن�شيب الفرد من موارد المياه العذبة الداخلية المتجددة )بالمتر المكعب(

موارد املياه العذبة الداخلية العربية هي غالًبا دون م�صتوى 

الندرة واملعدل العاملي، 2005
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كلفة عدم التعاون يف اإدارة م�صادر املياه العابرة للحدوداالإطار 3-2

في حالة حدوث ندرة في المياه مقارنًة بالطلب، ي�شتد التناف�س عبر الحدود على مياه الأنهار 

لال�شتجابة  موؤ�ش�شية  اآليات  توافر  عدم  حالة  وفي  المائية.  الموارد  من  وغيرها  الم�شتركة 

للم�شاكل العابرة للحدود، من المحتمل اأن يف�شي هذا التناف�س اإلى �شراعات عنيفة. لقد اأدى 

 يت�شم بال�شتقطاب في بع�س 
ٍّ
�شبح التناف�س المتزايد على المياه بين البلدان اإلى جدل عام

البلدان مطالباتها  المياه« عندما توؤكد  اإذ يتنباأ بع�شهم بم�شتقبل تتنازعه »حروب  الأحيان. 

التناف�شية على المياه. وي�شير اآخرون اإلى عدم اندلع اأية حروب على المياه منذ قرابة 4,000 

عام وذلك في المنطقة التي ُتعرف الآن بجنوب العراق، واإلى اأنه في العادة ا�شتجابت البلدان 

لم�شاألة التناف�س على المياه العابرة للحدود بقدٍر من التعاون بدلً من التنازع. وانطالًقا من 

رى التناف�س المتزايد على المياه بمثابة حافز لمزيد 
ُ
هذا المنظور الذي يبعث على التفاوؤل، ي

ولكن  الكبيرة  ال�شراعات  تزيد من حدة  اأن  المياه  فبا�شتطاعة  الم�شتقبل...  التعاون في  من 

ا للتعاون.
ً
يمكنها اأي�شا اأن تمثل ج�شور

الم�شدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2006ب. 
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المياه  توافر  ن�شبة  تناق�س  مع  العربية  البلدان 

التقرير  هذا  ويتفق   
12

الربع. من  باأكثر  المتاحة 

اأن  في  الموحد  العربي  القت�شادي  التقرير  مع 

بما  �شينخف�س  العربية  البلدان  في  الفرد  ن�شيب 

في   90 �شيعي�س  بينما  مكعب،  متر   500 يقارب 

المائة من �شكان المنطقة في بلدان تعاني نق�س 

العجز  قّل  بينما  اإنه  نف�شه  التقرير  ويقول  المياه. 

الأخرى  العالم  اأج��زاء  في  ن�شبيًّا  ب�شرعة  المائي 

بين العامين 1990 و2004، كان معدل انخفا�شه 

الم�شتقبل  وف��ي  العربية.  ال���دول  ف��ي  الأب��ط��اأ  ه��و 

المنظور �شيعاني معظم �شكان المنطقة �شّح المياه 

�شنويًّا،  مكعب  متر   1,700 معّدل  عن  �شتقّل  التي 

ا �شي�شل اإلى اأقل من  بينما �شيواجه الكثيرون نق�شً
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1,000 متر مكعب في ال�شنة.

يتناول تقرير �شادر عن لجنة الأمم المتحدة 

 
14

القت�شادية والجتماعية لغرب اآ�شيا )الإ�شكوا(

في  الوطني  الم�شتوى  على  المياه  اإجهاد  م�شاألة 

م�شتويات  اأربعة  بين  فيمّيز   ،
15

العربية البلدان 

اإلى  ال�شكان  عدد  ن�شبة  بقيا�س  المياه  اإجهاد  من 

وملحوظ،  المتجددة: خفيف،  العذبة  المياه  كمية 

وخطير، وحرج. وكما يظهر في الجدول 2-1، يبّين 

اإجهاد حرج

)اأكرث من 

10,000 �شخ�س

 لكل مليون مرت مكعب(

اإجهاد خطري

 )بني 5,000

و10,000 �شخ�س

 لكل مليون مرت مكعب(

اإجهاد ملحوظ

)بني 2,500 

 و5,000 �شخ�س 

لكل مليون مرت مكعب(

اإجهاد طفيف

)اأقل من

 2,500 �شخ�س

 لكل مليون مرت مكعب(

الإمارات العربية 

املتحدة

الأر�س الفل�شطينية 

املحتلة 

م�رسالأردن

لبنانال�شعوديةالبحرينالكويت

عمانالعراق

�شوريةقطر

اليمن

الم�شدر: الإ�شكوا 2007 )بالإنجليزية(. 

ا، 2006  م�صتويات اإجهاد املياه يف ثالثة ع�رش بلًدا عربيًّ اجلدول 1-2

ا�صتخدامات املياه امل�صتهلكة يف البلدان 

العربية )%( ح�صب القطاع، 2006-1999* 

ال�صكل 5-2

 ال�شتهالك الزراعي للمياه

)% من اإجمالي ا�شتهالك المياه العذبة(

 ال�شتهالك المنزلي للمياه 

)% من اإجمالي ا�شتهالك المياه العذبة(

 ال�شتهالك ال�شناعي للمياه

)% من اإجمالي ا�شتهالك المياه العذبة(

% 85

% 8

%  7

الم�شدر: ح�شابات تقرير التنمية الإن�شانية العربية/برنامج الأمم 

الإح�شائية  البيانات  قاعدة  اإل��ى  بال�شتناد  الإنمائي،  المتحدة 

 )AQUASTAT( والزراعة  المياه  عن  العالمي  المعلومات  لنظام 

لدى منظمة الأغذية والزراعة لالأمم المتحدة )بالإنجليزية(. 

* ت�شتند هذه البيانات اإلى اأحدث المعطيات المتوافرة خالل 

الفترة المذكورة عن البلدان العربية ال�� 22 

التقرير اأّن اأربعة بلدان تواجه اإجهاًدا »خفيًفا« من 

ناحية المياه، واثنين من البلدان يواجهان اإجهاًدا 

»خطيًرا«،  اإج��ه��اًدا  ت��واج��ه  وخم�شة  »م��ل��ح��وًظ��ا«، 

فيما يواجه اثنان من هذه البلدان، وهما الكويت 

والإمارات العربية المتحدة، اإجهاًدا »حرًجا«.

التخفيف من ندرة المياه

كبيرة  جهوًدا  �شك  بال  العربية  الحكومات  بذلت 

القت�شادية  ولال�شتخدامات  لل�شرب  مياه  لتوفير 

تغطية  ات�شعت  الجهود  لهذه  ونتيجة  لمواطنيها. 

العام  في  المائة  في   83 من  العرب  احتياجات 

علًما   ،2004 العام  في  المائة  في   85 اإلى   1990

باأن عدد ال�شكان قد ازداَد خالل تلك الفترة من 
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ن�شمة. مليون   231.8 اإلى  ن�شمة  مليون   180.1

ن��درة  ���ش��ح��رّي لم�شكلة  ي��وج��د ع��الج  اأن���ه ل  وم��ع 

المياه المتزايدة الخطورة في الدول العربية، فاإّن 

العري�شة  العامة  المالمح  الدرا�شات تر�شم بع�س 

لالإجراءات التي يمكن اأن تخفف من هذا التهديد 
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المحتمل. وي�شمل ذلك:

ت��ك��ث��ي��ف الإف������ادة اإل����ى ال��ح��د الأق�����ش��ى من   .1

�شات المياه للميادين الثالثة )الزراعة  مخ�شّ

وال�شناعة وال�شتخدام المنزلي(.

الإن��ت��اج��ي��ة  لتحقيق  ا���ش��ت��رات��ي��ج��ي��ة  ت��ط��ب��ي��ق   .2

اإلى  ت��وؤدي  التي  الفترا�شّية  للمياه  الف�شلى 

ا�شترجاع المياه الفعلية الم�شتخدمة في عملية 

18
الإنتاج.

التخطيط  في  متكاملة  كّلّية  مقاربات  اعتماد   .3

والإدارة للعر�س والطلب على موارد المياه.

بناء القدرات والرتقاء بالم�شتوى التقني لدى   .4

جميع الأطراف المعنّية.

في الم�شتقبل المنظور 

�شيعاني معظم �شكان 

المنطقة �شّح المياه

ل يوجد عالج �شحري 

لم�شكلة ندرة المياه ولكن 

هناك اجراءات تخفيفية



تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام  402009

تتهّدد المنطقة 

 الت�شحر
ُ
مخاطر

يهدد الت�شحر 

المتوا�شل نحو خم�س 

الم�شاحة الكلية 

للدول العربية

بدًءا  الأ�شعدة،  مختلف  على  بالوعي  الرتقاء   .5

من الم�شتخدمين النهائيين و�شوًل اإلى �شّناع 

القرار.

م�شتدامة  م��ائ��ي��ة  ���ش��ي��ا���ش��ات  وت��ن��ف��ي��ذ  ر���ش��م   .6

تنطلق من النقاط الواردة اأعاله وتعتمد على 

ما  في  والمقبلة  الراهنة  والبحوث  البيانات 

يتعلق بالمياه.

قادرة على  المياه  موارد  لإدارة  نماذج  تطوير   .7

لحل  المختلفة  ال�شيناريوهات  ابتكار  تحفيز 

اأج��ل  م��ن  م�شابهة،  اأو���ش��اع  ف��ي  الم�شكالت 

اختيار اأف�شل المقاربات الممكنة.

زحف ال�صحراء

ات�شم  المختلفة  الجيولوجية  الحقب  امتداد  على 

حقبات  بين  بالتقلب  العربية  البلدان  في  المناخ 

التهطال باالأمتار البلد

املكعبة للفرد

31,099.60موريتانيا

27,678.10ال�شودان

21,322.30ال�شومال

16,311.60ليبيا

10,446.40عمان

6,341.60اجلزائر

6,230.80جيبوتي

5,355.00ال�شعودية

4,918.60املغرب

4,064.40اليمن

3,554.50تون�س

3,259.40جزر القمر 

2,406.30�شورية

1,793.00الأردن

1,701.50لبنان

1,536.80الإمارات

987.40قطر

830.90الكويت

693.00م�رس

79.80البحرين 

الم�شدر: ح�شابات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/مكتب تقرير التنمية 

الإن�شانية العربية، بال�شتناد اإلى قاعدة بيانات �شعبة الإح�شاء في الأمم 

المتحدة 2007 )بالإنجليزية(.

مالحظة: التهطال يعني اإجمالي حجم المياه الموجودة في الجو والتي 

تت�شاقط )ب�شورة مطر اأو ثلج اأو برد اأو ندى، اإلخ.( على اأرا�شي بلد ما خالل 

فترة عام، ويقا�س بالأمتار المكّعبة.

التهطال يف البلدان العربية، املعدالت ال�صنوية 

19
على املدى البعيد

اجلدول 2-2

انت�شار  عن  الأول��ى  واأ�شفرت  والرطوبة؛  الجفاف 

والربع  اأفريقيا،  �شمال  ف��ي  الكبرى  ال�شحراء 

الخالي في �شبه الجزيرة العربية. ومع انتهاء فترة 

المنطقة  وقعت  ال�شنين  من  اآلٍف  منذ  الرطوبة 

فري�شًة للمناخ الجاّف الذي يف�شي اإلى الت�شّحر. 

تواتر  بينها  من  بخ�شائ�س،  المناخ  هذا  ويتمّيز 

انخفا�س  القحط،  من  ق�شيرة  اأو  مطّولة  فترات 

معدلت التهطال، تقّطع هطول الأمطار والعوا�شف 

حّر  موجات  مرتفعة،  ح��رارة  درج��ات  المطرية، 

متكررة، ارتفاع الحرارة مّدًة طويلًة يوميًّا و�شنويًّا، 

فوق  ق��ارّي��ة  ري��اح  من  اأ�شا�ًشا  تتاألف  عاتية  ري��اح 

التقلبات، قديُمها  اأ�شهمت هذه  رياح بحرية. وقد 

وحديُثها، في ن�شوء اأن�شاٍق بيئّية ه�شة في المناطق 

القاحلة و�شبه القاحلة تت�شم بهزال الغطاء النباتي 

و�شيوع طبقة ترابية �شحلة فّجة مك�شوفة لمخاطر 

 ويظهر الجدول 2-2 
20

التاآكل بفعل الرياح والمياه.

معدل التهطال ال�شنوي للفرد في بلدان المنطقة. 

ف  ر، وهو يعرَّ تتهّدد المنطقة مخاطُر الت�شحُّ

ا باأنه »ترّدي الأرا�شي في المناطق القاحلة،  ر�شميًّ

نتيجة  ال��رط��ب��ة،  �شبه  وال��ج��اف��ة  القاحلة،  و�شبه 

المناخية  الختالفات  بينها  من  مختلفة  عوامل 

 وهذا التعريف هو اأ�شا�س 
21

والن�شاطات الب�شرية«.

التفاقية الدولية لمكافحة الت�شّحر. ويمّيز دعاة 

الت�شّحر  من  درجتين  بين  البيئة  على  المحافظة 

ذات  كانت  التي  الأر�س  الأرا�شي:  من  نوعين  في 

مت�شّحرة  الآن  وغ��دت  ومخ�شّرة  م��زروع��ة  ي��وم 

�شيوؤدي  التي  المخ�شّرة  المفلوحة  تماًما؛ والأر�س 

ُتتََّخذ  ل��م  م��ا  الت�شّحر،  اإل��ى  فيها  التربة  ف�شاد 

الإجراءات الكفيلة بالحيلولة دون ذلك.

العربية  الدول  وتقدر درا�شة م�شتركة لجامعة 

اأن الن�شبة العليا   
22

وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة

من ال�شحراء اإلى اإجمالي م�شاحة الأر�س موجودة 

في �شبه الجزيرة العربية )ت�شعة اأع�شار، اأو 89.6 

في المائة(. تليها �شمال اأفريقيا )اأكثر من ثالثة 

اأرباع الأر�س، اأو 77.7 في المائة(، ثم وادي النيل 

في   44.5 اأو  الن�شف  من  )اأقل  الأفريقي  والقرن 

المائة(، ثم الم�شرق )35.6 في المائة(.

مليون   2.87 نحو  المتوا�شل  الت�شّحر  ويهّدد 

الكلية  الم�شاحة  ُخم�س  نحو  اأو  م��رب��ع،  كيلومتر 

اتجاه  في  هنا  المعدلت  وتتحرك  العربية،  للدول 

عك�شي مقارنًة بالأرقام ال�شالفة الذكر، اإذ ت�شبح 

ن�شبة الأرا�شي التي تواجه هذه المخاطر 48.6 في 

المائة من م�شاحة الأر�س في الم�شرق، و28.6 في 

المائة في وادي النيل والقرن الأفريقي، و16.5 في 

�شبه  المائة في  و9 في  اأفريقيا،  �شمال  المائة في 

الأر���س  م�شاحات  وتتفاوت   
23

العربية. الجزيرة 
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الن�شاطات ال�شارة التي 

يقوم بها الب�شر هي 

اأحد اأ�شباب الت�شحر

بن�شبة  الت�شحر  يتهددها  التي  اأو  المت�شّحرة 

كبيرة بين بلد واآخر في تلك المناطق. ففي �شمال 

ليبيا،  في  الأك��ب��ر  التهديد  يبرز  مثاًل،  اأفريقيا، 

والقرن  النيل  وادي  في  اأم��ا  تون�س.  في  والأدن���ى 

جيبوتي  ف��ي  الأك��ب��ر  التهديد  فيتجّلى  الأف��ري��ق��ي 

وم�شر والأدنى في ال�شومال؛ وفي الم�شرق يظهر 

�شورية.  في  والأدن���ى  الأردن  في  الأكبر  التهديد 

البلدان  اأكثر  فاإن  العربية،  الجزيرة  �شبه  في  اأما 

والبحرين،  المتحدة،  العربية  الإمارات  هي  تاأثًرا 

بمجموعها  البلدان  هذه  وت�شكل  وقطر،  والكويت، 

ًرا في العالم العربي، مقارنًة  المنطقة الأكثر ت�شحُّ

ًرا.  ب�شورية الأقل ت�شحُّ

اآثار الت�شّحر في القحط الناجم  اأبرز  تتجّلى 

في  الكامنة  اأو  الجوفية  المياه  م��وارد  ن�شوب  عن 

الحرجية  الم�شاحات  تقّل�س  وفي  الأر���س،  باطن 

وتدهورها جراء قطع الأ�شجار، والرعي، والحرق، 

المناطق  في  وتما�شكها  التربة  خ�شوبة  وفقدان 

المجدبة.

في  الكبير  ال�شحراوية  الأرا�شي  حجم  يعود 

الطبيعة  اإل��ى  كبيرة،  ب��درج��ة  العربية،  البلدان 

لي�س  ذل��ك  ول��ك��ّن  للمنطقة.  المجدبة  القاحلة 

عن  ا  اأي�شً ينجم  فالت�شّحر  الوحيد.  ال�شبب  هو 

ل  ممن  الب�شر  بها  يقوم  التي  ال�شارة  الن�شاطات 

لأعمالهم  الموؤذية  الآث��ار  الأغلب،  على  يدركون، 

للمنظمة  درا�شة  عزت  وقد  الطبيعية.  البيئة  في 

اإلى  الت�شحر  اأ�شباب  الزراعية  للتنمية  العربية 

 
24

العوامل الآتية:

النمو  اأدى  ل��ق��د  ال���دي���م���غ���راف���ي:  الن���ف���ج���ار 

ال�شكان،  احتياجات  وتعاظم  الهائل  ال�شكاني 

الحديثة  والأ�شاليب  للتقانات  ا�شتخدامهم  وتزايد 

في الفالحة، والإفراط في ا�شتغالل موارد الأر�س 

بالقدرة  ال�شديد  ال�شعف  اإلحاق  اإل��ى  المختلفة، 

التجديدية لأنظمة المنطقة البيئية، واإلى الإخالل 

اأو���ش��اع  ت���ردي  ف��ي  ت�شّبب  م��ا  البيئي،  ب��ال��ت��وازن 

الأر�س.

ال���م���ت���غ���ّي���رة: كانت  الأن���ظ���م���ة الج��ت��م��اع��ي��ة 

قطاعات عري�شة من ال�شكان في البلدان العربية، 

القاحلة،  و�شبه  القاحلة  المناطق  في  وبخا�شة 

رعاية  اأ�شاليب  على  يوم  ذات  معي�شتها  في  تعتمد 

الموا�شي والحياة البدوية اأو تلك القائمة على جمع 

في  ع�شر  التا�شع  القرن  من  اعتباًرا  المحا�شيل. 

بع�س البلدان، واأوا�شط القرن الع�شرين في بع�شها 

بال�شتقرار  ال�شكانية  القطاعات  اأخ��ذت  الآخ��ر، 

تدريًجا. وفي كثير من الأحيان، كان النتقال من 

اأ�شلوب للعي�س اإلى اآخر ي�شّبب الإفراط في الرعي 

للتربة  المنظم  غير  وال�شتغالل  الأ�شجار  وقطع 

في الأرا�شي الزراعية التي يغذيها المطر اأو الري 

ت�شهم  اأن  العوامل  �شاأن هذه  على حد �شواء. ومن 

في اإتالف الغطاء النباتي وترّدي التربة وتاآكلها. 

غرب ال�صودان: الكلفة االقت�صادية واالجتماعية للت�صحراالإطار 4-2

ا قبلية على 
ً
تحولت المناف�شة على مراعي الما�شية في اإقليمي دارفور وكردفان في الغرب حرب

ا. وفي مقدمة العوامل التي زادت من حدة القتال في المنطقة 
ًّ
نطاق وا�شع ا�شتدعت تدخالً دولي

�شح المطر، والنفجار ال�شكاني، والتحولت في النظام الجتماعي ال�شائد من الرعي المترحل اأو جمع 

المحا�شيل اإلى الزراعة الم�شتقرة. وزادت هذه العوامل من معدلت تدهور حالة التربة والت�شحر، 

اأ�شف اإلى ذلك اأن تو�شيع الأرا�شي المزروعة بالمحا�شيل على ح�شاب المراعي الطبيعية با�شتخدام 

ن  الو�شائل والمعدات الحديثة في الحراثة والنقل والن�شاطات الزراعية الأخرى قد اأدى اإلى التعفُّ

والتفكك والتاآكل في بنية التربة. وي�شاف اإلى تلك القائمة اإتالف الغطاء النباتي الطبيعي عن 

طريق قطع الأ�شجار واجتثاث ال�شجيرات لأغرا�س الوقود والت�شنيع، والتبذير في الري المفرط، 

وال�شتغالل غير الم�شتدام لالأرا�شي الزراعية التي يغذيها المطر اأو الري على حد �شواء. ومن �شاأن 

رة، مثل التاآكل الناجم عن الماء اأو الرياح  �شحِّ
ُ
د القوى الم هذه العوامل، منفردًة ومجتمعة، اأن تولِّ

عها المفرط.
ّ
وانك�شاف الطبقات ال�شخرية تحت �شطح التربة وتمليح التربة اأو ت�شب

الم�شدر: �شياء الدين القو�شي، ورقة خلفية للتقرير.

مدى الت�صحر يف ت�صعة بلدان عربية 

تعاين منه )%(، 1996 

ال�صكل 6-2

الم�شدر: جامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة 
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التغيرات في اأنماط الإنتاج الزراعي: عندما 

اأخفقت اأنماط الإنتاج الزراعي التقليدية في تلبية 

ا�شُتخدمت  المتزايدة،  ال�شكان  اأعداد  احتياجات 

ال��زراع��ي��ة  وال��ت��ق��ان��ات  الأدوات  مو�شعة  ب�����ش��ورة 

ي�شتخدم  ما  وبخا�شة  التقانات،  وهذه  الحديثة. 

اأو  القاحلة  لالأرا�شي  الحراثة، ل ت�شلح  منها في 

�شبه القاحلة لأنها تت�شبب في تعفن التربة وتفككها 

وتعري�شها للتاآكل. 

هذه  بع�س  َت�شبَّب  كيف   5-2 الإط��ار  ويو�شح 

غازي،  )علي  الجزائر  في  بالت�شحر  التجاهات 

بالفرن�شية، ورقة خلفية للتقرير(. 

الأم��م  برنامج  يوجز  ت��ق��ّدم،  ما  اإل��ى  اإ�شافًة 

المتحدة للبيئة دور الن�شاطات الب�شرية في ت�شّحر 

25
المنطقة على النحو الآتي:

•ترّدي الأحوال والت�شحر في المراعي. 	
•تدهور اأو�شاع الغابات. 	

•ف�شاد التربة نتيجًة ل�شوء اإدارة الأرا�شي. 	
•ا�شتنزاف المكامن الجوفية. 	

•نق�س المياه وهدرها. 	
•ت�شرب المياه المالحة. 	

•تلوث التربة. 	
•اأنظمة الري غير المنا�شبة. 	

مواجهة ال�شحارى

الحافل  الطبيعي  المنطقة  تكوين  الرغم من  على 

الن�شاطات  ع��ن  الناجمة  وال��ع��وام��ل  بالتحديات 

الب�شرية التي زادت الأو�شاع تعقيًدا، لي�س ا�شتمرار 

الت�شّحر اأمًرا محّتًما. ذلك اأن في و�شع الحكومات 

اأ�شبابه المحددة  اإذا ما ت�شّلحت بمعرفة  العربية، 

المناخية  البيئات  مناطق  م��ن  واح���دة  ك��ل  ف��ي 

الكفيلة  المنا�شبة  ال�شيا�شات  تر�شم  اأن  العربية، 

الخلفية  الأوراق  ف��ي  ورد  م��ا  على  وب��ن��اًء  بوقفه. 

التي اأعدت لأغرا�س هذا التقرير، فاإن المنظومة 

التوجهات لمحاربة  الأهداف قد تحّدد  الآتية من 

الت�شحر في الأقاليم الثالثة الأهّم في المنطقة:

على  زراعتها  ف��ي  تعتمد  التي  البلدان  ففي 

ت�شتهدف  اأن  ينبغي  الأمطار،  ومياه  الري  من  كّل 

�شيا�شاتها في هذا المجال: 

ال�شدود  بناء  التحتية عن طريق  البنية  •تعزيز  	
الت�شريف  واأج��ه��زة  وال��ق��ن��وات  وال��خ��ّزان��ات 

و�شبكات الطرق والكهرباء.

•وق���ف ال��رع��ي ال��م��ف��رط ف��ي ال��م��راع��ي وقطع  	
الأ�شجار في المناطق الحرجية.

ر يف اجلزائراالإطار 5-2 الت�صحُّ

الم�شدر: علي غازي، بالفرن�شية، ورقة خلفية للتقرير.

اإّن ا�شتمرار الت�شحر 

لي�س اأمرا محتما

الأرا�شي المفلوحة في  اأكثر من ت�شعة ماليين هكتار من  اأو  44 في المائة،  نحو 

 اأو �شبه الكامل، وُتعزى هذه التهديدات، 
ّ
الجزائر هي الآن عر�شةٌ للت�شّحر الجزئي

في المقام الأول، اإلى النتقال من الأنماط التقليدية لتربية الما�شية وللزراعة اإلى 

المثال، تقتل  ال�شديد، على �شبيل  الجفاف  الحديثة. فقد كانت موجات  الأنظمة 

اأعداًدا كبيرًة من الما�شية في الما�شي، فتخفف ال�شغط على المراعي المتوافرة. 

هذا  م�شار  عن  للتعوي�س  اأجريت  قد  الأرا�شي  ا�شت�شالح  عمليات  اأن  �شحيح 

النتقال، غير اأنها اقت�شرت على المناطق المنخف�شة التي كانت التربة فيها اأكثر 

عمًقا ورطوبة. 

خ�شعت اإدارة الأرا�شي، على مدى قرون، لتنظيمات اجتماعية را�شخة تمكنت 

المخ�ش�شات  معرفة  من  الريفية  المجتمعات  في  المتعاقبة  الأجيال  خاللها  من 

الم�شتحقة لها. غير اأن نظام اإدارة الأرا�شي الموروث المن�شجم مع الطبيعة �شرعان 

ما ر�شخ لمتطلبات التغير الجتماعي وال�شيا�شي والقت�شادي في الجزائر. وتجلت 

عنا�شر هذا التغير في ما يلي:

( في  • 	10,800,000 اأحد ع�شر مليون ن�شمة )اأو  النمو ال�شكاني ال�شريع من 

�شتينات القرن الما�شي اإلى ثالثة وثالثين مليوًنا )اأو 32,854,000( عام 

2005 في اأوائل الألفية الثالثة. وقد ُفِر�شت على البيئة �شغوط هائلة جراء 

ارتفاع عدد ال�شكان اإلى ثالثة اأ�شعاف، على الرغم من انخفا�س معدل النمو 

القت�شادي من 3.2 في المائة في ال�شنة اإلى 2.3 في المائة. وفي الوقت 

نف�شه زادت معدلت الزحف الح�شري المت�شاعدة من الطلب على اللحوم، ما 

ع في الأرا�شي المعّدة لتلبية هذه المتطلبات.
ُّ

اأّدى، بدوره، اإلى التو�ش

ا اأن المحاريث  •ا�شتخدام الأ�شاليب والمعدات الزراعية غير المنا�شبة وخ�شو�شً 	
كفاءتها  من  الرغم  على  الأرا�شي،  ا�شت�شالح  في  الم�شتخدمة  القر�شية 

الطريقة  ب�شبب  الرياح،  جراء  للتاآكل  الأر�س فري�شًة �شهلة  الظاهرة، تجعل 

التي تفتت بها �شطح التربة.

ب�شبب  الموا�شي  اأعداد  زيادة  اإن  المراعي.  على  ال�شغوط  تخفيف  •ا�شتحالة  	
التقدم في الطب البيطري قد حققت فائدًة لبع�س الوقت لأ�شحابها، غير 

في  النباتي  الغطاء  نمّو  تجدد  ح�شاب  على  تتم  كانت  اإنما  الزيادة  تلك  اأن 

القادرين على  المزارعين  ن�شوء طبقة من  التطور مع  المراعي. وتزامن هذا 

الح�شرية،  المراكز  في  ا 
ً
غالب والمقيمين  الما�شية  من  كبيرة  قطعان  اقتناء 

وهم من الثراء بحيث يمكنهم التغلب على م�شكلة نق�س المياه دون الحاجة 

اأ�شحاب  المزارعون  حل  وقد  اآخر.  اإلى  موقع  من  بموا�شيهم  التنقل  اإلى 

الما�شية هوؤلء، الذين اجتذبهم هذا الن�شاط لما ينطوي عليه من اأرباح �شخية، 

محل الرعاة والمزارعين الفقراء الذين لم يتوافر لهم المال الكافي للعناية 

بقطعانهم وحقولهم.

ا ب�شبب الت�شحر. 
ًّ
ونتيجًة لهذه الأو�شاع، تخ�شر الجزائر 7,000 هكتار �شنوي

توقع اأن تت�شاعف معدلت الخ�شارة مرتين اأو ثالث مرات اإذا لم تتخذ اإجراءات 
ُ
وي

عالجية عاجلة.
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ينبغي اإ�شراك منظمات 

 في 
ّ
المجتمع المدني

ت�شميم م�شاريع مكافحة 

الت�شّحر وتنفيذها

النيل  اأعالي  في  المياه  خ�شارة  من  التخفيف 

الجوفية  المياه  موارد  وتطوير  خا�شة،  عنايًة 

واأ�شاليب جمع مياه المطر والتقانات والبحوث 

حول تحلية المياه.

المتوقعة  الآث���ار  �شد  الوقائية  التدابير  •اتخاذ  	
وعن  الأر���س  �شطح  عن  البحر  م�شتوى  لرتفاع 

النيل. ويجب  نهر  دلتا  الجوفية في  المياه  موارد 

و�شع ال�شيناريوهات توقًعا لكل الحتمالت وتجنًبا 

لمواجهة تلك الظواهر دونما ا�شتعداد م�شبق.

)�شياء الدين القو�شي، ورقة خلفية للتقرير(.

الَمَطرية  ال��زراع��ة  تعتمد  التي  البلدان  اأّم���ا 

فعليها اأن تبذل الجهد لتحقيق ما يلي: 

اإدارة  في  وم�شتدامة  حازمة  �شيا�شة  •اعتماد  	
الأرا�شي ت�شتمل على خطط متنوعة ل�شتخدام 

التربة.

•تكثيف الجهود الرامية اإلى مكافحة الت�شّحر،  	
خلف  ال��واق��ع��ة  المنخف�شات  ف��ي  وب��خ��ا���ش��ة 

ال�شدود والمناطق ال�شهلية.

تتناول  التي  الزراعي  التو�شع  خدمات  •تحفيز  	
ق�شايا محددة، مثل المناوبة بين المحا�شيل، 

كما  المنا�شبة.  الزراعية  التقانات  وا�شتخدام 

الخدمات  هذه  بين  الن�شجام  مراعاة  يجب 

واأو�شاع المزارعين الجتماعية والثقافية.

ال�شدود  بناء  قبل  المدى  بعيدة  خطط  •و�شع  	
وع�شرة  اأع���وام  خم�شة  بين  بما  وال��خ��زان��ات 

اتخاذ  من  المخت�شة  الهيئات  لتمكين  اأع��وام 

التدابير المنا�شبة لحماية الأحوا�س ال�شديدة 

النحدار خلف هذه ال�شدود والخزانات.

بق�شد  ال��م��وج��ودة،  النباتات  اأن���واع  •ت�شجيل  	
الم�شتقبل  في  ولتنويعها  وحمايتها،  تحديدها 

معينة  خ�شائ�س  ذات  اأروم����ات  لختيار  اأو 

لإعادة اإنتاجها. 

للت�شّحر، من  ا  الأكثر تعر�شً المناطق  •تحديد  	
مكافحة  ب��رام��ج  ف��ي  الأول��وي��ة  اإعطائها  اأج��ل 

الت�شّحر.

الحرجية  ال��ب��ح��وث  ف��ي  ال���ش��ت��م��رار  •ت�شجيع  	
القائمة  والأحراج  الغابات  اإدامة  اإلى  الرامية 

وتر�شيد ا�شتخدام منتجاتها.

ما  �شيما  ول  التحريج،  لإعادة  الجهود  •تكثيف  	
لإعادة  الوطنية  الخطط  اإطار  في  منها  ُيبذل 

التحريج.

الغابات  الو�شائل لدعم وحماية  •ت�شجيع جميع  	
والأحراج.

)علي غازي، بالفرن�شية، ورقة خلفية للتقرير(.

ا�شتخدام  من  ممكن  حد  اأدن��ى  اإل��ى  •التقليل  	
مثل  طبيعيًّا  تتحّلل  ل  التي  الموؤذية  المبيدات 

ال� دي دي تي.

وغير  التقليدية  الأ�شاليب  ا�شتخدام  •ت�شجيع  	
التقليدية لوقف امتداد الكثبان الرملية.

•تركيب اأجهزة قيا�س التهطال في جميع اأرجاء  	
الإن��ذار  اأجهزة  وا�شتيراد  وخارجها،  البالد 

التاأهب  من  النا�س  لتمكين  وتركيبها  المبكر 

الفي�شانات  �شد  الوقائية  الإج��راءات  واّتخاذ 

العالية.

لقيعان  خرقها  ي��ج��وز  ل  دائ��م��ة  ح���دود  •ر���ش��م  	
الأنهار في مجاريها الرئي�شية، ومنع ا�شتخدام 

داخل  الفي�شانات  اأتربة  عن  النا�شئة  ال�شهول 

الفي�شانات  م��وا���ش��م  خ���الل  ال���ح���دود  ه���ذه 

المنخف�شة، والمتو�شطة، والعالية.

•اإ����ش���راك م��ن��ظ��م��ات ال��م��ج��ت��م��ع ال��م��دن��ي في  	
وتنفيذها  الت�شّحر  مكافحة  م�شاريع  ت�شميم 

الهيئات  لم�شاعدة  المتطّوعين  توظيف  وفي 

الحكومية في اأوقات الطوارئ.

•تدريب وبناء القدرات لدى العاملين في مجال  	
النا�س  بقدرات  والرتقاء  الت�شّحر،  مكافحة 

والخبرات  المعرفة  من  ال�شتفادة  مع  عموًما 

المحّلّية المتوارثة.

على  زراعتها  في  تعتمد  التي  البلدان  في  اأما 

في  �شيا�شاُتها  ت�شتهدف  اأن  فينبغي  فقط،  ال��ري 

هذا المجال:

من  بحواجز  للرمل  الناقلة  الرياح  ق��وة  •كبح  	
الكثبان  وتثبيت  ال�شلبة،  المواد  اأو  الأ�شجار 

والرذاذ  الم�شجرة  الرملية  بالأ�شوار  الرملية 

البتروكيماوي والكتل المطاطية.

•وقف تعّديات الزحف الح�شري على الأرا�شي  	
لت�شييد  معّينة  مواقع  بتخ�شي�س  الزراعية 

ا  المباني ال�شخمة العامة والخا�شة، خ�شو�شً

في البلدات والمدن التي تواجه الجهة الخلفية 

منها ال�شحراء. 

الزراعية.  الت�شريف  م�شروعات  اإقامة  •ت�شجيع  	
هنا يجب اأن يتعّدى التركيز م�شائل التنفيذ الى 

م�شائل الرقابة الالحقة وال�شيانة الم�شتمّرتين.

مواكبة  اأج��ل  من  جديدة  مائية  م��وارد  •تنمية  	
النمو ال�شكاني المطرد واحتياجاته المتزايدة 

المنزلية  لال�شتخدامات  النظيفة  المياه  اإلى 

ال�شناعة،  متطلبات  ولتلبية  الأخرى،  والعامة 

وال��م��الح��ة ال��م��ح��ل��ي��ة، وال�����ش��ي��اح��ة، وت��ول��ي��د 

الكهرباء والمحافظة على البيئة. وينبغي اإيالء 

اإلى  الرامية  النيل الجماعية  م�شروعات وادي 
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التلوث: ال مربر لال�صتكانة

وتعاظم  ال�شكان،  عدد  في  المت�شارع  التزايد  مع 

ال�شغوط على البيئة اله�ّشة في المنطقة العربية، 

ال�شيا�شات  للقلق لدى وا�شعي  التلوث مدعاًة  بات 

لي�س  فالتلّوث  ال�����ش��واء.  على  المدني  والمجتمع 

لأمن  كبير  تهديد  بل هو  لالإزعاج،  مجّرد م�شدر 

ا عندما يت�شّبب في ترّدي اأو�شاع  الإن�شان خ�شو�شً

النا�س  عليها  يعتمد  التي  والتربة  والماء،  الهواء، 

التلّوث  ب��اأّن  الجميع  يقّر  حين  وف��ي  حياتهم.  في 

لة  ي�شّكل تهديًدا في المنطقة، فاإن البيانات المف�شّ

الآن.  حتى  متاحة  غير  واتجاهاته  درج��ات��ه  عن 

التلّوث  و�شع  على  المتوافرة  الإح�شاءات  تقت�شر 

على الم�شتويات الوطنية، على الرغم من اأن هناك 

المناطق  بين  الم�شتويات  تلك  في  كبيًرا  تفاوًتا 

الح�شرية والريفية، وبين مدينة واأخرى.

ويمّثل التلّوث خطًرا على المياه والجو والتربة 

اأّن التقرير لم ي�شتطع  في المنطقة العربية. وبما 

الح�شول على البيانات عن اأو�شاع التربة، ف�شيرّكز 

هذا الق�شم على المجالين الأول والثاني اأي المياه 

والهواء.

تلوث المياه

يمثل تلّوث المياه تحّدًيا خطيًرا في المنطقة هذه 

البلدان  في  المائي  التلوث  اأ�شول  وُتْعزى  الآون��ة، 

الأ�شمدة  ا�شتخدام  اإلى  الأولى،  بالدرجة  العربية، 

والطب  الَب�ْشَتنة  وعالجات  والمبيدات  الكيماوية 

وتجد  الأم���د  طويلة  اآث���اًرا  تترك  التي  البيطري 

رفع  وقد  المطاف.  نهاية  في  المياه  اإلى  طريقها 

من  والمنازل  الم�شانع  من  العادمة  المياه  تدفق 

درجة تلوث المياه ب�شكل ملمو�س.

اأج����زاء من  ع���دة  ف��ي  ال��م��ي��اه  ت��ل��وث  ينعك�س 

المنطقة العربية تدّنًيا للقدرة على الح�شول على 

المياه النظيفة وهي، كما اأو�شح التحليل ال�شابق، 

ب�شورة  ندرتها  النا�س  يعاني  التي  ال��م��وارد  من 

عامة. وي�شكل الفتقار اإلى كميات كافية من المياه 

النظيفة، ب�شورة خا�شة، تهديًدا لأمن الإن�شان في 

الأمرا�س  انت�شار  اإلى  يوؤدي  فقد  ناحية.  من  اأكثر 

انتظام  في  وي��وؤث��ر  الإ�شهال،  مثل  الأط��ف��ال،  بين 

وهو  الأكاديمي.  اإنجازهم  وفي  المدر�شّي  دوامهم 

�شاعات  من  المثال،  �شبيل  على  ال��م��راأة،  يحرم 

بدًل  لعائلتها  الماء  لجلب  يوم  كل  تق�شيها  طويلة 

ة  ُم��درَّ اأو  �شخ�شية  لن�شاطات  الوقت  تكري�س  من 

والتلوث  الماء  ندرة  اأن  ذلك  اإلى  ي�شاف  للدخل. 

الغذائية،  المواد  واإنتاج  الزراعي  الإنتاج  يتهددان 

الأهداف  ال�شابع من  الهدف  10 من  الغاية  بلوغ  العربية بعيدًة عن  البلدان  زالت  ما  الأ�شف،  مع 

لمياه  نًة 
ّ
مح�ش م�شادر  ي�شتعملون  الذين  ال�شّكان  ن�شبة  قليالً  ارتفعت  فقد  لالألفية.  الإنمائية 

 2004، من 83 اإلى 85 في المائة. وارتفعت من 65 اإلى 68 في 
ال�شرب بين العامين 1990 و

المائة في البلدان العربية الأقّل نموًّا. غير اأن هذا المعّدل دون الإقليمي ل ي�شمل ال�شومال حيث 

لم يح�شل على المياه ال�شالحة في العام 2004 غير 29 في المائة من ال�شكان. وفي المناطق 

 94 في المائة في دول 
الثالث الأخرى، بلغت الن�شبة 86 في المائة في دول المغرب العربي، و

 86 في المائة في دول الم�شرق العربي. 
مجل�س التعاون الخليجي، و

الم�شدر: الإ�شكوا 2007 )بالإنجليزية(.

الم�شدر: الإ�شكوا 2007أ )بالإنجليزية(.

ا بعد العام 2015 لتحقيق  �صتحتاج البلدان العربية اىل 27 عاًما اإ�صافيًّ

الغاية املتعّلقة باملياه 

اإلى �شرورة بذل جهود حثيثة لتحقيق هذه الغاية، التي ما زالت  وي�شير هذا التح�شن الطفيف 

بعيدًة عن متناول المنطقة العربية اإجمال. 

ن�صبة ال�صكان الذين ي�صتعملون م�صادر حم�صنة ملياه ال�رشب يف املناطق 

احل�رشية والريفية )%( 

بلدان المغرب

دول مجل�س 

التعاون الخليجي

البلدان العربية

المناطق النامية

البلدان العربية 

ا الأقل نموًّ

بلدان الم�شرق

مناطق ريفية )1990(

مناطق ريفية )2004(

مناطق ح�شرية )1990(

 مناطق ح�شرية )2004(

الم�شدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2006.
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تخفي�س ن�صبة الذين ال يح�صلون على  مياه �رشب حم�ّصنة اإىل 

الن�صف بحلول عام 2015 
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المياه  م���وارد  على  المحّلّي  التناف�س  وي��وّل��دان 

المتوارثة  النزاعات  في  يحدث  كما  ال�شحيحة، 

دارف���ور.  ف��ي  وال��رع��اة  المزارعين  بين  النا�شبة 

بين  التوتر  ي�شبب  اأن  ا  اأي�شً المياه  نق�س  ويمكن 

البلدان المتجاورة.

لالأغرا�س  النظيفة  المياه  على  الح�شول 

الأط���راف  ق��وة  يعك�س  القت�شادية  اأو  المنزلية 

يح�شلون  ل  العموم،  على  فالفقراء،  المعنية؛ 

على المياه النظيفة، بينما ي�شتهلك الأغنياء َقْدًرا 

الح�شول على  هائاًل منها ول يالقون �شعوبًة في 

اأية كميات يريدون. ولم يكن من الم�شتغرب، اإذن، 

اأن الأجزاء التي تعاني اأكبر قدر من ال�شعوبة في 

هي  البلدان  من  بلد  اأي  في  المياه  على  الح�شول 

 
26

المناطق الريفية والأحياء الفقيرة في المدينة.

العالمية«،  التنمية  »م��وؤ���ش��رات  تقرير  يقدم 

تلوث  عن  معلوماٍت  الدولي،  البنك  عن  ال�شادر 

المياه في خم�شَة ع�شَر بلًدا عربيًّا. ويبين التقرير، 

كما في الجدول 3.2، اأن تون�س والجزائر والعراق 

العربية  البلدان  مقدمة  في  هي  والمغرب  وم�شر 

الأكثر تلوًثا من حيث ارتفاع المعدل اليومي لنبعاث 

البيانات  اأن  غير  المياه.  في  الع�شوية  ثات  الملوِّ

تظل  البلدان  هذه  في  المعدلت  اأن  كذلك  تظهر 

المتحدة  الوليات  مثل  دول  في  منها  بكثير  اأدن��ى 

للتلوث  المطلق  اليومي  المعدل  فيها  ك��ان  التي 

التلوث  معدلت  اأ�شعاف  ع�شرة   2003 العام  في 

»تفوق«  قد  الرو�شي  التحاد  واأن  العليا،  العربية 

في تلك ال�شنة على المعدلت العربية العليا بن�شبة 

�شبعة اأ�شعاف ون�شف.

اأّل  ينبغي  المطلقة  المقارنات  ه��ذه  اأن  غير 

جراء  التلوث  ن�شبة  لأن  لال�شتكانة،  مدعاًة  تكون 

تلك المواد، من حيث ن�شيب الفرد العامل، تظل 

اأعلى نوًعا ما في البلدان العربية منها في الدول 

الوحيدة  العربية  الدولة  هي  وتون�س  الم�شّنعة. 

المتحدة،  ال��ولي��ات  مع  بالمقارنة  نجحت،  التي 

في  كيلوغرام   0.18 من  الن�شبة  هذه  اإنقا�س  في 

العام 1990 اإلى 0.14 كيلوغرام في العام 2003. 

هذه  خف�س  ف��ي  وال��ي��م��ن  ���ش��وري��ة  نجحت  ك��ذل��ك 

الن�شب من 0.22 كيلوغرام و0.27 كيلوغرام يوميًّا 

و0.23   0.20 اإلى   1990 العام  في  العامل  للفرد 

العام  في  العامل  للفرد  التوالي  على  كيلوغرام 

المائي  التلوث  م�شتويات  تدّني  يعك�س   
27.2003

تبذلها  التي  الجهود  العربية  البلدان  بع�س  في 

على  مع ذلك يجب  لكن  ال�شدد،  بهذا  حكوماتها 

هذه البلدان اأن تتوخى اليقظة لئال ت�شفر خططها 

الم�شتويات  اإلى  التلوث  للت�شنيع عن رفع معدلت 

الحديثة  وال��دول  المتقدمة  ال��دول  ت�شهدها  التي 

الن�صبة املئوية لل�صكان الذين ال يح�صلون على املياه 

ا، 2007  ال�صاحلة، وخدمات ال�رشف ال�صحي، يف 15 بلًدا عربيًّ

ال�صكل 7-2

الفتقار اإلى خدمات ال�شرف ال�شحي

الفتقار اإلى المياه ال�شالحة

الم�شدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2007.
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انبعاثات البلد

ملوِّثات املاء 

الع�صوية 

)بالطن املرتي 

ا( يف  يوميًّ

العام 1990

انبعاثات 

ملوِّثات املاء 

الع�صوية 

)بالطن املرتي 

ا( يف  يوميًّ

العام 2003

انبعاثات 

ملوِّثات املاء 

الع�صوية 

)كيلوغرام للفرد 

ا(  العامل يوميًّ

يف العام 1990 

انبعاثات 

ملوِّثات املاء 

الع�صوية 

)كيلوغرام للفرد 

ا(  العامل يوميًّ

يف العام 2003 

1860.20.2 .211.51م�رس

..0.25…107اجلزائر

44.655.80.180.14تون�س

41.772.10.140.16املغرب

..0.19…26.7العراق

21.715.10.220.2�شورية

..0.15..18.5ال�شعودية

9.111.90.160.17الكويت

8.323.50.190.18الأردن

6.915.40.270.23اليمن

..0.14..5.6الإمارات العربية املتحدة

0.45.80.110.17عمان

0.29..38.6..ال�شودان

0.19..14.9..لبنان

........ليبيا

2565.21805.20.150.13الوليات املتحدة

1991.31388.10.130.18الحتاد الرو�شي

الم�شدر: البنك الدولي 2007 )بالإنجليزية(.

م�صتويات التلوث املائي جراء امللوِّثات الع�صوية يف خم�صة  اجلدول 3-2

ا وبلدين �صناعّيني، 1990-2003، )بالرتتيب التنازيل على اأ�صا�س  ع�رش بلًدا عربيًّ

م�صتويات التلوث يف العام 1990(



تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام  462009

الت�شنيع في �شرق اآ�شيا وجنوبها. ففي م�شر، على 

في  الملقاة  الع�شوية  المواد  تتكون  المثال،  �شبيل 

والم�شروبات  الأغذية  الآتية:  العنا�شر  من  المياه 

من  اأقل  ن�شب  اإلى  اإ�شافًة  المائة(،  في   50 )نحو 
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الكيماويات والورق والحجارة والخ�شب.

ح�شول  ف��ي  بالتفاوت  ال��م��ي��اه  ت��ل��ّوث  يرتبط 

النا�س في المنطقة العربية على خدمات ال�شرف 

ال�شحي والتقّدم البطيء في هذا المجال. ويظهر 

اأكثر  اأن  البيانات،  اأحدث  على  بناًء   ،7-2 ال�شكل 

ا  نموًّ الأق��ّل  البلدان  �شكان  من  المائة  في   60 من 

وال�����ش��ودان  القمر  )ج���زر  العربّية  المنطقة  ف��ي 

وموريتانيا(، لي�شت لديهم خدمات �شرف �شحي 

اأّن  الإقليمي،  الم�شتوى  على  يبّين،  كما  نة.  مح�شَّ

ي�شتطيعون  ل  ال�شكان  من  المائة  في   30 قرابة 

غياب  يمثل  ول  ال��خ��دم��ات.  تلك  اإل���ى  ال��و���ش��ول 

خدمات ال�شرف ال�شحي انتهاًكا ل�شحة الإن�شان 

كذلك  ي�شكل  ب��ل  فح�شب،  الإن�شانية  وال��ك��رام��ة 

بما  المياه  تلّوث  اإلى  الموؤّدية  العوامل  من  واح��ًدا 

اأمن  على  وا�شعة  تداعيات  من  ذلك  عليه  ينطوي 

للعام  الب�شرية  التنمية  تقرير  ويالحظ  الإن�شان. 

ارتفاع  اأن  الح�شر،  ل  المثال  �شبيل  على   ،2006

المياه  اإل��ى  بالن�شبة  م�شر  في  التلّوث  م�شتويات 

دلتا  منطقة  اإلى  المجاري  في  المتدّفقة  المبتذلة 

النيل من �شاأنه »تقوي�س المزايا ال�شحية التي من 

الممكن تحقيقها نتيجة للتوفير الو�شيك للمياه في 

البلد باأكمله«. 

تلّوث الهواء 

اأكبر منتجي  البلدان العربية هو من  اأن بع�س  مع 

م�شتوى  ف��اإّن  النفط،  على  القائمة  الطاقة  م��وارد 

تلّوث الهواء في البلدان العربية هو، على العموم، 

 2003 العام  وفي  العالم.  في  الأدن��ى  الن�شب  بين 

لم تتجاوز انبعاثات ثاني اأك�شيد الكربون 1,012.5 

اإفريقيا،  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  في  متري  طن 

العالم  بلدان  في  متري  طن   10,753.5 مقابل 

ذات الدخل المتو�ّشط، و12,738.4 طن متري في 

بلدان العالم ذات الدخل المرتفع. وكانت البلدان 

الوحيدة التي �شجّلت معّدًل اأدنى من انبعاث ثاني 

اأك�شيد الكربون، وهو 531.9 طن متري، هي بلدان 

29
اأفريقيا جنوب ال�شحراء.

في  المتفائلة  ال�شورة  بهذه  يخّل  ما  اأن  بيد 

معدل  في  الن�شبي  النخفا�س  ه��ذا  اأن  ظاهرها 

العربية  البلدان  في  الكربون  اأك�شيد  ثاني  انبعاث 

في  الكثير  تحّقق  لم  اأنها  اإل��ى  اأ�شا�ًشا  يعود  اإنما 

مجال الت�شنيع. وعالوة على ذلك، فاإن انبعاثات 

اإلى قطاع النقل الذي يعتمد  اأخرى،  عزى تلّوث الهواء في البلدان العربية، من جملة م�شببات 
ُ
ي

وتنجم  المرور.  حركة  في  الزدحام  فترات  وفي  الح�شرية  المناطق  في  وبخا�شة  العربات،  على 

من  الرغم  فعلى  المختلفة،  والبيئية  ال�شحية  التاأثيرات  من  جملة  الطرق  على  النقل  حركة  عن 

تزايد ا�شتخدام الغاز الطبيعي في قطاع النقل نرى اأّن م�شتويات التلوث تفاقمت بفعل ظواهر 

�شائعة في المنطقة مثل ارتفاع معدلت تمّلك العربات الخا�شة، كما هي الحال في قطر والكويت 

65 في  ولبنان، وتقادم العهد بالعربات والمركبات )ففي م�شر، على �شبيل المثال، يبلغ عمر 

المائة من العربات ع�شر �شنوات على الأقل، وهناك 25 في المائة منها يزيد عمرها على ع�شرين 

�شنة(. غير اأن من المتوقع انخفا�س معدل انبعاث الملوثات نتيجة للجهود الإقليمية الرامية اإلى 

تنفيذ ا�شتراتيجيات لحركة المرور وتعليمات ل�شتخدام الوقود في معظم البلدان العربية.

انبعاث ملوِّثات الهواء االإطار 7-2 النقل الربي – 

ا  عدد املركبات لكل 1,000 من ال�صكان )2002-2004(، 16 بلًدا عربيًّ

الم�شدر: المنتدى العربي للبيئة والتنمية 2008.

الم�شدر: الإ�شكوا 2005 ج )بالإنجليزية(.
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1990 انبعاث ثاني اأك�شيد الكربون )مليون طن متري(

2003 انبعاث ثاني اأك�شيد الكربون )مليون طن متري(

الم�شدر: البنك الدولي 2007 )بالإنجليزية(.
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ارتفاع معدالت انبعاث ثاين اأك�صيد الكربون يف البلدان 

العربية، 1990 و 2003
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تغير المناخ - التهديد العالمي

متداخل  متفاعاًل  ن�شًقا  المناخّي  النظام  يمّثل 

و�شطح  ال��ج��وي  ال��غ��الف  م��ن  يت�شكل  العنا�شر، 

المحيطات  وم��ن  والثلج،  الجليد  وم��ن  الأر����س، 

الكائنات  وم��ن  الأخ���رى،  المائية  والم�شطحات 

المناخ  في  تغيًرا  المناخي  التغير  ويعني  الحّية. 

لمناطق معينة منها على مرور  اأو  لالأر�س،  الكلي 

التغيرات  على  ال�شطالح  ه��ذا  ينطبق  ال��زم��ن. 

لأف��ع��ال  نتيجًة  ت��اأت��ي  ال��ت��ي  الأخ���ي���رة  ال��م��ن��اخ��ي��ة 

اإنتاج  وبخا�شة  ال�شناعي،  الإنتاج  واأهّمها  الب�شر 

المحمولة  والجزيئات  الوقود،  واإحراق  الإ�شمنت، 

ا، و�شبل ا�شتخدام الب�شر لالأر�س والحيوان. جوًّ

المناخ  تغير  بم�شكلة  العالمي  الهتمام  ب��رز 

»ثقب  ا�شترعى  عندما  وا�شع  نطاق  على  وانت�شر 

 .1974 العام  في  الأول��ى  للمرة  النتباه  الأوزون« 

وعقد موؤتمر المناخ العالمي الأول في العام 1979 

بم�شاركة من المنظمة العالمية لالأر�شاد الجوية، 

وبرنامج الأمم المتحدة البيئي، ومنظمة ال�شحة 

لالأمم  وال���زراع���ة  الأغ��ذي��ة  ومنظمة  العالمية، 

المتحدة )الفاو( ومنظمة الأمم المتحدة للتربية 

هذه  ا�شتعر�شت  )اليوني�شكو(.  والثقافة  والعلوم 

المنظمات نتائج الدرا�شات التي اأ�شارت اإلى تزايٍد 

وا�شح في غازات الدفيئة.

المنظمة  قامت  الم�شاألة  هذه  على  بالتركيز 

النبعاثات  بر�شد  ال��ج��وي��ة  ل��الأر���ش��اد  العالمية 

بين  الأوزون  طبقة  ف��ي  اآث��اره��ا  وقيا�س  الغازية 

العامين 1974 و 1982. وهذه الطبقة، التي ُتراوح 

�شماكتها ما بين 15 و 20 كيلومتًرا، هي التي تمنع 

بالب�شر  �شارة  تعد  التي  البنف�شجية،  فوق  الأ�شعة 

والحيوان والنبات من الو�شول اإلى الأر�س. 

بتغير  المعنية  الدولية  الحكومية  الهيئة  ترى 

نحو  ارتفعت  قد  الأر���س  ح��رارة كوكب  اأن  المناخ 

الثورة  قبل  عليه  كانت  عما  مئوية  درج��ة   0.75

ال�شناعية، وتقّدر اأن حرارة الأر�س �شتكون، بحلول 

العام 2050، قد ازدادت بمعدل درجتين مئويتين 

مقارنًة بما كانت عليه في بداية الثورة ال�شناعية. 

اأنماط  �شتتغير  الحرارة  درج��ات  لرتفاع  ونتيجة 

وتوؤدي  المعمورة  اأرج��اء  جميع  في  المطر  �شقوط 

من  العالمي.  الغذائي  الإنتاج  م�شتوى  هبوط  اإلى 

ناحية اأخرى، فاإن ارتفاع درجات الحرارة �شيرفع 

من معدلت ذوبان الثلوج وهذا �شيرفع بدوره من 

في  باأكملها  ُج���ُزًرا  ويغمر  البحر  �شطح  م�شتوى 

المحيطين الهادئ والهندي، وفي جميع المناطق 

الواقعة تحت م�شتوى �شطح البحر. 

وال�شرق  اأفريقيا  �شمال  في  الكربون  اأك�شيد  ثاني 

في  الأ���ش��رع  م��ن  ه��ي  بمعدلت  تتزايد  الأو���ش��ط 

 1990 العامين  بين  الممتدة  الفترة  ففي  العالم. 

و2003 كانت ن�شبة التزايد 4.5 في المائة �شنويًّا، 

تقريًبا  ت�شاعفت  قد  النبعاثات  تلك  اأن  يعني  ما 

التي  الوحيدة  والمنطقة  الفترة.  تلك  نهاية  في 

تفّوقت على المنطقة العربية في هذا الم�شمار هي 

جنوب اآ�شيا التي بلغت الن�شبة فيها 4.9 في المائة 

اأن حجم  يوؤخذ بالعتبار كذلك  اأن  �شنويًّا. ينبغي 

يبلغ  حيث  العربية  البلدان  بين  يتفاوت  النبعاث 

اأعلى م�شتوياته، على العموم، في البلدان المنتجة 

الخليج  ب��ل��دان  وبخا�شة  للبترول،  رة  وال��م�����ش��دِّ

الكبرى.  القت�شادات  ذات  البلدان  في  وكذلك 

والدول العربية التي ت�شهد اأعلى درجات النبعاث 

هي الجزائر وال�شعودية وم�شر، ي�شاف اإلى ذلك 

تفاوت معدلت انبعاث ثاني اأك�شيد الكربون ب�شورة 

الفرق،  وي��ب��رز  عربية؛  دول��ة  ك��ل  �شمن  ملمو�شة 

والمراكز  الريفية  المناطق  بين  ���ش��وره،  باأجلى 

الح�شرية الرئي�شية. وت�شحُّ هذه المالحظة كذلك 
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على انبعاثات الميثان واأك�شيد النتروجين.

على ال�شعيد العالمي حّققت الجهود الرامية 

اأو  ثات الهواء،  اإلى تخفي�س م�شتوى النبعاث لملوِّ

على الأقّل تثبيته، بع�س النجاح منذ البدء بتطبيق 

تعليمات و�شيا�شات بيئية �شارمة وذلك اعتباًرا من 

�شبعينات القرن الما�شي. اأما في المنطقة العربية 

والنمو  الجتماعية  الق��ت�����ش��ادي��ة  التنمية  ف���اإن 

النفطية  ال�شناعة  وتو�ّشع  المياه  وندرة  ال�شكاني 

الثقيل  الوقود  ا�شتخدام  تزايد  اإلى  كلها  اأّدت  قد 

لتلبية متطلبات التنمية، بما في ذلك توليد الطاقة 

الكهربائية واإنتاج الإ�شمنت وتكرير البترول وتحلية 

المياه.

ع����الوة ع��ل��ى ت��ل��ب��ي��ة م��ت��ط��ل��ب��ات ال��ت��ن��م��ي��ة، تمثل 

الهواء  لتلوث  رئي�ًشا  عاماًل  والنقل  الموا�شالت 

في المنطقة. فحركة النقل الجوي اآخذة بالتزايد 

رئي�ًشا.  جويًّا  معبًرا  ُتَعدُّ  التي  العربية  البلدان  في 

في  ح�شريًّا  العاملة  الجوية  الأ�شاطيل  تلتزم  ول 

التي ينبغي  المعتمدة  الموا�شفات  اأجوائها بجميع 

ل  ث��ّم  وم��ن  ال��ط��ائ��رات  محركات  ف��ي  تتوافر  اأن 

تن�شاع للمعايير الدولية لحماية البيئة التي تحكم 

في  والتح�شين  الطائرات  من  النبعاث  م�شتويات 

كان  وق��د  ه��ذا   
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الطيران. حركة  اإدارة  اأنظمة 

بالغ  تاأثير  ة  الخا�شّ المركبات  للتو�ّشع في امتالك 

ا كما يو�شح الإطار 7-2. في هذه الناحية اأي�شً

يتزايد ا�شتخدام 

الوقود الثقيل لتلبية 

متطلبات التنمية

ارتفاع درجات الحرارة 

�شيوؤدي اإلى هبوط م�شتوى 

الإنتاج الغذائي العالمي



تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام  482009

�شتوؤّثر التغّيرات المناخّية 

في الإنتاج الزراعي في 

المنطقة العربّية

اإذا  اأما  المناطق؛  بع�س  في  الزراعي  الإنتاج 

الإنتاج  ف�شيتعر�س  ال��ح��رارة  ارت��ف��اع  ا�شتمّر 

في  وب��خ��ا���ش��ة  اأخ�����رى،  م��ن��اط��ق  ف��ي  للخطر 

اأفريقيا، التي �شتتكّرر فيها المجاعات. 

المناطق  وا�شتنزاف  الحيوي،  التنوع  •تقل�س  	
 20 الحرجية؛ و�شيندثر، وفق بع�س التقارير، 

في المائة منها.

تقديرات  تفيد  بال�شحة.  تتعّلق  مهمة  •اآث��ار  	
قد  المناخ  تغّير  اأن  العالمية  ال�شحة  منظمة 

في   2.4 ي��ع��ادل  بما   2000 ال��ع��ام  ف��ي  ت�شبب 

المائة من حالت الإ�شهال في العالم، و6 في 

بلدان محددة  في  المالريا  المائة من حالت 

اأف�شى  ل��و  وح��ت��ى  المعتدل.  ال��دخ��ل  فئة  م��ن 

في  اإيجابية  اآثار  اإلى  الحرارة  درجات  ارتفاع 

الوفاة  حالت  من  يحدُّ  لأنه  الباردة  المناطق 

المتعلقة  الكلية  الآث����ار  ف���اإن  ال��ب��رد،  ب�شبب 

بال�شحة �شتظل �شلبية نظًرا اإلى نق�س الغذاء 

وجفاف الأج�شام والمالريا والفي�شانات.

ويمكن هذه التغّيرات اأن توؤّثر في اأمن الإن�شان 

ب�شكل عام على النحو الآتي: 

تدريجي  وارتفاع  الحر،  موجات  اأعداد  •تزايد  	
لحرارة الأر�س.

•ت��ب��اي��ن كبير ف��ي م��ن��اح��ي ���ش��ق��وط الأم��ط��ار.  	
�شت�شهد المناطق الممطرة مزيًدا من المطر، 

وتغدو المناطق القاحلة الجافة اأكثر جفاًفا.

•ازدياد ن�شاط الأعا�شير ال�شتوائية في منطقة  	
وارت��ف��اع درج���ات ح��رارة  الأط��ل�����ش��ي،  �شمال 

المحيطات في الأقاليم ال�شتوائية. 

•ارتفاع م�شتوى �شطح البحر جراء دفء المياه  	
وذوبان الغطاء الجليدي والثلوج.

البحر  مياه  في  الكربون  حام�س  ن�شبة  •زي��ادة  	
الع�شوية  الكائنات  م��ن  العديد  �شيهدد  م��ا 

الحية لما له من م�شاّر على التكّل�س ال�شروري 

لحمايتها.

ارتفعت  ف���اإذا  ال��غ��ذائ��ي.  الإن��ت��اج  ف��ي  •التاأثير  	
زيادة  النتيجة  كانت  معتدًل  ارتفاًعا  الحرارة 

املناطق املتاأثرةاالآثار يف اأمن االإن�صاننوع التغري�صيناريو التغري

اأفريقيا، ال�رسق الأو�شط، جنوب اأوروبا، يتاأثر 1 اإىل 1.6 مليار ن�شمة بنق�س املياهارتفاع حرارة الأر�س مبقدار درجتني مئويتنياملياه

اأجزاء من اأمريكا اجلنوبية والو�شطى

زيادة ال�شغط على املياه بالن�شبة اإىل 155 اإىل 600 مليون ارتفاع حرارة الأر�س مبقدار 3 درجات

ن�شمة اإ�شافية

�شمال افريقيا

تكرار خماطر اجلفاف املعهود يف ال�شنوات الأخرية، مبا ينطوي تغري املناخ

عليه من اآثار اقت�شادية و�شيا�شية

موريتانيا، ال�شودان، ال�شومال

م�رس، الأردن، فل�شطني، لبنانانخفا�س معدل ت�شاقط الأمطارتغري املناخ

�شواحل اخلليج يف �شبه اجلزيرة العربيةاأخطار الفي�شان وتهديد املدن ال�شاحليةارتفاع �شطح البحر

�شوريةانخفا�س ن�شبة املياه املتجددة املتوافرة بن�شبة 50 يف املائةتغري املناخ

لبناننق�س املياه املتوافرة بن�شبة 15 يف املائةارتفاع حرارة الأر�س مبقدار 1.2 درجة مئوية

ارتفاع حرارة الأر�س مبقدار درجة مئوية 

واحدة

انخفا�س تدفق املياه يف م�شتجمع الأمطار يف ِوْرقة بن�شبة 10 

يف املائة

املغرب

اليمنمزيد من التناق�س يف املياهتغري املناخ

نهر النيلانخفا�س تدفق املياه بن�شبة 40-60 يف املائةتغري املناخ

القاهرةتزايد خماطر العرامة ال�شاحلية والفي�شاناتارتفاع حرارة الأر�س مبقدار 3 درجات مئوية

ارتفاع حرارة املناطق ال�شتوائية 2-3 الزراعة

دراجات مئوية

انخفا�س اإنتاج املحا�شيل بن�شبة 25-35 يف املائة )مع تغذية 

كربونية �شعيفة(، و15-20 يف املائة )تغذية كربونية قوية(

اأفريقيا، وغرب اأفريقيا )مبا فيها 

املنطقة العربية(

�شمال اأفريقياخف�س الإنتاجية الزراعية، واملحا�شيل غري امل�شتدامةارتفاع حرارة الأر�س مبقدار 3 درجات مئوية

ال�شودان )كردفان ال�شمالية(انخفا�س حم�شول ال�شمندر بن�شبة 70 يف املائةارتفاع حرارة الأر�س مبقدار 1.5 درجة مئوية

اكت�شاح الفي�شان ما م�شاحُته 4,500 كيلومرت مربع من الأرا�شي تغري املناخ

الزراعية وتهجري �شتة ماليني ن�شمة

م�رس ال�شفلى

 .2006 Stern الم�شدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2006؛

املياه والزراعة  �صيناريوهات تغري املناخ يف امل�صتقبل – 
اجلدول 4-2
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المياه  م�شتوى  وانخفا�س  الجفاف  انت�شار  اإن 

والنغمار  ال��زراع��ي  الإن��ت��اج  و�شمور  الأن��ه��ار  في 

بمياه البحر �شترغم اأعداًدا كبيرة من النا�س على 

الهجرة ليتحول الماليين منهم، وبخا�شة في دلتا 

نهر النيل والمناطق ال�شاحلية في الخليج العربي، 

اإلى »لجئين بيئّيين«.

اأم��ن  على  ال��ت��ط��ورات  ه��ذه  اآث���ار  تقت�شر  ل��ن 

بل  فح�شب،  المجتمعي  ال�شعيد  على  الإن�����ش��ان 

حد  على  والإقليمي  الوطني  الأم��ن  اإل��ى  �شتتعداه 

�شواء. كما اأّن هذه التغيرات الحادة �شتترك اآثارها 

التوترات  م��ن  وت��زي��د  ال�شيا�شي،  ال�شتقرار  ف��ي 

في  داخليًّا  �شراًعا  ال�شودان  �شهَد  فقد  المحلية، 

دارفور، على �شبيل المثال، بين الرعاة والمزارعين 

حول الو�شول اإلى م�شادر المياه. وت�شاعدت حدة 

التوتر بين ال�شنغال وموريتانيا عندما اختفى نهر 

تحف  كانت  التي  ْمي  الطَّ �شهول  و�شَط  ال�شنغال 

ب�شفتيه، وما زال يعاني المزارعون الفل�شطينيون 

اأغلب  على  الإ�شرائيليين  الم�شتوطنين  ا�شتيالء 

م�شادر المياه الجوفية. 

 
ي�شير تقرير التنمية الإن�شانّية 322008/2007

�شمال  وب��ل��دان  وم�شر  ولبنان  ال�����ش��ودان  اأن  اإل��ى 

اأفريقيا هي التي �شتكون الأكثر تاأثًرا بتغّير المناخ 

في المنطقة. ذلك اأن الحتبا�س الحراري الناجم 

اأربًعا  اأو  درجات  الأر���س ثالث  ارتفاع حرارة  عن 

�شيرفع �شطح البحر نحو متر واحد، مخّلًفا وراءه 

�شتة ماليين لجئ في م�شر، وفي�شاًنا يغمر 4,500 

الدلتا.  في  الزراعية  الأرا�شي  من  مربع  كيلومتر 

فاإنه  فقط،  متر  ن�شف  البحر  �شطح  ارتفع  ول��و 

�شيخّلف مليوني لجئ ويت�شبب بخ�شائر اقت�شادية 

اإلى  اإ�شافًة  و�شتتاأثر  دولر.  مليار   35 على  تنوف 

بقوة  الكهربائية  الطاقة  توليد  على  القدرة  ذلك 

لن  الفي�شان  �شد  الوقائية  التدابير  حّتى  الماء، 

توّفر الحماية لماليين النا�س. وفي اإقليم كردفان 

بمقدار  ال��ح��رارة  ازدي���اد  �شي�شفر  ال�����ش��ودان  ف��ي 

 2030 العامين  بين  الدرجة  ون�شف  مئوية  درجة 

5 في  بن�شبة  الأمطار  تناق�س هطول  و2060 عن 

المائة، ويوؤدي اإلى هبوط عامٍّ في الإنتاج الزراعي 

المائة  في   70 بن�شبة  ال��ُذرة  اإنتاج  في  وانخفا�س 

مقداره  ارتفاًعا  اأن  كما  ال��راه��ن.  الم�شتوى  من 

1.2 درجة مئوية �شيقتطع ن�شبة 15 في المائة من 

اأنماط  التغير في  ب�شبب  لبنان  المتوافر في  الماء 

هطول المطر والتبّخر. واإذا ارتفعت حرارة الأر�س 

درجًة مئوية واحدة فاإن ذلك �شيوؤدي بحلول العام 

بع�س  في  المتوافرة  المياه  تناق�س  اإل��ى   2020

مناطق المغرب بن�شبة 10 في المائة.

البلدان  فــي  التهديدات   - المناخ  تغير 

العربية

الأخرى،  المناطق  �شاأن  �شاأنها  العربية،  المنطقة 

خالل  المناخية  بالتغّيرات  بعيد  حد  اإلى  �شتتاأثر 

المنطقة،  بلدان  بع�س  وي�شارك  المقبلة.  العقود 

مبا�شرًة اأو ب�شورة غير مبا�شرة، في ن�شاطاٍت توؤدي 

م�شدًرا  تعد  المنطقة  اأن  ذلك  المناخ.  تغّير  اإلى 

اأن��واع  من  وه��و  منتجيه  كبار  وم��ن  للنفط  رئي�ًشا 

والواقع  الجوي.  الغالف  ترفع حرارة  التي  الوقود 

اأنها اأكثر اعتماًدا على النفط م�شدًرا للوقود من 

اأية منطقة اأخرى في العالم، فهي ت�شتخدم النفط 

ثم الغاز الطبيعي ل�شد 54.2 في المائة و40.2 في 

التوالي.  على  الوقود  من  احتياجاتها  من  المائة 

ال�شودان،  )با�شتثناء  المنطقة  اعتماد  اأن  �شحيح 

وقطر، والكويت، وليبيا( على النفط قد انخف�س 

في العام 2005 مقارنًة بما كانت عليه الحال في 

زال  ما  النفط  العتماد على  اأن  اإل   ،1990 العام 

مرتفًعا مقارنًة ببقية بلدان العالم.

العربّية  المنطقة  تظّل  ذل��ك،  من  الرغم  على 

المبا�ِشر  الإنتاج  عن  م�شوؤوليًة  الأقل  المناطق  من 

تقرير  لتقديرات  فوفًقا  الدفيئة.  غ���ازات  لآث���ار 

التنمية الإن�شاني العالمي 2008/2007 وموؤ�شرات 

التنمية العالمية للعام 2007، فاإن ن�شيب المنطقة 

ي�شاهم  الذي  الكربون،  اأك�شيد  ثاني  انبعاثات  من 

وهو  المائة،  في   4.7 يتجاوز  ل  الظاهرة،  في هذه 

من اأقل الن�شب في جميع مناطق العالم، با�شتثناء 

منطقة اأفريقيا جنوب ال�شحراء. وكانت انبعاثات 

ا من  الميثان واأك�شيد النتروجين، التي تزيد هي اأي�شً

الحتبا�س الحراري، هي الأدنى منها في جميع اأنحاء 

العالم الأخرى، وذلك ب�شبب النخفا�س الن�شبي في 

م�شتوى التنمية ال�شناعية في المنطقة.

ا  تعّر�شً الأكثر  هي  العربية  المنطقة  وتعتبر 

للوقوع �شحيًة مبا�ِشرة لتغير المناخ، الذي �شيوؤثر 

فيها من النواحي الآتية:

•نق�س المياه. 	
•تقّل�س الإنتاج الزراعي. 	

اإل��ى  ال�شكان  م��ن  عري�شة  قطاعات  •ارت��ح��ال  	
بلدان اأجنبية )الالجئون البيئيون(.

•انخفا�س م�شتوى الن�شاطات القت�شادية.  	
•التهديدات لالأمن الوطني. 	

ويو�شح الق�شم الآتي اأبعاد التغير المناخي في 

الدول العربية. 

ح�شب تقرير �شتيرن، �شيوؤدي ارتفاع الحرارة 

بمقدار درجتين اأو ثالث درجات اإلى النتائج الآتية 

التي �شتوؤثر في المنطقة:

تظّل المنطقة العربية من 

المناطق الأقل م�شوؤولية 

عن الإنتاج المبا�ِشر 

لآثار غازات الدفيئة

�شيتحول الماليين من 

�شكان البلدان العربية 

اإلى »لجئين بيئّيين«



تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام  502009

خاتمة

خ�شائ�س  عليه  تنطوي  ما  الف�شل  ه��ذا  يو�شح 

اإل��ى  بالن�شبة  المنطقة  ف��ي  الطبيعية  ال��م��وارد 

اإذا  مخاطر  من  عليه  تنطوي  وما  الإن�شان،  اأم��ن 

الجائر،  وال�شتغالل  الإدارة،  �شوء  عليها  اجتمع 

كذلك  الف�شل  هذا  و�شدد  التدهور.  اأو  والإهمال 

النمو  اأنماط  ترافق  التي  والفر�س  المخاطر  على 

لل�شكان.  الفتّية  الديمغرافية  والبنية  ال�شكاني 

المخاطر  عواقب  �شتكون  القريب  الم�شتقبل  وفي 

العربية  البلدان  في  البيئية  لل�شدمات  المحتملة 

�شواء  الم�شلح،  العنف  يخّلفه  مما  ج�شامًة  اأكثر 

اأم  ال��ن��زاع ناجًما ع��ن الح��ت��الل الأج��ن��ب��ي  اأك���ان 

ر عدد �شحايا الجفاف  ال�شراع الداخلي. فقد ُقدِّ

�شنوات  ب�شع  منذ  اأفريقيا  �شرق  اأ���ش��اب  ال��ذي 

دارف��ور،  في  النزاع  فاإن  وبالمثل،  الآلف.  بمئات 

وال�شراع  بالجفاف  جوانبه  بع�س  يرتبط  ال��ذي 

رَّ  اأ�شَ قد  والمراعي،  النادرة  المياه  م�شادر  على 

ب� 4.27 مليون �شخ�س يحتاجون الم�شاعدة، بينهم 
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رين داخليًّا. 2.5 مليون من المَهجَّ

الجدل حول عدد �شحايا النزاعات التي تعود 

ت�شاوؤًل  يثير  محلية  بيئية  اأو�شاع  اإلى  في جذورها 

اأعمق من ذلك، األ وهو مدى �شعوبة تحديد تاأثير 

دقيقة.  ب�شورة  الإن�شان  اأمن  في  البيئي  التدهور 

في  مبا�شرة  ب�شورة  يتجّلى  ل  التاأثير  هذا  فمثل 

درجة  مثل  متغيرات  تتخلَّله  بل  الأح��ي��ان،  اأغلب 

الذي  المدى  اأو  البيئة،  مع  التفاعل  في  ر  التب�شّ

تعود  ال��ت��ي  ال��ن��زاع��اُت  �شيا�شيًّا،  ف��ي��ه،  ��َت��غ��ل  ُت�����شْ

اأن  ذلك  اإل��ى  ي�شاف  بيئية.  ظ��روف  اإل��ى  اأ�شولها 

ما  اأثٌر  فيها  يكون  تراكمية  عملّية  البيئي  التدهور 

هنا  اآخر. من  اأثٌر  بفعلها  يندلع  التي  ال�شرارة  هو 

تتفاوت اآثار التغّيرات البيئية بين بلد واآخر ح�شبما 

تقت�شيه تلك المتغيرات الو�شيطة، وطبيعة ال�شل�شلة 

التراكمية من ردود الفعل ومداها.

ومع ذلك فاإن التراجع البيئي الناجم عن تغّير 

التنوع  وخ�شائر  والت�شّحر  المياه  ون��درة  المناخ 

الحيوي واإزالة الغابات �شيوّلد بال �شكٍّ �شل�شلًة من 

التاأثيرات، منها:

للزراعة،  ال�شالحة  الأرا�شي  م�شاحة  تقّل�س   .1

الغذاء  اإن��ت��اج  على  ال��ق��درة  تناق�س  ث��ّم  وم��ن 

والمواد الزراعية الخام.

نتيجًة  الأري���اف،  في  والفقر  البطالة  تف�ّشي   .2

للزراعة  ال�شالحة  الأرا�شي  م�شاحة  لتقّل�س 

ب�شورة خا�شة، وانخفا�س جودة التربة ب�شبب 

الجفاف والت�شّحر.

حماية البيئة ما زالت تحتّل 

مرتبة متدنية في اأجندات 

الحكومات العربية

عواقب المخاطر المحتملة 

لل�شدمات البيئية في البلدان 

العربية �شتكون اأكثر ج�شامًة 

مما يخّلفه العنف الم�شلح

وق��د ب��ات المجتمع ال��دول��ي اأك��ث��ر وع��ًي��ا لآث��ار 

الم�شادقة  وتمت  اللجان  ف�شكلت  التغّيرات،  هذه 

كيوتو  بروتوكول  ومنها  التفاقات،  من  كثير  على 

واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية ب�شاأن تغير المناخ 

والتي التزمت بها البلدان العربية. غير اأن الجهود 

تلك  لآث��ار  للت�شدي  العربية  ال��دول  في  المبذولة 

التغيرات ل ت�شاهي ج�شامة المخاطر. فلي�س ثمة 

موؤ�ش�شة عربية واحدة معنية باآثار التغّير المناخي 

البدء  على  الوحيد  المثال  ويتجّلى  المنطقة،  في 

العربية  الإم���ارات  تخ�شي�س  في  جماعي  بعمل 

 750 مبلغ  والكويت  وقطر  وال�شعودية  المتحدة 

�س في اجتماع  �شِّ
ُ
مليون دولر لتمويل �شندوق جديد اأ

منظمة الأوبك في 18 ت�شرين الثاني/نوفمبر من 

تلك  في  المناخ  تاأثيرات  لمواجهة   2007 العام 

الدول. اأ�شهمت ال�شعودية بمبلغ 300 مليون دولر 

لهذا الغر�س، والبلدان الثالثة الأخرى بمبلغ 150 

اإلى ا�شتخدام  مليوًنا لكل منها. ويرمي ال�شندوق 

ا والأكثر كفاءًة لحماية البيئة  التقانة الرفيقة بيئيًّ

المحلية والإقليمية والعالمية. كما �شيدعم تطوير 

وتي�شير  وعزله،  الكربون  باإزالة  الكفيلة  التقانات 

اإلى  المتقدمة  الدول  من  البيئية  التقانات  انتقال 

بلدان الأوبك والبلدان النامية كاّفًة.

�شتكون هذه الجهود محلَّ ترحيب كبير، ومن 

لم  منطقة  في  جديدة  مجالت  تف�شح  اأن  الموؤمل 

البيئة.  لم�شائل  كافًيا،  اهتماًما  الآن،  حتى  ت��وِل، 

في  متدنية  مرتبة  تحتّل  زال��ت  ما  البيئة  فحماية 

ال�شتدامة  فدليل  العربية.  الحكومات  اأج��ن��دات 

البيئّية، الذي ي�شمل 146 بلًدا )منها �شتة ع�شر بلًدا 

عربيًّا(، ويرتب الدول وفًقا لما ت�شعه من خطط 

ال�شكانية،  الكثافة  ولخف�س  الطبيعية،  للموارد 

والإدارة الناجحة ل�شوؤون البيئة والتنمية، ي�شّنف 

العام  ففي  دنيا.  درج��ات  في  عربية  بلدان  ع��دة 

وال�����ش��ودان   143 المرتبة  ال��ع��راق  اح��ت��ل   2005

 136 وال�شعودية   137 واليمن   138 140 والكويت 

و�شورية   124 وموريتانيا   125 وليبيا   129 ولبنان 

118 وم�شر 115 والإمارات 110. وكانت البلدان 

وعمان   )55( تون�س  هي  مرتبة  الأعلى  العربية 

والنرويج  فنلندا  وتت�شدر   .)84( والأردن   )83(

المراتب في  �شلم  واآي�شلندا  وال�شويد  والأوروغواي 
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هذا الدليل.



51 البيئة وال�سغوط على الموارد والعالقة باأمن الإن�سان في البلدان العربية

الالزمة  البدائل  وو�شع  الخبرات  وح�شد  العربية 

لمعالجة هذه الق�شايا.

الحكومات  تمتلك  ال��وط��ن��ي  ال�شعيد  وع��ل��ى 

القوى  م�شاركة  لتاأمين  ع���ّدًة  و���ش��ائ��َل  العربية 

الجتماعية المتنفذة وجماعات اأ�شحاب الأعمال، 

في المقام الأول، في الم�شاعي الرامية اإلى حماية 

ال�شريبي،  ال��ن��ظ��ام  ال��و���ش��ائ��ل  ه��ذه  م��ن  البيئة. 

الرفيقة  التقانة  ا�شتخدام  لت�شجيع  وال��ح��واف��ز 

ا�شتعمال  اإل��ى  ترمي  التي  وال��م��ب��ادرات  بالبيئة، 

ال�شم�شية(،  )الطاقة  المتجددة  النظيفة  الطاقة 

ا�شتخدام  في  القت�شاد  ت�شجع  التي  وال�شيا�شات 

م�شادر الطاقة، والحمالت الداعية اإلى ا�شتخدام 

و�شائط النقل الجماعي بدًل من العربات الخا�شة، 

وتعرية  الت�شّحر  لمحاربة  �شارمة  تدابير  واتخاذ 

الغابات.

اأن  اإج���راءات  اأي��ة  ت�شتطيع  ل  الحال،  بطبيعة 

تنجح في محاربة التدهور البيئي اإذا لم تقم على 

وفهم  ال�شاملة،  ال�شحيحة  البيانات  من  قاعدة 

الأ�شا�س،  هذا  وعلى  المتغّيرة.  البيئية  الأو�شاع 

القائمة  للموؤ�ش�شات  الكامل  الدعم  تقديم  ينبغي 

البيئة  بحماية  المت�شلة  الق�شايا  الآن  تتولى  التي 

ق��درات��ه��ا  لتعزيز  ال��الزم��ة  ال��م�����ش��اع��دة  وت��ق��دي��م 

ب��ال��درا���ش��ات  ال��ق��ي��ام  م��ن  وتمكينها  وتجهيزها 

هذه  مثل  تكن  لم  واإذا  البيانات.  وجمع  الالزمة 

فينبغي  بالفعل  البلدان  بع�س  في  قائمًة  الهيئات 

المبادرة اإلى تاأ�شي�شها.

هبوط م�شتويات ال�شحة العامة نتيجة لالرتفاع   .3

المتوقع في درجات الحرارة والف�شل في وقف 

تلّوث الماء والهواء والتربة.

الزراعية  المجتمعات  داخ���ل  التوتر  ت��زاي��د   .4

وبين المزارعين والرعاة ب�شبب التناف�س على 

ال�شيطرة على موارد المياه.

تت�شارك  التي  البلدان  بين  الخالفات  ت���اأّزم   .5

مجرى نهر واحد.

تت�شدى  اأن  الحال،  بطبيعة  الم�شتحيل،  من 

التحّديات على  لجميع هذه  بمفردها  واحدة  دولة 

البيئية،  فالق�شايا  والإقليمي.  الوطني  ال�شعيدين 

من  بالنتيجة  بد  ول  الطابع  عالمية  اأ�شا�شها،  في 

اأن تكون المحاولت لمعالجتها عالمّيًة كذلك. وقد 

ق�شايا  اإزاء  قلقه  العالم  العربية  البلدان  �شاركت 

بهذا  الت��ف��اق��ات  معظم  على  ف�شادقت  البيئة 

اإّن وطاأة الم�شوؤولية العظمى حول  الخ�شو�س، ثم 

تغّير  وبخا�شة  بالبيئة،  المت�شلة  الق�شايا  بع�س 

المناخ ينبغي اأن تقع على كاهل القوى ال�شناعية 

الكبرى التي ت�شببت بمعظم هذه الم�شكالت.

اأّما على ال�شعيد الإقليمي، فيجب اأن تت�شافر 

التي  التحّديات  لمواجهة  العربية  البلدان  جهود 

مخاطر  وبخا�شة  البيئي،  التدهور  عليها  ينطوي 

البلدان  وعلى  والتلوث.  والت�شّحر  المياه  نق�س 

لتن�شيق  هيئة عربية  اإقامة  اإلى  ت�شارع  اأن  العربية 

وبجمع  البيئية،  بالق�شايا  متخ�ش�شة  �شبكات 

الإقليمية  الموؤ�ش�شات  لدى  المتوافرة  المعلومات 

الق�شايا البيئية عالمية الطابع 

ول بد من اأن تكون محاولت 

معالجتها عالميًة كذلك
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الإ�شكوا 2008 )بالإنجليزية(.
 1

الأمم المتحدة - اإدارة ال�شوؤون القت�شادية والجتماعية )دي�شا( 2007اأ )بالإنجليزية(.
 2

الأمم المتحدة - اإدارة ال�شوؤون القت�شادية والجتماعية )دي�شا( 2007اأ )بالإنجليزية(.
 3

الأمم المتحدة - اإدارة ال�شوؤون القت�شادية والجتماعية )دي�شا( 2007ب )بالإنجليزية(.
 4

�شندوق الأمم المتحدة لل�شكان 2009 )بالإنجليزية(.
 5

ح�شابات برنامج الأمم المتحدة الإنمائّي/ مكتب تقرير التنمية الإن�شانية العربية، بال�شتناد اإلى قاعدة البيانات 
 6

الإح�شائية لنظام المعلومات العالمي عن المياه والزراعة )AQUASTAT( لدى منظمة الأغذية والزراعة لالأمم 

المتحدة )بالإنجليزية(.

ح�شابات مكتب تقرير التنمية الإن�شانية العربية/ برنامج الأمم المتحدة الإنمائّي، بال�شتناد اإلى قاعدة البيانات 
 7

الإح�شائية لنظام المعلومات العالمي عن المياه والزراعة )AQUASTAT( لدى منظمة الأغذية والزراعة لالأمم 

المتحدة )بالإنجليزية(.

المنظمة العربية للتنمية الزراعية - جامعة الدول العربية 2003.
 8

المنظمة العربية للتنمية الزراعية - جامعة الدول العربية 2003.
 9

المنظمة العربية للتنمية الزراعية - جامعة الدول العربية 2003.
 10

�شندوق النقد العربي، وال�ش�ندوق الع�ربي لالإن�ماء القت�شادي والجتماعي، وجامعة الدول العربية ومنظمة الأقطار 
 11

العربية الم�شدرة للبترول 2001.

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2006ب.
 12

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2006اأ.
 13

الإ�شكوا 2007ب )بالإنجليزية(.
 14

البلدان الأع�شاء في الإ�شكوا هي الأردن، والأر�س الفل�شطينية المحتلة، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، 
 15

وال�شعودية، و�شورية، والعراق، وعمان، وقطر، والكويت، ولبنان، وم�شر، واليمن. 
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3الف�صل

مقدمة

يقي�س هذا الف�شل اأداء الدول العربية وفًقا لأربعة 

معايير هي:

مدى قبول المواطنين لدولتهم.  .1

التزام الدولة بالعهود الدولية الخا�شة بحقوق   .2

الإن�شان.

ا�شتخدام  حّق  لحتكارها  الدولة  اإدارة  كيفية   .3

القوة والإكراه.

الموؤ�ش�شات  بين  المتبادلة  الرقابة  مدى قدرة   .4

على الحوؤول دون اإ�شاءة ا�شتخدام ال�شلطة.

ويتناول الق�شم الثاني من هذا الف�شل الآفاق 

الم�شتقبلية والحدود الخا�شة بالإ�شالح ال�شيا�شي 

والقانوني والموؤ�ش�شي العربي المت�شل بهذا الأداء. 

وينظر في الكيفية التي تّم من خاللها اإطالق عملية 

الإ�شالح تلك، عبر ثالثة مكّونات هي الحكومات، 

والفئات المجتمعية، والمبادرات التي اأطلقتها قًوى 

خارجية.

الدولة العربية واأمن االإن�صان – 

االأداء واالآفاق

 ينبغي على الدولة، بموجب دورها المتعارف عليه، اأن تحوز قبول مواطنيها، وتتوّلى الدفاع عن حّقهم في 

الحياة والحرية، وتوّفر لهم الحماية من العدوان، وت�شع القواعد الكفيلة بتمكينهم من ممار�شة حرياتهم 

الأ�شا�شية. الدولة التي توؤدي هذا الدور هي الدولة التي تتمّتع بال�شرعية والتي تلتزم حكَم القانون، الذي 

 
َ
يخدم الم�شلحة العامة، ل م�شالح جماعٍة محّددة. والدولة التي تحيد عن هذه القواعد ت�شبح م�شدًرا لمخاطر

تتهّدد الحياة والحرية بحيث تغدو الدولة نف�شها من الأخطار الرئي�شة التي تحيق باأمن الإن�شان بدلً من اأن 

تكون �شامنًة له.

اأّما اأداء الدول العربية في هذا المجال، فيمكن القول اإّنه متفاوت ب�شكل عاّم، وت�شوبه تاأثيرات �شلبّية 

في اأمن الإن�شان. فقد ان�شّمت اأغلب هذه الدول الى المعاهدات الدولية و�شّمنت د�شاتيرها موادَّ وبنوًدا 

العادلة.  المحاكمة  والحق في  القانون  اأمام  والم�شاواة  والعدالة  الإن�شان  الحياة وحقوق  احترام  على  تن�ّس 

ال�شوابط  مثل  عدة،  عوامل  تت�شافر  ما  وغالًبا  والتطبيق.  النظرية  بين  وا�شعة  فجوًة  يظهر  اأداءها  ولكّن 

الموؤ�ش�شية ال�شعيفة في الحّد من �شلطات الدولة، والمجتمع المدني المفّكك والمنق�شم، والمجال�س المنتخبة 

ا 
ً
الدولة خطر الأمن ذات ال�شالحيات المطلقة، لتحّول  اأو الوطني، واأجهزة  المحّلي  الفاعلة، �شواء منها  غير 

يتهّدد اأمن الإن�شان، بدلً من اأن تكون هي ال�شند الرئي�شي الداعم له.

يظهر اأداء الدول 

العربية فجوة 

وا�شعة بني النظرية 

والتطبيق

ينبغي على الدولة 

اأن حتوز قبول 

مواطنيها، واأن تدافع 

عن حّقهم يف احلرية
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مل يكن م�رسوع جمان�شة 

الدولة العربية نقلة 

ي�شرية نحو توفري اإطار 

جامع لل�شّكان على 

اختالف فئاتهم

متّثل الهويات الفردية 

واجلماعية مكّوناٍت طبيعية 

يف احلياة الجتماعية

ال�شيا�شية  ال��ح��ك��م  اإخ��ف��اق��ات  دف��ع��ت  ل��ق��د 

المتنوعة  الُهويات  ذات  الجماعاِت  والقت�شادية 

لتحرير  ال�شعي  اإلى  العربية  البلدان  من  عدد  في 

تعي�س  ال��ت��ي  القومية  ال��دول��ة  ن��ط��اق  م��ن  نف�شها 

ال��دول��ة،  �شرعية  رف�����سَ  وراف��ق��ت  ظاللها.  تحت 

المعا�شرة،  العربية  الدولة  واأدامتها  ورثتها  التي 

بع�س  معها  تعاملت  الإن�شان  اأمن  تهدد  �شراعاٌت 

وال�شيطرة. غير  القيود  المزيد من  الدول بفر�س 

عن  والتعبير  العاّمة  الم�شاركة  قنوات  ان�شداد  اأن 

العديد من  الفتور في قبول  الى زيادة  اأّدى  الراأي 

الجماعات للدول التي يعي�شون على اأر�شها. وهكذا 

اأخذت بملء الفراغ ال�شيا�شي الذي ترتب على هذه 

الأو�شاع فئات �شيا�شية ودينية مناوئة يتمّتع بع�شها 

الجتماعية  الخدمات  تقديم  في  حافٍل  ب�شجلٍّ 

عامة  اأو�شاط  في  الم�شداقّية  من  عاٍل  وبم�شتوًى 

النا�س – قد تتخّطى اأحيانا م�شداقّية الحكومات 

التي تعار�شها تلك الجماعات.

الهوّية والتنّوع

اأكانت  �شواء  والجماعية  الفردية  الهويات  تمّثل 

في  طبيعيًة  م��ك��ّون��اٍت  ل،  اأم  ال�شراع  م��ن  ج���زًءا 

الواحد  ال�شخ�س  اأن  والواقع  الجتماعية.  الحياة 

المغربي،  يكون  فقد  متعّددة.  هوّيات  له  تكون  قد 

ا اأو اأمازيغيًّا، م�شلًما اأو يهوديًّا،  في اآٍن واحٍد، عربيًّ

ا اأو متو�ّشطيًّا، وجزًءا من العائلة الإن�شانية.  اأفريقيًّ

م�شلًما  اأفريقيًّا،  اأو  ا  عربيًّ ال�شوداني  يكون  وق��د 

العائلة  في  ع�شًوا  عينه  الآن  وف��ي  م�شيحيًّا،  اأو 

اأو  ا  مارونيًّ يكون  قد  اللبناني  اأن  كما  الإن�شانية. 

اأو درزيًّا وكذلك ع�شًوا في العائلة  ا  اأو �شّنّيًّّّ ا  �شيعيًّ

�شواء  ال��م��رء،  م��درك��ات  اأن  الحقيقة  الإن�شانية. 

لة هي من  المتاأ�شّ اأنثى، عن هويته  اأم  اأكان ذكًرا 

وت�شاعد  النا�س،  بين  الو�شائج  تعزز  التي  العوامل 

هويات  عدد  ازداد  وكلما  الإن�شان.  اأمن  دعم  في 

المرء، ات�شع مجال الرتياح الذي يتحّرك فيه في 

اأو�شاط الجماعات المختلفة التي ينت�شب اليها، مع 

اأن اإحدى هذه الهويات قد ت�شّكل المحور الرئي�شي 

لهويته العامة.

ويرى بع�س الباحثين في العلوم ال�شيا�شية اأن 

لي�س  ما  جماعٍة  هوية  تحديد  في  الأه��م  العن�شر 

هو  بل  عليها،  الُم�ْشَبغة  اأو  الموروثة  الخ�شائ�س 

 1.  مدى حيازة الدولة 
قبول المواطنين 

ح��دوده��ا  ت��م��ّث��ل  ل  ا�شطناعية  ك��ي��ان��ات  ال����دول 

ولغوية  اإثنية  لجماعات  طبيعيًّا  محّددة  ف�شاءات 

ودينية متجان�شة. وناأخذ على �شبيل المثال اإ�شبانيا 

وبريطانيا وفرن�شا، وهي دول اأقدم عهًدا من الدول 

العربية، فنجد اأّن �شّكانها ي�شّكلون خليًطا متنّوًعا 

من فئات مختلفة. وقد تالزَم ن�شوء هذه الدول مع 

ن�شوء الموؤ�ش�شات الجامعة فيها، ونمو الديمقراطية 

والم�شاركة ال�شعبية، واحترام التنّوع الثقافي. وقد 

�شهدته  الذي  والموؤ�ش�شي  ال�شيا�شي  التطّور  مّكنها 

من تغليب طابع التوازن على النزعات النف�شالية 

اأن يكون ذلك  الموجودة لدى بع�س �شّكانها، دون 

في  ال��ن��زع��ات  ه��ذه  على  ل��الإب��ق��اء  كافية  �شمانًة 

الدول  واجه معظم  وقد  بات.  ال�شُّ دائمة من  حالٍة 

من  تحّديات  متعّددة،  ظ��روٍف  وف��ي  الم�شتقرة، 

ا�شتقاللها  تعزيز  اإلى  اإّما  ت�شعى  جماعات  جانب 

المحلي اأو النف�شال عن ال�شلطة المركزية نهائيًّا. 

بما ينطوي عليه من  التحّدي،  اأن مثل هذا  ويبدو 

ال�شتقرار  اأو�شاع  على  معروفة  لحقة  تداعيات 

وال�شالم والأمن داخل حدود الدولة، قد بلغ درجة 

حاّدة في بع�س البلدان العربية.

لم ياأخذ تثبيت اأركان الدولة العربية بالعتبار 

مدى عمق ومتانة عالقات القربى والروابط الإثنية 

الوحدات  ت�شّكل  التي  الب�شرية  الجماعات  بين 

لتجعل  التطّورات  التي تالحقت  للكيانات  الإدارية 

حدود  تبدو  ما  فغالًبا   
1
بذاتها. قائمًة  دوًل  منها 

جماعاٍت  ت�شم  م�شتحدثًة  ح���دوًدا  البلدان  ه��ذه 

ال��دول  في  ُدمجت  مختلفة  ولغوية  ودينية  اإثنيًة 

التي ن�شاأت في مرحلة ما بعد ال�شتعمار. ولم يكن 

م�شروع مجان�شة الدولة العربية على الإطالق نقلة 

ي�شيرة نحو توفير اإطار جامع لل�شّكان على اختالف 

فئاتهم، بل اأّدى الى تنامي تيار قومي قوي في هذه 

الكيانات، بهدف حجب التنوع في اأو�شاطها، و�شهر 

التغاير الثقافي واللغوي والديني تحت مظّلة �شلطة 

واحدة. ولم تنجح معظم الدول العربية في تطوير 

الحكم الديمقراطي الر�شيد والموؤ�ش�شات التمثيلية 

لكاّفة  المتوازنة  الم�شاركة  �شمان  على  القادرة 

بين  الثروة  توزيع  في  العدالة  تحقيق  اأو  الفئات، 

مختلف الجماعات، اأو احترام التنوع الثقافي.

الق�صم االأول: اأداء الدولة يف �صمان اأمن االإن�صان
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ال�شخ�شية  تكوين  في  غر�شها  يتّم  التي  الأ�ش�س 

الموقف  اأو  ال�شيا�شي  والنتماء  الأيديولوجيا  مثل 

اأف��راد  بين  التفاعل  عبر  تتبلور  والتي  الفكري، 

الجماعة من جهٍة، وبينهم وبين البيئة الجتماعية 

التي يعي�شون في ظّلها من جهة اأخرى.

من  لي�شت  ال��ه��وي��ة  اأن  هنا  ال��ت��اأك��ي��د  وي��ج��در 

الخ�شائ�س الثابتة في الفرد اأو الجماعة، بل هي 

خيار مرن، بين عدة خيارات، يتنوع تبًعا للظروف 

ويعّبر عن اإرادة ال�شخ�س اأو الجماعة، ولكنه لي�س 

باختيارنا  ونحن،  م�شبقة.  ب�شورة  ًرا  م��ق��دَّ اأم���ًرا 

نظرًة محددة اإلى اأنف�شنا من بين ما هو متاٌح لنا اأن 

نختار، اأَمْوروَثًة كانت هذه النظرة اأم متبناة، ت�شبح 

هي ُهّويتنا ومنطلق ا�شتجابتنا لو�شع معّين.

مفهوم  الغربي،  ال�شيا�شي  الفكر  تاريخ  في 

اأ�شهم  ال���ذي  المعياري  المفهوم  ه��و  ال��م��واَط��ن��ة 

والثقافي  الإثني  التنوع  اإدارة  في  الأكبر  الإ�شهام 

ت��ط��ور ه��ذا المفهوم ج��زًءا  ك��ان  وال��ل��غ��وي. وق��د 

ل ي��ت��ج��زاأ م���ن ن�����ش��وء ال��دي��م��ق��راط��ي��ة وال��ح��ك��م 

الدولة  ببروز  المرتبطين  الر�شيد  الديمقراطي 

الأوروبية الحديثة. وثّمة مناق�شة جوهرية لق�شية 

توما�س  طرَحها  الأوروب���ي  ال��ت��راث  في  المواطنة 

ال��درا���ش��ات  م��ن  مجموعة  ف��ي  م��ار���ش��ال  همفري 

بهية احلريري* - الدولة القوية العادلة �رشًطا الأمن االإن�صان يف لبناناالإطار 1-3

ال�شوء على  بت�شليط  الفكرية  الحيوية  العربية  الإن�شانية  التنمية  تقارير  جّددت 

العالم  في  نعي�شها  التي  واآخر(  بلد  بين  تتفاوت  )التي  الم�شكالت  من  العديد 

فيها  بما  التقارير  تلك  تناولتها  التي  والمو�شوعات  الم�شائل  وعلى  العربي، 

ق�شايا الحرية ومجتمع المعرفة والمراأة.

اأن  غير  عديدة،  اأخرى  ق�شايا  اإلى  مدخالً  المو�شوعات  هذه  من  كل  و�شكل 

المحور الرئي�شي فيها جميًعا كان هو الكائن الب�شري في العالم العربي. واإذا جاز 

لنا اأن ن�شجل �شمًة مميزة واحدة واإيجابية ب�شورة مطلقة في هذه التقارير، فاإنها 

�شتتمثل في تحديد خ�شو�شية عربية في مجال التنمية. ذلك اأن الأمم المتحدة، 

والقت�شادية  الجتماعية  وم�شتلزماتها  الإن�شان  حقوق  ميدان  في  ومطبوعاتها 

ب�شورة  الإن�شان  عن  الحديث  على  الما�شي  في  درجت  قد  والبيئية  وال�شحية 

نر�شي  اأن  العربية،  التقارير  تلك  با�شتخدام  بو�شعنا،  اأ�شبح  وقد  وعامة.  �شاملة 

ندرك  واأن  وم�شبباتها،  العربي  النهو�س  اإ�شكاليات  حول  عربي  لحوار  الأ�ش�س 

اأهمية التعامل مع هذه الخ�شو�شية العربية. غير اأننا �شندرك، في اأثناء ذلك، اأن 

الخ�شو�شية  اإلى  اإ�شافًة  العربية،  الأقطار  واحد من  لكل  زة 
ّ
ثمة خ�شو�شيًة متمي

العربية الم�شتركة التي تجمعنا.

وانطالًقا من هذا التعريف، فاإن على المرء اأن يقارب، باأ�شلوب جديد، اأو�شاع 

 
ٍ
ف

ّ
– وهو البلد الذي عا�س المواطنون فيه، على مدى ني اأمن الإن�شان في لبنان 

التحتية  البنية  في  عميقة  ا 
ً
اآثار تركت  التي  التجارب  من  �شل�شلًة  عقود،  وثالثة 

الب�شرية، وفي الوعي الإن�شاني على ال�شعيدين الفردي والمجتمعي. 

وخالل العقود التي تعر�س فيها النا�س في لبنان ل�شتى �شنوف التهديد، 

ا بجميع دللته التقليدية والحديثة. وتهّددت هذه المخاطر 
ًّ
ا تام

ً
انهار الأمن انهيار

ال�شواء.  على  الكريم  العي�س  في  والحق  التعليم،  في  والحّق  الحياة،  في  الحّق 

وا�شُتهدفت، في ذلك كله، الأ�ش�س الجوهرية للعي�س الكفاف مثل الماء والكهرباء 

وحرية الحركة وحرية المعتقد وحرية النت�شاب، كما ا�شُتهدف كل فرد في جميع 

عنا�شر �شخ�شيته وفي احتياجاته وتطّلعاته. وكان من نتائج ذلك انهيار ال�شامن 

الطبيعي لالأمن الذي يتمّثل في توافر الأ�شكال الأ�شا�شية للنمو والتقدم اللذين ل 

يمكن اأن يتحّققا اإل على اأ�شا�س ال�شتقرار الذي يف�شي اإلى الأمن بجميع معانيه، 

والذي يتمثل جوهره الحقيقي في وجود دولة قادرة عادلة وحا�شنة، تكون هي 

الإطار الأ�شا�شي لأمن الإن�شان بمكوناته واأبعاده كافة. و هذه الدولة لن تقوم اإل 

يتهم 
ّ
ية التعاقد الجتماعي بين الأطراف على الإطار ال�شامن لحر

ّ
على اأ�شا�س حر

وا�شتقاللهم. ولن يكون في و�شعها اأن ت�شمن الأمن وال�شتقرار اإل اإذا تمكنت من 

الحفاظ على الأمن وال�شتقرار.

ي�شتطع  لم  وللدولة  وللمجتمع  لالأفراد  الأمن  تحقيق  حاول  الذي  لبنان،  اإن 

تحقيق الأمن وال�شتقرار في منطقة العمليات التابعة له. وذلك ما جعل اللبنانيين 

اأمنهم  ا�شتهداف  بذكريات  حافل  الأول  الذكريات:  من  نوعين  يواجهون  اليوم 

الإن�شاني، والثاني الذي برز في فترة لحقة، وتمّثل في ا�شتهداف ما يبذلونه من 

م�شاٍع وجهود ل�شتعادة اأمنهم وا�شتقرارهم، واإعادة بناء دولتهم. ويعيد الواقع 

البنية  موّجه في مجالت  ا�شتهداف  من  اللبنانيون  عاناه  ما  الأذهان  اإلى  الراهن 

الهيكلية والبعد الإن�شاني والحرية والدولة.

وقد حاولنا خالل فترة النهو�س، ومنذ اأوائل الت�شعينات من القرن المن�شرم، 

اإلى  بالدعوة  وذلك  وجماعية.  فردية  ماآ�ٍس،  من  باللبنانيين  حّل  ما  نن�شى  اأن 

الت�شامح والم�شالحة وبتعزيز اأمن الإن�شان لكل فرد في لبنان – واإني على ثقة 

باأّن في و�شع كل لبناني، �شواء اأرجالً كان اأم امراأًة اأم طفالً، اأن يكتب اأطروحة عن 

اأن هوؤلء اللبنانيين  ته. بيد 
ّ
اأمنه، واإن�شانيته، ووعيه وحري المخاطر التي تهّددت 

الطامحين اإلى الحرية وال�شتقرار والتقدم ا�شتطاعوا تجاوز تلك الفواجع. وتجلى 

ذلك، في اأو�شح �شوره، عبر قدرتهم على تذليل المحن وموا�شلة م�شيرة الحياة. 

الدولة  وبناء  الحيوية  ا�شتعادة  في  ا 
ً
رئي�ش ا 

ًّ
اإن�شاني نموذًجا  بذلك  يطرحون  وهم 

وتحقيق النبعاث وا�شتئناف الحياة ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية. ويمكن 

اإلى  الطامحة  والإرادة  العزيمة  �شدق  على  ا 
ًّ
عربي مثالً  النموذج  هذا  ي�شّكل  اأن 

 عري�شة تتجاوز الواقع المتداعي في هذه 
ٍ

النبعاث والتنمية، والنطالق في وثبات

الأول  البند  راأيي،   بديهية ت�شكل، في 
ٍ
البدء بم�شّلمة اإلى  المرحلة. ويدعونا ذلك 

في  البند،  هذا  ويتمثل  الإن�شان.  اأمن  لفهم  ال�شرورية  الم�شتلزمات  قائمة  في 

اأب�شط �شوره، في الإقرار باأن العرب مخلوقات ب�شرية، بكل ما فيهم من مكونات 

فة 
َّ
ْدركات م�شبقة مزي

ُ
وقدرات واحتياجات، اإذ اإن التعامل مع اإن�شاننا بناًء على م

حول ما هو عليه، اأو ما ينبغي اأن يكوَنه، اأو ما يفتقر اإليه، اإنما يمثل اأفدح انتهاك 

عليه  تكون  اأن  ينبغي  ما  حول  م�شبقة  ة 
ّ
نمطي �شورة  ا�شتحداث  بينما  لإن�شانيته 

ته ي�شّكل اإدانًة م�شبقًة لهذه الإن�شانية وقدراتها.
ّ
اإن�شاني

وقد تكون هذه الظاهرة هي ال�شبب الرئي�شي للتطرف، والتع�ّشب، ورف�س 

تلك ال�شورة. وعلينا اأن نتعلم من تجاربنا مع من يّدعون العمل من اأجل التقدم 

لتاأكيد تخّلفهم و�شعفهم،  الخفاء،  بينما يعملون، في  والتنمية في مجتمعاتنا، 

المفاهيم  ت�شكلت فيها  التي  والنتداب  الو�شاية  الحال في عهود  كانت  مثلما 

ال�شتعمارية التي ن�شهد عودتها الآن، واإن باأ�شكال جديدة، على الأ�ش�س نف�شها 

والموقف المجحف  نف�شه تجاه اإن�شاننا ومجتمعاتنا.

* وزيرة التربية والتعليم العالي في الحكومة اللبنانية، 2008.

 اإن الهوية لي�شت من

 اخل�شائ�س الثابتة

 يف الفرد اأو اجلماعة،

بل هي خيار مرن
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الجتماعي« والتطور  والمواطنة  »الطبقة  بعنوان 

التو�ّشع  ف��ي  تتمّثل  الأوروب���ي���ة  التجربة  اأن  ت��رى 

التدريجي لحقوق المواطنة، انطالقا من الحقوق 

فالمواطنون  فالجتماعية.  فال�شيا�شية  المدنية 

هم اأ�شخا�س َحَملُة حقوق يعّدون مت�شاوين في ظّل 

قوانين الدولة التي يلتزمون بها التزاًما م�شترًكا. 

والمواطنة هي م�شاركة الأفراد، فعاًل اأو امتناًعا، 

في الهوية العامة التي ت�شبغها عليهم هذه الحقوق 

الهويات  ك��ان��ت  ومهما  ال�شاملة.  والل��ت��زام��ات 

فاإن  الجماعات،  اأو  الأفراد  التي يظهرها  الأخرى 

الم�شترك  القا�شم  تمّثل  التي  هي  المواطنة  هوية 

بين جميع اأفراد المجتمع.

م��ازال  النا�شجة،  الديمقراطيات  ف��ي  حتى 

وهو  الت�شّكل،  ط��ور  ف��ي  نف�شه  المواطنة  مفهوم 

لي�شتوعب  ا���ش��ت��ن��ارًة  اأ���ش��ك��ال��ه  اأك��ث��ر  ف��ي  ي��ت��ط��ور 

في  الأقليات  عليها حقوق  تنطوي  التي  التعقيدات 

ويمثل  والثقافات.  الإثنيات  المتعّددة  المجتمعات 

حقوق  بين  بالتوتر  م�شوًبا  توازًنا  الأخير  التطّور 

لما  لوله  التي  الأقليات  وحقوق  جهٍة  من  الأغلبية 

اإل  بالم�شاواة.  لتحظى  الدولة  من  كانت مطالبها 

اأن بيت الق�شيد هو اأن الدول العربية لم ت�شل بعد 

باعتماد  ناهيك  الر�شيد،  للحكم  نمط  اإر�شاء  الى 

تفعيل  م��ن  المزيد  اأو  الحقيقية،  الديمقراطية 

حقوق  احترام  في  المتمّثل  الديمقراطي  النموذج 

الأقليات. وعلى هذا الأ�شا�س، فاإن الخطوة الأولى 

للتعامل مع ق�شية التنوع – وهو ما بداأته عدة بلدان 

عربية – هي اعتماد وتطبيق مفهوم المواطنة في 

ظّل القانون وواقع الممار�شة.

اأحد العنا�شر الأ�شا�شية في تطّور المواطنة هو 

الإدراك باأّنها ل تج�ّشد فقط عالقة »عمودّية« بين 

»اأفقية«  عالقة  كذلك  تمّثل  بل  والدولة،  المواطن 

بين المواطنين اأنف�شهم. فاأن يكون المرء مواطًنا 

مواطنون،  اأق��راٌن  له  يكون  اأن  بال�شرورة،  يعني، 

وتفاعالت  م�شوؤوليات  من  ذلك  يت�شّمنه  ما  بكل 
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المدني«. »ال�����ش��ل��وك  �شلب  ف��ي  ه��ي  وت�����ش��وي��ات 

المتقدمة  النظر  وجهة  تر�شيخ  ث��ّم  من  وي�شبح 

للتربية  الأّولّية  المهّمات  من  المواطنة  حول  تلك 

تلقين  وبين  بينها  الخلط  عدم  وينبغي  والتعليم؛ 

بل  الوطن  حّب  حول  ال�شّيقة  اأو  المبتذلة  الأفكار 

القيم  نقل  على  التركيز  ذل��ك،  من  ب��دًل  يتعّين، 

المدنية حول التعاون والتعاي�س وح�شن الجوار اإلى 

اأذهان الجيل الجديد. وعندما ي�شترك المواطنون 

حّل  ي�شبح  المدني،  الوعي  من  ع��اٍل  م�شتًوى  في 

النزاعات بطريقة �شلمية، محّليًّا، ومن دون تدّخل 

الدولة، ممكًنا في اأغلب الحالت.

العربية  البلدان  المعا�شرة في  تبّين الأحداث 

ال�شراعات  ف��ي  ال��ه��وي��ة  ق�شايا  ب���روز  م��دى  اأّن 

يكون  اأن  دون  اآخر،  اإلى  بلد  يتفاوت من  الداخلية 

ثّمة نمط واحد لل�شكل الذي تّتخذه هذه الق�شايا. 

في  النزاع  جوهر  يترّكز  قد  المثال،  �شبيل  فعلى 

بع�س الحالت على الهوية، لكن الخالف قد يدور 

حول الهوية الوطنية )هل الأمة عربية اأم هل هي 

كلتيهما؟(  اأخرى على  تغلب هوية  اأم هل  م�شلمة، 

فقد  وهكذا،  المتنازعة.  الأط��راف  هّوية  حول  ل 

جماعات  اإلى  بال�شرورة  الأط��راف  هذه  تنتمي  ل 

ل  وقد  معّين،  وثقافي  عرقي  ولء  ذات  منف�شلة 

يدور النزاع حول عالقات القوة بين هذه الفئات. 

تباين  نتيجة  بل قد يكون الخالف في جوهره هو 

في الروؤى ال�شيا�شية للكيان ال�شيا�شي الذي تنتمي 

على  القائم  الجدل  ذل��ك  على  الأمثلة  من  اإليه. 

الدولة  بين  العربية  البلدان  من  عدد  في  الهوية 

الجدل  هذا  ويدور  الإ�شالمية.  الجماعات  وبع�س 

حول فر�س هوية �شيا�شية معينة على هذه الدول، 

المتنازعة  ل��الأط��راف  الموروثة  الهويات  ح��ول  ل 

اأو  عرقية  جماعات  اإلى  بال�شرورة  تنتمي  ل  التي 

اإثنية مختلفة.

من جهة اأخرى، توؤّكد المعلومات الم�شتقاة من 

والطائفية  والدينية  الإثنية  الختالفات  اأّن  الواقع 

بنزاعات  العربية  البلدان  في  ترتبط  قد  واللغوية 

لة بين الجماعات، ل �شيما في البلدان التي  متاأ�شّ

. ففي بلدان مثل ال�شودان  لي�س فيها تجان�ٌس �شّكانيٌّ

وال�شومال والعراق ولبنان كانت الولءات الَقَبلية 

ال��ت��ي التّفت  ال��م��ح��اور  والإث��ن��ي��ة وال��دي��ن��ي��ة ه��ي 

اأو  بالندماج  للمناداة  الجماعات  حولها  وُح�شدت 

اإلى  والتجيي�س  الح�شد  هذا  واأف�شى  النف�شال. 

من  انتق�شت  لال�شتقرار  ومزعزعة  مدمرة  اآث��اٍر 

اأمن الإن�شان و�شالمة الدولة على حد �شواء. ومن 

اأ�شفرت  اأن هذه ال�شراعات قد  الأمور الماأ�شاوية 

عن الجانب الأعظم من الخ�شائر في الأرواح في 

وقع  ما  اأع��داده��ا  تجاوزت  التي  العربية  البلدان 

جّراء الحتالل الأجنبي لبع�س هذه البلدان.

التقرير  يتبناها هذا  التي  النظر  تتمّثل وجهة 

في اأن الهوّية، بحد ذاتها، لي�شت بال�شرورة �شبب 

النزاع، اأو حتى الم�شدر الرئي�س للتوّتر بين مختلف 

الجماعات. فالخالفات التي تنطلق، في ظاهرها، 

من  تن�شاأ  ما  كثيًرا  بالهوية،  تتعلق  اعتبارات  من 

تعّثر �شبل الو�شول اإلى ال�شلطة ال�شيا�شية اأو الثروة، 

وغياب قنوات الم�شاركة التمثيلّية ال�شيا�شية، وقمع 

التنوع الثقافي واللغوي. وفي اأغلب الحالت، تبداأ 

ال�شيا�شية،  الزعامات  با�شتغالل  النزاعات  هذه 

لأغ��را���ش��ه��ا الأي��دي��ول��وج��ي��ة ال��خ��ا���ش��ة، ل��ل��ولءات 
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 ما ت�شمنه الد�شاتري

 العربية للمواطنني من

 حقوق وحرّيات تتوىل

 ت�شذيبه يف كثري من

احلالت القوانني العادية

وف��ًق��ا لأح��ك��ام ال��ق��ان��ون ال��وط��ن��ي. وب�����ش��ورة اأكثر 

تحديًدا، فاإن الميثاق يتفّرد بين جميع المعاهدات 

الإقليمية والعالمية التي تتناول عقوبة الإعدام في 

اأنه ل ين�ّس ب�شورٍة مطلقة على حظر اإيقاع عقوبة 

وتجدر   .)7-6 )الماّدتان  الأحداث  على  الإعدام 

تّم  التي  الإع��دام،  عقوبة  اأن  اإل��ى  كذلك  الإ�شارة 

حظرها في اأكثَر من ن�شف دول العالم، و�شجبتها 

الأمم المتحدة، ما زالت تتو�ّشع عدة بلدان عربية 

في تطبيقها بحيث ل تقت�شر على الجرائم الكبرى، 

ول ُت�شتثنى منها حالت الجرائم ال�شيا�شية.

طر القانونية
ُ
الد�شاتير العربية والأ

الم�شادقة على المواثيق والتفاقات الدولية ل تعني 

بال�شرورة اإدراج اأحكامها في د�شتور الدولة المعنية 

وقوانينها. وحتى عندما يتم ذلك، كما اأ�شار تقرير 

التنمية الإن�شانية العربية للعام 2004، نحو الحرية 

في الوطن العربي، فاإن ما ت�شمنه الد�شاتير العربية 

الحالت  من  كثير  في  ت�شذيبه  تتولى  للمواطنين 

تحّوله  القوانين  تلك  تبيحه  وما  العادية،  القوانين 

الممار�شة مخالفًة في اأغلب الأحيان.

الأ�شلية بين الفئات التي يجمع ما بينها اإح�شا�شها 

ال�شتغالل،  وهذا  والتمييز.  والحرمان  بالإق�شاء 

اأع�شاء تلك الجماعات  الو�شائج بين  الذي يعطي 

مرتبة الأولوية على م�شالح المجتمع، يغدو ممكًنا 

المواطنة  حقوق  تاأمين  في  الدولة  تخفق  عندما 

الكاملة و�شمانها للجميع. ووفًقا لهذا المعيار، فاإن 

عن  قا�شرة  العربية  الدول  من  العديد  ممار�شات 

بناء نموذج ي�شمن المواطنة الكاملة. 

2.  االلتزام بالمعاهدات االإقليمية 
والدولية واالأطر الد�صتورية

المعاهدات الإقليمية والدولية

المعاهدات  اإل��ى  العربية  البلدان  معظم  ان�شمَّ 

الدولية الرئي�شة الخا�شة بحقوق الإن�شان. وي�شتلزم 

الن�شماُم اإلى هذه المعاهدات والم�شادقة عليها 

ت�شريعاتها  بتعديل  المعنية  العربية  الدول  التزاَم 

وممار�شاتها الوطنية ب�شورة تن�شجم واأحكام هذه 

المعاهدات. غير اأن هذه الدول، كما يالحظ تقرير 

التنمية الإن�شانية العربية للعام 2004، تكتفي على 

ما يبدو بالم�شادقة على بع�س التفاقات الدولية 

لحقوق الإن�شان دون اأن ت�شل اإلى حد الإقرار بدور 

الآليات الدولية في تفعيل حقوق الإن�شان.

اأوا�شط  الإقليمية، وحتى  المواثيق  على �شعيد 

الميثاق  على  ���ش��ادق��ت   ،2009 ن��ي�����ش��انِ/اأب��ري��ل 

النفاذ  الذي دخل حيز  الإن�شان -  العربي لحقوق 

الأر���س  هي  عربية  دول  ع�شر   -  2008 العام  في 

العربية  والإم��ارات  والأردن  المحتلة  الفل�شطينية 

المتحدة والبحرين والجزائر و�شورية وليبيا وقطر 

 ول يعني ذلك اأن الدول التي 
4
وال�شعودية واليمن.

اأكثر  التفاقات هي  تلك  اتفاقية من  اإلى  ان�شمت 

احتراًما لهذه الحقوق من تلك التي لم تفعل، غير 

اأن الن�شمام اإلى هذه التفاقات والم�شادقة عليها 

من  بدرجة  الدولة  قبول  على  ر�شمّي  دليل  بمثابة 

5
الم�شاءلة اأمام العالم.

وب�شرف النظر عن عدد الدول التي �شادقت على 

الميثاق العربي لحقوق الإن�شان، تبرز ق�شّية تتعلق 

الدولية.  المعايير  الوثيقة مع  ان�شجام هذه  بمدى 

بعقوبة  قبولها  مثال  فيها  الق�شور  جوانب  فمن 

الإعدام. وين�ّس الميثاق، في ن�شخته المعّدلة التي 

 ،2004 العام  العربية في  اعتمدتها جامعة الدول 

على الحق في الحياة )المادة 5(، وعلى الحق في 

الحرية )المادة 14(، اإل اأنه يجيز النتقا�س من 

هاتين المادتين، �شريطة اأن يكون هذا النتقا�س 

ميثاق القنوات الف�صائية العربيةاالإطار 2-3

ية ال�شحافة 
ّ
ية الراأي والتعبير، وبحر

ّ
فيما كانت الأ�شوات تتعالى في العالم العربي مطالبة بحر

وو�شائل الإعالم، ومع توافر الف�شاءات الإلكترونية التي تمثل المالذ الرئي�شي للقنوات الإعالمية 

ية، اتفقت 
ّ
الخا�شة الم�شتقلة للتعبير عن اآرائها ولتبادل الأفكار والح�شول على المعلومات بحر

�س الَطْلق. و�شميت الأداة الم�شتخدمة  الدول العربية في اأوائل العام 2008 على خنق هذا المتنفَّ

 »مبادئ تنظيم البث وال�شتقبال الف�شائي الإذاعي والتليفزيوني في المنطقة 
ِ
لهذا الغر�س بـ

اإلى كتم الأ�شوات وت�شييق هام�س الحرية المتاح، وذلك  العربية«. وهي تهدف في واقع الأمر 

على الرغم مما قد يعّده بع�شهم نقاًطا اإيجابية في تلك الوثيقة. وقد تحايل م�شدرو هذه الوثيقة 

اأو اتفاقية، لتحا�شي عر�شها على  في م�شاألة الت�شمية، فاعتبروها بمثابة »اإعالن« ل »معاهدة« 

البرلمانات العربية للمناق�شة والموافقة، ولأن كالًّ من قطر ولبنان اأبدتا تحّفظات على الوثيقة، 

الموافقة  تتطّلب  الم�شروع  م�شودة  لأن  عربية،  معاهدًة  اأو  اتفاقيًة  �شتتحول  تكن  لم  التي 

الإجماعية.

 2008 �شباط/فبراير   13 في  العرب  الإعالم  وزراء  عليها  وافق  التي  الوثيقة  تت�شمن 

اأ�شكال المنتجات الإعالمية الم�شموعة والمرئية التي تبثها القنوات  ة عديدة لكل 
ّ
بنوًدا تقييدي

فر�س  اإلى  اإ�شافًة  وغيرها،  والترفيهية  والفنية  والأدبية  ال�شيا�شية  البرامج  ومنها  الف�شائية، 

عقوبات على كل ما يخالف هذه المبادئ. وتن�ّس الوثيقة على اأن ال�شلطات في كل بلد عربي هي 

التي توافق على تاأ�شي�س محطة تلفزيونية ف�شائية، اأو اإعادة بث مواد تذيعها محطات اأخرى، غير 

اأنها ل تحدد معايير وا�شحة لإعطاء مثل هذه الموافقة، ما يترك للحكومات منح التراخي�س وفًقا 

لم�شيئتها. وهذا يمثل بالفعل نوًعا من الرقابة الم�شبقة على م�شمون المعلومات التي يراد بثُّها. 

وتمثل هذه الأحكام مفارقة �شارخة مع المادة 32 ال�شامنة حق الح�شول على المعلومات، وحرية 

التعبير، من الميثاق العربي لحقوق الإن�شان الذي اعتمده المجل�س الوزاري لجامعة الدول العربية 

في العام 2004. كما ت�شّكل اأي�شا انتهاًكا للمادة 19 من العهد الدولي الخا�س بالحقوق المدنية 

وال�شيا�شية والتي �شادَق عليها العديد من الدول في المنطقة العربية.

امل�شدر: املنظمة العربية حلقوق الإن�شان 2008. 
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اإن التمييز �شد 

املراأة وا�شح كل 

الو�شوح يف قوانني 

بع�س البلدان

ثمة د�شاتري عربية 

تتناول حرية الراأي 

والتعبري بطريقة 

غام�شة مع اجلنوح اإىل 

التقييد ل اإىل الت�شامح

علنية اإلى دولة اأجنبية اأو منظمة دولية لها مكاتب 

6
في العراق جريمة كذلك.

الأ�شا�شية  الحقوق  العربية  الد�شاتير  وتمتهن 

بطرق اأخرى كذلك؛ فمع اأن قوانين الدول العربية، 

على العموم، ل تجيز التمييز بين المواطنين على 

العقيدة فاإن  اأو  اأو المذهب  اأو الدين  اللغة  اأ�شا�س 

التمييز �شد المراأة وا�شٌح كل الو�شوح في قوانين 

هذه  معظم  في  القوانين  وتنطوي  البلدان.  بع�س 

الق�شايا  ف��ي  ال��م��راأة  �شد  التمييز  على  ال���دول 

المتعلقة بالأحوال ال�شخ�شية والعقوبات الجزائية 

وال�شتخدام وجن�شية الأطفال ذوي الآباء الأجانب. 

البلدان  معظم  في  الن�شاء  اأن  من  الرغم  وعلى 

ف��اإن  ال�شيا�شية،  حقوقهن  اكت�شبن  ق��د  العربية 

الت�شويت.  بحق  يتمّتعن  ل  ال�شعودية  في  الن�شاء 

ا اإلى اأن اأغلب الدول العربية  وتجدر الإ�شارة اأي�شً

الخا�شة  البنود  بع�س  على  تحّفظات  �شجلت  قد 

بالم�شاواة بين الجن�شين في العهد الدولي الخا�س 

الدولي  العهد  وفي  وال�شيا�شية،  المدنية  بالحقوق 

والجتماعية  الق��ت�����ش��ادي��ة  ب��ال��ح��ق��وق  ال��خ��ا���س 

على  للق�شاء   1979 عام  اتفاقية  وفي  والثقافية 

في  )�شيداو(،  المراأة  �شد  التمييز  اأ�شكال  جميع 

اأغلب الأحيان، بحّجة التحا�شي من التعار�س بين 

التّطورات  ومن  الإ�شالمية.  وال�شريعة  البنود  تلك 

تون�س  هي  مغاربية  بلدان  ثالثة  قيام  الإيجابية 

في  متطّورة  قوانين  بو�شع  والمغرب  والجزائر 

قطعت  دول  وه��ي  ال�شخ�شية،  الأح����وال  م��ج��ال 

في  الجنو�شية  الم�شاواة  لتحقيق  بعيدًة  اأ�شواًطا 

قوانين العائلة.

تتباين المواقف في البلدان العربية اإزاء الحق 

والمدى  ودعمها،  ال�شيا�شية  الأح��زاب  ت�شكيل  في 

فهناك  فيه.  بالعمل  الأح��زاب  لهذه  ُي�شمح  ال��ذي 

�شّتة بلدان عربية ما زالت تحّظر، من حيث المبداأ، 

العربية  الإم���ارات  وه��ي:  �شيا�شية  اأح���زاب  قيام 

المتحدة وال�شعودية وعمان وقطر والكويت وليبيا. 

العربية  الخليج  بلدان  بين  الوحيدة  الدولة  اأم��ا 

فهي  �شيا�شية«  »جمعيات  بقيام  ت�شمح  التي  ال�شتة 

العربية ممار�شة  الدول  اأغلبية  البحرين. وتوا�شل 

درجات ملمو�شة ومتفاوتة من التقييد على تاأ�شي�س 

اأح��زاب  �شيما  ول  وعملها،  ال�شيا�شية  الأح���زاب 

المعار�شة التي قد يتعر�س المنت�شبون اإليها كذلك 

ن�شبيًّا  ات�شاًعا  ن�شهد  اأننا  غير  قمعية.  لممار�شات 

في  الآون��ة  هذه  في  ال�شيا�شية  الحرية  هام�س  في 

دول مثل لبنان والمغرب.

العربية  ال��دول  جميع  تتيح  ليبيا،  وبا�شتثناء 

في  المالحظ  اأن  غير  المدنية،  الجمعيات  اإقامة 

والإجراءات  القانونية  الأنظمة  اأن  المنطقة  �شائر 

الحريات،  ونطاق  الحقوق،  م�شمون  ويختلف 

عربي  د�شتور  كل  في  عليها  المن�شو�س  والحماية 

تلك  في  ال�شائدة  ال�شيا�شية  الفل�شفة  باختالف 

الدولة )محمد نور فرحات، ورقة خلفية للتقرير(. 

حقوق  ع��ن  دفاعها  ف��ي  الد�شاتير  تلك  وتتباين 

الإن�شان بين الإيجاز المقت�شب، والتو�شع الُم�شَهب. 

على  الحفاظ  �شرورة  على  كلها  ُتجمع  حين  وفي 

كافة،  باأ�شكالها  التعبير  وحرية  الم�شاكن  حرمة 

اأخ���رى من  اأن���واٍع  ع��ن  ال��دف��اع  ف��ي  بع�شها  ُيخفق 

الحريات، اأو يتناولها ب�شورة غام�شة.

منًحى  ال��ع��رب��ي��ة  ال��د���ش��ات��ي��ر  تنحو  م��ا  ك��ث��ي��ًرا 

المتعلقة  الن�شو�س  يفرغ  فقهيًّا  اأو  ا  اأيديولوجيًّ

بالحقوق والحريات العامة من كل م�شمون، وي�شمح 

اأو  الأيديولوجيا  با�شم  الفردية  الحقوق  بانتهاك 

المذهب الر�شمي. ومن الأمثلة على ذلك، التمهيد 

ال�شورية،  العربية  الجمهورية  د�شتور  يت�شّدر  الذي 

العربية  والقومية  ال�شتراكية  عن  يتحّدث  وال��ذي 

باعتبارهما ال�شبيل الأوحد للن�شال الوطني، ويعلن 

في  ال�شتراكي  العربي  البعث  لحزب  الرائد  الدور 

الد�شتور  م��ن   38 ال��م��ادة  وتخ�شع  المجال.  ه��ذا 

ال�شوري حّرية التعبير لأيديولوجية الدولة والمجتمع، 

بجعلها م�شروطة »بما ي�شمن �شالمة البناء الوطني 

والقومي ويدعم النظام ال�شتراكي«.

وثمة د�شاتير عربية اأخرى تتناول حرية الراأي 

والتعبير بطريقة غام�شة، مع الجنوح اإلى التقييد 

اإلى الت�شامح. ونجد مثاًل على ذلك في المادة  ل 

ال�شعودية،  في  للحكم  الأ�شا�شي  النظام  من   39

وهي تن�ّس على اأن »تلتزم و�شائل الإعالم والن�شر 

وباأنظمة  الطيبة  بالكلمة  التعبير  و�شائل  وجميع 

وحدتها  ودع��م  الأم��ة  تثقيف  في  وت�شهم  ال��دول��ة. 

يم�ّس  اأو  النق�شام  اأو  الفتنة  اإلى  يوؤدي  ما  ويحظر 

باأمن الدولة وعالقاتها العاّمة اأو ُي�شيء اإلى كرامة 

الإن�شان وحقوقه، وتبين الأنظمة كيفية ذلك«. 

تعريف  تحيل  عديدة  عربية  د�شاتير  وهناك 

بتقييد  تتو�ّشع  التي  الدولة  اأنظمة  على  الحقوق 

ن�شو�س  با�شتخدام  وانتهاكها  الأف����راد  ح��ق��وق 

للد�شتور  ووف��ًق��ا  ال��ع��ادي.  ال��ق��ان��ون  ف��ي  ُت�شّمنها 

الجديد في العراق، تظّل جميع القوانين القائمة، 

�شدام  عهد  ف��ي  �ُشنَّت  التي  القوانين  فيها  بما 

اأو  اإلغاوؤها  يتم  اأن  اإل��ى  المفعول  �شارية  ح�شين، 

زال  ما  لذلك،  ونتيجًة  )المادة 130(.  تعديلها 

قيد  المت�شّددة  التقييدّية  القوانين  من  العديد 

التطبيق. فبموجب المادة 226 من قانون العقوبات 

العراقي ُتَعدُّ اإهانة اأّية من الموؤ�ش�شات والم�شوؤولين 

عليها  يعاقب  جريمًة  العام  الحكومي  القطاع  في 

القانون. ووفًقا للمادة 227 منه، ُيعّد توجيه اإهانة 
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التي تحكم وتنّظم قطاع المجتمع المدني تحتوي 

الإج���راءات  من  ومتعاظمة  عري�شة  �شل�شلة  على 

المجتمع  ويواجه  الحق.  تعوق هذا  التي  التقييدية 

القيود  م��ن  ع���دًدا  العربية  ال��ب��ل��دان  ف��ي  المدني 

والعراقيل والممار�شات التي يمكن ت�شنيفها تحت 

على  المفرو�شة  القيود  هي  الأول��ى  فئات:  ث��الث 

ت�شكيل الجمعيات وقدرتها على ممار�شة ن�شاطها. 

والثانية هي �شلطة الدولة غير المقّيدة في مجال 

حل الجمعيات اأو مجال�س اإدارتها اأو تعليق ن�شاطاتها 

المفرو�شة  القيود  هي  والثالثة  نهائيًّا.  اإلغائها  اأو 

ا الخارجية منها، اأو  على م�شادر التمويل خ�شو�شً

الدولية  وال�شبكات  التحادات  اإلى  النت�شاب  على 

بين  كبيرة  بدرجة  القيود  هذه  وتتفاوت  الأخ��رى. 

بلد واآخر، وبين زمن واآخر. َبْيد اأن �شيطرة الدولة 

المفرطة وم�شادرتها لدور المجتمع المدني تظّل 

بالمجتمع  الدولة  عالقة  في  البارزة  العالمة  هي 

المدني في المنطقة العربية.

المواطن  لأم��ن  ج��ّدّي��ًة  الأكثر  التهديد  يتمّثل 

الذي  ال�شياق  اأّن  في  العربية  البلدان  بع�س  في 

تجري فيه مكافحة الإرهاب يعطي الدولة الذرائع 

لنتهاك الحقوق والحريات الفردية دون الحتكام 

اإل��ى ال��ق��ان��ون. ففي اأع��ق��اب اأح���داث 11 اأي��ل��ول/

�شبتمبر 2001 اأ�شدر مجل�س الأمن الدولي القرار 

في  التعاون  اإلى  جميًعا  ال��دول  يدعو  الذي   1373

ت�شريعاتها  وتعديل  وقمعها،  الإره��اب  اأعمال  منع 

الدولية  الت��ف��اق��ات  على  والم�شادقة  الوطنية 

هذه  يطالب  كما  الإره����اب.  بمكافحة  المتعّلقة 

الإرهابية  الأعمال  اإدراج  »ب�شمان  جميًعا  ال��دول 

في القوانين والت�شريعات المحلية بو�شفها جرائم 

خطيرة ومن َثّم �شمان اأن تعك�س العقوبات ج�شامة 

الدولة وحقوق االإن�صان يف العامل العربياالإطار 3-3 ر�صوان زيادة* – 

لة، ذلك اأن  اإن العالقة بين الدولة العربية وحقوق الإن�شان عالقة اإ�شكالية متاأ�شّ

اإل في �شياق المواجهة  مفهوم حقوق الإن�شان، بمعناه القانوني، ل يمكن فهمه 

الدولة،  يمكن  فكيف  التعقيد:  طابع  الق�شية  هذه  على  ي�شفي  ما  الدولة.  مع 

الم�شوؤولة  تكون هي  اأن  والق�شائية،  والت�شريعية  التنفيذية  موؤ�ش�شاتها  بمجمل 

عن انتهاكات حقوق الإن�شان، وهي في الوقت نف�شه القادرة على حّلها؟ هنا نجد 

 مجالت الخالف ال�شيا�شي حول م�شاألة الدولة وحقوق الإن�شان. لقد تمحورت 
ّ
اأهم

ترمي  التي  القواعد  من  لعدد  ال�شلطة  اإخ�شاع  حول  خت 
ّ

وتر�ش الحديثة  الدولة 

اإلى حماية حقوق الإن�شان من الدولة نف�شها، وبعبارة اأخرى اإّن ال�شمانات الأولى 

والأهم لحقوق الإن�شان تتمثل في اإخ�شاع الدولة نف�شها لحكم القانون وذلك هو 

القانون،  الدولة لحكم  اإذا لم تخ�شع  اأي حق، لأنه  ال�شرط الجوهري للحديث عن 

ا كان نوعه.
ًّ
فلن يكون ثمة اأ�شا�س للحديث عن الحق، اأي

ا 
ً
حا�شم ارتباًطا  بلد  اأي  في  الإن�شان  حقوق  اأو�شاع  ن 

ّ
تح�ش يرتبط  هنا،  من 

ا بتطّور موؤ�ش�شاته القانونية والق�شائية، وبمتانة الأ�ش�س التي تقوم عليها 
ً
ودائم

حقوق  مناق�شة   
ّ
تتم اأن  يمكن  ل   

ّ
ثم ومن  وال�شيا�شية.  الديمقراطية  �شاته 

ّ
موؤ�ش

الإن�شان اإل في ظّل نظام للحكم يلتزم بمبادئ محّددة تقوم على ف�شل ال�شلطات، 

وال�شيا�شية  ة 
ّ
العام الحريات  ي�شمن  د�شتور  وعلى  الق�شائي،  الجهاز  وا�شتقالل 

والد�شتورية.

لقد ا�شتوحت الدولة العربية الحديثة تطّلعاتها من نموذج ال�شرعية الحديثة 

القائم على ال�شعور القومي اأو النتماء الوطني. غير اأن ممار�شة ال�شلطة، في واقع 

بين  الت�شادم  ب�شبب  وذلك  الإطالق  على  وا�شح  اأ�شا�س  اأي  على  تقم  لم  الأمر، 

القيم المتعار�شة وعدم الن�شجام بين الآمال والتطّلعات. واختلطت على امتداد 

هذه المنطقة، وبدرجات متفاوتة، عنا�شر ال�شلطة وال�شتيالء والنقالب بعنا�شر 

م�شتمدة من ال�شرعية الإ�شالمية اأو الملكية اأو القبلية.

ك الدولة العربية ب�شورة 
ّ
كان من الطبيعي، في ظل هذه الأو�شاع، اأن تتحر

ن �شرعيتها و�شالمة نظامها في اآٍن واحد، م�شتندة في ذلك اإلى اأنماط 
ّ
متاأّنية لتوؤم

 بكامله على البناء ال�شكلي 
ّ

التحديث الغربية. فراأت اأّن الهتمام يجب اأن ين�شب

لموؤ�ش�شات الدولة اأكثر منه على المحتوى الأ�شا�شي لأدوارها. وقد افتر�شت اأن 

وال�شرعية  العتراف  الخارجي �شي�شمن لها  المظهر  المح�شوب على  التركيز  هذا 

الإن�شان في  بم�شائل حقوق  اهتمامها  مما ي�شمنهما  اأكثر  الدولي  ال�شعيد  على 

ال�شرعية  الدولة  تمنح  اأن  ت�شتطيع  وحدها  الحقوق  هذه  اأن  حين  في  الداخل، 

الداخلية الفعلية بو�شفها التج�شيد الحّق لتطلعات المجتمع وم�شالحه.

العربية  الدولة  في  ا 
ًّ
ثانوي ا 

ً
اهتمام الإن�شان  حقوق  مفاهيم  ظلت  وهكذا 

العربية  الد�شاتير  اأن  والواقع  والنمو.  التقدم  اإلى  بالتطّلعات  مقارنًة  الحديثة 

اأنها  بيد  الأ�شا�شية،  والحريات  الإن�شان  حقوق  تتناول  متعّددًة  ا 
ً
اأحكام ن 

ّ
تت�شم

والحريات،  الحقوق  لتلك  �شوًنا  تقّدمها  التي  ال�شمانات  م�شتوى  في  تتفاوت 

وللنطاق الم�شموح به لممار�شتها، برغم كون هذه الحقوق هي التي تعطي الدولة 

الحقوق  بما فيها  وال�شيا�شية  المدنية  الحقوق  رها. ي�شّح ذلك على 
ّ
ومبر دورها 

ال�شخ�شي،  والأمن  والحرية  الحياة،  وحق  التمييز،  وعدم  الم�شاواة  في  الفردية 

وحقوق  منها،  الحرمان  وعدم  بالجن�شية  التمتع  وحق  والحركة،  الإقامة  وحرية 

وحق  القانون،  اأمام  وبالم�شاواة  الخا�شة،  وبالملكية  الخا�شة  بالحياة  التمتع 

المطالبة بالتعوي�س القانوني، وحرية العتقاد والممار�شة، والحريات الأ�شا�شية 

 في مجالت الحقوق 
ٌ
المت�شلة بالراأي، والتجمع والم�شاركة العامة. كما للدولة دور

القت�شادية والجتماعية.

والمدنية  ال�شيا�شية  الحقوق  نهج  العربية  الد�شاتير  اأغلب  ونهجت 

اللذان  ان 
ّ
الدولي العهدان  �شمنها  التي  والثقافية  والجتماعية  والقت�شادية 

الحقوق،  اأن هذه  1966. غير  العام  المتحدة في  العامة لالأمم  الجمعية  اأعلنتهما 

الطوارئ  حالت  تلغيها  متفاوتة،  بدرجات  العربية  الد�شاتير  عليها  ن�ّشت  التي 

 عربي، ويتم اإبطالها وتعطيلها ب�شبب غياب الأعراف 
ٍ
قة في غير بلد

ّ
العامة المطب

القانونية التي ت�شمن احترام القانون وموؤ�ش�شاته، والتي ترتبط وتتعزز بالعالقات 

ال�شيا�شية والجتماعية وتمّد جذورها في الأنماط الثقافية وال�شلوكية. 

القيود  وطاأة  الممار�شة تحت  واقع  ي�شيع في  الد�شاتير  عليه  تن�ّس  ما  اإن 

تحمي  التي  ال�شمانات  غياب  ظل  وفي  ال�شتثنائية،  والإجراءات  الت�شريعية 

تلك الحقوق. ويتجلى هذا الو�شع نف�شه في مجال احترام المواثيق والتفاقات 

الدولية. ويبدو، في الأغلبية العظمى من الحالت، اأن البلدان العربية قد �شادقت 

اإجراء  دون  الدولي  المجتمع  اأمام  تح�شين �شورتها  بق�شد  المعاهدات  هذه  على 

اأن  ودون  بها،  التزامها  لتاأكيد  الوطنية  ت�شريعاتها  في  ال�شرورية  التعديالت 

تترتب على هذه الم�شادقة اأية فائدة ملمو�شة للمواطن العربي.

* باحث ونا�شط في مجال حقوق الإن�شان في �شورية، وموؤ�ش�س مركز دم�شق لدرا�شات حقوق الإن�شان.

 يواجه املجتمع املدين

 يف البلدان العربية عدًدا

 من القيود والعراقيل
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بالحقوق  الخا�س  الدولي  للعهد  وفًقا  اأنه،  ال�شياق 

الطوارئ،  حالت  في  وحتى  وال�شيا�شية،  المدنية 

ل يجوز النتقا�س من حق الإن�شان في الحياة، اأو 

التراخي في حظر التعذيب، اأو اعتبار اأي �شخ�س 

تكن عند  لم  اأو هفوة  اأي عمل  اأ�شا�س  على  مذنًبا 

النتقا�س  يجوز  ل  كما  جريمة.  ت�شكل  ارتكابها 

القانون  اأمام  اأينما كان،  الفرد،  الإقرار بحق  من 

وبحرية الفكر وال�شمير والعقيدة الدينية.

العربية  ال����دول  معظم  اأ����ش���درت  ذل���ك،  م��ع 

تعريفات  ت�شتخدم  الإره����اب  لمكافحة  قوانين 

»الإره�����اب«،  لمفهوم  م��ح��ددة  وغ��ي��ر  ف�شفا�شة 

ومنحت من خاللها الأجهزة الحكومية �شالحيات 

وا�شعة لمعالجة جرائم الإرهاب، ما ي�شّكل تهديًدا 

القوانين  ه��ذه  مثل  ويجيز  الأ�شا�شية.  للحّرّيات 

المحاكمة،  قبل  محددة  غير  لفتراٍت  الحتجاز 

ويهّدد  الإع��دام،  عقوبة  تطبيق  نطاق  من  ويو�ّشع 

ال�شرطة  �شالحيات  م��ن  وي��زي��د  التعبير،  حرية 

الهاتفية  المكالمات  ومراقبة  الممتلكات  لتفتي�س 

بع�س  وفي  الأخ��رى.  التوا�شل  اأ�شكال  واعترا�س 

الق�شايا  اإحالة  من  القوانين  هذه  تزيد  الحالت، 

العموم،  وعلى  الع�شكرية.  المحاكم  على  المعنية 

معظم  ف��ي  الإره����اب  مكافحة  ق��وان��ي��ن  اأخ��ف��ق��ت 

التوازن المطلوب بين  العربية في تحقيق  البلدان 

الحقوق  على  والمحافظة  جهة  من  المجتمع  اأمن 

والحريات الفردية من جهة اأخرى.

ال�شادرة  التقارير  مراجعة  عند  لنا  تتك�ّشف 

والإقليمية  الدولية  الإن�شان  حقوق  منّظمات  عن 

)المنّظمة العربية لحقوق الإن�شان ومنظمة العفو 

الدولية وهيومن رايت�س ووت�س(، انتهاكاٌت وا�شحة 

لاللتزام بحماية حقوق الإن�شان من جانب الدول 

المعنية،  ال��دول��ي��ة  المواثيق  على  �شادقت  التي 

د�شاتيرها،  ف��ي  الحقوق  ه��ذه  اح��ت��رام  واأدرج���ت 

ت�شادق  لم  التي  ال��دول  جانب  من  نف�شه  وبالقدر 

على هذه المعاهدات.

المتعلقة  الموؤ�ّشرات  بع�س  يلي  ما  في  ونعاين 

بممار�شات الدول العربية، مع تحا�شي تكرار ما ورد 

 2004 للعام  العربية  الإن�شانية  التنمية  تقرير  في 

والذي تناول ق�شية الحرية في البلدان العربية.

حالت الطوارئ وحقوق الإن�شان

�شهدت بلدان عربية عديدة فترات طويلة وخارقة 

الطوارئ،  حكم  اأو  العرفية  الأح��ك��ام  من  للعادة 

دائًما  اأ�شلوًبا  الموؤقتة  الإج���راءات  فيها  تحّولت 

لتوجيه الحياة ال�شيا�شية. ذلك اأن حالة الطوارئ 

تمنح الحكومة المعنّية ال�شلطة وال�شالحية لتعليق 

اأّي��ة  اإل��ى  اإ�شافًة  تلك الأع��م��ال الإره��اب��ي��ة، وذل��ك 

لكن  ال�شدد«.  ه��ذا  في  تتخذ  قد  اأخ��رى  تدابير 

الف�شل  بموجب  اتخذ  الذي  الملزم،  القرار  هذا 

ال�شابع من ميثاق الأمم المتحدة، لم يقّدم تعريًفا 

ل�شطالح »الإرهاب«. الجديرة مالحظته في هذا 

اإىل اأي حّد ت�صمن الدولة االإطار 4-3 ا�صتطالع الراأي حول اأمن االإن�صان – 

احلقوق االأ�صا�صية؟

اأن ي�شفوا  ولبنان، واملغرب  والكويت،  الفل�شطينية املحتلة،  الأر�س  امل�شتجيبني يف  ُطلب من 

اإذا كانوا يثقون مبختلف املنظمات املدنية،  عالقتهم بدولهم وموؤ�ش�شاتها. وعندما �شئلوا عما 

واملجال�س التمثيلية، واملجال�س املحلية، تنوعت اإجاباتهم ب�شكل وا�شح. فلم تعرب غري اأقلية من 

امل�شتجيبني يف البلدان الأربعة عن م�شتًوى عاٍل من الثقة مبوؤ�ش�شات الدولة. بينما اأعربت الأغلبية 

الفل�شطينية املحتلة،  الأر�س  الكويت، تليها  الأعلى يف  الثقة  عن ثقة حمدودة. وجتّلى م�شتوى 

وكان امل�شتوى الأدنى يف املغرب، ثم يف لبنان. وهذه النتيجة تدعو اإىل الَده�س اإذ اإنها تعك�س 

خيبة الأمل من اأداء املوؤ�ش�شات التمثيلية يف اثنني من البلدان العربية التي قطعت اأ�شواًطا بعيدًة 

اأعرب  الكويت،  للمواطنني. ويف الجتاه املعاك�س لذلك، وبا�شتثناء  ال�شيا�شية  يف منح احلريات 

املواطنون يف البلدان الثالثة الأخرى عن درجة اأعلى من الثقة باجلمعيات اخلريية. اأفيعود ال�شبب 

يف ذلك اإىل اأن موؤ�ش�شات الدولة يف تلك البلدان ل تتيح التمتع باحلريات العامة؟ ال�شكل اأدناه 

يو�شح الإجابات عن هذا ال�شوؤال يف العينات الأربع: 

ُتظهر الإجابات يف البلدان الأربعة اختالًفا مماثالً يف تقومي النا�س مل�شتوى احلريات العامة املتاحة 

العادلة  واملحاكمة  والتعبري  العتقاد  حريات  اأن  يرون  ملن  املئوية  الن�شبة  وكانت  بلدانهم.  يف 

يف  بارًزا  لي�س  التنظيم  حق  اأن  الكويتيون  ويعتقد  الكويت.  يف  الأعلى  هي  بعيد  حد  اإىل  متاحة 

بلدهم، واأنه متاح بدرجة اأقل بكثري من احلقوق الأخرى. يليهم اللبنانيون يف ما يتعلق بتوافر هذه 

احلقوق يف بالدهم: فرتى ن�شبة كبرية )40 يف املائة( منهم اأن حقوق العتقاد والتعبري والتنظيم 

الفل�شطينية املحتلة  الأر�س  اأعلى مما هي لدى نظرائهم يف  ًدا يف لبنان. ن�شبة هوؤلء 
ِّ
م�شونة جي

40 يف املائة من  الفل�شطينية املحتّلة، حيث يرى  الأر�س  با�شتثناء حرية العتقاد يف  واملغرب، 

اأفراد العينة اأنها م�شونة اإىل حد كبري، ون�شبة اأقل )38 يف املائة( اأنها م�شونة اإىل حد ما. واأفادت 

حريات  اأن  املحتلة  الفل�شطينية  والأر�س  املغرب  يف  العينة  ربع  تبلغ  ل  تكاد  منهم  قليلة  ن�شبة 

ًدا. واأعربت ن�شبة �شئيلة – اأقل من ُخم�س العينة يف كلٍّ من الأر�س 
ِّ
التعبري والتنظيم م�شونة جي

الفل�شطينية املحتلة ولبنان واأقل من الُع�رسْ يف املغرب – عن اعتقادها باأن حرية املحاكمة العادلة 

متاحة يف تلك البلدان. وكانت الأغلبية تعتقد اأن العك�س هو ال�شحيح.

المحاكمة العادلة

حرية التنظيم

حرية التعبير

حرية العتقاد

المحاكمة العادلة

حرية التنظيم

حرية التعبير

حرية العتقاد

المحاكمة العادلة

حرية التنظيم

حرية التعبير

حرية العتقاد

المحاكمة العادلة

حرية التنظيم

حرية التعبير

حرية العتقاد

اإلى حد مااإلى حد بعيد

اىل اأّي حدٍّ حترتم الدولة احلقوق االأ�صا�صّية؟
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اأخفقت قوانني مكافحة 

الإرهاب يف حتقيق التوازن 

بني اأمن املجتمع واملحافظة 

على احلقوق الفردية 
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 جلاأ عدد من احلكومات

 العربية اإىل اإعالن حالت

 الطوارئ لفرتات ممتّدة

 دون اأن تكون ثّمة

تربيرات ل�شتمرارها

 ل تاأتي املخاطر التي

 تهّدد ا�شتقالل الق�شاء

 يف بع�س الدول من

 الد�شاتري، بل تاأتي من

ال�شلطة التنفيذية

البلد
ال�صنة التي اأعلنت فيها 

حالة الطوارئ

الأر�س الفل�شطينية 

املحتلة
2007

ال�شودان

 2005 يف اإقليم دارفور

 )ثم امتدت اإىل جميع اأنحاء البالد

يف اأيار/مايو 2008(

2004العراق

1992اجلزائر

1981م�رس

1963�شورية

امل�شدر: املنظمة العربية حلقوق الإن�شان 2008.

البلدان العربية التي  اجلدول 1-3

كانت فيها حالة الطوارئ قائمة خالل العام 2008

القانون  واأح��ك��ام  الد�شتور  ب��ن��ود  ببع�س  العمل 

وين�شجم   – وتعطيلها  الإن�شان  بحقوق  المت�شلة 

المدنية  بالحقوق  الخا�س  الدولي  العهد  مع  ذلك 

في  ال�شتمرار  الواجب  من  اأن  غير  وال�شيا�شية. 

اح��ت��رام ع���دد م��ن ه���ذه ال��ح��ق��وق – م��ث��ل حرية 

القانون  تطبيق  وعدم  التعذيب،  وحظر  العتقاد، 

باأثر رجعي. ويفتر�س اأن تكون حالة الطوارئ حالة 

موؤقتة ُتفر�س فقط لمواجهة خطر يهدد ا�شتقالل 

الطبيعي  الأداء  اأو  اأرا���ش��ي��ه��ا،  و�شالمة  ال��دول��ة 

ذلك  من  الرغم  وعلى  الد�شتورية.  للموؤ�ش�شات 

لجاأ عدد من الحكومات العربية اإلى اإعالن حالت 

الطوارئ لفتراٍت ممتّدة دون اأن تكون ثّمة تبريرات 

ل�شتمرارها، وغالًبا ما تكون حالة الطوارئ ذريعًة 

اأية  من  الحّكام  واإعفاء  الأ�شا�شية  الحقوق  لتعليق 

اأ�شاًل.  �شعيفة  كانت  مهما  د�شتورية،  تقييدات 

كانت  الإن�شان  لحقوق  العربية  المنظمة  وح�شب 

عربية  بلدان  �شتة  في  مفرو�شة  ال��ط��وارئ  حالة 

خالل العام 2008.

 انتهاك الحق في الحياة من خالل التعذيب 

و�شوء المعاملة

التعّدي  لأّن  مبا�شرة،  الدولة  يورط  النتهاك  هذا 

العموم، عبر  على  يتّم،  اإنما  الحياة  في  الحق  على 

ر�شميين  موظفين  اأيدي  وعلى  الحكومية  الأجهزة 

لحقوق  ال��ع��رب��ي��ة  المنظمة  ت��ق��ري��ر  وي����ورد  ف��ي��ه��ا. 

اأمثلًة على انتهاك هذا الحق   2008 الإن�شان للعام 

 وهذه البلدان، اإ�شافًة اإلى 
7
في ثمانية بلدان عربية.

الأر�س الفل�شطينية المحتلة والعراق، هي: الأردن، 

والمغرب.  وم�شر،  والكويت،  و�شورية،  وال�شعودية، 

المتحدة  لالأمم  ال�شامية  المفو�شية  تقارير  وت�شير 

لحقوق الإن�شان، ا�شتناًدا اإلى تقارير منظمات حقوق 

 اإلى اأن هناك حالت 
8
الإن�شان الإقليمية والعالمية،

تعذيب في البحرين وتون�س والجزائر والمغرب.

 الحتجاز والنتهاك غير القانوني للحق

في الحرية

تنت�شر ممار�شة انتهاك الحق في الحرية على نطاق 

وا�شع في البلدان العربية. وهي �شائعة في العديد 

الآلف في  ويبلغ عدد �شحاياها  البلدان  من هذه 

بع�س الحالت. ويرتبط انت�شار هذه الممار�شة بما 

ي�شمى »الحرب على الإرهاب«، غير اأن �شحايا هذه 

الممار�شة في اأكثر البلدان الأخرى هم على الأغلب 

المنظمة  تقرير  ويذكر  ال�شيا�شية.  المعار�شة  من 

العربية لحقوق الإن�شان اأ�شماء اإحدى ع�شرة دولة 

عن  فيها  المواطنين  حّريات  بتقييد  قامت  عربية 

وهي  الق�شاء،  الى  اللجوء  دون  الحتجاز  طريق 

وال�شودان  وال�شعودية  وتون�س  والبحرين  الأردن 

واليمن.  وموريتانيا  وم�شر  وليبيا  ولبنان  و�شورية 

وعلى الرغم من عدم توافر اإح�شاءات ر�شمية عن 

اأعداد المحتجزين في هذه البلدان، ت�شير الأعداد 

المذكورة في تقرير المنظمة اإلى �شخامة �شحايا 

هذا النتهاك الذين قد يزيدون على ع�شرة اآلف 

للعام  المنظمة  تقرير  وي�شير  الأحيان.  بع�س  في 

من  ع��دد  ف��ي  المعنية  ال�شلطات  اأن  اإل��ى   2008

بع�س  �شراح  باإطالق  ب��داأت  قد  العربية،  البلدان 

9
هوؤلء المعتقلين.

ا�شتقالل الق�شاء – الفجوة بين الن�ّس 

والتطبيق

ل تاأتي المخاطر التي تهّدد ا�شتقالل الق�شاء من 

هذا  �شاأن  من  العموم،  على  ُتعلي،  التي  الد�شاتير 

وتعاني  التنفيذية.  ال�شلطة  من  تاأتي  بل  المبداإ، 

الموؤ�ش�شات الق�شائية العربية جميًعا �شكاًل اأو اآخر 

ا�شتقاللها جراء هيمنة  تنتق�س من  من ممار�شة 

الت�شريعية  ال�شلطتين  على  التنفيذية  ال�شلطة 

وا�شحة  فجوة  قيام  ذلك  نتائج  ومن  والق�شائية. 

والممار�شات  جهة  من  الد�شتورية  الن�شو�س  بين 

الفعلية من جهة اأخرى. ول يقت�شر الأمر على اأن 

اإن  بل  الدولة  راأ���س  با�شم  وتنفذ  ت�شدر  الأحكام 

رئي�س الدولة هو الموؤتمن على رئا�شة الأجهزة التي 

تتولى الإ�شراف والرقابة على الق�شاء. وغني عن 

البيان اأن ال�شلطة التنفيذّية تتمتع اإ�شافًة اإلى ذلك 

�شلك  في  والترقيات  التعيينات  في  وا�شع  بنفوٍذ 

الق�شاء، وفي تكليف الق�شاة مهماٍت خارج نطاق 
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اأبرز النتهاكات 

لال�شتقالل املوؤ�ش�شي 

للق�شاء هو وجود اأنواع 

من املحاكم ال�شتثنائية

عندما تكون و�شائل القّوة 

حتت �شيطرة جماعات غري 

ر�شمية، قلما تكون النتائج 

موؤاتية لأمن املواطنني

مهماتهم الوظيفية العادية، وفي مجالت التفتي�س 

والتاأديب الق�شائي.

غير اأن اأبرز النتهاكات لال�شتقالل الموؤ�ش�شي 

العربية هو وجود  البلدان  العديد من  للق�شاء في 

من  كثير  ف��ي  ال�شتثنائية  المحاكم  م��ن  اأن����واع 

البلدان العربية، مع ما ينطوي عليه ذلك من خرق 

في  �شيما  ول  الأف��راد،  لحقوق  القانونية  للحماية 

المجال الجنائي، في تلك المحاكم غير الم�شتقلة. 

المحاكم  واأب��رزه��ا   – المحاكم  من  النوع  وه��ذا 

اإنكاًرا  يمثل   – الدولة  اأم��ن  ومحاكم  الع�شكرية 

ا من �شمانات  لمفهوم القا�شي الطبيعي وانتقا�شً

المحاكمة العادلة.

حدود  تمتد  التي  الع�شكرية،  المحاكم  وتجد 

بع�س  في  المدنيين  محاكمة  لت�شمل  �شالحياتها 

البلدان العربية، وبخا�شة في الجرائم ال�شيا�شية، 

على  الأمثلة  واأبرز  العادي.  القانون  في  لها  �شنًدا 

م�شر،  في   1966/25 الرقم  القانون  هو  ذل��ك 

المحكمة  �شالحية  م��ن   6 ال��م��ادة  تو�شع  حيث 

للنظر  الطوارئ،  حالت  في  وبخا�شة  الع�شكرية، 

يحيلها  القانون  في  عليها  ين�ّس  جريمة  اأي��ة  في 

عليها رئي�س الجمهورية. ولكّن الأهّم من ذلك هو 

اأن النطاق الوا�شع ل�شالحيات الق�شاء الع�شكري 

قد ثّبتته الد�شاتير العربية ب�شورة �شريحة. 

الأخ��رى،  ال�شتثنائي  الق�شاء  اأ�شكال  وتفتقر 

المحاكمة  اإلى �شمانات  الدولة،  اأمن  مثل محاكم 

العادلة، وهي تنت�شر في عدد من البلدان العربية. 

بموجب  الدولة  لأمن  محاكم  �شّكلت  الأردن،  ففي 

ومنحت  وتعديالته،   1959/17 الرقم  القانون 

الجرائم  بع�س  في  للنظر  الالزمة  ال�شالحيات 

وم��ن��ه��ا ال��ج��رائ��م ���ش��د اأم����ن ال���دول���ة ال��داخ��ل��ي 

والخارجي وجرائم المخدرات. وفي �شورية، ن�ّس 

 28 في  ال�شادر   47 الرقم  الت�شريعي  المر�شوم 

اآذار/مار�س من العام 1968 على ت�شكيل محكمة 

عليا لأمن الدولة. وتق�شي المادة الأولى في الفقرة 

)اأ( من المر�شوم باأن »تمار�س مهامها ]...[ وذلك 

 7 المادة  تن�س  بينما  العرفي«،  الحاكم  من  باأمر 

اأمن  محاكم  تتقيد  »ل  اأن  على  )اأ(  الفقرة  في 

عليها  المن�شو�س  الأ�شولية  ب��الإج��راءات  الدولة 

اأدوار  جميع  في  وذل��ك  النافذة،  الت�شريعات  في 

واإجراءات المالحقة والتحقيق والمحاكمة«.

وقد اجتهد الق�شاة في بع�س البلدان العربية 

لتكري�س مبداإ ال�شتقالل الق�شائي وتحقيق التقّدم 

في هذا المجال. ولعلَّ من الأمثلة الجدير ذكرها 

في هذا ال�شدد الإ�شالحات القانونية في الجزائر 

اأع�شاء  اأغلبية  تكون  اأن  فر�شت  التي   2006 عام 

المنتخبين.  الق�شاة  من  الأعلى،  الق�شاء  مجل�س 

)محّمد نور فرحات، ورقة خلفّية للتقرير(

 3.  احتكار الدولة ال�صتخدام 
القوة واالإكراه

تكون  عندما  يتعّزز  الإن�شان  اأم��ن  اأن  المعروف 

القّوة  و�شائل  با�شتخدام  ت�شتاأثر  التي  هي  الدولة 

والإكراه وتوّظفها لحماية حقوق النا�س، المواطنين 

وغير المواطنين على حد �شواء، والدفاع عن هذه 

الحقوق. وعندما تكون و�شائل القّوة تحت �شيطرة 

لأمن  موؤاتيًة  النتائج  تكون  قّلما  اأخ��رى،  جماعات 

10
المواطنين.

وقد واجه بع�س البلدان العربية هذه الم�شكلة 

ال�شودان  اإلى  فاإ�شافًة  الما�شيين.  العقدين  خالل 

حروًبا  قا�شت  التي  ولبنان  وال��ع��راق  وال�شومال 

بلدان  واجهت  الهوية،  �شعارات  فيها  ُرفعت  اأهلية 

جانب  من  الم�شّلح  التمّرد  تحّديات  اأخرى  عربية 

�شريحة من المواطنين. لكن عندما اأثيرت م�شاألة 

الأم��ر  ك��ان  المذكورة،  التمّرد  ح��الت  في  الهوية 

يتعّلق بالهوية ال�شيا�شية للدولة اأكثر منه بمطالبة 

وقد  بحقوقها.  الأّم��ة  داخل  معينة  هوّية  ذات  فئة 

البلدان  ه��ذه  بع�س  ف��ي  ال��دول��ة  �شلطات  اأثبتت 

للتمّرد  الت�شّدي  عند  الأم��ن  فر�س  عن  عجزها 

الم�شّلح، كما حدث في بع�س البلدان العربية خالل 

ت�شعينات القرن الما�شي. هذا وخا�شت حكومات 

في  متمّردة  جماعات  �شد  محدودًة  حروًبا  اأخرى 

ال�شنوات الأخيرة، بينما عانت دول اأخرى وبن�شب 

متفاوتة، عنًفا م�شّلًحا تفاوت في �شّدته و�شارك فيه 

مواطنون منها ومن بلدان عربية اأخرى.

وفي البلدان العربية، تبرز واحدة من الق�شايا 

مع  ال����دول  ه���ذه  ت��ع��ام��ل  كيفية  ح���ول  الرئي�شية 

تتذّرع  ما  فكثيًرا  ال�شيا�شية.  الإ�شالمية  الحركات 

امل�شدر: املنظمة العربية حلقوق الإن�شان 2008.

.. البيانات غري متوافرة.

املعتقلون ال�صيا�صيون يف 5 بلدان عربية، 2005 و2007

عدد املعتقلني ال�صيا�صيني البلد

2005

عدد املعتقلني ال�صيا�صيني 

 2007

 26,000 العراق

)انخف�س اإىل 14,000(

24,661

..10,000م�رس

5,870..لبنان

9,00011,000الأر�س الفل�شطينية املحتلة

..1,000اليمن

اجلدول 2-3
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البلدان  اأعلى مما هو معهود في  بدرجة  الجريمة 

الح��ت��الل  ح���الت  وبا�شتثناء  الأخ����رى.  النامية 

الأج��ن��ب��ي وال��ح��رب الأه��ل��ي��ة، ف��اإن ت��وات��ر ح��وادث 

هو  يظّل  ن�شبيًّا،  المنخف�شة  التقليدية،  الإج��رام 

ال�شائد في البلدان العربية.

الموؤ�ّشر المفيد لمقارنة و�شع البلدان العربية 

وتقّدم  القتل.  جرائم  معدلت  هو  اأخرى  بمناطق 

البيانات الآتية ال�شادرة عن مكتب الأمم المتحدة 

المعني بمكافحة المخدرات والجريمة مقارنة بين 

12
عدد من مناطق العالم من ناحية هذا الموؤ�شر.

اأدنى معدلت جرائم  اأّن  تو�شح هذه البيانات 

وينبغي  العربية.  البلدان  العالم هي في  القتل في 

التاأكيد اأن هذه الإح�شائات تعود اإلى العام 2002، 

اأي اإلى ما قبل احتالل العراق وت�شاعد النزاع في 

ال�شودان وغزة. ومع ذلك فاإن هذه البلدان، التي 

فرعيتين  منطقتين  ب�شورة   1-3 ال�شكل  بيَّنها 

والأو�شط/ الأدن��ى  وال�شرق  اأفريقيا  �شمال  )هما 

اإ�شرائيل  كذلك  ت�شمل  التي  اآ�شيا،  غ��رب  جنوب 

معدلت  اأدن���ى  فقط  ت�شم  ل  وت��رك��ي��ا(،  واإي����ران 

مناطق  في  ال�شرطة  لدى  الم�شجلة  القتل  جرائم 

النامية  العالم  بلدان  كل  في  بل  جميًعا،  الجنوب 

والمتقدمة على حد �شواء.

الدول بالمخاطر التي تمّثلها هذه الحركات لتبرير 

النق�شا�س على الحقوق ال�شيا�شية والمدنية. غير 

واأمن  ال�شتقرار  على  للحفاظ  الأمثل  ال�شبيل  اأن 

المواطنين اإنما يكمن في اإدخال الحركات ال�شلمية 

11
في اإطار الن�شاط ال�شيا�شي الم�شروع.

من الوا�شح اأن قدرة الدولة على تحقيق الأمن 

لة لعوامل عديدة ل تعتمد  في اأرا�شيها هي مح�شّ

مثل  والتنظيمية،  المادية  الإمكانات  على  فقط 

ونوعية  الم�شلحة  وال��ق��وات  ال�شرطة  ق��وات  حجم 

ال�شالح والتدريب. فلي�س في و�شع اأية دولة، مهما 

كان حجمها اأو درجة الت�شلح فيها، اأن ت�شمن الأمن 

اأن  الدولة  ت�شتطيع  وق��د  اأرا�شيها.  على  المطلق 

ا�شتخدام  الوقت عن طريق  اإرادتها بع�س  تفر�س 

القوة، غير اأن الدولة التي �شيحالفها النجاح اأكثر 

من غيرها هي الدولة التي تحمي حقوق مواطنيها، 

وتقبل الم�شاركة في ال�شلطة فُينظر اإليها على اأنها 

دولة تتمّتع بال�شرعية وبثقة مواطنيها ور�شاهم. 

في  العربية  البلدان  مواطنو  يعي�س  حين  وفي 

فر�س  تقّل  حيث  الحرية،  اإلى  غالًبا  تفتقر  اأجواء 

اأن  حين  وف��ي  والتمثيل،  التعبير  حرية  ممار�شة 

اأجهزة الدولة قد ت�شتخدم العنف �شّد مواطنيها، 

�شد  الحماية  ي�شمن  ال��ب��ل��دان  ه��ذه  بع�س  ف���اإن 

 قدرة الدولة على حتقيق

 الأمن يف اأرا�شيها ل تعتمد

 فقط على حجم قوات

 ال�رسطة والقوات امل�شلحة

معدالت القتل املق�صود )لكل 100,000 من ال�صكان( يف مناطق خمتلفة 

من العامل، 2002

امل�شدر: مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية 2005 )بالإجنليزية(.

ال�شرق الأدنى والأو�شط 

وجنوب غرب اأ�شيا

�شمال افريقيا

اأوروبا الغربية والو�شطى

اأ�شتراليا

اأوروبا الجنوبية وال�شرقية

جنوب اآ�شيا

اأميركا ال�شمالية

�شرق افريقيا

اأ�شيا الو�شطى وبلدان 

ما وراء القوقاز

�شرق اأوروبا

اأميركا الالتينية

�شرق وجنوب �شرق اآ�شيا

اأميركا الجنوبية

و�شط وجنوب وغرب افريقيا

جزر الكاريبي

051015202530

 الدولة الناجحة هيال�صكل 1-3

 الدولة التي حتمي

 حقوق مواطنيها، وتقبل

 امل�شاركة يف ال�شلطة

 فُينظر اإليها على اأنها

دولة تتمّتع بال�رسعية
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متّثل قوى الأمن والقوات 

امل�شلحة التي ل تخ�شع 

للرقابة العامة تهديًدا 

ا لأمن الإن�شان جّديًّ

على �شبيل المثال، في تبرئة الكثيرين ممن وجهت 

اإليهم الأجهزة الأمنية تهمة جريمة الإرهاب، كما 

طلب اأع�شاء في مجل�س ال�شعب من وزارة الداخلية 

معلومات عن عدد الموقوفين واأو�شاعهم. وقّدمت 

المغربي  ال�شعب  اإلى  اعتذاًرا  المغربية  الحكومة 

العقود  خالل  الإن�شان  لحقوق  الدولة  انتهاك  عن 

الثالثة الأخيرة من القرن الع�شرين، واأقال الملك 

محمد ال�شاد�س وزير الداخلية الذي ارتبط ا�شمه 

بهذه الممار�شات. والواقع اأن بع�س كليات ال�شرطة 

في البلدان العربية قد اأدخلت ثقافة حقوق الإن�شان 

في  ال�شلطات  تتولى  كما  الدرا�شي،  منهجها  في 

بع�س هذه البلدان تنظيم دورات تدريبية ل�شباط 

ذلك  اأن  اإل   
14

المو�شوعات. ه��ذه  ح��ول  ال�شرطة 

كله ل ي�شكل ال اختراًقا �شغيًرا في اأ�شوار ح�شن 

منيع تعمل خلفه قوى الأمن في كل البلدان العربية 

تقريًبا.

المعايير  وفق  العربية  البلدان  اأداء  قيا�س  اإن 

الدولة  بين  العالقة  اأن  يوؤكد  ا�شتعر�شناها،  التي 

واأمن الإن�شان ملتب�شة. ففيما يتوقع من الدولة اأن 

ت�شمن حقوق الإن�شان، نراها في عدة دول عربية 

تمثل م�شدًرا لتهديده ولتقوي�س المعاهدات الدولية 

والأحكام الد�شتورية الوطنية. ويبقى تر�شيخ حكم 

القانون واإقامة الحكم الر�شيد في البلدان العربية 

�شرًطا لإر�شاء الأ�ش�س الالزمة ل�شرعية الدولة التي 

الحياة  حماية  المطاف،  اآخر  في  تكفل،  اأن  يجب 

4.  ال�صوابط الموؤ�ص�صية لمنع اإ�صاءة 
ا�صتخدام ال�صلطة

تخ�شع  ل  التي  الم�شلحة  والقوات  الأم��ن  قوى  اإن 

الإن�شان،  لأمن  جّديًّا  تهديًدا  تمّثل  العامة  للرقابة 

عديدة.  عربية  بلدان  تجربة  به  ت�شهد  ما  وذل��ك 

فمعظم الحكومات العربية ت�شتاأثر ب�شلطات مطلقة 

تحافظ عليها بتو�شيع هام�س المناورة اأمام اأجهزة 

المواطنين وحقوقهم  الأمن، على ح�شاب حريات 

عن  الناجمة  النتهاكات  ُدون��ت  وق��د  الأ�شا�شية. 

من   - العربية  الحكومات  ت�شمح  عندما   – ذلك 

جانب منظمات حقوق الإن�شان المحلية والإقليمية 

التي  المتحدة  الأمم  وكالت  جانب  ومن  والدولية 

13
تتولى متابعة تلك الم�شائل.

تتمتع  اأج��واء  في  العربية  الأم��ن  دوائ��ر  تعمل 

الأدوات  من  لأنها  الم�شاءلة  من  بالح�شانة  فيها 

الدولة،  رئي�س  لم�شلحة  مبا�شر  ب�شكل  تعمل  التي 

�شلطاتها  وتتعزز  وح���ده.  اأم��ام��ه  م�شوؤولًة  وُت��ع��ّد 

ا�شتقالل  في  التنفيذية  ال�شلطة  بتدخل  الهائلة 

الق�شاء وبال�شيطرة التي يمار�شها الحزب الحاكم 

في اأغلب الدول على ال�شلطة الت�شريعية، وبتكميم 

تنتفي  ال��ظ��روف  ه��ذه  وف��ي ظل  الإع���الم.  و�شائل 

الرقابة الت�شريعية وال�شعبية على تلك الدوائر. 

في الواقع يتفاوت غياب هذه ال�شلطة الرقابية 

م�شر،  في  الق�شاة  نجح  فقد  واأخ��رى:  دول��ة  بين 

�صيطرة ال�صلطة التنفيذية يف مواجهة االإ�صالح يف قطاع االأمن

ف رئي�س اأية دولة 
َّ
عر

ُ
كما هي الحال في العديد من الأنظمة الديمقراطية الحقيقية، ي

عربية اإجمالً، من الناحية الد�شتورية، باأنه القائد الأعلى للقوات الم�شلحة الوطنية. 

اأية رقابة متبادلة  اأن الفرق الأ�شا�شي في المنطقة العربية يكمن في غياب  غير 

بين ال�شلطات يمكن من خاللها م�شاءلة الرئي�س الأعلى حول تنفيذ مهامه.

الأمن،  الفعلية على قطاع  ال�شيطرة  اأي قدر من  العربية  للبرلمانات  ولي�س 

اإن البرلمانات في المنطقة العربية درجت على اعتبار ق�شايا الأمن والدفاع  بل 

في  الت�شريعية  المجال�س  وتفتقر  بها.  الم�شا�س  يمكن  ل  التي  المحظورات  من 

اأغلب الأحيان اإلى التفوي�س الد�شتوري بم�شاءلة الرئي�س التنفيذي الأعلى حول 

طة )ناهيك 
ّ
هذه الم�شائل، اأو طلب تقديم ميزانية للدفاع، واإن كانت عامة ومب�ش

بالنفقات والم�شتريات(. وحتى في القلة القليلة من البرلمانات التي يجيز لها 

وم�شر  ولبنان  الكويت  في  الحال  هي  كما  الميزانيات،  على  الإ�شراف  الد�شتور 

ر اأن ل تمار�س هذه ال�شالحية. اأما في البلدان العربية 
ِ
والمغرب واليمن فاإنها توؤْث

التي ل تعرف المجال�س الت�شريعية اإطالًقا، فال �شوابط عامة فيها اإل في ما ندر، 

وخطط  ال�شيا�شات  ر�شم  في  مطلقة  ب�شلطة  فيها  التنفيذي  ال�شلطة  وتتمتع 

الت�شغيل وو�شع الميزانيات.

التدقيق  عمليات  ا�شتباق  في  فعاليتها  التنفيذية  ال�شلطة  اأثبتت  وقد 

وتمثل  بذلك.  ا، 
ًّ
ا�شمي لها،  م�شموًحا  كان  واإن  حتى  م�شارها  تحويل  اأو  البرلمانية 

الدفاع  فوزيرا  البرلماني.  الإ�شراف  هذا  من  ومنفردة،  م�شهودة،  حالة  الكويت 

ال�شوؤون  لجنة  وتتولى  الأمة،  مجل�س  جانب  من  للم�شاءلة  يخ�شعان  والداخلية 

الداخلية والدفاع ا�شتجواب الوزراء وكبار الم�شوؤولين في اأجهزة الأمن، بما فيها 

منذ  الإن�شان  اأو�شاع حقوق  �شنوية عن  تقارير  تن�شر  زالت  وما  المخابرات.  اإدارة 

عام 2002.

لقد ترتبت على الرقابة الح�شرية التي تمار�شها ال�شلطات التنفيذية على 

قطاع الأمن، والتي ل تخ�شع للم�شاءلة، م�شاعفات اإ�شكالية على قدرة هذا القطاع، 

واأدت اإلى غياب التخطيط ال�شليم للميزانيات والرقابة المالية وال�شفافية. ي�شاف 

غيبت  فقد  الفعالة،  البرلمانية  الم�شاءلت  غياب  من  الرغم  على  اأنه،  ذلك  اإلى 

ال�شلطة التنفيذية في عدد من البلدان العربية ق�شايا الأمن بعيًدا عن النقا�س 

والتمحي�س في المجال العام، وذلك بت�شكيل مجال�س لالأمن القومي م�شوؤولة اأمام 

رئي�س الدولة وحده دون غيره.

ورافق انت�شار المنظمات الأمنية بطبيعة الحال ترهل اإداري وا�شح في اأعداد 

الموظفين، وتمايز وظيفي �شعيف بين مختلف الخدمات، وازدواجية في الأدوار، 

ونفور بنيوي من التن�شيق بين الخدمات، وت�شخم متعاظم في ك�شوف الأجور. ومن 

�شاأن هذه العوامل اأن توؤدي اإلى ترّدي الأداء وعدم الكفاءة المالية، ويف�شي ذلك 

كله اإلى هبوط حاد في م�شتوى القدرات في قطاع الأمن في كل اأرجاء المنطقة.

.2007 Sayigh :امل�شدر
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65 الدولة العربية واأمن الإن�سان – الأداء والآفاق

 تطرح ق�شية دارفور

 مثال �شارخا على

اإخفاق الدولة

القيود  وف��ر���س  الإن�شانية،  وال��ح��ري��ات  الب�شرية 

وال�شوابط على جميع اأ�شكال الإكراه والتمييز. وما 

لم ت�شتكمل مثل هذه الخطوات، �شيظّل المواطنون 

الأمن  وانعدام  الإق�شاء  �شنوف  مختِلَف  يعانون 

ال�شيا�شي التي يظهرها ال�شكل )2-3(.

 الأزمة في دارفور: نموذج ماأ�شاوي 

لإخفاق الدولة

ما زال ي�شّكل ال�شراع الدائر في دارفور اأحد اأخطر 

�شخامة  وتمثل  العربية.  المنطقة  في  النزاعات 

قيامها  في  اأ�شهمت  التي  الإن�شانية،  الأزم��ة  هذه 

ال�شيا�شات ال�شابقة للحكومة ال�شودانية ومقارباتها 

م�شهوًدا  مثاًل  الأح��داث،  مع  التعامل  في  الحالية 

على دور الدولة في مفاقمة انعدام اأمن الإن�شان. 

ومع اأن الدولة ال�شودانية تهدد اأمن المواطنين في 

دارفور  في  دورها  فاإن  البالد،  من  اأخرى  مناطق 

كل  وفق  الدولة  اإخفاق  على  �شارًخا  مثاًل  يطرح 

معايير �شلوك الدول التي يتبّناها هذا التقرير )في 

4 اآذار/مار�س 2009، اأ�شدرت المحكمة الجنائية 

الدولية اأمًرا بالقب�س على الرئي�س ال�شوداني عمر 

ارتكابه جرائم حرب وجرائم �شّد  بتهمة  الب�شير 

الإن�شانية في دارفور(.

الحقائق  لتق�شي  الدولية  البعثة  اأ�شارت  لقد 

حول دارفور في تقريرها الذي قدمته اإلى الأمين 

الثاني/يناير  كانون  في  المتحدة  لالأمم  العام 

والميلي�شيات  الحكومة  ق��وات  اأّن  اإل��ى   
152005

وا�شع  نطاق  على  ارتكبتا،  ق��د  معها  المتحالفة 

�شد  وج��رائ��م  ح��رب  جرائم  متوا�شلة،  وب�شورة 

والغت�شاب  والتعذيب  القتل  فيها  بما  الإن�شانية، 

والح��ت��ج��از  محاكمة  دون  والإع�����دام  الجماعي 

»الإب��ادة  م�شطلح  اأن  البعثة  ووج��دت  التع�شفي. 

الجماعية« ل ينطبق، من الوجهة الفنية وبالمعنى 

القانوني، لعدم وجود عن�شر الق�شد الالزم لمثل 

النتهاكات  اأن  اأك���دت  اأن��ه��ا  غير  الجريمة.  ه��ذه 

»التي  الإن�شاني  والقانون  الإن�شان  لحقوق  الهائلة 

ق��د ل ت��ك��ون اأق���ل خ��ط��ورًة وف��ظ��اع��ًة م��ن الإب���ادة 

 ما تزال م�شتمرة. ووجدت البعثة اأن 
16

الجماعية«،

جنب  اإلى  جنًبا  تعمل  كانت  الجنجويد  ميلي�شيات 

بري  بدعم  اأو  الحكومية،  الم�شلحة  ال��ق��وات  مع 

وجوي منها.

بالنتهاكات  يت�شم  دارفور  في  الو�شع  وا�شتمر 

الإن�����ش��ان  لحقوق  الن��ت�����ش��ار  ال��وا���ش��ع��ة  المنّظمة 

اأ�شفر القتال بين  والقانون الدولي الإن�شاني. فقد 

قوات الحكومة ال�شودانية والأطراف الموقعة، وغير 

الموقعة، على اتفاقية ال�شالم في دارفور في العام 

البلدان العربية مقارنًة باملناطق االأخرى،  حكم القانون – 

1998 و2007

0 -20.5 -1.51 -11.5 -0.52

امل�شدر: ح�شابات تقرير التنمية الإن�شانية العربية/برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، بال�شتناد اإىل بيانات البنك الدويل 

2008 )بالإجنليزية(.

مالحظة: يتدرج موؤ�شر حكم القانون على �شلم يراوح بني 2.5- و2.5؛ وكلما زادت الدرجة كان م�شتوى حكم القانون 

اأف�شل. وهو موؤ�شر ذاتّي يتم جتميعه من خمتِلف امل�شادر ومدركات القيا�س ملفهوَمي: عدم النحياز القانوين والحرتام 

ال�شعبي للقانون.

20071998

اأفريقيا جنوب ال�شحراء

جزر الكاريبي

�شرق اآ�شيا

اأوروبا ال�شرقية 

والبلطيق

اأميركا الالتينية

البلدان العربية

الإ�شابات  �شقوط  عن  اأخ��رى،  واأط���راف   ،2006

بين المدنيين والتدمير الوا�شع للممتلكات المدنية 

بما فيها المنازل والأ�شواق وفقدان م�شادر الرزق 

بالقتال.  المتاأثرة  للفئات  الجماعي  والتهجير 

ي�شاف اإلى ذلك اأن التزايد في زعزعة الأمن يوؤّثر 

اإلى  بالن�شبة  والأم��ن  الإن�شاني  المجال  في  �شلًبا 

اأرجاء  جميع  وفي  وتوا�شلت،  المدنيين.  ال�شكان 

�شد  الجن�شي  والإي����ذاء  العنف  اأع��م��ال  دارف���ور، 

الن�شاء والأطفال من جانب اأ�شخا�س تابعين للدولة 

اأو غير تابعين لها ومن جانب اأطراف اأخرى، مثل 

هذه  وت�شود  الإجرامية.  والع�شابات  الجماعات 

الأجواء �شعور المرتكبين بح�شانة �شّد الم�شاءلة، 

اإذ تهمل الدولة التحقيق في هذه الحالت، وتهمل 

هذه  الإن�شان  حقوق  انتهاكات  مرتكبي  محاكمة 

17
ومعاقبتهم.

وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ات��خ��اذ ال��ح��ك��وم��ة بع�س 

الإجراءات لحماية ال�شكان المدنيين ومنع العتداء 

ما  ال�شكان  هوؤلء  باأن  تفيد  التقارير  فاإن  عليهم، 

زالوا يتعر�شون ل�شل�شلة من التهديدات. ففي �شهر 

م�شادر  ح�شب  ه��ن��اك،  ك��ان   2008 تموز/يوليو 

المت�شررين  من  مليون   4.27  
18

المتحدة، الأم��م 

 2.5 بينهم  ال��م�����ش��اع��دة،  اإل���ى  يحتاجون  ال��ذي��ن 

مليون من المهجرين داخليًّا. وقد طلب ربع مليون 

زالت  وم��ا  ت�شاد.  اإل��ى  اللجوء  دارف��ور  اأهالي  من 

ال�شطرابات التي تلحق ال�شرر بالآلف م�شتمرة. 

الأربعة  الأ�شهر  خالل  �شخ�س   150,000 ر  فُهجِّ

ال�صكل 2-3

منظمة التعاون 

 والتنمية في

 الميدان القت�شادي 



تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام  662009

عّمق الأزمة يف 

دارفور ا�شتغالل 

دين 
ّ
حركات املتمر

واحلكومة ال�شودانية 

للتوترات الإثنية

الأمم  ت�شير م�شادر  للمدنيين:  الحماية  انعدام 

كانون  بين  الواقعة  الفترة  في  اأنه  اإلى   
23

المتحدة

تعّر�شت   ،2008 وت��م��وز/ي��ول��ي��و  ال��ث��ان��ي/ي��ن��اي��ر 

البلدات، وبخا�شة في غرب دارفور و�شمالها، اإلى 

الحكومة.  جانب  من  الجوي  الق�شف  من  جولت 

ونهب  قتلى،  �شقوط  اإل��ى  الهجمات  ه��ذه  واأّدت 

وا�شع  نطاق  على  وتدميرها  المدنية  الممتلكات 

اأعداد  وقتل  �شرقة  واإلى  المنازل،  مئات  فيها  بما 

النا�س.  اآلف  تهجير  واإل���ى  الما�شية  م��ن  كبيرة 

�شنت  دارف����ور،  غ��رب��يَّ  ال�شمالية  ال��م��م��رات  وف��ي 

فيها  ا�شتخدمت  رئي�شية  ع�شكرّيًة  حملًة  الحكومة 

الميلي�شيات الم�شلحة والقوات الم�شلحة ال�شودانية 

ل�شتعادة  الجوية،  الهجمات  ت�شاندها  البرية، 

ا�شتولت  قد  كانت  التي  المناطق  على  ال�شيطرة 

العدل  لحركة  التابعة  الم�شلحة  الجماعات  عليها 

الحكومة  تمّيز  لم  الحملة،  تلك  وفي  والم�شاواة. 

للجماعات  التابعين  والمقاتلين  المدنيين  بين 

 ،2008 واأيار/مايو  ني�شان/اأبريل  وفي  الم�شلحة، 

فيها  بما  دارف��ور،  �شمال  في  قرى  ع�شر  تعّر�شت 

اأرا�ٍس زراعية، لق�شف جوي، ما �شّكل خرًقا لمبداإ 

التمييز بين الأهداف الع�شكرية والمدنية.

يعود   
ال�شودانية:24 ال�����ش��رط��ة  ا�شتجابة  �شعف 

معالجة  في  المنهجي  ال�شودانية  الحكومة  اإخفاق 

هذه الم�شاوئ الى ترددها في �شمان تجهيز �شرطة 

دارفور النظامية بالحد الأدنى من الإمكانات. وقد 

ال�شرطة  قوات  في  ال�شتثمار  في  الدولة  رت  ق�شّ

نزع  ت�شتطيع  اأن  اأ�شعف من  لها ما جعلها  التابعة 

من  الأه��ال��ي  بحماية  ناهيك  الجنجويد،  �شالح 

اإن  بل  الأخ���رى.  والجرائم  وال�شرقة  الغت�شاب 

اأنف�شهم يرتكبون مثل هذه  بع�س �شباط ال�شرطة 

ظّلت  وهكذا،  للم�شاءلة.  يخ�شعون  ول  الجرائم، 

قوات الميلي�شيات التي فر�شت العنف على دارفور 

قوية نا�شطة ل رادع لها. وقد تّم �شّم بع�س رجال 

المدني،  الدفاع  قوى  الى  ال�شابقين  الميلي�شيات 

مثل �شرطة الحتياط المركزية، التي تتوّلى حماية 

الأ�شخا�س المهجرين والمدنيين الآخرين.

الدولية  بالمعاهدات  اللتزام  في  الإخفاق 

لحقوق الإن�شان

اأعرب مجل�س حقوق الإن�شان التابع لالأمم المتحدة 

اأيلول/�شبتمبر   18 في  ال�شادر   17/9 قراره  في 

 عن »قلقه العميق اإزاء خطورة النتهاكات 
25

،2008

الجارية لحقوق الإن�شان والقانون الإن�شاني الدولي 

في بع�س اأجزاء دارفور«.

2008، و780,000 �شخ�س منذ  الأولى من العام 

التوقيع على اتفاقية ال�شالم في دارفور في العام 

19.2006

 الإخفاق في نيل القبول من 

المواطنين جميًعا

يّت�شم ال�����ش��راع ف��ي دارف���ور ف��ي اأغ��ل��ب الأح��ي��ان 

العرب«،  و »غير  »العرب«  الأفارقة  بين  بال�شدام 

المتمّردين  حركات  اّتبعتها  التي  الأ�شاليب  ولكّن 

ل�شتغالل  الأول  المقام  في  ال�شودانية  والحكومة 

التوترات الإثنية هي التي �شكلت عامَل ا�شتقطاب 

اإثنية.  اأ�ش�س  على  دارفور  اأهالي  من  وا�شع  لقطاع 

ومن �شاأن هذه التوترات توليد تحالفات متقّلبة بين 

الحكومة والقبائل العربية وغير العربية وجماعات 

بين  التناحر  روح  اإذك����اء  وك��ذل��ك  المتمردين، 

الجماعات العربية وفئات المتمردين المتناف�شة.

تقريرها  ف��ي  ووت�����س«  رايت�س  »هيومن  ت�شير 

 اإلى 
20

الم�شمى »دارفور 2007: الفو�شى المدبَّرة«،

دور الحكومة في بّث الفو�شى، وفي بع�س المناطق، 

على  الجماعات  اأو���ش��اط  في  التوترات  ا�شتغالل 

َت�ُشْد«، بغية المحافظة على هيمنتها  ق  اأ�شا�س »َفرِّ

تقرير  ويظهر  دارف��ور.  في  وال�شيا�شية  الع�شكرية 

توفير  في  ف�شلت  الدولة  موؤ�ش�شات  اأن  المنّظمة 

الحماية لأهالي دارفور المحا�شرين وتحولت، بدًل 

والممار�شات  ال�شيا�شات  لتنفيذ  اأدواٍت  ذلك،  من 

القمعية.

 الإخفاق في حماية حق �شكان دارفور 

في الحياة والأمن

�شدد مجل�س حقوق الإن�شان التابع لالأمم المتحدة 

اأيلول/�شبتمبر   18 في  ال�شادر   17/9 القرار  في 

الم�شوؤول  هي  ال�شودان  حكومة  »اأن  على 
 212008

الأول عن حماية مواطنيها جميًعا، بمن فيهم كل 

الفئات ال�شعيفة«. ومع اأن الحكومة اتخذت بع�س 

الإجراءات، فاإن التقارير تفيد باأن الجانب الأكبر 

من اأهالي دارفور ما زالوا يفتقرون اإلى الحماية. 

ولم يقت�شر الأمر على اإخفاق الدولة في ال�شودان 

حياة  �شمان  في  الأ�شا�شية  م�شوؤوليتها  اأداء  في 

القوات  اإن  بل  دارف��ور،  في  و�شالمتهم  مواطنيها 

الحكومية البرية والجوية قد �شنت، مراًرا وتكراًرا، 

فيها  ين�شط  التي  المناطق  هجماٍت ع�شوائيًة على 

المتمردون، ما اأ�شفر عن �شقوط العديد من القتلى 

22
والجرحى المدنّيين.

ف�شلت موؤ�ش�شات 

الدولة يف توفري احلماية 

لأهايل دارفور
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 انتهاكات احلق يف

 حماكمة عادلة متف�شية

على نطاق وا�شع

 غالًبا ما ُيعَتقل

 الأ�شخا�س يف مراكز

 احتجاز غري ر�شمية يطلق

 عليها ا�شم »بيوت

الأ�شباح« يف دارفور

وقد   .2008 اأيار/مايو  العا�شر من  اأعقاب هجوم 

معايير  التزام  في  الق�شائية  الإج���راءات  ف�شلت 

ولم  ��ا،  دول��يًّ عليها  المتعارف  العادلة  المحاكمة 

بمحاميهم  بالت�شال  المتهمين  لمعظم  ي�شمح 

اإل بعد بدء المحاكمة. وزعم المتهمون في بع�س 

تحت  الع��ت��راف  على  اأرغ��م��وا  قد  اأنهم  ال��ح��الت 

30
وطاأة التعذيب و�شوء المعاملة.

احتكار  في  حقها  لممار�شة  ال�شلطة  اإ�شاءة 

ا�شتخدام القوة والإكراه

تفاقم انت�شار العنف بفعل ف�شل الدولة ال�شودانية 

من  المدنيين  ال�����ش��ك��ان  ح��م��اي��ة  ف��ي  ال��م��ت��وا���ش��ل 

والمدنيين،  المقاتلين  بين  التمييز  وفي  القتال، 

وفي ا�شتخدام القوة على نحو غير متنا�شب خالل 

31
ال�شدامات والعملّيات الع�شكرية.

تقارير  ع��ّدة  ثمة  ال��ق��وة:  ا�شتخدام  ف��ي  ال��ت��م��ادي 

عن قيام القوات الحكومية بهجمات جوية اأ�شفرت 

ومن  وا�شع،  نطاق  على  مدنية  اإ�شابات  وقوع  عن 

بينها الهجمات على المدنيين في �شاراف جيداد، 

في  دارف���ور  غ��رب  في  �شروج  واأب��و  �شيليا  �شربا، 

 
32

،2008 و�شباط/فبراير  الثاني/يناير  كانون 

وق�شف عدد من القرى في �شمال دارفور، ومنها 

الهجمات الجوية على قرية حليف في 29 ني�شان/

اأبريل، وعلى قريتي عين بي�شار و�شقيق كارو في 4 

اأيار/ مايو 2008. وفي �شهر اأيار/مايو فقط، ترّدد 

ا واإ�شابة  اأن هذه الهجمات �شّببت م�شرع 19 مدنيًّ

وتوحي  والأطفال.  الن�شاء  فيهم  بمن  اآخرين،   30

ق�شًفا  ك��ان  القرى  ه��ذه  ق�شف  ب��اأن  المعلومات 

ع�شوائيًّا، واأن اآثاره في الجماعات المدنية لم تكن 

اأن  لأية عملية ع�شكرية  تبّرر ما يمكن  اأو  ت�شاهي 

33
تحّققه من فوائد نتيجة لهذه الغارات.

انتقام الدولة من هجوم حركة العدل والم�شاواة 

العا�شر  في  درم����ان:  اأم  على  اأي��ار/م��اي��و   10 ي��وم 

من  م�شلحون  اأف���راٌد  �شّن   ،2008 اأي��ار/م��اي��و  من 

على  هجوًما  الدارفورية  والم�شاواة«  العدل  »حركة 
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الخرطوم. وقد ندد الأمين العام لالأمم المتحدة

بهذا الهجوم واأعرب عن قلقه من تداعياته المحتملة 

القتال  وانطوى  وممتلكاتهم.  المدنيين  حياة  على 

اأم درمان في الخرطوم على  الذي دار في منطقة 

والقانون  الدولي  الإن�شان  حقوق  لقانون  انتهاكات 

الدولي الإن�شاني نتيجة لما ارتكبه الطرفان.

ا�شتمل رد فعل الحكومة في الأ�شابيع التي تلت 

المدنية  للحقوق  خطيرة  انتهاكات  على  الهجوم 

اختفاءات،  تع�شفي،  احتجاز  اإعدام بال محاكمة، 

 وا�شلت 
26

وتعذيب: ح�شب م�شادر الأمم المتحدة،

اأجهزة الأمن الحكومية ارتكاب انتهاكاتها لحقوق 

والحتجاز  التع�شفي  العتقال  فيها  بما  الإن�شان، 

المحتجزين.  معاملة  و�شوء  والتعذيب  التع�شفي 

ومن بين الأفراد الم�شتهدفين زعماء المجتمعات 

�شلًة  لهم  باأن  ي�شتبه  الذين  والأ�شخا�س  المحلية، 

اأّما انتهاكات الحق في محاكمة  بحركات التمّرد. 

ما  وغالًبا  وا�شع.  نطاق  على  متف�شية  فهي  عادلة 

ُيعَتقل الأ�شخا�س ويمنع الت�شال بهم فتراٍت زمنيًة 

طويلًة من جانب جهاز الأمن والمخابرات الوطني، 

غير  احتجاز  مراكز  في  توقيفهم  يتم  ما  وكثيًرا 

ر�شمية اأو في ما يطلق عليه ا�شم »بيوت الأ�شباح«. 

اإليهم،  تهمة  توجيه  دون  هوؤلء  يحتجز  ما  وغالًبا 

فيحرمون بذلك من الفر�شة لمواجهة احتجازهم 

 
27

قانونيًّا.

الأم��م  م�شادر  وح�شب  المثال،  �شبيل  وعلى 

 فاإن الهجوم الذي �شنته »حركة العدل 
28

المتحدة،

والم�شاواة« على اأم درمان والخرطوم في 10 اأيار/

مايو 2008، قد اأعقبته مئات العتقالت من جانب 

وا�شتهدفت  الوطني،  والمخابرات  الأم��ن  جهاز 

لالأرقام  وطبًقا  الأول.  المقام  في  دارف��ور  اأهالي 

ثم  ا  �شخ�شً  481 احتجز  ال�شرطة،  اأعلنتها  التي 

الفور.  على  الهجوم  اأعقاب  في  �شراحهم  اأطلق 

قد  المدنيين  من  مئاٍت  باأن  التقارير  اأف��ادت  كما 

تّم توقيفهم ب�شورة تع�ّشفّية واحتجزوا دون توجيه 

حركات  من  المقاتلين  اإل��ى  اإ�شافًة  اإليهم،  تهمة 

التمّرد، بينهم نحو 90 من الأحداث الذين يزعم 

بعد  اأي  تموز/يوليو،  اأواخ��ر  وفي  مقاتلون.  اأّنهم 

كان  الهجوم،  وق��وع  من  ال�شهر  ون�شف  �شهرين 

هناك خ�شية من اأن نحو 500 �شخ�س ما زالوا قيد 

العتقال لدى ال�شتخبارات والأجهزة الأمنية في 

ذكرت  اأخرى  م�شادر  اإن  بل  معروف.  غير  مكان 

تتعلق  لأ�شباب  الموقوفين  من  اأكبر  عدًدا  ثمة  اأن 

المحتجزين  ه��وؤلء  بين  من  اأن  وت��رّدد  بالهجوم. 

و�شحافّيين  الإن�شان  حقوق  مجال  في  نا�شطين 

واأف��راًدا من عائالت المّتهمين ون�شاء. وما دامت 

في  احتجازهم  باأمكنة  تعلم  ل  المتحدة  الأم���م 

الخرطوم، فاإن من المتعذر التحقق من اأعدادهم 

اأ���ش��ول  م��ن  معظمهم  اأن  ي��ب��دو  اأن���ه  غير  ب��دق��ة. 

كثيرين  اأن  على  بها  موثوٌق  دلئل  وثمة  دارفورية، 

29
منهم قد اعتقلوا على اأ�شا�س انتمائهم الإثني.

قد  ك���ان   ،2008 اآب/اأغ�����ش��ط�����س   20 وح��ت��ى 

اأنهم منتمون  ُيزعم  50 ممن  بالإعدام على  حكم 

خا�شة  محاكم  في  والم�شاواة  العدل  حركة  اإل��ى 

في  ال��ع��دل  وزارة  اأقامتها  الإره����اب  بمناه�شة 
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اإحدى العقبات الأ�شا�شية 

التي تعوق حت�شني 

اأو�شاع حقوق الإن�شان يف 

دارفور تتمثل يف الفتقار 

اإىل العدالة وامل�شاءلة

على الرغم من بع�س 

اخلطوات التي اتخذتها 

احلكومة ال�شودانّية 

لإ�شالح القوانني، ما زالت 

اأو�شاع حقوق الإن�شان 

على اأر�س الواقع قامتة

يدَفع عن  الذي  الدية(  )اأو  التعوي�س  الدولة مبلغ 

جريمة  ُيعتبر  فعاًل  ارتكابه  ح��ال  في  �شرطي  اأي 

اأثناء اأدائه مهامه الر�شمية اأو ب�شببه. )3( على اأي 

�شرطي يواِجه اأية اإجراءات قانونية تقت�شي و�شعه 

ريثما  ثكنته،  ي��الزم  اأن  القانوني  الحتجاز  قيد 

اتخاذها  يتوجب  التي  الإج���راءات  في  البت  يتم 

بحقه.« واأكدت الحكومة اأن القانون المذكور يمنح 

اأفراد ال�شرطة ح�شانًة من الإجراءات القانونية، 

طلب  على  بناًء  تلقائيًّا  ُترَفع  الح�شانة  هذه  واأن 

ال�شخ�س المت�شرر، و ين�س على اإجراءات م�شاءلة 

40
في حال ارتكاب تجاوزات.

ق�شور جهود الإ�شالحات الحكومّية: على الرغم 

من بع�س الخطوات التي اتخذتها الحكومة لإ�شالح 

 فاإن اأو�شاع حقوق الإن�شان على اأر�س 
41

القوانين،

عن  التقارير  تتواتر  فيما  قاتمًة  زال��ت  ما  الواقع 

الأط��راف  زال��ت  وم��ا  البالد.  الأح���وال في  تدهور 

جميًعا تمار�س انتهاك حقوق الإن�شان وخرق القانون 

البدء  الواجبات  اأوج��ب  وم��ن  الإن�شاني.  ال��دول��ي 

ل�شتق�شاء  و�شاملة  و�شفافة  حيادية  بتحقيقات 

المزاعم وتحديد الفاعلين واإخ�شاعهم للم�شاءلة. 

وقد كررت المقررة الخا�شة المعنية بحالة حقوق 

الوحدة  حكومة  مطالبتها  ال�شودان  في  الإن�شان 

لجان  ت�شدرها  التي  التقارير  ب��اإع��الن  الوطنية 

التحقيق من اأجل و�شع حد لالإفالت من الق�شا�س 

42
وتعزيز حكم القانون.

اأن ميزان العدالة قد اختّل في  ومن الموؤ�شف 

دارفور ب�شبب الفتقار اإلى الموارد وغياب الإرادة 

 ،2006 العام  من  الأول  الربع  ففي  ال�شيا�شية. 

ك���ان ه��ن��اك م���دٍع ع���امٌّ واح���د ف��ي منطقة غ��رب 

اثنين  من  اأكثر  هناك  يكن  لم  كما  كلها،  دارف��ور 

زمنية  لفترات  العام  الّدع��اء  ممثلي  من  ثالثة  اأو 

مطولة. وقد ترّددت تقارير مفادها اأن مزيًدا من 

في  المنطقة  اإلى  و�شلوا  قد  العام  الدع��اء   ممثلي 

يقيم  معظمهم  اأن  غ��ي��ر   .2007 ت��م��وز/ي��ول��ي��و 

المحتجزين  ع��ن  البعيدة  الكبيرة  البلدات  ف��ي 

ما  الذين  النائية  والبلدات  القرى  في  والم�شتكين 

زالوا يتطّلعون اإلى قيام نظاٍم عدليٍّ من�شف وفّعال 

43
يمكن اللجوء اإليه.

في  توؤثر  التي  للقيود  ال�شابق  ا�شتعرا�شنا  بعد 

الإن�شان،  اأم��ن  �شمان  على  العربية  ال��دول  ق��درة 

يهّمنا اأن ننظر هنا في احتمالت تحول هذه الدول 

ويعّد  الم�شتقبل.  في  القانون  بحكم  اللتزام  اإلى 

اإ�شالح اأجهزة الحكم بهدف �شمان عدم ا�شتمرار 

هو  الإن�شان  اأمن  وانتهاك  التمييزية  الممار�شات 

الخطوة الأولى في هذا الم�شار الطويل.

انتهاكات  ع��ن  تقارير  وت���رددت   
35

وال�شيا�شية.

عمليات  فيها  بما  الطرفين،  جانب  من  ج�شيمة 

ع�شوائيًّا،  النار  واإط��الق  المدبرة،  المدنيين  قتل 

وا�شتخدام القوة المفرطة، والإجهاز على المقاتلين 

 وقد �شنت الحكومة 
36

الأعداء الجرحى اأو الأ�شرى.

هجماٍت جوّيًة وغاراٍت بالمدفعية على قرى ي�شتبه 

باإيوائها مقاتلي حركة العدل والم�شاواة، ما اأ�شفر 

عن وقوع اإ�شابات كثيفة بين المدنيين.

وتمّثل عمليات الق�شف غير الدقيق تلك خرًقا 

الإن�شاني  ال��دول��ي  القانون  فر�شه  ال��ذي  للحظر 

العالمي �شد الهجمات التي ل تميز بين الأهداف 

الذين  الأ�شخا�س  وُي��َع��دُّ  والمدنيين.  الع�شكرية 

من  بها  ياأمرون  اأو  الهجمات  هذه  مثل  يمار�شون 

37
مرتكبي جرائم الحرب.

الف�شل في العمل �شمن ال�شوابط 

الموؤ�ّش�شاتّية

غ��ي��اب ال��م�����ش��اءل��ة ف��ي ق�����ش��اي��ا ان��ت��ه��اك��ات حقوق 

التي  الأ�شا�شية  العقبات  اإح���دى  اإن  الإن�������ش���ان: 

دارف��ور  في  الإن�شان  حقوق  اأو�شاع  تح�شين  تعوق 

اإلى العدالة  تتمثل في الفتقار، على نطاق وا�شع، 

من  والإف��الت  النتهاكات  ق�شايا  في  والم�شاءلة 

في  ذل��ك  ويتجلى  عليها.  تترتب  التي  العقوبات 

هوية  لتحديد  والتحديات  للوقائع  المتابعة  غياب 

وهذا  العادلة،  المحاكمة  اإل��ى  وتقديمهم  الجناة 

ما حدث في الهجوم الذي �شنته �شرطة الحتياط 

 .2008 اأيار/مايو   12 في  الطويلة  المركزية على 

تتخذ  ل��م  اأن��ه   
38

المتحدة الأم���م  م�شادر  وتفيد 

فيهم  بمن  الفاعلين،  �شد  قانونية  اإج��راءات  اأي��ة 

تعوي�شات  اأية  ُتدفع  ولم  القيادة،  في  الم�شوؤولون 

والآث��ار  الجناة  ح�شانة  تعميم  وك��ان  لل�شحايا. 

كثير  في  للعيان  ظاهرًة  اأم��وًرا  لأفعالهم  ال�شلبية 

من حوادث العنف الجن�شي والجنو�شّي في دارفور، 

التي  الأخ���رى  الخطيرة  النتهاكات  ف��ي  وك��ذل��ك 

39
يحظرها القانون الدولي.

ال��دول��ة  موظفي  لح�شانة  القانوني  التكري�س 

ح�شانات  يمنح  القانون  زال  م��ا  ال��ق��ان��ون:  ف��ي 

قانون  ويتطرق  الم�شلحين  الحكوميين  للموظفين 

اإذ  ال�شرطة،  اأفراد  اإلى ح�شانة  الجديد  ال�شرطة 

ين�س في المادة 45 منه على ما يلي: )1( »ل ُتتَّخذ 

اأي �شرطي ارتكب اأي فعل  اإج��راءات جنائية بحق 

اأثناء تنفيذه مهامه الر�شمية  ا  ُيعتَبر فعاًل اإجراميًّ

اأو ب�شببها، ول تجوز محاكمته اإل باإذن �شادر عن 

اأو اأي �شخ�س مخول. )2( تتحمل  وزير الداخلية 
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 تتابعت يف ال�شنوات

 الأخرية موجات من

 املبادرات الإ�شالحية

يف البلدان العربية

الأخير عّدة محاولت من جانب  العقد  �شهد  وقد 

الحكومات العربية لمعالجة ق�شية الإ�شالح، وفي 

الحركات  دور  مّطرد  نحو  على  برز  نف�شه  الوقت 

ال�شيا�شية والمجتمع المدني في هذا ال�شبيل. وفي 

2001، تعّر�س  اأيلول/�شبتمبر   11 اأعقاب اأحداث 

بع�س البلدان العربية ل�شغوط خارجية من جانب 

واأّدت  ال�شيا�شي.  بالإ�شالح  للقيام  الغربية  القوى 

هذه الأطراف الثالثة اأدواًرا مختلفًة في محاولت 

الإ�شالح في البلدان العربية. 

اأعربت »منتديات ال�شباب العرب« التي ُعقدت 

اإدانتها  ع��ن  التقرير  ه��ذا  اإع���داد  م��ع  بالتزامن 

المنطقة  في  ال�شيا�شي  الق�شور  لنواحي  ال�شديدة 

منتقدًة بق�شوٍة الم�شار ال�شيا�شّي العام وعلى اأكثر 

من �شعيد. وركز الم�شاركون، في تحليلهم لنعدام 

المجتمع  اإق�شاء  على  العربية،  البلدان  في  الأمن 

الحريات  وغياب  القرار؛  دائرة �شنع  المدني عن 

اإل��ى  والف��ت��ق��ار  الإ���ش��الم؛  وت�شيي�س  ال�شيا�شية؛ 

مقومات الحكم الر�شيد؛ والإرهاب، وغياب تداول 

ال�شلطة ب�شورة �شلمية، وقمع التعددية؛ والعقبات 

الوظائف  اإلى  الو�شول  في  ال�شباب  يواجهها  التي 

الحكومية؛ وقمع الأقليات؛ والبيروقراطية الخانقة؛ 

واأ�شار  الحكومية.  الأج��ه��زة  في  الف�شاد  وتف�شي 

البلدان  في  الديمقراطية  اأ�شكال  اأن  اإلى  كثيرون 

اأكثر من ادعاءات وعرو�ٍس وهمية  لي�شت  العربية 

لالأبهة الفارغة. غير اأن عددًا من الم�شاركين اأ�شار 

اإلى اأن المنطقة ل يمكنها اأن ت�شتورد الديمقراطية 

من الخارج، واإنما عليها اأن ت�شجع على تناميها في 

اإطار الثقافة العربية.

اإل��ى  ال��ع��رب��ي  الم�شرق  م��ن  ال�شباب  وت��ط��رق 

توؤّدي،  التي  ال�شيا�شية  المعار�شة  �شعف جماعات 

في راأيهم، دوًرا فارًغا. وترددت اأ�شداء هذا النقد 

لدى بع�س الم�شاركين من بلدان المغرب العربي، 

وكان ثمة توافق على اأن الخطر الأكبر الذي يهدد 

الحكم  اأنظمة  م��ن  ي��اأت��ي  العربي  الإن�����ش��ان  اأم���ن 

الحريات  على  المفرو�شة  وال��ق��ي��ود  الت�شلطية، 

العمل  في  والعجز  الق�شور  وعنا�شر  الأ�شا�شية، 

الموؤ�ّش�شّي وال�شفافية والم�شاءلة. واتفق اللبنانيون 

اأن  على  العربي  المغرب  بلدان  في  اأقرانهم  مع 

التدخل الأجنبي قد عمق من الخالفات ال�شيا�شية 

الم�شاركون  وت��ط��رق  المنطقة.  ف��ي  ال��داخ��ل��ي��ة 

الم�شريون وال�شودانيون اإلى المخاطر المتعاظمة 

دون  العتقال  جراء  المواطنون  لها  يتعر�س  التي 

الق�صم الثاين: ال�صبيل اإىل االإ�صالح

محاكمة، وجراء التعذيب، وبخا�شة ما يتعر�س له 

الطلبة واأع�شاء التجمعات ال�شيا�شية المعار�شة.

1. الجهود الحكومية من اأجل االإ�صالح

ت��ت��اب��ع��ت ف���ي ال�����ش��ن��وات الأخ���ي���رة م���وج���ات من 

العربية  البلدان  القادة في  بداأها  التي  المبادرات 

�شبيل  على  و�شملت،  ال�شيا�شي  الإ�شالح  لتحقيق 

المثال، قيام هيئات وجمعيات تمثيلية منتخبة في 

الإمارات وعمان وقطر؛ وعودة مثل هذه المجال�س 

مع  رئا�شية  انتخابات  واإج��راء  البحرين؛  في  كما 

2005؛  ال��ع��ام  ف��ي  م�شر  ف��ي  المر�شحين  ت��ع��دد 

)مع  البلدية  للمجال�س  جزئية  انتخابات  وتنظيم 

العام  في  ال�شعودية  في  الرجال(،  على  ق�شرها 

ا اإ�شدار  2006. وت�شّمنت مبادرات الإ�شالح اأي�شً

الجزائر  من  كل  في  ال�شخ�شية  الأح���وال  مدّونة 

والم�شالحة«  الإن�شاف  »هيئة  وت�شكيل  والمغرب؛ 

في المغرب.

اأما الدوافع اإلى هذه الإ�شالحات فهي مو�شوع 

نتيجة  هو  الدافع  اأن  بع�شهم  ويرى  وا�شع.  نقا�س 

فقد  ال�����ش��رورة.  لع��ت��ب��ارات  الحكومات  ر���ش��وخ 

ال�شعبية  وال�شطرابات  التململ  حركات  ب��داأت 

والحّد  التغيير  لإحداث  الحكومات  على  بال�شغط 

ويرى  المدني.  ال�شطراب  انت�شار  احتمالت  من 

اآخرون اأن هذه التطورات تعود اإلى »ن�شيحة« وّجهها 

الحلفاء ال�شتراتيجيون لتلك الحكومات بالر�شوخ 

في  الخليج  ح��رب  اأعقاب  في  ال�شعبية  للمطالب 

 .2003 ال��ع��ام  ف��ي  ال��ع��راق  اأو غ��زو   1991 ال��ع��ام 

ومهما كانت الدوافع، فاإن هذه الإ�شالحات، على 

اأهميتها، لم تغّير من الأ�ش�س البنيوية لل�شلطة في 

البلدان العربية، حيث ما زالت ال�شلطة التنفيذية 

هي �شّيدة الموقف ول تخ�شع لأي �شكل من اأ�شكال 

الإ�شالحات  قيمة  اأن  الموؤكد  وم��ن  الم�شاءلة. 

بفعل  ت�شاءلت  قد  الحكومات  ا�شتحدثتها  التي 

تنتق�س  التي  الت�شريعية  اأو  الد�شتورية  التعديالت 

وبخا�شة  اأخ��رى،  في مجالت  الأف��راد  من حقوق 

حرة  انتخابات  في  والم�شاركة  التنظيم  في  الحّق 

ونزيهة.

تمديٌد  الجديد  العراقي  الد�شتوَر  راف��ق  فقد 

الد�شتورية  الأحكام  تعليق  يجيز  الطوارئ  لحالة 

المادة  تعديل  اأعقاب  وف��ي  بالحريات.  المتعلقة 

 الدوافع اإىل هذه

 الإ�شالحات هي مو�شوع

نقا�س وا�شع
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مل تغرّي الإ�شالحات من 

الأ�ش�س البنيوية لل�شلطة 

يف البلدان العربية حيث ما 

زالت ال�شلطة التنفيذية 

هي �شّيدة املوقف

اخلطوط الفا�شلة الأكرث 

اأهمية داخل النخب احلاكمة 

تعك�س تفاوًتا بني الأجيال

اأنه النفوذ المتزايد للجناح الإ�شالحي.  يعتقدون 

وحتى  ال��ح��اك��م��ة،  ال��ن��خ��ب  اأع�����ش��اء  اأن  �شحيح 

يتفقون في كل الظروف  موؤ�ش�شاتهم المختلفة، ل 

على جميع التفا�شيل في ال�شيا�شة العامة، غير اأنه 

لي�س من الوا�شح في اأي حال من الأحوال اأن مثل 

اإلى  النتقال  ق�شية  حول  ي��دور  الختالفات  هذه 

مزيد من الديمقراطية. وواقع الأمر اأن الخطوط 

في  الحاكمة  النخب  داخل  اأهمية  الأكثر  الفا�شلة 

– وهي التي تظهر للعيان بالن�شبة  الدول العربية 

على  تعك�س،  اإنما   – الخارج  من  المراقبين  اإل��ى 

القوى  وبين مراكز  الأجيال،  بين  تفاوتًا  يبدو،  ما 

الموؤ�ش�شية، والنتماءات الأيديولوجية.

وت���ع���ّد الن��ق�����ش��ام��ات الأي��دي��ول��وج��ي��ة و���ش��ط 

معوقات  من  العربية  البلدان  في  الحاكمة  النخب 

تف�شل  التي  هي  فيها  الأه��م  وال�شمة  الإ���ش��الح، 

اإع���ادة  تعتزم  ال��ت��ي  الإ���ش��الم��ي��ة،  ال��ح��رك��ات  بين 

هيكلة النظم ال�شيا�شية في بلدانها وفق مفهومها 

اأع�شاء  واأكثرية  جهٍة،  من  الإ�شالمية،  لل�شريعة 

ثانية  ج��ه��ٍة  م��ن  ي��ب��دون  ال��ذي��ن  الحاكمة  النخب 

منفتحون  اأن��ه��م  غير  المبادئ  لتلك  احترامهم 

تطوير  في  بها  ي�شتر�شدون  اأخ��رى  م�شادر  على 

النق�شامات  ه��ذه  وتتجّلى  ال�شيا�شي.  ال��ن��ظ��ام 

ب�شورة وا�شحة في البلدان التي ت�شمح للحركات 

لم  واإن  ال�شيا�شي،  الن�شاط  بممار�شة  الإ�شالمية 

يكن معترًفا بها كاأحزاب �شيا�شية. وبينما تطالب 

الحركات الإ�شالمية في جناح المعار�شة بالمزيد 

الأ�شا�شي  الختالف  يبقى  ال�شيا�شية،  الحرية  من 

بينها وبين النخب الحاكمة دائًرا حول كيفية تبّني 

قوانين اإ�شالمية، ومفهوم الطرفين لأحكامها. 

 2.  المطالبة باالإ�صالح: 
الفئات المجتمعية

اأيمكن اأن يتحّقق التحوُّل نتيجَة ح�شٍد �شيا�شي تقوم 

م�شالحها  اأن  تعتقد  التي  المجتمعية  الفئات  به 

اإلى  الدعوة  عند  وتلتقي  تتقارب  الدولة  وم�شالح 

العربية  البلدان  في  قوى  اأربع  ثمة  القانون؟  حكم 

يمكن اأن يكون لها دور في هذا المجال - جماعات 

الحركات  مقدمتها  وف��ي  ال�شيا�شية،  المعار�شة 

الإ�شالمية، ومنظمات المجتمع المدني، واأ�شحاب 

لهم  تتاح  عندما  المواطنون،  واأخ��ي��ًرا  الأع��م��ال، 

فر�شة الم�شاركة عن طريق �شناديق القتراع. فما 

هذه  تحدثه  اأن  يمكن  الذي  التغّير  احتمالت  هي 

الأطراف في الم�شتقبل؟

76 م��ن ال��د���ش��ت��ور ال��م�����ش��ري ح���ول الن��ت��خ��اب��ات 

المتر�ّشحين، �شدر  بتعدد  ي�شمح  الذي  الرئا�شية، 

ح بقيادات الأحزاب التي  قانون يح�شر حق التر�شُّ

م�شر  اأن  كما  القانون.  اإنفاذ  عند  قائمة  كانت 

فيها  المفرو�شة  الطوارئ  حالة  تمديد  على  داأبت 

تّم  حين   2008 ع��ام  من  اأيار/مايو  في  واآخ��ره��ا 

�شدور  لحين  اأو  اإ�شافيين  عامين  لفترة  تمديدها 

اتفاق على  واأعقب ذلك  الإرهاب.  قانون مكافحة 

على  المدنيين  اإح��ال��ة  تجيز  د�شتورية  تعديالت 

على  حزب  اأي  ت�شكيل  وتحّظر  ع�شكرية،  محاكم 

اأ�شا�س ديني اأو طبقي، والقيام باأي ن�شاط �شيا�شي 

على اأ�شا�س ديني.

ت���ط���ورات مماثلة  ال�����ش��ي��اق ج���رت  وف���ي ه���ذا 

ال�شلم  اأج��ل  من  الميثاق  اإق��رار  بعد  الجزائر  في 

وال��م�����ش��ال��ح��ة ال��وط��ن��ي��ة ال����ذي ع��ال��ج ت��داع��ي��ات 

المواجهات العنيفة في ت�شعينات القرن الما�شي. 

�شنتين،  مدة  الرئا�شية  الفترة  تمديد  ذلك  فتال 

فيها  ير�شح  ال��ت��ي  ال��م��رات  ع��دد  تحديد  واإل��غ��اء 

الحظر  وا���ش��ت��م��رار  لالنتخابات  نف�شه  الرئي�س 

المفرو�س على الجبهة الإ�شالمية لالإنقاذ. وحدث 

الد�شتور  تعديل  تّم  حيث  تون�س  في  مماثل  تحرك 

بمزاولة  للرئي�س  فيها  ي�شمح  التي  ال�شن  لرفع 

للرئي�س  الرئا�شية  الفترات  عدد  واألغي  مهماته، 

التجاه،  الإ�شالمي  النه�شة،  حزب  وظل  الواحد. 

خارج نطاق الأحزاب التي يقّرها القانون.

ونهجت هذا النهج كلٌّ من الإمارات وال�شعودية 

وال�شودان وقطر: فو�شعت حكومة الإمارات القواعد 

الّتحاّدي،  الوطني  المجل�س  لنتخاب  الأ�شا�شية 

بالن�شف،  المنتخبين  الأع�شاء  ح�شرت  ولكّنها 

حكام  يختارهم  فقط،  مواطن  باألفي  والناخبين 

بت�شكيل  ال�شعودية  و�شمحت  ال�شبع.  الإم����ارات 

بح�شر  قامت  ولكّنها  الإن�شان،  لحقوق  منّظمة 

وبالمجال�س  معينة،  ب��م��دن  النتخابية  العملية 

البلدية فقط. واأعلنت الحكومة ال�شودانية د�شتوًرا 

»نيفا�شا«،  اتفاقية  على  الم�شادقة  بعد  جديًدا 

وا�شعًة  يعطيها �شالحياٍت  بقانون  اأتبعت ذلك  ثم 

اأعلنت  واأخيًرا،  ال�شيا�شية.  الجمعيات  لقبول وحّل 

قطر د�شتوًرا يدعو اإلى انتخاب مجل�س للدولة، ثم 

نزعت الجن�شية ب�شورة موقتة عن نحو �شتة اآلف 

من المواطنين بدعوى اأنه لم يكن لديهم ما يثبت 

44
انتماءهم اإلى الدولة.

اأن  والأكاديميون  ال�شحافيون  يعتقد  ما  غالًبا 

ثمة اأجنحًة متعددة داخل النخب الحاكمة في الدول 

العربية، ويم�شي بع�شهم بعيدًا في الت�شخي�س اإلى 

حد ت�شنيف هذه الأجنحة – بين مت�شلب مت�شدد، 

واآخر اإ�شالحي – ويربطون تبني الإ�شالحات بما 
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 انتهجت احلكومات العربية

 �شيا�شات خمتلفة للتعامل

مع احلركات الإ�شالمية

 ل ُيعقل ا�شتمرار حرمان

 اجلماعات التي ترف�س

 ا�شتخدام الأ�شاليب

 العنيفة، من احلق يف

ت�شكيل اأحزاب �شيا�شية

القيادات  نوايا  التعليق على  لالإ�شالم. وبعيًدا عن 

حولها  تحوم  ال�شكوك  ف��اإن  ال��ح��رك��ات،  ه��ذه  ف��ي 

العربية  البلدان  في  الجماعات  بع�س  اأو�شاط  في 

اإمكان  في  الرئي�شة  المخاوف  وتتركز  وخارجها. 

قيام هذه الحركات بالنتقا�س من الحريات التي 

دعت اإليها حالما تتولى هي نف�شها زمام ال�شلطة. 

الإ�شالمية،  المعار�شة  زعامات  بع�س  درج  وقد 

والراأي  العتقاد  اعتبار حرية  على  مرة،  غير  في 

والتعبير و�شل�شلة من الحريات ال�شخ�شية منافية 

لما يعتقدون اأنه الإ�شالم الحق. ولم تفلح البيانات 

برنامج  مثل  الحركات،  هذه  بع�س  اأ�شدرها  التي 

الإخوان الم�شلمين في م�شر، في تبديد مثل هذه 

 ونظًرا اإلى المكانة ال�شعبية التي تتمتع 
45

ال�شكوك.

ُيعقل  فال  اأخ���رى،  جهة  من  الحركات،  ه��ذه  بها 

ا�شتمرار حرمان الجماعات التي ترف�س ا�شتخدام 

اأح��زاب  ت�شكيل  في  الحق  من  العنيفة  الأ�شاليب 

�شيا�شية معترف بها قانونيًّا. 

منّظمات المجتمع المدني

بلدان  عدة  في  المدني  المجتمع  حركات  تن�شط 

وبداأت  �شيا�شّيًة  هّويًة  لنف�شها  بلورت  حيث  عربية 

المطروحة.  الق�شايا  تجاه  مواقفها  عن  بالتعبير 

لمطالبة  ال�����ش��دي��دة  المعار�شة  اأدت  حين  وف��ي 

وبالمزيد  بال�شفافية  المدني  المجتمع  منظمات 

اإيقاف  اإل��ى  و�شورية  تون�س  في  التعبير  حرية  من 

في  الحركات  فاإن  الدولتين،  هاتين  في  ن�شاطها 

لبنان وم�شر والمغرب حققت تقّدًما بعيد المدى. 

فالأ�شاليب التي انتهجتها حركة »كفاية« في م�شر 

دفعت المواطنين اإلى ا�شتخدام تجمعات الحتجاج 

وتجلى  الحكومة.  على  لفر�س مطالبها  الجماعية 

من  لها  �شابق  ل  موجة  في  وقت لحق،  في  ذلك، 

اأطياًفا  �شمت  التي  الجماهيرية  الحتجاجات 

في  وبخا�شة  الجتماعية،  والفئات  الطبقات  من 

العامين 2007 و2008. 

تجاه  العربية  الحكومات  فعل  ردود  وتتباين 

اإلى  الداعية  المدني  المجتمع  منظمات  �شغوط 

اإقرار الحقوق، اإذ يقوم بع�شها بحظر ن�شاط هذه 

المنظمات كّليًّا بينما تت�شاهل معها حكومات اأخرى 

اأق�شى حد ممكن  اإلى  مع الت�شييق على عملياتها 

باإغراقها في الإجراءات الروتينية وو�شع العراقيل 

اأمام عملية ت�شجيلها والتدقيق في تمويلها ول �شيما 

اإذا كان من م�شادر اأجنبية. 

تلك  م��ع  ال��م��ن��ّظ��م��ات  ه���ذه  معظم  ويتعاي�س 

القيود، فتحاول اأن ت�شتفيد منها مداورًة. وبالن�شبة 

للمناداة  المفتوحة  القنوات  تتمّثل  معظمها  اإل��ى 

 قوى المعار�شة ال�شيا�شية 

والحركات الإ�شالمية

�شكل  فيها  يظهر  التي  العربية  البلدان  معظم  في 

الأردن  مثل  الأح����زاب،  تعدد  نظام  اأ���ش��ك��ال  م��ن 

البلدان  في  اأو  واليمن،  وم�شر  والجزائر  وتون�س 

التعددية  فيها على  ال�شيا�شي  النظام  ا�شتمل  التي 

والمغرب،  لبنان  مثل  ال�شتقالل،  منذ  ال�شيا�شية 

الرئي�شة  الأجنحة  اأحد  الإ�شالمية  الحركة  تمّثل 

الحركة  اأن  ذل��ك  اإل���ى  ي�شاف  ال��م��ع��ار���ش��ة.  ف��ي 

التي  الفئة  الإ�شالمية تمّثل العن�شر الأ�شا�شي في 

ال�شودان منذ انقالب  ال�شلطة في  ت�شّلمت مقاليد 

�شقوط  منذ  العراق  وف��ي   ،1989 اآب/اأغ�شط�س 

المحتلة  الفل�شطينية  الأر�س  وفي  ح�شين،  �شدام 

حركات  بع�س  وتوؤيد   .2006 العام  انتخابات  بعد 

ت�شكيل  بحق  المطالبة  الإ���ش��الم��ي��ة  المعار�شة 

الفكرية  والحرية  والتنظيم  ال�شيا�شية  الأح��زاب 

والنتخابات النزيهة، وبو�شع القيود على ال�شلطة 

التنفيذية.

�شيا�شاٍت  العربية  الحكومات  انتهجت  وق��د 

مختلفًة للتعامل مع الحركات الإ�شالمية، كان من 

التنظيم  تبّني بع�س مطالبهم ومنحهم حق  بينها 

والم�شاركة ال�شيا�شية جنًبا اإلى جنب مع الأحزاب 

الأر���س  في  الحال  هي  كما  الأخ���رى،  ال�شيا�شية 

ولبنان  وال��ع��راق  والأردن  المحتلة  الفل�شطينية 

واليمن واإلى حدٍّ ما في المغرب. وتجدر الإ�شارة ان 

اإ�شالمية، لكن غير حزبية،  ا جمعيات  اأي�شً هناك 

اأن  نجد  اأخرى  ناحية  من  والكويت.  البحرين  في 

ا على  حكومتي تون�س وم�شر قد فر�شتا حظًرا تامًّ

الحركات الإ�شالمية، كما حظرت الجزائر الجناح 

الرئي�شي من هذه الحركة. ومع ذلك، فاإن الحكومة 

الإخوان  اإلى  المنتمين  لالأفراد  ت�شمح  الم�شرية 

كم�شتقّلين.  النتخابات  في  بالم�شاركة  الم�شلمين 

الحكومات  فيها  تقّدم  التي  الحالت  جميع  وف��ي 

اأّنها  نرى  ال�شيا�شية،  للتعددية  تنازلٍت  العربية 

فوز  احتمال  �شّد  احتياطات  من  يلزم  ما  تّتخذ 

البرلمانية،  النتخابات  في  الإ�شالمية  الحركات 

)با�شتخدام  قانونية  اأ�شاليب  توظيف  خالل  من 

الأغلبية التي تتمتع بها في المجال�س التمثيلية( اأو 

اإدارية، للحيلولة بينها وبين الو�شول اإلى ال�شلطة.

ع الحركات الإ�شالمية  وعلى الرغم من َتَمْو�شُ

ع��ل��ى ال��م�����ش��رح ال�����ش��ي��ا���ش��ي ف����اإن الن��ت��ق��ال اإل���ى 

ال�شتراتيجي  مطلبها  ي��م��ّث��ل  ل  ال��دي��م��ق��راط��ي��ة 

�شيمكنها  ما  وهذا  ال�شلطة.  اإلى  �شبيلها  هو  واإنما 

اإع���ادة  وه���و  ال���ش��ت��رات��ي��ج��ي  ه��دف��ه��ا  تنفيذ  م��ن 

الخا�شة  لروؤيتها  وفًقا  العربية  المجتمعات  بناء 
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توؤدي منظمات املجتمع 

ا  املدين العربية دوًرا مهمًّ

يف ت�شليط ال�شوء على 

ق�شايا حقوق الإن�شان

تعرّثت جهود املنظمات 

املدنية لدفع املجتمعات 

العربية نحو حكم القانون 

جراء تردد الأحزاب 

ال�شيا�شية يف التعاون معها

بالتنمية الديمقراطية في البلدان العربية في عدد 

من الن�شاطات مثل اإ�شدار البيانات التي تعّبر عن 

خالل  من  والتوعية  الحرية،  ق�شايا  من  الموقف 

تلك  الإن�شان في  اأو�شاع حقوق  التقارير عن  ن�شر 

والموؤتمرات  التدريبية  الدورات  وتنظيم  البلدان، 

ويلجاأ  الإن�شان.  بحقوق  المتعلقة  الم�شائل  حول 

بع�س المنظمات اإلى القانون عندما تبدو الفر�شة 

�شانحًة لوقف النتهاكات عن طريق المحاكم. 

توؤدي منظمات المجتمع المدني العربية دوًرا 

ا في ت�شليط ال�شوء على ق�شايا حقوق الإن�شان،  مهمًّ

اإظهار الهتمام العام عن طريق مداخالتها  وفي 

لهذه  العامة  ال�شورة  اأن  الق�شايا. غير  حول هذه 

جانب  من  للت�شويه  تتعر�س  ما  كثيًرا  المنظمات 

الحكومات التي درجت على و�شفها بالعمالة للدول 

الأجنبية، وبالعتماد كذلك على التمويل الأجنبي. 

التعقيدات  من  كثيًرا  المنظمات  هذه  تواجه  كما 

الحكومات  تفر�شها  التي  والم�شايقات  والعراقيل 

اأن  اإلى ذلك  اإليها. ي�شاف  مما حدَّ من النت�شاب 

المجتمعات  لدفع  المدنية  المنظمات  هذه  جهود 

تردد  جراء  تعثرت  قد  القانون  حكم  نحو  العربية 

الأحزاب ال�شيا�شية في التعاون معها.

اأ�شحاب الأعمال

م�شتقالًّ  �شيا�شيًّا  دوًرا  الخا�س  القطاع  ي��وؤدي  ل 

ف��ي ال��ب��ل��دان ال��ع��رب��ي��ة، م��ع اأن���ه ب���داأ ب��ال��ب��روز في 

الآخ��ذة  ال�شوق  لقت�شادات  ال�شيا�شية  الحياة 

اأ�شحاب  يذهب  ول��م  المنطقة.  ف��ي  التو�شع  ف��ي 

�شركاء  كونهم  من  اأبعد  اإل��ى  الآن  حتى  الأع��م��ال 

في  ال�شبب  ولعّل  الدولة.  بيروقراطية  في  ثانويين 

الموؤثرة  الدفع  ق��وى  من  يكونوا  اأن  عن  عجزهم 

في  للدولة  المتميز  القت�شادّي  الثقل  اإل��ى  يعود 

– والذي يتجاوز ما هو قائم في  البلدان العربية 

ا�شتهالك  فمعّدلت  الأخ���رى.  النامية  المناطق 

فيها،  المحلّي  الإجمالّي  الناتج  اإلى  قيا�ًشا  الدولة 

وكذلك حجم عائداتها بالن�شبة اإلى الناتج المحلي 

من  نظائرها  في  نجده  مما  اأكبر  هما  الإجمالي، 

بلدان الجنوب، وهذا ما يتيح للدول العربية قدًرا 

من ال�شيطرة على الحياة القت�شادية ل ت�شاهيها 

فيه اأغلب البلدان النامية الأخرى. وينبثق الجانب 

الأكبر من هذه ال�شيطرة من النفط، الذي تذهب 

الرئي�شي  الم�شدر  وت�شّكل  الحكومة  اإلى  عائداته 

للدخل المبا�شر وغير المبا�شر في البلدان العربية 

الحجم  ذل��ك  ال��ى  ي�شاف  للبترول.  ال��م�����ش��ّدرة 

الكبير للقطاع العام في عدد من البلدان العربية، 

مثل الجزائر وال�شودان وليبيا وم�شر، وهو مازال 

اأن  مع  القت�شادية  الحياة  في  موؤّثًرا  دوًرا  ي��وؤدي 

هذه البلدان اأخذت بنقل ملكية هذه الأ�شول التي 

وال�شركات  الخا�س  القطاع  اإل��ى  ال��دول��ة  تملكها 

الأجنبية.

وي�شهم في تو�شيح هذه المالحظات اأّن حجم 

المحلي  الناتج  اإلى  بالن�شبة  الحكومية  العائدات 

اإعالن اال�صتقالل الثاين: نحو مبادرة لالإ�صالح ال�صيا�صي يف البلدان العربية

اغتنمت عدة منظمات مدنية منا�شبة انعقاد القمة العربية في تون�س في اأيار/مايو 2004 لت�شعيد دعوتها وتجديدها 

وخم�شون  اثنتان  الموؤتمر  في  و�شاركت   .2004 اآذار/مار�س  في  بيروت  في  عقدته  موؤتمر  في  الر�شمي  النطاق  خارج 

الإن�شان، ومنظمة هيومن  القاهرة لدرا�شات حقوق  بمبادرة من مركز  الجتماع  ا. وعقد 
ًّ
بلًدا عربي منّظمًة من ثالثة ع�شر 

ال�شتقالل  »اإعالن  ا�شم  عليها  اأطلقوا  وثيقًة  المندوبون  واأ�شدر  الفل�شطينية،  الإن�شان  حقوق  ومنظمة  ووت�س،  رايت�س 

الثاني« لخ�شت مطالبة المجتمع المدني بالتغيير ال�شيا�شي كما رف�شت الوثيقة مقترحات الإ�شالح الوافدة من الخارج 

لأنها تعك�س الم�شالح الأجنبية، ل العربية. وقد طرح الإعالن مجموعًة من المبادئ ال�شاملة لالإ�شالح ال�شيا�شي في العالم 

العربي. طالب الإعالن بما يلي:

احترام حق تقرير الم�شير لجميع ال�شعوب. •	
اللتزام بمبادئ حقوق الإن�شان، ورف�س جميع الفتراءات القائمة على الخ�شو�شية الثقافية والتالعب بالعواطف  •	

القومية.

 اأخرى.
ٍ

رف�س تجزئة حقوق الإن�شان، واإعطاء الأولوية لبع�س الحريات على ح�شاب حريات •	
الت�شامح العام بين المعتقدات الدينية والمدار�س الفكرية. •	

اإن�شاء اأنظمة برلمانية �شليمة. •	
ا�شتمال الد�شاتير العربية على �شمان التعددية ال�شيا�شية والفكرية. •	

رف�س العنف في العمل ال�شيا�شي. •	
معار�شة اإعالن الطوارئ، اإل في حالت الحرب والكوارث الطبيعية. •	

االإطار 6-3

امل�شدر: مركز القاهرة لدرا�شات حقوق الإن�شان 2004.
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الإج��م��ال��ي ف��ي ب��ل��دان ال�����ش��رق الأو���ش��ط و�شمال 

اأفريقيا اأعلى بدرجة كبيرة منه في بلدان الجنوب 

في   25.6 الن�شبة  ه��ذه  بلغت  فقد  العموم.  على 

اأفريقيا  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  بلدان  في  المائة 

البلدان  في  المائة  في  و13.0   ،2005 العام  في 

�شنوات  بع�شر  ذل��ك  وق��ب��ل  ال��دخ��ل؛  المنخف�شة 

)1995(، كان المعدل في الفئة الأولى من الدول 

في  المائة  في   13.3 بلغ  بينما  المائة،  في   26.1

في  و17.2  الدخل،  المنخف�شة  النامية  البلدان 

وح�شب   
46

الدخل. المتو�شطة  البلدان  في  المائة 

التقرير القت�شادي العربي الموحد )2006(، بلغ 

هذا المعدل الذروة في الدول الأع�شاء في منظمة 

في   68.04 اإلى  و�شل  اإذ   ،2005 العام  في  اأوب��ك 

المائة في ليبيا، و48.62 في المائة في ال�شعودية، 

الجزائر،  في  قلياًل  اأق��ل  اأو  المائة  في   40 ونحو 

واأقل  الثلث  بين  وراَوح  والكويت؛  وقطر،  وعمان، 

من الُخم�س في البلدان العربية الأخرى. وبلغ حده 

الأدنى في ال�شودان )17.84 في المائة(. ويمكن 

تذهب  ال��ذي  النفط،  ب��اأن  المعدلت  هذه  تف�شير 

في   71 يمثل  الحكومة،  اإلى  معظمها  في  عائداته 

47
المائة من دخل الحكومة في البلدان العربية.

اإلى  ال�شيا�شي  القت�شاد  من  النوع  هذا  يوؤّدي 

الخا�س  القطاع  على  الحكومة  �شيطرة  تعزيز 

هي  الحكومة  وتظّل  العربية.  البلدان  معظم  في 

في  �شاربة  جذورها  لأن  اإما  الأ�شا�شي،  ال�شريك 

القطاع الخا�س، كما هي الحال في بلدان الخليج، 

اأو لأّن الم�شارف التي تمتلكها الدولة هي م�شدر 

الخا�س  القطاع  ل�شركات  الراأ�شمالي  التراكم 

م�شدر  هي  الحكومية  المقاولت  لأن  اأو  الكبرى، 

ومقابل   
48

تنفيذها. تتوّلى  التي  لل�شركات  الربح 

دور القطاع الخا�ّس في دعم التحّول الديمقراطي 

�شرق  وج��ن��وب  الالتينية  اأميركا  دول  بع�س  ف��ي 

ال�شرائح  تبقى  الجنوبية،  كوريا  وبخا�شة  اآ�شيا، 

العربية،  البلدان  في  الخا�س  القطاع  من  العليا 

الحكومة  �شركاء  من  هي  قليلة،  ا�شتثناءاٍت  مع 

الذين بداأ نفوذهم بالتزايد المطرد. وحتى عندما 

درجة  اإل��ى  ال�شلطة  تتولى  التي  الحكومات  تتجه 

الأعمال  اأ�شحاب  ف��اإن  ال�شيا�شية،  التعددية  من 

الحزب  م�شاندة  اإلى  يميلون  الخا�س  القطاع  في 

الأحزاب  فاإن  ولهذا  الحاكمة.  العائلة  اأو  الحاكم 

بقاعدة  ع��ادًة  تتمتع  التي  الليبرالية  ال�شيا�شية 

اأو  الأعمال  اأ�شحاب  محيط  في  موؤثرة  اجتماعية 

اأو�شاط طبقة و�شطى تقدمية ل وجود لها في  في 

�شفوف المعار�شة ال�شيا�شية في البلدان العربية. 

في  التجارية  الم�شروعات  اأ�شحاب  فاإن  هنا  من 

الآن في م�شيرة  المنطقة لم يظهر لهم دور حتى 

بالنفوذ  وقنعوا  اكتفوا  وربما  ال�شيا�شي،  الإ�شالح 

ال�شيا�شي والف�شاء القت�شادي الذي ح�شلوا عليه 

البلدان  في  ال�شوق  �شيا�شات  اإل��ى  النتقال  ج��راء 

العربية.

دور المواطنين العرب

ي�شعر القليل من العرب باأّن في و�شعهم، وب�شفتهم 

الراهنة  الأو�شاع  يغّيروا  اأن  كمواطنين،  الفردية 

في بلدانهم عن طريق اآليات الم�شاركة ال�شيا�شية. 

الم�شاركة  م�شتوى  انخفا�س  ف��ي  ذل��ك  ويّت�شح 

ا�شتقراًرا.  الأكثر  العربية  البلدان  في  ال�شيا�شية 

ويرتبط ارتفاع م�شتوى الم�شاركة في الدول الأخرى 

وا�شتقطابهم  الناخبين  ح�شد  في  النجاح  بدرجة 

عالقة  ل  قبلية/ع�شائرية  اأو  طائفية  اأ�ش�س  على 

لها بالق�شايا ال�شيا�شية العامة، كما هي الحال في 

الكويت واليمن، اأو ب�شبب حّدة الأجواء النتخابية 

في  ال��ح��ال  ه��ي  كما  المناف�شة،  فيها  ت��دور  التي 

العراق، وكذلك في موريتانيا بعد التخلي موقًتا عن 

الحكم الع�شكري في اأيار/مايو 2007. واأخيًرا اإّن 

ارتفاع معدلت الم�شاركة في النتخابات في بلدان 

القطاع اخلا�س يف العامل العربي: خارطة طريق نحو االإ�صالح

ل يقوم القطاعان الخا�س والعام باأدوار متميزة م�شتقلة في ال�شرق الأو�شط؛ فالخط الفا�شل بين 

 مفهوم القطاع الخا�س كما هو معروف 
َ

ما هو عام وما هو خا�س غير محدد ب�شورة وا�شحة. فلنن�س

ا كما اأن الت�شديد على ال�شفافية وخ�شوع  في المجتمعات الغربية حيث النظام القانوني متقدم جدًّ

ل  المعايير  هذه  بينهما.  الفا�شل  الخط  عن  اأو�شح  فكرًة  يعطي  للم�شاءلة  وال�شركات  الحكومة 

تنطبق على منطقة ال�شرق الأو�شط/الخليج. ذلك اأن الدولة هي التي تحتفظ بملكية ال�شركات 

الع�شر الكبرى في دول مجل�س التعاون الخليجي )ومنها، على �شبيل المثال، �شابك ال�شعودية، 

ومجموعة بنك الإمارات، وقطر لالت�شالت(.

الخا�ّس عائالت تجارية ذات عالقة وثيقة بالدولة؛ وهذه العالقة  كما ت�شيطر على القطاع 

هي التي تحّدد موقف هذا القطاع من ق�شية الإ�شالح ال�شيا�شي. هذا ل يدعو اإلى ال�شتغراب اأو 

ب 
ّ
الدَه�س: ففي كل المجتمعات ال�شناعية، تجد العائالت التجارية الكبرى اأن من م�شلحتها التقر

المطالبة  وتن�شاأ  اأحياًنا.  الر�شمية  المنا�شب  تولي  اإلى  وت�شعى  ال�شيا�شية،  ال�شلطة  مراكز  من 

بال�شفافية والإ�شالح ال�شيا�شي من التو�شع المطرد في �شفوف المقاولين واأ�شحاب الفعاليات 

القت�شادية، وفي تعاظم المناف�شة بين فئات التجار. وقد اأدى ذلك اأحياًنا اإلى مطالبة وا�شحة 

ما في ما يتعّلق بالم�شالح 
ّ
بقدر اأكبر من ال�شفافية والم�شاءلة في �شنع القرارات الحكومية ل �شي

التجارية في المقام الأول.

ا عندما تعجز الحكومات، كما هو الحال في 
ًّ
ا اإ�شالحي

ً
في �شوء ذلك، يوؤّدي القطاع الخا�س دور

معظم الحالت، عن التخطيط لالإ�شالح وتطبيقه بنف�شها. على القطاع الخا�س اأن يتخطى حدوده 

الطبيعية وي�شاند الحكومات لت�شجيع الإجراءات الإ�شالحية في المجالت التي توؤثر في م�شالحها، 

اأو  ال�شيا�شية  غير  الجمعيات  بتاأ�شي�س  الخا�س  القطاع  يبداأ  وقد  الق�شائي.  الجهاز  اإ�شالح  مثل 

 يوؤّدي فيها دور ال�شريك 
ٍ

فرق العمل التي تمّثل المجتمع المدني. وقد يطلق هذا القطاع مبادرات

ة فّعالة.
ّ
للحكومة للقيام باإجراءات اإ�شالحي

امل�شدر: بن �شقر 2007. 

 مل يظهر للقطاع

 اخلا�س يف املنطقة

 حتى الآن دور يف م�شرية

الإ�شالح ال�شيا�شي
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مثل تون�س اأو اليمن لم ي�شفر بال�شرورة عن تحقيق 

تقدم في م�شيرة الإ�شالح في هاتين الحالتين. 

م���ا زال�����ت ال��م��ط��ال��ب��ة ال�����ش��ع��ب��ي��ة ب��ال��ت��ح��ّول 

في  اله�شة  الوليدة  التطورات  من  الديمقراطي 

الأولوية  مرتبة  تحتل  تكن  ولم  العربية،  البلدان 

خالل  ن�شطت  التي  الحتجاج  حركات  معظم  في 

التاريخية  الوجهة  ومن  الما�شية.  الثالثة  العقود 

في  العامة  التظاهرات  في  الأهم  الموجات  كانت 

الإج���راءات  عن  نجمت  التي  هي  العربية  المدن 

الحكومات  بع�س  ات��خ��ذت��ه��ا  ال��ت��ي  الق��ت�����ش��ادي��ة 

كما  ال��دول��ي،  النقد  ل�شندوق  ا�شتجابًة  العربية 

 ،1977 الثاني/يناير  كانون  في  م�شر  في  حدث 

 ،1985 في  وتون�س  و1984،   1981 في  والمغرب 

وفي   .1989 في  والأردن   ،1988 في  والجزائر 

اأ���ش��ف��رت ه���ذه الح��ت��ج��اج��ات،  ال���ح���الت،  بع�س 

ا�شتحداث  عن  والجزائر،  الأردن  في  حدث  كما 

اإ�شالحاٍت �شيا�شية مهمة لم يقّدر لها ال�شتدامة 

الإ���ش��الح��ات  ه��ذه  اأن  غير  الأح��ي��ان.  بع�س  ف��ي 

مقابل  المواطنين  اإلى  قّدم  تعوي�س  بمثابة  كانت 

بالم�شّي  نف�شها  القت�شادية  لل�شيا�شات  �شماحهم 

قدًما، واإن ب�شورٍة تدريجية. وكان من نتائج غياب 

الأ�شا�س  حجر  بو�شفها  بالديمقراطية،  المطالبة 

المنظمة  المعار�شة  لحركات  الرئي�س  والمطلب 

البلدان  في  والناخبين  الجماهيرية  والتظاهرات 

العربية عموًما، اأن الحكومات خلدت اإلى العتقاد 

باأنه لي�س ثمة �شغوط داخلية مهّمة تفر�س عليها 

ل  ثّم،  من  الأم��ر،  هذا  واأن  الديمقراطي،  التطّور 

49
ي�شتدعي الهتمام الجّدي.
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معدالت اإقبال املواطنني على االقرتاع يف ثمانية ع�رش 

ا بني العامني 2003 و2008
ًّ
بلًدا عربي

امل�شدر: برنامج الأمم املتحدة الإمنائي/املكتب الإقليمي للدول العربية 2008 )بالإجنليزية(؛ الحتاد الربملاين 2008 

)بالإجنليزية(؛ الهيئة العامة لال�شتعالمات – بوابتك اإىل م�شر 2008؛ واآخرون. )انظر املراجع الإح�شائية(.

اجلدول 3-3

ا�صتطالع الراأي حول اأمن االإن�صان - امل�صاركة ال�صيا�صية مقابل عدم اإقبال الناخبني

م�شاركة دائمة في القتراع في النتخاباتم�شاركة في الن�شاطات التطوعية

م�شاركة متقطعة في القتراع في النتخابات

االإطار 8-3

ا 
ً
ي اأظهر ال�شتطالع اأن م�شتوى الهتمام بالنتخابات كان متدنِّ

حققت  التي  العربية  البلدان  من  وهو  المغرب،  في  ا 
ًّ
ن�شبي

ال�شيا�شي  النفراج  �شعيد  على  التقدم  من  الأكبر  القدر 

الداخلي. والوا�شح اأن الم�شاركة في النتخابات بالن�شبة اإلى 

ا 
ً
وحا�شم جديًدا  ا 

ً
اأ�شلوب تعد  لم  العينة  هذه  في  المواطنين 

للتاأثير في م�شار الدولة. والهتمام، الذي يتجلى في درجة 

الإقبال على �شناديق القتراع، كان اأعلى من ذلك في بلدين 

عن  ا 
ً
اأخير فيهما  ال�شعبية  ال�شيا�شية  الم�شاركة  اأ�شفرت 

اأو تعميق  القوى الطائفية )لبنان(،  اإبراز دور  الإ�شهام في 

وفي  المحتلة(.  الفل�شطينية  )الأر�س  ال�شيا�شي  ال�شقاق 

اأبدت  التي  العينة  من  ال�شئيلة  ال�شريحة  توحي  الكويت، 

ا بالن�شاطات التطوعية وبالم�شاركة ال�شيا�شية بدرجة 
ً
اهتمام

وا�شحة من العزوف ال�شعبي عن هذين المجالين.

لبنان الأر�س الفل�شطينية 

المحتلة

المغربالكويت
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75 الدولة العربية واأمن الإن�سان – الأداء والآفاق

 تظّل املنطقة العربّية

 عر�شة لل�شغوط اخلارجية

 من اأجل ال�شعي لإحداث

حتولت �شيا�شية

3. ال�صغوط الخارجية

عن  القانون  حكم  مرحلة  الى  التحّول  اآف��اق  تبدو 

الم�شتقبل  في  الداخلية  الدينامية  القوى  طريق 

تظّل  ذل��ك،  ظ��ّل  وف��ي  اأحياًنا.  ومتعّثرًة  م��ح��دودًة 

اأج��ل  م��ن  الخارجية  لل�شغوط  عر�شًة  المنطقة 

تواترت  وق��د  �شيا�شية.  ت��ح��ّولٍت  لإح��داث  ال�شعي 

الم�شالح  ذات  الغربية  ال���دول  دع���وات  بالفعل 

حقوق  اح��ت��رام  اإل��ى  المنطقة  في  ال�شتراتيجية 

والتعجيل  ال��م��دن��ي،  المجتمع  وتعبئة  الإن�����ش��ان، 

اأهم المبادرات على  ال�شيا�شي. وبرزت  بالإ�شالح 

بر�شلونة )1995(  �شياق عملية  في  ال�شعيد  هذا 

ال�شرق  حول  الكبار  الثمانية  مجموعة  و »مبادرة 

الأو�شط الكبير« في تموز/يوليو 2004. ويمكن اأن 

ت�شاف اإليها تحركات الإدارة الأميركية ال�شابقة، 

والبيانات  اأو�شطية،  ال�شرق  ال�شراكة  مبادرة  مثل 

ال�شابق  الأميركي  الرئي�س  اأعلنها  التي  ال�شيا�شية 

بدعوى دفع عجلة التحول الديمقراطي في البلدان 

العربية. 

خالل ال�شنوات القليلة الما�شية اّت�شم الخطاب 

ففي  بالتناق�س؛  العربية  البلدان  حول  الأميركي 

ال��ع��ام 2004 وّج��ه��ت ال��ولي��ات ال��م��ّت��ح��دة دع��وًة 

في  محددة  ديمقراطية  تغييرات  اإجراء  اإلى  قوية 

اأخذت  لحق  وقت  وفي  الكبير«.  الأو�شط  »ال�شرق 

بيانات  اإ�شدار  تحّبذ  المتحدة  الوليات  �شيا�شة 

ال�شروري  من  وج��دت  لأنها  ح��ذًرا  اأكثر  �شيا�شية 

تعزيز التحالف مع حكومات قد ل ت�شّنف على اأّنها 

ديمقراطية، ولكنها متعاونة في ما ي�شمى »بالحرب 

التركيز  تحّول   ،2006 العام  بعد  الإره��اب«.  على 

الدبلوما�شية، ولم  الجهود  اأخرى في  اأولويات  اإلى 

هو  الأو�شط  ال�شرق  في  ال�شيا�شي  الإ�شالح  يعد 

الهدف الأ�شا�شي لتلك الدبلوما�شية مثلما كان في 

مقدم الهتمامات في العامين 2004 و2005. بل 

التحّفظات  على  التغلب  في  يتمثل  الهدف  اأ�شبح 

عزمي ب�صارة* - حقوق االإن�صان واملواطنة: اللبنة االأوىل يف بناء الدولة

لهذا  احلديث  باملعنى  ال�شيادة،  تكتمل  ول  لل�شيادة.  الآخر  الوجه  هي  املواَطنة 

ي�شمن  الذي  هو  الآمن  واملجتمع  معزًى.  ذاُت  مواَطنةٌ  تعادلها  مل  ما  ال�شطالح، 

لأفراده مواطنًة ثابتة م�شتقرة، ول يعترب املواطنة منحًة تعطى ثم ُت�شرتّد. وهو 

الذي يحمي اأع�شاءه من �شلطة الطغيان التع�شفي، ويوفر لهم م�شتلزمات ال�شحة 

والتعليم، ويرعى اأمورهم عندما يتقدم بهم العمر. وي�شكل بناء هذا املجتمع واحًدا 

من اأهم عنا�رس بناء الدولة.

ال�شعيفة  مبوؤ�ش�شاتها  النامية  البلدان  على  خا�س،  بوجه  ذلك،  ي�شّح 

ونطاقاتها العامة الهزيلة التي مازالت تنا�شل لإثبات وجودها. وقد وقع العديد 

الع�شكري،  الزّي  يرتدي  جي�س  تكوين  اأن  مفاُده  لوهٍم  ًة 
ّ
�شحي البلدان  هذه  من 

ر�شمي »موّحد«، وخطوط  وتاريخ  اجلميع،  يعم   
ّ
تعليمي ونظام  مركزية،  وحكومة 

جوية وطنية مفل�شة، هي كل املكونات املطلوبة لبناء الدولة.

ظروف  ظل  يف  اآمن  جمتمع  بناء  عليه  ينطوي  الذي  التحدي  حّدة  وتزداد 

التعددية الطائفية والإثنية التي يتحول فيها الن�شاط ال�شيا�شي ن�شاًطا يتمحور 

و »الإثنية«.  والثقافية  الدينية  الفئات  بني  ا 
ًّ
اأفقي و�رساًعا  الهوية،  ق�شايا  حول 

وما يحول دون انهيار الوحدة الوطنية لي�س املواطنة الكاملة وحدها، اأي املواطنة 

التي تتجاوز حدود املظاهر ال�شكلية. فكلما ازدادت املكونات التي ت�شاف اإىل 

ع معنى املواطنة. وقد يكون التنوع واحًدا من عنا�رس القوة 
ّ

حقوق املواطنة، تو�ش

يف ذلك املجتمع.

وعلى ال�شعيد العربي ميكن التاأكيد بب�شاطة اأن احلقوق ال�شيا�شية واملدنية 

املالزمة للمواطنة مازالت ناق�شة، ما يفرغ املواطنة من م�شمونها احلقيقي. بل 

اإن املواطنة، يف حالت كثرية يف العامل العربي، ل تعني اإل اأقل القليل.

ويف البلدان التي ل ح�شور فيها لطبقة و�شطى عري�شة، ويتالزم فيها النمو 

تف�شي  مع  اأخرى  حالت  يف  والف�شاد  احلالت  بع�س  يف  واخل�شخ�شة  القت�شادي 

الفقر على نطاق وا�شع، فاإن خطاب حقوق الإن�شان عن احلقوق املدنية وال�شيا�شية 

ل معنى له يف واقع الأمر، اإذا مل يتالزم مع نقا�س حول احلقوق الجتماعية.

الطبية  العمل وحق املعاجلة  الأمثلة على هذه احلقوق الجتماعية حق  ومن 

وحق التعليم وحق ال�شكن املنا�شب. وهي التي ل ميكن �شمانها اإل عرب موؤ�ش�شات 

ذلك،  من  وت�شتثنى   �رسيبية. 
ٍ
قاعدة من   

ٌ
وطني اقت�شاٌد  الدولة وميّولها  تقيمها 

مات ل�رساء قبول عامة 
ُ
بطبيعة احلال، الدولة الريعية التي ت�شتخدم العطايا واملكر

الق�شايا عنا�رس  التمثيل. وت�شكل هذه  الأدنى من  اإعطائهم احلد  النا�س بها، مع 

متداخلة مرتابطة كل الرتابط.

بالتاآكل  اآخذة  اأو  ا، 
ً
متام غائبًة  العري�شة  الو�شطى  الطبقة  تكون  وعندما 

 عن املطالبة 
َّ
وال�شمور، كما هي احلال يف معظم البلدان العربية، وعاجزة من َثم

 
ْ
ي قَّ

ِ
اإىل تلك احلقوق قد ي�شع الدولة بني �ش بحقوقها الجتماعية، فاإن الفتقار 

، وتولد فيها حالة من ال�شتقطاب.
ً
رحى

اأف�شل  يف  الطبية  بالعناية  يحظون  المتيازات  ذات  الطبقة  اأفراد  اإن 

اأما  اخلا�شة.  املدار�س  يف  العلم  ويتلقون  وخارجها،  البالد  داخل  امل�شت�شفيات 

اأو تاأمني العي�س الكرمي  اأو تلقي العالج  الفقراء، فال ي�شتطيعون زيارة الطبيب 

لأطفالهم اأو لأنف�شهم عند ال�شيخوخة. وهم يعتمدون على التعليم احلكومي العام 

الق�شور  مظاهر  تلبث  ول  ال�شتثمار.  وق�شور  الإهمال  جراء  نوعيته  تدنت  الذي 

الأ�شا�شية للعي�س  ال�رسورية  ال�شارخة يف تلبية الحتياجات وتوفري امل�شتلزمات 

ذلك،  ون�شهد  اللغوية؛  وحتى  والدينية  الثقافية  املجالت  يف  تتجلى  اأن  الكرمي 

اللغة  اإىل  المتيازات  ذوي  بني  اخلا�س  التعليم  توجه  يف  املثال،  �شبيل  على 

الر�شمي  التعليم  نظام  على  املحافظ  الديني  الطابع  غلبة  مقابل  الإجنليزية، 

مبرور  معناها  امل�شرتكة  املواطنة  تفقد  كلتيهما  احلالتني  ويف  العربية.  باللغة 

الزمن؛ وتوا�شل ال�شلطة احلاكمة فر�س �شيطرتها على البالد باملناداة والدعوة 

 اأخرى اأو قوًى معادية، اأو للت�شدي ملختلف 
ٍ

اإىل الوحدة الوطنية ملواجهة اأطراف

املوؤامرات التي حتاك �شد البالد يف اخلارج والداخل.

اإن ال�شمانات امل�شرتكة واملوؤ�ش�شات امل�شاندة لها، والتي متولها الإيرادات 

البوؤ�س  اأجل امل�شلحة العامة، ل تقت�رس على و�شع احلد الفا�شل بني  العامة من 

اأهم املكونات يف بناء  اإنها متثل، يف الوقت نف�شه،  والعي�س الكرمي فح�شب، بل 

الدولة يف اأيامنا هذه.

* نائب �شابق في الكني�شت الإ�شرائيلي عن التجمع الوطني الديمقراطي، وكاتب �شيا�شي فل�شطيني.
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الدولة احلديثة 

هي اأف�شل �شمانة 

لأمن الإن�شان

هناك فجوة وا�شعة بني 

تطلعات املواطنني 

العرب اإىل حماية 

حقوقهم وحرياتهم 

وبني ما هو ماثل اأمامهم 

على اأر�س الواقع

العربية حول موؤتمر مقترح يجمع الزعماء العرب 

والإ�شرائيليين والفل�شطينيين اإ�شافًة اإلى الوليات 

دعم  في  العربية  الم�شاهمة  و�شمان  المتحدة؛ 

ا�شتقرار الحكومة العراقية؛ والح�شول على دعم 

الحكومة  دفع  اإلى  الرامية  الدولية  للجهود  عربي 

تخ�شيب  ب��رن��ام��ج  ع��ن  التخلي  اإل���ى  الإي��ران��ي��ة 

اليورانيوم.

النت�شارات  اأع��ق��اب  ف��ي  م�شتغرًبا  يكن  ل��م 

النتخابية التي حققتها الحركات الإ�شالمية خالل 

ال�شنوات القليلة الما�شية اأن يفتر حما�س الأطراف 

ال��خ��ارج��ي��ة ل��الإ���ش��الح��ات ال��ت��ي ت��دف��ع اإل���ى حلبة 

ال�شلطة بجماعات كانت تعّدها معاديًة لم�شالحها. 

ال�شابق  الأميركي  الرئي�س  اأقر   ،2007 العام  وفي 

ب�شعوبة التحّول الديمقراطي الذي اأتاح الفر�شة، 

على حد تعبيره، لجتماع اأعداء الديمقراطية في 

في  وبخا�شة  عليها  معاك�شة  حملة  و�شّن  المنطقة 

العراق ولبنان. 

ومهما كانت الأ�شباب التي دفعت اإلى المناداة 

الأول  الهدف  باعتباره  الديمقراطي  بالإ�شالح 

ل�شيا�شات »ال�شرق الأو�شط الكبير«، فاإن النتقا�س 

اأهمية الإ�شالح وو�شعه في مرتبة متدنية قد  من 

الإ�شالح  اإل��ى  الداعية  الحركات  مخاوف  اأّك���دا 

اأن  ال��ى  ه��وؤلء  خل�س  فقد  العربية.  البلدان  في 

مهّمًة  ق�شّيًة  تمّثل  ل  المنطقة  في  الديمقراطية 

واأهدافها،  الكبرى  القوى  اأمن  تخدم  ما  بقدر  اإّل 

وفي ما عدا ذلك، فاإّنها تحتّل مرتبة اأدنى في �شّلم 

اأولويات هذه القوى.

وتج�شيًدا لهذا التجاه الإقليمي، لم تعد م�شاألة 

الإ�شالح تت�شّدر البيانات ال�شادرة عن موؤتمرات 

مقارنة  ال�شياق،  هذا  في  ويمكن،  العربية.  القمة 

القرارات التي �شدرت عن موؤتمر تون�س الذي �شمي 

ب�ِ »قمة التنمية، اإعماًل لوثيقة التطوير والتحديث 

والإ�شالح« في العام 2004، بتلك التي �شدرت عن 

ناق�س  فقد  القمة.  م�شتوى  على  لحقة  موؤتمرات 

المراأة،  وحقوق  المدني،  المجتمع  ق�شايا  الأول 

اأ�شا�شية،  ق�شايا  باعتبارها  الإن�����ش��ان،  وح��ق��وق 

اإ�شافًة اإلى الم�شادقة على الميثاق العربي لحقوق 

ال��الح��ق��ة، فقد  القمة  م��وؤت��م��رات  اأم���ا  الإن�����ش��ان. 

اتخذت موقًفا دفاعيًّا واعتذاريًّا، مع الت�شديد على 

الأمن العربي والمخاطر التي تهدد الأمن واأهمية 

المحافظة على الهوية العربية. 

خاتمة

في  العربية  ال���دول  دور  الف�شل  ه��ذا  ا�شتعر�س 

التقرير،  ه��ذا  يعّرفه  كما  الإن�شان  اأم��ن  �شمان 

معايير،  اأربعة  وفق  الدول  هذه  اأداء  بتقويم  وقام 

الدولة  تقدمه  ما  في  ق�شوًرا  ثمة  اأن  اإلى  وخل�س 

اللتزامات  الرغم من  الإن�شان، على  اأمن  لتاأمين 

الدولية  والمواثيق  العربية  البلدان  في  الد�شتورية 

التي �شادقت عليها هذه الدول بمعظمها.

– اأي الدولة التي تحكمها  اإن الدولة المدنية 

 – وال�شيا�شية  المدنية  الحقوق  تحترم  قوانين 

اأو�شح  وق��د  الإن�����ش��ان.  لأم��ن  �شمانة  اأف�شل  ه��ي 

تطلعات  بين  وا�شعة  فجوًة  ثمة  اأن  الف�شل  ه��ذا 

اإلى حماية حقوقهم وحرياتهم  المواطنين العرب 

اأر���س  على  اأمامهم  ماثل  هو  ما  وبين  جهة،  من 

الم�شافة بين  واإن تفاوتت  اأخرى،  الواقع من جهة 

الماأمول والواقع في البلدان العربية المختلفة.

الإثني  التنوع  اأن  اإلى  الف�شل  هذا  اأ�شار  وقد 

ذاته،  بحد  ي�شكل،  ل  والديني  والقَبلّي  والطائفي 

الهويات  ت�شيي�س  اأن  بيد  الإن�شان.  لأم��ن  تهديًدا 

اإلى  العربية،  البلدان  وا�شحة في  وب�شورة  يوؤدي، 

ال�شتقطاب والعنف والنزاع الم�شلح. اإن الت�شامح 

الأكيد  ال�شبيل  وحده  هو  التنوع  هذا  اإزاء  الن�شط 

المحتملة  النزاعات  ن�شوب  من  بالتخفيف  الكفيل 

احتواء  م�شوؤولية  وتقع  الجتماعية.  الفئات  بين 

العربية  ال��دول  عاتق  على  المتقّلبة  الأو�شاع  هذه 

بانتهاج  التنوع  ق�شية  تعالج  اأن  عليها  يتعّين  التي 

والإن�شاف  الم�شاركة  تو�شيع  تتوّخى  �شيا�شات 

في  ال�شلمي  التعاي�س  ويقوم  الجتماعية.  والعدالة 

المجتمعات ذات الأبعاد الطائفية والإثنية المتعددة 

وتتجلى  المواَطنة،  من  متطورة  اأ�شكال  قيام  على 

العواقب الكارثية للف�شل في �شلوك هذا ال�شبيل في 

اأو�شح �شورها في انهيار الدولة باأ�شرها.

المفرو�شة  القيود  ا  اأي�شً الف�شل  هذا  وناق�س 

الإ�شالح.  عملية  في  ت�شاهم  التي  العوامل  على 

العربية  الحكومات  بها  قامت  التي  فالإ�شالحات 

اإنما تهدف، في المقام الأول، اإلى تعزيز �شلطتها ل 

اإلى النهو�س باأمن الإن�شان. ومازالت الدولة تعطي 

الأولوية لأمنها الخا�س على ح�شاب اأمن المجتمع، 

اأما المجتمع نف�شه، وبخا�شة ما ي�شمه من النخب 

المعار�شة  وفئات  المدني  والمجتمع  القت�شادية 

خطة  اإلى  والفتقار  ال�شعف  من  حالًة  ي�شهد  فهو 

غربية،  بلدان  انتهجت  وق��د  وا�شحة.  اإ�شالحية 

من منظور حماية اأمنها القومي البحت، �شيا�شات 

م�شروعات  عرقلت  ���ش��اّرة  اقتحامية  وم��ب��ادرات 

تارة،  الفوقي  بالتعامل  اّت�شمت  العربية،  الإ�شالح 
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 يظل الإ�شالح من الداخل

 هو ال�شبيل الوحيد والأمثل

 لتحقيق الأمن ذي الأبعاد

 واجلوانب املتكاملة

يف البلدان العربية

وتمثلت  اأخ���رى.  ت��ارًة  الدبلوما�شية  وبالم�شاومة 

تخّلف  ا�شتمرار  في  كله  لذلك  النهائية  الح�شيلة 

النامية  البلدان  بع�س  ركب  عن  العربية  البلدان 

الإن�شان  اأمن  باأو�شاع  الرتقاء  مجال  في  الأخرى 

بين المواطنين فيها. 

ويظل الإ�شالح من الداخل هو ال�شبيل الوحيد 

وال��ج��وان��ب  الأب��ع��اد  ذي  الأم���ن  لتحقيق  الأم��ث��ل 

الحقوق  من  بدًءا  العربية،  البلدان  في  المتكاملة 

ه��ذا  ف��ر���س  يمكن  ول  للمواطنين.  الأ���ش��ا���ش��ي��ة 

الإ�شالح من الخارج؛ كما ل يمكن ا�شتيراد نموذج 

ديمقراطي جملًة وتف�شياًل. بل يتعّين على العرب 

بحيث  المختلفة  الموؤ�ش�شية  الأ�شكال  يكّيفوا  اأن 

تنا�شب كل بلد من بلدانهم، لكن �شرط اأن تحترم 

الحريات  وتحمي  الإن�شان،  حقوق  الأ�شكال  هذه 

الأغلبية  حكم  وتوؤّمن  ال�شعبية  الم�شاركة  وت�شمن 

مع الحفاظ على حقوق الأقليات. وينبغي ال�شماح 

في  والتناف�س  بالتنظيم  كاّفًة  الجتماعية  للفئات 

المجال العاّم، طالما اأنها تحترم حق الختالف ول 

تلجاأ اإلى العنف اأو تعرقل الم�شار الديمقراطي.

العالقة  ت�شتهدي  اأن  يجب  ذل���ك،  ك��ل  وف��ي 

ب��ي��ن الإ���ش��الح��ي��ي��ن ال��ع��رب وال��ج��ه��ات ال��دول��ي��ة 

الم�شاندة لهم بروح ال�شراكة، ل بالتبعية والتواكل 

الم�شت�شعف اأو ا�شتدعاء التدخل المبت�َشر. وينبغي 

باأن  وخارجها،  العربية  البلدان  داخ��ل  الإق���رار، 

لالإ�شالح،  المعادية  ال�شيا�شية  القوى  و�شع  في 

الم�شبقة  والمفاهيم  ال�شّيقة،  الذاتية  والم�شالح 

اأن ت�شع عقباٍت كبيرًة في  ب،  التع�شّ التي يغذيها 

طريق بناء دولة القرن الحادي والع�شرين المدنية 

وال�شالم،  الت�شامح،  اأ�ش�س  على  القائمة  العربية، 

والأمن.
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 العنف �صد الن�صاء: 

غياب امل�صاءلة وانعدام االأمن

ثالث  ك��ل  م��ن  واح���دًة  اأن  اإل��ى  التقديرات  ت�شير 

حياتها  في  تتعر�س  العالمي  ال�شعيد  على  ن�شاء 

ممار�شة  على  الإرغ���ام  اأو  وال�شرب  لالغت�شاب 

�شد  العنف  فاإّن  هنا،  ومن   
1
العتداء. اأو  الجن�س 

المراأة ظاهرة عالمية ل ظاهرة �شائعة في البلدان 

تقرير  اأو�شح  وكما  ذل��ك،  وم��ع  فح�شب.  العربية 

التنمية الإن�شانية العربية للعام 2005 نحو نهو�س 

اللواتي  الن�شاء  اأّن  العربي،  ال��وط��ن  ف��ي  ال��م��راأة 

القرابة  اأنماط  العربية  المجتمعات  في  تكّبلهن 

الجتماعي  والإخ�شاع  المقّنن  والتمييز  الأبوية 

با�شتمرار  يتعّر�شن  لة،  المتاأ�شّ الذكورية  والهيمنة 

اإن  بل  والُمماأ�َش�س.  العائلي  العنف  من  لأ�شكال 

العربية،  البلدان  بع�س  في  المراأة  على  العتداء 

اإذا  مخففة  لعقوبة  يخ�شع  القتل،  حد  و�شل  واإن 

ال�شرف«  عن  »دفاًعا  ارتكبه  قد  الجاني  اأن  تبّين 

كما يقال. 

في  نف�شها  العربية  البلدان  في  ال��م��راأة  تجد 

بالقليل  اإل  تتمتع  ول  الأ�شرة،  داخل  دونّيٍة  مرتبٍة 

قام الف�شل ال�شابق بتقييم اأداء الدول العربية في مجال �شمان اأمن الإن�شان للمواطنين، وقد تبين اأن ذلك 

الأداء لم يكن، على العموم، مر�شًيا. ففي العديد من البلدان، بدا اأّن اإطار الأمن الذي توّفره الدولة م�شوٌب 

ّيات المواطنين 
ّ
بالثغرات القانونية، وتراقبه وتتوّلى تنظيمه موؤ�ش�شات ال�شلطة التي تقوم على م�شادرة حر

المواطن  اأمن  الحالت، يخ�شع  وال�شخ�شي. وفي معظم  الجتماعي  الأمن  ٍر محدود من  ال�شخ�شية مقابل قدْْ

لقواعد �شارمة تحرمه من حرية التعبير والم�شاركة الفعالة.

اإليها، ممن ل يتمتعون  اأو المنتمين  اأو�شاع المقيمين في البلدان العربية  اأما هذا الف�شل فينظر في 

معاملتهّن،  ُت�شاءُ  اللواتي  المكرهات  الن�شاء  ت�شم  التي   – الفئات  وهذه  الإطالق.  على  ال�شخ�شي  بالأمن 

�شديدٍة   
َ
لمخاطر �س 

ّ
تتعر  – والالجئين  داخليًّا،  والمهجرين  المجندين،  والأطفاَل  بالب�شر،  الّتجار  و�شحايا 

ناجمة عن التمييز وال�شتغالل والتهجير. ويجدر التركيز على هذه الجماعات ب�شكل خا�س لأن اأو�شاعها تقع 

اأنظار عامة النا�س، تتعر�س لال�شطهاد  خارج نطاق الروؤية المجتمعية. هذه الفئات، التي تخفى غالًبا عن 

داخل اأ�شرها ومجتمعاتها، وتعامل كما يعامل العبيد. اأو اأن اأفراًدا منها يهيمون على وجوههم في متاهات 

الحياة بعد اجتثاثهم من الجذور، ولي�شت لديهم القدرة على الدفاع عن حقوقهم، ولي�س ثمة من يقف مطالًبا 

بحقوقهم تلك اأو مدافًعا عنها. وانعدام الأمن، بالن�شبة اإليهم، اإنما يقع خارج نطاق المجتمع وال�شميم الذي 

يحرمهم من كل م�شتلزمات الحماية ال�شخ�شية تقريًبا.

العنف �شد املراأة 

ظاهرة عاملية ل ظاهرة 

�شائعة يف البلدان 

العربية فح�شب

4
انعدام االأمن ال�صخ�صي 

للفئات ال�صعيفة

الف�صل

�س بع�س الفئات 
ّ
تتعر

ملخاطر �شديدة 

ناجمة عن التمييز 

وال�شتغالل والتهجري
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ما  اإزاء  القانوني  النظام  جانب  من  الحماية  من 

العائلة من  اأفراد  انتهاكات من جانب  تكابده من 

خالل  العنف  العربيات  الن�شاء  وتواجه  الذكور. 

تواجه  �شباها  ففي  حياتهن.  م��راح��ل  مختلف 

والنف�شي،  والجن�شي  الج�شدي  والتعنيف  الإي��ذاء 

�شن  في  وال���زواج  التنا�شلية،  اأع�شائها  وت�شويه 

فترة  وف��ي  الأط��ف��ال؛  واإب��اح��ي��ة  وب��غ��اء  الطفولة، 

المراهقة والبلوغ، يمكن اأن تّت�شع هذه النتهاكات 

والدفع  والغت�شاب  الجن�شّي  ال�شتغالل  لت�شمل 

الق�شرّي، والتجار  البغاء والنحالل  اإلى ممار�شة 

بالن�شاء وعنف الزوج والغت�شاب الزوجي و�شوًل 

2
اإلى القتل المق�شود.

وج��وًه��ا  ال��م��راأة  على  ال��واق��ع  العنف  وي��ّت��خ��ذ 

على  الق�شاء  ب�شاأن  »الإع��الن  حدد  وقد  مختلفة، 

الجمعية  من  بقرار  ال�شادر   
3
المراأة« �شد  العنف 

العامة لالأمم المتحدة تعبير »العنف �شد المراأة« 

الجن�س  ع�شبية  اإليه  تدفع  عنيف  فعل  »اأي  باأنه 

اأًذى  عليه،  يترتب  اأن  اأو يرجح  عليه،  ويترتب 

الج�شمانية  الناحية  من  �شواء  للمراأة،  اأو معاناٌة 

التهديد  ذل��ك  في  بما  النف�شية،  اأو  اأو الجن�شية 

الحرمان  اأو  الق�شر  اأو  القبيل  ه��ذا  م��ن  باأفعال 

التع�شفي من الحرية، �شواء اأحدث ذلك في الحياة 

العامة اأم الخا�شة«.

ت�شويه الأع�شاء التنا�شلية لالإناث 

ت�شميته  على  ا�شطلح  ما  بين  بع�شهم  مّيز  وق��د 

ال��م��راأة.  �شد  المبا�شر  وغير  المبا�شر  بالعنف 

الأول��ى  الفئة  في  المدرجة  الممار�شات  وت�شمل 

ال�شرب  بين  ما  ُت��راوح  التي  العتداء  اأ�شكال  كل 

الفئة  ه���ذه  ت�شمل  ك��م��ا  وال��ق��ت��ل.  والغ��ت�����ش��اب 

الج�شماني  الأذى  تلحق  التي  الأخرى  الممار�شات 

اإن حالت العنف الم�شجلة �شد المراأة، على الرغم من خطورتها وانت�شارها الوا�شع 

النطاق، ل تعك�س الو�شع الحقيقي في المنطقة العربية، بل تقت�شر على الحالت 

التي تتم مالحظتها والإبالغ عنها. وثمة اأعداد كبيرة من الحالت التي تخفى على 

الدرا�شات حول هذا المو�شوع. ي�شاف اإلى ذلك اأن بع�س اأ�شكال العنف يظل طي 

لَّغ عنه. من الأمثلة على ذلك حالت الإهانة والعنف اللفظي وحالت 
َ
ب
ُ
الكتمان، ول ي

ا من الإبالغ عنها.
ً
العنف التي تتحرج الن�شاء غالب

ر. 
ِ

ر وغير مبا�ش
ِ

م المحللون العنف الذي ي�شتهدف المراأة نوعين: مبا�ش
ِّ

يق�ش

والغت�شاب  ال�شرب  مثل  الج�شدي،  الإيذاء  اأ�شكال  كل  ر 
ِ

المبا�ش العنف  ي�شمل 

، الذي 
ّ
 اأخرى تلحق ال�شرر بج�شد المراأة. ويدخل الإيذاء الجن�شي

ٍ
والقتل وممار�شات

الرغم من  الفئة. وعلى  والهجر، في عداد هذه  التحر�س والغت�شاب  راوح بين 
ُ
ي

 �شد المراأة في المنطقة العربية، فاإنها تبقى م�شتترًة 
ّ
تزايد حالت العنف الجن�شي

الأنثى  ال�شحية  ت�شيب  عار  لطخة  ا 
ً
اجتماعي َعدُّ 

ُ
ي عنها  الك�شف  لأّن  الكتمان   

ّ
طي

وعائلتها.

ر، في�شير اإلى الجوانب التي ين�شط فيها التمييز �شد 
ِ

اأما العنف غير المبا�ش

المراأة من جانب الموؤ�ش�شات والموروثات الجتماعية والثقافية ال�شائدة بما فيها 

القيم والتقاليد والقوانين. ويمكن اأن يندرج العنف اللفظي في عداد ممار�شات 

بممار�شة  للرجال  ي�شمح  الذي  التمييز  هذا  نتائج  من  لأنه  المبا�شر  غير  العنف 

العنف �شد الن�شاء. 

ا ما يوجد العنف اللفظي �شد الفتيات ال�شغيرات اللواتي يتعر�شن 
ً
وغالب

طهارتهن  �س 
ّ
تعر التي  ال�شلوك  اأنماط  من  التحذيرات  اإليهن  وتوّجه  للعقوبة 

ا لهذا النوع من العنف، لأن الأ�شرة تعّد  للخطر. والواقع اأن المطّلقات اأكثر تعر�شً

ا محتماًل ينبغي الحد منه. وتعاني المتزوجات العنف اللفظي اأحياًنا 
ً
حريتهن خطر

�س الزوج عن اإحباطاته وم�شكالته على  عند اختالل العالقة الزوجية، اأو عندما ينفِّ

ح�شاب من هم اأ�شعف منه )مثل زوجته اأو ابنته اأو �شقيقته(.

الجتماعي، ويدخل  العنف  العنف لي�شمل  اآخرون من نطاق  ع محّللون 
ّ

ويو�ش

من  ومنعهن  المحلي،  المجتمع  في  الن�شاء  اندماج  من  الحّد  النوع  هذا  عداد  في 

لمراعاة  وال�شخ�شية  الجتماعية  الزوجة  حقوق  اإنكار  اأو  الجتماعي،  دورهن  اأداء 

المراأة  الحال في احترام  اأو الفكرية. ويوؤثر ذلك بطبيعة  العاطفية  ميول زوجها 

 و�شحتها النف�شية وحريتها وقدرتها على الندماج 
ّ
لذاتها وفي نمّوها العاطفي

الجتماعي.

وتواجه الأنثى هذا النوع من العنف الجتماعي عندما تحاول العائلة الت�شييق 

اإذن،  بغير  المنزل  مغادرة  من  منعها  طريق  عن  اإخ�شاعها  اأو  اإرغامها  اأو  عليها 

تم�س  التي  الق�شايا  في  راأيها  رف�س  اأو  ر�شاها،  دون  الزواج  على  اأو اإجبارها 

حياتها وم�شيرها.

الطالق التع�شفي هو اأي�ًشا �شكل من اأ�شكال العنف الجتماعي �شد المراأة، 

فقد يطّلق الزوج زوجته، على �شبيل المثال، دون علم منها اأو لأ�شباب ل تجيزها 

ال�شريعة الإ�شالمية.

اأ�شكال العنف الجتماعي الذي تعانيه ن�شاٌء  اأي�ًشا واحد من  العنف ال�شحي 

كثيرات، فاإكراه المراأة على العي�س في اأو�شاع غير منا�شبة، اأو حرمانها من الرعاية 

ال�شحية المقبولة، اأو تجاهل احتياجاتها ال�شحية الإنجابية عن طريق تنظيم فترات 

ر  وُتَق�شِّ ال�شحية،  الولدات، قد ت�شهم في تدمير حالتها  والحد من عدد  الحمل 

من عمرها. ويميل النا�س في الثقافة العربية والإ�شالمية اإلى الإكثار من الن�شل. 

ر �شد المراأة، غير 
ّ
�شحيح اأّن عواقب ذلك قد ل ت�شّكل نوًعا من اأنواع العنف المدب

ا من الأ�شرار التي يلحقها الموروث الثقافي والجتماعي بالن�شاء. 
ً
اأنها تو�شح جانب

الزوج  الأطفال م�شتركة بين  الإكثار من  الرغبة في  اإذا كانت  والمهم هنا هو ما 

ا في �شحة المراأة الج�شدية.
ً
والزوجة، وما اإذا كان ذلك ل يوؤثر �شلب

ا، العنف القت�شادي �شكٌل اآخر من اأ�شكال العنف الذي عادًة ما ي�شتهدف 
ً
واأخير

الن�شاء، وُتراوح الأمثلة على ذلك ما بين حرمان المراأة من الميراث وال�شتيالء على 

مواردها القت�شادية. وفي بع�س الأحيان يرغم الزوج زوجته العاملة على التنازل 

عن راتبها بدعوى الم�شاهمة في ميزانية البيت وتاأمين احتياجات الأ�شرة، وبحجة 

ذلك قد ُت�شاَدر ممتلكات المراأة ودخلها دون مبرر.

الم�شدر: مريم �شلطان لوتاه، ورقة خلفية للتقرير.

حجم العنف ومداه املوّجه �صد املراأة يف البلدان العربية االإطار 1-4

تواجه الن�شاء العربيات 

العنف خالل خمتلف 

مراحل حياتهن



81 انعدام الأمن ال�سخ�سي  للفئات ال�سعيفة

 الن�صبة املئوية )%( التقديرية ل�صحايا ال�صنةالبلد

 ت�صويه االأع�صاء التنا�صلية لالإناث 

يف الفئة العمرية 15-49 �صنة

200597.9ال�شومال

200595.8م�رس 

200693.1جيبوتي

200090)�شمال( ال�شودان

200171.3موريتانيا

199722.6اليمن

الم�شدر: منّظمة ال�شحة العالمية 2008.

بالمراأة مثل ت�شويه الأع�شاء التنا�شلية الذي ي�شّبب 

ونف�شية  بدنية  اأ�شرار  عليه  وتترّتب  حة  مبرِّ اآلًم��ا 

دائمة، وقد يف�شي اإلى الموت المبكر جراء النزيف 

واللتهابات وال�شدمات الع�شبية.

ت�شويه الأع�شاء التنا�شلية لالإناث، اأو ما ي�شّمى 

ُتذَكر في  قّلما  الإن��اث، عملية غير �شرعية  بختان 

باب  ف��ي  تدخل  وه��ي  الطبية،  وال��م��راج��ع  الكتب 

اإج��راء  وينطوي   
4
الدولي. القانون  في  الجرائم 

الت�شبب   )1( ج��رائ��م:  ث��الث  على  العملية  ه��ذه 

المراأة؛  كرامة  انتهاك   )2( الج�شماني؛  ب��الأذى 

اأن مواقف  اإل  �شة.  )3( ممار�شة طبية غير مرخَّ

ما  ت��راوح  الممار�شة  هذه  اإزاء  القانونية  الأنظمة 

زال  ما  البلدان  بع�س  اإن  بل  والحظر،  الإذن  بين 

ي�شّرح بها. ي�شاف اإلى ذلك اأن الحظر القانوني 

في  حقيقي  تاأثير  ل��ه  يكون  ل  ق��د  الإن���اث  لختان 

تحبذه  الموروثة  التقليدية  المعتقدات  لأن  الواقع، 

�شخ�شيات  تت�شافر جهود  كما  جانبه.  اإلى  وتقف 

محافظة  واجتماعية  �شيا�شية  وقوى  نافذة  عامة 

للدفاع عنه.

ويمكن الإ�شارة هنا اإلى اأنه �شدرت في م�شر، 

قانون  على  تعديالت   ،2008 العام  اأوا���ش��ط  في 

جرميًّا  عماًل  وتعّده  الإن��اث  ختان  تحّظر   
5
الطفل

تجيز  كانت  ال��ق��ان��ون  ف��ي  ث��غ��رًة  بالنتيجة  وت�شّد 

الإق��دام  واآخرين  ال�شحة  مجال  في  للمحترفين 

البلدان  اأغلب  توؤكد  وفيما  الممار�شة.  هذه  على 

على  حر�شها  الممار�شة  هذه  ت�شهد  التي  العربية 

التقدم  ف���اإن  ت��ح��ظ��ّره��ا،  ال��ت��ي  الت�شريعات  �شن 

هذه  ا�شتمرار  يعني  ال��م��ج��ال  ه��ذا  ف��ي  ال��ب��ط��يء 

من  الكلمة  تحمله  م��ا  بكل  ال��م��وؤذي��ة  الممار�شة 

دللت. وت�شهم في ا�شتدامتها عوامل الفقر وتدّني 

م�شتوى الوعي ال�شحي والتربية الجن�شية وانت�شار 

الخطاب  وغياب  الن�شاء  �شد  القانوني  التمييز 

الديني الم�شتنير والُمْقِنع.

يغّطي العنف غير المبا�شر مجموعًة وا�شعة من 

العادات  ومن  والثقافية،  الجتماعية  الممار�شات 

التمييز  على  تنطوي  التي  والقوانين  المتوارثة 

ال��دع��وات  بع�س  ع  ويو�شِّ الجنو�شة.  اأ�شا�س  على 

الجتماعي  العنف  لي�شمل  المفهوم  هذا  الن�شائية 

المراأة  لم�شاركة  تقييًدا  جوانبه  اأحد  يمثل  الذي 

جانبه  يمثل  بينما  العامة،  والحياة  المجتمع  في 

ممار�شة  م��ن  المتزوجة  ال��م��راأة  ح��رم��ان  الآخ���ر 

على  ويرغمها  وال�شخ�شية  الجتماعية  حقوقها 

تلبية متطلبات الزوج العاطفية. ويلحق هذا العنف 

العاطفي  نموها  يعوق  فهو  المراأة،  بمكانة  ال�شرر 

وا�شتقرارها النف�شي بحرمانها من اأن تعي�س حياًة 

طبيعيًة وتتفاعل مع المجتمع الذي تعي�س فيه. وقد 

تواجه المراأة مثل هذا العنف عندما تحظر عليها 

تمنع  اأو  البيت،  مغادرة  اأفرادها  اأح��د  اأو  العائلة 

التعبير عن راأيها في ق�شايا حا�شمة بالن�شبة  من 

�شمن  يدرج  وبع�شهم  وم�شتقبلها.  م�شلحتها  اإلى 

 – التع�شفي  الطالق  الجتماعي  العنف  اأ�شكال 

بالأمر،  اإبالغها  دون  زوجته  الرجل  يطّلق  عندما 

اأو لأ�شباب ل يبررها القانون )مريم �شلطان لوتاه، 

ورقة خلفية للتقرير(.

تزويج الإناث في �شّن الطفولة 

يجري  العربية،  المنطقة  من  عديدة  اأنحاء  في 

اأكبر  رج��اٍل  من  مبكرة  �شن  في  الفتيات  تزويج 

ال��زواج  وي��ه��ّدد  الأح��ي��ان.  غالب  ف��ي  ا  �شنًّ منهّن 

المبكر والحمل في فترة المراهقة �شحة الأمهات 

الم�شدر: اليوني�شف 2007.

*ت�شتند هذه البيانات اإلى اأحدث المعطيات المتوافرة خالل الفترة الزمنية المذكورة. 
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قلما ُتذَكر يف املراجع الطبية

ن�صبة انت�صار ت�صويه االأع�صاء التنا�صلية بني االإناث، 

6 بلدان عربية
اجلدول 1-4

ن�صبة الن�صاء من الفئة العمرية )20-24 �صنة( ممن تزوجن 
ال�صكل 1-4

ا، 2006-1987* وهن دون الثامنة ع�رشة من العمر يف 15 بلًدا عربيًّ

%



تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام  822009

بالتناق�س  اآخ��ذة  المبكرة  الزيجات  اأن  ومع 

اللواتي  الإن��اث  اأع��داد  ف��اإن  العربية،  البلدان  في 

مرتفعة  زال��ت  ما  المراهقة  �شنوات  في  يتزّوجن 

ن�شبيًّا في بع�شها. وكما يو�شح ال�شكل 4-1 التالي، 

20-24 �شنة  العمرّية  الفئة  الن�شاء في  ن�شبة  فاإن 

العمر  من  ع�شرَة  الثامنَة  دون  وهن  تزوجن  مّمن 

في   45 اإل��ى  اليوني�شف،  تقديرات  ح�شب  ت�شل، 

المائة في ال�شومال، و 37 في المائة في موريتانيا 

واليمن، و 30 في المائة في جزر القمر، و 27 في 

المائة في ال�شودان. 

العنف الج�شدي 

العنف الج�شدي  انت�شار  من ال�شعب قيا�س درجة 

�شد الن�شاء في المجتمعات العربية، ذلك اأنه من 

المو�شوعات المحظورة في ثقافة ت�شودها ال�شيطرة 

الذكورية. وهذا العنف يمار�س ب�شكل غير منظور 

والأمهات.  وال�شقيقات  الزوجات  على  البيوت  في 

ول تقوم ال�شحايا، على الأرجح، بالإبالغ عّما يلحق 

بهّن من الأذى على اأيدي اأفراد العائلة. اأما الراأي 

العاّم والم�شوؤولون في ال�شلطة وال�شرطة فيتحا�شى 

العائلية، وبخا�شة منها  الم�شائل  ي هذه  من تق�شّ

ة  خا�شّ ب�شورة  ذل��ك  وي�شّح  بالن�شاء.  يتعلق  ما 

هذه  مثل  ُتَعدُّ  حيث  فقًرا،  الأكثر  الجماعات  على 

المعاملة قدَر المراأة المحتوم. من هنا فاإن اإغفال 

ال�شائع  هو  وت�شجيلها  الجرائم  هذه  عن  الإب��الغ 

نفًعا،  تجدَي  لن  ال�شكاوى  اأن  يعرفن  الن�شاء  لأن 

اأظهر  وق��د  معيًبا.  اأم��ًرا  ُتَعدُّ  ذاتها  بحد  اأّنها  اأو 

ا�شتطالع اأجري في نطاق التقرير الوطني للتنمية 

كثيًرا  اأن   2008 العام  في  ال��ع��راق  في  الب�شرية 

اأيدي  على  العنف  يتقّبلن  المتزوجات  الن�شاء  من 

اأزواجهن باعتباره اأمًرا له ما يبرره لأن الموروثات 

عن�شًرا  غ��دت  قد  ق��رون  م��دى  على  الجتماعّية 

اأ�شياًل في تكوينهّن ال�شخ�شي حول �شيادة الحقوق 

التي يتمّتع بها الرجال.

قوانين الزواج 

من  الكثير  عربية  دول  عدة  في  القوانين  تت�شّمن 

البنود والأحكام القانونية في �شلب قوانين الأ�شرة 

عند  المراأة  على  للرجل  الولية  حقوق  توؤكد  التي 

هذه  عليه  تنطوي  الذي  الموقف  ويتمّثل  ال��زواج. 

ال�شخ�شّيين  وال��رف��اه  ال�شالمة  اأن  في  الأح��ك��ام 

يمكن  ل  الذكر،  من  مرتبًة  اأق��ّل  بو�شفها  للمراأة، 

�شمانها اإل عن طريق الرجل. وعلى هذا الأ�شا�س 

�شالمة  توؤّمن  اأن  فيها  يفتر�س  التي  القوانين  فاإن 

للتعّر�س  الإن��اث  قابلية  من  وي��زي��دان  والأط��ف��ال، 

الطالق  اإل��ى  المبكر  ال��زواج  يف�شي  كما  للعنف. 

والتفكك العائلي وتربية �شيئة لالأطفال، وي�شجع في 

العادة على الحمل المبكر وارتفاع معّدل الإنجاب 

وهذا ويوؤدي بدوره اإلى مخاطر �شحية وا�شحة لكّل 

اأن ل  ال�شواء. والمرجح  اأّم �شابة ولمواليدها على 

تعرف العرو�س ال�شابة �شيًئا عن و�شائل منع الحمل 

اأكثر  تكون  واأن  جن�شيًّا،  المنتقلة  الأم��را���س  اأو 

الأ�شباب  لهذه  واإ�شاءاته.  ال��زوج  لق�شاوة  ا  تعر�شً

كثيًرا ما يكون بيت الزوجية الذي تدخله العرو�س 

طفلًة اأو مراهقًة محفوًفا بانعدام الأمن. 

الن�صبة املئوية للن�صاء البلد

اللواتي تعر�صن لالعتداء 

م�صدر 

املعلومات 

�صنة

الدرا�صة

الأر�س الفل�شطينية 

املحتلة

منظمة الأمم املتحدة للطفولة 32 %

)اليوني�شف(

2000

جمل�س حقوق الإن�شان 31.4 %اجلزائر

)الأمم املتحدة(

2008

�شندوق الأمم املتحدة الإمنائي 21.8 %�شورية

للمراأة )اليونيفيم(

2005

2006/7منظمة ال�شحة العاملية22.7 % )و�شط العراق وجنوبه( العراق

10.9 % )كرد�شتان( 

2002�شندوق الأمم املتحدة لل�شكان35 %لبنان

جلنة الأمم املتحدة القت�شادية 35 % )من الن�شاء املتزوجات(م�رس

والجتماعية لغرب اآ�شيا )ا�شكوا(

2007

2003�شندوق الأمم املتحدة لل�شكان50 % )من الن�شاء املتزوجات(اليمن

العنف اجل�شدي �شد الن�شاء 

يف املجتمعات العربية، من 

املو�شوعات املحظورة

في اأوائل العام 2008، ا�شتقّلت العرو�س المتزوجة حديًثا، نجود علي، �شيارة عمومية وتوجهت 

اإلى محكمة غرب الأمانة في �شنعاء – اليمن، وطلبت الطالق من زوجها الذي اأرغمت على القتران 

ا، 
ً
به. وكان زوجها، وعمره ثالثة اأ�شعاف عمرها، يغت�شبها وينهال عليها بال�شرب كل يوم تقريب

فقررت اأنها قد تحملت ما فيه الكفاية.

 دون اأن ياأبه لها اأحد، لول عمر العرو�س اآنذاك: 
ّ
تها، �شتمر

ّ
وكانت حكاية العرو�س، على ماأ�شوي

فقد كانت نجود علي في التا�شعة من العمر.

عندما �شمعت �شذى نا�شر م�شادفًة ق�شة نجود علي، وهي محامية مرموقة ومن دعاة حقوق 

ل الطفلة مجاًنا. وبعد ذلك باأ�شبوع واحد، �شدر حكم ق�شائي تاريخي: لقد  الإن�شان، قررْت اأن تمثِّ

بطل »الزواج«.
ُ
اأ

دها �شّجًة هائلة، وَعدَّ الكثيرون هذه الحالة رمًزا للقمع والوح�شية 
ّ
اأثارت معاناة نجود وتمر

ة الم�شيطرة في المجتمع، ولكنها كانت بالن�شبة اإلى الآخرين، 
ّ
ال�شارخة بدللتها على النزعة الأبوي

ا لالإلهام. فقد حذت حذوها كثيرات من �شحايا الزواج في �شّن الطفولة، ورفعن اأ�شواتهّن 
ً
م�شدر

 بالعدالة، فيما كان الدعاة الن�شطون والم�شوؤولون في الحكومة في اليمن ينادون 
ٍ

ا، مطالبات
ً
عالي

باّتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف ممار�شات الزواج المبكر. وفي اأعقاب حالة نجود، بداأت مجموعة 

من الم�شرعين في اليمن بالدعوة اإلى رفع ال�شن القانونية للزواج من 15 اإلى 18 �شنة. 

.Kawthar 2008 ؛Verna 2008 :الم�شدر

يف اليمن، عرو�س طفلة تلجاأ اىل الق�صاء الإن�صافها االإطار 2-4

التقديرات حول انت�صار حاالت االعتداء على الن�صاء 

)العنف اجل�صدي( يف �صبعة بلدان عربية 
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83 انعدام الأمن ال�سخ�سي  للفئات ال�سعيفة

قوانين  في  لوجدنا  المختلفة  القانونية  القواعد  تطبيق  كيفية  اإلى  نظرنا  لو 

الم�شلمين مثاًل  الم�شلمين وغير  التي ت�شمل كالًّ من  العربية  ال�شخ�شية  الأحوال 

اإلى  ا 
ً

اأ�شا�ش ذلك  ويرجع  الجن�شين.  بين  َقنَّن 
ُ
الم  

ّ
الجنو�شي التمييز  على  وا�شًحا 

فردية  واآراء  دينية  فقهية  تاأويالت  من  م�شتمّدة  ال�شخ�شية  الأحوال  قوانين  اأن 

ة �شحيقة. فقد تر�شخت منذ تلك العهود ثقافة التمييز، 
ّ
تعود اإلى عهود تاريخي

واأ�شفيت على تلك التاأويالت والآراء هالةٌ من القدا�شة والع�شمة، فيما اختلطت 

المعتقدات الدينية المطلقة الرا�شخة اإلى حد بعيد بجوانب من الواقع التاريخي 

ة.
ّ
 للمجتمعات المحّلي

ّ
الن�شبي

ا من اأ�شول ال�شريعة 
ًّ
اإن قوانين الأحوال ال�شخ�شية للم�شلمين التي تنبع كّلي

وفق  وحده،  للزوج  ويحق  ي�شاء.  كما  الطالق  حّق  وحده  الرجل  تعطي  الإ�شالمية، 

ومقابل  البائن.  غير  الطالق  حالت  واإلغاوؤه في  الطالق  اإبطال  وم�شيئته،  اإرادته 

ذلك، ل ت�شتطيع الزوجة اأن تطّلق زوجها اإل بحكم ت�شدره المحكمة لأ�شباب محددة 

ه 
ُ
منها: ال�شرر الذي يلحقه الزوج بالزوجة؛ غياب الزوج اأو هجره زوجَته اأو تق�شير

في اإعالتها؛ اأو �شجن الزوج. ووفًقا لهذه القوانين من واجب الزوج وحده اأن يقوم 

ن على الزوجة، لقاء ذلك، اأن 
ّ
باأمر العائلة، ب�شرف النظر عن ثروة زوجته، ويتعي

تطيع الزوج وبذلك تكون الإعالة من جانب الزوج مقابَل ما يفر�س على الزوجة من 

قيود. ي�شاف اإلى ذلك اأن للزوج الحق في تعدد الزوجات.

لالإ�شالح  محاولت  جرت  الجوهرية  المبادئ  هذه  على  المحافظة  اإطار  وفي 

الأ�شرة  قوانين  من  عدد  في  والتمييز  التفرقة  مظاهر  بع�س  على  وللق�شاء 

العربية، ومن الأمثلة في هذا الإطار المحاولت، التي اقت�شرت على تلطيف بع�س 

الممار�شات الفّظة: وقف اإنفاذ حكم الطاعة الذي ت�شدره المحكمة )بفر�س طاعة 

الأولى بنية  الزوجة  اإبالغ  الزوج والكاتب العدل  الزوجة لزوجها بالقوة(؛ وواجب 

اأخرى؛ وجعل حق الزوج بالزواج من امراأة ثانية م�شروًطا  زوجها الزواج من امراأة 

اإذا  الزوج  تطليق  الزوجة حق  ومنح  الزوجات؛  بين  العدل  وبتوخيه  مقبول  بعذٍر 

تطّلق  اأن  للزوجة  يجيز  )الذي  الُخْلع  حق  الأخرى  الأمثلة  ومن  اأخرى.  امراأًة  تزّوج 

نف�شها من زوجها دون اأن تتحمل اأية تبعات اإذا تنازلت عن حقوقها المالية( وفي 

هذه الحالة يكون لكال الزوجين الحق في اإنهاء عقد الزواج. ي�شاف اإلى ذلك اأن 

من واجب الزوج اللتزام باإبالغ مطّلقته اإذا رغب في اإعادتها، وبت�شجيل عودتها 

دامت  ما  الزواج  عقد  في  ال�شروط  بع�س  تحدد  اأن  الزوجة  حق  من  كذلك  اإليه. 

هذه ال�شروط ل تعار�س اأ�شول ال�شريعة الثابتة المتعّلقة بالزواج. وتعطى الزوجة 

اإذا كان  القانونية،  الح�شانة  انتهاء فترة  اأطفالها حتى  الحق في ح�شانة  كذلك 

 في العي�س في بيت الزوجية خالل 
ّ
ذلك في م�شلحتهم. كما يحّق لها اأن ت�شتمر

فترة ح�شانتها لالأطفال.

معتقداتهم  من  فم�شتمّدة  الم�شلمين  لغير  ة 
ّ
ال�شخ�شي الأحوال  قوانين  اأما 

المجال كي ل نقول، تحظر على  ق 
ّ
العموم، ت�شي ة والدينية. وهي، على 

ّ
الطائفي

الزوجة اأن تطّلق نف�شها. وعلى �شبيل المثال فاإن الزوجة التي تنتمي اإلى الطائفة 

الم�شيحية الأرثوذك�شية ل ت�شتطيع الطالق اإل لأ�شباب محددة، وطبًقا لحكم �شادر 

ة. غير اأن الزوجة الكاثوليكية ل ت�شتطيع الطالق اإطالًقا وباأي 
ّ
عن المحكمة الكن�شي

ا بين الزوجين. ومن 
ً
حاٍل من الأحوال. ول ي�شمح في هذه الحال اإل بالنف�شال هجر

العليا في  اليد  للزوج  اأن  الزواج،  الزوجين خالل  ما يتعلق بحقوق  الوا�شح، في 

هذا الخ�شو�س.

دًة لالأحوال ال�شخ�شية،  ق غالبية البلدان العربية قوانين موحَّ
ّ
وفي حين تطب

بهذا  معدلًة   
ٍ

ت�شريعات ا�شتحدث  قد  بع�شها  فاإن   ،
ّ
القانوني التنظيم  حيث  من 

ومن  وم�شر.  ولبنان  البحرين وقطر  مثل  الدول  بع�س  وي�شّح ذلك على  ال�شاأن. 

، والحالة هذه، و�شع قواعد وا�شحة ومْحَكمة لالأحوال ال�شخ�شية تهدف اإلى 
ّ
المهم

على  الق�شاء  لمحاولت  النجاح  يتحّقق  اأن  يمكن  ول  القانوني.  الو�شوح  تحقيق 

التمييز �شد المراأة اإل بتطوير هذا القانون المن�شود.

البارز في قوانين الأحوال  اأّن التمييز �شد المراأة هو العن�شر  مجمل القول 

ال�شخ�شية في البلدان العربية، وهو اأكثر و�شوًحا فيها منه في اأية مناطق اأخرى. 

للتخفيف من هذا  ًة 
ّ
 ت�شريعي

ٍ
اأدخلت تعديالت فاإن دوًل مثل م�شر قد  ومع ذلك 

التي  التقدمية  التعديالت  م�شتوى  اإلى  ترقى  ل  المحاولت  هذه  اأن  اإل  التمييز، 

الأحوال  ومدونات  قوانين  مثل  العربي،  المغرب  دول  ت�شريعات  على  اأدخلت 

ويّت�شح  الجزائر.  في  اأقّل،  حدٍّ  واإلى  والمغرب،  تون�س،  في  والأ�شرة  ال�شخ�شية 

الممكن �شياغة  اأن من  العربي  المغرب  الم�شتخل�شة من ت�شريعات  الدرو�س  من 

ا اأكبر 
ً
 تحقق قدر

ٍ
قوانين عربية تحافظ على المنطلقات الدينية، مع تبني تاأويالت

من الم�شاواة بين الرجال والن�شاء، وت�شهم في اإزالة الإجحاف التاريخي الذي لحق 

بالمراأة في العالقات العائلية. 

الم�شدر: محمد نور فرحات، ورقة خلفية لتقرير التنمية الإن�شانية العربية للعام 2005. 

تمهد  التي  نف�شها  الزوجية هي  الحياة  المراأة في 

لممار�شة التمييز �شّدها وتجعلها، في واقع الأمر، 

رهًنا باأهواء الرجل.

تكّر�س  التي  ال�شخ�شية  الأحوال  قوانين  تفرز 

التفّوق الذكوري داخل العائلة، و�شًعا يجعل المراأة 

في حالة تّت�شم بالخ�شوع. ففي ظّل هذه القوانين 

ال�شائدة في معظم البلدان العربية ل يحق للمراأة 

اأن تطلب الطالق اأو تعار�س تعّدد الزوجات. ويعّد 

ا من حقوق الرجل، ل حالًّ  الطالق في العادة حقًّ

التي  الحالت  في  حتى  معينة،  زوجّيٍة  لم�شكالٍت 

ذلك  ومع  ر�شميًّا.  الحّق  ذلك  المراأة  فيها  تعطى 

التقدم  بع�س  الأخ��ي��رة  ال�شنوات  في  تحقق  فقد 

التقدمية  والتعديالت  القوانين  عنه  عبرت  الذي 

ه��ذه  جملة  وم���ن  ال��ع��رب��ي��ة.  ال��ب��ل��دان  بع�س  ف��ي 

التطورات اإقرار قانون الُخْلع )الذي يجيز للمراأة 

 ،)2000( م�شر  في  ال��ط��الق(  بطلب  المبادرة 

المغرب  ف��ي  الأ���ش��رة  م��دون��ة  على  وال��ت��ع��دي��الت 

بنوًدا  تبّنت  التي   ،)2005( والجزائر   ،)2002(

في  المطّبقة  الأ�شرة  نة  مدوَّ في  ورد  لما  م�شابهًة 

تون�س، حيث تتمّتع المراأة بالحق في تزويج نف�شها 

وكان  ذلك.  على  الأمر  ولّي  موافقة  ا�شتراط  دون 

في  المن�شفة  القانونية  الخطوات  هذه  جملة  من 

هذين البلدين تقييد تعّدد الزوجات؛ ومنح المراأة 

الحق في اأن تعلن، في عقد الزواج، رف�شها لتعدد 

المحكمة  من  بقرار  الطالق  وح�شر  ال��زوج��ات، 

المراأة  ب��اأّن  والإق��رار  الزوجين،  بين  اأو بالتوافق 

بلوغها  ح��ال  نف�شها  على  الو�شاية  بحق  تتمتع 

الحادية والع�شرين من العمر.

التمييز �شد املراأة هو 

العن�رس البارز يف قوانني 

الأحوال ال�شخ�شية يف 

معظم البلدان العربية

احلقوق القانونية للمراأة العربية يف ظل قوانني االأحوال ال�صخ�صية االإطار 3-4
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الم�شدر : الأمم المتحدة - �شعبة النهو�س بالمراأة 2009 )بالإنجليزية(.

مالحظة: 

اأ/ الم�شادقة على التفاقية ت�شمل اأعمال الت�شديق والن�شمام والتوارث. 

ب/ تتمحور تحفظات البلدان العربية ب�شكل اأ�شا�شي حول التعار�س بين الت�شريعات الوطنية وال�شريعة الإ�شالمية من جهة، والمواد 2، 

9، 15، 16 و29، التي تن�س على الآتي، على التوالي: 

تتناول المادة 2 الم�شاواة اأمام القانون، وتحظر التمييز �شد المراأة في الد�شاتير والت�شريعات الوطنية. 

تتناول المادة 9 حقوق الجن�شية. 

تتناول المادة 15 م�شاواة المراأة بالرجل من حيث ال�شفة الق�شائية في الق�شايا المدنية. 

تتناول المادة 16 الزواج والعالقات الأ�شرية. 

تتناول المادة 29 التحكيم بين الدول الأطراف واإحالة النزاع حول تف�شير التفاقية اأو تطبيقها، على محكمة العدل الدولية. 

ج/ ي�شير الإعالن اإلى اأن الدولة لي�شت ُملَزمًة بتنفيذ اأي من بنود �شيداو التي تتعار�س مع ال�شريعة الإ�شالمية. 

د/ في 22 اأيار/مايو 1990، اّتحدت الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية ال�شعبية تحت لواء الجمهورية اليمنية. 

ُتَعدُّ اليمن طرًفا في التفاقيات التي اأبرمت قبل التحاد منذ التاريخ الذي اأ�شبحت فيه اإحدى الدولتين طرًفا فيها. وكانت جمهورية 

اليمن الديمقراطية ال�شعبية قد �شادقت على اتفاقية �شيداو في 30 اأيار/مايو من العام 1984. 

التمييز  اأ�شكال  جميع  على  الق�شاء   اتفاقية 

�شد المراأة 

العربية  للمراأة  ال�شخ�شي  الأمن  تعزيز  ي�شتدعي 

اإحداث تغييرات جوهرية في القوانين التي تحكم 

الن�شاء  �شد  وال��ع��ن��ف  وال��ط��الق  ال����زواج  ق�شايا 

والأحوال ال�شخ�شية للن�شاء. ومع اأن بع�س البلدان 

قد  وال��م��غ��رب،  وال��ج��زائ��ر  تون�س  مثل  ال��ع��رب��ي��ة، 

الأحوال  قوانين  تعديل  في  حقيقيًّا  تقدًما  حققت 

زال��ت  م��ا  اأخ���رى  كثيرًة  بلداًنا  ف��اإن  ال�شخ�شية، 

ا في هذا المجال.  متخّلفة جدًّ

»اتفاقّية  العربية  ال���دول  غالبية  وقعت  لقد 

المراأة«  �شد  التمييز  اأ�شكال  جميع  على  الق�شاء 

ملزمة   ، ث��مَّ من  وه��ي،  عليها  و�شادقت  )�شيداو( 

تحّفظت  التي  البنود  با�شتثناء  اأحكامها  بتطبيق 

اأبدته  ما  في  يكمن  الق�شيد  بيت  اأن  غير  عليها. 

على  واأ�شا�شية  عديدة  تحّفظاٍت  من  ال��دول  هذه 

مع  يتعار�س  بنودها  بع�س  اأن  بدعوى  التفاقية 

ٍة المادة الثانية  اأحكام ال�شريعة الإ�شالمية، وبخا�شّ

والن�شاء.  الرجال  الم�شاواة بين  التي تكّر�س مبداأ 

العربية  الإن�شانية  التنمية  تقرير  اأو���ش��ح  وكما 

يلغي،  المبداإ  هذا  على  العترا�س  للعام 2005، 

في واقع الأمر، م�شادقة هذه الدول على التفاقية 

باأحكامها.  باللتزام  النية  ح��ول  ال�شكوك  ويثير 

اإثبات  اأرادت  ما  اإذا  العربية،  الدول  على  ويتعّين 

اأحكام  تنفيذ  �شدقّيتها وتحقيق تقدم حقيقي في 

من  اأبدته  ما  وت�شحب  النظر  تعيد  اأن  التفاقية 

تحّفظاٍت عليها.

جرائم ال�شرف 

بين  �شمعًة  الأ���ش��واأ  ال�شكل  هي  ال�شرف«  »جرائم 

عدة  في  المراأة  �شد  تمار�س  التي  العنف  اأ�شكال 

المراأة  الجرائم  ت�شتهدف هذه  مجتمعات عربية. 

المغرب  األغى   ،2008 الأول/دي�شمبر  كانون   11 في 

اأ�شكال  جميع  على  الق�شاء  »اتفاقية  على  تحفظاته 

التمييز �شد المراأة« )�شيداو(. وكان المغرب قد ان�شم 

اإلى التفاقية في 21 حزيران/يونيو 1993، مع التحفظ 

على ثالث مواد باعتبارها ل تن�شجم وتعاليم ال�شريعة 

 16 بالمادة  يتعلق  التحفظات  اأحد  وكان  ة. 
ّ
الإ�شالمي

في  اأو  الزواج  عقد  في  الزوجين  بين  الم�شاواة  حول 

اإبطاله، لأّن ال�شريعة ل تمنح المراأة حق الطالق اإل بقرار 

غير  التحفظات  هذه  واعتبرت  ال�شرعية.  المحكمة  من 

 البرلمان »مدونة الأ�شرة« المعدلة 
ّ
�شرورية بعد اأن اأقر

عام 2004، والتي زادت من حقوق المراأة ب�شفة عامة. 

وقد تناول الكتاب الثاني – الق�شم الرابع من المدونة، 

تحديًدا، الحقوق والواجبات في م�شاألة الطالق.

الم�شدر: �شبكة المعارف الدولية للن�شاء العامالت في ميدان 

ال�شيا�شة 2008 )بالإنجليزية(؛ وقف العنف �شد المراأة 2008 

)بالإنجليزية(.

تاريخ البلدان

امل�صادقة اأ

التحفظات على 

املواد والبنود ب

الت�صديق على 

الربوتوكول االختياري 

 9 و15 و16 1 متوز/يوليو 1992الأردن

الأر�س 

الفل�شطينية 

املحتلة

   

 2 و9 و15 و16 و29 6 ت�رسين اأول/اأكتوبر 2004الإمارات

 2 و9 و15 و16 و29 18 حزيران/يونيو 2002البحرين

ج
 9 و15 و16 و29 20 اأيلول/�شبتمرب 1985تون�س 

 2 و9 و15 و16 و29 22 اأيار/مايو 1996اجلزائر

 ل حتفظات 31 ت�رسين اأول/اأكتوبر 1994جزر القمر

 ل حتفظات  2 كانون اأول/دي�شمرب 1998جيبوتي

ج
  9 و29  7 اأيلول/�شبتمرب 2000ال�شعودية 

   ال�شودان

 2 و9 و15 و16 و29 28 اآذار/مار�س 2003�شورية

   ال�شومال

 2 و9 و16 و29  13 اآب/اأغ�شط�س 1986 العراق

ج
 9 و15 و16 و29 7 �شباط/فرباير 2006 عمان 

   قطر

 9 و16 و29  2 اأيلول/�شبتمرب 1994الكويت

 9 و16 و29  21 ني�شان/اأبريل 1997لبنان

ج
18 حزيران 22004 و16  16 اأيار/مايو 1989ليبيا 

 2 و9 و16 و29  18 اأيلول/�شبتمرب 1981م�رس

 ل حتفظات  21 حزيران/يونيو 1993املغرب

ج
 حتفظات عامة10 اأيار/مايو 2001موريتانيا 

د
 3029 اأيار/مايو 1984اليمن 

ملحة عامة عن م�صادقات البلدان العربية على »اتفاقية الق�صاء 

على جميع اأ�صكال التمييز �صد املراأة« )�صيداو(، 2009 

اجلدول 3-4

وّقعت غالبية الدول 

العربية على اتفاقية 

الق�شاء على جميع اأ�شكال 

التمييز �شد املراأة  

املغرب ي�صحب حتفظاته على االإطار 4-4

اتفاقية الق�صاء على جميع اأ�صكال 

التمييز �صد املراأة )�صيداو(



85 انعدام الأمن ال�سخ�سي  للفئات ال�سعيفة

منافًيا  �شلوًكا  عائلتها  تعّده  فعل  على  لها  عقاًبا 

خارج  الجن�شية  العالقة  بين  ُيراوح  قد  لالأخالق، 

نطاق الزواج وبين مجرد الختالط برجال خارج 

القتل،  ح��دَّ  الأم���ر  ي�شل  وق��د  العائلي.  الو�شط 

تلك  نتائج  من  واح���ًدا  الَحْمل  ك��ان  اإن  وبخا�شة 

الفعلة المحّرمة. وفي بع�س البلدان يقف القانون 

طريق  عن  الجرائم  تلك  يرتكبون  من  جانب  اإلى 

تخفيف العقوبات عليهم.

ونلفت النظر اإلى حالة الأردن والجدل القائم 

العقوبات  ق��ان��ون  م��ن  و 340   98 المادتين  ح��ول 

مرتكب  اأن  على  تن�ّس  منه   98 فالماّدة  الأردن��ي. 

اأق��دم  اإذا  المخّفف  العذر  من  ي�شتفيد  الجريمة 

غير  عمٍل  من  ناتج  �شديد  غ�شٍب  »ب�شورة  عليها 

محقٍّ وعلى جانب من الخطورة اأتاه المجنّي عليه«. 

بل كانت الماّدة 340، وتحديًدا البند الأّول منها، 

اأو  قتل  اإذا  العقوبة  من  ا  تامًّ اإعفاًء  الرجل  تمنح 

اأو ال�شريك  اأو اإحدى قريباته  اأو �شّوه زوجته  جرح 

في عمل الزنى، قبل تعديلها في العام 2001 بعد 

زال  ما  القانون  اأن  غير  طويلة،  ت�شريعّيٍة  معركٍة 

 ،98 المادة  اإلى  بال�شتناد  المخّففة  العقوبة  ُيوِقع 

التي يلجاأ اإليها الق�شاة عادًة.

ويتبّين من درا�شتين عن قتل الن�شاء في لبنان، 

باإ�شراف   
و72008  

62007 العام  في  �شادرتين 

المراأة«  �شد  العنف  لمناه�شة  اللبنانية  »الهيئة 

وجمعّية »كفى« اأّن المادة 562 من قانون العقوبات 

الجرائم  على  العقوبة  تخفيف  تجيز  اللبنانّي 

وكان  ال�شرف«.  على  »الحفاظ  بق�شد  المرتكبة 

العقوبات  خف�س  القانونّي  الن�س  هذا  نتائج  من 

على اأنواٍع �شّتى من القتل المق�شود التي ت�شتهدف 

الجرائم  ه��ذه  ارت��ك��اب  تي�شير  ث��ّم  وم��ن  الن�شاء، 

�شّدهّن. وتبّين اإحدى الدرا�شات اأن 26 في المائة 

من  �شحاياها  د  متعمَّ قتل  جريمة   66 اأ�شل  من 

الن�شاء كانت دوافعها تتعلق بال�شرف، غير اأن 55 

في المائة من الأحكام التي �شدرت بحق مرتكبيها 

كانت تّت�شم بالرفق والت�شاهل، وتراوح بين تبرئتهم 

اأو   14 عن  تزيد  ل  لمدة  بال�شجن  عليهم  والحكم 

الدرجة  من  القتل  عقوبة  المقابل  وفي  �شنة.   15

الإع��دام.  اأو  الموؤبد  ال�شجن  لبنان هي  الأول��ى في 

1999 ا�شتناًدا  واأظهرت درا�شة �شدرت في العام 

العامين  بين  اللبنانية  ال�شلطات  �شجاّلت  اإل��ى 

1995 و 1998 اأن جرائم ال�شرف في لبنان كانت 
8
في حدود 12 جريمة �شنويًّا.

ا�صتطالع الراأي حول اأمن االإن�صان: كيف يجري التعامل مع االأنثى »ال�صالة«؟ 

َهْت اأ�شئلة اإلى الم�شتجيبين في الأر�س الفل�شطينية  في ال�شتطالع الذي اأجري لأغرا�س هذا التقرير عن اأمن الإن�شان، ُوجِّ

َعدَّ خرًقا 
ُ
ف اأحد اأفراد الأ�شرة اإذا قامت اإحدى الإناث في العائلة بما يمكن اأن ي

ّ
المحتلة ولبنان والمغرب حول كيفية ت�شر

ه هذا ال�شوؤال اإلى اأفراد العينة الكويتية. فكان اأغلب الم�شتجيبين في الأر�س الفل�شطينية  للعادات والتقاليد. ولم يوجَّ

ا في المغرب، فقد توزعت 
ّ
المحتلة ميالين اإلى ا�شتق�شاء الأمر وتقديم الن�شح. وي�شّح ذلك، اإلى حدٍّ اأقّل، على لبنان. اأم

ون بين 
ّ
ر الم�شتجيبون الفل�شطيني

ِّ
، والعنف الج�شدّي(. وقد ُخي

ّ
الآراء بالت�شاوي بين ثالث اإجابات )الن�شح، والعقاب المالي

ة للمراأة اأو احتجازها في المنزل، 
ّ
عدة اإجابات، فاأفاد 60 في المائة منهم باأنهم يوافقون على اإيقاف المخ�ّش�شات المالي

ة على �شربها. ومن ناحية اأخرى، 
ّ
و 40 في المائة على �شربها، في حين وافق اأكثر من 40 في المائة من العينة المغربي

ا.
ً
ا عن المو�شوع اأو خيار قتل المراأة متدّني

ًّ
ذوا خيار التغا�شي كلي

ّ
كان عدد الذين حب

المغربالأر�س الفل�شطينية المحتلةلبنان
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في البيت
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مّما حدث

تركها 

و�شاأنها

جرائم ال�رسف ت�شتهدف 

املراأة عقاًبا لها على 

فعل تعّده عائلتها 

�شلوكاً منافًيا لالأخالق

يف بع�س البلدان، يقف 

القانون اإىل جانب من 

يرتكبون جرائم ال�رسف 

عن طريق تخفيف 

العقوبات عليهم
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من م�شادر  بها  موثوق  اإح�شاءات  تتوافر  ول 

في  ال�����ش��رف  ج��رائ��م  انت�شار  درج���ة  ع��ن  عربية 

البلدان العربية، غير اأن من الممكن تكوين انطباع 

عن هذه الظاهرة بناًء على التقديرات المحدودة 

الحالت  اإلى  ا�شتناًدا  دولّية  تقّدمها م�شادر  التي 

التي يجري التبليغ عنها فعال. 

الغت�شاب والمجتمع

قّلما ُتبلَّغ ال�شرطة عن حالت الغت�شاب اأو تن�شرها 

ال�شحف في البلدان العربية، وي�شود النطباع باأن 

العتداءات الجن�شية على الن�شاء قليلة ومتباعدة. 

اللواتي  الن�شاء  تخ�شع  عموًما  العالم  بلدان  وفي 

لالغت�شاب،  تعّر�شهّن  بعد  المحاكم  الى  يلجاأن 

المالإ،  اأمام  اأمرهّن  ولنك�شاف  موؤلم،  ل�شتجواب 

اأن  غير  الجتماعي.  المحيط  في  بالعار  والو�شم 

المحاكم  اإل��ى  ت�شل  ما  ن��ادًرا  الغت�شاب  ق�شايا 

بهذا  المت�شلة  القوانين  لأن  العربية  البلدان  في 

�شد  متحيزة  واإّم���ا  غام�شة  اإّم��ا  تكون  المو�شوع 

على  يتعاونان  والمجتمع  الأ���ش��رة  ولأن  الن�شاء، 

والمحافظة على  والت�شّتر على الغت�شاب  الإنكار 

عذرّية الفتاة والتخفيف من اأهّمّية الجريمة حفاًظا 

وقوع  ي�شتمّر  ذلك،  نتيجة  وال�شرف.  ال�شمعة  على 

اأحِد اأعنف المخاطر واأقبحها واأعمقها تاأثيًرا في 

اأمن المراأة ال�شخ�شي فيما يحّول المجتمع ب�شره 

اإلى التجاه الآخر. واإذا ما تك�شفت الحالة للعيان 

فهي لأّن بع�س الن�شاء اللواتي يّت�شفن بال�شجاعة 

لجاأن اإلى الق�شاء للمطالبة بحقوقهّن في مواجهة 

اأنواع التحّيز الرا�شخة التي تكتنف هذه الجريمة. 

بم�شاألة  المعنّي  الخا�ّس  المقّرر  اأ���ش��ار  وق��د 

في  الخطير  الق�شور  اإل���ى  ال��م��راأة  �شد  العنف 

�شّد  ال��م��وّج��ه  العنف  ح��ول  ال��م��وج��ودة  البيانات 

م���ن مطالبة  ال���رغ���م  ع��ل��ى  وال��ف��ت��ي��ات  ال��ن�����ش��اء 

البيانات  وج��م��ع  ال��ب��ح��وث  بت�شجيع  ال��ح��ك��وم��ات 

الن�شاء،  �شد  العنف  ح��ول  الإح�شاءات  وتنظيم 

وراءه  الكامنة  الأ�شباب  حول  الدرا�شات  وت�شجيع 

9
والنتائج المترّتبة عليه.

جرائم ال�رشف البلد

غ عنها املبلَّ

الفرتة قيد الدرا�صةامل�صدر

�شعبة النهو�س باملراأة لدى الأمم 52م�رس

املتحدة / مكتب الأمم املتحدة 

املعني باملخدرات واجلرمية

عام 1995

العراق )اإربيل 

وال�شليمانية(

بعثة الأمم املتحدة مل�شاعدة 34

العراق )يونامي(

ني�شان/اأبريل-

حزيران/يونيو 2007

جلنة الأمم املتحدة القت�شادية 25-30الأردن

والجتماعية لغربي اآ�شيا )اإ�شكوا(

عام 2005

الأر�س الفل�شطينية 

املحتلة

عام 1995اإنقاذ الطفولة12

عام 1998اإنقاذ الطفولة12لبنان

الم�شدر: يونامي 2007؛ الإ�شكوا 2007 )بالإنجليزية(؛ منظمة اإنقاذ الطفولة 2007 )بالإنجليزية(؛ �شعبة النهو�س بالمراأة لدى 

الأمم المّتحدة، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة 2005 )بالإنجليزية(. )انظر المراجع الإح�شائية(.

العنف  من  اأ�شكال  بوقوع   
ّ
العلني الإقــرار  في  تزايًدا  الأخيرة  ال�شنوات  �شهدت 

�شد الن�شاء من نوع الغت�شاب الجماعي، وفي ما يلي بع�س الحالت المبلَّغ عنها 

ر الخا�س 
ّ
ين )هما الجزائر وال�شعودية(، وتم اإي�شالها اإلى المقر

ّ
في بلدين عربي

 بم�شاألة العنف �شد المراأة واأ�شبابه وعواقبه.
ّ
المعني

اإلى   13 ليلة  الجزائر(  )جنوب  م�شعود«  »حا�شي  في  الحادثة  وقعت  الجزائر: 

مجموعة  على  عنيًفا  ا 
ً
الرجال هجوم من  مئات  �شّن  2001، فقد  14 تموز/يوليو 

ا، 
ً
تقريب الن�شاء  جميع  اإيــذاء  على  الرجال  واأقــدم  بمفردهّن  يع�شن  امــراأة   39 من 

ا 
ًّ
ا، ونهبوا ما كان في حجرات الم�شكن. واغت�شبت عدة ن�شاء، فردي

ًّ
ا وجن�شي

ًّ
ج�شدي

َثل بعد الحادثة 30 من مرتكبي الجريمة اأمام المحكمة في »ورقلة«، 
َ
ا. م

ًّ
اأو جماعي

اأ�شهر وثالث  20 منهم بال�شجن مدًدا تراوح بين �شتة   �شد 
ٌ
اأحكام حيث �شدرت 

حكم على اأي منهم بتهمة الغت�شاب. غير اأن المحكمة العليا 
ُ
�شنوات ولكن لم ي

اأدانت   ،2005 العام  وفي  المّتهمين.  محاكمة  باإعادة  واأمــرت  الحكم  هذا  ردت 

اأغلبية المتهمين بارتكاب الجريمة وحكمت عليهم بال�شجن مدًدا  كرة 
ْ

ِب�ش محكمة 

طويلة، وبدفع التعوي�شات لل�شحايا.

في  القطيف  بلدة  من  فتاة  التقت   ،2007 اآذار/مــار�ــس   22 في  ال�صعودية: 

اإِن م�شى وقت ق�شير حتى داهمتهما  التا�شعة ع�شرة من العمر �شديًقا لها وما 

على  واعتدوا  بال�شكاكين  التهديد  تحت  اختطفوهما  رجــال  �شبعة  من  ع�شابة 

ال�شاب ثم اأطلقوا �شراحه. اأما الفتاة، فقد تناوب الرجال ال�شبعة على اغت�شابها 

اأربعة  على  اآنــذاك  القطيف  العامة في  المحكمة  اأ�شدرت  وقد  الآخــر.  بعد  واحــًدا 

ا بال�شجن مدًدا تراوح بين �شنة وخم�س �شنوات، مع الَجْلد بما ي�شل 
ً
اأحكام منهم 

العام  من  الثاني  نوفمبر/ت�شرين   15 يوم  الأحكام  وزيــدت  1,000 َجْلدة  اإلــى 

المحكمة  اإلى  ا�شت�شلموا  الع�شابة  اأفــراد  من  ثالثة  اأن  التقارير  وذكرت   .2007

يات المحاكمة، اأدينت 
َ
قبل انتهاء المحاكمة. وفي مفارقة خارقة للعادة في ماَجر

الآخر  الجن�س  بالخلوة مع �شخ�س من   2006 العام  ال�شحية ورفيقها في  الفتاة 

عاهل  اأن  المتحدة  الأمم  لبرنامج  الخا�س  المقرر  ويوؤكد  العائلة.  اأفــراد  غير  من 

المملكة العربية ال�شعودي اأ�شدر في ما بعد عفًوا عن الفتاة في كانون الأول/

دي�شمبر 2007.

الم�شدر: الأمم المتحدة، تقرير المقررة الخا�شة المعنية بم�شاألة العنف �شد المراأة واأ�شبابه 

وعواقبه 2008ي. 

غ عنها، 5 بلدان عربية جرائم ال�رشف املبلَّ
اجلدول 4-4

االغت�صاب اجلماعي االإطار 6-4

ق�شايا الغت�شاب نادًرا 

ما ت�شل اإىل املحاكم 

يف البلدان العربية
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و2008،  و2007   2006 الأع��وام  تقارير  وفي 

الغت�شاب  من  عّدًة  حالٍت  الخا�ّس  المقّرر  وثَّق 

في بلداٍن عربّية مختلفة هي: البحرين وال�شعودية 

اأن  المقّرر كذلك  واأكد  وليبيا.  والعراق  وال�شودان 

اإغفال بلٍد اأو منطقة معينة ل ينبغي اأن يف�ّشر على 

اأنه غياب لم�شكلة العنف �شد الن�شاء. 

االّتار بالب�رش 

�شّريًّا عابًرا  ن�شاًطا �شخًما  بالب�شر  ي�شّكل الّتجار 

للدول، تقّدر قيمته الإجمالّية بمليارات الدولرات. 

يقعون  الذين  والأطفال  والن�شاء  الرجال  وي�شمل 

لممار�شة  ال�شتدراج  اأو  والق�شر  الخطف،  �شحّية 

المتاجرين  لم�شلحة  الأعمال  من  ُمهينٍة  اأ�شكال 

العمل  ال��رج��ال،  اإل��ى  بالن�شبة  يعني،  وه��ذا  بهم. 

ُتحترم  ل  اإن�شانية  غير  ظ��روف  ظّل  في  الق�شرّي 

يعني  الن�شاء،  اإل��ى  وبالن�شبة  العمل.  حقوق  فيها 

عن  غالًبا  تختلف  ل  منزليًة،  خدمًة  ال��ع��ادة  في 

المالهي  في  والعمل  الجن�شّي  وال�شتغالل  ال��رق، 

ا�شتخدامهم  يعني  الأطفال  اإلى  وبالن�شبة  الليلية. 

�شّواقين  اأو  جّوالين  باعٍة  اأو  كمت�شّولين  الق�شرّي 

الجن�شّي  ال�شتغالل  اإل��ى  بهم  ي���وؤّدي  اأو  للجمال 

بع�س  مع  تبداأ  وهي  الإباحية.  الن�شاطات  فيه  بما 

�شفوف  ف��ي  بتجنيدهم  فاجعًة  ب��داي��ًة  الأط��ف��ال 

المقاتلين، اأحياًنا في الجيو�س النظامّية، واأحيانا 

في الميلي�شيات التي تقاتل تلك الجيو�س.

ل ت��ت��واف��ر م��ع��ل��وم��ات دق��ي��ق��ة ح���ول الّت��ج��ار 

اأن معظم هذه العمليات الإجرامية  بالب�شر. ذلك 

تتخّفى تحت �شتار ن�شاطات �شرعية، وتت�شابك في 

م�شارات عابرة للحدود ي�شعب ا�شتق�شاوؤها اأو تتّبع 

تحركاتها. وفي البلدان التي انهارت فيها ال�شلطة 

المركزّية تن�شط حلقات التهريب علًنا. وفي اأغلب 

الأحيان، يت�شّتر الّتجار بالب�شر في البلدان الأخرى 

وراء وكالت التوظيف وال�شتخدام. وتماَر�س خلف 

لَُّل  وُي�شَ ال�شتغالل  �شروب  اأقبح  الواجهة  ه��ذه 

وحلقة  و�شيط  مجّرد  باأنها  باإقناعهم  ال�شحايا 

رّب  اأو  العمل  و�شوق  »العميل«  بين  ما  تربط  و�شل 

الم�شدر: مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة 2006 )بالإنجليزية(.

هدف املتاجرة خ�صائ�س ال�صحايا بلد املق�صد بلد العبور بلد املن�صاإ البلدان 

 الن�شاء غري مذكور منخف�س جدًّامنخف�س الأردن 
ّّ
ال�شتغالل اجلن�شي

 والعمل الق�رسّيالن�شاء والأطفال )ال�شبيان والبنات( والرجالمرتفع غري مذكور غري مذكور الإمارات 
ّ
ال�شتغالل اجلن�شي

 الن�شاء والأطفال )ال�شبيان والبنات(متو�شط منخف�س جدًّاغري مذكور البحرين
ّ
العمل الق�رسّي وال�شتغالل اجلن�شي

 الن�شاء والأطفالغري مذكور غري مذكور منخف�س تون�س
ّ
ال�شتغالل اجلن�شي

 الن�شاء والأطفال منخف�س جدًّامنخف�س متو�شط اجلزائر
ّ
ال�شتغالل اجلن�شي

الن�شاء والبنات منخف�س جدًّاغري مذكورمنخف�سجيبوتي
ّ
ال�شتغالل اجلن�شي

 الن�شاء والأطفال )ال�شبيان والبنات(مرتفع منخف�س جدًّاغري مذكور ال�شعودية 
ّ
العمل الق�رسّي وال�شتغالل اجلن�شي

 والعمل الق�رسّيالن�شاء والرجال والأطفال )وبخا�شة الأولد(منخف�س جدًّاغري مذكور منخف�س ال�شودان 
ّ
ال�شتغالل اجلن�شي

 الن�شاء متو�شط غري مذكور منخف�س جدًّا�شورية
ّ
ال�شتغالل اجلن�شي

 الن�شاء والأطفال )ال�شبيان والبنات(، والرجالغري مذكور غري مذكور منخف�س ال�شومال 
ّ
العمل الق�رسّي وال�شتغالل اجلن�شي

 الن�شاء والأطفال )ال�شبيان والبنات(منخف�س غري مذكور منخف�س العراق 
ّ
العمل الق�رسّي وال�شتغالل اجلن�شي

الأطفال )ال�شبيان والبنات(منخف�س غري مذكور غري مذكور عمان 
ّ
العمل الق�رسّي وال�شتغالل اجلن�شي

 الن�شاء والأطفال )ال�شبيان والبنات(متو�شط غري مذكور غري مذكور قطر 
ّ
العمل الق�رسّي وال�شتغالل اجلن�شي

 الن�شاء والأطفال )ال�شبيان والبنات(متو�شط غري مذكور غري مذكور الكويت 
ّ
العمل الق�رسّي وال�شتغالل اجلن�شي

 الن�شاء والأطفال )ال�شبيان والبنات(متو�شط منخف�س جدًّامنخف�س لبنان 
ّ
العمل الق�رسّي وال�شتغالل اجلن�شي

غري مذكور الن�شاء منخف�س غري مذكور غري مذكور ليبيا 

 الن�شاء منخف�س متو�شط منخف�س جدًّام�رس 
ّ
ال�شتغالل اجلن�شي

الن�شاء والبنات منخف�س جدًّامنخف�س مرتفع املغرب 
ّ
العمل الق�رسّي وال�شتغالل اجلن�شي

االيمن  الن�شاء والأطفالمنخف�س غري مذكور منخف�س جدًّ
ّ
العمل الق�رسّي وال�شتغالل اجلن�شي

ل تتوافر معلومات 

دقيقة حول الجّتار بالب�رس 

يف البلدان العربية

 لدى مكتب االأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية 
12
حاالت االإبالغ عن االّتار بالب�رش وفقا لل�صجالت املدونة

اجلدول 5-4
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تغرق  الوكالت  هذه  اأن  والواقع  المحتمل.  العمل 

يتك�ّشف  ل  ال��ت��ي  المع�شولة  ب��ال��وع��ود  �شحاياها 

زيفها اإل بعد اأن ينهوا رحلتهم عبر قنوات مريبة 

فتتبّدد  الأح��ي��ان،  اأكثر  في  بالمخاطر  ومحفوفة 

�شورة الفردو�س الموعود الذي يبغون الو�شول اإليه 

في اأوروبا اأو الخليج، على �شبيل المثال، اأو عندما 

والوظائف  الأع��م��ال  اأن  ال�شحايا  ه��وؤلء  يكت�شف 

وع��دوا  ال��ذي  بالعمل  لها  �شلة  ل  تنتظرهم  التي 

ول  قانونيُته  ول  نوُعه  حيث  من  ل  الأ�شل،  في  به 

11
�شروُطه.

بالب�شر  الّت��ج��ار  يت�شم  العربية  البلدان  ف��ي 

هذه  اأن  اأوله����ا  وا���ش��ح��ة،  م��ح��ّددة  بخ�شائ�س 

اأدواًرا مختلفًة، وفي بع�س الحالت  توؤّدي  البلدان 

هذه  وجهة  هي  الدولة  تكون  فقد  متعددة.  اأدواًرا 

الخليج،  بلدان  كل  في  الحال  هي  كما  الظاهرة 

ا  ممرًّ تكون  وقد  ولبنان.  الأردن  في  ما  حد  واإل��ى 

ولبنان  والجزائر  الأردن  اإلى  بالن�شبة  للعبور، كما 

نف�شها م�شدر  تكون هي  قد  اأو  والمغرب،  وم�شر 

الأ�شخا�س الذين يتم الّتجار بهم، كما هي الحال 

وال�شودان  والجزائر  وتون�س  الأردن  اإلى  بالن�شبة 

وال�شومال والمغرب.

الوحيد  الم�شدر  العربية  البلدان  تمّثل  ول 

فقد  المنطقة،  ف��ي  بالب�شر  الّت���ج���ار  ل�شحايا 

تحّولت هذه البلدان الى اأحد اأهم مقا�شد الّتجار 

الأر���س:  بقاع  مختلف  من  الوافدين  بالأ�شخا�س 

ال�شغرى  واآ�شيا  اأوروب��ا  و�شرق  اآ�شيا  �شرق  جنوب 

الأخير لهذا الّتجار هو، في  والماآل  اآ�شيا.  وو�شط 

المقام الأّول، بلدان الخليج ودول اأخرى مثل الأردن 

ال�شحراء  جنوب  بلدان  تمّثل  كما  وم�شر.  ولبنان 

الأفريقية م�شدًرا اآخر وتتدّفق اأعداٌد ل ح�شر لها 

�شمال  دول  اإلى  المناطق  هذه  من  الأ�شخا�س  من 

اأفريقيا، مثل تون�س وليبيا والمغرب، بق�شد العبور 

الحّظ بع�شهم في هذه  اأوروب��ا. قد ل يحالف  اإلى 

لهم  ُتتاح  اأن  اإل��ى  ال�شبل  بهم  فتنقطع  المحاولة، 

ي�شطرون  الأثناء،  تلك  وفي  المن�شودة.  الفر�شة 

اأعمال يدوية و�شيعة  باأداء  العي�س  اإلى ك�شب لقمة 

وباعًة  مت�شولين  يتحّولون  اأو  الحظ،  حالفهم  اإذا 

جّوالين اأو ي�شطّرون اإلى احتراف البغاء. واإ�شافًة 

الحلقات  فاإن  للحدود  العابرة  الن�شاطات  تلك  اإلى 

في دائرة المتاجرة بالب�شر قد تنح�شر، من المنبع 

اإلى الم�شّب، في بلٍد واحٍد كما هي الحال في كّل 

وموريتانيا،  وال�شومال  وال�����ش��ودان  جيبوتي  م��ن 

وبن�شبة اأقّل في تون�س وم�شر. 

والنهاية الأقّل �شوًءا التي تنتظر �شحايا الّتجار 

هي اأن يعملوا خدًما في المنازل. غير اأن كثيرين 

ممن وقعوا فري�شًة لهذه العملّية ينتهي بهم المطاف 

اإلى م�شيٍر اأ�شواأ، وذلك حين يرغمون على معاناة 

وي�شطرون  العبودية،  اإلى  تكون  ما  اأقرب  اأو�شاٍع 

في  المتحاربة  الميلي�شيات  لدى  َخدًما  العمل  اإلى 

لدى  للمتعة  م�شدًرا  حتى  اأو  وال�شومال  ال�شودان 

اأفرادها. وفي حالت اأخرى، اإذا لم ينتِه بهم الأمر 

الخليج  في  المنازل  في  بالعبودية  اأ�شبه  و�شع  في 

اأو موريتانيا اأو مالي، على �شبيل المثال، فاإنهم قد 

المجاورة  البلدان  في  الميلي�شيات  اإلى  رون  دَّ ُي�شَ

الذي  اأوغ��ن��دا،  في  للمقاومة«  ال��رب  »جي�س  مثل 

ي�شتخدم الأطفال والأ�شرى من جنوب ال�شودان.

لترويع  مختلفة  اأ�شاليب  المتاجرون  ي�شتخدم 

ال�شحايا وال�شيطرة عليهم. فقد يجري، بب�شاطة، 

احتجاز الم�شتَحّقات المالية لبع�شهم. غير اأن ثمة 

عدًدا من الو�شائل الأخرى ومنها:

اأخرى  مالّية  بقيود  اأو  بالمديونّية،  •ال�شترقاق  	
ل�شتبقاء ال�شحايا في حالة الّتكال، بما فيها 

احتجاز اأجورهم باعتبارها »اأمانات«.

•فر�س الحجر عليهم ومنعهم من التوا�شل مع  	
خارج  هم  بمن  اّت�شالتهم  ومراقبة  النا�س، 

البيت اأو الموقع والحّد منها.

وجماعاتهم  واأقاربهم  عائالتهم  عن  •ف�شلهم  	
الدينية.

•م�شادرة جوازات �شفرهم وتاأ�شيرات دخولهم  	
ووثائقهم الثبوتية.

با�شتخدامه،  التهديد  اأو  العنف،  اإلى  •اللجوء  	
�شد ال�شحايا وعائالتهم.

ظروفهم  ف�شح  طريق  عن  باإذللهم  •التهديد  	
لعائالتهم.

اأو  ال�شجن  �شيواجهون  باأنهم  ال�شحايا  •اإبالغ  	
الترحيل ب�شبب مخالفتهم قوانين الهجرة، اإذا 

اأقدموا على الت�شال بال�شلطات.

الن�صاء واالأطفال يف �صاحات النزاع

الغت�شاب ك�شالح في النزاعات 

في  ال��م��راأة  تعانيها  التي  العنف  منظومة  تّت�شع 

اأوقات ال�شالم لت�شمل معاناتها في �شاحات الحرب 

المخاطر  من  وم�شتوياٍت  باأ�شكال  ولكن  والنزاع، 

ال�شحة  منظمة  وت�شّنف  واإي��الًم��ا.  ح��دًة  اأك��ث��ر 

اأعمال  ت�شمل  فئاٍت  في  المخاطر  ه��ذه  العالمية 

القوى  ترتكبها  التي  الع�شوائية  الجن�شّي  العتداء 

الجماعّي،  والغت�شاب  و »ال�شديقة«،  المعادية 
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كا�شتراتيجية مدّبرة للتطهير العرقي والهيمنة.

جميع  في  الن�شاء  الم�شلحة  النزاعات  دفعت  وقد 

الع�شكري،  الجن�شّي  ال�شتعباد  اإل��ى  العالم  بقاع 

البلدان العربية 

اأحد اأهم مقا�شد 

الجّتار بالب�رس

ي�شتخدم املتاجرون بالب�رس 

اأ�شاليب خمتلفة لرتويع 

ال�شحايا وال�شيطرة عليهم



89 انعدام الأمن ال�سخ�سي  للفئات ال�سعيفة

والبغاء الق�شرّي، و »الزواج« الق�شرّي والحمل الناتج 

�شاحاٍت  النزاعات  هذه  وتحّولت  الغت�شاب.  من 

ال��ج��م��اع��ّي.  والغ��ت�����ش��اب  ال��م��ت��ك��ّرر  لالغت�شاب 

اإل��ى  اأح��ي��اًن��ا  الن�شاء  ت�شطّر  ال��ح��رب  خ�شّم  وف��ي 

مقابل  اأو  الحياة،  قيد  على  للبقاء  اأج�شادهّن  بيع 

وتتعر�س  »الحماية«.  اأو  ال��م��اأوى  اأو  العي�س  لقمة 

والن�شاء  الفتيات  خا�شة،  ب�شورة  الهجمات،  لهذه 

الُم�شّنات ورّبات الأ�شر الوحيدات والن�شاء الباحثات 

عن حطب الوقود والماء. وتعاني �شحايا الغت�شاب 

اإلى  وبالن�شبة  م�شتدامًة.  ونف�شّيًة  ج�شدية  اآلًم��ا 

المناعة  نق�س  ع��دوى  انتقال  يكون  كثيرات  ن�شاٍء 

الحكم  بمثابة  مغت�شبيهّن  من  المكت�شبة/الإيدز 

اأقبح  الإثنية  النزاعات  وت�شكل  عليهّن.  بالإعدام 

ومن  الجماعية.  النتهاكات  ه��ذه  لمثل  الم�شاهد 

اأ�شنع الأمثلة في هذا المجال ما �شهدناه اأخيًرا في 

وروان��دا  الديمقراطية  الكونغو  وجمهورية  اأوغندا 

ويوغو�شالفيا، وفي البلدان العربية، في دارفور.

في زمن الحرب تقع الهجمات على الن�شاء في 

بيئٍة تّت�شم بغياب القانون وبالهجرة الداخلية والنزاع 

ذك��وًرا  الجن�شين  اأدوار  فيها  تتحّدد  التي  الم�شلح 

يعّو�س  الميدان  وفي  وح��اّد.  متمايز  ب�شكل  واإناًثا، 

الرجال عما ي�شعرون به من انعدام الأمن وفقدان 

الن�شاء. وفي  بالإمعان في عدوانهم على  ال�شيطرة 

الغارات التي ي�شّنها الجنود، بت�شجيع من قياداتهم 

الع�شكرية، التي ت�شتنه�س فيهم روح »الإقدام«، قد 

اأدوات  من  اأداًة  باعتباره  الغت�شاب  اإلى  يلجاأون 

الحرب، لإخ�شاع ال�شحايا الم�شتهدفة واإذللها.

في �شهر حزيران/يونيو 2008، اأ�شدر مجل�س 

 141820 الرقم  ال��ق��رار  بالإجماع  ال��دول��ّي  الأم��ن 

ب��ال��ن��زاع��ات  المعنية  الأط�����راف  ي��ط��ال��ب  ح��ي��ث 

لجميع  والكامل  الفوري  »بالوقف  الم�شلحة جميًعا 

المدنيين«.  �شد  المرتكبة  الجن�شّي  العنف  اأعمال 

ي�شتهدف  الجن�شّي  العنف  اأن  اإل��ى  القرار  واأ�شار 

في  وُي�شتخدم  خا�شة،  ب�شورة  والفتيات  الن�شاء 

لإذلل  الحرب  و�شائل  من  »و�شيلًة  الحالت  بع�س 

 الأفراد المدنيين في مجتمع اأو مجموعة عرقية ما 

 و/اأو ال�شيطرة عليهم و/اأو بث الخوف في نفو�شهم 

و/اأو ت�شتيت �شملهم و/اأو تهجيرهم ق�شًرا«.

تزال  ما  ال�شودان،  دارفور في  اإقليم  الم�شلح في  النزاع  من  �شنوات  بعد خم�س 

المخيمات  في  والمهّجرين  النازحين  مراكز  في  المقيمات  والفتيات  الن�شاء 

. ويتوا�شل العنف 
ّ
والبلدات والمناطق الريفية عر�شًة لأق�شى اأنواع العنف الجن�شي

 عالية في اأرجاء الإقليم في �شياق العتداء على المدنيين وخالل 
ٍ
 بوتيرة

ّ
الجن�شي

اأما الم�شوؤولون عن ذلك فهم رجال من  فترات التهدئة الن�شبية على حد �شواء. 

ين وال�شابقين 
ّ
قوى الأمن الحكومية، والميلي�شيات، وجماعات المتمردين الحالي

مناطق  في  والفتيات  الن�شاء  ا( 
ًّ
ح�شري لي�س  )ولكن  ا 

ً
اأ�شا�ش ي�شتهدفون  الذين 

الفور، الزغاوة، الم�شاليت، برتي، التنجر، والجماعات الإثنية غير العربية الأخرى.

في   
ّ
الجن�شي العنف  معاناة  بعد  الحياة  قيد  على  بقين  اللواتي  الن�شاء  اإن 

دارفور ل ي�شتطعن المطالبة بالإن�شاف اأو التعوي�س خوًفا من العواقب اإذا قمن 

باإبالغ ال�شلطات بما حدث لهّن، ويفتقرن اإلى الموارد الالزمة لو�شع المعتدين في 

 في البلدات الرئي�شية والمخافر الحكومية 
ّ
قف�س التهام. فلل�شرطة ح�شور فعلي

فقط، لكنها تفتقر اإلى الو�شائل الأ�شا�شية والإرادة ال�شيا�شية لردع جرائم العنف 

ال�شكاوي  ت�شجيل  ال�شرطة  تغفل  ما  ا 
ً
وكثير الالزمة.  التحقيقات  واإجراء   

ّ
الجن�شي

اأو ا�شتق�شاء تلك الحالت باأ�شاليب �شحيحة. وفي حين يبدي بع�س اأفراد ال�شرطة 

ال�شتهتار  موقف  يقفون  منهم  كثيرين  فاإن  مهماتهم،  باأداء  ا 
ًّ
حقيقي ا 

ً
التزام

والعداء تجاه الن�شاء والفتيات وتتفاقم هذه الم�شاعب جراء رف�س التحقيق في 

الجرائم التي يرتكبها الجنود واأفراد الميلي�شيات ممن يتمتعون في اأغلب الأحيان 

بالح�شانة في ظل القوانين التي تحميهم من المالحقة القانونية المدنية.

 في دارفور، 
ّ
وقد اأعلنت الحكومة ال�شودانية التزامها مكافحة العنف الجن�شي

القومية  الخّطة  بتنفيذ   2005 العام  من  الثاني/نوفمبر  ت�شرين  في  وبداأت 

لمكافحة العنف �شد المراأة. وفي كانون الأول/دي�شمبر من تلك ال�شنة، �شّكلت 

تنفيذ  على  لالإ�شراف  والطفل  المراأة  �شد  العنف  لمكافحة  وحدًة  العدل  وزارة 

تلك الخطة الوطنية وتن�شيق العمل الرامي اإلى تحقيق اأهدافها. كما اأن�شاأ حّكام 

الهيئات  عن  ممثلين   
ّ
ت�شم  – منها  كّل  في  لجاًنا  دارفور  في  الثالث  الوليات 

وال�شلطات المحلية – للت�شدي لظاهرة العنف �شد الن�شاء.

بيد اأن هذه الإجراءات اأخفقت حتى الآن في الق�شاء على الأ�شباب الجذرية 

دارفور،  اأنحاء  كل  في   
ّ
الجن�شي للعنف  والمتمادي  الوا�شع  النت�شار  وراء  الكامنة 

ن يرتكبون هذه الجرائم. ولم تبذل الحكومة حتى الآن اأية 
ّ
اأو في نزع الح�شانة عم

، ول 
ّ
جهود جدية لردع )اأو منع( الجنود والميلي�شيات من ممار�شة العنف الجن�شي

والخلل في قطاعات  ال�شعف  اإلى معالجة مواطن  تبادر  لم  الجناة. كما  لمحا�شبة 

ح والغت�شاب. 
ِّ
�شن لل�شرب المبر

ّ
ال�شرطة والق�شاء. وما زالت الن�شاء والفتيات يتعر

وما زالت و�شمة العار الجتماعي والعراقيل التي تعتر�س �شبيل العدالة تثبط من 

يتمتع  بينما  والتعوي�س،  بالإن�شاف  المطالبة  اعتزمن  اإذا  والفتيات  الن�شاء  همة 

اأفراد القوات الم�شلحة بالح�شانة التي تقيهم المقا�شاة القانونية.

)اأمي�س(،  ال�شالم  لحفظ  الأفريقي  التحاد  بعثة  قامت   ،2004 العام  ومنذ 

غير   ،
ّ
الجن�شي للعنف  فري�شًة  وقعن  اللواتي  والفتيات  الن�شاء  لحماية  بمحاولت 

المختلفة  واللوج�شتية  الأمنية  التحديات  اإلى  بالإ�شافة  الموارد  اإلى  الفتقار  اأن 

من  الثاني/يناير  كانون  من  الأول  وفي  الجهود.  هذه  تقوي�س  اإلى  كّلها  اأّدت 

عة موؤّلفة من ممّثلين عن الأمم المتحدة والّتحاد 
ّ

العام 2008، توّلت بعثةٌ مو�ش

بحماية  وكلفت  الأفريقي،  التحاد  بعثة  على  الإ�شراف  )يوناميد(  الأفريقي 

الهيئات الخيرية الإن�شانية وال�شكان المدنيين، وبمتابعة اتفاقيات ال�شالم. 

الم�شدر: هيومن رايت�س ووت�س 2008ج )بالإنجليزية(.

 كثريات 
ٍ
بالن�شبة اإىل ن�شاء

يكون انتقال عدوى نق�س 

املناعة املكت�شبة/الإيدز 

من مغت�شبيهّن مبثابة 

احلكم بالإعدام عليهن
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اغت�شاب الأطفال خالل النزاع الم�شلح 

في اأو�شاع النزاع تتوا�شل على نطاق وا�شع حالت 

الغت�شاب والعنف الجن�شّي �شد الأطفال، ويكون 

وم�شتوطنات  الالجئين  مخّيمات  ف��ي  الأط��ف��ال 

ا  تعر�شً الأكثر  هم  حولها  اأو  ا  داخليًّ المهجرين 

لالأمم  ال��ع��ام  الأم��ي��ن  لتقرير  ووف��ًق��ا  للمخاطر. 

وال�شراع  الأط��ف��ال  ع��ن   2008 للعام  المتحدة 

عن  عنها  المبلغ  ال��ح��الت  ازدادت   
15

الم�شلح،

الأطفال  على  الجن�شية  والع��ت��داءات  الغت�شاب 

في ال�شومال، من 115 في العام 2006 اإلى 128 

 2007 اآذار/مار�س   16 الواقعة بين  الفترة  خالل 

حماية  مراكز  وتقول   .2008 اآذار/م��ار���س  و15 

لم  ال��ن��زاع  في  المتورطة  الأط���راف  اإن  الأط��ف��ال 

اإل قّلة من هذه الحالت المزعومة المبلغ  ترتكب 

الن�شاء  جعل  قد  القتتال  ا�شتمرار  اأن  غير  عنها، 

ا للعنف الجن�شّي وذلك ب�شبب  والأطفال اأكثر تعّر�شً

عمليات التهجير، والبوؤ�س، وانهيار حكم القانون، 

والميلي�شيات  الم�شلحة  الجماعات  ظهور  وع��ودة 

لم  تقارير عن �شحايا  وثّمة  لح�شابها.  تعمل  التي 

الفئة  وت�شّم  اأ�شهر.  ثالثة  يتجاوز  عمرها  يكن 

اللواتي  والفتيات  الن�شاَء  للمخاطر  ا  تعر�شً الأكثر 

�شة  يع�شن في مواقع مك�شوفة وغير محمّية مخ�شّ

في  ينت�شبن  م��ن  ة  وبخا�شّ ��ا،  داخ��ل��يًّ للمهّجرين 

مناطقهّن اإلى ع�شائر الأقّلّيات.

راف،  في  داخليًّا  المهجرين  م�شتوطنات  وفي 

راهو، وتورجالي في منطقة بو�شا�شو، ُبلِّغ عن اإحدى 

واحد  �شهٍر  في  اأطفال  اغت�شاب  حالة  وثالثين 

بو�شا�شو،  في  منغي�س  بولو  م�شتوطنة  وفي  فقط. 

ُبلِّغ عن 25 حالة اغت�شاب �شد الأطفال في �شهر 

ت�شرين الأول/اأكتوبر 2007، وفي الأ�شبوع الأول من 

ت�شرين الثاني/نوفمبر من ال�شنة نف�شها، اغُت�شبت 

في الم�شتوطنة ثالث فتيات، تبلغ اأعمارهّن 7 و 12 

و 18 �شنة. وفي غ�شون العام 2007، اغُت�شب 40 

اغت�شاٍب  لمحاولت  12 اآخرون  وتعر�س  طفاًل، 

في  ��ا  داخ��ل��يًّ للمهجرين  م�شتوطنات  خم�س  ف��ي 

نور.  و�شيخ  هرجي�شا  بينها  من  ال�شومال،  اأر���س 

الم�شتوطنات  معظم  في  داخلًيا  المهجرون  وذكر 

رين  المهجَّ من  هم  الع��ت��داءات  تلك  مرتكبي  اأن 

مثلهم، ومن اأ�شخا�س من المنطقة الم�شيفة، ومن 

اأغلب حوادث الغت�شاب  اأن  رجال ال�شرطة. ومع 

المبلَّغ عنها قد ارتكبها مدنّيون، فقد ذكرت عدة 

تقارير اأن مرتكبي بع�س العتداءات الجن�شية هم 

اأف��راد  مثل  ال��ن��زاع،  في  الم�شاركة  الأط���راف  من 

النتقالّية  الّتحادية  الحكومة  وجنود  الميلي�شيات 

تقيمها  التي  الطرق  وحواجز  الإثيوبي.  والجي�س 

هي  وال��ع�����ش��اب��ات  الميلي�شيات  عليها  وت�شيطر 

الجن�شّي  العنف  ح��وادث  فيها  تقع  التي  المواقع 

اأفراد  اأوقف   ،2007 اأيار/مايو  وفي  عنها.  المبلَّغ 

اإحدى الميلي�شيات حافلة ركاب �شغيرة في اإحدى 

ثماني  اغت�شاب  على  واأق��دم��وا  التفتي�س  نقاط 

من  ح��الٍت  عدة  وقعت  كما  فتياٍت.  وخم�س  ن�شاٍء 

اغت�شاب الفتيات اأثناء هروبهّن من مقدي�شو. وفي 

الن�شف الأول من العام 2007، كانت هناك اأربع 

حالت موؤّكدة من العتداء على الفتيات من جانب 

الّتحادّية  للحكومة  الر�شمّي  الزّي  يرتدون  رجال 

النتقالية.

غالًبا ما ترتكب حوادث الغت�شاب والعتداء 

من  بنوٍع  يتمتعون  جناٍة  قبل  من  ه��ذه  الجن�شّي 

العقاب. وكثيًرا ما يجري  الح�شانة، ويفلتون من 

العدالة  موؤ�ّش�شات  جانب  م��ن  ال�شحايا  اإه��م��ال 

التقليدية والجتماعية التي تفاو�س ع�شيرة الجناة 

من  ع��دٍد  في  )تتمثل  مالّيًة  ت�شويًة  عليها  وتقترح 

دولر(   800 اإلى  ي�شل  قد  نقديٍّ  مبلٍغ  اأو  الجمال 

تقدم لل�شحية من جانب الجاني اأو ع�شيرته، اأو اأن 

الأثناء،  هذه  وفي  ال�شحية.  نف�شه  الجاني  يتزوج 

و�شمة  الغت�شاب  �شرر  اإل��ى  المجتمع  ي�شيف 

»العار« التي ي�شبغها على ال�شحية.

المتحدة  ل��الأم��م  ال��ع��ام  الأم���ي���ن  ل��ت��ق��ري��ر  وف��ًق��ا 

في  الم�شلح  وال�شراع  الأطفال  عن   2007 للعام 

 ينت�شر الغت�شاب على نطاق وا�شع في 
16

ال�شودان،

اأن  والوا�شح  الحرب.  اأدوات  من  باعتباره  دارفور 

الم�شكلة تمتّد اإلى ما هو اأو�شع من مجّرد الحالت 

فمرتكبو  حدوثها.  تاأّكد  التي  وال�شّتين  الثنتين 

العموم، رجال م�شّلحون،  تلك الحوادث هم، على 

يف اأو�شاع النزاع تتوا�شل 

على نطاق وا�شع حالت 

الغت�شاب والعنف 

اجلن�شي �شد الأطفال

وقعت مجزرة المحمودية يوم 12 اآذار/مار�س 2006، في منزل اإحدى العائالت في قرية �شغيرة 

جنوبي بغداد في العراق.

ين من كتيبة الم�شاة 502، تباًعا وواحًدا اإثر 
ّ
ففي ذلك اليوم، اأقدم خم�شة من الجنود الأميركي

ة يافعة في الرابعة ع�شرة من العمر ا�شمها عبير ثم قتلها، بعد اأن 
ّ
ة عراقي

ّ
الآخر، على اغت�شاب �شبي

ة 34 �شنة؛ ووالدها قا�شم، 45 �شنة؛ و�شقيقتها هديل 5 �شنوات. 
ّ
ها فخري

ّ
اأردوا بالر�شا�س اأم

اليوم لمحوا  الجنود في ذلك  باأن  العقوبة  الجنود في �شهادة ت�شتهدف تخفيف  اأحد  واأقر 

عها واحد اأو اأكثر منهم ممن عزموا على اغت�شابها. 
ّ
ال�شبية عبير عند اإحدى نقاط التفتي�س، فتتب

ال�شنوات  ذات  والطفلة  والأم  الأب  وحب�شوا  عبير،  بيت  اقتحموا   ،2006 اآذار/مار�س   12 وفي 

اإحدى الغرف وقتلوهم جميًعا. ثم �شرع الجنود باغت�شاب ال�شبية تباًعا. وبعد ذلك  الخم�س في 

اأقدموا على قتلها.

اأ�شدرت   ،2007 واآب/اأغ�شط�س   2006 الثاني/نوفمبر  ت�شرين  بين  الواقعة  الفترة  وفي 

�شنًة   90 بين  تراوح  لمدد  الجرائم  هذه  مرتكبي  على  بال�شجن  ا 
ً
اأحكام اأميركية  ع�شكرية  محاكم 

و 110 �شنين. 

ق�صة فتاة ا�صمها عبري االإطار 8-4

الم�شدر: هيئة الإذاعة البريطانية - بي بي �شي 2007اأ، 2007ب، 2008 )بالإنجليزية(. 
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يولد ال�رساع الأهلي 

والحتالل الأجنبي 

الظروف التي ت�شّهل 

ا�شتغالل الأطفال

يعّد الأطفال فري�شة 

�شهلة للممار�شات 

املدمرة لأمنهم

العدالة �شبه غائبة. ول يجري الإبالغ عن العديد 

بعد  بالعار  ال�شحايا  و�شم  خ�شية  ال��ح��الت  من 

التقرير كانت ثمة  اإعداد هذا  ذلك. وخالل فترة 

�شرطة  اأف���راد  م��ن  لثنين  م�شّجلة  ح��الت  ث��الث 

التحالف  ق��وات  من  وواح���ٍد  المركزية  الحتياط 

اأولد  اغت�شاب  بتهمة  للمحاكمة  ُقّدموا  ال�شوداني 

يافعين في الثالثة ع�شرة من العمر. 

اأطفال ي�شاقون اإلى الحرب

المدمرة  للممار�شات  �شهلة  فري�شة  الأطفال  ُيَعدُّ 

لأمنهم، ول تقت�شر هذه الممار�شات على تقوي�س 

بالغة  اأ�شرار  اإلحاق  اإلى  تتجاوزها  بل  حرياتهم، 

النف�شية والأذى الج�شماني  العقد  ُتراوح بين  بهم 

تجنيد  ه��و  الممار�شات  ه��ذه  واأق�����ش��ى  وال��م��وت. 

الأطفال للحرب، ويّتخذ على العموم، ثالثة اأ�شكال: 

اأولها تجنيدهم للقتال الفعلي، وهي ظاهرة تعرف 

بتجنيد الأطفال؛ والثاني ا�شتخدامهم في ن�شاطات 

»م�شاندة« مثل نقل العتاد والتج�ش�س والرقابة ونقل 

ال�شكل  اأم��ا  الجن�شّية؛  الخدمات  واأداء  الر�شائل 

الثالث فهو ا�شتخدامهم كدروع ب�شرية اأو لأغرا�س 

دعائية.

الأه��ل��ي  ال�����ش��راع  ي��وّل��د  النامية  ال��ب��ل��دان  ف��ي 

والحتالل الأجنبي الظروف التي ت�شهل ا�شتغالل 

الأطفال على هذا النحو، ومن هذه الظروف انهيار 

الأمن العام وال�شتقرار ال�شيا�شي وا�شطراب عمل 

والفقر  العائلي  والتفكك  التعليمية  الموؤ�ش�شات 

وتف�ّشي البطالة ونزوح ال�شكان وهربهم اإلى خارج 

التمييز  ي�شعب  الأو���ش��اع  ه��ذه  مثل  وف��ي  البالد. 

المعارك  لخو�س  »يتطّوعون«  الذين  الأطفال  بين 

لتحقيق دخٍل ما، واأولئك الذين ُيرغمون على اأداء 

والنف�شّي  العقلي  نمّوهم  تعوق  التي  الخدمة  هذه 

والج�شماني. 

مع ذلك يمكن التمييز بين نوعين من حالت 

في  الع�شكرية  الن�شاطات  في  الأط��ف��ال  انخراط 

البلدان العربية، اإذ ن�شهد النوع الأول في ال�شودان 

وال�شومال حيث تتحّدث التقارير ب�شورة مو�ّشعة 

عن تجنيد الأطفال. ونجد النوع الثاني في مناطق 

المحتلة  الفل�شطينية  الأر�س  في  الأخ��رى،  النزاع 

ولبنان والعراق حيث يوؤّدي الأطفال، متطوعين اأو 

معاناتهم  ت�شتمر  فيما  اإ�شناديًة  اأدواًرا  مرغمين، 

17
جّراء النزاع الم�شّلح في تلك المناطق.

العربية  البلدان  من  قليلٍة  قّلٍة  غير  تعلن  لم 

تجنيد  بحظر  ال��ّدول��ّي  المجتمع  اأم���ام  التزامها 

�شادقت  وقد  الع�شكرية،  الن�شاطات  في  الأطفال 

البروتوكول  على  فقط  عربيًة  دول��ًة  ع�شرة  ثالث 

الن�شاء  ي�شتهدفون  وه��م  ر�شمّي.  زيٍّ  في  وغالًبا 

ا اأو المن�شغالت بتدبير  والفتيات المهّجرات داخليًّ

الحالت  من  كثير  وفي  اليومية.  معي�شتهّن  اأم��ور 

تحّدد ال�شحايا هوّية الجناة باعتبارهم اأفراًدا في 

الحتياط  �شرطة  اأو  ال�شودانّية،  الم�شّلحة  القوات 

المركزية، اأو الجنجويد. وتترّدد تقارير عن ارتكاب 

في  الغت�شاب  معروفين  غير  م�شّلحين  اأ�شخا�س 

اأخرى. وي�شير هذا الأمر ب�شورٍة متزايدة  حالٍت 

تحديًدا.  الفتيات  ي�شتهدف  الغت�شاب  اأن  اإل��ى 

ح��الت  خم�شة  وج���ود  اإل���ى  ال��ت��ق��اري��ر  ت�شير  كما 

وال�شتين  الثنتين  الحالت  بين  فتيان  اغت�شاب 

جنوب  وف��ي  ال�شنة.  تلك  في  حدوثها  ت��اأّك��د  التي 

ُبّلغ عن  الثالث«،  »المناطق  وفي  ال�شودان كذلك، 

بين  ما  الفترة  في  موؤكدة  اغت�شاب  ح��الِت  �شّت 

16 تموز/يوليو 2006 و 30 حزيران/يونيو 2007، 

من  جماعات  اأو  لأف��راد  الم�شوؤولية  فيها  وُحّملت 

القوات الم�شلحة. 

طفلتان  كانت   ،2007 ني�شان/اأبريل   15 في 

طريق  في  العمر  من  ع�شرة  والثانية  العا�شرة  في 

�شمال  في  ال��م��زارع  اإح��دى  في  العمل  من  العودة 

الجنود  من  اثنان  عليهما  انق�ّس  عندما  دارف��ور 

»الع�شكري«.  ال���زّي  ي��رت��دون  ال��ذي��ن  الم�شلحين 

��ا  اأر���شً ال��ك��ب��رى  الطفلة  الجنديين  اأح���د  وط���رح 

واغت�شبها، فيما كان الثاني ي�شبع ال�شغيرة لطًما 

النقطة جماعة  تلك  اقتربت من  و�شرًبا. وعندما 

كما  الجنديان،  ���ش��ارع  ��ا،  داخ��ل��يًّ المهّجرين  م��ن 

اتجاه  في  جنوًبا  الهرب  اإلى  التقارير،  اأحد  يقول 

مقربة  على  ال�شوداني  التحالف  لقوات  مع�شكٍر 

الأّول/اأك��ت��وب��ر  ت�شرين   15 وف��ي  دري�شة.  اأم  من 

ال�شوداني  التحرير  اثنان من جي�س  اأقدم   ،2006

)ميناوي( على اغت�شاب طفلة تبلغ الثانية ع�شرة 

وتعر�شت  دارف��ور،  �شمالي  تارادونا  في  العمر  من 

تاأكدت  وقد  الوح�شي.  والعتداء  لل�شرب  خاللها 

لجي�س  العتداء  م�شوؤولّية  لت  وُحمِّ المزاعم،  هذه 

اأفراد  اأربعة من  اأن  تاأّكد  ال�شودانّي. كما  التحرير 

قوات التحالف ال�شوداني قاموا في اأيلول/�شبتمبر 

من  ع�شرة  ال�شاد�شة  في  فتاٍة  باغت�شاب   2006

العمر في جبل مرة ال�شرقي. وجرى العتداء على 

والذي  ال�شتة  الأ�شهر  ابن  البنت  طفل  من  م�شهد 

لها  تعر�شت  �شابقة  اغت�شاب  حالة  وليد  ك��ان 

الأه��وال  هذه  الغت�شاب  ح��الت  وتعك�س  الفتاة. 

اليومية التي تتعر�س لها الفتيات، ويحدث اأغلبها 

اأداء  اأو  اأو جمع الحطب  عند قيامهن بجلب الماء 

المهمات البيتية الأخرى. 

نادًرا ما يجري التحقيق ومحاكمة الجناة في 

موؤ�ش�شات  حيث  دارف���ور  في  الغت�شاب  جرائم 
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�شادقت ثالث ع�رسة 

دولة عربية فقط على 

الربوتوكول الختياري 

لتفاقية حقوق الطفل 

ب�شاأن ا�شرتاك الأطفال 

يف ال�رساعات امل�شلحة

تدعو التفاقات 

الدولية اإىل ت�رسيح كل 

الأطفال املجّندين

ا�شتراك  ب�شاأن  الطفل  حقوق  لتفاقية  الختيارّي 

الدول  وه��ذه  الم�شلحة.  ال�شراعات  في  الأطفال 

و�شورية  وال�شودان  وتون�س  والبحرين  الأردن  هي: 

وم�شر  وليبيا  وال��ك��وي��ت  وق��ط��ر  وع��م��ان  وال��ع��راق 

والمغرب واليمن. ووّقعت ثالث دول اأخرى )جيبوتي 

الختياري  البروتوكول  على  ولبنان(  وال�شومال 

البروتوكول  ه��ذا  وي��وؤّك��د  عليه.  الم�شادقة  دون 

الم�شاركة  من  الأطفال  بحماية  الدول  تلك  التزام 

كل  ت�شريح  اإلى  دعا  كما  الم�شلحة،  النزاعات  في 
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الأطفال ممن هم دون الثامنة ع�شرة من العمر.

وحتى لو اقت�شر تجنيد الأطفال في عمليات قتالية 

فاإن على  العربية،  البلدان  النزاع في  على مناطق 

الحكومات العربية جميًعا اأن تعلن بو�شوٍح التزامها 

محاربة هذه الظاهرة. وي�شّح ذلك ب�شورٍة خا�شة 

البروتوكول  على  �شادقت  التي  الحكومات  على 

الُمطالب باّتخاذ كل الإجراءات الالزمة لو�شع هذا 

اللتزام مو�شع التنفيذ.

وفًقا لما ورد في التقرير العالمي حول تجنيد 

اأج���ل وقف  ال���ذي و�شعه الئ��ت��الف م��ن  الأط��ف��ال 

 17,000 هناك  كان  كجنود،  الأطف��ال  ا�شتخدام 

المتحالفة  والميلي�شيات  الحكومة  قوات  في  طفل 

المناطق  ف��ي  الم�شلحة  المعار�شة  وج��م��اع��ات 

في  ال�شودان  من  والجنوبية  وال�شرقية  ال�شمالية 

 2,500 بين  ما  وخدم   .2004 اآذار/م��ار���س  �شهر 

الم�شلحة  المعار�شة  جماعات  في  طفل  و5,000 

الجنوب.  في  ال�شودان  لتحرير  ال�شعبي  والجي�س 

وعلى الرغم من مزاعم الجي�س ال�شعبي باأنه �شّرح 

العامين  بين  16,000 طفل من �شفوفه  اأكثر من 

2001 و2004، يرى التقرير اأن هذا الجي�س ما زال 

يجّند الأطفال. ي�شاف اإلى ذلك اأن »جي�س الرب 

للمقاومة« في اأوغندا يحتجز 6,000 طفل كرهائن 

في جنوب ال�شودان. كما اأّدت الأزمة الإن�شانية في 

دارفور اإلى اآثاٍر مفزعة في اأطفال الإقليم. وفيما 

اأخذت  للعيان  تتك�شف  الأزم��ة  هذه  جوانب  كانت 

اأطفال  عن  تتحّدث  التقارير  من  متزايدة  اأع��داد 

مختَطفين اأرغموا على الخدمة في القوات الم�شلحة 

اأن  التقارير  وذكرت هذه  المحاربة.  والميلي�شيات 

اأطفاًل دون الرابعة ع�شرة من العمر �شوهدوا وهم 

يقدمون الخدمات للقوات الحكومية وال�شرطة في 

الموالية  الميلي�شيات  �شفوف  في  وكذلك  دارفور، 

على  ثابتة  اأدّل���ة  وهناك  »الجنجويد«.  للحكومة 

الم�شلحة،  ال�شودانية  القوات  في  الأطفال  تجنيد 

تحرير  جي�س  وفروع  والم�شاواة«،  العدل  و»حركة 

وقوات  ال�شعبي،  الدفاع  وقوات  الأربعة،  ال�شودان 

الجنجويد، واحتياطي ال�شرطة المركزية.

مع اأن ا�شتخدام الأطفال في ن�شاطات ع�شكرية 

على  دلئل  ثمة  فاإن  بعد،  يتوقف  لم  ال�شودان  في 

دارفور.  وفي  وال�شرق  الجنوب  في  التح�شن  بع�س 

الأط��راف  بع�س  قطعه  الذي  التعهد  اأوًل،  هناك، 

الأط��ف��ال  بت�شريح  اليوني�شف  اأم���ام  المتحاربة 

بالتفتي�س  الدولية  للمنظمات  وال�شماح  المجّندين 

في مع�شكراتها للتاأكد من وفاء هذا البع�س بهذه 

الحكومية، من  ال�شلطات  وافقت  اللتزامات. كما 

ور�شد  الن�شاطات  هذه  تجريم  على  ثانية،  ناحية 

في  الأطفال  دمج  لإع��ادة  المالية  �شات  المخ�شّ

بيئة الحياة الطبيعية. وقد تعّهدت حكومة الوحدة 

ال�شودان  جنوب  وحكومة  الخرطوم  في  الوطنية 

بالوفاء بهذه اللتزامات بعد الزيارة التي قام بها 

المبعوث الخا�س لالأمين العاّم الى ال�شودان، في 

وّقع  2007. وفي دارفور  الثاني/يناير عام  كانون 

جناح »ميني ِمّناوي« في جي�س التحرير ال�شوداني 

على خطة عمل مع اليوني�شف لو�شع حد لتوظيف 

القتالية،  العمليات  في  وا�شتخدامهم  الأط��ف��ال 

وتعهد بموجب ذلك بت�شريح الأطفال العاملين في 

�شفوفه. غير اأن التقرير العالمي ي�شير اإلى اأن هذا 

الجناح لم يقم، حتى �شهر حزيران/يونيو 2007، 

اللتزامات.  هذه  لتنفيذ  ملمو�شة  اإج��راءات  باأية 

جميًعا  النزاع  اأط��راف  اأن  اإل��ى  التقرير  ويخل�س 

الأطفال  قتل  جرائم  عن  م�شوؤولٌة  ال�شودان  في 

وممار�شة  واغت�شابهم  واختطافهم  وت�شويههم 

في  �شّدهم  الجن�شّي  العنف  من  اأخ��رى  اأ�شكاٍل 

الفترة التي يغطيها ذلك التقرير حتى �شهر اآب/

اأغ�شط�س من العام 19.2007

المتحاربة  الأط��راف  تمار�س  ال�شومال،  وفي 

تجنيد  ال��م��وق��ت��ة،  ال��ح��ك��وم��ة  فيها  ب��م��ا  ج��م��ي��ًع��ا، 

بن�شبٍة  الممار�شة  هذه  نطاق  اّت�شع  وقد  الأطفال، 

وانت�شار  المركزّية  ال�شلطة  انهيار  منذ  كبيرٍة 

الميلي�شيات وهروب النا�س وترحيل اأعداد �شخمة 

منهم داخليًّا. ويقّدر الممثل الخا�س لالأمين العام 

اأي  200,000 طفٍل،  نحو  اأن  بال�شومال  المعنّي 

ال�شومال  الأطفال في  المائة من  نحو خم�شة في 

ب�شورة  يوم،  ذات  �شاركوا،  اأو  ال�شالح  حملوا  قد 

واأف���ادت   
20

الميلي�شيات. اأع��م��ال  ف��ي  ب��اأخ��رى  اأو 

ال��راب��ع��ة  ف��ي  اأط��ف��ال  بم�شاركة  ع��دي��دة  ت��ق��اري��ر 

هجمات  في  العمر  من  ع�شرة  والخام�شة  ع�شرة 

اإلى  منهم  كبيرة  اأع��داد  وبان�شمام  الميلي�شيات، 

»الموريان«،  ت�شمى  التي  الإجرامية  الع�شابات 

التي  الجماعات  تلك  وم��ن   
21

)الطفيليات(. اأي 

الحكومة  قتالية:  عمليات  في  الأطفال  ت�شتخدم 

التحادية النتقالية، تحالف وادي جوبا، المجل�س 
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تغدو البندقية، ل الكتاب، 

هي اأ�شلوب احلياة املعتاد 

بالن�شبة اإىل الأطفال

ترتك الأ�رسار اجل�شمانية 

والنف�شية التي تلحق 

بالأطفال نتيجة م�شاركتهم 

يف النزاع امل�شّلح اآثارها 

الوا�شحة يف �شخ�شياتهم 

طواَل العمر

ال�شومالي للم�شالحة والإعمار بمقدي�شو، وجي�س 

راحانوين للمقاومة. 

وف��ًق��ا ل��ت��ق��ري��ر الأم���ي���ن ال��ع��ام ع��ن الأط��ف��ال 

 
22

،2007 للعام  ال�شومال  في  الم�شّلح  وال�شراع 

لتوظيف  الت�شدي  ت��واج��ه  التي  التحديات  اأح��د 

الأطفال وا�شتخدامهم في اأو�شاط القوى المتقاتلة 

اإنما يكمن في كونه من الممار�شات المتجذرة في 

ال�شنة  الولد  يتعدى  اإن  فما  ال�شومالية.  الثقافة 

الخام�شة ع�شرة من عمره حتى ي�شنف في عداد 

الأ�شا�س، موؤّهال لحمل  ويغدو، على هذا  البالغين 

القبلّية  الجتماعية  البيئة  اإل��ى  ونظًرا  ال�شالح. 

التقليدية في الحياة ال�شومالية، فاإن من المتوّقع، 

اأن  ال�شوماليون،  اعتادها  التي  النظر  وجهة  من 

وهم  والع�شيرة  العائلة  عن  الدفاع  الأولد  يتوّلى 

في �شنٍّ مبكرة. لهذه الأ�شباب ا�شتخدام الأطفال 

وي�شعب  حادة  ب�شورٍة  �شائعة  ظاهرٌة  النزاع  في 

الت�شدي لها. 

التهجير  ح��الت  تت�شافر  ذل��ك،  على  وع��الوة 

من  كثيًرا  لتجعل  والعوز  واليتم  والإهمال  والهجر 

ويعملون  يعي�شون  الذين  اأولئك  وبخا�شة  الأطفال، 

في ال�شوارع، معّر�شين ب�شفٍة خا�شة لال�شتدراج. 

وت�شير التقارير اإلى اأن ا�شتخدام الأطفال قد تفاقم 

ان��دلع  ب�شبب   2006 العام  في  ملمو�شة  ب�شورٍة 

النزاع في مقدي�شو بين اتحاد المحاكم الإ�شالمية 

اإحالل  »تحالف  يتزعمون  الذين  الحرب  واأم��راء 

الذي  النزاع  وكذلك  الإره��اب«،  ومكافحة  ال�شالم 

ن�شب في مناطق ال�شومال الو�شطى والجنوبية بين 

التحادية  والحكومة  الإ�شالمية  المحاكم  اتحاد 

من  ب�شهولٍة  التحّقق  يمكن  ل  اأّنه  علًما  النتقالية. 

في  المنخرطين  اأو  الم�شتخدمين  الأطفال  اأع��داد 

للمواليد  �شجاّلت  توجد  ل  لأن��ه  النزاعات،  ه��ذه 

المراهق  عمر  تحديد  ي�شّعب  ما  ال�شومال،  في 

الجماعات  اإح���دى  اإل��ى  ين�شّم  ال��ذي  ال�شبي  اأو 

الم�شلحة. ولكن الواقع يثبت حجم هذه الظاهرة، 

فاإ�شافًة اإلى �شهادات �شهود عيان على نطاق وا�شع 

ع��ن وج��ود اأط��ف��ال ل ي��ت��ج��اوزون ال��ح��ادي��ة ع�شرة 

الناقالت  وف��ي  التفتي�س  ن��ق��اط  على  العمر  م��ن 

مقدي�شو  في  المتقاتلة  الأط��راف  لمختلف  التابعة 

الأطفال  حماية  مراكز  اأج��رت   ،2006 العام  في 

لالأمم المتحدة مقابالت مع اأربعة ع�شر �شبيًّا من 

الإ�شالمية  المحاكم  اتحاد  خدمة  في  النا�شطين 

والجماعات الم�شلحة.

التي  والنف�شية  الج�شمانية  الأ���ش��رار  تترك 

ال��ن��زاع  ف��ي  م�شاركتهم  نتيجة  ب��الأط��ف��ال  تلحق 

طواَل  �شخ�شّياتهم  في  الوا�شحة  اآثارها  الم�شّلح 

اأن يبقوا على قيد الحياة  العمر، هذا لو قدر لهم 

عائلية  حياة  من  فحرمانهم  المعاناة.  ه��ذه  بعد 

النظامي  التعّلم  فر�شة  عليهم  ي�شّيع  م�شتقرة 

واكت�شاب المهارات الحياتية الم�شتدامة فيعتادون 

اأو  النزاعات  لحّل  القّوة  ا�شتخدام  ذلك  من  بدًل 

الكتاب،  ل  البندقية،  وتغدو  العي�س.  �شبل  تاأمين 

فال  اإليهم.  بالن�شبة  المعتاد  الحياة  اأ�شلوب  هي 

اليافعين  من  العديد  ان�شمام  في  اإذن،  عجب، 

ممار�شتهم  اأو  المنّظمة  الجريمة  ع�شابات  اإل��ى 

امتّدت  فقد  ال�شومالية.  ال�شواحل  على  القر�شنة 

ال�شومال  في  الطرق  وقّطاع  القرا�شنة  ن�شاطات 

اإلى اأعالي البحار، فبعد اأن �شاقت بهم �شبل العي�س 

تحّولت  والفقر،  البطالة  تف�شي  بفعل  الم�شروعة 

م�شادر  بع�شهم،  اإلى  بالن�شبة  الن�شاطات،  هذه 

دخل حافلة بالمخاطر ولكن عالية المردود. 

ا رين داخليًّ اأو�صاع الالجئني وامُلهجَّ

مناطق  بين  فريد  بو�شع  العربية  المنطقة  تتميز 

فيها.  الالجئين  اأو���ش��اع  حيث  من  اأجمع  العالم 

الالجئين  ق�شية  فيها  تلتقي  التي  المنطقة  فهي 

ق�شّية  اأي  العالم،  اأن��ح��اء  ك��ّل  ف��ي  ع��ه��ًدا  الأق���دم 

دارف��ور.  في  عهًدا  الأح��دث  بتلك  الفل�شطينيين، 

الالجئين:  من  نوعين  بين  هنا  التمييز  وينبغي 

اإقامتهم  ُيرَغمون على مغادرة محل  الذين  اأولئك 

وهم   – ب��الده��م  داخ��ل  يظلون  ولكنهم  الأ�شلي 

ا – واأولئك الذين يرغمون ق�شًرا  جرون داخليًّ المهَّ

على مغادرة وطنهم كّليًّا. غير اأن ال�شفة القانونية 

بو�شع  الخا�شة  التفاقية  تعّرفها  كما  ل��الج��ئ، 

عام  في  المّتحدة  الأمم  ال�شادرة عن  الالجئين، 

1951، ل ُتطَلق اإل على من »يوجد، وب�شبب خوف 

ٍر من التعر�س لال�شطهاد ب�شبب عرقه اأو دينه  ُمَبرَّ

اأو  اإلى فئة اجتماعية معّينة  اأو انتمائه  اأو جن�شيته 

اآرائه ال�شيا�شية، خارج بلد جن�شيته، ول ي�شتطيع، 

اأو ل يريد ب�شبب ذلك الخوف، اأن ي�شتظل بحماية 

ذلك البلد، اأو كل �شخ�س ل يملك جن�شّيًة ويوجد 

مثل  بنتيجة  ال�شابق  المعتادة  اإقامته  بلد  خ��ارج 

تلك الأحداث ول ي�شتطيع، اأو ل يريد ب�شبب ذلك 

الخوف، اأن يعود اإلى ذلك البلد«.

الالجئون 

ثالثة  في  الإن�شان  باأمن  الالجئين  ق�شية  ترتبط 

نتيجته  الم�شار،  الأ���ش��ل��ي،  الموطن   – م��ج��الت 

الختامية. ت�شّكل الأ�شباب التي تدفع المرء اإلى اأن 

تهّدد  ج�شيمًة  مخاطر  ذاتها،  بحّد  لجًئا،  ي�شبح 
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الأردن و�شورية اأكثر من مليوني لجئ، ويقيم نحو 

1.8 مليون لجئ في الأر�س الفل�شطينية المحتلة. 

من  اأكثر  الفل�شطينيون  يمثل  العدد،  حيث  وم��ن 

عددهم  تجاوز  الذين  الالجئين  اإجمالي  ن�شف 

ويليهم   .2007 العام  في  ون�شف  ماليين  اأربعة 

من  اأكثر  عددهم  بلغ  الذين  العراقيون  الالجئون 

مليونين، ثّم ال�شودانيون الذين يقدر عددهم بنحو 

300 األف، فال�شوماليون الذين ي�شل عددهم اإلى 

نحو 200 األف. 

فل�شطيني  لج��ئ  مليون   4.6 ح��وال��ى  ويعي�س 

عربية،  ب��ل��دان  ث��الث��ة  بين  م��وزع��ة  مخّيمات  ف��ي 

وتتركز  غزة؛  وقطاع  الغربية  ال�شفة  اإلى  اإ�شافًة 

اأكثف التجمعات في الأردن، ثم في داخل الأر�س 

الفل�شطينية المحتّلة، ويليهما �شورية ولبنان.

وتتباين اأو�شاع الالجئين وفًقا لمدة لجوئهم، 

في  كانت  التي  والموارد  اإليه،  لجاأوا  الذي  والبلد 

حوزتهم اأو كانوا ي�شتطيعون الو�شول اليها عندما 

ت�شمل  وه���ذه  الأ���ش��ل��ي.  اإقامتهم  م��ك��ان  غ����ادروا 

والمدخرات  والمهارات  العلمي  التح�شيل  م�شتوى 

تقديم  على  ال��ق��ادري��ن  وال��م��ع��ارف  والأ���ش��دق��اء 

من  الأول��ى  المرحلة  يعي�شون  الذين  اأما  المعونة. 

م��وارد  ح��وزت��ه��م  ف��ي  ولي�س  التهجير  اأو  ال��ل��ج��وء 

المخاطر  مواجهة  في  ي�شتركون  فاإنهم  �شاأن  ذات 

وال��دخ��ل  ال��ع��م��ل  ف��ق��دان��ه��م  نتيجة  الق��ت�����ش��ادّي��ة 

الغذائية  والم�شتلزمات  وال�شكن  المنا�شبين 

وال�شحية المالئمة.

وكلما طالت مدة اللجوء تعززت قدرة المرء على 

بالتحديد،  وهذه،  ال�شعبة،  الظروف  مع  التكّيف 

هي حالة الفل�شطينيين داخل الأر�س الفل�شطينية 

اأو  المعونات  ت�شلُّم  اأن  غير  وخارجها.  المحتلة 

اعتياد الظروف القا�شية ل ي�شعان خاتمًة للمعاناة 

نفو�س  اإن  للتقرير(.  خلفّية  ورقة  حنفي،  )�شاري 

على  م�شكونة  الالجئين  م��ن  العظمى  الأك��ث��ري��ة 

والإح�شا�س  وال�شطهاد،  المذّلة  بذكريات  الدوام 

البلدان  بع�س  وف��ي   
24

وطنهم. بفقدان  ال��دائ��م 

الم�شيفة تحولت مخيمات الالجئين الفل�شطينيين 

مثل  البلدان،  بع�س  وفي  معمورة.  �شكنية  اأحياء 

الفل�شطينيين  لالجئين  يحّق  و���ش��وري��ة،  الأردن 

 
25

الجتماعية. الخدمات  من  وال�شتفادة  العمل 

في  الفل�شطينيون  الالجئون  يواجه  المقابل  وفي 

فر�س  على  الح�شول  في  جّمًة  م�شاعب  لبنان 

ويعي�شون،  التمّلك  حقوق  من  ويحرمون  العمل، 

مخيمات  وف��ي  قا�شية  ظ��روف  في  لذلك،  نتيجًة 

فقيرة ومكتظة. 

الالجئين  اأو�شاع  عن  البيانات  بع�س  ويتوافر 

هاجروا  اأّنهم  منها  يّت�شح  الأردن،  في  العراقيين 

بفقدان  الأدن��ى،  حّدها  في  وتتمّثل،  الإن�شان  اأمن 

ال����رزق، وف��ي ح��ّده��ا الأق�����ش��ى،  العمل وم�����ش��در 

الحتالل  جيو�س  اأي��دي  على  النا�س  حياة  بتهديد 

اأو الميلي�شيات المتناف�شة. وحياة الالجئ محفوفة 

باأكملها بالمخاطر – كالعجز عن العثور على عمل 

الأ�شا�شية،  الحتياجات  لتلبية  للرزق  م�شدٍر  اأو 

الجتماعي.  والعزل  والقمع،  للتمييز  والتعر�س 

اأبًدا  نهايتها  تبلغ  ل  قد  الالجئة/الالجئ  ومحنة 

لأن المرء قد يموت لجًئا ويورث و�شَعه هذا لجيٍل 

لحق.

ع��دد  اح��ت�����ش��اب  ف��ي  ���ش��ع��وب��ات حقيقية  ث��م��ة 

الالجئين في العالم، ومع ذلك يمكن تقدير عددهم 

في  لج��ئ  مليون   7.5 بنحو  العربية  البلدان  في 

العام 2008 وفًقا لالأرقام التي �شّجلتها المفو�شية 

الالجئين،  ل�����ش��وؤون  المتحدة  ل��الأم��م  ال�شامية 

الالجئين  وت�شغيل  لإغاثة  المتحدة  الأم��م  ووكالة 

الفل�شطينيين في ال�شرق الأدنى )الأونروا(. ويمّثل 

الإجمالي  العدد  من  المائة  في   46.8 ن�شبة  ذلك 

المفو�شية  لدى  والم�شجلين  العالم  في  لالجئين 

2008، والبالغ  العام  ال�شامية ووكالة الأونروا في 

23
عددهم 16 مليوًنا.

وُجلُُّهم من  الالجئين،  الأكبر من  العدد  يقيم 

والأر���س  الأردن،  في  والعراقيين،  الفل�شطينيين 

الفل�شطينية المحتلة، و�شورية. وت�شت�شيف كل من 

البلد الذي قدم منه 

الالجئون

بلد االإقامة**

العراق

لبناناإيرانالأردن�شورية

1,500,000500,00057,41450,000

ال�شومال

اليمنجيبوتياإثيوبياكينيا

192,42025,8435,980110,616

ال�شودان

اإريرتيام�رساإثيوبيات�شاد

242,55535,49310,499729

الأر�س الفل�شطينية 

املحتلة * 

)لجئو الأونروا( 

الأر�س الأردن

الفل�شطينية 

املحتلة

لبنان�شورية

1,930,7031,813,847456,983416,608

الم�شدر: المفو�شية ال�شامية لالأمم المتحدة ل�شوؤون الالجئين 2008 )بالإنجليزية(؛ الأونروا 2008 )بالإنجليزية(.

مالحظات: ي�شم لجئو المفو�شية ال�شامية اأولئك الالجئين الذين تلقوا الم�شاعدة من المفو�شية وذوي الأو�شاع المماثلة لأو�شاعهم. 

ي�شم لجئو الأونروا اأولئك الالجئين الم�شجلين في المخيمات الر�شمية. 

* في �شهر حزيران/يونيو 2008، ووفًقا للتعريف المعمول به لدى الأونروا، فاإن الالجئين الفل�شطينيين هم الأ�شخا�س الذين كانت 

فل�شطين هي مكان اإقامتهم في الفترة ما بين حزيران/يونيو 1946 واأيار/مايو 1948، والذين فقدوا بيوتهم وم�شادر رزقهم نتيجة 

للنزاع العربي الإ�شرائيلي. 

** عدد المقيمين في بلدان المق�شد الرئي�شية لالجئين. 

نفو�س الأكرثية

العظمى من الالجئني 

م�شكونة على الدوام 

بذكريات املذّلة 

وال�شطهاد،

والإح�شا�س الدائم 

بفقدان وطنهم

اإجمايل عدد الالجئني وفق املفو�صية ال�صامية لالأمم املتحدة 

ل�صوؤون الالجئني واالأونروا، ح�صب بلد املن�صاإ واالإقامة، 2007

اجلدول 6-4
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تتزايد اأعداد الذين 

يطلبون اللجوء اإىل 

الدول ال�شناعية

على  فيها  الإن���اث  ن�شبة  تغلب  كعائالت  اأ�شا�ًشا 

منهم،  كبيرة  ن�شبة  المتعلمون  وي�شّكل  ال��ذك��ور. 

70 في المائة منهم هم في �شن العمل  اإن  كذلك 

في   30 م��ن  اأق��ل  اأن  غير  �شنة(،   15 م��ن  )اأك��ث��ر 

المائة منهم يمار�شون العمل بالفعل، ومن ثّم ينفق 

نقدية  تحويالت  من  اأو  مّدخراتهم  من  اأكثرهم 

ت�شلهم من العراق. ولذلك فاإّن عودة اأعداٍد قليلة 

تعك�س   2007 العام  اأواخ��ر  في  العراق  اإلى  منهم 

اأحياًنا نفاد المدخرات اأكثر مما تعني تح�ّشًنا في 

ب�شوؤون  المعنّية  الوكالت  وت�شير  الأم��ن.  اأو�شاع 

الالجئين اإلى اأّن اأعداًدا متزايدة منهم تطلب الآن 

)�شاري  المتقّدمة.  ال�شناعّية  الدول  اإلى  اللجوء 

حنفي، ورقة خلفية للتقرير(.

اإلى  الأخيرة  الآونة  اأجري في  ا�شتطالع  ي�شير 

اإلى  يفتقرون  العراقيين  من  قليل  غير  ع��دًدا  اأّن 

الأردن.  في  اأجنبي  كل  المطلوب من  الإقامة  اإذن 

في  ا  مهمًّ دوًرا  ي���وؤّدي  ال��دخ��ل  عن�شر  وي��ظ��ه��راأن 

 80 حوالى  اأن  تبّين  الإذن  ذاك  على  الح�شول 

تتجاوز  بينما ل  الأغنياء يحملونه،  المائة من  في 

هذا  مثل  يحملون  الذين  الفقراء  الالجئين  ن�شبة 

الإذن 22 في المائة. ويقول اأكثر من ثلث )35 في 

يوّدون  اإنهم  ال�شتطالع  في  الم�شتجيبين  المائة( 

ال�شامية  المفو�شية  عند  اأنف�شهم  ي�شجلوا  اأن 

ن�شبة  اأن  غير  المتحدة،  لالأمم  التابعة  لاّلجئين 

من قاموا بذلك فعاًل كانت اأعلى بين الم�شيحّيين 

من  المائة  في   15 غير  ل  ُي�شجَّ فلم   – والفقراء 

الأغنياء، مقارنًة بخم�شين في المائة من الفقراء 

)�شاري حنفي، ورقة خلفية للتقرير(. 

في  العراقيين  اأخرى عن  درا�شة  وُي�شتدل من 

بل  في مخيمات لالجئين  يعي�شون  ل  اأنهم  �شورية 

في �شقق �شكنية، وقد جاء بع�شهم اإلى �شورية من 

وهم  الختطاف،  اأو  القتل  خ�شية  اأنف�شهم  تلقاء 

�َشرهم التي قد ت�شتطيع اأو ل ت�شتطيع 
ُ
في انتظار اأ

على  ال�شحية  رعايتهم  وتعتمد  ب��ه��م.  ال��ل��ح��اق 

على  يقدرون  لمن  متاحة  الطبيب  فزيارة  الدخل: 

ذلك ماّديًّا، بينما يلجاأ الفقراء الى مراكز الرعاية 

اأجل  ال��ط��وارئ وم��ن  الأول��ي��ة في ح��الت  ال�شحية 

كما  الب�شيطة.  الطبية  الخدمات  على  الح�شول 

يمكنهم زيارة عيادات الهالل الأحمر الفل�شطيني 

وتعمل  العادة.  في  ال�شوريون  عليها  يتردد  ل  التي 

هذه العيادات ب�شكل جيد على الرغم من اكتظاظها 

بالمر�شى. 

قد فتحت  ال�شورية  التعليمية  المراكز  اأن  ومع 

اأبوابها للعراقيين، فاإن اإحدى الدرا�شات تبّين اأن 

عدد العراقيين الذين التحقوا بالمدار�س ال�شورية 

اإلى  ذلك  الدرا�شة  وتعزو   .30,000 نحو  بلغ  قد 

اأجل  من  درا�شتهم  اإهمال  الى  الأطفال  ا�شطرار 

اأن  اإل��ى  الدرا�شة  وت�شير  ��ِره��م.  ���شَ
ُ
اأ لإعالة  العمل 

العراقيين الوافدين اإلى �شورية ل يح�شرون معهم 

من المال اإل القليل خ�شية اأن يداهمهم الل�شو�س 

على الطريق، واإذا اأقاموا في �شورية فاإنهم يعتمدون 

على تحويالٍت نقدية من اأقاربهم اإذا ا�شتطاع هوؤلء 

م�شطرون  الالجئين  فاإن  واإل  لهم،  العون  تقديم 

اإلى البحث عن عمل في �شورية التي ي�شعب عليها 

26
حتى اإيجاد فر�س عمل لمواطنيها.

اإن اأو�شاع الالجئين ال�شودانيين وال�شوماليين 

يهرب  اإذ  بكثير  ذل��ك  من  اأ���ش��واأ  �شك،  دون  ه��ي، 

اإلى  الالجئون من هذين البلدين الفقيرين اأ�شال 

اإلى  بلدان ل تقّل فقًرا مثل ت�شاد واليمن. ي�شاف 

عهًدا،  اأح��دث  يواجهونه  ال��ذي  ال��م��اأزق  اأن  ذل��ك 

و�شحايا  دارف��ور،  من  الهاربون  اأولئك  وبخا�شة 

الإ�شالمية  المحاكم  اتحاد  بين  الم�شلح  النزاع 

الإثيوبية.  والقوات  الحرب  اأمراء  وخ�شومهم من 

العالمي  الغذاء  برنامج  عن  �شادر  تقرير  ويفيد 

اأن 670,000 �شخ�س قد هربوا من القتال الدائر 

تدهورت  وق��د   
27.2007 ال��ع��ام  ف��ي  مقدي�شو  ف��ي 

اإلى  النا�س  دفع  حد  اإل��ى  ال�شومال  الأو�شاع في 

المخاطرة بعبور البحر. فو�شل 30,000 من هوؤلء 

اأن  بعد   2007 العام  خالل  اليمن  اإل��ى  الالجئين 

عبروا خليج عدن فيما لقي 1,400 اآخرون حتفهم 

 
28

على الطريق اأو اعُتبروا في عداد المفقودين.

اأفي  �شواء  الملجاأ،  يجدون  من  اإل��ى  بالن�شبة 

على  البقاء  اليمن،  اأم  �شورية  اأم  ت�شاد  اأم  الأردن 

بالخطر  اإح�شا�شهم  م��ن  يخفف  ل  الحياة  قيد 

وانعدام  الج�شيمة  الأخطار  اإن  الداهم.  الو�شيك 

الم�شدر: الأونروا 2008 )بالإنجليزية(.
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تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام  962009

يتحّول النا�س لجئني 

ب�شبب الأخطار التي تهّدد 

اأمنهم، وميّثل ا�شتمرار 

هذه الأو�شاع تهديًدا 

اآخر يزيد من حمنتهم

الأمن قد دفعت هوؤلء الالجئين اإلى الفرار، غير 

كالجئين  لو�شعهم  المالزمة  المخاطر  تلك  اأن 

�شترافقهم وتظّل بالن�شبة اإليهم، م�شدًرا للتهديد 

تحت  الم�شيف  البلد  في  الآن  غدوا  فقد  الدائم. 

رحمة الأحداث والتطّورات ال�شيا�شية والقت�شادية 

التي قد تنقلب عليهم فجاأًة في اأّي وقٍت، وبخا�شة 

اإذا ربط الراأي العاّم بين وجودهم في ذلك البلد 

المناف�شة  ا�شتداد  اأو  المعي�شة  كلفة  ارتفاع  وبين 

على الوظائف والخدمات العامة. ولئن كانت دول 

العراقيين  الالجئين  تعامل  و�شورية  الأردن  مثل 

والفل�شطينيين معاملًة كريمًة، فاإن ذلك ل ينطبق 

التي  البلدان  في  وال�شوماليين  ال�شودانيين  على 

يلجاأون اإليها. ويتحّول النا�س اأ�شا�ًشا لجئين ب�شبب 

هذه  ا�شتمرار  ويمّثل  اأمنهم،  تهّدد  التي  الأخطار 

الأو�شاع تهديًدا اآخَر يزيد من محنتهم.

ا  رون داخليًّ الُمهجَّ

داخليًّا.  رون  المهجَّ هناك  الالجئين  جانب  اإل��ى 

تتعّدد الأ�شباب خلف كّل من الحالتين لكن هناك 

النزاعات  �شحايا  من  فكالهما  م�شتركة.  قوا�شم 

والمحلية؛ وكالهما من �شحايا الحتالل  الدولية 

الميلي�شيات  ج��ان��ب  م��ن  ال��ع��دائ��ّي��ة  الأع��م��ال  اأو 

المت�شارعة. 

عن  ي��ق��ل  ل  ��ا  داخ��ل��يًّ ال��م��ه��ج��ري��ن  ع���دد  اإن 

 يوجد جانب كبير منهم في 
29

9.86 مليون �شخ�س.

�شتة بلدان عربية هي ال�شودان و�شورية وال�شومال 

والعراق ولبنان واليمن. في ال�شودان، يقيم العدد 

الأكبر الذي ي�شل، ح�شب تقديرات مركز مراقبة 

ماليين   4.5 بين  م��ا  اإل���ى   
30

الداخلي التهجير 

المرتبة  في  العراق  وياأتي  �شخ�س.  و5.8 ماليين 

2.4 مليون �شخ�س،  الثانية، حيث يوجد فيه نحو 

ثم ال�شومال، الذي ي�شم نحو مليون �شخ�س. 

اأ���ش��ف��ر ع��ام��ان م��ن القتتال  ف��ي ال�����ش��وم��ال، 

اأزم��ة  عن  للحقوق  العنيف  والنتهاك  الع�شوائي 

تقرير  يقول  مطرد.  نحو  على  متفاقمة  اإن�شانية 

في  الأو���ش��اع  حول  المتحدة  لالأمم  العام  الأمين 

اإّن نحو 750,000 �شخ�س من �شّكان   
31

ال�شومال

العا�شمة مقدي�شو، اأي حوالى ثلثي �شكانها، هربوا 

منها في الفترة ما بين 15 اآذار/مار�س و15 تموز/

هربوا  لمن  الإجمالّي  العدد  رفع  ما   ،2008 يوليو 

من المدينة منذ اندلع ال�شراع الراهن اإلى نحو 

مليون ن�شمة. ويعي�س نحو 300,000 من هوؤلء في 

على  ويتعين  العا�شمة.  �شواحي  في  ُن�شبت  خيم 

خيارات  اإلى  يلجاأوا  اأن  الح�شرية  المراكز  �شّكان 

المدار�س،  اأطفالهم من  ي�شحبوا  اأن  ومنها  �شعبة 

ويتنازلوا عن العالج، ويكتفوا بوجبة طعام واحدة 

ا�شتمّر  واإذا  الغذاء.  نق�س  – لمواجهة  اليوم  في 

تدهور الو�شع الإن�شاني على هذا النحو، ف�شيكون 

مع  الم�شاعدة  اإلى  حاجة  في  �شخ�س  مليون   3.5

منّظمة  تقارير  لأح��د  ووفًقا   .2008 العام  نهاية 

ر   ال�شادر عام 2008، ُهجِّ
32

هيومن رايت�س وات�س

1.1 مليون �شومالّي بعيًدا عن مواطن اإقامتهم في 

المنطقة الجنوبية الو�شطى من ال�شومال، في وقٍت 

يعي�س فيه مئات الآلف من المهجرين على امتداد 

الطريق بين مقدي�شو وافجوي في مخيمات مزرية 

الوح�شي،  لالقتتال  م�شرًحا  الأخرى  هي  اأ�شبحت 

نف�شها  لح�شاب  العاملة  الميلي�شيات  تنغم�س  بينما 

�شد  وال��ق��ت��ل  والغ��ت�����ش��اب  ال��ن��ه��ب،  عمليات  ف��ي 

المّتجهة �شوب  الجنوبّية  الطريق  المهجرين على 

كينيا. 

اأبيي  في  ال�شتباكات  اأ�شفرت  ال�شودان  في 

للمفو�شية  ووفقا   
33

�شخ�س.  30,000 تهجير  عن 

 
34

ال�شامية ل�شوؤون الالجئين التابعة لالأمم المتحدة،

تظّل الحماية اأهم الحتياجات الجوهرية بالن�شبة 

اأن  ذل��ك  ال�����ش��ودان،  ف��ي  داخليًّا  المهجرين  اإل��ى 

م�شتوطناتهم تفتقر اإلى الأمن والخدمات الأ�شا�شية 

يمّثل  دارف���ور  وف��ي  ال���رزق.  م��وارد  تدبير  وفر�س 

انعدام الأمن العبء الكبير على المهّجرين داخليًّا 

الإغاثة  والعاملين في مجال  العائدين  والالجئين 

الإن�شانّية، فيما تتوا�شل العتداءات وال�شتباكات 

عمليات  م��ن  المزيد  لت�شبب  ال��ق��رى  ف��ي  القبلية 

التهجير. ويواجه موّظفو الإغاثة الإن�شانية �شعوبًة 

ا البلد رين داخليًّ عدد املهجَّ

العدد الإجمايل  

ًبا، مع ترجيح 
ّ
)مقر

 

التقديرات العليا(

رون الذين قدمت لهم   املهجَّ

 احلماية/امل�شاعدة من جانب 

املفو�شية ال�شامية ل�شوؤون الالجئني 

5,800,0001,250,000ال�شودان

2,480,0002,385,865العراق

1,000,0001,000,000ال�شومال

-430,000�شورية

390,000200,000لبنان*

الأر�س الفل�شطينية 

املحتلة

115,000-

-35,000اليمن 

الم�شدر: مركز مراقبة التهجير الداخلّي 2008 )بالإنجليزية(؛ المفو�شية ال�شامية لالأمم المتحدة ل�شوؤون الالجئين 2008 

)بالإنجليزية(.

* بيانات المفو�شية ال�شامية ل�شوؤون الالجئين المتعّلقة بلبنان تعود اإلى �شنة 2006.

ا يف الدول العربية، 2007 رين داخليًّ تقديرات عدد املهجَّ
اجلدول 7-4



97 انعدام الأمن ال�سخ�سي  للفئات ال�سعيفة

جّراء  يعانون  الذين  الأ�شخا�س  اإلى  الو�شول  في 

هذه الأو�شاع، ي�شاف اإلى ذلك تواتر العتداءات 

التي ت�شتهدف المنّظمات غير الحكومية والهيئات 

المروحّيات  ت�شبح  ثّم  ومن  الطرق.  على  الدولية 

كلفة  ي�شاعف  ما  للنقل،  الوحيدة  الو�شيلة  هي 

الخرطوم  في  داخليًّا  المهّجرون  اأّم��ا  العمليات. 

باأو�شاعهم  تتعلق  م��ح��ّددة  احتياجاٌت  فلديهم 

الأر���س  على  والح�شول  الثبوتية،  الوثائق  مثل 

ذلك  الى  ي�شاف  الج�شدّية.  وال�شالمة  الزراعية، 

عن  المعلومات  على  الح�شول  اأمر  تدّبر  �شرورة 

مواطنهم الأ�شلية. ومع غياب موارد الرزق وفر�س 

والأطفال،  الن�شاء  ا�شتغالل  مخاطر  تزداد  العمل 

لم  الالجئين  ل�شوؤون  ال�شامية  للمفو�شية  فوفًقا 

غمرة  في  داخليًّا،  المهّجرين  احتياجات  ُتعَط 

الالزمة.  الأول��وي��ة  الجّمة،  الإن�شانية  التحديات 

�شرورة  على  الإط��ار  ه��ذا  في  المفو�شية  وت�شدد 

الجن�شّي  العنف  لمنع  الخا�س  الهتمام  اإي���الء 

والجنو�شي، المنت�شر بين المهّجرين داخليًّا. 

خامتة

يمكن قيا�س المجتمعات بكيفّية تعاملها مع الفئات 

اأفكاًرا  الف�شل  ه��ذا  ق��ّدم  عليه،  بناًء  ال�شعيفة. 

حول الأ�شواط التي ينبغي على البلدان العربية اأن 

تقطعها لتتمّكن من فهم ومعالجة الماآزق الإن�شانية 

بالهتمام  تحظى  ل  ال��ت��ي  ال��ف��ئ��ات  ت��واج��ه  ال��ت��ي 

الكافي: الن�شاء اللواتي يتعّر�شن لالإيذاء والنتهاك 

باأنظارهم  الآخ���رون  ي�شيح  فيما  منهجّي  ب�شكل 

بهم  الّتجار  يجري  الذين  واأولئك  معاناتهّن؛  عن 

البغاء؛  وبيوت  والمنازل  الم�شانع،  في  للخدمة 

والأطفال المجّندون المن�شاقون اإلى حرفة الموت؛ 

اأ�شفار  في  العناء  يتج�شمون  الذين  والمهّجرون 

محفوفة بالمخاطر هرًبا من الحروب النا�شبة في 

مناطقهم ويعانون انعدام الحريات وانكما�س �شبل 

العي�س.

حماية  المجتمع  ول  ال��دول��ة  مقدور  في  لي�س 

ما يخفى عن عيونهما. ومن ال�شروري، على هذا 

اأن يبداأ البحث عن حلول لمعالجة هذه  الأ�شا�س، 

انطالًقا  الإن�شان  اأمن  انعدام  العالية من  الدرجة 

ف  من العتراف بوجود هذه الفئات ال�شعيفة وتعرُّ

حجم التهديد الذي يترب�س بها وم�شادره. 

ميكن قيا�س املجتمعات 

بكيفية تعاملها مع 

الفئات ال�شعيفة

 العقبات التي تحول دون و�شع حد 
ّ
يمّثل ال�شمت المحيط باأعمال العنف �شد المراأة واحدًة من اأهم

ا. ويزيد 
ً
ا �شعب

ً
لهذه الممار�شات والنتهاكات، لأّنه يجعل من تحديد الوقائع ومتابعة تداعياتها اأمر

في �شعوبة الأمر اأن البرامج الثقافية التي ت�شاعد في معالجة هذه الم�شكلة هي من النوع المكلف 

منظمات  عن  ال�شادرة  التقارير  بفعل  تتك�ّشف  اأخذت  قد  الظاهرة  هذه  اأن  غير  الأمد.  والطويل 

حقوق الإن�شان وحقوق المراأة، الوطنية والعالمية، ومن خالل الدرا�شات التي تجريها مراكز البحوث 

ومالجئ الن�شاء. ي�شاف اإلى ذلك اأن و�شائل الإعالم بداأت في الآونة الأخيرة باختراق المحظورات 

التي تكتنف هذا المو�شوع. 

 ل لب�س فيها، 
ٍ
م، ب�شورة

ِّ
اإن جميع البلدان العربية تحتاج اإلى �شل�شلة من القوانين التي تجر

ثقافة  لتغيير  ذاته،  بحد  يكفي،  ل  القوانين  تغيير  اأن  غير  الن�شاء.  �شد  الموّجهة  العنف  اأعمال 

ب من الم�شوؤولية التي تديم المخاطر المهددة لالأمن ال�شخ�شي للمراأة العربية. يتطّلب الأمر 
ّ
التهر

معّقدة حول  اأن ق�شايا  ذلك  الن�شاء،  المتجّذر �شد  التمييز  لمكافحة  التوجهات  تبدل عميقا في 

الثقافة والعادات المتوارَثة والمجتمع تكمن خلف محاولت الإ�شالح ال�شرورية الرامية اإلى �شن 

البلدان  تقع على كاهل  والع�شرين  الحادي  القرن  بيئة  وتف�شيرها. وفي  الت�شريعات وتطبيقها 

المجالت  في  انتظارها  طال  تغييرات  اإحداث  في  الإ�شراع  حياَل  ج�شيمة  م�شوؤوليات  العربية 

. ول بد من اتخاذ موقف حازم �شد التمييز بين 
ّ
الجتماعية والثقافية لتعزيز اأمن الن�شاء ال�شخ�شي

اإلى ممار�شات  التعليم، و�شولً  التي ر�شخها نظام  القيم  بدًءا من  الحياة،  الجن�شين في ميادين 

.
ّ
التمييز والتنميط ال�شائدة في مواقع العمل، وو�شائل الإعالم، والمجتمع ب�شكل عام

ك�رش حاجز ال�صمت حول العنف �صد املراأة االإطار 9-4

الم�شدر: فريق التقرير.
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مقدمة

الإن�����ش��ان  اأم���ن  م��ف��ه��وم  ف��ي  الف�شل  ه���ذا  ينظر 

القت�شادي انطالًقا من الأبعاد الأكثر اأهمية التي 

حددها اأ�شا�ًشا تقرير التنمية الب�شرية للعام 1994 

م�شتويات  وهي  الإنمائي  المتحدة  الأمم  لبرنامج 

خيارات  نموها؛  واأن��م��اط  الحقيقي  ال��ف��رد  دخ��ل 

العمل وال�شتخدام؛ الفقر؛ والحماية الجتماعية. 

الم�شار  في  الف�شل  ه��ذا  ينظر  الإط���ار  ه��ذا  في 

الم�شطرب للنمّو المرتكز على عائدات النفط في 

القت�شادّي  النموذج  وه�شا�شة  العربية،  البلدان 

لتاأثيرات  المتغّيرة  والت��ج��اه��ات  ب��ه،  المرتبط 

ثغرات  ويحّدد  المنطقة.  داخ��ل  النفطي  الإن��ت��اج 

ال�شيا�شات المّتبعة الموؤّثرة في الأمن القت�شادي 

من نواحي البطالة الحادة وفقر الدخل المتوا�شل. 

وي�شير الى اأّن و�شع الحلول ال�شاملة يبداأ باعتماد 

متكاملة  �شليمة  واقت�شادية  اجتماعية  �شيا�شات 

اأن  على  من�ّشق  ب�شكل  وبتنفيذها  الأم���د  طويلة 

ت�شمل هذه ال�شيا�شات النهو�س بال�شناعة، واإقامة 

�شبكات الأمان الجتماعي ب�شورة اأكثر فاعلية. 

 ال�صعف االقت�صادي 

على امل�صتوى االإقليمي 

ترتبط م�شيرة القت�شادات العربية منذ �شبعينات 

القرن المن�شرم بم�شيرة النفط في المقام الأول. 

وقد حققت البلدان المنتجة النفع الأكبر في تلك 

اإل  الت�شورات.  كل  تفوق  ث��روات  وجمعت  الفترة 

كذلك  حققت  المنتجة  غير  العربية  البلدان  اأن 

منافع كبيرة من خالل تقديم الخدمات المتعلقة 

بالنفط، وتحويالت العاملين في البلدان المنتجة، 

وال�شتثمارات الآتية من بلدان المنطقة، ومداخيل 

َف تقرير التنمية الإن�شانية العربية الأول للعام 2002 المنطقة العربية باأنها اأكثر ثراًء منها نموًّا. واأّكد  َو�شَ

، والم�شتويات الحقيقية للتنمية الب�شرية فيها 
ٍ
هذا الو�شف الفجوة التي تف�شل بين ثروات المنطقة من جهة

اأغفلتها  ما  التي غالًبا  المّتبعة،  المتراكمة لل�شيا�شات  الإخفاقات   من 
ٍ
اإلى �شل�شلة اأخرى، ما ي�شير   

ٍ
من جهة

البلدان، بحّد ذاتها،  الخيالي لتلك  الحجم  النفطّية ذات  اآنذاك. فالثروة  التقليدية  القت�شادّية  التحليالت 

َلًة لأنها تخفي مواطن ال�شعف البنيوي في كثير من القت�شادات العربية وما ينجم عنها  تعك�س �شورًة م�شلِّ

من زعزعة في الأمن القت�شادّي لكلٍّ من الدول والمواطنين على حد �شواء.

ينظر هذا الف�شل في بع�س اأنماط ال�شعف القت�شادي في البلدان العربية، انطالًقا من اأّن اأمن الإن�شان 

ا باأن الفر�س  يعني تمّكن النا�س من ممار�شة خياراتهم باأماٍن وبحرية، واأن يكون في و�شعهم اأن يثقوا ن�شبيًّ

 وكما اأو�شح الف�شل الأّول، يعتبر التحرر من الخوف والتحرر 
2
المتاحة اأمامهم اليوم لن ت�شيع تماًما في الغد.

الرئي�شي  المكوِّن  القت�شادي  الأمن  الإن�شان. وي�شّكل  لأمن  الفهم  الحاجة محورين مف�شلّيين في هذا  من 

ر من الحاجة.
ُّ
للتحر

1
حتّديات االأمن االقت�صادي

ي�شّكل الأمن 

القت�شادي 

املكوِّن الرئي�شي 

للتحرر من احلاجة

ترتبط م�شرية 

القت�شادات العربية 

مب�شرية النفط

5 الف�صل
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ما زال الأمن القت�شادي 

يف البلدان العربية رهًنا 

بتيارات خارجية املن�شاإ

ق ال�شتثمارات عبر بلدان  ال�شياحة الإقليمية، وتدفُّ

هذا  وا�شتمّر  اأنواعها.  على  والمعونات  المنطقة، 

الأمن  لكّن  النفطية  الطفرة  ا�شتمرار  مع  الو�شع 

القت�شادي المرتبط بتقّلبات اأ�شواق النفط كان، 

وما زال، رهًنا بتيارات خارجية المن�شاإ. فالطفرة 

في  العربية  البلدان  اأنع�شت  التي  الأول��ى  النفطية 

واأوائل  الثمانينات  في  تال�شت  ال�شبعينات  اأواخ��ر 

الت�شعينات نظًرا اإلى التقّلبات الحاّدة التي اأ�شابت 

اأ�شعار النفط في العالم. 

الدولي  البنك  ت�شنيف  التالي  التحليل  يعتمد 

الدخل  الأتية:  الدخل  فئات  وفق  العربية  للبلدان 

المنخف�س،  ال��م��ت��و���ش��ط  وال���دخ���ل  المنخف�س، 

 في 
3
والدخل المتو�شط المرتفع، والدخل المرتفع.

�شوء هذا الت�شنيف ت�شّم فئة البلدان ذات الدخل 

وال�شعودية  والبحرين  الإم��ارات  من  كالًّ  المرتفع 

الدخل  ذات  البلدان  ت�شم  بينما  والكويت؛  وقطر 

وموريتانيا  وال�����ش��ودان  القمر  ج��زر  المنخف�س 

فئة  في  العربية  البلدان  بقية  وت�شنف  واليمن. 

المتو�شط  الدخل  ذات  البلدان  المتو�شط.  الدخل 

بقية  وتدخل  وليبيا؛  ولبنان  ُعمان  ت�شمل  المرتفع 

وجيبوتي  والجزائر  وتون�س  الأردن  اأي  البلدان، 

البلدان ذات  والمغرب، في عداد  و�شورية وم�شر 

4
الدخل المتو�شط المنخف�س.

�شادرات النفط والنمو والتقلبات

للبلدان  الإج��م��ال��ي  المحلي  ال��ن��ات��ج  نمو  ارت��ب��ط 

ارتباًطا  المن�شرم  القرن  �شبعينات  منذ  العربية 

غلبت  التي  ال�����ش��ادرات  ع��ائ��دات  بارتفاع  وثيًقا 

عليها �شادرات الوقود، ومّثلت ن�شبة 75، و 72.6، 

 من ال�شلع الم�شدرة من بلدان 
5
و 81.4 في المائة

والدخل  المتو�شط،  والدخل  المرتفع،  الدخل  فئة 

هذا   .2006 ال��ع��ام  ف��ي  التوالي  على  المنخف�س 

النمو  من  وهبوًطا،  �شعوًدا  المتاأرجح  التفاوت 

المرتفع في ال�شبعينات، مروًرا بالركود القت�شادّي 

خالل الثمانينات، و�شوًل اإلى النمو ال�شتثنائي في 

والع�شرين  الحادي  القرن  من  الأول  العقد  اأوائ��ل 

كان انعكا�ًشا مبا�شًرا للتقلبات الحادة التي ع�شفت 

ب�شوق النفط. يت�شح ذلك في كل من ال�شكل 1-5، 

اأ�شعار  حركة  بين  الوثيقة  العالقة  يبين  ال��ذي 

النفط العالمية ونمو الناتج المحلي الإجمالي على 

ُيظهر  ال��ذي   ،3-5 وال�شكل  الإقليمي،  الم�شتوى 

بمتو�شط  ال�شادرات مقارنًة  نمو  متو�ّشط معدلت 

معدلت النمو في الناتج المحلي الإجمالي لفترات 

مختلفة من الزدهار والنتكا�س. 

 االإجمايل االإقليمي 
ّ
تاأرجح اأ�صعار النفط: منو الناجت املحّلي

نمو الناتج المحلي الإجمالينمو �شعر النفط

الم�شدر: ح�شابات تقرير التنمية الإن�شانية العربية / برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بال�شتناد اإلى قاعدة بيانات �شعبة 

الإح�شاء في الأمم المتحدة 2008 )بالإنجليزية( وBritish Petroleum )بالإنجليزية(. 

مالحظة: ا�شتبعدت بيانات العامين 1979 و1986 من الر�شم البياني لعدم ان�شجامها مع الخط العاّم ب�شورة ملمو�شة.

ال�صكل 1-5

)بناء على الدوالر الثابت للعام 1990( ومنو اأ�صعار النفط اال�صمية، 2007-1976 
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الأمم المتحدة الإنمائي بال�شتناد اإلى قاعدة بيانات �شندوق 

النقد الدولي 2007 )بالإنجليزية( والبنك الدولي 2008 

)بالإنجليزية(.
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101 تحديات الأمن القت�سادي

 ترك النخفا�س احلاد

 يف عائدات النفط خالل

 الثمانينات وطاأته الثقيلة

على البلدان املنتجة

ترك النخفا�س الحاّد في عائدات النفط خالل 

المنتجة  البلدان  على  الثقيلة  وطاأته  الثمانينات 

)على �شبيل المثال �شهدت ال�شعودية هبوط الناتج 

المحلي الإجمالي فيها، بالأ�شعار الراهنة اآنذاك، 

اإلى الن�شف بين العامين 1981 و1987(. و�شهدت 

ا �شالًبا، وكانت الكويت  ا اقت�شاديًّ بلدان اأخرى نموًّ

الناتج  انخف�س  حيث  بينها  ت�شرًرا  الأك��ث��ر  هي 

اآن���ذاك،  الراهنة  بالأ�شعار  الإج��م��ال��ي،  المحلي 

بن�شبة 18 في المائة في العامين 1981 و 1982. 

وانتقلت ال�شدمات اإلى القت�شادات العربية غير 

المنتجة للنفط والتي تقهقرت التحويالت المالية 

ا �شالًبا  المر�شلة اإليها. و�شهدت الأردن واليمن نموًّ

في بع�س ال�شنوات.

التحتية  البنية  في  ا 
ً
وتطور ا�شتثنائيًة  ثروًة  معها  العربي  النفط  عائدات  جلبت 

والمجالت التنموية الأخرى في الدول الثنتي ع�شرة المنتجة للبترول الذي يمثل 

التي  هي  العائدات  وهذه  ال�شنوية.  العامة  ميزانياتها  من  المائة  في   90 نحو 

العمل، والدخل، والتحويالت  الم�شاحبة لها، وفر�س  ال�شناعات  تعزز كذلك نمو 

المالية لمواطني البلدان العربية الأخرى. من هنا، فاإن دخل النفط ي�شكل قوة دفع 

رئي�شة لالأمن القت�شادي العربي. ومن ال�شروري اأن نفهم المنطلقات ال�شيا�شية 

الأ�شا�شية التي توجه م�شارات هذا المورد ال�شتراتيجي.

ترتكز �شيا�شة النفط العربية على اعتبار البترول �شلعًة ا�شتراتيجية حيوية 

الأ�شواق  مّد  م�شوؤولية  تتحمل  المنتجة  البلدان  باأن  والإقرار  العالمي،  لالقت�شاد 

العالمية به ب�شورة يمكن الركون اإليها، ودون انقطاع اأو تعثر، وباأ�شعار معقولة. 

القرار  و�شنع  التفكير  عملية  ر 
ّ
ت�شي التي  هي  ال�شتراتيجية  الم�شّلمات  هذه 

الدولرات  من  المليارات  ع�شرات  ا�شتثمار  الم�شوؤولية  تلك  وتتطلب  ال�شيا�شي. 

ا لتعزيز القدرات من اأجل تلبية الطلب المتعاظم على النفط، كما ت�شتلزم 
ًّ
�شنوي

التعوي�س عن اأي نق�س رئي�شي في الأ�شواق العالمية، �شواء اأكان ال�شبب تطورات 

الإنتاجية  القدرة  �شيانة  وتت�شمن  طبيعية.  كوارث  اأم  �شيا�شية،  اأم  �شناعية 

الحتياطية لمواجهة الطوارئ كلفة تقدر بالماليين، لأن تلك القدرة تظل معّطلًة 

في اأغلب الأحيان، وتدخل في عداد الدخل ال�شائع.

لقد األقيت هذه الم�شوؤولية على كاهل العرب في ثالث اأزمات، على الأقل، 

العام  واأوائل   2002 العام  اأواخر  في  الما�شية:  الخم�س  ال�شنوات  غ�شون  في 

اإلى وقف  اإ�شراب العاملين في القطاع النفطي في فنزويال  اأّدى  2003، عندما 

2003، عندما  ا من ذلك البلد؛ وخالل غزو العراق العام 
ًً
�شادرات البترول تقريب

توقفت ال�شادرات عدة اأ�شهر؛ وفي اأعقاب الأ�شرار التي األحقها اإع�شار »كاترينا« 

تك�شا�س  في  التكرير  وم�شافي  المك�شيك،  خليج  في  البحرية  الإنتاج  بمن�شات 

ولويزيانا. وت�شافرت جهود البلدان العربية المنتجة للنفط جميًعا للتعوي�س عن 

النق�س والحيلولة دون ح�شول نق�س رئي�شي اآنذاك في اإمداد الأ�شواق اأو حدوث 

ا�شطراب في القت�شاد العالمي.

وتعود ال�شرعة والمرونة التي ات�شم بها تحرك المنتجين في تلك المنا�شبات 

لمواجهة  الحتياطية  الإنتاجية  القدرة  على  الحفاظ  اإلى  الرامية  �شيا�شاتهم  اإلى 

الطوارئ. وهي باهظة الكلفة، لأنها تت�شمن الإبقاء على النفط ي�شير المنال في 

لتمويل  توظيفه  من  بدًل  فقط،  الطوارئ  حالت  في  ل�شتخدامه  الأر�س  باطن 

الم�شروعات الجتماعية.

ت�شتلزم  العربية  النفطية  ال�شيا�شة  فاإن  عالمية،  �شلعة  البترول  دام  وما 

التعاون الوثيق والمتابعة المو�شولة مع الدول الم�شتهلكة للمحافظة على التوازن 

العالمية  البترول  �شركات  مع  التعاون  كذلك  وتتطلب  والطلب.  العر�س  بين 

لالإفادة مما لديها من خبرة وتقانة. وعن طريق تاأمين الإمدادات لالأ�شواق العالمية 

د لتقانات الإنتاج، تحقق هذه ال�شيا�شة 
ّ
في كل الأحوال، و�شمان »التجّدد« المطر

ين: الم�شلحة الدولية، والم�شلحة الذاتية الخا�شة للبلدان المنتجة 
ّ
هدفين جوهري

 

 �شخمًة، وت�شعى اإلى اإطالة عمر 
ٍ

نف�شها، ول�شيما البلدان التي تمتلك احتياطيات

النفط اإلى اأق�شى الحدود الممكنة.

تكتنف ال�شيا�شة النفطية العربية في معظم الأحيان �شل�شلةٌ من الخرافات 

والفترا�شات الوهمية المغلوطة. ومن هذه الفترا�شات اأن البلدان العربية هي 

الأ�شعار، في  اأن ما يحدد تلك  البترول. غير  اأ�شعار  الرتفاع في  التي تقف وراء 

ما  ا 
ً
غالب والتي  ولندن،  نيويورك  وبخا�شة في  الحرة،  الأ�شواق  هو  الأول،  المقام 

توؤدي الم�شاربات فيها اإلى ارتفاع الأ�شعار اأو هبوطها.

ة حديث متواتر عن »الأمن النفطي«، في غمرة المخاوف من اإقدام 
ّ
كذلك ثم

العرب على حظر اإمدادات النفط ك�شالح �شيا�شي. ويتردد مثل هذا الحديث في 

ال�شناعية  الدول  في  ال�شيا�شية  الحمالت  خالل  يتزايد  ولكنه  الدولية،  الأو�شاط 

الم�شتدامة  للطاقة  م�شادر  اإيجاد  اإلى  الداعين  حجة  لدعم  وي�شتخدم  المتقدمة. 

الم�شاعي  لموا�شلة  الأ�شباب  كل  بالفعل  وتتوافر  العربي«.  »النفط   
ِ
لـ كبديل 

»م�شكلة  اأن  غير  البعيد،  المدى  على  البديلة  الطاقة  م�شادر  لإيجاد  الحثيثة 

ًة. 
ّ
عقالني واأقلها  الأ�شباب  هذه  اأْوهى  كانت  ربما  العربي«  النفط  ا�شتقرار  عدم 

الوليات  اأن  نتذكر  اأن  علينا  الطبيعي،  منظورها  في  المخاوف  هذه  ن�شع  ولكي 

المتحدة، على �شبيل المثال، ت�شتهلك نحو 21 مليون برميل من النفط كل يوم، 

ا 
ًّ
وت�شتورد ما بين 9 و10 ماليين برميل في اليوم، منها 2.5 مليون برميل يومي

من الدول العربية.

وقد اأخذ منّظرو »نفط الذروة« يطرحون في الآونة الأخيرة وجهة نظر مفادها 

الطلب  تلبية  ت�شتطيع  لن  العربي  العالم  في  الموؤكدة  البترول  احتياطيات  اأن 

زالت  ما  المنطقة  في  النفط  حقول  من  مزيد  اكت�شاف  احتمالت  واأن  العالمي، 

�شئيلة. والواقع اأن البلدان العربية خ�ش�شت اأكثر من مائة مليار دولر في ال�شنة 

لتعزيز القدرات، و�شرعت بتنفيذ العديد من الم�شروعات لال�شتعا�شة باإمدادات 

ا يتم اإنتاجه من البترول. اإل اأن تلك ال�شيا�شة تتطلب التن�شيق مع الدول 
ّ
جديدة عم

يتعلق  ما  في  و�شراحة  �شفافية  اأكثر  تكون  اأن  عليها  يتعين  التي  الم�شتهلكة 

بمتطلباتها الم�شتقبلية المتوقعة.

الوقت  في  فاإنه،  العالمي  القت�شاد  بتغذية  العربي  النفط  يقوم  وفيما 

ا في الثروة الوطنية 
ً
نف�شه، يمثل ال�شناعة المحلية الأكثر اأهمية، والأكثر اإ�شهام

في المنطقة. وما زال ا�شتخدام هذه الثروة وتوزيعها مو�شع نظر، وهي ُتَعدُّ في 

بع�س الأحيان نعمًة ونقمة في اآن واحد. وتتاأكد مثل هذه التحفظات عند النظر 

الر�شيد في  الحكم  العامة، وق�شور مفهوم  الميزانيات  ال�شفافية في  في غياب 

والنزاعات  الحروب  اندلع  النفط كذلك في  للنفط. وقد ت�شبب  المنتجة  البلدان 

المنطقة(  من  وت�شديره  تدفقه  بداية  )منذ  النفط  عائدات  اأن  غير  الم�شلحة. 

التنمية  بجوانب  الرتقاء  اإلى  الما�شي  القرن  ن�شف  مدى  على  اأدت  التي  هي 

ا. 
ً
عموم المعي�شة  م�شتوى  وفي  وال�شحية،  والتعليمية،  الجتماعية،  المجالت  في 

ال�شتخدام،  فر�س  خالل  من  انتفاعها  النفطية  غير  العربية  البلدان  وتوا�شل 

والم�شاعدات  التحتية  البنية  مجالت  في  وال�شتثمارات  المالية،  والتحويالت 

القت�شادية. ول بد من بذل المزيد ل�شمان تحّول النفط قوًة موؤثرًة في م�شيرة 

التنمية الإن�شانية في العالم العربي، غير اأنه يقوم، دون �شك، بدوٍر عظيم ل يمكن 

اإنكاره في هذا ال�شبيل.

.)MEES( Middle East Economic Survey رئي�س التحرير والمحرر التنفيذي ال�شابق لمجلة مي�س *
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تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام  1022009

وخ����الل م���راح���ل الن��ت��ع��ا���س وال���رك���ود ال��ت��ي 

�شهدتها فترة العقدين ون�شف العقد الما�شية بعد 

النمو  من  الفرد  ن�شيب  ي�شجل  لم   ،1980 العام 

الإطالق  على  زيادة  اأية  المنطقة  في  القت�شادّي 

يتجاوز  لم  الدولي  البنك  لبيانات  ووفًقا  تقريًبا. 

المحّلي  الناتج  من  الحقيقي  الفرد  ن�شيب  نمو 

المائة  ف��ي   6.4 العربية  ال��ب��ل��دان  ف��ي  الإج��م��ال��ي 

 1980 العامين  بين  عاًما  وع�شرين  اأربعٍة  خالل 

و2004 )اأي اأقل من 0.5 في المائة �شنويًّا(. فمنذ 

نمو  تذبذبت معدلت  المن�شرم،  القرن  ت�شعينات 

نحو  وتحولت  ع�شوائية،  ب�شورة  الفردي  الدخل 

م�شاٍر �شلبيٍّ في اأغلب الأحيان.

الخا�شة  ال�شمة  ه��ذه   
61-5 ال��ج��دول  يو�شح 

على  الدلئل  تجميع  طريق  عن  العربية  للبلدان 

من  للفرد  الحقيقي  ال��دخ��ل  نمو  م��ع��دلت  تقّلب 

الجدول  ي��ورد  وبذلك  الإجمالي.  المحّلي  الناتج 

ُمعامل التفاوت لمختِلف فئات الدخل العربية على 

و�شعها  التي  العالمية  التنمية  موؤ�شرات  اأ�شا�س 

البنك الدولي.

خالل  الإج��م��ال��ي  المحّلّي  الناتج  نمو  اأظ��ه��ر 

الفترة الممتّدة من 1961 اإلى 2000 درجة عالية 

من التقّلب كما هو وا�شح في ال�شكل 5-1. فعادة، 

ُيَعدُّ   ،1 ال��رق��م  التفاوت  ُمعامل  يتخّطى  عندما 

عالًيا،  الإجمالي  المحّلّي  الناتج  نمو  في  التقّلب 

متدّنًيا.  التقّلب  ُيَعّد  الرقم  هذا  عن  يقّل  وعندما 

�شّجلت  قد  العربية  المنطقة  اأن  يظهر  عليه،  بناًء 

درجاٍت عاليًة من التقّلب بالن�شبة اإلى فئات الدخل 

فقد  نف�شها،  البلدان  م�شتوى  على  اأم��ا  الأرب���ع. 

)حيث  التقّلب  من  ن�شبة  اأعلى  البحرين  �شّجلت 

كان معامل التفاوت 11.3( و�شّجلت جيبوتي اأدنى 

ن�شبة )حيث كان معامل التفاوت 0.57(.

وكما يبّين الجدول 5-1، َخفَّ هذا التقلب في 

الزده��ار  مرحلة  في  ال�شيء  بع�س  النمو  معدلت 

البلدان  فئات  وفي  العربية  الأقطار  في  الأخيرة 

كاّفًة. واإذ يدعو هذا التطوُّر اإلى الطمئنان، يجب 

اأّل ُيَعدَّ مدعاًة لال�شتكانة والتراخي، لأن النخفا�س 

الحاّد الراهن في اأ�شعار النفط �شيوؤدي، ل محالَة، 

اإلى تعطيل النمّو الم�شتقبلي ويت�شبب مجدًدا بعودة 

التقلب وعدم ال�شتقرار. فالنمط التاريخي العام 

بين  الجمع  فعند  ع.  م�شجِّ غير  المجال  ه��ذا  في 

الفترتين الزمنّيتين في الجدول 5-1، يّت�شح، على 

العامين  بين  ما  التقّلب  درج��ة  اأن  المثال،  �شبيل 

ي�شاوي  )حيث  ا  جدًّ مرتفعًة  تظّل  و2006   1961

معامل التفاوت 4.05(.

فورات  اآخ��ر  اأن  الموجودة  البيانات  من  يبدو 

النمو التي �شهدتها البلدان العربية قد تنتمي، في 

الن�صبة املئوية للزيادة بني 20032006البلد

العامني 2003 و2006 

25,15369,810177.5الإمارات 

16,47638,342132.7اجلزائر 

82,271188,468129.0ال�شعودية 

7,51927,500265.7العراق

8,81424,290175.5قطر 

19,00553,178179.8الكويت 

13,56736,950172.3ليبيا 

الم�شدر: الأوبك 2007 )بالإنجليزية(.

منو �صادرات البلدان العربية ومنو الناجت املحلي االإجمايل 

)معدل التغري ال�صنوي - % - بالدوالر الثابت 1990(

نمو الناتج المحلي الإجمالي نمو ال�شادرات )الب�شائع والخدمات(
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الم�شدر: ح�شابات تقرير التنمية الإن�شانية العربية/برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بال�شتناد اإلى قاعدة بيانات �شعبة 

الإح�شاء في الأمم المتحدة 2008 )بالإنجليزية(. 

1979-19701999-19902007-1970 2007-2000 1989-1980

ال�صكل 3-5

الم�شدر: ح�شابات تقرير التنمية الإن�شانية العربية / برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بال�شتناد اإلى قاعدة بيانات البنك الدولي 

2008 )بالإنجليزية(.

مالحظة: يمثل ذلك مقيا�ًشا موحًدا لتبدد التوزيع المحتمل. ومن الناحية التقنية، ُمعاِمُل التفاوت هو معدل التفاوت القيا�شي مق�شوًما 

على الو�شط الح�شابي. و يفيد ُمعاِمل التفاوت في مقارنة درجة التفاوت بين �شل�شلة من البيانات و�شل�شلة اأخرى، حتى مع وجود 

اختالف جذري بين مجموعة واأخرى من الأو�شاط الح�شابية.

فئة الدخل 

)عدد البلدان(

الن�صيب من 

جمموع الناجت 

املحلي االإجمايل 

 )%(

ُمعامل التفاوت لن�صيب 

الفرد من منو الناجت 

املحّلي االإجمايل 

 )2000-1961(

ُمعامل التفاوت لن�صيب 

الفرد من منّو الناجت 

املحّلي االإجمايل 

 )2006-2000(

6.34.051.25دخل منخف�س )4( 

42.53.120.61دخل متو�شط منخف�س )6(

8.44.741.45دخل متو�شط مرتفع )3(

42.85.901.36دخل مرتفع )5(

100.04.511.04املجموع )18(

 
ّ
تقلبات ن�صيب الفرد من النمو احلقيقي للناجت املحّلي

 
االإجمايل يف البلدان العربية، 1961-2006 )ُمعامل التفاوت(
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 قيمة �صادرات النفط من الدول امل�صدرة للبرتول،

2003-2006 )مليون دوالر باالأ�صعار الراهنة( 
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103 تحديات الأمن القت�سادي

 �شيرتك النكما�س

 القت�شادي العاملي

اآثاره يف البلدان العربية

 خّلف النمو املرتكز

 على النفط عدًدا

 من مواطن ال�شعف

 يف الأ�ش�س البنيوية

لالقت�شادات العربية

واقع الأمر، اإلى هذا النمط المتقّلب بدرجة كبيرة. 

الحادي  القرن  من  الأول  العقد  ه��ذا  مطلع  ففي 

م�شتوياٍت  لتبلغ  النفط  اأ�شعار  ارتفعت  والع�شرين 

قيا�شيًة، ما جعل بع�س القت�شادات العربية يجني 

اإيرادات لم ي�شهد مثيال لها منذ �شبعينات القرن 

 
7
الدولي، البنك  تقديرات  فبح�شب  الع�شرين. 

اأفريقيا  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  منطقة  حققت 

في  �شنويًّا  المائة  في   6.2 يعادل  ا  اقت�شاديًّ ا  نموًّ

الفترة ما بين العامين 2003 و2006، هو الأعلى 

خالل ثالثين عاًما. ويحاكي هذا المعّدل المذهل 

�شهدتها  التي  ال�شتثنائية  القفزة  بعيد  حد  اإل��ى 

النفط  اأ�شعار  �شّلة  رواح��ت  فقد  النفط.  عائدات 

في الوبك ما بين 24 دولًرا و 29 دولًرا في العام 

في  دولًرا  و 66  دولًرا   51 بين  م��ا  اإل��ى   ،2003

�شعر  الى  لت�شل  ارتفاعها  ووا�شلت   ،2006 العام 

غير م�شبوق هو 147.2 دولًرا للبرميل في تموز/

يوليو 2008. وقد ارتفعت عائدات �شادرات النفط 

باأكثر من ال�شعف في الفترة الممتدة بين العامين 

2003 و 2006.

ل��ك��ّن ال�����ش��دم��ات ال��خ��ارج��ّي��ة ال��ت��ي اأ���ش��اب��ت 

الراهن  العالمي  بالركود  ترتبط  العربية  البلدان 

الرهن  �شوق  ب��اأزم��ة   2007 ال��ع��ام  ف��ي  ب��داأ  ال��ذي 

العقاري في الوليات المتحدة، و�شيترك النكما�س 

يف�شي  وق��د  العربية،  البلدان  في  اآث��اره  العالمي 

في  النمو  نماذج  في  الحدة  �شديِد  ا�شطراٍب  اإلى 

البلدان العربية الرئي�شية المنتجة للنفط. وت�شّغل 

ال��ولي��ات  ف��ي  �شخمًة  ا�شتثماراٍت  البلدان  ه��ذه 

اقت�شاداتها  تحمي  اأن  ت�شتطيع  ل  وهي  المتحدة، 

كما  بالنت�شار.  الآخ��ذة  الدولية  الأزم��ة  وط��اأة  من 

التي  الأخرى  العربية  البلدان  اإلى  الموجة  �شتمتّد 

�شتتاأّثر حتًما بتداعيات النكما�س الممتّد في تمويل 

بلدان  في  العاملين  تحويالت  وفي  ال�شتثمارات، 

مجل�س التعاون الخليجي. ويتكّهن بع�س المحللين 

تدعمها  التي  الخليجي  التعاون  مجل�س  بلدان  باأن 

ال�شيادية  الثروة  �شناديق  وق��ّوة  المالية  �شيولتها 

لديها قد ت�شتطيع اأن تتجّنب عواقب العا�شفة عن 

طريق خف�س اإنتاج النفط للمحافظة على ا�شتقرار 

اأ�شعار النفط والحيلولة دون هبوطها اإلى م�شتوياٍت 

اإع���داد هذا  فيه  ال��ذي يجري  الوقت  وف��ي  اأدن���ى. 

التقرير، وعلى الرغم مما اأعلنته منّظمة اأوبك يوم 

17 كانون الأول/دي�شمبر 2008 من تخفي�س حادٍّ 

في الإنتاج بمعدل 2.2 مليون برميل في اليوم، فاإّن 

واقع  في  ويعني ذلك  النخفا�س.  توا�شل  الأ�شعار 

الأ�شهر  خ��الل  خ�شر  قد  الخام  النفط  اأن  الأم��ر 

المكا�شب  كل   2008 العام  من  الأخيرة  الخم�شة 

التي تحققت على مدى ال�شنوات الأربع ال�شابقة. 

ال�شعف البنيوي لالقت�شادات العربية

ا من مواطن  خّلف النمّو المرتكز على النفط عدًدً

ال�شعف في الأ�ش�س البنيوية لالقت�شادات العربية 

اإذ تحّول العديد من البلدان العربية ب�شورة متزايدة 

والخدمات.  ال�شتيراد  على  القائم  القت�شاد  اإلى 

وتقع اأنواع الخدمات المتوافرة في البلدان العربية 

اإل  ت�شيف  ول  الم�شافة،  القيمة  �شل�شلة  اأدن��ى  في 

المحّلي،  الم�شتوى  على  المعرفة  تنمية  اإلى  القليل 

وتحب�س تلك البلدان في مراتب متدنية في الأ�شواق 

العالمية. من هنا، فاإن ا�شتمرار هذا التجاه الذي 

ال�شناعي  والإن��ت��اج  ال��زراع��ة  ح�شاب  على  ينمو 

العربي يظّل مدعاًة للقلق. 

المحّلي  الناتج  في  الخدمات  ن�شيب  اأن  ومع 

من  كبيرة  ب�شورة  انخف�س  الإقليمي  الإجمالي 

 45 اإلى   1968 العام  في  المائة  في   60 من  اأكثر 

ال�شبب في ذلك  2007، فاإن  العام  المائة في  في 

كان عائًدا اإلى ارتفاع ن�شيب قطاع النفط اأ�شا�ًشا. 

الإجمالي  المحّلي  الناتج  في  الخدمات  فن�شيب 

العربية غير  البلدان  المائة في كل  50 في  تجاوز 

في  المائة  في   65 ن�شبة  وف��اَق  للنفط،  المنتجة 

والمغرب.  ولبنان  وجيبوتي  والبحرين  الأردن 

من  اأكثر  يمثل  القطاع  هذا  اأن  ذلك  اإل��ى  ي�شاف 

50 في المائة من العمالة الكلية في اأغلب البلدان 

ال�شيطرة  )اأ(   4-5 ال�شكل  وي��و���ش��ح  العربية. 

المقام  في  )النفط  التعدين  لقطاعي  المتزايدة 

وفئات  الإقليمي  الم�شتوى  على  والخدمات  الأول( 

المتمّثل  التجاه  كذلك  ويبين  المختلفة.  البلدان 

ونالحظ  ال��زراع��ي.  القطاع  ن�شيب  بانخفا�س 

العام  الت�شاعدّي  الّتجاه  )ب(   4-5 ال�شكل  في 

للتو�شع في ال�شتيراد وفي ال�شتهالك الذي يغّذيه 

قد  ال�شتهالك  ح�شة  اأن  مع  ال�شادرات،  ارتفاُع 

الما�شي،  القرن  ثمانينات  اأوا�شط  في  انخف�شت 

تلك  وف��ي  ال�����ش��ادرات(.  م�شتوى  انخف�س  مثلما 

ا ن�شبيًّا منذ  الأثناء بقي ن�شيب ال�شتثمار م�شتقرًّ

اأوا�شط ال�شبعينات.

غالبية  ت�شهد  اأن  الم�شتغرب  م��ن  يكن  ول��م 

الما�شية  الأربعة  العقود  خالل  العربية  البلدان 

مجال  في  والنكما�س  التباطوؤ  من  كبيرة  درج��ًة 

الأقطار  اأن  والواقع  اأ(.  )ال�شكل 5-5  الت�شنيع 

منها  ت�شنيًعا  اأقل   2007 العام  في  كانت  العربية 

اأربعة عقود، وي�شمل  1970 اأي منذ نحو  في العام 

والقاعدة  المتو�شط  ال��دخ��ل  ذات  البلدان  ذل��ك 

في  ن�شبيًّا  ال��م�����ش��ادر  ع��ة  ال��م��ت��ن��وِّ الق��ت�����ش��ادي��ة 

والعراق وم�شر.  و�شورية  الجزائر  ال�شتينات، مثل 

المتحدة  العربية  والإم����ارات  الأردن  اأن  �شحيح 
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 بنية الناجت املحّلي االإجمايل للبلدان العربية، ح�صب القطاع االقت�صادي )اأ( ونوع االإنفاق )ب(، 2007-1970،

للبلدان العربية ولبلدان الدخل املرتفع، واملتو�صط، واملنخف�س، على التوايل:

الم�شدر: ح�شابات تقرير التنمية الإن�شانية العربية / برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بال�شتناد اإلى قاعدة بيانات �شعبة الإح�شاء في الأمم المتحدة 2008 )بالإنجليزية(.
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105 تحديات الأمن القت�سادي

مجال  في  ملحوًظا  تقّدًما  حققت  وعمان  وتون�س 

التنمية ال�شناعية، لكن على العموم يبقى ن�شيب 

ا  ال�شناعة من الناتج المحّلي الإجمالي هزياًل جدًّ

حتى في البلدان العربية التي �شهدت نمًوا �شناعيًّا 

ا متى قورنت في  �شريًعا )ال�شكل 5-5 ب( خ�شو�شً

هذا المجال باقت�شادات �شرق اأ�شيا. فبالن�شبة اإلى 

عة  الم�شنَّ الب�شائع  كانت  العربية  البلدان  معظم 

الم�شدرة  ال�شلع  من  المائة  في   11 من  اأقل  تمثل 

البلدان  فئات  اأن  ويبدو   
8.2007/2006 العام  في 

جميًعا تقترب اإلى المعدل الإقليمي المتوا�شع الذي 

كان اأقّل من 10 في المائة في العام 2007، مقارنًة 

اأ�شا�ًشا  العنا�شر  متنوعة  قطرية  �شناعّية  بقاعدٍة 

فاإن  واأخ��ي��ًرا  ج(.   5-5 )ال�شكل   1970 العام  في 

الأ�ش�س البنيوية اله�ّشة لالقت�شادات العربية التي 

في  تتجّلى،  النفط  على  اأ�شا�شا  النمو  فيها  يعتمد 

ن�شيب  في  الحاّد  النخفا�س  في  �شورها،  اأو�شح 

)ال��زراع��ة  النفطية  غير  الإن��ت��اج��ي��ة  القطاعات 

والت�شنيع( في الناتج المحّلي الإجمالي في البلدان 

العربية جميًعا با�شتثناء فئة الدخل المرتفع. وتجدر 

الإ�شارة اإلى اأن الت�شنيع ال�شريع في الفئة الأخيرة 

يعود، جزئيًّا، اإلى تدّني الم�شتوى التي انطلقت منه 

في  ال�شريع  والتنامي  ال�شبعينات  في  ال��دول  هذه 

القيمة الم�شافة لل�شناعات البتروكيماوية. 

ت�صاوؤالت جديدة وقدمية حول 

ال�صيا�صات االقت�صادية

المنطقة  في  اأخ��رى  م��رًة  ال�شطراب  �شيوع  مع 

�شتنزلق  ه��ل  ُم��ل��ّح��ان:  ت�����ش��اوؤلن  ي��ب��رز  العربية، 

والتاأزم  الزده��ار  دوام��ٍة من  اإلى  العربية  البلدان 

مجّدًدا، كما حدث في ال�شبعينات والثمانينات من 

 تت�شم معظم القت�شادات

 العربية بالنخفا�س احلاد

 يف ن�شيب القطاعات

الإنتاجية غري النفطية

)اأ( التغري يف ن�صبة القيمة امل�صافة يف الناجت املحّلي االإجمايل )%(، 1970 اإىل 2007، ح�صب البلد. )ب( ن�صيب 
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القيمة امل�صافة يف الناجت املحّلي االإجمايل من جانب املنتجني )%( 2007. )ج( ن�صيب الناجت املحّلي االإجمايل من جانب املنتجني 

)%(، 1970 اإىل 2007، ح�صب فئة البلد. )د( ن�صيب القطاعات االإنتاجية غري النفطية يف فئة البلدان )%(، 1970، 1990 و2007، 

ح�صب فئة البلد 
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اأقدمت  بع�س الدول 

على ت�شغيل ا�شتثمارات 

حملية �شخمة يف ميدان 

العقارات، والإن�شاءات، 

وتكرير النفط، 

والنقل، والت�شالت، 

واخلدمات الجتماعية

وجهت البلدان العربية 

املنتجة للنفط جانًبا كبرًيا 

من عائداتها اإىل القطاعني 

الع�شكري والأمني

النفطية  البلدان  �شت�شارك  المن�شرم؟ هل  القرن 

اأخيًرا  �شهدتها  التي  الفورة  فوائد  النفطية  وغير 

في عائدات البترول، كما حدث في تلك المرحلة 

ذاتها؟ وثمة ت�شاوؤٌل ثالث يتمحور حول تحدٍّ قديم: 

البلدان العربية من ظاهرة البطالة والفقر،  اإرث 

وما اإذا كانت الجهود المبذولة للحّد من الق�شور 

المتراكم في هذين المجالين �شوف تتراجع.

تنعك�س الإجابات عن هذه الت�شاوؤلت مبا�شرًة 

العربية  البلدان  اقت�شادات  ا�شتدامة  مدى  على 

وقدرتها على الإ�شهام في تعزيز اأمن الإن�شان من 

خالل توفير فر�س العمل، والدخل، والإن�شاف.

 من فورة الزدهار الثالثة الق�شيرة الأجل 

اإلى الأزمة المالية 

البلدان  اأن  ي��ب��دو  الأول  ال�����ش��وؤال  اإل���ى  بالن�شبة 

العربية المنتجة للنفط، بانتهاجها على نحو عامٍّ 

ا�شتراتيجيًة حذرًة، اختارت توزيع ما هبط عليها 

اأجنبية،  ا�شتثماراٍت  بين  اأخيًرا  هائلة  ث��روة  من 

لتحقيق  �شامنة  واأر�شدة  خارجية،  واحتياطبات 

اأقدمت  كما  الديون.  وت�شوية  النفطي  ال�شتقرار 

ا�شتثمارات محلية �شخمة في ميدان  ت�شغيل  على 

والنقل،  النفط،  وتكرير  والإن�شاءات،  العقارات، 

وتختلف   
9
الجتماعية. والخدمات  والت�شالت، 

ه��ذه ال��م��ق��ارب��ة اخ��ت��الًف��ا وا���ش��ًح��ا ع��ن الأن��م��اط 

على  بالتركيز  وتميزت  الما�شي  في  �شادت  التي 

الموؤ�ش�شات  �شارعت  وقد  وال�شتهالك.  ال�شتيراد 

التح�شن  بنواحي  الإ���ش��ادة  اإل��ى  الدولية  المالية 

البارزة التي عك�شتها موؤ�شرات القت�شاد الكّلي في 

الناتج المحّلي الإجمالي وفي التجارة، وال�شتثمار 

الأجنبي المبا�شر. بيد اأن هذا النمط الجديد من 

الخليجي،  التعاون  مجل�س  بلدان  يعّر�س  اأن  �شاأنه 

النكما�س  لأزم����ات  م�شى،  وق��ت  اأّي  م��ن  اأك��ث��ر 

الأخيرة  الحلقة  ت�شكل  التي  العالمي  القت�شادي 

الخليجي  النمو  ل��ن��م��وذج  ع�شيًرا  ت��ح��ّدًي��ا  منها 

المرتكز على الكثافة الراأ�شمالية. 

البلدان   التي حققتها هذه  ال�شخمة  العائدات 

اأن  وال�شعودية،  الجزائر  مثل  لبع�شها،  اأت��اح��ت 

الوقت  في  المحافظة  مع  الخارجية  ديونها  ت�شّدد 

العمالت  من  مهم  احتياطي  مخزون  على  نف�شه 

تقرير  في  الدولي  النقد  �شندوق  ويرى  الأجنبية. 

ال�شرق  اإقليمي:  اقت�شادي  »ا�شت�شراف  بعنوان 

تلك  الزده��ار  فورة  اأن  الو�شطى«  واآ�شيا  الأو�شط 

قد اأدت اإلى ازدياد الحتياطيات في بلدان ال�شرق 

اإلى   2002 للعام  163.9 مليار دولر  الأو�شط من 

اإلى  و�شول  التالية  ال�شنة  في  دولر  مليار   198.3

ملياًرا في  و 591.1   ،2006 العام  ملياًرا في   476

وبع�س  اإي��ران  البيانات  هذه  ت�شمل   .2007 العام 

الأ�شا�شية  الدول  من  تعّد  ل  التي  العربية  البلدان 

المنتجة للنفط اأو التي تعتمد على ا�شتيراد النفط 

العربية  البلدان  ت�شمل  ول  وم�شر.  الأردن  مثل 

المنتجة للنفط في اأفريقيا. غير اأن الجانب الأكبر 

يعود، دون  ال�شخمة لالحتياطي  الزيادة  من هذه 

�شك، اإلى دول الخليج.

التنمية  م��ج��ال  ف��ي  ال�شتثمار  اإل���ى  اإ���ش��اف��ًة 

وت�شوية الديون الخارجية، وجهت البلدان العربية 

اإلى  العائدات  من  كبيًرا  جانًبا  للنفط  المنتجة 

لتقديرات  وفًقا  والأم��ن��ي.  الع�شكري  القطاعين 

كانت  ال�شالم،  لبحوث  الدولي  �شتوكهولم  معهد 

على  اإنفاًقا  الأك��ث��ر  العربي  البلد  هي  ال�شعودية 

قطاعي الدفاع والأمن، واحتلت في مجال الإنفاق 

العالمي  ال�شعيد  على  التا�شعة  المرتبة  الع�شكري 

والهند  والبرازيل  واأ�شتراليا  اإ�شبانيا  متقدمًة على 

كبير  بفارٍق  بعدها  وتاأتي  وكندا.  الجنوبية  وكوريا 

مع  والجزائر  المتحدة  العربية  الإم��ارات  من  كل 

�شات الت�شّلح.  اأن الإمارات قد خف�شت من مخ�شّ

الدفاع  �شوؤون  اإنفاقها على  يعادل  التي  ليبيا  تليها 

ن�شف ما ينفقه العراق في هذا المجال.

با�شتثناء ال�شعودية، ل ي�شكل الإنفاق الع�شكري 

الناتج المحّلّي الإجمالي في تلك  ن�شبًة عاليًة من 

قد  ال�شعودية  ف��ي  الن�شب  اأن  �شحيح  ال��ب��ل��دان. 

عليه  كانت  بما  مقارنًة  الفترة  تلك  في  انخف�شت 

في الثمانينات )15.2 في المائة في العام 1988 

و13.4 في المائة في العام 1998( ثم َعْوًدا على 

في  المائة  في   14.3( الت�شعينات  اأواخ��ر  في  بدٍء 

العام 1998، و11.4 في المائة في العام 1999(. 

ولكن على الرغم من هبوط هذا الّتجاه في الألفية 

الجديدة، فاإن اإنفاق ال�شعودية الع�شكري في العام 

اأعلى  وهو  المائة،  في   8.2 ح��دود  في  ظل   2005

ففي  وليبيا.  والجزائر  الإم���ارات  في  منه  بكثير 

العام 2005 راوحت ن�شب الإنفاق في مجال الدفاع 

المائة  في  و 2  الجزائر،  في  المائة  في   2.9 بين 

الم�شدر: معهد �شتوكهولم الدولي لبحوث ال�شالم 2008 )بالإنجليزية(.

19982003200420052006البلد

20,50018,94421,06025,37229,032ال�شعودية

1,8012,4532,8012,9253,014الجزائر

-3,0362,8532,6292,559الإمارات

414536699749741ليبيا

 االإنفاق الع�صكري يف اأربع دول عربية 

)مليون دوالر باأ�صعار العام 2005 الثابتة(
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107 تحديات الأمن القت�سادي

 دفع الزدهار القت�شادي

 بع�س احلكومات اإىل

 اأداء دور ن�شط يف ال�شعي

لإحالل ال�شالم يف املنطقة

المراقبين  بع�س  ويالحظ  وليبيا.  الإم���ارات  في 

للغارات  م�شرًحا  العربّية  البلدان  ظّلت  طالما  اأنه 

قًوى  جانب  من  الع�شكرية  والتدخالت  الم�شّلحة 

العربية  الحكومات  ف��اإن  وخارجها،  المنطقة  في 

الأم��ن  با�شم  النفقات  ه��ذه  تبريرها  �شتوا�شل 

الإقليمي. 

د الزدهار اإلى دفع  من جهة اأخرى، اأّدى تجدُّ

ال�شعي  في  ن�شط  دوٍر  اأداء  اإل��ى  الحكومات  بع�س 

ت�شّدرت  فقد  المنطقة.  ف��ي  ال�����ش��الم  لإح���الل 

ال�شعودية البلدان العربية في طرح مبادرة ال�شالم 

على  تقوم  اإ�شرائيل  مع  تاريخّيٍة  لت�شويٍة  العربية 

لتحقيق  وتدّخلت  ال�شالم.  مقابل  الأر����س  مبداإ 

الفل�شطينية،  المقاومة  جناحي  بين  م�شالحٍة 

وبذلت جهوًدا ن�شطًة على الجبهة اللبنانية. كذلك 

اإلى  الو�شول  محاولة  في  متقدًما  دوًرا  ليبيا  اأّدت 

ت�شوية �شلمية لالأزمة في دارفور، ون�شطت قطر في 

العام  في  اللبنانية  الأزمة  حول  مختلفة  مبادرات 

2008 والو�شع الفل�شطيني والأزمة في دارفور. 

حتى اإذا افتر�شنا اأن هذه الجهود الدبلوما�شية 

م�شجعة  ب��وادر  ثمة  ف��اإن  ملمو�شة  بنتائج  ت��اأِت  لم 

ق�شايا  تجاه  جديدة  اإقليمية  م�شوؤولية  تبلور  على 

ذلك  ويقودنا  المنطقة؛  في  وال�شتقرار  ال�شالم 

اإلى الت�شاوؤل الثاني حول البلدان العربية باأ�شرها. 

الغنية ثرواتها  العربية  الدول  ُترى هل �شت�شتخدم 

الم�شتجدة في ترجمة مفهوم الأمن وفًقا لمتطلبات 

في  التنمية  ت��ل��ك  ول��ت��ع��زي��ز  الإن�����ش��ان��ي��ة  التنمية 

مجتمعاتها وفي المنطقة العربية ككل؟ المبادرات 

كّليًّا وهنا يمكن  ال�شعيد لم تكن غائبة  على هذا 

للعلوم  اهلل  عبد  الملك  »جامعة  بتاأ�شي�س  ه  ننوِّ اأن 

والتكنولوجيا«، التي تقدم للخريجين العرب، ن�شاًء 

مع  علمية،  بحوث  لإج��راء  درا�شية  منًحا  ورج��اًل، 

اأرقى الم�شتويات.  دعمهم بت�شهيالت وموارد على 

مكتوم«،  اآل  را���ش��د  ب��ن  محمد  »موؤ�ش�شة  وه��ن��اك 

بالم�شتوى  لالرتقاء  والم�شاندة  الدعم  تقدم  التي 

المنطقة  ف��ي  الإن�����ش��ان��ي��ة  وال���ق���درات  ال��م��ع��رف��ي 

العربية، وكذلك »الجامعة العربية المفتوحة« التي 

هذه  وتمثل  العزيز.  عبد  بن  طالل  الأمير  يمّولها 

الإن�شانية  التنمية  لتعزيز  مهمًة  مبادراٍت  الجهود 

في المنطقة. 

ب���اأن بع�س  ت��وح��ي  ال��دلئ��ل الأول���ي���ة  اأن  غ��ي��ر 

ل  ق��د  للبترول  المنتجة  غير  العربية  ال��ب��ل��دان 

الثالثة  الزده��ار  مرحلة  في  المكا�شب  من  ق  ُتحقِّ

والثانية.  الأول���ى  المرحلتين  في  حققه  ما  بقدر 

فعلى الرغم من اأن الثروة النفطية ما زالت تعبر 

الحدود، ومع اأن عدة بلدان ثرّية حولت جانًبا من 

اأعقاب  في  الإقليمية  الأ���ش��واق  اإل��ى  ا�شتثماراتها 

اأحداث 11 اأيلول/�شبتمبر، فاإن التدفقات المالية 

داخل البلدان العربية غدت اأقّل وفرة وحجًما، كما 

غدت اآثارها اأقّل وقًعا مما كانت عليه في الما�شي. 

ال�شكانية جانًبا كبيًرا من  الزيادة  ا�شتهلكت  اأول، 

هذا التدفق في البلدان غير النفطية. ثانًيا، تاأثرت 

تحويالت العاملين في البلدان النفطية �شلًبا جراء 

وال�شتعا�شة  الوظائف«  »توطين  اإجراءات  تطبيق 

بديلة  اآ�شيوية  بعمالة  الوافدة  العربية  العمالة  عن 

ال�شتخدام  خ�شوع  ع��ن  ف�شال  ه��ذا  كلفًة؛  اأق���ّل 

الأول��ى،  بالدرجة  اأّث��رت،  اأمنّية  لقيوٍد  الخليج  في 

والم�شريين  الفل�شطينيين  العاملين  اأو�شاع  في 

النفطية  غير  البلدان  ب��داأت  ثالًثا،  واليمنيين. 

اأ�شعار  ارتفاع  ج��راء  للطاقة  عاليًة  كلفًة  تتحمل 

تقدمه  ال��ذي  المكلف  والدعم  الم�شتورد  النفط 

للمواطنين في هذا المجال. 

المرّجح  من  يبقى  كله  ذلك  من  الرغم  على 

اأن يظل النفط هو قوَة الدفع الرئي�شية للتنمية في 

المنطقة، ولو عبر قنواٍت غير التي كانت ت�شتخدم 

في الما�شي.

اإعداد هذا  العالمي في وقت  ي�شهد القت�شاد 

الكبير.  الك�شاد  منذ  مالية  اأزم��ة  اأ�شواأ  التقرير، 

الُع�شر  ح��الت  اأّن��ه حالة من  الأم��ر  اأّول  ب��دا  وم��ا 

في  والإ�شكان  العقاري  الرهن  �شوق  تعانيها  التي 

اأخذ   2007 العام  �شيف  في  المتحدة  ال��ولي��ات 

بالتو�شع خالل العام 2008 ليتحّول �شغوًطا عميقة 

�شناديق  حجم  عن  درا�شًة  الخارجية  العالقات  مجل�س  اأ�شدر   ،2009 الثاني/يناير  كانون  في 

الدرا�شة  وا�شعو  الخليجي، وخل�س  التعاون  نموها في دول مجل�س  واحتمالت  ال�شيادية  الثروة 

اإلى التقديرات الآتية: 

انخف�شت قيمة الأ�شول في الحقيبة المالية لل�شناديق ال�شيادية والبنوك المركزية لدول 

األف مليار   1.2 اإلى   2007 العام  األف مليار دولر في   1.3 بما يقارب  الخليجي  التعاون  مجل�س 

دولر في العام 2008، اإذ اإّن خ�شائر الأ�شهم في المبادلت بين الأ�شواق وفي �شواها من الأ�شول 

امت�شت الرتفاع الهائل في عائدات النفط التي بلغت الذروة اآنذاك. اأما البلدان المنتجة الأ�شغر 

العربية  الإمارات  لحكومات  الأجنبية  فالأ�شول  الهبوط:  هذا  حيال  اأ�شواأ  و�شعها  فكان  ا 
ً
حجم

المتحدة، وقطر، والكويت – ح�شب تقديرات وا�شعي الدرا�شة – انخف�شت مما يقارب األف مليار 

دولر في نهاية العام 2007 اإلى ما يقرب من 700 مليار دولر في نهاية العام 2008. 

لكن مهما كانت اأ�شعار النفط، فاإن وا�شعي الدرا�شة يتوقعون اأن ت�شعى بلدان الخليج اإلى 

ن على دول الخليج الكبيرة 
ّ
زيادة ح�ش�س حقائبها من الأ�شول ال�شائلة في العام 2009. و�شيتعي

اأن تقّدم المزيد من ال�شيولة بالعمالت الأجنبية للموؤ�ش�شات المحلية لتت�شنى لها المحافظة على 

م�شتويات الإنفاق. 

 غالبية الدول اآخر المطاف اإلى 
ّ
ا للبرميل ف�شوف ت�شطر

ً
واإذا ظل �شعر النفط دون 50 دولر

 ي�شبح الم�شدر الوحيد الباقي 
ٍ
اأن ت�شحب من اأر�شدتها لدعم م�شتويات اإنفاقها الراهنة. عندئذ

لإنماء الأ�شول التي تديرها هو الفوائد وعائدات الأ�شهم. 

خماطر االأزمة املالية العاملية على كبار منتجي النفط االإطار 2-5
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تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام  1082009

اأعلنت الدول العربية 

عزمها على العمل 

امل�شرتك لتعزيز التنمية 

الجتماعية والقت�شادية

في  وي��وؤدي  العالمي  المالي  النظام  امتداد  على 

الموؤ�ش�شات  العديد من  انهيار  اإلى  المطاف  نهاية 

اأ�شواق  في  مثيرة  وانتكا�شات  العالمية  الم�شرفية 

ثّم  ومن  المعمورة،  اأنحاء  كل  في  المالية  الأوراق 

العام  مطلع  مع  المالية.  الئتمانات  تجميد  اإل��ى 

الفتيل  اأ�شعلت  قد  الت�شدعات  هذه  كانت   ،2009

تمثلت  �شاملة  عالمية  اقت�شادية  اأزم���ٍة  لن���دلع 

العالم،  في  تقدًما  الأكثر  القت�شادات  رك��ود  في 

القت�شادات  في  المت�شارع  التدهور  ب��وادر  وب��روز 

التي  تلك  فيها  بما  الأخ��رى  والنامية  ال�شاعدة 

الآون��ة  في  قويًّا  اقت�شادًيا  اأداًء  حققت  قد  كانت 

القت�شادي  »ال��و���ش��ع  لتقرير  ووف��ًق��ا  الأخ���ي���رة. 

2009« ال�شادر  العالمي الراهن والتوقعات العام 

عن الأمم المتحدة في كانون الثاني/يناير 2009، 

فاإن ال�شيناريو المعياري ينبئ بن�شبة نموٍّ في الناتج 

المحّلي الإجمالي ل تزيد على 1.0 في المائة في 

العالم اأجمع للعام 2009، بينما يك�شف ال�شيناريو 

الأكثر ت�شاوؤًما عن ن�شبة نموٍّ �شلبي في جميع اأنحاء 

العالم في هذه ال�شنة – وللمرة الأولى منذ العام 

 .1930

العالمية،  والقت�شادية  المالية  الأزم��ة  تبدي 

التي اأعقبت اأزمتي الطاقة والغذاء، اإ�شاراٍت قوّيًة 

اإلى اأنها �شتعيد النمو القت�شادّي الذي تحقق في 

ال��وراء.  اإلى   )2006-2003( الأخيرة  ال�شنوات 

يمّكنها من  البلدان في و�شع ل  العديد من  وجود 

تنفيذ �شيا�شاٍت �شاملٍة وفّعالة على �شعيد القت�شاد 

الم�شكلة  يجعل  ال�شعبة  الأو�شاع  لمواجهة  الكلي 

اأكثر خطورًة. ففي حين ا�شتجابت الحكومات في 

بلدان الخليج المنتجة للبترول لالأزمة بحزمة من 

الحوافز المالية، فاإن البلدان العربية ذات الدخل 

المتو�شط والمنخف�س لن تتمكن من ذلك. ي�شاف 

اإلى ذلك اأنه، مع التقهقر الحاّد في اأ�شعار النفط 

التي  الم�شبوقة  غير  المرتفعة  الم�شتويات  ع��ن 

الخليج  بلدان  تواجه  اأن  المتوقع  من  �شهدناها، 

نف�شها عجًزا في موازناتها في العام 2009. 

بن�شاط  العمل  على  العرب  القادة  عكف  لقد 

لر�شم خطة اإقليمّية لمواجهة الأزمة. ففي »موؤتمر 

القمة العربية القت�شادية والتنموية والجتماعية« 

الثاني/يناير  كانون  في  الكويت  في  عقدت  التي 

الم�شترك  العمل  على  عزمهم  اأع��ل��ن��وا   ،2009

لتوثيق العالقات العربية وال�شعي لتحقيق الأهداف 

الجتماعية  التنمية  تعزيز  وبخا�شة  الم�شتركة، 

والقت�شادية بما فيها المجالت المتعلقة بتمكين 

ال�شباب والن�شاء، ومعالجة ق�شايا الغذاء والمياه. 

ثمة عالقة متعددة الوجوه بين الهجرة واأمن الإن�شان، تتجلى في كل مراحل عملية 

تكون  بالهجرة  القرار  اتخاذ  في  التفكير  بداية  فمنذ  نتائجها،  في  كما  الهجرة 

اإلى مغادرة  العاملين  التي تدفع  الحوافز  الإن�شان هي  اأمن  المدركات عن غياب 

الدفع  عوامل  وتتمحور  اأف�شل.  ودخل  عمل  فر�شة  وراء  ا 
ً
�شعي الأ�شلي  وطنهم 

ا حول البطالة و�شيق مجالت ال�شتخدام، والفقر. كما ت�شمل 
ً

الموؤثرة هذه اأ�شا�ش

هذا  بتنفيذ  البدء  وعند  ال�شيا�شي.  ال�شتقرار  وعدم  النزاع  انت�شار  العوامل  هذه 

القرار في واقع الممار�شة، اأي تحديد كيفية الو�شول اإلى البلد المق�شود والح�شول 

على العمل هناك، فاإن اأمن الإن�شان يتعر�س كذلك للخطر في اأغلب الأحيان.

بالهجرة  الخا�شة  �شيا�شاتها  لو�شع  فيه  جدال  ل  �شيادي  حق  دولة  ولكل 

المهاجرين  من  عدًدا  يدفع  قد  ال�شيا�شات  هذه  في  التعّنت  اأن  غير  وتنفيذها، 

جنوب  بلدان  اإلى  تهريبهم  تتولى  اإجرامية  �شبكات  اإلى  اللجوء  اإلى  المحتملين 

ة حياتهم واأمنهم الب�شري. وبعبارة اأخرى فاإن 
َّ
اأوروبا، حيث ياأملون في تح�شين نوعي

الت�شدد المفرط في �شيا�شات الهجرة قد ي�شّهل فر�س العمل المربح لع�شابات 

الم�شكلة وخطورتها  ج�شامة هذه  اأكدت  وقد  الب�شر.  تهريب  نا�شطة في  اإجرامية 

اأفريقيا،  �شمال  بلدان  من  مواطنون  فيها  لقي  التي  الزوارق  حوادث  المتعاظمة 

الأخيرة خالل محاولتهم  الآونة  المغرب وم�شر، م�شرعهم غرًقا في  الممتدة بين 

الهجرة اإلى اأوروبا. وتج�شد هذه الحوادث م�شكلة اأمن الإن�شان في اأ�شواإ مظاهرها. 

ول يقت�شر الأمر هنا على النفقات المالية الباهظة التي يتكبدها المهاجرون، بل 

اإن هذه المحاولة قد تكلفهم حياتهم. ومع اأن و�شائل الإعالم تركز اهتمامها على 

اأخرى  اإلى و�شائل خطرة  المهاجرين يلجاأون  ا من 
ً
الــزوارق«، فاإن كثير »مهاجري 

لدخول اأوروبا. فيخاطر بع�شهم، على �شبيل المثال، بعقد اتفاقات للح�شول على 

تاأ�شيرات �شياحية ووثائق مزورة؛ ويختبئ اآخرون في ال�شاحنات، اأو في المعّديات 

»�شبتة«  بمنطقة  المحيطة  والأ�شوار  الأ�شيجة  يت�شلق  بع�شهم  اإن  بل  البحرية، 

الإ�شبانية اأو يحاول الدوران حولها �شباحًة.

اأعداًدا �شخمة من مواطني  اأّن  اأخرى للتهريب، ذلك  ويجدر النتباه لو�شيلة 

البلدان الفريقية جنوب ال�شحراء يدخلون �شمال اأفريقيا في محاولة للعبور اإلى 

جنوب اأوروبا. والعبور هو هدفهم الرئي�شي، غير اأن من ل ي�شتطيع منهم اجتياز 

جماعات  اإلى   
ّ
ين�شم الأوروبية  الحدود  على  المت�شددة  ال�شارمة  التفتي�س  نقاط 

اأكثر  اأن  اإلى  �شتى  تقديرات  وت�شير  اأفريقيا.  �شمال  في  المتزايدة  المهاجرين 

األف من المهاجرين من بلدان جنوب ال�شحراء يقيمون الآن في كل من  من مائة 

تقيم  ليبيا، كما  ون�شف في  ومليون  مليون  بين  يراوح  وما  والجزائر،  موريتانيا 

ا(. 
ً

اأ�شا�ش ال�شودانيين  المهاجرين  )من  بالماليين  تعد  �شخمة  اأعــداد  م�شر  في 

من  بالتزايد،  اآخذة  ولكنها  ذلك  من  اأقل  اأعــداًدا  كذلك  والمغرب  تون�س  وتــوؤوي 

ببع�س  ال�شبل  وتقطع  ال�شحراء.  جنوب  افريقيا  بلدان  من  القادمين  المهاجرين 

اأفريقيا. هوؤلء  �شمال  بلدان  �شا�شعة من  مناطق  الأخيرة في  الفئة  العابرين من 

بلدانهم  الإن�شان في  اأمن  انعدام   فاجعة بهربهم من 
ٍ

المهاجرون ي�شكلون حالت

ا مماثال في البلدان التي يلجاأون اإليها. ي�شاف اإلى ذلك 
ً
الأ�شلية ليواجهوا م�شير

اأن هذا الم�شلك يفاقم ا�شتن�شاب الموارد ال�شحيحة اأ�شال في اأقطار �شمال اأفريقيا 

م�شتويات  وتحقيق  التنمية  متطلبات  تلبية  على  قدرتها  من  ويعوق  العربية، 

العي�س الكريم واأمن الإن�شان لمواطنيها.

الم�شدر: اإبراهيم عو�س، بالإنجليزية، ورقة خلفية للتقرير.

البطالة واأمن االإن�صان والهجرة االإطار 3-5
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كما دعا »اإعالن الكويت« الذي �شدر في 20 كانون 

الثاني/يناير، اإلى التعاون لتعزيز قدرات البلدان 

العربية لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، 

ولالإ�شهام في الجهود الدولية الرامية اإلى �شمان 

ال�شتقرار المالي العالمي. 

اأنماط البطالة

تعّد البطالة من الم�شادر الرئي�شة لنعدام الأمن 

وبح�شب  العربية،  البلدان  معظم  في  القت�شادي 

بيانات منظمة العمل العربية كان المعدل الإجمالي 

لن�شبة البطالة في البلدان العربية 14.4 في المائة 

 6.3 2005، بالمقارنة مع  من القوى العاملة عام 

 وفيما تتفاوت 
10

في المائة على الم�شتوى العالمي.

معدلت البطالة المحّلّية اإلى درجة ملمو�شة بين بلد 

واآخر ُمراوحًة بين 2 في المائة في قطر والكويت، 

ونحو 22 في المائة في موريتانيا، فاإن البطالة في 

اأو�شاط ال�شباب تمثل في كل الأحوال تحّدًيا جّديًّا 

م�شترًكا في العديد من البلدان العربية.

عند النظر اإلى مح�شلة اتجاهات البطالة في 

البلدان العربية، ل بد من التمييز بين فئة الدخل 

وفئات  ال�شعودية،  العربية  با�شتثناء  المرتفع، 

العربية  المرتفع  الدخل  فبلدان  الأخ��رى.  الدخل 

اإلى طبيعة  لم ت�شهد معدلٍت عاليًة للبطالة نظًرا 

برغم  الأول����ى،  ب��ال��درج��ة  النفطية  اقت�شاداتها 

وتفيد  ال��واف��دة.  العمالة  على  الكبير  اعتمادها 

البطالة  معدل  اأن  العربية  العمل  منظمة  بيانات 

المائة  في   1.7 بين  يراوح  كان  الأخيرة  الفئة  في 

من القوى العاملة في اأدنى م�شتوياته في الكويت، 

و 3.4 في المائة في اأعلى الم�شتويات في البحرين. 

وتقع بينهما قطر )2 في المائة( والإمارات )2.3 

اأ�شواق  في  النا�شئة  ال�شغوط  اأن  اإل  المائة(.  في 

م�شكالت  اأن  اإل��ى  ت�شير  البلدان  تلك  في  العمل 

تغدو  قد  المواطنين  اأو�شاط  في  الجدية  البطالة 

هذه  ويقابل  العاجل.  القريب  في  رئي�ًشا  تحّدًيا 

 6.1 بنحو  يقدر  الذي  المعّدل  المتدنية  المعّدلت 

في المائة في العام 2005 في ال�شعودية حيث يمثل 

11
تحّدًيا قائًما بالفعل لالأمن القت�شادّي.

البلدان  ف��ي  البطالة  م��ع��دل  متو�شط  راوح 

العربية في ثمانينات القرن الما�شي بين م�شتوى 

وم�شتوى  الجزائر  في  المائة  في   16.5 بلَغ  ع��ال 

المعدل  ���ش��وري��ة،  ف��ي  المائة  ف��ي   4.8 بلَغ  م��ت��دنٍّ 

التالي من حيث الرتفاع كان في المغرب )14.2 

ثم  المائة(،  في   13.6( تون�س  تليه  المائة(،  في 

في   6.2( الأردن  ثم  المائة(،  في   7.6( م�شر 

ل  المثقَّ البطالة  معّدل  متو�شط  وك��ان  المائة(. 

الثمانينات  العربية في  البلدان  الفئة من  في تلك 

)10.6 في المائة(. وفي الت�شعينات، ظل المعّدل 

يليه  المائة(،  في   25.3( الأعلى  هو  الجزائر  في 

الثالث في  والمعدل  المائة(،  في  المغرب )13.6 

م�شر  تليهما  المائة(،  في   15.5( وتون�س  الأردن 

اأما  )9.6 في المائة( و�شورية )8.1 في المائة(. 

العقد  ذلك  خالل  ل  المثقَّ البطالة  معدل  متو�ّشط 

معدل  ارتفع  وهكذا  المائة(.  في   14.5( فكان 

قيد  البلدان  في  العقدين  هذين  خ��الل  البطالة 

الدرا�شة كّلها، وت�شير الدلئل الأولية لدى منظمة 

 تعّد البطالة من امل�شادر

 الرئي�شة لنعدام الأمن

 القت�شادي يف معظم

البلدان العربية

)اأ( معدالت البطالة بني ال�صباب العرب و)ب( ن�صبة ال�صباب 

)%( يف اإجمايل العاطلني عن العمل، 2006-2005*

الم�شدر: منظمة العمل العربية 2008.

* ت�شتند بيانات البطالة عن اليمن هنا اإلى تقرير �شدر اأخيًرا عن البنك الدولي و�شندوق العمل الجتماعي 2009. 

ن
نا

ب
ل

ن
ي
ر

ح
ب
ال

ر
ئ
زا

ج
ال

ة
ي
د

و
ع
�ش

ال

ر
�ش

م

ة
ي
ر
و
�ش

س
�
ون

ت

ت
ي
و
ك

ال

ن
ما

ُع

ن*
م

ي
ال

ب
ر

غ
م

ال

ق
را

ع
ال

ل
ما

و
�ش

ال

يا
ب
ي
ل

يا
ان

يت
ر
و
م

ة 
ي
ن
ي
ط

�ش
فل

ال
س 

�
ر
لأ

ا

ة 
تل

ح
م

ال

ي
وت

ب
ي
ج

ن
دا

و
�ش

ال

ة
ي
ب
ر

ع
ال

ن 
دا

بل
ال

ر
ط

ق

ت
را

ما
لإ

ا

ن
د

ر
لأ

ا

0

10

5

20

15

30

25

40

35

50

%

45

)اأ(

ن
نا

ب
ل

ن
ي
ر

ح
ب
ال

ر
ئ
زا

ج
ال

ر
�ش

م

ة
ي
ر
و
�ش

س
�
ون

ت

ت
ي
و
ك

ال

ن*
م

ي
ال

ب
ر

غ
م

ال

ق
را

ع
ال

ل
ما

و
�ش

ال

يا
ب
ي
ل

يا
ان

يت
ر
و
م

ة 
ي
ن
ي
ط

�ش
فل

ال
س 

�
ر
لأ

ا

ة 
تل

ح
م

ال

ي
وت

ب
ي
ج

ن
دا

و
�ش

ال

ر
ط

ق

ت
را

ما
لإ

ا

ن
د

ر
لأ

ا

0

10

20

30

40

50

60

70

80

)ب(

م
ال

ع
ال

ة
ي
د

و
ع
�ش

ال

ة 
ي
ب
ر

ع
ال

ن 
دا

بل
ال

م
ال

ع
ال

%

ال�صكل 6-5



تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام  1102009

0

10

20

30

40

50

60

70
%

المغربالكويت الأر�س الفل�شطينية 

المحتلة 

لبنان

البطالة  معدل  متو�شط  اأن  اإل��ى  العربية  العمل 

في   15.5 اإل��ى   2005 العام  في  ارتفع  قد  ل  المثقَّ

، اأي بن�شبة واحد في المائة من متو�شطه 
12

المائة

في الت�شعينات. 

و 2002،   1980 بين  الممتدة  ال��ف��ت��رة  وف��ي 

)وهي ال�شنة الأخيرة التي تتوافر عنها البيانات(، 

البطالة  مجال  في  ال�شنوي  الرتفاع  معدل  راوَح 

بين 6.6 في المائة كحّد اأعلى في الأردن و 0.8 في 

ات�شاع  معدل  وو�شل  تون�س.  في  اأدنى  كحدٍّ  المائة 

تليها  الجزائر،  في  المائة  في   2.8 اإل��ى  البطالة 

�شورية )2.4 في المائة(، وم�شر )2.2 في المائة(. 

العربية ككل، )وبا�شتخدام  البلدان  اإلى  وبالن�شبة 

عدد العاطلين عن العمل في العام 2005(، و�شل 

 
13

ل لالّت�شاع اإلى نحو 1.8 في المائة، ل المثقَّ المعدَّ

ا اإذا اأخذنا بالح�شبان  ما يدعو اإلى القلق خ�شو�شً

اأن البلدان العربية �شتحتاج، بحلول العام 2020، 

14
اإلى 51 مليون فر�شة عمل جديدة.

والوظائف  العمل  فر�س  من  الأكبر  العدد  اإن 

اإلى  الداخلين  ال�شباب  ل�شتيعاب  هو  المطلوبة 

�شوق العمل والذين �شيواجهون م�شتقباًل قاتًما في 

العمل. وتدّل تقديرات  يتوافر لهم مجال  حال لم 

على   2006/2005 للعام  العربية  العمل  منظمة 

في  ال�شباب  بين  البطالة  م��ع��دلت  ف��ي  التباين 

هذه  تبلغ   ،)6-5( ال�شكل  فبح�شب  المنطقة. 

في   46( الجزائر  ف��ي  الأع��ل��ى  حدها  ال��م��ع��ّدلت 

المتحدة  العربية  الإم��ارات  في  والأدن��ى  المائة(، 

)6.3 في المائة(. وبا�شتثناء الدولة الأخيرة، فاإن 

البلدان ذات الدخل المرتفع ت�شهد معدلت بطالة 

تفوق 10 في المائة في اأو�شاط ال�شباب: البحرين 

المائة(،  في   26( وال�شعودية  المائة(،  )21 في 

وقطر )17 في المائة(، والكويت )23 في المائة(. 

ال�شباب  بين  ن�شبيًّا  بطالة عالية  و�شجلت معدلت 

في فئة البلدان العربية المتو�شطة الدخل: الأردن 

)39 في المائة(، وتون�س )27 في المائة(، و�شورية 

)20 في المائة(، وعمان )20 في المائة(، ولبنان 

)21 في المائة(، وليبيا )27 في المائة(، وم�شر 

المائة(.  في   16( والمغرب  المائة(،  في   26(

وت�شهد البلدان المنخف�شة الدخل كذلك معدلٍت 

وال�شودان  المائة(،  في   29( اليمن  ن�شبيًّا:  عاليًة 

المائة(،  في   38( وجيبوتي  المائة(،  في   41(

بلغ  العموم  وعلى   
15

المائة(. في   44( وموريتانيا 

معّدل البطالة بين ال�شباب في البلدان العربية في 

في   30 اأي  العالمي،  المعّدل   2006/2005 العام 

المائة بالمقارنة مع 14 في المائة. 

توؤّثر  كانت  واإن  العربية  البدان  في  والبطالة 

الأكثر  ه��ّن  الإن��اث  ف��اإن  ع��ام،  ب�شكل  ال�شباب  في 

 1( هل يوجد عاطل عن العمل من اأفراد عائلتك يبحث عن عمل؟

اأعرب  العمل،  �شوق  في  معينة  فئات  �شد  التمييز  حول  الثاني  ال�شوؤال  عن  الإجابة  معر�س  في 

الم�شتجيبون عن اعتقادهم اأن الفقراء، وال�شباب، والم�شنين، والن�شاء هم الذين يواجهون العقبات 

البطالة  اإن الفقر هو من نتائج  اأكثر من غيرهم. وحيث  الذين يعانونها  ال�شباب هم  الأكبر، واأن 

ومن م�شبباتها اأي�ًشا وحيث اإن فئة الفقراء ت�شم الفئات الأخرى اأي�شا، فاإن الماأزق الذي يواجهه 

ا. 
ً
ال�شباب هو الأكثر حدة وتاأّزم

التمييز وظروف  بين  وثيًقا  ترابًطا  الحالت  اأغلب  الثالث في  ال�شوؤال  الإجابات عن  وتظهر 

العمل ال�شيئة. وتك�شف الإجابات اأن الفئات التي تواجه اأ�شواأ �شروط عمل هي ال�شباب في الكويت، 

والمهاجرون في لبنان والن�شاء في المغرب.

المتعطلونظروف عمل �شيئة

0102030405060708090100 %
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1( هل ت�صيب البطالة فئاٍت جمتمعّيًة معّينة دون االأخرى؟ 

2( اأي الفئات تعاين اأ�صواأ �رشوط العمل عند توظيفها؟ 

مع اأخذ متو�شط حجم الأ�شرة بالعتبار، ت�شير اإجابات الإيجاب عن ال�شوؤال الأول اإلى اأن معدلت 

البطالة ُتراوح بين 30-35 في المائة في المغرب والأر�س الفل�شطينية المحتّلة، و15-20 في 

المائة في لبنان. 

املدركات حول البطالة االإطار 4-5  ا�صتطالع الراأي حول اأمن االإن�صان – 

والتمييز يف �صوق العمل يف اأربعة بلدان عربية 
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 قارب معدل

 البطالة يف

 اأو�شاط ال�شبان

 25 يف املائة يف

العام 2005

 يّت�شح واقع

 التمييز �شد املراأة

يف �شوق العمل

ت�شّرًرا. فمعّدلت البطالة بين ال�شابات العربيات 

اأعلى منها بين ال�شّبان العرب، وهي من المعدلت 

منظمة  بيانات  وتظهر  اأجمع.  العالم  في  العليا 

في  البطالة  معدل  اأن   2005 للعام  العربية  العمل 

القوى  من  المائة  في   25 يقارب  ال�شّبان  اأو�شاط 

العاملة من الذكور بينما ي�شل المعّدل بالن�شبة اإلى 

العاملة  القوى  من  المائة  في   31.2 اإلى  ال�شاّبات 

ال�شاّبات  بين  البطالة  معدل  وي�شل  الإن��اث.  من 

 59 الأردن ويقّدر بنحو  العربّيات حّده الأعلى في 

لل�شّبان(  المائة  35 في  بنحو  المائة )مقارنًة  في 

 5.7 والحد الأدنى في الإم��ارات الذي يقّدر بنحو 

في المائة )مقارنًة بنحو 6.4 في المائة لل�شّبان(. 

غير اأن ثمة عدًدا قلياًل من ال�شتثناءات يكون فيها 

معدل البطالة بين ال�شابات اأقل منه بين ال�شّبان. 

هذه  ت�شمل  العربية  العمل  منظمة  لبيانات  فوفًقا 

لل�شاّبات  )المعدل  البحرين  من  كالًّ  ال�شتثناءات 

المائة(؛ وتون�س  28 في  ولل�شّبان  ؛  المائة  18 في 

)20 في المائة مقابل 29 في المائة(؛ وموريتانيا 

واليمن،  المائة(؛  في   49 مقابل  المائة  في   41(

حيث يت�شاوى المعدلن للجن�شين )14 في المائة 

16
لكليهما(.

�شوق  ف��ي  ال��م��راأة  �شد  التمييز  واق���ع  يظهر 

التي  الجّمة  الم�شاعب  خالل  من  وا�شًحا  العمل 

تواجه ال�شابات والمتعّلمات في هذا المجال، ومن 

القطاع  في  الن�شاء  من  عالية  ن�شبة  ترّكز  خالل 

دون  من  وظائف  وفي  الأج��ور،  المتدّني  الزراعي 

اأن  الواقع  اإ�شافية.  فوائد  اأية  اأو  �شماٍن اجتماعي 

المنطقة العربية هي المنطقة الوحيدة في العالم 

في  العامالت  الن�شاء  اأع��داد  فيها  تزايدت  التي 

القطاع الزراعّي: وتفيد منظمة العمل الدولية باأن 

هذه الأعداد ازدادت بن�شبٍة ب�شيطة في الفترة ما 

المائة  في   31.2 من  و2007   1997 العامين  بين 

العربي،  المغرب  بلدان  في  المائة  في   32.6 اإلى 

ومن 28.4 في المائة اإلى 31 في المائة في بلدان 

الم�شرق العربي، بينما هبطت ن�شبة ال�شتخدام في 

ال�شناعة من 19.1 في المائة اإلى 15.2 في المائة 

18.8 في  اإلى  المائة  20.0 في  المغرب، ومن  في 

بين  البطالة  معدلت  وتوؤّكد  الم�شرق.  في  المائة 

الن�شاء ما هو اأبعد من اإخفاق القت�شادات العربية 

ت�شير  فهي  فر�س عمل جديدة،  اإيجاد  في  عموًما 

المتاأ�شلة  التحّيزات الجتماعية  اإلى منظومة من 

�شد توظيف الن�شاء. 

اإن م�شتويات البطالة، وهي مدعاٌة للقلق بحد 

ذاتها، ربما ل تعطي �شورًة كاملًة عن جّدية هذه 

الم�شكلة في البلدان التي قد يلجاأ فيها المواطنون 

اإلى اأية و�شيلة للح�شول على لقمة العي�س عندما ل 

ال�شبب،  ولهذا  دائم.  العثور على عمل  ي�شتطيعون 

العالم  على  تنطبق  التي  البطالة  تعريفات  ف��اإن 

حيث  العربية،  البلدان  على  تنطبق  ل  قد  النامي 

تكفي ب�شع �شاعات من العمل في الأ�شبوع ل�شطب 

ا�شم ال�شخ�س من �شجل العاطلين عن العمل. من 

العمالة  اأو�شاع  درا�شة  عند  المفيد  من  فاإن  هنا، 

بالح�شبان  توؤخذ  اأن  المنطقة  في  الم�شتقّرة  غير 

العمالة  وحجم  ن�شبة  عن  قّلتها،  برغم  البيانات، 

العاملون  يفتقر  حيث  النظامي،  غير  القطاع  في 

اإلى عقود ال�شتخدام والفوائد المتاأّتية من العمل. 

وت�شير اأحدث الأرقام المتاحة لدى برنامج الأمم 

والجزائر  تون�س  في  اأن  اإل��ى  الإنمائي  المتحدة 

العمالة غير  ا من  والمغرب قطاًعا عري�شً وم�شر 

من  المائة  في  و 50   40 بين  ما  ي�شم  النظامية 

هذا  في  العاملين  اأكثرية  الزراعية.  غير  العمالة 

والمغرب، ومن  الن�شاء في م�شر  القطاع هم من 

الرجال في تون�س والجزائر و�شورية.

البلدان  في  المتدنية  العمالة  اتجاهات  ُتف�ّشر 

اأول،  اأ�شا�شية:  عوامل  ثالثة  اإلى  ا�شتناًدا  العربية 

النكما�س الذي اأ�شاب القطاع العام الوا�شع الذي 

ظل  ف��ي  العاملة  ال��ق��وى  ثلث  م��ن  اأك��ث��ر  ي�شتخدم 

القطاع  حجم  �شغر  ثانًيا،  الهيكلية؛  الإ�شالحات 

اأدائه، و�شعف قدرته على خلق  وتوا�شع  الخا�س، 

فر�س العمل؛ ثالًثا، نوعية واأ�شكال التعليم ال�شائع 

التقنية  المهارات  على  عموًما،  ي��رّك��ز،  ل  ال��ذي 

والمهنية المطلوبة. وفي هذا ال�شياق يكت�شب اإيجاد 

في  ق�شوى  اأهمية  لل�شباب،  ا  خ�شو�شً الوظائف، 

العتبار  بعين  اأخذنا  متى  وتحديًدا  البلدان،  تلك 

 الن�صبة املئوية للعاملني يف القطاع غري النظامي 

الم�شدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2007.
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يجب الرتكيز على اإعادة 

هيكلة النظام الرتبوي 

التعليمي من اأجل �شّد 

فجوات املهارة، والتجاوب 

مع موؤ�رسات �شوق العمل

ل يعني احل�شول 

على وظيفة 

التحرر من الفقر

وتتجلى هذه الكلفة ب�شورة وا�شحة عبر ما توؤّدي 

ال�شباب  وعزل  ال�شخ�شي،  الأمن  انعدام  اإليه من 

العاطلين عن العمل، وهو عزٌل �شرعان ما يتج�ّشد 

في  التطّرف  الى  و�شوًل  الحتجاج،  حركات  في 

المطاف  نهاية  في  يف�شي  قد  ما  الأحيان،  بع�س 

اإلى تقوي�س الأمن المجتمعّي باأ�شره.

 دينامّيات الفقر والالم�شاواة 

ّ
في غمرة نموٍّ غير م�شتقر

في  والفقر  البطالة  بين  العالقة  في  النظر  عند 

البلدان العربية علينا اأن ندرك اأن الح�شول على 

الوظيفة ل يعني التحّرر من الفقر. وبرغم التفاوت 

يبقى  واآخ��ر  عربي  بلد  بين  الف�شل  درج��ات  في 

يعني  واقًعا في حالت عديدة حيث ل  الأم��ر  هذا 

ح�شول المرء على العمل اأّنه �شار قادًرا على تلبية 

المعايير  طبيعة  كانت  ومهما  الأ�شا�شية.  حاجاته 

الم�شتخدمة لقيا�س الفقر، فاإن البيانات المتوافرة 

عن كل بلد ت�شير اإلى اأن عدد الفقراء يتجاوز عدد 

عندما  وحتى  معّينة.  بن�شبٍة  العمل  عن  العاطلين 

ي�شكل العاطلون عن العمل جانًبا كبيًرا ممن يعيلون 

الأردن  ف��ي  ال��ح��ال  ه��ي  كما  الفقيرة،  ال��ع��ائ��الت 

المائة(،  في  واليمن )24.9  المائة(،  في   21.5(

فاإن اأغلب العائالت غير الآمنة اقت�شاديًّا في كال 

البلدين اإنما يعيلها اأ�شخا�س عاملون )هبة الليثي، 

بالإنجليزية، ورقة خلفية للتقرير(. 

القت�شادي  ال���ش��ت��ق��رار  ع��دم  قيا�س  ويمكن 

المالزم للفقر من منظورين: الأول هو فقر الدخل 

اأ�شا�س  على  الأف����راد  رف���اه  م�شتوى  ي��ح��دد  ال���ذي 

من  له  يتوافر  بما  الفرد  رفاه  فيه  ف  )ُيعرَّ دخلهم 

�شلٍع وخدمات وذلك بناًء على الإنفاق ال�شتهالكي 

الذي  الب�شري  الفقر  والثاني هو  للفرد(؛  الحقيقّي 

يذهب اإلى ما هو اأبعد من الناتج المحّلّي الإجمالي 

رف��اه  فيه  )ي��ع��رف  للرفاه  اأو���ش��ع  مفهوًما  لي�شمل 

حياتية  وباأبعاد  دخل،  من  عليه  يح�شل  بما  الفرد 

والحرية  وال�شحة  التعليم  مثل  قيمة  ذات  اأخ��رى 

المقيا�س  هو  الدخل  فقر  يظّل  وفيما  ال�شيا�شية(. 

المعتمد اأكثر من �شواه لدى وا�شعي ال�شيا�شات في 

كل اأنحاء العالم، فاإن ا�شتخدام الفقر الب�شري وما 

يتعلق به من موؤ�شرات التنمية الب�شرية يعطي �شورة 

اأكثر �شموًل عن العالقة المرّكبة المتعّددة الجوانب 

بين الدخل وم�شتوى الرفاه. 

فقر الدخل

اإن مقاربة فقر الدخل هي المقاربة المتبّناة على 

اأو�شع نطاق في و�شع ال�شيا�شات ور�شم م�شاراتها، 

اأن البطالة المقّنعة تعّمق من هذا التحّدي اإلى حدٍّ 

كبير. وقلما يكون النتقال من المدر�شة اإلى �شوق 

وعدم  الوظائف  لنق�س  نتيجًة  ي�شيًرا  اأمًرا  العمل 

الخريجون  اكت�شبها  التي  المهارات  بين  المواءمة 

نحو  اأن  ذلك  نتائج  ومن  العمل.  �شوق  ومتطّلبات 

الثانوية  ال��م��دار���س  خريجي  م��ن  المائة  ف��ي   40

 25-15 العمرية  الفئة  في  هم  ممن  والجامعات 

يفاقم  ما  العمل،  �شوق  في  ا  فر�شً يجدون  ل  �شنًة 

انت�شار البطالة حتى بين المتعلمين. 

بهذا  ال�شباب  م��ن  �شّكانيًّا  قطاًعا  اأن  غير 

الفر�س  م��ن  رح��ب��ة  اآف��اًق��ا  ك��ذل��ك  يمّثل  الحجم 

اإط��اٍر  في  واإن  العربية،  البلدان  اأم��ام  المفتوحة 

تمهد  ديمغرافية«  »نعمًة  ويج�شد  محدد،  زمنيٍّ 

عاملة  قوى  اإلى  للتحول  الجماعات  لهذه  ال�شبيل 

بالعافية  وتتمتع  اقت�شاديًّا،  نا�شطة  ملتزمة،  فتّية 

وبم�شتًوى محدود من م�شوؤولّيات الإعالة، وبالقدرة 

على تح�شيل الدخل والّدخار وال�شتثمار.

تركيز  يتحّول  اأن  ينبغي  ذل��ك،  يتحّقق  ولكي 

والجتماعية  والقت�شادية  ال�شيا�شية  التوّجهات 

القوى  تلك  ل��دى  الكامنة  ال��ط��اق��ات  ح�شد  نحو 

الكافية.  بال�شرعة  الآن  العاملة. وهو ما ل يحدث 

وكما تو�شح درا�شات عّدة يجب اأن ترّكز �شيا�شات 

الدولة على اإعادة هيكلة النظام التربوي التعليمي 

م��ن اأج���ل �شد ف��ج��وات ال��م��ه��ارة، وال��ت��ج��اوب مع 

موؤ�شرات �شوق العمل، وتحفيز القدرات المعرفية 

على  القت�شاد  ف��ي  المتاحة  للفر�س  المالئمة 

يتم  اأن  ويجب   
17

والعالمي. الإقليمي  ال�شعيدين 

اإلى  وفاعلية  بكفاءة  الوطنية  المّدخرات  تحويل 

ال�شحية  ال��م��راف��ق  لتطوير  وا�شعة  ا�شتثمارات 

وال�شكنّية وتعزيز �شوق العمل لتلبية احتياجات هذه 

القوة العاملة الفتية وتزويدها بالت�شهيالت الكفيلة 

بزيادة الإنتاجية. ومن المطلوب بذل جهود خا�شة 

تعوق  التي  الرا�شخة  الجتماعية  العوائق  لإزال��ة 

دخول المراأة اإلى وظائف ذات اإنتاجية عالية. وفي 

العديد من حالت التحول في ال�شيا�شات المطروحة 

هنا، تبرزال�شراكة بين القطاعين العام والخا�س 

كاأف�شل الخيارات لح�شد الموارد، ونقل المهارات، 

البيئة  تطوير  اإّن  ثّم،  ومن  وظائف جديدة.  وخلق 

قابل  خ��ا���س  ق��ط��اع  لقيام  ال��الزم��ة  الموؤ�ش�شية 

للحياة، قائم على الم�شروعات التجارية ال�شغيرة 

يمّثل  الم�شتقلة،  الأعمال  اإلى  اإ�شافًة  والمتو�شطة، 

مكّوًنا اأ�شا�شًيا في هذه المعادلة.

ال�شبيل  ه��ذا  �شلوك  ع��ن  الم��ت��ن��اع  كلفة  اأن 

على  خطيرة  �شغوط  ال��ى  ت���وؤدي  باهظًة  �شتكون 

تمار�شها  والقت�شادية  الطبيعية  الموارد  قاعدة 

فئات وا�شعة غير را�شية وغير منتجة من ال�شّكان. 
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�صنة  البلد

امل�صح 

تواتر الفقر 

 )%(

املعدل بني 

ال�صكان 

 2000-1995
)مليون( 

تقدير 

عدد الفقراء 

)مليون(

�صنة 

امل�صح 

تواتر الفقر  

)%(

املعدل بني 

ال�صكان 

2005-2000
)مليون(

تقدير 

عدد الفقراء 

)مليون(

199710.003.600.4020057.973.900.30لبنان

199916.7063.6010.60200519.6069.7013.70م�رس

199715.004.600.70200214.205.200.70الأردن

199714.3015.602.20200411.4017.702.10�شورية

199514.1029.404.10200012.1031.703.80اجلزائر

199113.1027.903.70199919.0029.705.60املغرب 

19958.109.300.8020004.109.800.40تون�س

15.90167.6026.60 14.60153.9022.40 بلدان الدخل املتو�شط 

199650.002.401.20200046.002.801.30موريتانيا

199840.1016.906.80200634.8019.606.80اليمن

36.2022.408.10 41.4019.208.00  بلدان الدخل املنخف�س 

18.30190.0034.70 17.60173.1030.40 املجموع

198119841987199019931996199920022005املنطقة  

92.6088.5081.6079.8075.8064.1061.8051.9038.70�رسق اآ�شيا واملحيط الهادي 

97.8092.9083.7084.6078.6065.1061.4051.2036.30مع ال�شني

8.306.505.606.9010.3011.9014.3012.008.90�رسق اأوروبا واآ�شيا الو�شطى 

22.5025.3023.3019.7019.3021.8021.4021.7016.60اأمريكا الالتينية وجزر الكاريبي 

26.7023.1022.7019.7019.8020.2019.0017.6016.90ال�رسق الأو�شط و�شمال اأفريقيا

86.5084.8083.9082.7079.7079.9077.2077.1073.90جنوب اآ�شيا

86.6084.8083.8082.6081.7079.8078.4077.5075.60مع الهند

74.0075.7074.2076.2076.0077.9077.6075.6073.00اأفريقيا جنوب ال�شحراء

69.2067.4064.2063.2061.5058.2057.1053.3047.00املجموع

البلدان العربية 

)ال�رسق الأو�شط و�شمال اأفريقيا بال اإيران(
32.0028.5226.5122.4524.4224.5923.2320.8020.37

.Chen and Ravallion 2008 :الم�شدر

مالحظة: تغّطي البيانات الكلية عن البلدان العربّية كالًّ من الأردن وتون�س والجزائر وجيبوتي وم�شر والمغرب واليمن.

الم�شدر: ح�شابات تقرير التنمية الإن�شانية العربية / برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بال�شتناد الى قاعدة بيانات البنك الدولي 2007، 2008 )بالإنجليزية(، 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2005، 2007، 2008. )انظر المراجع الإح�شائية(.

في  الفقر  لتحديد  ا�شتخداًما  الأو�شع  والمقيا�س 

اأي  العددية،  الن�شبة  يعتمد  المقاربة  هذه  نطاق 

م�شتًوى  دون  تعي�س  التي  ال�شكان  ن�شبة  اإجمالي 

بخط  تعريفه  على  ا�شطلح  عليه  مّتفق  معي�شيٍّ 

معيار  هي  العددية  الن�شبة  ف��اإن  هنا،  من  الفقر. 

لقيا�س انت�شار الفقر اأو المدى الذي بلغه في مجتمع 

معّين، ويمكن اعتماده مقيا�ًشا وا�شًحا ن�شبيًّا لعدم 

الدولي  البنك  اأ�شاع  وقد  القت�شادّي.  ال�شتقرار 

على  تعتمد  التي  الدولّية  الفقر  خطوط  ا�شتخدام 

دخل يعادل دولًرا اأو دولرين للفرد يوميًّا. ويقارن 

الجدول 5-4 نتائج تطبيق مقيا�س الدولرين يومًيا 

في المنطقة العربية واأقاليم نامية اأخرى.

بالرغم من اختالف م�شتويات الدخل، وتقلُّب 

النمّو الحقيقّي للفرد وارتفاع معّدلت البطالة في 

ُتَعدُّ درجة فقر الدخل فيها على  البلدان العربية، 

كان   ،2005 العام  ففي  ن�شبيًّا.  منخف�شة  العموم 

نحو 20.37 في المائة من ال�شّكان العرب يعي�شون 

تحت خط الفقر الدولي المحدد بدولرين يوميًّا. 

 ُتَعدُّ درجة فقر

 الدخل يف املنطقة

منخف�شة ن�شبيًّا

مدى فقر الدخل - مقارنة بني مناطق العامل، 2005-1981 

ا( )الن�صبة املئوية ملن يعي�صون على اأقل من دوالرين يوميًّ

مدى الفقر )املدقع( قيا�ًصا اإىل احلدود الدنيا خلط الفقر الوطني

)1990-1999 و 2006-2000(

اجلدول 4-5

اجلدول 5-5
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التقدير ي�شتند الى الأرقام الخا�شة  اأّن هذا  وبما 

بالأردن وتون�س وجيبوتي وم�شر والمغرب واليمن، 

التي يمّثل �شكانها 63 في المائة من مجمل ال�شكان 

النزاع،  فيها  ي��دور  ل  التي  العربية  البلدان  في 

كانوا  عربي  مليون   34.6 نحو  اإن  القول  فيمكن 

2005 يعي�شون دون خّط الفقر في تلك  في العام 

البلدان.

اإن التقديرات الآنفة الذكر تعك�س درجة الفقر 

توؤخذ  اأن  ا  اأي�شً ويمكن  الدولي،  الفقر  خط  وفق 

بالعتبار �شرائح ال�شكان الذين يعي�شون دون خط 

خط  )اأي  ا  انخفا�شً الأكثر  بعتباته  الوطني  الفقر 

الفقر الأدنى( من خّط الفقر الدولي.

معّدلت  بين  مقارنًة   5-5 الجدول  يت�شّمن   

عربية  بلداٍن  ت�شعة  في  واّتجاهاته  المدقع  الفقر 

الدنيا.اأول،  الوطنية  الفقر  خطوط  اأ�شا�س  على 

المقارنة  هذه  في  الفقر  تقديرات  كلُّ  ا�شتخَدمت 

بلدان  وا�شُتبعدت  للرفاه.  كمعيار  النقدي  الإنفاق 

فيها  ال�شتطالعات  َطبَّقت  التي  ال�����ش��ودان  مثل 

قيا�شات غير نقدية. ثانًيا، ا�شُتخل�شت كل تقديرات 

الفقر من معطيات تقييمية اأ�شرف على جمعها اإما 

البنك الدولي اأو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 

وُطبقت فيها المنهجية نف�شها ب�شورة ثابتة. ثالًثا، 

و�شع كل تقارير البلدان فريق ا�شت�شاري واحد قام 

با�شتخدام منهجّية واحدة م�شتركة: اأ( تقدير خط 

الفقر الوطني على اأ�شا�س كلفة الغذاء والحاجات 

فرق  اأخ��ذ  ب(  الغذائية؛  غير  الأخ��رى  الأ�شا�شية 

تف�شيل  ج(  بالعتبار؛  واآخ���ر  بلد  بين  الأ���ش��ع��ار 

الحتياجات بح�شب الفئة العمرية ب�شكل منهجي؛ 

د( اأخذ اقت�شاد الحجم الإنتاجّي بالعتبار. 

ويبّين الجدول 5-5 اأن ن�شبة الفقر المدقع بين 

العامين 2000 و2005 قد بلغت 18.3 في المائة، 

القرن  ت�شعينات  في  الن�شبة  من  قلياًل  اأعلى  وهي 

ذلك  من  والأه���م  المائة(.  في   17.6( الما�شي 

المنخف�شة  البلدان  في  المدقع  الفقر  ن�شبة  اأن 

الدخل تبلغ �شعفي الن�شبة في البلدان المتو�ّشطة 

على  المائة  في  و15.9  المائة  في   36.2( الدخل 

التوالي(. 

تطبيق  اأن  التحليل،  هذا  لأغرا�س  ُل،  وُي�َشجَّ

اليوم،  في  لدولرين  المعادل  الدولي  الفقر  خّط 

يعطي  التوالي،  الأدن��ى، على  الوطني  الفقر  وخّط 

المدقع  الفقر  م�شتوى  عن  ن�شبيًّا  متطابقة  �شورًة 

في المنطقة.

في  المدقع  الفقر  �شورة  هي  هذه  كانت  واإذا 

ي�شبح  للفقر  الأدن��ى  الخط  عند  العربية  البلدان 

اأن ن�شبًة مئوية مرتفعة من  اأن نتوّقع  من المعقول 

تحته.  اأو  الأعلى  الفقر  خط  عند  تعي�س  ال�شكان 

الخط،  هذا  وفق  الكلية،  الفقر  ن�شبة  اأن  والواقع 

في  و 30  لبنان  في  المائة  في   28.6 بين  ت��راوح 

المائة في �شورية في حّدها الأدنى ونحو 59.9 في 

ت�شل  بينما  اليمن،  في  الأعلى  حدها  في  المائة 

دامت  وم��ا  المائة.  في   40.9 نحو  ال��ى  م�شر  في 

البلدان التي جرى تحليلها في الجدول 5-6 تمثل 

فاإّن  العرب،  ال�شكان  اإجمالي  من  المائة  في   65

من المعقول اأن نتكّهن باأن الن�شبة الكلية لمعدلت 

الفقر في م�شتوى الخط الأعلى �شتكون في حدود 

39.9 في المائة. وبموجب هذا المقيا�س يمكن اأن 

نقّدر اأن هناك 65 مليون فقير عربي، اأي ما يقارب 

الجدولن  يت�شمنه  الذي  الإجمالّي  العدد  �شعف 

خط  بموجب  الفقر  يقي�شان  اللذان  و 5-5   4-5

الفقر الدولي الم�شاوي لدولرين في اليوم، وخط 

الفقر الوطني الأدنى على التوالي. 

فئة الدخل 

)عدد البلدان(

�صكان الريف 

)مليون(

ن�صبة �صكان الريف 

من االإجمايل )%( 

ن�صبة فئة الدخل من 

�صكان الريف )%(

39.1061.8030.10املنخف�س )4(

83.2047.6064.00املتو�شط املنخف�س )6(*

2.1016.901.60املتو�شط املرتفع )3(

5.6017.604.30املرتفع )5( 

130.0046.30100.00املجموع )18(

الم�شدر: ح�شابات تقرير التنمية الإن�شانية العربية / برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بال�شتناد اإلى قاعدة بيانات برنامج الأمم 

المتحدة الإنمائي 2007.

* تمثل م�شر اأغلبية �شكان الأرياف في فئة الدخل المتو�شط المنخف�س، بن�شبة تبلغ 50 في المائة من اإجمالي ال�شكان.

نحو 34.6 مليون عربي 

كانوا يعي�شون دون خط 

الفقر يف العام 2005

مدى الفقر قيا�ًصا اإىل احلدود العليا خلط الفقر الوطني،

9 بلدان عربية 2006-2000
اجلدول 6-5

�صكان االأرياف يف العامل العربي 2007 اجلدول 7-5

الم�شدر: البنك الدولي 2008 )بالإنجليزية(.

�صنة 

امل�صح

ن�صبة خط الفقر 

الفقر

ال�صكان 

)باملليون( 

عدد 

الفقراء 

)باملليون( 

ا5/2004م�رس
ًّ
40.9372.8029.80على اأ�شا�س 2.7 دولر يومي

30.1018.305.50خط الفقر الوطني الأعلى 4/2003�شورية

28.604.001.10خط الفقر الوطني الأعلى5/2004لبنان

ا2006الأردن
ًّ
11.335.500.60على اأ�شا�س 2.7 دولر يومي

ا2000المغرب
ًّ
39.6528.4011.30على اأ�شا�س 2.7 دولر يومي

ا2000تون�س
ًّ
23.769.562.30على اأ�شا�س 2.7 دولر يومي

بلدان الدخل 

المتو�شط 

36.52138.5650.60

ا2005اليمن 
ًّ
59.9521.1012.60على اأ�شا�س 2.43 دولر يومي

ا2002جيبوتي
ًّ
52.600.760.40على اأ�شا�س 2.43 دولر يومي

ا2000موريتانيا
ًّ
53.952.501.30على اأ�شا�س 2.43 دولر يومي

بلدان الدخل 

المنخف�س

59.1024.3614.40

39.90162.9265.00االإجمالي 
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يرافقه  وما  الدخل  فقر  ف��اإن  متوقع  هو  وكما 

من عدم ال�شتقرار هو الأكثر انت�شاًرا في اأو�شاط 

اأهل الريف. ويبلغ حجم �شكان الأرياف في البلدان 

الجدول  في  التحليل  تناولها  التي   18 ال�  العربية 

5-8 نحو 128 مليون ن�شمة يتوزعون على الفئات 

المبّينة في الجدول. 

تتوافر الدلئل على انت�شار الفقر في المناطق 

الريفية في �شتة بلدان من فئتي الدخل المنخف�س 

و�شورية  الأردن  المنخف�س:  المتو�ّشط  وال��دخ��ل 

هذه  وت�شّكل  واليمن.  وموريتانيا  والمغرب  وم�شر 

�شكان  من  المائة  في   64.4 نحو  الجزئية  العّينة 

الأرياف في المنطقة. هذه الدلئل وردت مجموعًة 

وموجزًة في »علي« )2008( حيث بنيت تقديرات 

 
18

الفقر على اأ�شا�س خطوط الفقر الوطنية العليا.

ال�شتطالعات  فيها  اأجريت  التي  لل�شنوات  ووفًقا 

العددية  الن�شبة  راوح��ت  الأ���ش��رة،  ميزانية  على 

في  المائة  ف��ي   17.8 بين  الأري���اف  ف��ي  للفقراء 

موريتانيا  في  المائة  في  و 59   ،)2002( الأردن 

معدلت  البلدان  بقّية  �شّجلت  فيما   .)2004(

�شورية )2004(؛  المائة في  32 في  ا:  اأي�شً عاليًة 

في  و 27  )2005(؛  م�شر  ف��ي  ال��م��ائ��ة  ف��ي   52

و 64 في المائة في  المائة في المغرب )2000(؛ 

في  الدللة  ذات  الجوانب  ومن   .)2005( اليمن 

في  ال�شتطالعات  فيها  اأجريت  التي  الفترات  كل 

فاقت  قد  الريفي  الفقر  درجة  اأن  ال�شتة،  البلدان 

19
درجة الفقر الح�شري.

الفقر الب�شري

اأ�شاع  مفهوم  وه��و  الب�شري،  الفقر  قيا�س  يمكن 

الإن��م��ائ��ي  المتحدة  الأم���م  ب��رن��ام��ج  ا�شتخدامه 

للتعبير عن حرمان المرء من القدرات والفر�س، 

الدليل،  هذا  الب�شري«.  الفقر  »دليل  با�شتخدام 

ثالثة  ِقواُمه  المعايير،  من  مرّكبة  مجموعة  وهو 

نات: اأ( طول العمر، ب( المعرفة، ج( م�شتوى  مكوِّ

البقاء  باحتمالت  يتعلق  الأول  ن  المكوِّ المعي�شة. 

ل  الذين  ال�شكان  بن�شبة  ويقا�س  الحياة  قيد  على 

يتوقع اأن يبلغوا الأربعين من العمر؛ المكّون الثاني 

واأ�شاليب  بالقراءة  المرء  اإلمام  عدم  اإل��ى  ي�شير 

البالغين؛  بين  الأمية  بمعدل  ويقا�س  التوا�شل، 

بن�شبة  تقا�س  الثالث فهو قيمة مرّكبة  المكّون  اأما 

النظيفة،  المياه  على  يح�شلون  ل  الذين  ال�شكان 

دون  ه��م  ممن  ال���وزن  ناق�شي  الأط��ف��ال  ون�شبة 

الخام�شة من العمر. وبموجب دليل الفقر الب�شري 

ت�شّنف البلدان التي تح�شل على اأقل من 10 في 

فئة الدخل 

عدد البلدان 

قيمة دليل 

الفقر 

الب�رشي 

)%( احتمال 

اأن ال يعي�س 

املرء حتى 

�صن االأربعني 

)%( ن�صبة 

االأمية بني 

 البالغني 

)15 �صنة 

فاأكرث( 

 )%( ن�صبة 

ال�صكان 

الذين ال 

يح�صلون على 

مياه اآمنة 

 )%( ن�صبة 

اأالأطفال 

الناق�صي 

الوزن بالن�صبة 

الأعمارهم 

35.0022.8040.5031.7042.10 املنخف�س )4( 

املتو�شط 

املنخف�س )7(

20.407.2028.908.306.80

 املتو�شط 

املرتفع )3(

12.005.0011.0018.008.00

11.705.1014.708.2013.70املرتفع )4(

22.3010.4029.1013.9015.40 املجموع )81(

الم�شدر: ح�شابات تقرير التنمية الإن�شانية العربية/برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بال�شتناد اإلى قاعدة بيانات برنامج الأمم 

المتحدة الإنمائي 2007. 

مالحظة: بنيت قيم دليل الفقر الب�شري الواردة في هذا الف�شل على قيم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المعّدلة للعام 2009.

 اإن فقر الدخل وما

 يرافقه من عدم

 ال�شتقرار هو اأكرث

 انت�شاًرا يف اأو�شاط

اأهل الريف

ا، 2006 تواتر الفقر الب�رشي يف 18 بلًدا عربيًّ اجلدول 8-5

مدى الفقر الب�رشي يف العام 2006 وانخفا�ُصه )%(، ح�صب البلد، 

منذ العام 1996

الم�شدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 1996)بالإنجليزية(، 1998 )بالإنجليزية(، 2007.

النخفا�س منذ عام 1996دليل الفقر الب�شري لعام 2006

النخفا�س منذ عام 1996دليل الفقر الب�شري لعام 2006

ال�صكل 8-5
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يوؤثر الفقر الب�رسي 

يف التحاق الأطفال 

باملدار�س البتدائية

 كان ميكن البلدان 

العربية اأن تقدم اأداًء 

اأف�شل يف ما يتعلق 

بدليل الفقر الب�رسي

المائة في مرتبة متدنية على �شّلم الفقر الب�شري 

والبلدان التي تح�شل على اأكثر من 30 في المائة 

في مرتبة مرتفعة. اأّما الن�شب المئوية الواقعة بين 

اإلى درجٍة ما من حالت  المعيارين فت�شير  هذين 

الفقر الب�شري المتو�شطة.

وثيًقا  ترابًطا  الذكر  الآنفة  النتائج  تترابط 

الدخل:  فقر  اأ�شا�س  على  الم�شتخل�شة  تلك  مع 

ت�شهد  المنخف�س  الدخل  ذات  العربية  فالبلدان 

ي�شل،  بحيث  الب�شري  الفقر  من  م�شتويات  اأعلى 

المعّدل وفًقا للدليل، اإلى 35 في المائة. اإن اإنعدام 

التعليم  م�شتويات  من  انتقا�س  بمثابة  هو  الأم��ن 

حول  ال�شّك  من  ظ��الًل  يلقي  والمعي�شة  وال�شحة 

اأداء الدولة في �شمان ح�شول المواطنين  فاعلّية 

على �شرورات الحياة الأ�شا�شّية. 

في  خا�شة،  ب�شورة  الب�شري،  الفقر  ي��وؤّث��ر 

وبم�شتوى  البتدائية  بالمدار�س  الأطفال  التحاق 

البتدائي.  التعليم  مرحلة  بعد  الدرا�شة  متابعتهم 

في م�شر، تقّل ن�شبة الأطفال الفقراء المنتظمين 

في المدار�س البتدائّية 7 في المائة عن اأقرانهم 

ال��م��ائ��ة ف��ي مرحلة  12 ف��ي  ال��م��ي�����ش��وري��ن، وت��ق��ل 

مرحلة  في  المائة  في  و 24  المتو�شطة،  الدرا�شة 

الذين  الأطفال  ربع  الثانوية. كذلك نحو  الدرا�شة 

ع�شرة  وخم�س  �شنوات  ع�شر  بين  اأعمارهم  تراوح 

البتدائي  التعليم  يكملوا  لم  المغرب،  في  �شنة، 

الأطفال  اأعداٌد كبيرة من  وتت�شّرب  الفقر.  ب�شبب 

الفقراء من المدار�س لمزاولة العمل في �شن مبكرة 

يوؤّدي  الحالت جميًعا  اأهلهم. وفي هذه  لم�شاعدة 

النقطاع عن التعّلم في المدر�شة دوًرا اأ�شا�شيًّا في 

اإطالة حالة انعدام الأمن بالن�شبة اإلى الفقراء.

ت�شّم البلدان العربية التي ت�شجل ن�شبة 30 في 

ثالثة  الب�شري  الفقر  دليل  بمعيار  اأكثر  اأو  المائة 

بلدان من فئة الدخل المنخف�س، وواحًدا من فئة 

في   34( ال�شودان  المنخف�س:  المتو�ّشط  الدخل 

موريتانيا  المائة(،  في   36.6( اليمن  المائة(، 

)35.9 في المائة(، المغرب )31.8 في المائة(. 

وفي كل هذه البلدان تقريًبا ت�شّجل درجة كبيرة من 

ن التعليم ممثَّاًل بمعدل الأّمّية  فقدان الأمن في مكوِّ

المائة(.  في   30 تتجاوز  )بقيمة  البالغين  بين 

واإ�شافًة اإلى ذلك، يوؤّدي انعدام الأمن الناجم عن 

اإلى المياه النظيفة وتغذية الأطفال دوًرا  الفتقار 

موؤّثًرا في ال�شودان وموريتانيا واليمن.

المدقع  ال��ف��ق��ر  م��ع��دلت  ف��ي  ال��ه��ب��وط  اإزاء 

ينخف�س بمرور الوقت كذلك انعدام الأمن الناجم 

العامين  بين  ما  الفترة  ففي  الب�شري.  الفقر  عن 

1996 و1998، وفي العام 2005، انخف�شت نتيجة 

»دليل الفقر الب�شري« في كل البلدان العربية بن�شبة 

الثلث تقريًبا، وتدّنت قيمته من 33 في المائة اإلى 

الإنجازات   8-5 ال�شكل  ويعك�س  المائة.  22.2 في 

التجاه  ه��ذا  ف��ي  واأ�شهمت  بلد  ك��ل  حققها  التي 

بلدان  فاإن  ال�شكل،  هذا  لنا  يبّين  وكما  الإقليمي. 

فئة الدخل المرتفع والدخل المتو�شط المرتفع هي 

النخفا�س.  الأكبر من هذا  الجانب  اأنجزت  التي 

بالبلدان  العربية  البلدان  مقارنة  تظهر  ذلك  ومع 

النامية الأخرى اأن المجموعة الأولى كان يمكن اأن 

تّقدم اأداًء اأف�شل في ما يتعلق بدليل الفقر الب�شري 

الإجمالي  المحّلّي  الناتج  م�شتوى  من  لديها  بما 

العربية  ف��الإم��ارات  الب�شرية.  التنمية  وم�شتوى 

 31 المرتبة  تحتل  المثال،  �شبيل  على  المتحدة، 

بثالثة  تقل  اأنها  غير  الب�شرية،  التنمية  دليل  على 

الب�شرّي،  الفقر  مجال  في  هنغاريا  عن  اأ�شعاف 

»دليل  على   38 المرتبة  تحتّل  الأخيرة  ب��اأّن  علًما 

البلدان  اأكثر  وي�شحُّ ذلك على  الب�شرية«.  التنمية 

ولبنان.  و�شورية  الأردن  عدا  ما  الأخ��رى  العربية 

في  ن�شبيًّا  ال�شعيف  العربية  البلدان  اأداء  وُيعزى 

هذا المجال مقارنًة ببلدان اأخرى في و�شع مماثل 

الأّمّية  معدلت  اإلى  الب�شرية«  التنمية  »دليل  على 

اإلى  ما،  حد  واإل��ى  فيها،  البالغين  بين  المرتفعة 

الأطفال  بين  فيها  التغذية  �شوء  معدلت  ارتفاع 

ممن هم دون الخام�شة من العمر. 

الالم�شاواة في الدخل

المعلومات المتوافرة عن الالم�شاواة في الدخل في 

الالم�شاواة  وتقا�س  ا.  جدًّ �شئيلة  العربية  البلدان 

 وبين اأحد 
20

في الدخل من خالل »ُمعامل جيني«.

توزيع  عن  البيانات  فيها  تتوافر  ا  عربيًّ بلًدا  ع�شر 

تتوافر  فقط  �شبعة  هناك   
21

ال�شتهالكية النفقات 

 2000 العام  في  ُمعاِمل جيني  معلومات عن  فيها 

الأردن  هي  البلدان  وه��ذه  لحقة.  �شنوات  في  اأو 

في   0.408( وتون�س  2002(؛  العام  في   0.359(

العام 2000(؛ و�شورية )0.375 في العام 2004(؛ 

ولبنان )0.360 في العام 2005(؛ وم�شر )0.32 

في العام 2004-2005(؛ وموريتانيا )0.391 في 

العام 2000(؛ واليمن )0.366 في العام 2005(. 

في  ال�شبعة  للبلدان  جيني  ُمعاِمل  متو�شط  ويبلغ 

0.365، ما يوؤكد اأن البلدان العربية تظهر  العينة 

بالمعدلت  مقارنًة  الالم�شاواة  من  معتدلة  درجة 

من  معتدلة  ن�شبة  على  ا  اأي�شً تدّل  التي  العالمية، 

من  الأول  العقد  ف��ي   0.3757 تبلغ  الالم�شاواة 

ذلك  اعتبار  ويمكن  والع�شرين.  الحادي  القرن 

في  الجتماعية  العقد  لإنجازات  تراكمّيًة  ح�شيلًة 

البلدان العربية منذ ال�شتقالل.
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البيانات،  م��ح��دودّي��ة  ظ��ل  ف��ي  ال�شعب،  م��ن 

الدخل  الالم�شاواة في  التغّيرات في درجة  تحليل 

في البلدان العربية �شمن اإطار زمني محّدد. غير 

اأن الدلئل التي يقّدمها العقدان الما�شيان ت�شير 

في  ارتفعت  الدخل  في  الالم�شاواة  ن�شبة  اأن  اإلى 

الأردن  في  وانخف�شت  واليمن،  والمغرب  �شورية 

اللذان  البلدان  اأّم���ا  وم�شر.  وال��ج��زائ��ر  وتون�س 

�شهدا الرتفاع الأكبر في هذا المجال فهما �شورية 

انخفا�س  اأك��ب��ر  الجزائر  �شهدت  فيما  واليمن، 

بن�شبة  جيني  ُمعاِمل  هبط  حيث  الالم�شاواة،  في 

العامين  بين  الممتدة  الفترة  في  المائة  13.7 في 

ا ملمو�ًشا  1988 و1995. كما �شهدت م�شر انخفا�شً

في الالم�شاواة في غ�شون خم�س �شنوات مع وجود 

تّغيرات طفيفة ن�شبيًّا في البلدان الأخرى.

المعتدلة  ال��م�����ش��ت��وي��ات  م���ن  ال���رغ���م  وع��ل��ى 

لالم�شاواة في الدخل، فاإن الإق�شاء الجتماعي قد 

الأخيرة  الآونة  في  اإل  العربية  البلدان  تتبنَّ  لم  الأخرى،  النامية  بالدول  مقارنًة 

والتنمية  والالم�شاواة  الفقر  معالجة  ت�شتهدف  متكاملة  ًة 
ّ
اجتماعي  

ٍ
�شيا�شات

وقد  الترابط.  كّل  ومترابطة  متداخلة  ق�شايا  باعتبارها  الجتماعية،  القت�شادية 

�شعت، واإن ب�شورة متاأّخرة، اإلى تطبيق الدرو�س الم�شتفادة من درا�شات التنمية 

ل  والإنتاج  ال�شتثمار  على  القائمة  الجتماعية  ال�شيا�شات  ذ 
ّ
تحب التي  الحديثة 

على اإعادة التوزيع وال�شتهالك. وهذه المقاربة ل تنتق�س من تدّخل الدولة في 

مجال الرفاه الجتماعي، بل تطالب، اإ�شافًة اإلى ذلك، بدور اأو�شع للفعاليات غير 

ة في ر�شم ال�شيا�شات والخدمات الجتماعية وتنفيذها.
ّ
الحكومي

ال�صيا�صات

القت�شادي في  الأمن  انعدام  لمعالجة  المتعددة  الأبعاد  ذات  ال�شيا�شات  تهدف 

العالم العربي، في اآٍن واحد، اإلى تحقيق ما يلي: 

•رفع معدلت النمو القت�شادي بحيث تتجاوز معدلت التكاثر ال�شكاني، من  	
اأجل اإحداث تاأثير مبا�شر واإيجابي في م�شتويات الدخل، واإعطاء اأولوية للدعم 

اإلى تح�شن كبير  المالي للم�شروعات التجارية ال�شغيرة الحجم، ما �شيف�شي 

في الم�شتقبل القت�شادّي للفقراء.

من خالل  التنمية  م�شيرة  الم�شاركة في  من  كافة  الجتماعية  الفئات  •تمكين  	
تكافوؤ الفر�س والتوزيع العادل للمنافع. 

والرتقاء  الجتماعي،  بالأمن  المتعلقة  الإجراءات  كل  في  الفقر  •ا�شتهداف  	
بظروف الفقراء المعي�شية عن طريق تطوير البنية التحتية المادية والجتماعية 

في البيئة التي يعي�شون فيها.

•تي�شير النتفاع ببرامج التعليم والتربية والتوعية. 	
عن  والقت�شادية  الجتماعية  الأ�شعدة  كل  على  الجنو�شية  الفجوة  •ت�شييق  	
طريق ت�شليح المراأة بالمهارات والمعرفة والت�شهيالت الئتمانية والتقانة من 

اأجل تعزيز قدرتها على اأداء ما يقع عليه خيارها من الن�شاطات الإنتاجية.

•تقوية الرعاية ال�شحية الأولية والتو�شع في تغطيتها. 	
•بذل المزيد لتقلي�س معدلت التكاثر ال�شكاني في البلدان العربية. 	

المتاحة  العمل  بفر�س  الحافلة  المجالت  اقت�شادية في  با�شتثمارات  •القيام  	
دمج  في  للم�شاعدة  الخدمة  اأثناء  المهني  التدريب  برامج  وتقديم  للفقراء، 

الفقراء في �شوق العمل.

الأمان  البيروقراطية في �شبكات  التعقيدات  والتخفيف من  التمويل،  •زيادة  	
الجتماعي وفي تقديم الخدمات الجتماعية.

العوائق

النفقات  زيادة  من  عليه  تنطوي  وما  المنطقة،  في  والحتاللت  •النزاعات  	
الع�شكرية على ح�شاب الإنفاق في المجال الجتماعي.

•اإخفاق النظام التعليمي في بناء القدرات المهنية والعلمية. 	
العنا�شر  غياب  جراء  م�شتواها  وتدني  الجتماعية  الخدمات  اأن�شاق  •�شعف  	
الفئات  تمكين  عن  والعزوف  الإدارية،  الكفاءة  وعدم  المنا�شبة،  القيادية 

الم�شتهدفة، وعدم كفاية اإجراءات التدقيق وال�شوؤون المالية، و�شاآلة قاعدة 

في  واللتزام  والمهارات،  الخبرة  اإلى  والفتقار  الب�شرية،  والموارد  التمويل 

ا.
ً
اأو�شاط العاملين عموم

•نق�س التمويل من اأجل تكرار الم�شروعات الناجحة على نطاق اأو�شع. 	
المناطق  بين  المالية  والموارد  ال�شيا�شي  لالهتمام  المتوازن  غير  •التوزيع  	

الريفية والح�شرية.

•خبرة المجتمع المدني المحدودة في تنفيذ عمليات التنمية وبرامجها. 	
•التمركز البيروقراطي وغياب التن�شيق في ما بين الهيئات الحكومية، وبينها  	

وبين الأطراف الفاعلة والموؤثرة في المجتمع المدني.

•خ�شوع ال�شيا�شات الجتماعية لإدارة معالجة الأزمات الق�شيرة الأمد، بدًل من  	
 بعيدة النظر على المدى الطويل.

ٍ
ا�شتر�شادها بروؤية

.El-Laithy and McAuley 2006 :الم�شدر

تزايد خالل العقدين الما�شيين في معظم البلدان 

اأن  توحي  دلئل  ثمة  اأن  ذلك  اإلى  اأ�شف  العربية. 

ففي  ���ش��وًءا،  ازدادت  قد  ال��ث��روة  في  الالم�شاواة 

العديد من البلدان العربية يظهر جليًّا، على �شبيل 

ز ملكية الأر�س والأ�شول القت�شادية  المثال، تركُّ

مطلًقا العنان لإثارة م�شاعر الإق�شاء لدى الفئات 

الأخرى، حتى اإذا لم يتزايد الفقر المطلق بينها. 

ويفاقم في هذا الإق�شاء اكتظاظ الأزقة المفتقرة 

النظيفة  والمياه  ال�شحي  ال�شرف  و�شائل  اإل��ى 

المعقول  الكهربائي  وال��ت��ي��ار  الت�شلية  وم��راف��ق 

وتت�شافر  الفقراء.  بال�شّكان  الأخ��رى  والخدمات 

هذه الأو�شاع مع معدلت البطالة المرتفعة لتوّلد 

تتجلى  والتي  بال�شوء  المنذرة  التهمي�س  دينامّيات 

المحيطة  الأزق��ة  في  القاطنين  ن�شبة  تعاظم  في 

بالمراكز الح�شرية العربية وقد بلغت هذه الن�شبة 

42 في المائة في العام 22.2001

 على الرغم من امل�شتويات

 املعتدلة لالم�شاواة يف

 الدخل  فاإن الإق�شاء

الجتماعي قد تزايد
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 اأمناط انعدام 

الأمن القت�شادي هي 

حم�شلة فجوات عديدة 

يف ال�شيا�شات املعتمدة

�شغوط احلياة احلديثة 

بداأت بتقوي�س �شبكات 

الأمان الجتماعي 

التقليدية ب�شورة مطردة

فجوات يف ال�صيا�صات املعتمدة

اأنماط انعدام الأمن القت�شادي التي ا�شتعر�شها 

في  ع��دي��دة  ث��غ��رات  مح�شلة  ه��ي  الف�شل  ه���ذا 

ال�شيا�شات المعتمدة. اأول، اإن ال�شعف البنيوّي في 

الوا�شحة  النتائج  من  كان  العربية  القت�شادات 

المتقلب  النمو  على  الع��ت��م��اد  ف��ي  لال�شتمرار 

القت�شادي  النمو  واّت�شم  النفط.  بقّوة  المدفوع 

اأداء  كان  ذلك  وبموازاة  والهبوط،  بالتعّثر  نف�شه 

القطاعات الإنتاجّية )وبخا�شة الت�شنيع( �شعيًفا 

وغير تناف�شّي.

�شوق  في  �شلًبا  ه��ذا  النمّو  نموذج  اأّث��ر  ثانًيا، 

اأعلى  تعاني  العربية  البلدان  باتت  بحيث  العمل، 

اإلى  ي�شاف  اأج��م��ع.  العالم  في  البطالة  معدلت 

العربية  الإن�شانية  التنمية  تقرير  يبين  كما  ذلك، 

في  مالئم  غير  النموذج  ه��ذا  اأن   ،2004 للعام 

من  اأكثر  المعرفة،  فيها  اأ�شبحت  ُمَعْوَلمة  بيئٍة 

ت�شكل  التي  ه��ي  العاملة،  ال��ق��وى  اأو  ال��م��ال  راأ����س 

القت�شادات  في  الم�شافة  للقيمة  الأكبر  الركن 

في  العربية  ال��ب��ل��دان  تتحرك  ول��م  التناف�شّية. 

معظمها بال�شرعة الالزمة لتح�شين نوعية التعليم، 

وتحفيز  معرفية،  اأ�شول  من  لديها  بما  والرتقاء 

البتكار المحلي والنتقال اإلى نماذج تنموية ترتكز 

على التقانة. وبذلك غدت عاجزة عن توفير فر�س 

وباأجور منا�شبة، لماليين  ُمر�شية،  اأو  عمل كافية 

العرب وُجلُّهم من ال�شباب.

ثالًثا، اإن درجة الفقر، الذي ُيعّرف باأنه ن�شيب 

هي  العليا،  الوطنّي  الفقر  خطوط  تحت  ال�شكان 

ا�شتخدام  يعك�شه  الذي  الم�شتوى  من  بكثير  اأعلى 

اليوم،  في  لدولرين  المعادل  الدولي  الفقر  خط 

هذا  اأن  وم��ع  الدنيا.  الوطني  الفقر  خطوط  اأو 

ا�شتخدام  عن  الناجمة  الآث��ار  در���س  قد  الف�شل 

فاإن  عربية  بلدان  ت�شعة  في  العليا  الفقر  خطوط 

اأن  البيانات،  تفّح�س  خ��الل  م��ن  المعقول،  م��ن 

نتكهن باأن الن�شبة الكلية للمعّدلت هي في حدود 

اإلى  ، اأن نخل�س  39.9 في المائة. ويمكن، من َثمَّ

بروًزا  اأكثر  ظاهرة  العربية  البلدان  في  الفقر  اأن 

من  الرغم  على  العادة،  في  ُيفتر�س  مما  وج��الًء 

المعدلت المرتفعة ن�شبيًّا لالإنفاق الفردي في تلك 

الأكبر  فالقطاع  ب�شيط:  تف�شير  ولذلك  البلدان. 

من الفقراء يتركز في بلدان مثل ال�شودان و�شورية 

وموريتانيا  والمغرب  وم�شر  والعراق  وال�شومال 

ن�شبيا  �شكانية مرتفعة  اأحجام  واليمن، وهي ذات 

وم�شتويات منخف�شة من معّدل الإنفاق الفردي. 

يقع  ال��ذي  الفقر  خ��ّط  ع��ن  النظر  وب�شرف 

عالميًّا(  اأم  ك��ان  اأوطنيًّا  )���ش��واء  الختيار  عليه 

قيمة  ذا  ًما  تقدُّ تحّقق  لم  العربية  المنطقة  ف��اإن 

الأّول  العقد  في  الفقر  وط��اأة  تخفيف  جبهة  على 

القرن  ت�شعينات  اأعتبرنا  اإذا  الجديد  القرن  من 

الما�شي قاعدًة للقيا�س. وما زالت البلدان العربية 

حدة  تخفيف  ع��ن  البعد  ك��لَّ  بعيدًة  تنمية  الأق���ّل 

اأّي  ي�شتطيع  اأن  فيه  الم�شكوك  ومن  فيها،  الفقر 

منها تحقيق الهدف الأول من الأهداف الإنمائية 

الن�شف  الى  الفقر  ن�شبة  تخفيف  اأي   - لالألفية 

في  الفجوة،  هذه  وتنبثق   .2015 العام  بحلول   -

المقام الأول، عن غياب �شيا�شات التنمية الداعمة 

عفا  اجتماعية  �شيا�شاٍت  على  والعتماد  للفقراء، 

عليها الزمن. 

�شبكات  وتفعيل  اإن�����ش��اء  ج��ه��ود  اإن  واأخ���ي���ًرا، 

للتخفيف  �شرورية  ُتَعدُّ  التي  الجتماعي،  الأم��ان 

الفئات  على  القت�شادية  النتكا�شات  ع��بء  من 

ال�شعيفة، غير متوازنة بين مختلف فئات البلدان 

العربية. ويجري التمييز عادًة بين الترتيبات غير 

يتبادل  والتي  جهة،  من  التقليدية،  اأو  النظامية 

فيها الأقارب اأو اأفراد الع�شيرة الدعم الجتماعي 

وبين  جهة،  من  ال�شيق  ح��الت  في  والقت�شادي 

البرامج الر�شمية، من جهة اأخرى، والتي تتولها 

عادًة الحكومات اأو المنظمات غير الحكومية، في 

الأمان الجتماعي  الأخيرة. وتقدم �شبكات  الآونة 

النظامية على العموم المعونات النقدية اأو العينية 

الأ�شا�شية  الحياة  ل�شرورات  والدعم  المبا�شرة، 

م�شروعات  ف��ي  والت�شغيل  ال��غ��ذاء(،  )وبخا�شة 

الأ�شغال العامة. وي�شمل التعريف المو�شع ل�شبكات 

الحديث،  الجتماعي  ال�شمان  الجتماعي  الأمان 

البلدان  في  ال�شائعة  الجتماعي  التاأمين  وبرامج 

النامية. ال�شمان الجتماعي »يرتبط على العموم 

دخل  بتقديم  ح�شرية(،  ب�شورة  لي�س  )ول��ك��ن 

للفقراء، بينما يتعلق التاأمين الجتماعي بالّدخار، 
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وهو اكتتابّي بطبيعته«.

ثقافتها  بحكم  العربية،  البلدان  في  وتنت�شر 

مترامية  مترابطة  �شبكة  العربية-الإ�شالمية، 

الأطراف من اأن�شاق الأمان الجتماعي التقليدية. 

بتقوي�س  ب��داأت  الحديثة  الحياة  �شغوط  اأن  غير 

 و�شرع 
24

هذه الترتيبات التقليدية ب�شورة مطردة.

عدد كبير من البلدان العربية بو�شع ترتيبات �شبه 

الجتماعي،  والتاأمين  الجتماعي  لل�شمان  حديثة 

توّفره  لما  وفًقا  النجاح،  من  متفاوتة  وب��درج��ات 

الدولة لهذه ال�شبكات من الموارد العامة.

اأما بلدان الدخل المرتفع فقد اأقامت �شبكاٍت 

الجتماعي  لالأمان  ن�شبيًّا  وعميقة  وا�شعًة  نظاميًة 

دون اأن ت�شّيق بال�شرورة على الترتيبات التقليدية 

وكثيًرا ما  النفط.  اكت�شاف  قائمًة قبل  التي كانت 
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الرتقاء  بق�شد  الترتيبات  تلك  مراجعة  تجري 

�شبكات  وتت�شابه  فيها،  والتغطية  الكفاءة  بم�شتوى 

 فهي تقدم الدعم 
25

الأمان النظامية في نطاق عملها

والم�شّنين،  والمر�شى،  والمطلَّقات،  ل��الأرام��ل، 

واأ�شر  المتزوجات،  وغير  العامالت  غير  والن�شاء 

ال�شجناء، والطالب.

َمد وزيدان  وتوجز اإحدى الدرا�شات )عبد ال�شَ

الأم��ان  �شبكات  في  الق�شور  نواحي   
26

،)2008

المتو�شط  الدخل  بلدان  في  النظامية  الجتماعي 

العربية، ومن بينها نق�س الحماية �شد المخاطر؛ 

وم��ح��دودي��ة  الأف����راد؛  معاملة  ف��ي  وال��الم�����ش��اواة 

ال�شتفادة؛  م�شتوى  و�شعف  لل�شكان؛  التغطية 

والإدارة الُمكلفة وغير الكفوؤة ن�شبيًّا؛ والتمويل غير 

الم�شتدام. 

الأمان الجتماعي  اأن تكون �شبكات  ول عجب 

العربية  المنخف�س  الدخل  بلدان  في  النظامية 

مثاًل،  ال��ي��م��ن،  ف��ي  اأ�ّش�شت  فقد  ال��ع��ه��د،  حديثة 

الإ�شالح  �شيا�شات  تطبيق  بعد   1996 العام  في 

�شندوق  اإقامة  الترتيبات  تلك  وت�شمنت  الهيكلي. 

في  الإنتاج  لت�شجيع  واآخ��ر  الجتماعية  للخدمات 

للتنمية  وثالث  الأ�شماك؛  و�شيد  الزراعة  مجالي 

وبرنامج  العامة؛  لالأ�شغال  وم�شروع  الجتماعية؛ 

للت�شغيل ومكافحة الفقر؛ وبرنامج لالأمن الغذائي؛ 

ومبادرة خا�شة للمحافظات الجنوبية. 

و�شيلة  الجتماعي  الأم���ان  �شبكات  تكون  قد 

المرتفع  الدخل  بلدان  في  الفقر  لمكافحة  فعالة 

�شريحة  الفقراء  يمثل  حيث  المرتفع،  والمتو�شط 

الأدوات  هذه  اأن  اإل  ال�شكان.  من  ن�شبيًّا  �شغيرة 

تنا�شب  ل  الفقر  مكافحة  �شيا�شة  في  التقليدية 

حالت الفقر الوا�شع والمنت�شر. ويرى برنامج الأمم 

م )اأي  المتحدة الإنمائي )2006( اأن الفقر المَعمَّ

الفقر الذي يم�ّس اأغلبية ال�شكان( يطرح تحّديات 

خطيرة اأمام وا�شعي ال�شيا�شات، لأنه قد يوؤّثر في 

�شلوك الفاعلين القت�شاديين وفي الأ�شلوب الذي 

الحوافز في مجالت  الموؤ�ش�شات مع  فيه  تتجاوب 

كبيرة من  بدرجة  �شيحّد  كما  الجزئي.  القت�شاد 

على  للحكومة  المتاحة  ال�شيا�شات  وفعالية  نطاق 
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�شعيد القت�شاد الكلي.

وغالًبا ما يرتبط الفقر المعّمم كذلك باأو�شاع 

في  الفقراء  فاأغلبية  اأخ���رى.  وا�شعة  اقت�شادّية 

ا، على �شبيل المثال، هم  البلدان العربية الأقّل نموًّ

الزراعة  تمثل  الذين  الريفية  المناطق  �شكان  من 

الرزق  الإنتاج مورد  المتدنّية  والن�شاطات الأخرى 

المال  راأ����س  م�شتويات  تكون  وحيث  لهم،  الأول 

ا، فيما يت�شارع النمو ال�شكاني،  الب�شري متدّنيًة جدًّ

غير  العاملة  اليد  اأع���داد  م�شاعفة  اإل��ى  م��وؤّدًي��ا 

الماهرة. وغالًبا ما يتحرك مثل هذه القت�شادات 

ال�شكاني  التكاثر  فيها  يت�شافر  مغلقة  دائ��رة  في 

الطبيعية  الموارد  وا�شتن�شاب  البيئي  والتدهور 

ليف�شي ذلك كله، في نهاية المطاف، اإلى زعزعة 

اكت�شاف  اأن  غير  وال�شيا�شي.  الجتماعي  النظام 

النفط واإنتاجه في كلٍّ من ال�شودان واليمن، مع ما 

ترتب على ذلك من زيادة في عائدات النفط، قد 

اأف�شح مجاًل ولو محدوًدا للخروج من هذه الدائرة 

المفرغة. اإل اأن هذا المجال، مع الأ�شف، لم يتم 

ا�شتغالله كاماًل حتى الآن. 

خامتة

على  ال��زائ��د  الع��ت��م��اد  اأن  الف�شل  ه��ذا  اأو���ش��ح 

القت�شادات  هيكل  اأ�شعف  قد  النفط  ع��ائ��دات 

العربية وتركها عر�شًة لتقلبات الأ�شواق العالمية. 

متعرًجا  م�شاًرا  القت�شادّي  النمو  اّتخذ  هنا  من 

اإلى حد كبير خالل العقود الثالثة الما�شية، كما 

الفرد  ة  الن�شبّي من حيث ح�شّ بالنخفا�س  اّت�شم 

ذلك،  م��وازاة  وفي  الإجمالي.  المحّلّي  الناتج  من 

الإنتاجية  القطاعات  ف��ي  الأداء  م�شتوى  ت��دّن��ى 

ٍة في مجال الت�شنيع( حتى غدا م�شتوى  )وبخا�شّ

عليه  كان  مما  اأقل  العربية  البلدان  في  الت�شنيع 

المنتجة  البلدان  اإلى  وبالن�شبة  عقود.  اأربعة  قبل 

العالمي  القت�شادي  الإنكما�س  ي�شّكل  للنفط، 

المنفتحة  الجديدة  الأنماط  على  خطًرا  الراهن 

والتجارة،  ال�شتثمار  مجالت  في  ا�شتحدثت  التي 

وكذلك في م�شروعات التنمية المحلية التي كانت 

الآمال معلقًة عليها لتحقيق النمو الم�شتدام.

على  المرتكز  القت�شادي  التو�شع  ت��رك  كما 

اآثاًرا �شلبية في �شوق العمل، ذلك  عائدات النفط 

معّدٍل  اأعلى  الآن  ي�شهد  العربية  البلدان  بع�س  اأن 

للبطالة )وبخا�شة بين ال�شباب( في العالم اأجمع، 

مع ما ي�شّببه ذلك من تداعيات خطيرة على اأمن 

الإن�شان. وعلى الرغم من اأن الفقر ل يمثل تحّدًيا 

في  الحال  هي  كما  العربية،  المنطقة  في  خطيًرا 

بع�س البلدان النامية الأخرى، فاإن البلدان العربية 

ا ما زالت متخّلفًة عن ركب البلدان العربية  الأقّل نموًّ

الأخرى التي اأخفقت، هي الأخرى، كمجموعٍة، في 

منذ  الفقر  تخفي�س  �شعيد  على  اإنجازاٍت  تحقيق 

العام 1990. وتك�شف هذه التجاهات، بمجملها، 

مواطن ال�شعف القت�شادّي الكبير، وانعدام الأمن 

الجتماعي  والإق�شاء  العمل،  �شوق  في  المزمن 

المتعاظم للفئات ال�شعيفة. 

 الأدوات التقليدية يف

 �شيا�شة مكافحة الفقر

 ل تنا�شب حالت الفقر

الوا�شع واملنت�رس

 م�شتوى الت�شنيع

 يف البلدان العربية

 اأقل مما كان عليه

قبل اأربعة عقود
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هوام�س

يعتمد هذا الف�شل اأ�شا�ًشا، على م�شاهمة خا�شة قّدمها علي عبد القادر وخالد اأبو اإ�شماعيل، بناًء على درا�شة و�شعاها   
1

 Development Challenges for the Arab Region: A Human Development« باللغة الإنجليزية بعنوان

Approach« 2009. اأجريت الدرا�شة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجامعة الدول العربية. وقدمت هبة 

الليثي واأحمد م�شطفى كذلك م�شاهمًة م�شكورة في هذا الف�شل.

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 1994 )بالإنجليزية(.  
2

�شنفت البلدان من حيث فئات الدخل عام 2008 على اأ�شا�س ن�شيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي بالدولر   
3

الأميركي للعام 2007. ومعدل ن�شيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لتلك الفئات هو: الدخل المنخف�س )2,152 

دولًرا(، الدخل المتو�شط المنخف�س )5,343 دولًرا(، الدخل المتو�شط المرتفع )14,045 دولًرا(، الدخل المرتفع 

)27,934 دولًرا(.

ل يتطّرق هذا الف�شل اإلى الأو�شاع في الأر�س الفل�شطينية المحتلة والعراق وال�شومال، وذلك لعدم وجود بيانات   
4

موثوق بها عن التجاهات القت�شادية فيها. غير اأن الأو�شاع الخا�شة في هذه البلدان نوق�شت في ف�شول اأخرى من 

هذا التقرير.

ح�شابات تقرير التنمية الإن�شانية العربية / برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بال�شتناد اإلى قاعدة البيانات الإح�شائية   
5

تجارة ال�شلع الأ�شا�شية UN comtrade( 2008( والبنك الدولي 2008ب )بالإنجليزية(.

يبين الجدول 5-1 ُمَعاِمل التباين لفئات الدخل العربية كما تم جمعه اعتماًدا على بيانات موؤ�شرات التنمية العالمية   
6

ال�شادرة عن البنك الدولي. وعلى هذا الأ�شا�س، ُيق�شد من موؤ�شرات التقلب اأن تكون و�شفّية ل تمثيلية. وبالن�شبة اإلى 

البلدان العربية، ا�شتخدمت المعدلت الموزونة لمعامل التباين، حيث كانت الأوزان هي الح�ش�س الحقيقية من الناتج 

المحلي الإجمالي عام 2007.

البنك الدولي 2006 )بالإنجليزية(.  
7

الأونكتاد 2008 )بالإنجليزية(.  
8

.Islam and Chowdhury 2006  
9

عة عن معدلت البطالة في البلدان العربية، وفق تقديرات منظمة العمل العربية،  في هذا الق�شم، ت�شير البيانات المَجمَّ  
10

.www.alolabor.org :اإلى جداول بيانات العمالة الإح�شائية. انظر

وردت نتائج مماثلة في تقرير �شدر اأخيًرا عن البنك الدولي 2007اأ )بالإنجليزية(. وكانت معدلت البطالة للعام   
11

2004: 1.9 في المائة في البحرين، 1.7 في المائة في الكويت، 2.1 في المائة في قطر، 3 في المائة في الإمارات، 

بينما كانت ن�شبة البطالة في ال�شعودية 7 في المائة من القوى العاملة.

منظمة العمل العربية 2008.  
12

يبلغ ُمعاِدل التجاه الزمني في الجزائر 0.0279 )بقيمة منحنى/ t-value ت�شل اإلى 7.2، وانحراف معياري   
13

R-squared قدره 0.69(. وبالن�شبة اإلى البلدان الأخرى، بلغ المعادل، وقيمة المنحنى، ودرجة النحراف المعياري، 

على التوالي: م�شر 0.0223 )3.9/ 0.4(؛ الأردن 0.0655 )0.63/6.2(؛ المغرب 0.0082 )1.4، 0.08(؛ �شورية 

0.024 )0.52/6.2(؛ وتون�س 0.0082 )0.65/6.3(.

ره البنك  انظر التفا�شيل في: Ali and Abu-Ismail 2009. وهذا الرقم اأعلى بكثيٍر من ال� 34 مليون وظيفة الذي َقدَّ  
14

الدولي 2007اأ )بالإنجليزية(.

وردت نتائج مماثلة في تقرير البنك الدولي 2007اأ )بالإنجليزية(، والذي يقدر معدل البطالة في اأو�شاط ال�شباب   
15

بنحو 46 في المائة في الجزائر، 54 في المائة في م�شر، 66 في المائة في الأردن، 33 في المائة في المغرب، و41 

في المائة في تون�س.

وردت نتائج مماثلة في تقرير البنك الدولي 2007اأ )بالإنجليزية(.  
16

.Rouidi-Fahimi and Kent 2007  
17

.Ali 2008  
18

كانت ن�شبة تواتر الفقر الح�شري هي الأعلى في اليمن )49 في المائة من �شكان المناطق الح�شرية(، تليها موريتانيا   
19

و�شورية )نحو 29 في المائة في كل منهما(، ثم م�شر )25 في المائة(، والأردن )13 في المائة(، والمغرب )12 في 

المائة(.

»معامل جيني« هو رقم، بين �شفر وواحد، يقي�س درجة انعدام الم�شاواة في مجتمع محّدد. يمّثل ال�شفر فيه قّمة   
20

الم�شاواة في توزيع الدخل بينما يمّثل الواحد قّمة عدم الم�شاواة.

.Ali and Abu-Ismail 2009  
21

الإ�شكوا 2007اأ )بالإنجليزية(.  
22

انظر، على �شبيل المثال، البنك الدولي 2008اأ )بالإنجليزية(.  
23

راد في البلدان العربية موؤ�ش�شة الجمعيات ذات المنطلقات الدينية في مجالت الزكاة وال�شدقة. تتزايد باطِّ  
24

الإ�شكوا 2005ب )بالإنجليزية(.  
25

.Nasr 2001 ؛Abdel Samad and Zeidan 2007  
26

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - المكتب الإقليمي لتقديم الدعم الفني للدول العربية )بالإنجليزية(.  
27



يبين هذا الف�شل المالمح الرئي�شية لتاأثير الجوع 

ا�شتعرا�س  اإلى  بعدها  وينتقل  الإن�شان.  اأمن  في 

في  المختلفة  وتجّلياته  واأ�شبابه  الجوع  اأو���ش��اع 

المنطقة، اآخًذا بالعتبار عدًدا من العوامل بينها 

نق�س الغذاء. وينظر اأخيًرا في الإجراءات الكفيلة 

من  العربية  البلدان  في  الغذائي  الكتفاء  بتاأمين 

وال�شتفادة  الإقليمّيْين،  والتكامل  التعاون  خالل 

الفقر عبر  للحّد من  الأخرى  البلدان  تجارب  من 

تطبيق �شيا�شات هادفة.

1
تاأثير الجوع في اأمن االإن�صان

على ال�شعيد الفردي

النمو  ال��ج��وع  يعوق  ال�����ش��ّح��ة:  ي�شتهدف  ال��ج��وع 

الج�شماني والعقلي والمعرفي لدى الأطفال ويحّد 

بذلك من قدرتهم على التعلم والتركيز والح�شور 

المنتظم في المدر�شة. ومن المتعذر معالجة اآثار 

�شوء التغذية في فترة الر�شاعة، فحتى لو تح�شنت 

ظروف المعي�شة في الم�شتقبل يبقى الأطفال الذين 

عانوا �شوء التغذية خالل فترة الر�شاعة يتحملون 

الهزال،  النمو،  )تقّزم  ذلك  عن  الناجمة  الآث��ار 

�شحّتهم  على  ذل��ك  فينعك�س  العقلي(  التخلف 

و�شياع الفر�س لكت�شاب المعرفة وك�شب الدخل.

لل�شفاء  القابلة  الأطفال  اأمرا�س  يحّول  الجوع 

يات  اإن �شوء التغذية ونق�س المغذِّ ا قاتلة:  اأمرا�شً

والحديد(،  وال��ي��ود،  وال��زن��ك،  اأ،  فيتامين  )مثل 

باأجهزة  وي�����ش��ّران  الأط��ف��ال،  اأج�����ش��ام  ي�شعفان 

ال��وف��اة  مخاطر  م��ن  ي��زي��د  م��ا  ل��دي��ه��م،  المناعة 

في  لل�شفاء  القابلة  المعدية  الأم���را����س  ج���راء 

والمالريا  والح�شبة  حار  الزُّ مثل  العادية  الأحوال 

المتوافرة  البيانات  وت��دل  الرئوية.  واللتهابات 

ي�شّكل الجوع التهديد الأو�شع انت�شاًرا لأمن الإن�شان، وهو من اأكبر م�شادر الخطر عليه، فمن دون التغذية 

الكافية لتمكين الإن�شان من اأداء وظائف الحياة الأ�شا�شية، لن ي�شعر المرء بالأمن ال�شخ�شي ولن ي�شتطيع 

ممار�شة اأّيٍة من القدرات الب�شرية.

وعلى رغم الموارد الوفيرة، وانخفا�س معّدلت الجوع في المنطقة العربية مقارنًة بالمناطق الأخرى، فاإننا 

ن�شهد ارتفاًعا في ن�شبة الجوع و�شوء التغذية بين �شعوبها. ومع اأن ثمة تفاوًتا ملحوًظا بين البلدان العريية 

في معدلت انت�شار الجوع واأرقام الجياع ، فاإّن و�شع المنطقة ككّل ينبئ بتباطوؤ التقّدم في تحقيق الهدف 

الأول من الأهداف الإنمائية لالألفية قيا�ًشا اإلى العام 1990، ما يجعلها غير موؤهلة لخف�س ن�شبة الجياع فيها 

اإلى الن�شف بحلول العام 2015. ي�شاف اإلى ذلك ا�شتمرار روا�شب الجوع و�شوء التغذية المتراكم من الما�شي: 

وفي بع�س البلدان يقع على كواهل الأطفال الناق�شي الوزن ن�شيٌب غير متوازن من هذا العبء وهم ما زالوا 

ا من الثمن في اأو�شاط الفقراء الذين يعي�شون على اأقل من دولرين في اليوم.
ً
يتحملون ق�شًطا كبير

ي�شّكل اجلوع اأكرب 

م�شادر اخلطر 

على اأمن الإن�شان
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تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام  1222009

ويزيد من  الحاّدة.  الرئوية  واللتهابات  والمالريا 

احتمالت الوفاة ب�شبب الأمرا�س المت�شلة بمر�س 

ف�شاًل  ه��ذا  المكت�شب/الإيدز.  المناعة  نق�س 

الوفيات،  معدل  من  يزيد  عندما  الجوع،  اأن  عن 

بارتفاع  يتمثل  الذي  الديمغرافي،  الهرم  في  يوؤثر 

»�شنوات العمر الم�شححة باحت�شاب مدد العجز«، 

اأي مجموع ال�شنوات ال�شائعة جراء الموت المبكر 

بالجوع  ترتبط  العموم  وعلى  والعجز.  والمر�س 

و�شوء التغذية �شتة من العوامل الع�شرة الموؤدية اإلى 

ارتفاع معدل هذه ال�شنوات ال�شائعة. وهي الُهزال، 

اإلى  والفتقار  البروتين/الطاقة،  اكت�شاب  ونق�س 

اليود والحديد وفيتامين اأ. 

الجوع يفر�س اأعباء مالية ويخف�س الإنتاجية: 

اآث���ار  لمعالجة  م��ب��ا���ش��رة  ن��ف��ق��ات  ال����دول  تتحمل 

الحمل  اأثناء  الم�شاعفات  مثل  ال�شارة،  الجوع 

والو�شع لدى الن�شاء، واأمرا�س الأطفال المتف�شية 

والمتكررة؛ والأمرا�س المعدية مثل نق�س المناعة 

القت�شادات  تتكبد  كما  وال�شل.  المكت�شب/الإيدز 

انخفا�س  على  المترتبة  المبا�شرة  غير  الكلفة 

المبكرين  العجز  اأو  وال��م��وت  العاملين  اإنتاجية 

والتغيب عن العمل وانخفا�س مردود التعليم.

الجوع يقّو�س ال�شتقرار: اإذا تعاظم الجوع وغدا 

الجتماعي  النظام  يهدد  ب��ات  جماعية  م�شكلًة 

هم  التاريخية،  الوجهة  من  فالجياع،  وال�شيا�شي. 

مع  ال�شدام  اأو  ال�شغب،  اإث���ارة  اإل��ى  مياًل  الأك��ث��ر 

الكثافة  مراكز  اإل��ى  الهجرة  اأو  اأخ��رى،  جماعات 

فيها  التحتية  البنية  على  يفر�س  ما  الح�شرية، 

مزيًدا من ال�شغط وي�شهم في رفع معدل الجريمة. 

ويتف�ّشى الف�شاد ال�شغير في الأجواء التي ي�شطر 

فيها النا�س اإلى فعل اأي �شيء من اأجل لقمة العي�س. 

اأخ��رى  بلدان  اإل��ى  البلدان  بع�س  يلتفت  وعندما 

فاإنها  اأرا�شيها،  في  الجياع  اإطعام  في  للم�شاعدة 

قد تعّر�س �شيا�شاتها الداخلية ل�شغوط خارجية.

وكما هو متوقع، فاإن �شوء التغذية والفتقار اإلى 

المغّذيات لي�شا من جملة الأ�شباب الأ�شا�شية وراء 

غير  المتقدمة،  ال��دول  في  والعجز  المبكر  الموت 

فيها.  قائمًة  تبقى  بالتغذية  المّت�شلة  الم�شاكل  اأن 

تنت�شر  التي  الزائدة  البدانة  الم�شاكل  هذه  ومن 

بما  المتقدمة،  البلدان  بع�س  في  وبائية  بمعدلت 

التدخين،  بعد   ، ُتَعدُّ حيث  المتحدة  الوليات  فيها 

ب الثاني للوفاة التي يمكن تفاديها. الم�شبِّ

اأرباع  ثالثة  نحو  اإلى  توؤدي  الأ�شباب  اأن هذه  على 

العربية،  البلدان  معظم  في  ع  الر�شَّ بين  الوفيات 

ع في البلدان »الغنية«. ون�شف وفيات الر�شَّ

اإلى  بالن�شبة  ال��َح��ْم��ل:  مخاطر  م��ن  ي��زي��د  ال��ج��وع 

المراأة الحامل، يزيد الجوع من معدل الم�شاعفات 

وحتى الوفيات عند الو�شع. ويوؤّدي �شوء التغذية الى 

ت�شمم  اأو  النزيف  مثل  ال���ولدة،  خ��الل  م�شاعفات 

الدم. اأّما المواليد الذين تعاني اأمهاتهم الجوع، فهم 

الموت  مخاطر  وتتهّددهم  ال��وزن  ناق�شي  يولدون 

الأخ��رى  المخاطر  وت�شمل  الر�شاعة.  فترة  خالل 

م الج�شماني، وتدني النمّو العقلي خالل مرحلة  الَتَقزُّ

اإلى  والإنتاجية  الن�شاط  معدل  وانخفا�س  الطفولة، 

م�شتوى غير طبيعي خالل فترة المراهقة. وحيث اأن 

الأنثى التى ولدت ناق�شة الوزن قد ت�شبح نف�شها في 

تعي�س،  اأن  لها  قّدر  لو  امراأة حاماًل، هذا  يوم  ذات 

تاأثيرات  الأرج���ح،  على  �شيعانون،  مواليدها  ف��اإّن 

الجوع، ما يفاقم م�شل�شل الجوع ونق�س الغذاء الذي 

يتوالد عندئذ ب�شورة تلقائية.

على ال�شعيد الجماعي

الجوع ُيوِهن المجتمع بزيادة معدلت المر�س، 

المناعة  جهاز  اإ�شعاف  عبر  والعجز:  والوفيات، 

على  الج�شم  ق���درة  ال��ج��وع  ي�شعف  ال��ب�����ش��ري��ة، 

مقاومة الأمرا�س المعدية مثل الزحار والح�شبة 

تعداد اجلياع يف مناطق العامل يف �صياق مقارن على مدى 

ثالث فرتات زمنية

الم�شدر: منظمة الأغذية والزراعة لالأمم المتحدة 2008 )بالإنجليزية(. 

مالحظة: في هذا المخطط، ت�شم منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا كالًّ من اأفغان�شتان واإيران وتركيا، و13 بلًدا 

عربيًّا هي: العراق، الأردن، الإمارات، تون�س، الجزائر، ال�شعودية، �شورية، الكويت، لبنان، ليبيا، م�شر، المغرب. 
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123 الجوع والتغذية واأمن الإن�سان

 الجوع وق�صور الغذاء 

في البلدان العربية

2000، اعتمدت الجمعية العامة لالأمم  في العام 

اأنه  واأولها  لالألفية«  الإنمائية  »الأه��داف  المتحدة 

الفقراء  ن�شبة  تخفي�س  يجب   2015 العام  بحلول 

والجياع اإلى ن�شف ما كانت عليه في العام 1990. 

فما هو حال البلدان العربية في ما يت�شل بتحقيق 

هذا الهدف؟

العالمي  الأغذية  برنامج  لإح�شائيات  وفًقا 

المنطقة  ت�شّم  النامية،  البلدان  مناطق  حول 

التغذية  �شوء  يعانون  ممن  الأدنى  الن�شبة  العربية 

في  عليها  يتفوق  ول  ال�شكان.  اإجمالي  اإلى  قيا�ًشا 

و�شط  في  النتقالية  البلدان  غير  الم�شمار  هذا 

اأوروبا وبلدان التحاد ال�شوفياتي ال�شابق. غير اأن 

المنطقتين  بين  من  واحدة  هي  العربية  المنطقة 

في  ارتفاًعا  �شهدتا  اللتين  العالم  في  الوحيدتين 

ت�شعينات  منذ  التغذية  �شوء  ي�شيبهم  من  ن�شبة 

الن�شبة في  – اإذ ت�شاعدت هذه  الع�شرين  القرن 

المنطقة من نحو 19.8 مليون ن�شمة في الفترة ما 

بين العامين 1990 و 1992، اإلى 25.5 مليوًنا بين 

العامين 2002 و 2.2004

تغطي بيانات منظمة الأغذية والزراعة لالأمم 

عربيًّا  بلًدا  ع�شر  خم�شة  هنا  المعَتمدة  المتحدة 

هذه  من  ا�شتثني  وقد   
3
وع�شرين. اثنين  اأ�شل  من 

البلدان ال�شومال والعراق لأنهما تاأّثرا بالحتالل 

اأو النزاع الم�شلح فكان من ال�شعب الح�شول على 

وال�شحية  الغذائية  الأو�شاع  حول  دقيقة  بيانات 

فيهما منذ بداية الت�شعينات. 

المنطقة  ف��ي  ع��دده��م  البالغ  ال��ج��ي��اع،  يمثل 

المائة  10 في  نحو  مليون �شخ�س،   25.5 العربية 

من اإجمالي عدد ال�شكان، ويمثل هذا الرقم 3 في 

التغذية  �شوء  يعانون  الذين  عدد  من  فقط  المائة 

الم�شتوى  هذا  ويعود  العالم.  �شكان  اإجمالي  من 

اإلى  الأخ���رى  بالمناطق  مقارنًة  ن�شبيًّا  المتدني 

م�شتويات الدخل العالية في الدول النفطية، اأو اإلى 

تحويالت  تعززها  التي  الغذاء  �شراء  على  القدرة 

التي  التموين  الخارج و/اأو �شيا�شات  العاملين في 

ينتهجها بع�س الحكومات. 

بالن�شبة اإلى البلدان العربية يقيم العدد الأكبر 

في  ن�شمة(  ماليين   8 من  اأكثر  )اأي  الجياع  من 

ال�شودان، وهو م�شرح للنزاعات الداخلية ويخ�شع 

لعقوبات دولية. ويليه اليمن )8 ماليين(، وهو من 

على  كبيًرا  اعتماًدا  ويعتمد  ا،  نموًّ الأق��ل  البلدان 

ا�شتيراد الأغذية. ومن النقاط الأخرى الالفتة اأن 

يكفي  ما  على  تح�شل  ل  ال�شكان  من  �شرائح  ثمة 

الغاية الثانية: خف�س ن�صبة الذين يعانون اجلوع اإىل الن�صف  الهدف االأّول – 

بني العامني 1990 و  2015

اختالل  على  يدل  وب�شكل  بطيئة  ب�شورة  العربية  المنطقة  في  التغذية  �شوء  معّدلت  تناق�شت 

خطير في جهود التنمية في البلدان العربية. ففي العام 2000، كانت ن�شبة الأطفال الناق�شي 

ا في حدود 12.7 في المائة، دون اأن يطراأ 
ًّ
الوزن ممن تقّل اأعمارهم عن خم�س �شنوات مرتفعة ن�شبي

عزى ذلك اإلى الإيقاع 
ُ
تح�شن ملمو�س على ما كانت عليه في العام 1990، وهو 13.2 في المائة. وي

حددات القت�شادية والجتماعية للموؤ�شر: اأداء متوا�شع في نمو المنطقة ككل؛ معدلت 
ُ
البطيء للم

ا لالأمية بين الن�شاء ول �شيما في البلدان الأقّل نموا؛ وتدني اإمكانية ح�شول الفقراء 
ًّ
عالية ن�شبي

ا على خدمات الرعاية ال�شحية الأولية؛ والعقوبات ال�شاملة التي كانت قد فر�شت على  والأقل حظًّ

العراق، والنزاعات في فل�شطين وال�شودان وال�شومال. 

واأظهرت المناطق الفرعية العربية كما البلدان، ب�شكل منفرد، فروًقا وا�شعة في تخفي�س ن�شبة 

والمغرب  العربي  الم�شرق  �شنوات. ففي  اأعمارهم عن خم�س  تقل  الوزن ممن  الناق�شي  الأطفال 

العربي انخف�شت ن�شب الأطفال الناق�شي الوزن بين العامين 1990 و2000 من 10.8 في المائة 

اإلى 9.1 في المائة، ومن 8.4 في المائة اإلى 7.5 في المائة على التوالي. وظلت البلدان العربية 

الأقّل نموًّا تعاني اأعلى معدلت �شوء التغذية في المنطقة، وهو 27.4 في المائة في العام 2000، 

بعد اأن انخف�س عما كان عليه في العام 1995، وهو 37.6 في المائة. 

 في المنطقة، 
ّ
في العام 1991، كان الحرمان من الغذاء يهدد بدرجة مقلقة الرفاه الجتماعي الكّلي

2000. وكان الأ�شخا�س الذين يعي�شون دون الحد الأدنى من  وظل على هذه الحال حتى العام 

 ،1991 8.8 في المائة من ال�شكان العرب في العام  ا�شتهالك الطاقة الغذائية ي�شكلون حوالى 

و 8.9 في المائة في العام 2002. ووفقا لهذه المعدلت ارتفع عدد المحرومين من الغذاء من نحو 

20 مليونا في العام 1991 اإلى نحو 23.3 مليون في العام 2002. ويعني ذلك اأن من غير المرجح 

تحقيق الغاية الثانية من الهدف الأّول من اأهداف الإنمائية لالألفية بحلول العام 2015. 

العربية  المنطقة  في  الغذاء  من  المحرومين  الأ�شخا�س  ن�شبة  في  الطفيف  التغير  ياأتي 

نتيجًة لركود المعدلت في الم�شرق والمغرب العربيين، والبلدان العربية الأقّل نموًّا. وقد رفعت 

ا للحرمان من الغذاء في البلدان العربية الأقّل نموًّا المعدل الإقليمي اإلى 
ًّ
الم�شتويات العالية ن�شبي

العربيين كان  والمغرب  الم�شرق  الأخرى. وفي  الثالث  الفرعية  المناطق  المعدلت في  اأعلى من 

الفارق بين ن�شبة من يعي�شون دون الحد الأدنى من ا�شتهالك الطاقة الغذائية في العام 1991 

والعام 2002 منخف�ًشا. ولم تحّقق البلدان العربية الأقّل نموًّا اأي تقدم ملمو�س في هذه الناحية، 

فبلغت ن�شبة المحرومين من الغذاء 26.5 في المائة من ال�شكان في العام 1991 و26.3 في المائة 

في العام 2002. ولم تحرز تقدما جيدا على هذه الجبهة اإل دول مجل�س التعاون الخليجي، مع اأن 

هذا التقدم باأكمله قد تحقق في ال�شنوات الخم�س الأولى فقط. وتظهر البيانات المتاحة اأن ن�شبة 

5.5 في المائة في العام  المحرومين من الغذاء في دول مجل�س التعاون الخليجي انخف�شت من 

1991 اإلى 3.4 في المائة في العام 1996، ولكنها بقيت على حالها بعد ذلك. 

الن�صبة املئوية لل�صكان الذين يعي�صون دون احلد االأدنى من ا�صتهالك 

الطاقة الغذائية 
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الم�شدر: الإ�شكوا 2007 )بالإنجليزية(.

الم�شدر: الإ�شكوا 2007اأ )بالإنجليزية(.
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العربية  الإم��ارات  بلدان غنية مثل  الغذاء في  من 

المتحدة وال�شعودية والكويت. 

الأرق��ام  ل من حيث  الجياع،  اأع��داد  لنا  تبّين 

ال�شكان،  اإلى حجم  ن�شبتها  بل من حيث  المطلقة 

ثالثة  ف��ي  اإن�شانية  م�شكلة  ي�شكل  ل  ال��ج��وع  اأن 

ففي  الدرا�شة.  قيد  عربيًّا  بلًدا  ع�شر  خم�شة  من 

الإمارات العربية المتحدة وتون�س وليبيا، كان عدد 

الم�شابين ب�شوء التغذية اأقّل من 2.5 في المائة من 

وتقابل   .2004-2002 فترة  في  ال�شكان  اإجمالي 

القمر  ف��ي ج��زر  الأو���ش��اع  ذل��ك، ب�شورة ح���ادة، 

من  �شديدة  معاناًة  تعاني  التي  واليمن  وال�شودان 

بن�شبة  الجوع  فيها  وينت�شر  الغذائي  الأمن  انعدام 

60 في المائة و 26 في المائة و 38 في المائة من 

تتفاوت  اأخ��رى  بلدان  وفي  التوالي.  على  ال�شكان 

المعدلت بين 2.5 و 4 في المائة، با�شتثناء الأردن 

والمغرب )6 في المائة في كلٍّ منهما(، والكويت 

)5 في المائة(، وموريتانيا )10 في المائة(.

ال�شعيد  على  ال��م��ت��واف��رة  الأرق����ام  ت��رّك��ز  ل 

الوطني على العالقة بين الجوع وبين فئات معّينة 

برنامج  اأن  غير  ال��ب��ل��دان،  تلك  ف��ي  ال�شّكان  م��ن 

الأغذية العالمي ي�شير اإلى اأن ق�شور الغذاء يكون 

اأكثر �شيوًعا بين �شكان الريف الذين يعانون الفقر، 

 وبرغم غياب الإح�شاءات 
4
وبين الن�شاء والأطفال.

التف�شيلية عن معظم البلدان العربية فاإن اإحدى 

التي  العربية  الدولة  وهي  اليمن،  عن  الدرا�شات 

ق�شور  انت�شار  حيث  م��ن  الثانية  المرتبة  تحتل 

ا  تعّر�شً الأكثر  الفئات  كبيرة  بدقة  تحّدد  الغذاء، 

لهذه الظاهرة. وت�شمل هذه الفئات العائالت التي 

اأو  الأر���س،  من  �شغيرة  قطع  من  تنتفع  اأو  تمتلك 

في  اأفرادها  يعمل  اأو  امراأة  تعيلها  التي  العائالت 

الزراعة اأو يتدنى الم�شتوى التعليمي في ما بينهم. 

ارتباًطا بق�شور  الأكثر  العامل  اأن  الدرا�شة  وتبّين 

الغذاء هو التعليم. ففي حين اأن الأ�شر التي تغلب 

التي  العائالت  ُخْم�س  من  اأكثر  تمثل  الأّمّية  عليها 

تعاني الجوع، فاإن هذه الن�شبة تنخف�س اإلى ما يقل 

اأفرادها  ى  َتلقَّ التي  الأ�شر  اأو�شاط  في  الُع�ْشر  عن 

تعليًما جامعيًّا. وربما ُتعزى هذه الظاهرة، عموًما، 

5
اإلى ارتباط الدخل بالتعليم في اليمن.

التجاهات منذ 1992-1990 

يو�شح ال�شكل 6-3 و�شع البلدان العربية بالن�شبة 

الإنمائية  الأه��داف  من  الأول  الهدف  تحقيق  اإلى 

يعانون  الذين  ال�شكان  ن�شبة  لتخفي�س  لالألفية 

 1990 بين  م��ا  ف��ي  الفترة  الن�شف  اإل���ى  ال��ج��وع 

نحو  تقدم  اأي  يتحقق  لم  اأنه  على  فيدّل  و 2015 . 

الغاية الثانية من الهدف الأّول في المنطقة ككّل، 

الكبير  التفاوت  يظهر  ل  ال��ع��اّم  الت��ج��اه  اأن  غير 

الموجود بين اأو�شاع البلدان العربية.

ويك�شف هذا ال�شكل عن تباين ملمو�س بين بلد 

عربي واآخر في مدى التقدم الذي تحقق لمكافحة 

في  الأك��ب��ر  التقدم  حققت  التي  البلدان  ال��ج��وع. 

الواقعة  انت�شار ق�شور الغذاء في المدة  الحّد من 

هي  اأع��اله  المذكورتين  الزمنيتين  الفترتين  بين 

الن�شبة  )وت��ع��ود  وموريتانيا  والكويت،  جيبوتي، 

في  الكويت  في  الجوع  انت�شار  اإل��ى  ا  ن�شبيًّ العالية 

اآثار  اإل��ى  و 1992   1990 العامين  بين  ما  الفترة 

حرب الخليج في تلك الفترة(. وقد حقق ال�شودان 

هناك تباين ملمو�س 

بني بلد عربي واآخر 

يف مدى التقدم الذي 

حتقق ملكافحة اجلوع

ا، 1992-1990  تعداد اجلياع يف 15 بلًدا عربيًّ

و  2004-2002

الم�شدر: منظمة الأغذية والزراعة لالأمم المتحدة 2008 )بالإنجليزية(.
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التغريات يف انت�صار الق�صور الغذائي، 2004-1990

الم�شدر: منظمة الأغذية والزراعة لالأمم المتحدة 2008 )بالإنجليزية(.

* البيانات حول ليبيا > 2.5
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125 الجوع والتغذية واأمن الإن�سان

ئل الم�شتجيبون عما اإذا كانوا يعتبرون عملية الح�شول على الغذاء �شهلة اأم �شعبة، اأو اأن ذلك 
ُ

�ش

ا كانت في الكويت التي 
ً
ا على الإطالق. الن�شبة الدنيا من الذين وجدوا الأمر �شعب

ً
ل ي�شّكل تحّدي

الثالثة  البلدان  الإجابات، في  واختلفت  الأمر �شهالً.  الذين وجدوا  ن�شبة من  اأعلى  �شهدت كذلك 

40 في المائة  الأخرى عما هي في الكويت، ولكّنها كانت متماثلة في ما بينها. فقد اتفق نحو 

من الم�شتجيبين في هذه العينات الثالث على �شهولة ح�شولهم على الغذاء، فيما اأفاد ما يراوح 

بين 56 و59 في المائة ب�شعوبة الأمر. وي�شكل اأولئك الذين اعتبروا اأن الح�شول على الغذاء ل 

يمثل بالن�شبة اإليهم م�شاألة ذات باٍل اأقلية �شئيلة تقارب 3 في المائة من العينة. والالفت اأن اأحًدا 

في الكويت لم يقل اإن الح�شول على الغذاء ل يمثل م�شاألًة ذات بال بالن�شبة اإليه، ربما لأن ذلك 

ي�شتوي عندهم و�شهولة الح�شول على الغذاء.

 وعندما �شئل الم�شتجيبون عن مدى �شهولة ح�شولهم على الغذاء خالل الأ�شهر ال�شتة التي �شبقت 

ال�شتطالع، اأجابت اأقلية منهم في الكويت )20 في المائة( ونحو الثلث في المغرب باأنهم عانوا 

خالل  اأنواعها  بع�س  اقتطاع  اإلى  ا�شطروا  اأنهم  اأو  الغذائية،  المواد  على  الح�شول  في  �شعوبًة 

56 في المائة من الفل�شطينيين، واأكثر من ن�شف اللبنانيين الذين �شملهم  اأن  اإل  تلك الفترة. 

الم�شح اأفادوا باأنهم يواجهون الم�شاعب على العموم. ول �شك في اأن اإجاباتهم تعك�س الحالة التي 

تزامنت فيها فترة ال�شتطالع مع تدهور الأو�شاع في غزة في �شتاء العام 2008 والجّو المتوّتر 

ا في بيروت. 
ًّ
�شيا�شي

اأن الجوع ما زال �شائًعا  ا، غير  اأي�شً التقدم  بع�س 

فيه اإلى حد خطير. اأما الأردن وال�شعودية ولبنان 

وم�شر والمغرب واليمن، فقد �شهدت ارتفاًعا في 

�شجلت  بينما  النت�شار،  ن�شبة  وفي  الجياع  اأرق��ام 

انت�شار  في  ب�شيًطا  ا  انخفا�شً و�شورية  الجزائر 

الق�شور الغذائي ولكن لي�س في اأعداد من يعانون 

ق�شور الغذاء.

الإجمالي حقيقة  ال�شتعرا�س  في هذا  تتجلى 

كما  التغذية،  بق�شور  الم�شابين  عدد  اإن  موؤلمة: 

اأ�شرنا �شابًقا، قد ازداد 5.7 ماليين بين الفترتين 

1990-1992 و 2002-2004. وبعبارة اأخرى فاإن 

ابتعاًدا عن  ت�شهد  فيها  البلدان  بمجموع  المنطقة 

»الهدف الأول«، ل اقتراًبا منه. وتغدو ال�شورة اأكثر 

اأو�شاع البلدان التي  قتامة عندما ناأخذ بالعتبار 

ال�شومال  مثل  بها  موثوق  بيانات  عنها  تتوافر  ل 

وتعاني  لالحتالل  خ�شعت  بلدان  وه��ي  وال��ع��راق: 

ال�شراعات الأهلية، حيث يت�شافر تعثر الإمدادات 

الغذائية والجوع والعنف لتقوي�س اأمن الإن�شان.

بمجموعها  العربية  ال��ب��ل��دان  واج���ب  م��ن  اإن 

التجاه  لهذا  المعاك�شة  الوجهة  في  تتحرك  اأن 

 ،1992-1990 فترة  منذ  ت�شهده  الذي  المترّدي 

التي  ال��ع��ق��ب��ات  ت��ذل��ل  اأن  عليها  ذل���ك  ولتحقيق 

ذلك  وي�شتلزم  الجوع،  لجتثاث  ال�شبيل  تعتر�س 

بدوره تحديد الأ�شباب الأ�شا�شية ب�شورة وا�شحة 

الأ�شباب  تلك  بمعالجة  الكفيلة  البرامج  وتعميم 

اأن  البلدان  الإط��ار، على هذه  في هذا  وتنفيذها. 

تولي الهتمام الخا�س للقطاعات ال�شكانية الأكثر 

�شعًفا، مثل الن�شاء والأطفال والم�شنين. 

 البدانة – م�شكلة متعاظمة 

في البلدان العربية

التغذية متعار�شين  و�شوء  البدانة  يبدو ُم�شطلحا 

يربط  م�شترًكا  عاماًل  اأن  غير  الأم��ر،  ظاهر  في 

بينهما هو العادات الغذائية ال�شيئة. وكما لحظت 

المدير العام لمنظمة ال�شحة العالمية في خطاب 

 
6
األقته في ت�شرين الأول/اأكتوبر من العام 2008،

فاإن من الم�شتغرب اأن التقارير المتلفزة حول �شوء 

التغذية  قا�شري  اأطفاًل  للم�شاهد  تظهر  التغذية 

ال��ب��دان��ة.  ي��ع��ان��ون  ب��ال��غ��ون  اأ�شخا�س  بهم  يعتني 

اإن  ال�شادمة:  المفارقة  لهذه  ب�شيط  تف�شير  وثّمة 

التي  المتدنية  النوعية  وذات  الرخي�شة  الأطعمة 

التي  هي  اأ�شا�شية  مغّذيات  من  الأط��ف��ال  تحرم 

ترتبط  ل  البدانة  فاإن  هنا  ومن  البالغين.  ُت�شمن 

ال�شكل  يبين  كما  ولي�شت،  بالتخمة،  بال�شرورة 

فهي  فقط؛  »الغنية«  البلدان  تخ�ّس  م�شكلًة   ،4-6

هل احل�صول على الغذاء عملية �صهلة اأم �صعبة، اأم اأن ذلك ال ي�صّكل حتّدًيا 

على االإطالق؟ 
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الجتماعية  الموروثات  تحول  اللواتي  الن�شاء  بين 

الريا�شية  الأل��ع��اب  ممار�شتهن  دون  الغالب  في 

والتمارين الج�شدية الأخرى.

ت�شهم البدانة في عدد من الأمرا�س المزمنة 

الدم،  وارتفاع �شغط  ال�شكري،  مثل  المعدية  غير 

المفا�شل،  وت��اآك��ل  وال�شرايين،  القلب  واأم��را���س 

وه��ذه  ال�شرطان.  م��ن  واأن����واٍع  النف�شية،  والعلل 

البلدان  ف��ي  المّطرد  بالتزايد  اآخ���ذة  الأم��را���س 

الوزن  نق�س  اأن  عدة  درا�شات  وتو�شح  العربية. 

الطفولة  فترة  خالل  الغذاء  وق�شور  ال��ولدة  عند 

المراهقة  ال��وزن عند  زي��ادة  اإل��ى  بالفعل  ي��وؤّدي��ان 

عندما تتوافر المواد الغذائية. وفي اأو�شاط القوى 

العاملة، يرتبط تدني الإنتاجية بالبدانة في اأغلب 

الأحيان.

 اأ�صباب الجوع و�صوء التغذية 

في البلدان العربية

ت�����ش��ه��م ع����دة ع���وام���ل ف���ي م�����ش��ك��الت ال��ق�����ش��ور 

اإلى  الفتقار  المبا�ِشرة  العوامل  وم��ن  الغذائي، 

الو�شائل الالزمة ل�شراء كميات كافية من الطعام 

الإم��دادات  اإل��ى  والفتقار  اليومية،  لالحتياجات 

الغذائية. وت�شمل العوامل غير المبا�ِشرة التي تمثل 

والجهل  الفقر  واح��د،  اآن  في  والنتائج  الأ�شباب 

الجن�شين.  بين  والالم�شاواة  والبطالة  والمر�س 

وال��ك��وارث  ال�شعبة  المناخية  الأو���ش��اع  ك��ذل��ك 

وغياب  التنموية  ال�شيا�شات  واإخ��ف��اق  الطبيعية 

من  ه��ي  الم�شلح  وال��ن��زاع  ال�شيا�شي  ال�شتقرار 

العوامل المهمة الأخرى التي ت�شهم، ب�شورة غير 

اإدامة دائرة الفقر والجوع والمر�س  مبا�ِشرة، في 

مجرد  لي�شا  والبطالة  الفقُر  وك��م��ا  وال��م��ع��ان��اة. 

ظاهرتين اقت�شاديتين، فاإن ق�شور الغذاء والجوع 

اأو حتميتين؛  لي�شا بال�شرورة ظاهرتين طبيعيتين 

اإن�شاني،  لفعٍل  نتيجة  الأغلب،  الأعم  في  هما،  بل 

اأو لنعدام الفعل الإن�شاني. فالبلدان العربية التي 

والجوع  ال��غ��ذائ��ي  للق�شور  مجتمعاتها  تتعر�س 

اأو  الأهلية  والحروب  ال�شراعات  تعاني  التي  هي 

معدلت  ارت��ف��اع  ينتج  بينما  الأجنبي،  الح��ت��الل 

انت�شار  اأخرى من  بلدان عربية  الغذاء في  ق�شور 

الفقر فيها. ويمكن اإيجاز اأ�شباب الق�شور الغذائي 

بت�شنيفها في ثالث فئات اأ�شا�شية: القوة ال�شرائية 

الغذاء،  وتوافر  ال��غ��ذاء،  على  للح�شول  الالزمة 

الفقرات  وتناق�س  كليهما.  ال�شرطين  وا�شتدامة 

بمزيد  ذكرها  تّم  التي  المختلفة  الأ�شباب  الآتية 

من التف�شيل.

قد تنت�شر على نطاق وا�شع في البلدان ذات الدخل 

والمغرب،  و�شورية وم�شر  الأردن  المنخف�س مثل 

مثلما تنت�شر في بلدان الخليج الغنية. كما يمكن اأن 

ت�شيع بين الفقراء والأغنياء على حد �شواء.

البدانة  ظاهرة  اأن  الدللة  ذات  الأم��ور  ومن 

وزيادة الوزن ت�شيع في البلدان العربية بين الن�شاء 

اأكثر منها بين الرجال، خالًفا لما هي الحال في 

الوليات المتحدة، على �شبيل المثال، حيث تغلب 

ب�شكل  الذكور.  اأو�شاط  في  الم�شكالت  هذه  مثل 

اإل��ى  العربية  المنطقة  ف��ي  البدانة  ُت��ع��زى   ، ع���امٍّ

الغنية بالدهون  الماأكولت  الإفراط في ا�شتهالك 

وال�شكر، التي ي�شاحبها تدني الن�شاط الج�شدي. 

الظاهرة  ه��ذه  �شيوع  جزئيًّا،  ذل��ك،  يف�شر  وق��د 

مع  المحتلة،  الفل�شطينية  والأر�س  والمغرب  والكويت  لبنان  من  كل  في  التغذية  اأنماط  تت�شابه 

فارٍق ملمو�س واحد لدى الفل�شطينيين، فهم ي�شتهلكون اأقل الكميات من اأنواع الغذاء الأ�شا�شية، 

مما  اأكثر  والبي�س  الكويتيون،  يفعل  مما  اأكثر  الخ�َشر  من  وياأكلون  والبي�س.  الخ�َشر  با�شتثناء 

الأربع، با�شتهالكهم لأدنى كمية من  العينات  اللبنانيون والمغربيون، بينما يختلفون عن  يفعل 

الأ�شماك واللحوم، ويتناولون النوع الأول اأقل من مرة واحدة في الأ�شبوع، والثاني اأقل من مرتين 

في الأ�شبوع. وقد يعود ذلك اإلى ندرة الأ�شماك وكلفة اللحوم المرتفعة في الأر�س الفل�شطينية 

المحتلة. وعلى العموم، فاإن الأ�شماك واللحوم هي اأقّل ما يجري ا�شتهالكه بين الم�شتجيبين في 

البلدان الثالثة الأخرى، مع تميز الكويتيين بين هذا النمط العام، اإذ اإنهم يتناولون الأ�شماك مرتين 

في الأ�شبوع، واللحوم اأربع مرات في الأ�شبوع.

اأن  اأنماط ال�شتهالك الغذائي في غزة وال�شفة الغربية. فمع  ويبرز التباين الوا�شح عند مقارنة 

ا – ثمة اختالفات مهمة في 
ًّ
النا�س يتناولون الخ�َشر بمعدلت متقاربة – اأي �شت مرات اأ�شبوعي

ا�شتهالك اأنواع الغذاء الأخرى. فالم�شتجيبون في غزة يتناولون كميات اأقل من البي�س ومنتجات 

الألبان والفواكه والخ�َشر وكذلك كميات اأقل من اللحوم والأ�شماك – وهي معدلت تبين م�شتوى 

التغذية هناك على العموم. وقد تدهورت الأو�شاع الغذائية لمعظم الفل�شطينيين، غير اأن اأهالي 

ا ب�شبب القيود التي فر�شها الإ�شرائيليون على حركة الب�شائع والنا�س، 
ً
غزة كانوا هم الأكثر ت�شرر

والح�شار الذي فر�شوه على القطاع.

ظاهرة البدانة وزيادة 

الوزن ت�شيع يف البلدان 

العربية بني الن�شاء 

اأكرث منها بني الرجال
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يف اأربعة بلدان عربية
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اأ. الأ�شباب المبا�ِشرة

نق�س ن�شيب الفرد من الغذاء

المتحدة  لالأمم  والزراعة  الأغذية  منظمة  ُتجري 

كل عام تقييًما لن�شيب الفرد من الطعام المتوافر 

با�شتخدام »قائمة موازين الأغذية«. وهذه الق�شائم 

عبارة عن جداول ح�شابية لكميات المواد الغذائية 

ت�شاف  معينة،  �شنة  معّين خالل  بلٍد  في  الُمْنَتجة 

اإليها الكميات الم�شتوردة اأو المخزونة خالل تلك 

جراء  المفقودة  الكميات  منها  وُت��ط��رح  الفترة، 

ُت�شتعمل  التي  اأو  النقل،  اأو  التخزين  خالل  التلف 

علًفا للموا�شي، اأو لأغرا�س اأخرى غير ال�شتهالك 

الب�شري. وُي�شار بعدها اإلى تق�شيم الحا�شل على 

ل عندئٍذ  وتحوَّ البلد.  لل�شّكان في  الإجمالي  العدد 

يعادلها من  ما  اإلى  المتوافرة  الغذائية  المواد  كل 

الفرد  ح�شة  قيا�س  بغر�س   
7
الحرارية، ال�شعرات 

من اإمدادات الطاقة الغذائية.

واأنماط  الغذائية  الإم��دادات  تقييم  اأجل  ومن 

المعطيات  على  اع��ت��م��اًدا  المنطقة  ف��ي  التغذية 

مت البلدان العربية اإلى ثالث فئات  المتوافرة، ُق�شِّ

كل  في  الغذاء  وق�شور  الجوع  انت�شار  لن�شبة  وفًقا 

الفئة  ت�شمل  و2004.   2002 العامين  بين  منها 

النت�شار  ن�شبة  فيها  ت��راوح  التي  البلدان  الأول��ى 

بين 2.5 و 4 في المائة من ال�شكان، وهي الجزائر 

الثانية  والفئة  وم�شر.  ولبنان  و�شورية  وال�شعودية 

هي الو�شطى التي تكون فيها ن�شبة النت�شار بين 5 

و19 في المائة من ال�شكان، وت�شم الأردن والكويت 

والمغرب وموريتانيا. اأما الثالثة، فت�شمل ال�شودان 

المائة  في   20 اإل��ى  الن�شبة  ت�شل  حيث  واليمن، 

الإم���ارات  م��ن  ك��الًّ  التقييم  ي�شمل  ول  ف��وق.  وم��ا 

العربية المتحدة وتون�س وليبيا التي ل يعتبر فيها 

الجوع وق�شور الغذاء م�شكلًة اإن�شانية. ولكن يمكن 

وت�شم  لحًقا،  ذكرها  �شياأتي  رابعة  فئة  اإ�شافة 

بلداًنا ابُتليت بالنزاعات، وهي الأر�س الفل�شطينية 

المحتلة وال�شودان وال�شومال والعراق.

الغذائية  الطاقة  من  الفرد  ة  ح�شّ انخفا�س   •
مقارنة بالحاجات اليومية 

د بها الفرد من  6-5 الح�شة التي يتزوَّ يبّين ال�شكل 

اإط��ار  في  العربية  البلدان  في  الحرارية  ال�شعرات 

مقارن بين الفترتين 1990-1992 و 2004-2002.

ثمة تفاوت جلّي بين مجموعات البلدان الثالث 

ينخف�س  ال��ت��ي  ال��ح��راري��ة،  ال�شعرات  ت��واف��ر  ف��ي 

واليمن  ال�شودان  في  الأدن��ى  ح��ده  اإل��ى  م�شتواها 

ا –  د الفرد بال�صعرات احلرارية يوميًّ معدل َتَزوُّ

ا 1990-1992 و2004-2002  11 بلًدا عربيًّ

 الم�شدر: منظمة الأغذية والزراعة لالأمم المتحدة 2008 )بالإنجليزية(.
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 انت�صار البدانة يف البلدان العربية، وناورو، واليابان* 

الم�شدر: منظمة ال�شحة العالمية 2005 )بالإنجليزية(. 

مالحظة: تمثل ناورو واليابان البلدين اللذين تنت�شر فيهما اأعلى ن�شبة للبدانة في العالم واأدناها على التوالي.

. وهو مقيا�س لكمية الدهن بناء على الطول 
2
* مقي�ًشا على اأ�شا�س دليل كتلة الج�شم ، حيث )د. ك. ج.( < = 30 كغ/م

والوزن. و )د. ك. ج.( < = 30 تعني ال�شمنة، بينما تعني )د. ك. ج.( 25 اإلى 30 الوزن الزائد.
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اإلى  ويرتفع  الجوع(،  انت�شار  من  العليا  )الن�شبة 

)الن�شبة  الأولى  الفئة  بلدان  في  الأعلى  م�شتواها 

الم�شتويات  وتظهر  ال��ج��وع(.  انت�شار  من  الدنيا 

الحرارية،  ال�شعرات  من  الفرد  لن�شيب  الم�شجلة 

اليمن(  )ف���ي  ���ش��ع��رة   2,000 ب��ي��ن  ت����راوح  ال��ت��ي 

ا  اإجماليًّ مجموًعا  م�شر(  )ف��ي  �شعرة  و 3,100 

لل�شخ�س  المطلوب  الأدن���ى  الم�شتوى  من  اأعلى 

العادي للمحافظة على الوزن وعلى م�شتوى معتدل 

اأن  اإلى  ي�شير  ال�شكل  فاإن  هنا،  من  الن�شاط.  من 

تف�شير ارتفاع ن�شبة انت�شار الجوع في المنطقة اإنما 

يكمن في التفاوت داخل كل واحد من المجتمعات 

في معّدل توافر ال�شعرات الحرارية لأفرادها، ومن 

ثّم، في غياب الإن�شاف في توزيع المواد الغذائية 

المتوافرة بينهم.

توافر  م��ع��ّدلت  ف��ي  التغّير  اإل���ى  نظرنا  اإذا 

ال�شعرات الحرارية بين الأرقام الأ�شا�شية لالأهداف 

الإنمائية لالألفية )التي �ُشّجلت في 1992-1990( 

وبين الأرقام التي �شّجلت في 2002-2004، فاإننا 

واليمن،  والمغرب  لبنان  في  تغير  اأي  نالحظ  ل 

ونلم�س زيادًة طفيفًة في البلدان الأخرى، با�شتثناء 

الكويت التي �شهدت زيادة كبيرة في ن�شيب الفرد 

مقدارها 700 �شعرة حرارية.

اأنماط  في  وتاأثيرها  الغذاء  توافر  • محدودية 
الحمية والتغذية

)ال��ذي  اليومي  الفرد  ن�شيب   6-6 ال�شكل  يبين 

مختلف  من  بالغرامات/ال�شخ�س/اليوم(  يقا�س 

البلدان  ف��ي  ال��م��ت��واف��رة  التغذية  م�شادر  اأن���واع 

 2004 العام  في  الم�شتويات  مقارنة  مع  العربية، 

بالم�شتويات في العام 1990، ومقابلتها بنظائرها 

في بلد متقدم، هو اليونان.

في  ملمو�ًشا  ت��ف��اوت��ا  ال�شكل  يظهر  وبينما 

م�شتويات ن�شيب الفرد من الغذاء المتوافر للعام 

فاإنه،  العربية  للبلدان  الثالث  الفئات  بين   2004

البلدان  بين  نف�شه  التفاوَت  ُيظهر  العموم، ل  على 

الم�شتويات  ه��ذه  وتتنا�شب  ال��واح��دة.  الفئة  ف��ي 

التغذية.  و�شوء  الجوع  انت�شار  مع  عك�شيًّا  تنا�شًبا 

تحتّل الفئة الأولى المرتبة العليا في مجال الغذاء 

المتوافر لكل فرد، وتراوح الكمية الإجمالية، بين 

2,200 غرام في اليوم في لبنان مثاًل، حيث ينت�شر 

اإلى  ال�شكان،  من  المائة  في   3 اأو�شاط  في  الجوع 

 4 يعاني  ال�شعودية، حيث  في  يوميًّا  1,500 غرام 

في المائة من ال�شكان من الحرمان من المغّذيات. 

في الفئة الثالثة ُتراوح معدلت ن�شيب الفرد بين 

الجوع  يعاني  حيث  اليمن،  في  يوميًّا  غراًما   850

ارتفاع ن�شبة انت�شار

اجلوع يكمن يف غياب 

الإن�شاف يف توزيع 

املواد الغذائية داخل 

املجتمعات العربّية

ا من خمتِلف م�صادر التغذية، 1990 و 2004،  ا�صتهالك الفرد بالغرامات يوميًّ

ا واليونان 11 بلًدا عربيًّ

الم�شدر: منظمة الأغذية والزراعة لالأمم المتحدة 2008 )بالإنجليزية(.

ال�شكر ر والفواكهةالحبوب البقولالن�شوياتالخ�شَ
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 تغريت اأمناط التغذية

 يف معظم البلدان العربّية

منذ العام 1990

 على الرغم من التوجه نحو

 التنوع الغذائي يف البلدان

 العربّية فاإن منط التغذية

مبجمله يظّل فقرًيا

في  يوميًّا  غراًما  و 1,150  ال�شكان،  ثلث  من  اأكثر 

فري�شًة  ال�شكان  ربع  اأكثر من  يقع  ال�شودان، حيث 

الثانية  الفئة  و�شجلت  التغذية.  وق�شور  للجوع 

الفئتين  ف��ي  الم�شجلة  تلك  بين  تقع  م�شتوياٍت 

في  الم�شجلة  الم�شتويات  اأن  غير  والثالثة.  الأولى 

اأقل بدرجة ملمو�شة من  البلدان جميًعا تظل  تلك 

البلدان  و�شع  قيا�ًشا على  الفرد  م�شتويات ن�شيب 

المتقدمة، المتمّثلة في اليونان )ال�شكل 6-6(.

من  الفرد  ن�شيب  م�شتويات  نتفّح�س  عندما 

فتَرتي  بين  الممتّد  العقد  خالل  المتوافر  الغذاء 

التقييم نجد اأنها لم تتغير بدرجة كبيرة با�شتثناء 

منذ  الن�شبة  ه��ذه  ت�شاعفت  حيث  الكويت  حالة 

1990. ويظهر لبنان والأردن واليمن، وهي  العام 

الأول��ى  الفئات  اإل��ى  التوالي  على  تنت�شب  ب��ل��دان 

م�شتويات  في  طفيًفا  ا  انخفا�شً والثالثة،  والثانية 

ي�شاهم،  ما  المتوافر،  الغذاء  من  الفرد  ن�شيب 

دون �شك، في الرتفاع الن�شبي لنت�شار الجوع الذي 

ومقابل   .1990 العام  منذ  البلدان  هذه  �شهدته 

ذلك �شجلت الجزائر وال�شودان وموريتانيا ارتفاًعا 

ما  المتوافر،  الغذاء  الفرد من  ن�شيب  في  طفيًفا 

الجوع  انت�شار  تخفيف  في  نف�شه،  بالقدر  �شاعد، 

في تلك البلدان، ما عدا ال�شودان التي اأ�شهم فيها 

تدهور الأو�شاع في دارفور في تفاقم حدة الق�شور 

الغذائي منذ العام 2004.

ومن بين المواد الغذائية المتوافرة، نالحظ اأن 

المتوافر  الغذاء  الأكبر من  الجانب  الحبوب تمثل 

في البلدان الأربعة، فهي م�شدر مهم من م�شادر 

الطاقة والبروتينات وفيتامين ب المركب. والقمح 

هو المادة الأولى بين اأنواع الحبوب الم�شتهلكة في 

يغلب  ال��ذي  ال�شودان  با�شتثناء  العربية،  البلدان 

في  ال�شعير  وياأتي  ال�شكرية.  الذرة  ا�شتهالك  فيه 

بينما  اأفريقيا،  �شمال  بلدان  في  الثانية  المرتبة 

الحبوب  بين  الثانية  المرتبة  وال��ذرة  الأرز  يحتل 

الأكثر �شيوًعا في الم�شرق، والذرة وحبوب الدخن 

ولم  واليمن(.  )ال�شودان  ا  نموًّ الأق��ل  البلدان  في 

في  الذاتي  الكتفاء  البلدان  ه��ذه  من  اأيٌّ  تحقق 

مجال الحبوب التي ت�شتهلكها اإذ ما زالت جميعها 

متفاوتة.  بكميات  واإن  ال���ش��ت��ي��راد،  على  تعتمد 

الحبوب  واردات  م��ن  ال��ك��ب��رى  الن�شبة  وتتمثل 

ْنَتج في المناخات الجوية المعتدلة  ُيُ بالقمح الذي 

وت�شّدره البلدان ال�شناعية بالدرجة الأولى، ويليه 

ال�شعير ثم الذرة اإلى حد اأقل. وُيالَحُظ اأن كميات 

خالل  قلياًل  انخف�شت  ق��د  الم�شتهلكة  الحبوب 

ال�شنوات القليلة الما�شية في البلدان العربية، ما 

التي  وموريتانيا  والمغرب  وم�شر  ال�شعودية  عدا 

ا�شتقرت فيها الكمياُت الم�شتهلكة ولكنها ارتفعت 

الكّلّي  الَتَزوُّد  معدل  على  قيا�ًشا  ن�شبُتها  حيث  من 

بال�شعرات.

َن الغذائي الثاني  ر المكوِّ ت�شكل الفواكه والخ�شَ

اأهمية في معظم البلدان العربية با�شتثناء  الأكثر 

ال�شودان وموريتانيا واليمن، حيث ينخف�س معدل 

تزّود الفرد من هذه المواد الغذائية اإلى ما ُيراوح 

ُتَعدُّ  كما  اليوم.  في  غ��رام  و 200  غراًما   60 بين 

الغذائية  المكونات  من  والبي�س  الألبان  منتجات 

الرئي�شية، وبخا�شة في ال�شودان وموريتانيا واليمن، 

منتجات  كميات  من  الفرد  ت��زّود  معدلت  اإن  بل 

الألبان المتوافرة في هذه البلدان تعادل نظائرها 

لهذه  الن�شبية  الوفرة  وتعود  المتقدمة.  الدول  في 

المتدني  الدخل  ذات  البلدان  تلك  في  المنتجات 

اإلى انت�شار مزارع اإنتاج الألبان فيها في ال�شنوات 

الأخيرة. 

من  م��ح��دوًدا  جانًبا  اللحوم  منتجات  ت�شكل 

مجمل الغذاء المتوافر في البلدان العربية، ويحتل 

الكويت ولبنان وال�شعودية المراتب العليا من حيث 

ا�شتهالك اللحوم، التي تزود الفرد بما معدُله بين 

واأنواع  الأ�شماك  وتمثل  يوميًّا.  غراًما  و 190   135

من  ب�شيًطا  ج���زًءا  الأخ���رى  البحرية  ال��م��اأك��ولت 

ال�شتهالك الغذائي في البلدان العربية كاّفًة.

البلدان  معظم  ف��ي  التغذية  اأن��م��اط  تغيرت 

تزال  ل  ففيما   ،1992-1990 فترة  منذ  العربية 

العربية،  الوجبة  في  الأول  العن�شر  هي  الحبوب 

ر  اأكبر من الفواكه والخ�شَ نجد فيها الآن مقاديَر 

النباتية  وال��زي��وت  والبي�س  الأل��ب��ان  ومنتجات 

والأ�شماك.  اللحوم  متوا�شع،  حد  واإل��ى  وال�شكر، 

وعلى الرغم من هذا التوجه نحو التنوع الغذائي، 

الذي يعك�س تف�شيالت الم�شتهلكين القادرين على 

الثمن  المرتفعة  الأطعمة  من  اأكبر  كميات  ابتياع 

ذات القيمة الغذائية المرتفعة، فاإن نمط التغذية 

البلدان  في  عليه  هو  بما  مقارنًة  يظل،  بمجمله 

الأطعمة  م��ن  يحتويه  م��ا  ف��ي  فقيًرا  المتقدمة، 

المعدنية  ب��الأم��الح  الغنية  المر�س،  من  الواقية 

ومنتجات  ر  والخ�شَ الفواكه  مثل  والفيتامينات، 

الألبان والأ�شماك.

	•اختالل التوازن الغذائي
يكفي  ما  تناول  ع��دم  ي�شّببه  قد  التغذية  ق�شور   

اأو  منها  المتوازنة  الكمية  اأو  الغذائية  الطاقة  من 

تّمت  وكما  المختلفة.  باأنواعها  المغّذيات  نق�س 

الإ�شارة �شابًقا، فاإن افتقار الطعام اإلى المغّذيات 

ُد الج�شم بالطاقة  الكبرى، وهي العنا�شر التي ُتَزوِّ

ي�شّبب  والن�شويات(  وال�شحوم،  البروتينات،  )مثل 

م ونق�س الوزن  م�شكالٍت �شّحّيًة مثل الهزال والَتَقزُّ
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وانكما�س حجم الج�شم. وي�شحُّ ذلك حتى عندما 

يكون مقدار الَتَزوُّد الكلي من ال�شعرات كافًيا. غير 

متطلبات  اأ�شل  من  الكبرى  المغّذيات  مقادير  اأن 

الكلية الالزمة ل�شالمة الو�شع ال�شحي  ال�شعرات 

55-75 في المائة  ا:  تتدرج على مًدى وا�شٍع ن�شبيًّ

للن�شويات، و 15-35 للدهون، و 10-15 في المائة 

8
للبروتينات.

الَتَزوُّد الإجمالّي  6-7 مقدار  ال�شكل  ويلخ�س 

َت��َزوُّد  على  قيا�ًشا  الكبرى  المغّذيات  من  اليومي 

المعدلت  َتغيُّر  وكيفية  للفرد  الكلي  ال�شعرات 

 1992-1990 العامين  بين  الممتدة  الفترة  في 

المعطيات  وتنطبق هذه   .2004-2002 والعامين 

على البلدان العربية التي توافرت عنها البيانات، 

بما فيها البلدان التي ل ُيعتبر فيها الجوع م�شكلًة 

اإن�شانية. 

ال��غ��ذاء  ف��ي  الكبرى  ال��م��غ��ّذي��ات  ن�شب  تت�شم 

النظر  ب�شرف  ب��ال��ت��وازن،  العموم  على  العربي 

هذه  تتغير  لم  كما  المتوافرة،  الطاقة  حجم  عن 

الن�شب ب�شورة ملحوظة منذ فترة 1992-1990. 

ونالحظ كذلك اأن م�شادر الغذاء الحيوانية ت�شكل 

ما يراوح بين ثلث اإمدادات البروتين والدهون وُربع 

هذه الإمدادت وبين 7 و 13 في المائة من اإمدادات 

الطاقة الغذائية المتوافرة في كل البلدان با�شتثناء 

فالغذاء  وموريتانيا.  ولبنان  والكويت  ال�شودان 

الحيواني في تلك البلدان يمثل ما يقرب من ن�شف 

وُخم�س  المتوافرة،  والدهون  البروتينات  م�شادر 

الم�شجلة  نظائرها  تعادل  الن�شب  وهذه  الطاقة؛ 

الغذاء  يقدم  بينما  ولكن،  المتقدمة.  ال��دول  في 

الحيواني م�شادر غنية بالبروتين الحيواني العالي 

م�شتوياٍت  ذات��ه  الوقت  في  ي�شبب  فاإّنه  النوعية، 

ال�شارة،  الم�شبعة  الثالثية  الدهون  من  مرتفعًة 

ا عن تناول كميات مرتفعة ن�شبيًّا  الناجمة خ�شو�شً

من  قليلة  ومقادير  والبي�س،  الألبان  منتجات  من 

ال�شودان  في  الحال  هي  )كما  ر  والخ�شَ الفواكه 

من  ن�شبيًّا  كبيرة  بمقادير  وال��َت��َزوُّد  وموريتانيا(، 

اللحوم ومنتجات الألبان والبي�س )كما هي الحال 

في الكويت ولبنان(.

ُينظر ب�شيء من الحذر  اأن  وينبغي، مع ذلك، 

ل  فهي  م�شّجعة.  تبدو  قد  التي  الأرق��ام  هذه  اإل��ى 

تعك�س بال�شرورة مدى الإن�شاف في توزيع الغذاء 

ل  كما  المختلفة.  المجتمع  قطاعات  في  المتوافر 

تدل على مقدار التزّود الفعلي اأو التوازن الغذائي 

في اأو�شاط الفئات الفقيرة ال�شعيفة. فما تعر�شه 

هذه الأرقام ل يعدو كونه �شورًة لالتجاهات العامة 

في توافر الغذاء والَتَزوُّد به داخل كل فئة من فئات 

البلدان العربية على حدة.

ل تدّل الأرقام على 

التوازن الغذائي 

 يف اأو�شاط 
ّ
الفعلي

الفئات الفقرية 

ال�شعيفة

د بال�صعرات احلرارية، وتوزيعها على فئات املغّذيات  احل�صة اليومية للتزُوّ

ا 1990-1992 و2004-2002 الرئي�صية، 11 بلًدا عربيًّ

الم�شدر: منظمة الأغذية والزراعة لالأمم المتحدة 2008 )بالإنجليزي(.
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لواردات الغذاء و�شادراته  الن�شبية  • الم�شاهمة 
في ن�شيب الفرد من الغذاء

كمية الطعام المتوافرة لأي مجتمع تعك�س التطورات 

ال�شلع  تبادل  ودينامية  الغذاء،  اإنتاج  في قطاعات 

توافر  يرتبط  وباخت�شار،  الخارجي.  العالم  مع 

على  ب��دوره  يعتمد  – ال��ذي  العر�س  بقوى  الغذاء 

اإلى  والو�شول  الزراعي،  الإنتاج  مثل  عوامل  عدة 

الغذائية،  ال�شناعات  ونمو  العالمية،  الأ���ش��واق 

الطلب  – وكذلك على  الأجنبية  المعونات  وحجم 

م�شتويات ح�شة  ب�شورة خا�شة على  يعتمد  الذي 

الفرد من الدخل.

في  الحبوب  محا�شيل  اأن   8-6 ال�شكل  ويبين 

واأن  العالمي،  المعّدل  من  اأدنى  هو  البلدان  بع�س 

الإنتاج قد انخف�س بين العامين 1990 و 2005 في 

�شبعة بلدان.

قطعته  ال���ذي  ال�شوط   9-6 ال�شكل  ويو�شح 

من  الذاتي  الكتفاء  تحقيق  مجال  في  المنطقة 

الممتدة  الفترة  خالل  الرئي�شية  الغذائية  ال�شلع 

بين العامين 1990 و 2004.

ومن جملة ما يو�شحه هذا ال�شكل اأن البلدان 

الكتفاء  من  بدرجة  تتمّتع  بمجموعها،  العربية، 

الذاتي في مجال ال�شلع الغذائية التي ُيقبل عليها 

ر(،  والخ�شَ والأ�شماك،  اللحوم،  )مثل  الأغنياء 

اأكبر منها في مجال ال�شلع التي ي�شتهلكها الفقراء 

)مثل الحبوب، وال�شحوم، وال�شّكر(.

البلدان  اعتماد  م��دى   10-6 ال�شكل  ويبّين 

العربية، على ا�شتيراد المواّد الغذائية اإجمال في 

العام 2005. ويالحظ اأن ن�شبة العتماد في هذه 

على  تزيد   – البحرين  با�شتثناء   – كاّفًة  ال��دول 

المعدل العالمي.

البلدان  اعتماد  في  عديدة  عوامل  اأ�شهمت 

الغذائية  ال��م��واد  ا�شتيراد  على  الكبير  العربية 

)جليلة العاطي، ورقة خلفية للتقرير(: 

ا، يعي�س  •ففي اليمن، وهي من البلدان الأقّل نموًّ 	
ويعمل  الريف،  ال�شكان في  المائة من  80 في 

50 في المائة من القوى العاملة في الزراعة. 

ال�شالحة  الأر���س  و�شاآلة  المياه  �شح  وي��وؤّدي 

للفالحة اإلى انخفا�س الإنتاجية الزراعية التي 

ل يتعدى اإ�شهامها في الناتج المحلي الإجمالي 

التكاثر  مواكبة  ت�شتطيع  ول  المائة،  في   15

ا  �شنويًّ المائة  ف��ي   3.6( ال�شريع  ال�شكاني 

البلدان  ف��ي  المائة  ف��ي   2.6 بمعدل  مقارنًة 

العربية عموًما(. ومن نتائج ذلك تزايد اأعداد 

من يعانون الق�شور الغذائي.

المتو�شط  الدخل  بلدان  الأردن، وهو من  •وفي  	
الطبيعية  وال��م��وارد  المياه  �شح  تعاني  التي 

ا،  االعتماد على املواد الغذائية امل�صتوردة، 15 بلًدا عربيًّ

 *2005

* الن�شب الخا�شة بلبنان وليبيا تعود اإلى عام 2004. الم�شدر: البنك الدولي 2008 )بالإنجليزية(. 

المواد الغذائية الم�شتوردة )% من ال�شلع الم�شتوردة( 2005
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ا 2005-1990 اإنتاج احلبوب، 21 بلًدا عربيًّ

الم�شدر: البنك الدولي 2008 )بالإنجليزية(.

محا�شيل الحبوب 2005 محا�شيل الحبوب 1990
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املعدالت االإقليمية لالكتفاء الذاتي يف املنطقة العربية 

الم�شدر: ح�شابات تقرير التنمية الإن�شانية العربية / برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بال�شتناد اإلى قاعدة بيانات 

المنظمة العربية للتنمية الزراعية 2008.

مالحظة: تح�شب معدلت الكتفاء الذاتي في قاعدة بيانات المنظمة العربية للتنمية الزراعية بق�شمة الغذاء المنَتج على 

الغذاء المتاح لال�شتهالك )وحدة القيا�س لكليهما مليون طن(.
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يف جمال ال�صلع الغذائية الرئي�صية )%(، ح�صب النوع، 2004-1990

معّدلت 

الكتفاء الذاتي
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تفاقمت خماطر 

العتماد املفرط 

على الأ�شواق 

العاملية لتاأمني 

احلاجات الغذائية 

يف العام 2008

ي�شّكل الفقر 

واجلوع حلقة 

مفرغة

المائة  في   2 الزراعي  الإنتاج  يمثل  الأخ��رى، 

ويوّظف  الإجمالي  المحلي  الناتج  من  فقط 

العاملة. وعلى  القوى  المائة فقط من  10 في 

الغذائية  الموارد  ا�شتيراد  فاإن  الأ�شا�س  هذا 

اإل  الأردن.  احتياجات  لتلبية  ج��وه��ري  اأم��ر 

بالًغا  تاأّثًرا  يتاأّثر  الأردن��ي  القت�شاد  اأداء  اأن 

بعوامل خارجية ول �شيما تذبذب اأ�شعار النفط 

اأ�شهم  وقد  المنطقة.  في  النزاعات  واحتدام 

ال�شعف القت�شادي الناجم عن هذه العوامل 

في تقلي�س معدل الَتَزوُّد بال�شعرات الحرارية 

2,820 �شعرة في اليوم في  للفرد الواحد من 

في  �شعرة   2,670 اإل��ى   1992-1990 الفترة 

من  بالنتيجة  زاد  ما   ،2004-2002 الفترة 

انت�شار ق�شور التغذية.

الدخل  ذات  البلدان  من  وهي  ال�شعودية،  •في  	
5 في المائة فقط من  المرتفع، تمّثل الزراعة 

في   7 فيها  ويعمل  الإجمالي  المحلي  الناتج 

المائة فقط من القوى العاملة. وكان من نتائج 

يكاد  اعتماًدا  تعتمد  ال�شعودية  راحت  اأن  ذلك 

الم�شتوردة.  الغذائية  المواد  على  كليًّا  يكون 

وعلى الرغم من النمو القت�شادي الذي �شهده 

البلد نتيجًة لالرتفاع الأخير في اأ�شعار النفط، 

اإلى  اأي تقدم في الم�شاعي الرامية  لم يتحقق 

اأن عدد  والواقع  التغذية.  على ق�شور  الق�شاء 

من يعانونه قد ارتفع منذ الفترة 1992-1990، 

ما يثير الت�شاوؤلت حول �شيا�شات توزيع الغذاء 

والعدالة الجتماعية والتجاهات ال�شكانية.

بلدان  �شورية، وهي من  اأخرى، في  •ومن جهٍة  	
من  المائة  في   33 يعمل  المتو�شط،  الدخل 

ال�شكان في القطاع الزراعي الذي ي�شهم بربع 

م�شاحة  ثلث  وي�شغل  الإجمالي  المحلي  الناتج 

�شورية، جراء  تمّكنت  ال�شورّية. وقد  الأرا�شي 

ال�شنوات  في  الزراعية  والتنمية  ال�شتثمارات 

الذاتي  الكتفاء  ح��دود  تجاوز  من  الأخ��ي��رة، 

فحققت  المهمة،  الغذائية  المواد  معظم  في 

في  التجارية  �شادراتها  اأداء  ف��ي  التح�شن 

والحبوب  وال��ب��ذور  ر  والخ�شَ الفواكه  مجال 

وزيت الزيتون. واأ�شهم تو�شع القطاع الزراعي 

اليوم  ف��ي  ح��راري��ة  �شعرة   200 اإ���ش��اف��ة  ف��ي 

الطاقة  اإم��دادات  الفرد من  ت��زّود  اإل��ى معدل 

الغذائية المتوافرة، قيا�ًشا على ما كانت عليه 

1990-1992، وهي زيادة  الحال منذ الفترة 

تكفي للتقليل من انت�شار ق�شور التغذية بن�شبة 

5 اإلى 4 في المائة، غير اأنها ل تكفي لتقلي�س 

عدد من يعانون الق�شور الغذائي الناجم عن 

التكاثر ال�شكاني )بمعدل 3.1 في المائة(. 

َخُل�َس  ال��ت��ي  النتائج  اأع���اله  التحليل  ي��وؤّك��د 

التنمية  تاأثير  اأن  من  ال��درا���ش��ات  مختِلُف  اإليها 

اإنما  الجوع  ح��دة  من  التخفيف  في  القت�شادية 

يعتمد على طبيعة النمو القت�شادي بقدر اعتماده 

على مدى هذا النمو ووتيرته. ويظل تاأثير التنمية 

الزراعية في الجهود الرامية اإلى ا�شتئ�شال الجوع 

و�شوء التغذية اأكبر من تلك المترتبة على التنمية 

ال�شناعية في المراكز الح�شرية.

وفي البلدان العربية تفاقمت مخاطر العتماد 

الحاجات  لتاأمين  العالمية  الأ�شواق  على  المفرط 

ت�شاعدت  عندما   ،2008 العام  ربيع  في  الغذائية 

اأ�شعار المواد الغذائية في العالم ب�شورة مفاجئة. 

ففي اأوا�شط ذلك العام، ارتفعت هذه الأ�شعار بن�شبة 

40 في المائة عما كانت عليه في ذلك الوقت من 

العام الذي �شبقه. و�شعر بوطاأة هذا الرتفاع �شكان 

البلدان العربية كافة تقريًبا بما فيها بلدان الخليج 

الغنية مثل الإمارات وال�شعودية. من هنا، تقت�شي 

ال�شتفادة  العربية  الحكومات  تحاول  اأن  الحكمة 

مما هو متوافر لديها من المياه والأرا�شي ال�شالحة 

للزراعة من اأجل تحقيق الكتفاء الذاتي في الإنتاج 

الغذائي. و�شيناَق�س هذا المو�شوع المهم في الجزء 

الختامي من هذا الف�شل.

ب. الأ�شباب غير المبا�شرة

الفقر والجوع

يطيل  فالجوع  مفرغة؛  حلقًة  والجوع  الفقر  ي�شكل 

يعيق  والفقر  الإنتاجية،  �س  يخفِّ لأن��ه  الفقر  اأم��د 

قدرة الفرد على الإنتاج ويحول دون ح�شوله على ما 

يحتاج اإليه من غذاء. ول يتعر�س الفقراء لمخاطر 

الجوع وقلة المغّذيات فح�شب، بل كذلك لالأمرا�س 

المزمنة المرتبطة بنمط التغذية والعادات و�شغوط 

الظروف والأو�شاع التي تنوء بثقلها عليهم. ويميل 

اإلى  غيرهم،  من  اأكثر  المتعلمين،  وغير  الفقراء 

ال�شحية  بالمخاطر  محفوفة  �شلوكية  اأن��م��اط 

الجاهزة  الدهنية  الأطعمة  وتناول  التدخين  مثل 

الزهيدة.  والكلفة  العالية  ال�شعرات  والمقلية ذات 

وال��وع��ي  ال�شحية  ال��رع��اي��ة  اإل���ى  يفتقرون  وه��م 

لالإجهاد  الحرمان،  ج��راء  ويتعر�شون،  ال�شحي 

مراجعة  وتبّين  والنف�شي.  والبدني  الجتماعي 

المتقدمة  البلدان  في  البدانة  عن  درا�شة   144 ل� 

والمنزلة  ال��ب��دان��ة  بين  عك�شّيًة  ع��الق��ًة  ثمة  اأن 

الفقراء  اأن  وتالحظ  الجتماعية،  القت�شادية 

غالًبا ما ي�شطرون اإلى تناول الوجبات ال�شريعة ول 

يدركون دائًما الأ�شول الأ�شا�شية للحمية الغذائية 
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وما  البدانة  ن�شبة  اأن  اإلى  ذلك  وي�شير   .
9
ال�شحية

في  اأعلى  �شتكون  �شحية  مخاطر  من  ي�شاحبها 

البلدان التي يزيد فيها �شوء التغذية بالتالزم مع 

العبء  هذا  مواجهة  وت�شتدعي  الح�شري.  التطور 

المزدوج المتمثل بالجوع المزمن وتف�شي الأمرا�س 

�شيا�شات خا�شة  َع  َو�شْ منه،  الناتج  المعدية،  غير 

للغذاء ترّكز على الفئات ال�شعيفة من الفقراء في 

المناطق الح�شرية والريفية على ال�شواء.

على الرغم من ذلك كله، ل يرتبط الفقر حتًما 

بق�شور التغذية عندما تميل اأنماط ال�شتهالك في 

الكلفة  ذات  الغذائية  المواد  اإلى  الفقراء  اأو�شاط 

الزهيدة ولكن المغّذية، وعندما تكون هذه المواد 

حول  الإح�����ش��اءات  تتوافر  وحين  المنال.  �شهلة 

في  الغذائي  الق�شور  وم�شتويات  الفقر  م�شتويات 

منطقٍة ما، فاإن دليَلِي القيا�س قد ل يتداخالن اأو 

يتطابقان على الدوام. فاأعداد من يعانون ق�شور 

بع�س  في  الفقراء  اأع��داد  على  تزيد  قد  التغذية 

الحالت التي ل يكون فيها تدنِّي الدخل هو الذي 

ال�شبب  يكون  قد  بل  الغذاء،  على  الح�شول  يعوق 

اأو  النقل،  حركة  في  عوائق  مثل  اأخ��رى،  عقبات 

اأع���داد  تنخف�س  ورب��م��ا  �شيا�شية.  ا���ش��ط��راب��ات 

اأع��داد  دون  ما  اإل��ى  الغذائي  الق�شور  يعانون  من 

تطبَّق  التي  المناطق  في  الحال  كما هي  الفقراء، 

فيها �شيا�شات حكومية لإمداد الفقراء بالغذاء، اأو 

التي يتاألف الغذاء ال�شائد فيها من اأطعمة زهيدة 

الكلفة ولكنها تلبي احتياجات الج�شم من الطاقة.

من ينظر اإلى انت�شار الفقر في البلدان العربية 

التي تتوافر عنها البيانات، واإلى ترابطه مع انت�شار 

الجوع والق�شور الغذائي )ال�شكل 6-11(، ُيالَحظ 

اأن معدلت الفقر الأكثر حدة )اأي عدد من يعي�شون 

على اأقل من دولر واحد في اليوم( والحرمان من 

واحدة اأو اأكثر من الخدمات الأ�شا�شية، اإنما تتركز 

انت�شار  ن�شبة  فيها  ترتفع  التي  البلدان  تلك  في 

الدخل  ذات  البلدان  في  اأي  الغذائي،  الق�شور 

المتدني، وهي ال�شودان وموريتانيا واليمن.

اإن اأكثر من 60 في المائة من �شكان موريتانيا، 

 40 ونحو  اليمن،  �شكان  من  المائة  في   45 ونحو 

اأقل  على  يعي�شون  م�شر،  �شكان  من  المائة  في 

المقارنة مثيرة  تكون  اليوم، وقد  من دولرين في 

ال��ف��رد  ي��ع��ادل ن�شيب  ف��ف��ي م�����ش��ر،  ل��اله��ت��م��ام. 

على  )مح�شوًبا  الإج��م��ال��ي  المحلي  ال��ن��ات��ج  م��ن 

نظيره  يقارب  ما  ال�شرائية(  القوة  قيمة  اأ�شا�س 

على  دولًرا  و 4,555  دولًرا   4,337( المغرب  في 

التوالي في العام 2005(. ومع ذلك، فاإن م�شتوى 

الفقر )مح�شوًبا مع اأ�شا�س الن�شبة المئوية لل�شكان 

الذين يعي�شون على اأقل من دولر واحد في اليوم( 

وم�شتوى الجوع هما اأدنى ب�شكل ملحوظ في م�شر 

مما  التوالي(  على  المائة  في  و 4  المائة  في   20(

هما في المغرب )34 في المائة و 6 في المائة على 

التوالي(. وتدل الأرقام الأكثر انخفا�شا في حالة 

الحكومية  والبرامج  الغذاء  اأنماط  اأن  على  م�شر 

انت�شار  من  الحّد  في  اأ�شهمتا  قد  ال��غ��ذاء  لدعم 

الق�شور الغذائي. 

كما يظهر في ال�شكل 6-11، اإن عدد الفقراء 

البيانات  عنها  تتوافر  التي  العربية  البلدان  في 

ال��غ��ذائ��ي.  الق�شور  ي��ع��ان��ون  م��ن  اأع����داد  ي��ت��ج��اوز 

فن�شبة من يعي�شون على اأقل من دولرين في اليوم 

والجزائر  الأردن  في  الجياع  ن�شبة  من  اأعلى  هي 

ولبنان  والكويت  و�شورية  وال�����ش��ودان  وال�شعودية 

تت�شاوى  بينما  وم��وري��ت��ان��ي��ا،  وال��م��غ��رب،  وم�شر 

وتوؤكد  اليمن.  في  والجوع  الفقر  معدلت  تقريًبا 

ق�شور  يفوق  الفقر  اأّن  الدولي  البنك  اإح�شاءات 

في  اأخ��رى  بلدان  وفي  تون�س  في  انت�شاًرا  التغذية 

ذلك،  مع  عموًما.  العربّيين  والم�شرق  المغرب 

يعانون الجوع في  المئوية لمن  الن�شبة  اأن  ُيالَحُظ 

الن�شبة  اأعلى من  والمغرب، هي  والجزائر  الأردن 

اأقل  اأي على  يعي�شون في فقر مدقع،  المئوية لمن 

من دولر واحد في اليوم.

مفيدة  مقارنات  عقد  يمكن  ال�شياق  هذا  في 

المحلي  ال��ن��ات��ج  م��ن  ال��ف��رد  ن�شيب  اإن  اأخ����رى. 

 5,530( ولبنان  الأردن  في  متقارب  الإجمالي 

وتتقارب  التوالي(،  على  دولًرا  و 5,584  ا  دولًرً

 �شتكون ن�شبة البدانة

 اأعلى يف البلدان حيث

 يتالزم �شوء التغذية

والتطور احل�رسي

ترابط الفقر واجلوع

الم�شدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2007. 

مالحظة: اعتمدت معدلت اإجمالي الناتج المحلي والفقر للعتبات الدولية الواردة في هذه المناق�شة على مكافئ القوة 

ال�شرائية وفقا لبرنامج المقارنة الدولي للفترة من 1993 اإلى 1996. ومقابل ذلك، يعود مكافئ القوة ال�شرائية لمعدلت 

الفقر الواردة في الف�شل الخام�س اإلى العام 2005.

الدخل اأقل من دولرين في اليوم 2005-1990

الدخل اأقل من دولر في اليوم 2005-1990

خط الفقر الوطني 2004-1990 

دليل الفقر الب�شري
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البلدين.  في  والجوع  الفقر  انت�شار  ن�شبة  كذلك 

ومن جهٍة اأخرى، ال�شعودية، وهي من بلدان الدخل 

ذات  �شورية  م��ن  ح��ال  اأح�شن  لي�شت  المرتفع، 

الجوع  انت�شار  ن�شبة  حيث  من  المتو�شط،  الدخل 

)وهي 4 في المائة من ال�شكان في كلٍّ من البلدين 

 ويو�شح ذلك، مرة 
10

وفق بيانات البنك الدولي(.

لتحقيق  يكفي  ل  وح��َده  الموارد  توافر  اأن  اأخ��رى، 

القت�شادي  النمو  لتحقيق  اأو  المجتمع  تنمية 

محدودة  ول��و  دول��ة،  اأي��ة  و�شع  في  اإن  الم�شتدام. 

الموارد ن�شبيًّا، اأن تواجه التحدي بالحد من الجوع 

تطبيق  ه��و  الحالة  ه��ذه  ف��ي  والمطلوب  والفقر، 

جّيد  ب�شكل  وم�شممة  مدرو�شة  تنموية  �شيا�شات 

و�شاملة بم�شمونها، وال�شروع في تنفيذ اإ�شالحات 

اقت�شادية ومالية بنيوية ت�شمن عدالة التنمية في 

ال�شرائح  اإي��الء  مع  كافة،  الجتماعية  القطاعات 

الأكثر �شعًفا عنايًة خا�شة.

الحتالل الأجنبي والنزاعات الأهلية والجوع

بها  م��وث��وٍق  بيانات  ت��واف��ر  م��ن ع��دم  ال��رغ��م  على 

وط��اأة  تعاني  التي  العربية  البلدان  ع��ن  وحديثة 

م��ا يجعل من  الأه��ل��ي��ة،  ال��ن��زاع��ات  اأو  الح��ت��الل 

فاإن  الأخرى،  العربية  بالبلدان  مقارنتها  المتعذر 

العالمي  الأغذية  برنامج  يقدمها  التي  المعطيات 

)انظر  الم�شكلة  �شخامة  عن  عامة  فكرة  تعطي 

الجدول 1-6(.

اإن البلدان التي تمر بمثل هذه الظروف الخا�شة 

ت�شهد تدهوًرا في اأو�شاعها الغذائية لعدة اأ�شباب 

الذي  اليومية  الحياة  نمط  اخ��ت��الُل  اأهمها  لعّل 

حياتهم  نمط  ترتيب  على  خالله  من  النا�س  درج 

اليومي وتحّركاتهم واأ�شلوب �شرائهم لحتياجاتهم 

الأ�شا�شية. وتجلب هذه ال�شطرابات معها فقدان 

ذلك  عليه  ينطوي  م��ا  بكل  ال�شخ�شي،  الأم���ن 

النزاع. فقد  يعي�شون في مناطق  اإلى من  بالن�شبة 

وغيرهم  المزارعين  من  الآلف  وفاة  اإلى  تف�شي 

توزيعه.  اأو  ونقله  الغذاء  اإنتاج  في  يعملون  ممن 

وت�شهد المناطق الريفية في تلك البلدان ا�شتخدام 

الآلف في اأعماٍل ع�شكرية بدًل من ا�شتغالهم في 

منتجي  من  اآخرين  اآلٍف  هروب  اأو  الغذاء؛  اإنتاج 

اأكثر  مناطق  اإلى  وموزعيها  الزراعية  المحا�شيل 

والمهّجرين  الالجئين  اأن  ذلك  اإلى  ي�شاف  اأمًنا. 

في  الطعام  عن  البحث  اإل��ى  ي�شطرون  ما  غالًبا 

تخونهم  م��ا  وغ��ال��ًب��ا  بها،  ي��ل��وذون  التي  الأم��اك��ن 

الظروف فال يجدون مورًدا للرزق والعي�س الكفاف. 

توؤدي  عندما  ال�شطرابات  هذه  تاأثير  ويت�شاعف 

النزاعات الم�شلحة اإلى تدمير الطرق واأنظمة الري 

و�شبكات الكهرباء ومرافق البنية التحتية الأخرى، 

وتعطيل اإنتاج الغذاء ونقله، والحد من القدرة على 

مواجهة الفي�شانات والجفاف والكوارث الطبيعية 

الأخ���رى. وف��ي ظ��ل ه��ذه ال��ظ��روف ل ت���وؤدي ن��درة 

الغذاء اإلى غالء الأ�شعار فح�شب، بل ي�شبح نقله 

ب�شورة اآمنة من منطقة اإلى اأخرى عملية محفوفة 

اإن يف و�شع اأية 

دولة اأن حتّد من 

اجلوع والفقر

اأعرا�س اأخرى لالأزمةعدد املنتفعني من برنامج االأغذية العاملي WFPعدد من يعانون ق�صور الغذاءالبلد

الأر�س 

الفل�شطينية 

املحتلة

يف العام 2005، كان 53 يف املائة من �شكان قطاع 

غزة و 21 يف املائة من �شكان ال�شفة الغربية 

يعانون انعدام الأمن الغذائي

بني اآذار/مار�س واأيار/مايو 2008، تلقى 39.33 يف 

املائة من الأ�رس م�شاعدات غذائية. 

يف العام 2005، تبني اأن 9.9 يف املائة من 

الأطفال دون اخلام�شة من العمر م�شابون 

بالتقّزم، واأن هذه الن�شبة اآخذة بالتزايد مقارنًة 

ببيانات 1996 و 2000 

يف العام 2005، كانت ن�شبة 53.8 يف املائة من ال�شودان

الأ�رس املهجرة داخليًّا تعاين انعدام الأمن الغذائي 

يف العام 2005، و�شل عدد املنتفعني من امل�شاعدات 

الغذائية ال�شهرية يف دارفور الكربى اإىل 1,936,554 

�شخ�ًشا 

 يف اأيلول/�شبتمرب 2004، كان 25.7 يف املائة 

 
ُ
من الأطفال ممن ُتراوح اأعمارهم بني 6 اأ�شهر

ا يعانون �شوء التغذية مبعدلٍت حادة 
ً
و 59 �شهر

ُقّدر عدد الأ�شخا�س الذين هم يف حاجة اإىل م�شاعدة ال�شومال

غذائية بحلول �شهر دي�شمرب/كانون الّول من 

العام 2008. بنحو 3.5 مليون �شخ�س، اأي ما يقرب 

من ن�شف �شكان ال�شومال.

زاد عدد املنتفعني من برنامج الأغذية العاملي 

من 700,000 �شخ�س يف اآب/اأغ�شط�س 2006 اإىل 

1.4 مليون يف اأيار/مايو 2008 

يف كانون الثاين/يناير 2008، ازدادت معدلت 

�شوء التغذية احلاد يف مناطق بونتالند يف �شابيل، 

وهريان، ونوغال الو�شطى واجلنوبية اإىل ما فوق 

العتبة الدولية للطوارئ وهي 15 يف مائة.

يف العام 2005، كانت ن�شبة 39 يف املائة من الأ�رس العراق

يف العراق تعاين م�شكالتٍ غذائّيًة

يف العام 2005، كان اأكرث من اأربعة ماليني �شخ�س 

)اأي 15.4 يف املائة من ال�شكان( يعانون انعدام 

ون وجبات الغذاء  الأمن الغذائي، مع اأنهم كانوا يتلقَّ

من نظام التوزيع العام. اإذا انعدمت هذه الوجبات، 

ف�شيعاين 8.3 ماليني �شخ�ٍس )اأي 31.8 يف املائة من 

ال�شكان( من انعدام الأمن الغذائي 

يف العام 2005، كان م�شتوى انت�شار �شوء التغذية 

احلاد بني الأطفال يف �شت حمافظات )الو�شيط، 

�شالح الدين، النجف، القاد�شية، املثنى، ذو قار( 

اأكرث من 10 يف املائة، اأي بدرجة »خطري«. ويف 

القاد�شية 17 يف املائة، اأي »حرج«. 

الم�شدر: برنامج الأغذية العالمي 2008 )بالإنجليزية(. )انظر المراجع الإح�شائية( 

االإعانات الغذائية يف مناطق النزاع يف البلدان العربية، 2008-2000
اجلدول 1-6



135 الجوع والتغذية واأمن الإن�سان

من  والبتزاز  العتداءات  عن  بالمخاطرالناجمة 

جانب الميل�شيات وع�شابات المجرمين.

ول عجب، اإذن، اأن تحّول هذه الأزمات البلدان 

المعنية بوؤًرا للكوارث الإن�شانية تمتد في تداعياتها 

الأو�شاط  في  القلق  وتثير  المجاورة،  البلدان  اإلى 

ل�شحايا  الهائل  الحجم  ي�شتدعي  بحيث  الدولية 

الجدول  ويبين  الخارجي.  التدّخل  والجوع  الفقر 

ال�شكان  ق��درة  الأزم��ات  هذه  اأعاقت  كيف  التالي 

على  الح�شول  على  المت�شررة  المناطق  تلك  في 

حاجاتهم الغذائية ال�شرورية. 

ل��الأم��م  وال���زراع���ة  الأغ���ذي���ة  منظمة  اأع����ّدت 

المتحدة قائمًة ت�شم �شّتًة وثالثين بلًدا هي الأكثر 

المواد  اأ�شعار  ل��زي��ادة  نتيجة  للمخاطر  ا  تعّر�شً

ثّم،  من  وتتطلب،  العالمية  الأ�شواق  في  الغذائية 

اأربعة  القائمة  وت�شمل  خارجية.  غذائية  معونات 

بلدان عربية بينها ثالثة تعاني التدّخل الأجنبي اأو 

النزاع الأهلّي اأو كليهما. فاعتبر ال�شومال والعراق 

النهائية  المح�شلة  في  ا  ا�شتثنائيًًّ ا  نق�شً تعانيان 

عجًزا  تواجه  وموريتانيا،  الأغذية،  لإنتاج/تموين 

ال�شودان،  اأم��ا  الغذاء،  على  الح�شول  في  وا�شًعا 

ا في الأمن الغذائي  فاعُتبر اأّنه يعاني اختالًل حادًّ

11
في بع�س المناطق.

ال�شيا�شات القت�شادية والعولمة

يتاأّثر اإمكان الح�شول على الغذاء، اإلى حد كبير، 

بال�شيا�شات القت�شادية للحكومات ودرجة النفتاح 

على الأ�شواق العالمية. ويمثل دعم ال�شلع الغذائية 

هذه  اإح��دى  النا�س  اإل��ى  بالن�شبة  كلفتها  لتقليل 

ال�شيا�شات، بينما ي�شكل وقف هذا الدعم �شيا�شًة 

�شيا�شة  العربية  البلدان  انتهج معظم  وقد  اأخرى. 

دعم التموين الغذائي كجزء من العقد الجتماعي 

المواطنين  احتياجات  الدولة  تلبية  على  القائم 

ال�شتينات  وف��ي  ل��ه��ا.  ولئ��ه��م  مقابل  الجوهرية 

النوع  هذا  كان  المن�شرم  القرن  من  وال�شبعينات 

الأ�شا�شية  المالمح  م��ن  الجتماعي  العقد  م��ن 

التي  العربية  البلدان  بع�س  في  الحكم  لأنظمة 

مت فيها البرامج التنموية على نمط النموذج  مِّ �شُ

.Braine 2006:الم�شدر .Kenneth 2002 :الم�شدر

 تربة الربازيل الداعمة للفقراء يف عهد الرئي�س 

اإغنا�صيو لوال دا �صيلفا 

من  الحد  في  �شيلفا  دا  لول  اإغنا�شيو  لوي�س  للبرازيل  الحالي  الرئي�س  نجح 

ما  وذلك  الفقيرة،  ال�شعبية  الطبقة  لم�شلحة  والقت�شادي  الجتماعي  التفاوت 

دكتاتورية.  اأم  كانت  ديمقراطية  �شبقته،  التي  الحكومات  كل  على  ا�شتع�شى 

اإنهاء  2003، بداأت حكومة لول تنفيذ برنامج »نحَو  الثاني/يناير  ففي كانون 

 44 لنحو  الغذائي  الأمن  تح�شين  في  الإ�شراع  بهدف   ،»Fome Zero« الجوع« 

مليون ن�شمة. و يتركز هذا البرنامج على مجموعة من الإجراءات تهدف اإلى �شمان 

الأمن الغذائي للبرازيليين وتح�شين دخلهم بزيادة الإمدادات الغذائية الأ�شا�شية 

وتح�شين اإمكان الح�شول على الأغذية والتخفيف على وجه ال�شرعة من الجوع عن 

طريق تدخالت موجهة. 

وفي ت�شرين الأول/اأكتوبر من العام 2003 بداأ تنفيذ اأحد عنا�شر برنامج 

الذي   ،»Bolsa Família« الأ�شرة«  »دخل  برنامج  وهو  الجوع«،  اإنهاء  »نحو 

ي�شعى ب�شكل مبا�شر اإلى معالجة نق�س التعليم و�شوء التغذية في الوقت نف�شه؛ 

ا م�شروًطا لالأ�شر الفقيرة. ومن بين ال�شروط النتظام في 
ًّ
ا مالي

ً
فهو يوفر دعم

في  الحكومة  ا�شتطاعت  الأ�شا�شية.  ال�شحية  المراكز  اإلى  والزيارات  المدار�س 

العام 2006 اإي�شال خدماتها اإلى الأ�شر الم�شتحقة، التي يقّدر مجموع اأفرادها 

 11.2 مليون ن�شمة، وتمكنت البرازيل من تخفي�س ن�شبة انت�شار الجوع من 12 
ِ
بــ

في المائة في 1990-1992 اإلى 7 في المائة في 2002-2004، وكذلك عدد 

الجياع من 18,5 مليون اإلى 12,8 مليوًنا ن�شمة خالل المدة نف�شها.

وفي تموز/يوليو 2007 ُعزِّز هذا البرنامج الجتماعي بتخ�شي�س 2,6 مليار 

ال�شعبية  والأحياء  الأزقة  باإمداد  للفقراء،  المعي�شية  الظروف  لتح�شين  يورو 

الفقيرة في �شواحي المدن بالماء ال�شالح لل�شرب والمرافق ال�شحية ال�شليمة 

والكهرباء. 

برنامج املك�صيك للحد من الفقر وق�صور التغذية

يمنح برنامج »الفر�س« اأو »Oportunidades«، الذي اأطلق في العام 1997 

الفقيرة  الأ�شر  اإلى  نقديًة   
ٍ

تحويالت  ،»Progresa« اأو  »التقدم«  ا�شم  تحت 

َد اأفرادها ب�شفة  َدُّ
�شريطة اأن تثبت التحاق اأطفالها بالمدر�شة ب�شفة منتظمة وَتر

الجتماعي، في  الحكومي  البرنامج  ال�شحية. وي�شعى هذا  العيادات  دورية على 

المدى الق�شير، اإلى تح�شين �شحة اأفراد الأ�شر الفقيرة وو�شعها التعليمي، وفي 

�شر على تجاوز خط الفقر من خالل التعّلم 
ُ
اإلى م�شاعدة هذه الأ المدى الطويل، 

ن دخلها. 
ّ
ح�ش

ُ
الذي �شيوفر فر�س العمل لأفرادها وي

احتياجاتها  تلبية  ت�شتطيع  ل  التي  الفقيرة  الأ�شر  البرنامج  هذا  ويغطي 

الغذائية وال�شحية والتعليمية الأ�شا�شية، وهي خم�شة ماليين اأ�شرة )ت�شم خم�شة 

مالية  تحويالت  عبر  المحدودة  الحتياجات  ويلبي هذه  ن�شمة(،  مليون  وع�شرين 

ُتقدم اإلى الأمهات مبا�شرًة، لزيادة ا�شتقاللهّن من ناحية، و�شمان ا�شتخدام هذه 

الأموال لم�شلحة الأ�شرة، اأي لدفع نفقات انتظام الأطفال في المدار�س، و�شراء 

اللوازم المدر�شية وتوفير التغذية، وقيام جميع اأع�شاء الأ�شرة بزيارات �شحية 

)من  الثانوية  المرحلة  في  الدرا�شية  المنح  تكون  التعليم،  مجال  وفي  دورية. 

العا�شرة  ال�شنة  )من  العليا  والثانوية  التا�شعة(،  اإلى  ال�شابعة  ة 
ّ
الدرا�شي ال�شنة 

اإلى الثانية ع�شرة( اأعلى للفتيات منها للفتيان لت�شييق الفجوة بين الجن�شين 

التي تواظب على ح�شور محا�شرات  الحامل،  المراأة  اأما  المنتظمة.  الدرا�شة  في 

التوعية ال�شهرية وتخ�شع لخم�شة فحو�س طبية قبل الولدة، وفح�شين لأ�شنانها 

نفقات  من  وُتعفى  المجانية،  بالمعالجة  فتحظى  بها،  العناية  على  الحر�س  مع 

التوليد ف�شالً عن نفقات العناية طوال ثالثة اأ�شهر بعد الولدة وتتلقى كذلك 

ًة لها ولر�شيعها.
ّ
 غذائي

ٍ
الت

ّ
كم

ُ
م

 يتاأّثر اإمكان احل�شول

 على الغذاء بال�شيا�شات

 القت�شادية للحكومات

 ودرجة النفتاح على

الأ�شواق العاملية

الربازيل واملك�صيك مبادرتان للحّد من الفقر –  االإطار 4-6
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النهج  هي  ال�شيا�شة  هذه  كانت  كما  ال�شتراكي. 

البلدان العربية  اّتبعته بع�س الحكومات في  الذي 

الم�شّدرة للبترول التي ا�شتخدمت عائدات النفط 

ولعّل  ال�شيا�شي.  النظام  ا�شتمرار  على  للمحافظة 

الق�شور  يعانون  انخفا�س عدد من  يف�ّشر  هذا ما 

من  اأقل  م�شتوى  اإلى  العربية  البلدان  في  الغذائي 

عدد الفقراء الذين يعي�شون على اأقل من دولرين 

القرن  في  ال�شبعينات  اأواخ��ر  من  اعتباًرا  يوميًّا. 

البلدان  ف��ي  ال��ح��ك��وم��ات  بع�س  ب���داأت  الما�شي 

محاولتها  اأول��ى  للنفط  الم�شدرة  غير  العربية 

والتخلي  الدولي  النقد  �شندوق  تو�شيات  لتطبيق 

عما اأ�شبحت ت�شميه »عبء الدعم«. ولكن �شرعان 

اأدت  عندما  المهمة  هذه  �شعوبة  مدى  اأدرك��ت  ما 

اإلى اندلع حركات ال�شغب  اإلغاء الدعم  محاولت 

في  وا�شٍع  نطاٍق  على  الأه��ال��ي  بين  وال�شطراب 

تون�س وم�شر والمغرب، وحتى في الجزائر – وهي 

من البلدان الم�شدرة للنفط.

العربية  البلدان  داأبت  ذلك  من  الرغم  وعلى 

على  الما�شي  ال��ق��رن  ثمانينات  منذ  بمعظمها 

الم�شي قدًما في تحرير القت�شاد واتباع �شيا�شة 

تحرير ال�شوق. ولن ن�شدر الأحكام في هذا ال�شياق 

على تلك ال�شيا�شات، لكن ل يمكن الإنكار اأن هذه 

ال�شيا�شات قد جعلت اأ�شعار المواد الغذائية عر�شًة 

لتقّلبات الأ�شعار العالمية. فمنذ العام 2006 كان 

اأي  الغذائية،  للمواد  الم�شتوردة  ال��ب��ل��دان  على 

تتحمل  اأن  المنطقة،  دول  من  العظمى  الأغلبية 

وتعزو  العالم.  اأ���ش��واق  في  الغذاء  اأ�شعار  تعاظم 

المت�شارع  الزدياد  الدولي  والبنك  »الفاو«  منّظمة 

التغّيرات  بينها  �شتى  اأ���ش��ب��اٍب  اإل��ى  الأ���ش��ع��ار  ف��ي 

في  الإن���ت���اج  ف��ي  اآث���اره���ا  ت��رك��ت  ال��ت��ي  المناخية 

البلدان الم�شدرة للحبوب، وال�شتن�شاب المكثف 

اللحوم  ا�شتهالك  وتعاظم  ال��ح��ب��وب،  لمخزون 

ول  النا�شئة،  القت�شادات  في  الألبان  ومنتجات 

�شيما في ال�شين. ومن الأ�شباب الرئي�شية الأخرى 

على  واأوروب��ا  المتحدة  الوليات  في  الطلب  تزايد 

اإلى  نظًرا  الحبوب،  من  الم�شتّق  الحيوي  الوقود 

كله  اأ�شيف ذلك  وقد  والنقل.  النفط  كلفة  ارتفاع 

البور�شات  في  الحبوب  على  الم�شاربة  �شيوع  اإلى 

ا بمعدل  القمح ارتفاًعا حادًّ العالمية فارتفع �شعر 

ال�شلع  اأ�شعار  ارتفاع  مع  تواكب  المائة،  في   200

المائة  في   75 ن�شبة  بلغت  والتي  عموًما  الغذائية 

وتفاقمت   
12

والع�شرين الحادي  القرن  مطلع  منذ 

اأزمة الإمداد الغذائي العالمية المترتبة على ذلك 

في عدة بلدان عربية جراء �شوء الإدارة الحكومية 

لبرامج دعم الغذاء فيها.

الل��ت��زام  يفر�س  م��ا  ثمة  لي�س  اأن���ه  وال��واق��ع 

كانت  اإذا  ال�شيا�شات  لمثل هذه  ال�شامل  بالتطبيق 

الغذائي.  والق�شور  الجوع  انت�شار  اإل��ى  �شتف�شي 

البرازيل  �شيما  ول  ال���دول،  بع�س  تجربة  وتثبت 

الممكن  من  اأن  الالتينية،  اأميركا  في  والمك�شيك 

تاأمين  مع  ليبرالية  اقت�شادية  �شيا�شات  انتهاج 

الحد الأدنى من الغذاء للفقراء.

تاأثير الق�صور الغذائي في اأمن 

االإن�صان في البلدان العربية

يقّو�س الجوع اأمن الإن�شان باأب�شط اأ�شكال وجوده، 

فهو يلحق ال�شرر بال�شحة والإنتاجية وبالعالقات 

بما  ذاتها  للحياة  تهديًدا  يمّثل  كما  الآخرين  مع 

يتجاوز النتقا�س من العمر المتوّقع عند الولدة. 

اأما التدافع للح�شول على الخبز فقد يتفّجر على 

�شكل م�شادمات واأعمال �شغب عنيفة. وقد تجلى 

القليلة  الأعوام  وقعت في  التي  الأحداث  ذلك في 

الما�شية في بع�س البلدان العربية.

الحاد  الجوع  يكون  قد  الفردي  ال�شعيد  على 

بمر�ٍس  الإ�شابة  اأو  للوفاة  مبا�شًرا  �شبًبا  والمزمن 

 25,000 نحو  اأن  على  التقديرات  وت��دل  ع�شال. 

حتفهم  يالقون  والأط��ف��ال  البالغين  من  �شخ�س 

والم�شببات  الجوع  ج��راء  العالم  اأنحاء  في  يوميًّا 

. وعلى الرغم من عدم توافر بيانات 
13

المتعلقة به

الرتفاع  ف��اإن  ال�شدد  بهذا  العربية  البلدان  عن 

المت�شارع في اأ�شعار الحبوب بمعدل 200 في المائة 

منذ العام 2001 قد زاد من �شعوبة الح�شول على 

الخبز في معظم البلدان العربية، بما فيها البلدان 

�شهر  ومنذ  وال�شعودية.  الإم���ارات  مثل  النفطية، 

ت�شرين الأول/اأكتوبر من العام 2007 �شهدت م�شر 

جماعّيًة  احتجاج  ح��رك��اِت  وموريتانيا  والمغرب 

اأ�شعاره. وواجه  حول تقطع اإمدادات الخبز وغالء 

بالغًة  �شعوبًة  واليمنيون  واللبنانيون  ال�شوريون 

الرئي�شي  م  المقوِّ وهو  الخبز،  على  الح�شول  في 

اأدت   ،2008 العام  مطلع  وف��ي  العربية.  للوجبة 

م�شرع  اإلى  م�شر  في  المخابز  اأمام  الم�شاحنات 

بع�س الأ�شخا�س واإ�شابة اآخرين بجروح.

اأن  ب��ال��غ��ذاء  المتعلقة  الح��ت��ج��اج��اِت  يمكن 

تتجاوز حدود المجتمعات التي تعاني نق�س المواد 

الكيانات  اأو  ال���دول  بين  التوتر  فتثير  الغذائية 

على  البارزة  الأمثلة  ومن  المتجاورة،  ال�شيا�شية 

�شهر  في  غ��زة  في  الفل�شطينيين  محاولت  ذل��ك 

اقتحام   2008 ال��ع��ام  م��ن  الثاني/يناير  ك��ان��ون 

الح�شار  حالة  على  للتغلب  الم�شرية  ال��ح��دود 

من املمكن انتهاج 

�شيا�شات اقت�شادية 

ليربالية مع تاأمني احلد 

الأدنى من الغذاء للفقراء

ميكن الحتجاجات 

املتعلقة بالغذاء 

اأن تثري التوتر بني 

الدول اأو الكيانات 

ال�شيا�شّية املتجاورة
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غزة،  اأه��ل  وق��ام  اإ�شرائيل.  عليهم  فر�شته  ال��ذي 

الذين يت�شّورون جوًعا، باإزالة جانب من الحواجز 

القائمة على الحدود بين غزة وم�شر وتدفق مئات 

الآلف منهم اإلى �شيناء بحًثا عن الغذاء والدواء. 

اأغ�شبت  التي  الحدود  اختراق  حالة  تتوقف  ولم 

القوات  نجحت  اأن  بعد  اإل  الم�شرية  ال�شلطات 

الم�شرية في اإ�شالح الحواجز. 

وي�شكل الأطفال والن�شاء الفئاِت الأكثَر ت�شّرًرا 

من ق�شور الغذاء والجوع، فقد و�شل انت�شار نق�س 

م بين الأطفال ممن تقل اأعمارهم عن  الوزن والتقزُّ

المائة  في  و 22.2   14.6 ن�شبة  اإلى  �شنوات  خم�س 

وو�شلت  و 2005.   2000 فترة  في  التوالي  على 

ن�شبة المواليد الناق�شي الوزن اإلى 12 في المائة 

14 
في فترة 2000 و 2006.

وتجدر المالحظة اأن ن�شبة الأطفال الناق�شي 

الوزن تتفاوت بين بلد واآخر، حيث بلغت في اليمن 

45.6 في المائة في العام 2003، وفي لبنان 3.3 

في المائة في العام 2002. 

الرغم  على   ،2-6 ال��ج��دول  م��ن  يت�شح  كما 

في  تقّدم  من  العربية  البلدان  غالبية  حّققته  مما 

مكافحة الق�شور الغذائي، ما زال الأطفال ي�شّكلون 

الذين  والفقراء  الجياع  بين  متوازنة  غير  ن�شًبا 

يعي�شون على اأقل من دولرين في اليوم. وما يزال 

عالية  معّدلت  ي�شهد  العربية  البلدان  من  العديد 

م بين الأطفال ممن  لنت�شار نق�س الوزن اأو الَتَقزُّ

من  اأقرانهم  بمعدلت  مقارنًة  الخام�شة  دون  هم 

تلك الفئة في الحالت العادية. وقد �شجّلت اأعلى 

الأطفال  بين  الظاهرتين  هاتين  لنت�شار  ن�شبة 

 انت�صار نق�س التغذية البلد

)% من ال�صكان(

انت�صار حاالت 

االأطفال دون 

اخلام�صة ممن يقل 

وزنهم عن املعدل 

الطبيعي

انت�صار حاالت 

االأطفال دون 

اخلام�صة ممن 

يعانون تقّزم النمو

انت�صار حاالت 

نق�س الوزن 

عند الوالدة

1992-19902004-20022006-20002006-20002006-2000

4.006.003.6012.0012.00الأردن

9.907.00*4.90*16.00 الأر�س الفل�شطينية المحتلة

 ..  ..4.003.00الإمارات 

12.307.00*4.00*2.502.50تون�س

5.004.0010.2021.606.00الجزائر

 ....  ..4.004.00ال�شعودية

..31.0026.0038.4047.60ال�شودان

18.809.00*6.90*5.004.00�شورية

23.3011.00*33.00*..  ..ال�شومال

8.00..  .... .. عمان

.. .. .. 24.005.00الكويت

11.006.00*3.90*2.503.00لبنان

..  .. ..2.502.50ليبيا

4.004.005.4023.8014.00م�شر

6.006.009.9023.1015.00المغرب

.. 15.0010.0030.4039.40موريتانيا

.. 53.1*45.60*34.0038.00اليمن

 �شمال اأفريقيا 

وال�شرق الأو�شط
6.007.00*14.60*22.2012.00

بلدان الدخل المتو�شط 

المنخف�س
16.0011.0010.7024.807.00

17.0012.0012.9026.206.00اآ�شيا والمحيط الهادي

.. .. .. 3.003.00البلدان المتقدمة

الم�شدر: البنك الدولي 2007 )بالإنجليزية(. 

* تعود البيانات اإلى الفترة 2000-2005 )اآخر �شنة توافرت فيها( 

 .. البيانات غير متوافرة

 ي�شكل الأطفال

 والن�شاء الفئاِت

ًرا
ّ
 الأكرَث ت�رس

 من ق�شور

الغذاء واجلوع

البلدان العربية مقارنًة باملناطق واملجموعات االأخرى تاأثري اجلوع يف االأطفال – 
اجلدول 2-6
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ينعك�س اجلوع 

و�شوء التغذية 

لدى الأطفال على 

اأدائهم املدر�شي

 مل يعد يف و�شع 

اأّي بلد اأن يحقق 

الكتفاء الذاتي 

امل�شتدام

الفقراء  من  الكبيرة  التجّمعات  ذات  البلدان  في 

كال�شودان وموريتانيا واليمن. وفي الطرف الآخر 

الن�شبة  الأردن  ي�شجل  المعياري،  ال�شلَّم  هذا  من 

الن�شبة  ولبنان  ال��وزن،  نق�س  انت�شار  من  الدنيا 

وت�شجل  الأطفال.  بين  م  الَتَقزُّ حالت  من  الدنيا 

الجزائر ولبنان الن�شبة الدنيا من حالت المواليد 

م�شكلة  فهي  الأطفال  بدانة  اأما  الوزن.  الناق�شي 

تثير بع�س القلق في عدد قليل من البلدان العربية 

تنت�شر  حيث  والمغرب  وم�شر  الجزائر  واأبرزها 

المائة  في  و15  المائة  في   13 بين  ال��وزن  زي��ادة 

من الأطفال ممن هم دون الخام�شة. ومع اأن �شوء 

التغذية لي�س هو ال�شبب الوحيد لهذا العار�س، فاإنه 

وما  الفقر  ظروف  مع  ويتقاطع  يتداخل  ما  غالًبا 

لالعتالل  التعر�س  احتمال  زي��ادة  من  اإليه  ت��وؤدي 

حار والأمرا�س المعدية.  ال�شحي، والزُّ

الق�شور  ن�شب  اأن  من  الرغم  على  اأنه  المقلق 

اأدنى من الن�شب  الغذائي في البلدان العربية هي 

الم�شّجلة في البلدان النامية، فاإن اأو�شاع الأطفال 

المتو�ّشط  الدخل  ذات  العربية  البلدان  فئة  في 

مع  بالمقارنة  اأ���ش��واأ  ن�شًبا  ت�شّجل  المنخف�س 

�شرق  اأطفال  مع  فبالمقارنة  الأخ���رى.  المناطق 

اآ�شيا والمحيط الهادي مثاًل، تتخّطى ن�شبة معاناة 

الن�شب  ال��غ��ذائ��ي  الق�شور  م��ن  ال��ع��رب  الأط��ف��ال 

هذه  انت�شار  برغم  المنطقة  تلك  ف��ي  الم�شجلة 

الظاهرة فيها. ي�شاف اإلى ذلك اأن ن�شبة المواليد 

ا  الناق�شي الوزن في البلدان العربية تتخطى اأي�شً

والمحيط  اآ�شيا  �شرق  بلدان  في  الم�شّجلة  الن�شب 

الهادي والبلدان ذات الدخل المنخف�س.

الأطفال  ل��دى  التغذية  و�شوء  الجوع  ينعك�س 

على اأدائهم المدر�شي، اإذ يتاأخر التحاق الأطفال 

اأ�شال،  بها  التحقوا  اإذا  هذا  بالمدار�س،  الجياع 

اأداوؤهم  ويت�شربون منها في وقت مبكر، كما يظّل 

دون اأداء الأطفال المكتفين غذاًء، ولو واظبوا على 

الدوام المنتظم في المدار�س. ونادًرا ما ت�شتطيع 

العائالت الفقيرة التي ل تتمتع بالأمن الغذائي اأن 

ُيعتمد عليهم  الذين  الأبناء والبنات  بتعليم  تتكفل 

في الغالب في الأعمال المنزلية اأو في تاأمين دخل 

عن  النقطاع  ويكون  الأ�شرة.  دعم  في  اأو  اإ�شافي 

الفتيان  اأكثر منه بين  الدرا�شة بين فتيات العرب 

لأن تح�شيلهن العلمي ل يحظى بالأولوية نف�شها.

15
مالحظات حول الأمن الغذائي العربي

الوطنية  الهموم  من  واح��ًدا  الغذائي  الأم��ن  يمثل 

وهو   ،1974 العام  منذ  قاطبًة  العالم  اأنحاء  في 

البلدان  التي دفعت  العالمية  الغذائية  الأزمة  عام 

بدا  وقد  القومي.  الأمن  اعتباره من مقومات  اإلى 

اإنما يكمن في  الغذائي  الأمن  اأن مفتاح  للكثيرين 

الحبوب.  مجال  في  وبخا�شة  ال��ذات��ي،  الكتفاء 

الدعوة  هذه  العربية  البلدان  تبنت  ما  و�شرعان 

في  للغذاء  م�شتوردة  نامية  بلدان  ع��دة  ونجحت 

»ال��ث��ورة  ب��رام��ج  بتنفيذ  ال��ذات��ي  الكتفاء  تحقيق 

ا�شتحدثت زراعات هجينة قامت  التي  الخ�شراء« 

بتطوير بذورها مراكز البحوث العالمية.

لقد اعتمدت البلدان العربية الم�شتوردة للغذاء، 

ال�شرورية،  والموارد  القدرات  لها  تتوافر  والتي 

ال�شيا�شات الرامية اإلى تحقيق الكتفاء الذاتي في 

مجال الحبوب، ول �شيما القمح. و�شورية من الدول 

التي حققت هذا الهدف، اأما ال�شعودية فلم تكتِف 

وح�شب  القمح  الذاتي في مجال  الكتفاء  بتحقيق 

ا يزيد على متطلبات ال�شوق، واإن  بل حققت فائ�شً

كان ذلك قد تم على ح�شاب موارد المياه الجوفية 

ال�شحيحة اأ�شاًل.

ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ال��ت��غ��ي��رات ف���ي الأو����ش���اع 

الذاتي  الكتفاء  فاإن  والدولية  والإقليمية  المحلية 

الزراعية  لل�شيا�شات  رئي�ًشا  ا  هدًفً يظل  الغذائي 

ال�شيا�شات  اأن  غير  العربية.  البلدان  معظم  في 

اأهميتها  من  الرغم  على  الهدف،  بهذا  المت�شلة 

كتعبيٍر عن متطلبات ال�شيادة الوطنية، تت�شارب، 

الكلفة/ معدلت  مبداإ  تطبيق  مع  عامة،  ب�شورة 

والمالية،  الطبيعية  ال��م��وارد  ل�شتغالل  الفائدة 

وقد يوؤدي بالنتيجة اإلى انخفا�س م�شتوى الكفاءة 

الذاتي  الكتفاء  �شيا�شات  وكانت  القت�شادية. 

اأ�شكال ال�شمان �شد  تمثل في الما�شي �شكاًل من 

المقاطعة  عن  الناجم  الغذائية  الإم��دادات  عجز 

وغير  العالمي  الإنتاج  في  والنق�س  القت�شادية، 

ذلك من الأ�شباب. وربما لم تعد هذه التهديدات 

القت�شادي  ال��دم��ج  عمليات  اإل��ى  ن��ظ��ًرا  قائمًة، 

في  يعد  لم  كما  العالمي.  ال�شعيد  على  والتجاري 

و�شع اأّي بلد من الناحية العملية اأن يحقق الكتفاء 

الذاتي الم�شتدام، نظًرا اإلى التغيرات البيئية التي 

توؤثر حاليًّا في عملية الإنتاج.

يحّقق  اأن  ما  بلٍد  و�شع  في  اأن  افتر�شنا  ول��و 

بع�س  ف���اإن  ال�شامل،  ال��غ��ذائ��ي  ال��ذات��ي  الك��ت��ف��اء 

الجوع  تعاني  �شتظل  فيه  الجتماعية  القطاعات 

اإلى  اأدى  الإدراك  ه��ذا  مثل  الغذائي.  والق�شور 

التحول عن مفهوم الكتفاء الذاتي في اتجاه مفهوم 

 . الجوهرية  ال�شلع  من  المجتمع  اأفراد  كل  اكتفاء 

الغذائي  الأمن  مفهوم  اأ�شبح  الأ�شا�س  هذا  وعلى 

ي�شتند اإلى اأربعة مرتكزات:
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الغذاء،  من  كاٍف  اإمداد  تاأمين  الغذاء:  توافر   )1

الأ���ش��واق  من  اأم  المحّلّي  الإن��ت��اج  اأِم��ن  �شواء 

العالمية.

ا�شتقرار الغذاء: تاأمين اإمداد م�شتقّر لالأغذية   )2

على مدار ال�شنة، ومن مو�شم اإلى اآخر.

الغذاء  توافر  تاأمين  ال��غ��ذاء:  على  الح�شول   )3

لعامة النا�س باأ�شعار معقولة تتنا�شب وم�شتوى 

دخلهم.

�شالمة الغذاء.  )4

اإن هذه الأركان الأربعة، مجتمعًة، تعني تمكين 

على  الح�شول  م��ن  معّين  بلد  ف��ي  النا�س  ك��اف��ة 

احتياجاتهم الغذائية الجوهرية على مدار ال�شنة، 

دون اأن يتهّددهم خطر الحرمان، ب�شرف النظر 

ا اأو م�شتورًدا. من  عما اإذا كان الغذاء ُمنتًجا محّليًّ

هنا، يمكن اإيجاز المفهوم الجديد لالأمن الغذائي 

اأن  ذلك  ويعني  النف�س.  على  العتماد  مفهوم  في 

النا�س  اإمداد  تعمل على  اأن  الحكومات  من واجب 

المحا�شيل  من  الم�شتمدة  الغذائية  بحاجاتهم 

من  م�شتورد  ه��و  بما  ا�شتكمالها  م��ع  المحلية، 

ل�شتيراد  المطلوبة  ال�شعبة  العملة  واأن  الخارج، 

الغذاء ينبغي اأن تاأتي من م�شادر م�شتقلة، اأهّمها 

اإيرادات ت�شدير الب�شائع والخدمات.

اإنتاج  العربية  البلدان  اأت�شتطيع  هنا  وال�شوؤال 

ثمة  اأن  اأم  �شاءت،  هي  اإذا  الغذائية  احتياجاتها 

الأمر  هذا  كان  واإذا  ذل��ك؟  دون  تحول  محّددات 

طبيعية  اأهي  المحّددات؟  هذه  هي  فما  �شحيًحا، 

اأخ��رى،  وبعبارة  ب�شرية؟  اأم  اإداري���ة  اأم  مالية  اأم 

هل يمكن البلداَن العربية تحقيُق الكتفاء الذاتي 

الغذائي الكامل؟ 

بمجموعها،  العربية،  المنطقة  اأن  الموؤكد  من 

التي  فالفوائ�س  المالية،  ال��م��وارد  اإل��ى  تفتقر  ل 

العام  منذ  وبخا�شة  النفط،  ت�شدير  من  جنتها 

2002، اأكثر من كافية لتلبية احتياجات المنطقة 

الزراعة  في مجال  ل  التنمية عموًما،  ميادين  في 

فح�شب. والمهم في هذا ال�شدد هو كيفية تحريك 

ثغرات  لتغطي  الفوائ�س  ب��اب  من  ال��م��وارد  ه��ذه 

العجز المالي في مجالت تنطوي على الإمكانات 

المفتاح  اأن  ال��وا���ش��ح  وم��ن  للتنمية.  الطبيعية 

مناخ  تطوير  في  يكمن  الإط��ار  هذا  في  الرئي�شي 

ال�شتثمار في تلك المجالت.

اإلى  تفتقر  ل  بمجموعها  العربية  والمنطقة 

الموارد الب�شرية والقوى العاملة، بل اإن هذا المورد 

الظاهرة  البطالة  م��ن  عالية  بمعدلت  الحافل 

كافية  من  اأكثر  عاملة  اأي��ٍد  فيه  تتوافر  والمقّنعة 

بغالبيتها  التنموية  الم�شروعات  احتياجات  لتلبية 

العظمى.

مليون   14 العربية  المنطقة  م�شاحة  تبلغ 

كيلومتر مربع، اأي 10 في المائة من �شطح الأر�س. 

 69.6 ثمة  اأن  اإل��ى   2004 العام  تقديرات  وت�شير 

للزراعة  ال�شالحة  الأرا���ش��ي  من  هيكتار  مليون 

مليون هيكتار من   18.5 بينها  المنطقة،  في هذه 

الأرا�شي البور ، واإلى اأن معدل ن�شيب الفرد فيها 

يبلغ 0.23 هيكتار. وُيعَرف عن هذه المنطقة �شاآلة 

على  قيا�ًشا  لال�شتغالل  القابلة  الأرا���ش��ي  ن�شبة 

م�شاحة الأرا�شي الكلية. وهذه الن�شبة، التي تعادل 

35 في المائة، هي اأدنى الن�شب في العالم. وي�شّكل 

لالأرا�شي  الإنتاجية  ال��ق��درة  وت��ده��ور  الت�شّحر 

ال��زراع��ي.  الإن��ت��اج  م��ح��ّددات  اأه��ّم  الزراعية من 

القت�شادي  الأداء  في  الزراعة  م�شاهمة  واأخيًرا 

للمنطقة، على العموم، اآخذة بالتناق�س. 

من جهة اأخرى، تمتلك المنطقة العربية كميات 

 373 الموا�شي والأ�شماك. ففيها نحو  �شخمة من 

مليوًنا من الما�شية، واأغلبها في ال�شودان الذي يمثل 

مخزوًنا من الثروة الحيوانية الطبيعية، ولكن غير 

ا 22.4 األف كيلومتر  الم�شتغلة. وفي المنطقة اأي�شً

من  كيلومتر  األف  و 16.6  ال�شاحلية،  المناطق  من 

و�شبه  العذب  الماء  بحيرات  اإلى  اإ�شافًة  الأنهار، 

من  طن  مليون   3.8 نحو  المنطقة  وتنتج  العذب. 

ُعمان  من  اأ�شا�شية  ب�شورة  تاأتي  التي  الأ�شماك، 

والمغرب وم�شر وموريتانيا واليمن. 

غير اأن موارد الأرا�شي ل تمثل وحدها القيود 

فالقيد  ال��غ��ذاء.  اإنتاج  في  التو�شع  من  تحد  التي 

الأول والأهّم هو �شح المياه. ت�شير التقديرات اإلى 

مكعب  متر  مليار   300 يعادل  ما  المنطقة  في  اأن 

من  المائة  في  واح��د  من  اأق��ل  تمثل   
16

الماء، من 

 املفتاح الرئي�شي

 لتحقيق الأمن الغذائي

 يكمن يف تطوير مناخ

 ال�شتثمارات يف

املجالت ذات ال�شلة

 القيد الأّول والأهّم

 الذي يحّد من التو�شع

 يف اإنتاج الغذاء

هو �شّح املياه

تناق�س القيمة امل�صافة للزراعة يف املردود االقت�صادي، 

ا، 1990 و 2005 12 بلًدا عربيًّ

الم�شدر: البنك الدولي 2008 )بالإنجليزية(.
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تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام  1402009

الموارد المائية في العالم، مع الأخذ في العتبار 

اأن �شّكان المنطقة العربية يمّثلون 5 في المائة من 

�شّكان العالم. وبلغ في العام 2001 معدل ن�شيب 

اأن  حين  في  مكعب،  متر   1000 الماء  من  الفرد 

�شبعة  يعادل  العالمي  ال�شعيد  على  الفرد  ن�شيب 

اأ�شعاف هذه الكمية. وبين العامين 1996 و 2006 

من  المائة  في   71 العربية  المنطقة  ا�شتخدمت 

مياهها مقارنًة بمعدل عالمي ل يزيد على 6.3 في 

في  الكمية  هذه  ثلثي  من  اأكثر  وُي�شتهلك  المائة. 

17
قطاع الزراعة.

الآخ��ر،  بعد  واح���ًدا  العربية،  البلدان  تغرق 

 فقد ارتفع عدد 
18

اإلى ما دون خط الفقر المائي،

البلدان التي كانت دون خط الفقر المائي من ثالثة 

)هي الأردن والبحرين والكويت( في العام 1955، 

الأر�س  )باإ�شافة   1990 العام  في  اأحَد ع�شَر  اإلى 

والجزائر  وتون�س  والإمارات  المحتلة  الفل�شطينية 

اأن  وُيتوّقع  واليمن(.  وقطر  وال�شومال  وال�شعودية 

تن�شّم �شبعة بلدان اأخرى اإلى هذه القائمة بحلول 

العام 2025.

ال��م��وارد  ت��واف��ر  م�شكلة  تفاقم  م��ن  زاد  ومما 

الكبير  ال��ط��ل��ب  ال����زراع����ة  لأغ����را�����س  ال��م��ائ��ي��ة 

والمتعاظم على المياه لالأغرا�س الأخرى، وُيعزى 

العمراني  وال��زح��ف  ال�شكاني  التكاثر  اإل��ى  ذل��ك 

والتو�شع  الح�شرية  المراكز  في  ال�شكاني  والنمو 

ال�شناعي وتنامي �شناعة ال�شياحة وغير ذلك من 

العوامل. ي�شاف اإلى ذلك اأن هذه العوامل نف�شها 

قد اأ�شهمت في تعاظم م�شتويات تلوث الماء وتّدني 

نوعية المياه المطلوبة لأوجه ال�شتعمال المختلفة. 

كما اأدى ال�شتغالل الجائر لم�شادر المياه الجوفية 

اإلى العديد من الم�شكالت في بلدان الخليج وغزة 

نجم  لما  نتيجًة  اأخ��رى  واأماكن  الغربية  وال�شفة 

عن ذلك من ارتفاع من�شوب الملوحة في م�شادر 

المياه الجوفية.

خال�شة القول اإنه اإذا لم تكن الموارد المائية 

ل�شعوب  الغذائي  الإنتاج  احتياجات  لتغطية  كافية 

المنطقة فاإن البلدان العربية �شتوا�شل، بال�شرورة، 

مرهون  وذل��ك  الم�شتورد  ال��غ��ذاء  على  العتماد 

بمواردها المالية. والواقع اأن ا�شتيراد الغذاء يعني 

ا�شتيراد المياه الالزمة لإنتاجه، وذلك هو ما ولَّد 

مفهوم »المياه الفترا�شية« )انظر الإطار 5-6(. 

البلدان  اإلى  بالن�شبة  مغًزى عميق  المفهوم  ولهذا 

�شادراتها  بين  البلدان  هذه  وازنت  فاإذا  العربية. 

الواردات  فيها  تتركز  بطريقة  الغذائية  ووارداتها 

كبيرة  كميات  اإنتاجها  يتطلب  التي  الب�شائع  على 

من المياه، وتتركز ال�شادرات على الب�شائع التي 

�شتكون  فاإنها  الأق���ل،  الكميات  اإنتاجها  يتطلب 

قادرة على اّدخار المياه ب�شورة ملمو�شة من خالل 

التبادل التجاري. 

الزراعية  التجارة  على  المفهوم  هذا  وينطبق 

التجارة  على  ينطبق  مثلما  واآخ��ر  عربّي  بلٍد  بين 

ر  وُيقدَّ والأجنبية.  العربية  البلدان  بين  الزراعية 

البلدان  واردات  حجم  معدل  ي��وازي  ما  اإنتاج  اأن 

و2003   2001 العامين  بين  الغذاء  من  العربية 

كان �شيحتاج اإلى 235 مليار متر مكعب من المياه 

ي�شتاأثر مفهوم المياه الفترا�شية بالهتمام لعالقته بتحليل تدفقات التجارة وتعاظم �شح المياه. 

فاإنتاج الب�شائع والخدمات يتطلب توافر المياه ب�شورة عامة، وت�شمى المياه الم�شتخدمة في اإعداد 

منتجات زراعية و�شناعية بالمياه الفترا�شية المحتواة في المنتج. وعلى �شبيل المثال، اإذا اأردنا 

اإنتاج كيلوغرام واحد من القمح، فاإننا نحتاج اإلى متر مكّعٍب اأو اثنين من الماء. وتحتاج المنتجات 

اإلى  يحتاج  الجبن  من  واحد  كيلوغرام  فاإنتاج  المياه:  من  اأكبر  كميات  اإلى  الحيوانية  الثروة  من 

ا 
ً
ا مكّعب

ً
نحو 5 اأمتار مكعبة من الماء، كما يحتاج اإنتاج كيلوغرام واحد من اللحوم اإلى نحو 16 متر

من الماء. 

 معقولة، 
ٍ
 ويوحي هذا المفهوم اأنه ، في عالم اآمن ي�شوده العتماد المتبادل والزدهار بدرجة

يمكن بلًدا ذا موارَد مائية محدودة اأن يعتمد على ا�شتيراد المنتجات الزراعية التي تحتوي على 

 لإنتاج �شلع 
ٍ
ة
ّ
م�شتويات عالية من المياه المحتواة )كاللحوم مثال(، وي�شتخدم ما لديه من موارَد مائي

اأخرى ذات قيمة اأدنى من حيث محتواها المائي )انظر الجدول(. وفي المقابل فاإن في و�شع بلد اآخر 

 من الموارد المائية اأن ينتفع بالميزة الطبيعية المقارنة التي لديه بت�شدير منتجات 
ٍ
يتمتع بوفرة

ذات م�شتًوى عاٍل من المياه المحتواة.

ويظهر تحليل تجارة الأغذية اأن معظم المبادلت التجارية اإنما يتم بين بلدان تتمتع بنعمة الموارد 

ر تجارة الأغذية الدولية. 
ّ
المائية الوفيرة، ما يدل على اأن عوامل اأخرى غير المياه هي التي ت�شي

وتون�س وغيرها( قد  )م�شر  المياه  ندرة  تواجه  التي  القاحلة  البلدان  متزايدة من  اأعدادا  اأن  غير 

اأخذت تتبنى، ب�شورة مطردة، �شيا�شات ترمي اإلى زيادة وارداتها من �شلع المحا�شيل الرئي�شية، 

وت�شتغل المياه في ا�شتخدامات اإنتاجية اأكثر جدوى من الوجهة المالية. وت�شاحب هذه ال�شيا�شات 

في العادة اتفاقيات تجارية طويلة الأجل بين البلدان الم�شتوردة والم�شدرة، تميل اإلى التمهيد 

لتعزيز ال�شتقرار في العالقات الدولية. 

لرت ماء لكل املنَتج

كغ من الغالل 

1,150القمح

2,656الأرز

450الذرة

160البطاطا

2,300حبوب ال�شويا 

15,977لحوم البقر 

5,906الخنزير

2,828الدواجن

4,657البي�س

865الحليب 

5,288الأجبان 

كمية املياه االفرتا�صية املحتواة يف منتجاٍت خمتارة، 2003  

الم�شدر: اليون�شكو 2006 )بالإنجليزية(.

الم�شدر: اليون�شكو 2006 )بالإنجليزية(.

املياه االفرتا�صية وتارة االأغذية االإطار 5-6



141 الجوع والتغذية واأمن الإن�سان

 تكت�شب م�شاألة املياه

 الفرتا�شية اأهمية

ة بالن�شبة اإىل  خا�شّ

البلدان العربية

 يتطلب الق�شاء

 على اجلوع

 ا�شرتاتيجية تعالج

 الأ�شباب والنتائج

 املت�شلة بالفقر

واملر�س واجلهل

الفترا�شية – وهو ما يقارب كمية الموارد المائية 

الفعلية المتوافرة في المنطقة. وهذه الكمية تكاد 

اإذ  الغذاء،  لإنتاج  المخ�ش�شة  المياه  كمية  تعادل 

ي�شتخدم 33 في المائة منها في الإنتاج الزراعي، 

الواردات  لمعالجة  المائة  في   67 يخ�ش�س  بينما 

من الما�شية والدواجن والأ�شماك.

ت�شاعد الدرا�شات حول المياه الفترا�شية في 

العربية  البلدان  فعلى  الم�شتقبل.  م�شار  تحديد 

اأج��ل  م��ن  المياه  اإنتاجية  م�شتوى  م��ن  ت��رف��ع  اأن 

هذه  ولتحقيق  لديها.  التناف�شية  م�شتوى  تح�شين 

الغاية عليها درا�شة مختِلف الجوانب القت�شادية 

والتجارية التي تنطوي عليها هذه العملية، مع اإيالء 

التفاقيات الدولية الموؤثرة في تجارة الغذاء عنايًة 

خا�شة. ول يمكن اإغفال اأهمية هذه ال�شتراتيجية، 

على  المتزايد  العربية  البلدان  اعتماد  اإلى  نظًرا 

الواردات لتحقيق الأمن الغذائي.

ة   تكت�شب م�شاألة المياه الفترا�شية اأهمية خا�شّ

بالن�شبة اإلى م�شر وبلدان عربية اأخرى، وت�شتحق 

ال�شتق�شاء والدرا�شة عن كثب. الواقع اأنه اإذا تم 

في  الأق�شى  القت�شادي  المردود  معيار  اعتماد 

فاإن  ال��م��وارد،  تخ�شي�س  اأول��وي��ات  ترتيب  اإع��ادة 

لر�شم  اأف�شل  و�شع  في  �شتكون  العربية  البلدان 

للمياه«  المتكاملة  »الإدارة  حول  اإقليمية  �شيا�شة 

وتوجيهها في وجهتها ال�شحيحة.

الأبعد من هذه الق�شية الجوهرية، هو اأهمية 

تعزيز  جهود  اإط��ار  في  الزراعي  ال�شتثمار  زي��ادة 

التجارية  المقاربة   . المنطقة  في  الغذائي  الأمن 

المطبقة حاليًّا من خالل اإلغاء الحواجز الجمركية 

لن  الحرة  للتجارة  الكبرى  العربية  المنطقة  في 

تكون، بحد ذاتها، كافية لتحقيق التكامل الزراعي 

المن�شود. فاإذا كان الهدف تفعيل التجارة فينبغي 

اأن ي�شبح الإنتاج الزراعي كافًيا من حيث الكمية 

�شمن  م��ن  ذل��ك  يتحقق  اأن  على  التنوع  ودرج���ة 

الموارد المائية المتوافرة، وهنا تكمن الحاجة اإلى 

ال�شتثمار.

وتدعو بع�س القتراحات المطروحة الحكومات 

العربية اإلى القيام بخطوات كفيلة بتحفيز التبادل 

بين فوائ�س الإنتاج، مثل مبادلة اللحوم في ال�شودان 

بالأ�شماك في المغرب، يتبعها خطوات نحو تو�شيع 

ال�شتثمار في عمليات الت�شنيع والت�شويق والنقل، 

ُتَعدُّ  ا�شتثمارات  اإلى  الموارد  لتوجيه  خطوات  ثّم 

هذه  مثل  تكاليفها.  على  قيا�ًشا  المردود  ُمجدية 

المقاربة �شتجعل ال�شلع الغذائية اأقرب مناًل للنا�س 

الوقت  و�شترفع، في  الإمداد(،  زيادة  )عن طريق 

النهو�س  خالل  من  الدخل  م�شتويات  من  نف�شه، 

بالتنمية. وفي م�شاٍرٍ مواٍز لذلك يتعين على البلدان 

بلد،  لكّل  ا�شتراتيجيًّا،  مخزوًنا  تقيم  اأن  العربية 

لتغطية  الإم��ك��ان،  عند  الإقليمي  ال�شعيد  وعلى 

العجز في الإمدادات من المواد الغذائية المنتجة 

ا اأو الم�شتوردة. وهذا المخزون ال�شتراتيجي  محّليًّ

الأم��ن  لتحقيق  الطريق  تمهيد  على  ق��ادٌر  وح��َده 

وال�شتقرار الغذائي للمجتمع في مواجهة التقلبات 

في الظروف المناخية.

األقى تزايد اإنتاج الوقود الحيوي من المنتجات 

النباتية )مثل الحبوب وال�شكر( في الآونة الأخيرة 

العربية  البلدان  كاهل  على  ج�شيمة  اإ�شافية  اأعباًء 

تتمثل في الكلفة المتعاظمة ل�شتيراد تلك المنتجات. 

الحكومات  على  يتعين  الأع��ب��اء،  ه��ذه  ولتخفيف 

للتو�شع  كافية  حوافز  للمزارعين  تقدم  اأن  العربية 

هذا  نطاق  ويرتبط  وعموديًّا.  اأفقيًّا  الإن��ت��اج،  في 

المّت�شلة  بالبحوث  وثيًقا  ارتباًطا  بدوره،  التو�شع، 

باأ�شكال وم�شادر جديدة للطاقة، وبخا�شة الطاقة 

بهدف  ال�شم�شية،  والطاقة  الرياح  مثل  المتجددة، 

اأ�شاليب مجدية من  بتطبيق  الماء  اإم��دادات  زيادة 

حيث الكلفة والمردود لتحلية المياه.

خاتمة 

تب�شر  ال��راه��ن��ة  الت��ج��اه��ات  اأن  ي��ب��دو  اأن���ه ل  م��ع 

من  فاإن  العربية،  البلدان  من  العديد  في  بالخير 

لتحقيق  جهدها  ق�شارى  تبذل  اأن  ال��دول  واج��ب 

الغاية الثانية من الهدف الأّول من اأهداف الألفية 

التغذية  وتح�شين  الجوع  با�شتئ�شال  التنموية، 

الغذائي  الأم��ن  بناء  اأجل  من  ال�شيا�شات  وتطوير 

اإلى اأق�شى حد ممكن. 

الق�شاء على الجوع وق�شور التغذية

�شد  الحملة  تكثيف  التحدي  هذا  معالجة  يتطلب 

ا�شتراتيجية  على  التركيز  مع  وت�شريعها  الجوع 

المت�شلة  والنتائج  الأ�شباب  لمعالجة  �شّقين  ذات 

وينبغي  واح��د.  اآٍن  في  والجهل  والمر�س  بالفقر 

ر�شم  عند  رئي�شان  عامالن  بالعتبار  يوؤخذ  اأن 

اإلى التدخل لتح�شين  هذه ال�شتراتيجية: الحاجة 

لتقديم  عاجلة  وخ��ط��وات  وال��دخ��ل،  الإن��ت��اج��ي��ة 

المبا�شرة  الفورية  الغذائية  والمعونات  الإغ��اث��ة 

للفئات ال�شعيفة والعائالت المعوزة.

هذه  تترجم  اأن  يمكن  الأ���ش��ا���س،  ه��ذا  على 

الكلفة  وقليلة  الأم��د  طويلة  برامج  في  المقاربة 

�شاملة، على  وب�����ش��ورة  واح���د،  وق��ت  ف��ي  ت��رك��ز، 

الأهداف الآتية:
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اأّدت التغرّيات الأخرية 

ت 
ّ
اإىل م�شاعفات اأ�رس

ب�شغار املزارعني والعمال 

اجلّوالني يف الريف

فورية  ب�شورة  الغذاء،  على  الح�شول  •تي�شير  	
الفعلي ل�شبكات  التنفيذ  ومبا�شرة، عن طريق 

العائالت  لتزويد  المحكمة  والبرامج  الأم��ان 

ويجب  النقدية.  والتحويالت  بالغذاء  الُمْعوزة 

الت�شديد على اأن هذه البرامج و�شبكات الأمان 

�شعفا  الأكثر  الجماعات  نحو  ه  توجَّ اأن  بد  ل 

الخا�شة  العناية  تركيز  ويتعين  المجتمع.  في 

الجوهرية  الغذائية  الحتياجات  تلبية  على 

بلوغهم  قبل  والأط��ف��ال  وال��ّر���ش��ع،  لالأمهات 

هذه  بلوغ  و�شَيحول  وبعدها.  الدرا�شية  ال�شن 

الفقر  دورة  انتقال  دون  المترابطة  الأه��داف 

بنمّو  الرتقاء  اإلى  وي��وؤدي  جيل،  اإلى  جيل  من 

الأطفال ج�شديًّا وعقليًّا، وتمكينهم من انتظام 

اأدائ��ه��م  وتح�شين  ال��م��دار���س  ف��ي  ح�شورهم 

وزي��ادة  العمل،  في  فر�شهم  وتعزيز  العلمي 

اإنتاجيتهم وتحقيق المزيد من الدخل.

وال�شعيفة  المهم�شة  الفئات  اأن  من  •التاأكد  	
التي تعي�س في الريف، واأكثريُتها من الفتيات، 

اأحد  هو  فالتعليم  البتدائي.  التعليم  �شتتلقى 

حقوق الإن�شان وينبغي اأن يكون مجانيًّا و�شاماًل 

واإلزاميًّا.

فر�س  ف��ي  الجن�شين  بين  ال��م�����ش��اواة  •تعزيز  	
الح�شول على الغذاء. وينبغي اإزالة كل العقبات 

الرجال  بين  الم�شاواة  �شبيل  تعتر�س  التي 

لتحقيق  قدًما  الم�شّي  اأردن��ا  ما  اإذا  والن�شاء 

والجوع،  الفقر  من  والحّد  الإن�شانية،  التنمية 

واإنقاذ حياة الأطفال، ومكافحة الأمرا�س.

•التعجيل بالتنمية القت�شادية، وبخا�شة التنمية  	
ال��زراع��ي��ة. وم��ن ال��م��ه��م، ف��ي ه��ذا المجال، 

والخبرات  بالو�شائل  المزارعين  �شغار  تزويد 

ال�شرورية لرفع م�شتوى الإنتاج بطريقة ت�شجع 

عائالتهم ومجتمعاتهم المحلية على ا�شتهالك 

محا�شيلهم الزراعية. ومن جملة هذه الو�شائل 

الكلفة  وذات  الب�شيطة  ال��ت��ق��ان��ات  اإدخ����ال 

البذور  على  الح�شول  وتي�شير  المنخف�شة، 

حول  الإر�شادات  وتقديم  الع�شوية،  والأ�شمدة 

بالمياه،  الت�شرف  في  ال�شليمة  الممار�شات 

مثل اأ�شلوب الري بالتقطير.

وَعْوَلمة  ال�شريع،  العمراني  النمو  تمخ�س  لقد 

في  وتو�شعها  التحويلية،  الغذائية  ال�شناعات 

موؤاتية  غير  م�شاعفات  اإل��ى  الرئي�شية،  الأ�شواق 

في  الجّوالين  والعمال  المزارعين  ب�شغار  اأ�شّرت 

مجموعة  اأحكمت  الأخيرة  العقود  وخالل  الريف. 

على  م��ط��ردة،  ب�شورة  قب�شتها،  ال�شركات  م��ن 

تجارة الغذاء العالمية، وعلى �شناعاتها ومبيعاتها. 

وربما و�شعت هذه ال�شيطرة نطاق الخيارات اأمام 

الأ�شعار،  تخفي�س  ف��ي  واأ�شهمت  الم�شتهلكين، 

ال�شبيل  اأنها مهدت  وتح�شين نوعية الأغذية، غير 

فيها  اأخذت  احتكارية لالإمداد  �شبه  �شل�شلة  لقيام 

تتحكم  الجملة  وتجار  العمالقة  ال�شركات  قلة من 

والتوزيع.  والمقايي�س،  بالأ�شعار،  مطرد  نحو  على 

الأ�شواق  في  الندماج  المزارعين  بع�س  وا�شتطاع 

اأن  غير  طائلة.  اأرب��اح  وجني  الرئي�شية  المحلية 

من  يتمكنوا  لم  المنتجين  �شغار  من  الكثيرين 

الح�شول على معلومات كافية، ول على التدريب، 

ول القرو�س التي تمكنهم من الندماج في الأ�شواق 

عمليات  خ��ارج  اإل��ى  اإق�شاوؤهم  فتمَّ  »الُمَعْوَلمة«، 

الإنتاج وال�شتهالك على حد �شواء.

وم��ع ذل��ك، ف��اإن من الأه���داف الأك��ث��ر اأهمية 

تحقيق  على  العمل  اإط��الق  المنطقة  اإلى  بالن�شبة 

التكامل في مجال اإنتاج المواد الغذائية، وبخا�شة 

الحبوب. وينبغي اأن تتركز الجهود في هذا المجال 

ال�شالحة  ال�شا�شعة  الأرا�شي  من  ال�شتفادة  على 

للزراعة في المنطقة، ول �شيما في ال�شودان، الذي 

المنطقة  الخبز في  �شلة  لي�شبح  يتحّول  اأن  يمكن 

العربية، وفي العراق. ول تفتقر البلدان العربية اإلى 

الموارد المالية التي يمكن البلداَن المنتجة للنفط 

اأن توؤّمن جانًبا منها لتنفيذ مثل هذا الم�شروع، كما 

ل تنق�شها الخبرة والأيدي العاملة. ويمكن، بهذا 

الخ�شو�س، التفكير في م�شروعين من هذا النوع.

الأول هو الم�شروع الطموح الذي طرحه الأمين 

العام لمجل�س الوحدة القت�شادية العربية، ويرمي 

اإلى تحقيق التكامل في اإنتاج الغذاء بكل فئاته، من 

ومنتجات  اللحوم  اإلى  ر  والخ�شَ والفواكه  الحبوب 

الفالحة  ن�شاطات  تن�شيق  ط��ري��ق  ع��ن  الأل��ب��ان، 

والإنتاج بين البلدان العربية. اأما الم�شروع الثاني، 

اإن��ت��اج  ف��ي  التكامل  على  فيركز  طموحا،  الأق���ل 

الحبوب فقط. ولي�س ثمة تعار�س بين الم�شروعين 

منهما  طموًحا  الأق���ل  الم�شروع  اإن  ب��ل  اإط��الًق��ا، 

الم�شروع  لتنفيذ  تمهيدية  خطوة  بمثابة  �شيكون 

هو  اأهمية  الأك��ث��ر  والأم���ر  الأك��ث��ر طموًحا.  الآخ��ر 

�شيكون، بحد ذاته،  الم�شروعين  اأي من  اأن نجاح 

حافًزا لتنمية التكامل القت�شادي العربي الذي لم 

يحقق اأي تقدم حتى الآن. غير اأن بلوغ هذا الهدف 

على  ويعتمد  ال�شيا�شية،  الإرادة  توافر  ي�شتلزم 

تحقق ال�شتقرار ال�شيا�شي في بلدان مثل ال�شودان 

وال���ع���راق. وي��وؤك��د ذل���ك، ب����دوره م���دى ال��ت��راب��ط 

في  المختلفة  الإن�شان  اأم��ن  اأبعاد  بين  والتداخل 

الغذاء  توافر  مجال  في  �شواء  العربية،  البلدان 

اإنهاء  طريق  عن  وال�شتقرار  ال�شالم  تحقيق  اأو 

ال�شراعات  وح�شم  الأجنبي  والتدخل  الحتالل 

المت�شلة بالهوية في المنطقة.

من املهّم تزويد 

�شغار املزارعني 

بالو�شائل واخلربات 

ال�رسورية لرفع 

م�شتوى الإنتاج
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تحقيق الأمن الغذائي 

ن�شاأ انعدام الأمن الغذائي، جزئيًّا، عن انخفا�س 

وال��ُه��ّوة  ال��زراع��ة  في  الفردية  الإنتاجية  م�شتوى 

الآخ����ذة ب��الت�����ش��اع ف��ي داخ���ل ال��ق��ط��اع ال��زراع��ي 

وبينه وبين قطاعات القت�شاد الأخرى. وت�شترك 

عوامل اأخرى في تحمل هذه الم�شوؤولية، ومنها: اأ( 

الزراعية  القطاعات  المنا�شب في  ال�شتثمار غير 

التي تفتقر غالًبا اإلى راأ�س المال وما زالت ت�شهم 

في ن�شبة ذات حجم من الدخل الوطني، )ل �شيما 

التقانة  ا�شتخدام  ب(  ا؛  ن��م��وًّ الأق���ّل  البلدان  في 

وا�شع  ن��ط��اٍق  على  العاملة  اليد  محّل  تحّل  التي 

رها تحرير التجارة، مع ما �شاحب ذلك  والتي ي�شَّ

في  العمالة  ا�شتيعاب  على  القدرة  محدودية  من 

القطاعات النظامية الأخرى. 

والتنمية  ال��زراع��ة  بين  متداخلة  رابطة  وثمة 

الريفية والأمن الغذائي والكتفاء الذاتي، ومن هنا 

فاإن من الجوهري معالجة الترابط بين القت�شاد 

ال��ج��زئ��ي ل��ل��وح��دات ال��زراع��ي��ة ودي��ن��ام��ي��ات رف��اه 

الأ�شرة، وهي عالقة ت�شير اإلى اعتبارات ذات مدى 

زاوية  )من  التوزيع  اإع��ادة  ب�شيا�شات  تتعلق  اأو�شع 

الح�شول  تاأمين   )1 مثل:  ال�شيا�شي(،  القت�شاد 

 )2 المالية؛  والئتمانات  المنتجة  الأرا���ش��ي  على 

ب�شورة  الأ�شعار  دعم  اإلى  هادفة  �شيا�شات  اعتماد 

الريف  ف��ق��راء  م��ن  م��ح��ددة  لفئات  النفع  تجلب 

اأدوار  في  التغير  دع��م   )3 المحرومة؛  والمناطق 

الجن�شين، الذي ي�شتلزم اإتاحة المجال اأمام الن�شاء 

المنتجين  اأو�شاط  في  متزايًدا  دوًرا  يوؤدين  اللواتي 

والأدوات  الأرا���ش��ي  على  للح�شول  ال��زراع��ي��ي��ن، 

اإلى  وما  والئتمانات  التو�شع،  وخدمات  المنا�شبة 

تقديم   )5 بكفاءة؛  المياه  م��وارد  اإدارة   )4 ذل��ك؛ 

الإنتاج  في  لال�شتثمار  الخا�س  للقطاع  الحوافز 

على  ت�شجع  م�شروعات  ولتبني  والت�شويق،  الزراعي 

التكامل بين الزراعة وال�شناعة؛ 6( ت�شجيع اأبحاث 

زراعّية جديدة تتناول وجوه التنوع النباتي المحلي 

والطاقة المتجددة، بما فيها الطاقة ال�شم�شية. 

ما  على  الراهنة  التجاهات  ا�شتمرت  واإذا 

البلدان  فاإن  الف�شل،  هذا  اأو�شح  كما  عليه،  هي 

العربية، وعلى الرغم من تفاوت الأداء بينها وفي 

ما بين المناطق الفرعية التي توؤّلفها هذه البلدان، 

قد ل يحالفها النجاح في تحقيق الهدف الأول من 

الأ�شا�س  هذا  وعلى  لالألفية.  الإنمائية  الأه��داف 

حثيثة  جهود  ب��ذل  الجوع  على  الق�شاء  ي�شتدعي 

ومبتكرة في البلدان العربية كافة، ل �شّيما البلدان 

تعاون  بتحقيق  اللتزام  الى  اإ�شافًة  ا،  نموًّ الأق��ّل 

اإقليمي في هذا المجال. 

 ثمة رابطة متداخلة

 بني الزراعة والتنمية

 الريفية والأمن الغذائي

والكتفاء الذاتي

 الجتاهات الراهنة ل

 تنبئ بقدرة البلدان

 العربية على حتقيق

 الهدف الأول من

 الأهداف الإمنائية

 لالألفية بحلول

العام 2015
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7الف�صل

 ال�صحة يف ال�صيا�صة العامة 

على امل�صتوى الدويل

با�شتعرا�س  ال��ت��م��ه��ي��دي  ال��ق�����ش��م  ه���ذا  ن�شتهل 

التجاهات الدولية في ما يتعلق بال�شحة والأمن، 

التي  للمقاربات  ا  مهمًّ منظوًرا  اأمامنا  �شيطرح  ما 

تتناول ق�شية ال�شحة في البلدان العربية في هذه 

الآونة، وهذا مو�شوع نقا�شنا في ما يلي.

ال�شحة واأمن الإن�شان

بداأ  العولمة،  وظهور  ال��ب��اردة،  الحرب  نهاية  مع 

والتنمية  الأم���ن  مجالي  بين  والل��ت��ق��اء  التداخل 

اللذين كانا حّتائٍذ ميدانين منف�شلين. و�شرعان ما 

غدت ال�شحة العامة من نقاط التقاطع الأ�شا�شية 

بينهما. في هذا ال�شياق، برز م�شاران من التفكير 

عن  الحديث  معر�س  ف��ي  والأم���ن  ال�شحة  ح��ول 

منها  ولكّل  العامة،  الدولية  والبرامج  ال�شيا�شات 

دوافُعه وغاياُته المميزة. 

هناك توافق على اأن ال�شحة ت�شّكل ركًنا اأ�شا�شيًّا من اأركان التنمية الب�شرية، لأنها نقطة الرتكاز التي يقوم 

ا لأمن الإن�شان، لأن البقاء والحماية من  ا جوهريًّ
ً
عليها الن�شاط الإن�شاني. غير اأن ال�شحة تمثل كذلك عن�شر

المر�س هما في �شلب مختلف مفاهيم الرفاه الب�شري؛ فال�شحة الجيدة هي التي تمكن المرء من الختيار 

والتمتع بالحرية واإحراز التقدم. اأما ترّدي ال�شحة – في حالت المر�س والإ�شابة والعجز – فاإنه يقوِّ�س هذه 

القدرات الإن�شانية الأ�شا�شية وقد يف�شي اإلى انتكا�شات كارثية لالأفراد والجماعات والقت�شادات. من هنا 

تتداخل ال�شحة وتترابط مع مقومات اأمن الإن�شان الأخرى – في المجالت ال�شيا�شية والقت�شادية والبيئية 

، تناولها بكليتها ال�شاملة. والغذائية – وينبغي، من َثمَّ

ًما م�شهوًدا في مجال الحّد من م�شببات  لقد حققت البلدان العربية على مدى العقود الأربعة الما�شية تقدُّ

معدل  وانخفا�س  المتوقع  العمر  متو�شط  ارتفاع  في  ذلك  ويتبدى  العمر؛  اإطالة  َثمَّ  ومن  الطبيعية  الوفاة 

الن�شاء  اإذ ما زالت  العربية؛  البلدان  المواطنين في  اأن ال�شحة لي�شت م�شمونًة لجميع  ع. غير  الر�شّ وفيات 

يعانين الإهماَل اأكثر من غيرهن، ويعانين الممار�شات القائمة على التحيز في معاملة الجن�شين. ي�شاف اإلى 

ذلك اأنظمة ال�شحة التي غالًبا ما يكبلها العجز البيروقراطي، وتدّني القدرات المهنية، ونق�س التمويل في 

ظّل تعاظم الأخطار ال�شحية جراء انت�شار اأمرا�س ُمْعدية جديدة. وعلى الرغم من الموارد الوفيرة التي تزخر 

الرئي�شية فيها.  الما�شية ركوًدا في كل موؤ�شرات ال�شحة  ال�شنوات الخم�س  العربية، �شهدت  المنطقة  بها 

والتي جرى  الإن�شان،  واأمن  ال�شحة  مجالت  الرائدة في  العالمية  والمقاربات  الأفكار  اأن  ذلك،  اإلى  ي�شاف 

اعتمادها في مناطق اأخرى من العالم، لم تتر�ّشخ بعد في معظم البلدان العربية. 

 ال�صحة واأمن االإن�صان: 

مقاربة جديدة

ال�شحة متثل 

ا  ا جوهريًّ
ً
عن�رس

لأمن الإن�شان

ال�شحة لي�شت 

م�شمونة جلميع 

املواطنني يف 

البلدان العربية
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ا�شطالح  الأول  الم�شار  على  نطلق  اأن  يمكن 

الأم���م  ج��ه��ود  تمثله  ال����ذي  ال��ت��ن��م��وي  ال��خ��ط��اب 

التنموية،  وب��رام��ج��ه��ا  و���ش��ن��ادي��ق��ه��ا  ال��م��ت��ح��دة، 

والمفو�شيات واللجان الإقليمية والدولية، ومنظمة 

ال�شحة العالمية. على مدى الت�شعينات من القرن 

المن�شرم التي تمّيزت بت�شارع وتكاثر حركة تنّقل 

الأفراد والب�شائع، بداأت �شيا�شات التنمية الدولية 

تتاأّثر بتزايد الوعي باأن المخاطر ال�شحية في بلد 

واكت�شب  اأخ��رى.  بلدان  في  ب�شرعة  تنت�شر  قد  ما 

الكارثية  الآث��ار  جراء  جديًدا  زخًما  الإدراك  هذا 

مر�س  مثل  للحدود  ع��اب��رة  م�شتجّدة  لأم��را���س 

اأمرا�س  وعودة  المكت�شب/الإيدز،  المناعة  نق�س 

المالريا  و�شاللت  وال�شل،  الكوليرا،  مثل  اأخ��رى 

الم�شتع�شية. وكان من اأبرز تجليات هذا الإدراك 

�شدور تقرير التنمية الب�شرية للعام 1994 والذي 

ال�شحية  التحديات  على  تنموّية،  زاوية  من  رّكز، 

من  واح��ًدا  ال�شحي«  »الأم��ن  باعتبار  الم�شتجدة 

1
اأركان اأمن الإن�شان.

اعتبار  اإل��ى  اأ�شا�ًشا  التقرير  ذل��ك  دع��ا  وق��د 

ا من حقوق الإن�شان بالن�شبة اإلى الفرد  ال�شحة حقًّ

و�شلعة عامة يجب اأن تكون في متناول الجميع. واأّن 

من واجبات الدولة، ومن م�شلحتها، اأن ت�شمن هذا 

التزاًما  اإليها  بالن�شبة  يمثل  الذي  الأ�شا�شي  الحق 

اأخالقيًّا و�شرًطا لزًما لبقائها في اآٍن واحد. غير اأن 

م�شادر التحديات ال�شحية المعا�شرة واآثارها هي 

تت�شدى  اأن  الدولة  على  يتعذر  بحيث  التعقيد  من 

الأم��ن  ف���اإن  الأ���ش��ا���س  ه��ذا  وع��ل��ى  بمفردها.  لها 

الأبعاد،  ال�شحي ظاهرة متعّديٌة للحدود، متعددة 

الإن�شان، وتجمع تحت مظلتها مجالٍت  ترّكز على 

تنمويًة اأخرى والأطراف المعنية بهذه المجالت. 

التي  الأ�شا�شية  الأخطار  اأن  اإلى  التقرير  ه  وَنبَّ

العظمى من  الأغلبية  اإلى  بالن�شبة  ال�شحة  تتهدد 

ال�شريعة  المعدية  والأوبئة  الأمرا�س  هي  النا�س 

بالفقر  المرتبطان  والمر�س  وال��وف��اة  النت�شار، 

والبيئات غير الآمنة وتهجير الجماعات الب�شرية. 

الخدمات  على  يعتمد  ل  النا�س  �شحة  �شمان  اإن 

الطبية المعتادة والرعاية ال�شحية فح�شب، واإنما 

ال�شيا�شي  الأم��ن  مثل  ا  اأي�شً اأخ��رى  عوامل  على 

كل  تتعر�س  وقد  والبيئي.  والغذائي  والقت�شادي 

تعطل  قد  انقالبات  اأو  لنتكا�شات  العوامل  ه��ذه 

من  النا�س  حمايُة  وت�شتلزم  اليومية.  النا�س  حياة 

هذه المخاطر مبادراٍت اإيجابّيًة من جانب اأجهزة 

من  وكذلك  الحكومية،  غير  والموؤ�ش�شات  الدولة 

وما  ال�����ش��واء.  على  ومجتمعاتهم  الأف���راد  جانب 

دامت المخاطر ال�شحية ل تعترف بالحدود، فاإن 

مواجهتها ت�شتوجب قيام �شراكات محلية-عالمية 

الأم��را���س  ه��ذه  تف�شي  دون  الحيلولة  اأج���ل  م��ن 

المطلوب  بال�شكل  اإدارتها  اأو  وتداعياتها  المعقدة 

عند وقوعها. 

في العام 2003، اأ�شدرت »لجنة اأمن الإن�شان« 

حماية  الآن:  الإن�شان  »اأمن  بعنوان  متابعة  تقرير 

مو�ّشًعا  ا  عر�شً فيه  قدمت   
2
وتمكينهم«، النا�س 

التنمية  تقرير  طرحها  التي  للتحليالت  ا  ًثً ومحدَّ

اأن  اللجنة  جهود  واأك��دت   .1994 للعام  الب�شرية 

اإلى  بالن�شبة  خطورًة  الأ�شد  ال�شحية  التهديدات 

اأمن الإن�شان تتمثل في: اأ( الأمرا�س المعدية على 

مر�س  مثل  الأوب��ئ��ة،  فيها  بما  العالمي،  ال�شعيد 

والمتالزمة  المكت�شب/الإيدز،  المناعة  نق�س 

الرئوية الحادة الوخيمة )SARS(؛ ب( الأزمات 

ال�شحية التي ت�شببها النزاعات الم�شلحة وحالت 

ال�شحية  الم�شكالت  ج(  الإن�شانية؛  ال��ط��وارئ 

ا�شتقرار  تزعزع  قد  والتي  الفقر،  عن  الناجمة 

وفي  باأكملها.  بلداًنا  بل  والجماعات  العائالت 

المعنية  الإن�شان  اأمن  مقاربة  ترتكز  الإطار،  هذا 

تنطوي  التي  التهديدات،  ه��ذه  لمثل  بالت�شدي 

جميًعا على عواقب محلية وعالمية، على عن�شرين 

اأ�شا�شّيين: الحماية والتمكين. غير اأن تاأمين هذين 

التقليدية  المقاربات  ح��دود  يتجاوز  العن�شرين 

الحكومات،  بين  الأفقية  العالقات  على  القائمة 

راأ�شية  برامج  قيام  ذلك،  اإلى  اإ�شافة  وي�شتوجب، 

غير  الأط����راف  فيها  ت�شترك  للر�شد  واأن��ظ��م��ة 

ا. الحكومية اأي�شً

الإن�شان  اأم��ن  لجنة  من  كّل  اأع��اد خطاب  لقد 

وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي �شياغَة الأهداف 

في  العامة  وال�شحة  القومي  الأم��ن  اإل��ى  بالن�شبة 

اإطار تنموي �شامل يتمحور حول الإن�شان، ما اأّدى 

المتبادل  العتماد  وتعميق  المفهومين  تو�شيع  الى 

بينهما. 

ال�شحة والأمن ال�شتراتيجي

اأما الم�شار الثاني فهو اأ�شيق مجاًل بكثير، ويمكن 

اأن ندعوه خطاًبا ا�شتراتيجيًّا. وقد ن�شاأ في الفترة 

الع�شكرية  الموؤ�ش�شات  قلق  ع��ن  تعبيًرا  نف�شها 

البيولوجية  الأ�شلحة  من  الغربية  والدبلوما�شية 

��ر ل��الأوب��ئ��ة ف��ي ال��ح��روب.  وال���ش��ت��خ��دام ال��م��دبَّ

له  تعر�س  ال��ذي  بالعتداء  الهموم  هذه  تجددت 

العام  في  طوكيو  في  ال�شارين  بغاز  الأنفاق  مترو 

1995، وانت�شر الفزع في اأو�شاط عامة النا�س مع 

ا�شتخدام م�شحوق الأنثراك�س في اأعقاب هجمات 

11 اأيلول/�شبتمبر 2001. ويرمي هذا الم�شار اإلى 

تعزيز »الت�شدد الأمني« في مجال الرقابة ال�شحية 

من واجبات الدولة 

ومن م�شلحتها 

اأن ت�شمن حّق الأمن 

 ملواطنيها
ّ
ال�شّحي

مواجهة املخاطر 

ال�شحية ت�شتوجب 

قيام �رساكات 

حملية عاملية
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بيولوجية  ح��رب  م��ن  للحماية  كو�شيلة  ال��دول��ّي��ة 

محتملة اأو ما ي�شمى »الإرهاب البيولوجي«. وت�شعى 

ول  الم�شاألة،  بهذه  المعنية  الرئي�شية  الأط���راف 

ال�شيطرة  و�شائل  اإدخ���ال  اإل��ى  ال��غ��رب،  في  �شيما 

على الأ�شلحة البيولوجية في مجال ال�شحة العامة 

البيولوجية  الأ�شلحة  »اتفاقية  وتعزيز   ، العالمية 

والتك�شينية« عن طريق تعزيز التفاقية ببروتوكول 

للتحقق من تطبيقها. 

ي��خ��ت��ل��ف ه����ذان ال���ن���وع���ان م���ن الت��ج��اه��ات 

المعنية  والفئات  الأهداف  بّيًنا من حيث  ا  اختالًفً

على  يتفقان  اأنهما  غير  ال�شاغطة،  والجماعات 

المتداخلة  الق�شايا  من  والأم��ن  ال�شحة  اعتبار 

التي تتجاوز الحدود الوطنية. وعلى هذا الأ�شا�س 

لهما  وك��ان  محددة  نقاط  عند  الخطابان  التقى 

تاأثيٌر جليٌّ في ترتيب الأولويات الدولية في مجال 

على  الخبراء  ويتفق  في ظروف مختلفة.  ال�شحة 

في  العموم  على  تمثلت  اللتقاء  هذا  ح�شيلة  اأن 

�شيا�شات  في  الأن�شان  اأمن  حول  الخطاب  تو�شيع 

التحفظات  حوله  اأثيرت  واإن   – العامة  ال�شحة 

المنطقة  النامية، وبع�شها من  البلدان  من جانب 

الناجمة  التهديدات  ي�شمل  بات  – بحيث  العربية 

 
3
عن الأمرا�س المعدية والأ�شلحة البيولوجية.

الجانبية،  الآث���ار  ع��ن  الحديث  معر�س  وف��ي 

يالحظ بع�س المحّللين اأن ال�شغوط التي مار�شتها 

البيولوجي  الإره���اب  �شد  ال�شاغطة  الجماعات 

لمفهوم  ا�شتراتيجية  تف�شيرات  اعتماد  اأج��ل  من 

بذل  اإل��ى  دفعت  ربما  العامة  ال�شحة  في  الأم��ن 

الجهود لتعزيز �شيا�شات ال�شحة بين الحكومات. 

وتج�شدت الأخيرة في »القواعد ال�شحية الدولية« 

منظمة  متابعتها  على  وت�شرف  اأ�شدرتها  التي 

في  الأن��ظ��م��ة  ه���ذه  وك��ان��ت   
4
العالمية. ال�شحة 

الأولى من عمر  الثالثة  العقود  الأمر خالل  بادئ 

عن  ب��الإب��الغ  الأع�شاء  ال��دول  تطالب  المنظمة، 

تف�شي اأي مر�س من مجموعٍة ت�شم �شتة اأمرا�س، 

واخت�شرت القائمة في العام 1981 لتقت�شر على 

والحمى  والمالريا،  الكوليرا،  هي:  اأمرا�س  ثالثة 

ال�شفراء. وقد دفعت النتقادات الوا�شعة التي تّم 

توجيهها اإلى القائمة المبت�شرة التي تت�شاءل اأهمية 

جديدة  مخاطر  مقابل  الأم��را���س  من  ت�شّمه  ما 

تراوح بين مر�س نق�س المناعة المكت�شب/الإيدز 

اإلى  اإ�شافًة  الطيور،  واإنفلونزا  الإيبول  وفيرو�س 

�شعف الإبالغ عن الأمرا�س من جانب عّدة بلدان، 

اإل��ى   2005 ال��ع��ام  ف��ي  العالمية  ال�شحة  منظمة 

كبير، من  ب�شكل  ومعززة  اإ�شدار منظومة جديدة 

القواعد ال�شحية الدولية التي دخلت حيز التنفيذ 

في العام 2007. 

ال��دول  م��ن  ال��ج��دي��دة  ال��ق��واع��د  تتطلب  الآن، 

»بكل  العالمية  ال�شحة  منظمة  اإب��الغ  الأط���راف 

عمومية  �شحية  طارئة  ت�شكل  قد  التي  الأح���داث 

هذه  وت�شمل   .)1-6 )ال��م��ادة  ��ا«  دول��يًّ قلًقا  تثير 

اعتيادي  غير  اأو  متوقع  غير  ح��دث  اأي  الأو���ش��اع 

عن  النظر  ب�شرف  العامة  ال�شحة  مجالت  في 

هذه  تطالب  كما   .)7 )المادة  م�شدره  اأو  اأ�شله 

القواعد الدول الأطراف باأن تطلع منظمة ال�شحة 

العالمية، »بقدر ما هو ممكن عمليًّا«، على الأخطار 

خارج  تبرز  قد  والتي  العامة  ال�شحة  تهدد  التي 

حدود الدولة المعنية وتت�شبب في انت�شار المر�س، 

اأو  البالد  اإلى داخل  النا�س  انتقال  تتجلى في  كما 

خارجها، اأو عن طريق ال�شلع الملوثة اأو البهائم اأو 

5
الح�شرات الناقلة للعدوى )المادة 2-9(.

التي  الأح��داث  »كل  بالإبالغ عن  المطالبة  اإن 

ا«  دوليًّ ا  قلًقً تثير  عمومية  �شحية  طارئة  ت�شكل  قد 

تف�شح المجال لتغطية �شل�شلة طويلة من المخاطر. 

غير اأن اعتماد عملية الإبالغ على معلومات تقدمها 

الدول طوًعا لم يقنع بع�س المت�شككين باأن القواعد 

ال��ذي  الأم��ن��ي  النظام  بالفعل  تحاكي  ال��ج��دي��دة 

 
6
الدول. بين  العالقات  اإدارة  مفاهيم  تفتر�شه 

من جهة اأخرى فاإن النطباع الموجود لدى بع�س 

البلدان النامية، بما فيها عدد من البلدان العربية، 

باأن تلك القواعد تخدم هواج�س الأمن القومي في 

الغرب، وباأن البيانات التي يتم تبادلها قد ل تخدم 

نظاٍم قويٍّ  تفعيل  يعوق  الذاتية، ما قد  م�شالحها 

لمراقبة الأمرا�س والوقاية منها.

االأمن ال�صحي في ال�صياق العربي

واأمن  ال�شحة  الت�شاوري حول  القاهرة  ملتقى  في 

اأ���ش��ه��م في   وال���ذي 
7
،2002 ال��ع��ام  الإن�����ش��ان ف��ي 

تنظيمه كل من منظمة ال�شحة العالمية، و�شندوق 

المتحدة  الأمم  وبرنامج  لل�شكان،  المتحدة  الأمم 

الم�شاركون  ح��اول  الإي���دز،  لمكافحة  الم�شترك 

مواءمة المفاهيم الدولية حول اأمن الإن�شان الذي 

الإنمائي  المتحدة  الأمم  برنامج  بداية  اإليها  دعا 

ول��ج��ن��ة اأم���ن الإن�����ش��ان، م��ع ال�����ش��ي��اق الإق��ل��ي��م��ي. 

اأقر  اأيام  ثالثة  ا�شتمرت  التي  المناق�شات  وخالل 

التداخل  ون��ق��اط  ال�شامل  بالنطاق  المجتمعون 

اأن  على  واتفقوا  الإن�شان،  واأمن  ال�شحة  لعنا�شر 

وقطاعات  مجالت  ع��دة  ي�شمل  ال�شحة  مو�شوع 

ووكالت متخ�ش�شة، موؤّكدين اأن ال�شحة الجيدة 

هي من حقوق الإن�شان الأ�شا�شية. غير اأن الملتقى 

لالأمن  ما  نوًعا  ا  �شّيًقً ا  تعريًفً اعتمد  النهاية  في 

 ال�شحة والأمن من

الق�شايا املتداخلة

 مو�شوع ال�شحة

 ي�شمل عدة

جمالت وقطاعات
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مبا�شرًة؛  الدولة  تم�س  ل  التي  اأو  ال�شيا�شية  غير 

اأن ي�شّح ذلك على الأمن ال�شحي  ومن الطبيعي 

�شبيل  على  الإن�����ش��ان.  لأم��ن  الأخ���رى  والمكونات 

الكبير  ال��دور  ح��ول  ع��ام  نقا�س  ثمة  لي�س  المثال 

اأو  ال�شحي،  النظام  اإ�شعاف  في  الم�شلح  للنزاع 

ال�شحية  الحاجات  عن  بعيًدا  الموارد  تحويل  في 

الأ�شا�شّية للنا�س من اأجل تلبية احتياجات �شحية 

اأكثر اإلحاًحا ذات �شلة بالنزاع القائم.

ثالًثا: ياأتي مو�شوع ال�شحة على درجة متدنية 

الميزانيات  اإل���ى  بالن�شبة  الأول���وي���ات  �شّلم  م��ن 

العربية،  البلدان  في  بالتنمية  الخا�شة  والبرامج 

بل اإن ال�شحة العامة تعاَمل كم�شاألة ثانوية مقارنًة 

واإيجاد  الأ�شا�شية  الحاجات  مثل  اأخرى،  بق�شايا 

وع��ل��ى هذا  الق��ت�����ش��ادي.  وال��ن��م��و  العمل  ف��ر���س 

تواجه  اأن  ال�شحية  الهيئات  على  يتعذر  الأ�شا�س 

اأو المحتملة التي تواجه �شكان  التحديات القائمة 

ي  المنطقة في وقت قلما تبذل فيه الجهود لتق�شّ

الخيارات التي تنطوي على ت�شافر عدة قطاعات 

واأم��ن  ال�شحة  مقاربة  لدعم  تمويلية  وم�شادر 

الإن�شان مًعا.

اإل  ال��ع��م��وم  على  ال�شحة  تحظى  ل  راب���ًع���ا: 

هنا  من  العام،  النقا�س  في  الهتمام  من  بالقليل 

بع�س  جدية  بين  �شارخة  مفارقات  ن�شهد  فاإننا 

الم�شكالت ال�شحية في المنطقة من جهة وغياب 

البلدان  بين  الدائرة  المداولت  الم�شاألة عن  هذه 

ق�شايا  حول  المناق�شات  تدور  فعندما   
8
العربية.

المتعلقة  الم�شائل  التركيز على  اإلى  ال�شحة تميل 

بالخدمات والو�شائل والتقنيات ال�شحية. وعندما 

ل  العامة  ال�شحة  في  الأم��ن  اإلى  النقا�س  يتطّرق 

الن�شاطات  لمنظومة  عميقا  فهما  هناك  اأن  يبدو 

من  بد  ل  التي  المتعددة  الم�شارات  ذات  الفعالة 

عاّمة  �شّحّية  ظروف  ن�شوء  من  للتخفيف  تفعيلها 

حاّدة وتهدد �شحة المواطنين.

خام�ًشا: لقد اأ�شيب المجتمع المدني العربي، 

من  عليه  فر�س  ما  ج��راء  بالَوَهن  العموم،  على 

وهو  ال�شيا�شي.  الم�شتوى  على  واإق�����ش��اء  تقييد 

بال�شحة،  المت�شلة  الق�شايا  ف��ي  ي�شارك  قّلما 

ومن َثمَّ فاإن تاأثير الجهات التي ل ترتبط بالدولة 

ال�شحة  �شيا�شات  وتطوير  ال�شحي  النظام  في 

في  الطبية  الموؤ�ش�شة  اإن  بل  ا.  جدًّ �شئياًل  زال  ما 

تهيمن  التي  هي  النفوذ  الوا�شعة  العربية  البلدان 

موؤ�ش�شات  �شيوع  زاد  وقد  ال�شحية،  ال�شاحة  على 

تحاكي  التي  الديمقراطية  غير  ال�شحي  النظام 

تنظيم الموؤ�ش�شات ال�شيا�شية العربية، من �شيطرة 

»الخبراء« داخل الهرم المهني على هذا القطاع. 

فاأّدت �شاآلة الم�شاركة العامة، الناتجة من ذلك، 

المر�س  م��ن  ن�شبيًّا  ًرا  »ت��ح��رُّ باعتباره  ال�شحي 

والعدوى«. ويرى معظم الخبراء في مجال ال�شّحة 

اأن مثل هذا التعريف ل يفي بالغر�س، �شواء اأَجرى 

لمفهوم  عليها  المتعارف  الأبعاد  �شوء  في  تقييمه 

الأبعاد  �شوء  في  اأم  �شموًل،  اأكثر  وهي  ال�شحة، 

الإيجابية لمفهوم الأمن )اأي ما يجب القيام به( 

المتناع  يجب  ما  )اأي  فقط  ال�شلبية  الأبعاد  بدل 

عنه(.

لل�شحة  كّلي  عملي  موقف  تفعيل  في  الإخفاق 

يعك�س  اإن��م��ا  العربي  ال�شياق  ف��ي  الإن�����ش��ان  واأم���ن 

بهذه  اللتزام  اإلى  الرامية  المحاولت  محدودية 

اأ�شهمت في  وربما  العربية.  البلدان  المفاهيم في 

ذلك عوامل عدة، منها:

اأوًل: اإن حركة الإ�شالح العربية لم َتَتبنَّ اأمن 

اأو  والإ���ش��الح،  للتغيير  اإر���ش��اديٍّ  كدليٍل  الإن�شان 

العموم في  التي تدور على  العمل  كاأ�شا�ٍس لبرامج 

القت�شادي  الجانبين  على  يركز  مرجعيٍّ  اإط��ار 

هذا  يتج�شد  ال�شحي،  المجال  وفي  والجتماعي. 

المنظور المختلف باعتماد مقاربة �شيقة ومحدودة 

ترّكز على التو�شع في الخدمات ال�شحية، والمرافق 

بمتطلبات  المت�شلة  الأخرى  والجوانب  ال�شريرية 

تدعو  زال��ت  ما  التي  التقليدية  ال�شحية  الرعاية 

على  المدني  المجتمع  وهيئات  الحكومات  اليها 

ال�شواء.

المنظومات  غياب  وفي  لذلك،  نتيجة  ثانًيا: 

معالجة  مقاربات  انح�شرت  البديلة،  الإر�شادية 

مفهوم  في  والدولية  المحلية  الأمنية  المخاطر 

الأمنية  الجوانب  عن  الحديث  فيقّل  الدولة،  اأمن 

اال�صطالحات امل�صتخدمة يف النقا�س حول ال�صحة واأمن االإن�صان 

االأمن ال�صحي

واأمن  ال�شحة  حول  الت�شاوري  القاهرة  ملتقى   ،2002( والعدوى  المر�س  من  الن�شبي  التحرر 

الإن�شان(؛ الحماية من المر�س، والعجز، والموت الذي يمكن تالفيه )لجنة اأمن الإن�شان، 2003(. 

اأمن ال�صحة العامة

منظومة من الن�شاطات الفعالة المتعددة الم�شارات التي ل بد من تفعيلها للتخفيف من ن�شوء 

الأو�شاع ال�شحية العامة الحادة التي تهدد �شحة المواطنين )هذا التقرير(.

اأمن ال�صحة العامة على امل�صتوى العاملي

من  حد  اأدنى  اإلى  لالإقالل  فعل،  رد  تمثل  كانت  اأم  ا�شتباقية  اأكانت  �شواء  الالزمة،  »الن�شاطات 

التعر�س لأحداث حادة في مجال ال�شحة العمومية تجعل ال�شحة الجماعية لل�شكان عبر المناطق 

الجغرافية والحدود الدولية عر�شًة للخطر« ) منظمة ال�شحة العالمية، 2007(.

ال�صحة واأمن االإن�صان

ا 
ًّ
مقاربة ال�شحة في اإطار اأمن الإن�شان تعني التعامل مع ال�شحة »كحالة من اكتمال ال�شالمة بدني

د انعدام المر�س اأو العجز« )لجنة اأمن الإن�شان، 2003(.
ّ
ا، ل مجر

ًّ
ا واجتماعي

ًّ
وعقلي

هناك اإخفاق يف 

تفعيل موقف عملي 

لل�شحة واأمن الإن�شان 

يف ال�شياق العربي

تعاَمل ال�شحة العامة 

كم�شاألة ثانوية مقارنًة 

بق�شايا اأخرى

االإطار 1-7
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المتعلقة  ال��م��ب��ادرات  اأم���ام  العراقيل  و�شع  اإل��ى 

بال�شحة والأمن.

اإل��ى  اإ���ش��اف��ًة  مجتمعة،  ال��ع��وام��ل  ه��ذه  اأّدت 

الروابط ال�شعيفة، والتي تالقى بالمعار�شة غالًبا، 

اإلى ن�شوء  بين الخطاب الدولي ونظيره الإقليمي، 

الو�شع الراهن الذي تظهر فيه الأطراف العربية 

اأو  يعار�س  من  بمظهر  ال�شحي  بال�شاأن  المعنية 

اأمن  على  القائمة  التطبيقية  المقاربات  يتجاهل 

الإن�شان بالن�شبة اإلى ق�شايا ال�شحة.

الو�شع ال�شحي في البلدان العربية

ال�شحة  م��وؤ���ش��رات  الحالي  التقرير  ي�شتخل�س 

والنظام ال�شحي من البيانات التي تن�شرها وكالت 

اأن دقة هذه  اإل  الأول،  المقام  المتحدة في  الأمم 

البيانات تحوم حولها ال�شكوك في بع�س الحالت. 

وفي بع�س الحالت الأخرى، تجري وكالت الأمم 

ومنظمات  الحكومية  غير  والمنظمات  المتحدة، 

م�شتقلة،  اإح�شائية  درا���ش��ات  المدني  المجتمع 

ولكن الغالب هو اأن الحكومات نف�شها هي م�شدر 

في  الحيوية  الت�شجيل  نظم  تتوافر  ل  المعلومات. 

معظم البلدان العربية، واإذا توافرت فقّلما يمكن 

معظم  في  »الوطنية«  فالبيانات  اإليها،  ال��رك��ون 

وطنية،  َم�ْشِحيَّة  درا�شات  اإلى  ت�شتند  ل  الحالت 

فاإن  هنا  من  المجتمع.  في  الفئات  كل  تمثل  ول 

تبقى  البيانات  تلك  من  الم�شتخل�شة  التعميمات 

ذات فائدة محدودة. اأ�شف اإلى ذلك اأنه لي�س من 

تك�شف  قد  بيانات  عن  ال��دول  تف�شح  اأن  المعتاد 

النقاب عن مفارقات داخلية يمكن اأن تثير ال�شك 

ق�شايا  درا�شة  عند  وبخا�شة  البيانات،  فائدة  في 

الم�شاواة والعدل في المجتمع.

على الرغم من ذلك، ينبغي الإقرار، بادئ ذي 

بدء، باأن المنطقة العربية قد �شهدت خالل العقود 

القليلة الما�شية تح�شًنا كبيًرا في المجال ال�شحي 

ا. ففي  علًما باأّنها بداأت اأ�شاًل في و�شع متاأخر جدًّ

المن�شرم  القرن  �شتينات  منذ  الممتدة  الفترة 

المنطقة  تفوقت  الجديدة،  الألفية  مطلع  وحتى 

العربية في واقع الأمر على معظم بلدان المناطق 

العمر.  واإط��ال��ة  الوفاة  تاأخير  مجال  في  النامية 

على  �شنة   23 زي���ادة  ف��ي  ذل��ك  مالحظة  ويمكن 

العمر المتوقع عند الولدة، واإنقا�س معدل وفيات 

الأطفال من 152 اإلى 39 من كل األف ولدة حّية.

اإيجابية،  الكّلّية  الموؤ�شرات  ح�شيلة  اأن  ومع 

و�شع  في  زال  وما  قائمة،  زالت  ما  التحديات  فاإن 

ال�شحية  التغطية  تح�ّشن  اأن  العربية،  البلدان 

للمواطنين بما يتنا�شب والثروات المتوافرة فيها. 

ومن اأبرز التحديات المطروحة الآن تعديل التباين 

والت�شدي  العربية  البلدان  مختِلف  بين  الملحوظ 

لأوجه الُغْبن الموجودة في داخلها. ويجدر بنا في 

اأن النجاحات الما�شية لم  اأن نتذكر  ال�شياق  هذا 

تقم فقط على ال�شتثمارات ال�شخمة التي �شخرت 

كذلك  كانت  بل  ال�شحة،  نظم  في  الكمي  للتو�شع 

وليدة التطورات القت�شادية الجتماعية الرئي�شية 

القرن  �شبعينات  في  النفطية  الفورة  اأعقبت  التي 

ب��الأو���ش��اع  الرت��ق��اء  ف��ي  واأ���ش��ه��م��ت  المن�شرم، 

9
ال�شحية.

 �شهدت املنطقة العربية

 خالل العقود القليلة

 املا�شية حت�شًنا كبرًيا

ن�شبيًّا يف املجال ال�شحي

الم�شدر: ح�شابات تقرير التنمية الإن�شانية العربية / برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بال�شتناد اإلى قاعدة بيانات البنك 

الدولي 2008 )بالإنجليزية(.   

مالحظة: الرقم هو المعدل الموزون، وفق الن�شبة ال�شكانية للبلد.

النمط االإقليمي يف العمر املتوقع عند الوالدة )بال�صنوات(، 
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الم�شدر: ح�شابات تقرير التنمية الإن�شانية العربية / برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بال�شتناد اإلى قاعدة بيانات البنك 

الدولي 2008 )بالإنجليزية(.

مالحظة: الرقم هو المعدل الموزون، وفق الن�شبة ال�شكانية للبلد. 
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العمر المتوقع عند الولدة )بال�شنوات(

العمر املتوقع عند الوالدة، 22 بلًدا 

ا، 2005 عربيًّ

الم�شدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2007.

* البيانات عن العراق وال�شومال تعود اإلى عام 2006، اليوني�شف 2008.

*ال�شومال

الإمارات

الكويت

البحرين

قطر

ُعمان

�شورية

تون�س

ليبيا

الأر�س الفل�شطينية 

المحتلة

ال�شعودية

الأردن

الجزائر

لبنان

م�شر

المغرب

جزر القمر

موريتانيا

اليمن

*العراق
ال�شودان

جيبوتي
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ع )من كل األف والدة  �صّ ُّ
معدل وفيات الر

ا، 2005 حّية(، 19 بلًدا عربيًّ

الم�شدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2007.

ع )من كل األف ولدة حّية( معّدل وفيات الر�شّ
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ن�صبة وفيات االأمهات )من كل مائة األف 

ا، 2004 والدة حّية(، 21 بلًدا عربيًّ

الم�شدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2007.

 * البيانات عن العراق وال�شومال تعود اإلى العام 2006، واليوني�شف 2008. 

** ُعدلت ن�شب وفيات الأمهات اأعاله بناء على مراجعات اليوني�شف، ومنظمة ال�شحة العالمية، 
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ا، 2005 )من كل األف والدة حّية(، 19 بلًدا عربيًّ

الم�شدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2007.
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10 
الموؤ�شرات ال�شحية

يبلغ العمر المتوقع عند الولدة في معظم البلدان 

ذلك  من  الرغم  وعلى  �شنًة  �شبعين  نحو  العربية 

ال�شدد  في هذا  اأ�شا�شيًّا  ا  تفاوًتً اأن نالحظ  يمكن 

بين المجموعات والمناطق الفرعية و�شواها. ففي 

�شبيل  والعراق على  وال�شومال  وال�شودان  جيبوتي 

عاًما،  �شتين  على  المتوقع  العمر  يزيد  ل  المثال، 

الإم��ارات  في  عاًما  و�شبعين  اأربعًة  يتجاوز  بينما 

العربية المتحدة والبحرين وعمان وقطر والكويت. 

وك��م��ا ف��ي ب��ق��اع اأخ���رى م��ن ال��ع��ال��م، ي��زي��د العمر 

ع للن�شاء عليه عند الرجال. وبا�شتثناء قطر  المتوقَّ

بين  المتوقع  العمر  في  الفجوة  حيث  وال�شومال، 

الجن�شين هي عام وعامان على التوالي، فاإن الفرق 

في المنطقة ككل يراوح بين 3 و5 اأعوام. 

العربية  المناطق  بين  التفاوت  نواحي  وتتجلى 

وفيات  فن�شبة  ال��م��وؤ���ش��رات،  بقية  ف��ي  الفرعية 

مائة  لكل  وفيات  اأربع  بين  ُتراوح  مثاًل،  الأمهات، 

اأربعمائة  من  واأكثر  الكويت،  في  حّية  ولدٍة  األ��ف 

وال�شومال  وال�شودان  جيبوتي  في  األ��ٍف  مائة  لكل 

الأطفال  وفيات  ن�شب  وُت��راوح  واليمن.  وموريتانيا 

الر�شع بين ما يقّل عن ثمانية لكل األف ولدة حّية 

األف  لكل  و�شبعين  �شتة  من  واأك��ث��ر  الإم���ارات  في 

لكل  وثمانين  وثمانية  واليمن،  موريتانيا  في  ولدة 

األف ولدة في جيبوتي. 

في المنطقة العربية، تتفاوت م�شتويات التقدم 

الأه��داف  من  5)اأ(  الغاية  تحقيق  اإل��ى  بالن�شبة 

الوفيات  ن�شبة  بخف�س  المتمّثلة  لالألفية  الإنمائية 

العام  بحلول  اأرب���اع  ثالثة  بمعدل  الأم��ه��ات  بين 

القت�شادية  الأو�شاع  اختالف  اإلى  نظًرا   ،2015

وفيما  واأخ��رى.  فرعية  منطقة  بين  والجتماعية 

ال�شحيحة  الوجهة  اإل��ى  باأكملها  المنطقة  تتجه 

في هذا المجال، فاإن ذلك ل ي�شّح على المناطق 

كانت   2000 العام  ففي  جميًعا.  الأرب��ع  الفرعية 

ن�شبة وفيات الأمهات هي الأدنى في بلدان مجل�س 

من  حالة   17 تعادل  بن�شبة  اأي  الخليجي  التعاون 

في   98.2 اأّن  اإلى  نظًرا  مولود حي،  األف  مائة  كل 

المائة من الولدات تتم في هذه البلدان باإ�شراف 

في  الن�شبة  انخف�شت  حين  وف��ي  �شين.  متخ�شّ

2000 بنحو  العام  ا في  نموًّ الأقّل  العربية  البلدان 

كل  من  حالة   637.6 اإلى  لت�شل  المائة  في   37.9

بدرجة  اأعلى  تبقى  فاإنها  ح��ي،  مولود  األ��ف  مائة 

النامية  البلدان  في  الم�شّجلة  الن�شبة  من  كبيرة 

التي تبلغ 450 حالة من كل مائة األف مولود حّي. 

اإّن ن�شبة وفيات الأمهات في البلدان العربية الأقّل 

ع 44.8 في  ا هي الأعلى في المنطقة؛ وقد ُو�شِ نموًّ

المائة من المواليد في هذه البلدان تحت اإ�شراف 

ارتفاًعا  م�شّجاًل   ،2000 العام  في  �شين  متخ�شّ

قدره 22 في المائة عما كان الو�شع عليه في العام 

على  �شين  المتخ�شّ اإ�شراف  اأنماط  تتاأّثر   .1990

الولدات ون�شب وفيات الأمهات في البلدان العربية 

الذي  ال�شودان  في  ال�شائد  بالو�شع  ا  نموًّ الأق���ّل 

ي�شهد نحو 50 في المائة من المواليد الأحياء في 

تلك المنطقة الفرعية. وتتم ولدة اأقّل من ن�شفهم 

�شين. وفي العام 2000  بقليل دون اإ�شراف متخ�شّ

كل  من  ح��الت   509 الأمهات  وفيات  ن�شبة  بلغت 

مائة األف ولدة حّية. 

على هذا المنوال تراوح ن�شب وفيات الأطفال 

اأقل من ع�شرين من  بين  الخام�شة  ممن هم دون 

كل األف مولود حّي في معظم بلدان الخليج اإلى ما 

 تتفاوت البلدان العربية

 يف معظم موؤ�رسات

ال�شحة العامة

الم�شدر: الإ�شكوا 2007 )بالإنجليزية(. 

الم�شدر: الإ�شكوا 2007اأ )بالإنجليزية(. 

في العام 2000، هبطت ن�شبة الوفيات بين الأمهات في البلدان العربية اإلى 272 من كل مائة 

العام  الم�شتوى في  المائة عما كان عليه  34 في  بن�شبة  ا  انخفا�شً األف حالة ولدة، ويمثل ذلك 

1990. وعلى افترا�س اأن معدل التقدم �شيظل على ما كان عليه بين العامين 1990 و 2000، 

الأمهات  بين  الوفيات  ن�شبة  بخف�س  المتمثل  الهدف  �شتحقق  بمجملها،  العربية،  البلدان  فاإن 

الأمهات  الملمو�س في ن�شبة وفيات  2015. ويرتبط النخفا�س  العام  اأرباٍع بحلول  بمعدل ثالثة 

بازدياد حالت الولدة التي تقدم فيها العناية من جانب متخ�ّش�شين مدربين في المجال ال�شحي. 

وقد ارتفع هذا المعدل في واقع الأمر بن�شبة 16 في المائة خالل ذلك العقد. ي�شاف اإلى ذلك اأن 

اأ�شهم  – قد  – وهو يرتبط بمخاطر ج�شيمة  اأثناء مرحلة المراهقة  النخفا�س في معدلت الحمل 

في الهبوط الإجمالي لمعدل الوفيات بين الأمهات. والواقع اأن احتمال وفاة المراهقات اللواتي 

اإلى  بالن�شبة  الحال  عليه  هي  ما  �شعف  تعادل  الو�شع  اأثناء  �شنة  و19   15 بين  اأعمارهن  ُتراوح 

اإلى  الوفاة  احتمال  يزداد  العمر،  من  ع�شرة  الخام�شة  دون  يكّن  من  حال  وفي  الن�شاء الأخريات، 

خم�شة اأ�شعاف.  

  الغاية 6: خف�س ن�صبة الوفيات بني االأمهات مبعدل ثالثة اأرباع 

بني عامي 1990 و 2015.
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للتقدم المطلوب 

لتحقيق الهدف

 البلدان العربية على الطريق ال�صحيح لالرتقاء ب�صحة االأمهات 

وحتقيق الهدف اخلام�س من االأهداف االإمنائية لالألفية

االإطار 2-7

 ن�صبة الوفيات بني االأمهات، املنطقة العربية 

)من كل مائة األف والدة حّية( 



تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام  1522009

تفاوت االأو�صاع ال�صحية يف املنطقة 

الم�شدر: ح�شابات تقرير التنمية الإن�شانية العربية/برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بال�شتناد 

اإلى قاعدة بيانات البنك الدولي 2008 )بالإنجليزية(.

مالحظة: يقوم الت�شنيف على اأ�شا�س ح�شة الفرد من اإجمالي الناتج المحلي، وُمكافئ القوة 

 ال�شرائية للدولر )بقيمة الدولر العالمية الراهنة(، ووفق الفئات الآتية: 

الدخل المنخف�س 1,100 دولر- 2,200 دولر، الدخل المتو�شط 3,600 دولر- 11,000 

 دولر، الدخل المرتفع 20,000 دولر- 44,000 دولر. 

 وت�شمل بلدان الدخل المنخف�س: جزر القمر وجيبوتي وال�شودان وال�شومال وموريتانيا واليمن. 

وت�شمل بلدان الدخل المتو�شط: الأر�س الفل�شطينية المحتلة والأردن وتون�س والجزائر و�شورية 

 ولبنان وليبيا وم�شر والمغرب. 

وت�شمل بلدان الدخل المرتفع: الإمارات العربية المتحدة والبحرين وال�شعودية وعمان وقطر 

والكويت.

ع )من كل األف ولدة حّية( 2005 ن�شب وفيات الر�شّ

ن�شب وفيات الأطفال دون �شّن الخام�شة )من كل األف ولدة( 2005
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تفاوت االأو�صاع ال�صحية يف املنطقة العربية، 

الم�شدر: ح�شابات تقرير التنمية الإن�شانية العربية/برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بال�شتناد 

اإلى قاعدة بيانات البنك الدولي 2008 )بالإنجليزية(.

مالحظة: يقوم الت�شنيف على اأ�شا�س ح�شة الفرد من اإجمالي الناتج المحلي، وُمكافئ القوة 

 ال�شرائية للدولر )بقيمة الدولر العالمية الراهنة(، ووفق الفئات الآتية: 

الدخل المنخف�س 1,100 دولر- 2,200 دولر، الدخل المتو�شط 3,600 دولر- 11,000 

 دولر، الدخل المرتفع 20,000 دولر- 44,000 دولر. 

 وت�شمل بلدان الدخل المنخف�س: جزر القمر وجيبوتي وال�شودان وال�شومال وموريتانيا واليمن. 

وت�شمل بلدان الدخل المتو�شط: الأر�س الفل�شطينية المحتلة والأردن وتون�س والجزائر و�شورية 

 ولبنان وليبيا وم�شر والمغرب. 

وت�شمل بلدان الدخل المرتفع: الإمارات العربية المتحدة والبحرين وال�شعودية وعمان وقطر 

 والكويت.

ن�شبة وفيات الأمهات )تقدير نموذجي من كل مائة األف ولدة حّية( 2005

ن�صبة وفيات االأمهات )من كل مائة األف والدة حّية(، 2005

0

200

100

300

400

500

600

700

ال�صكل 8-7

البلدان يف حاجة اإىل بذل املزيد من اجلهود ملكافحة املالريا وال�ّصّل

الم�شدر: الإ�شكوا 2007أ )بالإنجليزية(.

ن�صب انت�صار ال�ّصّل )من كل مائة األف ن�صمة(

2005 199o
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240,000 �شخ�س  اإلى  2005 و�شل  العام  بال�شل في  اأ�شيبوا  باأن عدد من  ويقدر 

ا به، اإذ وقع 
ً
توفي منهم 43,000. وكانت البلدان العربية الأقّل نموًّا هي الأكثر تاأثر

ّل الجديدة في المنطقة. 
ِّ

فيها نحو 56 في المائة من جميع حالت ال�ش

لِّ ل يح�شلون على  ِّ
وت�شير التقديرات اإلى اأن نحو 41 في المائة من مر�شى ال�ش

ة المنا�شبة.
ِّ
الرعاية ال�شحي

الغاية 8 من االأهداف االإمنائية لالألفية: وقف انت�صار 

املالريا وغريها من االأمرا�س الرئي�صة بحلول عام   2015 

ا من ذلك التاريخ .
ً
وبدء انح�صارها اعتبار

ا في معظم البلداِن العربية، 
ً
المالريا: مع اأن المالريا قد ا�شتوؤ�شلت تقريب

اإلى حد بعيد في البلداِن الأقّل نموًّا، حيث  فاإنها ما زالت وباًء م�شتوطًنا 

ن�شمة.  األف  مائة  كل  من  حالة   3,313 معدله  ا 
ّ
عم  2005 العام  في  بلغ 

ُ
اأ

ن الحالت 
ِ
98 في المائة م وتمثل جيبوتي وال�شودان وال�شومال واليمن 

المبلغ عنها في المنطقة؛ وتوجد في ال�شودان وحدها نحو 76 في المائة 

الأهداف  في  ال�شلة  ذات  الغاية  تحقيق  فاإن  هنا،  من  الحالت.  هذه  من 

الإنمائية لالألفية بالن�شبة اإلى هذه المنطقة الفرعية وفي المنطقة العربية 

ال�شودان  ا على مدى حدوث تقّدم في جيبوتي 
ً
اعتماًدا كبير ككل يعتمد 

في  المالريا  عن  الإبالغ  واقع  اإن  ذلك،  على  وعالوة  واليمن.  وال�شومال 

حيث  للحالت،  الفعلي   
ِ
العدد معرفة  على  القدرة  من  يحّد  البلداِن  هذه 

المراقبة �شعيفة بل معدومة في بع�س المناطق. ومن العوامِل التي تعوق 

التقدم في جهود الم�شِح الفتقار اإلى مرافق الرعاية ال�شحية والمختبرات 

المنا�شبة وعدم توافر الظروف الأمنية المواتية. 

ّل يمثل م�شكلة مهمة في مجال ال�شحة العامة، وربما ال�شبب 
ِّ

ّل: ما زال ال�ش
ِّ

ال�ش

العربية.  المنطقة  في  البالغين  بين  المعدية  بالأمرا�س  للوفاة  الرئي�شي 



153 ال�سحة واأمن الإن�سان: مقاربة جديدة

 م�شتوى الدخل

 ومكان ال�شكن

 وم�شتوى التح�شيل

 العلمي لالأّم هي اأهّم

 عوامل التفاوت يف

 امل�شتوى ال�شحي

يف البلدان العربّية

يزيد على مائة من كل األف في جيبوتي وموريتانيا 

المناطق  بين  وا�شع  تفاوت  ثمة  كذلك  واليمن. 

الريفية والح�شرية، حيث ترتفع الن�شب اإلى اأعلى 

م�شتوياتها في الريف.

ومن الأنماط المثيرة لالهتمام انت�شار نق�س 

ابتليت  التي  وال��دول  الفقيرة  البلدان  في  التغذية 

بويالت الحرب؛ وذلك دليل على الندرة المتزايدة 

للغذاء. تبلغ ن�شبة انت�شار نق�س الوزن بين الأطفال 

دون الخام�شة 26 في المائة في ال�شومال، وت�شل 

)وفًقا  واليمن  ال�شودان  في  المائة  في   40 اإل��ى 

 .)2005-1996 ف��ت��رة  ع��ن  المتاحة  للبيانات 

التغذية  نق�س  حالت  تزايد  اأن  ذلك  اإلى  ي�شاف 

بين الأطفال، حتى في بع�س البلدان الغنية، يمثل 

معتدًل   – التغذية  فنق�س  للقلق،  اآخ��ر  م�شدًرا 

اإلى  ي�شل  الخام�شة  دون  الأطفال  بين   - ا  حادًّ اأو 

في  المائة  في  و 10  الإم��ارات،  في  المائة  في   14

الكويت.)9( وي�شير ذلك اإلى اأن الفوائد ال�شحية 

المتوقعة لم تتحقق على الرغم من وفرة الموارد 

11
المالية المتاحة في بع�س البلدان.

العالمية  ال�شحة  منظمة  اإح�����ش��اءات  ت�شير 

في  ال��ت��ف��اوت  ت�شبب  التي  ال��ع��وام��ل  اأه��م  اأن  اإل��ى 

الم�شتوى ال�شحي في البلدان العربية هي م�شتوى 

الدخل، ومكان ال�شكن )في المناطق الح�شرية اأو 

ومن  لالأم.  العلمي  التح�شيل  وم�شتوى  الريفية(، 

احتمال  العوامل  هذه  تاأثير  على  الموؤ�شرات  اأهم 

ال�شنة  بعد  ما  حتى  الحياة  قيد  على  الطفل  بقاء 

م، واحتمال  الخام�شة من العمر، وعدد حالت التقزُّ

اللقاح  وتوافر  الولدة،  �شين على  اإ�شراف متخ�شّ

�شد الح�شبة خالل ال�شنة الأولى من العمر. وفي 

�شتة من البلدان العربية التي توافرت عنها البيانات 

التهاب الكبد الفريو�صي »ج« يف م�رش

ا التهاب الكبد 
ّ
به به عدة اآليات بما فيها ناقالت العدوى. اأم

ّ
تتعّدد اأ�شباب التهاب الكبد الفيرو�شي الذي يمكن اأن ت�شب

ا  حادًّ ا 
ً
التهاب ا 

ً
ب
ّ
م�شب  

ِ
الكبد خاليا   

ُ
�شيب

ُ
وي  ،)HCV( بـ خت�شر 

ُ
ي الذي  »ج«  الكبد  التهاب  فيرو�س  ف�شببه  »ج«  الفيرو�شي 

َة، �شواء اأظهرت عليهم الأعرا�ُس 
ّ
ا نحو 40 في المائة ممن ي�شيبهم المر�س لكن البقي

ًّ
وم�شاعفات طويلة الأمد. يتعافى كلي

اأم لم تظهر، ي�شبحون ناقلين مزمنين للمر�س وَقْد ي�شابون ب�شرطان الكبد. وتنقل العدوى عادة عن طريق ال�شتعمال 

�ِس م�شادفًة لدٍم موبوء. ويقدر اأن نحو 3 في المائة 
ّ
الم�شترك لإبر الحقن الملوثة اأو تلقي دم من اأحد الم�شابين، اأو التعر

ْن �شكاِن العالم م�شابون بالتهاب الكبد الفيرو�شي »ج« واأن هناك نحو 4 ماليين ناقل للمر�س في اأوروبا وحدها.
ِ
م

وينت�شر التهاب الكبد الفيرو�شي »ج« في م�شر على نطاق وا�شع، مع ن�شبة عالية من تواتر المر�س والوفيات ب�شبب 

عين بالدم الم�شرييِن م�شابون بهذا المر�س، وت�شهد 
ّ
ْن المتبر

ِ
التهاب الكبد المزمن. اإن ما يقارب ع�شرين في المائة م

 وكذلك في بلداِن العالم الأخرى التي 
ِ
م�شر ن�شبًة مرتفعة لنت�شار هذا المر�س تفوق الن�شب الم�شّجلة في البلدان المجاورة

ت�شود فيها اأو�شاع مماثلة من حيث الظروف الجتماعية والقت�شادية والمعايير ال�شحية في العمليات الجراحية الباطنية 

الطبية والإجراءات �شبه الطبية اأو المتعلقة بطب الأ�شنان. 

الم�شدر: منظمة ال�شحة العالمية 2002 )بالإنجليزية(.

االإطار 4-7

والمغرب  وم�شر  وال�شودان  وتون�س  الأردن  وهي 

واليمن – كانت العوامل الأكثر تاأثيًرا هي م�شتوى 

اأخرى  وبعبارة  ل��الأم.  العلمي  والتح�شيل  الدخل 

فاإن الأطفال العرب في الأ�شر ذات الدخل الأعلى، 

اأعلى  اأو التي تكون فيها الأم ذات م�شتًوى تعليمي 

ا لموؤ�شرات منظمة ال�شحة العالمية،  يتمتعون، وفًقً

بعناية �شحية اأف�شل ثالث مّراٍت اأو اأربًعا منها لدى 

الأطفال في العائالت ذات الدخل الأقل، اأو الذين 

12
تكون اأمهاتهم على م�شتًوى تعليمي اأدنى.

وعلى �شعيد المنطقة العربية، تدل الموؤ�شرات 

الوطني  الدخل  ارتفاع  اأن  على  جميًعا  ال�شحية 

ويوؤدي  ال�شحي،  الم�شتوى  في  ن  تح�شُّ مع  يتالزم 

ذلك اإلى الفوارق الوا�شحة بين البلدان العربية.

التغيرات في مجال ال�ّشحة العاّمة 
 

منذ عام 2002 

العربية  البلدان  في  ال�شحة  موؤ�شرات  مقارنة  اإن 

المتوقع  العمر  م��ع��دل  ف��ي  ارت��ف��اع  ح���دوث  تبّين 

الأطفال  وفيات  معدل  في  وانخفا�س  الولدة  عند 

باقي  راوح����ت  ف��ي��م��ا  و 2007   2003 ل��ل��ع��ام��ي��ن 

الموؤ�شرات مكانها : 

البلدان  بين  قائمة  التفاوت  وج��وه  زال��ت  •م��ا  	
ونظيراتها  المنخف�س،  الدخل  ذات  العربية 

ذات الدخل المتو�ّشط اأو المرتفع.

اأداء  فاإن  الموؤ�شرات،  قليل من  •با�شتثناء عدد  	
اأداء  عادة،  ي�شبه،  الدخل  المتو�شطة  البلدان 

البلدان المرتفعة الدخل.

المتوافرة  والإقليمية  الوطنية  البيانات  •اإن  	
تعطي �شورة ناق�شة عن نواحي التفاوت وعدم 
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وهذا  البلدان،  تلك  داخ��ل  القائمة  الم�شاواة 

الوطنية  الب�شرية  التنمية  تقارير  اأهمية  يوؤكد 

اإلى  بالن�شبة  العربية  البلدان  في  ال�شادرة 

والعاملين  والأكاديميين  ال�شيا�شات  وا�شعي 

في مجال ال�شحة لأنها ُتعنى بهذه الختالفات 

الموجودة على الم�شتوى الداخلي في كل بلد. 

الم�شكالت ال�شحية الرئي�شة

الم�شّبب  المعدية هي  العنف والأمرا�س  اآثار  تظل 

ابتليت  التي  اأو  الفقيرة  البلدان  في  للوفاة  الأول 

بالحرب، مثل ال�شودان وال�شومال واليمن. غير اأن 

معظم البلدان في المنطقة العربية تمر في مرحلة 

لالأمرا�س  الحاد  بالنت�شار  تت�شم  خطرة  انتقالية 

غير المعدية، والإ�شابات المت�شلة بحوادث ال�شير 

الأخ��ط��ار  وتتعاظم  الأخ����رى،  الإ���ش��اب��ات  واأن����واع 

ال��ن��اج��م��ة ع��ن الأم���را����س غ��ي��ر ال��م��ع��دي��ة، كتلك 

ال��دم،  و�شغط  وال�شكري  التدخين  ي�شببها  التي 

الم�شاحبة لنمط الحياة الحديثة.

العربية  ال��ب��ل��دان  اأن   9-7 ال�شكل  وي��ظ��ه��ر 

الأطفال  بين  الوفيات  معدلت  فيها  ترتفع  التي 

وال�شومال  وجيبوتي  القمر  جزر  مثل  والبالغين، 

الأم��را���س  م��ن  مرتفعة  ن�شًبا  تعاني  وموريتانيا 

تنخف�س  التي  المنطقة  ببلدان   مقارنًة 
13  

المعدية

فيها معدلت الوفيات بين الأطفال والبالغين.

ال�شحة في مناطق النزاع

الإن�شان وال�شحة  اأمن  العنيف في  النزاع  اآثار  اإن 

�س  تقوِّ فالحرب  الجميع،  لدى  معروفة   
14

العامة

النت�شار  اإلى  تف�شي  وقد  العامة،  ال�شحة  اأنظمة 

المتعّلقة  والأمرا�س  المعدية  لالأمرا�س  المفاجئ 

الأمرا�س  بن�شوء  عالقٌة  للحروب  التغذية.  ب�شوء 

غير المعدية وا�شتفحالها بما فيها تلك التي توؤثر في 

الأوعية الدموية وتزيد من مخاطر النوبات القلبية 

)فقد ارتفعت، على �شبيل المثال، ن�شبة الأمرا�س 

الحرب  خ��الل  لبنان  ف��ي  بال�شرايين  المتعلقة 

ا بم�شكالت ال�شحة   وللحرب �شلة اأي�شً
15

الأهلية(.

و�شجلت  لوحظت  التي  الحالت  تدّل  كما  العقلية، 

وهذا  الفل�شطينية المحتلة،  والأر�س   
16

العراق في 

الف�شل  في  التف�شيل  من  بالمزيد  �شنناق�شه  ما 

الثامن من هذا التقرير.

 العوامل التي تتفاعل 

مع االأمن ال�صحي

يبّين النقا�س حول اأمن الإن�شان وكذلك الأحداث 

ا بالعوامل  بحد ذاتها اأن ال�شحة تتاأثر تاأثًرا عميًقً

غير المتعلقة بال�شحة نف�شها. وهذه ت�شمل الأو�شاع 

وال�شراعات  الأجنبي  المتردية والحتالل  البيئية 

نوق�شت  وقد  والبطالة.  والفقر  بالهوية  المت�شلة 

اأما  اأخرى من هذا التقرير.  تاأثيراتها في ف�شول 

�شحيح  العك�س  هل  فهو:  هنا  المطروح  ال�شوؤال 

كذلك؟ هل تترك ال�شحة اآثاًرا مهمة في نواٍح من 

اأخذنا  واإذا  بال�شحة؟  الإن�شان غير مرتبطة  اأمن 

لل�شحة  والتفاعلي  المركزي  الموقع  بالعتبار 

كواحٍد من مكونات اأمن الإن�شان، فاإن من الطبيعي 

اأن يوؤدي تح�شن الم�شتوى ال�شحي اإلى تعزيز اأمن 

الأخرى  بالمكونات  تاأّثره  مع  الواقع،  في  الإن�شان 

العالقتين  هاتين  اإي�شاح  ويمكن  المفهوم.  لهذا 

على النحو الآتي: 

اأولً: ال�شحة والدخل

�شيما  ول  البالغين،  بين  الوفيات  معدل  ارتفاع  اإن 

له  تكون  قد  المعيلين،  اأو�شاط  في  المبكر  الموت 

اآثار فورية مدمرة في م�شير العائلة، بينها الفقر 

تتعاظم الأخطار 

الناجمة عن الأمرا�س 

غري املعدية، كتلك 

التي ي�شببها التدخني 

وال�شكري و�شغط الدم

ا 
ً
ال�شحة تتاأثر تاأثر

ا بعوامل  عميًقً

غري متعلقة 

بال�شحة نف�شها

اأعباء االأمرا�س املعدية وغري املعدية واالإ�صابات، 

ا، 2002  21 بلًدا عربيًّ

الم�شدر: منظمة ال�شحة العالمية 2008 )بالإنجليزية(.

الأعوام التي ت�شيع من العمر ب�شبب الإ�شابات )%( 2002

الأعوام التي ت�شيع من العمر ب�شبب الأمرا�س غير المعدية )%( 2002

الأعوام التي ت�شيع من العمر ب�شبب الأمرا�س المعدية )%( 2002

البحرين

الإمارات

قطر

تون�س

لبنان

الكويت

ال�شعودية

عمان

�شورية

ليبيا

الأردن

م�شر

المغرب

الجزائر

العراق

ال�شودان

اليمن

جزر القمر

ال�شومال

جيبوتي

موريتانيا

020406080100 %

ال�صكل 9-7



155 ال�سحة واأمن الإن�سان: مقاربة جديدة

لهذه  تكون  اأن  ويمكن  ال��غ��ذائ��ي.  الأم���ن  وف��ق��دان 

الخ�شارة كذلك اآثار غير مبا�شرة في حياة العائلة 

ما دون  اإلى  تنزلق  التي  الجماعات  ُت�شطر  عندما 

خط الفقر اإلى الختالط ب�شرائح مجتمعية تعتمد 

في معي�شتها على العنف وتكون م�شتعدة ل�شتغالل 

وتيرة  ارتفاع  ي��وؤدي  وق��د  الجماعات.  تلك  �شعف 

اإلى الآثار نف�شها عندما يت�شّبب في تدّني  المر�س 

هذه  وتتجلى   
17

العائالت، ل��دى  ال��دخ��ل  م�شتوى 

ال�شحية  النفقات  باأو�شح �شورها في حالة  الآثار 

عندما  اأن���ه  الثابتة  الحقائق  وم��ن   
18

الباهظة.

والعجز،  المر�س  جراء  العامل  اإنتاجّية  تنخف�س 

الأداء  ت�شعف  ذل��ك  على  المترتبة  الآث����ار  ف���اإن 

اأرباب  ال�شحية على  الكلفة  وُت�شّخم  القت�شادي، 

العمل والدولة، وتخّف�س الناتج المحلي الإجمالي. 

وفي التجاه المعاك�س لذلك، فاإن م�شتوى ال�شحة 

التنمية  ف��ي  اإيجابيًّا  ت��اأث��ي��ًرا  ي��وؤث��ر  الجيد  العامة 

والواقع  الأم��ن.  في  ثّم  ومن  القت�شادي،  والنمو 

الداعية  للحركات  الرئي�شي  المحرك  هو  ذلك  اأن 

المعنية  الأو�شاط  ال�شحة« في  »ال�شتثمار في  اإلى 

19
بالتنمية.

ثانًيا: ال�شحة وعالقتها بالمعرفة، 

والمعتقدات، والتجاهات ال�شلوكية 

ا بمعارفهم  يتاأثر ال�شلوك ال�شحي للنا�س تاأثًرا بالًغً

ال�شحة  ب���اأم���ور  تعاطيهم  وبكيفية  ال�شحية 

�شلوك  اأنماط  ُتَعدُّ  كما  بها.  المرتبطة  والمخاطر 

لمعدل  الرئي�شة  دات  المحدِّ من  بدورها،  النا�س، 

الوفيات، مثلها مثل تواتر حالت المر�س والعجز 

والنتائج الجتماعية والقت�شادية الناجمة عنها. 

ال�شلوك  بين  مهمة  عالقًة  ب��دوره،  ذلك،  ويوؤ�ش�س 

واأمن الإن�شان. 

هذه  على  الدللة  كبير  مثاًل  التدخين  يطرح 

فيها  ينت�شر  العربية  المنطقة  اأن  ذلك  العالقة، 

المدخنون بن�شبة عالية ل بل اإنها ت�شم واحًدا من 

 وعلى الرغم 
20

اأعلى معدلت التدخين في العالم.

اأ�شا�ًشا، فاإن  اأن ذلك قد ينطبق على الرجال  من 

بين  منها  اأق��ّل  لي�شت  الن�شاء  بين  التدخين  ن�شبة 

�شبيل  على  كلبنان  ال��ب��ل��دان،  بع�س  ف��ي  ال��رج��ال 

ب��ل��دان عربية ع��دي��دة ف��ي هذه  ال��م��ث��ال. وت��ع��ان��ي 

الآونة من اآفة جديدة هي تدخين النارجيلة. ومن 

في  رئي�شية  ب�شورة  ي�شهم  التدخين  اأن  المعروف 

زيادة معدل الوفيات، وحدوث الأمرا�س، والعتماد 

يفر�س  هنا  من  ال�شحية.  الرعاية  خدمات  على 

على  القت�شادية  الأع��ب��اء  م��ن  م��زي��ًدا  التدخين 

العائلة، وي�شتنفد الموارد على ال�شعيد الجتماعي 

عموًما. وتت�شح في كثير من البلدان النامية الآثار 

ومن   
21

والقت�شاد، التنمية  في  للتدخين  ال�شلبية 

المتوقع اأن تعاني البلدان العربية مثل هذه الآثار. 

ومن هذا المنظور، ل يمّثل التدخين في المنطقة 

العربية خطًرا على ال�شحة فح�شب، بل على اأمن 

الإن�شان والتنمية كذلك. 

تعزيز  ف��ي  العامة  التوجهات  ت�شهم  ك��ذل��ك 

نق�س  م��ر���س  م��و���ش��وع  يكتنف  ال���ذي  ال�شمت 

العربية،  البلدان  في  المكت�شب/الإيدز  المناعة 

وهو ال�شمت الذي يوؤدي اإلى زيادة انت�شار المر�س 

عند حظر ن�شر المعلومات عنه. و�شي�شلط الق�شم 

الأخير من هذا الف�شل ال�شوء ب�شورة خا�شة على 

المكت�شب/الإيدز  المناعة  نق�س  مر�س  مو�شوع 

واأمن الإن�شان.

ا: تاأثير العادات الموروثة   ثالًثً

22 
في �شّحة المراأة

فقط  ت��ت��اأث��ر  ل  اأ���ش��ل��ف��ن��ا،  ك��م��ا  ال��ع��ام��ة،  ال�شحة 

الجتماعي  وال�شتقرار  القت�شادية  ب��الأو���ش��اع 

ونوعيتها،  ال�شحية  النظم  وبكفاءة  وال�شيا�شي، 

والقيم  المعتقدات  بمجموع  كذلك  تتاأّثر  واإن��م��ا 

في  اآث��اره��ا  تترك  وال��ت��ي  المجتمع  ف��ي  ال�شائدة 

التي  والدرجة  ال�شحة  اإزاء  المواطنين  توجهات 

ال�شحية  والإج���راءات  المرافق  من  بها  ينتفعون 

والممار�شات  المعتقدات  بع�س  ويوؤثر  والطبية. 

ال�شحي.  المراأة  اأم��ن  في  كبيًرا  تاأثيًرا  ال�شائعة 

ال��را���ش��خ  المجتمع  تف�شيل  ف��ي  ذل���ك  يتج�ّشد 

ذلك  على  يترتب  وما  الذكور،  للمواليد  والمتجذر 

من اآثار متعددة الجوانب، وفي الممار�شة الموؤذية 

لالإناث.  التنا�شلية  الأع�شاء  ت�شويه  في  المتمثلة 

املراأة يف اأول ظهور لها على م�رشح احلياة

»ب�شرف النظر عما اإذا كانت المراأة العربية فالحًة في الجزائر، اأو طبيبًة في القاهرة، اأو �شكرتيرة 

العربية في  المراأة  اأختها  ت�شارك  فاإنها  �شورية،  عاملًة في  اأو  بغداد،  في  طالبًة  اأو  بيروت،  في 

م�شير واحد م�شترك: حياة م�شوبة بالنبذ والأ�شر والكفاح من اأجل التكفير عن خطيئتها لكونها 

ا للعار والخطر.  فيه الأنوثة على الدوام مرادًفً
ُ
ولدت امراأة، في مجتمع مفرط الذكورة ُتعتبر

ُت�شتقبل في  والبهجة.  لالحتفاء  ل  للحداد  منا�شبة  الآخرين  نظر  بدايًة، هو في  مولدها،  اإن 

جّو ت�شوبه الخيبة التي تكاد ل ُتخفى. لقد كانوا ياأملون في ولدة �شبي، لكن قدومها �شيجلب 

الخزي على اأمها، وال�شدمة لأبيها: »الرجال يخّلفون الرجال« كما نقول في محيطنا الثقافي؛ اإنهم 

ا«، »هو َخلَّف ولًدا«... وما يحدث يوم تخرج الطفلة من رحم اأمها  يعلنون على المالإ: »هي َولدت بنًتً

. اإنها بداية لحياة عليها اأن تقا�شيها باعتبارها »و�شًعا ي�شتحق اللوم«، 
ٍ

ا بما هو اآت
ً
لي�س اإل نذير

ا، في �شتى مراحله، للتع�شب والقمع الدائمين والثقيلين«.  �شً
ّ
معر

.Salman 2003 :الم�شدر

 يوؤثر بع�س املعتقدات

 واملمار�شات ال�شائعة

 تاأثرًيا كبرًيا يف اأمن

املراأة ال�شحي

االإطار 5-7
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لهذه  ال�شلبي  التاأثير  الرابع  الف�شل  )ي�شتعر�س 

الممار�شة في اأمن المراأة ال�شخ�شي، بينما يركز 

هذا الق�شم على اآثارها ال�شحية(.

 قبل الفتاة
ُّ
ال�شبي

عادًة، ُي�شتقبل الوليد الذكر في العائالت العربية 

الأكثر فقًرا، ب�شورة خا�شة، بالبتهاج والترحاب، 

العائلة  ُيحزن  حادًثا  ُيَعدُّ  فقد  الأنثى  مولد  اأم��ا 

الأق���ارب  ل�شفقة  �شحية  الأّم  وي��ت��رك  باأكملها، 

ال�شلبي  ال�شتقبال  ه��ذا  مثل  وي���دّل  وال��ج��ي��ران. 

للوليدة على موقف ذي دللة قد يف�شي اإلى اإهماٍل 

�شنوات  في  الأب��وْي��ن  جانب  من  قا�شيْين  وتجاهٍل 

الطفولة الأولى وما بعدها.

من بين جوانب هذا التمييز الذي ينطوي على 

المراأة،  �شحة  في  كبير  �شلبي  تاأثير  ذات  نتائج 

اأهم  الفتى  تعليم  اأن  يرى  ال��ذي  ال�شائع  الموقف 

على  ال�شارخة  النتائج  وم��ن  الفتاة.  تعليم  من 

اأن ثلثي الأميين هم من الإناث،  مثل هذا التحّيز 

الأمية واحد من كل ثالثة  يعاني فيها  في منطقة 

بنحو  يقدر  ما  كان   ،2005 العام  وفي  اأ�شخا�س. 

يعرفن  ل  العربيات  الن�شاء  م��ن  المائة  ف��ي   40

الن�شاء  �شحة  تقّو�س  والأمية  والكتابة.  القراءة 

لأنها تحول دون اإطالعهن على المبادئ الأ�شا�شية 

ي�شع  وهذا  الغذائي،  والنظام  والنظافة  لل�شحة 

ُي�شاف  ح��رج.  و�شع  في  واأ�شرتها  ال��م��راأة  عافية 

المتدنية  المعرفة  ودرج���ة  الأم��ّي��ة  اأن  ذل��ك  اإل��ى 

الم�شّرة  الممار�شات  العادات  تر�شيخ  في  ت�شاهم 

بال�شحة التي قد تف�شي اإلى الوفاة. هذه العادات 

والممار�شات ت�شمل، على �شبيل المثال، الحْمل في 

ا من العمر، ما  ا اأو متاأخرة جدًّ مرحلٍة مبكرة جدًّ

واأطفالها  المراأة  يهدد بمخاطر جدية على �شحة 

الذين قد يولدون بعيوب َخْلقية.

التقاليد قبل �شحة المراأة

الأع�شاء  ت�شويه  اأن  اإل��ى  ال��راب��ع  الف�شل  اأ���ش��ار 

التنا�شلّية لالإناث ما زال ُيفر�س، على نطاق وا�شع 

في البلدان العربية، على الن�شاء في �شن الإنجاب. 

ن�شبة هذه  لل�شكان  المتحدة  الأمم  ويقّدر �شندوق 

من  المائة  في   93( جيبوتي  يلي:  بما  الممار�شة 

ال�شومال  المائة(،  في   90( ال�شودان  الإن��اث(، 

المائة(،  ف��ي   95.8( م�شر  ال��م��ائ��ة(،  ف��ي   98(

 22.6( واليمن  المائة(،  في   71.3( موريتانيا 

التنا�شلّية  الأع�شاء  ت�شويه  ويجري   
23

المائة(. في 

من  العا�شرة  وال�شنة  الثامنة  ال�شنة  بين  لالإناث 

عمر الفتاة، وقد تخ�شع الفتاة لهذه الممار�شة في 

هذه  ُتبنى  ال��زواج.  قبل  وبخا�شة  لحقة،  مرحلة 

للتعاليم  م�شّلل  اأو  مغلوط  تف�شير  على  الممار�شة 

عفة  على  تحافظ  باأنها  ال�شعبية  والثقافة  الدينية 

ال��زواج  م�شتلزمات  من  واأنها  وطهارتها،  الأنثى 

حول  الثقافة  فيه  تتمحور  مجتمٍع  في  »العفيف« 

الممار�شة  هذه  تلحق  الأح��وال،  كّل  في  الذكورة. 

ال�شرر الج�شيم ب�شحة المراأة.

لهذه  الر�شوخ  على  الفتيات  ُترغم  ما  وغالًبا 

على  ُتجرى  كما  التخدير؛  ا�شتعمال  دون  العملية 

القابالت  فيهم  بمن  موؤهلين،  غير  اأف��راد  اأي��دي 

والما�شطات والحالقين المرخ�شين لختان الأولد، 

في  معقمة  غير  اأدوات  ي�شتعملون  ما  غالًبا  الذين 

الم�شاعفات  جملة  وم��ن  نظيفة.  غير  اأو���ش��اع 

ال�شحية العديدة المحتملة، تبرز مخاطر فورية، 

واأخرى على المدى البعيد.

تعانيه  ال���ذي  ال�شرر  اإن  ال��ن��ف�����ش��ي:  ال�����ش��رر 

تترك  الوح�شية  العملية  هذه  جراء  اليافعة  الفتاة 

ومن   
24

الحياة. مدى  ترافقها  نف�شية  ندوًبا  لديها 

عن  المحتملة  الم�شاعفات  ت�شفر  اأن  المحتمل 

�شدمات ع�شبية قد تكون قاتلة.

من  النوع  ه��ذا  ينجم  النزيفية:  ال�����ش��دم��ات 

الأن�شجة  ي�شيب  ال��ذي  ال�شرر  ع��ن  ال�شدمات 

يجرون  من  جهل  ي�شّببه  والذي  الدموية  والأوعية 

العملية للقواعد الأ�شا�شية لعلم الت�شريح. وتنت�شر 

الوفيات بين الفتيات اللواتي يخ�شعن لهذه العملية، 

لأن  بها،  الموثق  ال��ح��الت  ن��درة  من  الرغم  على 

الوالدْين والقائمين بالعملية قلما يبلغون عن مثل 

هذه الحالت خ�شية التعر�س للمالحقة القانونية. 

وفي بع�س الحالت يكون النزيف اأقل حدًة ويجري 

التعامل معه بمعالجة الجروح بخليط من الأدوية 

الأدوات  مثل  مثلها  النظيفة،  غير  التقليدية 

الم�شتخدمة، والأيدي التي ُتجري العملية.

الل���ت���ه���اب���ات: ف���ي ف��ت��رة لح���ق���ة، ك��ث��ي��ًرا ما 

وفيرو�س  التيتانو�س  لجراثيم  ال�شابات  تتعر�س 

وال��ت��ه��اب  ال��م��ك��ت�����ش��ب/الإي��دز،  ال��م��ن��اع��ة  نق�س 

توؤثر  وق��د  و»ج«،  »ب«  بنوعيه  الفيرو�شي  الكبد 

والكلى،  البولية  الم�شالك  ف��ي  اللتهابات  ه��ذه 

من  والمزيد  التَكيُّ�س،  اإل��ى  ا  اأحياًنً يف�شي  قد  ما 

تتاأثر  وق��د  ال��ك��ل��وي.  الف�شل  وح��ت��ى  الل��ت��ه��اب��ات، 

كذلك الرحم، وقناة فالوب، وربما يوؤدي ذلك اإلى 

العقم. وتترك الجروح التي تخلفها هذه الممار�شة 

وي�شعب التئاُمها �شل�شلًة عري�شة من الح�شا�شيات 

والآلم الج�شدية المبرحة والمعانات النف�شية التي 

تبرز في وقت لحق من حياة المراأة، وتعكر الحياة 

ر الحمل والولدة.  الزوجية، وُتع�شِّ

الأّمّية تقّو�س 

�شحة الن�شاء

تلحق ممار�شة 

ت�شويه الأع�شاء 

التنا�شلية لالإناث 

�رسًرا ج�شيًما 

ب�شحة املراأة
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 ت�شعب املقارنة بني

 النظم ال�شحية يف

البلدان العربية

رابًعا: اإدارة نظم ال�شحة

اإنجازات  على  ال�شوء  حديثة  درا�شات  عدة  تلقي 

نظم ال�شحة في البلدان العربية، والتحديات التي 

العالمية  ال�شحة  منظمة  تقرير  وفي   
25

تواجهها.

 احتلت البلدان 
26

حول نظم ال�شحة للعام 2000،

العربية مراتب متدنية من حيث م�شتويات النتائج 

احتياجات  مع  التجاوب  ومدى  الجيدة،  ال�شحية 

الم�شتهلكين، والإن�شاف في التمويل. ي�شاف اإلى 

جذور  ذات  مهمة  تنظيمية  ف��وارق  ثمة  اأن  ذل��ك 

تاريخية بين النظم ال�شحية في البلدان العربية، 

وذلك ما يجعل المقارنة بينها م�شاألة �شعبة. وعلى 

الرغم من ذلك يمكن طرح عدة مالحظات حول 

درا�شة  و�شتكون   
27

بجملتها، العربية  ال�شحة  نظم 

مجال  في  اأهميتها  اإلى  نظًرا  مفيدة  النظم  هذه 

اأمن الإن�شان.

1. مفاهيم �شيقة
بالن�شبة اإلى معظم النا�س، ي�شير ا�شطالح »النظام 

ال�شحي« اإلى نظام للرعاية ال�شحية. وهو تعريٌف 

غير كاٍف عندما ننظر اإليه من زاوية اأمن الإن�شان. 

لم�شطلح  اأ�شمل  ا  تعريًفً نعتمد  اأن  لنا  ك��ان  ف��اإذا 

»النظام ال�شحي«، بحيث ي�شمل كل الن�شاطات التي 

المنا�شبة،  التغذية  �شمان  مثل  ال�شحة،  في  توؤثر 

المنا�شبة،  الأ�شا�شية  الغذائية  ال��م��واد  وكميات 

فاإن  النظيفة،  المياه  على  المواطنين  وح�شول 

ر�شم  عند  اأكبر  اأهمية  تكت�شب  قد  الم�شائل  هذه 

اإلى  ب��دوره  ذلك  و�شيف�شي  ال�شحية.  ال�شيا�شات 

الإن�شان.  اأم��ن  ميدان  في  اإيجابي  م��ردود  اإن��ت��اج 

البلدان  بال�شحة في  المت�شلة  ال�شيا�شات  اأن  غير 

النظرة  ه��ذه  مثل  تعتمد  ل  الأ���ش��ف،  مع  العربية، 

في  للنقا�س  الأم���ور  ه��ذه  تطرح  ل  كما  ال�شاملة، 

اأن  هو  ال�شائد  فاإن  ذلك  وبدًل من  العام.  المجال 

الترتيبات واأ�شاليب توزيع ال�شلع المرتبطة مبا�شرًة 

المت�شلة  الأ�شا�شية  الم�شائل  وكذلك  بال�شحة، 

النظيفة  المياه  على  والح�شول  والغذاء  بالتغذية 

هيئات  على  فيها،  تن�شيق  ل  ب�شورة  ُتحال،  غدت 

غير معنية بال�شحة، مثل وزارات الزراعة.

2.  الخدمات ال�شحّية: عدم الإن�شاف في 
تقديمها، وتدني م�شتواها واعتمادها الكامل 

في بع�س الأحيان على مقاربة تقنية بحتة

العربية  ال��ب��ل��دان  ا���ش��ت��ث��م��رت  ع��ق��ود  م���دى  ع��ل��ى 

وبخا�شة  ال�شحي،  ال��ق��ط��اع  ف��ي  �شخمة  مبالغ 

من  الرغم  وعلى  ال�شحية.  الرعاية  خدمات  في 

تعاني   ال�شحية  الرعاية  ظلت  ال�شتثمارات  هذه 

م�شكالت مزمنة. وفي ما يلي عدد من المالحظات 

المهمة في هذا ال�شدد:

خدمات  بع�ُس  الآن  حتى  للكثيرين  يتوافر  •ل  	
على  )ومنها،  الأ�شا�شية  ال�شحية  الرعاية 

المجانية  ال�شحية  العناية  ال��م��ث��ال،  �شبيل 

على  خا�شة  ب�شورة  ذلك  وينطبق  ع(.  للر�شّ

المناطق  م��ن  ك��ل  ف��ي  المهم�شة  الجماعات 

الح�شرية والريفية. 

�شخمًة  ك��م��ي��اٍت  ال��م�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات  •ت�شتنفد  	
م��ن ال���م���وارد ف��ي ال��ب��ل��دان ال��ع��رب��ي��ة، وتنفق 

ميزانياتها  ن�شف  من  اأكثر  ال�شحة  وزارات 

على  تعتمد  ال��ت��ي  العالجية  ال��خ��دم��ات  على 

الم�شت�شفيات  بع�س  اأن  والواقع  الم�شت�شفيات. 

الحكومية والخا�شة في المنطقة قد اأ�شبحت 

العالمي.  ال�شعيد  على  مرموقة  بمكانة  تتمتع 

بين  الخطير  التباين  من  وجوًها  ثمة  اأن  اإل 

م�شتويات اأدائها: فالمناطق الح�شرية تحظى 

بتغطية �شحية اأو�شع ِمّما في المناطق الريفية، 

ال��ع��ام  ال��ق��ط��اع��ي��ن  ب��ي��ن  تن�شيق  ث��م��ة  ول��ي�����س 

والخا�س.

•حاول عدد من البلدان العربية تح�شين خدمات  	
للنا�س،  المقدمة  الأ�شا�شية  ال�شحية  الرعاية 

في  ناق�شة  زال��ت  ما  المحاولت  ه��ذه  اأن  اإل 

الن�شواء  اإلى  ومدفوعًة  البلدان،  هذه  معظم 

الدخل المنخف�س
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الم�شدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2007.

التفاوت يف االإنفاق على ال�صحة يف البلدان العربية، 2004 

الدخل المتو�شطالدخل المرتفع
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تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام  1582009

القائم  ال�شحية  الرعاية  نظام  جناح  تحت 

وم�شت�شفيات �شعيفة الموارد والإمكانات.

ال�شحة  قطاع  اإل��ى  وا�شعة  ان��ت��ق��ادات  ��ه  •ُت��وجَّ 	
العامة نظًرا اإلى تدني م�شتوى الجودة وانعدام 

احتياجات  م��ع  تجاوبه  وع��دم  فيه،  الكفاءة 

على  للمر�شى  المتكّررة  والإحالة  المر�شى، 

القطاع الخا�س.

حذر المكتب الإقليمي لمنظمة ال�شحة العالمية 

وحدد   
28

الو�شع، هذا  لمثل  الخطيرة  الآث��ار  من 

الحقيقية  الحتياجات  تقييم  في  الق�شور  نواحي 

وال�شراء،  للتعاقد  منا�شبة  مقاربات  انتهاج  وفي 

ال�شيانة  وف��ي  المنا�شبة،  المرافق  تاأمين  وف��ي 

وفي  للموارد،  ال�شليم  ال�شتخدام  وفي  الوقائية، 

الت�شديد على م�شتوى الجودة. وُتَعدُّ �شوق المعدات 

ا  �شوًقً العربية  المنطقة  في  الطبية  والتوريدات 

التي  ال�شتثمارات  من  المزيد  ت�شتلزم   
29

ُمْربحةً 

ت�شتهدف الربح. وينطوي ذلك على اأهمية كبيرة 

من  لأن  ال�شحية،  الرعاية  قطاع  اإل��ى  بالن�شبة 

الثابت اأن توافر التقانة الراقية يمكن اأن يزيد من 

م�شتوى الطلب. اإل اأن كلفة التقانة العالية، اإ�شافًة 

موارد  �شت�شتن�شب  ال�شحية،  الرعاية  كلفة  اإل��ى 

مهمة في اقت�شادات البلدان العربية ذات الدخل 

المنخف�س والمتو�شط على حد �شواء.

اإقليمية  مراكز  عربية  بلدان  عدة  اأقامت  وقد 

بخدمات  التمتع  في  الراغبين  المر�شى  لجتذاب 

في  الأث��ري��اء  دام  وما  متقدمة.  تقنية  ذات  طبية 

البلدان الغنية، وحتى الفقيرة، هم القادرون اأكثر 

ا  �شعًيً الوطنية  الحدود  اجتياز  على  غيرهم  من 

الطبية«  »ال�شياحة  ف��اإن  ال�شحية،  الرعاية  وراء 

في  )ال��دولر(  الثمينة  ال�شعبة  العملة  ت�شتنزف 

على  ينفق  مثاًل،  اليمن،  ففي  الأ�شلية.  بلدانهم 

العالج في الخارج نحو 29 في المائة من اإجمالي 

حالة  وفي  والعامة.  الخا�شة  الأم��وال  من  الإنفاق 

المر�س تدفع العائلة اليمنية، من جيبها الخا�س، 

يتّم  يمنية  ريالت  ريالين من كل ثالثة  يقارب  ما 

ذلك،  ويفر�س   
30

ال�شحية. الرعاية  على  اإنفاقها 

ا على الحكومات لإقامة مراكز ذات  بدوره، �شغوًطً

الحالت،  في معظم  اإن�شاوؤها،  يتم  متقدمة  تقنية 

على ح�شاب الخدمات ال�شحية الوقائية.

3. عدم كفاية التمويل ب�شكل عام في مجال ال�شحة
العربية  البلدان  اأكثر  في  ال�شحية  النفقات  تمثل 

من  المائة  في  و 6  المائة  في   2.4 بين  ي��راوح  ما 

في  اأعلى  الن�شبة  وهذه  الإجمالي.  المحلي  الناتج 

لبنان والأردن )12 و 10 في المائة على التوالي(، 

على  و 2.6  وال�شومال )2.4  قطر  في  الأق��ل  وهي 

الإقليم  داخل  الوا�شح  التفاوت  ويتجلى  التوالي(. 

بين  يراوح  وهو  ال�شحة،  على  الفعلي  الإنفاق  في 

25 دولًرا و 871 دولًرا للفرد. كما توؤّثر الترتيبات 

الحالية لتمويل الرعاية ال�شحية تاأثيًرا كبيًرا في 

العربية،  الخليج  بلدان  فبا�شتثناء  الإن�شان.  اأمن 

ا  تر�شد غالبية البلدان العربية مبالغ ل تذكر ن�شبيًّ

للقطاع ال�شحي. وفي كثير من البلدان ذات الدخل 

النفقات  ت���راوح  حيث  والمتو�شط،  المنخف�س 

المائة  في  و 72   20 بين  ال�شحة  على  الخا�شة 

ل تنفق احلكومات 

اإل القليل على 

القطاع ال�شحي

ن�صيب االإنفاق على ال�صحة العامة من اإجمايل االإنفاق 

ا، 2005  احلكومي )%( يف 20 بلًدا عربيًّ

الم�شدر: البنك الدولي 2008 )بالإنجليزية(.
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ن�صيب االإنفاق ال�صخ�صي على ال�صحة من االإنفاق ال�صّحي 

ا، 2005 اخلا�س )%( يف 20 بلًدا عربيًّ

الم�شدر: البنك الدولي 2008 )بالإنجليزية(.

*مالحظة: يعني الإنفاق ال�شخ�شي  كل ما تدفعه الأ�شرة، بما في ذلك المنح والدفعات العينية، لالأطباء ومزودي الأدوية 

والمعدات العالجية، واأية �شلع اأو خدمات اأخرى ترمي اأ�شا�ًشا اإلى الإ�شهام في ا�شتعادة الأو�شاع ال�شحية لالأفراد اأو 

الجماعات ال�شكانية اأو تعزيزها، وهي جزء من النفقات ال�شحية الخا�شة. 
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 الكلفة
ّ
 ت�شتمر

ال�شحية بالت�شاعد

•مراقبة الأو�شاع ال�شحية وتحليلها. 	
•و�شع الأنظمة والتعليمات ال�شحية وتطبيقها. 	

•ر�شد الأخطار وم�شادر ال�شرر التي توؤثر في ال�شحة العامة و�شبُطها وا�شتق�شاوؤها. 	
• تقييم اإمكان الح�شول على الخدمات ال�شحية ال�شرورية، و�شمان الو�شول اإليها في  	

واقع الممار�شة. 

•الرتقاء بم�شتوى ال�شحة والوعي العام للق�شايا ال�شحية. 	
•تنمية العاملين المتخ�ش�شين في المجال ال�شحي وتدريبهم. 	

•ت�شجيع م�شاركة المجتمعات المحلية وتمكين المواطنين من الح�شول على الخدمات ال�شحية. 	
•�شمان الجودة النوعية للخدمات ال�شحية. 	

•ر�شم ال�شيا�شات وتنمية المهارات الموؤ�ش�شية في مجالت التخطيط، والإدارة، والتن�شيق في  	
المجال ال�شحي.

•اإجراء الدرا�شات لإيجاد الحلول المبتكرة لم�شكالت ال�شحة العامة، وتطبيق مثل هذه  	
المبادرات.

•التخفيف من الآثار المتعلقة بال�شحة في حالت الطوارئ والكوارث. 	

الوظائف الرئي�صية   �صمان االأمن يف جمال ال�صحة العامة – 

لنظام فّعال

تنفق  ل  المجال،  هذا  في  الإجمالية  النفقات  من 

وُتَعدُّ  ال�شحي.  القطاع  على  القليل  اإل  الحكومات 

جيبوتي ولبنان من الحالت ال�شتثنائية المتميزة، 

حيث الإنفاق العاّم على ال�شحة كن�شبة مئوية من 

المعدل  يتجاوز  الإجمالية،  الحكومية  النفقات 

العالمي. اأما من حيث م�شتويات التمويل المطلقة، 

مالية  مبالغ  ت�شتثمر  للنفط  المنتجة  البلدان  فاإن 

�شخمة، بيد اأن تلك ال�شتثمارات ل تترجم نف�شها 

كتغطية �شحية من�شفة وعادلة لجميع ال�شّكان.

ل  ال�شحة  على  الخا�س  القطاع  اإن��ف��اق  اإن 

اأن  ذل��ك  الإجمالي،  الإن��ف��اق  في  النق�س  يعّو�س 

برامج التاأمين ال�شحي الخا�شة بالموّظفين، وهي 

التي تمثل في البلدان المتقدمة القنوات الرئي�شية 

تقدم  ل  ال�شحية،  للخدمات  الخا�س  للتمويل 

المواطنين  كاهل  على  يلقي  ما  طفيفًة  ميزاٍت  اإل 

ا ثقياًل من النفقات المت�شلة  العرب واأ�شرهم عبًئً

ف��اإن   ،12-7 ال�شكل  يو�شح  وك��م��ا   
31

بال�شحة.

اأ�شل  من  عربيًّا  بلًدا   19 في  ال�شخ�شي  الإنفاق 

مقارنًة  ج��ًدا  مرتفع  ال��درا���ش��ة  �شملتها  20 بلًدا 

تاأثير  ولذلك  العالم.  من  اأخ��رى  بقاع  في  بمثيله 

المنخف�س،  الدخل  ذات  الأ�شر  اأو�شاع  في  كبير 

خطير  لمر�س  فري�شة  الأ�شرة  رب  وقوع  اإن  حيث 

بل  الفقر،  هاوية  اإل��ى  بالعائلة  �شيدفع  مكلف  اأو 

المتو�شط  الدخل  ذات  البلدان  في  العائالت  اإن 

محدودة  ال�شرائية  قدرتها  لأن  للمخاطر  معر�شة 

نتيجة  بالت�شاعد  ال�شحية  الكلفة  ا�شتمرار  مع 

التو�شع في اتباع �شيا�شات ال�شوق في هذا القطاع، 

وهي �شيا�شات ل تاأخذ بالح�شبان م�شتويات الدخل 

بين مختلف الفئات.

4.  تعاني نظم ال�شحة العامة نق�س الموارد، 
وتدّني م�شتوى الأداء

اأحياًنا  العربية  البلدان  في  ال�شحة  نظم  تعاني 

وثمة  العامة،  ال�شحة  مجال  في  القدرات  �شعف 

خ�شائ�ُس عدة تدل على هذه الظاهرة مثل الأداء 

العامة،  ال�شحة  موؤ�ش�شات  من  للعديد  المتدني 

العام  الوعي  لن�شر  الحالية  البنية  وعدم �شالحية 

مجال  في  المهنيين  ون��درة  ال�شحة،  �شوؤون  حول 

القليل  العامة  ال�شحة  واإي���الء  العامة،  ال�شحة 

وينعك�س  ال��ق��رار.  �شنع  عملية  ف��ي  الأه��م��ي��ة  م��ن 

والمدركات  النطباعات  في  ب��دوره،  الو�شع،  هذا 

ال�شعبية ال�شلبية التي ت�شّكلت بين النا�س عن اأداء 

اإلى نواحي الق�شور  قطاع ال�شحة العامة. ونظًرا 

فيه  بما  مهّياإ  غير  ال�شّحي  القطاع  ي�شبح  هذه، 

الأمن  ل�شمان  المطلوبة  المهمات  لأداء  الكفاية 

ال�شحي العام.

5. اإ�شكالية الإدارة في النظم ال�شحية 
ال�شّحّية  النظم  موؤ�ش�شات  ف��ي  الإدارة  تعاني 

ذات  قا�شرة،  هرمية  بيروقراطية  من  العربية 

النهو�س  مع  تتعار�س  ما  غالًبا  �شيا�شية  اأه��داف 

اأ�شحاب  الم�شوؤولين  فكبار  ال��ع��ام��ة.  بال�شحة 

والعيادات  الم�شت�شفيات  خارج  والم�شالح  النفوذ 

ما  وغالًبا  ا.  اأي�شً داخلها  في  نفوذهم  يمار�شون 

تتحكم في اإدارة هذه الموؤ�ش�شات توجيهات ومعايير 

ا بال قيمة . اأما  ونظم بالية، قليلة المعرفة، واأحياًنً

المطلوب،  عك�س  فتعمل  النظم  هذه  في  الحوافز 

والرتقاء  والمبادرة  البتكار  كبح  اإل��ى  ي��وؤدي  ما 

الت�شل�شل  اأن  ذلك  اإلى  ي�شاف  الكفاءة.  بم�شتوى 

الهرمي للرقابة قد ل ي�شمح للموؤ�ش�شات ال�شحية 

بالتكيف والتجاوب مع الم�شاركة ال�شعبية والتمكين 

ال�شروري لتحقيق اأهداف اأمن الإن�شان.

6.  افتقار الروؤية الوا�شحة لمحددات ال�شّحة 
الأ�شا�شية

بدرجة  توؤكد  ل  الراهنة  العربية  ال�شحية  النظم 

كافية المحددات ال�شحية المهمة وغير المبا�ِشرة 

بالتنمية  المعنيين  اأو���ش��اط  في  عليها  المتعارف 

التغطية  ودرج��ة  النوعية  الجودة  مثل  الإن�شانية، 

والعدالة  ال��م��راأة،  وتمكين  التعليم،  مجالت  في 

الجتماعية والقت�شادية. وهي غير مهياأة، ذهنيًّا، 

تاأثيًرا  توؤثر  التي  الرئي�شية  العوامل  مع  للتعامل 

وا�شًحا في اأمن الإن�شان، مثل الجنو�شة، والطبقة 

الجتماعية، والهوية والعتبارات الإثنية.

الم�شدر: فريق التقرير.

االإطار 6-7



تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام  1602009

ُيحرم امل�شابون 

مبر�س نق�س املناعة

املكت�شب/الإيدز

من حقوقهم 

الإن�شانية الأ�شا�شية

تعاين املنطقة العربية 

ارتفاع معدلت 

»هجرة الأدمغة«

يف اأو�شاط املهنيني 

يف املجال ال�شحي

7.  عدم الم�شاواة في توزيع المهنيين 
والمعاونين في المجال ال�شحي

با�شتثناء البلدان العربية الأكثر فقًرا، مثل ال�شودان 

عن  الأطباء  عدد  يقل  )حيث  واليمن  وال�شومال 

خم�شين لكل مائة األف من ال�شكان(، تتمّتع معظم 

البلدان العربية باأعداد مقبولة ن�شبيًّا من الأطباء 

الأطباء  اأن غالبية  ال�شكان، مع  اإلى عدد  بالن�شبة 

العاملين في بلدان الخليج هم من العمالة الوافدة. 

ًعا من�شًفا  ومع ذلك، فاإن الأطباء ل يتوزعون توزُّ

في  معظمهم  يتمركز  حيث  الأ�شلية،  بلدانهم  في 

المناطق الح�شرية. وثمة نق�س �شديد في اأعداد 

اأع��داد  وفي  العامة،  ال�شحة  مجال  في  العاملين 

اأطباء الأ�شنان والممر�شين والمعاونين الطّبّيين، 

ا على الإطالق بين  الذين ل يتوزعون توّزًعا من�شًفً

الم�شت�شفيات  وبين  والريفية،  الح�شرية  المناطق 

العربية  المنطقة  وتعاني  الأ�شا�شية.  والمراكز 

في  وبخا�شة  الأدم��غ��ة«،  »هجرة  معدلت  ارت��ف��اع 

�شواء  ال�شحي،  المجال  ف��ي  المهنيين  اأو���ش��اط 

اإلى  المتو�شط  اأم  المنخف�س  الدخل  البلدان  اأمن 

دول  اإل��ى  اأم  ال��دخ��ل  المرتفعة  العربية  البلدان 

اأميركا ال�شمالية واأوروبا.

مر�س نق�س المناعة المكت�صب/

 32 
االإيدز: تهديد يقلق الجميع

مر�س  اأن  العالمية  ال�شحة  منظمة  بيانات  تفيد 

المنطقة  ف��ي  المكت�شب/الإيدز  المناعة  نق�س 

العربية يبقى اأقّل انت�شاًرا من اأمرا�ٍس عديدة اأخرى 

والأمرا�س  الكبدي،  والف�شل  المالريا،  فيها  بما 

مثاًل،  ال�شل،  بمر�س  الم�شابين  فعدد  التنف�شية. 

يزيد 400 مرة عن عدد الم�شابين بمر�س نق�س 

بل   
33

المنطقة. ف��ي  المكت�شب/الإيدز  المناعة 

في  المكت�شب/الإيدز  المناعة  نق�س  مر�س  اإن 

البلدان العربية قد يكون اأقّل انت�شاًرا منه في �شائر 

مناطق البلدان النامية. ومع ذلك فاإن هذا ل يدعو 

بال�شرورة اإلى ال�شتكانة. فهذا الفيرو�س الخطير 

ل يمكن مواجهته اإل بالمزيد من التوعية العامة، 

وبا�شتخدام الأ�شاليب العلمية للوقاية. ي�شاف اإلى 

ذلك، اأن هناك اأ�شباًبا وجيهة للنظر ب�شورة جدية 

في  انت�شاره  وخ�شائ�س  المر�س  هذا  طبيعة  اإلى 

البلدان العربية. 

 خطر عنيد و�شهل النت�شار 

وي�شوبه �شوء الفهم

المكت�شب،  المناعة  نق�س  متالزمة  اأو  الإيدز،  اإن 

المناعة  ن��ق�����س  ف��ي��رو���س  ي�شببه  ق��ات��ل  م��ر���س 

مقاومة  على  الج�شم  ق��درة  يدمر  وهو  الب�شرية، 

ال��ع��دوى وال��م��ر���س، وق��د يف�شي اآخ��ر الأم���ر اإل��ى 

ال���م���وت. وي��ت��واف��ر ف��ي ال��وق��ت ال��ح��ا���ش��ر م�شاد 

للفيرو�شات المغلفة قد يبطئ ا�شتن�شاخ الفيرو�س 

اأنه  اإلى حد بعيد، غير  الحياة  ويح�ّشن من نوعية 

ل يق�شي على المر�س. وفي نهاية العام 2006 بلغ 

اكت�شافه  منذ  بالإيدز  للم�شابين  التراكمي  العدد 

ا، بينما و�شل العدد  في العام 1981 نحو 65 مليوًنً

الإجمالي للوفيات المتعلقة بالإيدز في العالم اإلى 

اأكثر مما فعله اأي مر�س اآخر  اأي  32 مليونا،  نحو 

34
على مدى التاريخ الب�شري.

ى عن هذا الخطر؛ 
ً
والبلدان العربية لي�شت بمناأ

فوفًقا لبرنامج الأمم المتحدة الم�شترك لمكافحة 

في  وبالغ  طفل   31,600 من  اأكثر  توفي  الإي���دز، 

العام 2007 ب�شبب الإيدز في هذه البلدان )منهم 

اإل  المرء  على  وما  ال�شودان(.  في  المائة  في   80

الإ�شابات  عدد  في  الن�شبي  الرتفاع  يالحظ  اأن 

من  حالة جديدة   90,500 اأن  ر  يقدَّ اإذ  الجديدة، 

العربية  البلدان  في  ظهرت  قد  بالإيدز  الإ�شابة 

منها  و2007،   2001 العامين  بين  ما  الفترة  في 

50,000 حالة في ال�شودان فقط. 

المناعة  نق�س  ل��م��ر���س  ال��ت��دم��ي��ري��ة  ال��ق��وة 

الفيرو�س  ق���ّوة  ف��ي  تكمن  ل  ال��م��ك��ت�����ش��ب/الإي��دز 

العار  و�شمة  في  كذلك  بل  فح�شب،  له  الم�شبب 

الم�شابون  ُيحرم  اإذ  ت�شاحبه.  التي  الجتماعي 

ويمكن  الأ�شا�شية:  الإن�شانية  حقوقهم  من  ا  اأحياًنً

التدريب  من  ويحرموا  عملهم،  من  ي��ط��ردوا  اأن 

العدد التقديري لالأ�صخا�س امل�صابني بفريو�س نق�س املناعة، 

ا، 2007 12 بلًدا عربيًّ

]تقديرات دنيا-عليا[العدد التقديري 2007 البلد 
[> 2,000]> 1,000الأردن

[> 2,000]> 1,000البحرين

[> 2,000]> 1,000الكويت

[1,700-7,200]3,000لبنان

[2,700-5,400]3,700تون�س

[7,200-13,000]9,200م�رس 

[8,300-26,000]14,000موريتانيا

[12,000-19,000]16,000جيبوتي

[15,000-31,000]21,000املغرب

[11,000-43,000]21,000اجلزائر

[13,000-45,000]24,000ال�شومال

[220,000-440,000]320,000ال�شودان 

الم�شدر: منظمة ال�شحة العالمية و برنامج الأمم المتحدة الم�شترك المعني بفيرو�س نق�س المناعة الب�شرية/الإيدز 2008 

)بالإنجليزية(.
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 يف ظّل ظروف

 جمتمعّية تفتقر اإىل

 ال�شفافية، يوا�شل

فريو�س الإيدز انت�شاره

ثمينة،  فر�س  من  اأطفالهم  يحرم  كما  والترقية، 

يتعر�شون  وقد  معالجتهم،  الأطباء  يرف�س  وربما 

لالإهانة و�شوء المعاملة.

هذا ف�شاًل عن اأن الأ�شخا�س الم�شابين قد ل 

العدوى  انتقال  اإل بعد  يكونون على وعي بحالتهم 

يظل  الحالت  هذه  مثل  وفي  طويل،  بوقت  اإليهم 

والذين  طويلة.  لمدة  الج�شم  في  ا  خبيًئً الفيرو�س 

غالًبا  اإليهم  العدوى  انتقال  في  ال�شك  ي�شاورهم 

ال�شرورية  الطبية  بالفحو�س  القيام  يتحا�شون  ما 

خجاًل من حالتهم اأو خ�شيًة من اأن يو�شموا بالعار 

اأو يتعر�شوا للتمييز �شدهم في المعاملة. اأما من 

اإب��الغ  عن  يتورعون  فقد  اأو�شاعهم  عن  يعرفون 

العمر،  اإليهم، بمن فيهم �شركاء  المقربين  اأقرب 

الذين قد تنتقل اإليهم العدوى بدورهم.

وفي ظّل ظروف مجتمعّية تفتقر اإلى ال�شفافية، 

يوا�شل فيرو�س الإيدز انت�شاره، ول تو�شع اأو تطبق 

اإلى  للو�شول  الأث��ن��اء  تلك  في  برامج  اأي��ة  تقريًبا 

يتعاطون  كالذين  للخطر  ا  تعر�شً الأكثر  الفئات 

بائعات/بائعي  اأو  الوريدية  بالحقن  المخدرات 

مع  الجن�س  يمار�شون  ال��ذي��ن  ال��رج��ال  اأو  ال��ه��وى 

الرجال. وعندما ندرك اأن بواعث الخطر الم�شببة 

وال��ن��زوح،  بالفقر،  كذلك  تت�شل  المر�س  لهذا 

الموؤقتة،  اأو  الدائمة  والهجرة  الالجئين،  واأو�شاع 

وحقوق المراأة، يّت�شح لنا اأن مر�س نق�س المناعة 

وداه��ًم��ا  كبيًرا  ت��ح��ّدًي��ا  يمّثل  المكت�شب/الإيدز 

مثل  مواجهة  يمكن  ول  الإن�شان.  اأمن  اإلى  موجًها 

متعددة  تنموية  �شيا�شة  بانتهاج  اإل  الأخطار  هذه 

انت�شار  لجذور  تت�شدى  والم�شتويات  الم�شارات 

مجرد  الأ�شا�س،  هذا  على  وتتجاوز،  الوباء  هذا 

التوعية ال�شحية بمعناها التقليدي.

اإعادة تقييم البيانات

وفًقا لتقديرات منظمة ال�شحة العالمية وبرنامج 

بلغ   
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الإيدز، لمكافحة  الم�شترك  المتحدة  الأمم 

عدد الم�شابين بفيرو�س نق�س المناعة في البلدان 

العربية 435,000 �شخ�س في العام 2007، وكان 

والمالحظة  ال�شودان.  في  منهم  المائة  في   73.3

اأعداد الم�شابين  اأن  ال�شياق هي  المهمة في هذا 

بهذا المر�س في بلدان المغرب العربي )وبخا�شة 

في  عنها  كثيًرا  تزيد  والمغرب(  والجزائر  تون�س 

و�شورية  الأردن  ي�شم  )ال���ذي  العربي  الم�شرق 

وم�شر(. وربما كان لذلك �شلة بوجود اأعداد اأكبر 

وو�شائل  الطوعية  والم�شورة  الفح�س  مراكز  من 

في  وهي  العربي،  المغرب  في  الأخ��رى  المراقبة 

كل الأحوال اأكثر فاعليًة من نظيراتها في الم�شرق 

العربي، وهذا ما قد يف�ّشر انخفا�س عدد الأرقام 

في المنطقة الفرعية الأخيرة. 

الأم���م  ب��رن��ام��ج  ف���اإن  ال��م��ث��ال،  �شبيل  وع��ل��ى 

المتحدة الم�شترك لمكافحة الإيدز، يقدر اأن عدد 

الم�شابين بهذا المر�س كان في العام 2007 اأقل 

من 1,000 في كل من الأردن والبحرين والكويت. 

الأع���داد  تقف  المتدنية  المعدلت  ه��ذه  ومقابل 

كل  ف��ي   2007 ال��ع��ام  ف��ي  للم�شابين  التقريبية 

 ،)21,000( والمغرب   ،)16,000( جيبوتي  من 

 .)24,000( وال�شومال   )21,000( والجزائر 

وفي حالة ال�شودان، تبلغ الأعداد التقديرية م�شتًوى 

اأعلى من ذلك، فت�شل اإلى 320,000. 

تكون  اأن  اإم��ا  الأوب��ئ��ة،  علماء  ت�شنيفات  وف��ق 

مة« النت�شار )اأي اأنها ت�شمل اأكثر من  الأوبئة »معمَّ

واحد في المائة من اإجمالي ال�شكان(، اأو »مكثفة« 

)اأي اأنها ت�شمل اأكثر من خم�شة في المائة من بع�س 

المنطقة  في  معينة(.  مناطق  في  ال�شكان  فئات 

العربية كانت البلدان التي و�شل فيها الوباء طور 

النت�شار »المعّمم« في العام 2007 ت�شم ال�شودان 
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المائة(. في   3.1( وجيبوتي  المائة(  في   1.4(

محددة  �شكانية  �شرائح  في  الأوبئة  اأغلب  ويتركز 

المخدرات  يتعاطون  كالذين  للخطر،  معر�شة 

بالحقن الوريدية اأو بائعات/بائعي الهوى وزبائنهم 
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الرجال، مع  الجن�س  يمار�شون  الذين  والرجال 

وال�شجناء، والفتيات اللواتي يتزوجن قبل بلوغهن 

اأكبر  يتزوجن رجاًل  الثامنة ع�شرة، وبخا�شة من 
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ا منهن بكثير. �شنًّ

ال�شودان  حول  الدللة  ذات  المالحظات  ومن 

اأن فيه ن�شبة مئوية عالية من الن�شاء اللواتي ثبتت 

فالمقارنة  المناعة.  نق�س  بفيرو�س  اإ�شابتهن 

بمعدٍل عالميٍّ بلغ 48 في المائة في العام 2007، 

بفيرو�س  الم�شابين  من  المائة  في   53 اأن  ُتبّين 

اأما  الن�شاء.  من  هم  ال�شودان  في  المناعة  نق�س 

في البلدان العربية الأخرى فن�شبة الن�شاء من بين 

ن�صبة من يح�صلون على املعاجلةالبلدان

24 %كل البلدان

75 %اأمريكا الالتينية وجزر الكاريبي

23 %اأفريقيا جنوب ال�شحراء

16 %�رسق وجنوب �رسق اآ�شيا

13 %اأوروبا/اآ�شيا الو�شطى

5 %�شمال اأفريقيا/ال�رسق الأو�شط

الن�صب املقارنة للح�صول على معاجلة حاالت مر�س نق�س 

املناعة املكت�صب/االإيدز يف البلدان ذات الدخل املنخف�س واملتو�ّصط، 

كانون االأول/دي�صمرب 2003 وحزيران/يونيو 2006

الم�شدر: منظمة ال�شحة العالمية و برنامج الأمم المتحدة الم�شترك المعني بفيرو�س نق�س المناعة الب�شرية/الإيدز 2006 

)بالإنجليزية(.
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حتتّل املنطقة العربية 

املرتبة الأخرية بني مناطق 

العامل من حيث انتفاع 

امل�شابني بفريو�س الإيدز 

مبا حققه الطب من تقدم

ال�شحة منطلق جوهري 

لتحقيق ال�شتقرار 

الجتماعي والنمو 

القت�شادي

30,4 في المائة في  الم�شابين بالمر�س لم تتعدَّ 

 اأي اأنها قريبة من الن�شبة المقابلة 
39

العام نف�شه،

في   80 اأن  على  دلئ��ل  وثمة  الغربية.  اأوروب���ا  في 

البلدان  في  بالمر�س  الن�شاء  اإ�شابات  من  المائة 

العربية تحدث في منزل الزوجية، وت�شير درا�شات 

اأجريت في ال�شعودية، مثاًل، اإلى اأن اأغلبية الن�شاء 

العدوى  واأن  متزوجات،  كن  بالمر�س  الم�شابات 

40
انتقلت اإليهن من اأزواجهن.

في  الن�شاء  بين  العدوى  معدلت  تزايد  يمكن 

المراأة  و�شع  ل�شعف  انعكا�ًشا  يكون  اأن  المنطقة 

الن�شاء،  بمقدور  فلي�س  اأ�شرتها.  داخ��ل  العربية 

مطالبة  واجتماعية  وثقافية  اقت�شادية  لأ�شباب 

مر�س  عن  للك�شف  الفحو�س  ب��اإج��راء  اأزواج��ه��ن 

با�شتخدام  اأو  المكت�شب/الإيدز،  المناعة  نق�س 

بتعر�شهم  ال�شك  اإذا ما �شاورهن  الذكري  الواقي 

ال��ت��داخ��ل  ال��م��ر���س. وت��ل��ك ه��ي نقطة  ل��ف��ي��رو���س 

الرئي�شية بين دور التوجهات والمعتقدات ال�شائدة 

في ت�شجيع الممار�شات التي تلحق ال�شرر ب�شحة 

التاأثير  وف��ي  اأ�شلفنا،  كما  العموم،  على  الن�شاء 

والمعتقدات  التوجهات  الذي تحدثه هذه  المحّدد 

في زيادة درجة تعر�س المراأة لمر�س الإيدز.

المجال  هذا  في  اأخرى  مهّمة  حقيقة  وتتجلى 

نق�س  بفيرو�س  الم�شابين  ن�شبة  انخفا�س  في 

المناعة ممن يتلقون المعالجة الثالثية اأو الأدوية 

وهذا  المنطقة.  في  المغلف  للفيرو�س  الم�شادة 

الأخ��ي��رة  المرتبة  ف��ي  العربية  المنطقة  يجعل 

حققه  بما  النتفاع  حيث  من  العالم  مناطق  بين 

يح�شل  لم   2006 العام  ففي  تقدم.  من  الطب 

المائة فقط ممن يحتاجون  5 في  اإل  على العالج 

المائة  ِب� 75 في  العربية، مقارنًة  البلدان  اإليه في 

جنوبي  ب��ل��دان  ف��ي  وحتى  الالتينية.  اأميركا  ف��ي 

اأقل دخاًل من بلدان  اأفريقيا، وهي  ال�شحراء في 

المنطقة العربية، ويبلغ عدد الذين ثبتت اإ�شابتهم 

25 مليون  ن��ح��و  ف��ي��ه��ا  ال��م��ن��اع��ة  ن��ق�����س  ب��م��ر���س 

اإلى  يحتاجون  ممن  المائة  في   23 ف��اإن  �شخ�س، 

هذا  على  ي�شفي  وم��ا   
41

عليه. يح�شلون  العالج 

الو�شع م�شحًة ا�شتثنائية هو اأن الأدوية التي تتعامل 

للم�شابين في  المر�س متوافرة ومجانية  مع هذا 

معظم البلدان العربية.

�ُصبُل انتقال فيرو�س نق�س المناعة 

في البلدان العربية

ينتقل فيرو�س نق�س المناعة في المنطقة اأ�شا�ًشا 

مع  الماأمونة  غير  الجن�شية  المعا�شرة  طريق  عن 

اأحد اأفراد الجن�س الآخر. وثبت اأن و�شيلة النتقال 

المائة  في   67 اإل��ى  العدوى  حملت  التي  هي  هذه 

من الحالت المعروفة في المنطقة العربية، وهي 

في  و83  ال�شعودية،  في  المائة  في   90 بين  تراوح 
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م�شر. في  المائة  في  و64  المغرب،  في  المائة 

اأع��داًدا  اأن  اإلى  الإ�شارة  تجدر  ال�شياق،  هذا  وفي 

نق�س  بفيرو�س  الم�شابات  الن�شاء  م��ن  كبيرة 

في  للعدوى  تعر�شن  ق��د  المنطقة  ف��ي  المناعة 

الأكثر  الأخ��رى  والو�شيلة  الزوجية.  منزل  نطاق 

الإب��ر  في  الم�شاركة  هي  العدوى  لنتقال  �شيوعا 

الملوثة الم�شتخدمة لحقن المخدرات وتمثل، على 

ال�شعيد الإقليمي، 6 في المائة من حالت انتقال 

الفيرو�س  انتقال  ي�شّكل  ل  المقابل  وفي   
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الوباء.

جّراء المعا�شرة الجن�شية غير الماأمونة بين رجلين 

برنامج  اأن  غير  عربي،  بلد  اأي  في  عالية  ن�شبة 

الأمم المتحدة الم�شترك لمكافحة الإيدز ومنظمة 

للتقليل  ميال  هناك  اأن  يعتقدان  العالمية  ال�شحة 

الأم  الفيرو�س من  انتقال  ويمثل  العامل.  من هذا 

للعدوى.  �شيوًعا  الأكثر  الثالث  ال�شبب  الطفل  اإلى 

اأّما من حيث انتقال الفيرو�س عن طريق نقل الدم 

اأو ا�شتخدام الأدوات الطبية الملوثة، وعلى الرغم 

في  الحالت  المائة من  في   12 يمثل  كان  اأنه  من 

في   3 اإل��ى  انخف�شت  الن�شبة  ف��اإن   ،2000 العام 

انخفا�س  يعود  وربما   
44.2005 العام  في  المائة 

اإلى  الو�شيلة  ه��ذه  عبر  بالمر�س  الإ�شابة  معدل 

التح�شن في اأ�شاليب التعقيم – التي يمكن اتباعها 

ب�شهولة ن�شبية في ما يتعلق بهذا الفيرو�س – كما 

الدم  لمخزون  دقة  اأكثر  اإج��راء فحو�س  اإلى  يعود 

وم�شتقاته. 

 ال�صحة ال�صليمة �صرط 

لتحقيق اأمن االإن�صان

الف�شل،  هذا  في  لنا  يت�شح  كما  ال�شحة،  تتمّيز 

منها  تجعل  التي  الفريدة  الخ�شائ�س  من  بعدد 

مو�شوعات  ومعالجة  لمناق�شة  مالئما  م��دخ��اًل 

جوهري  منطلق  فال�شحة  الإن�شان،  باأمن  تت�شل 

لتحقيق ال�شتقرار الجتماعي والنمو القت�شادي 

والأم��ن  الإن�����ش��ان  اأم��ن  لتحقيق  اأ�شا�شي  و���ش��رط 

مر�س  انت�شار  اآث��ار  تو�شحه  ما  – وذل��ك  القومي 

نق�س المناعة المكت�شب/الإيدز في بع�س البلدان 

اأمن  تتقاطع مع كثير من مكونات  – لأن ال�شحة 
التدخل  يتطّلب  عليًه،  ب��ن��اء  الأخ����رى.  الإن�����ش��ان 

من  مجموعة  بين  وثيًقا  تعاوًنا  الفعال  ال�شحي 

والهيئات.  وال�شركاء  والقطاعات  التخ�ش�شات 
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عليها  ا  متعارًفً قيمة  باعتبارها  ال�شحة،  اإن  ثم 

عري�شة  تحالفات  ب��ن��اء  ف��ي  ت�شهم  ق��د  ا،  عالميًّ

وفي  والإثنية.  والثقافية  الوطنية  الحدود  تتجاوز 

الفر�س  تخلق  اأن  بدورها،  التحالفات،  هذه  و�شع 

لتعزيز النطاق الأو�شع لأمن الإن�شان. 

اأولويات النظم ال�شحية في البلدان العربية

من  الوقاية  اأن  عامة  ب�شورة  عليه  المتعارف  من 

واأق��ل  فاعليًة  اأكثر  ب��الأم��ن  المتعلقة  الم�شكالت 

اإلى  كلفًة من التعامل معها بعد حدوثها. وبالنظر 

اأهمية الوقاية في التدخالت المرتبطة بال�شحة، 

اأمن  لمناق�شة  مثالية  انطالق  نقطة  ت�شكل  فاإنها 

ال�شيا�شات  لوا�شعي  تمّهد  قد  فالوقاية  الإن�شان. 

ال�شبيل  ال�شحة  مجال  في  العاملين  والمهنيين 

الأم���ث���ل ل���ش��ت��ح��داث وت��ط��ب��ي��ق م��ق��ارب��ات ت��وؤم��ن 

من  المزيد  لم�شلحة  مرتفعة  �شحية  م�شتويات 

هو  فالإن�شان  العربية.  البلدان  ف��ي  المواطنين 

في  الرئي�شة  التغيير  اأداة  وهو  الأ�شا�شي  المنتفع 

ميداني ال�شحة واأمن الإن�شان. من هنا فاإن اأكثر 

الأف��راد  تجعل  التي  هي  فاعلّيًة  ال�شحة  برامج 

البرامج.  لهذه  بملكيتهم  ي�شعرون  والمجتمعات 

وي�شّح الأمر نف�شه على التدخالت الخا�شة باأمن 

الإن�شان، التي توؤكد اأهمية ال�شحة باعتبارها من 

الم�شتلزمات الأ�شا�شية له. 

ي�شاف اإلى ذلك اأن الت�شديد على كون ال�شحة 

الأولويات  اأهم  من  هو  الإن�شان  واح��ًدا من حقوق 

المحورية للتدخالت في مجالت ال�شحة والأمن. 

فالد�شاتير في عدة بلدان عربية تن�س �شراحًة على 

لتفعيل  الأوان  اآن  وقد  بال�شحة،  التمتع  في  الحق 

الجتماعية  دات  المحدِّ على  بالتركيز  الحق  هذا 

النظم  ولإ�شالح  لل�شحة،  والثقافية  والقت�شادية 

ال�شحية بتوجيه اهتمام خا�س اإلى وجوه التفاوت 

في تمتع جميع المواطنين بهذا الحق ب�شبل مي�ّشرة 

مع الحر�س على الجودة النوعية لم�شتوى الخدمات 

ال�شحية. وينبغي التركيز على اأولوياٍت تن�شجم مع 

لغرب  الإقليمي  المكتب  حددها  التي  المجالت 

البحر المتو�شط التابع لمنظمة ال�شحة العالمية، 

ونوجزها في ما يلي: 

•تنمية القدرات الإدارية لوزارات ال�شحة. 	
وكافية  من�شفة  مالية  مخ�ش�شات  •ر���ش��د  	

لتمويل النظم ال�شحية.

•ت��ق��دي��م م����وارد ب�����ش��ري��ة م��ت��وازن��ة ف��ي مجال  	
ال�شحة.

على  ال��ح�����ش��ول  م��ن  جميًعا  ال��ن��ا���س  •تمكين  	
الخدمات ال�شحية الأ�شا�شية.

•زي����ادة ال�����ش��ب��ل ال��ك��ف��ي��ل��ة ب��ت��ق��دي��م ال��ب��ي��ان��ات  	
والح�شول عليها وا�شتخدامها.

ت�شتهدف  الكلفة  معقولة  م��داخ��الت  •تحديد  	
م�شكالٍت �شحية محورية.

•تطوير برامج لتعزيز الم�شتوى ال�شحي. 	
•دعم المبادرات المجتمعية. 	

ح��الت  ف��ي  عليها  والحفاظ  ال�شحة  •حماية  	
الطوارئ والكوارث.

 الوقاية اأكرث فاعليًة

 واأقل كلفة من التعامل

 مع امل�شاكل ال�شحّية

بعد حدوثها

االنطباعات ال�صائعة  ا�صتطالع الراأي حول اأمن االإن�صان – 

والوعي العام حول مر�س نق�س املناعة املكت�صب/االإيدز

ما مدى خطورة مر�س نق�س املناعة املكت�صب/االإيدز يف بلدكم؟

المغرب هو البلد الوحيد الذي اعتبرت اأغلبية الم�شتجيبين فيه اأن مر�س نق�س المناعة المكت�شب/

الأر�س  في  مماثلة  ن�شبة  اأعربت  المقابل،  وفي  المائة(.  في   60( ا 
ً
خطير تهديًدا  ي�شّكل  الإيدز 

وبا�شتثناء  الإطالق.  على  ا 
ً
خطر ي�شكل  ل  المر�س  هذا  باأن  اعتقادها  عن  المحتّلة  الفل�شطينية 

ا. 
ً
الإيدز يمثل تهديًدا خطير اأن  الأخرى  البلدان الثالثة  المائة في  20 في  اأفادت ن�شبة  المغرب، 

خا�شع  تهديد  هو  المر�س  اأن  لبنان  في  الإ�شتطالع  �شملهم  الذين  الم�شتجيبين  ن�شف  ويرى 

اأية مخاطر، ومن يعتقدون  اأّنه ل يمثل  لل�شيطرة، بينما تباينت الآراء في الكويت بين من يرون 

اأنه خا�شع لل�شيطرة.

كم عدد الو�صائل التي ينتقل بها مر�س نق�س املناعة املكت�صب/االإيدز؟

من الالفت اأنه على الرغم من اعتقاد الفل�شطينيين اأن الفيرو�س ل يمثل اأية مخاطر، فاإنهم الأكثر 

خم�شة  بال�شتطالع  الم�شمولين  الفل�شطينيين  ن�شف  حدد  وقد  بالعدوى.  انتقاله  ل 
ُ
ب

ُ
ب�ش معرفة 

اأ�شاليب لنتقال الفيرو�س؛ وذكر 35 في المائة منهم اأربعة منها. وفي المقابل، كانت ن�شبة من 

اأظهروا معرفتهم بخم�شة و�شائل لنقل المر�س نحو 44 في المائة في المغرب، و27 في المائة في 

لبنان، و25 في المائة في الكويت. وكانت الن�شبة العليا لمن حددوا اأربع و�شائل لنتقال العدوى 

الميدانية التي  الإقرار ب�شغر حجم العينات، فاإن من المالحظات  في الكويت، يليها لبنان. ومع 

يمكن ا�شتخال�شها منها اأن ثمة رابطة حقيقية بين المعرفة العامة بكيفية انتقال الإيدز من جهة، 

والمعدلت المنخف�شة للعدوى بالمر�س من جهة اأخرى.
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•تحليل العوامل غير المت�شلة بال�شحة، والتي  	
العولمة  مثل  ال�شحية،  دات  المحدِّ في  توؤثر 

وال��ف��ق��ر وال��ج��ن��و���ش��ّي��ة وال��ب��ي��ئ��ة، م��ع الن��ت��ف��اع 

بالدرو�س الم�شتفادة منها.

لقد تركز معظم الإ�شالحات في نظم ال�شحة 

حتى الآن على الجوانب الفّنّية في الإ�شالح، وعلى 

والعتبارات  الخدمات  وتقديم  ال�شيا�شات  و�شع 

الإ���ش��الح  م�شروعات  وت��وؤك��د  لل�شحة.  الوطنية 

ال�شحي في البلدان العربية عموًما اأنها ت�شتهدف 

تح�شين التوازن بين الكلفة والفاعلية والإن�شاف، 

لحظوا  ال�شحي  المجال  في  المهّنيين  اأن  غير 

الكلفة  )وه��م��ا  الأوَل��ْي��ن  العاملْين  اأن  ال��واق��ع  ف��ي 

يتلقاه  مما  اأكبر  باهتمام  حظيا  قد  والفاعلية( 

العامل الثالث )وهو الإن�شاف(. كما يرى وا�شعو 

هو  والم�شاواة  الإن�شاف  عن�شر  اأن  التقرير  هذا 

اإذا كان الق�شد  التدخل فيه  المجال الذي ينبغي 

الم�شتفيد  و�شيكون  الإن�شان.  اأمن  تعزيز  هو  منه 

مثل  المهّم�شة  الفئات  المقاربة  ه��ذه  من  الأول 

والم�شنون،  الأطفال  ة  وبخا�شّ ومعيليهم،  الفقراء 

وكذلك الفئات الأ�شعف والتي تعاني الإق�شاء مثل 

المهاجرين وذوي الحتياجات  والعمال  الالجئين 

الخا�شة والأقليات والن�شاء.

هناك الكثير من الفوائد التي يمكن جنيها من 

خالل التحالفات المتعلقة بال�شحة العامة لت�شمل 

منظمات المجتمع المدني واأفراد الجمهور الذين 

قيامها  البلدان  �شيفيد  كما  الخدمات.  يتلّقون 

باعتماد نظم لتخاذ القرار ي�شارك فيها العاملون 

الأولوية  واإعطاء  اأنف�شهم،  ال�شحي  المجال  في 

في  والتكامل  التعاون  توثيق  مع  العامة  لل�شحة 

مجال تزويد الخدمات الطبية بين البلدان العربية 

الموؤ�ش�شات  الطبية وفي ما بين هذه  والموؤ�ش�شات 

على حد �شواء.

كما ينبغي اأن ي�شيع مفهوم الم�شاركة في الجهود 

في  الرا�شخة  الممار�شات  مكافحة  اإل��ى  الرامية 

الثقافة ال�شعبّية والتي تلحق ال�شرر ب�شحة المراأة. 

الموؤ�ش�شات  بين  وال��ت��ع��اون  الت�شامن  ���ش��اأن  وم��ن 

الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ورجال الدين 

يمهدا  اأن  الن�شائية  والجمعيات  الإع��الم  وو�شائل 

ال�شبل اأمام البلدان العربية للتخل�س من تراكمات 

الجهل وال�شلبيات في الثقافة ال�شعبية والتحيز �شّد 

المراأة التي اأ�شهمت كلها في ا�شتدامة هذه الأو�شاع. 

ويوؤّدي التعليم دوًرا حا�شًما في ن�شر الوعي لأخطار 

�شلطة  اإلى  اللجوء  يتوجب  فيما  الممار�شات،  تلك 

التي  الممار�شات  لحظر  القانون  ون�شو�س  الدولة 

العقوبة  اإيقاع  مع  والن�شاء،  الأطفال  ب�شحة  ت�شّر 

بكل من ي�شجع عليها اأو ي�شارك فيها.

وعلى هذا المنوال، يتعين على ال�شتراتيجيات 

الوطنية لمكافحة مر�س نق�س المناعة المكت�شب/

الجوانب  م��ن  اأب��ع��د  ه��و  م��ا  اإل��ى  تنظر  اأن  الإي���دز 

المت�شلة بال�شحة وحدها. فهذا المر�س يتحرك 

كذلك.  واقت�شادي  واجتماعي  ثقافي  �شياق  في 

تجاه  ال�شابقة  التوجهات  ع��ن  التخلي  ويتوجب 

مر�س نق�س المناعة المكت�شب/الإيدز، ففي هذا 

المجال زاد من تفاقم الو�شع في البلدان العربية 

من  ي�شتحقه  ما  التحدي  هذا  اإعطاء  في  الف�شل 

حوله،  العام  النقا�س  وكبح  وجوده  واإنكار  اأولوية، 

واإرجاع اأ�شبابه اإلى الأجانب، وا�شتغالل المخاوف 

ال�شحايا  معاناة  لزيادة  النا�س  عامة  ت�شاور  التي 

عبر الممار�شات التمييزية �شدهم. ويجب اأن يبداأ 

نموذج العمل الجديد بتف�شير هذا التحدي كخطر 

والجماعي  الفردي  الإن�شان  اأم��ن  يهدد  متعاظم 

بتعاطف  ا  اأي�شً يحظى  اأن  ويجب  المنطقة.  في 

عمليٍة  على  ويرتكز  بالمعرفة،  وُيدّعم  المجتمع، 

الفحو�س  اأ�ش�س  ير�ّشخ  اأن  ويجب  عامة.  تثقيفية 

المجانية  والمعالجة  الم�شورة  وتقديم  الطوعية، 

ك��اأول��وي��ة  المناعة  نق�س  ف��ي��رو���س  يحملون  لمن 

التعاون  تعزيز  �شرورة  ذلك  اإلى  ي�شاف  ق�شوى. 

الإقليمي والدولي في هذا المجال.

تركز معظم الإ�شالحات 

يف نظم ال�شحة على 

اجلوانب الفّنية

يجب تعزيز 

الإن�شاف 

وامل�شاواة يف 

املجال ال�شحي
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هوام�س

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 1994 )بالإنجليزية(.  
1

لجنة اأمن الإن�شان 2003.  
2

.Fidler 2003  
3

.Kelle 2007  
4

منظمة ال�شحة العالمية 2005.  
5

.Kelle 2007  
6

.Gutlove 2002  
7

محّمد فوؤاد و�شامر جّبور 2004.  
8

.Tabutin and Shoumaker 2005  
9

ما لم يحدد م�شدر اآخر، فاإن البيانات المذكورة في هذا الجزء م�شتمدة من »تقرير التنمية الب�شرية 2008/2007«   
10

ال�شادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وقد تختلف بع�س الأرقام هنا عما ورد في م�شادر اأخرى، كمنظمة 

ال�شحة العالمية/المكتب الإقليمي ل�شرق البحر المتو�شط، على �شبيل المثال ل الح�شر، غير اأن هذه الختالفات 

لي�شت مهمة.

اليوني�شف 2007 )بالإنجليزية(.  
11

منظمة ال�شحة العالمية 2007 )بالإنجليزية(.  
12

وفًقا لمنظمة ال�شحة العالمية، فاإن الأمرا�س المعدية والأمرا�س القابلة لالنتقال ت�شببها الكائنات الحّية المجهرية   
13

و الفطريات؛ وقد تنت�شر الأمرا�س، مبا�شرة اأو ب�شكل غير 
َ
الناقلة للعدوى، مثل البكتيريا اأو الفيرو�شاِت اأو الطفيليات اأ

مبا�شر، من �شخ�س اإلى اآخر. واأمرا�س الحيوانات هي اأمرا�س معدية قد ت�شبب العدوى اإذا انتقلت اإلى الب�شر. ومن 

ّل.  الأمرا�ِس القابلة لالنتقال: الكوليرا، التهاب الكبد »ب« و»ج«، المالريا، ال�شِّ

.http://www.who.int/topics/infectious_diseases/en

.Iqbal 2006  
14

.Sibai and Alam 1991  
15

.Al-Jawadi and Shatha 2007  
16

ينبغي الت�شديد هنا على اأن اأهمية الآثار المترتبة على مثل هذا الو�شع ل تقت�شر على الموت المبكر اأو المر�س   
17

للمعيلين الرجال، بل ت�شمل الن�شاء اللواتي يقدمن خدماٍت ل تقدر بثمن لتعزيز الأمن والرفاهة لأ�شرهن، مع اأنهن ل 

يوؤدين بال�شرورة دوًرا في القت�شاد النظامي.

ف النفقات ال�شحية الباهظة باأنها تلك التي تعادل اأو تتجاوز 40 في المائة من الدخل المتوافر لالأ�شرة. ُتعرَّ  
18

�شت هذه الحركة للنقد من جانب اأو�شاط المجتمع المدني والنا�شطين في المجال ال�شحي لأنها تدعو اإلى اعتبار  تعرَّ  
19

ا من حقوق الإن�شان. ال�شحة مجرد �شلعة من ال�شلع ل حقًّ

منظمة ال�شحة العالمية 2003 )بالإنجليزية(.  
20

منظمة ال�شحة العالمية 2005اأ )بالإنجليزية(.  
21

لفتية ال�شبع، ورقة خلفية للتقرير.  
22

منظمة ال�شحة العالمية 2008  
23

منظمة ال�شحة العالمية 2008.  
24

منظمة ال�شحة العالمية 2004 )بالإنجليزية(.  
25

.Abdullatif 2006  
26

.Jha and Chaloupka 2000  
27

منظمة ال�شحة العالمية 2000.  
28

منظمة ال�شحة العالمية 2006ب )بالإنجليزية(.  
29

منظمة ال�شحة العالمية 2005ب )بالإنجليزية(.  
30

منظمة ال�شحة العالمية 2005ب )بالإنجليزية(.  
31

خديجة معال، ورقة خلفية للتقرير.  
32

البنك الدولي 2008ب )بالإنجليزية(.  
33

برنامج الأمم المتحدة الم�شترك المعني بفيرو�س نق�س المناعة الب�شرية/الإيدز 2006 )بالإنجليزية(.  
34

برنامج الأمم المتحدة الم�شترك المعني بفيرو�س نق�س المناعة الب�شرية/الإيدز ومنظمة ال�شحة العالمية 2008   
35

)بالإنجليزية(.

برنامج الأمم المتحدة الم�شترك المعني بفيرو�س نق�س المناعة الب�شرية/الإيدز ومنظمة ال�شحة العالمية 2008   
36

)بالإنجليزية(.

برنامج الأمم المتحدة الم�شترك المعني بفيرو�س نق�س المناعة الب�شرية/الإيدز ومنظمة ال�شحة العالمية 2005اأ   
37

)بالإنجليزية(.

برنامج الأمم المتحدة الم�شترك المعني بفيرو�س نق�س المناعة الب�شرية/الإيدز ومنظمة ال�شحة العالمية 2006ج   
38

)بالإنجليزية.
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برنامج الأمم المتحدة الم�شترك المعني بفيرو�س نق�س المناعة الب�شرية/الإيدز ومنظمة ال�شحة العالمية 2008   
39

)بالإنجليزية(.

برنامج الأمم المتحدة الم�شترك المعني بفيرو�س نق�س المناعة الب�شرية/الإيدز ومنظمة ال�شحة العالمية 2005ج   
40

)بالإنجليزية(.

برنامج الأمم المتحدة الم�شترك المعني بفيرو�س نق�س المناعة الب�شرية/الإيدز ومنظمة ال�شحة العالمية 2006ج   
41

)بالإنجليزية(.

منظمة ال�شحة العالمية 2008 )بالإنجليزية(.  
42

منظمة ال�شحة العالمية 2008 )بالإنجليزية(.  
43

برنامج الأمم المتحدة الم�شترك المعني بفيرو�س نق�س المناعة الب�شرية/الإيدز ومنظمة ال�شحة العالمية 2008   
44

)بالإنجليزية(.



8الف�صل

والبنيوي،  الموؤ�ش�شي،  م�شتويات:  ثالثة  على  للعنف  الإن�شان  اأمن  الع�شكري  والتدخل  الحتالل  �س 
ِّ
ُيعر

 فهما يمّثالن، على الم�شتوى الموؤ�ش�شي، انتهاًكا للقانون الدولي الذي يحظر ا�شتخدام القوة بين 
1
والمادي.

الدول اإل في حالة الدفاع عن النف�س، وُيبطالن القوانيَن ال�شائدة في البلد الذي تّم احتالله. وقد ي�شل الأمر 

الى ت�شكيل حكومة تراعي م�شالح القّوة المحتلة اأكثر مما تراعي م�شالح مواطنيها. وعلى الم�شتوى البنيوي، 

الخالف  تعميق  الى  يوؤدي  ما  والقّوة  الثروة  توزيع  توؤّثر في  �شروط جديدة  اإحداث  الى  الو�شع  يوؤدي هذا 

بين ال�شكان. اأما على الم�شتوى المادي فيفر�س الحتالل اأو التدّخل الع�شكري نف�شه بالقوة، ما يوؤدي اإلى 

مقاومته بالقوة اأي�ًشا واإلى وقوع اإ�شابات ج�شيمة في �شفوف مواطني البلد المحتل وقوى الحتالل على حد 

�شواء. ومن نتائج هذا الو�شع اأي�ًشا تعطيل الن�شاط القت�شادي و�شبل المعي�شة والحريات الأ�شا�شية. وبهذا، 

يتنافى الحتالل والتدخل الع�شكري مع حقوق الإن�شان الأ�شا�شية، ويزعزعان اأمن الإن�شان ب�شورة منهجية، 

الحتالل  اأ�شكال  على  تنطبق  التي  التاريخ  اأمثولةُ  الوراء. هذه هي  اإلى  اأ�شواًطا  الب�شرية  التنمية  ويعيدان 

والتدخل الع�شكري جميًعا دون ا�شتثناء �شواء اأفي المنطقة العربية اأم في بقاع العالم الأخرى. 

االحتالل والتدخل الع�صكري 

وانعدام اأمن االإن�صان

العام  اأواخ����ر  )ف��ي  التقرير  ه��ذا  اإع����داد  اأث��ن��اء 

تعاني  عربية  بلدان  ثالثة  هناك  كانت   ،)2008

الأر����س  وه��ي  الع�شكري؛  ال��ت��دخ��ل  اأو  الح��ت��الل 

وقطاع  الغربية  )ال�شفة  المحتلة  الفل�شطينية 

وال��ع��راق   ،)1967 ح��زي��ران/ي��ون��ي��و  م��ن��ذ  غ���زة 

)منذ  وال�شومال   ،)2003 ني�شان/اإبريل  )منذ 

هذا  يتق�شى   .)2006 الأول/دي�����ش��م��ب��ر  ك��ان��ون 

في  الع�شكري  والتدخل  الحتالل  اأ�شول  الف�شل 

الآث��ار  ومجموع  المختلفة  الثالث  ال��ح��الت  ه��ذه 

والخ�شائر الناتجة من ذلك. وينبغي الت�شديد، في 

تمتد  العامة  الآث��ار  اأن  على  الف�شل،  هذا  م�شتهّل 

والبنيوي  الموؤ�ش�شي  العنف  من  اأبعد  هو  ما  اإل��ى 

ال��ث��الث.  ال��ح��الت  ه��ذه  ف��ي  المترتب  وال��م��ادي 

يزعزع الحتالل والتدخل الع�شكري اأمن الإن�شان 

المجاورة  وغير  المجاورة  العربية  البلدان  في 

عبر  ال�شعوب  ران  يهّجّ اأوًل،  فهما،  ط��رق.  بعدة 

اأمام  اإن�شانية  تحدياٍت  بذلك  ويطرحان  الحدود، 

دول الجوار، ويزرعان فيها بذور التوتر؛ ويمهدان 

اإلى  تلجاأ  قد  متطرفة  جماعات  لظهور  ال�شبيل 

ا�شتخدام العنف، ويعّززان من جاذبية التجاهات 

المنطقة  في  العنف  دورة  موا�شلة  ال��ى  الداعية 

والتي توؤدي الى اإثارة ردود الفعل التي تنتق�س من 

حقوق المواطنين وحرياتهم؛ اأخيًرا، وباعتبارهما 

للحكومات  ي�شمحان  الوطنية،  لل�شيادة  تهديًدا 

القومي ذريعة  الأمن  تتخذ من حماية  اأن  العربية 

لتاأخير م�شيرة الديمقراطية وموا�شلة نمط الحكم 

الذي ل ي�شتند اإلى اإرادة المواطنين.

الحتالل

والتدخل الع�شكري 

يزعزعان اأمن الإن�شان

ب�شورة منهجية، 

ويعيدان التنمية الب�رسية 

اأ�شواًطا اإىل الوراء

ميهد الحتالل

والتدخل الع�شكري

لظهور جماعات متطرفة

قد تلجاأ اإىل 

ا�شتخدام العنف
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الدولي«.  القانون  بموجب  المحددة  واللتزامات 

مجل�س  ق��رار  اعتبر   ،2004 حزيران/يونيو  وفي 

وقوات  الأميركية  القوات  وجود  اأن   1546 الأم��ن 

العراقية.  الحكومة  طلب  على  بناء  هو  التحالف 

و 2006   2004 العامين  بين  ما  الفترة  و�شهدت 

مركزية  عراقية  حكومة  قيام  اإلى  اأدت  انتخابات 

وتميزت بجهود تزعمتها الوليات المتحدة بهدف 

اإعادة  باأعمال  ولل�شروع  والقانون،  النظام  فر�س 

تكن  لم  المهمة  التطورات  ه��ذه  اأن  غير  البناء. 

في  المتعاظم  ال�شتياء  موجة  على  للتغلب  كافيًة 

�شهر  وفي  الع�شكري.  الوجود  من  ال�شعب  اأو�شاط 

الوليات  اأبرمت   ،2008 الثاني/نوفمبر  ت�شرين 

بموجبها  تن�شحب   
6
اتفاقية وال��ع��راق  المتحدة 

كانون   31 بحلول  العراق  من  الأميركية  القوات 

في  به  اأدلى  ت�شريح  وفي   .2011 الأول/دي�شمبر 

 اأعلن الرئي�س الأميركي 
7
27 �شباط/فبراير 2009،

اأن »المهمات القتالية في العراق �شتنتهي« بحلول 

31 اآب/اأغ�شط�س، من العام 2010.

 

في  َب��ري  �شياد  حكومة  �شقوط  منذ  ال�����ش��وم��ال: 

من  لنوعين  ال�شومال  تعر�شت   ،1991 ال��ع��ام 

للتدخل  المعلن  ال�شبب  وكان  الع�شكري.  التدخل 

الأول من جانب قوات الوليات المتحدة في العام 

1992 اإنقاذ مئات الألوف من ال�شوماليين الذين 

ن�شبت  التي  المجاعة ومن �شحايا الحرب  يعانون 

الموحد.  ال�شومالي  الموؤتمر  حزب  جناحي  بين 

بعد  التالي  العام  الأميركية في  القوات  وان�شحبت 

اأن تحولت مهمتها الأ�شلية المتمّثلة بتاأمين ت�شليم 

ع�شكرية  مهّمة  اإل��ى  الطارئة  الغذائية  المعونة 

قوات  مع  دموية  بمواجهة  انتهت  الأمن  ل�شتعادة 

محمد فرح عيديد )�شالح ن�شراوي، ورقة خلفية 

للتقرير(.

وحدث التدخل الع�شكري الثاني في ال�شومال 

تدخلت  عندما   ،2006 الأول/دي�شمبر  كانون  في 

ال��ق��وات الإث��ي��وب��ي��ة ل��دع��م ال��ح��ك��وم��ة الت��ح��ادي��ة 

الإ�شالمية.  المحاكم  اتحاد  قوات  �شد  النتقالية 

على  �شيطرتها  ب�شط  ف��ي  الأخ��ي��رة  نجحت  وق��د 

وعلى  الجنوب،  �شيما  ول  ال�شومال،  من  اأج��زاء 

اأنها  الإثيوبية  القوات  وزعمت  مقدي�شو،  العا�شمة 

التحادية  الحكومة  ل��دع��وة  تلبيًة  ال��ب��الد  دخلت 

اأن بقاءها هناك مجرد اإجراء  النتقالية، واأكدت 

الأم��ن  تتهدد  ال��ت��ي  ل��الأخ��ط��ار  للت�شدي  م��وؤق��ت 

 ي�شاف اإلى ذلك اأن ثمة حركتين 
8
القومي لإثيوبيا.

تعمالن  الإثيوبية  للحكومة  معار�شتين  مقاتلتين 

اإريتريا.  م��ن  ال��دع��م  وتتلقيان  ال�شومال  داخ��ل 

اأر�شلت  ال�شومال،  الإثيوبية  القوات  دخول  وفور 

الجذور والخلفيات

الأر�س الفل�شطينية المحتلة: في حزيران/يونيو 

احتالل  على  اإ�شرائيل  اأقدمت   ،1967 العام  من 

)مرتفعات  و�شورية   
2
)�شيناء(، م�شرية  اأرا���سٍ 

وغ��زة  الغربية  ال�شفة  اإل��ى  اإ���ش��اف��ًة   
3
الجولن(،

اللتين كانتا تخ�شعان لالإدارة الأردنية والم�شرية 

على التوالي منذ العام 1948. واّدعت الحكومات 

اأنها  الحين  ذل��ك  منذ  المتعاقبة  الإ�شرائيلية 

اأجزاء من تلك الأرا�شي  م�شتعدة لالن�شحاب من 

اإ�شرائيل.  اأم��ن  ت�شمن  وترتيبات  ال�شالم  مقابل 

قرار  بها  التي �شيغ  العبارات  اأن  اإ�شرائيل  وتزعم 

الحتفاظ  لها  تبيح   )1967(  242 الأمن  مجل�س 

القرار، في �شيغته  الأرا�شي لأن  باأجزاء من تلك 

ان�شحاب  اإل���ى  ي�شير  )الإن��ج��ل��ي��زي��ة(،  الأ���ش��ل��ي��ة 

احتّلتها  اأرا���سٍ  من  الم�شّلحة  الإ�شرائيلية  القوات 

من  ل   ،1967 ال��ع��ام  م��ن  ح��زي��ران/ي��ون��ي��و  ف��ي 

تاأكيد  من  الرغم  على  كافة،  المحتلة  الأرا���ش��ي 

الأرا�شي عن طريق  القرار »عدم جواز �شم  هذا 

الحتالل  نطاق  من  اإ�شرائيل  وو�شعت  ال��ح��رب«. 

عبر اإن�شاء الم�شتوطنات في تلك الأرا�شي لإ�شكان 

في  الدولي  الأمن  مجل�س  اأكد  وقد  الم�شتوطنين. 

 ،)1979 )ت��م��وز/ي��ول��ي��و  و 452   446 ال��ق��راري��ن 

بناء  في  اإ�شرائيل  تنتهجها  التي  ال�شيا�شات  اأن 

وطالب  قانوني  اأ�شا�س  على  تقوم  ل  الم�شتوطنات 

حكومة اإ�شرائيل و�شعبها بالتوقف، ب�شورة عاجلة، 

التخطيط  اأو  بنائها  اأو  الم�شتوطنات  اإقامة  عن 

لبنائها.

العام  من  اآذار/مار�س  من  الع�شرين  في  العراق: 

حملة  الأميركية  المتحدة  الوليات  قادت   2003

نظام �شدام ح�شين  �شقط  العراق.  ع�شكرية �شد 

 9 في  بغداد  العراقية  العا�شمة  على  بال�شتيالء 

�شتى  تف�شيرات  وقدمت   .2003 ني�شان/اأبريل 

لهذه الحملة اأبرزها اأن الإدارة الأميركية ال�شابقة 

ُدفعت اإلى اتخاذ هذه الخطوة لنزع اأ�شلحة الدمار 

يدعم  كان  النظام  هذا  ولأّن  العراق؛  في  ال�شامل 

المتحدة  ل��ل��ولي��ات  م��ع��ادي��ة  اإره��اب��ي��ة  منظمات 

ا�شتدعى  ما  القاعدة،  مثل  ويحت�شنها  الأميركية 

 ولم تدّعم وكالة 
4
القيام بتلك العملية ال�شتباقية.

ال���ش��ت��خ��ب��ارات الأم��ي��رك��ي��ة ه��ذه ال��ت��ب��ري��رات قبل 

 
5
الحرب، ولم تثبتها في ما بعد.

وفي �شهر اأيار/مايو 2003، اعتبر قرار مجل�س 

الأمن 1483 الوليات المتحدة الأميركية والمملكة 

ما  كل  مع  بالحتالل«،  قائمتين  »دولتين  المتحدة 

والم�شوؤوليات  »ال�شالحيات  من  ذل��ك  ي�شاحب 

اأكد جمل�س الأمن 

الدويل يف العام 1979 

اأن ال�شيا�شات التي 

تنتهجها اإ�رسائيل يف بناء 

امل�شتوطنات ل تقوم 

على اأ�شا�س قانوين

تعر�شت ال�شومال 

لنوعني من التدخل 

الع�شكري منذ �شقوط 

احلكومة يف العام 1991
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ال�شالم  لحفظ  ق��وة  الأفريقية  ال��وح��دة  منظمة 

مجل�س  اتخذه  ال��ذي   1744 للقرار  تنفيًذا  هناك 

الأمن الدولي في �شهر �شباط/فبراير 2007. وفي 

�شهر كانون الأول/دي�شمبر 2008، اأعلنت اإثيوبيا 

اأن قامت  اأنها �شت�شحب قواتها من ال�شومال بعد 

في  وال�شتقرار  ال�شالم  لإق��رار  عديدة  بن�شاطات 

9
ال�شومال.

ال��ث��الث يمثل الح��ت��الل  ال��ح��الت  ف��ي ه���ذه 

والتدخل الع�شكري انتهاًكا �شارًخا للقانون الدولي 

لتنظيم  القائم  المرجعي  الإط���ار  ي�شكل  ال���ذي 

الدولي  فالقانون  وال�شعوب.  الأمم  بين  العالقات 

اللجوء  اأو  بالقوة  الغير  اأرا���ش��ي  احتالل  يحظر 

اإلى القوة الع�شكرية �شد دولة اأخرى اإّل لأغرا�س 

لهذا  الأخرى  ال�شمات  ومن   
10

النف�س. عن  الدفاع 

التدخل في هذه البلدان اأنه قد عّمق النق�شامات 

وفاقم  والَقَبلية  والطائفية  والمجتمعية  الطبقية 

اإ�شافّيًة  نزاعاٍت  وتحولت  تفجرت  التي  التوترات 

تدور �شمن ال�شراع الذي يكتنف البالد باأ�شرها.

 اآثار التدّخل الع�صكري

في اأمن االإن�صان

تهديد الحياة  .I

العراق اأ. 

العراقيين  حياة  اإلى  الموجهة  التهديدات  يالزم 

نتبّيَن  اأن  ويمكن  وا�شع،  نطاق  على  الأمن  انعداُم 

العراق،  في  الأم��ن  لتدهور  المبا�ِشرة  الأ�شباَب 

في  المتحدة،  الوليات  تزعمته  ال��ذي  الغزو  منذ 

لب التدّخل الع�شكري بحد ذاته والذي اأدى اإلى  �شُ

على  ال�شخط  و�شاع  العراق.  في  القوى  ا�شتقطاب 

اأو�شاط عامة النا�س وبخا�شة في  نطاق وا�شع في 

جراء  العراق  من  والجنوبية  الو�شطى  المناطق 

تحركاتهم  على  الح��ت��الل  فر�شها  التي  القيود 

التي  النظر  الق�شيرة  والمرا�شيم  وحرياتهم. 

و�شّرح   - ال��ع��راق  في  الموؤقت  الحاكم  اأ�شدرها 

بموجبها الجي�س وقوى الأمن واألغى حزب البعث، 

وحظر على اأع�شائه العمل في الدوائر الحكومية، 

اأ�شفرت  وفكك الأجهزة الأ�شا�شية في الحكومة - 

يمكن  كان  التي  للموؤ�ش�شات  الفعلي  التدمير  عن 

تلك  ظل  في  الأم��ن  على  للحفاظ  بها  ال�شتعانة 

الظروف. واأدت تلك القرارات اإلى ا�شتعداء الذين 

فقدوا وظائفهم واأرزاقهم نتيجة لذلك. 

في ظل تلك الأو�شاع، �شهد العراق قتاًل دامًيا، 

مختلفة،  وب��دواف��ع  ع��دي��دة  اأط���راف  فيه  �شاركت 

وح�شد اآلًفا من ال�شحايا. ومع تعاظم الفو�شى، 

اأخفقت القوات المتحالفة المتعددة الجن�شية التي 

اأداء  في  الأميركية،  المتحدة  الوليات  تتزعمها 

العراقيين  للمواطنين  الأم��ن  ب�شمان  التزاماتها 

الذين كان ق�شٌم كبيٌر منهم ينكر �شرعية وجود هذه 

القوات و�شلطتها ومهماتها بينهم. )وقد راوَح عدد 

القوات الأميركية التي �شاركت في غزو العراق بين 

و 143,000   2003 العام  في  جندي   250,000

 
11

2008؛ ال��ع��ام  م��ن  اأيلول/�شبتمبر  ف��ي  جندي 

اأيار/مايو  في   18,000 بين  البريطانية  والقوات 

ومن   
12

.)2008 اأيار/مايو  في  و 4,100   2003

هذا  خلق  ف��ي  �شاهمت  التي  الأخ���رى  الأط����راف 

الو�شع �شركات الأمن الخا�شة التي ا�شُتقدمت اإلى 

العراق لتغطية عجز القوات الأميركية وتاأدية بع�س 

مهماتها الأمنية الحيوية الم�شاندة. وقد ت�شاربت 

التقديرات حول اأعداد ال�شركات الأمنية الخا�شة 

تقديرات  اأن  غير  الخ�شو�س،  بهذا  المتعاقدة 

المتحدة  الوليات  في  التحادي  المحا�شبة  مكتب 

تعمل  النوع  هذا  من  �شركة   181 اأن  اإل��ى  اأ�شارت 

في العراق، واأن العدد الإجمالي للعاملين فيها بلغ 

13
48,000 �شخ�س.

اأما الميلي�شيات العراقية فتمثل طرًفا ثالًثا في 

بينها  ومن  بالبالد،  ع�شفت  التي  ال�شراع  دّوامة 

الإ�شالمية  الحركات  �شكلتها  م�شلحة  جماعات 

ال�شنية، والبعثيون، واأع�شاء القاعدة الذين ت�شللوا 

الع�شكري  ال��وج��ود  م��ق��اوم��ة  بحجة  ال��ع��راق  اإل���ى 

ما  قيام  المهمة  التطورات  من  وك��ان  الأميركي. 

�شيوخ  �شكلها  التي  ال�شحوة«  »مجال�س  ي�شمى 

ة في العام 2007 بت�شجيع من القوات  نَّ القبائل ال�شُّ

حالة لبنان اخلا�صة

ي�شكل لبنان في المنطقة العربية مثالً �شارًخا على التعر�س لمخاطر التدخل الخارجي. فقد وقع، 

اأكثر من مرة، فري�شًة للتدّخل الإ�شرائيلي، كما عانى الوجود الموؤقت لقوات غربية – اأميركية في 

العام 1958، ومختلطة من اإيطالية واأميركية وبريطانية وفرن�شية في العام 1982 – ومن وجود 

 حتى ني�شان/اأبريل 
ّ
القوات ال�شورية كذلك، بدعوة من الحكومة اللبنانية في العام 1976 وا�شتمر

اأ�شر�شها واأو�شعها في  اأجزاء من لبنان عدة مرات، كانت  اإ�شرائيل على احتالل  2005. واأقدمت 

القوات  الفل�شطينية عندما و�شلت  التحرير  المواجهة بينها وبين منظمة  اإطار  1982 في  العام 

الإ�شرائيلية اإلى العا�شمة بيروت، ولكنها ان�شحبت بعد ذلك اإلى جنوب لبنان. ومع اأن اإ�شرائيل، 

رغمت على الن�شحاب من المنطقة في العام 2000، فاإن غاراتها الجوية 
ُ
تحت �شغط المقاومة، اأ

�شنت   ،2006 عام  �شيف  وفي  ذلك.  بعد  متقطعة  ب�شورة  تكررت  الم�شلحة  البرية  وهجماتها 

اإ�شرائيل هجومها ال�شخم الأخير على لبنان الذي ا�شتمر ثالثة وثالثين يوماً بعد اأن قام حزب اهلل 

اثنين  واختطف  اإ�شرائيليين  جنود  ثالثة  وقتل  البلدين  بين  يف�شل  الذي  الأزرق  الخط  بعبور 

اآخرين. واأدى تعاقب التدخالت الأجنبية في الأو�شاع الداخلية في لبنان اإلى �شّل الحكومة اأحياًنا، 

وتقوي�س اأمن الدولة والمواطنين على حد �شواء.

الم�شدر: فريق التقرير.

 يعّمق الحتالل

 والتدخل الع�شكري

 النق�شامات الطبقية

 واملجتمعية والطائفية

والَقَبلية

االإطار 1-8
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النا�شطين  القاعدة  لأع�شاء  للت�شدي  الأميركية 

من  �شيعية،  ميلي�شيات  توجد  كما  ال��ع��راق.  ف��ي 

للثورة  الأعلى  للمجل�س  التابع  بدر«  »فيلق  اأبرزها 

الإ�شالمية، و»جي�س المهدي« الذي يتزعمه مقتدى 

الكردية  الب�شمركة  قوات  كذلك  وهناك  ال�شدر. 

�شمالي  كرد�شتان  في  اأمنية  مهمات  تمار�س  التي 

عدد  اأن  اإل��ى  التقديرات  بع�س  وي�شير  ال��ع��راق. 

الميلي�شيات العاملة في العراق يبلغ خم�ًشا وثالثين 

اإن عددها  اأخرى  تقديرات  تقول  بينما   
14

منظمة،

 لكن ل توجد م�شادر موثوق 
15

يبلغ اأربًعا و�شبعين،

انت�شرت  وقد  المعلومات.  اأية من هذه  لتاأكيد  بها 

الأ�شلحة بين هذه الميلي�شيات التي تكاد كل منها 

تتحول �شلطًة قائمة بذاتها، وازداد نفوذها بحيث 

اأ�شبح من الم�شكوك فيه تن�شيق عملها واندماجها 

في دولة واحدة في الم�شتقبل.

عامالن  الميلي�شيات  انت�شار  على  �شجع  وقد 

البالد،  ف��ي  وال�شيا�شي  الأم��ن��ي  ال��ف��راُغ  مهمان: 

الأجنبية  القوات  �شلكته  الذي  النتقائي  والمنهج 

الميلي�شيات  تلك  دَف��َع  ما  اإثنية،  اأ�ش�س  على  بناًء 

اإلى التناحر �شعًيا وراء ال�شلطة والثروة في العراق 

تعّده  بما  وللفوز  الم�شتقلة  ل�شخ�شيتها  تاأكيًدا 

اأن  ذل��ك  اإل��ى  ي�شاف  منهما.  الم�شروع  ن�شيبها 

الميلي�شيات لم تكتِف بفر�س �شيطرتها على الحياة 

م�شادر  على  كذلك  ا�شتولت  بل  فح�شب،  العامة 

بتهريبه  تقوم  الذي  النفط،  مثل  القومية،  الثروة 

خارج البالد لتمويل اأعمالها.

الفو�شى  تعمها  التي  الأو�شاع  تلك  تمخ�شت 

الأول��ى  الوخيمة،  العواقب  من  اثنتين  ب��روز  عن 

للحماية  اإلى طوائفهم طلًبا  الأفراد  انتماء  تعميق 

من الطوائف الأخرى المناوئة، وما يلي ذلك من 

الثانية  الح�شيلة  اأما  العنف.  ت�شاعد في م�شتوى 

ا من العراقيين قد ان�شحب  فهي اأن قطاًعا عري�شً

والإره��اب  العنف  �شلَّ  اأن  بعد  العامة،  الحياة  من 

ال�شلمي  والعمل  ال�شيا�شي  التنظيم  على  قدرتهم 

ن�شراوي،  )�شالح  ال��واح��د  الوطن  فكرة  لدعم 

الإجماع  غياب  اأن  والواقع  للتقرير(.  خلفية  ورقة 

الع�شكري  التدّخل  مع  التعامل  كيفية  حول  العاّم 

تعقيًدا.  وزاده��ا  نف�شها  المقاومة  مفهوم  �شّوه  قد 

وبات في اأغلب الأحيان يعك�س حالًة من الرتباك 

الن�شال  ي�شكل  وطني  موقف  اّتخاذ  بين  والحيرة 

النظرة  وبين  الأول،  ه  همَّ ال�شتقالل  اأج��ل  م��ن 

ال�شيقة المتمثلة في الدفاع عن الم�شالح الخا�شة 

لجماعات وفئاٍت معينة داخل البلد.

تتنوع فئات �شحايا العنف مثلما تتنّوع اأ�شكال 

العظمى  والأغ��ل��ب��ي��ة  ل��ه��ا.  تعر�شوا  ال��ت��ي  العنف 

من  العراقيين  المواطنين  من  هي  ال�شحايا  من 

الإثنية  والأ���ش��ول  والمعتقدات  الديانات  مختِلف 

ج���ّراء هذه  م��ن  الأك��ب��ر  ال��ع��بء  يتحّملون  ال��ذي��ن 

من  عدًدا  ا  اأي�شً ال�شحايا  قائمة  وت�شّم  الأو�شاع. 

�شواء  ال��ع��راق،  في  العاملين  الأج��ان��ب  المدنيين 

ال�شفارات  اأم  المتحدة  الأم��م  موظفي  من  اأكانوا 

كما  الخا�شة.  ال�شركات  اأو  والأجنبية،  العربية 

بارزون  و�شيا�شيون  اأمنيون  م�شوؤولون  بينهم  كان 

الأكثر  الفئات  اأّن  غير  العراقية.  الحكومة  ف��ي 

ا لال�شتهداف في اأو�شاط ال�شكان في العراق  تعّر�شً

خا�شة  وب�شورة  ال�شغيرة،  الدينية  الأقلياُت  هي 

والأ�شورية،  الكلدانية  الطائفتين  من  الم�شيحيون 

�شت  تعرَّ الجماعات  هذه  وال�شابئة.  واليزيديون، 

المفّخخة  ال��ع��رب��ات  ج��ان��ب  م��ن  لهجمات  غالًبا 

والنتحاريين، بهدف اإرغامها على مغادرة البالد 

للتقرير(. وي�شهد  )�شالح ن�شراوي، ورقة خلفية 

العراق اليوم، بعد �شنوات من التدّخل الذي تتزعمه 

ال�شتقطاب  دلئل  الأميركية،  المتحدة  الوليات 

الطوائف  َتَتَخْندُق  حيث  مكان،  كل  في  الطائفي 

من  نف�شها  منها  كلٌّ  لتحمي  ال�شكنية  اأحيائها  في 

ما  طائفٍة  اأف���راُد  ينكر  وحيث  الأخ���رى،  هجمات 

ُهوّيَتهم، اأو يلجاأون اإلى التنكر اإذا ما ا�شطروا اإلى 

دخول الأحياء المح�شنة لطائفة اأخرى.

ملمو�س  ح��د  اإل���ى  متفاوتة  ت��ق��دي��رات  ه��ن��اك 

لمعدل وفيات العراقيين في الفترة ما بين اآذار/

حين  ففي   ،2006 وحزيران/يونيو   2003 مار�س 

ب���ادي ك��اون��ت «)اإح�����ش��اء  اإي����راك  ت��ذك��ر منظمة 

التي ت�شتقي المعلومات من   
16

الجثث في العراق(

ال�شحف اليومية، 47,668 حالة وفاة جّراء العنف 

منذ ال��غ��زو ف��ي ال��ع��راق. وت��ق��ول درا���ش��ة اأج��راه��ا 

 بناًء على معلومات م�شتقاة من 
17

بيرنهام واآخرون،

�شريحة  واأربعين  �شبع  بين  موزعة  1,849 عائلة، 

ا، 2006-2003،  عدد الوفيات جراء العنف يف العراق يوميًّ

ا لثالثة م�صادر وفًقً
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 601,027 بلغ  ال�شحايا قد  اإن عدد  العينات،  من 

 وهو 
18

قتياًل. ويفيد م�شح �شّحة الأ�شرة في العراق،

اأجرته  عهًدا  واأح��دث  اّت�شاًعا  اأكثر  لالأ�شرة  م�شح 

العالمية على  ال�شحة  العراقية ومنظمة  الحكومة 

 2006 العامين  بين  اأ���ش��رة   9,345 ت�شم  عينة 

و 2007، اأن عدد الوفيات جراء العنف قد بلغ نحو 

.151,000

التقديرات  و 3-8  و 2-8   1-8 الأ�شكال  وتبين 

الثالثة  الم�شوح  اإليها  خل�شت  التي  المتفاوتة 

وم�شادر اأخرى:

يظل  اعتماُدها  يتم  التي  الم�شادر  كانت  ��ا  اأيًّ

���ش��واء م��ا نجم منها  ال��وف��ي��ات،  اأن  ال��وا���ش��ح  م��ن 

قد  العنف،  عن  اأم  ال�شحية  الأو�شاع  تدهور  عن 

ت�شاعد منذ الغزو. ووفق م�شح �شحة الأ�شرة في 

العراق ت�شاعفت، على العموم، ن�شبة الوفيات من 

3.17 من كل األف من ال�شكان تقريًبا قبل الغزو اإلى 

الوفيات  عدد  وت�شاعف  بعده.  األف  كل  من   6.01

من  فارتفعت  م��رات،  ع�شر  العنف  عن  الناجمة 

الغزو.  بعد  الأل��ف  من   1.09 اإل��ى  الأل��ف  0.1 من 

وتتفرد منطقة كرد�شتان من هذه الناحية بكونها 

معدلت  في  هبوًطا  �شهد  ال��ذي  الوحيد  الإقليم 

الوفاة التي انخف�شت من 3.7 اإلى 3.68 من الألف 

– وهي  العنف  ب�شبب  الوفيات  كذلك  الغزو.  بعد 

0.07 من كل األف بعد الغزو – كانت اأقل انت�شاًرا 

ال��ع��راق  مناطق  ف��ي  منها  ك��رد���ش��ت��ان  اإق��ل��ي��م  ف��ي 

الأخرى. وال�شبب في هذا الو�شع اأ اأن هذا الإقليم 

يتمتع بما ي�شبه ال�شتقالل عن الحكومة المركزية 

مًة ومحظورًة  عِلن منطقًة محرَّ
ُ
في بغداد منذ اأن اأ

من  باأكثر  الغزو  قبل  العراقي  الجو  �شالح  على 

اإحدى ع�شرة �شنة.

الجنود  من  قتل  الأجنبية،  القوات  حالة  وفي 

في  الحملة  بدء  منذ  ع�شكريًّا   4,212 الأميركيين 

الثاني/يناير  كانون   3 حتى   2003 اآذار/م��ار���س 

والمدنيين  البريطانيين  الجنود  ومن   
19

،2009

ا  العاملين في وزارة الدفاع البريطانية 178 �شخ�شً

وكانت   
20.2008 الأول/دي�شمبر  كانون   12 حتى 

قوات  بين  بكثير  ذل��ك  من  اأعلى  الوفيات  ن�شبة 

الكونغر�س  تقارير  لأح��د  ووفًقا  العراقية.  الأم��ن 

قوات  �شفوف  في  الوفيات  عدد  يقدر  الأميركي، 

حزيران/يونيو  بين  العراقية  وال�شرطة  الأم���ن 

 5,736 ب�ِ   2006 الثاني/نوفمبر  وت�شرين   2003

 بينما قتل من القوات الأميركية في الفترة 
21

قتياًل،

22
نف�شها 2,196 جنديًّا.

التدريجي  بالتح�شن  اأخ���ذ  ال��و���ش��ع  اأن  غير 

العراقيين  وال��ج��ن��ود  ال��م��دن��ي��ي��ن  اإل���ى  بالن�شبة 

�شباط/فبراير  �شهر  من  اعتباًرا  ال�شواء،  على 

اء العنف يف العراق )من كل 
ّ
تقديرات ملعدل الوفيات جر

اعتماًدا على َم�صحنْي ميدانّينْي،* 2006-2003  األف( – 
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ح�صب الفئة العمرية، واجلن�س، قبل الغزو وبعده*، 2006-2002

تعداد القتلى دائم التغري يف العراق

2007، قامت »اأوبنيون ري�شيرت�س بزني�س« وهي موؤ�ش�شة بريطانية بارزة في مجال  العام  في 

َن منه اأن ما يربو على مليون من العراقيين قد لقوا م�شرعهم 
ّ
ا�شتطالعات الراأي العام بم�شٍح َتبي

العام   في  الأميركية  المتحدة  الوليات  تزعمته  الذي  الغزو  منذ  بالدهم  في  الدائر  النزاع  جراء 

ا بالًغا في مقابالت مبا�شرة، اأن 20 في 
ً
ن من هذا الم�شح، الذي �شمل 2,414 م�شتجيب

ّ
2003. وتبي

المائة من النا�س قد �شهدوا م�شرع واحد على الأقل من اأفراد اأ�شرهم جراء النزاع، ل في حادث 

وفاة طبيعية. ويفيد اآخر تعداد كامل لل�شكان اأجري في العام 1997 اأن في العراق 4.05 مليون 

اأ�شرة، وهو العدد الذي اعتمدته الموؤ�ش�شة، وخل�شت منه اإلى اأن 1.03 مليون �شخ�س قد َق�َشْوا 

نتيجة للحرب.

وكان هام�س الخطاإ في الم�شح الذي اأجري في اآب/اأغ�شط�س واأيلول/�شبتمبر 2007، يعادل 

راوح بين 946، 258 �شخ�ًشا و1.12 مليون �شخ�س، 
ُ
1.7 في المائة، مما يدل على اأن عدد القتلى ي

وكانت الموؤ�ش�شة قد وجدت اأن عدد القتلى بلغ 1.2 مليون �شخ�س، غير اأنها قررت اإجراء درا�شة 

، اإلى هذه النتيجة المعدلة. 
ّ
اأخرى في المناطق الريفية ليكون الم�شح اأكثر �شمولً فخل�شت، من ثم

العراق  ا في 
ً
تقّلب الأكثر  المنطقتين  ي�شمل  ولم   .18 الـ  العراق  محافظات  من   15 البحث  وغطى 

ال�شماح  المحلية  ال�شلطات  رف�شت  حيث  ال�شمال،  في  اأربيل  واإقليم   – والأنبار  كربالء  وهما   –
للباحثين بالعمل. 

الم�شدر: م�شروع تقرير اأمن الإن�شان 2008 )بالإنجليزية(.

االإطار 2-8
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ني�شان/اأبريل 2004
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الإلكترونية، ال��م��واق��ع  لأح���د  ف��وف��ًق��ا   .2007

انخف�شت الإ�شابات المدنية من 1,598 في اآب/

اأيلول/ في   1,000 من  اأقل  اإلى  اأغ�شط�س 2007 

ال�شنة،  تلك  من  الأول/اأكتوبر  وت�شرين  �شبتمبر 

واإلى اأقل من 500 قتيل �شهريًّا في الفترة الالحقة. 

ال�شحايا  ع��دد  بلغ  �شباط/فبراير2008،  وف��ي 

القوات  اإل��ى  وبالن�شبة  ا.  443 �شخ�شً المدنيين 

العراقية انخف�س عدد ال�شحايا اإلى اأقل من 100 

 232 ِب  ال�شنة مقارنًة  اآب/اأغ�شط�س من تلك  في 

في ال�شهر ال�شابق. وبا�شتثناء �شهر ت�شرين الأول/

اأكتوبر 2007، ظل المعدل ال�شهري اأقل من 100 

القوات  من  القتلى  ع��دد  فبلغ  الحين،  ذل��ك  منذ 

�شباط/فبراير  ف��ي  ا  �شخ�شً ثمانين  العراقية 

ا  انخفا�شً الأميركية  ال��ق��وات  و�شهدت   .2008

 100 اأق��ل من  كان  ال��ذي  مماثاًل في عدد قتالها 

 ،2007 واأيلول/�شبتمبر  تموز/يوليو  �شهري  بين 

من  الأول/اأكتوبر  ت�شرين  منذ  خم�شين  من  واأقل 

 ،2008 اآذار/م��ار���س  �شهر  وبحلول  ال�شنة.  تلك 

و�شل عدد القتلى الأميركيين اإلى 24.4,000

في  العنف  �شحايا  ع��دد  ب��داأ  ح��ال،  اأي  على 

اأيلول/�شبتمبر  �شهر  بعد  بالنخفا�س  ال��ع��راق 

2007، وكانت اأهم العوامل التي اأ�شهمت في هذا 

الو�شع: اأ( زيادة حجم القوة الع�شكرية الأميركية، 

30,000 جندي؛ ب(  اأي »الدفق المفاجئ« بنحو 

ا�شتراتيجية الجنرال الأميركي بترايو�س بالعتماد 

على الع�شائر العراقية لتعقُّب مقاتلي القاعدة من 

غير العراقيين؛ ج( تزايد الأعداد وزيادة التدريب 

لقوى الأمن العراقية؛ د( الهدنة التي اأعلنها جي�س 

المهدي الذي يتزعمه مقتدى ال�شدر، والتي اأوقف 

بموجبها، حتى وقت اإعداد هذا التقرير على الأقل، 

وفيلق  الأميركية  القوات  من  ك��لٍّ  �شد  الهجمات 

المحيطة  التح�شينات  اأن  ذلك  اإلى  ي�شاف  بدر. 

بال�شكن  م��ح��ددة  ط��وائ��ف  تنفرد  التي  ب��الأح��ي��اء 

الأخرى  المقاتلة  القوى  اأ�شهمت في �شد  قد  فيها 

الآتية  الأيام  و�شتك�شف  الطائفية.  الهجمات  وردع 

كيفية تطور الأو�شاع الأمنية بعد ان�شحاب القوات 

�شعود  وم��دى  ال��ع��راق،  من  التدريجي  الأميركية 

الميلي�شيات الم�شلحة.

ب. الأر�س الفل�شطينية المحتلة

الجوهرية  الإن�����ش��ان  ح��ق��وق  تتعر�س  م��ا  غ��ال��ًب��ا 

وقد  المحتلة،  الفل�شطينية  الأر���س  في  لالنتهاك 

انتفا�شة  ان��دلع  منذ  النتهاكات  ه��ذه  تعاظمت 

الأق�شى في 29 اأيلول/�شبتمبر من العام 2000. 

وياأتي معظم التهديدات والمخاطر لأمن الإن�شان 

وفي  الإ�شرائيلية.  القوات  جانب  من  الفل�شطيني 

احلملة الع�صكرية �صد غزة

 2008 الأول/دي�شمبر  27 كانون  الإ�شرائيلية �شد قطاع غزة في  منذ بداية العملية الع�شكرية 

وحتى وقف اإطالق النار الذي اأعلنته اإ�شرائيل من جانب واحد يوم 18 كانون الثاني/يناير 2009، 

بينهم  ا، 
ًّ
فل�شطيني  1,314 ُقتل  نف�شه،  اليوم  في  الفل�شطينية  والمنظمات  حما�س  جانب  من  ثم 

ال�شحة  وزارة  تقول  الم�شابين، كما  من  اأكبر من ذلك  اإلى عدد  اإ�شافًة   ،
ٍ
ن�شاء و110  412 طفالً 

1,855 طفالً و795 امراأة. واألحقت العمليات  5,300، بينهم  الفل�شطينية. وبلغ عدد الم�شابين 

المياه  العامة، وهّددت ب�شورة خطيرة مرافق  التحتية  والبنية  بالمنازل  ا هائالً 
ً
الإ�شرائيلية دمار

اإليها  لجاأ  التي  المتحدة  لالأمم  التابعة  المدار�س  وُق�شفت  الطبية.  والخدمات  العامة  وال�شحة 

حالت  ووفي  لالإ�شعاف،  �شيارات  و�ُشربت  الإن�شانية،  الإغاثة  موظفي  بع�س  وُقتل  المهّجرون، 

كثيرة، ُترك المر�شى والجرحى محا�شرين وحدهم دون م�شاعدة. وبحلول 15 كانون الثاني/يناير 

2009 كان عدد المهجرين من منازلهم قد بلغ 90,000 �شخ�ٍس. 

اأعداد مخيفة من القتلى والم�صابين االأطفال: منذ 15 كانون الثاني/يناير 2009 �شّكل 

الأطفال نحو 32 في المائة )346( من القتلى، اأما الأطفال من بين الجرحى فبلغ عددهم 1,709 

اأ�شيب بع�شهم اإ�شابات متعددة. وبين 3 و 14 كانون الثاني/يناير من العام نف�شه، ت�شاعدت 

وفيات الأطفال بن�شبة 340 في المائة. ويعي�س في غزة نحو 800,000 طفل ي�شكلون 56 في 

ًةً في العالم. 
ّ
المائة من �شكان القطاع، في منطقة تعّد من المناطق الأكثر كثافًةً �شكاني

زيادة مت�صارعة في التهجير الداخلي: ت�شارعت ب�شورة حادة اأعداد الفل�شطينيين الذين 

لجاأوا اإلى مباني وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وت�شغيل الالجئين الفل�شطينيين في ال�شرق الأدنى 

8 كانون  2009. وفي  الثاني/يناير  3 كانون  الإ�شرائيلي يوم  البري  الهجوم  )اأونروا( عند بدء 

ا يقيمون في مباني الوكالة. وبحلول 14 كانون الثاني/
ًّ
الثاني/يناير، كان 16,000 فل�شطيني

مبانيها  من   41 الفل�شطينيين في  المهّجرين  من   37,937  
ِ
لـ الماأوى  توفر  الوكالة  كانت  يناير، 

ومرافقها. وعلى الرغم من اأن اأعداد الفل�شطينيين المهجرين ما زالت غير معروفة حتى الآن، فقد 

قدر مركز الميزان لحقوق الإن�شان عدد هوؤلء بما يراوح بين 80,000 اإلى 90,000، بمن فيهم 

نحو 50,000 طفل.

الم�شدر: مكتب الأمم المتحدة لتن�شيق ال�شوؤون الإن�شانية 2009 )بالإنجليزية(.
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 يف غياب اآفاق الت�شوية

 ال�شيا�شية مع اإ�رسائيل،

 ات�شعت �شقة اخلالف بني

املنظمات الفل�شطينية

اأمن  لتهديدات  اآخر  م�شدر  ظهر  الأخيرة  الآون��ة 

اأو�شاط  في  المرة  هذه  ن�شاأ  الفل�شطيني  الإن�شان 

اآفاق  غياب  ففي  نف�شها.  الفل�شطينية  المنّظمات 

�شقة  ات�شعت  اإ�شرائيل،  مع  ال�شيا�شية  الت�شوية 

فتح  بين  وبخا�شة  المنظمات،  هذه  بين  الخالف 

الوحدة  حكومة  بانهيار  ذروتها  وبلغت  وحما�س، 

الوطنية التي كانت قد جمعت الجناحين الرئي�شين 

في ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية. وجاء هذا النهيار 

في اأعقاب �شدامات م�شلحة بين الجانبين انتهت 

بتولي حما�س زمام الحكم في غزة في حزيران/

الفل�شطينية  ال�شلطة  رئي�س  وق��ام   .2007 يونيو 

بعدها بت�شكيل حكومة موازية في رام اهلل، واّدعى 

وحده  هو  اأن��ه  الحين  ذلك  منذ  الجانبين  من  كل 

الذي يملك حق تمثيل ال�شعب الفل�شطيني.

الأول/ كانون  في  التقرير،  هذا  اإع��داد  وعند 

اإ�شرائيل  بين  الهدنة  فترة  كانت   ،2008 دي�شمبر 

اإ�شرائيل على �شواريخ  وردت  انتهت.  قد  وحما�س 

اأطلقتها حما�س بحملة ع�شكرية �شخمة على غزة، 

الإ�شرائيلي  الح�شار  تعاني  ت��زال  ما  كانت  التي 

حزيران/ في  القطاع  على  حما�س  �شيطرة  منذ 

قوبلت  التي  الحملة،  هذه  واأ�شفرت   .2007 يونيو 

القوة  ا�شتخدام  في  لإفراطها  عالمي  با�شتنكار 

من  ه��ائ��ل  ع���دد  ع��ن   
25

متوازنة، غ��ي��ر  ب�����ش��ورة 

من  كبير  ع��دد  )منهم  المدنيين  بين  الإ�شابات 

اأ�شاًل  يعانون  ك��ان��وا  ال��ذي��ن  والن�شاء(  الأط��ف��ال 

ويالت الح�شار قبل ذلك. ويوم 18 كانون الثاني/

علن وقٌف اأحادي لإطالق النار من 
ُ
يناير 2009، اأ

والمنظمات  حما�س  جانب  ومن  اإ�شرائيل،  جانب 

الفل�شطينية الأخرى في اليوم نف�شه.

حقوق  انتهاكات  بتوثيق  م�شادر  ع��دة  قامت 

هذا  ويعتمد  والحرية.  الحياة  في  الفل�شطينيين 

اأوردتها منظمة حقوق  الف�شل على البيانات التي 

فيها  تزيد  التي  )بت�شيلم(،  الإ�شرائيلية  الإن�شان 

هيئات  م��ن  ك��ل  قدمته  عما  الن��ت��ه��اك��ات  اأع����داد 

اإ�صرائيلاالأر�س الفل�صطينية المحتلةنوع الحادث

 قطاع 

غزة

ال�صفة 

الغربية

المجموع

6343189523قا�شرون فل�شطينيون قتلوا على اأيدي قوات الأمن الإ�شرائيلية

4353984قا�شرون اإ�شرائيليون قتلوا على اأيدي فل�شطينيين

279107386فل�شطينيون قتلوا خالل اغتيالت مدبرة

15182233فل�شطينيون ا�شتهدفتهم اغتيالت مدبرة 

 فل�شطينيون قتلوا على اأيدي فل�شطينيين لال�شتباه بتعاونهم 

مع اإ�شرائيل

11109120

فل�شطينيون �شاركوا في عمليات قتالية وقتلوا على اأيدي قوات 

الأمن الإ�شرائيلية

1,2214671,68860

فل�شطينيون لم ي�شاركوا في عمليات قتالية وقتلوا على اأيدي 

قوات الأمن الإ�شرائيلية )با�شتثناء قتلى الغتيالت المدبرة(

1,3828402,2225

 فل�شطينيون غير معروف دورهم في النزاع، وقتلوا على اأيدي 

قوات الأمن الإ�شرائيلية

3874848714

اأعداد القتلى نتيجة املواجهات يف االأر�س الفل�صطينية املحتلة واإ�رشائيل، 

2008-2000

 الم�شدر: بت�شيلم 2008.

الوفيات جراء العنف يف 

 الم�شدر: بت�شيلم 2008.

فل�شطينيون قتلوا على اأيدي مدنيين اإ�شرائيليين

 اأفراد من قوات الأمن الإ�شرائيلية قتلوا على 

اأيدي فل�شطينيين

فل�شطينيون قتلوا على اأيدي قوات الأمن الإ�شرائيلية

مدنيون اإ�شرائيلون قتلوا على اأيدي فل�شطينين

مواطنون اأجانب قتلوا على اأيدي قوات الأمن الإ�شرائيلية

مواطنون اأجانب قتلوا على اأيدي فل�شطينيين

فل�شطينيون قتلوا على اأيدي فل�شطينيين

االأر�س الفل�صطينية املحتلة واإ�رشائيل، 

ح�صب جن�صية ال�صحايا واملهاجمني، 

2008-2000

% 73.2

% 8.9
% 0.2

% 0.8
% 5.2

% 11.1

% 0.7

 اأ�شفرت احلملة الع�شكرية

 الإ�رسائيلية على غزة عن

 عدد هائل من الإ�شابات

 بني املدنيني، منهم عدد

كبري من الأطفال والن�شاء

ال�صكل 4-8

اجلدول 1-8



تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام  1742009

حقوق الإن�شان الفل�شطينية والأجهزة الفل�شطينية 

نف�شها. وتقدم بت�شيلم المعلومات الآتية عن اأعداد 

الفل�شطينيين والإ�شرائيليين الذين لقوا م�شرعهم 

جراء العنف في ال�شفة الغربية وغزة واإ�شرائيل:

ال�شحايا  ع��ن  تفا�شيل   4-8 ال�شكل  يبين 

العدد  اأ�شل  من  الجن�شية،  ح�شب  والمهاجمين، 

5,970 من جراء  البالغ عددهم  للقتلى  الإجمالي 

واإ�شرائيل  المحتلة  الفل�شطينية  الأر�س  العنف في 

من  ع��دد  بلغ  وق��د  و 2008:   2000 العامين   بين 

و 1,062  فل�شطينيين   4,908 م�شرعهم  ل��ق��وا 

الحوادث  تفا�شيل  »بت�شيلم«  وتعر�س  اإ�شرائيليًّا. 

المدنيين  بين  ومعظمها  الوفيات،  اإلى  اأدت  التي 

الفل�شطينيين، ح�شب ما يظهر في الجدول 1-8.

الف�شائل  بين  الداخلي  ال�شراع  اأ�شفر  وق��د 

من  كبير  عدد  مقتل  عن  المتناحرة  الفل�شطينية 

النزاعات  ه��ذه  �شحايا  اأن  غير  الفل�شطينيين، 

يمثلون  ل   
26

ا، �شخ�شً  594 ع��دده��م  بلَغ  ال��ذي��ن 

اأي��دي  على  القتلى  اإجمالي  من  �شئيلة  ن�شبًة  اإل 

الإ�شرائيليين. وهذه المالحظة ل تعني، بحال من 

الأحوال، الإقالل من خطورة العنف داخل الأو�شاط 

الفل�شطينية، بل تهدف اإلى و�شع الأمور في اإطارها 

لالإح�شاء  ال��م��رك��زي  للجهاز  وف��ًق��ا  ال�شحيح. 

للفل�شطينيين  الإجمالي  العدد  بلغ   
27

الفل�شطيني،

بالر�شا�س  اأم  الحية  بالذخيرة  �شواء  الم�شابين، 

اأو باأ�شلحة اأخرى في الأر�س  اأو بالغاز،  المّطاطّي 

الثاني/يناير  كانون  بين  المحتلة  الفل�شطينية 

ا. 2000 واآذار/مار�س 2008، 32,569 �شخ�شً

ج. ال�شومال

نظام  �شقوط  منذ  ال�شتقرار  ال�شومال  ت�شهد  لم 

�شياد َبّري في العام 1991، وعلى مدى هذه ال�شنين 

اأفريقية  اأط���راف  بذلتها  ع��دي��دة  ج��ه��وٌد  ف�شلت 

في  المتحدة،  الأم��م  جانب  من  واأخ��رى  وعربية، 

ال�شيطرة  فر�س  على  قادرة  واحدة  حكومة  اإقامة 

عبد القوي يو�صف* دولة حتت احل�صار –  ال�صومال – 

�ش�س يوم 1 تموز/يوليو 
ُ
ة في ال�شومال دولة تحت الح�شار. هذا الكيان، الذي اأ

ّ
ثم

بريطانية  اإدارة  تحت  الحين  ذلك  حتى  كانت  التي  المناطق  توحيد  بعد   1960

واإيطالية، يو�شك الآن اأن يتفّكك ويت�شرذم بفعل ما يكتنفه من عوا�شف. وما زالت 

للم�شالحة  ع�شر  الثالث  الموؤتمر  خالل  ولدت  التي  النتقالية  التحادية  الحكومة 

الوطنية الذي انعقد في العام 2004، توالي جهودها لتعزيز �شيطرتها واإعادة 

ال�شالم وال�شتقرار اإلى مقدي�شو والمناطق المحيطة بها، مع ا�شتمرار حربها �شد 

جماعات الجريمة المنظمة، والفو�شويين، والمتطرفين الإ�شالميين، والنف�شاليين 

الذين يعار�شون اإحياء الموؤ�ش�شات الحكومية في البالد. 

في ظل هذه الأو�شاع تبقى ال�شومال مهددة بالتقهقر اإلى الحالة الطبيعية 

البدائية التي تكون فيها الحياة الب�شرية، على حد تعبير الفيل�شوف البريطاني 

اأن  يرى  من  ثمة  اإن  بل  ق�شيرة«.  فظة  غثة،  فقيرة،  »متوحدة،  ْز 
ْ
هوب توما�س 

هذه  اإلى  الو�شع  تدهور  فكيف  بالفعل.  الحالة  هذه  اإلى  انزلقت  قد  ال�شومال 

اأمن  على  للحفاظ  الكبرى  الم�شوؤولية  اإن  الق�شوة؟  وبهذه  النحطاط  من  الدرجة 

الإن�شان في اأي بلد تقع على كاهل الدولة وموؤ�ش�شاتها واأجهزتها الحكومية. فاإذا 

كانت الدولة نف�شها م�شع�شعة ومزعزعة الأركان، فمن ال�شعب اأن نت�شور كيف 

ت�شتطيع اأن توؤدي هذا الدور الحيوي والأ�شا�شي لحياة �شعبها.

لقد انكم�شت الدولة بالفعل بعد انهيار دكتاتورية بري الع�شكرية في العام 

واأو�شكت �شيطرتها  لما كانت عليه،  واأ�شبحت �شورة م�شغرة  1991 وتقل�شت 

اأن تنح�شر في حدود العا�شمة مقدي�شو. وقد ا�شتمر حكم الحاكم الأوحد القمعي 

اآخر المطاف بدفع الدولة وموؤ�ش�شاتها  الزمان، وانتهى في  اأكثر من عقدين من 

لت�شبح من مخّلفات التاريخ. والأ�شواأ من ذلك اأن المتمردين الذين ا�شتولوا على 

على  المدنيين  واأعدموا  جماعية،  مجازر  وارتكبوا  الخراب،  معهم  جلبوا  العا�شمة 

اأ�شا�س انتماءاتهم القبلية. واأ�شبح الف�شاد هو �شيد الموقف فيما ا�شتمر �شلب 

وال�شجالت  والمتاحف،  الم�شارف،  وُنهبت  الخا�شة.  والممتلكات  الدولة  اأمالك 

تملكها  التي  وال�شركات  ال�شناعات  تفكيك  وجرى  الحكومية،  والأبنية  الوطنية، 

الدولة، ثم بيعت في الخارج، حتى اإن كوابل الكهرباء واأنابيب المياه لم ت�شلم من 

رق كل ما له قيمة لإثراء اأمراء الحرب المتناف�شين في مقدي�شو 
ُ

هذا الم�شير. و�ش

ولتمويل الميلي�شيات التابعة لهم.

مرتًعا  بات  الأول  اإقليمين،  اإلى  ال�شومال  انق�شمت  الحين  ذلك  ومنذ 

ا لع�شابات 
ًّ
للفو�شى والفلتان، ومركزه في مقدي�شو العا�شمة التي اأ�شبحت مقر

 »الطفيليات« 
ِ
الجريمة المنظمة والجماعات الخارجة على القانون التي �شميت بـ

)الموريان(، وكذلك للمتطرفين الإ�شالميين. وت�شافرت جهود كل هوؤلء للحيلولة 

ال�شمالية  المناطق  في�شم  الثاني  الإقليم  اأما  وموؤ�ش�شاتها.  الدولة  تفعيل  دون 

و»اأر�س  البونتالند  التوالي  على  وهي،  البالد  من  الغربية  وال�شمالية  ال�شرقية 

تمار�س  التي  البونتالند،  زالت  وما  الذاتي.  الحكم  تمار�شان  اللتان  ال�شومال«، 

ا الحكم الذاتي، تزعم اأنها جزء من ال�شومال. اأما اأر�س ال�شومال، »�شومالي 
ًّ
ر�شمي

العام  ال�شومال في  ا�شتقاللها عن  اأعلنت  ا 
ًّ
المنتخبة �شعبي لند«، فاإن حكومتها 

1992، على الرغم من اأنها لم تح�شل على العتراف الدولي بو�شعها الجديد.

ا للحكومة التحادية النتقالية، 
ً
ومع اأن انف�شال اأر�س ال�شومال يمثل تحدي

فاإن دور هذه الحكومة في الإقليم الحافل بالفو�شى والفلتان الأمني هو الذي 

ي�شكل الخطر الأكبر على الدولة وموؤ�ش�شاتها في ال�شومال، وعلى البلدان المجاورة 

المت�شاربة،  الم�شالح  من  �شل�شلة  وتداخلت  ت�شافرت  وقد  الدولي.  والمجتمع 

الممار�شات فيها  وُتراوح  الفو�شى.  بها  التي تع�شف  البقعة  تلك  وتجّذرت في 

بين بيع ما تبقى من ال�شركات الأجنبية، وا�شتيراد المواد الغذائية والأدوية التي 

لم تعد �شالحًة لال�شتهالك الب�شري منذ اأمد بعيد، ومن تنظيم مع�شكرات التدريب 

فاإن  هنا  من  الخا�شة.  الممتلكات  وم�شادرة  المخدرات  تهريب  اإلى  لالإرهابيين 

المنظمة  الجريمة  ع�شابات  بين  الم�شّلح  التحالف  هذا  ويعار�شه  يخ�شاه  ما  اأكثر 

والمتطرفين الإ�شالميين هو اإعادة تفعيل موؤ�ش�شات الدولة.

تنجح  اأن  اإلى  ال�شومال  في  خادًعا  مراوًغا  ا 
ً
�شراب الإن�شان  اأمن  و�شيظل   

الحكومة التحادية النتقالية في فر�س هيبة الدولة والقانون والنظام في تلك 

الجهود من جانب منظمة  الفو�شى. ويتطلب ذلك ت�شافر  ها 
ّ
التي تعم المنطقة 

الوحدة الأفريقية والأمم المتحدة، ونجاح المفاو�شات مع الكيانين اللذين يمار�س 

دولة  اإن�شاء  بهدف  ال�شومال«،  و»اأر�س  بونتالند  وهما  الذاتي،  الحكم  فيهما 

�شومالية تقوم على اأ�ش�س الديمقراطية التحادية والالمركزية. 

*خبير قانوني دولي من ال�شومال.

ف�شلت اجلهود يف اإقامة 

حكومة �شومالية واحدة 

قادرة على فر�س 

�شيطرتها على تلك البالد

االإطار 4-8
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اإراقة الدماء خالل العامني 

املا�شيني يف ال�شومال 

فاقت ما حدث خالل الأعوام 

ال�شتة ع�رس ال�شابقة احلافلة 

بالفو�شى والتناحر

بحكم  تتمتع  التي  المناطق  وبخا�شة  البلد،  على 

ال�شمال  في  ال�شومال«  »اأر���س  منطقة  في  ذات��ي 

وعندما  ال�شرقي.  ال�شمال  في  وبونتالند  الغربي 

العام  في  النتقالية  التحادية  الحكومة  �ُشّكلت 

2004، كان عليها اأن تعمل اأول الأمر خارج بايدوا 

في و�شط البالد، ولم تنجح في تر�شيخ وجودها في 

العا�شمة اإل بم�شاعدة من القوات الإثيوبية. 

موجة  انفجرت  َبّري  نظام  �شقوط  اأعقاب  في 

محلية،  اأط���راف  ع��دة  فيها  �شاركت  التي  العنف 

الزعماء  �شكلها  التي  العديدة  الميلي�شيات  بينها 

المحليون اأو »اأمراء الحرب«، والجي�س ال�شومالي، 

واأدت  الإ���ش��الم��ي��ة.  ال��م��ح��اك��م  ات���ح���اد  وق�����وات 

ا�شتحكام  اإلى  ال�شومال  العنيفة في  الم�شادمات 

وبينها  نف�شها،  الميلي�شيات  بين  م��ا  ف��ي  ال��ع��داء 

وبين قوات اإتحاد المحاكم الإ�شالمية، والحكومة 

التحادية النتقالية، واأخيًرا بين القوات الإثيوبية 

التي تدعمها الغارات الجوية الأميركية من جهة، 

واتحاد المحاكم الإ�شالمية من جهة اأخرى.

في  مقدي�شو  اإلى  الإثيوبية  القوات  دخول  بعد 

الحكومة  ل��دع��م   2006 الأول/دي�����ش��م��ب��ر  ك��ان��ون 

في  ال�شاري  ال�شراع  احتدم  النتقالية  التحادية 

ال�شومال مخلًِّفا وراءه المزيد من الدمار في البالد 

والخراب في العا�شمة. وعند اإعداد هذا التقرير 

درجة  اإل��ى  تفاقمت  قد  ال�شومالية  الأزم��ة  كانت 

مدى  على  البالد  معاناة  معها  بالمقارنة  تت�شاءل 

لتقارير»هيوَمْن  ووفًقا  الما�شية.  الع�شرة  الأعوام 

خالل  ال��دم��اء  اإراق����ة  ف��اق��ت   
28

ووت�س«، راي��ت�����ْس 

العامين الما�شيين ما حدث خالل الأعوام ال�شتة  

ع�شرال�شابقة الحافلة بالفو�شى والتناحر – حيث 

اأف�شى ال�شراع بين الأطراف المتحاربة ال�شاعية 

المدينة  تدمير  اإلى  العا�شمة  على  ال�شيطرة  اإلى 

نف�شها، واإلى الت�شحية بالعديد من �شكانها بحيث 

مطلع  ومن  المدنيين م�شرعهم.  من  الآلف  لقَي 

تلك  اأيلول/�شبتمبر من  نهاية  2008 وحتى  العام 

ال�شنة، عولج اأكثر من 2,200 اإ�شابة جراء الحرب 

في  »كي�شاني«  وم�شت�شفى  »مدينة«  م�شت�شفى  في 

النا�س  م��ن  الآلف  ع�����ش��رات  واأرغ����م  مقدي�شو، 

على النزوح.

اأط��راف  كل  ظّلت   ،2007 العام  اأوائ��ل  ومنذ 

يومية،  �شبه  بوتيرة  ت��ق��وم،  مقدي�شو  ف��ي  ال��ن��زاع 

الماأهولة.  ال�شكنية  لالأحياء  ع�شوائي  بق�شف 

و�شواريخ  الهاون  وقذائف  المدفعية  وا�شتخدمت 

الكاتيو�شا ا�شتخداًما بعيًدا عن دقة الت�شويب ول 

ا  يق�شدون هدًفا ع�شكريًّ يطلقونها  باأن من  يوحي 

 
29

ما اأو يتحا�َشْون من اإ�شابة المدنيين.

المتحدة  لالأمم  العام  الأمين  تقرير  وح�شب 

 
30

ال�شومال، في  الم�شلح  وال�شراع  الأطفال  عن 

الم�شلح في عدة  العنف  الأطفال هم �شحايا  فاإن 

منهم  يعي�س  من  ول�شيما  ال�شومال،  من  مناطق 

داخليًّا«  المهجرين  الأ�شخا�س  »م�شتوطنات  في 

اأو الحكومية. وفي  القريبة من المباني الع�شكرية 

 2007 اآذار/م��ار���س   16 بين  الممتد  العام  فترة 

و15 اآذار/مار�س 2008، اأ�شفر اندلع العنف بين 

الإثيوبية،  والقوات  النتقالية  التحادية  الحكومة 

جماعة  فيها  بما  للحكومة،  المعادية  والجماعات 

»ال�شباب«، وبقايا قوات اتحاد المحاكم الإ�شالمية 

عن  الأخ��رى،  الع�شائرية  والميلي�شيات  و»الهاويا« 

ارتفاع ن�شبة الإ�شابات بين المدنيين، وبخا�شة في 

مقدي�شو. فقد تلقى 1,850 جريًحا بفعل ال�شالح، 

واحد في  العالج في م�شت�شفى  217 طفاًل،  منهم 

مقدي�شو. و�شجلت مرا�شد الحماية مقتل اأكثر من 

125 طفاًل بين 16 اآذار/مار�س 2007 و 15 اآذار/

في  �شجلت  قتل  حالة   82 مقابل   ،2008 مار�س 

و 2007.   2006 ال��ع��ام��ي��ن  ب��ي��ن  نف�شها  ال��ف��ت��رة 

2008، تعاظمت  وخالل ال�شهور الأولى من العام 

مقدي�شو  في  الأطفال  لها  تعّر�َس  التي  المخاطر 

الهاون  الع�شوائي وهجمات مدافع  الق�شف  جراء 

33 طفاًل،  اإ�شابة  عن  الإب��الغ  وج��رى  والبنادق، 

بجراح  العمر،  من  العا�شرة  دون  منهم  كثيرون 

منطقتين  في  النار  اإط��الق  تبادل  خالل  خطيرة 

اأيار/ واأوا�شط  �شباط/فبراير  بين  مقدي�شو  من 

عدد المحتجزين، الفترة الزمنية 

والموقوفين 

ا، ومن حكم  اأمنيًّ

عليهم بال�صجن 

في مختلف اأنحاء 

العراق 

عدد المحتجزين 

من جانب 

القوات 

المتعددة 

الجن�صية

29,56514,229اأول كانون الثاني/يناير – 28 �شباط/فبراير 2006

28,70015,387اأول اآذار/مار�س – 30 ني�شان/ابريل 2006

25,70712,616اأول اأيار/مايو – 30 حزيران/يونيو 2006

35,54213,571اأول تموز/يوليو – 31 اآب/اأغ�شط�س 2006

29,25613,571اأول اأيلول/�شبتمبر – 31 ت�شرين الأول/اأكتوبر 2006

30,84214,534اأول ت�شرين الثاني/نوفمبر – 31 كانون الأول/دي�شمبر 2006

37,64117,898اأول كانون الثاني/يناير – 31 اآذار/مار�س 2007

44,32521,107اأول ني�شان/ابريل – 30 حزيران/يونيو 2007

50,59523,229اأول كانون الثاني/يناير – 30 حزيران/يونيو 2008 

الم�شدر: يونامي 2006، 2007، 2008. )انظر المراجع الإح�شائية(

اإجمايل عدد املحتجزين يف خمتلف اأنحاء العراق، 

 الأطفال هم �شحايا

 العنف امل�شلح يف عدة

مناطق من ال�شومال

اجلدول 2-8

واملحتجزين من جانب القوات املتعددة اجلن�صية، 1 كانون الثاين/يناير 2006 

و 30 حزيران/يونيو 2008
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غدا الختطاف واحًدا 

من اأو�شع اجلرائم 

انت�شاًرا يف العراق

ت�شخم عدد املحتجزين 

يف العراق كان من نتائج 

الت�رسيعات املتو�ّشعة 

يف تف�شري الإرهاب

حماية  مرا�شد  اأبلغت  كما  ف��ق��ط.   2008 م��اي��و 

اأو قتلوا  اأ�شيب فيها الأطفال  الأطفال عن حالت 

والقنابل  الهاون  هجمات  اأو  النيران  تبادل  جراء 

اأو اإطالق النار الع�شوائي بينما كانوا في منازلهم 

اأو في ال�شارع اأو في ال�شوق اأو يلعبون اأو في طريق 

عودتهم من المدار�س.

وتحوم ال�شكوك حول ت�شرفات هذه الأطراف 

جميًعا لإخفاقها في تحذير المدنيين من احتمالت 

لإعاقتها  اأو  النهب،  عمليات  وقف  في  اأو  الحرب، 

من  الع�شرات  معاملة  لإ�شاءتها  اأو  الإغاثة،  جهوَد 

31
المحتجزين في حمالت اعتقال جماعية.

II. تهديد الحرية

يمثل العتقال التع�شفي غير القانوني خطًرا اآخر 

يهدد اأمن الإن�شان في تلك البلدان الثالثة، وي�شكل 

ا لحق الإن�شان الجوهري في الحرية. فكثير  انتهاًكً

من حوادث العتقال وال�شجن والحتجاز والخطف 

وحالة.  حالٍة  بين  تمّيز  ل  تع�شفية  بطريقة  وقعت 

وي�شحُّ هذا التو�شيف ب�شورة خا�شة في ال�شومال 

والعراق، حيث قامت قوات الحكومة والميلي�شيات 

المتناحرة بارتكاب هذه النتهاكات. 

اأ. العراق

ال��ع��راق  ل��م�����ش��اع��دة  ال��م��ت��ح��دة  الأم����م  بعثة  تفيد 

)يونامي(، نقاًل عن وزارة حقوق الإن�شان في بغداد، 

وال�شجناء  اأمنيًّا  والمحتجزين  المعتقلين  عدد  اأن 

الذين �شدرت بحقهم الأحكام في كل اأنحاء العراق 

حزيران/يونيو  نهاية  ف��ي  ا  �شخ�شً  50,595 بلغ 

وهو  م�شتوياته،  اأعلى  بلغ  قد  العدد  وك��ان   .2008

وح�شب   .2008 اآذار/م��ار���س  نهاية  في   ،56,320

نهاية  23,229 من هوؤلء، في  يونامي، كان  تقرير 

القوات  ل��دى  محتجزين   ،2008 حزيران/يونيو 

العدل؛  وزارة  لدى  و 17,152  الجن�شية؛  المتعددة 

الجتماعية؛  وال�����ش��وؤون  العمل  وزارة  ل��دى  و 613 

و 5,535 لدى وزارة الداخلية، و1,060 لدى وزارة 

 وعالوة على ذلك، فاإن القوات المتعددة 
32

الدفاع.

رايت�س  »ه��ي��وم��ن  بح�شب  ال��ع��راق،  ف��ي  الجن�شية 

تحتجز   2008 اأي��ار/م��اي��و   12 في  كانت  ووت�����س«، 

على  م��وؤك��ًدا  »خ��ط��ًرا  عّدتهم  عراقيًّا  513 طفاًل 

الأطفال  نقلت عدًدا غير معروف من  الأمن«، كما 

اأن  المنّظمة  واأ�شارت  العراقية.  ال�شلطة  اإلى عهدة 

ال�شلطات  جانب  من  المحتجزين  الأطفال  ه��وؤلء 

33
العراقية يتعر�شون لمخاطر الإيذاء الج�شدي.

ت�شخم  فاإن   
34

ووت�س، رايت�س  هيومن  وح�شب 

ال�شلطات  تحتجزهم  ال��ذي��ن  الأ���ش��خ��ا���س  ع��دد 

اأنحاء  في  الجن�شية  المتعددة  والقوات  العراقية، 

العراق – كما هو مبين في الجدول 8-2، كان من 

تف�شير  في  المتو�ّشعة  العراقية  الت�شريعات  نتائج 

قانونيٍّ  كاأ�شا�ٍس  عليه  ارتكزت  تف�شيًرا  الإره��اب، 

رئي�ٍس العتقالت والمالحقات الناجمة عن »خطة 

اأطلقت  التي  الخطة،  وه��ذه   
35

الأمنية«. ب��غ��داد 

بموازاة ازدياد القوات الأميركية في العام 2007، 

من  كل  ل��دى  المحتجزين  اأع���داد  ب�شرعة  رفعت 

ال�شلطات العراقية والقوات المتعددة الجن�شية.

القا�شية  ��ر  والأ���شْ ال�شجن  ظ��روف  باتت  لقد 

وفي  وا�شحة،  ظاهرة  العراق  في  ال�شمعة  �شّيئة 

قلقها  عن  يونامي  اأعربت   ،2007 حزيران/يونيو 

متعددة  ال��ق��وات  ل��دى  الم�شبوهين  اعتقال  ح��ول 

الجن�شية فتراٍت طويلًة دون اإحالتهم على الق�شاء، 

وحول اإجراءات المراجعة الإدارية التي ل ت�شتوفي 

فر�شة  المحتجزين  تمنح  التي  القانونية  ال�شروط 

عليها  المتعارف  للمعايير  وفًقا  العادلة  المحاكمة 

تديرها  التي  ال�شجون  بع�س  ك��ان  كما   
36

دوليًّا.

الوزارات العراقية بمثابة موؤ�ش�شات �شرية ك�شفت 

هذه  وق��ام��ت  الأم��ي��رك��ي��ة.  ال��ق��وات  عنها  النقاب 

من  اأ�شكال  بممار�شة  اأحياًنا  ب��دوره��ا،  ال��ق��وات، 

في  الغ�شب  من  موجًة  اأث��ارت  قد  كانت  التعذيب 

�شوًرا  التلفزيون  محطات  عر�شت  عندما  العالم 

وفي  غريب.  اأب��و  �شجن  في  الممار�شات  تلك  عن 

ال���وزراء  رئي�س  اأ���ش��در   ،2007 �شباط/فبراير 

العراقي اأمًرا منح بموجبه �شالحية وا�شعة للقادة 

الع�شكريين باعتقال الأ�شخا�س والحد من حقهم 

في حرية التعبير والتجمع. وكان حق العتقال دون 

الممنوحة  ال�شالحيات  من  واح��ًدا  ق�شائي  اأم��ر 

ت�شاعد  دون  الحيلولة  بق�شد  الع�شكريين  للقادة 

النزاع في العراق. كما كانت ظروف ال�شجن وما 

زادت  التي  العوامل  من  ممار�شات  من  يتخللها 

الع�شكرية  القوات  دفع  ما  ال�شيا�شي،  التوتر  من 

الأجنبية والحكومة العراقية اآخر الأمر اإلى ال�شروع 

في اإزالة ال�شجون ال�شرية والبدء بتر�شيد اإجراءات 

العتقال في اأواخر العام 2007.

انتهاًكا  الختطاف  يمثل  ذل��ك  اإل��ى  اإ���ش��اف��ًة 

اأيار/ اآخر للحرية، ويالحظ تقرير يونامي لفترة 

ح��زي��ران 2006 اأن���ه ق��د غ��دا واح���ًدا م��ن اأو���ش��ع 

الجرائم انت�شاًرا في العراق. ويطلب الخاطفون في 

العادة اأمواًل طائلة من ذوي ال�شحايا، اأو يطرحون 

الأ�شلية  المخطوفين  بلدان  على  �شيا�شية  مطالب 

اإذا كان هوؤلء من الأجانب. ويتعر�س العديد من 

الرهائن للقتل ولو ُدفعت عنهم الفدية. كما ُيقتل 

الأ�شلية  دوُل��ه��م  تلبِّ  ل��م  اإذا  الأج��ان��ب  الرهائن 

مطالب الخاطفين، اأو اإذا لم تتم ت�شوية الأمر مع 
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حكومات الدول المعنية. وفي هذا المجال، تلقت 

يونامي كذلك تقارير عن حوادث اختطاف طائفية 

الطابع، وكذلك عن تواطوؤ مزعوم بين الخاطفين 

37
وال�شرطة.

ب. الأر�س الفل�شطينية المحتلة

يمثل الحتجاز وال�شجن والختطاف ثاني انتهاكات 

الفل�شطينية  الأر���س  في  خطورًة  الإن�شان  حقوق 

المحتلة، وتوؤكد منظمة العفو الدولية اأن ال�شلطات 

الفل�شطينيين  من  اآلًف��ا  اعتقلت  قد  الإ�شرائيلية 

 10,000 منذ بداية القرن الجديد. وما زال نحو 

مركًزا  ثالثين  نحو  ف��ي  العتقال  ره��ن  �شخ�س 

الأ���ش��رى  ���ش��وؤون  وزارة  ت��ق��ول  ك��م��ا  ل��الح��ت��ج��از، 

 
38

الفل�شطينية. الوطنية  ال�شلطة  في  والمحّررين 

وقد ُحرم بع�شهم من الحرية طوال �شنين عديدة 

ع�شكرية  محاكم  عن  �شدهم  الأح��ك��ام  و�شدرت 

في  الدولية  للمعايير  مخالفة  اإج��راءات��ه��ا  كانت 

المحاكمات. وقد �شدرت في ت�شرين الأول/اأكتوبر 

2006 بحق عدد من هوؤلء - يقارب 700 �شخ�س 

اأحكاًما   - الدولية  العفو  منظمة  لتقديرات  وفًقا 

بال  اعتقالهم  ذل��ك  ويعني  الإداري،  بالحتجاز 

تهمة، ومن دون دعوتهم للمثول اأمام المحكمة.

المخولة  هي  الإ�شرائيلية  الع�شكرية  والقيادة 

يمتد  قد  ال��ذي  الإداري  بالحتجاز  الأم��ر  اإ�شدار 

غير  اأج��ل  اإل��ى  تمديده  ويمكن  اأ�شهر،  �شتة  فترة 

ى. وفيما تزعم الحكومة الإ�شرائيلية اأن هذا  م�شمًّ

الإجراء يرتكز على المادة 78 من اتفاقية جنيف 

في  المدنيين  الأ�شخا�س  حماية  ب�شاأن  الرابعة 

وقت الحرب التي ت�شمح لقوات الحتالل باحتجاز 

منظمة  فاإن  ملزمة«،  اأمنية  »لأ�شباب  الأ�شخا�س 

العفو الدولية ترى اأن معاملة اإ�شرائيل للموقوفين 

ا تتناق�س ل مع معايير حقوق الإن�شان الدولية  اإداريًّ

فح�شب، بل مع بنود التفاقية التي تحاول ال�شتناد 

اإليها بالذات. فقد خرقت اإ�شرائيل اأحكام المادة 

ا  احتياطيًّ اإج���راًء  ُيَعدُّ  ك��ان  ما  حولت  عندما   78

معاقبة  ت�شتهدف  روتينية  ممار�شة  اإلى  ا  ا�شتثنائيًّ

الأ�شخا�س الذين ت�شتبه الموؤ�ش�شة الع�شكرية باأنهم 
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يعملون �شد الم�شالح الإ�شرائيلية.

الدولية  العفو  منظمة  ت�شير  اأخرى  جهة  ومن 

في  غزة،  وقطاع  الغربية  ال�شفة  حكومَتِي  اأن  اإلى 

تنتهكان  مة،  المق�شَّ المحتّلة  الفل�شطينية  الأر���س 

�شالحية  نطاق  في  المقيمين  الفل�شطينيين  حق 

المواجهات  بعد  وبخا�شة  الحرية،  في  منهما  كل 

2007. وفي  الم�شّلحة بين فتح وحما�س في العام 

اأو�شاع  وا�شحة  ب�شورة  تدهورت  الغربية  ال�شفة 

التع�ّشفي  الحتجاز  اأ�شبح  فقد  الإن�شان،  حقوق 

قوى  جانب  من  حما�س  اأتباع  من  باأنهم  للم�شتبه 

الأم��ور  م��ن  الفل�شطينية  لل�شلطة  التابعة  الأم���ن 

للتعذيب  المحتجزون  يخ�شع  ما  وكثيًرا  المعتادة. 

كذلك  المعاملة.  ���ش��وء  م��ن  اأخ���رى  لأ���ش��ك��ال  اأو 

انت�شرت في غزة - على نطاق وا�شع - الحتجازات 

�شوء  من  الأخ��رى  والأ�شكال  والتعذيب  التع�ّشفية 

ق��وات  ج��ان��ب  م��ن  المحتجزين  ت��ج��اه  المعاملة 

حما�س، وتبددت ب�شرعة بوادر التح�شن الذي طراأ 

حما�س  ا�شتيالء  اأعقاب  في  الأمني  الو�شع  على 
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على ال�شلطة في القطاع.

ج. ال�شومال

التي ت�شتمر في تهديد  في �شوء تعاظم المخاطر 

اأ�شكال  تقت�شر  ل  ال�شومال،  في  الإن�شان  اأم��ن 

القيود المفرو�شة على حريات المدنيين بال�شرورة 

على العتقال وال�شجن. ولي�س ثمة دلئل على حكم 

القانون بل على عك�س ذلك، �شاعت حالة الفو�شى 

والتخبط  الخلل  و���ش��اد  ال��ق��ان��ون  على  وال��خ��روج 

الأط��راف  وراح��ت  القمعية،  الإج���راءات  حتى في 

اإل��ى  الأح���ي���ان،  م��ن  كثير  ف��ي  ت��ل��ج��اأ،  المتناحرة 

اأ�شاليب عنيفة في ممار�شة ال�شطهاد. فالأجهزة 

معظم  في  را�شخة  اأ�ش�س  على  تقوم  ل  الق�شائية 

ول  قانونية،  اأ�شول  على  ترتكز  ول  البالد،  اأنحاء 

تطبق اأحكام القانون بل اإنها، بب�شاطة، قد ل تكون 

موجودًة على الإطالق. وفي ظل هذه الظروف، ل 

تدّل المعلومات الم�شتقاة من الم�شادر ال�شحافية 

الأفريقية، ومن منظمات حقوق الإن�شان، على ن�شبة 

التع�ّشفّيين  وال�شجن  العتقال  مجال  في  مرتفعة 

بال  لالحتجاز  الفعلية  الممار�شة  من  الرغم  على 

محاكمة، ولإ�شاءة معاملة ال�شجناء من جانب كل 

ففي  النزاع.  في  المتورطة  ال�شومالية  الأط��راف 

ال�شجن  غياهب  في  المعار�شون  ُيلقى  مقدي�شو 

ب�شبب اختالف الراأي مع الحكومة، وب�شبهة القيام 

باأعمال معادية لالإ�شالم. وفي »اأر�س ال�شومال«، 

وبت�شييق  ال�شحافيين،  باعتقال  الحكومة  قامت 

َج��ْل��ُد  ال�شائع  م��ن  وغ���دا  اآخ��ري��ن.  على  ال��خ��ن��اق 

ما،  جريمة  في  به  الم�شتبه  اأو  م  المجرَّ ال�شخ�س 
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في ال�شاحات العامة.

 كثيًرا ما يقوم 
42

وح�شب هيومن رايت�س ووت�س،

باحتجاز  النتقالية  التحادية  الحكومة  موّظفو 

مع  بعالقتهم  لال�شتباه  مقدي�شو  ف��ي  المقيمين 

هوؤلء  يتعر�س  الأحيان  معظم  وفي  المتمردين. 

اأيدي  على  معهم  التحقيق  اأثناء  الج�شدي  لالأذى 

�شباط الحكومة.

ما زال نحو 10,000 

فل�شطيني رهن العتقال 

يف نحو 30 مركًزا لالحتجاز

 تقوم كّل الأطراف

 ال�شومالّية املتنازعة

 مبمار�شة الحتجاز من

 دون حماكمة واإ�شاءة

معاملة ال�شجناء
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 III. تهديد الأو�شاع القت�شادية 
و�شبل العي�س

تبّين  ا�شتعرا�شها  يتّم  التي  الثالث  الحالت  في 

واأ�شكال  الع�شكري،  والتدخل  الح��ت��الل  اأن  لنا 

ت�شكل  عنهما،  الناجمة  الأخ��رى  المختلفة  العنف 

جميًعا معوقاٍت اأ�شا�شّيًةً تلحق اأبلغ ال�شرر بالو�شع 

القت�شادي، كما يو�شحه الق�شم الآتي.

اأ. العراق

انتعا�س  الق�شير،  المدى  في  المتوقع،  من  لي�س 

ي�شيع  التي  الأو���ش��اع  ظل  في  العراقي  القت�شاد 

واآث��ار  الداخلي،  وال�شراع  الأم���ن،  ان��ع��دام  فيها 

ط��راأت  التي  المت�شرعة  القت�شادية  ال��ت��ح��ّولت 

ال�شابق  البعث  اأهدر نظام  2003. كما  العام  بعد 

اقت�شاًدا  وراءه  وخّلف  الهائلة  العراق  مقدرات 

الإدارة  و�شوء  والعقوبات  الحرب  �شنوات  دمرته 

الم�شتقرة  غير  المتقطعة  والتنمية  القت�شادية 

الفر�س  و�ِشّح  والموؤ�ش�شية  التحتية  البنية  وانهيار 

ن�شراوي،  )�شالح  الخا�شة  الم�شروعات  اأم��ام 

ورقة خلفية للتقرير(.

ومع ذلك، وعلى الرغم من التراجع القت�شادي 

اأعقب  بما  مقارنته  الممكن  غير  فمن  العراق  في 

اأن  ذلك  المتحدة،  الوليات  تزعمته  الذي  الغزو 

العام  اأوا�شط  منذ  طراأ  الذي  الطفيف  النتعا�س 

2007، لم يترك اأثًرا ملمو�ًشا في م�شتوى المعي�شة 

الناتج  اأن  ال��دول��ي  البنك  بيانات  وت�شير  ال��ع��اّم. 

المحلي الإجمالي للعراق انخف�س بن�شبة 11.4 في 

وكان  و 2006.   2000 العامين  بين  ا  �شنويًّ المائة 

هذا الترّدي من نتائج انخفا�س الإنتاج ال�شناعي 

بن�شبة 17 بالمائة، وهبوط الإنتاج الزراعي بن�شبة 

في  الإنتاج  انخف�س  كما  �شنويًّا.  المائة  في   3.6

 12.8 بن�شبة  عموًما  التحويلية  ال�شناعات  قطاع 
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في المائة �شنويًّا.

العالقات  مجل�س  اأج��راه��ا  درا���ش��ة  وت�شف 

 
44

الأميركية المتحدة  ال��ولي��ات  ف��ي  الخارجية 

البطالة،  تكّبله  اقت�شاد  باأنه  العراقي  القت�شاد 

وتباطوؤ النمو، وتدني عائدات النفط عن الم�شتوى 

مليار  ع�شرين  من  يقرب  ما  اأ�شل  فمن  المتوقع. 

الأميركية  المتحدة  ال��ولي��ات  خ�ش�شتها  دولر 

لإنعا�س القطاع الخا�س في العراق لم ُينَفق، حتى 

دولر.  ماليين   805 غير   ،2007 العام  ُمنت�شف 

وفي تلك الأثناء بقي نمو الناتج المحلي الإجمالي 

في حدود 4 في المائة، مع اأن التقديرات تتفاوت 

اأن  اإل��ى  الأ�شباب  بع�س  ويعود  الخ�شو�س.  بهذا 

عائدات النفط العراقي، التي تقدر بثالثة مليارات 

حجم  عن  ملمو�س  ب�شكل  تقل  ال�شهر،  في  دولر 

احتياطيات البالد الهائلة من البترول.

 ت�شير البيانات 
45

وح�شب منظمة العمل الدولية

الواردة من مختِلف الم�شادر حول الفترة الممتدة 

ما  اأن  اإل��ى   2006 نهاية  حتى   2004 العام  من 

ُيراوح بين 1.3 مليون ومليونين من القوى العاملة 

كانوا  �شخ�س،  ماليين  �شبعة  البالغة  العراقية 

بين  البطالة  ن�شبة  تبلغ  كما  العمل.  عن  عاطلين 

ال�شباب )15-24 �شنة(، وهي نحو 30 في المائة، 

�شعف ن�شبة البطالة الإجمالية تقريًبا.

النفط  اإنتاج  اإن  النفط  �شوق  م�شادر  وتقول 

�شهر  من  اعتباًرا  بالرتفاع  اأخ��ذ  قد  العراق  في 

الم�شتوى  يبلغ  لم  اأن��ه  غير   ،2008 اآذار/م��ار���س 

المن�شود حتى الآن. فقد ازداد الإنتاج من 2.290 

الثاني/يناير  كانون  في  اليوم  في  برميل  مليون 

�شباط/فبراير  في  برميل  مليون   2.4 اإلى   2008

 2.37 من تلك ال�شنة، غير اأنه عاد وانخف�س اإلى 

 
46.2008 مليون برميل في اليوم في اآذار/مار�س 

الإيجابية  التجاهات  بع�س  اإلى  الدرا�شة  وت�شير 

ف��ي الق��ت�����ش��اد ال��ع��راق��ي، وت���ورد م��ا ي���راه بع�س 

نحو  بلغ  قد  الفعلي  النمو  معدل  اأن  من  المحّللين 

منذ  ت�شاعفت  قد  ال��روات��ب  واأن  المائة،  في   17

ال�شوق  في  متوافرة  الب�شائع  واأن   ،2003 العام 

الم�شتركين  عدد  واأن  ال�شابق،  من  اأدن��ى  باأ�شعار 

ال�شبكة  وم�شتخدمي  ال��ج��ّوال  الهاتف  خدمة  في 

وتنّوه  كبير.  ب�شكل  ت�شاعد  للمعلومات  الدولية 

القت�شاد  حققه  الذي  بالزدهار  كذلك  الدرا�شة 

اتاهات اإنتاج النفط يف العراق )مباليني الرباميل 

ا(، 2007-2000 يوميًّ

الم�شدر: اإدارة معلومات الطاقة 2008 )بالإنجليزية(.
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في اإقليم كرد�شتان في ال�شمال. غير اأنها َتخُل�س 

اإلى اأن م�شتوى المعي�شة، على العموم، ما زال دون 

ما كان عليه قبل الحتالل، واأن ذروة اإنتاج النفط 

اإليه في العام  اأعلى مما انتهت  قبل الحرب كانت 

2007، بعد اأربع �شنوات من الغزو.

في  الخارجية  العالقات  مجل�س  درا�شة  وتعزو 

ال�شعيف  الأداء   
47

الأميركية المتحدة  ال��ولي��ات 

لالقت�شاد العراقي اإلى اأربعة عوامل، ترتبط كلها 

بالتدخل الع�شكري:

الخا�س  القطاع  فم�شتثمرو  الأم����ن:  ان��ع��دام   .1

اإل��ى  ن��ظ��ًرا  ال�شتثمار  ع��ن  البتعاد  يف�شلون 

الأو�شاع الأمنية المحفوفة بالمخاطر، ولأن ما 

ي�شتلزمه من احتياطات يزيد من مدة النقل، 

وكلفة الإنتاج، وكلفة ممار�شة الأعمال ب�شورة 

عامة.

اإنتاج  اإل��ى  التهريب  ي���وؤدي  ال��ن��ف��ط:  ت��ه��ري��ب   .2

ويقدر  الممكنة.  الطاقة  دون  ما  اإل��ى  النفط 

لحكومة  المحا�شبة  مكتب  اأ���ش��دره  تقرير 

اأيار/مايو  في  الأميركية  المتحدة  ال��ولي��ات 

بما  قيمتها  تقدر  البترول  اأن كميًة من   2007

ُيراوح بين 5 ماليين و15 مليون دولر – اأي ما 

يعادل 100,000 اإلى 300,000 برميل تقريًبا 

في اليوم، يتم تهريبها يوميًّا منذ العام 2003 

الفا�شدين  الم�شوؤولين  بين  للتواطوؤ  نتيجًة 

والمهّربين والمتمّردين. وقد يك�شب المهربون 

في بع�س المناطق في جنوب العراق ما ي�شل 

اإلى 5 ماليين دولر في الأ�شبوع. وعلى الرغم 

بناء  لإع��ادة  دولر  مليار   7.4 نحو  اإنفاق  من 

هذين  اإنتاج  فاإن  والكهرباء،  البترول  قطاَعِي 

قبل  عليه  ك��ان  مما  اأدن��ى  زال  ما  القطاعين 

الحرب.

ال��ق�����ش��ور ال���ب���ي���روق���راط���ي: ف��ي ظ��ل ارت��ف��اع   .3

درجة النعدام الأمني وتف�ّشي الف�شاد وتفّكك 

اأداء  عن  الحكومية  الأجهزة  تعجز  المجتمع، 

بارتفاع  الم�شكلة  وتتعاظم  بكفاءة،  مهماتها 

بداأ  وق��د   – الحكومي  القطاع  موظفي  ن�شبة 

ذلك بتفكيك الج�شم الحكومي في عهد اإدارة 

من  زاد  كما   – ال��ع��راق  في  الموؤقت  الحاكم 

حدة الم�شكلة نق�س الموّظفين الموؤّهلين ذوي 

الخبرة.

الناجمة  الأو���ش��اع  �شببت  الأدم���غ���ة:  ه��ج��رة   .4

من  يقرب  م��ا  ه��رب  الع�شكري  التدخل  ع��ن 

الكثيرون  وك��ان  بالدهم،  من  عراقي  مليوني 

الحترافية  الخبرة  ذوي  الِمهنيين  من  منهم 

وي�شير  والأطباء.  المهند�شين  مثل  المتقدمة، 

من  المائة  في   40 اأن  اإل��ى  التقديرات  بع�س 

من  ه��رب��وا  ق��د  العراقيين  الِمهنيين  طبقة 

المتاأ�شل  العنف  اأّن  ذلك  اإلى  اأ�شف  البالد. 

اإلى  الميلي�شيات  يدفع  الطبقي  التق�شيم  في 

مثاًل،  قتل،  فقد  المهنيين،  ه��وؤلء  ا�شتهداف 

 .2003 العام  منذ  عراقي  طبيب  األفي  نحو 

التحاق  معدل  اأن  اليوني�شف  تقارير  وتفيد 

بن�شبة  انخف�س  ق��د  ب��ال��م��دار���س  العراقيين 

و 2007،   2005 العامين  بين  المائة  45 في 

ب�شبب انت�شار ظاهرة »المعلمين المفقودين«.

 التراجع القت�شادي في 
48

وتعزو درا�شة اأخرى

مبا�شرًة،  الأميركية  القوات  اإجراءات  اإلى  العراق 

ال�شعيف  القت�شادي  البالد  اأداء  اأن  اإلى  وت�شير 

ه تدمير البنية التحتية في العراق خالل حرب  مردُّ

العراق  على  وال��ح��رب   1991 في  الأول���ى  الخليج 

عن  الناجم  الخراب  اأدى  وقد   .2003 العام  في 

 

عدد المباني 

ا المدمرة جزئيًّ

عدد المباني 

المدمرة كلًيا

عدد المباني 

العامة 

المدمرة

عدد مباني 

االأمن المدمرة

المجموع

42,7522,8551558345,845ال�شفة الغربية

31,914…26,5785,24888قطاع غزة

الأر�س 

الفل�شطينية 

المحتلة

69,3308,1032438377,759

الم�شدر: الجهاز المركزي لالإح�شاء الفل�شطيني 2008 )بالإنجليزية(.

عدد املباين املدمرة يف االأر�س الفل�صطينية املحتلة بني 

العامني 2000 و2007، ح�صب نوع الدمار

كيف ت�صيطر اإ�رشائيل 

على الطرق الفل�صطينية، ت�رشين الثاين/

نوفمرب 2004
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على  المتكررة  الهجمات  مثل  الأخ��ي��رة،  الحرب 

اإلى  الأخ��رى،  والمرافق  الكهرباء  توليد  محطات 

زيادة تعقيد مهمة اإعادة الإعمار في اأعقاب الغزو 

في العام 2003.

لقد اأو�شحت الورقة الخلفية المعّدة عن العراق 

تبديد  في  �شاهم  الذي  الف�شاد  اآثار  التقرير  لهذا 

 ففي غ�شون اأ�شابيع بعد الحتالل 
49

موارد البالد.

حتى  م�شبوقة،  غير  بمعدلت  ينت�شر  الف�شاد  اأخذ 

في  العراق  و�شعت  الدولية  ال�شفافية  منظمة  اإّن 

العام 2008 في المرتبة الثانية على قائمة الدول 

ال� 180 من حيث ا�شت�شراء الف�شاد في القطاعين 

خلفية  ورقة  ن�شراوي،  )�شالح  والعام  الحكومي 

50
للتقرير(.

ب. الأر�س الفل�شطينية المحتلة

وتو�شيع  الحتالل  من  �شنة  واأربعون  اإحدى  حالت 

الم�شتوطنات الإ�شرائيلية دون تمكين الفل�شطينيين 

من اإدارة �شوؤونهم، وبددت كل المخططات لإقامة 

اقت�شاد يلبي اأهم احتياجاتهم الأ�شا�شية.

وح�شب تقرير الأمين العام لالأمم المتحدة اإلى 
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،2008 اأيار/مايو  في  ال�شادر  العامة  الجمعية 

في  الغربية  ال�شفة  في  الم�شتوطنات  بناء  َتوا�شَل 

عام  حرب  منذ  كاّفًة  الإ�شرائيلية  الحكومات  ظل 

من  اأك��ث��ر  هناك  ك��ان   2007 ال��ع��ام  وف��ي   .1967

م�شتوطنة   149 في  يقيمون  م�شتوطن   450,000

ال�شرقية.  القد�س  فيها  بما  الغربية،  ال�شفة  في 

البنية  تغطي  المتحدة  الأم���م  لم�شادر  ووف��ًق��ا 

التحتية الإ�شرائيلية التي تخدم الم�شتوطنات الآن 

في  بما  الغربية،  ال�شفة  من  المائة  في   40 نحو 

ذلك الطرق والحواجز والمناطق العازلة والقواعد 

 
52

الع�شكرية.

اإ�شرائيل  ب��داأت   ،2002 حزيران/يونيو  في 

وبين  بينها  الفا�شل  الخط  على  ج��دار  ب��اإق��ام��ة 

ال�شفة الغربية. وعند ا�شتكمال الجدار �شيكون قد 

اأرا�شي  من  المائة  في   10.2 من  يقرب  ما  ف�شَل 

ال�شفة الغربية بما فيها القد�س ال�شرقية ورَبَطها 

العام  وفي   
53

باإ�شرائيل. مبا�ِشًرا  جغرافيًّا  ربًطا 

قرارها  الدولية  العدل  محكمة  اأ���ش��درت   2004

ال�شت�شاري المهّم الذي ن�س على اأن الجدار يمثل 

توا�شل  الأثناء  هذه  وفي  الدولي.  للقانون  انتهاًكا 

�شالحيات  على  التعّدي  الإ�شرائيلية  ال�شلطات 

على  ال�شيطرة  طريق  عن  الفل�شطينية  ال�شلطة 

الحدودية  والمعابر  والنقل  الموا�شالت  �شبكات 

والمطار وم�شاحات وا�شعة من الأرا�شي. واإ�شافًة 

القيود على حرية الحركة لدى  اإلى ذلك، تفر�س 

نقاط  عبر  المرور  على  باإرغامهم  الفل�شطينيين 

التفتي�س. وفي اأيلول/�شبتمبر 2007، كانت هناك 

 حيث 
54

607 من نقاط التفتي�س في ال�شفة الغربية

طويلة  �شاعات  التوقف  على  الفل�شطينيون  يرغم 

لهم  ي�شمح  اأن  قبل  للتفتي�س  الخ�شوع  انتظار  في 

بالتحرك نحو الوجهة المق�شودة، ب�شرف النظر 

55
عن حاجاتهم الملّحة.

اإلى  اأخ��رى  اإ�شرائيلية  ممار�شات  ت  اأ�شرَّ لقد 

درجة كبيرة بقدرة الفل�شطينيين على تدبير اأمورهم 

العتماد  يمكن  م�شتقرة  بطريقة  القت�شادية 

واأ�شحاب  باأجر  العاملين  اإليها، وي�شحُّ ذلك على 

الممار�شات  هذه  واأب��رز  �شواء.  حد  على  الأعمال 

�شيا�شة الإغالق في الأر�س الفل�شطينية المحتلة، 

التي ت�شّل حركة النا�س والب�شائع والخدمات على 

عدة م�شتويات. ومن الممار�شات المعيقة الأخرى 

المتناع عن دفع المخ�ش�شات الم�شتحقة لل�شلطة 

تفر�شها  التي  ال�شرائب  واردات  من  الفل�شطينية 

اإ�شرائيل. وقد فر�شت اإ�شرائيل كذلك حظًرا كاماًل 

المجل�س  انتخابات  على غزة منذ فوز حما�س في 

الت�شريعي في كانون الثاني/يناير من العام 2006 

االإغالق يف االأر�س الفل�صطينية 

املحتلة، 2004-1993

 الم�شدر: البنك الدولي 2008 )بالإنجليزية(.
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وهو الحظر الذي جعلته اإ�شرائيل اأكثر ت�شّدًدا في 

اأعقاب ات�شاع �شقة الخالف بين حما�س وفتح في 

العام 2007.

العام  في  اأج��ري  الدولي  للبنك  تقريٌر  يو�شح 

2008 حول كلفة نظام الإغالق على ال�شفة الغربية 

حركة  على  تفر�س  ال�شيا�شة  هذه  اأن  غزة  وقطاع 

الإغ��الق  القيود:  من  اأن���واع  ثالثة  الفل�شطينيين 

الداخلي الذي يحد من حرية الحركة بين ال�شفة 

الغربية وغزة؛ والإغالق الخارجي الذي يحد من 

اإ�شرائيل  اإلى  وغزة  الغربية  ال�شفة  من  الو�شول 

يحد  الذي  الدولي،  الخارجي  والإغالق  والقد�س؛ 

اإلى الأردن، ومن  من الو�شول من ال�شفة الغربية 

في  اأنه  اإلى  التقرير  هذا  وي�شير  م�شر.  اإلى  غزة 

اأكثر  هناك  كان   ،2005 الثاني/نوفمبر  ت�شرين 

كل  في  ع�شرة  )بمعدل  م��ادي  حاجز  �شتمائة  من 

كيلومتر مربع(، ت�شمُّ اإحدى و�شتين نقطة تفتي�س 

بدوام كامل و�شت نقاط بطاقم جزئي من الجنود، 

على  بوابة  و 48  الطرق،  على  القواطع  من  و 102 

�شاتًرا  و 28  الترابّية،  الأك��وام  من  و 374  الطرق، 

56
ترابيًّا، و 61 خندًقا.

القت�شاد  �شرذمة  ال��ى  الإغ���الق  ه��ذا  ي���وؤدي 

الفل�شطيني، وت�شارع القرى والبلدات الفل�شطينية 

في �شبيل البقاء اعتماًدا على ما قد يتوافر لديها من 

موارد، حين تتقطع اأو�شالها وي�شيق نطاق الحركة 

الإغ��الق.  بمواعيد  التكهن  ت�شتطيع  ول  اأمامها، 

اإلغاء  الإ�شرائيلية  ال�شلطات  اعتياد  اإن  كذلك 

الت�شاريح التي ت�شمح لأهل ال�شفة الغربية وغزة 

هوؤلء  عليه  يح�شل  ما  يبدد  اإ�شرائيل  في  بالعمل 

من دخل، اإذ ُتْح�َشُم اأيام العمل التي ل ي�شتطيعون 

اأو  اإ�شرائيل  في  عملهم  اأماكن  اإلى  الو�شول  فيها 

الإج��راءات. وعند  الغربية ب�شبب تلك  ال�شفة  في 

التجارية  الأعمال  اأ�شحاب  على  يتعذر  الإغ��الق 

من  الم�شتوردة  الو�شيطة  المواد  على  الح�شول 

ال�شلع  بع�س  لإنتاج  اإليها  يحتاجون  والتي  الخارج 

وت�شويقها في مناطق غير التي يقيمون فيها.

وتقّدر الدرا�شة التي اأجراها البنك الدولي اأن 

يوًما  الإغالق  الغربية وغزة جراء  ال�شفة  خ�شارة 

اإجمالي  يقدر  كما  دولر،  7 ماليين  تعادل  واحًدا 

 2001 العامين  بين  بالعمالة  المت�شلة  الخ�شارة 

المت�شلة  والخ�شارة  دولر،  مليار   2.4 ب�ِ  و2005، 

928 مليون دولر، ما يجعل الخ�شارة  ب�ِ  بالإغالق 

التقديرية الإجمالية لهذه الفترة 3.3 مليار دولر، 

اأي ما يعادل 58 في المائة من اإجمالي الم�شاعدات 

الأجنبية التي تقدم لل�شلطة الفل�شطينية. 

ا�شطرابات  بوقوع  تهدد  خطرة  درجة  اإلى  ال�شومالية  ال�شواحل  قبالة  القر�شنة  اأعمال  تتعاظم 

رحاها  تدور  التي  ال�شارية  الحرب  لإمداد  الأموال  توفر  وهي  الدولية.  التجارة  مجال  عنيفة في 

وحتى  بيئية.  كارثة  في  ت�شهم  اأو  العالمي  الإرهاب  يد  في  �شالًحا  تتحول  وقد  ال�شومال  في 

63 محاولة  التجارة الدولية والمكتب الدولي للمالحة  2008، �شجلت غرفة  30 اأيلول/�شبتمبر 

اأو حالة اختطاف فعلية. وانتقل ن�شاط القر�شنة منذ نهاية العام 2007 من منطقة ميناء مقدي�شو 

الأو�شط  ال�شرق  النفط من منطقة  16,000 �شفينة تنقل  �شنة  الذي تعبره كل  اإلى خليج عدن 

والب�شائع من اآ�شيا اإلى اأوروبا واأميركا ال�شمالية. وبذلك، فاإن واحًدا من اأهم الطرق البحرية في 

العالم بات الآن محفوًفا بالمخاطر جراء النعدام المزمن لال�شتقرار في ال�شومال.

والقر�شنة من الم�شكالت القائمة في المياه ال�شومالية منذ ع�شر �شنوات على الأقل، اإل اأن 

عدد المحاولت والهجمات الناجحة قد اأخذ بالت�شاعد منذ ثالث �شنوات. وكانت الفترة الوحيدة 

ا في ال�شومال هي ال�شهور ال�شتة التي تولى فيها 
ً
التي توقفت فيها القر�شنة ب�شورة تامة تقريب

اأن  2006. ويدّل ذلك على  العام  الثاني من  الن�شف  الأمور في  الإ�شالمية زمام  المحاكم  اتحاد 

وجود حكومة فاعلة في ال�شومال كفيل ب�شبط القر�شنة وال�شيطرة عليها، فقد عادت القر�شنة 

اإلى الظهور مرة اأخرى بعد انح�شار نفوذ اتحاد المحاكم الإ�شالمية، وتحولت ال�شومال على امتداد 

ا ازدهرت فيه القر�شنة، مع غياب حكومة فعالة، وتعاظم 
ً
�شواطئها الطويلة المعزولة مرتًعا خ�شب

الياأ�س في نفو�س النا�س الذين باتت الحرب جزًءا من حياتهم.

لمعظم  النطالق  نقطة  البالد،  غرب  �شمال  في  الم�شتقل  �شبه  الإقليم  بونتالند،  اأن  ويبدو 

القرا�شنة في ال�شومال، وهي من اأفقر المناطق ال�شومالية؛ ومن هنا تعاظمت الجاذبية المالية 

الما�شية،  ع�شرة  الخم�س  ال�شنوات  خالل  الأ�شماك  �شيد  �شناعة  انهارت  وقد  القر�شنة.  لن�شاط 

وا�شتاأثرت بال�شيد في مياهها �شفن اأوروبية واآ�شيوية واأفريقية. ويزعم بع�س القرا�شنة اأنهم 

ُتعدَّ  اأن  ينبغي  يتقا�شونها  التي  الفدية  واأن  لل�شومال  الطبيعية  الموارد  حماية  في  ي�شاركون 

عمليات  في  الم�شاركة  مخاطر  تقا�س  اأن  ينبغي  الأ�شا�س،  هذا  وعلى  م�شروعة.  قانونية  �شريبة 

القر�شنة بمقارنتها بما يمكن اأن يعود على مرتكبيها من مردود مالي �شخم، وبخا�شة في بالد 

م�شتوى  اإلى  الجفاف  موا�شم  في  الزراعة  فيها  وتحولت  الم�شروع  التجاري  العمل  فيها  ُعب  �شَ

الكفاف، وغدا فيها الموت، مع انعدام ال�شتقرار وانت�شار العنف، قاب قو�شين اأو اأدنى.

الأغذية  برنامج  ال�شومالية  المياه  في  المتعاظمة  الأخطار  دفعت   2007 العام  اأواخر  وفي 

العالمي اإلى تعليق الإمدادات الغذائية عن طريق البحر )وهو الأ�شلوب الوحيد الذي اتبعه البرنامج 

لت�شليم 90 في المائة من معوناته الغذائية لل�شومال، لأن نقل كميات �شخمة من المواد الغذائية 

 ،2007 الثاني/نوفمبر  ت�شرين  في  العالمي،  البرنامج  وتمكن  بالمخاطر(.  كذلك  محفوف  بالبر 

بعد تنفيذ نظام للحماية من جانب �شفن حربية، من ا�شتئناف اإمداداته الغذائية لل�شومال. ومنذ 

ا لموا�شلة اإمدادات الغذاء وردع اأخطار 
ًّ
ا جوهري

ً
ذلك الحين، اأ�شبحت �شفن الحماية الحربية عن�شر

 اأية تقارير عن هجمات القر�شنة تلك. كما باتت 
ٍ
القر�شنة الحالية، على الرغم من اأنه لم ترد منذئذ

المعونات الغذائية الم�شتوردة �شرورًة لزمة ل منا�س منها في بلد يفتقر اإلى حكم مركزي فعال، 

ا. 
ًّ
ويت�شافر فيه الجفاف والحرب، ويعي�س فيه اأكثر من مليون �شخ�س من المهّجرين داخلي

الأموال،  من  يجمعونه  مما  الأ�شد  بح�ّشة  لأنف�شهم  القرا�شنة  فيه  يحتفظ  الذي  الوقت  في 

ا غير ي�شير منها لأ�شحاب النفوذ المحليين الذين ي�شارك بع�شهم بالفعل 
ً
فاإنهم يحوِّلون ق�شم

في الحرب الدائرة. ول ريب في اأن هذه الجرعات النقدية المنتظمة ت�شهم في اإذكاء نار الحرب. 

�شحيح اأّن ا�شتئ�شال القر�شنة لن يوقف الحرب، غير اأنه �شيقلل من الموارد المالية التي ت�شتخدم 

في �شراء ال�شالح. كذلك غياب الحماية من جانب ال�شفن الحربية �شيفتح مزيًدا من اأبواب الثراء 

اأمام تهريب الأ�شخا�س وال�شالح، وي�شجع ال�شيد غير الم�شروع لالأ�شماك في المياه ال�شومالية. 

وتمر ناقالت النفط العمالقة في مياه خليج عدن، وقد ت�شفر اإحدى هجمات القرا�شنة عليها عن 

جراأة  تزايد  ومع  والح�شا�شية.  الأهمية  �شديد  بيئي  نظام  في  النفط  ت�شرب  جراء  ج�شيمة  اأخطار 

اأو  للحرق  الناقالت،  اإحدى  �س 
ّ
اأكثر فاعلية، قد تتعر اأ�شلحة  ا�شتخدام  القرا�شنة وقدرتهم على 

الغرق اأو الرتطام بال�شاطىء؛ وقد يف�شي اأيُّ من هذه الحتمالت اإلى كارثة بيئية تدمر الحياة 

البحرية والطيور على مدى �شنوات عديدة.

.Roger Middleton 2008 :الم�شدر

القر�صنة يف ال�صومال االإطار 5-8
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لقد دفع الفل�شطينيون 

ثمًنا باهًظا

ملمار�شة حقوقهم 

الدميقراطية

يف �شناديق القرتاع

على رغم اجلهود

تظل الدولة ال�شومالية 

ا كياًنا ه�شًّ

حتف به املخاطر

الكلفة القت�شادية الحقيقية  تاأثير  ل يقت�شر 

تكاليف  اأّن  ذل��ك  ف��ق��ط،  ال��دخ��ل  على  ل��الإغ��الق 

ُي�شطّر  ا  ح���ادًّ ارت��ف��اًع��ا  بالنتيجة  ترتفع  الإن��ت��اج 

عبر  الب�شائع  نقل  اإلى  والموردون  المنتجون  معه 

يوؤدي  عندما  اأو  طويلة،  جانبية  وط��رق  تحويالت 

درا�شة  وتقول  كّليًّا.  التجارة  تعطيل  اإلى  الإغ��الق 

اإلى  اهلل  رام  من  النقل  تكاليف  اإن  الدولي  البنك 

و 2005 ت�شاعدت   2000 العامين  بين  بيت لحم 

نابل�س  اإلى  اهلل  رام  ومن  المائة؛  في   348 بن�شبة 

105 في المائة؛ ومن رام اهلل اإلى جنين 167 في 

من  ال��ح��ّد  الُمعّوقات  ه��ذه  ���ش��اأن  وم��ن   
57

المائة.

القدرة التناف�شية لالقت�شاد الفل�شطيني وتقلي�س 

 
58

ال�شتثمارات فيه.

لي�س م�شتغرًبا في �شوء هذا الواقع المرير اأن 

الفل�شطينيين.  بين  والبطالة  الفقر  انت�شار  يت�شع 

 2008/2007 الب�شرية  التنمية  تقرير  وي�شجل 

اأن ال�شفة الغربية وغزة قد �شهدتا، بين العامين 

لن�شيب  �شلبية  نمو  معدلت   
59

و 2005،  1990

 -2.9 تعادل  الإجمالي  المحلي  الناتج  من  الفرد 

في المائة �شنويًّا، كما يوؤكد اأن البطالة قد خلفت 

اآثارها – بين العامين 1996 و 2005 – في اأكثر 

واأن  المائة(،  في   26.7( العاملة  القوى  ربع  من 

ن�شبة البطالة بين الن�شاء، مقارنًة بالرجال، بلغت 
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71 في المائة.

العام  في  الدولي  البنك  اأ�شدره  تقرير  واأ�شار 

بعد  الفل�شطيني،  الق��ت�����ش��اد  ح��ال��ة  ع��ن   2003

هناك  اأن  اإل���ى  الأق�����ش��ى،  انتفا�شة  م��ن  عامين 

ا في الموؤ�شرات القت�شادية الرئي�شة.  هبوًطا حادًّ

ففي نهاية �شهر اآب/اأغ�شط�س 2002، كان معدل 

عليه  كان  ما  ن�شف  اإلى  انخف�س  قد  الفرد  دخل 

القوى  ن�شف  البطالة  و�شملت   ،2001 العام  في 

تعادل  اأ�شرار  التحتية  بالبنية  ولحقت  العاملة، 

اأن  ذل��ك  اإل��ى  ي�شاف  دولر.  مليون   728 قيمتها 

ال�شادرات الفل�شطينية انخف�شت بمعدل الن�شف، 

كما انخف�شت الواردات بمعدل الثلث، وبلغ حجم 

ال�شتثمارات 140 مليون دولر اأي اأقل من ُع�ْشر ما 

كان عليه في العام 1999، اإذ كان يعادل 1.5 مليار 

الإ�شرائيلي  الح�شار  اأن  الدرا�شة  وت�شيف  دولر. 
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كان ال�شبَب الرئي�شيَّ لالأزمة الفل�شطينية.

العمل  منظمة  اأ���ش��درت��ه  اآخ��ر  تقرير  واأ���ش��ار 

كل  من  واح��ًدا  اأن  اإل��ى   2008 العام  في  الدولية 

ثالثة اأ�شخا�س في �شن العمل )15 �شنة فما فوق(، 

الأر���س  ف��ي  جزئي  اأو  كامل  ب�شكل  موظًفا  ك��ان 

الفرد  ن�شيب  ا�شتقر  وقد  المحتلة.  الفل�شطينية 

من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2007 على 

في   27 بن�شبة  اأدن��ى  اأي  العام،  في  دولًرا   1,178

 .1999 العام  في  �شّجلت  التي  ال��ذروة  من  المائة 

 ،2007 ال��ع��ام  م��ن  الثاني/نوفمبر  ت�شرين  وف��ي 

في   40 على  الثقيلة  وط��اأت��ه  المدقع  الفقر  ت��رك 

من  المائة  في  و 19  غزة،  في  ال�شكان  من  المائة 

اأف�شل  اأهالي ال�شفة الغربية، وهو ما يمّثل و�شًعا 

ويعود ذلك، في  ال�شابق.  العام  مما كان عليه في 

لموظفي  الأجور  دفع  ا�شتئناف  اإلى  الأول،  المقام 

اإثر  اإ�شرائيل قد قطعتها  المدنية، وكانت  الخدمة 

62
فوز حما�س في النتخابات.

لممار�شة  باهًظا  ثمًنا  الفل�شطينيون  دفع  لقد 

الق��ت��راع،  �شناديق  ف��ي  الديمقراطية  حقوقهم 

في  �شلمية  اأج��واء  في  تمت  التي  النتخابات  فبعد 

وج��اءت   ،2006 العام  من  الثاني/يناير  كانون 

الم�شاعدات  تدفق  توقف  ال�شلطة،  اإل��ى  بحما�س 

اإل��ى  ع��ادت  الم�شاعدات  ه��ذه  اأن  وم��ع  ال��دول��ي��ة. 

في  فتح  حكومة  اإل��ى  فقط  ولكن  مجدًدا  التدفق 

لم  فاإنه  مع حما�س،  القطيعة  بعد  الغربية  ال�شفة 

القت�شادية  الأو���ش��اع  على  ج��ذري  تح�شن  يطراأ 

على  ال��م��ت��ك��ررة  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة  ال��ت��ع��ّدي��ات  ب�شبب 

العن�شر  اأن  غير  الأول��ى.  بالدرجة  المناطق  هذه 

اإ�شرائيل  ب��داأت  ال��ذي  العقاب  في  تجلى  الجديد 

عليها.  حما�س  ا�شتيالء  بعد  غ��زة  �شّد  تمار�شه 

واتخذت هذه العقوبات �شكل الح�شار الكامل على 

العالم  وبين  بينه  الت�شالت  كل  وحظر  القطاع 

بانهيار  ذلك  وت�شبب  ك��ان.  غر�س  لأي  الخارجي 

القطاع،  في  والزراعية  ال�شناعية  الحركة  معظم 

من  والخدمات  التحتية  البنية  مرافق  وا�شطراب 

خالل النقطاع المتكرر للتيار الكهربائي �شاعاٍت 

طويلة، وزيادة الترّدي في نوعية المياه. كما األحق 

العتداء الأخير الذي �شنته اإ�شرائيل على غزة في 

كانون الأول/دي�شمبر 2008 اأ�شراًرا هائلة بالبنية 

في  ال�شراوة  من  جديًدا  م�شتًوى  و�شجل  التحتية 

معاملة المدنيين الفل�شطينيين.

ج. ال�شومال

وتحّولها   ،1991 العام  في  ال�شومال  انهيار  بعد 

اأطالَل دولة، انف�شلت منطقتان في ال�شمال عنها 

هذا  وا�شتمر  وبونتالند،  ال�شومال«  »اأر���س  هما 

والدولي  الأميركي  الع�شكري  التدخل  بعد  النهيار 

في اأوائل الت�شعينات. جرت خالل الأعوام القليلة 

اأيديولوجي  توجه  ذات  توحيدية  الما�شية محاولة 

على يد »اتحاد المحاكم الإ�شالمية« بق�شد ب�شط 

�شلطة مركزية على معظم مناطق ال�شومال، غير 

اأن هذه المحاولة باءت بالف�شل جراء تدخل اإثيوبيا 

الع�شكري المبا�ِشر في كانون الأول/دي�شمبر 2006 

لدعم الحكومة التحادية النتقالية. وعلى الرغم 
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من جهود »التوحيد« هذه، ظلت الدولة ال�شومالية 

ا مزعزع الأركان تحّف به المخاطر التي  كياًنا ه�شًّ

اكتنفته طواَل العقدين الما�شيين.

ال�شومالية  ال��ح��ك��وم��ة  ���ش��ج��ل  م��ن  وي��ظ��ه��ر 

القرن  من  وال�شبعينات  ال�شتينات  منذ  المركزية 

ال�شحيحة،  الموارد  اأّنها، ب�شبب قاعدة  المن�شرم 

)من  الأجنبية  الم�شاعدات  على  اإم��ا  ل  تعوِّ كانت 

�شيا�شاٍت  تنتهج  اأو  اآن��ذاك(  ال�شوفياتي  التحاد 

اق��ت�����ش��ادي��ًة غ��ي��ر ف��ّع��ال��ة )ف���ي ال��م��رح��ل��ة م��ا بعد 

رت  ال�شتراكية اعتباًرا من العام 1980(. وقد ُدمِّ

في تلك الأثناء مرافق البنية التحتية العامة، بما 

فيها توليد الطاقة الكهربائية. وفي غياب حكومة 

العامة  الموؤ�ش�شات  من  العديد  انقر�س  مركزية، 

دولة  ا�شتقرار  �شمح  اأخ��رى  جهة  وم��ن   . الكبيرة 

القت�شاد  ي�شهد  ب��اأن  الن�شبّي  ال�شومال«  »اأر���س 

بع�س النتعا�س.

ر   ُقدِّ
وح�شب البنك الدولي، في العام 632002

توزيع معدلت البطالة في ال�شومال اإجماًل ِبنحو 

65.5 في المائة )الح�شر( وِبنحو 40.7 في المائة 

الوطني(،  )المعدل  المائة  في  و 47.4  )الريف(، 

الو�شع  عن  موؤ�شرات  كونها  تعدو  ل  اأرق��ام  وه��ذه 

ق�شور  درج���ة  بالعتبار  ت��اأخ��ذ  ل  لأن��ه��ا  الحالي 
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ال�شتخدام ول البطالة المو�شمية وما اإلى ذلك.

يعانون  م��ن  ن�شبة  ُق����ّدرت   2002 ال��ع��ام  ف��ي 

المائة؛  في   43.2 ب�ِ  ال�شومال  في  المدقع  الفقر 

المائة في المناطق  23.5 في  الن�شبة  وكانت هذه 

و�شكان  ل  الُرحَّ بين  المائة  في  و 53.4  الح�شرية، 

عدد  ر  ُيقدَّ المطلقة  الأرق���ام  حيث  وم��ن  الريف. 

ال�شكان الذين يعي�شون في فقر مدقع ب�ِ 2.94 مليون 

ن�شمة، بينهم 0.54 مليون من الح�شر و 2.4 مليون 

من الرّحل و�شكان الريف. وتقدر ن�شبة من يعي�شون 

�شكان  المائة من  73.4 في  ب�ِ  ا  يوميًّ على دولرين 

الح�شر  من  المائة  في   60.7 بينهم  ال�شومال، 

و 79.9 في المائة من الرّحل و�شكان الريف. وطبًقا 

�شكان  من  ماليين  خم�شة  يعي�س  المقيا�س  لهذا 

1.4 مليون  بينهم  الفقر  من  حالٍة  في  ال�شومال 

البادية  في  و 3.6 مليون  الح�شرية،  المناطق  في 

65
والريف.

IV. تهديد الحق في الح�شول على الغذاء 
وال�شحة والتعليم

 التي تالزم 
66

مع العنف والفقر والبطالة والتهجير

الفر�س،  تتقل�س  الع�شكري  والتدخل  الح��ت��الل 

يكفي  ما  على  للح�شول  النا�س  اأم��ام  محالة،  ل 

وال�شكن  المنا�شبة  ال�شحية  والعناية  الغذاء  من 

الالئق.

اأ. العراق

في العراق، اأّدى تفاقم الأزمة الغذائية، التي كانت 

ف�شل  وبعد  العقوبات  فر�س  منذ  كثيًرا  �شاءت  قد 

برنامج »النفط مقابل الغذاء«، اإلى ارتفاٍع حاد في 

عدد من ينق�شهم الغذاء. ودعت درجة التردي في 

هذا الو�شع الهيئات والمنظمات الدولية اإلى تقديم 

العراقي. وفي  لل�شعب  الطارئة  الغذائية  المعونات 

العالمي  الأغذية  برنامج  بداأ   ،2008 العام  اأوائل 

مليون   126 وبقيمة  �شهًرا   12 لمدة  طارئة  حملة 

لما  غذائية  م�شاعدات  لتقديم  اأم��ي��رك��ي  دولر 

 كما 
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يقرب من 750,000 من المهّجرين داخليًّا.

اأوك�شفام،  منظمة  مماثل  برنامج  بتنفيذ  ب��ادرت 

العراق  في  الغذاء  ينق�شهم  قّدرت عدد من  التي 

68
باأربعة ماليين �شخ�س.

لقد جاء غزو العراق بعد اثنتي ع�شرة �شنة من 

العقوبات التي �شبقتها الحرب العراقية الإيرانية، 

وحرب الخليج في بداية الت�شعينات. وفي ظّل هذه 

الأو�شاع، تال�شت قدرة العراق على اإدامة خدمات 

الرعاية ال�شحية وتفعيلها. فقبل الغزو كانت ن�شبة 

ن�شبة  1,000، وكانت  102 من كل  ع  الر�شَّ وفيات 

حالة   100,000 ك��ل  م��ن   291 الأم��ه��ات  وف��ي��ات 

ولدة، اأّما ن�شبة �شوء التغذية فو�شلت اإلى 19 في 

المائة من ال�شكان. وبعد خم�شة اأعوام من الغزو، 

تدهورت الأو�شاع ال�شحية في العراق نتيجًة لعدة 

عوامل )�شامر جبور واإيمان نويه�س، ورقة خلفية 

للتقرير(: 

اأوًل، اأطلق انهيار الأمن، فور بدء الغزو، موجًة 

الم�شت�شفيات  منها  ت�شلم  لم  والنهب  ال�شلب  من 

العنف  ا�شتمرار  اأدى  ثانًيا،  الطبية.  والمراكز 

النظام  في  خطير  اختالل  اإل��ى  الم�شاد  والعنف 

ال�شحي، ووّلد �شغوًطا اإ�شافّية على الم�شت�شفيات 

ذكرنا  وكما  الطبية.  �شبه  والخدمات  والعيادات 

هذا  عن  الناجمة  الوفيات  تقديرات  راوحت  اآنًفا 

 
 وما يقرب من 70600,000

العنف بين 6974,000

 ،2006 وحزيران/يونيو   2003 اآذار/مار�س  بين 

وتجاوزت اأعداُد الم�شابين هذا العدد بكثير. ثالًثا، 

ا. فقد  ا حادًّ انخف�شت م�شتويات المعي�شة انخفا�شً

 
تبين من م�شح اأجري في العراق في العام 712004

اأن 54 في المائة من الأ�شر التي �شملها ال�شتطالع 

اإل على المياه غير ال�شالحة لل�شرب،  لم تح�شل 

انقطاع  تعاني  العائالت  من  المائة  في   78 وك��ان 

تفتقر  المائة  في  و 36  يومّيا،  الكهربائي  التيار 

رابًعا،  اإلى مرافق ال�شرف ال�شحي في منازلها. 

 يتالزم الحتالل

 والتدخل الع�شكري

 مع العنف والفقر

والبطالة والتهجري

يقل�س الحتالل

 والتدخل الع�شكري

فر�س النا�س

للح�شول على ما يكفي

من الغذاء

 والعناية ال�شحية املنا�شبة

وال�شكن الالئق
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مجموعه  م��ا  ف��اإن   
72

العالمية، ال�شحة  لمنظمة 

18,000 طبيب - اأي ربع العدد الإجمالي لالأطباء 

العراقيين - واأعداًدا غير معروفة من الممر�شين 

من  ه��اج��روا  ق��د  وال�شيادلة  الأ���ش��ن��ان،  واأط��ب��اء 

العراق )�شامر جبور واإيمان نويه�س، ورقة خلفية 

للتقرير(.

لقد اأدت الأعطال والإهمال والعنف منذ العام 

العراق،  في  ال�شحي  القطاع  تدمير  اإل��ى   2003

وتعاني الم�شت�شفيات الآن عجًزا مزمًنا في العديد 

من الأجهزة. فكثيًرا ما تتداعى الم�شاعد واأجهزة 

ر  وتق�شّ ال�شحي،  وال�شرف  والتكييف  التدفئة 

الحاجات  تلبية  ع��ن  الغ�شيل  وغ���رف  المطابخ 

الطوارئ  اأجنحة  تتعطل  ما  وغالًبا  المتزايدة، 

الأدوية  نق�س  ب�شبب  الجراحية  العمليات  وغرف 

قا�شًما  التحديات  وتمثل هذه  واللوازم.  والمعدات 

م�شترًكا بين كل الموؤ�ش�شات ال�شحية في العراق، 

في  كافية  ب�شورة  مجّهزًة  كانت  التي  تلك  حتى 

لل�شليب  الدولية  للجنة  تقرير  ويقول   
73

الما�شي.

 اإن الم�شت�شفيات العراقية تنوء تحت وطاأة 
74

الأحمر

اأعباوؤها  ت�شّخمت  وقد  بها،  لها  طاقة  ل  مهمات 

ال�شوارع.  في  العنف  �شحايا  من  المزيد  بتدفق 

الطبية،  واللوازم  الأدوية  اإلى  منها  الكثير  ويفتقر 

اإلى  اإدخالهم  يتم  من  ن�شف  اأن  عن  ف�شاًل  هذا 

الم�شت�شفيات عند اندلع العنف يلفظون اأنفا�شهم 

المتخ�ش�شة  الطبية  الفرق  توافر  لعدم  الأخيرة 

ونق�س الدم.

الخدمات في مراكز  تتعثر  اأخ��رى،  ومن جهة 

الكافية  الم�شاندة  تتلقى  ل  التي  الأولية  ال�شحة 

وُتبذل  المركزي.  ال�شحي  النظام  تداعى  اأن  بعد 

الجهود الآن لإعادة التوازن اإلى هذا النظام الذي 

يمر في ظروف �شديدة ال�شعوبة. وقد تاأثرت �شحة 

الطفل ب�شورة وا�شحة، غير اأن هذه الأو�شاع كانت 

اجتمع  البالغين كذلك، فقد  الق�شوة على  بمنتهى 

الح�شول  عن  العجز  مع  المتزايد  الأم��ن  انعدام 

على الخدمات ال�شحية المنا�شبة لعرقلة معالجة 

الأمرا�س غير المعدية. فال عجب، اإذن، اأن تكون 

العنيفة  لالأو�شاع  الم�شاحبة  ال�شدمات  اأعرا�س 

اآخذة بالتزايد في العراق. كما ت�شيع حالت القلق 

والكاآبة بين معظم الجماعات، وُيخ�شى من ارتفاع 

ا�شتمرار  مع  والعقلية  النف�شية  الأم��را���س  ن�شبة 

وانح�شار  الجتماعي  الن�شيج  في  التفكك  ظاهرة 

والمجتمعات  العائلة  توفرها  التي  الحماية  اأجواء 

اأغلب  اأن  الأ�شف،  مع  المالحظ،  ومن  المحلية. 

العراق  في  النف�شية  ال�شحة  حالة  عن  التقارير 

على  تقريًبا  ح�شريٍّ  ب�شكل  وتن�شّب  تتركز  اإنما 

نويه�س،  واإيمان  جّبور  )�شامر  الأجنبية  القوات 

ورقة خلفية للتقرير(.

 توفي 122,000 
75

ووفًقا لتقرير »اإنقاذ الطفل«،

طفل عراقي قبل بلوغهم �شن الخام�شة في العام 

اأن  من  ح��ّذرت  قد  طبية  تقارير  وكانت   .2005

والمالريا  الرئوي  اللتهاب  مثل  الأمرا�س،  بع�س 

حار، ت�شكل ال�شبب الرئي�شي لوفاة  والح�شبة والزُّ

الأطفال في العراق.

ا�شتخدام  المتعاظمة  الأخ��رى  الظواهر  من 

الدولية  التفاقيات  مع  يتعار�س  ما  القا�شرين، 

وتوؤكد تقارير  الأطفال وت�شغيلهم.  ا�شتخدام  حول 

دولية واإقليمية وعراقية، بما فيها تقارير منظمات 

حقوق الإن�شان والمجتمع المدني، اأن ا�شتخدام غير 

البالغين في العراق قد انت�شر اإلى درجة كبيرة حتى 

بين الأطفال الذين لم يبلغوا العا�شرة من العمر، 

وهم ُي�شتخدمون في اأعماٍل ل تنا�شب اأعمارهم ول 

م�شاهدة  الماألوف  من  وغدا  الج�شدية.  قدراتهم 

الأطفال ينظفون ال�شوارع، وبخا�شة بعد اأن بداأت 

بلدية بغداد وبلديات اأخرى ت�شغيل الأطفال كعّمال 

تنظيفات باأقل من دولر واحد في اليوم، ما اأغرى 

اأعداًدا ل ح�شر لها من الأطفال بترك المدار�س.

حياة  في  اآث��اره  ترك  ثالث  خطير  تطور  وثمة 

الأطفال وهو ارتفاع معدلت التهرب والت�شرب من 

والفقر  المادية  الحاجة  ظ��روف  ولعّل  المدر�شة. 

المدقع هي ال�شبب في ذلك غير اأن هذه الدوافع 

تزداد حّدًة مع الأو�شاع الأمنية الخطيرة. وقد دفع 

ارتفاع م�شتوى العنف والإرهاب، وبخا�شة التطهير 

اإلى  العائالت  الآلف من  الإثني والطائفي، مئات 

ترك منازلها واللجوء اإلى مناطق ت�شكو هي نف�شها 

قلة الم�شتلزمات ال�شرورية لالأطفال.

الفقر واالعتماد على املعونات الغذائية، ال�صفة الغربية 

وغزة، 2007

الم�شدر: منظمة العمل الدولية 2008 )بالإنجليزية(.
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185 الحتالل والتدخل الع�سكري وانعدام اأمن الإن�سان

ن�شاطات  في  النخراط  على  الأطفال  ُيرغم 

الإن�شاءات  اأعمال  مثل  بالخطر،  محفوفة  �شاقة 

اأخذوا  الأخيرة  الآون��ة  وفي  المنزلية.  والخدمات 

يلتحقون بفرق الحرا�شة ال�شخ�شية، اأو يعملون في 

الم�شاغل والم�شانع التابعة للقطاع الخا�س. وقد 

وقوع  من   
76

خا�س تقرير  في  يونامي  مكتب  حذر 

من  يعانون  الذين  العراق  لأطفال  اإن�شانية  كارثة 

م�شكالت اجتماعية و�شحية، ومن تردي م�شتويات 

لتاأمين  الجهود  ببذل  التقرير  ويطالب  التعليم. 

لئق  معي�شّي  م�شتًوى  بتوفير  الكفيلة  ال��ظ��روف 

حياتهم  على  اإيجابية  ب�شورة  ينعك�س  لالأطفال 

وتتطرق  ب��اأ���ش��ره.  المجتمع  وح��ي��اة  ع���ام،  ب�شكل 

�شاعت  التي  الإدم���ان  ح��الت  اإل��ى  اأخ��رى  تقارير 

بين القا�شرين، كتعاطي المخدرات والُم�ْشكرات، 

وال��ت��دخ��ي��ن. ووف��ًق��ا لأح���د ه���ذه ال��ت��ق��اري��ر، ك��ان 

العام  اأواخ��ر  في  يعملون  قا�شر  مليون  من  اأكثر 

للعنف  ويتعر�شون  قا�شية،  2004 في ظل ظروف 

ولالإيذاء الجن�شي.

ال��ع��راق  ف��ي  وال��ح��رب  العنف  م�شاهد  تلقي 

النمو.  مراحل  اأثناء  الأطفال  حياة  على  بظاللها 

التاأّثر  مدى  مبا�شرًة  الأطفال  على  يظهر  لم  واإذا 

بمخاطر العنف الإثني والطائفي، وعمليات التطهير 

والإخالء، وحوادث القتل اليومية بناًء على الهوية، 

وم�شاهد الجثث المجهولة مقطوعة الروؤو�س، يبقى 

من الموؤكد اأنها �شتخلف في نفو�شهم ندوًبا غائرًة، 

وتوؤثر في عالقاتهم بالآخرين، وتزعزع اطمئنانهم 

77
وثقتهم بالم�شتقبل.

ب. الأر�س الفل�شطينية المحتلة

الغربية  ال�شفة  ف��ي  القت�شادي  ال��ت��رّدي  يتمثل 

الغذائي.  التموين  و�شع  في  جلّية،  ب�شورة  وغزة، 

ن�شف  نحو  ف��اإن  الدولية،  العمل  لمنظمة  ووفقا 

الأ�شر الفل�شطينية يعتمد على الم�شاعدات الغذائية 

التي يقدمها المجتمع الدولي. وفي الوقت الراهن 

يعتمد نحو 33 في المائة ) اأي 0.7 مليون �شخ�س( 

متو�شطي  فئة  الى  ينتمون  ال�شابق  في  كانوا  ممن 

الدخل في ال�شفة الغربية على المعونات الغذائية. 

والأ�شواأ من ذلك اأن هذا الرقم ي�شل في غزة اإلى 

80 في المائة من الأ�شر، اأو 1.3 مليون �شخ�س.

ال�شائدة  ال�شحية  الأح����وال  تعك�س  ك��ذل��ك 

الأو�شاع القت�شادية ال�شيئة، فقد كانت وكالة الأمم 

المتحدة لإغاثة وت�شغيل الالجئين الفل�شطينيين في 

ال�شرق الأدنى )الأونروا(، وال�شلطات الإ�شرائيلية 

ال�شحية  الأو�شاع  على  الإ�شراف  تتولى  التي  هي 

انتقلت  اأن  اإل��ى  غ��زة  وقطاع  الغربية  ال�شفة  في 

هذه الم�شوؤولية اإلى ال�شلطة الفل�شطينية في العام 

واأربعين  اإح��دى  م��رور  من  الرغم  وعلى   .1994

في  كانوا،  الفل�شطينيين  فاإن  الحتالل  على  �شنًة 

 
78

العام 2004، يتمتعون بم�شتويات �شحية معقولة

وبن�شبة  دولًرا،   1,026 ُل��ه  ُم��ع��دَّ �شنوي  وب��دخ��ل 

المائة من  في   91 ت�شمل  والكتابة  بالقراءة  اإلمام 

72 �شنة،  يبلغ  الولدة  ال�شكان، وبعمر متوقع عند 

ع )20.5  وبن�شبة منخف�شة لوفيات الأطفال الر�شَّ

لوفيات  منخف�شة  ون�شبة  ولدة(   1,000 كل  من 

وتكمن  ولدة(.   100,000 كل  من  الأمهات)11 

اأ�شباب ذلك في روح الت�شامن والتكافل، والدعم 

الرعاية  لمراكز  المدني  المجتمع  يقدمه  ال��ذي 

ال�شحية والموؤ�ش�شات الطبية الأخرى. اإل اأن هذه 

الأو�شاع اأخذت بالتدهور بعد العام 2003 واندلع 

وفر�س  العازل،  الجدار  وبناء  الأق�شى،  انتفا�شة 

الح�شار على الأر�س الفل�شطينية المحتلة. 

ونقاط  العازل  الجدار  اإن�شاء  �شاأن  من  ك��ان 

التفتي�س وحواجز الطرق وتطويق القرى والبلدات 

مرافق  اإلى  الطرق  ُقطعت  اأن  الغربية  ال�شّفة  في 

حيوية كالمدار�س ومواقع العمل، اإ�شافًة اإلى واحٍد 

ال�شحية.  الرعاية  مرافق  من  مرفًقا  واأربعين 

ويفيد 36 في المائة من هذه المرافق اأن كثيرين 

كما  اإليها،  الو�شول  ي�شتطيعون  ل  المر�شى  من 

يفيد 53 في المائة منها اأنها ت�شتقبل عدًدا اإ�شافيًّا 

ب�شبب  اإليها  تحويلهم  جرى  الذين  المر�شى  من 

التاأخر  تواجه  منها  المائة  في   63 واأن  الح�شار، 

في تقديم خدمات الطوارئ، و 55 في المائة منها 

للح�شول  م�شاعيها  في  الم�شاعب  تواجه  اأّن��ه��ا 

انخفا�س عدد االأطفال الفل�صطينيني القادرين على االلتحاق 

باملدار�س 2005-2000

الم�شدر: البنك الدولي 2008 )بالإنجليزية(.
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تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام  1862009

تركت ال�رساعات 

الأهلية امل�شتمرة

وغريها من العوامل 

اآثارها اخلطرية

يف الو�شع ال�شحي 

يف ال�شومال

معدل العمر املتوقع

عند الولدة

يف ال�شومال

هو 47 �شنة

على الأدوية لمعالجة الأمرا�س المزمنة. وُيخ�شى 

مجموعه  ما  �شيعزل  العازل  الجدار  ا�شتكمال  اأن 

71 عيادة، و�شيمثل حاجًزا يعتر�س حركة عربات 

دخول  عليها  ُيحظر  التي  الفل�شطينية  الإ�شعاف 

المنطقة الواقعة بين الجدار والخط الأخ�شر لعام 

1967 )�شامر جبور واإيمان نويه�س، ورقة خلفية 

للتقرير(.

اأدى غياب الموازنة المالية والمقاطعة الغربية 

اأزمة  اإلى   ،2006 العام  في  الفل�شطينية  للحكومة 

الذي  بالإ�شراب  الو�شع  وتفاقم  ح��ادة.  تعليمية 

اإلى  نظًرا  التعليمي  القطاع  في  العاملون  اأعلنه 

عدم دفع اأجورهم، ما حرم التالميذ في المدار�س 

 2,000 واأرغم  التعليم،  في  حقهم  من  الحكومية 

عن  النقطاع  على  العليا  ال��درا���ش��ات  ط��الب  من 

79
الدرا�شة مدة �شهرين.

ال��ع��ال��ي  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��ت��رب��ي��ة  وزارة  وح�����ش��ب 

الفل�شطينية تّم اإغالق 300 مدر�شة وق�شف ثماني 

جامعات في الفترة ما بين العامين 2000 و2005. 

اأفاد المركز الفل�شطيني   2004 وفي اآذار/مار�س 

اأن ثالثة و�شبعين معهًدا تعليميًّا،  لحقوق الإن�شان 

في  ��رت  ُدمِّ قد  المهني،  التدريب  معاهد  فيها  بما 

ومعهد  الخليل  جامعة  اأن  التقارير  واأف��ادت  غزة. 

ط��واَل  كذلك  غلقا 
ُ
اأ قد  الخليل  في  البوليتكنيك 

والتدريب  الدرا�شة  اإعاقة  �شّبب  ما   ،2003 العام 

لنحو 60,000 طالب فل�شطيني. وفي العام نف�شه، 

�شيق�شم  كان  باإقامة جدار  القد�س  دت جامعة  ُهدِّ

التي  الأر�س  ثلث  نف�شها ق�شمين ويقتطع  الجامعة 

بنيت عليها وي�شادرها. ولم ينقل ذلك الجدار اإلى 

�شد  عالمية  بعد حملة  اإل  الجامعي  الحرم  خارج 

80
هذا النتهاك.

التي  الأخرى  والعراقيل  الطرق  قواطع  تركت 

العملية  م�شار  ف��ي  اآث��اره��ا  الحركة  ح��ري��ة  تقّيد 

فعلى  المحتّلة.  الفل�شطينية  الأر�س  في  التعليمية 

عن  الناجم  التاأخير  �شاأن  من  كان  المثال،  �شبيل 

و�شع حواجز الأكوام الترابية بين �شهري ني�شان/

في   2003 الأول/دي�شمبر  وكانون   2001 اأبريل 

في  بيرزيت  وجامعة  اهلل  رام  بين  »�شردا«  طريق 

يحتاجه  الذي  الوقت  ي�شاعف  اأن  الغربية  ال�شفة 

اإن  بل  الجامعة،  اإل��ى  للو�شول  والأ�شاتذة  الطلبة 

ال�شلطات الإ�شرائيلية كانت تحظر المرور كّليًّا في 

بع�س المنا�شبات. ولهذا ال�شبب �شاع على الطلبة 

الدرا�شي  للعام  الثاني  الأك��ادي��م��ي  الف�شل  ثلثا 

مدة  الدرا�شة  تمديد  اإلى  دفع  ما   ،2002/2001

 فلم تتمكن 
81

�شهرين على ح�شاب الف�شل ال�شيفي

معهًدا  باعتبارها  دورها  اأداء  من  بيرزيت  جامعة 

معظم  لأن  جميًعا،  ال�شعب  لأف���راد  اأب��واب��ه  يفتح 

الطلبة لم ي�شتطيعوا الو�شول اإلى جامعتهم. وبين 

الطلبة  ع��دد  انخف�س  و 2005،   2000 العامين 

من فل�شطينيي غزة في الجامعة من اأربعمائة اإلى 

ثالثة ع�شر. وفي ال�شنة الدرا�شية 2005/2004، 

من جنين  الجامعة  اإلى  المنت�شبين  عدد  انخف�س 

في   120 من  الغربية  ال�شفة  �شمال  في  ونابل�س 

 
82

ال�شنة اإلى �شفر.

بالمدار�س  اللتحاق  اأن  كله  ذلك  اإلى  ي�شاف 

بالتناق�س  اآخ��ٌذ  المحتلة  المناطق  في  البتدائية 

ج���راء ال��ع��راق��ي��ل ال��ت��ي ت��واج��ه ال��ت��الم��ي��ذ. وثمة 

مخاوف حقيقية من اأن هذا التناق�س في انتظام 

بل  والجامعات،  المدار�س  في  والطلبة  التالميذ 

عجز  م��ن  �شيزيد  اأ���ش��اًل،  بها  التحاقهم  اإم��ك��ان 

المجتمع  تنمية  في  الم�شاهمة  عن  المعاهد  هذه 

83
الفل�شطيني باأ�شره.

ج. ال�شومال

والفقر  الم�شتمرة،  الأهلية  ال�شراعات  ت�شافرت 

المتاآكلة،  التحتية  والبنية  الن��ت�����ش��ار،  ال��وا���ش��ع 

اآثاًرا  لتترك  ال�شحّية،  للنظم  المتردية  والأو�شاع 

خطيرة في الو�شع ال�شحي في ال�شومال. فن�شبة 

وفيات الر�شع )90 وفاَة ر�شيع من كل 1,000 ولدة 

في العام 2006( ووفيات الأطفال دون الخام�شة 

)145 وفاًة لالأطفال دون الخام�شة من كل 1,000 

اأّم   1,400( الأمهات  ووفيات   ،)2006 العام  في 

 )2005 العام  في  ولدة  حالة   100,000 كل  من 
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العالم. في  الن�شب  اأعلى  من  ال�شومال هي  في 

المتعلقة  الأم��را���س  ت�شببه  ال��ذي  الجفاف  وُي��َع��ّد 

بالزحار والعتالل الرئوي والمالريا من الأ�شباب 

الرئي�شة للوفيات بين الر�شع والأطفال، اإذ يت�شبب 

وقد  عموًما.  الأطفال  بين  الوفاة  حالت  بن�شف 

الرئي�شة  الأطفال  اأمرا�س  �شد  اللقاحات  �شملت 

20 في المائة فقط من الأطفال في العام 1998. 

الدم  وفقر  التغذية  �شوء  الأثناء  هذه  في  وينت�شر 

على نطاق وا�شع.

وق���د ان��خ��ف�����س م��ع��دل ال��ع��م��ر ال��م��ت��وق��ع عند 

العام  ف��ي  �شنة   47 ع��ن  ال�����ش��وم��ال  ف��ي  ال����ولدة 

الإ�شابة  ن�شبة  ارت��ف��اع  البالد  وت�شهد   
85.2006

 374 تبلغ  اإذ  العالم  في  مرتبة  اأعلى  اإل��ى  بال�شل 

حالة من كل 100,000 من ال�شكان. وكان هناك 

العام  ف��ي  بالمالريا  اإ�شابة   30,000 م��ن  اأك��ث��ر 

عديدة  حالت  نف�شه  العام  في  واكُت�شفت   .2003

كبح  الم�شتحيل  من  واأ�شبح  الأط��ف��ال،  �شلل  من 

ال�شومال  كانت   .2006 العام  في  المر�س  جماح 

الدوام،  على  الأولية  ال�شحية  الرعاية  اإلى  تفتقر 

من   100,000 فلكّل  الآن.  تفاقم  الو�شع  اأن  غير 
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 قد تكون البيئة

م�شدًرا للنزاع

 اأّدت احلرب يف العراق

 اإىل تلّوث املياه

والهواء والرتبة

واأقل من طبيب  اأطباء فقط  اأربعة  ال�شكان هناك 

اأ�شنان واحد، واأقل من م�شاعد طّبّي واحد، وت�شع 

العاملين  بع�س  ال�شومال  تفقد  وقد  ممر�شين. 

كثيرين  لأن  ال�شحية،  الرعاية  مجال  في  حاليًّا 

منهم تراودهم الرغبة في الهجرة �شعًيا وراء حياة 

اأكثر اأمًنا وعمٍل اأف�شل دخاًل )�شامر جبور واإيمان 

نويه�س، ورقة خلفية للتقرير(.

تدل اإح�شاءات برنامج الأغذية العالمي على 

اأن قطاًعا وا�شًعا من ال�شكان يعاني نق�س التغذية، 

ينت�شر  مناطق  في  ه��وؤلء  ُخْم�س  من  اأكثر  ويقيم 

ا،  جدًّ ح��ادة  ب�شورة  الغذائي  الأم��ن  انعدام  فيها 

في  وب��اي  وباكول  غيدو  ومناطق  جوبا  وادي  مثل 

ون  الجنوب. وهناك نحو 1.53 مليون �شخ�س يتلقَّ
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المعونات الغذائية في كل اأرجاء ال�شومال.

معدلت  انخف�شت  فقد  التعليم  حيث  من  اأما 

-2000 فترة  في  البتدائية  بال�شفوف  اللتحاق 

اإلى الأطفال   بالن�شبة 
87

22 في المائة اإلى   2006

اإل��ى  م��م��ن ه��م ف��ي ���ش��ن ال��درا���ش��ة، واأدى ذل���ك 

والكتابة  ال��ق��راءة  يح�شنون  من  ن�شبة  انخفا�س 

م�شح  ويفيد   
88

المائة. في   19.2 اإلى  البالغين  من 

والبنك  الإنمائي  المتحدة  الأم��م  برنامج  اأج��راه 

اأحد  ال�شومال  في  اأن   
892002 العام  في  الدولي 

اأفريقيا.  في  بالمدار�س  اللتحاق  معدلت  اأدن��ى 

كما يقدر م�شٌح اآخر اأجرته منظمة الأمم المتحدة 

المدار�س  النتظام في  للطفولة )اليوني�شف( عن 

البتدائية اأن عدد الملتحقين بال�شفوف المدر�شية 

 2002 العام  في  الثامن  حتى  الأول  ال�شف  من 

في   64 ال��ذك��ور  ي�شكل  تالميذ،   286,808 يبلغ 

المائة منهم والإناث 36 في المائة. هذه الأعداد 

بالدرا�شة  الملتحقين  معدلت  لتقدير  ا�شتخدمت 

البتدائية للذكور والإناث مقارنًة بالعدد التقديري 

بلغ  وبناًء عليه  نف�شها.  العمرية  الفئة  لل�شكان من 

البتدائية  المدار�س  اإلى  لالنت�شاب  الكلي  المعدل 

في ال�شومال 16.9 في المائة، وللذكور 20.8 في 

المائة، ولالإناث 12.7 في المائة. ي�شاف اإلى ذلك 

اأن اآلًفا من الأطفال اليتامى والم�شردين قد تركوا 

الق�شوة،  منتهى  في  اأو�شاًعا  وحدهم  لي�شارعوا 

الميلي�شيات  جانب  من  ال�شغار  تجنيد  ينت�شر  اإذ 

على نطاق وا�شع. ويمثل ذلك واحًدا من التطورات 

المتحدة،  الأم��م  تقارير  �شجلتها  التي  المحزنة 

وتطرق اإليها الف�شل الرابع من هذا التقرير.

والكتابة  القراءة  يعرفون  الذين  معدلت  اإن 

بين البالغين في ال�شومال هي من اأدنى الن�شب في 

العالم، وُتراوح بين 34.9 في المائة في المناطق 

الريف  مناطق  في  المائة  في  و 10.9  الح�شرية، 

والبادية. ويتدّنى هذا المعدل بين الإناث البالغات 

اإلى 6.7 في المائة في هذه المناطق. هذا الواقع 

في  التعّلم  فر�س  غياب  منه،  جانب  في  يعك�س، 

وبخا�شة  الأهلية،  الحرب  اأعقاب  في  ال�شومال 

في المناطق النائية، حيث اأن �شرائح عري�شة من 

ال�شكان ممن هم في �شن الدرا�شة تفوتهم فر�س 

الح�شول على التعليم الأ�شا�شّي.

V. تهديد البيئة

اإن الحتالل والتدخل الع�شكري، باعتبارهما �شكاًل 

بالأن�شاق  ال�شرر  يلحقان  ال��ح��رب،  اأ�شكال  م��ن 

الإيكولوجية في ناحيتين رئي�شتين. فالبيئة نف�شها 

قد تكون م�شدًرا للنزاع لأنها تحتوي على الموارد 

التي تدور حولها المناف�شة وتحتدم اإلى اأن تتحول 

نزاًعا م�شّلًحا. وفي الوقت نف�شه قد تت�شرر البيئة 

نف�شها جراء الحرب المت�شلة بالمناف�شة اأو باأ�شباب 

الحروب  ت�شّر  المثال  �شبيل  فعلى  للنزاع،  اأخ��رى 

بالبيئة من خالل اإتالف الزراعة والبنية التحتية، 

وهو ما يتوجب على الدولة اإ�شالحه واإعادة تاأهيله 

بكلفة باهظة بعد انتهاء النزاعات. غير اأن البيئة 

للمخاطر  معر�شًة  القتال،  انتهاء  بعد  حتى  تظّل، 

جراء مخلفات الحرب، مثل القنابل التي لم تنفجر 

والأ�شلحة التالفة واأطالل المباني وال�شفن الغارقة 

الأر�شية  الألغام  اإلى  اإ�شافًة  المدّمرة  والطائرات 

وغبار ال�شموم المنت�شرة في الماء والهواء.

اأ. العراق

النفايات  اإلى طرح   2003 العام  في  الحرب  اأدت 

اإخفاق  ال�شوارع دونما �شابط، ب�شبب  و�شواها في 

قيود  م��ن  يعتر�شها  وم��ا  القمامة  جمع  اأن��ظ��م��ة 

خّلف  ك��ذل��ك  ال��م��ع��ّدات.  نهب  عمليات  ونتيجة 

ال��رك��ام والأن��ق��ا���س  ك��م��ي��اٍت �شخمًة م��ن  ال��ن��زاع 

بالمباني  الق�شف  األ��ح��ق��ه  ال���ذي  ال��خ��راب  بعد 

يتركها  اأن  يحتمل  ال��ت��ي  الآث����ار  ذل��ك  ف��ي  )ب��م��ا 

والعتاد  والإ�شب�شتو�س(  المن�شب  ال��ي��وران��ي��وم 

المنفجرة  غير  والذخيرة  )كالمركبات  الع�شكري 
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واليورانيوم المن�شب(.

المياه  ت��ل��ّوث  اإل��ى  ال��ع��راق  ف��ي  ال��ح��رب  واأّدت 

ثات. واإ�شافًة اإلى  والهواء والتربة ب�شتى اأنواع الملوِّ

طرح اأنقا�س ما خلفته الحرب في نهر دجلة، اأدى 

انقطاع الكهرباء المتكرر اإلى تعثر اإمدادات المياه، 

ما دفع النا�س اإلى ا�شتخدام الموارد المائية غير 

خالل  الهواء  تلوث  على  الأمثلة  ومن  ال�شالحة. 

الحرب ما وقع يوم 20 اآذار/مار�س 2003، عندما 

حقل  في  النار  ال�شابقة  العراقية  ال�شلطة  اأ�شعلت 

الطائرات  اأمام  الروؤية  الرميلة لحجب  النفط في 
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اأ�شهمت

ممار�شات اإ�رسائيل

يف تدهور

البيئة الفل�شطينية

تفاقمت

الأ�رسار البيئية

يف ال�شومال

بفعل موجات الحتالل 

واحتدام النزاعات

�شحب  اآن��ذاك  ت�شاعدت  دخاني.  ب�شتار  المغيرة 

الدخان حتى باتت م�شاهدتها ممكنة من الكويت. 

ولجاأت ال�شلطة العراقية ال�شابقة اإلى هذا الأ�شلوب 

في اأماكن اأخرى، وكان الدخان الكثيف يحمل مواد 

�شامة اأثرت في �شحة المدنيين والمقاتلين على حد 

التي حفرت خالل الحرب  الخنادق  �شواء. كذلك 

ك�شفت باطن التربة، وموارد المياه الجوفية، ومياه 
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ال�شرب، وعّر�شتها للتلّوث. 

ب. الأر�س الفل�شطينية المحتلة

في  �شلبّي  ب�شكل  الإ�شرائيلية  ال�شيا�شات  اأّث���رت 

موارد  ا�شتنزاف  اآثارها  اأخطر  من  وكان  البيئة، 

اأو�شاع  تقوي�س  اإلى  اأدى  ما  الفل�شطينية،  المياه 

المياه ب�شورة عامة في تلك المناطق. وو�شل حجم 

العجز في المياه في ال�شفة الغربية وغزة اإلى 50 

مليون متر مكعب �شنويًّا، فيما ارتفع م�شتوى التلوث 

ترّكز  وُت��راوح درجات  اإلى معدلت عالية.  المائي 

الكلوريد في 90 في المائة من اإمدادات المياه ما 

250 و 2,000 مّليلتر/لتر )وتق�شي المعايير  بين 

مّليلتًرا   250 الم�شتويات  تتجاوز هذه  باأّل  الدولية 

النترات  تركز  درج��ة  تتجاوز  بينما  ل��ت��ر(،  لكل 
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الم�شتوى الدولي وهو 50 مّليلتًرا/لتر.

واأ�شهمت ممار�شات اإ�شرائيل كذلك في تدهور 

البيئة الفل�شطينية باإهمالها اأنظمة ت�شريف المياه 

اللتزام  في  وباإخفاقها  المحتلة،  المناطق  في 

بالمعايير الدولية بهذا الخ�شو�س. فالم�شتوطنات 

ال�شرف  مياه  من  المكعبة  الأمتار  ماليين  ت�شخ 

في قيعان الأنهار وغيرها في الأر�س الفل�شطينية 

�شّخت  وح��ده��ا،  الغربية  ال�شفة  ف��ي  المحتلة. 

الم�شتوطنات، التي كان يقيم فيها في عام 2000 

مليون   40 معّدله  ما  م�شتوطن،   350,000 نحو 

بما  مقارنًة  �شنويًّا،  ال�شرف  مياه  من  مكعب  متر 

مجموعه 33.72 مليون متر مكعب في العام لأهل 

مياه  تتدفق  غزة،  وفي  باأ�شرهم.  الغربية  ال�شفة 

ال�شرف في المناطق الرملية اأو تنقل بال�شهاريج 

وت�شخ اإلى وادي ال�شلقا، ووادي غزة وقيعان ال�شيول 

الأخرى. اإل اأن جانًبا من هذه المياه يت�شرب اإلى 

البحر الأبي�س المتو�شط اأو باطن الأر�س، ويمتزج 
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بمخزون المياه الجوفية.

لتجميع  محطة  الحتالل  �شلطات  اأقامت  وقد 

من  ال�شمال  اإل���ى  له��ي��ا  بيت  ف��ي  ال�شرف  م��ي��اه 

من  مقربة  على  المرفق  ه��ذا  ويقع  غ��زة،  قطاع 

مجّمع �شكني كبير. ويفيد مركز »الميزان« لحقوق 

يوم  ذات  ك��ان  ما  ف��وق  تقع  المحطة  اأن  الإن�شان 

وقد  في غزة،  مائية  واأنقى طبقة �شخرية  اأ�شفى 

ما  بالتلوث،  الآن  المائي  المخزون  ه��ذا  اأ�شيب 

ق�شى على م�شتقبل التنمية الزراعية والفالحة في 
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تلك المنطقة.

ج. ال�شومال

جاء التدخل الع�شكري في ال�شومال لي�شيف وطاأته 

مة  اإلى انهيار ال�شوابط الت�شريعية والتقليدية المنظِّ

ل�شتخدام الموارد الطبيعية والو�شول اإليها، بل اإنه 

عّجل بهذا النهيار. ويرى التحاد الدولي لحماية 

وا�شتالب  الجماعية،  ال�شراعات  اأن   
95

الطبيعة

الأر�س، وتزايد ال�شغوط على الموارد، قد ت�شافرت 

البيئة  واإت��الف  ال�شومال  لتخريب  بعيد  اأمد  منذ 

الأ�شرار،  وتنعك�س  للعيان.  ظاهرة  ب�شورة  فيها 

واح��ت��دام  الح��ت��الل  م��وج��ات  بفعل  تفاقمت  التي 

والنبات  ال�شجر  باجتثاث  الإ�شراع  في  النزاعات، 

اإلى  امتدت  بل  بال�شكان،  الماأهولة  المناطق  قرب 

ما هو اأبعد من ذلك؛ كما هي الحال في الإفراط 

على  البحرية  الأحياء  من  منتقاة  اأن��واع  �شيد  في 

م�شروعة  غير  ب�شورة  تعمل  اأجنبية  جهاٍت  اأي��دي 

على ال�شواطئ، وفي ت�شّحر الأرا�شي الذي عّجل به 

الرْعي المفرط والإدارة ال�شيئة لتاأجير الأرا�شي، 

فو�شويٍّ  وع�شكريٍّ  �شيا�شيٍّ  �شياٍق  ف��ي  ذل��ك  ك��ل 

متناهي ال�شراوة؛ وكذلك في ظهور تجارة الفحم 

النباتي الج�شعة، وبخا�شة مع بلدان الخليج. وقد 

اجتمعت كّل هذه العوامل للتعجيل باإزالة الأحراج، 

المو�شمية،  الفي�شانات  بنظام  الإخالل  اإلى  واأدت 

مثلما اأ�شهمت في تاآكل التربة.

الأثر  �شديد  دوًرا  النباتي  الفحم  تجارة  اأّدت 

ال�شومال،  جنوب  في  ْنط  ال�شَّ غابات  اإت��الف  في 

وهي التي تحافظ على ال�شتقرار البيئي والتوازن 

اإذ  الما�شية.  الرعاة ومربي  لم�شلحة  الإيكولوجي 

يقدم التجار ال�شاعون اإلى تحقيق الأرباح الفاح�شة 

ال�شجيرات  هذه  من  كاملة  �شفوف  اجتثاث  على 

تحويُل  الأول��ى.  بالدرجة  الخارج  اإلى  لت�شديرها 

تلوث  عمليٌة  نباتيًّا  فحًما  المقطوعة  الأ���ش��ج��ار 

ُقدر   ،2000 العام  وفي  المحلية.  والأجواء  الهواء 

 112,000 بنحو  الإجمالي  النباتي  الفحم  اإنتاج 

اإلى ما يقدر بنحو   2005 طن متري؛ وارتفع عام 

150,000 طن متري، وكان 80 في المائة من تلك 

بينما  الخليج،  بلدان  اإلى  للت�شدير  يوجه  الكمية 

لال�شتهالك  فقط  المائة  في   20 منه  ا�شتخدم 

لال�شتغالل  الأخ����رى  ال��وج��وه  وم���ن   
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المحلي.

اإلقاء  ال�شومال  في  الفو�شوية  لالأو�شاع  الب�شع 

الح�شرات  مبيدات  تحتويها  التي  ال�شامة،  المواد 

الم�شتخدمة في اأوروبا، في �شيول المياه المحلية.
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متتّد اآثار

التدخل الع�شكري

اإىل البلدان املجاورة

خاتمة

التي  ال��وا���ش��ع��ة  الآث����ار  الف�شل  ه���ذا  ا�شتعر�س 

في  الإن�شان  اأمن  على  الع�شكري  التدخل  يخلفها 

الفل�شطينية  الأر����س  ففي  عربية.  ب��ل��دان  ثالثة 

الحتالل  فر�س  وال��ع��راق،  وال�شومال  المحتلة 

النا�س  الع�شكري كلفة باهظًة على حياة  والتدخل 

وحرياتهم، مع ما ينطوي عليه ذلك من م�شاعفات 

وتداعيات على الدخل والعمالة والتغذية وال�شحة 

�شرارة  التدخل  هذا  اأطلق  لقد  والبيئة.  والتعليم 

الم�شاد في  العنف والعنف  المقاومة، ودائرًة من 

اآٍن واحد، و�شمل ذلك كالًّ من المحتلين و�شحايا 

الحتالل على حد �شواء، وامتدت اآثاره اإلى البلدان 

المجاورة، واأ�شفر عن اختالل اأمن الإن�شان والأمن 

القومي على مدى جبهة اأكثر اّت�شاًعا. 

هذه  ف��ي  ال��دائ��رة  ال��ن��زاع��ات  ت�شوية  و�شتظل 

الحالت الثالث مرهونًة اإلى حد بعيد بمخططات 

اأطراف خارجية. فحتى عندما اعتمدت الحكومات 

الق�شايا،  بع�س هذه  اإزاء  العربية مواقف موحدة 

اأخفقت في اللتزام بالتعهدات التي قطعتها على 

نف�شها، اأو باإنفاذ القرارات التي اتخذتها في هذا 

ال�شياق. 

وال�شوؤال المطروح في ظل الأو�شاع الراهنة هو: 

ما الذي يمكن القيام به لإنهاء التدخل الع�شكري؟ 

في  الح��ت��الل  �شلطات  اأن  نتذكر  اأن  بنا  وي��ج��در 

اأقرت  قد  مختلفة،  ظروف  وفي  الثالث،  الحالت 

اإ�شرائيل  تاأخذ  ول��م  موؤقت،  و�شع  الحتالل  ب��اأن 

اإ�شرائيلية  دولتين،  قيام  فكرة  موقًفا �شريًحا من 

وفل�شطينية، تعي�شان جنًبا اإلى جنب. ويتوقع البدء 

الفعلي بان�شحاب القوات الأميركية من العراق في 
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اأواخر العام 2011،

قد ا�شتكملت في كانون الأول/دي�شمبر 98.2008

الواجب بذل جهود حثيثة  فاإن من  ومع ذلك، 

ملمو�شة،  خطط  اإل��ى  المراوغة  النوايا  لترجمة 

الإ�شرائيلي  الفل�شطيني  النزاع  ول �شيما في حالة 

اإلى  الع�شكرية  الإ�شرائيلية  الهيمنة  ت��وؤّدي  حيث 

بذل  يتوجب  وحيث  الت�شوية  مفاو�شات  زعزعة 

ووقف  ال�شكوك  لإزال��ة  خا�شة  دبلوما�شية  جهود 

الطرفين.  جانب  من  والعداء  ال�شتفزاز  اأعمال 

برمت بين 
ُ
وفي حالة العراق، تمّثل التفاقية التي اأ

العراقية  والحكومة  الأميركية  المتحدة  الوليات 

حول ان�شحاب القوات الأميركية خطوًة في التجاه 

ال�شومال  من  اإثيوبيا  ان�شحاب  كذلك  ال�شحيح. 

يمهد ال�شبيل لمبادرات جديدة. 

قائمًة  �شتظّل  التي  ال�شعبة  الأ�شئلة  اأن  غير 

موؤ�ش�شات  بناء  باإعادة  تتعلق  الثالث  الحالت  في 

الدولة، والمجتمع، والقت�شاد في مراحل ما بعد 

ال��ن��زاع ف��ي تلك ال��ب��ل��دان. ذل��ك اأن��ه م��ا زال على 

�شيرورة  اإط��ار  في  تلتقي  اأن  العراقية  الأط���راف 

�شيا�شّية �شاملة، وما زالت محاولت الم�شالحة في 

ال�شومال تراوح مكانها، كما ل يزال النزاع بين فتح 

وحما�س قائما دون حل. وينبغي اأن تبداأ محاولت 

خالل  م��ن  المنطقة  ف��ي  ال�شالم  لإق���رار  ج��دي��دة 

الإ�شرائيلي  الفل�شطيني  النزاع  حول  جديد  حوار 

كذلك  �شورية.  مثل  المجاورة  ال��دول  اإ�شراك  مع 

ينبغي اإعطاء الأولوية لإزالة العراقيل التي تعتر�س 

الفل�شطينية  الأر���س  في  التنموية  العملية  �شبيل 

في  تايمز  نيويورك  �شحيفة  تقول  وكما  المحتلة. 

تجميد  يعني  »ذل��ك  ف��اإن   
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افتتاحياتها، اإح��دى 

الغربية  ال�شفة  الم�شتوطنات في  المزيد من  بناء 

وتو�شيعها. ويعني كذلك رفع حواجز الطرق التي ل 

حاجة اأمنية لها بين المدن والبلدات الفل�شطينية. 

التوقف عن  يعني  فذلك  ال�شرقية  القد�س  في  اأما 

الإخالء المهين للفل�شطينيين من اأر�شهم ويعني، 

الح�شار  في  ال�شتثناءات  في  التو�شع  غ��زة،  في 

لل�شماح با�شتيراد الإ�شمنت ومواد البناء.« 

ويوؤكد هذا الو�شع اأن هناك م�شوؤولياٍت كبيرًة 

ينبغي على الأمم المتحدة اأن تتحملها في ما يت�شل 

الأجنبي  لالحتالل  تخ�شع  التي  البلدان  بم�شير 

المتحدة  الأم���م  اأن  غير  الع�شكري.  التدّخل  اأو 

العراق  بق�شيتي  يتعلق  ما  في  للتهمي�س  تعر�شت 

ال�شومال  اأم��ا  الفل�شطيني،  الإ�شرائيلي  والنزاع 

ال�شتقرار  لإع��ادة  الحثيثة  جهودها  وا�شلت  فقد 

تعاون  ذل��ك  ويتطلب  اإن�شانّيًة.  الأكثر  والأو���ش��اع 

جميع الأطراف والم�شالح الخا�شة. وواقع الحال 

الإن�شان  اأم��ن  لتحقيق  الوحيد  النزيه  الإط��ار  اأن 

والأمن القومي على حدٍّ �شواء في البلدان الثالثة 

ال��دول  جامعة  تكت�شب  وق��د  المتحدة.  الأم��م  هو 

تعاونت  اإذا  والفاعلية  الم�شداقية  بع�س  العربية 

غير  الغاية.  هذه  لتحقيق  الدولية  المنظمات  مع 

القوى  من  ي�شتوجب  الهدف  هذا  اإلى  الو�شول  اأن 

اأمام  اأن تترك المجال مفتوًحا  الدولية والإقليمية 

العربية،  ال��دول  جامعة  واأم���ام  المتحدة،  الأم��م 

لمعالجة الأ�شرار الماثلة على اأر�س الواقع. 
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ا  ر الإن�شان من التهديدات ال�شديدة والمنت�شرة والممتّدة زمنيًّ
ّ
بداأ هذا التقرير بتعريف اأمن الإن�شان باأنه »تحر

�س لها حياته وحريته«. واعتبر الف�شل الأول اأن هذا التعريف، والإطار المفهومي 
ّ
ووا�شعة النطاق التي تتعر

الذي ينطلق منه لهما مدلولت خا�شة بالن�شبة اإلى البلدان العربية في هذه الفترة، وقد ي�شاعد في تحديد 

الأولويات في مكونات ال�شتراتيجيات والخطط التنموية فيها. فاأمن الإن�شان يمثل حماية للتنمية الإن�شانية 

ال�شنوات  خالل  المنطقة  بها  مرت  التي  كتلك  والقت�شادي  والمجتمعي  ال�شيا�شي  النتكا�س  مراحل  في 
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التناق�س عندما  الفرد. ويبرز  الإن�شان  لأمن  الدولة �شروري  اأمن  اإن  بال�شرورة ل بل  الآخر  ل يتعار�س مع 

الحقوق  ح�شاب  على  وذلك  القومي  الأمن  على ق�شايا  ب�شورة مطلقة  وجهودها  الدولة  اهتمامات  تن�شّب 

والحريات الأ�شا�شية للمواطنين، اأو عندما تنتهك ممار�شاتها حكم القانون. عندها، تتخّلف الدولة عن اأداء 

دورها كحامية لأمن الإن�شان، وتغدو هي نف�شها جزًءا من الم�شكلة.

مالحظات ختامية

اأمن النا�س اأّوال

متداخلة  الإن�����ش��ان  اأم���ن  تتهدد  ال��ت��ي  المخاطر 

متعّددة  اآث���ار  عليها  وتترتب  الأب��ع��اد،  ومت�شعبة 

من  متنوعة  �شل�شلة  م��ن  تن�شاأ  وه��ي  ال��ج��وان��ب، 

وال��دول  الطبيعة،  ظواهر  بين  ُت���راوح  الم�شادر 

والدولية. قد  الإقليمية  القوى  الت�شلطية، ومطامع 

الأجهزة  مثل  محليين،  اأط��راف  اأي��دي  على  تاأتي 

ه��وؤلء  يكون  وق��د  المتمردين،  اأو  للدولة  الأمنية 

الّتجار  ك�شبكات  عالمّيين  اأو  اإقليميين  الأط��راف 

بالب�شر، اأو قوات الحتالل الع�شكري. وقد تتفاقم 

العالم  تكتنف  التي  الظواهر  بفعل  الم�شادر  هذه 

باأ�شره، مثل العولمة التي زادت من انتقال عنا�شر 

الحدود  عبر  الإن�شان  اأم��ن  في  الموؤثرة  الخطر 

التقرير  ذكرها  التي  الأط��راف  بع�س  وال��ق��ارات. 

اأن  يمكن  ولكن  الم�شكلة  من  جزًءا  كانت  تحديًدا 

ت�شبح جزًءا من الحل اإذا ما غّيرت م�شارها. اأما 

المدني  المجتمع  فيهم  بمن  الأخ���رى،  الأط���راف 

العربي والمنظمات الإقليمية والدولية، فباإمكانها 

اأن تكون اأكثر ن�شاًطا واإ�شهاًما على �شعيد اللتزام 

اأوردت  لقد  الإن�شان.  اأمن  بناء  بعملية  المتوا�شل 

الف�شول ال�شابقة اقتراحات عديدة حول الم�شارات 

المتاحة لالأفرقاء الذين يريدون الإ�شهام في هذا 

البناء، كّل في مجال ن�شاطه، بما في ذلك خطٌط 

وخطواٌت محددة يمكن تنفيذها للحد من مختلف 

اأبعاد التهديدات التي تطاول اأمن الإن�شان.

اأمن  مفهوم  اأن  التقرير  تحليالت  بّينت  لقد   

الإن�شان يطرح اإطاًرا منا�شًبا لإعادة تركيز العقد 

الجتماعي وال�شيا�شات التنموية العربية على تلك 

تترك  التي   - المهَملة  ولكن   - الحيوية  الأولويات 

ميثل اأمن الإن�شان حماية 

 للتنمية الب�رسية 

يف مراحل النتكا�س 

ال�شيا�شي واملجتمعي 

والقت�شادي

ميكن املجتمع 

املدين العربي اأن 

يكون اأكرث ن�شاًطا 

واإ�شهاًما يف عملّية 

بناء اأمن الإن�شان
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اأن  فمع  العرب.  المواطنين  رف��اه  في  الأث��ر  اأكبر 

م�شتويات اأمن الإن�شان لي�شت متماثلًة في البلدان 

قد  اأنه  يزعم  اأن  منها  اأي  و�شع  في  لي�س  العربية، 

تحرر من الخوف اأو تحرر من الحاجة، لأن العديد 

الأم��ن  انعدام  بتداعيات  يتاأثر  البلدان  ه��ذه  من 

على  التقرير  ت�شديد  هنا  من  مجاورة.  بلدان  في 

الأهمية المركزية للعوامل الآتية:

• الحفاظ على الأر�س وتح�شين  حماية البيئة:	

والبيئة  وال���ه���واء  ال��م��ي��اه  وك��ذل��ك  و���ش��ع��ه��ا، 

البلدان  في  ال�شعوب  حياة  عليها  تقوم  التي 

على  المتعاظمة  ال�شغوط  ظل  في  العربية، 

والبيئية  والعالمية  والإقليمية  المحلية  ال�شعد 

وال�شكانية والديمغرافية.

• ���ش��م��ان ال��ح��ق��وق  ت���ع���زي���ز ح���ك���م ال����ق����ان����ون:	

والحريات والفر�س الأ�شا�شية دونما تفرقة اأو 

دولة  اإل  تقديمه  ت�شتطيع  ل  ما  وذلك  تمييز، 

�شليمة الإدارة، خا�شعة للم�شاءلة، متجاوبة مع 

م�شالح مواطنيها، تحكمها القوانين العادلة؛ 

المت�شلة  ال��ن��زاع��ات  وط���اأة  م��ن  والتخفيف 

بالهوية التي تقوم على المناف�شة على ال�شلطة 

والثروة، في ظل دولة تتمتع بثقة المواطنين.

قد  العربي  العالم  في  الجوهرية  والق�شور  والت�شّوه  ال�شعف  مواطن  اأن  يبدو 

التي  الرئي�شة  التجاهات  يلي  ما  وفي  المن�شرم.  العام  في  وتالقت  ت�شافرت 

تحدد، في تقديري، مالمح المنطقة في اأيامنا هذه، و�شتتوا�شل على مدى اأعوام 

عديدة اآتية.

العتداد  بين  الغريب  الجمع  هي  العربية  البلدان  في  الأ�شا�شية  ال�شمة  اإن 

بالنف�س من جهة، والعتماد على الأطراف الخارجية من جهة اأخرى، ما يعك�س حالة 

ال�شتقطاب الكبير في مجتمعاتنا بين جانبين متعار�شين.

 فمن جهة، ما زال الكثيرون في بالدنا يتطلعون اإلى الخارج من اأجل الحماية 

 �شيا�شية، ويعتمدون 
ٍ

اأم حركات اإثنيًة،   
ٍ

اأم جماعات اأكانوا دوًل،  والخال�س، �شواء 

على رعاية اأجنبية للبقاء على قيد الحياة اأكثر من اعتمادهم على �شعوبهم. وما 

الهتمام  وما  ال�شتعمار.  بعد  ما  مرحلة  عقلية  اأ�شرى  ناحية،  من  اأكثر  في  زلنا، 

البالغ وترقب �شيا�شات �شرق اأو�شطية جديدة من جانب اإدارة اأوباما في الوليات 

المتحدة الأميركية اإل واحًدا من التجليات المثيرة لهذا التجاه.

خالل  العربية  البلدان  في  الوحيد  المهم  التغير  تمثَّل  اأخرى،  ناحية  ومن 

العقدين الما�شيين في اّتجاه الماليين من العرب نحو التخلي عن عقلية »التبعية 

للغرب«، وتاأكيد هوياتهم وم�شالحهم. وكانت الحركات الإ�شالمية المختلفة هي 

ال�شاحات الرئي�شة لإثبات الذات، غير اأنها لم تتمكن من ترجمة ر�شيدها اإلى زخم 

قادر على بناء دولة متما�شكة الأركان.

ة في المقام الأول. هي قادرة 
ّ
وتظل الحركات الإ�شالمية دفاعية وغير تقّدمي

على مواجهة القوى الغربية، واإ�شرائيل، وبع�س القوى الداخلية، غير اأنها تفتقر 

اإلى اأية قدرة م�شددة على معالجة مطالب الجماهير في قطاعات مثل خلق فر�س 

العمل، وحماية البيئة، والتحديث ال�شيا�شي. 

والتما�شك  التكامل  من  قدر  على  الما�شي  في  كانت  التي  والمجتمعات 

تديرها  بيروقراطيات  رئي�شية:  مكونات  اأربعة  اإلى  والنق�شام  بالت�شدع  اأخذت 

الدولة بعنا�شر اأمنية ثقيلة الوطاأة؛ وقطاع خا�س تتغلغل فيه وتخترقه الأبعاد 

ا(؛ 
ً

عتّدة وجازمة )اإ�شالمية وقبلية اأ�شا�ش
ُ
َعْوَلمة؛ وُهويات تقليدية م

ُ
ال�شتهالكية الم

وجماعات اإجرامية مختلفة مثل ع�شابات ال�شباب والميلي�شيات والمهاجرين غير 

ال�شرعيين و�شبكات المخدرات و�شبكات النهب المنّظمة التي تعي�س على موارد 

الحكومة. وتتعاي�س هذه القطاعات المجتمعية الأربعة، بع�ُشها مع بع�س، بارتياح 

موارده  على  بالعتماد  المجتمع  في  الخا�س  ف�شاءه  منها  كل  ويحتل  ن�شبي، 

الخا�شة.

لعّل الخا�شر الأكبر في هذا التجاه هو تما�شك الدولة العربية الحديثة ونزاهتها 

وهي التي اأخفقت في تنمية معًنى للمواَطَنة يلتّف حوله جميع المواطنين.

اأما الليبرالية ال�شيا�شية واإ�شاعة الديمقراطية فما زالتا في حالة من ال�شبات 

في الوقت الحا�شر، فقد بقي هذان المطلبان دفينين ينوءان تحت وطاأة الدولة 

الحركات  فيهما  وتوؤثر  الف�شاد،  فيها  يتف�ّشى  التي  الخانقة  العربية  البولي�شية 

من  الناتجة  المعّوّقة  والمفاعيل  والهواج�س،  بالعواطف  الم�شحونة  الجماهيرية 

التدخالت الإ�شرائيلية والأميركية والأجنبية الأخرى.

للو�شول  ال�شلمي  النتخابي  والتناف�س  الحقيقي  ال�شيا�شي  الن�شاط  وقع 

القومية، �شحية  النزعة  �شاأن  ذلك  �شاأنهما في  العربي،  العالم  ال�شلطة في  اإلى 

ال�شيا�شية مزيًدا من النح�شار  انت�شار الديمقراطية  للمغالة. و�شت�شهد توقعات 

في  القت�شادية  ال�شغوط  تزايد  مع  الإقليمية،  الأولويات  �شلم  على  والتقهقر 

اأعقاب النتكا�س العالمي الراهن.

ال�شيا�شية  الق�شايا  اأهمية  التجاهات تت�شاءل ب�شورة مطردة  نتيجًة لهذه 

الرئي�شية لدى �شعوب المنطقة، وهو ما ينطبق على معظم النا�س والدول حول 

العالم. 

ا، اإل ب�شورة عابرة، بالعواقب الوخيمة لنواحي 
ًّ
ولن يكون باقي العالم معني

وال�شراع  ال�شرعية  غير  والهجرة  الإرهاب  وبينها  الأو�شط،  ال�شرق  في  الق�شور 

من  كل  ترتكبها  التي  المختلفة  والفواجع  البولي�شية  والدول  والف�شاد  الإثني 

الدولة واأطراف اأخرى، كما لن تكون من المخاطر ال�شتراتيجية الملحة التي تهدد 

�شنا اأنف�شنا كفاعلين يح�شب لهم الح�شاب على ال�شعيد الدولي، 
َّ
العالم. فقد هم

ر.
ّ
واأختزلنا اأنف�شنا في ممار�شة التذم

 – ف في منطقتنا 
ّ
والتطر والختالل  لل�شخط  والأقوى  الأقدم  المحرك  يبقى 

اإلى  اأقرب في م�شمونه  – يراوح مكانه، ويظل  وهو ال�شراع العربي الإ�شرائيلي 

الدبلوما�شية  ق�شايا  اإلى  منه  ال�شالم«  »عملية  عن  المواربة  المخادعة  الخطابة 

الملحة. واإذا اأخذنا عوامل التعقيد الم�شتجدة بالعتبار، فاإن ال�شراع الآن �شيغدو 

ا على الحل اأكثر منه في اأي وقت م�شى. 
ًّ
ع�شي

– غير  اإلى الكاآبة والإحباط  هذه التجاهات العامة في العالم العربي تدعو 

اأنها متقّلبة، ول يمكن اأن تتحملها ال�شعوب والدول في المنطقة على مدى �شنين 

عديدة مقبلة. ويتمثل الجانب الإيجابي في هذه الأو�شاع في اأن هذه التجاهات 

الممكن  ومن  الإن�شان،  �شنع  من  �شيا�شية  قرارات  عن  نجمت  اإنما  ونتائجها 

ًة واإن�شاًفا في الم�شتقبل.
ّ
ت�شحيحها جميًعا بانتهاج �شيا�شات اأكثر اإيجابي

.Khouri 2009 :امل�شدر

 لي�س يف و�شع اأيٍّ 

 من البلدان العربية 

اأن يزعم اأنه حترر من 

اخلوف اأو حترر من احلاجة
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195 مالحظات ختامية

اعتراف   • ال�شعيفة:	 الفئات  حقوق  حماية 

والإجحاف  المعاملة  ب�شوء  والمجتمع  الدولة 

ال�شعيفة،  الفئات  ي��وم  كل  تعانيهما  اللذْين 

في  وال��الج��ئ��ون  والأط���ف���ال  الن�شاء  ة  بخا�شّ

اأو�شاعهم  تح�شين  على  وال��ع��زم  المنطقة، 

ال��ق��ان��ون��ي��ة والق���ت�������ش���ادي���ة والج��ت��م��اع��ي��ة 

وال�شخ�شية.

التخطيط  • دف���ة الق��ت�����ش��اد: 	 ت��وج��ي��ه  اإع�����ادة 

البنيوية  ال��دع��ائ��م  ف���ي  ال�����ش��ع��ف  ل���ت���دارك 

لالقت�شادات العربية التي تعتمد على النفط، 

نحو  التحرك  مع  الدخل،  فقر  من  والتخفيف 

على  تقوم  ومن�شفة  منوعة  اقت�شادات  اإقامة 

�شبل  وتحمي  العمل،  فر�س  وتخلق  المعرفة 

الآتية  الأج��ي��ال  عليها  �شتعتمد  التي  العي�س 

طابع  تعاظم  وقد  النفط.  بعد  ما  مرحلة  في 

بفعل  المجالت  وال�شتعجال في هذه  الإلحاح 

التي  العالمية  والقت�شادية  المالية  الأزم���ة 

لإع���داد هذا  الأخ��ي��رة  المراحل  اأث��ن��اء  ب���داأت 

التقرير.

• ا�شتئ�شال الجوع و�شوء  الق�شاء على الجوع:	

القدرات  انتقا�س  يوا�شالن  اللذين  التغذية 

النا�س  لماليين  ال��ح��ي��اة  وه���در  الإن�����ش��ان��ي��ة 

اأرج��اء  في  الإن�شانية  التنمية  م�شيرة  واإعاقة 

الأكثر  البلدان  �شيما  ول  العربية  المنطقة 

َن من الأزمة الغذائية الأخيرة،  فقًرا. وكما َتبيَّ

القت�شاد  في  الغذائي  الأمن  اقت�شادات  فاإن 

في  ج��دي��ًدا  واقعيًّا  توجًها  ت�شتدعي  العالمي 

تحقيق  في  ينح�شر  ل  الغذائي  الأمن  تعريف 

بل  مطلق،  ب�شكل  ال�شيادي  ال��ذات��ي  الكتفاء 

يركز اأكثر على تحقيق الكفاية في توفير ال�شلع 

الأ�شا�شية لجميع اأفراد المجتمع.

بم�شتويات  الرت��ق��اء   • ب��ال�����ش��ح��ة:	 ال��ن��ه��و���س 

حقوق  م��ن  ��ا  ح��قًّ بو�شفها  للجميع  ال�شحة 

الإن�������ش���ان، وواح������ًدا م���ن م�����ش��ت��ل��زم��ات اأم���ن 

�شل�شلة  في  تمكينية  واأداًة  الأ�شا�شية،  الإن�شان 

الن�شاطات الإن�شانية. واأ�شواط التقدم المهمة 

التي حققتها البلدان العربية في هذا المجال 

اأ�شفرت  وموؤ�ش�شيٌة  �شيا�شيٌة  اإخفاقاٌت  تقابلها 

عن التفاوت في الجودة وفي القدرة على نيل 

التهديدات  تعاظم  وعن  ال�شحية،  الخدمات 

مثل  خطيرة  اأم��را���س  انت�شار  ف��ي  المتمثلة 

المناعة  نق�س  وم��ر���س  ��ّل  وال�����شِّ ال��م��الري��ا، 

المكت�شب/الإيدز. 

اأثبتت   • م��ن��ه��ا:	 وال��وق��اي��ة  ال��ن��زاع��ات  ت�شوية 

المنطقة،  في  زمن  منذ  الم�شتمرة  النزاعات 

بما فيها تلك المتعّلقة بتدخل القوى الإقليمية 

والدولية، اأن لها اآثاًرا مدّمرة في اأمن الإن�شان 

والتنمية الب�شرّية. واأ�شفرت هذه النزاعات عن 

اأ�شرار وخ�شائر فادحة جراء ا�شتخدام القوة 

�شد ال�شكان، مع ال�شتهانة بحياة المواطنين. 

المعاناة  من  الت�شور  يفوق  ما  اإل��ى  واأف�شت 

الإن�شانية والفو�شى، ولطخت �شمعة الدول التي 

توّرطت فيها، وانتق�شت من التقّدم المتوا�شع 

ال�شيا�شي  الإ���ش��الح  طريق  على  تحقق  ال��ذي 

المتطرفة،  التجاهات  بتقوية  المنطقة،  في 

الم�شاركة  ع��ن  المعتدلة  الأ���ش��وات  واب��ت��ع��اد 

اأمن  �شوب  التقدم  ويتطلب  العام.  ال�شاأن  في 

والبدء،  النزاعات  لهذه  نهاية  و�شع  الإن�شان 

بعد ت�شويتها، بمرحلة جديدة من النتعا�س. 

البيئة: حماية الغد االآن

تزيد ال�شغوط ال�شكانية والديمغرافية من الطلب 

والمياه  ال��ط��اق��ة  مثل  الأ���ش��ا���ش��ي��ة  ال��م��وارد  على 

لأعباء  كلها  تتعر�س  التي  الزراعية  والأرا���ش��ي 

ال�شح  ي�شهم  وقد  العربية.  المنطقة  في  متعاظمة 

الحاد في الموارد الطبيعية في الركود القت�شادي 

وتزايد الهجرة وا�شتداد المناف�شة بين الجماعات 

اإلى  المناف�شة  تداعيات  تتحول  قد  كما  وال��دول، 

نزاعات اجتماعية وبخا�شة عندما ُت�شتغل لغايات 

ق�شية  التنمية  اأنماط  تعالج  لم  وما  اأيديولوجية. 

النمو  باأ�ش�س  يلحق  قد  ال�شرر  ف��اإن  ال�شتدامة، 

واأمن الإن�شان في الم�شتقبل.

يتجلى  ال��ذي  ال�شباب«  ن�شبة  »ارتفاع  ويطرح 

فال�شباب  وخا�شة،  اإ�شافّيًة  ياٍت  تحدِّ المنطقة  في 

ال�شتثمار  وهم  كافة  لل�شعوب  الم�شتقبل  يمثلون 

الأع��ظ��م ال��ذي ق��د تقوم ب��ه اأي��ة دول��ة ف��ي مجال 

ال��ق��رار.  ل�شناع  الرئي�شي  ال��ه��ّم  وه��م  التنمية، 

ا�شتثمارات  ويتطلبون  الموارد  ال�شباب  ي�شتهلك 

اأن  قبل  التعليم،  م��ج��ال  ف��ي  �شيما  ل  اأ�شا�شية، 

ال�شباب  بقي  واإذا  ا.  اقت�شاديًّ منتجين  ي�شبحوا 

المرحلة  فتراٍت طويلًة غدت هذه  البطالة  يعانون 

غير المنتجة في حياتهم حافلًة بالإحباط وانعدام 

الأمن ال�شخ�شي، فيما ترتفع كلفتها على مدخرات 

وتحتاج  الموارد.  وقاعدة  القت�شاد  وعلى  العائلة 

�شيا�شات  اإل��ى  عاجلة  ب�شورة  العربية  البلدان 

الزخم  توجيه  اإلى  ترمي  �شاملة  وتنموية  �شكانية 

»نافذة  وفتح  فيها،  ال�شباب  لل�شكان  الديمغرافي 

يطرح »ارتفاع ن�شبة ال�شباب« 

 
ٍ

يف املنطقة حتديات

اإ�شافّيًة وخا�شة

حتتاج البلدان العربية 

ب�شورة عاجلة اإىل �شيا�شات 

�شكانية وتنموية �شاملة
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ينبغي مواجهة حتدي 

�شّح املياه بتطبيق 

مبادئ الإدارة املتكاملة 

للموارد املائية يف 

ال�شيا�شات الإمنائية

يجب ا�شتحداث 

اإجراءات �شتى 

للتكيف مع 

التغريات املناخية 

والتخفيف من اآثارها

الفر�س« التي طال انتظارها في المنطقة. كذلك 

والبطيء  المطرد  الهبوط  على  المحافظة  ينبغي 

في معدلت الخ�شوبة في المنطقة عبر �شيا�شات 

المتحجرة  المفاهيم  تجاوز  ت�شتهدف  اجتماعية 

�شبيل  تعتر�س  التي  والعقبات  الجن�شين  لأدوار 

تقدم المراأة، وكذلك عبر �شيا�شات تنموية ترمي 

اإلى خلق فر�س العمل المنتجة، و�شيا�شات تعليمية 

لدخول  مهّياأ  ب�شري  م��ال  راأ����س  بناء  �شاأنها  م��ن 

اأ�شواق العمل المعا�شرة.

م�شتوى  الآن  حتى  العربية  البلدان  تظهر  لم 

الأمن  بحماية  الكفيلة  المنا�شبة  الإدارية  البراعة 

البيئي، والواقع اأن ثالثة بلدان عربية فقط هي التي 

ت�شنَّف في عداد البلدان المائة الأولى في »دليل 

ت�شنف  مركب  مقيا�س  وهو   - البيئية«  ال�شتدامة 

خطط  من  ت�شعه  لما  وفًقا  البلدان  مراتب  فيه 

لإدارة الموارد البيئية والطبيعية وجوانب �شكانية 

وتنموية متعّددة. ومن الأهمية بمكان بذل المزيد 

من الجهود ل�شياغة وتنفيذ ا�شتراتيجيات وطنية 

داخل  البيئة  اأو�شاع  ور�شد  الم�شتدامة،  للتنمية 

وتتوافر  المتجاورة.  البلدان  وعبر  الواحد  البلد 

لت�شجيع  عديدة  و�شائل  العربية  الحكومات  لدى 

الخا�س  والقطاع  الأ�شا�شية  الجتماعية  القوى 

حماية  اإل��ى  الرامية  الجهود  في  الم�شاركة  على 

ال�شريبي،  النظام  الو�شائل  ه��ذه  ت�شمل  البيئة. 

والحوافز على ا�شتخدام التقانات الرفيقة بالبيئة، 

الطاقة  م�شادر  اعتماد  اإل��ى  الداعية  والحمالت 

ثات، وانتهاج �شيا�شات  المتجددة التي ل توّلد الملوِّ

لم�شادر  ال��م�����ش��ت��دام��ة  ال���ش��ت��خ��دام��ات  ��ع  ت�����ش��جِّ

بدًل  الجماعي  النقل  و�شائط  وا�شتخدام  الطاقة، 

فعالة  اإج���راءات  وتطبيق  الخا�شة،  العربات  من 

ر وتعرية الغابات. لمكافحة الت�شحُّ

يمثل �شح المياه اأحَد اأخطر التحديات في وجه 

مناطق  مقدمة  في  تاأتي  التي  العربية  المنطقة 

مواجهة  وينبغي  المياه.  ن��درُة  حيث  من  العالم 

المتكاملة  الإدارة  مبادئ  بتطبيق  التحدي  ه��ذا 

والأطر  الإنمائية،  ال�شيا�شات  في  المائية  للموارد 

والطلب  للعر�س  مة  المنظِّ والقواعد  الموؤ�ش�شية، 

على المياه. وتدعو هذه المبادئ اإلى اإدارة متكاملة 

لموارد الأر�س والمياه والموارد الطبيعية الأخرى 

الرفاه  م�شتوى  رف��ع  ت�شتهدف  من�شقة  بطريقة 

الق�شوى  درجاته  اإل��ى  والجتماعي  القت�شادي 

الممكنة وعلى نحو من�شف، دون الت�شحية بعن�شر 

1
ال�شتدامة في الأن�شاق البيئية.

عالمية،  طبيعة  ذات  البيئة  ق�شايا  دامت  وما 

تتم  اأن  ينبغي  معالجتها  اإل���ى  ال��م��ب��ادرات  ف���اإن 

البلدان  اهتمت  ولقد  ا.  اأي�شً عالمّي  م�شتًوى  على 

الأمن  بق�شايا  الأخ��رى  العالم  بلدان  مع  العربية 

الدولية  التفاقات  معظم  على  ف�شادقت  البيئي، 

الأكبر  الجانب  يقع  حين  وف��ي  بالبيئة.  الخا�شة 

المناخية  التغيرات  اإل��ى  بالن�شبة  الم�شوؤولية  من 

فاإن في  ال�شناعية،  البلدان  الح�ّشا�شة على عاتق 

و�شع البلدان العربية الم�شاهمة في ت�شحيح هذا 

الو�شع من خالل تنفيذ تعّهداتها الدولية، وتطوير 

واأجهزة  قوية،  واإقليمية  وطنية  اإ�شرافية  هيئات 

ن��درة  لمعالجة  عملية  وخطط  المبكر،  ل��الإن��ذار 

المياه، والت�شحر، والتلوث الجوي، وترّدي التربة 

العربية  بالبلدان  ويجدر  الإقليمي.  ال�شعيد  على 

التغيرات  مع  للتكيف  �شتى  اإج���راءات  ا�شتحداث 

بو�شع  وذل���ك  اآث��اره��ا  م��ن  والتخفيف  المناخية 

واآليات  الكوارث  مخاطر  من  الحّد  ا�شتراتيجيات 

في  الرئي�شي  العامل  باعتبارها  المخاطر،  لإدارة 

 ويت�شمن الف�شل الثاني من هذا 
2
عمليات التكيف.

هذه  في  المقترحة  التو�شيات  من  ع��دًدا  التقرير 

المجالت.

اأهمية  اإلى  الإ�شارة  تجدر  ال�شياق،  هذا  وفي 

ال�شادرة   - وتوقيتها  م�شمونها  – في  التو�شيات 

عن الموؤتمر ال�شنوي الأول للمنتدى العربي للبيئة 

وقد   ،2008 الأول/اأكتوبر  ت�شرين  في   
3 والتنمية 

تحديات  العربية:  »البيئة  تقرير  لمناق�شة  عقد 

الداعية  المقترحات  اإل��ى  فاإ�شافًة  الم�شتقبل«. 

اإلى و�شع الخطط والبرامج الوطنية حول البيئة، 

اأو�شى الموؤتمر بالعمل الجاد الم�شترك بين جميع 

القطاعات لمواجهة التحديات الآتية: 

اأ-   الموؤ�ش�شات البيئية: دعم الموؤ�ش�شات البيئية 

التنفيذية  ال�شالحيات  واإع��ط��اوؤه��ا  ا  ماليًّ

حماية  ب��رام��ج  تنفيذ  وت��ن�����ش��ي��ق  لتخطيط 

الأجل  طويلة  خطط  وتنفيذ  ولو�شع  البيئة، 

الم�شتجدة،  العالمية  التغيرات  اآثار  لمواجهة 

الوقود  اإنتاج  اأو  القت�شادي،  النمو  كتباطوؤ 

الحيوي من المزروعات، وعالقة هذا بتوافر 

الوقود  م�شادر  من  الدخل  في  واأث��ره  الغذاء 

مجمل  وعلى  والبتروكيماويات،  الأح��ف��وري 

عملية التنمية.

ب-   دمج البيئة والتخطيط الإنمائي: عن طريق 

محا�شبة  واإدخ���ال  ال�شوق  اآل��ي��ات  ا�شتخدام 

الإيكولوجية،  والمحا�شبة  الطبيعية  الموارد 

البيئي-ال�شتراتيجي  التقييم  اأ�شكال  وك��ل 

والتراكمي والأثر البيئي للم�شروعات.

الت�شريعات  ت�شمين  ال��ب��ي��ئ��ي:  ج-   ال��ت�����ش��ري��ع 

ا ملزمة عن ا�شتخدام الأدوات  العربية ن�شو�شً

القت�شادية في تحقيق المتثال لقانون البيئة 

وكذلك عن تنظيم مزاولة الم�شاغل المتعلقة 
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تنعقد الآمال العري�شة 

على الدولة املدنية 

باعتبارها الن�شري الأعظم 

وال�شامن لأمن الإن�شان

بالبيئة بما يكفل عدم مبا�شرتها اإل من طرف 

كل  وتفعيل  وخبرًة،  علًما  لأدائها  الموؤهلين 

الت�شريعات البيئية واإزالة معوقات اإنفاذها.

على  التعليم  م��ن��اه��ج  م��راج��ع��ة  د-  ال��ت��ع��ل��ي��م: 

البيئة  مو�شوع  لإدخ���ال  الم�شتويات  جميع 

عند  البيئي  اللتزام  رفع  اإلى  ت��وؤّدي  ب�شورٍة 

الدار�شين.

المخ�ش�شة  الأموال  زيادة  العلمي:  ه�-  البحث 

واإن�����ش��اء  البيئة،  م��ج��ال  ف��ي  العلمي  للبحث 

هذا  ف��ي  الأب��ح��اث  وم��راك��ز  للعلماء  �شبكات 

المجال على الم�شتويين الوطني والإقليمي.

برامج  اإقامة  الإع��الم:  و-  الت�شالت وو�شائل 

الإع��الم،  وخبراء  للمحررين  بيئية  تدريبية 

اإلى جانب تخ�شي�س �شفحات وبرامج بيئية 

في جميع و�شائل الإعالم، بهدف رفع م�شتوى 

البيئي،  التدهور  ح��ول  الجماهيري  ال��وع��ي 

اأف�شل للكلفة والعائد من تنفيذ  وتعميم فهم 

الر�شيد  وال�شتخدام  البيئية  الإدارة  برامج 

لموارد الثروة الطبيعية.

 الدولة العربية: اأهي الحّل 

اأم الم�صكلة؟

تنعقد الآمال العري�شة على الدولة المدنية – اأي 

الدولة التي تحكمها القوانين التي تحترم الحقوق 

المدنية وال�شيا�شية – باعتبارها الن�شير الأعظم 

وال�شامن لأمن الإن�شان. بيد اأن هذا التقرير يوؤكد 

اأن تطلعات المواطنين في البلدان العربية لحماية 

حقوقهم وحرياتهم قلما تحققت على اأر�س الواقع، 

مع اأن الم�شافة بين الأمل والواقع تتفاوت بين بلد 

بو�شوح،  العرب،  الحكام  اأق��ر  فقد  واآخ��ر.  عربي 

اأهمية حكم القانون والحقوق ال�شيا�شية في وثيقة 

التطوير والتحديث والإ�شالح في الوطن  »م�شيرة 

العربية  القمة  ختام  في  اعُتمدت  التي  العربي«، 

 اإل اأنه 
ال�شاد�شة ع�شرة في تون�س في العام 4.2004

لم يتحقق منذئٍذ غير القليل في هذا ال�شبيل. من 

التنمية  تقرير  طرحها  التي  التو�شيات  فاإن  هنا، 

الإن�شانية العربية في العام 2004 »نحو الحرية في 

5
الوطن العربي« ما زالت ذات اأهمية حتى الآن.

على البلدان العربية جميًعا اأن تو�ّشع ال�شيرورة 

من  المواطنين  لتمكين  وتعّمقها  الديمقراطية 

الم�شاركة على قدم الم�شاواة في ر�شم ال�شيا�شات 

النخب  ت�شتاأثر  الذي  ال�شيا�شي  فالنظام  العامة. 

المظاهر  ب��رغ��م  ع��ل��ي��ه،  ب��ال�����ش��ي��ط��رة  ال��ح��اك��م��ة 

اأمن  لم�شلحة  نتائجه  تكون  لن  الديمقراطية، 

ب�شرف  المواطنين  جميع  ي�شمل  ال��ذي  الإن�شان 

والجنو�شة  والمعتقد  الطبقة  اعتبارات  النظر عن 

هذه  في  الواجب  ومن  الإثني/الَقَبلي.  والنتماء 

التفاعل  واأنماط  الجتماعي  العقد  تعديل  الحال 

والفر�س  الحقوق  تكافوؤ  اأ�شا�س  على  ال�شيا�شي 

ب��ي��ن الأف�����راد في  ال��م��واط��ن��ة  ت��وث��ي��ق ع���رى  بغية 

هذه  تنظيم  الدولة  تتولى  اأن  وينبغي  المجتمع. 

الروابط، بو�شفها الموؤ�ش�شة التي تعلو على الفئات 

و�شيوخها،  القبائل  ح��دود  وتتجاوز  المجتمعية، 

وال��ج��م��اع��ات الإث��ن��ي��ة وق��ي��ادات��ه��ا، وال��ط��وائ��ف 

وزعاماتها. اإنها دولة المواطنين المنت�شبين اإليها، 

وال�شامنة  والإن�شاني،  ال�شخ�شي  الحامية لأمنهم 

لحقوقهم الفردية والإن�شانية. 

بالمفاهيم  ريب  دون  تلتزم  الدولة  هذه  مثل 

العالمية لحقوق الإن�شان، ولن تقت�شر على مجرد 

ذلك  تتجاوز  بل  الدولية  العهود  على  الم�شادقة 

الوطنية  الت�شريعات  في  اأحكامها  ت�شمين  اإل��ى 

التي تحول  القانونية والتنظيمية  واإزالة المعوقات 

دون اإن��ف��اذه��ا ال��ك��ام��ل. وي��ك��ون ف��ي ه��ذه ال��دول��ة 

بحيث  ال�شلطات  بين  فيه  لب�س  ل  وا�شح  ف�شل 

لإتاحة  التنفيذية  ال�شلطة  �شالحيات  تر�شيد  يتّم 

التي  والمحا�شبة  العامة  الرقابة  اأم��ام  المجال 

ت�شريعية  و�شلطة  م�شتقلة،  ق�شائية  �شلطة  تكفلها 

اإ�شالح  حقيقية، و�شلطة تمثيلية مقتدرة. ويجري 

القطاع الأمني وفق اأ�شول مهنية تخدم الم�شلحة 

نحن قادة الدول العربية المجتمعون بمجل�س جامعة الدول العربية على م�شتوى القمة في دورتها 

العادية ال�شاد�شة ع�شرة في تون�س، نوؤّكد عزمنا الرا�شخ على: ... 

•تج�شيد اإرادتنا الجماعية لتطوير منظومة العمل العربي الم�شترك من خالل قرار قمة تون�س  	
المتخ�ش�شة  وموؤ�ش�شاتها  عملها  اأ�شاليب  وتحديث  العربية،  الدول  جامعة  ميثاق  تعديل 

ا�شتناًدا اإلى مختلف المبادرات والأفكار العربية الواردة في مقترحات الأمين العام واعتماًدا 

 متوازن.
ّ
على روؤية توافقية متكاملة وتم�ّس مرحلي

ال�شاملة  اأبعادها  في  الإن�شان  لحقوق  ال�شامية  والقيم  الإن�شانية  بالمبادئ  دولنا  •تعّلق  	
والمتكاملة وتم�شكها بما جاء في مختلف العهود والمواثيق الدولية والميثاق العربي لحقوق 

ة تون�س، وتعزيز حرية التعبير والفكر والمعتقد و�شمان ا�شتقالل 
ّ
الإن�شان الذي اعتمدته قم

الق�شاء.

•العمل، ا�شتناًدا اإلى البيان حول م�شيرة التطوير والتحديث في الوطن العربي، على موا�شلة  	
تعزيز  خالل  من  المت�شارعة  العالمية  للمتغيرات  مواكبة  بلداننا  في  والتحديث  الإ�شالح 

الممار�شة الديمقراطية وتو�شيع الم�شاركة في المجال ال�شيا�شي وال�شاأن العام، وتعزيز دور 

معالم مجتمع  بلورة  الحكومية في  غير  المنظمات  بما فيها  كافًة  المدني  المجتمع  مكونات 

الغد، وتو�شيع م�شاركة المراأة في المجالت ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية والثقافية 

والعناية  بالأ�شرة  النهو�س  وموا�شلة  المجتمع  في  ومكانتها  حقوقها  ودعم  والتربوية 

بال�شباب العربي.

امل�شدر: جامعة الدول العربية 2004اأ.

القادة العرب وااللتزام بدفع عجلة االإ�صالح ال�صيا�صي
االإطار 2-9
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الدولة املدنية دولة 

�رسعية ترتفع فوق 

امل�شالح ال�شّيقة 

وتتمّتع بقبول املواطنني 

ملبادئ ممار�شة احلكم

اإن ا�شتقالل الق�شاء 

َن امل�شتلزمات  مَلِ

الأ�شا�شية لتح�شني 

م�شتوى اأمن الإن�شان 

يف البلدان العربية

الد�شاتير  ت�شمنتها  التي  التعهدات  خ��ذت 
ُ
اأ واإذا 

فاإن من  الجد،  ماأخذ  الدولية  والتفاقات  العربية 

الواجب تعزيز قدرة الهيئات الت�شريعية في البلدان 

الم�شاواة  التعامل على قدم  وتمكينها من  العربية 

اأرك���ان  م��ن  اأ���ش��ي��ال  رك��ًن��ا  بو�شفها  الق�شاء  م��ع 

التنفيذية  ال�شلطة  تو�شط  خ��الل  من  ل  الحكم، 

على  يتعين  كما  ال�شلطتين.  هاتين  بين  وتدخلها 

ال�شلطات التنفيذية في المنطقة اأن تبدي التزاًما 

قدم  على  الق�شائية  ال�شلطة  مع  بالتعامل  مماثاًل 

الم�شاواة.

ت��م��ك��ي��ن ال�����ش��ل��ط��ات ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة: ع��ل��ى ال��رغ��م 

للمجال�س  ال��وا���ش��ع��ة  ال�����ش��الح��ي��ات  �شل�شلة  م��ن 

ت��وؤدي  ال��ع��رب��ي��ة،  ال��ب��ل��دان  بع�س  ف��ي  الت�شريعية 

وفي  العموم.  على  ثانويًّا  دوًرا  البرلمانية  الهيئات 

من  درجة  البرلمانات  فيها  تحقق  التي  المجالت 

ر  تق�شّ نراها  التنفيذية  ال�شلطة  عن  ال�شتقالل 

ب�شورة عامة في ا�شتخدامها على نحو فّعال لإدارة 

ق�شيتان  توؤخذ  اأن  وينبغي  الت�شريعية.  العملية 

اأ�شاب  ال��ذي  العجز  في  النظر  عند  بالح�شبان 

الق�شية  العربية.  البلدان  في  البرلمانية  الهيئات 

ما  غالًبا  التي  النتخابية  بالعملية  تتعّلق  الأول��ى 

ال�شتقالل  احتمالت  من  يحّد  نحو  على  م  ت�شمَّ

التي  هي  التنفيذية  ال�شلطة  اأن  ذل��ك  البرلماني 

عادة  ُتجرى  التي  النتخابات  على  قب�شتها  ُتحكم 

يثير  ما  ذلك  وفي  الداخلية.  وزارة  اإ�شراف  تحت 

ال�شك لأن الوزارة تركز تقليديًّا على ق�شايا الأمن 

في  النتخابي  القانون  تف�شيل  يتّم  كما  الداخلي. 

اآخر. والحياد  اأو  اأغلب الأحيان على قيا�س طرٍف 

عن�شر مهم في الإجراءات النتخابية وفي عملية 

العن�شر الأهم من  اأن  ال�شواء. غير  القتراع على 

الذي  العاّم  ال�شيا�شي  المناخ  هو  الإج��راءات  تلك 

هي  زال��ت  ما  فالتعددية  النتخابات:  فيه  ُتجرى 

بحيث  العربية،  البلدان  في  القاعدة  ل  ال�شتثناء 

النتخابات  في  الناخبين  اأم��ام  الخيارات  ت�شيق 

البرلمانية. من هنا ينبغي وقف التعديل المنتظم 

الأخ��رى  الثانية  والق�شية  النتخابات.  لقوانين 

البرلمانية  المجالت  في  معالجتها  يتعين  التي 

في البلدان العربية هي غياب الو�شائل والأ�شاليب 

مو�شع  التنفيذية  ال�شلطات  لو�شع  ال�����ش��روري��ة 

الم�شاءلة.

اإ�شالح القطاع الأمني: قد تكون الدولة نف�شها، 

في كثير من الأحيان، م�شدًرا للعنف، على الرغم 

ال�شيطرة عليه.  المحوري في  ودورها  من قدرتها 

وهذه هي الحال في معظم الدول العربية حيث ما 

العامة. كما تحافظ هذه الدولة على ا�شتقالليتها 

في ر�شم �شيا�شاتها والتعامل مع ال�شغوط الداخلية 

وال��خ��ارج��ي��ة ون��ي��ل ال��ق��ب��ول وال��دع��م م��ن �شعبها. 

وبعبارة مخت�شرة، تكون دولة �شرعية ترتفع فوق 

الم�شالح ال�شّيقة الدائرة في ف�شائها ال�شيا�شي، 

وتتمّتع بقبول المواطنين لمبادئ ممار�شة الحكم. 

التقدم  تحقيق  ينبغي  الدولة  هذه  اإقامة  اأجل  من 

في المجالت الآتية:

المواطنة  تقوم  اأن  ينبغي  ال��م��واط��ن��ة:  تر�شيخ 

الم�شاواة  من  اأ�شا�س  على  العربية  البلدان  في 

واأو���ش��اع  ظ��روف  في  ي��ول��دون  فالب�شر  وال�شمول. 

للو�شول  لهم  المتاحة  الأ�شاليب  وتتنّوع  مختلفة، 

غير  ق��درات��ه��م،  بتعزيز  الكفيلة  ال��خ��ي��ارات  اإل��ى 

نف�شها.  الأ�شا�شية  الحقوق  ي�شتحقون  اأنهم جميًعا 

��ًدا  وم��وحَّ واح���ًدا  المواطنة  ح��ق  يكون  اأن  ويجب 

ما،  بلد  ف��ي  يعي�شون  ال��ذي��ن  الأ�شخا�س  لجميع 

والمعتقدات  الإثنية  الأ�شول  عن  النظر  ب�شرف 

اأو  والثروة  والثقافة  وال�شحة  والجنو�شة  الدينية 

العوامل  وم��ن  اأخ���رى.  �شخ�شية  خ�شائ�س  اأي��ة 

ال��ج��وه��ري��ة ف��ي م��ب��داإ ال��م�����ش��اواة ذاك، الإق���رار 

والقبول بالتنوع، بجميع مكوناته، الم�شتمدة كذلك 

ويتطلب تطبيق  نف�شه.  الأ�شا�شي  الإن�شان  من حق 

الإق��رار  الأول��ى  بالدرجة  الأ�شا�شية  الحقوق  هذه 

بالمواطنة للجميع، ثم اتخاذ الإجراءات الالزمة 

للتعامل مع منظومة كاملة من الموارد والخدمات 

واأوجه الحماية والفر�س المتاحة لهوؤلء المواطنين 

والكيفية التي توزع بها بينهم. وقد بينت درا�شات 

عديدة اأن التمييز واأوجه الالم�شاواة القت�شادية 

الجتماعية هي من معوقات اأمن الإن�شان والتنمية 

الم�شاواة  تمّثل  المقابل  وف��ي  كليهما.  الب�شرية 

اأ�شلوًبا اأ�شا�شيًّا لح�شد القدرات الإن�شانية وتعزيزها 

والرتقاء بالأداء في جميع اأبعاد التنمية.

الق�شاء  ا�شتقالل  اإن  الق�شاء:  ا�شتقالل  تعزيز 

م�شتوى  لتح�شين  الأ�شا�شية  الم�شتلزمات  َل��ِم��َن 

فحماية حقوق  العربية.  البلدان  في  الإن�شان  اأمن 

ق�شاء  وج��ود  على  ناحية،  م��ن  تعتمد،  الإن�����ش��ان 

قوي، وعادل، وم�شتقل، وقادر على م�شاءلة جميع 

الأطراف ال�شيا�شية والقت�شادية الفاعلة، في ظل 

يمهد  ثانية  ناحية  وقانونية. ومن  د�شتورية  حماية 

وانت�شار  ال�شيا�شي  لال�شتقرار  الق�شاء  ا�شتقالل 

الق�شاء عن�شًرا  ا�شتقالل  يمّثل  واأخيًرا،  العدالة. 

وجامعة.  �شليمة،  معافاة،  اقت�شادات  لنمو  حيويًّا 

�شاكنة  موؤ�ش�شات  عبر  هذا  يتحقق  اأن  يمكن  ول 

متوا�شلين.  وتنميًة  اهتماًما  يتطلب  بل  فح�شب، 
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زالت المقاربة التقليدية لالأمن تطغى على التفكير 

البلدان  ف��ي  ال��داخ��ل��ي  الأم���ن  مجال  ف��ي  ال�شائد 

في  يتمثل  يرافق ذلك من ق�شور  ما  مع  العربية، 

يتناول الختاللت  الأمن بحيث ل  ت�شييق مفهوم 

 ، العربية  البلدان  في  الأمني  فالقطاع  الكبرى. 

بو�شفه اأداة لتوطيد ا�شتقرار نظام الحكم ، خا�شع 

ال�شبهات  يثير  ما  الم�شددة،  الحكومة  ل�شيطرة 

حول نزاهة هذا القطاع وقدرته على �شمان الأمن 

الدولة.  ح��دود  داخ��ل  يعي�شون  من  لكافة  والأم��ان 

كما تواجه المجتمعات العربية، ب�شورة متزايدة، 

جماعي،  طابع  وذات  للحدود  ع��اب��رة  تهديدات 

والجريمة  والمخدرات،  ال�شالح  تجارة  فيها  بما 

الدولية، وتقا�شم الموارد الطبيعية ال�شحيحة بين 

البلدان كالمياه مثاًل. وتتطلب مثل هذه التهديدات 

�شامل،  ب�شكل  الأمنية  ال�شيا�شة  في  النظر  اإع��ادة 

الأدوار والمهمات والم�شتريات  وكذلك في طبيعة 

الواجب  وم��ن  ال��م��وارد.  وتخ�شي�س   
 

وال��ت��دري��ب

مقاربة الأمن من منظور حماية الأفراد والجماعات 

من العنف. كما ينبغي تحليل القرارات الأمنية في 

في  تاأثيرها  حيث  من  وموازنتها  العربية  البلدان 

التنمية والتما�شك الجتماعي. 

قطاع  ف��ي  ل��الإ���ش��الح  الجوهرية  ف��الأه��داف 

الأمن تتمثل في تطوير اأجهزة اأمنية معقولة الكلفة 

اآليات  وتاأمين  جهة،  من  الأمن  توفير  على  قادرة 

الديمقراطية  والمعايير  تن�شجم  فعالة  رقابية 

اأن يخ�شع قطاع  ال�شروري  اأخرى. ومن  من جهة 

الأمن لنظام من الرقابة التي تمار�س على م�شتوى 

الدولة ككل. ويتوّقف تحقيق اإدارة �شفافة وخا�شعة 

للم�شاءلة في قطاع الأمن على وجود اإدارة ورقابة 

بين  الرت��ب��اط  فك  مع  الأم���ن،  لأج��ه��زة  مدنّيتين 

والأدوار  ال�شيا�شي،  والن�شاط  الأمنية  ال��دوائ��ر 

ما  مرحلة  وف��ي  ب��الأم��ن.  المتعلقة  غير  الأخ���رى 

يتناول  اأن  ينبغي  العربية  البلدان  في  النزاع  بعد 

الإ�شالح في هذا القطاع هدًفا ثالًثا وهو معالجة 

اإرث حافل من مخلفات النزاعات الما�شية، وبينها 

واإع��ادة  المحاربين  قدامى  وت�شريح  ال�شالح  نزع 

خالل  من  الق�شاء  واإ���ش��الح  بالمجتمع  دمجهم 

تطبيق العدالة النتقالية والحد من انت�شارالأ�شلحة 

الم�شادة  الأر�شية  والأل��غ��ام  والخفيفة،  الفردية 

6
لالأفراد.

الإ�شالحات  تتميز  المدني:  المجتمع  تطوير 

الموؤ�ش�شية الناجحة باأّنها تغييرات نابعة من مطالبة 

المجتمع،  �شرائح  مختلف  م��ن  ت��اأت��ي  ب��الإ���ش��الح 

ال�شلطة.  ه��رم  قمة  من  تطلق  تغييرات  مجرد  ل 

وكثيًرا ما جرى التاأكيد على دور منظمات المجتمع 

مثل  الموؤ�ش�شي،  الإ���ش��الح  محاولت  في  المدني 

 غير اأن م�شاركة 
7
اإعالن تون�س ووثيقة الإ�شكندرية.

تتجاوز  الإ�شالح  في  الدولة  اأجهزة  غير  اأط��راف 

منظمات المجتمع المدني لت�شم القطاع الخا�س 

جديًدا  واق��ًع��ا  ت��واج��ه  العربية  فالبلدان  ك��ذل��ك. 

ب�شورة مّطردة  الخا�س  القطاع  تمثيل  فيه  يزداد 

الت�شريعية  المجالت  في  الم�شتويات،  �شتى  وعلى 

ال�شيا�شات  ر�شم  في  نفوذها  ويتزايد  والتنفيذية، 

العامة ول�شيما ما يتعلق منها بال�شوؤون القت�شادية 

والجتماعية. وقد رافق التجارب المتعلقة باإ�شاعة 

الديمقراطية خارج المنطقة العربية تعاظم الوزن 

ال�شيا�شي لأ�شحاب العمال و�شراكتهم مع النخب 

الحاكمة في اإدارة المجتمع وال�شيا�شة. ومع اأن هذه 

التحالفات اقت�شرت اأحياًنا على ا�شتقطاب النخب 

دفعت  فقد  للدولة،  ثانويين  ك�شركاء  التجارية 

ال�شلطات في كثير من الحالت اإلى اعتبار الحكم 

وال�شفافية  والم�شاءلة،  القانون،  وحكم  الر�شيد، 

م��ن م��رت��ك��زات ق��ي��ام ال��دول��ة. وم��ن ال��م��رّج��ح اأن 

الخا�س  للقطاع  ال�شيا�شي  النفوذ  ت�شاعد  ي��وؤدي 

العربي اإلى تحفيز التحول الديمقراطي في البيئة 

8
الجتماعية وال�شيا�شية.

�صمان اأمن الجماعات ال�صعيفة

على  وقًفا  لي�شت  الن�شاء  �شد  العنف  ظاهرة  اإن 

البلدان العربية، مع اأن بع�س اأ�شكالها، مثل جرائم 

تبدو  لالإناث،  الجن�شية  الأع�شاء  وت�شويه  ال�شرف 

اأن  العالم الأخرى. بيد  اأكثر حدًة منها في بلدان 

من  تنبع  المجال  ه��ذا  في  العربية  الخ�شو�شية 

و�شع المراأة الم�شت�شعفة على الم�شتوى الموؤ�ش�شي 

في  العائلة  زال��ت  ما  اأخ�س  وب�شورة   . والثقافي 

المنطقة العربية هي الموؤ�ش�شة الجتماعية الأولى 

التي تعيد اإنتاج العالقات والقيم وال�شغوط الأبوية 

على  ويتوجب  الجن�شين.  بين  التمييز  خالل  من 

للن�شاء  توفر  اأن  المجال  هذا  في  العربية  ال��دول 

والأمن  الإن�شان  حقوق  ب�شمان  الكفيلة  الو�شائل 

لهّن. وطبًقا للدعوات التي حملتها تقارير التنمية 

المجتمعي  لالإ�شالح  ال�شابقة  العربية  الإن�شانية 

فاإن  الم�شتَحقة،  الحقوق  من  انطالًقا  ال�شامل 

الكامل  الحترام  ي�شتلزم  العربية  المراأة  نهو�س 

لحقوق المواَطنة لجميع الن�شاء العربيات، وحماية 

والعالقات  ال�شخ�شية  المجالت  ف��ي  حقوقهن 

العائلية، و�شمان الحترام الكامل كذلك لحقوقهّن 

طوال  حمايتهن  وبخا�شة  ال�شخ�شية،  وحرياتهن 

والنف�شي.  الج�شدي  والتعنيف  الإ�شاءة  من  العمر 

الأهداف اجلوهرية 

لالإ�شالح يف قطاع الأمن

 تتمثل يف تاأمني اآليات 

رقابية فعالة

تتميز الإ�شالحات 

 املوؤ�ش�شية الناجحة 

 باأّنها تغيريات نابعة 

من مطالبة خمتلف �رسائح 

املجتمع بالإ�شالح
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يتطلب اإنفاذ حقوق 

املراأة تغيريات 

قانونيًة وموؤ�ش�شيًة

ميثل اإهمال اجلماعات 

ال�شعيفة وتهمي�ُشها 

نقطة �شلبية يف 

�شجالت حقوق الإن�شان 

يف البلدان العربية

العائلة الإن�شانية. ففي العديد من هذه البلدان ل 

للتمييز  الفئات  هذه  اإخ�شاع  على  الأم��ر  يقت�شر 

من  للتحيز  تعر�شها  اإل��ى  يتعداه  بل  الموؤ�ش�شي، 

جانب المجتمع برمته. ول يقت�شر هذا الت�شرف 

على الن�شاء فح�شب بل ين�شحب كذلك على الفئات 

المهم�شة الأخرى مثل الأقليات والم�شنين وال�شباب 

والأطفال وذوي الحتياجات الخا�شة والمهجرين 

الجماعات  هذه  اإهمال  ويمثل  والالجئين.  داخليًّا 

�شجالت  ف��ي  �شلبيًة  نقطًة  وتهمي�ُشها  ال�شعيفة 

حقوق الإن�شان في البلدان العربية، وينبغي اإزالتها 

دون تاأخير اأو مواربة.

التمييز  ا  داخليًّ والمهجرون  الالجئون  يعاني 

الموؤ�ش�شي والمجتمعي، ويعاملون ك�شّكاٍن من الدرجة 

الثانية في العديد من البلدان العربية. ووفًقا لمبادئ 

حقوق الإن�شان ول�شمان هذه الحقوق لجميع طالبي 

باتت  العربية  البلدان  ف��اإن  اأرا�شيها،  اإل��ى  اللجوء 

مدعّوًة بقوة اإلى اتخاذ الخطوات الآتية: 

لحماية  الدولية  التفاقية  على  •الم�شادقة  	
تكن  لم  التقرير  هذا  اإع��داد  فعند  الالجئين، 

على  بعد  وقعت  قد  ولبنان  و�شورية،  الأردن، 

هذه التفاقية المهمة.

اأ�شباب الحرب والنزاع من جذورها،  •معالجة  	
ودع����م م���ب���ادرات ال�����ش��الم ال��ت��ي ي��ق��وم بها 

والمنظمات  ال�شعبية،  القواعد  في  النا�شطون 

غير الحكومية، والحكومات في المنطقة.

الرامية  المتكاملة  الم�شروعات  على  •التركيز  	
اإل����ى ا���ش��ت��ي��ع��اب ال��الج��ئ��ي��ن ال��م��ق��ي��م��ي��ن في 

�شيخفف  ما  ق�شير،  اأو  بعيد  لأجل  المخيمات 

التحتية  والبنية  الموارد  على  ال�شغوط  بع�س 

الالجئين  تدفق  تعاني  التي  العربية  المدن  في 

الوافدين. 

الالجئين،  لتاأهيل مخيمات  م�شروعات  •تنفيذ  	
وت�شميمها كف�شاءات ح�شرية، ل على اأ�شا�س 

من  بل  والجتماعي،  ال�شيا�شي  ه��وؤلء  و�شع 

وعلى  المدينة.  م��ن  كجزء  اندماجهم  اأج��ل 

الح�شرية  للمراكز  الرئي�شية  المخططات 

الخا�شة بالتاأهيل اأن تاأخذ بالح�شبان الن�شيج 

والثقافي  الجتماعي،  والقت�شادي  المادي، 

مقاربة  انتهاج  يجب  كما  المعنية.  للف�شاءات 

القواعد  م��ن  المنطلقة  ال�شاملة  للم�شاركة 

ال�شعبية لتحديد المعالم الرئي�شية لالحتياجات 

والرجال  الن�شاء  الالجئين:  لل�شكان  المتباينة 

والأطفال وذوي المداخيل المتفاوتة.

والتنمية  العمل،  وزارات  ال��ت��زام  من  •التاأكد  	
حقوق  هيئات  وكذلك  وال��ع��دل،  الجتماعية، 

الكاملة، ومراقبة  بالمتابعة  الإن�شان الوطنية، 

قانونيًة  تغييراٍت  الحقوق  تلك  اإن��ف��اذ  ويتطلب 

الوطنية  الت�شريعات  مواءمة  اإلى  ترمي  وموؤ�ش�شّيًة 

التمييز  اأ�شكال  جميع  على  الق�شاء  »اتفاقية  مع 

�شد المراأة« )�شيداو(.

البيئة  ت�شكل  القانوني،  الإط���ار  اإل��ى  واإ���ش��اف��ًة 

�شد  التمييز  عوامل  من  ا  مهمًّ عاماًل  الجتماعية 

في  المراأة  �شد  العنف  يعاَلَج  اأن  يكفي  ول  المراأة. 

ينبغي  بل  فح�شب،  القانوني  ببعده  العربية  البلدان 

الت�شدي له في المجتمع ككل عبر التربية والتوعية 

انعدام  يمّثل   
9
�شابقة، تقارير  اأ�شارت  وكما  العامة. 

حول  والجتماعية  الثقافية  المفاهيم  في  الو�شوح 

في  طريق  في  عقبًة  والحقوق  والوظائف  الأدوار 

نهو�س المراأة. ويتوجب على التعليم وو�شائل الإعالم 

الم�شللة عبر  ال�شور  تغيير  في  بفاعلية  ت�شارك  اأن 

برامج مجتمعية تهدف اإلى الإ�شهام بنهو�س المراأة. 

وتمتد جذور التمييز الثقافية �شد المراأة على عدة 

اأ�شعدة ت�شتدعي العمل في وقت واحد:

والإن��اث  الذكور  بين  تميز   • العائلية	 التن�شئة 

والحقوق.  والم�شوؤوليات  الحريات  ق�شايا  في 

وهذه البيئة تزعزع ثقة المراأة بنف�شها وتقّو�س 

�شورتها عن ذاتها، ومن هنا ينبغي فهم اآليات 

هذا التمييز وو�شع حدٍّ لها.

اإلى  الرامية  الجهود  �شت�شتفيد   • التربية،	 وفي 

الجن�شين  بين  المعاملة  في  الم�شاواة  تعزيز 

من اإدخال المنهجيات والتقانات الحديثة في 

هيكلة  اإع��ادة  في  للم�شاعدة  التدري�س  برامج 

المناهج واأ�شاليب التعليم والتقييم.

الم�شكلة  تنح�شر  ل  • الإع����الم، 	 و�شائل  وف��ي 

الإعالء  تتوّخى  التي  البرامج  و�شعف  قّلة  في 

لدورها  الح��ت��رام  وتعزيز  ال��م��راأة  مكانة  من 

توؤدي  عندما  ذلك  تتجاوز  اإنها  المجتمع.  في 

اإل��ى  الإع��الم��ي��ة  البرامج  م��ن  مهمة  �شريحة 

المراأة،  نهو�س  اإل��ى  ال�شاعية  الجهود  اإعاقة 

جعلت  التي  الأمية  بانت�شار  الم�شكلة  وتتفاقم 

هي  وال��م��رئ��ي��ة  الم�شموعة  الإع����الم  و���ش��ائ��ل 

الم�شدر الأول للثقافة ال�شعبية. ويتعين اإعطاء 

الأولوية لتقوية اأ�شاليب ر�شد �شورة المراأة في 

و�شائل الإعالم العربية وتحليلها، كما يتوجب 

ن�شًطا في  َي دوًرا  ت��وؤدِّ اأن  الإعالم  على و�شائل 

الق�شاء على  اتفاقية  العاّم حول  الوعي  زيادة 

جميع اأ�شكال التمييز �شد المراأة« )�شيداو(.

في  العربية  البلدان  ف��ي  اأزم���ة  ا  اأي�شً هناك 

الفئات  تعانيها  التي  والإق�شاء  الغ��ت��راب  حالة 

ال�����ش��ع��ي��ف��ة، وف���ي اإه���م���ال ال��ح��ك��وم��ات ال��ح��ق��وق 

الأ�شا�شية لهذه الفئات باعتبار اأفرادها جزًءا من 
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اأّثر النموذج القت�شادي 

الرْيعي �شلًبا يف م�شرية 

التنمية يف جميع 

اأرجاء املنطقة

اإن الت�شدي للتحديات 

القت�شادية يف املنطقة 

يتطلب منوذًجا بديالً 

للتنمية العربية

اإلى  والدعوة  اللجوء،  لطالبي  الإن�شان  حقوق 

اإقرارها.

اإلى  اإعادتهم  تتّم  ل  الأف���راد  اأن  من  •التاأكد  	
اأو  حياتهم  الأخ��ط��ار  تهدد  حيث  اأوط��ان��ه��م، 

الإعادة  »عدم  لمبداإ  تطبيًقا  وذلك  حريتهم، 

الق�شرّية« المعمول به دوليًّا.

اإعادة تعريف االأمن االقت�صادي

يتعين على البلدان العربية اأن تنظر ب�شورة جدية 

الراهن  القت�شادي  النمط  يتجاوز  م�شتقبل  اإلى 

في المنطقة والمجتمع الذي يعتمد عليه. و�شتوؤدي 

المماطلة في هذا المجال اإلى زيادة انعدام الأمن 

القت�شادي في المنطقة. 

ومن المالمح العامة المميزة للعقد الجتماعي 

في معظم البلدان العربية قبول المواطنين بالقيود 

على التمثيل العام وم�شاءلة الدولة مقابل انتفاعهم 

بالفوائد التي تقدمها لهم. ويكون مثل هذا العقد 

ال�شرائب  اأخرى غير  للدولة موارُد  لو كان  ممكًنا 

المبا�شرة، مثل النفط، لتمويل الإنفاق العام. ومع 

اأن ثمة تفاوًتا في درجة تطبيق هذا النموذج الرْيعي 

بين بلد واآخر فاإنه، كما هو معروف، قد اأّثر �شلًبا 

في م�شيرة التنمية في جميع اأرجاء المنطقة، ومن 

القطاعات  ال�شتثمار في  الأمثلة على ذلك نق�ُس 

الدولة رهينة  الذي يجعل دخل  الأخرى  الإنتاجية 

العالمية  والأ�شعار  المحدودة  البترول  احتياطيات 

بع�س  ف��ي  ا�شتهالكية،  اأن��م��اط  وغلبة  المتقلبة؛ 

الأحيان، ل ت�شهم في توفير الوظائف؛ والتقليل من 

التقدم  فيها  يرتبط  مجتمعات  في  المعرفة  قيمة 

في اأغلب الأحيان بتوافر الثروة، ل باكت�شاب العلم 

العقد  من  النوع  ه��ذا  يتيح  ول  الفكري.  والجهد 

الجتماعي مجاًل لقيام اقت�شاٍد اآمن، معتمد على 

اإًذا من  بد  ول  البعيد،  المدى  في  وتناف�شيٍّ  نف�شه 

تجاوزه اإلى مرحلة جديدة. 

وم���ن ال��ج��وان��ب الإي��ج��اب��ي��ة ف��ي الن��خ��ف��ا���س 

المتوقع في دخل النفط ومعونات التنمية الر�شمية 

اأكبر  اإل��ى قدر  ي��وؤدي  اأن��ه قد  المقبلة  الأع��وام  في 

ومن  الوطنية  الدخل  م�شادر  على  العتماد  من 

الدولة  بين  المتبادلة  الم�شاءلة  تمتين  اإل��ى  ث��ّم 

والمواطنين.

قيا�ًشا على التجارب القت�شادية في المنطقة 

العربية، وفي مناطق اأخرى من العالم بما فيها دول 

منّظمة التعاون والتنمية في الميدان القت�شادي، 

قوى  على  العتماد  اإلى  الميل  ال�شكوك حول  تبرز 

ال�شوؤون القت�شادية. ومن  لتنظيم  ال�شوق وحدها 

في  القت�شادية  للتحديات  الت�شدي  يتطّلب  ث��ّم 

المنطقة نموذًجا بدياًل للتنمية العربية يقوم على 

وتوليد  ع،  المتنوِّ القت�شادي  النمو  دعائم:  ثالث 

في  كلها  وت��دور  الفقر،  وتخفي�س  العمل،  فر�س 

بالعتبار  توؤخذ  وعندما  الإقليمي.  التعاون  اإط��ار 

القت�شادية  الإخفاقات  من  الم�شتفادة  الدرو�س 

العالمية الأخيرة، فاإن الأدوات التي �شت�شتخدمها 

والتنوع  بالبتكار  تت�شم  اأن  بد  ل  ال�شيا�شات  هذه 

وتجمع ب�شورة عملية بين �شيا�شات ال�شوق الحرة 

التي ترفع �شعار »دعه يعمل، دعه يمّر« من جهة، 

والتدّخل المفرط للدولة من جهة اأخرى. وب�شورة 

بو�شوح  اأكد  قد  التقرير  هذا  فاإن  تحديًدا،  اأكثر 

�شرورة اإعطاء الأولوية للعمل في المجالت الثالثة 

التالية:

ال��ق��اع��دة  اإن��ع��ا���س  اإن  ال��ت��ن��وي��ع الق���ت�������ش���ادي: 

من  هو  وتنويعها  العربية  لالقت�شادات  الإنتاجية 

انعدام  اأ���ش��ك��ال  معالجة  ف��ي  الحا�شمة  ال��ع��وام��ل 

التقرير.  ا�شتعر�شها هذا  التي  القت�شادي  الأمن 

ول بد من اأن يتحول التركيز الحالي في المنطقة 

النفط  دخل  على  القائم  القت�شادي  التو�شع  من 

القطاع  ح�شة  ف��ي  م��ط��رد  ت��زاي��د  اإل���ى  ��ا  اأ���ش��ا���شً

الإنتاجية  في  كبير  وارتفاع  واإنتاجيته،  ال�شناعي 

المكثف  التركيز  ف��ي  النظر  واإع���ادة  ال��زراع��ي��ة، 

مراجعة  ذل��ك  ويتطلب  ال��خ��دم��ات.  ق��ط��اع  على 

اأعلى  بدرجة  ت�شمح  الكلي  القت�شادي  ل��الإط��ار 

وهي  التحتية،  البنية  في  العامة  ال�شتثمارات  من 

ال�شناعات  في  النمو  لت�شهيل  الرئي�شي  المفتاح 

هذه  ت�شمل  اأن  يجب  للت�شدير.  المخ�ش�شة 

ائتمانية  وبيئة  متين  مالي  قطاع  اإيجاد  المراجعة 

قوية منفتحة ومتي�ّشرة لتمكين ال�شركات الخا�شة 

من تمويل ال�شتثمار والتو�شع. ومن الأ�شاليب التي 

الأجل  طويل  م�شتقر  تمويل  لتوفير  اتباعها  يمكن 

للتنمية،  بنوك  تاأ�شي�س  ال�شتراتيجية،  للقطاعات 

في  الحال  هي  كما  عامة  موؤ�ش�شات  اأكانت  �شواء 

البرازيل وكوريا واليابان اأو ملًكا للقطاع الخا�س، 

تاأخرت  التي  البلدان  األمانيا. وقد حققت  كما في 

في دخول حلبة الت�شنيع نجاًحا ملحوًظا با�شتغالل 

لتنفيذ  ماليٍة  ك��ذراٍع  التنمية  بنوك  من  النوع  هذا 

�شيا�شاتها ال�شتراتيجية في الميدان ال�شناعي. 

وهما  ال�شيا�شيان،  ال��ه��دف��ان  ه��ذان  وي�شكل 

مالية  ائتمانات  وتوفير  التحتية  البنية  تطوير 

اإليها، العمادْين الرئي�شين  م�شتقرة يمكن الركون 

والإقليمية  الوطنية  ال�شناعية  لال�شتراتيجيات 

وبخ�شو�س  النمو.  م�شادر  تنويع  ت�شتهدف  التي 

بق�شايا  اله��ت��م��ام  ينبغي  ال��زراع��ي��ة  ال�شيا�شة 
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ل بد من ح�شن اإدارة 

قّوة تاأثريالعوملة 

والنتفاع منها

الأرا���ش��ي  على  الح�شول  ت��اأم��ي��ن  مثل  اأ�شا�شية 

من  الممنوحة  الفوائد  وتركيز  والئتمان  المنتجة 

الجنو�شية،  الأدوار  وتغيير  الأ�شعار،  دعم  خالل 

والإدارة الفّعالة لموارد المياه.

العولمة: لي�س تاأثير العولمة اأقّل اأهمية في البلدان 

العربية منه في بلدان العالم الأخرى. ومن ثّم ل بد 

من ح�شن اإدارة قّوة تاأثيرها والنتفاع منها، ذلك 

وبا�شتمرار،  يرفع،  المت�شارع  التقاني  التغير  اأن 

البلدان  م��ن  ويتطلب  التقني  الم�شتوى  �شقف 

النامية اأن تزيد من م�شتوى الإنتاجية والتناف�شية 

اأن تقوم  لها  ليت�شنى  العالمي  لديها في القت�شاد 

بدورها في تحّولت العولمة. والواقع اأن القطاعات 

الأكثر دينامّيًة في القت�شاد العالمي المندمج هي 

الب�شائع والخدمات ذات التقنية المرتفعة ومقابل 

ذلك تبّين العقود الأخيرة اأن العتماد على ال�شلع 

الرخي�شة والأيدي العاملة غير الماهرة قد يوؤدي 

اأمن  يهّدد  الذي  المر  لالنكفاء  معّر�س  نمّو  اإلى 

فاإن  الأ�شا�س  ه��ذا  وعلى  النامية.  القت�شادات 

الخطوة الأولى على الطريق الذي ينبغي اأن ت�شلكه 

ت�شمل  القت�شادي  الأم��ن  نحو  العربية  البلدان 

الكامنة،  التقانية  ال��ق��درات  تطوير  ف��ي  التو�شع 

اإلى  والتحول  وتنميتها،  المعرفية  الدعائم  وتعبئة 

الم�شافة.  القيمة  ذات  والخدمات  الب�شائع  اإنتاج 

في  المطروحة  التو�شيات  تظل  ال�شياق  هذا  وفي 

تقرير التنمية الإن�شانية العربية للعام 2003، نحو 

اإقامة مجتمع المعرفة، �شالحًة اليوم.

�شت لها المجتمعات العربية طغيان العامل النفطي منذ 
ّ
من بين الهّزات التي تعر

النفطية  العربية،  القت�شادات  م�شار  الما�شي على  القرن  ال�شبعينات من  مطلع 

في  فقط  ر  توؤثِّ لم  النفط  قطاع  من  ية  المتاأتِّ الإيرادات  اأنَّ  ذلك  النفطية.  وغير 

ما انت�شر جزء منها في كل القت�شادات العربية عبر تدفق  رة له، اإنَّ البلدان الم�شدِّ

رة للنفط، اإ�شافًة اإلى التدفقات  تحويالت العمالة العربية اإلى الدول غير الم�شدِّ

ال�شتثمارية البينية. ولذلك، اأ�شبحت معّدلت النمو ال�شنوية في العالم العربي 

مرتبطًة ارتباًطا وثيًقا بتقلُّبات �شعر النفط، بحيث تزيد وتيرة النمو اأو تنكم�س 

ح�شب تمّوجات الأ�شعار العالمية. 

ي�شتهلك  اأن   
ّ
الريعي واقت�شاده  النفط  ب�شبب  العربي،  العالم  اعتاد  وقد 

مجموعًة وا�شعة من ال�شلع والخدمات الم�شتوردة، دون اأن يزيد من قدرته الإنتاجية 

الجهود  زت  تركَّ كما  ال�شتيراد.  هذا  لتمويل  الطاقة،  قطاع  خارج  والت�شديرية، 

اإلى  وت�شديرها  الطاقة  اإنتاج  قدرة  تو�شيع  على  النفط  عهد  في  ال�شتثمارية 

الخارج لرفع ن�شبة الإيرادات المالية. اأما الحركة ال�شتثمارية الناتجة من الفوائ�س 

المالية، فقد توزَّعت على مجموعات مالية عائلية عمالقة من جهة، وعلى تكوين 

النفطية  البلدان  في  العرب  العاملين  من  الأكبر  العدد  لدى  متوا�شعة  مّدخرات 

اأ�شا�شي  ب�شكل  ال�شتثمارات  هت  توجَّ كلتيهما،  ن 
ْ
الحالتي وفي  اأخرى.  جهة  من 

ف الفوائ�س  اإلى القطاعات العقارية وال�شكنية وال�شياحية والم�شرفية، ولم ُتوظَّ

ا في بناء القدرات الإنتاجية المحلية لمواجهة تحديات العولمة وع�شر 
ًّ
المالية فعلي

ما بعد النفط.

ل بدَّ لذلك من البدء بالتفكير الجدي في تعديل الم�شارات التنموية العربية 

لي�شبح العرب منتجين في المجالت التي تقوم عليها حركة العولمة، كما فعلت 

الجنوبية  وكوريا  و�شنغافورة  اأيرلندا  مثل  ا، 
ًّ
اقت�شادي متخلِّفًة  كانت  دول  عدة 

للحد  المترابطة  الخطط  و�شع  �شرورة  ذلك  ويعني  مالطا.  وجزيرة  وتايوان 

ي 
ّ
تنم اأن  الدول  كل  على  تفر�س  العولمة  حركة  لأنَّ  العربية،  الأدمغة  هجرة  من 

الكفاءة  عن�شر  على  الأولى  بالدرجة  تعتمد  التي  والإبداعية  المعرفية  القدرات 

الحديثة  الميادين  في  التكنولوجي  الإبداع  وت�شجيع  التنظيم  وح�شن  الب�شرية، 

مثل الإلكترونيات والمعلوماتية والأبحاث ال�شحية والطبية والبيولوجية والأنواع 

من  الحد  ميادين  في  المطلوبة  الكفاءات  اإلى  اإ�شافًة  الماأكولت،  من  الجديدة 

تلّوث البيئة واإنتاج م�شادر الطاقة البديلة.

التربية  مجال  في  كبيرة  بجهود  قامت  العربية  الدول  اأن  ذكره  والجدير 

والتعليم، لكن من دون تاأمين فر�س العمل الكافية والالئقة للكفاءات العربية 

الوطن  الهجرة خارج  اإلى  باأعداد كبيرة وت�شطر  ا 
ًّ
العمل �شنوي التي تدخل �شوق 

الو�شع  وهذا  بالدها.  المفقودة في  النا�شطة  المرموقة  المهنية  الحياة  عن  بحًثا 

جزء من حلقة مفرغة ناتجة من تركز ال�شتثمارات في القطاع العقاري والتجاري 

والم�شرفي وبع�س ال�شناعات الخفيفة التي ل تتطّلب قدرات تكنولوجية رفيعة 

)با�شتثناء �شناعة البتروكيماويات التي هي تكملة للقطاع النفطي(.

والواقع اأن القت�شادات العربية تعتمد، اإ�شافًة اإلى الريع النفطي على الريع 

العقاري وريع وكالت ا�شتيراد ال�شلع الأجنبية والريع المالي والم�شرفي، وهي لم 

ي من القدرة التكنولوجية في اإنتاج ال�شلع والخدمات  َتاأتِّ
ُ
تدخل بعد ع�شر الريع الم

الحديثة المعتمدة على المعرفة اأكثر منها على اليد العاملة التقليدية. ومن اأجل 

ت�شجيع اأ�شحاب الريادة القت�شادية العربية على الدخول في عمليات ا�شتثمارية 

 الأرباح الناتجة من 
ُّ
ًة عالية ومعارف علمية وتكنولوجية وتدر

ّ
 ب�شري

ٍ
تتطلَّب كفاءات

الإبداع التكنولوجي، ل بدَّ من تعديل الأنظمة ال�شريبية و�شلة الحوافز الممنوحة 

اإلى تنويع مجالتها. وهناك   تتَّجه الحركة ال�شتثمارية بالتدريج 
ْ
لال�شتثمار لكي

اأ�شاليب  رون  الذين يطوِّ العالية،  الكفاءة  العرب من ذوي  المهنيين  العديد من 

ا، غير اأنَّهم ل يجدون في 
ًّ
وتقنيات جديدة في اإنتاج ال�شلع الحديثة المطلوبة عالمي

ا وتطويرها 
ًّ
ْن يموِّل حماية ابتكاراتهم عبر ت�شجيل براءات الختراع دولي

َ
وطنهم م

بحيث ت�شبح قابلة لال�شتعمال في حقول ال�شناعات والخدمات الحديثة. ويمكن 

ا من البلدان 
ً
في هذا الم�شمار اأن نقتدي بما فعلته بلدان اأخرى كانت اأ�شد فقر

د ذي الأداء ال�شعيف وتحويله 
َّ
العربية ونجحت في تغيير الم�شار التنموي المقي

اإلى العتماد على المعرفة والتكنولوجيا والنخراط في العولمة وال�شتفادة منها 

اإلى اأبعد الحدود.

اإنَّ العالم العربي، �شواء بجزئه النفطي اأم بجزئه غير النفطي، لم يدخل بعد 

ناطحات  اإقامة  اأنَّ  ذلك  العولمة.  مقت�شيات  ظل  في  القت�شادية  الحداثة  عالم 

الخارجية  المظاهر  هي  الفخمة  ال�شيارات  واقتناء  الأنيقة  والمطارات  ال�شحاب 

والمعارف  العلوم  في  الكامن  الناب�س  قلبها  ولي�شت  القت�شادية،  للحداثة 

والإبداع التكنولوجي.

*جورج قرم، خبير اقت�شادي ومالي دولي واخت�شا�شي في �شوؤون ال�شرق الأو�شط ودول حو�س البحر المتو�شط.
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ل بد اأن يرتبط النمو 

بتخفي�س الفقر

تفعيل �شبكات 

الأمان الجتماعي 

اأولوية اأ�شا�شية

توفير فر�س العمل: يتوجب على اأية ا�شتراتيجية 

اقت�شادية كلية منا�شرة للفقراء اأن تجدد التزامها 

باعتبارهما  ال��ع��ام  وال�شتثمار  الوظائف  بخلق 

القناة المحورية لإنعا�س النمو. وقد طرحت اأجندة 

التنمية  نموذَج  جانًبا  الحالية  العربية  »الإ�شالح« 

نموذج  اإل���ى  عنه  وتحولت  ال��دول��ة،  ت��ق��وده  ال���ذي 

تح�شين  على  التركيز  مع  ال�شوق  قوى  فيه  تتحكم 

اأن  غير  الخا�ّس.  المال  وراأ����س  ال�شتثمار  مناخ 

بال�شرورة  ي�شكل  ل  النموذج  هذا  اأن  يبّين  الواقع 

حالًّ لأزمة البطالة الوا�شعة المتزايدة في المنطقة 

لأن جوهر الم�شكلة، كما يرى التقرير، اإنما يكمن 

في طبيعة النمو المرتكز على النفط. 

على  المرتكز  التنمية  نموذج  تطبيق  اأّدى  لقد 

فر�س  فيه  تتوافر  لم  متقلب  نمو  اإلى  النفط  دخل 

العربية  البلدان  في  النمط  هذا  اأنتج  وقد  العمل، 

اإل��ى  ينحو  ال��دخ��ل  ف��ي  ال��الم�����ش��اواة  م��ن  م�شتًوى 

الأخ��رى،  العالم  مناطق  في  منه  اأكثر  النخفا�س 

وخّلف كذلك جيوًبا عميقًة في مجال فقر الدخل. 

ل بّد اأن يرتبط النمو الإنتاجي بتخفي�س الفقر، ما 

اأجر لئق وعلى  العمل مقابل  توليد فر�س  ي�شتلزم 

م�شاعفاتها  على  ع��الوة  فالبطالة،  وا�شع.  نطاق 

والجتماعي  ال�شيا�شي  التحدي  تمثل  القت�شادية، 

في  المنطقة  �شتواجهه  ال���ذي  ح�شا�شية  الأك��ث��ر 

الم�شتقبل المنظور. ول يكمن هذا التحدي في خلق 

فر�س العمل فح�شب، بل ي�شمل كذلك توفير فر�س 

العمل المنتجة والكريمة لكاّفة ال�شكان الذين بلغوا 

يكون  اأن  يمكن  الهدف  هذا  ولتحقيق  العمل.  �شن 

لل�شيا�شات القت�شادية الكلية مفعول مماثل لمفعول 

وال�شوؤال  الفقر.  مكافحة  ت�شتهدف  التي  البرامج 

الوارد بهذا ال�شدد هو: ما الذي يجعل النمو اأكثر 

المالئمة  الإجابة  لعلَّ  للفقراء؟  فائدًة  واأعمَّ  دعًما 

في:  ت�شهم  التي  الأو�شاع  خلق  �شرورة  في  تكمن 

القادرة  القت�شادية  القطاعات  في  النمو  تركيز 

على تحقيق النتفاع المبا�شر للفقراء؛ واإيجاد بيئة 

الحقيقي  والدخل  العمل  فر�س  من  تو�شع  تمكينية 

اأمامهم؛ وتعزيز قدراتهم الب�شرية الأ�شا�شية.

ويتطلب ذلك اأن تكون ال�شيا�شات القت�شادية 

تنموية  ا�شتراتيجية  في  را�شًخا  عن�شًرا  الكلية 

البنية  في  ل  لال�شتثمار،  المجال  تف�شح  وا�شعة 

معينة  ن�شاطات  في  كذلك  بل  فح�شب،  التحتية 

مولِّدة لفر�س العمل، مثل الأ�شغال العامة، اإ�شافًة 

ال�شتثمار  الب�شرية من خالل  القدرات  تنمية  اإلى 

في مجالت التعليم وال�شحة. 

ت��خ��ف��ي�����س ال��ف��ق��ر: م��ن ال��م��وؤك��د اأن ج��ان��ًب��ا من 

الرجال، والن�شاء والأطفال �شيتركون في حالة من 

لتحقيق  الجهود  ت�شافر  مع  حتى  المدقع،  الفقر 

ولإخراج  العمل.  فر�س  وخلق  القت�شادي  التنويع 

برامج  تطوير  من  بد  ل  الفقر  دائ��رة  من  ه��وؤلء 

الدخل  لرفع م�شتويات  و�شيا�شات محددة وهادفة 

اإمكان الح�شول على الخدمات في �شياق  وتعزيز 

ا�شتراتيجيات التنمية الوطنية.

ُت�شتغل  ل���م  ال��ت��ي  ال��م��ه��م��ة  ال��م��ك��ون��ات  م���ن 

ا�شتغالًل كاماًل في البلدان العربية ال�شتفادة من 

م�شروعات الأ�شغال العامة التي يجب اأن ت�شتهدف 

ال�شرائح الفقيرة وتوّفر الأ�شول القت�شادية ذات 

القيمة بالن�شبة اإلى المجتمعات المحلية الفقيرة. 

وعندما تنتفع الفئات غير الفقيرة ب�شورة كبيرة 

من مثل هذه الأ�شول عند قيامها، فاإن الم�شاركة 

اإدخالها  اإلزامّيًة ويعاد  اأن تكون  في التمويل يجب 

في ميزانيات الم�شروعات العامة. 

وتفعيل  اإيجاد  كذلك  المهمة  المكونات  ومن 

�شبكات الأمان الجتماعي التي توؤّدي دوًرا جوهريًّا 

في التخفيف من وطاأة النتكا�س القت�شادي على 

الفئات ال�شعيفة، والتي ما زال توزيعها متفاوًتا بين 

البلدان في المنطقة. وت�شم كافة البلدان العربية 

مجموعًة من �شبكات الأمان الجتماعي التقليدية 

المتداخلة والمترابطةالتي ا�شُتكملت ب�شبكات اأمان 

ر�شمية اأو �شبكات تديرها الدولة بطرق مختلفة في 

الدخل  ذات  العربية  البلدان  اأقامت  وقد  بلد.  كل 

المرتفع �شل�شلًة عري�شًة وعميقًة ن�شبيًّا من �شبكات 

دعًما  تقدم  التي  الر�شمية  الجتماعي  الأم���ان 

والم�شنين  والمر�شى  والمطلَّقات  لالأرامل  ا  خا�شًّ

وال�����ش��اب��ات ال��ع��ازب��ات غير ال��ع��ام��الت وع��ائ��الت 

الم�شاجين والطالب. و�شلكت البلدان ذات الدخل 

المتو�ّشط �شباًل مماثلًة غير اأنها ق�شرت عن تغطية 

جميع المحتاجين تغطيًة كاملة، وتحقيق قدر كاف 

من الدعم والم�شاواة وفعالية الكلفة في ما تقدمه 

المنخف�س،  الدخل  ذات  البلدان  اأما  برامج.  من 

�شبكات  باعتماد  الأخيرة  الآون��ة  في  اإل  تبداأ  فلم 

الأمان الجتماعي الر�شمية، وهذه الأخيرة تعاني 

جوانب الق�شور نف�شها التي تظهر في البلدان ذات 

الدخل المتو�ّشط ولو بدرجة اأكبر.

ول��ت��م��وي��ل ا���ش��ت��ث��م��ارات ع��ام��ة ك��ب��ي��رة لدعم 

ل العتماد على  الفقراء، وخلق فر�س العمل، يف�شَّ

ل  قد  الأول.  المقام  في  المحلية  ال��م��وارد  ح�شد 

يكون من الحكمة العتماد على م�شاعدات التنمية 

للتعجيل  الخا�س  المال  راأ�س  اأو تدفقات  الر�شمية 

اأن  يمكن  الموارد  بع�س  ح�شد  ب��اأن  علًما  بالنمو، 

�شوب  العامة  ال�شتثمارات  توجيه  خالل  من  يتّم 

الب�شري  المال  راأ�س  في  اأي  الإنتاجية،  المجالت 

�شواء.  حد  على  والطبيعي  المادي  المال  وراأ���س 
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ل العتماد  يف�شَّ

على ح�شد املوارد 

املحلية يف املقام 

الأول لتمويل 

ا�شتثمارات عامة 

كبرية لدعم الفقراء

ميكن التغلب على 

ندرة الغذاء يف 

املنطقة العربية 

من خالل تدخل على 

م�شتوى ال�شيا�شات

بيئة  تخلق  اأن  كذلك  العامة  ال�شيا�شات  ويمكن 

المتعددة  الخا�شة  لال�شتثمارات  م��واءم��ًة  اأكثر 

المجالت، اإما من خالل �شيا�شات اقت�شادية كلية 

ب�شورة  المكا�شب  توزيع  اإع��ادة  اأو  جاذبّيًة،  اأكثر 

ي�شبح  ال�شتثمار  فر�س  تزايد  وعند  توازًنا.  اأكثر 

النا�س اأكثر مياًل اإلى الّدخار اأو يوؤدون َقْدًرا اأكبر 

لديهم.  المادي  الدخل  قاعدة  لتو�شيع  العمل  من 

وتبدو اإمكانات ح�شد الموارد المحلية مرتفعًة في 

المنطقة ب�شبب انخفا�س معدلت ال�شريبة فيها. 

 الحّد من انعدام االأمن 

الغذائي وال�صحي

ما زال انعدام الأمن الغذائي والجوع و�شوء التغذية 

في  المواطنين  من  هائلة  لأع��داٍد  معاناة  م�شدَر 

في  اأخرى  على  دولة  تتقّدم  وقد  العربية.  البلدان 

لالألفية  التنموية  الأهداف  من  الأول  الهدف  بلوغ 

والجوع،  المدقع  الفقر  على  الق�شاء  وهو  الثالثة، 

غير اأن المنطقة بمجموعها ما زالت خلف الركب. 

ويعود ذلك، ب�شكل اأ�شا�شي، اإلى ا�شتمرار النت�شار 

الوا�شع للجوع في البلدان الأقل نمًوا في المنطقة.

لم يف�شر هذا التقرير الأمن الغذائي من زاوية 

الكتفاء ال�شيادي المطلق من الإنتاج الغذائي، وهو 

هدف غير عملي في ظل �شح المياه على الم�شتوى 

الإقليمي، واإنما على اأ�شا�س كفاية ال�شلع الجوهرية 

يتّم  لم  اأخ��رى  وبعبارة  المجتمع،  اأف���راد  لجميع 

التركيز على مو�شوع الكتفاء على م�شتوى الدولة، 

بل على الم�شتوى الإن�شاني. وفي هذا ال�شياق يمثل 

اإحدى  الرئي�شي  الغذاء  من  الكفاية  م�شتوى  تدني 

اأخطر الفجوات التنموية في المنطقة. وفي اأنحاء 

�شيا�شات  اأدت  العربية،  المنطقة  في  كما  العالم، 

ال�شوق المتو�ّشعة في تحرير الإجراءات اإلى تزايد 

قلة  اأيدي  في  والمياه  الأر�س  موارد  اأف�شل  تركيز 

متناق�شة من المزارع التجارية الكبرى. وقد اأرغم 

هذا التجاه �شغار المزارعين على تدبير اأمورهم 

متزايدة.  ب�شورة  هام�شية  اأرا���سٍ  في  بال�شتثمار 

الغذاء  اأنتجت  طالما  التي  الف�شلى  الأرا�شي  اإّن 

لزارعيها اأ�شبحت اليوم ُتخ�ش�س ب�شورة مطردة 

من  عاليًة  اأرباًحا  تحقق  التي  المحا�شيل  لزراعة 

اأو  الأغنياء،  لدى  ال�شتهالك  اأنماط  تلبية  اأج��ل 

اأدت  نف�شه  الوقت  وف��ي  ال��خ��ارج.  اإل��ى  للت�شدير 

عالقات القوة غير المتكافئة، وبخا�شة في الريف، 

على  ال�شيطرة  النفوذ  ذات  الجماعات  منح  اإل��ى 

بكثير  اأقل  بكلفة  المياه  وم�شادر  الأرا�شي  خيرة 

من القيمة الجتماعية لهذه الموارد. واأ�شهمت هذه 

ال�شيا�شات، مجتمعًة، في قيام اأو�شاع راحت فيها 

الأ�شواق تنتج كميات اأقل من المطلوب من المواد 

الغذائية الأ�شا�شية التي ت�شكل الجانب الأكبر من 

في  ويمكن،  لديهم.  الإنفاق  واأوجه  الفقراء  غذاء 

هذا ال�شياق، التغلب على ندرة الغذاء في المنطقة 

العربية من خالل التدّخل على م�شتوى ال�شيا�شات، 

وذلك وفًقا للمبادئ التالية:

البلدان  على  الأر������س:  ع��ل��ى  ال��ح�����ش��ول  تي�شير 

ال��ع��رب��ي��ة ا���ش��ت��ح��داث ���ش��ري��ب��ة ت�����ش��اع��دي��ة على 

الأرا�شي المنتجة بفر�س معدلت �شريبية تتزايد 

بتزايد م�شاحة الأرا�شي المملوكة. وقد يدفع هذا 

من  جزء  بيع  اإل��ى  الأرا�شي  مالكي  كبار  الإج��راء 

اأرا�شيهم وا�شتخدام العائدات لتمويل التو�شع في 

المت�شلة  الق�شايا  معالجة  وينبغي  الري.  عمليات 

في  وتملكها  وتوزيعها  الأرا���ش��ي  على  بالح�شول 

للفقراء.  الداعمة  ال�شيا�شات  من  منظومة  نطاق 

�شمان  المجال  ه��ذا  في  الجوهرية  الأم���ور  وم��ن 

ممار�شة  ي�شهل  الذي  والموؤ�ش�شي  القانوني  الإطار 

يوؤخذ  وحين  الموارد،  اإدارة  في  لحقوقها  المراأة 

بالعتبار دور المراأة الكبير في الزراعة من المهم 

تتحّيز  ل  الملكية  حقوق  اأنظمة  اأن  م��ن  التاأكد 

�شّدها. ومن �شاأن تغيير القواعد القانونية لتاأكيد 

حقوق المراأة وزيادة القدرة على اإنفاذ مطالباتها 

بالأ�شول الطبيعية والمادية اأن يوّلد حوافَز جديدًة، 

ويزيل واحًدا من الأ�شباب الرئي�شة لنعدام الأمن 

لدى الن�شاء في الريف.

التنمية  لي�شمل  وال��ت��م��وي��ل  الئ��ت��م��ان  تو�شيع 

ا  �شروريًّ الحكومي  التدخل  يكون  قد  الريفية: 

اأجل  العمل من  وفر�س  الئتمان  توافر  للتاأكد من 

وهذا  للفقراء.  الداعمة  الريفية  التنمية  تعزيز 

ت�شهيالت  الريفية  الزراعية  الن�شاطات  يعني منح 

تتطّلب  التي  القوانين  وت�شاعد  هادفة.  ائتمانية 

الإق��را���س  عمليات  تنويع  التجارية  البنوك  م��ن 

وتو�شيعها في المناطق الريفية، كما هي الحال في 

الهند وفيتنام، اإلى تعزيز الإنتاج الزراعي ال�شغير 

الحجم والتجارة الزراعية ال�شغيرة. كذلك تمويل 

الأعمال غير الزراعية الكثيفة العمالة في المناطق 

العامة،  الأ�شغال  م�شروعات  خ��الل  من  الريفية 

توّلد العنا�شر الكفيلة با�شتقرار الدخل عند وقوع 

الحوادث المناخية المفاجئة.

ال�شتثمار في المياه: ينبغي القيام با�شتثمارات 

وتوزيعها  وعائداتها  المياه  توافر  لزيادة  وا�شعة 

التقديرات  لبع�س  ووفًقا  المختلفة.  لأغرا�شها 
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مي�ّس حتدي الأمن 

الغذائي كالًّ من 

ال�شيا�شات الغذائية 

وال�شحية

املعرفة عن�رس 

حيوي للزراعة 

والإنتاج الغذائي

لزيادة  المطلوب،  ال��م��ال  راأ����س  اإج��م��ال��ي  �شيبلغ 

خالل  فقط  المياه  تحلية  على  المنطقة  ق���درة 

اأي  دولر،  مليار   73 نحو  المقبلة،  الثالثة  العقود 

2.6 مليار دولر. ي�شاف  اإلى  بمعدل �شنوي ي�شل 

ف��ي مجال  ا�شتثمار  ل��م يحدث  م��ا  اأن��ه  ذل��ك  اإل��ى 

الغذائي  الإنتاج  زيادة  ال�شعب  �شيكون من  المياه 

والتخفيف من الأعباء المالية للواردات الزراعية، 

هذه  ترافق  اأن  وينبغي  الغذائي.  الأم��ن  وتح�شين 

المياه  اإدارة  في  رئي�شية  اإ�شالحات  ال�شتثمارات 

المناطق  في  المياه  موارد  على  الح�شول  ل�شمان 

الريفية على نحو اأكثر اإن�شاًفا وا�شتدامة.

المعرفة  ال��ب��ح��وث وال��ت��ط��وي��ر:  ال��ت��رك��ي��ز ع��ل��ى 

غير  ال��غ��ذائ��ي،  والإن��ت��اج  للزراعة  حيوي  عن�شر 

حاجة  وهناك  الم�شتغلَّة.  غير  المقومات  من  اأنها 

المجتمعات  م�شكالت  ح��ول  البحوث  اإج��راء  اإل��ى 

المخاطر،  تهددها  التي  المناطق  ف��ي  المحلية 

بما فيها الدرا�شات عن حماية التنوعات المحلية 

التنوع في  تو�شيع  وح��ول  والأوب��ئ��ة؛  الأم��را���س  من 

الأ�شواق؛  في  متميزة  مواقع  واإن�شاء  المغذيات؛ 

اأكثر دفًئا  اأن تنمو في مناٍخ  التي يمكن  والنباتات 

وجفاًفا. وفي الوقت الحا�شر، تخ�ش�س ميزانيات 

مجالت  في  والتطوير  للبحث  الذكر  ت�شتحق  ل 

الميزانيات  اإن مجموع  الغذائي؛  الزراعة والإنتاج 

للبحث والتطوير في هذا القطاع في جميع البلدان 

العربية خالل ال�شنوات الع�شرين الما�شية ل يعادل 

اأكثر من جزء ب�شيط من الميزانية ال�شنوية لواحدة 

من �شركات الغذاء والزراعة المتعددة الجن�شية.

حيوية  واأداٌة  م��رك��زي،  اإن�شاني  ه��دف  ال�شحة 

العديد  في  توؤثر  لأنها  الب�شرية  القدرات  لتمكين 

الرغم مما حققته  الإن�شان وعلى  اأمن  نواحي  من 

البلدان العربية من مكا�شب ملمو�شة على العموم 

في اأو�شاع ال�شحة العامة، فاإنها ما زالت متخلفة 

تحقيق  تّم  اأّن��ه  ومع  ال�شناعية.  ال��دول  ركب  عن 

المتوّقع  العمر  م��ع��ّدلت  مجال  في  مذهل  تقّدم 

زالت  ما  الأطفال،  وفيات  ومعّدلت  ال��ولدة  عند 

الموؤ�شرات ال�شحية الرئي�شة الأخرى في المنطقة 

وثمة  اأع���وام.  ع��دة  منذ  ال��رك��ود  من  حالًة  ت�شهد 

بين  ال�شحية  الرعاية  م�شتوى  في  وا�شح  تفاوت 

ما  وكثيًرا  عامة.  ب�شفة  البلدان  وبين  واآخ��ر  بلٍد 

ت�شيء الأنظمة ال�شحية اإدارة البيانات، ما يجعل 

من ال�شعب تكوين �شورٍة دقيقة عن و�شع ال�شحة 

الممار�شات  بع�س  اأن  ذل��ك  اإل��ى  ي�شاف  العامة. 

تلحق  تزال  ما  التقاليد الجتماعية  المتجذرة في 

ال�شرر ب�شحة الكثيرين، وبخا�شة الن�شاء، وتدعو 

ب�شورة  المجتمعية  ال�شلوك  اأنماط  في  تغير  اإلى 

التغذية  ���ش��وء  م��ع��دلت  خف�س  وينبغي  ع��ام��ة. 

والتقّزم بين الأطفال، وزيادة القيمة الغذائية في 

الأطعمة بجعل المغذيات المتوازنة متاحًة واأقرب 

التغذية  ���ش��وء  لتخفي�س  وذل���ك  للعائالت  م��ن��اًل 

يم�ّس كالًّ  التحدي  وهذا  �شواء.  والبدانة على حد 

وي�شتلزم  وال�شحية،  الغذائية  ال�شيا�شات  م��ن 

و�شع اآليات محددة لت�شعير الغذاء وتو�شيع مراكز 

الرعاية ال�شحية الأولية وثقافة ال�شحة العامة.

ول بد من اأن تترّكز المناق�شات حول الأولويات 

ونطاقها  العامة،  ال�شحة  م�شتويات  تح�شين  في 

الموارد  لديها  العربية  فالبلدان  تطويرها.  و�شبل 

المادية والب�شرية، وكذلك الإرادة العامة المطلوبة 

تاأخذ  م�شتقبلية  روؤي��ة  فهو  المطلوب  اأما  للتغيير. 

تقبل  ول  ال��م��ع��ق��دة،  الق�شايا  جميع  ب��الع��ت��ب��ار 

خطوات  ات��خ��اذ  وت��ق��ت��رح  المت�شّرعة،  بالحلول 

مثل  تطوير  اأج��ل  ومن  لالإنجاز.  عملية  تدريجية 

هذه الروؤية وتحقيقها يتوجب النظر في عدد من 

المبادئ الأ�شا�شية:

ال��ت��رك��ي��ز ع��ل��ى ال��ن��ا���س وع��ل��ى ال��وق��اي��ة: ينبغي 

من  العديد  في  العامة  ال�شحة  اأنظمة  تكون  اأن 

على  ��ا  وح��ر���شً تفاعليًة  اأك��ث��ر  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ب��ل��دان 

المحور  باعتبارهم  النا�س  على  وتركيًزا  الوقاية 

الحيوي  الطبي  وال��ن��م��وذج   
10

لعملها. الأ�شا�شي 

الرعاية  على  يركز  وال��ذي  المنطقة،  في  المعتاد 

ومعالجة  العالجية  والخدمات  الم�شت�شفيات  في 

يلبي  اأن  اأ�شيق من  النا�س هو نموذٌج  الأمرا�س ل 

اأن  باأكمله  النظام  وعلى  المتوقعة.  الحتياجات 

اأجل  من  الأخرى  القطاعات  مع  ويتفاعل  يتوا�شل 

الرتقاء بم�شتوى ال�شحة العامة وت�شجيع تمويلها 

عبر اآليات منا�شبة بين مختِلف القطاعات. 

ت�شهيل و�شول الخدمة ال�شّحّية للجميع: ت�شمل 

�شرورية  خ��ط��وات  المطلوبة  الأخ���رى  التغييرات 

لخف�س كلفة الرعاية الطبية للنا�س العاديين الذين 

•النهو�س بالم�شاواة من خالل التركيز على الفئات الأكثر �شعًفا. 	
•الوقاية القائمة على الهتمام بالنا�س، وتقديم العناية الأ�شا�شية بكلفة مالئمة. 	

•تعزيز الرعاية ال�شحية الأولية ودمج الخدمات ال�شحية المجزاأة. 	
•تقوية موؤ�ش�شات ال�شحة العامة. 	

•دعم مبادرات التطوير ال�شحي التي تتمّتع بم�شاركة المجتمعات المحلية وم�شاندتها. 	

.Jabbour 2007 :امل�شدر
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ينبغي اأن تكون احلماية 

والوقاية والإنذار 

املبكر من املهمات 

اجلوهرية للبنية التحتية 

يف جمال ال�شّحة

ما زال الهتمام على 

امل�شتوى ال�شيا�شي 

باملخاطر ال�شحية 

ا 
ً
امل�شتجدة قا�رس

اأو غائًبا كلًيا

يتزايد اإنفاقهم على اأمور ال�شحة بما يفوق طاقتهم. 

وقد يت�شمن ذلك اإعادة ترتيب اأولويات الإنفاق العاّم 

في البلدان ذات الدخل المنخف�س والمتو�شط حيث 

ال�شحية.  النواحي  على  الحكومي  الإنفاق  يتدنى 

من جهة اأخرى فاإن على البلدان المرتفعة الدخل، 

تترجم  اأن  ال�شحية،  العناية  كثيًرا على  تنفق  التي 

هذه ال�شتثمارات اإلى مكا�شب حقيقية بتذليل اأوجه 

الق�شور في اأنظمتها ال�شحية، وزيادة التركيز على 

الرعاية الوقائية. ويجدر بمعظم البلدان العربية اأن 

تبذل مزيًدا من الجهد لو�شع ت�شريعات في مجال 

الحوافز  وخلق  تفعيلها،  و�شمان  ال�شحي  التاأمين 

مزايا  لتوفير  الخا�س  القطاع  في  العمل  لأرب���اب 

منا�شبة في المجال ال�شحي.

رف���ع م�����ش��ت��وى ال��ت��وع��ي��ة وال��م�����ش��ارك��ة ال��ع��ام��ة: 

و�شع  في  جوهري  عن�شر  العامة  الم�شاركة  اإن 

في  فالمواطن  وتنفيذها.  ال�شحيحة  الأول��وي��ات 

بالهموم  ان�شغاله  غ��م��رة  ف��ي  العربية،  ال��ب��ل��دان 

اإلحاًحا وم�شا�ًشا باأمن الإن�شان، )كالطعام  الأكثر 

يفكر  قلما  الأ�شا�شية(،  والحتياجات  والحقوق 

بناء  الأول��وي��ات.  من  باعتبارها  ال�شحة  اأم��ور  في 

المعرفة  بم�شتوى  الرتقاء  ال�شروري  من  عليه، 

العامة بق�شايا ال�شحة والوعي بما يت�شل بها من 

الم�شتنيرة  القطاعات  و�شع  وفي  وواجبات.  حقوق 

الفر�شة،  لها  اأتيحت  اإذا  العربية،  البلدان  في 

دول��ي،  وبدعم  متجاوبة،  حكومات  مع  بالتعاون 

ال�شّحة.  مجال  ف��ي  محلية  م��ب��ادرات  تطلق  اأن 

تت�شم  محلية  منابر  تطوير  اإل���ى  ح��اج��ة  وه��ن��اك 

المواطنين،  جانب  من  وبخا�شة  عري�س  بتمثيل 

التو�شيات  لتنفيذ  الالزمة  بال�شالحيات  وتتمّتع 

�شبيل  على  ويمكن،  عليها  ت��واف��ق  يح�شل  ال��ت��ي 

المثال، اأن تطلق البلدان العربية برامج في المدن 

والمجتمعات والقرى للنهو�س بالم�شتوى ال�شّحي، 

تقوم على الم�شاركة العامة وَتحلُّ فيها ال�شراكة بين 

الأحادية  المقاربات  والمواطنين محلَّ  الحكومات 

تثقيفية  اإر�شادّيًة  اأدّلًة  تقدم  اأن  �شاأنها  من  ويكون 

يمكن تكرارها في مجالت تنموّية اأخرى.

الإقليمي  ال�شعيدين  على  والتعاون  التن�شيق 

م�شتوى  على  الإقليمي،  التعاون  يمكن  وال��دول��ي: 

في  ب����الأداء  يرتقي  اأن  وال��ب��رام��ج،  ال�شيا�شات 

المجالين ال�شحي والتنموي. وقد اأ�شهم مثل هذا 

بلدان  في  ال�شحية  الأو�شاع  تح�شين  في  التعاون 

الخليج، غير اأن ا�شتمرار تدّني الموؤ�شرات ال�شحية 

اإلى  ويدعو  اأمٌر غير مقبول  المجاورة  البلدان  في 

الموارد  ح�شد  ينبغي  كذلك  التعاون.  من  المزيد 

والمنظمات  النا�س  ل��دى  المتوافرة  وال��خ��ب��رات 

لدى  موجود  هو  بما  الكتفاء  ل  الحكومية،  غير 

كذلك  الدولية  التعاون  هيئات  وتوؤدي  الحكومات. 

توثيق  طريق  عن  المجال  هذا  في  اأ�شا�شيًّا  دوًرا 

ال�شلة بين الحكومات وم�شادر المعرفة والموارد 

لم�شاندة الخطط الوطنية في مجال ال�شحة.

مواجهة التهديدات ال�شحية الم�شتجدة: ينبغي 

اأن توؤخذ التهديدات ال�شحية الم�شتجدة، بما فيها 

مر�س نق�س المناعة المكت�شب/الإيدز، والأمرا�س 

اأن  غير  ال��ج��د.  محمل  على  المعدية،  المزمنة 

المخاطر  بهذه  ال�شيا�شي  الم�شتوى  على  الهتمام 

اأو�شاع  ظ��ّل  في  كّليًّا،  غائًبا  اأو  قا�شًرا  زال  ما   ،

الأكثر  الفئات  فيها  وتواجه  بال�شفافية  تت�شم  ل 

ا للمخاطر حالًة من الإهمال والإغفال. وقد  تعّر�شً

اآثار  لتخفيف  اأ�شاليب فعالة  الطبية  العلوم  طورت 

الفيرو�س على الج�شم لدى الم�شابين بالإيدز، ومع 

اأنها متاحة مّجاًنا في معظم البلدان العربية، فاإن 

بتبدل  اإل  فعالة غير ممكنة  الإف��ادة منها ب�شورة 

المر�س،  ه��ذا  تجاه  الجتماعي  ال�شلوك  اأنماط 

اأنماط  ببروز  اإل  ممكنة  غير  منه  الوقاية  وكذلك 

الم�شابين  لدى  ال�شخ�شي  ال�شلوك  من  جديدة 

اأجواء  تبديد  الملحة  الأولويات  من  غدا  وقد  به، 

المناعة  نق�س  مر�س  تكتنف  التي  والعار  ال�شرية 

للتوعية  ب��رام��ج  م��ن خ��الل  ال��م��ك��ت�����ش��ب/الإي��دز، 

قيادية  عنا�شر  وم�شاركة  المتعاطفة،  الجتماعية 

ال�شخ�شيات  فيها  بمن  النا�س  حياة  في  م��وؤث��رة 

وال�شخ�شيات  ال��دي��ن��ي��ون،  وال��زع��م��اء  ال���ب���ارزة، 

العامة الأخرى. وفي ما يخ�ّس الأمرا�س المعدية 

الأ�شا�شية ينبغي اأن تكون الحماية والوقاية والإنذار 

المبكر من المهمات الجوهرية للبنية التحتية في 

مجال ال�شّحة، على ال�شعيدين الوطني والمحلي.

الحّد من التهديدات الخارجية 

وت�صوية النزاعات

تت�شم  العربية  المنطقة  ف��ي  الأو���ش��اع  زال��ت  م��ا 

بعدم ال�شتقرار، وتعاني وطاأة الحتالل والتدخل 

وتقا�شي  خ��ارج��ي��ة،  ق���ًوى  ج��ان��ب  م��ن  الع�شكري 

تحرم  التي  للحدود  والعابرة  الداخلية  النزاعات 

في  التنمية  وتعوق  الأ�شا�شية،  حقوَقهم  النا�س 

التقرير  ه���ذا  ا�شتعر�س  وق���د  ال���ن���زاع.  م��ن��اط��ق 

الذي  والماّدي  والبنيوي  الموؤ�ش�شي  العنف  جوانب 

الخارجي  الع�شكري  والتدخل  الح��ت��الل  فر�شه 

خا�شة  ب�شورة  الإ�شارة  مع  العربية،  البلدان  على 
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 ي�شتمر عدم ال�شتقرار 

 يف اأو�شاع املنطقة 

اء الحتالل والتدّخل 
ّ
جر

الع�شكري اخلارجي 

والنزاعات امل�شّلحة

المحتلة  الفل�شطينية  الأر����س  من  ك��لٍّ  حالة  اإل��ى 

وال�شومال والعراق. 

ويتحمل المجتمع الدولي الم�شوؤولية الأولى في 

جامعة  وبخا�شة  الإقليمية،  المنظمات  م�شاعدة 

مواجهة  في  الأفريقي،  والت��ح��اد  العربية  ال��دول 

الإن�شان  اأم��ن  تواجه  التي  والتهديدات  المخاطر 

في تلك الحالت. وتكمن م�شوؤولية الأمم المتحدة 

الأول���ى والأه���م ف��ي ال��دف��اع ع��ن ال�شالم والأم��ن 

عن  تتخلى  اأّل  عليها  يتعين  ثم  وم��ن  العالم،  في 

هذه  من  المنطقة  في  توؤديه  ال��ذي  المهم  ال��دور 

في  ا  مهمًّ اإ�شهاًما  ت�شهم  اأن  ويمكنها  الناحية. 

اإلى مرحلة  العراق بم�شاعدة البالد على النتقال 

ا�شتراتيجية  م��ع  ب��ال��ت��وازي  وال��ع��م��ران  النتعا�س 

الأمم  لدى  اأن  كما  الأميركية.  القوات  ان�شحاب 

بدرجة  م�شتغلة  وغير  وا�شحة،  ق���درًة  المتحدة 

الرامية  المفاو�شات  في  الم�شاعدة  على  كافية، 

اإلى اإنهاء ال�شراع العربي الإ�شرائيلي حول الأر�س 

المجتمع  ي�شتطيع  كذلك  المحتلة.  الفل�شطينية 

الدولي اأن ي�شّهل، في ال�شومال، عمل قوات عربية 

المتحدة،  الأم��م  مظلة  تحت  م�شتركة  واأفريقية 

وفًقا للتو�شيات التي قدمها الزعماء ال�شوماليون 

في موؤتمر الم�شالحة الوطنية. 

يتّم  قد  ال��ذي  البرنامج  طبيعة  كانت  ومهما   

لوقف  الأولوية  تكون  اأن  بّد من  التوافق عليه، فال 

التي ل  والأولويات  النزاع.  والموت جراء  المعاناة 

الأر�س  في  الكارثية  الأو�شاع  هي  اإرجاوؤها  يمكن 

الفل�شطينية المحتلة وال�شومال وال�شودان والأزمة 

الإن�شانية وانهيار البنية التحتية في العراق، والتي 

والعقوبات  الحروب  من  عقدين  اأعقاب  في  حلَّت 

المعونات  اأهمية  من  الرغم  وعلى  المجدية.  غير 

المبادرات  عن  ال�شتغناء  يمكن  ل  فاإنه  الدولية، 

الطوارئ،  حالت  مواجهة  في  والإقليمية  المحلية 

التحتية  البنية  تطوير  في  ا  اأي�شً ت�شهم  قد  فهي 

الالزمة.

اإن ا�شتمرار عدم ال�شتقرار في اأو�شاع المنطقة 

الترابط  اأهمية  يوؤكد  التهديدات  هذه  مثل  جراء 

الوثيق بين اأمن الإن�شان والأمن بمفهومه التقليدي 

اإن  والدولية.  والإقليمية  الوطنية  الأ�شعدة  على 

حول  وال�شراعات  الم�شلحة  والنزاعات  الحتالل 

كلها  العنف،  ا�شتخدام  اإلى  واللجوء  الُهوية  تاأكيد 

تقّو�س �شالمة ال�شعوب المعنية في المنطقة ورفاه 

عن�شري  ت�شافر  ي��وؤدي  ما  وغالًبا  ال�شعوب.  تلك 

ال��م��وق��ع ال��ج��غ��راف��ي ال���ش��ت��رات��ي��ج��ي وال��ظ��روف 

ال�شيا�شية المتاأزمة في البلدان العربية اإلى احتدام 

خارجية  قوى  على  العتماد  وموا�شلة  النزاعات 

هذا  اأن  بيد  ت�شويات.  اإلى  التو�شل  في  للم�شاعدة 

العميق  لل�شخط  م�شدًرا  ي�شكل  نف�شه  العتماد 

الراأي  يتحول  حيث  المنطقة،  �شعوب  اأو�شاط  في 

التي  القوى  وجه  في  الوقوف  اإل��ى  ال�شعبي  العام 

ُتَعدُّ تهديًدا لأمن الإن�شان ب�شبب احتاللها اأرا�شي 

البلدان العربية وتدمير حياة المواطنين فيها.

وي��ح��ت��اج ان��ح�����ش��ار ال�����ش��خ��ط ال�����ش��ع��ب��ي �شد 

الحمالت  بكثير من  اأكثر  هو  ما  الخارجية  القوى 

ال��ق��ل��وب وال��ع��ق��ول«.  اأج���ل »ك�شب  ال��م�����ش��ادة م��ن 

قوة  ع��الق��ات  مح�شلة  ه��و  الو�شع  ه��ذا  اأن  ذل��ك 

تاريخية و�شعت البلدان العربية عر�شًة لتدخالت 

في  ال��م��زدوج��ة  المعايير  ول���ش��ت��خ��دام  خ��ارج��ي��ة 

الق�شايا المت�شلة بالحقوق ال�شيا�شية والإن�شانية. 

الذاكرة  في  الأل��م  على  باعًثا  المحنة  هذه  وتظل 

الذي  بالحترام  اإل  تخّطيها  يمكن  ول  الجماعية، 

والدينية  والمدنية  ال�شيا�شية  للحقوق  فيه  لب�س  ل 

الم�شّكنة.  البيانات  بمجرد  ل  العربية  البلدان  في 

مثل هذا ال�شدق الجلّي، الذي اأخذت بوادره تظهر 

في الآونة الأخيرة، �شيح�شن ب�شكل اأ�شا�شّي المناخ 

الفاعلة  الإقليمية  الأط��راف  لم�شاركة  التمهيدي 

النزاعات  ت�شوية  اإل��ى  الرامية  المفاو�شات  في 

في  الإن�شان  اأم��ن  تاآكل  زم��ٍن،  منذ  �شّببت،  التي 

المنطقة.

العربية  البلدان  في  النزاعات  ُتحّل  ل  وق��د 

اأن من  ال��ع��اج��ل، غير  ال��ق��ري��ب  ف��ي  ك��ام��اًل  ح��الًّ 

وم�شاعفاتها.  النزاعات  ح��ّدة  تخفيف  الممكن 

ال�شراع  هو  الأو�شط  ال�شرق  في  الأه��م  والتحدي 

ا مما كان عليه منذ عهد بعيد. فما 
ً
لقد غدا الو�شع في ال�شرق الأو�شط اأكثر تعقيًدا وه�شا�شًة وخطر

ا في العملية 
ً
 الفل�شطينيين والإ�شرائيليين ُقدم

ِّ
�شي

ُ
زال ال�شعور العميق بعدم الثقة يحول دون م

ال�شلمية. وهناك اأ�شباب متزايدة عديدة لعدم ال�شتقرار وال�شك في المنطقة، غير اأن الجرح الذي 

يتمثل في  اإنما  �شنة،  اأربعين  بعد  العربي، حتى  العالم  الأغلبية في  اإلى  بالن�شبة  بعد،  يلتئم  لم 

ين الم�شروعة باإقامة دولة لهم. 
ّ
ا�شتمرار احتالل الأرا�شي العربية، واإنكار مطالب الفل�شطيني

دولة  واإقامة   ،1967 العام  في  بداأ  الذي  الحتالل  اإنهاء  وا�شح:  اأ�شا�س  على  الحل  ويقوم 

كاماًل،  اعتراًفا  بها  ف 
َ
المعتر الآمنة  اإ�شرائيل  دولة  جانب  اإلى  للحياة  قابلة  م�شتقلة  فل�شطينية 

وتحقيق �شالم عادل و�شامل في المنطقة، وفقا لمقررات مجل�س الأمن الدولي. 

امل�شدر: الأمم املتحدة - دائرة الإعالم العام 2007 )بالإجنليزية(. 

والحاجة  الما�شي،  في  ال�شيا�شية  الإخفاقات  عمق  اأكدت  فاإنما  �شيًئا  غزة  في  الأزمة  اأكدت  واإن 

نحن  وكما  الأو�شط.  ال�شرق  في  ال�شعوب  لجميع  و�شامل  ودائم  عادل  �شالم  تحقيق  اإلى  الما�شة 

 اإلى حكومة فل�شطينية موحدة ملتزمة بعملية ال�شالم، نحتاج اأي�ًشا اإلى اأن تفي الحكومة 
ٍ
في حاجة

الأمنية - كما تفعل  اأن يعالج الفل�شطينيون الق�شايا  اإلى  الإ�شرائيلية بالتزاماتها. وكما نحتاج 

ال�شلطة الفل�شطينية ب�شكل ت�شتحق عليه الثناء في ال�شفة الغربية - نحتاج اأي�ًشا اإلى اأن يجمد 

ا.
ًّ
الإ�شرائيليون ال�شتيطان تجميًدا حقيقي

امل�شدر: الأمم املتحدة 2009.

حديث االأمني العام لالأمم املتحدة عن احلاجة احليوية اإىل اإقامة 

دولة فل�صطينية وحتقيق �صالم عادل ودائم و�صامل
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التحدي الأهم يف 

ال�رسق الأو�شط 

هو ال�رساع العربي 

الإ�رسائيلي

اأزمة ال�شومال 

من اأ�شواإ الكوارث 

الإن�شانية يف العامل

ال�شراُع  جوهَره  يمثل  ال��ذي  الإ�شرائيلي  العربي 

الفل�شطيني الإ�شرائيلي. وي�شكل مركز الثقل الذي 

تدور حوله الحياة ال�شيا�شية في المنطقة، وتتر�شخ 

يوم.  بعد  يوًما  والرمزية  العملية  ودللت��ه  قيمته 

الفل�شطينية  الق�شية  بمعالجة  الهتمام  يبداأ  ولم 

اإل في اأوائل الت�شعينات من القرن الما�شي. ذلك 

اأّن النزاع على مدى عقود، كان مجرَد عن�شٍر في 

جملة �شراعاٍت اأخرى على ال�شعيد العالمي خالل 

لم  وما  الإقليمي.  ال�شعيد  وعلى  الباردة،  الحرب 

تظهر مقاربة �شاملة لت�شوية هذا النزاع وما يت�شل 

به من ق�شايا �شيا�شية واقت�شادية، فمن المرجح 

اأن يظل من الق�شايا ال�شائكة في العالم.

وفًقا للقانون الدولي، اإن الحتالل الذي يتحول 

ول  �شرعي  غير  ُيَعّد  للحكم  الأج��ل  طويَل  نظاًما 

موؤقت  كاإجراء  اإل  بالحتالل  ُي�شمح  ول  له.  مبرر 

والنظام في منطقٍة ما في  الأمن  للمحافظة على 

�شلمية. فما  لت�شوية  وانتظاًرا  نزاع م�شلح،  اأعقاب 

هي، اإذن، التبعات القانونية لنظام احتالل ا�شتمر 

ما يربو على اأربعين عاًما؟ ل �شك في اأن التزامات 

القوة المحتلة التي ين�س عليها القانون الدولي لن 

المفرو�شة  ال�شيطرة  هذه  نتيجة  مفاعيلها  تفقد 

يثير  م��ا  ال�شحيح،  ه��و  العك�س  ب��ل  والم�شتمّرة. 

المزيد من الت�شاوؤلت. فهل يمكن اأن ي�شكل احتالٌل 

ا للحكم في الأر�س  مفرو�س ومتماٍد نظاًما �شرعيًّ

القانونية  التبعات  هي  وما  المحتّلة؟  الفل�شطينية 

على  الحتالل  وق��وات  الحتالل  �شحايا  من  لكلٍّ 

حد �شواء؟ 

من منظور التنمية الإن�شانية، لن يتحّقق ال�شالم 

الدائم اإل باإنهاء احتالل اإ�شرائيل لالأرا�شي التي 

ا�شتولت عليها في العام 1967، وا�شتعادة الحقوق 
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الم�شير. تقرير  حق  مقدمها  وفي  الفل�شطينية 

في  الآن  حتى  الحّل  ه��ذا  مثل  غياب  اأ�شهم  وق��د 

اإحباط التنمية الإن�شانية في المنطقة.

لقد غدت اأزمة ال�شومال القائمة منذ ثمانية 

في  الإن�شانية  ال��ك��وارث  اأ���ش��واإ  اإح��دى  عاًما  ع�شر 

تحدًيا مطروًحا  يمثل  البلد  زال ذاك  وما  العالم، 

تقف   ،1991 العام  فمنذ  الدولي.  المجتمع  اأمام 

»ال��دول��ة  لمفهوم  ���ش��ارًخ��ا  ن��م��وذًج��ا  ال�����ش��وم��ال 

فيها،  ا  م�شتمرًّ الأم��ن  تدهور  زال  فما  الفا�شلة«. 

مع ت�شاعٍد مفزع لمعدلت الإ�شابة بين المدنيين 

العبء  الذين يتحملون  والأطفال  الن�شاء  وبخا�شة 

محاولت  عدة  اأخفقت  وقد  النزاع.  جراء  الأكبر 

اإلى  ال��ن��زاع  اأدى  كما  انتقالية،  ترتيبات  لإق��ام��ة 

المحلية.  الفئات  مختلف  بين  ال�شغائن  تفاقم 

نحو  وعلى  م�شتمرة،  ب�شورة  ال�شيناريو  ويتغير 

يتعذر معه ر�شم �شورة مف�شلة ودقيقة للتطورات 

ال�شيا�شية في البلد.

بجانٍب  ان�شغل  قد  الدولي  المجتمع  اأن  ويبدو 

 – القر�شنة  – وهو ظاهرة  الم�شكلة  َعر�شيٍّ من 

اإلى  بدًل من التركيز على جوهر الأزمة والحاجة 

مقاربة  تتبلور  اأن  الموؤمل  ومن  �شيا�شية.  ت�شوية 

اإيجابية الآن بعد اأن بداأت اإثيوبيا اعتباًرا من �شهر 

كانون الثاني/يناير 2009 ب�شحب قواتها، وبعد اأن 

حكومة   2009 �شباط/فبراير  في  ال�شلطة  تولَّت 

لطالق  باًبا  يفتح  قد  ما  ال�شومال،  في  جديدة 

م�شيرة �شيا�شية يمكن العتماد عليها.

العراق  عانى  الما�شية،  القليلة  العقود  خالل 

م��ن ه��در م��ا ك��ان يتمتع ب��ه ذات ي��وم م��ن ث��روة 

في  كانت  التي  التحتية  بنيته  انهيار  ومن  كبيرة، 

اأف�شل حالتها في الما�شي. وتقو�س اأمن الإن�شان 

من  �شل�شلة  بفعل  ال��ع��راق  ف��ي  خطيرة  ب�����ش��ورة 

مع  الحرب  بينها  ومن  الموروثة،  التدمير  حلقات 

اإيران )1980-1988(، وحرب الخليج )1991(، 

ونظام العقوبات )1990-2003(، واأعمال العنف 

ال�شابق، وكذلك  الوح�شية في عهد �شدام ح�شين 

بقيادة   2003 ع��ام  ب���داأ  ال���ذي  الح��ت��الل  خ��الل 

الوليات المتحدة الأميركية. 

اإن مجل�س جامعة الدول العربية: 

1(  يطالب اإ�شرائيل باإعادة النظر في �شيا�شاتها، واأن تجنح لل�شلم معلنًة اأن ال�شالم العادل 
هو خيارها الإ�شتراتيجي اأي�ًشا. 

كما يطالبها القيام بما يلي :   )2
اأ –  الن�شحاب الكامل من جميع الأرا�شي العربية المحتلة بما في ذلك الجولن ال�شوري   

في  محتلة  مازالت  التي  والأرا�شي   ،1967 حزيران/يونيو  من  الرابع  خط  وحتى 

جنوب لبنان. 

لقرار  وفًقا  عليه  يتفق  الفل�شطينيين  الالجئين  لم�شكلة  عادل  حل  اإلى  ب–   التو�شل   

الجمعية العامة لالأمم المتحدة رقم 194. 

الفل�شطينية  الأرا�شي  على  �شيادة  ذات  م�شتقلة  فل�شطينية  دولة  قيام  ج–  قبول   

غزة  وقطاع  الغربية  ال�شفة  في   1967 حزيران/يونيو  من  الرابع  منذ  المحتلة 

وتكون عا�شمتها القد�س ال�شرقية. 

عندئذ تقوم الدول العربية بما يلي :   )3
ا، والدخول في اّتفاقية �شالم بينها وبين 

ً
اأ –  اعتبار النزاع العربي الإ�شرائيلي منتهي  

اإ�شرائيل مع تحقيق الأمن لجميع دول المنطقة. 

ب–  اإن�شاء عالقات طبيعية مع اإ�شرائيل في اإطار هذا ال�شالم ال�شامل.   

في  الخا�س  والو�شع  يتنافى  الذي  الفل�شطيني  التوطين  اأ�شكال  كل  رف�س  4(  �شمان 
البلدان العربية الم�شيفة. 

المبينة  المبادرة  اإلى قبول هذه  اإ�شرائيل والإ�شرائيليين جميًعا  المجل�س حكومة  5(  يدعو 
من  واإ�شرائيل  العربية  الدول  يمّكن  بما  للدماء،  وحقًنا  ال�شالم  لفر�س  حمايًة  اأعاله 

الرخاء  ي�شوده  اآمًنا  القادمة م�شتقبال  لالأجيال  ويوفر  اإلى جنب،  ا 
ً
جنب �شالٍم  العي�س في 

وال�شتقرار. 

امل�شدر: جامعة الدول العربية 2002.

مبادرة ال�صالم العربية يف القمة العربية يف بريوت، 2002
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اأدى العنف يف 

العراق اإىل توقف 

عجلة التنمية

كان لدورة العنف التي بداأت في العام 2003 

عواقب اإن�شانية وخيمة على المجتمع العراقي. وقد 

البالد.  التنمية في  اإلى توقف عجلة  اأدت، عمليًّا، 

ونتيجة للتوترات والمنازعات الناجمة عن العمليات 

الع�شكرية للجماعات الم�شلحة، والجرائم الفردية 

واأع��م��ال  النطاق،  الوا�شع  والف�شاد  والمنظمة، 

العنف التي ترتكبها اأطراف �شتى، لحقت بالن�شيج 

الجتماعي وبالبنية التحتية في العراق اأ�شرار قد 

ربما  ذلك  اإلى  اإ�شافًة  ب�شهولة.  تداركها  يمكن  ل 

العوامل  اآثار هذه  العامل الأخطر هو ت�شافر  كان 

لخلق اأزمة الالجئين، التي اأ�شفرت عن تهجير نحو 

هربوا  مليونين  نحو  بينهم  عراقي،  ماليين  اأربعة 

نهائيًّا من العراق.

القرار  و�شانعي  المحللين  من  العديد  ويتفق 

على اأن ثمة مجاًل لدعم جهود اإعادة الإعمار في 

مرحلة ما بعد انتهاء النزاع في العراق، نتيجة لعدد 

الن�شبي  التح�شن  ومنها  المتزامنة،  العوامل  من 

المقرر  والن�شحاب  ب��غ��داد،  في  الأمنية  للحالة 

المحلية  النتخابات  ونتائج  الأميركية،  للقوات 

اأنع�شت  وال��ت��ي   ،2009 الثاني/يناير  ك��ان��ون  ف��ي 

في  الجديد  ال�شيا�شي  النظام  ي�شهم  ب��اأن  الآم��ال 

اإ�شاعة ال�شتقرار في جميع اأنحاء البالد. و�شتكون 

الأ�شا�شية،  م�شتوياته  الإ�شرائيلي، في  العربي  النزاع  يتلّخ�س  المطاف،  اآخر  في 

في  جذور  المطلبين  ولهذين  الأر�س.  من  م�شاحًة  يتنازعان  �شعبين  بوجود 

عميق  �شعور  ثمة  للتاريخ.  مختلفين  منظورين  وفي  الدينية  المعتقدات 

المطالبة  ترمز  اليهودي،  ال�شعب  اإلى  فبالن�شبة  الجانبين،  لدى  بال�شتحقاق 

با�شتعادة »اأر�س الميعاد« اإلى نهاية قرون من ال�شطهاد التي بلغت ذروتها في 

»المحرقة«. اأما الفل�شطينيون، من الجانب الآخر، فيت�شاءلون كيف يمكن اأن ُتحل 

التي عا�شوا  الأر�س  اأن تق�شم  اليهودية« على ح�شابهم، وكيف يمكن  »الم�شاألة 

فيها األًفا اأو األفين من ال�شنين اإلى دولتين.

انعدام االأمن

اإلى  فيها،  تحا�شرها  بيئة  و�شط  الأمن،  بانعدام  دائم  اإح�شا�س  اإ�شرائيل  يكتنف 

اأربع حروب،  اأقل من �شتين �شنة،  حد بعيد، العزلة والمقاطعة. وقد وقعت، في 

تعترف  ولم  الأبرياء.  اأرواح  اأهدرت فيها  ونزاعاٌت �شغيرة عديدة  وانتفا�شتان، 

 دولتين هما م�شر والأردن. 
ُ
ا، وتوقْع معها اتفاقيات �شالم غير

ٍّ
باإ�شرائيل، ر�شمي

غير اأن ال�شالم القائم كان في اأغلب الأحيان اأقرب ما يكون اإلى »ال�شالم البارد« – 

ا ما 
ً
اأي �شالم »ر�شمي« ل يرافقه اإل الحد الأدنى من التفاعل بين ال�شعوب. وكثير

كانت الحكمة من هذا ال�شالم مدعاًة لل�شك من جانب حركات الحتجاج في هاتين 

احتالل  ا�شتمرار  وجه  في  باأ�شره،  العربي  العالم  في  بل  العربيتين،  الدولتين 

ظلت  الأثناء  تلك  وفي  �شيطرتها.  تحت  الواقعة  الفل�شطينية  لالأر�س  اإ�شرائيل 

 بعينه – فهم ل 
ُ

اأعداد كبيرة من الالجئين الفل�شطينيين في اأو�شاع هي البوؤ�س

ي�شتطيعون، على �شبيل المثال، امتالك الأر�س، ول الح�شول على وثائق ال�شفر 

المنا�شبة – وقد زادت هذه الظروف من �شعورهم بالإذلل.

الق�شية  ظلت  طالما  اإ�شرائيل  لقبول  اليوم  ال�شتعداد  العرب  يبدي  ول 

في  احتاللها  تعزيز  اإ�شرائيل  توا�شل  الأثناء  هذه  وفي  حل.  دون  الفل�شطينية 

ا لكيانها في غياب ال�شالم عن المنطقة.
ًّ
مواجهة ما تت�شوره تهديًدا وجودي

واإذا كانت ثمة درو�س نتعلمها من الما�شي القريب لل�شرق الأو�شط، فهي 

جميع  بت 
ِّ
ُجر قد  الع�شكرية.  القوة  طريق  عن  حلها  يمكن  ل  النزاعات  هذه  اأن 

اأ�شكال العنف، �شواء منها الحتالل بالقوة والمجابهة الع�شكرية المبا�شرة والقمع 

اأي  متناول  والأمن في  ال�شالم  ي�شبح  اأن  دون   – المدبرة  والغتيالت  والإرهاب 

من  ويزيد  العنف  من  مزيًدا  يوّلد  العنيفة  الأحداث  من  كل  وكان  الطرفين.  من 

انعدام الأمن.

 ل يكمن الحل في اإعادة بناء التاريخ، كما ل يكمن في ال�شتدراك والتعوي�س 

الأو�شط،  ال�شرق  المركزي في  للنزاع  اأردنا حالً  واإذا  ال�شابقة.  المظالم  عن جميع 

فعلينا اأن ننظر اإلى الأمام، ل اإلى الوراء، باإبداء ال�شتعداد لت�شوية الخالف والإقرار 

بالحقوق المتبادلة، وفوق ذلك كله، باأن ن�شتنه�َس في نفو�شنا روَح الت�شامح.

اأن مخاطر ح�شول  الراهن، ذلك  بالو�شع  القبول  اأنه ل يمكن  الوا�شح  ومن 

دول اأخرى في المنطقة على ال�شالح النووي اأو اأ�شلحة الدمار ال�شامل �شتظل من 

 اإن تنامي الجماعات المتطرفة – 
ّ
دواعي القلق العميق على ال�شعيد الدولي. ثم

و�شهولة ا�شتقطابها للعنا�شر من المنطقة – �شيرفعان من مرتبتها على قائمة 

الدول  من  الكثير  اعتماد  اإن  كذلك  الدولي.  ال�شعيد  على  الأمن  انعدام  م�شادر 

واحًدا من  النزاع  اإلى  الأو�شط �شي�شيف  ال�شرق  الطبيعي في  والغاز  النفط  على 

اأبعاد المخاطر القت�شادية العالمية. وعندما تمهد الأحداث في المنطقة لظهور 

لة بين العالم الإ�شالمي والغرب، فاإن تداعيات 
ّ
النزاعات الدينية والثقافية المتخي

هذا الو�شع وم�شاعفاته �شتتجلى في كل مكان.

بذور االأمل

ففي  اأمل.  بارقة  �س 
ّ
اأتلم اأراني  الو�شع،  لهذا  القاتمة  ال�شورة  من  الرغم  على 

اأّل يغيب عن البال اثنان من الختراقات النف�شية  غمرة ال�شراع والعنف، ينبغي 

الرئي�شية.

القمة  موؤتمرات  م�شتوى  على  المعلن  العربية،  البلدان  ا�شتعداد  هو  الأول 

العربية، لإقامة عالقات طبيعية كاملة مع اإ�شرائيل، �شريطة ان�شحابها اإلى حدود 

حزيران/يونيو من العام 1967، و�شمان حل عادل لم�شكلة الالجئين الفل�شطينيين، 

والإقرار بقيام دولة فل�شطينية. وهذا القبول بعيد كل البعد عن قرارات القمة 

تجاه  ال�شيا�شي  الموقف  لخ�شت  والتي  الخرطوم،  في   1967 العام  في  العربية 

اإ�شرائيل في الالءات الثالث: »ل �شلح، ول اعتراف، ول تفاو�س«.

اأما الختراق الثاني، فهو اعتراف اإ�شرائيل بحق الفل�شطينيين في اأن تكون 

اإ�شرائيل ال�شابق  اأي�شا بعيٌد كل البعد عن موقف  لهم دولُتهم الم�شتقلة. وهذا 

الذي كان، ل�شنين عديدة، ي�شكك في حق الفل�شطينيين في ال�شتقالل، اأو حتى 

في وجود هوية متميزة لهم.

الحال، حل م�شكالت  الأو�شط يتطلب، بطبيعة  ال�شرق  الأمن في  اإن تحقيق 

اأبعد من ق�شية النزاع الإ�شرائيلي الفل�شطيني. واإن اإقرار الأمن في لبنان والعراق 

الر�شيد  والحكم  الملحة  التنموية  الق�شايا  ومعالجة  اإيران  مع  العالقات  وَتطبيع 

اأرجاء المنطقة، هي كلها غي�ٌس من في�س التحديات التي  والتحديث في جميع 

ينبغي الت�شدي لها. 

.El-Baradei 2006 :امل�شدر
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تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام  2102009

جهود امل�شاحلة 

الوطنّية هي اللحمة 

التي تعزز م�شرية 

اإعادة بناء املجتمعات 

اخلارجة من النزاع

اإن�شاء الآليات الإقليمية 

الفعالة ملعاجلة 

الأزمات متّثل واحًدا من 

التحديات املطروحة 

اأمام البلدان العربية

اأكثر   2009 العام  اأواخر  في  الوطنية  النتخابات 

اأهمية. فقد تمهد لبلورة تفاهمات �شيا�شية محتملة 

وا�شتدامة  الدين،  دور  تتعّدى  الوطن  امتداد  على 

الهويات الإثنية والطائفية، والخالف العميق حول 

الالمركزية.

الإيجابية  ال��ت��ط��ورات  ه��ذه  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 

م�شتقبل  حول  تحوم  �شتظل  ال�شكوك  فاإن  ن�شبيًّا، 

نهاية  في  الوطنية  النتخابات  اأن  ذل��ك  ال��ع��راق، 

2009 �شتكون، بالتاأكيد، مهمة بحد ذاتها،  العام 

التحديات  اأكثر  عن  النقاب  �شتك�شف  اأنها  غير 

تحالف  اأو  عهد  �شياغة  وهو  العراق،  في  اإلحاًحا 

القوات  ان�شحاب  بعد  ال�شتقرار  ي�شمن  وطني 

المهيمنة  الخارجية  القوة  فعند غياب  الأميركية. 

التي فر�شت �شيطرتها على الم�شار ال�شيا�شي حتى 

ذلك الحين، ل بد لالأطراف ال�شيا�شية الرئي�شية 

في البالد اأن تقرر كيفية عمل الأجهزة الحكومية، 

تلك  بين  �شالحياتها  وتوزيع  تنظيمها  واأ�شلوب 

المتعلقة  الق�شايا  ت�شوية  وكيفية  الأط�����راف، 

تخ�شي�س  وكيفية  عليها،  المتنازع  ب��الأرا���ش��ي 

الأخرى. جميع  والموارد  النفطية  الدولة  اإيرادات 

هذه الأهداف ممكنة التحقيق في العراق، غير اأن 

النجاح في ذلك يعتمد على تعزيز الإطار ال�شيا�شي 

للم�شالحة الوطنية واإعادة الإعمار. و�شتتاأثر هذه 

العراقي،  المجتمع  خ��ارج  بعوامل  كذلك  الجهود 

الأميركية،  القوات  ان�شحاب  تنظيم  طريقة  مثل 

ونفوذ القوى الإقليمية. 

في جميع المجتمعات الخارجة من النزاع، تعّد 

م�شيرة  تعزز  التي  اللحمة  هي  الم�شالحة  جهود 

اإعادة البناء. ويجب األ تقت�شر عملية الإعمار على 

الم�شتويات  ت�شمل  اأن  عليها  بل  الوطني،  الم�شتوى 

�شيا�شية  اأبعاًدا  تتخذ  اأن  وينبغي  كذلك.  المحلية 

م�شاٍع  على  وتنطوي  نف�شه،  الوقت  في  واجتماعية 

بالذاكرة  المتعلقة  الق�شايا  ت�شوية  اإل���ى  ت��رم��ي 

الجماعية والتاريخ عبر حركة منظمة ي�شارك فيها 

النا�س وموؤ�ش�شات المجتمع المدني. وعند التفاق 

اأن َتحول  الوطني يمكن  للتاريخ  على تف�شير جامٍع 

التاأويالت  ا�شتخدام  دون  الوطنية  الم�شالحة 

الطوائف  لتجيي�س  الما�شية  ل��الأح��داث  الفئوية 

والجماعات لأغرا�س �شيا�شية. ومن الواجب ت�شجيع 

هذه المبادرات الرامية اإلى الوئام ولّم ال�شمل في 

ال�شومال والعراق، وكذلك في ال�شودان.

وما يدعو للقلق اأن اإمكانات المنظمات الإقليمية 

العربية واأدائها حتى الآن اأظهرا ق�شورها عن لعب 

النزاعات.  وت�شوية  الأزمات  اإدارة  في  دور حا�شم 

عوامل  من  جوانبه،  بع�س  في  ناتج،  الأم��ر  وه��ذا 

ومن  المنطقة.  ف��ي  ال��م��وج��ودة  والتوتر  الت�شّتت 

ترتكز  التي  العربية،  الدول  جامعة  في  المفتر�س 

على مفهوم الوحدة الثقافية العربية، اأن تعمل على 

وتفعيله؛ غير  العربية  الدول  بين  الإجماع  �شياغة 

اأن الواقع يظهر اأن هناك حالت محددة من اإدارة 

اأط��راف  تتولها  كانت  الخالفات  وت�شوية  النزاع 

منفردة خارج نطاق الجامعة. ويظل اإن�شاء الآليات 

من  واح���ًدا  الأزم���ات  لمعالجة  الفعالة  الإقليمية 

التحديات المطروحة اأمام البلدان العربية، مثلما 

ال�شاخنة  الق�شايا  مع  للتعامل  و�شيلة �شرورية  هو 

هذه  غياب  وفي  المنطقة.  في  الجوانب  المتعّددة 

القدرة الإقليمية، التي يتوجب على البلدان العربية 

اأزمات المنطقة  بناوؤها لم�شلحتها الخا�شة، فاإن 

اأكان من  �شتظل ت�شتدعي التدخل الأجنبي، �شواء 

طرف واحد اأم في اإطار متعدد الأطراف.

ا
ً
واأخير

التغيير  اإمكان  ا�شتبعاد  المراقب  على  ي�شهل  قد 

في غمرة التحديات الهائلة التي تواجهها البلدان 

العربية في هذه الآونة، غير اأن على هذه البلدان اأن 

اأو�شاعها.  تجد ال�شبل والو�شائل الكفيلة بتح�شين 

والآف��اق  الأول��وي��ات  النقا�س حول  ي��دور  اأن  بد  ول 

والأدوات الالزمة لتح�شين م�شتوى التنمية وتوطيد 

في  الم�شاعدة  اإلى  التقرير  هذا  ويهدف  اأركانها. 

تحديد هذه الأولويات اإنطالقا من التحديات التي 

تواجهها �شعوب المنطقة. 

فعالة  م�شاهمة  الإن�����ش��ان  اأم��ن  مفهوم  يمثل 

اأ�ش�س  على  العالمي،  الم�شتوى  على  ل��الت��ف��اق، 

ومبادئ المواَطنة المتحررة من الخوف والمتحررة 

من الحاجة. وتتميز مقاربة التنمية الإن�شانية من 

عد�شة اأمن الإن�شان بثالث خ�شائ�س: فهي تمّكن 

ول  الخ��ت��ي��ار؛  ف��ي  حريتهم  ممار�شة  م��ن  النا�س 

ا على  اأو ُتفر�س فر�شً تعتمد على القوة الع�شكرية 

واحدة  دولة  اأو  واحد  ول يحققها طرف  ال�شعوب؛ 

على ح�شاب اأمن الإن�شان بالن�شبة اإلى الآخرين. 

وبالن�شبة اإلى الأطراف الدولية مقاربة التنمية 

في البلدان العربية من منظور اأمن الإن�شان، بمعناه 

الحقيقي، قد تنطوي على نقلة �شيا�شية مهمة. اإذ 

للق�شايا  ال�شتجابة  اإلى  الأط��راف  بهذه  تدفع  قد 

اهتماماتهم  تخدم  �شيقة  زاوي��ة  من  ل  الإقليمية 

ال�شتراتيجية وح�شب - وهي مقاربة منيت بالف�شل 

البلدان  مع  م�شتقرة  عالقات  اإق��ام��ة  في  ال��ذري��ع 

م�شالح  بالعتبار  تاأخذ  زاوي��ة  من  بل   - العربية 

وحقوق واأمن ال�شعوب في هذه البلدان. وتقدم هذه 
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هناك حاجة اإىل تعاون فّعال 

لإعادة بناء الت�شامن العربي

المقاربة الجديدة مرتكزات اأكثر ا�شتدامًة لإن�شاء 

�شراكات مثمرة مع المنطقة العربية.

الأجنبي  الح��ت��الل  اإن��ه��اء  اأن  التقرير  ي��رى 

المواطنة  رواب��ط  وخلق  المنطقة،  في  الموجود 

واإقامة  المجتمع،  اأف��راد  بين  الم�شاواة  قدم  على 

من  كلها  هي  العربية،  البلدان  في  القانون  حكم 

انعدام  لمعالجة  الواجبة  ال�شرورية  الم�شتلزمات 

في  وال�شخ�شي  والجتماعي،  ال�شيا�شي،  الأم��ن 

للتعاون  الكبرى  الأهمية  يوؤكدون  كما  المنطقة. 

وينطلق  الإن�����ش��ان،  اأم��ن  اأب��ع��اد  جميع  في  العربي 

تاأخذ  تدّرجية  واقعية  روؤي��ة  من  التعاون  هذا  مثل 

بالعتبار م�شالح كل بلد عربي على حدة، وتبني 

ب��دًءا  ال��ب��ل��دان  ل��ه��ذه  الم�شتركة  الم�شالح  على 

الم�شروعات  وت�شهم  ل�شعوبها.  الخير  يحمُل  مما 

من  التخفيف  ف��ي  ال���روؤي���ة  ه���ذه  ع��ن  المنبثقة 

اإلى  والحاجة  والفقر  والبطالة  البيئية  ال�شغوط 

الأم���ن  واأزم�����ات  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ح��م��اي��ة  �شبكات 

تعاون  اإلى  الحاجة  تدعو  كما  وال�شحي.  الغذائي 

نطاق  في  العربي  الت�شامن  بناء  اإع��ادة  في  فّعال 

نظاٍم عالمي اأو�شع تكون فيه وحدة الهدف والرغبة 

ترجح  التي  هي  والندماج  التكامل  من  مزيد  في 

الم�شوؤولية  وتقع  المنطقة.  فيه خيُر  لما  الموازين 

الميادين  ه��ذه  في  ج��ادة  م�شروعات  �شياغة  في 

على كاهل الموؤ�ش�شات القائمة على العمل العربي 

العربية،  الدول  جامعة  مقدمتها  وفي  الم�شترك، 

المنظمة  العربية،  القت�شادية  الوحدة  ومجل�س 

العربية للتنمية الزراعية ، والمكتب العربي ل�شوؤون 

والمنظمة  العربية،  العمل  ومنظمة  المخدرات، 

العربية لحقوق الإن�شان.

هذا  فيحث  ال��واح��د،  البلد  �شعيد  على  اأم��ا 

ال�شتراتيجيات  م��ن  ال��ت��ح��ا���ش��ي  ع��ل��ى  ال��ت��ق��ري��ر 

التنموية التي ترّكز على النمو القت�شادي باعتباره 

ا�شتراتيجيات  ر�شم  اإل��ى  وي��دع��و  الأول،  ال��ه��دف 

وخلق  القت�شادي  النمّو  تتناول  للفقراء  داعمة 

فر�س العمل وتخفي�س الفقر باعتبار هذه العوامل 

جميًعا اأولوياٍت متداخلًة ومترابطًة. ول بد من اأن 

الم�شارات  مع  ال�شتراتيجيات  هذه  مثل  تن�شجم 

لالألفية،  الإنمائية  الأه��داف  تحقيق  اإلى  الموؤدية 

التنمية  مفهوم  من  الفكرية  منابعها  ت�شتلهم  واأن 

الإن�شانية باأكثر تعريفاتها ثراًء، بما فيها الت�شديد 

على قيمة الحرية. 

وال�شوؤال المهّم هو هل �شتكون البلدان العربية، 

التي ما زالت تعلَّق عليها اآمال جمة، على م�شتوى 

هذه التطلعات؟ وهل �شت�شمح لمجتمعاتها المدنية 

النا�شئة بتنمية قدرتها على اأداء اأدوارها المن�شودة؟ 

لقد بداأت الجماهير في البلدان العربية الإم�شاك 

مواجهة  ف��ي  تذّمرها  ع��ن  ب��الإع��راب  بم�شيرها 

اأنظمة �شيا�شية ن�شاأت في ظّل عهود انق�شت، فيما 

اأخذت ال�شلطة في الدولة العربية تتاآكل مع مرور 

النا�س  ثقة  تتر�ّشخ  لم  نف�شه  الوقت  وفي  الزمن. 

بالموؤ�ش�شات الوليدة في المجتمع المدني باأبعادها 

الكاملة حتى الآن. بل اإن الكثير من المواطنين في 

البلدان العربية ينزعون اإلى اإيالء ثقتهم موؤ�ش�شاٍت 

عالقات  وبخا�شة  متجّذرة،  ولءات  حول  تتمحور 

وعلى  والدينية.  الع�شائرية  وال�شالت  القربى 

في  الإ�شافية  التحّديات  هذه  �شخامة  من  الرغم 

الدولة والمجتمع المدني على ال�شواء، فاإن النجاح 

في تذليلها يظل �شرًطا جوهريًّا لزًما لتعزيز اأمن 

الإن�شان في البلدان العربية. 
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وت�شير المحكمة اإلى اأنها اأكدت في عام 1971 اأن التطورات الجارية في »القانون الدولي في ما يتعلق بالأقاليم غير   
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اأ�شارت المحكمة اإلى هذا المبداإ في عدد من المنا�شبات في فل�شفتها الق�شائية. وقد اأو�شحت المحكمة في الواقع اأن 

حق ال�شعوب في تقرير الم�شير هو اليوم حق لجميع النا�س«.
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FAO )Food and Agriculture Organization(. 2008. FAOSTAT Database.
]http://www.fao.org/faostat/foodsecurity/index_en.htm[. Accessed February 
2009.

ال�شكل 6-6: ا�شتهالك الفرد بالغرامات يوميا من مختِلف م�شادر 

التغذية، 1990 و 2004، 11 بلًدا عربيًّا واليونان

FAO )Food and Agriculture Organization(. 2008. FAOSTAT Database.
]http://www.fao.org/faostat/foodsecurity/index_en.htm[. Accessed February 
2009.

ال�شكل 6-7: الح�شة اليومية للتزوُّد بال�شعرات الحرارية، وتوزيعها على 

ا 1990-1992 و2004-2002 فئات المغّذيات الرئي�شية، 11 بلًدا عربيًّ

World Bank. 2008. World Development Indicators 2008. CD-ROM. Washington, 
DC.

ال�شكل 6-8: اإنتاج الحبوب، في 21 بلدًا عربيًا 2005-1990

المنظمة العربية للتنمية الزراعية. 2008. قواعد المعلومات الزراعية، الخرطوم. 

]http://www.aoad.org/Imsdb.htm[. كانون الأول/دي�شمبر 2008.

*ح�شابات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/مكتب تقرير التنمية الإن�شانية العربية.

ال�شكل 6-9: المعدلت الإقليمية لالكتفاء الذاتي في المنطقة العربية في 

مجال ال�شلع الغذائية الرئي�شية )%(، ح�شب النوع، 2004-1990

World Bank. 2008. World Development Indicators 2008. CD-ROM. Washington, 
DC.

ال�شكل 6-10: العتماد على المواد الغذائية الم�شتوردة، 15 بلًدا عربيًّا، 

 2005

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 2007. تقرير التنمية الب�شرية 2008/2007، محاربة 

تغير المناخ: الت�شامن الإن�شاني في عالم منق�شم. نيويورك.

ال�شكل 6-11: ترابط الفقر والجوع

World Bank. 2008. World Development Indicators 2008. CD-ROM. Washington, 
DC.

ال�شكل 6-12: تناق�س القيمة الم�شافة للزراعة في المردود 

القت�شادي – 12 بلًدا عربيًّا، 1990–2005

الف�سل 7: ال�سحة واأمن الإن�سان: مقاربة جديدة

الم�سدر ال�سكل

World Bank. 2008. World Development Indicators 2008. CD-ROM. 
Washington, DC.
*UNDP/AHDR calculations.

ال�شكل 7-1: النمط الإقليمي في العمر المتوقع عند الولدة )بال�شنوات(، 

2005-1960

World Bank. 2008. World Development Indicators 2008. CD-ROM. 
Washington, DC.
*UNDP/AHDR calculations.

ع )من كل األف ولدة  ال�شكل 7-2: النمط الإقليمي في معدل وفيات الر�شّ

حّية(، 2005-1960

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 2007. تقرير التنمية الب�شرية 2008/2007، محاربة 

تغير المناخ: الت�شامن الإن�شاني في عالم منق�شم. نيويورك.

ال�شكل 7-3: العمر المتوقع عند الولدة، 22 بلًدا عربيًّا، 2005

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 2007. تقرير التنمية الب�شرية 2008/2007، محاربة 

تغير المناخ: الت�شامن الإن�شاني في عالم منق�شم. نيويورك.

 ال�شكل 7-4: ن�شبة وفيات الأمهات )من كل مائة األف ولدة حّية(، 

21 بلًدا عربيًّا، 2004

UN-ESCWA )Economic and Social Commission for Western Asia(. 2007. The 
Millennium Development Goals in the Arab Region 2007: A Youth Lens, an 
Overview. Beirut.
]http://www.escwa.un.org/rcg/documentation/12sep08/MDGsArab2007.pdf[. 
December 2008.

 الإطار 7-2: ن�شبة الوفيات بين الأمهات، المنطقة العربية 

)من كل مائة األف ولدة حّية( 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 2007. تقرير التنمية الب�شرية 2008/2007، محاربة 

تغير المناخ: الت�شامن الإن�شاني في عالم منق�شم. نيويورك.

ع )من كل األف ولدة حّية(، 19 بلًدا  �شّ ال�شكل 7-5: معدل وفيات الرُّ

عربيًّا، 2005
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برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 2007. تقرير التنمية الب�شرية 2008/2007، محاربة 

تغير المناخ: الت�شامن الإن�شاني في عالم منق�شم. نيويورك.

ال�شكل 7-6: معدل وفيات الأطفال دون �شن الخام�شة )من كل األف ولدة 

حّية(، 19 بلًدا عربيًّا، 2005

UN-ESCWA )Economic and Social Commission for Western Asia(. 2007. The 
Millennium Development Goals in the Arab Region 2007: A Youth Lens, an 
Overview. Beirut.
]http://www.escwa.un.org/rcg/documentation/12sep08/MDGsArab2007.pdf[. 
December 2008.

الإطار 7-3: ن�شب انت�شار ال�ّشّل )من كل مائة األف ن�شمة(

World Bank. 2008. World Development Indicators 2008. CD-ROM. 
Washington, DC.
*UNDP/AHDR weighted average calculations.

ال�شكل 7-7: تفاوت الأو�شاع ال�شحية في المنطقة العربية، ن�شب وفيات 

الر�شع والأطفال دون �شن الخام�شة )من كل األف ولدة(، 2005

World Bank. 2008. World Development Indicators 2008. CD-ROM. 
Washington, DC.
*UNDP/AHDR weighted average calculations.

ال�شكل 7-8: تفاوت الأو�شاع ال�شحية في المنطقة العربية، ن�شبة وفيات 

الأمهات )من كل مائة األف ولدة حّية(، 2005

WHO )World Health Organization(. 2008. Statistical Information System 
Database. Geneva. ]http://www.who.int/whosis/en/[. Accessed December 
2008.

ال�شكل 7-9: اأعباء الأمرا�س المعدية وغير المعدية والإ�شابات، 21 بلًدا 

عربيًّا، 2002 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 2007. تقرير التنمية الب�شرية 2008/2007، محاربة 

تغير المناخ: الت�شامن الإن�شاني في عالم منق�شم. نيويورك.

ال�شكل 7-10: التفاوت في الإنفاق على ال�شحة في البلدان العربية، 2004 

World Bank. 2008. World Development Indicators 2008. CD-ROM. 
Washington, DC.

ال�شكل 7-11: ن�شيب الإنفاق على ال�شحة العامة من اإجمالي الإنفاق 

الحكومي )%( في 20 بلًدا عربيًّا، 2005 

World Bank. 2008. World Development Indicators 2008. CD-ROM. 
Washington, DC.

ال�شكل 7-12: ن�شيب الإنفاق ال�شخ�شي على ال�شحة من الإنفاق ال�شحي 

الخا�س )%( في 20 بلًدا عربيًّا، 2005 

الف�سل 8: الحتالل والتدخل الع�سكري وانعدام اأمن الإن�سان

الم�سدر ال�سكل

The New England Journal of Medicine. 2006. “Violence-Related Mortality in 
Iraq from 2002 to 2006 - Iraq Family Health Survey Study Group.”  
]http://content.nejm.org/cgi/reprint/358/5/484.pdf[. January 2008.

ال�شكل 8-1: عدد الوفيات جراء العنف في العراق يوميًّا، 2006-2003، 

وفقًا لثالثة م�شادر

The New England Journal of Medicine. 2006. “Violence-Related Mortality in 
Iraq from 2002 to 2006 - Iraq Family Health Survey Study Group.” 
]http://content.nejm.org/cgi/reprint/358/5/484.pdf[. January 2008.

ال�شكل 8-2: تقديرات لمعدل الوفيات بمختلف الأ�شباب )من كل األف( 

ح�شب الفئة العمرية، والجن�س، قبل الغزو وبعده*، 2006-2002

The New England Journal of Medicine. 2006. “Violence-Related Mortality in 
Iraq from 2002 to 2006 - Iraq Family Health Survey Study Group.” 
]http://content.nejm.org/cgi/reprint/358/5/484.pdf[. January 2008.

 ال�شكل 8-3: تقديرات لمعدل الوفيات جراء العنف في العراق 

)من كل األف( – اعتماًدا على َم�شحْين ميدانيْين،* 2006-2003

UN-OCHA )United Nations Office for the Coordination of Humanitarian 

Affairs(. 2009. Protection of Civilians Weekly Report. 9-15 January 2009.
]http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_protection_of_civilians_
weekly_2009_01_16_english.pdf[.

الإطار 8-3: الحملة الع�شكرية �شد غزة

UN-OCHA )United Nations Office for the Coordination of Humanitarian 

Affairs(. 2009. Protection of Civilians Weekly Report. 9-15 January 2009.
]http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_protection_of_civilians_
weekly_2009_01_16_english.pdf[.

الإطار 8-3: الحملة الع�شكرية �شد غزة

بت�سيلم – مركز المعلومات الإ�سرائيلي لحقوق الإن�سان في الأرا�سي المحتلة. 

http://www.btselem.org/arabic/[ .2008. قاعدة البيانات الإح�شائية على الإنترنت

Statistics[. كانون الأول/دي�شمبر 2008.

ال�شكل 8-4: الوفيات جراء العنف في الأر�س الفل�شطينية المحتلة 

واإ�شرائيل، ح�شب جن�شية ال�شحايا والمهاجمين، 2008-2000

EIA )Energy Information Administration(. 2008. “Official Energy Statistics from 
the U.S. Government”. Washington, DC. ]http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/
Iraq/Oil.html[. Accessed December 2008.

 ال�شكل 8-5: اإتجاهات اإنتاج النفط في العراق )بماليين البراميل يوميًّا(،

2007-2000 

World Bank. 2008. The Economics of Policy-Induced Fragmentation: The Costs 
of Closure Regime to West Bank and Gaza. Washington, DC.  
]http://siteresources.worldbank.org/INTMENA/Resources/WP50.pdf[.

ال�شكل 8-6: كيف ت�شيطر اإ�شرائيل على الطرق الفل�شطينية، ت�شرين 

الثاني/نوفمبر 2004

World Bank. 2008. The Economics of Policy-Induced Fragmentation: The Costs 
of Closure Regime to West Bank and Gaza. Washington, DC.  
]http://siteresources.worldbank.org/INTMENA/Resources/WP50.pdf[.

ال�شكل 8-7: الإغالق في الأر�س الفل�شطينية المحتلة، 2004-1993 

World Bank. 2008. World Development Indicators 2008. CD-ROM.  
Washington, DC. 

ال�شكل 8-8: البطالة في الأر�س الفل�شطينية المحتلة، 2004-1996
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ILO )International Labor Organization(. 2008. The Situation of Workers of the 
Occupied Arab Territories. Geneva.
]http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/
documents/meetingdocument/wcms_092729.pdf[.

ال�شكل 8-9: الفقر والعتماد على المعونات الغذائية، ال�شفة الغربية 

وغزة، 2007

World Bank. 2008. edstats Data Query. Washington, D.C. ]http://ddp-ext.
worldbank.org/ext/DDPQQ/member.do?method=getMembers&userid=1&quer
yId=189[. Accessed December 2008.

ال�شكل 8-10: انخفا�س عدد الأطفال الفل�شطينيين القادرين على 

اللتحاق بالمدار�س 2005-2000

اجلداول

الف�سل 1: تطبيق مفهوم اأمن الإن�سان في البلدان العربية

الم�سدر الجدول

فريق التقرير. الجدول 1-1: اأمن الدولة مقابل اأمن الإن�شان

الف�سل 2: البيئة وال�سغوط على الموارد والعالقة باأمن الإن�سان في البلدان العربية

الم�سدر الجدول

UN-ESCWA )Economic and Social Commission for Western Asia(. 2007.  
Water Development Report 2, State of Water Resources in the ESCWA Region. 
4 December 2007. United Nations, New York. ]http://www.escwa.un.org/
information/publications/edit/upload/sdpd-07-6-e.pdf[. January 2008.

الجدول 2-1: م�شتويات اإجهاد المياه في ثالثة ع�شر بلًدا عربيًّا، 2006

UNSD )United Nations Statistics Division(. 2008. Environmental Indicators. 
Water resources: long term annual average. Last updated April 2007. 
]http://unstats.un.org/unsd/ENVIRONMENT/waterresources.htm[. Accessed 
January 2009.
*UNDP/AHDR calculations.

الجدول 2-2: التهطال في البلدان العربية، المعدلت ال�شنوية على المدى 

البعيد

World Bank. 2007. World Development Indicators 2007. Washington, D.C.
ثات الع�شوية في خم�شة  الجدول 2-3: م�شتويات التلوث المائي جراء الملوِّ

ع�شر بلًدا عربيًّا وبلدين �شناعيين، 1990-2003، )بالترتيب التنازلي 

على اأ�شا�س م�شتويات التلوث في العام 1990(

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 2006. تقرير التنمية الب�شرية للعام 2006، ما هو اأبعد 

من الندرة: القوة والفقر والأزمة العالمية. نيويورك.

Stern, Nicholas. 2006. “The Economics of Climate Change.” The Stern Review. 
Cambridge University Press, Cambridge and New York. ]http://www.hm-
treasury.gov.uk/stern_review_report.htm[. December 2008.

الجدول 2-4: �شيناريوهات تغير المناخ في الم�شتقبل – المياه والزراعة 

الف�سل 3: الدولة العربية واأمن الإن�سان – الأداء والآفاق

الم�سدر الجدول

المنظمة العربية لحقوق الإن�سان. 2008. حقوق الإن�شان في الوطن العربي، القاهرة. 

]http://www.aohr.net/arabic/data/Annual/2008/02.pdf[. اآذار/مار�س 2008.
الجدول 3-1: البلدان العربية التي كانت فيها حالة الطوارئ قائمًة خالل 

العام 2008

المنظمة العربية لحقوق الإن�سان. 2008. حقوق الإن�شان في الوطن العربي، القاهرة. 

]http://www.aohr.net/arabic/data/Annual/2008/02.pdf[. اآذار/مار�س 2008.
الجدول 3-2: المعتقلون ال�شيا�شيون في 5 بلدان عربية، 2005 و2007

الهيئة العامة لال�ستعالمات – بوابتك اإلى م�سر. 2008. قاعدة بيانات الإح�شاء.

.]http://www.sis.gov.eg/Ar[
UNDP/RBAS-Programme on Governance in the Arab Region )POGAR(. 2008. 
Online Database. ]http://www.pogar.org/countries/[.

IPU )Inter-Parliamentary Union(. 2008. Governmental Sources.  
Online Database. ]http://www.ipu.org/english/home.htm[.

Algeria: ]http://www.ipu.org/parline-e/reports/2003_E.htm[;  
and ]http://www.pogar.org/countries/theme.asp?cid=1&th=3#sub3[.

Bahrain: ]http://www.ipu.org/parline-e/reports/2371_E.htm[;  
and ]http://www.pogar.org/countries/theme.asp?cid=2&th=3#sub5[.

Djibouti: ]http://www.ipu.org/parline-e/reports/2089_E.htm[. 

الجدول 3-3: معدلت اإقبال المواطنين على القتراع في ثمانية ع�شر بلًدا 

عربيًّا بين العامين 2003 و2008
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Egypt: ]http://www.ipu.org/parline-e/reports/2097_E.htm[; and ]http://
www.ipu.org/parline-e/reports/2374_E.htm[; and ]http://www.sis.gov.eg/Ar/
Politics/PSystem/Election/statistics/040201100000000001.htm[.

Iraq: ]http://www.ipu.org/parline-e/reports/2151_E.htm[.

Jordan: ]http://www.ipu.org/parline-e/reports/2163_E.htm[;  
and ]http://jcsr-jordan.org/Registrationforms/633246675648146428.PDF[. 

Kuwait: ]http://www.ipu.org/parline-e/reports/2171_E.htm[;  
and ]http://www.pogar.org/countries/theme.asp?cid=8&th=3#sub4[. 

Lebanon: ]http://www.ipu.org/parline-e/reports/2179_E.htm[ 

Mauritania: ]http://www.ipu.org/parline-e/reports/2207_E.htm[; ]http://www.
ipu.org/parline-e/reports/2208_E.htm[; ]http://www.eueommauritania.org/
mauritania/MOE%20UE%20Mauritanie_07_rapport%20final_Version_Arabe.
pdf[; and ]http://www.eueommauritania.org/mauritania/MOE%20UE%20
Mauritanie_07_rapport%20final_Version_Arabe.pdf[.

Morocco: ]http://www.ipu.org/parline-e/reports/2221_E.htm[. 

Oman: ]http://www.ipu.org/parline-e/reports/2378_E.htm[. 

Palestine: ]http://www.elections.ps/template.aspx?id=288[;  
and ]http://www.elections.ps/atemplate.aspx?id=23[.

Syria: ]http://www.ipu.org/parline-e/reports/2307_E.htm[; and ]http://www.
sana.org ; http://www.sana.org/ara/148/2007/08/29/136544.htm[.

Tunisia: ]http://www.ipu.org/parline-e/reports/2321_E.htm[;  
and ]http://www.alkhadra.com/elections2004/nouvelles/251004-6.htm[;  
and ]http://www.alkhadra.com/municipales2005/n_1_10.html[.

Yemen: ]http://www.ipu.org/parline-e/reports/2353_E.htm[;  
and ]http://www.carnegieendowment.org/files/Yemen_APS.doc[.

الف�سل 4: انعدام الأمن ال�سخ�سي للفئات ال�سعيفة

الم�سدر الجدول

منظمة ال�سحة العالمية. 2008. التخل�س من ت�شويه الأع�شاء التنا�شلية لالأنثى، 

http://www.who.int/reproductive-health/[ .بيان م�شترك بين الوكالت. فرن�شا

publications/ar/fgm_statement_2008_ar.pdf[. كانون الأول/دي�شمبر 2008.

 الجدول 4-1: ن�شبة انت�شار ت�شويه الأع�شاء التنا�شلية بين الإناث، 6

 بلدان عربية 

�سندوق الأمم المتحدة لل�سكان والمجل�س الأعلى للمراأة – اللجنة الوطنية للمراأة. 

 2008. تقرير و�شع المراأة في اليمن 2007م. الطبعة الأولى اأيار/مايو 2008. 

.]http://www.yemen-women.org/reports/wmenreport.pdf[

الأمم المتحدة. 2008. تقرير المقررة الخا�شة المعنية بم�شاألة العنف �شد المراأة واأ�شبابه 

وعواقبه، ياكين اإرتورك، اإ�شافة. )A/HRC/7/6/Add.2(. الجمعية العامة، مجل�س حقوق 

الإن�شان، الدورة ال�شابعة، البند ٣ من جدول الأعمال. 13 �شباط/فبراير 2008.

منظمة ال�سحة العالمية – المكتب الإقليمي ل�سرق المتو�سط. 2007. التقريرالأولي 

 لدرا�شة م�شح �شحة الأ�شرة في العراق 2006/2007. العراق. 

.]http://www.emro.who.int/iraq/pdf/ifhs_report_ar.pdf[

UN-ESCWA )Economic and Social Commission for Western Asia(. 2007. Violence 
Against Women. Beirut. ]http://www.escwa.un.org/divisions/ecw_editor/
Download.asp?table_name=other%20&field_name=id%20&FileID=%2061[.

UNIFEM )United Nations Development Fund for Women(. 2005. Violence 
against Women –Study. Syria ]http://www.unifem.org/attachments/stories/
currents_200606_SyriaVAWstudyKeyFindings.pdf[.

 UNFPA )United Nations Population Fund(. 2005. Government, NGOs Cooperate 
on Issue of Gender Violence. IRIN humanitarian news and analysis.5 December 
2005. ]http://www.irinnews.org/report.aspx?reportid=25772[

الجدول 4-2: التقديرات حول انت�شار حالت العتداء على الن�شاء 

)العنف الج�شدي( في �شبعة بلدان عربية 

United Nations Division for the Advancement of Women. 2009. Convention on 
the Elimination of all Forms of Discrimination against Women )CEDAW(. ]http://
www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/states.htm[. Accessed January 2009.

الجدول 4-3: لمحة عامة عن م�شادقات البلدان العربية على »اتفاقية 

الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز �شد المراأة« )�شيداو(، 2009 

العراق:

بعثة الأمم المتحدة لم�ساعدة العراق - يونامي. 2007. تقرير حقوق الإن�شان 1 

http://www.uniraq.org/FileLib/misc/[ .2007 ني�شان/اأبريل – 30 حزيران/يونيو

HR%20Report%20Apr%20Jun%202007%20AR.pdf[. كانون الأول/دي�شمبر 2008.

الجدول 4-4: جرائم ال�شرف المبلَّغ عنها، 5 بلدان عربية
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Jordan:
UN-ESCWA )Economic and Social Commission for Western Asia(. 2007. Violence 
Against Women. Beirut. ]http://www.escwa.un.org/divisions/ecw_editor/
Download.asp?table_name=other%20&field_name=id%20&FileID=%2061[.

Palestine:
Save the Children. 2007. Gender- Based Sexual violence Against teenage Girls 
in the Middle East. Beirut. ]http://www.scsmena.org/Gender%20Viol%20
ag%20Girls%20MENA%20study%202007.pdf[.

Egypt:
United Nations Division for the Advancement of Women and UNODC )United 
Nations Office for Drugs and Crime(. 2005. Honour Killings in Egypt. Vienna. 
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ر�صد التنمية الب�صرية: تعظيم خيارات ال�صعوب

دليل التنمية الب�صرية

الم�شدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية الب�شرية 2008/2007، جدول 1: 220-217.

.]http://hdr.undp.org/en/statistics/data[ بيانات العراق وال�شومال من

ت�سنيف اإجمالين�سبة اللتحاق

الناتج المحليالإجمالية

للفرد )تعادلالناتج المحليبالمدار�س

القوة ال�سرائيةالإجمالي للفردالبتدائيةن�سبة محوالعمرقيمة

بالدولر)معادل القوةوالإعداديةالأمية للبالغينالمتوقعدليل

الأميركي ناق�سدليلال�شرائيةوالثانوية)% من عمر 15عند الولدةالتنمية الب�سرية

)HDI()ت�سنيف دليلدليل اإجماليدليلمتو�سط العمرالأميركي()%(فما فوق()بالأعوام

التنمية الب�سريةالناتج المحليالتعليمالمتوقع199520052005-200520052005الترتيب ح�شب دليل التنمية الب�شرية

تنمية ب�صرية مرتفعة

8-0.89177.393.374.926,3210.8710.8710.930الكويت33

12-0.87575.089.077.727,6640.8340.8520.938قطر35

12-0.86878.388.759.925,5140.8890.7910.925الإمارات العربية المتحدة39

8-0.86675.286.586.121,4820.8370.8640.896البحرين41

0.81873.484.294.110,3350.8060.8750.7744الجماهيرية العربية الليبية56

15-0.81475.081.467.115,6020.8330.7660.843عمان58

19-0.81272.282.976.015,7110.7870.8060.844المملكة العربية ال�شعودية61

تنمية ب�صرية متو�صطة

0.77371.991.178.15,5300.7820.8680.67011الأردن86

84.65,5840.7750.8710.6718..0.77271.5لبنان88

23-0.76673.574.376.38,3710.8080.7500.739تون�س91

22-0.73371.769.973.77,0620.7780.7110.711الجزائر104

0.7990.8910.50533..0.73172.992.482.4الأرا�شي الفل�شطينية المحتلة106

0.72473.680.864.83,8080.8110.7550.6077الجمهورية العربية ال�شورية108

1-0.70870.771.476.94,3370.7610.7320.629م�شر112

18-0.64670.452.358.54,5550.7570.5440.637المغرب126

46.41,9930.6510.5330.49910..0.56164.1جزر القمر134

5-0.55063.251.245.62,2340.6370.4930.519موريتانيا137

10-0.52657.460.937.32,0830.5400.5310.507ال�شودان147

15-25.32,1780.4820.5530.514..0.51653.9جيبوتي149

0.50861.554.155.29300.6080.5450.37216اليمن153

اخرى

....0.5450.692..57.774.159.6..العراق

......0.368......47.1..ال�شومال

..0.69166.176.764.15,2820.6850.7250.662الدول النامية

..0.48854.553.948.01,4990.4920.5190.452الدول الأقل نموا

..0.69967.570.365.56,7160.7080.6870.702الدول العربية

..0.77171.790.769.46,6040.7790.8360.699�شرق اآ�شيا والمحيط الهادي

..0.80372.890.381.28,4170.7970.8730.740اأميركا الالتينية والكاريبي

..0.61163.859.560.33,4160.6460.5980.589جنوب اآ�شيا

..0.49349.660.350.61,9980.4100.5710.500جنوب ال�شحراء الأفريقية الكبرى

..0.80868.699.083.59,5270.7260.9380.761و�شط و�شرقي اأوروبا ودول الكومنولث الم�شتقلة

..88.629,1970.8880.9120.947..0.91678.3منظمة التعاون والتنمية القت�شادية

..93.533,8310.9060.9610.972..0.94779.4منظمة التعاون والتنمية القت�شادية ذات الدخل المرتفع

..88.423,9860.8540.9220.915..0.89776.2تنمية ب�شرية مرتفعة

..0.69867.578.065.34,8760.7090.7380.649تنمية ب�شرية متو�شطة

..0.43648.554.445.81,1120.3910.5160.402تنمية ب�شرية منخف�شة

..92.333,0820.9030.9370.968..0.93679.2دخل مرتفع

..0.77670.989.973.37,4160.7640.8430.719دخل متو�شط

..0.57060.060.256.32,5310.5830.5890.539دخل منخف�س

..0.74368.178.667.89,5430.7180.7500.761العالم 
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الم�شدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية الب�شرية 2008/2007، جدول 2: 225-222.

.]http://hdr.undp.org/en/statistics/data[ بيانات العراق وال�شومال من

2005 197519801985199019952000الترتيب ح�شب دليل التنمية الب�شرية

تنمية ب�صرية مرتفعة 

0.8260.8550.891..0.7710.7890.794الكويت33

0.875............قطر35

0.7340.7690.7900.8160.8250.8370.868الإمارات العربية المتحدة39

0.7470.7830.8080.8340.8460.866..البحرين41

0.818............الجماهيرية العربية الليبية56

0.4870.5470.6410.6970.7410.7790.814عمان58

0.6110.6660.6840.7170.7480.7880.812المملكة العربية ال�شعودية61

تنمية ب�صرية متو�صطة

0.6470.6760.6990.7100.7370.7630.773الأردن86

0.772…0.6360.6780.6990.7140.734لبنان88

0.7430.7470.762…0.6650.6880.702تون�س91

0.5900.6200.6720.7110.733……الجزائر104

0.4710.5330.5850.6260.6700.6920.728الأرا�شي الفل�شطينية المحتلة106

0.713………………الجمهورية العربية ال�شورية108

0.7040.6830.6910.702………م�شر112

0.4840.5050.5290.6060.642……المغرب126

0.4420.4710.4860.5170.5420.5680.553جزر القمر134

0.4990.5410.5710.6050.6160.5810.549موريتانيا137

0.4660.5140.5340.5560.5540.5290.521ال�شودان147

0.514………......جيبوتي149

0.4200.4340.4330.4800.505....اليمن153

اأخرى

0.556............العراق

..............ال�شومال

02
اتجاهات دليل التنمية الب�صرية

ر�صد التنمية الب�صرية: تعظيم خيارات ال�صعوب
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03
الفقر الب�صري وفقر الدخل: البلدان النامية

ر�صد التنمية الب�صرية: تعظيم خيارات ال�صعوب

الم�شدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية الب�شرية 2008/2007، جدول 3: 228-226.

الأهدافالحتمال

الإنمائية لالألفيةعند الولدة

ترتيبالأهداف الإنمائية لالألفيةالأطفال دونال�سكان الذينن�سببعدم البقاء

دليل الفقرال�سكان تحت خط فقر الدخلم�ستوى الوزن الطبيعيل ي�ستخدمونالأميةعلى قيد الحياة

الب�سري -1)%(بالن�سبة اإلى اأعمارهمم�سدًرالدى البالغينحتى �سن 40دليل الفقر الب�سري

)HPI-1(ناق�سخط الفقر علىدولراندولر واحد)% اأقل منمح�ّسًنا للمياه)% من عمر 15)% من

ترتيبال�سعيد الوطنيفي اليومفي اليوم5 �شنوات()%(واأكثر(المجموعة(القيمة

فقر الدخل1990-19902004-19902005-19962005-199520042005-20002005-05)%(الترتيبالترتيب ح�شب دليل التنمية الب�شرية

تنمية ب�صرية مرتفعة

........10..2.76.7....الكويت33

........137.83.711.006قطر35

........178.42.111.3014الإمارات العربية المتحدة39

........9..3.413.5....البحرين41

........5..4.615.8....الجماهيرية العربية الليبية56

........18..3.718.6....عمان58

........14..5.717.1....المملكة العربية ال�شعودية61

تنمية ب�صرية متو�صطة

7.014.25>116.96.48.9342الأردن86

........04..188.56.3لبنان88

6.67.627>4517.94.625.7742تون�س91

15.122.631>5121.57.730.115102الجزائر104

........96.65.27.685الأرا�شي الفل�شطينية المحتلة106

........3113.64.619.277الجمهورية العربية ال�شورية108

4820.07.528.6263.143.916.718م�شر112

14.31941>6833.48.247.719102المغرب126

........1425..6131.315.3جزر القمر134

8739.214.648.8473225.963.146.312موريتانيا137

........6934.426.139.13041ال�شودان147

........2727..5928.528.6جيبوتي149

8238.018.645.9334615.745.241.821اليمن153

اخرى

........23.825.91912....العراق

........7126..38.9....ال�شومال
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تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام  2382009

االتجاهات الديموغرافية

ّية … للعي�س حياًة مديدًة و�صحِّ

الم�شدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية الب�شرية 2008/2007، جدول 5: 234-231.

.]http://hdr.undp.org/en/statistics/data[ بيانات العراق وال�شومال من

 املعدل 

اإجمالي ن�سبةال�سنوي

الخ�سوبةال�سكان في �سنال�سكان اأقللنمو ال�سكان

)ولدات لكل امراأة(65 واأكبرمن �سن 15�سكان الح�سر)%(اإجمالي ال�سكان

2000-1970-)% من المجموع()% من المجموع()% من المجموع(2005-1975-)بالماليين(
19752005201520052015197520052015200520152005201519752005الترتيب ح�شب دليل التنمية الب�شرية

تنمية ب�صرية مرتفعة

1.02.73.43.32.289.498.398.523.822.51.83.16.92.3الكويت33

0.20.81.05.11.988.995.496.221.720.61.32.16.82.9قطر35

0.54.15.36.82.583.676.777.419.819.71.11.66.42.5الإمارات العربية المتحدة39

0.30.70.93.31.785.096.598.226.322.23.14.25.92.5البحرين41

2.55.97.12.91.957.384.887.430.329.43.84.97.63الجماهيرية العربية الليبية56

0.92.53.13.42.034.171.572.333.828.62.63.67.23.7عمان58

7.323.629.33.92.158.381.083.234.530.72.83.37.33.8المملكة العربية ال�شعودية61

تنمية ب�صرية متو�صطة

1.95.56.93.52.257.782.385.337.232.23.23.97.83.5الأردن86

2.74.04.41.31.067.086.687.928.624.67.27.64.82.3لبنان88

5.710.111.21.91.049.965.369.126.022.56.36.76.22.0تون�س91

16.032.938.12.41.540.363.369.329.626.74.55.07.42.5الجزائر104

1.33.85.13.73.059.671.672.945.941.93.13.07.75.6الأرا�شي الفل�شطينية المحتلة106

7.518.923.53.12.245.150.653.436.633.03.23.67.53.5الجمهورية العربية ال�شورية108

39.272.886.22.11.743.542.845.433.330.74.85.65.93.2م�شر112

17.330.534.31.91.237.858.765.030.326.85.25.96.92.5المغرب126

0.30.81.03.12.321.237.044.042.038.52.73.17.14.9جزر القمر134

1.33.03.82.72.420.640.443.140.336.93.63.66.64.8موريتانيا137

16.836.945.62.62.118.940.849.440.736.43.54.16.64.8ال�شودان147

0.20.81.04.31.767.186.189.638.533.53.03.77.24.5جيبوتي149

7.121.128.33.62.914.827.331.945.942.42.32.58.76.0اليمن153

اأخرى

12.02834.92.82.261.466.966.941.536.62.83.17.24.9العراق

4.18.210.92.32.825.535.240.144.142.92.62.77.36.4ال�شومال

T 2,972.0T 5,215.0T 5,956.61.91.326.542.747.930.928.05.56.45.42.9الدول النامية

T 357.6T 765.7T 965.22.52.314.826.731.641.539.33.33.56.64.9الدول الأقل نموا

T 144.4T 313.9T 380.42.61.941.855.158.835.232.13.94.46.73.6الدول العربية

T 1,312.3T 1,960.6T 2,111.21.30.720.542.851.123.820.67.18.85.01.9�شرق اآ�شيا والمحيط الهادي

T 323.9T 556.6T 626.51.81.261.177.380.629.826.36.37.75.02.5اأمريكا الالتينية والكاريبي

T 835.4T 1,587.4T 1,842.22.11.521.230.233.833.629.54.75.45.53.2جنوب اآ�شيا

T 314.1T 722.7T 913.22.82.321.234.939.643.641.73.13.26.85.5جنوب ال�شحراء الأفريقية الكبرى

T 366.6T 405.2T 398.60.3-0.257.763.263.918.117.412.812.92.51.5و�شط و�شرقي اأوروبا ودول الكومنولث الم�شتقلة

T 928.0T 1,172.6T 1,237.30.80.566.975.678.219.417.813.816.12.61.7منظمة التعاون والتنمية القت�شادية

T 766.8T 931.5T 976.60.60.569.377.079.417.616.515.318.02.21.7منظمة التعاون والتنمية القت�شادية ذات الدخل المرتفع

T 1,280.6T 1,658.7T 1,751.10.90.566.476.879.420.218.812.714.52.71.8تنمية ب�شرية مرتفعة

T 2,514.9T 4,239.6T 4,759.81.71.223.839.344.929.326.05.86.85.32.6تنمية ب�شرية متو�شطة

T 218.5T 508.7T 653.02.82.518.633.238.644.943.02.93.06.96.0تنمية ب�شرية منخف�شة

T 793.3T 991.5T 1,047.20.70.569.477.680.018.117.014.817.32.31.7دخل مرتفع

T 2,054.2T 3,084.7T 3,339.71.40.834.753.960.325.122.57.38.64.62.1دخل متو�شط

T 1,218.0T 2,425.5T 2,894.72.31.820.530.034.236.633.34.24.75.93.8دخل منخف�س

T 4,076.1T 6,514.8T 7,295.11.61.137.248.652.828.326.07.38.34.52.6العالم

04
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االلتزام بال�صحة: الم�صادر و�صبل الح�صول والخدمات

ّية … للعي�س حياًة مديدًة و�صحِّ

الم�شدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية الب�شرية 2008/2007، جدول 6: 238-235.

.]http://hdr.undp.org/en/statistics/data[ بيانات العراق وال�شومال من

الأهداف

الإنمائية لالألفيةالأطفال الم�سابون

الأهدافمعدلبالإ�سهالالإنفاق ال�سحي

الإنمائية لالألفية�سيوع ا�ستخدامالذين يح�سلونالأهداف الإنمائية لالألفيةلكل فرد

ةعاّمة نون بالكامل)تعادل القوةخا�سّ لولدات تتمو�سائل منع الحملعلى اإماهة فمويةالمح�سّ

اأطباءباإ�سراف عاملين)من المتزوجاتوتغذية متوا�سلةمن عمر �سنة واحدةال�شرائية)% من)% من الناتج

)لكل 100,000�سحيين مهرةمن �شن)% دون�سد الح�سبة�سد ال�سلبالدولرالناتج المحليالمحلي

ن�شمة()%(15-49 عاًما(�شن الخام�شة()%()%(الأمريكي(الإجمالي(الإجمالي(

2000-19972004-19972005-19982005-200420042004200520052005الترتيب ح�شب دليل التنمية الب�شرية

تنمية ب�صرية مرتفعة

5098153..99..2.2الكويت33

4399222..1.89999قطر35

2899202..2.09892الإمارات العربية المتحدة39

6298109..2.77099البحرين41

4594129..2.89997الجماهيرية العربية الليبية56

3295132..2.49898عمان58

3291137..2.59696المملكة العربية ال�شعودية61

تنمية ب�صرية متو�صطة

1.92.22359380577173117الأردن86

7375148..2.23.32619993لبنان88

449934..2.91.72849070تون�س91

1.54.0184959539778553الجزائر104

1.01.8118827256577213الأرا�شي الفل�شطينية المحتلة106

6297418..3.31.52459999الجمهورية العربية ال�شورية108

2.42.71609399336896274م�شر112

6530..1.20.4223735136المغرب126

2.83.995998340254715جزر القمر134

5.51.013996855337555موريتانيا137

1.82.386856933394214ال�شودان147

101810..8.82.41437048جيبوتي149

2.55.113592862920398اليمن153

اأخرى

4.21.1135939054447266العراق

254..5035..1.21.4ال�شومال

..60....8374......الدول النامية

..35....8272......الدول الأقل نموا

..74....8686......الدول العربية

..87....8784......�شرق اآ�شيا والمحيط الهادي

..87....9692......اأمريكا الالتينية والكاريبي

..39....7965......جنوب اآ�شيا

..43....7665......جنوب ال�شحراء الأفريقية الكبرى

..97....9597......و�شط و�شرقي اأوروبا ودول الكومنولث الم�شتقلة

..95....9293......منظمة التعاون والتنمية القت�شادية

..99....8692......منظمة التعاون والتنمية القت�شادية ذات الدخل المرتفع

..97....9695......تنمية ب�شرية مرتفعة

..63....8475......تنمية ب�شرية متو�شطة

..38....7161......تنمية ب�شرية منخف�شة

..99....8793......دخل مرتفع

..88....9087......دخل متو�شط

..41....7765......دخل منخف�س

..63....8377......العالم
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تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام  2402009

حالة الماء وال�صرف ال�صحي والتغذية

ّية … للعي�س حياًة مديدًة و�صحِّ

الم�شدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية الب�شرية 2008/2007، جدول 7: 242-239.

.]http://hdr.undp.org/en/statistics/data[ بيانات العراق وال�شومال من

الأهداف

الإنمائية لالألفية

اأطفالاأطفال

اأطفالاأقل في الطولاأقل في الوزنالأهداف الإنمائية لالألفيةالأهداف الإنمائية لالألفية

اقل في الوزنبالن�سبة لل�سنبالن�سبة لل�سنالأهداف الإنمائية لالألفية�سكان ي�ستخدمون�سكان ي�ستخدمون

ا مح�سًنا عند الولدة)% من الأطفال)% لالأطفال�سكان يعانون نق�س التغذيةم�سدًرا مح�سًنا للمياه�سرًفا �سحيًّ

)%(اأقل من 5 �شنوات(اأقل من 5 �شنوات()% من اإجمالي ال�شكان()%()%(

1998-19962005-19962005-199020041990200492/199004/20022005الترتيب ح�شب دليل التنمية الب�شرية

تنمية ب�صرية مرتفعة

2451077........الكويت33

10..6....100100100100قطر35

15..14>979810010042.5الإمارات العربية المتحدة39

8..9............البحرين41

7..5>2.5>2.5..979771الجماهيرية العربية الليبية56

18168......80..83عمان58

11..4414..90....المملكة العربية ال�شعودية61

تنمية ب�صرية متو�صطة

939397974641212الأردن86

3466>981001002.5..لبنان88

4167>2.5>758581932.5تون�س91

889294855410227الجزائر104

9..165..92..73..الأرا�شي الفل�شطينية المحتلة106

73908093547246الجمهورية العربية ال�شورية108

547094984462412م�شر112

5673758166102315المغرب126

323393864760254725جزر القمر134

..3134385315103240موريتانيا137

333464703126414831ال�شودان147

798272735324272916جيبوتي149

324371673438466032اليمن153

اأخرى

122815....81798381العراق

..2629....29..26..ال�شومال

......334971792117البلدان النامية

......223751593835البلدان الأقل نموا

..........61718486الدول العربية

......305072791712�شرق ا�شيا ومنطقة المحيط الهادي

......677783911410امريكا التينية ومنطقة البحر الكاريبي

......183772852521جنوب اأ�شيا

......323748553632جنوب ال�شحراء الفريقية الكبرى

..........9394....و�شط اوروبا و�شرقها و دول الكوؤمنولث الم�شتقلة

..........94969799منظمة التعاون والنماء القت�شادي

..........100100100100منظمة التعاون والتنمية القت�شادية ذات الدخل المرتفع

..........90929698تنمية ب�شرية مرتفعة

......304873822016تنمية ب�شرية متو�شطة

......263443493634تنمية ب�شرية منخف�شة

..........100100....دخل مرتفع

......466178841411دخل متو�شط

......213864762824دخل منخف�س

......495978832017العالم
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الم�شدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية الب�شرية 2008/2007، جدول 8: 244-243.

.]http://hdr.undp.org/en/statistics/data[ بيانات العراق وال�شومال من

التفاوتات في �صحة االأمهات واالأطفال

ّية … للعي�س حياًة مديدًة و�صحِّ

ولدات تتم

معدل وفيات الأطفالاأطفال دون م�ستوىاأطفال بعمر �سنة واحدةباإ�سراف عاملين

دون �سن الخام�سةمعدل وفيات الر�سعالطول الطبيعي لأعمارهمتلقوا تح�سينا كامال�سحيين مهرة

)لكل 1,000 مولود حي()لكل 1,000 مولود حي()دون �شن الخام�شة %()%()%(

اأغنياأفقراأغنياأفقراأغنياأفقراأغنياأفقراأغنياأفقرعام

  20%  20%  20%  20%  20%  20%  20%  20%  20%  20%ال�ستق�ساءالترتيب ح�شب دليل التنمية الب�شرية

تنمية ب�صرية مرتفعة 

......................الكويت33

......................قطر35

......................الإمارات العربية المتحدة39

......................البحرين41

......................الجماهيرية العربية الليبية56

......................عمان58

......................المملكة العربية ال�شعودية61

تنمية ب�صرية متو�صطة

19979199211714535234225الأردن86

......................لبنان88

......................تون�س91

......................الجزائر104

......................الأرا�شي الفل�شطينية المحتلة106

......................الجمهورية العربية ال�شورية108

200551968591241459237525م�شر112

200330958197291062247826-04المغرب126

1996268540824523876512987جزر القمر134

200015931645392361629879-01موريتانيا137

......................ال�شودان147

......................جيبوتي149

199775085658351096016373اليمن153

اأخرى

......................العراق

......................ال�شومال
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تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام  2422009

الم�شدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية الب�شرية 2008/2007، جدول 9: 248-245.

.]http://hdr.undp.org/en/statistics/data[ بيانات العراق وال�شومال من

االأزمات والمخاطر ال�صحية العالمية الرئي�صية

ّية … للعي�س حياًة مديدًة و�صحِّ

الأهدافالأهدافالأهدافالأهداف الإنمائيةالأهداف الإنمائية

الإنمائيةالإنمائيةالإنمائيةلالألفيةلالألفية

لالألفيةلالألفيةلالألفيةالإجراءات الم�سادة للمالرياالأهداف

ّليعانون ا�ستخدامالإنمائية لالألفية حالت الإ�سابة بال�سِّ

تمت معالجتهاتّم الك�سفالحمة وتمتنامو�سيات النوما�ستعمال واٍق جن�سيانت�سار فيرو�س

عالًجا ق�سيًراعنها وفق عالجمعالجتهمالمعالجةفي اآخر ات�سال جن�سينق�س المناعة

انت�سار التدخينخا�سًعا لالإ�سرافغير خا�سعانت�ساربالعقاقيربالمبيداتعالي الخطرالب�سرية

)% من البالغين(المبا�سرلإ�سراف مبا�سر)كل 100,000الم�سادة للمالرياالح�سرية)% من �شن 15-24 عاًما()% من �شن

الرجالالن�ساء)%()%(�شخ�س()% من الأطفال دون �شن الخام�شة(الرجالالن�ساء15-49 عاًما(

2002-200204-199920052005200404-19992005-19992005-19992005-20052005الترتيب ح�شب دليل التنمية الب�شرية

تنمية ب�صرية مرتفعة

....286663........  ]>0.2[الكويت33

....654778........  ]>0.2[قطر35

241970117........  ]>0.2[الإمارات العربية المتحدة39

437782315........  ]>0.2[البحرين41

....1817864........  ]>0.2[الجماهيرية العربية الليبية56

....1110890........  ]>0.2[عمان58

583882819........  ]>0.2[المملكة العربية ال�شعودية61

تنمية ب�صرية متو�صطة

66385851........  ]>0.2[الأردن86

1274903142........0.1 ]0.1–0.5[لبنان88

288290250........0.1 ]0.1–0.3[تون�س91

32).(5510691........0.1  ]>0.2[الجزائر104

....36180.......... الأرا�شي الفل�شطينية المحتلة106

....464286........  ]>0.2[الجمهورية العربية ال�شورية108

3263701840........>0.1 ]>0.2[م�شر112

29).(7310187........0.1 ]0.1–0.4[المغرب126

....963894994....>0.1 ]>0.2[جزر القمر134

....2335902822....0.7 ]0.4–2.8[موريتانيا137

....0504003577....1.6 ]0.8–2.7[ال�شودان147

....1,1614280........3.1 ]0.8–6.9[جيبوتي149

....1364182........  ]>0.2[اليمن153

اأخرى

....01764385....  ]>0.2[العراق

....2868691..190..0.9 ]0.5–1.6[ال�شومال
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243 الملحق 1: جداول اإح�سائية عن التنمية الب�سرية في الدول العربية

الم�شدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية الب�شرية 2008/2007، جدول 10: 252-249.

.]http://hdr.undp.org/en/statistics/data[ بيانات العراق وال�شومال من

ّية … للعي�س حياًة مديدًة و�صحِّ

البقاء على قيد الحياة: التقدم والنك�صات

الأهداف الإنمائية لالألفيةالحتمال عند الولدة للعي�سالأهداف الإنمائية لالألفية

ن�سبة وفيات الأمومةحتى �سن الخام�سة وال�ستينمعدل وفيات الأطفالالأهداف الإنمائية لالألفية

)لكل 100,000 مولود حي()% من المجموعة(دون �سن الخام�سةمعدل وفيات الر�سعالعمر المتوقع عند الولدة

معدلمبلغ عنهذكوراأناث)لكل 1,000 مولود حي()لكل 1,000 مولود حي()بال�شنين(

19902005-20002005-200005-2000197020051970200505-197005-75الترتيب ح�شب دليل التنمية الب�شرية

تنمية ب�صرية مرتفعة

67.776.9499591188.983.854الكويت33

62.174.34518652180.178.71012قطر35

62.277.863884990.285.3337الإمارات العربية المتحدة39

63.374.8559821185.980.24632البحرين41

52.872.7105181601982.172.27797الجماهيرية العربية الليبية56

52.174.2126102001284.979.52364عمان58

18..53.971.6118211852682.073.7المملكة العربية ال�شعودية61

تنمية ب�صرية متو�صطة

56.571.377221072678.270.94162الأردن86

65.471.04527543080.672.1100150لبنان88

55.673.0135202012485.376.569100تون�س91

54.571.0143342203978.975.9120180الجزائر104

....2381.875.5..21..56.572.4الأرا�شي الفل�شطينية المحتلة106

57.373.190141231583.676.465130الجمهورية العربية ال�شورية108

51.169.8157282353380.270.484130م�شر112

52.969.6119361844079.471.2230240المغرب126

48.963.0159532157166.958.3380400جزر القمر134

48.462.21517825012569.460.4750820موريتانيا137

45.156.4104621729055.349.7550450ال�شودان147

13350.443.774650..88..44.453.4جيبوتي149

39.860.32027630310261.755.0370430اليمن153

اأخرى

57579010212712559.650290300العراق

1,400..22541.136.6..133..4145.9ال�شومال

....55.865.5109571678370.362.6الدول النامية

....44.652.71529724515349.944.3الدول الأقل نموا

....51.966.7129461965873.566.4الدول العربية

....60.671.184251233179.671.8�شرق اآ�شيا والمحيط الهادي

....61.272.286261233180.869.3اأمريكا الالتينية والكاريبي

....50.362.9130602068066.058.4جنوب اآ�شيا

....46.049.114410224417243.337.8جنوب ال�شحراء الأفريقية الكبرى

....68.768.23922482779.554.9و�شط و�شرقي اأوروبا ودول الكومنولث الم�شتقلة

....70.377.8419541189.280.5منظمة التعاون والتنمية القت�شادية

....71.778.922528690.382.4منظمة التعاون والتنمية القت�شادية ذات الدخل المرتفع

....69.475.74313591586.674.8تنمية ب�شرية مرتفعة

....56.666.9106451625972.664.5تنمية ب�شرية متو�شطة

....43.747.915510826418442.637.4تنمية ب�شرية منخف�شة

....71.578.724632790.282.2دخل مرتفع

....61.870.387281273578.968.4دخل متو�شط

....49.159.21307520911360.053.2دخل منخف�س

....58.366.096521487672.063.1العالم

09



جدول

تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام  2442009

الم�شدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية الب�شرية 2008/2007، جدول 11: 256-253.

.]http://hdr.undp.org/en/statistics/data[ بيانات العراق وال�شومال من

… الكت�صاب المعرفة

االلتزام بالتعليم: االإنفاق العام

الإنفاق العام الحالي على التعليم ح�سب المرحلة التعليمية

)% من جميع المراحل التعليمية(الإنفاق العاّم على التعليم

المرحلة الإعدادية

وما بعد الإعداديةما قبل المرحلة البتدائيةكن�سبة من اإنفاقكن�سبة من الناتج

المرحلة الثانويةلكن ل ت�سمل الثانويةوالمرحلة البتدائيةالحكومة الإجماليالمحلي الإجمالي

2002-2002199105-2002199105-2002199105-2002199105-199105الترتيب ح�شب دليل التنمية الب�شرية

تنمية ب�صرية مرتفعة

30..38..31..4.85.13.412.7الكويت33

................3.51.6قطر35

............2.01.315.027.4الإمارات العربية المتحدة39

..............12.8..3.9البحرين41

69..19..12......2.7..الجماهيرية العربية الليبية56

3.03.615.824.25250404178عمان58

............5.86.817.827.6المملكة العربية ال�شعودية61

تنمية ب�صرية متو�صطة

............8.04.919.120.6الأردن86

31..30..33..11.0..2.6..لبنان88

22..43..35..6.07.314.320.8تون�س91

..........95..22.0..5.1الجزائر104

....................الأرا�شي الفل�شطينية المحتلة106

..............14.2..3.9الجمهورية العربية ال�شورية108

..................3.9م�شر112

5.06.726.327.2354549381616المغرب126

............24.1..3.9..جزر القمر134

5..33..62..4.62.313.98.3موريتانيا137

..............2.8..6.0ال�شودان147

3.57.911.127.3534421421415جيبوتي149

............32.8..9.6..اليمن153

اأخرى

....................العراق

....................ال�شومال
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جدول

245 الملحق 1: جداول اإح�سائية عن التنمية الب�سرية في الدول العربية

الم�شدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية الب�شرية 2008/2007، جدول 12: 260-257.

.]http://hdr.undp.org/en/statistics/data[ بيانات العراق وال�شومال من

… الكت�صاب المعرفة

االإلمام بالقراءة والكتابة وااللتحاق

طالب المدار�س الثانويةالأهداف الإنمائية لالألفية

الذين يدر�سون موا�سيعالأهداف الإنمائية لالألفيةن�سبة الإلمام بالقراءةمعدل الإلمام بالقراءة

العلوم والهند�سةالأطفال الذين ي�سلونن�سب اللتحاقالأهداف الإنمائية لالألفيةوالكتابة للبالغينوالكتابة للبالغين

والت�سنيع والبناءاإلى ال�سف الخام�سبالمدار�س�سافي ن�سب اللتحاق)% البالغين)% البالغين

)% من طالب)% من تالميذالإعداديةبالمدار�س البتدائيةمن العمر 15-24( من العمر 15 واأكبر(

المدار�س الثانوية(ال�شف الأول()%()%(1985-1995-1985-1995-

1999-19942005199420051991200519912005199120042005الترتيب ح�شب دليل التنمية الب�شرية

تنمية ب�صرية مرتفعة

......78..74.593.387.599.74987الكويت33

19..75.689.089.595.98996709064قطر35

..79.588.793.697.0997160578097الإمارات العربية المتحدة39

84.086.596.997.099978590899917البحرين41

31..........74.784.294.998.096الجماهيرية العربية الليبية56

75979820..97.36976..81.4..عمان58

70.882.987.995.859783166839617المملكة العربية ال�شعودية61

تنمية ب�صرية متو�صطة

9622..79..99.09489..91.1..الأردن86

9324......7392........لبنان88

65869731..94.39497..74.3..تون�س91

49.669.974.390.189975366959618الجزائر104

18....95..80..99.0..92.4..الأرا�شي الفل�شطينية المحتلة106

..92.5919543629692..80.8..الجمهورية العربية ال�شورية108

..94..82..44.471.463.384.98494م�شر112

35757921..41.652.358.470.55686المغرب126

8011......5755........جزر القمر134

1575536..61.33572..51.2..موريتانيا137

..9479....77.24043..60.9..ال�شودان147

2387779..2933........جيبوتي149

..73......37.154.160.275.25175اليمن153

اأخرى

..81..38..84.89488..74.1..العراق

............9........ال�شومال

......53..68.277.180.285.68085الدول النامية

......27..47.453.456.365.54777الدول الأقل نموا

......59..58.270.374.885.27183الدول العربية

......69..93..97.8..90.7..�شرق اآ�شيا والمحيط الهادي

......68..87.689.993.796.68695اأمريكا الالتينية والكاريبي

..........87..47.659.760.774.7جنوب اآ�شيا

......26..54.259.364.471.25272جنوب ال�شحراء الأفريقية الكبرى

......84..99.69091..97.599.1و�شط و�شرقي اأوروبا ودول الكومنولث الم�شتقلة

......87..9796........منظمة التعاون والتنمية القت�شادية

......92..9796..98.999.199.4منظمة التعاون والتنمية القت�شادية ذات الدخل المرتفع

..........98.19395..94.1..تنمية ب�شرية مرتفعة

..........87..87.3..78.3..تنمية ب�شرية متو�شطة

..........43.554.155.966.44569تنمية ب�شرية منخف�شة

......91..9695..98.498.699.0دخل مرتفع

......70..82.390.193.196.89293دخل متو�شط

......40..81..51.560.863.073.4دخل منخف�س

......59..76.482.483.586.58387العالم 
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جدول

تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام  2462009

… الكت�صاب المعرفة

التكنولوجيا: االنت�صار واالبتكار

الم�شدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية الب�شرية 2008/2007، جدول 13: 264-261.

.]http://hdr.undp.org/en/statistics/data[ بيانات العراق وال�شومال من

الإنفاق علىمقبو�سات

العاملونالأبحاثالعائداتبراءات

في الأبحاثوالتطويرور�سومممنوحة

والتطوير)% من الناتجالتراخي�سللمقيمينالأهداف الإنمائية لالألفيةالأهداف الإنمائية لالألفيةالأهداف الإنمائية لالألفية

)لكل مليونالمحلي)دولر اأميركي)لكل مليونم�ستخدمو الإنترنتم�ستركو الهواتف الخليويةخطوط الهاتف الرئي�سية

ن�شمة(الإجمالي(لكل فرد(ن�شمة()لكل 1,000 ن�شمة()لكل 1,000 ن�شمة()لكل 1,000 ن�شمة(

1990-20002005-2000200505-19902005199020051990200505الترتيب ح�شب دليل التنمية الب�شرية

تنمية ب�صرية مرتفعة

..0.00.2..156201109390276الكويت33

........19725388820269قطر35

........224273191,0000308الإمارات العربية المتحدة39

........191270101,0300213البحرين41

361..0.0..51133041036الجماهيرية العربية الليبية56

........5710315190111عمان58

....0.0).(751641575070المملكة العربية ال�شعودية61

تنمية ب�صرية متو�صطة

1,927......3040118).(78119الأردن86

....0.0..14427702770196لبنان88

1.40.61,013..566095).(37125تون�س91

......4160581).(3278الجزائر104

........960302067..الأرا�شي الفل�شطينية المحتلة106

29....3915201550582الجمهورية العربية ال�شورية108

18406811.90.2493).(29140م�شر112

..411015210.40.6).(1744المغرب126

........828027033جزر القمر134

........313024307موريتانيا137

..0.00.3..218050077ال�شودان147

........1014056013جيبوتي149

........103909509اليمن153

اأخرى

........383702001العراق

........212061011ال�شومال

..1.0....86).(229).(21132الدول النامية

....0.2..39048012الدول الأقل نموا

....0.9..284088).(34106الدول العربية

1.71.6722..106).(301).(18223�شرق اآ�شيا والمحيط الهادي

1.10.6256..4390156).(..61اأمريكا الالتينية والكاريبي

0.7119).(..81052).(751جنوب اآ�شيا

....0.3..130026).(1017جنوب ال�شحراء الأفريقية الكبرى

6290185734.11.02,423).(125277و�شط و�شرقي اأوروبا ودول الكومنولث الم�شتقلة

390441107853445239104.22.43,096منظمة التعاون والتنمية القت�شادية

128283524299130.42.43,807..462منظمة التعاون والتنمية القت�شادية ذات الدخل المرتفع

3083947743236518975.82.43,035تنمية ب�شرية مرتفعة

..0.30.8..209073).(16135تنمية ب�شرية متو�شطة

....0.2..37074017تنمية ب�شرية منخف�شة

450500128313525286125.32.43,781دخل مرتفع

1.00.8725..3790115).(40211دخل متو�شط

..0.7).(..77045).(637دخل منخف�س

..21.62.3..9818023411136العالم 
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جدول

247 الملحق 1: جداول اإح�سائية عن التنمية الب�سرية في الدول العربية

… للو�صول اإلى الموارد ال�صرورية لم�صتوى معي�صة الئق

االأداء االقت�صادي

الم�شدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية الب�شرية 2008/2007، جدول 14: 268-265.

.]http://hdr.undp.org/en/statistics/data[ بيانات العراق وال�شومال من

الناتج المحلي الإجمالي للفردالناتج المحلي الإجمالي

معدل التغير ال�سنوياأعلىتعادل القوةتعادل القوة

في معدل موؤ�سر اأ�سعار الموادقيمة خاللال�شرائيةال�شرائية

ال�ستهالكية دولر اأميركي�شنة1975-2005معدل النمو ال�سنويبالدولردولر)مليار دولرمليار

)%(اأعلى2005 دولر اأميركي)%(الأميركياأميركياأميركي(دولر اأميركي

2004-199005-2005قيمةعن كل فرد1990-19752005-20052005200520052005الترتيب ح�شب دليل التنمية الب�شرية

تنمية ب�صرية مرتفعة

0.50.634,68019791.84.1-80.866.731,86126,321الكويت33

2.78.8..........52,240..42.5قطر35

....0.950,4051981-2.6-129.7115.728,61225,514الإمارات العربية المتحدة39

12.915.617,77321,4821.52.321,48220050.52.6البحرين41

..1.9......2.5..6,621..38.8الجماهيرية العربية الليبية56

24.338.49,58415,6022.41.815,60220040.11.2عمان58

2.00.127,68619770.40.7-309.8363.213,39915,711المملكة العربية ال�شعودية61

تنمية ب�صرية متو�صطة

12.730.32,3235,5300.51.65,61319862.83.5الأردن86

....21.920.06,1355,5843.22.85,5862004لبنان88

28.784.02,8608,3712.33.38,37120053.62.0تون�س91

102.3232.03,1127,0620.11.17,062200510.71.6الجزائر104

........2.9-....1,107..4.0الأرا�شي الفل�شطينية المحتلة106

..26.372.51,3823,8080.91.43,80820054.9الجمهورية العربية ال�شورية108

89.4321.11,2074,3372.82.44,33720056.64.9م�شر112

51.6137.41,7114,5551.41.54,55520052.81.0المغرب126

....0.42,2721984-0.6-0.41.26451,993جزر القمر134

0.10.32,33819765.812.1-1.96.96032,234موريتانيا137

27.575.57602,0831.33.52,083200541.88.5ال�شودان147

....2.73,2001990-2.7-0.71.78942,178جيبوتي149

..15.119.57189301.51.5943200220.8اليمن153

اأخرى

..................12.6العراق

........0.4-..........ال�شومال

........T 9,812.5T 26,732.31,9395,2822.53.1الدول النامية

........T 306.2T 1,081.84241,4990.91.8الدول الأقل نموا

........T 1,043.4T 1,915.23,6596,7160.72.3الدول العربية

........T 4,122.5T 12,846.62,1196,6046.15.8�شرق اآ�شيا والمحيط الهادي

........T 2,469.5T 4,639.24,4808,4170.71.2اأمريكا الالتينية والكاريبي

........T 1,206.1T 5,152.28003,4162.63.4جنوب اآ�شيا

........T 589.9T 1,395.68451,998-0.50.5جنوب ال�شحراء الأفريقية الكبرى

........T 1,873.0T 3,827.24,6629,5271.41.4و�شط و�شرقي اأوروبا ودول الكومنولث الم�شتقلة

........T 34,851.2T 34,076.829,86029,1972.01.8منظمة التعاون والتنمية القت�شادية

........T 32,404.5T 30,711.735,69633,8312.11.8منظمة التعاون والتنمية القت�شادية ذات الدخل المرتفع

........T 37,978.4T 39,633.422,98423,9861.91.8تنمية ب�شرية مرتفعة

........T 5,881.2T 20,312.61,4124,8763.24.0تنمية ب�شرية متو�شطة

........T 236.4T 544.24831,112-0.70.6تنمية ب�شرية منخف�شة

........T 34,338.1T 32,680.734,75933,0822.11.8دخل مرتفع

........T 8,552.0T 22,586.32,8087,4162.13.0دخل متو�شط

........T 1,416.2T 5,879.16102,5312.22.9دخل منخف�س

........T 44,155.7T 60,597.36,9549,5431.41.5العالم 
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جدول

تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام  2482009

الم�شدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية الب�شرية 2008/2007، جدول 15: 272-269.

.]http://hdr.undp.org/en/statistics/data[ بيانات العراق وال�شومال من

عدم الم�صاواة في الدخل واالإنفاق

… للو�صول اإلى الموارد ال�صرورية لم�صتوى معي�صة الئق

الأهداف

مقايي�س عدم الم�ساواةالإنمائية لالألفية

اأغنى 20%اأغنى 10%الح�سة من الدخل وال�ستهالك

اإلى اأفقراإلى اأفقر%

دليل جيني%20%10الأغنى 10%الأغنى 20%الأفقر 20%الأفقر 10%�سنة ال�ستطالعالترتيب ح�شب دليل التنمية الب�شرية

تنمية ب�صرية مرتفعة

................الكويت33

................قطر35

......`........الإمارات العربية المتحدة39

................البحرين41

................الجماهيرية العربية الليبية56

................عمان58

................المملكة العربية ال�شعودية61

تنمية ب�صرية متو�صطة

20022.76.746.330.611.36.938.8-03 الأردن86

................لبنان88

20002.36.047.331.513.47.939.8تون�س91

19952.87.042.626.89.66.135.3الجزائر104

................الأرا�شي الفل�شطينية المحتلة106

................الجمهورية العربية ال�شورية108

19993.78.643.629.58.05.134.4-00 م�شر112

19982.66.546.630.911.77.239.5-99 المغرب126

................جزر القمر134

20002.56.245.729.512.07.439.0موريتانيا137

................ال�شودان147

................جيبوتي149

19983.07.441.225.98.65.633.4اليمن153

اأخرى

................العراق

................ال�شومال
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جدول

249 الملحق 1: جداول اإح�سائية عن التنمية الب�سرية في الدول العربية

الم�شدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية الب�شرية 2008/2007، جدول 16: 276-273.

.]http://hdr.undp.org/en/statistics/data[ بيانات العراق وال�شومال من

… للو�صول اإلى الموارد ال�صرورية لم�صتوى معي�صة الئق

هياكل التجارة

�سادرات التقنياتال�سادرات من الب�سائعالواردات من الب�سائع

اأحكامالمتطورةال�سادرات الم�سنعةال�سادرات الأ�سا�سيةوالخدماتوالخدمات

التجارة)% من ال�شادرات)% من �شادرات)% من �شادرات)% من اإجمالي)% من اإجمالي

)100=2000(الم�شنعة(الب�شائع(الب�شائع(الناتج المحلي(الناتج المحلي(

2004-19902005199020051990200519902005199020052005الترتيب ح�شب دليل التنمية الب�شرية

تنمية ب�صرية مرتفعة

..583045689493673.51.0الكويت33

..6882841870.41.2..33..قطر35

..10.2).(4176669488761224الإمارات العربية المتحدة39

..2.0..9564116825493457البحرين41

186......4..3136404896الجماهيرية العربية الليبية56

..284347579489562.12.2عمان58

..322641619290890.71.3المملكة العربية ال�شعودية61

تنمية ب�صرية متو�صطة

93936252442856726.85.288الأردن86

..2.4..70..29..100441819لبنان88

51514448312269782.14.999تون�س91

252323489798321.31.0126الجزائر104

..............14..68..الأرا�شي الفل�شطينية المحتلة106

..1.0..2840283764873611الجمهورية العربية ال�شورية108

0.6107..3333203057644231م�شر112

10.1100..3243263648355265المغرب126

0.558..8..89..37351412جزر القمر134

95............61954636موريتانيا137

121).(..).(1898992..28..ال�شودان147

........8..7854543744جيبوتي149

..5.3..203814468596154اليمن153

اأخرى

......................العراق

................10..38ال�شومال

..244025444028597110.428.3الدول النامية

........31....22341324الدول الأقل نموا

..1.22.0..14..3838385487الدول العربية

..325934662513738615.336.4�شرق اآ�شيا والمحيط الهادي

..15231726634636546.614.5اأمريكا الالتينية والكاريبي

..13251023284771512.03.8جنوب اآ�شيا

..4.0..34..66..26352733جنوب ال�شحراء الأفريقية الكبرى

..8.3..54..36..28432945و�شط و�شرقي اأوروبا ودول الكومنولث الم�شتقلة

..182317222118777918.118.2منظمة التعاون والتنمية القت�شادية

..182217211917797918.518.8منظمة التعاون والتنمية القت�شادية ذات الدخل المرتفع

..192519252420747618.120.3تنمية ب�شرية مرتفعة

..21342035423055697.224.3تنمية ب�شرية متو�شطة

..3.1..28362838989317تنمية ب�شرية منخف�شة

..192418242118777818.320.9دخل مرتفع

..21.5..2133223648335065دخل متو�شط

..3.8..1629132550494950دخل منخف�س

..192619262621727517.521.0العالم 
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جدول

تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام  2502009

الم�شدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية الب�شرية 2008/2007، جدول 18: 281-279.

.]http://hdr.undp.org/en/statistics/data[ بيانات العراق وال�شومال من

… للو�صول اإلى الموارد ال�صرورية لم�صتوى معي�صة الئق

تدفقات المعونة وراأ�س المال الخا�س

الأهداف الإنمائية لالألفيةالم�ساعدة الإنمائية

اإجمالي خدمة الديون�سافي تدفقاتالر�سمية المتلقاة

كن�سبة مئوية منتدفقات ماليةال�ستثمارات)�شافي المبالغ الموزعة(

�سادرات ال�سلع والخدماتخا�سة اأخرىالأجنبية المبا�سرةلكل فردالإجمالي

والدخل ال�سافيكن�سبة من الناتج)% من الناتج)% من الناتجكن�سبة من الناتج)بالدولر)ماليين الدولرت

من الخارجالمحلي الإجماليالمحلي الإجمالي(المحلي الإجمالي(المحلي الإجماليالأميركي(الأميركية(

200520051990200519902005199020051990200519902005الترتيب ح�شب دليل التنمية الب�شرية

تنمية ب�صرية مرتفعة

............0.00.3..).(....الكويت33

..................).(....قطر35

..................).(....الإمارات العربية المتحدة39

..................3.2....البحرين41

................0.1).(..24.4الجماهيرية العربية الليبية56

7.5..4.1..0.1-1.20.80.0..30.712.00.5عمان58

................).().(26.31.1المملكة العربية ال�شعودية61

تنمية ب�صرية متو�صطة

622.0114.922.04.90.912.15.31.615.64.820.46.5الأردن86

17.7..243.067.98.91.10.211.70.211.33.516.1لبنان88

0.411.67.224.513.0-1.6-376.537.63.21.30.62.5تون�س91

..0.814.25.863.4-0.7-1.1).(370.611.30.20.4الجزائر104

................27.4..1,101.6303.8الأرا�شي الفل�شطينية المحتلة106

9.70.821.81.9).(0.1-77.94.15.50.30.61.6الجمهورية العربية ال�شورية108

0.25.87.12.820.46.8-925.912.512.61.01.76.0م�شر112

651.821.64.11.30.63.01.20.36.95.321.511.3المغرب126

..25.242.017.96.50.20.30.00.00.41.02.3جزر القمر134

..0.10.814.33.629.8-190.462.023.210.30.76.2موريتانيا137

0.28.40.00.20.41.48.76.5-1,828.650.56.26.6ال�شودان147

....0.10.03.32.6-3.2..78.699.142.811.1جيبوتي149

1.83.30.23.51.45.62.6-2.7-335.916.08.32.2اليمن153

اأخرى

......................21,653.50العراق

....1.2..0..0.6..236.428.753.6ال�شومال

T 86,043.016.51.40.90.92.70.51.54.44.6..13.0الدول النامية

T 25,979.533.911.89.30.32.60.50.83.02.316.97.0الدول الأقل نموا

........T 29,612.094.32.93.0......1.8الدول العربية

................T 9,541.64.90.80.2�شرق اآ�شيا والمحيط الهادي

T 6,249.511.30.50.30.82.90.51.24.06.623.722.9اأمريكا الالتينية والكاريبي

T 9,937.56.31.20.8).(0.80.31.22.32.6..15.4جنوب اآ�شيا

........T 30,167.741.75.75.10.42.40.31.7جنوب ال�شحراء الأفريقية الكبرى

........T 5,299.413.1).(0.3....).(4.4و�شط و�شرقي اأوروبا ودول الكومنولث الم�شتقلة

............T 759.4....).(1.01.6منظمة التعاون والتنمية القت�شادية

............T 0.00.0..0.01.01.6منظمة التعاون والتنمية القت�شادية ذات الدخل المرتفع

............T 2,633.01.6..).(1.01.7تنمية ب�شرية مرتفعة

T 40,160.49.41.80.70.72.80.61.94.83.722.210.3تنمية ب�شرية متو�شطة

T 21,150.942.09.79.00.71.50.40.66.45.622.012.2تنمية ب�شرية منخف�شة

............T ........1.01.6دخل مرتفع

T 42,242.213.70.71.30.93.10.42.24.55.520.314.3دخل متو�شط

T 44,123.018.24.13.20.41.40.31.03.73.127.113.7دخل منخف�س

....T 106,372.916.30.30.21.01.9..2.0..5.1العالم 
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جدول

251 الملحق 1: جداول اإح�سائية عن التنمية الب�سرية في الدول العربية

الم�شدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية الب�شرية 2008/2007، جدول 19: 285-282.

.]http://hdr.undp.org/en/statistics/data[ بيانات العراق وال�شومال من

… للو�صول اإلى الموارد ال�صرورية لم�صتوى معي�صة الئق

اأولويات االإنفاق العام

الإنفاق العام

على ال�سحة

اإجمالي خدمات الديونالإنفاق الع�سكريالإنفاق العام على التعليم)% من اإجمالي

)% من اإجمالي الناتج المحلي()% من اإجمالي الناتج المحلي()% من اإجمالي الناتج المحلي(الناتج المحلي(

20021990200519902005-05 20041991الترتيب ح�شب دليل التنمية الب�شرية

تنمية ب�صرية مرتفعة

....2.24.85.148.54.8الكويت33

........1.83.51.6قطر35

....2.02.01.36.22.0الإمارات العربية المتحدة39

....5.13.6..2.73.9البحرين41

....2.0..2.7..2.8الجماهيرية العربية الليبية56

4.1..2.43.03.616.511.9عمان58

....2.55.86.814.08.2المملكة العربية ال�شعودية61

تنمية ب�صرية متو�صطة

4.78.04.96.95.315.64.8الأردن86

2.67.64.53.516.1..3.2لبنان88

2.86.07.32.01.611.67.2تون�س91

1.52.914.25.8..2.65.1الجزائر104

............7.8الأرا�شي الفل�شطينية المحتلة106

6.05.19.70.8..2.23.9الجمهورية العربية ال�شورية108

4.72.87.12.8..2.23.9م�شر112

1.75.06.75.04.56.95.3المغرب126

0.41.0....3.9..1.6جزر القمر134

2.04.62.33.83.614.33.6موريتانيا137

3.52.30.41.4..1.56.0ال�شودان147

4.43.57.95.94.23.32.6جيبوتي149

9.67.97.03.51.4..1.9اليمن153

اأخرى

............4.2العراق

..1.2........1.2ال�شومال
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جدول

تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام  2522009

البطالة والعمل في القطاع غير الر�صمي في دول منظمة التنمية 

والتعاون في الميدان االقت�صادي

… للو�صول اإلى الموارد ال�صرورية لم�صتوى معي�صة الئق

الم�شدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية الب�شرية 2008/2007، جدول 21: 289-287.

.]http://hdr.undp.org/en/statistics/data[ بيانات العراق وال�شومال من

التوظيف وفقا للن�ساط القت�سادي معدلت البطالة 

التوظيف في القطاع غير الر�سمي كن�سبة مئوية

من التوظيف في القطاع غير الزراعيالإجمالي

كالالإناث)كن�شبةعدد العاطلين

الذكورالإناثالجن�سين�سنةالخدماتال�سناعةالزراعةالإجمالي)كن�شبة منمن القوىعن العمل

)%()%()%(الم�سح)%()%()%()بالآلف(معدل الذكور(العاملة()بالآلف(

1990-19902004-19902004-19902004-19962004-19962005-19962005-19962005-19962005-19962005-19962005-2005الترتيب ح�شب دليل التنمية الب�شرية

تنمية ب�صرية مرتفعة

................151.1173الكويت33

........133.954843834156قطر35

........412.31181,77983359الإمارات العربية المتحدة39

....................16البحرين41

......................الجماهيرية العربية الليبية56

........28261182....53عمان58

........3275.22745,91352174المملكة العربية ال�شعودية61

تنمية ب�صرية متو�صطة

........4342274......الأردن86

....................116لبنان88

1994503953-95........48614.2132تون�س91

1,47515.31037,7982126531997434143الجزائر104

........21226.771578162558الأرا�شي الفل�شطينية المحتلة106

63811.72904,822302743200322724الجمهورية العربية ال�شورية108

2,24111.031118,1193020502003455942م�شر112

1,22611.01069,6034420361995454744المغرب126

......................جزر القمر134

......................موريتانيا137

......................ال�شودان147

........772880......جيبوتي149

........46911.5663,622541135اليمن153

اأخرى

................26.851..العراق

......................ال�شومال
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جدول

253 الملحق 1: جداول اإح�سائية عن التنمية الب�سرية في الدول العربية

الم�شدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية الب�شرية 2008/2007، جدول 22: 293-290.

.]http://hdr.undp.org/en/statistics/data[ بيانات العراق وال�شومال من

… مع الحفاظ على البيئة لالأجيال المقبلة

الطاقة والبيئة

اإجمالي الناتج المحلي

منطقة الغاباتلكل وحدة من ا�ستخدام الطاقة

الن�سبة من)2000 تعادلا�ستهالك الوقود

معدلاإجماليالقوة ال�شرائية�سكانالتقليدي

التغيراإجمالي التغيرالأجماليم�ساحةبالدولر الأمريكيدونمعدل التزويد)% من

ال�سنوي)األف)األفالأر�سلكل 1 كيلوغرامكهرباءبالكهرباء)كيلو وات -اإجمالي متطلبات

)%(كم مربع(كم مربع()%()% تغير(من النفط()بالماليين()%(�شاعة(الطاقة(

1990-19902005-1990200520052005-2000200520042004-199005-20042004الترتيب ح�شب دليل التنمية الب�شرية

تنمية ب�صرية مرتفعة

6.7).(15,42375.01000.01.963.10.30.1الكويت33

......).(....19,840101.8710.2قطر35

12,00041.5920.42.215.73.73.10.71.8الإمارات العربية المتحدة39

......11,93252.3990.01.821.50.6البحرين41

0.12.20.00.0....22.2970.2-3,147الجماهيرية العربية الليبية56

0.00.0).().(29.9-5,07983.2960.13.0عمان58

28.21.327.30.00.0-6,90257.9970.82.0المملكة العربية ال�شعودية61

تنمية ب�صرية متو�صطة

1,73853.41000.03.64.30.90.80.00.0الأردن86

2,691374.61000.03.529.913.31.40.20.8لبنان88

1,31393.7990.18.222.26.810.64.14.3تون�س91

88940.7980.66.04.51.022.84.91.8الجزائر104

1.50.10.00.0..........513الأرا�شي الفل�شطينية المحتلة106

1,78488.4901.93.419.92.54.60.91.6الجمهورية العربية ال�شورية108

2.20.10.70.23.5-1,46593.0981.54.9م�شر112

13.99.843.60.80.1-65284.7854.510.3المغرب126

3.9-0.1-2.90.1........313.3جزر القمر134

2.4-1.5-0.32.7........11260.0موريتانيا137

0.8-88.4-116123.13025.43.733.228.4675.5ال�شودان147

....0.20.1........46.8-260جيبوتي149

6.01.05.50.00.0-20834.23613.22.8اليمن153

اأخرى

1.98.20.20.1....0.21522-1,280العراق

0.9-11.5-11.471.3........0.1-36ال�شومال

0.4-1381.7-27.921,147.80..681569.04.6..1,221الدول النامية

0.6-583.6-27.55,541.60..........119الدول الأقل نموا

0.6-88.0-7.2877.7..3.4......1,841الدول العربية

75.50.1-28.64,579.30..........1,599�شرق اآ�شيا والمحيط الهادي

0.5-686.3-45.99,159.00..9045.06.2..2,043اأمريكا الالتينية والكاريبي

14.2911.812.50.1..5.1......628جنوب اآ�شيا

0.6-549.6-26.85,516.40....26547.0..478جنوب ال�شحراء الأفريقية الكبرى

).(38.38,856.5022.7..2.6......4,539و�شط و�شرقي اأوروبا ودول الكومنولث الم�شتقلة

30.910,382.4067.90.1..5.3..100..8,795منظمة التعاون والتنمية القت�شادية

31.29,480.80105.60.1..5.3..100..10,360منظمة التعاون والتنمية القت�شادية ذات الدخل المرتفع

0.1-366.8-36.224,327.10..5.0..99..7,518تنمية ب�شرية مرتفعة

0.2-462.4-23.310,799.60..4.5..72..1,146تنمية ب�شرية متو�شطة

0.5-379.5-29.84,076.50......25..134تنمية ب�شرية منخف�شة

29.29,548.40107.10.1..5.2..100..10,210دخل مرتفع

0.2-683.1-33.823,132.30..4.2..90..2,039دخل متو�شط

0.6-676.2-23.96,745.60......45..449دخل منخف�س

0.2-1252.7-30.339,520.30..761577.04.8..2,701العالم 
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… مع الحفاظ على البيئة لالأجيال المقبلة

م�صادر الطاقة

الم�شدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية الب�شرية 2008/2007، جدول 23: 297-294.

.]http://hdr.undp.org/en/statistics/data[ بيانات العراق وال�شومال من

الح�سة من مجموع موارد الطاقة الرئي�سية

غيرهاالطاقة المتجددة

الكتلةالطاقةمجموع موارد

الأحيائيةالمائية وال�سم�سيةالطاقة الرئي�سية

النوويةوالف�سالتالحرارة الجوفيةالغاز الطبيعيالنفطالفحم)طن متري مما يعادلها

)%()%()%()%()%()%(من النفط(

19902005199020051990200519902005199020051990200519902005الترتيب ح�شب دليل التنمية الب�شرية

تنمية ب�صرية مرتفعة

8.528.10.00.040.166.559.833.50.00.00.10.00.00.0الكويت33

0.00.0).(6.315.80.00.012.115.787.884.30.00.00.1قطر35

0.00.0).(22.546.90.00.039.927.960.172.10.00.00.0الإمارات العربية المتحدة39

4.88.10.00.026.523.273.576.80.00.00.00.00.00.0البحرين41

11.519.00.00.063.872.235.127.00.00.01.10.80.00.0الجماهيرية العربية الليبية56

4.614.00.00.046.633.353.466.70.00.00.00.00.00.0عمان58

0.00.0).().(61.3140.30.00.064.763.635.336.40.00.0المملكة العربية ال�شعودية61

تنمية ب�صرية متو�صطة

0.00.0).(3.57.10.00.095.378.52.919.51.71.00.1الأردن86

2.35.60.02.493.792.90.00.01.91.84.42.30.00.0لبنان88

5.58.51.40.057.550.022.336.60.10.218.713.30.00.0تون�س91

0.10.10.20.00.0).(23.934.82.62.040.631.756.766.0الجزائر104

............................الأرا�شي الفل�شطينية المحتلة106

0.00.0).().(86.365.311.733.02.01.7).(11.717.90.0الجمهورية العربية ال�شورية108

31.961.32.41.570.549.221.145.32.71.93.32.30.00.0م�شر112

6.713.816.832.376.160.20.62.81.61.04.73.30.00.0المغرب126

............................جزر القمر134

............................موريتانيا137

10.618.40.00.017.519.90.00.00.80.681.779.50.00.0ال�شودان147

............................جيبوتي149

2.66.70.00.097.098.80.00.00.00.03.01.20.00.0اليمن153

اأخرى

19.130.80.00.090.292.38.57.01.20.10.10.10.00.0العراق

............................ال�شومال

T ..T ..30.332.530.531.09.414.12.72.926.318.00.81.4الدول النامية

................T ..T ........17.4الدول الأقل نموا

T 237.4T 477.11.11.359.554.233.940.20.70.44.83.80.00.0الدول العربية

................T ..T ........25.1�شرق اآ�شيا والمحيط الهادي

T ..T ..4.54.851.948.716.821.77.99.017.714.30.71.1اأمريكا الالتينية والكاريبي

T 456.2T 818.923.926.127.728.39.017.91.91.737.125.30.40.6جنوب اآ�شيا

................T ..T ........13.6جنوب ال�شحراء الأفريقية الكبرى

T 1,751.5T 1,266.327.622.629.820.536.146.01.42.21.22.14.07.0و�شط و�شرقي اأوروبا ودول الكومنولث الم�شتقلة

T 4,525.5T 5,547.623.520.442.040.518.621.82.92.73.13.59.911.0منظمة التعاون والتنمية القت�شادية

T 4,149.4T 5,101.122.219.942.340.619.021.72.92.63.03.410.611.6منظمة التعاون والتنمية القت�شادية ذات الدخل المرتفع

T 5,950.8T 6,981.221.718.340.939.322.826.02.82.93.43.98.39.5تنمية ب�شرية مرتفعة

T ..T 3,816.736.840.724.725.112.913.82.02.522.716.81.01.2تنمية ب�شرية متو�شطة

................T ..T ........13.1تنمية ب�شرية منخف�شة

T 4,300.4T 5,423.221.719.042.941.519.522.72.82.52.93.210.211.0دخل مرتفع

T 3,556.4T 4,594.431.634.331.028.321.721.72.33.111.410.12.12.4دخل متو�شط

T ..T ....23.4..20.6..11.6..2.3..41.6..0.5دخل منخف�س

T 8,757.7T 11,433.925.325.336.835.019.120.72.52.610.310.06.06.3العالم 
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الم�شدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية الب�شرية 2008/2007، جدول 24: 301-298.

.]http://hdr.undp.org/en/statistics/data[ بيانات العراق وال�شومال من

… مع الحفاظ على البيئة لالأجيال المقبلة

انبعاثات ومخزون ثاني اأك�صيد الكربون
انبعاثات ثاني اأك�سيد الكربون

كثافة الكربون للنمو

انبعاثات ثاني اأك�سيد

مخزوناتانبعاثات ثانيالكربون لكل وحدة منكثافة الكربون للطاقة

الكربوناأك�سيد الكربون منالناتج المحلي الإجماليانبعاثات ثاني اأك�سيد

في الكتلةالكتلة الأحيائية)كيلو طن ثانيالكربون لكل وحدة

الحيائيةمن الغاباتاك�شيد الكربونم�ستخدمة من الطاقةلكل فرد

في الغابات)مليون طنلكل مليون 2000)كيلو طن ثاني)طنالح�سة منالتغيرالإجمالي

)مليونثاني اأك�شيدتعادل القوة ال�شرائيةاأك�شيد الكربون لكلثاني اأك�شيداإجمالي العالمال�سنوي)مليون طن

طن كربون(الكربون/ ال�شنة(بالدولر المريكي(كيلوطن مكافئ نفط(الكربون()%()%(ثاني اأك�شيد الكربون(

19902005-1990199020041990200419902004199020042005-199020042004الترتيب ح�شب دليل التنمية الب�شرية

تنمية ب�صرية مرتفعة

....1.81..43.499.39.20.20.320.337.15.133.95الكويت33

........12.252.923.90.10.224.979.31.762.93قطر35

0.716.6-54.7149.112.30.20.527.234.12.433.401.191.57الإمارات العربية المتحدة39

....11.716.93.20.10.124.223.92.432.261.921.30البحرين41

0.06.4....37.859.94.20.20.29.19.33.273.29الجماهيرية العربية الليبية56

....0.16.313.62.252.610.520.88).(10.330.914.3عمان58

254.8308.21.51.11.115.913.63.782.191.181.020.017.5المملكة العربية ال�شعودية61

تنمية ب�صرية متو�صطة

0.13.12.92.912.520.840.660.02.3).(10.216.54.4الأردن86

1.8..0.13.34.23.943.011.240.92).(9.116.35.6لبنان88

0.99.8-13.322.95.20.10.11.62.32.402.630.350.32تون�س91

6.0114.0-77.0193.910.80.30.73.05.53.235.890.560.99الجزائر104

............0.2..).(....0.6..الأرا�شي الفل�شطينية المحتلة106

....35.968.46.50.20.23.03.83.083.711.111.11الجمهورية العربية ال�شورية108

0.67.1-75.4158.17.80.30.51.52.32.372.780.480.58م�شر112

9.5240.0-23.541.15.40.10.11.01.43.493.590.290.34المغرب126

00.090.20.8..08....0.10.1).().(0.10.12.4جزر القمر134

0.700.440.96.6....1.30.8).().(0.2-2.62.6موريتانيا137

0.20.30.510.590.190.1748.91530.7).().(5.410.46.6ال�شودان147

0.220.250.00.4....1.00.5).().(0.40.40.3جيبوتي149

0.10.91.03.253.311.151.250.05.1).(10.121.18.3اليمن153

اأخرى

........48.581.64.90.20.32.83.02.552.74العراق

15.2386.6..............).(....).(ال�شومال

T 6,831.1T 12,303.35.730.142.51.72.42.342.590.640.565,091.5190,359.7الدول النامية

T 74.1T 146.37.00.30.50.20.2....0.140.171,097.850,811.2الدول الأقل نموا

T 733.6T 1,348.46.03.24.73.44.53.022.940.750.8644.42,393.3الدول العربية

T 3,413.5T 6,682.06.815.023.12.13.5....0.900.632,293.827,222.9�شرق اآ�شيا والمحيط الهادي

T 1,087.7T 1,422.62.24.84.92.52.62.252.190.400.361,667.097,557.2اأمريكا الالتينية والكاريبي

T 990.7T 1,954.67.04.46.70.81.31.942.340.490.46-49.33,843.5جنوب اآ�شيا

T 454.8T 663.13.32.02.31.01.0....0.550.571,153.658,523.2جنوب ال�شحراء الأفريقية الكبرى

T 4,182.0T 3,168.0-2.018.410.910.37.92.712.511.490.97-165.937,592.0و�شط و�شرقي اأوروبا ودول الكومنولث الم�شتقلة

T 11,205.2T 13,318.61.349.446.010.811.52.472.420.540.45-999.759,956.6منظمة التعاون والتنمية القت�شادية

T 10,055.4T 12,137.51.544.341.912.013.22.422.390.520.45-979.645,488.9منظمة التعاون والتنمية القت�شادية ذات الدخل المرتفع

T 14,495.5T 16,615.81.063.957.39.810.12.452.400.600.4889.8152,467.3تنمية ب�شرية مرتفعة

T 5,944.4T 10,215.25.126.235.21.82.52.392.760.830.613,026.586,534.2تنمية ب�شرية متو�شطة

T 77.6T 161.77.70.30.60.30.3....0.240.36858.041,254.0تنمية ب�شرية منخف�شة

T 10,572.1T 12,975.11.646.644.812.113.32.442.400.530.46-937.454,215.3دخل مرتفع

T 8,971.5T 12,162.92.539.542.03.44.02.572.760.950.653,693.1170,735.6دخل متو�شط

T 1,323.4T 2,083.94.15.87.20.80.9....0.470.431,275.156,686.1دخل منخف�س

T 22,702.5T 28,982.72.0100.0100.04.34.52.642.630.680.554,038.1282,650.1العالم 
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مالحظات: البيانات ابتداًء من 1 تموز/يوليو 2007. ت�شير البيانات اإلى �شنة الت�شديق اأو الن�شمام اأو الموافقة ما لم يحدد غير ذلك. كل تلك المراحل لها التاأثيرات القانونية نف�شها. الخط البارز يبين اأن التوقيع لم َيْتُلُه 

الت�شديق حتى الآن.

الم�شدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية الب�شرية 2008/2007، جدول 25: 305-304.

.]http://hdr.undp.org/en/statistics/data[ بيانات العراق وال�شومال من

… مع الحفاظ على البيئة لالأجيال المقبلة

و�صع المعاهدات البيئية الدولية الرئي�صية

اتفاقية

�ستوكهولمبروتوكولبروتوكول

اتفاقيةبخ�سو�سمونتريالاتفاقيةاتفاقيةكيوتوبروتوكول

اتفاقيةبخ�سو�سالملوثاتبخ�سو�س الموادفيينابخ�سو�سلالتفاقيةالتفاقيةقرطاجنة

مكافحةقانونالع�سويةالتي ت�ستنفدلحمايةالتنويعالإطاريةالإطاريةلل�سالمة

رالبحارالدائمةطبقة الأوزونطبقة الأوزونالحيويلتغير المناخلتغير المناخالبيولوجية الت�سحُّ

200019921997199219881989200119821994الترتيب ح�شب دليل التنمية الب�شرية

تنمية ب�صرية مرتفعة

19942005200219921992200619861997..الكويت33

200719962005199619961996200420021999قطر35

19952005200019891989200219821998..الإمارات العربية المتحدة39

19942006199619901990200619851997..البحرين41

200519992006200119901990200519841996الجماهيرية العربية الليبية56

200319952005199519991999200519891996عمان58

19942005200119931993200219961997..المملكة العربية ال�شعودية61

تنمية ب�صرية متو�صطة

200319932003199319891989200419951996الأردن86

19942006199419931993200319951996..لبنان88

200319932003199319891989200419851995تون�س91

200419932005199519921992200619961996الجزائر104

..................الأرا�شي الفل�شطينية المحتلة106

1997..2004199620061996198919892005الجمهورية العربية ال�شورية108

200319942005199419881988200319831995م�شر112

200019952002199519951995200420071996المغرب126

199419941994200719941998..1994..جزر القمر134

200519942005199619941994200519961996موريتانيا137

200519932004199519931993200619851995ال�شودان147

200219952002199419991999200419911997جيبوتي149

200519962004199619961996200419871997اليمن153

اأخرى

..1985..............العراق

19892002..20012001........ال�شومال
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الم�شدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية الب�شرية 2008/2007، جدول 26: 309-306.

.]http://hdr.undp.org/en/statistics/data[ بيانات العراق وال�شومال من

… وحماية االأمن ال�صخ�صي

الجئون واأ�صلحة

نقل الأ�سلحة التقليدية

)1990 اأ�شعار(الالجئون

اأ�سخا�س

مجموع القوات الم�سلحةال�سادراتفي بلدفي بلدنازحون

ا الدليلالح�سةماليين الدولراتالوارداتالمن�ساإاللجوءداخليًّ

)100=1985(اآلف)%(الأميركية)ماليين الدولرات الأميركية()اآلف()اآلف()اآلف(

200220072007-2006200620061996200620062006الترتيب ح�شب دليل التنمية الب�شرية

تنمية ب�صرية مرتفعة

16133).(11,1611070).(..الكويت33

12200).(20100).().(..قطر35

51119).(4742,4397).().(..الإمارات العربية المتحدة39

11393).(181600).(....البحرين41

..76).(320524..الجماهيرية العربية الليبية56

42144).(2844060).().(..عمان58

225360).(24111,7251480..المملكة العربية ال�شعودية61

تنمية ب�صرية متو�صطة

101144).(50027611713..الأردن86

72414).(80020122000-216لبنان88

35100....35616).(..تون�س91

13881....1,00094887173الجزائر104

........33490..57-25الأرا�شي الفل�شطينية المحتلة106

30877).(305702122193الجمهورية العربية ال�شورية108

469105).(8889865260..م�شر112

201135....158649..المغرب126

............).(....جزر القمر134

16188....13320..موريتانيا137

105186....5,3552026862948ال�شودان147

11367....00).(9..جيبوتي149

67105....96100..اليمن153

اأخرى

22723....1,884441,4510195العراق

........400146400ال�شومال

T 7,084..........T 13,95090..الدول النامية

T 2,177..........T 1,781152..الدول الأقل نموا

T 2,001..........T 2,16780..الدول العربية

T 5,95280..............�شرق اآ�شيا والمحيط الهادي

T 1,32799..............اأمريكا الالتينية والكاريبي

T 2,326..........T 2,877113..جنوب اآ�شيا

T 2,227..........T 1,102130..جنوب ال�شحراء الأفريقية الكبرى

..T 168..........T 2,050..و�شط و�شرقي اأوروبا ودول الكومنولث الم�شتقلة

T 2,556..........T 4,99569..منظمة التعاون والتنمية القت�شادية

T 2,533..........T 4,02869..منظمة التعاون والتنمية القت�شادية ذات الدخل المرتفع

T 2,885......T 25,830..T 7,10152..تنمية ب�شرية مرتفعة

T 5,389..........T 10,14391..تنمية ب�شرية متو�شطة

T 1,453..........T 835146..تنمية ب�شرية منخف�شة

T 4,61174..............دخل مرتفع

..T 3,267..........T 9,440..دخل متو�شط

T 3,741..........T 5,413110..دخل منخف�س

T 23,700T 9,894T 9,894T 22,115T 26,130T 26,742..T 19,80173العالم 
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الم�شدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية الب�شرية 2008/2007، جدول 27: 313-310.

.]http://hdr.undp.org/en/statistics/data[ بيانات العراق وال�شومال من

… وحماية االأمن ال�صخ�صي

الجريمة والعدالة

ال�سنة التي األغتنزلء ال�سجن

فيها البالداإناثلكل 100,000جرائم القتل الدولية

ا اأو تماًما)%(�شخ�س عاماإجمالي)لكل 100,000 �شخ�س( جزئيًّ

عقوبة الإعدام2000200720072007-2004الترتيب ح�شب دليل التنمية الب�شرية

تنمية ب�صرية مرتفعة

..1.03,50013015الكويت33

..0.8465551قطر35

..0.68,92728811الإمارات العربية المتحدة39

....1.070195البحرين41

..11,7902073..الجماهيرية العربية الليبية56

..0.62,020815عمان58

..0.928,6121326المملكة العربية ال�شعودية61

تنمية ب�صرية متو�صطة

..0.95,5891042الأردن86

..5.75,9711684لبنان88

1991..1.226,000263تون�س91

1.442,00012711993الجزائر104

........4.0الأرا�شي الفل�شطينية المحتلة106

..1.110,599587الجمهورية العربية ال�شورية108

..0.461,845874م�شر112

0.554,54217521993المغرب126

....20030..جزر القمر134

8152631987..موريتانيا137

..0.312,000362ال�شودان147

1995..38461..جيبوتي149

....4.014,00083اليمن153

اأخرى

..6.315,000603العراق

..........ال�شومال
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259 الملحق 1: جداول اإح�سائية عن التنمية الب�سرية في الدول العربية

الم�شدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية الب�شرية 2008/2007، جدول 28: 317-314.

.]http://hdr.undp.org/en/statistics/data[ بيانات العراق وال�شومال من

… وتحقيق الم�صاواة لجميع الن�صاء والرجال

دليل التنمية المتعلقة بالق�صايا الجن�صانية

الترتيب وفًقامعدل اللتحاق

لدليل التنميةقيمة الدخلالإجمالين�سبة محو الأمية

الب�سريةالتقديريةالتعليم البتدائيلدى البالغين

مطروًحا منه)معدل قوة ال�شراءوالإعدادي والثانوي)% ممن تزيد اأعمارهمالعمر المتوقع عند الولدةدليل

الترتيب وفقابالدولر الأميركي()%(عن 15 عاًما()�شنوات(التنمية

لدليل التنمية2005 19952005-20052005الجن�سانية

الجن�سانيةرجال ن�ساءرجال ن�ساءرجالن�ساءرجالن�ساءالقيمةالترتيبالترتيب ح�شب دليل التنمية الب�شرية

تنمية ب�صرية مرتفعة

320.88479.675.791.094.4797112,62336,4030الكويت33

3-370.86375.874.688.689.185719,21137,774قطر35

5-430.85581.076.887.889.068548,32933,555الإمارات العربية المتحدة39

2-420.85777.073.983.688.6908210,49629,796البحرين41

9-620.79776.371.174.892.897914,05413,460الجماهيرية العربية الليبية56

13-670.78876.773.673.586.967674,51623,880عمان58

13-700.78374.670.376.387.576764,03125,678المملكة العربية ال�شعودية61

تنمية ب�صرية متو�صطة

2-800.76073.870.387.095.279772,5668,270الأردن86

1-810.75973.769.493.693.686832,7018,585لبنان88

1-830.75075.671.565.383.479743,74812,924تون�س91

2-950.72073.070.460.179.674733,54610,515الجزائر104

......74.471.388.096.78481....الأرا�شي الفل�شطينية المحتلة106

960.71075.571.873.687.863671,9075,6840الجمهورية العربية ال�شورية108

..1,6357,024....73.068.559.483.0....م�شر112

1-1120.62172.768.339.665.755621,8467,297المغرب126

1160.55466.362.063.963.942501,3372,6430جزر القمر134

1180.54365.061.543.459.545471,4892,9961موريتانيا137

3-1310.50258.956.051.871.135398323,317ال�شودان147

1290.50755.252.679.979.922291,4222,9351جيبوتي149

3-1360.47263.160.034.773.143674241,422اليمن153

اأخرى

..59.955.764.284.151673741,925....العراق

..4771,000........48.245.9....ال�شومال
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… وتحقيق الم�صاواة بين الن�صاء والرجال

اإجراءات تمكين المراأة

الم�شدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية الب�شرية 2008/2007، جدول 29: 321-318.

.]http://hdr.undp.org/en/statistics/data[ بيانات العراق وال�شومال من

الن�ساء الم�سرعات،الأهداف الإنمائية لالألفية

ن�سبة تقديرالعامالت المحترفاتكبار الم�سوؤولت،مقاعد الن�ساء

الدخل المكت�سبوالتقنّياتالمديراتفي البرلمانمقيا�س تمكين المراأة

بين الإناث والذكور )% من الإجمالي()% من الإجمالي()% من الإجمالي(القيمةالترتيبالترتيب ح�شب دليل التنمية الب�شرية

تنمية ب�صرية مرتفعة

0.35....3.1....الكويت33

840.3740.08240.24قطر35

290.65222.58250.25الإمارات العربية المتحدة39

0.35....13.8....البحرين41

0.30....7.7....الجماهيرية العربية الليبية56

800.3917.89330.19عمان58

920.2540.03160.16المملكة العربية ال�شعودية61

تنمية ب�صرية متو�صطة

0.31....7.9....الأردن86

0.31....4.7....لبنان88

0.29....19.3....تون�س91

320.34..6.2....الجزائر104

..1135......الأرا�شي الفل�شطينية المحتلة106

400.34..12.0....الجمهورية العربية ال�شورية108

910.2633.89300.23م�شر112

880.3256.412350.25المغرب126

0.51....3.0....جزر القمر134

0.50....17.6....موريتانيا137

0.25....16.4....ال�شودان147

0.48....10.8....جيبوتي149

930.1290.74150.30اليمن153

اأخرى

0.19....25.5....العراق

0.48....8.2....ال�شومال
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261 الملحق 1: جداول اإح�سائية عن التنمية الب�سرية في الدول العربية

الم�شدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية الب�شرية 2008/2007، جدول 30: 325-322.

.]http://hdr.undp.org/en/statistics/data[ بيانات العراق وال�شومال من

عدم الم�صاواة بين الجن�صين في التعليم

… وتحقيق الم�صاواة بين الن�صاء والرجال

الأهدافالأهدافالأهداف

الإنمائية لالألفيةالإنمائية لالألفيةالإنمائية لالألفيةالأهداف الإنمائية لالألفية

اإجمالي اللتحاقاإجمالي اللتحاقاإجمالي اللتحاق�سافي اللتحاقاإلمام ال�سباباإلمام البالغين

بالتعليم الثانويبالتعليم الإعداديبالتعليم البتدائيبالتعليم البتدائيبالقراءة والكتابةبالقراءة والكتابة 

ن�سبةن�سبةن�سبةن�سبةن�سبةن�سبة الإناثن�سبةن�سبة الإناث

الإناث اإلىن�سبةالإناث اإلىن�سبةالإناث اإلىن�سبةالإناث اإلىن�سبةالإناث اإلى)% البالغينالإناث اإلى)% البالغين

ن�سبةالإناثن�سبةالإناثن�سبةالإناثن�سبةالإناثن�سبةمن العمرن�سبةمن العمر

الذكور)%(الذكور)%(الذكور)%(الذكور)%(الذكور15-24(الذكور15 واأكبر(

199520052005200520052005200520052005-19952005-19952005-19952005-2005الترتيب ح�شب دليل التنمية الب�شرية

تنمية ب�صرية مرتفعة

91.00.9699.81.00860.99970.98981.06292.66الكويت33

88.60.9997.51.03961.001060.99990.98333.45قطر35

87.80.9995.50.98700.97820.97661.05393.24الإمارات العربية المتحدة39

83.60.9497.31.00971.001040.991021.06502.23البحرين41

1060.981071.19591.09....74.80.8196.50.97الجماهيرية العربية الليبية56

73.50.8596.70.99761.01851.00850.96191.09عمان58

76.30.8794.70.98791.03911.00860.96341.47المملكة العربية ال�شعودية61

تنمية ب�صرية متو�صطة

87.00.9199.01.00901.02961.01881.02401.06الأردن86

920.991050.97931.10541.15........لبنان88

65.30.7892.20.96971.011080.97881.09351.40تون�س91

60.10.7686.10.92950.981070.93861.07241.37الجزائر104

88.00.9198.81.00800.99880.991021.07391.04الأرا�شي الفل�شطينية المحتلة106

....1210.95650.94....73.60.8490.20.95الجمهورية العربية ال�شورية108

....59.40.7178.90.88910.95970.94820.92م�شر112

39.60.6060.50.75830.94990.89460.85100.85المغرب126

800.88300.7620.77............جزر القمر134

43.40.7355.50.82721.00941.01190.8520.33موريتانيا137

....560.87330.94....51.80.7371.40.84ال�شودان147

300.81360.82190.6620.73........جيبوتي149

34.70.4758.90.65630.73750.74310.4950.37اليمن153

اأخرى

64.20.7680.50.91810.86890.83350.66110.59العراق

........................ال�شومال

69.90.9181.40.91830.951040.94580.93160.91الدول النامية

44.30.8058.00.80700.92900.89280.8130.63الدول الأقل نموا

59.40.8879.50.88770.92880.90650.92211.01الدول العربية

86.70.9997.50.99930.991100.98721.00210.93�شرق اآ�شيا والمحيط الهادي

89.71.0197.01.01951.001150.96911.08321.17اأمريكا الالتينية والكاريبي

47.40.8166.60.81820.921090.93480.8390.74جنوب اآ�شيا

51.20.8465.10.84680.93920.89280.7940.62جنوب ال�شحراء الأفريقية الكبرى

98.71.0099.61.00911.001070.99900.98631.30و�شط و�شرقي اأوروبا ودول الكومنولث الم�شتقلة

961.001010.99981.00651.17........منظمة التعاون والتنمية القت�شادية

961.011020.991031.00761.20........منظمة التعاون والتنمية القت�شادية ذات الدخل المرتفع

................93.61.0198.41.01تنمية ب�شرية مرتفعة

................71.20.9283.20.92تنمية ب�شرية متو�شطة

................43.80.8058.90.80تنمية ب�شرية منخف�شة

951.011010.991021.00731.21........دخل مرتفع

86.50.9996.20.99920.991100.97781.01281.09دخل متو�شط

48.80.8265.80.82760.92990.91410.8270.68دخل منخف�س

72.70.9282.50.92850.961040.95640.94251.05العالم 
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الم�شدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية الب�شرية 2008/2007، جدول 31: 329-326.

عدم الم�صاواة بين الجن�صين في الن�صاط االقت�صادي

… وتحقيق الم�صاواة بين الن�صاء والرجال

التوظيف بالن�ساط القت�سادي

الم�ساهمون

من عمال العائلة)%(الن�ساط القت�سادي لالإناث

)%(الخدماتال�سناعةالزراعة)لأعمار 15 واأكبر(
الرجالالن�ساءالرجالالن�ساءالرجالالن�ساءالرجالالن�ساءكن�سبة مئويةموؤ�سرن�سبة

1995-1995-1995-1995-1995-1995-1995-1995-من معدل الذكور)100=1990()%(

20052005200520052005200520052005200520052005الترتيب ح�شب دليل التنمية الب�شرية

تنمية ب�صرية مرتفعة

................49.014158الكويت33

....33489749).(36.312341قطر35

....914368655).(38.215242الإمارات العربية المتحدة39

................29.310333البحرين41

................32.116840الجماهيرية العربية الليبية56

....22.7149285714118082عمان58

....17.611822151249871المملكة العربية ال�شعودية61

تنمية ب�صرية متو�صطة

....27.5155362413238373الأردن86

................32.410241لبنان88

................28.613838تون�س91

....35.715845222028264954الجزائر104

....10.31111534128285659الأرا�شي الفل�شطينية المحتلة106

....38.61354458247313545الجمهورية العربية ال�شورية108

....20.1762739286235549م�شر112

....26.811033573919212540المغرب126

................57.99267جزر القمر134

................54.49865موريتانيا137

................23.78633ال�شودان147

....31118878).(52.99464جيبوتي149

....29.7108398843314943اليمن153

................52.410164الدول النامية

................61.89572الدول الأقل نموا

................26.711034الدول العربية

................65.29679�شرق اآ�شيا والمحيط الهادي

................51.912765اأمريكا الالتينية والكاريبي

................36.29944جنوب اآ�شيا

................62.69673جنوب ال�شحراء الأفريقية الكبرى

................52.48979و�شط و�شرقي اأوروبا ودول الكومنولث الم�شتقلة

................50.310572منظمة التعاون والتنمية القت�شادية

................52.810776منظمة التعاون والتنمية القت�شادية ذات الدخل المرتفع

................51.610773تنمية ب�شرية مرتفعة

................52.29864تنمية ب�شرية متو�شطة

................63.49772تنمية ب�شرية منخف�شة

................52.110775دخل مرتفع

................57.010172دخل متو�شط

................45.79655دخل منخف�س

................52.510167العالم 
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263 الملحق 1: جداول اإح�سائية عن التنمية الب�سرية في الدول العربية

الم�شدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية الب�شرية 2008/2007، جدول 33: 334-331.

… وتحقيق الم�صاواة بين الن�صاء والرجال

الم�صاركة ال�صيا�صية للمراأة

الأهداف الإنمائية لالألفية

المقاعد التي ت�سغلها الن�ساء في البرلمانالن�ساء في

)% من المجموع(الحكومة علىال�سنة التي تم فيها

مجل�س نوابالم�ستوى الوزاريانتخاب )خ( الن�ساءال�سنة التي ح�سلت فيها الن�ساء على حق

اأو �سيوخمجل�س نواب اأو مجل�س واحد)% من المجموع(اأو تعيينهن )ع(التر�سح

2005199020072007في البرلمانلالنتخاباتالت�سويتالترتيب ح�شب دليل التنمية الب�شرية

تنمية ب�صرية مرتفعة

—3.1..20050.0 ع20052005الكويت33

—0.0..7.7....2003قطر35

—5.60.022.5———الإمارات العربية المتحدة39

2.525.0..20028.7 ع1973, 19732002, 2002البحرين41

—7.7......19641964الجماهيرية العربية الليبية56

2.415.5..10.0..1994, 19942003, 2003عمان58

—0.0..0.0———المملكة العربية ال�شعودية61

تنمية ب�صرية متو�صطة

198910.70.05.512.7 ع19741974الأردن86

—19916.90.04.7 ع19521952لبنان88

19597.14.322.813.4 خ19591959تون�س91

196210.52.47.23.1 ع19621962الجزائر104

..............الأرا�شي الفل�شطينية المحتلة106

—19736.39.212.0 خ19491953, 1953الجمهورية العربية ال�شورية108

19575.93.92.06.8 خ19561956م�شر112

19935.90.010.81.1 خ19631963المغرب126

—0.03.0..1993 خ19561956جزر القمر134

17.917.0..19759.1 خ19611961موريتانيا137

17.84.0..19642.6 خ19641964ال�شودان147

—20035.30.010.8 خ19461986جيبوتي149

19902.94.10.31.8 خ1967, 19671970, 1970اليمن153

اأخرى

—198018.810.825.5 خ19801980العراق

—4.08.2..1979 خ19561956ال�شومال
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تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام  2642009

د غير ذلك. ولكل هذه المراحل التاأثيرات القانونية نف�شها. ي�شير الخط البارز اإلى اأن التوقيع لم تتبعه الم�شادقة. وتبداأ البيانات من  مالحظات: ت�شير البيانات اإلى �شنة الت�شديق اأو الموافقة اأو التجديد ما لم يحدَّ

1 تموز/يوليو 2007.

الم�شدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية الب�شرية 2008/2007، جدول 34: 338-335.

اآليات حقوق االإن�صان وحقوق العمال

حالة وثائق حقوق االإن�صان الدولية الرئي�صية

اتفاقية

�سد التعذيب

والأ�سكال الأخرى

من المعاملةاتفاقيةالميثاق الدوليالتفاقيةالتفاقية

اأو العقاب القا�سيالق�ساء على كلللحقوق الثقافيةالميثاق الدوليالدولية للق�ساءالدولية لمنع

اتفاقيةاأو الال اإن�سانياأ�سكال التمييزوالجتماعيةللحقوق المدنيةعلى كّل اأ�سكالومعاقبة جريمة

حقوق الطفلاأو الإهانة�سد الن�ساءوالقت�ساديةوال�سيا�سيةالتفرقة العن�سريةالإبادة الجماعية

1948196519661966197919841989الترتيب ح�شب دليل التنمية الب�شرية

تنمية ب�صرية مرتفعة

1995196819961996199419961991الكويت33

20001995......1976..قطر35

1997..2004....20051974الإمارات العربية المتحدة39

200219981992..199019902006البحرين41

1989196819701970198919891993الجماهيرية العربية الليبية56

1996..2006....2003..عمان58

200019971996....19501997المملكة العربية ال�شعودية61

تنمية ب�صرية متو�صطة

1950197419751975199219911991الأردن86

1953197119721972199720001991لبنان88

1956196719691969198519881992تون�س91

1963197219891989199619891993الجزائر104

..............الأرا�شي الفل�شطينية المحتلة106

1955196919691969200320041993الجمهورية العربية ال�شورية108

1952196719821982198119861990م�شر112

1958197019791979199319931993المغرب126

199420001993....20042004جزر القمر134

198820042004200120041991..موريتانيا137

19861990..2003197719861986ال�شودان147

200620022002199820021990..جيبوتي149

1987197219871987198419911991اليمن153

اأخرى

1994..19591970197119711986العراق

19902002..197519901990..ال�شومال
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265 الملحق 1: جداول اإح�سائية عن التنمية الب�سرية في الدول العربية

مالحظات: تبداأ البيانات من 1 تموز/يوليو 2007. ت�شير ال�شنوات اإلى تاريخ الت�شديق.

الم�شدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية الب�شرية 2008/2007، جدول 35: 342-339.

اآليات حقوق االإن�صان وحقوق العمال

حالة االتفاقات الدولية لحقوق العمال االأ�صا�صية

الحرية النقابيةالق�ساء على العملالحرية النقابية

اإنهاء عمالة الأطفالوالمفاو�سة الجماعيةالإكراهي والإلزاميوالمفاو�سة الجماعية

اتفاقاتفاقاتفاقاتفاقاتفاقاتفاقاتفاقاتفاق

879829105100111138182الترتيب ح�شب دليل التنمية الب�شرية

تنمية ب�صرية مرتفعة

196619992000..19681961..1961الكويت33
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امللحق 2: موؤ�رشات احلكم يف البلدان العربية 

اجلدول 1: النوعية املوؤ�ص�صاتية يف البلدان العربية يف العام 1996

التمثيل  

والم�ساءلة

 ال�ستقرار 

ال�سيا�سي

 فعالية 

الحكومة

 النوعية 

التنظيمية

 �سبط حكم القانون

الف�ساد

 نوعية 

الموؤ�س�سات

1.44-0.90-1.50-1.53-1.17-1.97-1.59-البلدان ذات الدخل املنخف�س 

0.13-....0.82-0.71-0.041.05-جزر القمر

0.39-..0.88-0.86-0.950.560.20-موريتانيا

2.12-1.74-2.10-2.91-1.77-2.30-1.91-ال�شومال

1.78-1.13-1.63-1.88-1.49-2.58-1.95-ال�شودان

0.75-0.29-1.15-0.44-0.55-1.15-0.94-اليمن

0.65-0.27-0.41-0.47-0.26-1.33-1.17-البلدان ذات الدخل املتو�صط املنخف�س 

1.12-0.37-1.21-0.94-0.39-2.44-1.36-الجزائر

0.31-..0.24-0.980.17-0.720.21-جيبوتي

0.29-0.030.240.080.06-1.07-1.04-م�شر

2.05-1.39-1.61-2.95-1.49-2.90-1.96-العراق

0.150.10-0.370.170.230.290.44-الأردن

0.13-0.050.150.120.22-0.61-0.63-المغرب

0.80-0.79-0.49-0.91-0.15-0.82-1.61-�شورية

0.100.01-0.20-0.850.160.510.56-تون�س

0.70-..........0.70-الأر�س الفل�شطينية المحتلة

0.70-0.51-0.49-0.94-0.22-0.88-1.18-البلدان ذات الدخل املتو�صط املرتفع 

0.19-0.23-0.22-0.520.210.02-0.39-لبنان

1.49-0.97-1.29-2.10-1.02-1.76-1.82-ليبيا

1.020.470.860.100.870.060.22-عمان

0.33-0.27-0.220.50-0.17-0.34-1.44-البلدان ذات الدخل املرتفع

0.15-0.820.430.510.170.02-1.19-البحرين

0.040.740.610.20-0.470.010.35-الكويت

0.120.03-0.940.330.490.340.10-قطر

0.47-0.42-0.380.45-0.34-0.52-1.62-المملكة العربية ال�شعودية

1.020.740.420.530.840.130.27-الإمارات العربية المتحدة  

0.80-0.41-0.56-0.69-0.44-1.35-1.28-املعدل العام

الم�شدر: Kauffman، موؤ�شرات الحكم الخا�شة بالبنك الدولي، 2008.

ا�شارة: التقديرات بين 2.5- و 2.5؛ كلما كانت اأعلى كانت اأف�شل.
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اجلدول 2: النوعية املوؤ�ص�صاتية يف البلدان العربية يف العام 2007

التمثيل  

والم�ساءلة

 ال�ستقرار 

ال�سيا�سي

 فعالية 

الحكومة

 النوعية 

التنظيمية

 �سبط حكم القانون

الف�ساد

 نوعية 

الموؤ�س�سات

1.42-1.10-1.40-1.22-1.25-2.03-1.49-البلدان ذات الدخل املنخف�س

0.95-0.69-0.93-1.43-1.80-0.40-0.45-جزر القمر

0.54-0.50-0.60-0.36-0.68-0.33-0.75-موريتانيا

2.41-1.87-2.64-2.72-2.35-3.01-1.89-ال�شومال

1.53-1.25-1.46-1.25-1.18-2.30-1.73-ال�شودان

0.97-0.62-0.94-0.71-1.02-1.48-1.06-اليمن

0.71-0.58-0.46-0.53-0.54-1.00-1.15-البلدان ذات الدخل املتو�صط املنخف�س 

0.76-0.47-0.72-0.66-0.52-1.18-1.01-الجزائر

0.65-0.48-0.51-0.80-0.98-0.05-1.06-جيبوتي

0.58-0.58-0.13-0.31-0.44-0.77-1.24-م�شر

1.74-1.39-1.89-1.35-1.68-2.82-1.29-العراق

0.290.270.350.510.320.09-0.64-الأردن

0.29-0.24-0.15-0.11-0.07-0.52-0.62-المغرب

0.99-0.88-0.55-1.22-0.88-0.61-1.77-�شورية

0.02-1.220.100.460.150.320.08-تون�س

1.26-0.77-0.84-1.38-1.24-2.07-1.28-الأر�س الفل�شطينية المحتلة

0.58-0.48-0.36-0.41-0.63-0.29-1.28-البلدان ذات الدخل املتو�صط املرتفع 

0.78-0.65-0.66-0.21-0.61-2.09-0.45-لبنان

0.83-0.83-0.62-0.98-1.07-1.940.47-ليبيا

1.030.760.380.630.730.620.35-عمان

0.17-0.290.010.080.380.14-1.36-البلدان ذات الدخل املرتفع

0.280.410.890.660.600.24-0.82-البحرين

0.460.400.200.290.690.490.27-الكويت

0.640.810.060.550.891.000.45-قطر

0.38-0.10-0.100.27-0.18-0.59-1.59-المملكة العربية ال�شعودية

0.890.760.860.700.661.000.52-الإمارات العربية المتحدة  

0.81-0.62-0.58-0.62-0.65-1.13-1.25-املعدل العام

الم�شدر: Kauffman، موؤ�شرات الحكم الخا�شة بالبنك الدولي، 2008.

ا�شارة: التقديرات بين 2.5- و 2.5؛ كلما كانت اأعلى كانت اأف�شل.
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 اجلدول 3: اتاه االإ�صالحات املوؤ�ص�صاتية يف البلدان العربية: 

التغرّي يف موؤ�رشات احلكم بني العامني 1996 و 2007

التمثيل  

و الم�ساءلة

 ال�ستقرار 

ال�سيا�سي

 فعالية 

الحكومة

 النوعية 

التنظيمية

 �سبط حكم القانون

الف�ساد

 نوعية 

الموؤ�س�سات

0.180.02-0.090.290.10-0.09-0.09البلدان ذات الدخل املنخف�س

0.89-....0.61-1.09-1.45-0.41-جزر القمر

0.16-..0.880.500.28-0.89-0.20موريتانيا

0.29-0.13-0.54-0.580.19-0.71-0.02ال�شومال

0.120.25-0.220.280.310.630.17ال�شودان

0.22-0.33-0.270.21-0.47-0.33-0.12-اليمن

0.310.00-0.05-0.05-0.27-0.010.34البلدان ذات الدخل املتو�صط املنخف�س 

0.100.36-0.130.280.49-0.351.26الجزائر

0.37-..0.27-0.97-0.260.00-0.34-جيبوتي

0.29-0.64-0.21-0.55-0.41-0.200.30-م�شر

0.280.000.31-0.191.60-0.670.08العراق

0.02-0.460.040.060.070.47-0.27-الأردن

0.15-0.46-0.27-0.26-0.02-0.010.09المغرب

0.19-0.09-0.06-0.31-0.73-0.160.21-�شورية

0.03-0.410.520.18-0.05-0.06-0.37-تون�س

0.58-..........0.58-الأر�س الفل�شطينية المحتلة

0.380.570.150.040.15-0.080.62-البلدان ذات الدخل املتو�صط املرتفع 

0.59-0.42-0.44-0.23-0.82-1.57-0.06-لبنان

0.051.120.670.140.67-0.122.23-ليبيا

0.140.560.13-0.480.53-0.010.29-عمان

0.130.380.12-0.060.010.150.27البلدان ذات الدخل املرتفع

0.020.380.490.580.39-0.370.54البحرين

0.120.07-0.05-0.150.33-0.010.39الكويت

0.430.210.791.120.41-0.300.48قطر

0.180.320.09-0.070.160.28-0.03المملكة العربية ال�شعودية

0.180.870.24-0.130.020.440.17الإمارات العربية المتحدة  

0.02-0.19-0.02-0.190.08-0.030.22املعدل العام

الم�شدر: ح�شابات تقرير التنمية الإن�شانية في البلدان العربية / برنامج الأمم المتحّدة الإنمائي ا�شتناًدا اإلى موؤ�شرات الحكم الخا�شة بالبنك الدولي، 2008.

مالحظة: ت�شير الفوارق الإيجابية اإلى تح�ّشنات في بعد الحكم في حين اأن الفوارق ال�شلبية ترمز اإلى تدهور في هذا البعد. بما اأن معدل التغير الموؤ�ش�شاتي في البلدان العربية يبلغ 0.02-، فال دليل على اأَية تح�شنات 

اإجمالية في الحكم. في الواقع، �شهدت الفترة الممتدة بين العامين 1996 و 2007، تراجًعا. على ال�شعيد دون الإقليمي، يمكن ا�شتخال�س ال�شتنتاجات الآتية من الجدول 3: 1( بالن�شبة اإلى البلدان ذات الدخل 

المنخف�س، يكمن تحديد الإ�شالح الموؤ�ش�شاتي في فعالية الحكومة وال�شتقرار ال�شيا�شي و�شبط الف�شاد حيث �ُشّجل تراجع في فترة ال�شنوات الإحدى ع�شرة، مو�شوع الدرا�شة. 2( بالن�شبة اإلى البلدان ذات الدخل 

المتو�شط الأدنى، لوحظ تقّدم ب�شيط على �شعيد ال�شتقرار ال�شيا�شي، غير اأن التف�شير الوا�شح لهذا التقدم هو اأن كالًّ من هذه البلدان الكثيفة ال�شكان، ل�شيما الجزائر وم�شر والعراق، انطلقت في العام 1996 

 بانجزات محدودة جّدا على هذا ال�شعيد. بالن�شبةاإلى اأبعاد الحكم الأخرى، �شّجلت هذه البلدان تراجًعا. 3( �شّجلت البلدان ذات الدخل المتو�شط المرتفع تح�شنات على �شعيد اأربعة من موؤ�شرات الحكم ال�شتة.

 4( �شجلت البلدان ذات الدخل المرتفع تح�شنات على جميع الأ�شعدة، با�شتثناء موؤ�شر �شيادة القانون. اإل اأنه وبالرغم من هذه الإنجازات، ت�شّجل البلدان ذات الدخل المرتفع نتيجًة ما دون المَعدل في ما يتعلق بموؤ�شر 

»ال�شوت والم�شاءلة« الذي يبقى اأولوية مهمة بالن�شبة اإلى جهودها المبذولة على �شعيد الإ�شالح.





اأ. الفريق املنّفذ ال�صتطالع الراأي

رام   / وال�شت�شارات  والإنجازات  للدرا�شات  اإنترنا�شونال  األفا  •	
اهلل، ال�شفة الغربية.

 / )�شيرك(  وال�شت�شارات  والإن��ج��ازات  الدرا�شات  �شركة  •	
الدار البي�شاء، المغرب.

لبنان. بيروت،   / م.  م.  �س.  ليبانون  �شتات�شتك�س  •	
الكويت.  / نيل�شن  �شركة  •	

ب. مالحظة حول اال�صتبيان امُل�صتخدم

الر�شى  اأ�شئلة عن مدى  الق�شم خم�شة  �شمل هذا  الإن�سان:  اأمن  مفهوم 

بالأمن.  �شعوره  ومدى  عامة،  ب�شورة  حياته  عن  ال�شخ�س  به  ي�شعر  الذي 

وقد ُطلب من الم�شتجيبين تحديد ثالثة من اأهم م�شادر التهديد الذي قد 

بالأمن.  ال�شعور  تمنحهم  التي  العوامل  اإلى  اإ�شافًة  �شخ�شيًّا،  له  يتعر�شون 

تهديًدا  اثنين وع�شرين  ي�شتعر�شوا قائمة من  اأن  ال�شتبيان  ثم طلب منهم 

وج��رت،  الإن�شان.  باأمن  مرتبًطا  منها  اأيٌّ  ك��ان  اإذا  ما  ويبّينوا  محتماًل، 

يدركه  كما  للمفهوم  المختلفة  الأبعاد  ل�شتك�شاف  محاولة  الطريقة،  بهذه 

المواطنون العرب. 

 

الأمن البيئي: تناول هذا الق�شم عدًدا من الظواهر البيئية ال�شلبية، و�شئل 

فيه الم�شتجيبون عما اإذا كانت تلك الظواهر تمّثل اإ�شكالّيًة في بلدهم. وفي 

حال الإيجاب، �شئلوا عما اإذا كان الو�شع ي�شوء على مّر الزمن؛ وعن درجة 

تقوم  التي  والجهة  الم�شكلة؛  لمعالجة  المبذولة  للجهود  الم�شتجيبين  وعي 

بتلك الجهود؛ ومدى نجاحها. وفي نهاية الق�شم، �شئل الم�شتجيبون اإلى اأي 

مًدى ي�شعرون باأّن في و�شعهم �شخ�شيًّا الم�شاعدة في الت�شدي لهذه الم�شكلة 

المطروحة اأو التخفيف منها.

الأمن باأبعاده ال�سيا�سية والدولية: ترّكز ال�شوؤال هنا حول هوّية الدول 

تبذل  التي  وتلك  الم�شتجيب،  ال�شخ�س  بلد  الأكبر لأمن  التهديد  تمّثل  التي 

ق�شارى الجهد لتعزيز هذا الأمن. وقد ُطلب من كل �شخ�س اأن يقّدم راأيه 

اأّدته  الذي  والدور  ال�شالم،  حفظ  وقوات  الأجنبية،  الع�شكرية  القواعد  في 

الموؤ�ش�شات الإقليمية والدولية في تعزيز اأمن الإن�شان في المنطقة العربية.

الأ�شئلة  دارت  الجماعات(:  بين  )العالقات  اإلجتماعي  الأم��ن 

اأو  الطائفية  اأو  الدينية  اأو  العرقية  للفوارق  المواطنين  هنا حول مدى وعي 

اأية  ت�شبب  الفوارق  هذه  كانت  اإذا  وما  بلدانهم،  في  ال�شيا�شية  اأو  الطبقية 

و�شئل  الأ�شواأ.  نحو  اأم  الأف�شل  نحو  يتحول  الو�شع  كان  اإذا  وما  م�شكالت، 

الم�شكالت،  هذه  لمعالجة  المبذولة  للجهود  وعيهم  مدى  عن  الم�شتجيبون 

والجهات التي تقوم بتلك الجهود، ومدى فاعليتها في ذلك، واإلى اأي مًدى 

ي�شعرون اأن بو�شعهم الم�شاعدة في حل هذه الم�شكالت باأنف�شهم. وتناولت 

اأ�شئلة اأخرى ما اإذا كانت في المجتمع نزعة تمييزية �شد جماعاٍت معينة، 

قد  اأجنبية،  اأط��راف  كانت  اإذا  وما  التمييز،  هذا  بها  يتجلى  التي  والكيفية 

هذه  هّوية  عن  ال�شتبيان  ي�شاأل  كما  الجماعات.  ه��ذه  لم�شلحة  تدخلت 

المعنية  الجماعات  على  بالفائدة  تدخلها  عاد  اإذا  وما  الأجنبية؛  الأطراف 

وعلى البلد ب�شورة عامة. وتطرقت اأ�شئلة اأخرى اإلى مدى تف�شيل المجتمع 

النا�س  ثقة  ومدى  معينة،  اجتماعّيًة  فئاٍت  الم�شتجيبون  اإليه  ينتمي  الذي 

ال�شيا�شية.  للم�شاركة  المتاحة  العامة وبالفر�س  الفئات وبالموؤ�ش�شات  بتلك 

و�شئل الم�شتجيبون كذلك عما اإذا كانوا يعتقدون اأن الدولة ت�شاند الحقوق 

الأ�شا�شية، مثل حرية الراأي والتعبير وت�شكيل الجمعيات، والعدل.

كافًيا  الدخل  كان  اإذا  عّما  اأ�شئلًة  الق�شم  هذا  �شمل  القت�سادي:  الأمن 

هذه  في  الدولة  م�شاهمة  وم��دى  الأ�شا�شية،  الإن�شانية  الحاجات  لتغطية 

الناحية عن طريق الدعم وال�شمان الجتماعي، ومدى ح�شول الفئات التي 

و�شئل  العمل،  فر�س  على  وال�شباب،  والفقراء  الن�شاء  مثل  للتحّيز  تتعر�س 

الم�شتجيبون كذلك عن راأيهم في العولمة.

الح�شول  على  الم�شتجيبين  قدرة  الأ�شئّلة حول  ترّكزت  الغذائي:  الأمن 

في  ال�شالمة  ودرج��ة  التنوع  م��دى  وح��ول  الكافي،  ال�شروري  ال��غ��ذاء  على 

اإمدادات المواد الغذائية.

ال�شحية  بالرعاية  تتعلق  اأ�شئلًة  الق�شم  ه��ذا  ت�شّمن  ال�سحي:  الأم��ن 

ال�شحية  الرعاية  خدمات  توافر  اإلى  الأ�شئلة  وتطرقت  النف�شية.  وال�شحة 

وال�شحة النف�شية، وفي الحالت التي لم تكن متوافرة فيها، عن �شبب ذلك. 

الطوارئ  وخدمات  ال�شحي  التاأمين  نظام  كفاءة  عن  الم�شتجيبون  و�شئل 

المكت�شبة/ المناعة  نق�س  مثل  ال�شحية  للق�شايا  وعيهم  ومدى  الطبية، 

الإيدز والتهديدات ال�شحية الأخرى.

ال�شالمة/الأمان  درجة  عن  العينات  اأف��راد  �شئل  ال�سخ�سية:  ال�سالمة 

الجهات  كانت  اإذا  وما  وعائالتهم،  هم  بها  يتمتعون  اأنهم  يعتقدون  التي 

خدماٍت  ولعائالتهم  لهم  تقدم  والق�شاء(  )ال�شرطة  المعنّية  الحكومية 

الأمن  لتهديد  محددة  م�شادر  عن  كذلك  و�شئلوا  الناحية.  هذه  في  فّعالًة 

اإذا كانت ثمة جهود مبذولة  ال�شخ�شي، والتجاهات في هذا ال�شدد، وما 

في بالدهم لمواجهة هذه التهديدات، ومدى نجاح هذه الجهود، وما اإذا كان 

التهديدات.  التخفيف من هذه  الم�شاعدة في  اأن بو�شعهم  الأفراد ي�شعرون 

بلدهم  في  ال�شخ�شي  لأمنهم  التهديدات  اأبرز  يحددوا  اأن  منهم  كما طلب 

وكيف تعاملوا، فرديًّا، معها واأن يذكروا الموؤ�ش�شات التي ت�شاند اأمن الإن�شان 

اأكثر من غيرها. 

امللحق 3: ا�صتطالع راأي حول اأمن االإن�صان






