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فالتقرير من�شور م�ستقل� ،صادر بتكليف من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ وهو ثمرة جهد
تعاوني بذله فريق من اال�ست�شاريين والم�ست�شارين البارزين وفريق تقرير التنمية الإن�سانية
العربية المكلف من قبل المكتب الإقليمي للدول العربية.

موجز التقرير
هذا التقرير هو المجلد الخام�س من �سل�سلة تقارير التنمية الإن�سانية العربية التي يرعاها برنامج الأمم

المتحدة الإنمائي وي�ضعها ،من وجهة نظر م�ستقلة ،عدد من المثقّفين والباحثين في البلدان العربية.

منبرا يطرحون من خالله
وكما التقارير التي �سبقته ،يتيح هذا التقرير للمفكرين العرب البارزين
ً
تقليديا يجري �إ�صداره من الأمم المتحدة ،و�إنما هو
تقريرا
تحليالً �شامالً لبيئاتهم المعا�صرة ،وهو لي�س
ًّ
ً

درا�سة م�ستقلة تعبر عن موقف مجموعة من المثقفين من مختلف البلدان العربية ربما لم تكن تقييماتهم
الر�صينة الحافلة بالنقد الذاتي ،لتجد �آذا ًنا �صاغية في ظل الظروف ال�سائدة في المنطقة .ويعزز وجهات

نظر الم�ؤلفين ا�ستطالع للر�أي �أجري في �أربعة بلدان عربية هي الأر�ض الفل�سطينية المحتلة والكويت

و�ضع هذا التقرير
عدد من املثقّفني
والباحثني امل�ستقلّني
يف البلدان العربية

ولبنان والمغرب ،وي�شتمل على مجموعة من ال�سياقات ال�سيا�سية والثقافية للتحليالت الواردة في التقرير.

النيرة
كما نطّ لع من خالل منتديات ال�شباب ،التي عقدت
ً
خ�صو�صا لأغرا�ض هذا التقرير ،على بع�ض الآراء ِّ

لل�شباب في البلدان العربية.

تتناول الدرا�سة الحالية هذا المو�ضوع �أمن الإن�سان في البلدان العربية انطالقا من الإطار الذي و�ضعه

«تقرير التنمية الب�شرية» للعام  1994حول �أمن الإن�سان 1.وينطلق هذا التقرير من �أن جوانب الق�صور التي

حددت معالمها التحليالت الواردة في تقرير التنمية الإن�سانية العربية الأول ربما تكون بعد مرور �سبع
�سنوات على �إ�صداره قد ازدادت عمقًا 2.ومن هنا ،ين�ش�أ ال�س�ؤال :لماذا كانت العقبات التي تعتر�ض �سبيل
ع�صي ًة على الحلّ ؟
التنمية في المنطقة
ّ

يرى هذا التقرير الجديد �أن الإجابة تكمن في ه�شا�شة البنى ال�سيا�سية ،واالجتماعية ،واالقت�صادية،

تنموية تتمحور حول النا�س ،وفي �ضعفها حيالَ التدخل
والبيئية في المنطقة ،وفي افتقارها �إلى �سيا�سات
ّ

الخارجي .وت�ضافرت هذه العنا�صر لتقوي�ض �أمن الإن�سان ،وهو الأ�سا�س المادي والمعنوي لحماية و�ضمان

الحياة ،وم�صادر الرزق ،وم�ست ًوى من العي�ش الكريم للأغلبية .ذلك �أن �أمن الإن�سان من م�ستلزمات التنمية
الإن�سانية ،وقد �أدى غيابه على نطاق وا�سع في البلدان العربية �إلى عرقلة م�سيرة التقدم فيها.

انعدام �أمن الإن�سان على
ال�صعيدين العالمي والإقليمي
�أدى غياب �أمن الإن�سان
�إىل عرقلة م�سرية التقدم
يف البلدان العربية

من الم�ؤكد � ّأن النظام العالمي الذي �أعقب انتهاء
ال�ح��رب ال �ب��اردة ك��ان ح��اف� اًًل� ب��اال��ض�ط��راب وقد
ت�ضاعفت خالله التحديات الداخلية والخارجية
التي تواجهها �سالمة ال ��دول .فقد حلت مكان
الأفكار التقليدية حول الأم��ن جملة من العوامل
الخارجية ،من بينها التلوث البيئي ،والإره��اب

الدولي ،والتنقالت ال�سكانية الوا�سعة ،ونظام مالي
متداع ،ف�ضالً عن تهديدات �أخرى عابرة
عالمي
ٍ
للحدود مثل تف�شّ ي الأوبئة ،وتجارة المخدرات،
واالتّجار بالب�شر� .أما التهديدات الداخلية فتمثلت
ب�ضعف قدرة العديد من الدول على �ضمان الحقوق
والحريات لمواطنيها جراء �شيوع الفقر والبطالة

انعدام �أمن الإن�سان
ال تخلو منه حتى
البلدان التي تتمتع
با�ستقرار ن�سبي

والحروب الأهلية وال�صراعات الطائفية والإ ْثنية
وقمع الدولة .وقد ظل الحفاظ على �سالمة �أرا�ضي
الدولة هو الذي يحظى ب�أولوية عالية في �سيا�سات
الأمن الوطني ،غير �أن االهتمام الجديد بحماية
�أرواح المواطنين القاطنين فيها غلب على ذلك
المكمل
االن�شغال .ومن �ش�أن مفهوم �أمن الإن�سانِّ ،
للأمن القومي� ،أن ي�س ِّلط ال�ضوء على هذا التغير
في المنظور.
ي�ؤدي انعدام �أمن الإن�سان – المنت�شر وبوط�أ ٍة
�شديدة �أح�ي��ا ًن��ا وال��ذي ي��و ِّل��د ف��ي �أغ�ل��ب الأح�ي��ان
�آثا ًرا تم�س جمهرة غفيرة من النا�س في المنطقة
العربية � -إلى تقوي�ض التنمية الب�شر ّية .وتتمثل
�آثاره في االحتالل الع�سكري والنزاعات الم�سلحة
ف��ي الأر�� ��ض الفل�سطينية المحتلة وال �� �س��ودان
وال�صومال والعراق .انعدام �أمن الإن�سان ال تخلو
ن�سبي ،حيث
منه حتى البلدان التي تتمتع با�ستقرار ّ
تقوم الدولة المت�سلطة ،م�ستند ًة �إل��ى الد�ساتير
ال�م�ن�ق��و��ص��ة وال �ق��وان �ي��ن ال�م�ج�ح�ف��ة ،ب�ح��رم��ان
المواطنين حقوقهم في �أغلب الأحيان .ويتعاظم
انعدام �أمن الإن�سان مع تغيرات المناخ ال�سريعة،
ال �ت��ي ت �ه��دد �سبل ال�ع�ي����ش ،وال��دخ��ل ،وح�صول
الماليين في البلدان العربية على الغذاء والمياه
في الم�ستقبل .وينعك�س في المخاطر االقت�صادية
التي يعانيها خُ م�س النا�س في بع�ض هذه البلدان،
و�أكثر من الن�صف في بع�ضها الآخر ،حيث يت�ضافر
الجوع والحاجة لدفع النا�س �إلى الفاقة والموت
المبكر .ونتلم�س انعدام �أمن الإن�سان في تنامي
�شعور ال�شباب العاطل عن العمل باالغتراب ،وفي
المحن التي تواجهها المر�أة المنقو�صة الحقوق،
والالجئون الذي يعانون ق�سوة الإق�صاء.
المفهوم

تواجه املنطقة العربية
حتديات متعاظمة تهدد
�أمن الإن�سان نتيجة
لل�ضغوط البيئية

2

الإن�سان ،لأن احترام حقوق النا�س الأ�سا�سية هو
الذي يمهد ال�سبيل لخلق ظروف م�ؤاتية لتحقيق
�أمن الإن�سان.
انطال ًقا من هذه الأفكار ،يتبنى هذا التقرير
الت�صنيف ال�شامل للمخاطر ال�ت��ي تتهدد �أم��ن
الإن�سان والتي طرحها �أ�صالً برنامج الأمم المتحدة
أمن الإن�سان ب�أنه
الإنمائي ،ويع ّرف هذا التقرير � َ
«تح ّرر الإن�سان من التهديدات ال�شديدة ،والمنت�شرة
والممت ّدة زمن ًّيا ووا�سعة النطاق التي تتع ّر�ض لها
حياته وحريته» .وتركز ف�صول التقرير على:
•ال�ضغوط على الموارد البيئية.
•�أداء الدولة في �ضمان �أمن الإن�سان �أو تقوي�ضه.
•انعدام الأمن ال�شخ�صي للفئات ال�ضعيفة.
•ال�ت�ع��ر���ض ل�ل�م�خ��اط��ر االق �ت �� �ص��ادي��ة وال�ف�ق��ر
والبطالة.
•الأمن الغذائي والتغذية.
•ال�صحة و�أمن الإن�سان.
•االن �ع��دام المنهجي ل�ل�أم��ن ج��راء االح�ت�لال
والتدخل الع�سكري الخارجي.
يمكن قيا�س �أمن الإن�سان بانتهاج مقاربتين؛
مو�ضوعية وذاتية ،وبمعايير كمية ونوعية .ويرى
التقرير � ّأن من المتعذر بناء دليل واحد مركب �سليم
يمكن الركون �إليه �أو على قدر ٍ
كاف من الإحاطة
بمخت ِلف م�ستويات �أمن الإن�سان ومجمل الأو�ضاع
في المنطقة .وي�ستعي�ض عن ذلك بالت�شديد على
�أهمية الم�ؤ�شرات الكمية وا�ستطالعات الر�أي حول
�أمن الإن�سان على �صعيد المنطقة ككل ،والمناطق
الفرعية وفئات البلدان فيها.
�أبعاد المخاطر ال�سبعة

 .1النا�س في بيئة غير �آمنة

تواجه المنطقة العربية تحديات متعاظمة تهدد
�أمن الإن�سان نتيج ًة لل�ضغوط البيئية .وقد تف�ضي
النزاعات المترتبة على المناف�سة على الموارد
الطبيعية المتناق�صة �إل��ى رف��ع ن�سبة التوتر في
ال �ع�لاق��ات ب�ي��ن ال�ج�م��اع��ات وال���س�ك��ان وال���دول،
العربية وغير العربية .وتنجم هذه التحديات عن
ال�ضغوط ال�سكانية والديمغرافية ،والإف��راط في
والت�صحر والتلوث
ا�ستغالل الأر�ض ،ونق�ص المياه
ّ
والتغيرات المناخية.

�أم��ن الإن�سان هو «الركيزة الأ�سا�سية» للتنمية
الب�شرية .وبينما تُعنى التنمية الب�شرية بتو�سيع
قدرات الأفراد والفر�ص المتاحة لهم ،يهتم �أمن
الإن�سان بتمكين ال�شعوب من اح�ت��واء �أو تجنّب
المخاطر التي تهدد حياتهم و�سبل معي�شتهم
وكرامتهم .وينظر المفهومان �إلى الو�ضع الإن�ساني
من الطرفين المتباعدين لهذا المعيار المتد ّرج.
وذلك ما �أوجزه �أمارتيا ِ�س ْن في ا�صطالح «التو�سع
مع الإن�صاف» (التنمية الب�شرية) ،و«االنتكا�س مع
الأمن» (�أمن الإن�سان) .والإطاران الفكريان لهذا ال�ضغوط ال�سكانية :ح�سب تقديرات الأم��م
�ست�ضم البلدان العربية نحو  395مليون
المفهوم� ،إذن ،متكامالن ويعزز �أحدهما الآخر .المتحدة
ّ
ي�ضاف �إلى ذلك �أن لأمن الإن�سان عالق ًة بحقوق ن�سمة بحلول العام ( 2015مقارن ًة بـِ  317مليو ًنا
تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام 2009

في العام  ،2007و  150مليو ًنا في العام .)1980
وف��ي منطقة تعاني نق�صً ا م�ت��زاي� ً�دا ف��ي المياه
والأرا��ض��ي ال�صالحة للزراعة ،ما زال��ت معدالت
النمو ال�سكاني ،على الرغم من تناق�صها ،تفر�ض
ً
�ضغوطا �شديدة على ق��درة ا�ستيعاب الأرا��ض��ي
العربية وتزيد من تهديد اال�ستدامة البيئية.

ا�ستعمال المياه في �أكثر البلدان العربية بانت�شار
النزاعات ال�ح��دودي��ة ،و�سوء التوزيع والإف��راط
في اال�ستهالك ،وبخا�صة من الموارد الجوفي،
ويف�ضي ذلك �إلى افتقار جانب كبير من ال�سكان
للمياه النظيفة ،و�إلى هدر كميات كبيرة منها في
القطاعات الزراعية وال�صناعية وال�سياحية.

التو�سع الح�ضري وتحدياته :ي�ضيف التحول
الح�ضري المت�سارع �أع �ب��ا ًء ج��دي��دة على البنية
التحتية المت�أزّمة �أ��ص�لاً  ،ويخلق في العديد من
أو�ضاعا معي�شية غير �صحية مثقلة باالزدحام
المدن � ً
وان�ع��دام الأم��ن .وف��ي العام  ،1970ك��ان  38في
المائة من ال�سكان العرب من الح�ضر .وارتفعت
هذه الن�سبة �إلى  55في المائة في العام ،2005
وقد تتجاوز  60في المائة بحلول العام .2020

الت�صحر :تتهدد المنطق َة مخاط ُر الت�صحر،
ال��ذي يع َّرف ر�سم ًّيا ،بموجب االتفاقية الدولية
لمكافحة الت�صحر للأمم المتحدة ،ب�أنه «تردي
الأرا�ضي في المناطق القاحلة ،و�شبه القاحلة،
والجافة �شبه الرطبة ،نتيجة عوامل مختلفة من
بينها االختالفات المناخية والأن�شطة الب�شرية».
وتقدر درا�سة لبرنامج الأم��م المتحدة للبيئة �أن
ال�صحارى قد التهمت ما يربو على ثلثي م�ساحة
الأر� ��ض الإجمالية ف��ي المنطقة ( 9.76مليون
كيلومتر مربع من ال�صحراء� ،أو  68.4في المائة
من �إجمالي م�ساحة الأر�ض) .وتقع الن�سبة الكبرى
من ال�صحراء في �شبه الجزيرة العربية (ت�سعة
�أع�شار� ،أو  89.6في المائة) .ويليها �شمال �أفريقيا
(�أك �ث��ر م��ن ث�لاث��ة �أرب� ��اع الأر�� ��ض� ،أو  77.7في
المائة) ،ثم وادي النيل والقرن الأفريقي (�أقل
من الن�صف �أو  44.5في المائة) ،ثم الم�شرق
الت�صحر المتوا�صل
( 35.6في المائة) .ويهدد
ّ
نحو  2.87مليون كيلومتر مربع� ،أو نحو خُ م�س
الم�ساحة الإجمالية للمنطقة العربية.

ال�ضغوط الديمغرافية :يتمثل الجانب الأو�ضح
والتحدي الأكبر في ال�صورة الديمغرافية للمنطقة
في «ارتفاع ن�سبة ال�شباب» .فال�شباب هم ال�شريحة
الأ�سرع نم ًّوا بين �سكان البلدان العربية .وال يتعدى
نحو  60في المائة من ال�سكان الخام�سة والع�شرين
من العمر ،ما يجعل المنطقة واحد ًة من �أكثر بقاع
العالم �شبا ًبا ،ويبلغ متو�سط معدل العمر فيها 22
�سنة ،مقابل متو�سط عالمي يبلغ � 28سنة.
ن��درة المياه :يقدر الحجم الإجمالي ال�سنوي
لموارد المياه ال�سطحية المتوافرة في البلدان
العربية بنحو  277مليار متر مكعب �سنو ًّيا 3ال ينبع
منها في المنطقة العربية �سوى  43في المائة.
وتمثل موارد المياه الم�شتركة مع بلدان مجاورة
خ��ارج المنطقة قرابة  57بالمائة من �إجمالي
االحتياجات العربية .وقد �أدت الجهود التي بذلت
على م��دى ال�سنين �إل��ى توقيع اتفاقيات ر�سمية
(مثل مبادرة حو�ض النيل) لإدارة الموارد المائية
الم�شتركة .غير �أن معظم هذه االتفاقيات يت�سم
بالتجزئة وعدم الفعالية وبالإجحاف من ناحية
توزيع الحقوق بين الدول المتجاورة التي تت�شارك
م �ج��اري الأن� �ه ��ار .وع�ل��ى ال�صعيدين الإقليمي
والأقاليمي ،يت�أثر التعاون حول ا�ستخدام المياه
و�إدارتها ت�أث ًرا كبي ًرا بالتوترات ال�سيا�سية ال�سائدة
والنزاعات الم�ستمرة.
�إجهاد م�صادر المياه الجوفية يمثل في �أغلب
الأح �ي��ان ال�سبيل الوحيد للح�صول على المياه
العذبة ،غير �أن مخزون م�صادر المياه الجوفية
المتجددة ُي�ستهلك ب�أ�سرع مما يتج ّدد .ويتّ�سم

خمزون م�صادر املياه
اجلوفية املتجددة
ُي�ستهلك �أ�رسع مما يتج ّدد

تل ّوث المياه :يمثل تلوث المياه في البلدان العربية
تح ّد ًيا خطي ًرا .وتُعزى �أ�صول التلوث المائي ،في
المقام الأول� ،إلى ا�ستخدام الأ�سمدة الكيماوية
والمبيدات والمعالجات الم�ستخدمة في الزراعة
والطب البيطري والتي تترك �آث��ا ًرا طويلة الأمد،
وتجد طريقها �إلى المياه في نهاية المطاف .ويمثل
االفتقار �إل��ى كميات كافية من المياه النظيفة،
تهديدا لأم��ن الإن�سان في �أكثر
ب�صورة خا�صة،
ً
م��ن ن��اح�ي��ة .فقد ي� ��ؤدي �إل��ى انت�شار الأم��را���ض
بين الأط�ف��ال ،مثل الإ�سهال ،وي��ؤث��ر في انتظام
ح�ضورهم في المدار�س وفي �إنجازهم العلمي.
وه��و يحرم ال �م��ر�أة م��ن �ساعات طويلة تق�ضيها
كل يوم في جلب الماء لعائلتها بد ًال من تكري�س
ٍ
لن�شاطات �شخ�صية �أو ُمد َّرة للدخل .ي�ضاف
الوقت
�إلى ذلك �أن ندرة الماء والتلوث يهددان الإنتاج
الزراعي و�إنتاج المواد الغذائية ،ويولدان التناف�س
المحلي على موارد المياه ال�شحيحة.
ومن جهة �أخرى ،م�ستوى التلوث الجوي في
البلدان العربية هو ،على العموم ،بين الن�سب الدنيا
موجز التقرير

ميثل تلوث املياه
يف البلدان العربية
خطريا
حتديا
ً
ً
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في العالم .ففي العام  ،2004لم تتجاوز انبعاثات
ثاني �أك�سيد الكربون  1,348.4طنًّا متر ًّيا ،مقابل
 12,162.9طنًّا متر ًّيا في بلدان الدخل المتو�سط،
و  13,318.6طنًّا متر ًّيا في بلدان منظمة التعاون
والتنمية االقت�صادية� .إال �أن ه��ذا االنخفا�ض
الن�سبي في معدل انبعاث ثاني �أك�سيد الكربون
في البلدان العربية �إنما يعود �أ�سا�سً ا �إلى �أنها لم
تحقق الكثير في مجال الت�صنيع .ومع ذلك ،ف�إن
انبعاثات ثاني �أك�سيد الكربون في �شمال �أفريقيا
وال�شرق الأو�سط تتزايد بمعدالت �أ�سرع منها في
�أية منطقة �أخرى في العالم با�ستثناء جنوب �آ�سيا
(وفي مقدمتها الهند) ،و�شرق �آ�سيا (وفي مقدمتها
ال�صين) .ففي الفترة الممتدة بين العامين 1990
و ،2004كان معدل النمو ال�سنوي  4.5في المائة،
ما يعني �أن تلك االنبعاثات قد ت�ضاعفت تقري ًبا في
نهاية تلك الفترة.

كثريا ما تكون
ً
م�صدرا
الدولة
ً
يهدد �أمن الإن�سان

(�إجمالي حجم المياه في الجو والتي تت�ساقط
ب�صورة مطر �أو ثلج �أو برد �أو ندى) بن�سبة  5في
عام في الإنتاج الزراعي
المائة ،وي�ؤدي �إلى هبوط ٍّ
وانخفا�ض في �إنتاج ال��ذرة بن�سبة  70في المائة
ارتفاعا مقداره 1.2
من الم�ستوى الراهنّ .ثم �إن
ً
درجة مئوية بحلول العام � 2020سيقتطع  15في
المائة من الماء المتوافر في لبنان وف��ي بع�ض
مناطق المغرب بن�سبة تزيد عن  10في المائة.
 .2الدولة والمواطنون وانعدام الأمن

ف��ي م�ع��ر���ض ال �ح��دي��ث ع��ن �أم ��ن الإن �� �س��ان بين
المواطنين في البلدان العربيةُ ،يطرح ال�س�ؤال:
�أتكون الدولة العربية داعمة لهذا االم��ن �أم ال؟
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،يناق�ش التقرير �أداء
الدول العربية وفقًا لمعايير تمتّع الدول بمقومات
الحكم الر�شيد .ويحلل ما �إذا كانت تلك الدول
تحوز على ر�ضاء مواطنيها ،وت�ساند حقهم في
الحياة والحرية وت�ضمن لهم هذا الحق ،وتحميهم
من العدوان .ويعتمد التحليل على �أربعة معايير
هي ( )1م��دى قبول المواطنين لدولتهم)2( ،
التزام الدولة بالعهود الدولية الخا�صة بحقوق
الإن�سان )3( ،كيفية �إدارة الدولة الحتكارها حقّ
ا�ستخدام القوة والإكراه )4( ،مدى قدرة الرقابة
المتبادلة بين الم�ؤ�س�سات على الح ّد من �إ�ساءة
ا�ستخدام ال�سلطة .ويخل�ص التقرير �إلى �أن ٍ
حاالت
من التق�صير الكبير والمتمادي في تطبيق هذه
المعايير كثي ًرا ما تجتمع لتجعل من الدولة م�صد ًرا
�سندا له.
يهدد �أمن الإن�سان ،بدال من �أن تكون ً

التغيرات المناخية :تظل المنطقة العربية
من المناطق الأق��ل م�س�ؤول ّي ًة عن الإنتاج المبا�شر
لمفاعيل غ��ازات الدفيئة .فوفقًا لتقرير التنمية
الب�شرية  2008/2007وم�ؤ�شرات التنمية العالمية
للعام  ،2007ف�إن ح�صة المنطقة من انبعاثات ثاني
�أك�سيد الكربون ،الذي ي�ساهم في هذه الظاهرة ،ال
تتجاوز  4.7في المائة ،وهي �أقل منها في كل مناطق
العالم ،با�ستثناء منطقة �أفريقيا جنوب ال�صحراء
الكبرى .غير �أن المنطقة تو�شك �أن تقع �ضحية
مبا�شرة لتغير المناخ ،الذي �سي�ؤثر فيها من النواحي
الآتية :نق�ص المياه؛ تقل�ص الإنتاج الزراعي؛ هجرة
قطاعات عري�ضة من ال�سكان �إل��ى بلدان �أجنبية
(الج�ئ��ون بيئيون)؛ انخفا�ض م�ستوى الن�شاطات
االقت�صادية؛ والتهديدات للأمن القومي.
الهوية والتنوع والمواطَ نة
الدول كيانات م�صطنعة ،وهذا واقع تعك�سه حدود
االحتبا�س ال��ح��راري :ح�سب تقرير التنمية العديد من البلدان العربية التي غال ًبا ما تبدو
الب�شرية � ،2008/2007ستكون ال�سودان ،ولبنان ،حدو ًدا م�ستحدث ًة ت�ضم جماعات �إثنية ودينية ولغوية
وم�صر ،وبلدان �شمال �أفريقيا هي الأكثر ت�أث ًرا مختلفة ُدمجت في الدول التي ن�ش�أت في مرحلة ما
بتغير المناخ في المنطقة 4.فالتلف الذي �سي�صيب بعد اال�ستعمار� .أم��ا بعد اال�ستقالل فان قل ًة من
الغطاء الجليدي جراء ارتفاع حرارة الأر�ض بن�سبة البلدان العربية قد ا�ستطاعت �أن تحقق انتقا ًال
أربع �سيرفع �سطح البحر �سهالً و�سلي ًما نحو �إط��ار جامع لك ّل المواطنين،
ثالث درجات مئوية �أو � ٍ
بنحو متر واحد ،مخ ّلفًا وراءه �ستة ماليين الجئ بل �إن ت ّيا ًرا قوم ًّيا قو ًّيا تنامى في هذه الكيانات
في م�صر ،وفي�ضا ًنا يغمر  4,500كيلومتر مربع بهدف حجب التنوع في �أو�ساطهم  ،و�صهر التغاير
من الأرا�ضي الزراعية في دلتا نهر النيل .وحتى لو الثقافي واللغوي والديني تحت �سلطة واحدة .ولم
ارتفع �سطح البحر ن�صف متر فقط ،ف�إنه �سيخلف تنجح �أغلبية البلدان العربية في تطوير الحكم
مليوني الجئ وي�س ّبب خ�سائر اقت�صادية تزيد على الر�شيد وم�ؤ�س�سات التمثيل القادرة على �ضمان
 35مليار دوالر .وفي �إقليم كردفان في ال�سودان ،الم�شاركة المتوازنة لكافّة الفئات وتحقيق العدالة
�سي�ؤدي ارتفاع الحرارة بمقدار  1.5درجة مئو ّية في توزيع الثروة بين مختلف الجماعات ،واحترام
بين العامين  2030و � 2060إلى تناق�ص الت ْهطال التنوع الثقافي.

مل تنجح �أغلبية البلدان
العربية يف تطوير احلكم
الر�شيد وم�ؤ�س�سات
التمثيل القادرة على
�ضمان امل�شاركة
املتوازنة لكافّ ة الفئات
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ك ��ان م��ن ن�ت��ائ��ج ذل ��ك �أن ال �ج �م��اع��ات ذات
ال ُهو ّيات المختلفة في عدد من الدول العربية �سعت
�إلى تحرير نف�سها من نطاق الدولة القومية التي
ت�ستظ ّلها .هذا الرف�ض ل�شرعية نمط الدولة الذي
ورثته و�أدامته الدولة العربية المعا�صرة رافقته
�صراعات تهدد �أمن الإن�سان ر َّد عليها بع�ض الدول
العربية بفر�ض المزيد من القيود وال�سيطرة.
في تاريخ الفكر ال�سيا�سي الغربي ،مفهوم
َ
المواطنة ه��و المفهوم المعياري ال��ذي ك��ان له
الإ�سهام الأكبر في �إدارة التنوع الإثني والثقافي
واللغوي .وتمر البلدان العربية بمرحلة مماثلة
من التطور ال�سيا�سي ،ولكن ب�صورة بطيئة .ولم
تتبلور �إال في ع��دد قليل منها ،درج��ة كافية من
الوعي المدني تم ّكن المواطنين �أنف�سهم من حل
النزاعات بطريقة �سلمية وبال تدخل الدولة.
ت�ؤكد المراقبة الميدانية � ّأن االختالفات الإثنية
والدينية والطائفية واللغوية في بع�ض البلدان
العربية يمكن ُ
ربطها بالنزاعات القائمة ،وال �سيما
في البلدان التي ال يكون هناك تجان�س كامل بين
�سكانها .وفي بلدان مثل ال�سودان ،وال�صومال،
والعراق ،ولبنان ،تبقى الوالءات الإثنية والدينية
تلتف حولها الجماعات
وال َق َبل ّية هي المحاور التي ّ
للمناداة باالندماج �أو االنف�صال عن الدولة .وقد
�أف�ضى ه��ذا الو�ضع �إل��ى �آث��ار مدمرة ومزعزعة
لال�ستقرار انتق�صت من �أم��ن الإن�سان و�سالمة
الدولة على حد �سواء .ومن الأم��ور الم�أ�سوية �أن
ال�صراعات المتّ�صلة بهذه الأو�ضاع �أ�سفرت عن
الجانب الأع�ظ��م م��ن الخ�سائر ف��ي الأرواح في
البلدان العربية تجاوزت �أعدادها ما وقع ج ّراء
االحتالل الأجنبي لبع�ض هذه البلدان.
وي��رى ه��ذا التقرير �أن الهوية ،بحد ذاتها،
لي�ست بال�ضرورة �سبب النزاع� ،أو حتى الم�صدر
الرئي�سي للتوتر ب�ي��ن مختلف ال�ج�م��اع��ات في
المنطقة .والخالفات التي تنطلق ،في ظاهرها،
من اعتبارات تتعلق بالهوية ،كثي ًرا ما تن�ش�أ من
تعثر �سبل الو�صول �إلى ال�سلطة ال�سيا�سية �أو الثروة،
وغياب قنوات التمثيل والم�شاركة ال�سيا�سية ،وقمع
التنوع الثقافي واللغوي .وفي �أغلب الحاالت تبد�أ
هذه النزاعات با�ستغالل الزعامات ال�سيا�سية،
لأغ��را��ض�ه��ا الأي��دي��ول��وج�ي��ة ال�خ��ا��ص��ة ،ال ��والءات
الأ�صلية بين الفئات التي يجمع ما بينها �إح�سا�سها
بالإق�صاء والحرمان والتمييز.

تن�ص على الحق في الحياة والحق في الحرية.
التزام البلدان
االن�ضمام والم�صادقة
وي�ستلزم
ُ
َ
العربية المعنية بتعديل ت�شريعاتها وممار�ساتها
على الم�ستوى الوطني ب�صورة تن�سجم مع �أحكام
هذه االتفاقيات .غير �أننا ن�شهد من االنتهاك لهذه
المواثيق �أكثر مما ن�شهده من االح�ت��رام .وعلى
ال�صعيد الإقليمي ف�إن معايير حقوق الإن�سان ،التي
تبنتها هذه ال��دول وانعك�ست في الميثاق العربي
لحقوق الإن�سان ( ،)2004ال تن�سجم والمقايي�س
الدولية .فعقوبة الإع��دام ،التي حظرها �أكثر من
ن�صف دول العالم ،و�شجبتها الأمم المتحدة ،ما
تتو�سع بلدان عربية في تنفيذها ،فتطبيقها
زالت ّ
ال يقت�صرعلى الجرائم الكبرى كما ال تُ�ستثنى
منها حاالت الجرائم ال�سيا�سية.

�أ�سفرت ال�رصاعات
امل ّت�صلة بالهوية عن
اجلانب الأعظم من
اخل�سائر يف الأرواح

الإخفاقات الد�ستورية

ف��ي ع��دة م�ج��االت جوهرية ،ال تلتزم الد�ساتير
العربية بالمعايير الدولية المن�صو�ص عليها في
االتفاقيات الدولية التي ان�ضمت �إليها ال��دول
المعنية ،وي� ��ؤدي ذل��ك �إل��ى الإخ�ل�ال بم�ستويات
�أم��ن الإن���س��ان ف��ي تلك ال ��دول .وكثي ًرا م��ا تنحو
منحى �أيديولوج ًّيا �أو مذهب ًّيا
الد�ساتير العربية ً
يفرغ الن�صو�ص المتعلقة بالحقوق والحريات
العامة من كل م�ضمون ،وي�سمح بانتهاك الحقوق
الفردية با�سم الأيديولوجيا �أو المذهب الر�سمي.
وثمة د�ساتير عربية �أخ��رى تتناول حرية ال��ر�أي
والتعبير بطريقة غام�ضة ،مع الجنوح �إلى التقييد
ال �إل��ى الت�سامح .وهناك د�ساتير عربية عديدة
تحيل تعريف الحقوق على �أنظمة الدولة ،بل تجيز
التعدي على حريات الأفراد وحقوقهم وانتهاكها.
وفي حين ال تجيز ال��دول العربية ،على العموم،
التفرقة بين المواطنين على �أ�سا�س اللغة �أو الدين
�أو المذهب �أو العقيدة ،ف�إن التمييز �ضد الن�ساء
وا�ضح كل الو�ضوح في المدونات القانونية لبع�ض
هذه الدول.

كثريا ما ي�سمح
ً
بانتهاك احلقوق الفردية
با�سم الأيديولوجيا
�أو املذهب الر�سمي
يف البلدان العربية

تقييد القانون للحر ّيات

تحظر �ست دول في المنطقة العربية ،من حيث
المبد�أ ،قيام �أحزاب �سيا�سية .وفي حاالت �أخرى
كثيرة تمار�س الدولة درج� ٍ
�ات ملمو�س ًة ومتفاوتة
من القمع والتقييد  -قد تبلغ حد الحظر  -على
ت�أ�سي�س الأح��زاب ال�سيا�سية وعملها ،وال �سيما
�أحزاب المعار�ضة .وبا�ستثناء حالة واحدة ،تدعم
كل البلدان العربية �إق��ام��ة الجمعيات المدنية.
االلتزام بالعهود الدولية
ان�ضم معظم البلدان العربية �إل��ى االتفاقيات غير �أن الأن�ظ�م��ة القانونية ال�ت��ي تحكم قطاع
َّ
الدولية الرئي�سة الخا�صة بحقوق الإن�سان والتي المجتمع المدني في هذه البلدان وتنظمه تحتوي
موجز التقرير
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على �سل�سلة من الإج��راءات التقييدية التي تعوق
تحقيق مثل هذا الحق .وتواجه جمعيات المجتمع
المدني قيو ًدا على ت�شكيلها وقدرتها على ممار�سة
ن�شاطاتها ،كما يمكن �أن َّ
تحل الدولة الجمعيات
�أو مجال�س �إدارتها نهائ ًّيا وفي �أي وقت ،وتمار�س
الرقابة على االن�ضمام �إليها وم�صادر تمويلها.
تدابير الأمن القومي

منحت قوانني مكافحة
الإرهاب الأجهزة الأمنية
�صالحيات وا�سعة
قد ت�شكل تهدي ًدا
للحريات الأ�سا�سية

يعي�ش كثريون من
مواطني البلدان العربية يف
ٍ
حالة من «انعدام احلرية»

6

ٍ
فترات طويل ًة ج ًّدا من
�شهدت دول عربية عديدة
الأحكام العرفية �أو حكم الطوارئ ،التي تحولت
فيها الإجراءات الم�ؤقتة �أ�سلو ًبا دائ ًما لتوجيه الحياة
ال�سيا�سية .وغال ًبا ما يكون �إعالن حالة الطوارئ
ذريع ًة لتعليق الحقوق الأ�سا�سية و�إعفاء الحكومة
من �أية قيود د�ستورية ،مهما كانت محدود ًة �أ�صالً .
وفي �أعقاب �أح��داث � 11أيلول�/سبتمبر ،2001
�أ�صدر معظم البلدان العربية قوانين لمكافحة
الإره ��اب ،تقوم على تعريف ف�ضفا�ض لمفهوم
«الإرهاب» .ومنحت هذه القوانين الأجهزة الأمنية
ٍ
�صالحيات وا�سع ًة في بع�ض المجاالت
في الدولة
تهديدا للحريات الأ�سا�سية في موا�ضع
قد ت�شكل
ً
�أخرى .ويجيز مثل هذه القوانين االحتجاز ٍ
فترات
غي َر م�ح��ددة قبل المحاكمة ،ويو�سع م��ن نطاق
تطبيق عقوبة الإع��دام .كما تهدد هذه القوانين
حرية التعبير ،وتزيد من ال�صالحيات الممنوحة
لل�شرطة لتفتي�ش الممتلكات والتن�صت واالعتقال.
وفي بع�ض الحاالت ،تزيد من الإحالة على المحاكم
الع�سكرية .وعلى العموم� ،أخفقت هذه القوانين
في تحقيق التوازن المطلوب بين �أمن المجتمع من
جهة والحريات الفردية من جهة �أخرى.
وت �م��ار���س �أج �ه��زة ال��دول��ة ان�ت�ه��اك�ه��ا ح�ق��وقَ
المواطنين في الحياة والحرية من خالل التعذيب
واالحتجاز غير القانوني .ودونت المنظمة العربية
لحقوق الإن�سان �أمثل ًة على ممار�سات التعذيب في
ثماني دول عربية بين العامين  2006و.2008
وفي تلك الفترة نف�سها� ،سجلت المنظمة انت�شا ًرا
متزايدا لممار�سة االحتجاز غير القانوني في
ً
�إحدى ع�شرة دول ًة في المنطقة.
عرقلة �سير الق�ضاء

يمثل الق�ضاء الم�ستق ّل �أح��د الجوانب الرئي�سية
لنظام ت��وازن ال�سلطات والرقابة المتبادلة بين
الم�ؤ�س�سات في �أي��ة دول��ة ،فالمخاطر التي تهدد
ا�ستقالل الق�ضاء ال ت��أت��ي م��ن الد�ساتير التي
تُعلي ،على العموم ،من �ش�أن هذا المبد�إ ،بل من
ال�سلطة التنفيذية .وتعاني كل ال�سلطات الق�ضائية
َ
انتهاك ا�ستقاللها ب�صورة �أو ب�أخرى
العربية
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ج��راء هيمنة ال�سلطة التنفيذية على ال�سلطتين
الت�شريعية والق�ضائية .ي�ضاف �إلى ذلك �أن محاكم
�أمن الدولة والمحاكم الع�سكرية قد تنتق�ص من
ا�ستقالل الق�ضاء ،لأنها تمثل انتها ًكا لمفهوم
القا�ضي الطبيعي و�ضمانات المحاكمة العادلة.
ومن نتائج ذلك ن�شوء فجوة ملمو�سة  -في حماية
الأم��ن ال�شخ�صي للمواطنين  -بين الن�صو�ص
الد�ستورية من جهة والممار�سات الفعلية من جهة
�أخرى .وقد اجتهد العديد من الق�ضاة في بع�ض
البلدان العربية لت�أكيد معنى اال�ستقالل الق�ضائي،
غير �أنهم يبذلون جهودهم تلك في بيئة حافلة
بالتحديات.
الأمن الذي تفر�ضه الدولة

يتعزز �أم��ن الإن�سان عندما تكون الدولة وحدها
مم�سك ًة ب��و��س��ائ��ل ال �ق � ّوة لتوظيفها ف��ي تطبيق
التزامها باحترام حقوق النا�س ،المواطنين وغير
المواطنين على حد �سواء .وعندما تكون �أدوات
العنف تحت �سيطرة جماعات �أخرى ف�إن النتائج
قلما ت�أتي لم�صلحة �أمن المواطنين .وقد �أثبتت
�سلطات الدولة في بع�ض هذه البلدان عجزها عن
فر�ض الأمن عند الت�ص ّدي للتم ّرد الم�س ّلح بينما
عانت دول �أخرى عنفًا م�س ّل ًحا �شارك فيه مواطنون
منها ومن بلدان عربية �أخرى.
وفي حين يعي�ش كثيرون من مواطني البلدان
العربية في حال ٍة من «انعدام الحرية» ،ويحرمون
من الإدالء ب�صوتهم واختيار ممثليهم ،وفي حين �أن
�أجهزة الدولة قد ت�ستخدم العنف �ض ّد مواطنيها،
ف���إن بع�ض ه��ذه ال�ب�ل��دان ي�ضمن الحماية �ضد
الجريمة بدرجة �أعلى مما هو معهود في البلدان
النامية الأخ� ��رى .وبا�ستثناء ح��االت االح�ت�لال
الأج�ن�ب��ي وال �ح��رب الأه�ل�ي��ة ،ف ��إن ت��وات��ر ح��وادث
الإج��رام التقليدية ،المنخف�ضة ن�سب ًّيا ،يظل في
ح��دود االع �ت��دال ف��ي ال�ب�ل��دان العربية .وتو�ضح
البيانات الإح�صائ ّية ال�صادرة في العام � 2002أن
بلدان المنطقة �شهدت �أدنى معدالت جرائم القتل
المق�صود الم�سجلة ل��دى ال�شرطة مقارن ًة لي�س
فقط بكل مناطق الجنوب ،بل بين كل بلدان العالم
النامية والمتقدمة على حد �سواء.
�إن قوى الأمن والقوات الم�سلحة التي ال تخ�ضع
تهديدا ج ّد ًّيا لأمن الإن�سان،
للرقابة العامة تم ّثل
ً
وذل��ك ما ت�شهد به تجربة بلدان عربية عديدة.
فمعظم الحكومات العربية ت�ست�أثر ب�سلطات مطلقة
تحافظ عليها بتو�سيع هام�ش المناورة �أمام �أجهزة
الأمن ،على ح�ساب حريات المواطنين وحقوقهم
الأ�سا�سية .وتعمل دوائر الأمن العربية في �أجواء

تتمتع فيها بالح�صانة من الم�ساءلة لأنها من
الأدوات التي تعمل ب�شكل مبا�شر لم�صلحة رئي�س
الدولة ،وتع ّد م�س�ؤول ًة �أمامه وحده .وتتعزز �سلطاتها
الهائلة بتدخل ال�سلطة التنفيذية في ا�ستقالل
الق�ضاء وبال�سيطرة التي يمار�سها الحزب الحاكم
في �أغلب الدول على ال�سلطة الت�شريعية ،وبتكميم
و�سائل الإعالم.
وفقًا للمعايير الآنفة الذكر ،العالقة بين الدولة
و�أمن الإن�سان لي�ست عالق ًة �سليمة؛ ففيما يتوقع
من الدولة �أن ت�ضمن حقوق الإن�سان ،نراها في
عدة بلدان عربية ،تمثل م�صد ًرا للتهديد ولتقوي�ض
المواثيق الدولية والأحكام الد�ستورية الوطنية.
وي�شدد هذا التقرير على �أن �إخفاق الدولة الذي
يكمن وراء �أزمة دارفور ،يقدم دليالً
وا�ضحا على
ً
مدى ت�أثير �أداء الدولة في �أم��ن الإن�سان .ويظ ّل
تر�سيخ حكم القانون و�إقامة الحكم الر�شيد في
البلدان العربية ً
�شرطا لإر�ساء الأ�س�س الالزمة
ل�شرعية الدولة ولحماية �أمن الإن�سان.
دعوات الإ�صالح

قوبلت بالترحيب مبادرات الإ�صالح التي �أطلقها
بع�ض البلدان العربية في الآون��ة الأخيرة بهدف
تعزيز حقوق المواطنين .غير �أن هذه المبادرات
على �أهميتها ،كانت تفتقر �إلى الفاعلية ولم تغير
من طبيعة العقد االجتماعي في البلدان العربية،
�أو الأ�س�س البنيوية لل�سلطة في المنطقة .وقد
مهدت هيئات المجتمع المدني ال�سبيل �إلى تحديد
�آفاق الإ�صالح من خالل ن�شاطها الم�ؤ ّثر .وتركزت
أهم مطالبها على ما يلي:
� ّ
•احترام حق تقرير الم�صير لكل ال�شعوب.
•االلتزام بمبادئ حقوق الإن�سان ،ورف�ض جميع
االفتراءات القائمة على الخ�صو�صية الثقافية
والتالعب بالعواطف القومية.
•ال�ت���س��ام��ح ال �ع��ام ب�ي��ن ال�م�ع�ت�ق��دات الدينية
واالتجاهات الفكرية.
•�إن�شاء �أنظمة برلمانية �سليمة.
•ا�شتمال الد�ساتير العربية على �ضمان التعددية
ال�سيا�سية والفكرية والحزبية ،وعلى قيام
�أحزاب �سيا�سية على �أ�سا�س المواطنة.
ت�ضمنت دع��وات التغيير التي �أطلقها بع�ض
المواطنين �إنهاء الأح�ك��ام العرفية؛ �إلغاء حالة
ال �ط��وارئ والمحاكم الع�سكرية؛ وق��ف ممار�سة
التعذيب؛ �إ�صالح الت�شريعات التي ال تن�سجم مع
حرية الفكر والتعبير في البلدان العربية؛ و�إقامة
ن�صا وممار�س ًة.
حكم القانون ًّ
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الأمن ال�شخ�صي للمواطنين في البلدان العربية
�وب ب��ال�ث�غ��رات ال�ق��ان��ون�ي��ة ،وت��راق�ب��ه وتتولى
م���ش� ٌ
تنظيمه م�ؤ�س�سات تتمتّع ب�سلطة الإك��راه وتقوم
على م�صادرة الحريات .غير �أن ثمة فئات خارج
نطاق التيار المجتمعي الرئي�س ال تتمتع بالأمن
ال�شخ�صي على الإط�ل�اق .وه��ذه الفئات ت�ضم
معاملتهن،
الن�ساء ال�م�ك��ره��ات ال�ل��وات��ي ُت���س��ا ُء
ّ
و�ضحايا االتجار بالب�شر ،والأطفالَ المجندين،
والمهجرين داخل ًّيا ،والالجئين.
ّ

يظلّ تر�سيخ حكم القانون
و�إقامة احلكم الر�شيد
يف البلدان العربية �رشطً ا
لإر�ساء الأ�س�س الالزمة
حلماية �أمن الإن�سان

العنف �ضد الن�ساء

ما زالت �أنماط القرابة الأبوية والتمييز الذي يجيزه
القانون ،والإخ�ضاع االجتماعي والهيمنة الذكورية
المت� ّأ�صلة ،تك ّبل المر�أة العربية على العموم .وهي،
بحكم منزلتها ال�ضعيفة في ما يتعلق ب�صنع القرار
داخل العائلة ،تتعر�ض با�ستمرار لأ�شكال من العنف
الأ�سري وال ُمم� َأ�س�س .كما تتح ّمل ،مثل غيرها من
الن�ساء في مناطق �أخرى من العالم� ،ضرو ًبا من
ِ
المبا�شر وغير المبا�شر .وت�شمل الممار�سات
العنف
المدرجة ف��ي الفئة الأول ��ى ك��ل �أ�شكال االع�ت��داء
الج�سدي التي ت��راوح بين ال�ضرب واالغت�صاب
والقتل� .أما النوع الثاني ،فهو وقوع المر�أة �ضحية
لممار�سات ثقافية واجتماعية تلحق بها الأذى
الج�سماني مثل ت�شويه الأع�ضاء التنا�سلية وتزويج
الفتيات في �سن الطفولة .ومع �أن بع�ض البلدان
العربية حظر ممار�سة ت�شويه الأع�ضاء التنا�سلية
للإناث ،ف�إنه ما زال وا�سع االنت�شار ،لأن المعتقدات
والموروثات االجتماع ّية تحبذه وتقف �إلى جانب
القائمين به ،كما تت�ضافر جهود �شخ�صيات عامة
متنفذة وقوً ى �سيا�س ّية واجتماعية محافظة للدفاع
عن هذه الممار�سات.
ت�سن القوانين
ويتعين على البلدان العربية �أن ّ
الكفيلة بحظر زواج الفتيات قبل بلوغهن �سن
الر�شد �أي الثامنة ع�شرة .وت�شير الدرا�سات �إلى
�أن ال ��زواج المبكر والحمل ف��ي فترة المراهقة
يهددان �صحة الأمهات والأط�ف��ال ،ويزيدان من
تعر�ض الإن��اث للعنف .فغال ًبا ما يف�ضي ال��زواج
المبكر �إلى الطالق والتفكك العائلي وتربية �سيئة
للأطفال ،وي�شجع على الحمل المبكر وارتفاع
معدل الإنجاب؛ وي ��ؤدي ذلك ب��دوره �إل��ى مخاطر
�صحية وا�ضحة تهدد الأم ال�شابة ومواليدها على
ال�سواء .ومع �أن الزيجات المبكرة �آخذة بالتناق�ص
في البلدان العربية ،ف��إن �أع��داد الإن��اث اللواتي

موجز التقرير

جمتمعية ال
ثمة فئات
ّ
تتمتع بالأمن ال�شخ�صي
على الإطالق
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معظم العنف
غري املنظور
ميار�س يف البيوت
على الزوجات
وال�شقيقات والأمهات

ت�ؤ ّدي البلدان العربية
أدوارا خمتلفة يف ما
� ً
يتعلّق باالجتار بالب�رش
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يتزوجن في �سنوات المراهقة ما زال��ت مرتفعة
في بع�ض البلدان .ووفقًا لأحدث البيانات المتاحة
بين العامين  1987و  ،2006تقدر منظمة الأمم
المتحدة للطفولة (اليوني�سف) �أن ن�سبة الن�ساء
من الفئة العمرية � 24-20سنة واللواتي تزوجن
قبل �سن الثامنة ع�شرة كانت  45في المائة في
ال�صومال ،و  37في المائة في اليمن وموريتانيا،
و  30في المائة في جزر القمر ،و  27في المائة في
ال�سودان .وراوحت الن�سب بين  10في المائة في
تون�س ،و  5في المائة في جيبوتي ،و  2في المائة
في الجزائر.
وم��ن ال�صعب ق�ي��ا���س م��دى ان�ت���ش��ار العنف
�ضد الن�ساء ف��ي المجتمعات ال�ع��رب�ي��ة ،فذلك
من المو�ضوعات المحظورة في ثقافة تتمحور
ح��ول ال�سيطرة ال��ذك��وري��ة .ومعظم ه��ذا العنف
غير المنظور يمار�س في البيوت على الزوجات
وال�شقيقات والأم �ه��ات .وع��دم الإب�ل�اغ ع��ن هذه
الجرائم هو ال�شائع .وت�سهم الأحكام القانونية
المت�صلة بالزواج في هذه الم�شكلة ،لأن معظمها
ي�ؤكد حقوق الوالية والقوامة للرجل على الزوجة.
يتج�سد تكري�س تفوق الرجل في العائلة في �أجلى
�صوره في قوانين الأحوال ال�شخ�صية التي ال تجيز
عاد ًة للمر�أة في البلدان العربية طلب الطالق �أو
االعترا�ض في حالة تع ُّدد الزوجات .وقد اتخذت
عدة خطوات لإ�صالح قوانين الأحوال ال�شخ�صية،
وبخا�صة في بلدان المغرب العربي .ومن الم�ؤمل
�أن تتوالى الجهود في هذا ال�سبيل.
�إن «جرائم ال�شرف» هي ال�شكل الأ�سو�أ �سمع ًة
بين �أ�شكال العنف التي تمار�س �ضد المر�أة في عدة
مجتمعات عربية .ت�ستهدف هذه الجرائم المر�أة
عقا ًبا لها على فعل تع ُّده عائلتها �سلو ًكا مناف ًيا
للأخالق ،قد ُيراوح بين العالقة الجن�سية خارج
نطاق الزواج وبين مجرد االختالط برجال خارج
الو�سط العائلي .ومن ال�صعب قيا�س درجة انت�شار
هذه الجرائم نظ ًرا �إلى �إغفال الإبالغ عنها ،غير
�أن من المعروف �أن هذه الممار�سة م�ستمرة .وقد
الح ْمل
ي�صل الأمر �إلى َح ِّد القتل ،وبخا�صة �إن كان َ
واحدا من نتائج تلك الفعلة المحرمة .وفي بع�ض
ً
البلدان يقف القانون �إلى جانب من يرتكبون تلك
الجرائم عن طريق تخفيف العقوبات عليهم.
االغت�صاب واح��د من �أ�شكال العنف الأكثر
�شيوعا م ّما توحي به الحاالت التي تُب َّلغ ال�شرطة
ً
بها �أو تن�شرها ال�صحف ،وناد ًرا ما ت�صل ق�ضايا
االغت�صاب �إل��ى المحاكم في البلدان العربية،
حيث القوانين المت�صلة بهذا المو�ضوع �إم��ا �أن
متحيزة �ضد الن�ساء ،فيما
ت�ك��ون غام�ضة� ،أو ّ
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تتعاون الأ��س��رة والمجتمع على الإن�ك��ار والت�ستّر
على االغت�صاب والمحافظة على عذرية الفتاة
والتكتّم على الجريمة ً
حفاظا على �سمعة ال�ضحية
و�شرفها .من هنا ي�ستمر دون انقطاع واح��د من
�أعنف المخاطر و�أ�شنعها التي تتهدد �أمن المر�أة
ال�شخ�صي ،فيما ي �ح � ّول المجتمع ب���ص��ره �إل��ى
ّ
االتّجاه الآخر.
في زم��ن الحرب تقع الهجمات على الن�ساء
في بيئة تتّ�سم بغياب القانون وبالهجرة الداخلية
والنزاع الم�سلح التي تتح ّدد فيها �أدوار الجن�سين،
ب�شكل متمايز وح��اد ،كما هي الحال في العراق
وال���س��ودان (دارف���ور) وال�صومال .ف��ي الميدان
يعو�ض الرجال عما ي�شعرون به من انعدام الأمن
وف�ق��دان ال�سيطرة ب��الإم�ع��ان ف��ي عدوانهم على
الن�ساء .وفي �شهر حزيران/يونيو � ،2008أ�صدر
مجل�س الأمن الدولي بالإجماع القرار  1820الذي
يطالب فيه كل الأط��راف ذات ال�صلة بالنزاعات
الم�سلحة «بالوقف الفوري والكامل لجميع �أعمال
العنف الجن�سي المرتكبة �ضد المدنيين» .و�أ�شار
القرار �إلى �أن العنف الجن�سي ي�ستهدف الن�ساء
والفتيات ب�صورة خا�صة ،و ُي�ستخدم في بع�ض
الحاالت «و�سيل ًة من و�سائل الحرب».
االتّجار بالب�شر

االتّجار بالب�شر �صنعة بمليارات الدوالرات تتم عبر
الحدود وتنت�شر بين البلدان العربية حيث تت�سم
هذه الظاهرة ،التي تتحرك وراء �ستار ال�س ّرية،
بخ�صائ�ص م �ح � ّددة وا��ض�ح��ة� ،أُواله� ��ا �أن هذه
البلدان ت�ؤ ّدي �أدوا ًرا مختلفة ،وفي بع�ض الحاالت
�أدوا ًرا متعددة .فقد تكون الدولة هي وجهة هذه
الظاهرة �أو مم ًرا للعبور� ،أو قد تكون هي نف�سها
م�صدر الأ�شخا�ص الذين يتم االتّجار بهم .وقد
مق�صدا رئي�سً ا لالتجار
باتت البلدان العربية
ً
بالأ�شخا�ص الوافدين من مختلف بقاع الأر���ض:
جنوب �شرق �آ�سيا ،وجنوب �آ�سيا ،و�شرق �أوروب��ا،
و�آ�سيا ال�صغرى وو�سط �آ�سيا ،وب�ل��دان �أفريقيا
جنوب ال�صحراء.
ه��ذا ي�ع�ن��ي ،بالن�سبة �إل ��ى ال��رج��ال ،العمل
الق�سري في ظل ظ��روف غير �إن�سانية ال تُحترم
فيها حقوق العمل .وبالن�سبة �إل��ى الن�ساء ،يعني
في ال�ع��ادة خدمة منزلية ،ال تختلف غال ًبا عن
ال��رق ،واال�ستغالل الجن�سي والعمل في المالهي
الليلية .وللأطفال يعني ا�ستخدامهم الق�سري
كمت� ّسولين �أو باع ٍة ج ّوالين �أو َج ّمالين �أو ي��ؤ ّدي
بهم �إلى اال�ستغالل الجن�سي .وعلى العموم ف�إن كل
يرغم على معاناة
من وقع فري�س ًة لهذه الظاهرة ُ

حالة م��ن اال�سترقاق ي�صل فيها ان�ع��دام الأم��ن
�إلى الح�ضي�ض.
وي�ع��د الأط �ف��ال فري�سة �سهلة للممار�سات
المدمرة لأمنهم ،فال تقت�صر هذه الممار�سات
على تقوي�ض ح��ري��ات�ه��م ،ب��ل ت�ت�ج��اوز ذل��ك �إل��ى
�إل �ح��اق �أ� �ض��رار كبيرة ب�ه��مُ ،ت���راوح بين العقد
النف�سية والأذى الج�سماني وال �م��وت .و�أق�سى
ه��ذه الممار�سات ه��و تجنيد الأط �ف��ال للحرب،
وفي البلدان العربية نوعان من ح��االت انخراط
الأطفال في الأعمال الع�سكرية .النوع الأول ن�شهده
في ال�سودان وال�صومال ،حيث تتحدث التقارير
ب�صورة مو�سعة عن تجنيد الأطفال .ونجد النوع
الثاني في �ساحات النزاع الأخ��رى ،في الأر���ض
الفل�سطينية المحتلة والعراق ،حيث ي�ؤدي الأطفال،
متط ّوعين �أو مرغمين� ،أدوا ًرا �إ�سنادية فيما ت�ستمر
معاناتهم التي تتجاوز �أعمارهم وقدراتهم جراء
النزاع الم�سلح في تلك المناطق.
والمهجرين داخل ًّيا
محنة الالجئين
َّ

تتميز المنطقة العربية بو�ضع فريد بين مناطق
العالم �أجمع من حيث �أو�ضاع الالجئين فيها .فهي
المنطقة التي تلتقي فيها ق�ضية الالجئين الأطول
عهدا في كل �أنحاء العالم� ،أي ق�ض ّية الفل�سطينيين،
ً
ّ
عهدا في دارف��ور .ت�شكل الأ�سباب
بتلك الأح��دث ً
التي تدفع المرء �إلى �أن ي�صبح الج ًئا ،بح ّد ذاتها،
مخاطر ج�سيمة ته ّدد �أم��ن الإن�سان وتتم ّثل ،في
حدها الأدنى ،بفقدان العمل وم�صدر الرزق ،وفي
ح ّدها الأق�صى ،بتهديد حياة النا�س على �أيدي
جيو�ش االحتالل �أو الميلي�شيات المتناف�سة .وحياة
الالجئ محفوفة ب�أكملها بالمخاطر – كالعجز
ع��ن ال�ع�ث��ور على عمل �أو م�صدر ل �ل��رزق لتلبية
االحتياجات الأ�سا�سية ،والتعر�ض للتمييز والقمع،
والعزل االجتماعي .ومحنة الالجئة/الالجئ قد ال
تبلغ نهايتها � ًأبدا لأن المرء قد يموت الج ًئا ويورث
و�ض َعه هذا �إلى جيلٍ الحق.
ث�م��ة ��ص�ع��وب��ات حقيقية ف��ي اح�ت���س��اب ع��دد
الالجئين في العالم ،ومع ذلك يمكن تقدير عددهم
في البلدان العربية بنحو  7.5مليون الج��ئ في
�سجلتها المفو�ضية
العام  2008وفقًا للأرقام التي ّ
ال�سامية ل�ل�أم��م المتحدة ل���ش��ؤون الالجئين،
ووكالة الأم��م المتحدة لإغاثة وت�شغيل الالجئين
الفل�سطينيين في ال�شرق الأدنى (الأونروا) .ويم ّثل
ذلك ن�سبة  46.8في المائة من العدد الإجمالي
لالجئين في العالم الم�سجلين ل��دى المفو�ضية
ال�سامية ووكالة الأونروا في العام  ،2008والبالغ
ع��دده��م  16م�ل�ي��و ًن��ا .ويقيم العدد الأكبر من

وجلُّ ُهم من الفل�سطينيين والعراقيين،
الالجئينُ ،
في الأر�ض الفل�سطينية المحتلة والأردن و�سورية.
المهجرون داخل ًّيا،
�إلى جانب الالجئين هناك ّ
وهم �أكثر عد ًدا من الالجئين في المنطقة و�أو�سع
منهم انت�شا ًرا م��ن الناحية الجغرافية .ويقدر
مهجر ،يوجد
عددهم الإجمالي بنحو  9.8ماليين َّ
جانب كبير منهم في �ستة بلدان عربية – هي
ال���س��ودان و��س��وري��ة وال�صومال وال �ع��راق ولبنان
واليمن .ويقيم العدد الأكبر منهم ،ال��ذي يقدر
بنحو  5.8ماليين �شخ�ص ،في ال�سودان .وي�شترك
المهجرون وال�لاج�ئ��ون ف��ي العديد م��ن عنا�صر
انعدام الأمن :فقدان �سبل العي�ش والمكانة والعائلة
والجذور ،و�أحيا ًنا الحياة نف�سها.
ويخل�ص التقرير �إلى �أنه لي�س بمقدور الدولة
وال المجتمع حماية ما ال َي َريانه ر� َأي العين .ومن
ال�ضروري ،على هذا الأ�سا�س� ،أن يبد�أ البحث عما
يخفف من الإح�سا�س بانعدام الأمن لدى الفئات
الأ�ضعف في المنطقة بالإقرار بمدى ما تعانيه من
الإجحاف ،وبالأ�س�س التي ارتكز عليها �إق�صا�ؤها
ال�سيا�سي واالجتماعي والتنموي.

جتمع املنطقة العربية
بني ق�ضية الالجئني
الفل�سطينيني،
الأقدم،
ّ
والأحدث� ،سكّ ان دارفور

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

�إن الثروة النفطية الخيالية لدى البلدان العربية
تعطي �صورة م�ض ِّللة عن الأو� �ض��اع االقت�صادية
لهذه البلدان ،لأنها تخفي مواطن ال�ضعف البنيوي
في العديد من االقت�صادات العربية وم��ا ينجم
عنها من زعزعة في الأم��ن االقت�صادي للدول
والمواطنين على حد �سواء .يناق�ش التقرير الأمن
االقت�صادي بالرجوع �إلى الأبعاد الأكثر �أهمية التي
حددها في ب��ادئ الأم��ر برنامج الأم��م المتحدة
الإنمائي في تقرير التنمية الب�شرية للعام ،1994
وهي :م�ستويات دخل الفرد و�أنماط نموها؛ خيارات
العمل واال�ستخدام؛ الفقر؛ الحماية االجتماعية.
وفي هذا الإطار ،يركز التقرير على �أهمية الم�سار
الم�ضطرب للتو�سع الذي �أحدثه النفط في البلدان
العربية ،وه�شا�شة النموذج االقت�صادي المرتبط
به ،واالتجاهات المتغيرة في التدفقات عبر الدول
المنتجة للنفط .كما يحدد الثغرات ال�سيا�سية
الم�ؤثرة في الأمن االقت�صادي لماليين النا�س على
�صعيدي البطالة الحا ّدة وفقر الدخل المتوا�صل.

تعطي الرثوة النفطية
العربية
يف املنطقة
ّ
�صورة م�ضلِّلة عن
�أو�ضاعها االقت�صادية

مواطن ال�ضعف االقت�صادي

ت�ش ّكل الدرجة العالية من التقلب في نمو االقت�صاد
العربي دليالً
وا�ضحا على �ضعف هذا االقت�صاد.
ً
موجز التقرير
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لقد خلّف النمو املرتكز
أ�س�سا بنيوية
على النفط � ً
�ضعيفة يف اقت�صادات
البلدان العربية

انخف�ضت ن�سبة التقلب
يف معدالت النمو يف
مرحلة االزدهار الأخرية
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الأمن االقت�صادي في المنطقة العربية ،المرتبط
بتقلبات �أ��س��واق النفط العالمية ،ك��ان وال يزال
ٍ
تيارات خارجية المن�ش�إ .وهذا اال�ضطراب
رهينة
ً
وهبوطا ،بين النم ّو
االقت�صادي المت�أرجح �صعو ًدا
المرتفع في ال�سبعينات والركود االقت�صادي خالل
الثمانينات ،ثم العودة �إلى النمو الخارق للعادة في
م�سته ّل العقد الأول من القرن الحادي والع�شرين،
�إنما ك��ان انعكا�سً ا مبا�ش ًرا ال�ضطراب ال��دورات
في �سوق النفط .وقد ترك االنخفا�ض الحاد في
المداخيل النفطية خالل الثمانينات ت�أثي ًرا كبي ًرا
في البلدان المنتجة للنفط( ،فقد �شهدت ال�سعودية،
على �سبيل المثال ،هبوط الناتج المح ّلي الإجمالي
فيها �إل��ى الن�صف بين العامين  1981و1987
ح�سب الأ�سعار الحالية) .و�شهدت بلدان �أخرى نم ًّوا
اقت�صاد ًّيا �سلب ًّيا ،فكانت الكويت هي الأكثر ت�ضر ًرا
بينها حيث انخف�ض الناتج المح ّلي الإجمالي فيها
بن�سبة  18في المائة في العامين  1981و.1982
وانتقلت ال�صدمات �إلى االقت�صادات العربية غير
المنتجة للبترول التي تقهقرت التحويالت المالية
المر�سلة �إليها .كما �شهد الأردن واليمن نم ًّوا �سلب ًّيا
في بع�ض ال�سنوات.
وك��ان النمو االقت�صادي في مختلف البلدان
العربية يت�سم بالركود �شبه الكامل على مدى
عقدين ون�صف العقد بعد العام  ،1980ووفقًا
لبيانات البنك ال��دول��ي ،ف ��إن نمو ن�صيب الفرد
الحقيقي من الناتج المح ّلي الإجمالي في البلدان
العربية لم يتجاوز  6.4في المائة ط��وال �أربعة
عاما بين العامين  1980و�( 2004أي
وع�شرين ً
�أقل من  0.5في المائة �سنو ًّيا).
لقد خ ّلف النمو المرتكز على النفط �أ�س�سً ا
بنيوية �ضعيفة في االقت�صادات العربية �إذ تح ّول
العديد من البلدان العربية ب�صورة متزايدة �إلى
االقت�صادات القائمة على اال�ستيراد والخدمات.
وت�ق��ع �أن ��واع ال�خ��دم��ات ف��ي ال�ب�ل��دان العربية في
الحلقات الدنيا من �سل�سلة القيمة الم�ضافة ،وهي
ت�ضيف �أقل القليل �إلى التنمية المعرفية وتح�صر
تلك ال�ب�ل��دان ف��ي م��رات��ب متدنية ف��ي الأ� �س��واق
العالمية .وي�ستمر هذا االتجاه على ح�ساب الزراعة
والت�صنيع والإن�ت��اج ال�صناعي العربي .وتتج ّلى
اله�شا�شة البنيوية الناجمة عن النمو المرتكز
على النفط في االنخفا�ض الظاهر في ن�صيب
القطاعات الإن�ت��اج�ي��ة غير النفطية (ال��زراع��ة
والت�صنيع) في الناتج المح ّلي الإجمالي في كل
البلدان العربية ،با�ستثناء فئة الدخل المرتفع.
والواقع �أن البلدان العربية كانت في العام 2007
�أقل ت�صنيعا منها قبل �أربعة عقود.
تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام 2009

لقد انخف�ضت ن�سبة التقلب في معدالت النمو
بع�ض ال�شيء في مرحلة االزده ��ار الأخ�ي��رة في
البلدان العربية بفئاتها كافة .وهذا تطور يدعو �إلى
االطمئنان ،غير �أنه يجب �أال يدعو �إلى اال�ستكانة
والر�ضى عن النف�س ،لأن االنخفا�ض الحا ّد الراهن
في �أ�سعار النفط �سي�ؤدي ال محالة �إلى تعطيل النمو
الم�ستقبلي وي�سبب ،مر ًة �أخرى ،تقلُّ َب الأحوال.
لقد اختارت البلدان العربية المنتجة للنفط
و� �ض��ع ق���س� ٍ�م ك�ب�ي��رٍ م��ن مكا�سبها الأخ��ي��رة في
ا�ستثمارات �أجنبية واحتياطيات خارجية و�صناديق
�ضامنة لتحقيق اال�ستقرار النفطي وفي ت�سديد
الديون .كما �أقدمت على ت�شغيل ا�ستثمارات محلية
�ضخمة في ميدان العقارات والإن�شاءات وتكرير
النفط والنقل واالت�صاالت والخدمات االجتماعية.
وا�ضحا عن الأنماط
وتختلف هذه المقاربة اختالفًا ً
التي �سادت في الما�ضي وتميزت بالتركيز على
وجه بع�ض البلدان
اال�ستيراد واال�ستهالك .كذلك ّ
العربية المنتجة للبترول جان ًبا كبي ًرا من العائدات
�إلى القطاعين الع�سكري والأمني.
بيد �أن ه��ذا النمط الجديد م��ن اال�ستثمار
أي�ضا �أن يع ّر�ض بلدان مجل�س التعاون
من �ش�أنه � ً
الخليجي ،على نطاقٍ �أو�سع من ال�سابق ،لنوبات
االنكما�ش االقت�صادي العالمي ،و�آخر هذه النوبات
ٍ
تحديات ع�سير ًة لنموذج النمو المرتكز على
تطرح
الكثافة الر�أ�سمالية .غير �أن ال�صدمات الخارجية
التي �أ�صابت البلدان العربية ترتبط بالركود
العالمي ال��راه��ن .وت�شغّل كل البلدان الرئي�سية
المنتجة للنفط ا�ستثمارات �ضخم ًة في الواليات
المتحدة وغيرها م��ن ال��دول ف��ي ال �خ��ارج ،وهي
ال ت�ستطيع �أن تف�صل بين اقت�صاداتها ومفاعيل
الأزمة الدولية الآخذة باالنت�شارّ .ثم �إن تداعيات
االنكما�ش الطويل في تمويل اال�ستثمارات وفي
تحويالت العاملين ف��ي ب�ل��دان مجل�س التعاون
الخليجي �ستكون وط�أتها ثقيل ًة على بقية البلدان
العربية في المنطقة.
واقع الأمر �أن البلدان العربية الأخ��رى قد ال
تحقق من المكا�سب في مرحلة االزده��ار الثالثة
بقدر ما حققته في المرحلتين الأول��ى والثانية،
فعلى الرغم من �أن الثروة النفطية ما زالت تعبر
الحدود ،ومع �أن عدة دول ثرية حولت جان ًبا من
ا�ستثماراتها �إل��ى الأ��س��واق الإقليمية في �أعقاب
�أحداث � 11أيلول� /سبتمبر ،ف�إن التدفقات المالية
داخل البلدان العربية غدت �أقل وفر ًة وحج ًما منها
في ال�سابق كما غدت �آثارها �أقل وق ًعا مما كانت
عليه في الما�ضي .فمن جهة ا�ستهلكت الزيادة
ال�سكانية جان ًبا كبي ًرا من هذا الدفق في البلدان

غير النفطية ،ومن جهة �أخ��رى ت�أثرت تحويالت
العاملين في البلدان النفطية �سل ًبا جراء ممار�سة
«توطين الوظائف» .ومن جهة ثالثة ابتد�أت البلدان
غير النفطية تتحمل كلفة عالية للطاقة جراء
ارتفاع قيمة النفط الم�ستورد والدعم المكلف الذي
تقدمه للمواطنين لقاء ارتفاع �أ�سعار الم�شتقات
النفطية.
م�شكلة البطالة

تعد البطالة م��ن الم�صادر الرئي�سية الن�ع��دام
الأم��ن االقت�صادي في معظم البلدان العربية،
وح�سب بيانات منظمة العمل العربية (،)2008
كان المعدل الإجمالي لن�سبة البطالة في البلدان
العربية  14.4في المائة من القوى العاملة في
ال �ع��ام  ،2005م�ق��ارن� ًة ب �ـِ  6.3ف��ي ال�م��ائ��ة على
ال�صعيد العالمي .وبالن�سبة �إلى البلدان العربية
ككل( ،وبا�ستخدام عدد العاطلين عن العمل في
العام  ،)2005و�صل المع ّدل المثقَّل لنمو البطالة
�إلى نحو  1.8في المائة .وتتفاوت معدالت البطالة
المحلية بدرجة ملمو�سة بين بلد و�آخر� ،إذ تراوح
بين  2في المائة في قطر والكويت ،ونحو  22في
المائة في موريتانيا ،غير �أن البطالة في �أو�ساط
ال�شباب تمثل في كل الأحوال تح ّد ًيا ج ّد ًّيا م�شتر ًكا
في العديد من البلدان العربية.
وت���ش�ي��ر ات �ج��اه��ات ال�ب�ط��ال��ة وم��ع��دالت نمو
ال�سكان �إلى �أن البلدان العربية �ستحتاج ،بحلول
العام � ،2020إلى  51مليون فر�صة عمل جديدة.
و�ست�شكل ه��ذه الوظائف الجديدة حاج ًة ما�سة
من �أج��ل ا�ستيعاب ال�شباب الداخلين �إل��ى �سوق
العمل ال��ذي��ن �سيواجهون م��ن دون�ه��ا م�ستقبالً
قات ًما .وتدل تقديرات منظمة العمل العربية للعام
 2006/2005على التباين في معدالت البطالة
بين ال�شباب ،فهي تبلغ حدها الأعلى في الجزائر
( 46في المائة) ،والأدنى في الإمارات ( 6.3في
المائة) .وبا�ستثناء الدولة الأخيرة ،ف�إن البلدان
ذات الدخل المرتفع ت�شهد معدالت بطالة (من
منزلتين) في �أو�ساط ال�شباب .لقد �سجلت معدالت
بطالة عالية ن�سب ًّيا بين ال�شباب في البلدان العربية
ذات الدخل المتو�سط والمنخف�ض .وعلى العموم
يبلغ معدل البطالة بين ال�شباب في العالم العربي
ما يقرب من �ضعف ما هو عليه في العالم ب�أ�سره.
غال ًبا ما تنعك�س البطالة ب�صورة غير متوازنة
على الإن ��اث فمعدالت البطالة بين الن�ساء في
ال�ب�ل��دان العربية �أع�ل��ى منها بين ال��رج��ال وهي
م��ن المعدالت الأع�ل��ى ف��ي العالم �أج�م��ع .وت�ؤكد
معدالت البطالة بين الن�ساء ما هو �أبعد من �إخفاق

عموما في خلق فر�ص عمل
االقت�صادات العربية ً
جديدة؛ فهي ت�شير �إل��ى منظومة من التح ّيزات
االجتماعية المت�أ�صلة �ضد عمالة الن�ساء.
ثمة ثالثة عوامل �أ�سا�سية تف�سر اتجاهات
العمالة المتدنية ف��ي ال�ب�ل��دان ال�ع��رب�ي��ة� :أو ًال،
االنكما�ش ال��ذي �أ��ص��اب القطاع العام العري�ض
ال��ذي ي�ستخدم �أكثر من ثلث القوى العاملة في
ظل الإ�صالحات البنيوية؛ ثان ًيا ،محدودية حجم
القطاع الخا�ص ال��راك��د ،وق�صور �أدائ��ه و�ضعف
قدرته على خلق فر�ص العمل؛ ثال ًثا ،مدى جودة
التعليم ال�شائع ونوع هذا التعليم الذي ال يركز،
عموما ،على المهارات التقنية والمهنية المطلوبة.
ً
�سوف يكون من ال�ضروري �أن تركز ال�سيا�سات
العربية على �إعادة هيكلة النظام التربوي التعليمي
م��ن �أج��ل �سد ف �ج��وات ال �م �ه��ارة ،وال �ت �ج��اوب مع
م�ؤ�شرات �سوق العمل ،وتحفيز القدرات المعرفية
المالئمة للفر�ص المتاحة ف��ي االقت�صاد على
ال�صعيدين الإقليمي والعالمي .كما على المدخرات
الوطنية �أن تتحول ،بكفاء ٍة� ،إلى ا�ستثمارات وا�سعة
لتطوير المرافق ال�صحية وال�سكنية وتعزيز �سوق
العمل لتلبية احتياجات هذه القوة العاملة الفتية
وتزويدها الت�سهيالت الكفيلة بزيادة الإنتاجية.
ومن المطلوب بذل جهود خا�صة لإزال��ة العوائق
االجتماعية الرا�سخة التي تعوق ت��و ّل��ي ال�م��ر�أة
وظائف ذات �إنتاجية عالية .وفي كثير من الحاالت
في مجال التحول في ال�سيا�سات ،تتيح ال�شراكة
بين القطاعين العام والخا�ص �أف�ضل الخيارات
لح�شد ال�م��وارد ونقل المهارات وخلق الوظائف
الجديدة.

تع ّد البطالة من امل�صادر
الرئي�سية النعدام الأمن
االقت�صادي يف معظم
البلدان العربية

ح�صيلة الفقر التراكمية

يناق�ش التقرير ع��دم اال��س�ت�ق��رار االقت�صادي
المالزم للفقر من منظورين :الأول هو فقر الدخل
�سلع
(الذي ُيع َّرف بمقيا�س ما يتوافر للإن�سان من ٍ
وخدمات متمثّالً بالإنفاق اال�ستهالكي الحقيقي
للفرد)؛ والثاني هو الفقر الإن�ساني (الذي يعرف
بمقيا�س الدخل وب�أبعاد �أخرى ذات قيمة حياتية
مثل التعليم وال�صحة والحرية ال�سيا�سية) .وفي
تحليل فقر ال��دخ��ل ي ��أخ��ذ التقرير بالح�سبان
م�ستويات الفقر الدولية التي تعتمد على دخل
يعادل دوالرين (خط الفقر المدقع) للفرد يوم ًّيا
وخطوط الفقر الوطنية.
في البلدان العربية على وج��ه الإج�م��ال فقر
الدخل قليل االنت�شار ن�سب ًّيا ،ففي العام  2005كان
نحو  20.3في المائة من ال�سكان العرب يعي�شون
تحت خط الفقر الدولي المحدد بدوالرين يوم ًّيا.
موجز التقرير

معدالت البطالة بني
الن�ساء �أعلى منها بني
الرجال يف البلدان العربية
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يقدر �أن هناك
 65مليون عربي
يعي�شون يف حالة فقر

الفقر يف البلدان
العربية ظاهرة
ّ
�أكرث برو ًزا وجال ًء
مما ُيفرت�ض

12

ٍ
معطيات في �سبع دول
وي�ستند هذا التقدير �إلى
عربية م��ن فئة البلدان ذات ال��دخ��ل المتو�سط
والمنخف�ض ،التي يمثل �سكانها  63في المائة من
مجمل ال�سكان في البالد العربية التي ال يدور فيها
النزاع .وبنا ًء على خط الفقر الدولي ،ف�إن نحو
 34.6مليون عربي كانوا ،في العام  ،2005يعي�شون
في فقر مدقع.
غير �أن ا�ستخدام عتبة الدوالرين يوم ًّيا قد ال
يعطي �صورة �إح�صائية كاملة في جميع الحاالت
عن فقر الدخل في البلدان العربية .ومع تطبيق
خط الفقر الوطني ،يتب ّين �أن معدل الفقر العام
ُي��راوح بين  28.6في المائة  30 -في المائة في
لبنان و�سورية في حدها الأدن��ى ،ونحو  59.9في
المائة في حدها الأعلى في اليمن ،ونحو  41في
المائة في م�صر .وا�ستنا ًدا �إل��ى ع ّينة تمثل 65
في المائة من �إجمالي ال�سكان العرب ،ف��إن من
المعقول �أن نتك ّهن ب��أن الن�سبة الكلية لمعدالت
الفقر في م�ستوى الخط الأعلى �ستكون في حدود
 39.9في المائة .وبموجب هذا المقيا�س ،يمكن �أن
نقدر �أن هناك  65مليون عربي يعي�شون في حالة
فقر.
ويزداد الفقر المدقع ح ّد ًة في البلدان العربية
ذات الدخل المنخف�ض حيث يعاني الفقر المدقع
نحو  36،2في المائة من ال�س ّكان .وكما هو متوقع
ف�إن فقر الدخل ،وما يالزمه من عدم اال�ستقرار
�شيوعا في �أو�ساط �أهل الريف.
هو الأكثر ً
وثمة منظور �آخ��ر لقيا�س الفقر تعبي ًرا عن
ح��رم��ان ال �م��رء م��ن الإم �ك��ان��ات وال �ف��ر���ص� ،إن��ه
ا�ستخدام «دليل الفقر الب�شري» .وه��ذا الدليل
معيار مركب من ثالثة مك ِّونات� :أ) طول العمر،
ب) المعرفة ،ج) م�ستوى المعي�شة .وبح�سب
ت�سجل البلدان العربية ذات الدخل
هذا الدليل ّ
المنخف�ض تواتر الفقر الإن�ساني في �أعلى م�ستوياته
وبمعدل ي�صل �إلى  35في المائة مقارن ًة بمعدل 12
في المائة في الدول ذات الدخل المرتفع .ويظهر
هذا المقيا�س �أن فقدان الأمن يمثل انتقا�صً ا من
م�ستويات التعليم وال�صحة والمعي�شة ،وه��ذا ما
يلقي ظال ًال من ال�شك حول فاعلية �أداء الدولة في
�ضمان ح�صول المواطنين على �ضروريات الحياة
الأ�سا�سية .وي�ؤثر فقر الدخل ،ب�شكلٍ خا�ص في
التحاق الأطفال بالمدار�س االبتدائية وفي م�ستوى
متابعتهم للدرا�سة بعد مرحلة التعليم االبتدائي.
كذلك معدالت االنقطاع عن التعلم في المدر�سة
تديم حالة انعدام الأمن بالن�سبة �إلى الفقراء.
ت�ضم البلدان العربية التي ت�سجل ن�سبة  30في
المائة �أو �أكثر بمعيار دليل الفقر الب�شري ثالثة
تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام 2009

ب�ل��دان م��ن فئة ال��دخ��ل المنخف�ض ،وواح � ً�دا من
فئة الدخل المتو�سط المنخف�ض :ال�سودان بن�سبة
( 34.3في المائة) على الدليل ،اليمن ( 36.6في
المائة) ،موريتانيا ( 35.9في المائة) ،المغرب
( 31.8في المائة) .وفي كل هذه البلدان تقري ًبا،
ت�سجل درجة عالية من انعدام الأمن (بقيمة �أعلى
م��ن  30ف��ي المائة ) ،ف��ي م�ك� ِّون التعليم مم َّثال
بمعدل الأ ّم� ّي��ة بين البالغين .ي�ضاف �إل��ى ذلك،
� ّأن انعدام الأمن الناجم عن االفتقار �إلى المياه
النظيفة وغ��ذاء الأط�ف��ال ي ��ؤ ّدي دو ًرا م��ؤ ّث� ًرا في
ال�سودان ،واليمن ،وموريتانيا.
وع �ل��ى ال��رغ��م م��ن ال�م���س�ت��وي��ات المعتدلة
لالم�ساواة في الدخل ،ف�إن الإق�صاء االجتماعي
قد تزايد خ�لال العقدين الما�ضيين في معظم
البلدان العربية .وث ّمة دالئل توحي ب�أن الالم�ساواة
ف��ي ال�ث��روة ق��د ازدادت ��س��و ًءا بن�سبة تزيد ع ّما
�أ� �ص��اب ال��دخ��ل م��ن ال��ت��ردي .وف��ي ال�ع��دي��د من
البلدان العربية ،ف�إن تر ُّكز ملكية الأر�ض والأ�صول
وا�ضحا وبد�أ
االقت�صادية ،على �سبيل المثال ،بات
ً
يثير م�شاعر الإق�صاء لدى الجماعات الأخ��رى،
و�إن لم يتزايد الفقر المطلق بينها.
�إن �أن �م��اط ان �ع��دام الأم ��ن االق�ت���ص��ادي هي
مح�صلة لفجوات عديدة في ال�سيا�سات ال ُم َّتبعة.
وتتمثل الفجوة الأولى في �أن اله�شا�شة المتزايدة
في بنية االقت�صادات العربية كانت من النتائج
الوا�ضحة ال�ستمرار االعتماد على النمو المتقلب
الذي تقف وراءه قوة النفط الدافعة .واتّ�سم النمو
االقت�صادي نف�سه بالتعثر وال�ه�ب��وط ،وب�م��وازاة
ذل��ك ك��ان �أداء القطاعات الإنتاجية (وبخا�صة
الت�صنيع) �ضعيفًا ومفتق ًرا �إل��ى روح المناف�سة.
والفجوة الثانية هي �أن ذاك النموذج للنمو قد
�أثر �سل ًبا في �سوق العمل فغدت البلدان العربية
تعاني �أعلى معدالت البطالة في العالم �أجمع� .أما
الفجوة الثالثة فهي �أن �إجمالي الفقر ،الذي ُيع ّرف
ب�أنه ن�صيب ال�سكان في ظل خط الفقر الوطني،
هو �أعلى من �أدنى م�ستويات الفقر المترتبة على
ا�ستخدام خط الفقر الدولي المعادل لدوالرين
في اليوم ،وهكذا ف�إن الفقر في البلدان العربية
ظاهرة �أكثر بروزًا وجال ًء مما ُيفتر�ض.
.5الجوع ،و�سوء التغذية ،وانعدام
الأمن الغذائي

على الرغم من الموارد الوفيرة ،وانخفا�ض معدالت
ال�ج��وع ف��ي ال�ب�ل��دان العربية م�ق��ارن� ًة بالمناطق
الحظ بين �شعوبها تزايد ن�سبة الجوع
الأخ��رىُ ،ي َ

ً
ملحوظا بو�ضوح
و�سوء التغذية .ومع �أن ثمة تفاوتًا
في معدالت االنت�شار و�أرقام الجياع بين بلد و�آخر،
ف�إن المنطقة برمتها لن تتم ّكن من تحقيق غاية
تخفي�ض الجوع من الأه��داف الإنمائية للألفية.
ي�ضاف �إل��ى ذلك ا�ستمرار روا�سب الجوع و�سوء
التغذية المتراكمة من الما�ضي.
ووفقًا لإح�صاءات منظمة الأغذية والزراعة
للأمم المتحدة ح��ول مناطق البلدان النامية،
ت�ضم المنطقة العربية ن�سب ًة منخف�ضة ممن
ّ
يعانون ق�صور التغذية قيا�سً ا على �إجمالي ال�سكان.
وال يتجاوزها في هذا الم�ضمار غير البلدان التي
تمر بمرحلة انتقالية في و�سط �أوروب��ا واالتحاد
ال�سوفيتي ال�سابق� .إال �أنها �إح��دى المناطق في
العالم � -إل��ى جانب �أفريقيا جنوب ال�صحراء
الكبرى  -التي ارتفعت فيها ن�سبة من ي�صيبهم
ق�صور الغذاء منذ ت�سعينات القرن الع�شرين� ،إذ
تزايدت من نحو  19.8مليون ن�سمة في الفترة ما
بين العامين  1990و� ،1992إلى  25.5مليو ًنا بين
العامين  2002و.2004
وثمة تباين ملمو�س بين بلد عربي و�آخر في مدى
التقدم في مكافحة الجوع .والبلدان التي حققت
التقدم الأكبر في تخفي�ض انت�شار ق�صور الغذاء
بين العامين  1990و 1992هي جيبوتي والكويت
وموريتانيا .وقد حقق ال�سودان بع�ض التقدم ،غير
�أن الجوع ما زال �شائ ًعا فيه �إلى حد خطير� .أما
الأردن وال�سعودية ولبنان وم�صر والمغرب واليمن
ارتفاعا في كل من الأرق��ام المطلقة
فقد �شهدت
ً
ون�سبة االنت�شار ،بينما �سجلت الجزائر و�سورية
انخفا�ضا طفيفًا في انت�شار الق�صور الغذائي ولكن
ً
لي�س في �أعداد من يعانونه.
وتعود الأ�سباب المبا�شرة للجوع في المنطقة
�إل��ى النق�ص ف��ي ت�ن��اول م��ا يكفي م��ن المغذّيات
ي��وم� ًّي��ا .وه ��ذا ع��ائ��د ب ��دوره �إل ��ى ع��دم ت��واف��ر ما
يكفي من الأطعمة المتنوعة وما ينجم عن ذلك
من اختالل في التوازن الغذائي .ويرتبط توافر
الغذاء بقوى العر�ض – الذي يعتمد ،بدوره ،على
عدة عوامل مثل الإنتاج الزراعي ،والو�صول �إلى
الأ� �س��واق العالمية ،ونمو ال�صناعات الغذائية،
وحجم المعونات الأجنبية – وكذلك على الطلب،
الذي يعتمد ب�صورة خا�صة على م�ستويات ح�صة
ال�ف��رد م��ن ال��دخ��ل .وم��ن حيث الإن �ت��اج المحلي
ف�إن لدى بع�ض البلدان العربية الحد الأدن��ى من
محا�صيل الحبوب في العالم ،وقد انخف�ض الإنتاج
ما بين العامين  1990و 2005في �سبعة بلدان.
ويو�ضح التقرير �أن البلدان العربية ،بمجموعها،
تتمتع بدرجة من االكتفاء الذاتي في مجال ال�سلع

الغذائية التي ُيقبل عليها الأغنياء (مثل اللحوم،
والخ�ضر)� ،أكبر منها في مجال المواد
والأ�سماك،
َ
الغذائية التي ي�ستهلكها الفقراء (مثل الحبوب،
وال�شحوم ،وال�سكر).
وم��ن المفارقات �أن��ه ف��ي حين يتزايد �سوء
التغذية في بع�ض البلدان العربية على الم�ستويين
أي�ضا
المطلق والن�سبي ف�إن البدانة الزائدة هي � ً
متزايدا في المنطقة .غير
�صح ًّيا
ً
تمثل خط ًرا ّ
�أنهما يرتبطان ب�سبب �أ�صلي واح��د هو العادات
الغذائية ال�سيئة .وت�شيع ظاهرة البدانة وزي��ادة
الوزن بين الن�ساء �أكثر منها بين الرجال ،خالفًا
لما هي الحال في الواليات المتحدة ،على �سبيل
المثال ،حيث تغلب مثل هذه الم�شكالت في �أو�ساط
الذكور .وتُعزى البدانة في المنطقة العربية �إلى
الإفراط في ا�ستهالك الم�أكوالت الم�شبعة بالدهون
وهذا ي�ؤدي �إلى تدني الن�شاط البدني .وقد يف�سر
ذل��ك ،جزئ ًّيا� ،شيوع ه��ذه الظاهرة بين الن�ساء
اللواتي تحول التقاليد االجتماعية في الغالب دون
ممار�ستهن الألعاب الريا�ضية والتمارين الج�سدية
الأخ ��رى .وتت�سبب البدانة بعدد م��ن الأم��را���ض
المزمنة غير المعدية مثل ال�سكري وارتفاع �ضغط
الدم و�أمرا�ض القلب وال�شرايين وت�آكل المفا�صل
والعلل النف�سية و�أنواع من ال�سرطان .وتتزايد هذه
الأمرا�ض ب�صورة مطردة في البلدان العربية.
ِ
المبا�شرة للجوع في المنطقة
�أما الأ�سباب غير
فهي الفقر واالح �ت�لال ،وال �ن��زاع��ات الداخلية،
وال�سيا�سات االقت�صادية المتبعة للتعامل مع
العولمة .ويبين التقرير �أنه على الرغم من تعاي�ش
الفقر و�سوء التغذية في البلدان العربية ،ف�إن
الفقر ال يرتبط بال�ضرورة بق�صور التغذية عندما
تميل �أنماط اال�ستهالك في �أو�ساط الفقراء �إلى
�أطعمة زه�ي��دة الكلفة وم�غ� ّذي��ة ،وعندما تكون
هذه الأطعمة �سهلة المنال بموجب برامج دعم
حكومية .وخ�لا ًف��ا لذلك ،فعندما ت ��ؤدي ظروف
النزاع �إلى تعثر �إم��دادات الغذاء ،كما هي الحال
في الأر�ض الفل�سطينية المحتلة والعراق وال�سودان
ارتفاعا في م�ستوى �سوء
وال�صومال ف�إننا ن�شهد
ً
التغذية وانعدام الأمن الغذائي.
وي�ت��أ ّث��ر �إم �ك��ان الح�صول على ال �غ��ذاء� ،إل��ى
حد كبير ،بال�سيا�سات االقت�صادية للحكومات
ودرج��ة االنفتاح على الأ� �س��واق العالمية .ويمثل
دع��م ال�سلع الغذائية لجعلها في متناول النا�س
�إحدى هذه ال�سيا�سات ،بينما ي�شكل وقف الدعم
�سيا�س ًة �أخ ��رى .وق��د انتهجت غالبية البلدان
العربية �سيا�سة دعم التموين الغذائي كجزء من
العقد االجتماعي القائم على مبادرة الدولة بتلبية
موجز التقرير

تتزايد ن�سبة اجلوع
و�سوء التغذية بني
العربية
�شعوب البلدان
ّ

انخف�ض �إنتاج حما�صيل
احلبوب ما بني العامني
 1990و 2005يف
�سبعة بلدان عربية
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يظل امل�ستوى املتدين
لالكتفاء الذاتي من
الأغذية الأ�سا�سية
واح ًدا من �أخطر
الفجوات التنموية يف
املنطقة العربية

ال�صحة لي�ست
م�ضمونة لكل
املواطنني يف املنطقة
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احتياجات المواطنين الجوهرية مقابل تقديمهم البيروقراطي ،وتدني القدرات المهنية ،ونق�ص
فرو�ض الوالء لها .ومنذ ثمانينات القرن الما�ضي التمويل؛ مع تعاظم الأخطار ال�صحية جراء انت�شار
جعلت ال�سيا�سات الحكومية لتحرير االقت�صاد �أمرا�ض ُم ْعدية جديدة.
وال�سوق �أ�سعار المواد الغذائية عر�ض ًة لتقلبات
الأ�سعار العالمية.
الو�ضع العام
ُ
وفي الآونة الأخيرة تحملت البلدان العربية ،على ال��رغ��م م��ن التح�سينات التي �أدخ �ل��ت على
�ش�أنها �ش�أن الدول الأخ��رى ،تزايد �أ�سعار الغذاء النواحي ال�صحية في المنطقة:
في �أ�سواق العالم لأ�سباب �شتى ،بينها التغيرات
•يحتل الو�ضع ال�صحي للمواطنين العرب مرتبة
المناخية التي تركت �آث��اره��ا في م�ستوى �إنتاج
متدنية مقارن ًة بالدول ال�صناعية.
البلدان الم�صدرة للحبوب ،واال�ستن�ضاب المكثف
•على الرغم من �أن العمر المتوقع قد ازداد
لمخزون ال�ح�ب��وب ،وتعاظم ا�ستهالك اللحوم
وانخف�ضت وفيات الأطفال بين العامين 2000
ومنتجات الألبان في االقت�صادات النا�شئة ،وال
و 2006فقد �شهدت ال�م��ؤ��ش��رات ال�صحية
�سيما في ال�صين .ومن الأ�سباب الرئي�سية الأخرى
الأخرى ركودًا.
تزايد الطلب في الواليات المتحدة و�أوروب��ا على
•يظهر التفاوت في مجال ال�صحة بو�ضوح بين
الوقود الحيوي الم�شتق من الحبوب ،نظ ًرا �إلى
بلد و�آخر وداخل البلد الواحد.
ارتفاع كلفة النفط والنقل .ويقارن التقرير بين
•تت�سم البيانات ال�صحية بالق�صور والنق�ص
النتائج التي �أ�سفرت عنها ال�سيا�سات االقت�صادية
وغال ًبا بعدم الم�صداقية ،ما يجعل من ال�صعب
العربية للتعامل مع تلك ال�ضغوط ،والنجاحات
ر�سم ال�سيا�سات ال�صحية الفعالة� ،أو الو�صول
الن�سبية لبع�ض الدول ،مثل البرازيل والمك�سيك،
�إلى المحتاجين.
التي انتهجت �سيا�سات اقت�صادية حرة ،مع ت�أمين
•ت�ستمر ال �م �م��ار� �س��ات ال���ص�ح�ي��ة ال �� �ض��ارة،
الحد الأدنى من الغذاء للفقراء.
المتجذرة في �أعماق الممار�سات والعادات
ويناق�ش التقرير الإم�ك��ان�ي��ة وال �ج��دوى من
والموروثات االجتماع ّية ،في الت�س ّبب بتدهور
تحقيق االكتفاء الغذائي الذاتي والأم��ن الغذائي
الم�ستويات ال�صحية ،وال �سيما بين الن�ساء.
في البلدان العربية ،ويخل�ص �إلى �أن من ال�ضروري
موا�صلة ال�سعي لتحقيق الأمن الغذائي ،ال من حيث حدود الأنظمة ال�صحية
ال�سيادة المطلقة في الإنتاج الغذائي ،وهو هدف تتراجع الأنظمة ال�صحية في المنطقة ب�سبب:
�شح المياه في المنطقة،
•انتهاج نموذج طبي حيوي �ض ّيق يقوم على
غير عملي بالنظر �إلى ّ
بل من حيث تحقيق االكتفاء من ال�سلع الأ�سا�سية
العناية العالجية في الم�ست�شفيات ،ويتركز
لدى كل �أف��راد المجتمع .وفي هذا ال�سياق ،يظل
على معالجة الأمرا�ض.
الم�ستوى المتدني لالكتفاء الذاتي من الأطعمة
•غياب الروابط بين القطاعات ،التي ت�ساعد
واحدا من �أخطر الفجوات التنموية في
على �إدخال المحدِّ دات ال�صحية غير المبا�شرة
الأ�سا�سية ً
المنطقة العربية.
في المعادلة .وال تعترف الأنظمة ال�صحية
العربية بدور بع�ض العوامل ،مثل جودة التعليم
و�شموليته ،وتمكين ال� �م ��ر�أة ،ومقت�ضيات
 .6تحديات الأمن ال�صحي
الإن�صاف االجتماعي واالقت�صادي .كما ال
تظهر بو�ضوح التوجه العقلي الالزم للتعامل
ال�صحة ه��دف ح�ي��وي لأم��ن الإن���س��ان ت��ؤث��ر فيه
م��ع ع��وام��ل رئي�سية مثل الجنو�سة والطبقة
أي�ضا من العوامل
عوامل ال ترتبط بال�صحة ،وهي � ً
االجتماعية والهوية والإثنية ،وهي العنا�صر
الجوهرية التي تترك �أث ًرا كبي ًرا في �أمن الإن�سان.
التي تترك �آثا ًرا وا�ضحة في الأو�ضاع ال�صحية
وق��د حققت البلدان العربية على م��دى العقود
و�أمن الإن�سان.
الأربعة الما�ضية تق ّد ًما م�شهو ًدا في مجال ارتفاع
•ال��ت��ف��اوت ف ��ي ت �ق��دي��م ال��رع��اي��ة ال�صحية
م��دى العمر المتوقع وان�خ�ف��ا���ض م�ع��دل وفيات
وتمويلها.
لكن الأم��ر الأكيد هو �أن ال�صحة لي�ست
ّ
الر�ضعّ .
•الم�ست�شفيات ذات التقانات العالية وال�ساعية
م�ضمونة لكل المواطنين ال �ع��رب؛ �إذ م��ا زال��ت
�إلى الربح المادي والتي تقدم المعالجة بكلفة
الن�ساء يعانين �أكثر من غيرهن من الإهمال ومن
عالية وفق �أحدث الأ�ساليب ولكن لأقلية �صغيرة
التقاليد القائمة على التحيز في معاملة الجن�سين.
من المواطنين الأثرياء.
ث� ّ�م �إن �أنظمة ال�صحة غال ًبا م��ا يكبلها العجز
تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام 2009

•ات�ساع تغطية الخدمات ال�صحية العامة ،مع
تدني النوعية في �أغلب الأحيان.
تمويل ال�صحة

من التحديات التي تواجه تمويل الأنظمة ال�صحية:
•التزايد المطرد لكلفة الرعاية ال�صحية.
•الإنفاق الحكومي غير الكافي في البلدان ذات
الدخل المتو�سط والمنخف�ض.
•عجز الأنظمة في بلدان الدخل المرتفع عن
ترجمة التمويل الوافر �إلى مكا�سب �صحية.
•ت��زاي��د الإن �ف��اق ال �خ��ارج ع��ن ح��دود ميزانية
الأ�سرة على المتطلبات ال�صحية ،ما يزيد من
وط�أة الأعباء على الأفراد والعائالت على حد
�سواء.
•الغياب العام لل�ضمان االجتماعي ال�صحي
والمزايا الوظيفية التي يقدمها �أرباب العمل.
المخاطر ال�صحية الم�ستجدة

يمثل مر�ض نق�ص المناعة المكت�سب/الإيدز
خط ًرا داه ًما وم�ستع�ص ًيا ال يزال غير مفهوم على
حقيقته في المنطقة ،ففي العام  2007توفي �أكثر
بالغ وطفلٍ بمر�ض الإيدز في
من 31,600
ٍ
�شخ�ص ٍ
البلدان العربية (وك��ان  80في المائة منهم في
ال�سودان) .وبين العامين  2001وُ ،2007ق ّدرت
حاالت الإ�صابة بمر�ض نق�ص المناعة المكت�سب
في البلدان العربية بنحو  90,500حالة ،منها
 50,000حالة في ال�سودان.
ووف� ًق��ا لتقديرات منظمة ال�صحة العالمية
وب��رن��ام��ج الأم ��م المتحدة الم�شترك لمكافحة
الإيدز ،و�صل عدد الم�صابين في البلدان العربية
بنق�ص المناعة المكت�سب في العام � 2007إلى
 ،435,000منهم  73.5في المائة في ال�سودان.
ومن المالحظات المهمة عن ال�سودان �أن ن�سبة
عالي ًة من الإ�صابات بنق�ص المناعة المكت�سب
منت�شرة بين الن�ساء .وتمثل الن�ساء في ال�سودان
 53في المائة من البالغين الم�صابين بالمر�ض
في العام  ،2007مقارن ًة بالمعدل العالمي الذي
يبلغ  48ف��ي ال�م��ائ��ة .وتبلغ ه��ذه الن�سبة 30.4
في المائة في ال�سنة نف�سها في البلدان العربية
الأخرى وهي مقارنة بالو�ضع في �أوروبا الغربية.
ويقدر �أن  80في المائة من �إ�صابات الن�ساء في
المنطقة تحدث في بيت الزوجية ،حيث تتعر�ض
كثيرات من الن�ساء الم�ضطهدات اللواتي ال حول
لهن وال قوة للعواقب الوخيمة لم�سلكيات الأزواج
الحافلة بالمخاطر.

وال تنح�صر خطورة هذا المر�ض المدمر في
قوة الفيرو�س الناقل له فح�سب ،بل تتعداه �إلى
و�صمة العار المرافقة للمر�ض .فغال ًبا ما ت�ضيق
بالم�صابين بالإيدز �سبل العي�ش وم�صادر الرزق
ويحرمون ،هم وعائالتهم ،من الفر�ص االجتماعية
في تلك الأجواء التي ت�سيطر عليها ثقافة العار.
ومع �أنه قد تم الق�ضاء على المالريا في معظم
البلدان العربية ،ف�إنها ما زالت متف�شية في البلدان
العربية الأق ّل نم ًّوا ،حيث �سجلت في العام ،2005
على ال �م �ع��دل 3,313 ،ح��ال��ة م��ن ك��ل 100,000
�شخ�ص .ومن الحاالت المب َّلغ عنها في المنطقة،
وقع ما ن�سبته  98في المائة في جيبوتي وال�سودان
وال�صومال واليمن وتح ّمل ال�سودان وحده  76في
المائة من هذا العبء .من هنا ف�إن تحقيق واحد من
الأهداف الإنمائية للألفية ،وهو وقف انت�شار مر�ض
المالريا وبدء انح�ساره في تلك المنطقة� ،سيعتمد
�إلى حد كبير على ما يمكن �أن يتحقق من تقدم في
هذا ال�سبيل في ال�سودان وال�صومال واليمن.

ما زال مر�ض املالريا
متف�شيا يف البلدان
العربية الأقل من ّوا

 .7االحتالل والتدخل الع�سكري

في �أو�ضاع االحتالل والنزاع والتدخل الع�سكري،
تت�ضافر �أنواع كثيرة من المخاطر التي تهدد �أمن
الإن�سان ،والتي ناق�شها هذا التقرير .ففي الأر�ض
الفل�سطينية المحتلة والعراق وال�صومال �ألغي،
بالقوة ،حق ال�شعب الأ�سا�سي في تقرير الم�صير
وال�سالم .وي��واج��ه النا�س الأخ�ط��ار التي تتهدد
الحياة ،وال�ح��ري��ة ،وم�صادر ال ��رزق ،والتعليم،
والغذاء ،وال�صحة ،والبيئة حولهم ،على �أيدي قوى
خارجية تمار�س عليهم العنف الم�ؤ�س�سي والبنيوي
والمادي في كل يوم.
ويعر�ض التقرير تقيي ًما تف�صيل ًّيا للأ�ضرار
الناجمة عن الإنتهاكات التي ترتكب �ضد حقوق
الإن�سان ،مع التركيز على �آثار التدخل الأميركي
في العراق ،وا�ستمرار ال�سيطرة الإ�سرائيلية على
الأر�ض الفل�سطينية المحتلة ،بما في ذلك الحملة
الأخيرة على غزة ،والأو�ضاع ال�صعبة التي يعانيها
ال�شعب المحا�صر في ال�صومال.
�إن مفعول التدخل الع�سكري واالح �ت�لال ال
يقت�صر على انتهاك القانون الدولي و�إبطال حقوق
ال�شعب في البلدان المعر�ضة للغزو فح�سب .فهو
ي�شعل � �ش��رارة المقاومة ،ويطلق دوام��ة العنف
والعنف الم�ضاد .و�شمل ذلك ك ًّال من المحتلين
و�ضحايا االحتالل على حد �سواء .وينتق�ص التدخل
الع�سكري واالحتالل من �أمن الإن�سان في بلدان

موجز التقرير

يف �أو�ضاع االحتالل والنزاع
والتدخل الع�سكري،
تت�ضافر �أنواع كثرية
من املخاطر التي
تهدد �أمن الإن�سان
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االحتالل والتدخل
الع�سكري يتحمالن
م�س�ؤولية خلق
ظروف انعدام الأمن
وا�ستمرارها يف املنطقة

�واح ع��دة .فهو يقوم
عربية �أخ��رى مجاورة من ن� ٍ
بتهجير ال�شعوب عبر الحدود ،ويخلق تح ّد ًيا �إن�سان ًّيا
�شديد الوط�أة على البلدان المجاورة ،ويزرع فيها
بذور التوتر .كذلك االحتالل والتدخل الع�سكري،
باعتبارههما المرمى الذي ت�ستهدفه الجماعات
المتطرفة التي تلج�أ �إلى العنف ،يعزّزان من جاذبية
االتجاهات الداعية الى موا�صلة دورة العنف في
المنطقة والتي ت��ؤدي الى �إث��ارة ردود الفعل التي
تنتق�ص من حقوق المواطنين وحرياتهم .و�أخي ًرا،
ف ��إن االحتالل والتدخل الع�سكري ،باعتبارهما
تهديدا لل�سيادة الوطنية ،ي�سمحان للحكومات
ً
القومي ذريع ًة
العربية �أن تتخذ من حماية الأمن
ّ
لت�أخير م�سيرة الديمقراطية وموا�صلة نمط الحكم
الذي ال ي�ستند �إلى �إرادة المواطنين .من هنا ف�إن
االحتالل والتدخل الع�سكري يتحمالن م�س�ؤولية
خلق الظروف الم�ؤاتية النعدام الأمن وا�ستمرارها
في المنطقة.
ويالحظ التقرير �أن دوام االحتالل والتدخل
طوال هذه الفترة يدل على مدى انك�شاف المنطقة
العربية ل�سيا�سات الأط��راف الخارجية .وتعتمد
احتماالت ت�سوية النزاعات الرئي�سية في المنطقة،
�إلى حد كبير ،على �إرادة هذه الأطراف .وهذا ي�ؤ ّكد
مدى الم�س�ؤولية الملقاة على عاتق الأمم المتحدة
بو�صفها ال�ضامن الحيادي الوحيد لأمن الإن�سان
والأمن الوطني في المناطق المحتلة ،وهو الدور
الذي هم�شته دول كبرى وحرمت الأمم المتحدة
من �أدائه.
الأركان ال�سبعة لأمن الإن�سان
العربي

مفهوم �أمن الإن�سان يوفر
الإطار املنا�سب لإعادة
تركيز العقد االجتماعي
يف البلدان العربية على
الأولويات احليوية الأكرث
أثريا يف رفاه املواطنني
ت� ً
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تبين تحليالت التقرير �أن مفهوم �أم��ن الإن�سان
ي��وف��ر الإط� ��ار المنا�سب لإع� ��ادة ت��رك�ي��ز العقد
االجتماعي في البلدان العربية على تلك الأولويات
الحيوية – ولكن ال ُمه َملة – الأكثر ت�أثي ًرا في رفاه
المواطنين في هذه البلدان .فمع �أن �أح��وال �أمن
الإن�سان لي�ست متماثلة فيها ،ال ي�ستطيع �أي بلد
منها الزعم ب�أنه قد تحرر من الخوف �أو تحرر
من الحاجة� ،أو �أنه قد نجا من تداعيات انعدام
الأم��ن في البلدان المجاورة .وت�ستعر�ض ف�صول
هذا التقرير ،مختلف التوجهات ال�سيا�سية التي قد
تنتهجها الدولة ،والمجتمع المدني ،والمواطنون
الأف��راد والأط��راف الدولية ،ك ٌّل في مجال عمله،
مع التو�صية باتخاذ الخطوات الكفيلة بالتخفيف
من هذه التهديدات والمخاطر في كل الأبعاد التي
تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام 2009

ينطوي عليها ه��ذا المفهوم .وف��ي ه��ذا ال�سياق،
ي�ؤكد التقرير الأهمية المركزية للعنا�صر الآتية:
 )1المحافظة على الأر�ض و�صو ُنها ورعايتها،
وكذلك على المياه ،وال�ه��واء ،والبيئة التي تقوم
عليها ح�ي��اة �شعوب ال�ب�ل��دان ال�ع��رب�ي��ة ،ف��ي ظل
ال���ض�غ��وط المتعاظمة ف��ي ال �م �ج��االت البيئية،
وال�سكانية والديمغرافية على الم�ستويات المحلية،
والإقليمية ،والعالمية.
� )2ضمان ال�ح�ق��وق ،وال �ح��ري��ات ،والفر�ص
الأ�سا�سية ،دونما تفرقة �أو تمييز .وذل��ك ما ال
ت�ستطيع تقديمه �إال دولة �سليمة الإدارة ،خا�ضعة
للم�ساءلة ،وم�ت�ج��اوب��ة م��ع م�صالح مواطنيها
وتحكمها القوانين العادلة؛ والتخفيف من وط�أة
ال �ن��زاع��ات المت�صلة ب��ال�ه��وي��ة ال�ت��ي ت�ق��وم على
المناف�سة على ال�سلطة والثروة ،في ظل دولة تتمتع
بثقة المواطنين.
 )3اعتراف الدولة والمجتمع ب�سوء المعاملة
والإج��ح��اف ال �ل��ذ ْي��ن تعانيهما ك��ل ي��وم الفئات
ال�ضعيفة ،وال �س ّيما الن�ساء والأطفال والالجئون
ف��ي المنطقة ،وال�ع��زم على تح�سين �أو�ضاعهم
القانونية واالقت�صادية واالجتماعية وال�شخ�صية.
 )4التخطيط لتدارك ال�ضعف في الدعائم
البنيوية لالقت�صادات العربية التي تعتمد على
النفط ،والتخفيف من فقر الدخل ،مع التحرك
نحو �إقامة اقت�صادات منوعة ومن�صفة تقوم على
المعرفة وتخلق فر�ص العمل ،وتحمي �سبل العي�ش
التي �ستعتمد عليها الأجيال الآتية في مرحلة ما
بعد النفط.
 )5الق�ضاء على الجوع و�سوء التغذية اللذين
يوا�صالن انتقا�ص القدرات الإن�سانية وهدر الحياة
لماليين النا�س وعرقلة م�سيرة التنمية الإن�سانية
في �أرجاء المنطقة العربية وال �سيما البلدان الأكثر
فق ًرا .فاقت�صادات الأمن الغذائي في االقت�صاد
جديدا في تعريف
العالمي ت�ستدعي توج ًها واقع ًّيا ً
الأم��ن الغذائي ال ينح�صر في تحقيق االكتفاء
الذاتي ال�سيادي ب�شكل مطلق ،بل يركز �أكثر على
تحقيق الكفاية في توفير ال�سلع الأ�سا�سية لجميع
�أفراد المجتمع.
 )6االرت �ق��اء بم�ستويات ال�صحة للجميع،
باعتبارها حقًّا من حقوق الإن�سان ،وواح� ً�دا من
الم�ستلزمات الأ�سا�سية لأم��ن الإن�سان ،وو�سيلة
تمكين ّي ًة في �سل�سلة الن�شاطات الإن�سان ّية .وتقابل
�أ� �ش� َ
�واط التقدم المهمة ال�ت��ي قطعتها البلدان
�ات �سيا�سي ٌة
العربية ف��ي ه��ذا ال�م�ي��دان �إخ �ف��اق� ٌ
وم�ؤ�س�سي ٌة �أ�سفرت عن التفاوت في الجودة وفي
القدرة على الح�صول على الخدمات ال�صحية،

وتعاظم المخاطر المتمثلة في المالريا وال�س ّل
ومر�ض نق�ص المناعة المكت�سب/الإيدز.
 )7الإق � ��رار ال�سيا�سي خ ��ارج ال �ب�لاد ب ��أن
انتهاكات حقوق الإن�سان الم�ستمرة التي ت�ستهدف
ال�س ّكان في المنطقة العربية ،واالعتداء على �سيادة
البلدان وحياة مواطنيها من جانب القوى الإقليمية
والعالمية ،من الأمور المحكوم عليها بالف�شل ،وال
يمكن �أن يقبل بها المجتمع الدولي وال المواطنون
في البلدان العربية .و�أ�سفرت هذه النزاعات عن

�أ�ضرار وخ�سائر فادحة جراء ا�ستخدام القوة �ضد
ال�سكان ،مع اال�ستهانة بحياة المواطنين ،كما
�أظهرت الحملة الإ�سرئيلية الأخ�ي��رة على غ�زّة.
و�أف�ضت هذه النزاعات �إلى ما يفوق الت�صور من
المعاناة الإن�سانية والفو�ضى ،ولطخت �سمعة الدول
التي تو ّرطت فيها ،وانتق�صت من التق ّدم المتوا�ضع
ال��ذي تحقق على طريق الإ��ص�لاح ال�سيا�سي في
المنطقة ،بتقوية االتجاهات المتطرفة ،وابتعاد
الأ�صوات المعتدلة عن الم�شاركة في ال�ش�أن العام.

انتق�صت النزاعات
من التق ّدم املتوا�ضع
الذي حتقق على طريق
الإ�صالح ال�سيا�سي
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