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موجز التقرير 

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

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

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

هو  واإنما  المتحدة،  الأمم  من  اإ�سداره  يجري  ا  تقليديًّ ا 
ً
تقرير لي�س  وهو  المعا�سرة،  لبيئاتهم  �سامالً  تحليالً 

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

الر�سينة الحافلة بالنقد الذاتي، لتجد اآذاًنا �ساغية في ظل الظروف ال�سائدة في المنطقة. ويعزز وجهات 

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

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

رة  ا لأغرا�س هذا التقرير، على بع�س الآراء النيِّ كما نّطلع من خالل منتديات ال�سباب، التي عقدت خ�سو�سً

لل�سباب في البلدان العربية. 

 تتناول الدرا�سة الحالية هذا المو�سوع اأمن الإن�سان في البلدان العربية انطالقا من الإطار الذي و�سعه 

 وينطلق هذا التقرير من اأن جوانب الق�سور التي 
1
»تقرير التنمية الب�سرية« للعام 1994 حول اأمن الإن�سان.

�سبع  مرور  بعد  تكون  ربما  الأول  العربية  الإن�سانية  التنمية  تقرير  في  الواردة  التحليالت  معالمها  حددت 

 ومن هنا، ين�ساأ ال�سوؤال: لماذا كانت العقبات التي تعتر�س �سبيل 
2
�سنوات على اإ�سداره قد ازدادت عمًقا.

التنمية في المنطقة ع�سّيًة على الحّل؟

والقت�سادية،  والجتماعية،  ال�سيا�سية،  البنى  ه�سا�سة  تكمن في  الإجابة  اأن  الجديد  التقرير  هذا  يرى 

والبيئية في المنطقة، وفي افتقارها اإلى �سيا�سات تنموّية تتمحور حول النا�س، وفي �سعفها حياَل التدخل 

الخارجي. وت�سافرت هذه العنا�سر لتقوي�س اأمن الإن�سان، وهو الأ�سا�س المادي والمعنوي لحماية و�سمان 

الحياة، وم�سادر الرزق، وم�ستًوى من العي�س الكريم لالأغلبية. ذلك اأن اأمن الإن�سان من م�ستلزمات التنمية 

الإن�سانية، وقد اأدى غيابه على نطاق وا�سع في البلدان العربية اإلى عرقلة م�سيرة التقدم فيها.

انعدام اأمن الإن�سان على 

ال�سعيدين العالمي والإقليمي 

من الم�ؤكد اأّن النظام العالمي الذي اأعقب انتهاء 

ال��ح��رب ال��ب��اردة ك��ان ح��اف���اً ب��اال���ض��ط��راب وقد 

والخارجية  الداخلية  التحديات  خ�له  ت�ضاعفت 

مكان  حلت  فقد  ال���دول.  �ض�مة  ت�اجهها  التي 

الع�امل  من  جملة  االأم��ن  ح�ل  التقليدية  االأفكار 

واالإره��اب  البيئي،  التل�ث  بينها  من  الخارجية، 

الدولي، والتنق�ت ال�ضكانية ال�ا�ضعة، ونظام مالي 

عابرة  اأخرى  تهديدات  عن  ف�ض�اً  متداٍع،  عالمي 

المخدرات،  وتجارة  االأوبئة،  تف�ّضي  مثل  للحدود 

واالّتجار بالب�ضر. اأما التهديدات الداخلية فتمثلت 

ب�ضعف قدرة العديد من الدول على �ضمان الحق�ق 

الفقر والبطالة  والحريات لم�اطنيها جراء �ضي�ع 

اأدى غياب اأمن الإن�سان 

اإىل عرقلة م�سرية التقدم 

يف البلدان العربية

و�سع هذا التقرير 

عدد من املثّقفني 

والباحثني امل�ستقّلني 

يف البلدان العربية



تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام  22009

انعدام اأمن الإن�سان 

ل تخلو منه حتى 

البلدان التي تتمتع 

با�ستقرار ن�سبي

تواجه املنطقة العربية 

حتديات متعاظمة تهدد 

اأمن الإن�سان نتيجة 

لل�سغوط البيئية

واالإْثنية  الطائفية  وال�ضراعات  االأهلية  والحروب 

وقمع الدولة. وقد ظل الحفاظ على �ض�مة اأرا�ضي 

الدولة ه� الذي يحظى باأول�ية عالية في �ضيا�ضات 

بحماية  الجديد  االهتمام  اأن  ال�طني، غير  االأمن 

ذلك  على  غلب  فيها  القاطنين  الم�اطنين  اأرواح 

ل  االن�ضغال. ومن �ضاأن مفه�م اأمن االإن�ضان، المكمِّ

اأن ي�ضلِّط ال�ض�ء على هذا التغير  ل�أمن الق�مي، 

في المنظ�ر. 

ي�ؤدي انعدام اأمن االإن�ضان – المنت�ضر وب�طاأٍة 

��د ف��ي اأغ��ل��ب االأح��ي��ان  ��ا وال���ذي ي���لِّ �ضديدة اأح��ي��اناً

ا تم�س جمهرة غفيرة من النا�س في المنطقة  اآثاراً

وتتمثل  الب�ضرّية.  التنمية  تق�ي�س  اإلى  العربية - 

اآثاره في االحت�ل الع�ضكري والنزاعات الم�ضلحة 

وال�����ض���دان  المحتلة  الفل�ضطينية  االأر�����س  ف��ي 

االإن�ضان ال تخل�  اأمن  انعدام  والعراق.  وال�ض�مال 

منه حتى البلدان التي تتمتع با�ضتقرار ن�ضبّي، حيث 

الد�ضاتير  اإل��ى  م�ضتندةاً  المت�ضلطة،  الدولة  تق�م 

ال��م��ن��ق������ض��ة وال��ق���ان��ي��ن ال��م��ج��ح��ف��ة، ب��ح��رم��ان 

ويتعاظم  االأحيان.  اأغلب  في  حق�قهم  الم�اطنين 

ال�ضريعة،  اأمن االإن�ضان مع تغيرات المناخ  انعدام 

وح�ض�ل  وال���دخ���ل،  ال��ع��ي�����س،  �ضبل  ت��ه��دد  ال��ت��ي 

والمياه  الغذاء  على  العربية  البلدان  في  الم�يين 

في الم�ضتقبل. وينعك�س في المخاطر االقت�ضادية 

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

واأكثر من الن�ضف في بع�ضها االآخر، حيث يت�ضافر 

والم�ت  الفاقة  اإلى  النا�س  لدفع  والحاجة  الج�ع 

تنامي  في  االإن�ضان  اأمن  انعدام  ونتلم�س  المبكر. 

�ضع�ر ال�ضباب العاطل عن العمل باالغتراب، وفي 

الحق�ق،  المنق��ضة  المراأة  ت�اجهها  التي  المحن 

وال�جئ�ن الذي يعان�ن ق�ض�ة االإق�ضاء. 

المفهوم 

للتنمية  االأ�ضا�ضية«  »الركيزة  ه�  االإن�ضان  اأم��ن 

بت��ضيع  الب�ضرية  التنمية  ُتعنى  وبينما  الب�ضرية. 

اأمن  يهتم  لهم،  المتاحة  والفر�س  االأفراد  قدرات 

تجّنب  اأو  اح��ت���اء  من  ال�ضع�ب  بتمكين  االإن�ضان 

معي�ضتهم  و�ضبل  حياتهم  تهدد  التي  المخاطر 

وكرامتهم. وينظر المفه�مان اإلى ال��ضع االإن�ضاني 

المتدّرج.  المعيار  لهذا  المتباعدين  الطرفين  من 

وذلك ما اأوجزه اأمارتيا �ِضْن في ا�ضط�ح »الت��ضع 

مع االإن�ضاف« )التنمية الب�ضرية(، و»االنتكا�س مع 

االأمن« )اأمن االإن�ضان(. واالإطاران الفكريان لهذا 

االآخر.  اأحدهما  ويعزز  متكام�ن  اإذن،  المفه�م، 

االإن�ضان ع�قةاً بحق�ق  اأن الأمن  اإلى ذلك  ي�ضاف 

ه�  االأ�ضا�ضية  النا�س  حق�ق  احترام  الأن  االإن�ضان، 

لتحقيق  م�ؤاتية  ظروف  لخلق  ال�ضبيل  يمهد  الذي 

اأمن االإن�ضان. 

التقرير  هذا  يتبنى  االأفكار،  هذه  من  ا  انط�قاً

اأم��ن  تتهدد  ال��ت��ي  للمخاطر  ال�ضامل  الت�ضنيف 

االإن�ضان والتي طرحها اأ�ض�اً برنامج االأمم المتحدة 

باأنه  االإن�ضان  اأمَن  التقرير  هذا  ويعّرف  االإنمائي، 

»تحّرر االإن�ضان من التهديدات ال�ضديدة، والمنت�ضرة 

لها  تتعّر�س  التي  النطاق  ووا�ضعة  زمنيًّا  والممتّدة 

حياته وحريته«. وتركز ف�ض�ل التقرير على: 

•ال�ضغ�ط على الم�ارد البيئية.  	
• اأداء الدولة في �ضمان اأمن االإن�ضان اأو تق�ي�ضه. 	

•انعدام االأمن ال�ضخ�ضي للفئات ال�ضعيفة.  	
•ال��ت��ع��ر���س ل��ل��م��خ��اط��ر االق��ت�����ض��ادي��ة وال��ف��ق��ر  	

والبطالة.

•االأمن الغذائي والتغذية. 	
•ال�ضحة واأمن االإن�ضان. 	

االح��ت���ل  ج���راء  ل���أم��ن  المنهجي  •االن��ع��دام  	
والتدخل الع�ضكري الخارجي.

مقاربتين؛  بانتهاج  االإن�ضان  اأمن  قيا�س  يمكن 

ويرى  ون�عية.  كمية  وبمعايير  وذاتية،  م��ض�عية 

التقرير اأّن من المتعذر بناء دليل واحد مركب �ضليم 

اأو على قدر كاٍف من االإحاطة  اإليه  يمكن الرك�ن 

االأو�ضاع  االإن�ضان ومجمل  اأمن  م�ضت�يات  بمختِلف 

بالت�ضديد على  وي�ضتعي�س عن ذلك  المنطقة.  في 

اأهمية الم�ؤ�ضرات الكمية وا�ضتط�عات الراأي ح�ل 

اأمن االإن�ضان على �ضعيد المنطقة ككل، والمناطق 

الفرعية وفئات البلدان فيها. 

اأبعاد المخاطر ال�سبعة 

1. النا�س في بيئة غير اآمنة 

تهدد  متعاظمة  تحديات  العربية  المنطقة  ت�اجه 

البيئية. وقد تف�ضي  لل�ضغ�ط  نتيجةاً  االإن�ضان  اأمن 

الم�ارد  على  المناف�ضة  على  المترتبة  النزاعات 

في  الت�تر  ن�ضبة  رف��ع  اإل��ى  المتناق�ضة  الطبيعية 

ال��ع���ق��ات ب��ي��ن ال��ج��م��اع��ات وال�����ض��ك��ان وال����دول، 

العربية وغير العربية. وتنجم هذه التحديات عن 

في  واالإف��راط  والديمغرافية،  ال�ضكانية  ال�ضغ�ط 

ا�ضتغ�ل االأر�س، ونق�س المياه والت�ضّحر والتل�ث 

والتغيرات المناخية. 

االأم��م  تقديرات  ح�ضب  ال�سكانية:  ال�سغوط 

المتحدة �ضت�ضّم البلدان العربية نح� 395 ملي�ن 

ا  ب�ِ 317 ملي�ناً )مقارنةاً   2015 العام  بحل�ل  ن�ضمة 



3 موجز التقرير

ا في العام 1980(.  في العام 2007، و 150 ملي�ناً

المياه  ف��ي  ا  م��ت��زاي��داً ا  نق�ضاً تعاني  منطقة  وف��ي 

معدالت  زال��ت  ما  للزراعة،  ال�ضالحة  واالأرا���ض��ي 

النم� ال�ضكاني، على الرغم من تناق�ضها، تفر�س 

االأرا���ض��ي  ا�ضتيعاب  ق��درة  على  �ضديدة  ا  �ضغ�طاً

العربية وتزيد من تهديد اال�ضتدامة البيئية. 

التح�ل  ي�ضيف  وتحدياته:  الح�سري  التو�سع 

البنية  على  ج��دي��دة  اأع��ب��اءاً  المت�ضارع  الح�ضري 

من  العديد  في  ويخلق   ، اأ���ض���اً المتاأّزمة  التحتية 

ا معي�ضية غير �ضحية مثقلة باالزدحام  المدن اأو�ضاعاً

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

وارتفعت  الح�ضر.  من  العرب  ال�ضكان  من  المائة 

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

وقد تتجاوز 60 في المائة بحل�ل العام 2020. 

ال�سغوط الديمغرافية: يتمثل الجانب االأو�ضح 

والتحدي االأكبر في ال�ض�رة الديمغرافية للمنطقة 

في »ارتفاع ن�ضبة ال�ضباب«. فال�ضباب هم ال�ضريحة 

ا بين �ضكان البلدان العربية. وال يتعدى  االأ�ضرع نم�ًّ

نح� 60 في المائة من ال�ضكان الخام�ضة والع�ضرين 

من العمر، ما يجعل المنطقة واحدةاً من اأكثر بقاع 

ا، ويبلغ مت��ضط معدل العمر فيها 22  العالم �ضباباً

�ضنة، مقابل مت��ضط عالمي يبلغ 28 �ضنة. 

ال�ضن�ي  االإجمالي  الحجم  يقدر  المياه:  ن��درة 

البلدان  في  المت�افرة  ال�ضطحية  المياه  لم�ارد 

 ال ينبع 
3
العربية بنح� 277 مليار متر مكعب �ضن�يًّا

المائة.  في   43 �ض�ى  العربية  المنطقة  في  منها 

مجاورة  بلدان  مع  الم�ضتركة  المياه  م�ارد  وتمثل 

اإجمالي  من  بالمائة   57 قرابة  المنطقة  خ��ارج 

االحتياجات العربية. وقد اأدت الجه�د التي بذلت 

ر�ضمية  اتفاقيات  ت�قيع  اإل��ى  ال�ضنين  م��دى  على 

)مثل مبادرة ح��س النيل( الإدارة الم�ارد المائية 

يت�ضم  االتفاقيات  هذه  معظم  اأن  غير  الم�ضتركة. 

ناحية  من  وباالإجحاف  الفعالية  وعدم  بالتجزئة 

ت�زيع الحق�ق بين الدول المتجاورة التي تت�ضارك 

االإقليمي  ال�ضعيدين  وع��ل��ى  االأن���ه���ار.  م��ج��اري 

المياه  ا�ضتخدام  ح�ل  التعاون  يتاأثر  واالأقاليمي، 

ا بالت�ترات ال�ضيا�ضية ال�ضائدة  ا كبيراً واإدارتها تاأثراً

والنزاعات الم�ضتمرة. 

اأغلب  في  يمثل  الجوفية  المياه  م�سادر  اإجهاد 

المياه  على  للح�ض�ل  ال�حيد  ال�ضبيل  االأح��ي��ان 

الج�فية  المياه  م�ضادر  مخزون  اأن  غير  العذبة، 

ويّت�ضم  يتجّدد.  مما  باأ�ضرع  ُي�ضتهلك  المتجددة 

بانت�ضار  العربية  البلدان  اأكثر  في  المياه  ا�ضتعمال 

واالإف���راط  الت�زيع  و�ض�ء  ال��ح��دودي��ة،  النزاعات 

الج�في،  الم�ارد  من  وبخا�ضة  اال�ضته�ك،  في 

ال�ضكان  كبير من  افتقار جانب  اإلى  ويف�ضي ذلك 

للمياه النظيفة، واإلى هدر كميات كبيرة منها في 

القطاعات الزراعية وال�ضناعية وال�ضياحية. 

 

الت�ضحر،  مخاطُر  المنطقَة  تتهدد  الت�سحر: 

الدولية  االتفاقية  بم�جب  ر�ضميًّا،  ف  يعرَّ ال��ذي 

»تردي  باأنه  المتحدة،  ل�أمم  الت�ضحر  لمكافحة 

القاحلة،  و�ضبه  القاحلة،  المناطق  في  االأرا�ضي 

من  مختلفة  ع�امل  نتيجة  الرطبة،  �ضبه  والجافة 

الب�ضرية«.  واالأن�ضطة  المناخية  االخت�فات  بينها 

اأن  للبيئة  المتحدة  االأم��م  لبرنامج  درا�ضة  وتقدر 

م�ضاحة  ثلثي  على  يرب�  ما  التهمت  قد  ال�ضحارى 

ملي�ن   9.76( المنطقة  ف��ي  االإجمالية  االأر����س 

المائة  68.4 في  اأو  كيل�متر مربع من ال�ضحراء، 

من اإجمالي م�ضاحة االأر�س(. وتقع الن�ضبة الكبرى 

)ت�ضعة  العربية  الجزيرة  �ضبه  في  ال�ضحراء  من 

اأع�ضار، اأو 89.6 في المائة(. ويليها �ضمال اأفريقيا 

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

)اأقل  االأفريقي  والقرن  النيل  وادي  ثم  المائة(، 

الم�ضرق  ثم  المائة(،  في   44.5 اأو  الن�ضف  من 

المت�ا�ضل  الت�ضّحر  ويهدد  المائة(.  )35.6 في 

ُخم�س  نح�  اأو  مربع،  كيل�متر  ملي�ن   2.87 نح� 

الم�ضاحة االإجمالية للمنطقة العربية.

تلّوث المياه: يمثل تل�ث المياه في البلدان العربية 

في  المائي،  التل�ث  اأ�ض�ل  وُتعزى  ا.  خطيراً ا  تحّدياً

الكيماوية  االأ�ضمدة  ا�ضتخدام  اإلى  االأول،  المقام 

الزراعة  في  الم�ضتخدمة  والمعالجات  والمبيدات 

االأمد،  ط�يلة  ا  اآث��اراً تترك  والتي  البيطري  والطب 

وتجد طريقها اإلى المياه في نهاية المطاف. ويمثل 

النظيفة،  المياه  من  كافية  كميات  اإل��ى  االفتقار 

اأكثر  في  االإن�ضان  الأم��ن  ا  تهديداً خا�ضة،  ب�ض�رة 

االأم��را���س  انت�ضار  اإل���ى  ي����ؤدي  فقد  ن��اح��ي��ة.  م��ن 

انتظام  في  وي���ؤث��ر  االإ�ضهال،  مثل  االأط��ف��ال،  بين 

العلمي.  اإنجازهم  وفي  المدار�س  في  ح�ض�رهم 

تق�ضيها  ط�يلة  �ضاعات  م��ن  ال��م��راأة  يحرم  وه��� 

تكري�س  من  بدالاً  لعائلتها  الماء  جلب  في  ي�م  كل 

ة للدخل. ي�ضاف  ال�قت لن�ضاطاٍت �ضخ�ضية اأو ُمدرَّ

االإنتاج  يهددان  والتل�ث  الماء  ندرة  اأن  ذلك  اإلى 

الزراعي واإنتاج الم�اد الغذائية، وي�لدان التناف�س 

المحلي على م�ارد المياه ال�ضحيحة. 

في  اأخرى، م�ضت�ى التلوث الجوي  ومن جهة 

البلدان العربية ه�، على العم�م، بين الن�ضب الدنيا 

 خمزون م�سادر املياه

 اجلوفية املتجددة

ُي�ستهلك اأ�رسع مما يتجّدد

 ميثل تلوث املياه

 يف البلدان العربية

حتدًيا خطرًيا
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كثرًيا ما تكون 

الدولة م�سدًرا 

يهدد اأمن الإن�سان

مل تنجح اأغلبية البلدان 

العربية يف تطوير احلكم 

الر�سيد وموؤ�س�سات 

التمثيل القادرة على 

�سمان امل�ساركة 

املتوازنة لكاّفة الفئات

في العالم. ففي العام 2004، لم تتجاوز انبعاثات 

ا متريًّا، مقابل  ثاني اأك�ضيد الكرب�ن 1,348.4 طنًّ

ا متريًّا في بلدان الدخل المت��ضط،  12,162.9 طنًّ

ا متريًّا في بلدان منظمة التعاون  و 13,318.6 طنًّ

االنخفا�س  ه��ذا  اأن  اإال  االقت�ضادية.  والتنمية 

الكرب�ن  اأك�ضيد  ثاني  انبعاث  معدل  في  الن�ضبي 

اأنها لم  اإلى  ا  اأ�ضا�ضاً يع�د  اإنما  العربية  البلدان  في 

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

اأفريقيا  �ضمال  في  الكرب�ن  اأك�ضيد  ثاني  انبعاثات 

في  منها  اأ�ضرع  بمعدالت  تتزايد  االأو�ضط  وال�ضرق 

اأية منطقة اأخرى في العالم با�ضتثناء جن�ب اآ�ضيا 

)وفي مقدمتها الهند(، و�ضرق اآ�ضيا )وفي مقدمتها 

ال�ضين(. ففي الفترة الممتدة بين العامين 1990 

و2004، كان معدل النم� ال�ضن�ي 4.5 في المائة، 

ا في  ما يعني اأن تلك االنبعاثات قد ت�ضاعفت تقريباً

نهاية تلك الفترة. 

العربية  المنطقة  تظل  المناخية:  التغيرات 

المبا�ضر  االإنتاج  عن  م�ض�ؤولّيةاً  االأق��ل  المناطق  من 

التنمية  لتقرير  ا  ف�فقاً الدفيئة.  غ��ازات  لمفاعيل 

العالمية  التنمية  وم�ؤ�ضرات   2008/2007 الب�ضرية 

للعام 2007، فاإن ح�ضة المنطقة من انبعاثات ثاني 

اأك�ضيد الكرب�ن، الذي ي�ضاهم في هذه الظاهرة، ال 

تتجاوز 4.7 في المائة، وهي اأقل منها في كل مناطق 

ال�ضحراء  اأفريقيا جن�ب  با�ضتثناء منطقة  العالم، 

�ضحية  تقع  اأن  ت��ضك  المنطقة  اأن  غير  الكبرى. 

مبا�ضرة لتغير المناخ، الذي �ضي�ؤثر فيها من الن�احي 

االآتية: نق�س المياه؛ تقل�س االإنتاج الزراعي؛ هجرة 

اأجنبية  بلدان  اإل��ى  ال�ضكان  من  عري�ضة  قطاعات 

الن�ضاطات  م�ضت�ى  انخفا�س  بيئي�ن(؛  )الج��ئ���ن 

االقت�ضادية؛ والتهديدات ل�أمن الق�مي. 

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

الب�ضرية 2008/2007، �ضتك�ن ال�ض�دان، ولبنان، 

ا  تاأثراً االأكثر  هي  اأفريقيا  �ضمال  وبلدان  وم�ضر، 

 فالتلف الذي �ضي�ضيب 
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بتغير المناخ في المنطقة.

الغطاء الجليدي جراء ارتفاع حرارة االأر�س بن�ضبة 

البحر  �ضطح  �ضيرفع  اأربٍع  اأو  مئ�ية  درجات  ث�ث 

�ضتة م�يين الجئ  وراءه  ا  واحد، مخّلفاً بنح� متر 

مربع  كيل�متر   4,500 يغمر  ا  وفي�ضاناً م�ضر،  في 

من االأرا�ضي الزراعية في دلتا نهر النيل. وحتى ل� 

ارتفع �ضطح البحر ن�ضف متر فقط، فاإنه �ضيخلف 

ملي�ني الجئ وي�ضّبب خ�ضائر اقت�ضادية تزيد على 

35 مليار دوالر. وفي اإقليم كردفان في ال�ض�دان، 

مئ�ّية  درجة   1.5 بمقدار  الحرارة  ارتفاع  �ضي�ؤدي 

بين العامين 2030 و 2060 اإلى تناق�س التْهطال 

تت�ضاقط  والتي  الج�  في  المياه  حجم  )اإجمالي 

5 في  اأو ندى( بن�ضبة  اأو برد  اأو ثلج  ب�ض�رة مطر 

المائة، وي�ؤدي اإلى هب�ط عامٍّ في االإنتاج الزراعي 

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

ا مقداره 1.2  من الم�ضت�ى الراهن. ثّم اإن ارتفاعاً

15 في  �ضيقتطع   2020 العام  درجة مئ�ية بحل�ل 

بع�س  وف��ي  لبنان  في  المت�افر  الماء  من  المائة 

مناطق المغرب بن�ضبة تزيد عن 10 في المائة.

2. الدولة والمواطنون وانعدام الأمن 

ف��ي م��ع��ر���س ال��ح��دي��ث ع��ن اأم����ن االإن�����ض��ان بين 

ال�ض�ؤال:  ُيطرح  العربية،  البلدان  في  الم�اطنين 

ال؟  اأم  االم��ن  لهذا  داعمة  العربية  الدولة  اأتك�ن 

اأداء  التقرير  يناق�س  ال�ض�ؤال،  هذا  عن  ول�إجابة 

ا لمعايير تمّتع الدول بمق�مات  الدول العربية وفقاً

الدول  تلك  كانت  اإذا  ما  ويحلل  الر�ضيد.  الحكم 

في  حقهم  وت�ضاند  م�اطنيها،  ر�ضاء  على  تح�ز 

الحياة والحرية وت�ضمن لهم هذا الحق، وتحميهم 

معايير  اأربعة  على  التحليل  ويعتمد  العدوان.  من 

 )2( لدولتهم،  الم�اطنين  قب�ل  م��دى   )1( هي 

بحق�ق  الخا�ضة  الدولية  بالعه�د  الدولة  التزام 

الدولة الحتكارها حّق  اإدارة  االإن�ضان، )3( كيفية 

ا�ضتخدام الق�ة واالإكراه، )4( مدى قدرة الرقابة 

اإ�ضاءة  من  الحّد  على  الم�ؤ�ض�ضات  بين  المتبادلة 

ا�ضتخدام ال�ضلطة. ويخل�س التقرير اإلى اأن حاالٍت 

هذه  تطبيق  في  والمتمادي  الكبير  التق�ضير  من 

ا  ا ما تجتمع لتجعل من الدولة م�ضدراً المعايير كثيراً

ا له.  يهدد اأمن االإن�ضان، بدال من اأن تك�ن �ضنداً

الهوية والتنوع والمواَطنة 

الدول كيانات م�ضطنعة، وهذا واقع تعك�ضه حدود 

تبدو  ما  ا  غالباً التي  العربية  البلدان  من  العديد 

ا م�ضتحدثةاً ت�ضم جماعات اإثنية ودينية ولغ�ية  حدوداً

مختلفة ُدمجت في الدول التي ن�ضاأت في مرحلة ما 

من  قلةاً  فان  اال�ضتق�ل  بعد  اأم��ا  اال�ضتعمار.  بعد 

انتقاالاً  تحقق  اأن  ا�ضتطاعت  قد  العربية  البلدان 

الم�اطنين،  لكّل  جامع  اإط��ار  نح�  ا  و�ضليماً �ضه�اً 

الكيانات  هذه  في  تنامى  ا  ق�يًّ ق�ميًّا  ا  تّياراً اإن  بل 

بهدف حجب التن�ع في اأو�ضاطهم ، و�ضهر التغاير 

الثقافي واللغ�ي والديني تحت �ضلطة واحدة. ولم 

الحكم  تط�ير  في  العربية  البلدان  اأغلبية  تنجح 

�ضمان  على  القادرة  التمثيل  وم�ؤ�ض�ضات  الر�ضيد 

الم�ضاركة المت�ازنة لكاّفة الفئات وتحقيق العدالة 

في ت�زيع الثروة بين مختلف الجماعات، واحترام 

التن�ع الثقافي.
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 اأ�سفرت ال�رساعات

 املّت�سلة بالهوية عن

 اجلانب الأعظم من

اخل�سائر يف الأرواح

كثرًيا ما ي�سمح

 بانتهاك احلقوق الفردية

 با�سم الأيديولوجيا

 اأو املذهب الر�سمي

يف البلدان العربية

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

الُه�ّيات المختلفة في عدد من الدول العربية �ضعت 

التي  الق�مية  الدولة  نطاق  نف�ضها من  اإلى تحرير 

ت�ضتظّلها. هذا الرف�س ل�ضرعية نمط الدولة الذي 

رافقته  المعا�ضرة  العربية  الدولة  واأدامته  ورثته 

�ضراعات تهدد اأمن االإن�ضان ردَّ عليها بع�س الدول 

العربية بفر�س المزيد من القي�د وال�ضيطرة. 

مفه�م  الغربي،  ال�ضيا�ضي  الفكر  تاريخ  في 

له  ك��ان  ال��ذي  المعياري  المفه�م  ه���  الم�اَطنة 

والثقافي  االإثني  التن�ع  اإدارة  في  االأكبر  االإ�ضهام 

مماثلة  بمرحلة  العربية  البلدان  وتمر  واللغ�ي. 

ولم  بطيئة.  ب�ض�رة  ولكن  ال�ضيا�ضي،  التط�ر  من 

من  كافية  درج��ة  منها،  قليل  ع��دد  في  اإال  تتبل�ر 

اأنف�ضهم من حل  الم�اطنين  تمّكن  المدني  ال�عي 

النزاعات بطريقة �ضلمية وب� تدخل الدولة. 

ت�ؤكد المراقبة الميدانية اأّن االخت�فات االإثنية 

البلدان  بع�س  في  واللغ�ية  والطائفية  والدينية 

العربية يمكن ربُطها بالنزاعات القائمة، وال �ضيما 

في البلدان التي ال يك�ن هناك تجان�س كامل بين 

وال�ض�مال،  ال�ض�دان،  مثل  بلدان  وفي  �ضكانها. 

والدينية  االإثنية  ال�الءات  تبقى  ولبنان،  والعراق، 

والَقَبلّية هي المحاور التي تلتّف ح�لها الجماعات 

الدولة. وقد  االنف�ضال عن  اأو  باالندماج  للمناداة 

ومزعزعة  مدمرة  اآث��ار  اإل��ى  ال��ضع  ه��ذا  اأف�ضى 

و�ض�مة  االإن�ضان  اأم��ن  من  انتق�ضت  ل��ضتقرار 

اأن  الماأ�ض�ية  االأم���ر  ومن  �ض�اء.  حد  على  الدولة 

عن  اأ�ضفرت  االأو�ضاع  بهذه  المّت�ضلة  ال�ضراعات 

في  االأرواح  ف��ي  الخ�ضائر  م��ن  االأع��ظ��م  الجانب 

جّراء  وقع  ما  اأعدادها  تجاوزت  العربية  البلدان 

االحت�ل االأجنبي لبع�س هذه البلدان. 

ذاتها،  بحد  اله�ية،  اأن  التقرير  ه��ذا  وي��رى 

الم�ضدر  حتى  اأو  النزاع،  �ضبب  بال�ضرورة  لي�ضت 

في  ال��ج��م��اع��ات  مختلف  ب��ي��ن  للت�تر  الرئي�ضي 

ظاهرها،  في  تنطلق،  التي  والخ�فات  المنطقة. 

من  تن�ضاأ  ما  ا  كثيراً باله�ية،  تتعلق  اعتبارات  من 

تعثر �ضبل ال��ض�ل اإلى ال�ضلطة ال�ضيا�ضية اأو الثروة، 

وغياب قن�ات التمثيل والم�ضاركة ال�ضيا�ضية، وقمع 

تبداأ  الحاالت  اأغلب  وفي  واللغ�ي.  الثقافي  التن�ع 

ال�ضيا�ضية،  الزعامات  با�ضتغ�ل  النزاعات  هذه 

الأغ��را���ض��ه��ا االأي��دي���ل���ج��ي��ة ال��خ��ا���ض��ة، ال����الءات 

االأ�ضلية بين الفئات التي يجمع ما بينها اإح�ضا�ضها 

باالإق�ضاء والحرمان والتمييز. 

اللتزام بالعهود الدولية 

االتفاقيات  اإل��ى  العربية  البلدان  معظم  ان�ضمَّ 

والتي  االإن�ضان  بحق�ق  الخا�ضة  الرئي�ضة  الدولية 

الحرية.  في  والحق  الحياة  في  الحق  على  تن�س 

البلدان  التزاَم  والم�ضادقة  االن�ضماُم  وي�ضتلزم 

وممار�ضاتها  ت�ضريعاتها  بتعديل  المعنية  العربية 

اأحكام  تن�ضجم مع  ال�طني ب�ض�رة  الم�ضت�ى  على 

هذه االتفاقيات. غير اأننا ن�ضهد من االنتهاك لهذه 

وعلى  االح��ت��رام.  من  ن�ضهده  مما  اأكثر  الم�اثيق 

ال�ضعيد االإقليمي فاإن معايير حق�ق االإن�ضان، التي 

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

والمقايي�س  تن�ضجم  ال   ،)2004( االإن�ضان  لحق�ق 

اأكثر من  التي حظرها  االإع��دام،  فعق�بة  الدولية. 

ما  المتحدة،  االأمم  و�ضجبتها  العالم،  دول  ن�ضف 

زالت تت��ّضع بلدان عربية في تنفيذها، فتطبيقها 

ُت�ضتثنى  ال  كما  الكبرى  الجرائم  يقت�ضرعلى  ال 

منها حاالت الجرائم ال�ضيا�ضية.

الإخفاقات الد�ستورية

الد�ضاتير  تلتزم  ال  ج�هرية،  م��ج��االت  ع��دة  ف��ي 

في  عليها  المن�ض��س  الدولية  بالمعايير  العربية 

ال��دول  اإليها  ان�ضمت  التي  الدولية  االتفاقيات 

بم�ضت�يات  االإخ����ل  اإل��ى  ذل��ك  وي����ؤدي  المعنية، 

تنح�  م��ا  ا  وكثيراً ال���دول.  تلك  ف��ي  االإن�����ض��ان  اأم��ن 

ا  مذهبيًّ اأو  ا  اأيدي�ل�جيًّ ى  منحاً العربية  الد�ضاتير 

والحريات  بالحق�ق  المتعلقة  الن�ض��س  يفرغ 

الحق�ق  بانتهاك  وي�ضمح  العامة من كل م�ضم�ن، 

الر�ضمي.  اأو المذهب  االأيدي�ل�جيا  با�ضم  الفردية 

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

والتعبير بطريقة غام�ضة، مع الجن�ح اإلى التقييد 

عديدة  عربية  د�ضاتير  وهناك  الت�ضامح.  اإل��ى  ال 

تحيل تعريف الحق�ق على اأنظمة الدولة، بل تجيز 

التعدي على حريات االأفراد وحق�قهم وانتهاكها. 

العم�م،  على  العربية،  ال��دول  تجيز  ال  حين  وفي 

التفرقة بين الم�اطنين على اأ�ضا�س اللغة اأو الدين 

الن�ضاء  �ضد  التمييز  فاإن  العقيدة،  اأو  المذهب  اأو 

وا�ضح كل ال��ض�ح في المدونات القان�نية لبع�س 

هذه الدول.

تقييد القانون للحرّيات 

حيث  من  العربية،  المنطقة  في  دول  �ضت  تحظر 

اأخرى  اأحزاب �ضيا�ضية. وفي حاالت  المبداأ، قيام 

ومتفاوتة  ملم��ضةاً  درج��اٍت  الدولة  تمار�س  كثيرة 

الحظر - على  تبلغ حد  قد   - والتقييد  القمع  من 

�ضيما  وال  وعملها،  ال�ضيا�ضية  االأح���زاب  تاأ�ضي�س 

اأحزاب المعار�ضة. وبا�ضتثناء حالة واحدة، تدعم 

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

قطاع  تحكم  ال��ت��ي  القان�نية  االأن��ظ��م��ة  اأن  غير 

البلدان وتنظمه تحت�ي  المجتمع المدني في هذه 



تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام  62009

منحت قوانني مكافحة 

الإرهاب الأجهزة الأمنية 

�سالحيات وا�سعة 

قد ت�سكل تهديًدا 

للحريات الأ�سا�سية

يعي�س كثريون من 

مواطني البلدان العربية يف 

حالٍة من »انعدام احلرية«

تع�ق  التي  التقييدية  االإج��راءات  من  �ضل�ضلة  على 

تحقيق مثل هذا الحق. وت�اجه جمعيات المجتمع 

ا على ت�ضكيلها وقدرتها على ممار�ضة  المدني قي�داً

الجمعيات  الدولة  تحلَّ  اأن  يمكن  كما  ن�ضاطاتها، 

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

الرقابة على االن�ضمام اإليها وم�ضادر تم�يلها. 

تدابير الأمن القومي

ا من  �ضهدت دول عربية عديدة فتراٍت ط�يلةاً جدًّ

تح�لت  التي  الط�ارئ،  حكم  اأو  العرفية  االأحكام 

ا لت�جيه الحياة  ا دائماً فيها االإجراءات الم�ؤقتة اأ�ضل�باً

الط�ارئ  اإع�ن حالة  يك�ن  ما  ا  وغالباً ال�ضيا�ضية. 

الحك�مة  واإعفاء  االأ�ضا�ضية  الحق�ق  لتعليق  ذريعةاً 

 . من اأية قي�د د�ضت�رية، مهما كانت محدودةاً اأ�ض�اً

 ،2001 اأيل�ل/�ضبتمبر   11 اأح��داث  اأعقاب  وفي 

لمكافحة  ق�انين  العربية  البلدان  معظم  اأ�ضدر 

لمفه�م  ف�ضفا�س  تعريف  على  تق�م  االإره����اب، 

»االإرهاب«. ومنحت هذه الق�انين االأجهزة االأمنية 

المجاالت  بع�س  في  وا�ضعةاً  الدولة �ض�حياٍت  في 

م�ا�ضع  في  االأ�ضا�ضية  للحريات  ا  تهديداً ت�ضكل  قد 

اأخرى. ويجيز مثل هذه الق�انين االحتجاز فتراٍت 

نطاق  م��ن  وي��ضع  المحاكمة،  قبل  م��ح��ددة  غيَر 

الق�انين  هذه  تهدد  كما  االإع��دام.  عق�بة  تطبيق 

الممن�حة  ال�ض�حيات  من  وتزيد  التعبير،  حرية 

لل�ضرطة لتفتي�س الممتلكات والتن�ضت واالعتقال. 

وفي بع�س الحاالت، تزيد من االإحالة على المحاكم 

الق�انين  هذه  اأخفقت  العم�م،  وعلى  الع�ضكرية. 

في تحقيق الت�ازن المطل�ب 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���َق 

الم�اطنين في الحياة والحرية من خ�ل التعذيب 

واالحتجاز غير القان�ني. ودونت المنظمة العربية 

لحق�ق االإن�ضان اأمثلةاً على ممار�ضات التعذيب في 

و2008.   2006 العامين  بين  عربية  دول  ثماني 

ا  وفي تلك الفترة نف�ضها، �ضجلت المنظمة انت�ضاراً

في  القان�ني  غير  االحتجاز  لممار�ضة  ا  متزايداً

اإحدى ع�ضرة دولةاً في المنطقة. 

عرقلة �سير الق�ساء 

الرئي�ضية  الج�انب  اأح��د  الم�ضتقّل  الق�ضاء  يمثل 

بين  المتبادلة  والرقابة  ال�ضلطات  ت���ازن  لنظام 

تهدد  التي  فالمخاطر  دول��ة،  اأي��ة  في  الم�ؤ�ض�ضات 

التي  الد�ضاتير  م��ن  ت��اأت��ي  ال  الق�ضاء  ا�ضتق�ل 

بل من  المبداإ،  �ضاأن هذا  العم�م، من  ُتعلي، على 

ال�ضلطة التنفيذية. وتعاني كل ال�ضلطات الق�ضائية 

باأخرى  اأو  ب�ض�رة  ا�ضتق�لها  انتهاَك  العربية 

ال�ضلطتين  على  التنفيذية  ال�ضلطة  هيمنة  ج��راء 

الت�ضريعية والق�ضائية. ي�ضاف اإلى ذلك اأن محاكم 

من  تنتق�س  قد  الع�ضكرية  والمحاكم  الدولة  اأمن 

لمفه�م  ا  انتهاكاً تمثل  الأنها  الق�ضاء،  ا�ضتق�ل 

العادلة.  المحاكمة  و�ضمانات  الطبيعي  القا�ضي 

ومن نتائج ذلك ن�ض�ء فج�ة ملم��ضة - في حماية 

الن�ض��س  بين   - للم�اطنين  ال�ضخ�ضي  االأم��ن 

الد�ضت�رية من جهة والممار�ضات الفعلية من جهة 

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

البلدان العربية لتاأكيد معنى اال�ضتق�ل الق�ضائي، 

حافلة  بيئة  في  تلك  جه�دهم  يبذل�ن  اأنهم  غير 

بالتحديات. 

الأمن الذي تفر�سه الدولة 

وحدها  الدولة  تك�ن  عندما  االإن�ضان  اأم��ن  يتعزز 

تطبيق  ف��ي  لت�ظيفها  ال��ق��ّ�ة  ب������ض��ائ��ل  مم�ضكةاً 

التزامها باحترام حق�ق النا�س، الم�اطنين وغير 

اأدوات  تك�ن  وعندما  �ض�اء.  حد  على  الم�اطنين 

النتائج  اأخرى فاإن  العنف تحت �ضيطرة جماعات 

اأثبتت  وقد  الم�اطنين.  اأمن  لم�ضلحة  تاأتي  قلما 

�ضلطات الدولة في بع�س هذه البلدان عجزها عن 

بينما  الم�ضّلح  للتمّرد  الت�ضّدي  عند  االأمن  فر�س 

ا �ضارك فيه م�اطن�ن  ا م�ضّلحاً عانت دول اأخرى عنفاً

منها ومن بلدان عربية اأخرى. 

البلدان  يعي�س كثيرون من م�اطني  وفي حين 

العربية في حالٍة من »انعدام الحرية«، ويحرم�ن 

من االإدالء ب�ض�تهم واختيار ممثليهم، وفي حين اأن 

اأجهزة الدولة قد ت�ضتخدم العنف �ضّد م�اطنيها، 

�ضد  الحماية  ي�ضمن  ال��ب��ل��دان  ه��ذه  بع�س  ف���اإن 

البلدان  اأعلى مما ه� معه�د في  بدرجة  الجريمة 

االح��ت���ل  ح���االت  وبا�ضتثناء  االأخ����رى.  النامية 

االأج��ن��ب��ي وال��ح��رب االأه��ل��ي��ة، ف��اإن ت���ات��ر ح���ادث 

في  يظل  ن�ضبيًّا،  المنخف�ضة  التقليدية،  االإج��رام 

وت��ضح  العربية.  ال��ب��ل��دان  ف��ي  االع��ت��دال  ح���دود 

البيانات االإح�ضائّية ال�ضادرة في العام 2002 اأن 

بلدان المنطقة �ضهدت اأدنى معدالت جرائم القتل 

لي�س  مقارنةاً  ال�ضرطة  ل��دى  الم�ضجلة  المق�ض�د 

فقط بكل مناطق الجن�ب، بل بين كل بلدان العالم 

النامية والمتقدمة على حد �ض�اء.

اإن ق�ى االأمن والق�ات الم�ضلحة التي ال تخ�ضع 

االإن�ضان،  الأمن  جّديًّا  ا  تهديداً تمّثل  العامة  للرقابة 

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

فمعظم الحك�مات العربية ت�ضتاأثر ب�ضلطات مطلقة 

تحافظ عليها بت��ضيع هام�س المناورة اأمام اأجهزة 

الم�اطنين وحق�قهم  االأمن، على ح�ضاب حريات 

اأج�اء  في  العربية  االأمن  دوائر  وتعمل  االأ�ضا�ضية. 
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 يظّل تر�سيخ حكم القانون

 واإقامة احلكم الر�سيد

 يف البلدان العربية �رسًطا

 لإر�ساء الأ�س�س الالزمة

حلماية اأمن الإن�سان

 ثمة فئات جمتمعّية ل

 تتمتع بالأمن ال�سخ�سي

على الإطالق

من  الأنها  الم�ضاءلة  من  بالح�ضانة  فيها  تتمتع 

رئي�س  لم�ضلحة  ب�ضكل مبا�ضر  تعمل  التي  االأدوات 

الدولة، وتعّد م�ض�ؤولةاً اأمامه وحده. وتتعزز �ضلطاتها 

ا�ضتق�ل  في  التنفيذية  ال�ضلطة  بتدخل  الهائلة 

الق�ضاء وبال�ضيطرة التي يمار�ضها الحزب الحاكم 

في اأغلب الدول على ال�ضلطة الت�ضريعية، وبتكميم 

و�ضائل االإع�م.

ا للمعايير االآنفة الذكر، الع�قة بين الدولة  وفقاً

يت�قع  ففيما  �ضليمة؛  ع�قةاً  لي�ضت  االإن�ضان  واأمن 

في  نراها  االإن�ضان،  حق�ق  ت�ضمن  اأن  الدولة  من 

ا للتهديد ولتق�ي�س  عدة بلدان عربية، تمثل م�ضدراً

ال�طنية.  الد�ضت�رية  واالأحكام  الدولية  الم�اثيق 

الذي  الدولة  اإخفاق  اأن  على  التقرير  هذا  وي�ضدد 

ا على  يكمن وراء اأزمة دارف�ر، يقدم دلي�اً وا�ضحاً

ويظّل  االإن�ضان.  اأم��ن  في  الدولة  اأداء  تاأثير  مدى 

في  الر�ضيد  الحكم  واإقامة  القان�ن  حكم  تر�ضيخ 

ال�زمة  االأ�ض�س  الإر�ضاء  ا  �ضرطاً العربية  البلدان 

ل�ضرعية الدولة ولحماية اأمن االإن�ضان. 

دعوات الإ�سالح 

اأطلقها  التي  االإ�ض�ح  مبادرات  بالترحيب  ق�بلت 

بهدف  االأخيرة  االآون��ة  في  العربية  البلدان  بع�س 

اأن هذه المبادرات  تعزيز حق�ق الم�اطنين. غير 

اإلى الفاعلية ولم تغير  اأهميتها، كانت تفتقر  على 

من طبيعة العقد االجتماعي في البلدان العربية، 

وقد  المنطقة.  في  لل�ضلطة  البني�ية  االأ�ض�س  اأو 

مهدت هيئات المجتمع المدني ال�ضبيل اإلى تحديد 

اآفاق االإ�ض�ح من خ�ل ن�ضاطها الم�ؤّثر. وتركزت 

اأهّم مطالبها على ما يلي: 

•احترام حق تقرير الم�ضير لكل ال�ضع�ب. 	
•االلتزام بمبادئ حق�ق االإن�ضان، ورف�س جميع  	
االفتراءات القائمة على الخ�ض��ضية الثقافية 

والت�عب بالع�اطف الق�مية.

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

•اإن�ضاء اأنظمة برلمانية �ضليمة. 	
•ا�ضتمال الد�ضاتير العربية على �ضمان التعددية  	
قيام  وعلى  والحزبية،  والفكرية  ال�ضيا�ضية 

اأحزاب �ضيا�ضية على اأ�ضا�س الم�اطنة.

بع�س  اأطلقها  التي  التغيير  دع���ات  ت�ضمنت 

حالة  اإلغاء  العرفية؛  االأح��ك��ام  اإنهاء  الم�اطنين 

ممار�ضة  وق��ف  الع�ضكرية؛  والمحاكم  ال��ط���ارئ 

مع  تن�ضجم  ال  التي  الت�ضريعات  اإ�ض�ح  التعذيب؛ 

واإقامة  العربية؛  البلدان  الفكر والتعبير في  حرية 

. ا وممار�ضةاً حكم القان�ن ن�ضًّ

3. الفئات ال�سعيفة الخافية عن الأنظار 

العربية  البلدان  في  للم�اطنين  ال�ضخ�ضي  االأمن 

ال��ق��ان���ن��ي��ة، وت��راق��ب��ه وتت�لى  ب��ال��ث��غ��رات  م�����ض���ٌب 

وتق�م  االإك���راه  ب�ضلطة  تتمّتع  م�ؤ�ض�ضات  تنظيمه 

اأن ثمة فئات خارج  على م�ضادرة الحريات. غير 

باالأمن  تتمتع  ال  الرئي�س  المجتمعي  التيار  نطاق 

ت�ضم  الفئات  وه���ذه  االإط�����ق.  على  ال�ضخ�ضي 

معاملتهّن،  ُت�����ض��اُء  ال��ل���ات��ي  ال��م��ك��ره��ات  الن�ضاء 

المجندين،  واالأطفاَل  بالب�ضر،  االتجار  و�ضحايا 

والمهّجرين داخليًّا، وال�جئين.

العنف �سد الن�ساء

ما زالت اأنماط القرابة االأب�ية والتمييز الذي يجيزه 

القان�ن، واالإخ�ضاع االجتماعي والهيمنة الذك�رية 

لة، تكّبل المراأة العربية على العم�م. وهي،  المتاأ�ضّ

بحكم منزلتها ال�ضعيفة في ما يتعلق ب�ضنع القرار 

داخل العائلة، تتعر�س با�ضتمرار الأ�ضكال من العنف 

مثل غيرها من  تتحّمل،  كما  والُمماأ�َض�س.  االأ�ضري 

من  ا  �ضروباً العالم،  من  اأخرى  مناطق  في  الن�ضاء 

العنف المبا�ِضر وغير المبا�ضر. وت�ضمل الممار�ضات 

االع��ت��داء  اأ�ضكال  ك��ل  االأول���ى  الفئة  ف��ي  المدرجة 

واالغت�ضاب  ال�ضرب  بين  ت��راوح  التي  الج�ضدي 

المراأة �ضحية  الثاني، فه� وق�ع  الن�ع  اأما  والقتل. 

االأذى  بها  تلحق  واجتماعية  ثقافية  لممار�ضات 

وتزويج  التنا�ضلية  االأع�ضاء  ت�ض�يه  الج�ضماني مثل 

البلدان  بع�س  اأن  ومع  الطف�لة.  �ضن  في  الفتيات 

التنا�ضلية  االأع�ضاء  ت�ض�يه  ممار�ضة  حظر  العربية 

ل�إناث، فاإنه ما زال وا�ضع االنت�ضار، الأن المعتقدات 

جانب  اإلى  وتقف  تحبذه  االجتماعّية  والم�روثات 

القائمين به، كما تت�ضافر جه�د �ضخ�ضيات عامة 

ى �ضيا�ضّية واجتماعية محافظة للدفاع  متنفذة وق�اً

عن هذه الممار�ضات.

ويتعين على البلدان العربية اأن ت�ضّن الق�انين 

�ضن  بل�غهن  قبل  الفتيات  زواج  بحظر  الكفيلة 

اإلى  الدرا�ضات  وت�ضير  ع�ضرة.  الثامنة  اأي  الر�ضد 

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

من  ويزيدان  واالأط��ف��ال،  االأمهات  �ضحة  يهددان 

ال��زواج  يف�ضي  ما  ا  فغالباً للعنف.  االإن��اث  تعر�س 

المبكر اإلى الط�ق والتفكك العائلي وتربية �ضيئة 

وارتفاع  المبكر  الحمل  على  وي�ضجع  ل�أطفال، 

اإل��ى مخاطر  ب��دوره  ذلك  وي���ؤدي  االإنجاب؛  معدل 

وم�اليدها على  ال�ضابة  االأم  تهدد  وا�ضحة  �ضحية 

ال�ض�اء. ومع اأن الزيجات المبكرة اآخذة بالتناق�س 

الل�اتي  االإن��اث  اأع��داد  ف��اإن  العربية،  البلدان  في 
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معظم العنف

غري املنظور

ميار�س يف البيوت

على الزوجات 

وال�سقيقات والأمهات

توؤّدي البلدان العربية 

اأدواًرا خمتلفة يف ما 

يتعّلق بالجتار بالب�رس

مرتفعة  زال��ت  ما  المراهقة  �ضن�ات  في  يتزوجن 

ا الأحدث البيانات المتاحة  في بع�س البلدان. ووفقاً

االأمم  منظمة  تقدر  و 2006،   1987 العامين  بين 

الن�ضاء  ن�ضبة  اأن  )الي�ني�ضف(  للطف�لة  المتحدة 

تزوجن  والل�اتي  �ضنة   24-20 العمرية  الفئة  من 

في  المائة  في   45 كانت  ع�ضرة  الثامنة  �ضن  قبل 

وم�ريتانيا،  اليمن  في  المائة  في  و 37  ال�ض�مال، 

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

المائة في  10 في  بين  الن�ضب  وراوحت  ال�ض�دان. 

المائة  في  و 2  جيب�تي،  في  المائة  في  و 5  ت�ن�س، 

في الجزائر. 

العنف  ان��ت�����ض��ار  م���دى  ق��ي��ا���س  ال�ضعب  وم���ن 

فذلك  ال��ع��رب��ي��ة،  المجتمعات  ف��ي  الن�ضاء  �ضد 

تتمح�ر  ثقافة  في  المحظ�رة  الم��ض�عات  من 

العنف  ه��ذا  ومعظم  ال��ذك���ري��ة.  ال�ضيطرة  ح���ل 

الزوجات  على  البي�ت  في  يمار�س  المنظ�ر  غير 

هذه  ع��ن  االإب����غ  وع��دم  واالأم��ه��ات.  وال�ضقيقات 

القان�نية  االأحكام  وت�ضهم  ال�ضائع.  ه�  الجرائم 

الأن معظمها  الم�ضكلة،  بالزواج في هذه  المت�ضلة 

ي�ؤكد حق�ق ال�الية والق�امة للرجل على الزوجة. 

اأجلى  العائلة في  يتج�ضد تكري�س تف�ق الرجل في 

�ض�ره في ق�انين االأح�ال ال�ضخ�ضية التي ال تجيز 

اأو  الط�ق  العربية طلب  البلدان  في  للمراأة  عادةاً 

اتخذت  وقد  الزوجات.  د  تعدُّ االعترا�س في حالة 

عدة خط�ات الإ�ض�ح ق�انين االأح�ال ال�ضخ�ضية، 

الم�ؤمل  العربي. ومن  المغرب  بلدان  وبخا�ضة في 

اأن تت�الى الجه�د في هذا ال�ضبيل. 

اإن »جرائم ال�ضرف« هي ال�ضكل االأ�ض�اأ �ضمعةاً 

بين اأ�ضكال العنف التي تمار�س �ضد المراأة في عدة 

المراأة  الجرائم  ت�ضتهدف هذه  مجتمعات عربية. 

ا  منافياً ا  �ضل�كاً عائلتها  ه  تعدُّ فعل  على  لها  ا  عقاباً

خارج  الجن�ضية  الع�قة  بين  ُيراوح  قد  ل�أخ�ق، 

نطاق الزواج وبين مجرد االخت�ط برجال خارج 

ال��ضط العائلي. ومن ال�ضعب قيا�س درجة انت�ضار 

ا اإلى اإغفال االإب�غ عنها، غير  هذه الجرائم نظراً

اأن من المعروف اأن هذه الممار�ضة م�ضتمرة. وقد 

ي�ضل االأمر اإلى َحدِّ القتل، وبخا�ضة اإن كان الَحْمل 

ا من نتائج تلك الفعلة المحرمة. وفي بع�س  واحداً

البلدان يقف القان�ن اإلى جانب من يرتكب�ن تلك 

الجرائم عن طريق تخفيف العق�بات عليهم.

االأكثر  العنف  اأ�ضكال  من  واح��د  االغت�ضاب 

ال�ضرطة  ُتبلَّغ  التي  الحاالت  به  ت�حي  مّما  ا  �ضي�عاً

ق�ضايا  ت�ضل  ما  ا  ونادراً ال�ضحف،  تن�ضرها  اأو  بها 

العربية،  البلدان  في  المحاكم  اإل��ى  االغت�ضاب 

اأن  اإم��ا  الم��ض�ع  بهذا  المت�ضلة  الق�انين  حيث 

فيما  الن�ضاء،  �ضد  متّحيزة  اأو  غام�ضة،  ت��ك���ن 

والت�ضّتر  االإن��ك��ار  على  والمجتمع  االأ���ض��رة  تتعاون 

الفتاة  عذرية  على  والمحافظة  االغت�ضاب  على 

ا على �ضمعة ال�ضحية  والتكّتم على الجريمة حفاظاً

من  واح��د  انقطاع  دون  ي�ضتمر  هنا  من  و�ضرفها. 

المراأة  اأمن  تتهدد  التي  واأ�ضنعها  المخاطر  اأعنف 

اإل��ى  ب�����ض��ره  المجتمع  ي��ح��ّ�ل  فيما  ال�ضخ�ضّي، 

االّتجاه االآخر. 

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

الداخلية  وبالهجرة  القان�ن  بغياب  تّت�ضم  بيئة  في 

والنزاع الم�ضلح التي تتحّدد فيها اأدوار الجن�ضين، 

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

الميدان  ف��ي  وال�ض�مال.  )دارف�����ر(  وال�����ض���دان 

يع��س الرجال عما ي�ضعرون به من انعدام االأمن 

على  عدوانهم  ف��ي  ب��االإم��ع��ان  ال�ضيطرة  وف��ق��دان 

اأ�ضدر   ،2008 حزيران/ي�ني�  �ضهر  وفي  الن�ضاء. 

مجل�س االأمن الدولي باالإجماع القرار 1820 الذي 

بالنزاعات  ال�ضلة  االأط��راف ذات  كل  فيه  يطالب 

اأعمال  لجميع  والكامل  الف�ري  »بال�قف  الم�ضلحة 

واأ�ضار  المدنيين«.  �ضد  المرتكبة  الجن�ضي  العنف 

الن�ضاء  ي�ضتهدف  الجن�ضي  العنف  اأن  اإلى  القرار 

بع�س  في  وُي�ضتخدم  خا�ضة،  ب�ض�رة  والفتيات 

الحاالت »و�ضيلةاً من و�ضائل الحرب«.

الّتجار بالب�سر 

االّتجار بالب�ضر �ضنعة بمليارات الدوالرات تتم عبر 

تت�ضم  حيث  العربية  البلدان  بين  وتنت�ضر  الحدود 

ال�ضّرية،  �ضتار  وراء  تتحرك  التي  الظاهرة،  هذه 

هذه  اأن  واله����ا 
ُ
اأ وا���ض��ح��ة،  م��ح��ّددة  بخ�ضائ�س 

ا مختلفة، وفي بع�س الحاالت  اأدواراً ت�ؤّدي  البلدان 

هذه  وجهة  هي  الدولة  تك�ن  فقد  متعددة.  ا  اأدواراً

نف�ضها  هي  تك�ن  قد  اأو  للعب�ر،  ا  ممراً اأو  الظاهرة 

وقد  بهم.  االّتجار  يتم  الذين  االأ�ضخا�س  م�ضدر 

ل�تجار  ا  رئي�ضاً ا  مق�ضداً العربية  البلدان  باتت 

االأر���س:  بقاع  مختلف  من  ال�افدين  باالأ�ضخا�س 

اأوروب��ا،  و�ضرق  اآ�ضيا،  وجن�ب  اآ�ضيا،  �ضرق  جن�ب 

اأفريقيا  وب��ل��دان  اآ�ضيا،  وو�ضط  ال�ضغرى  واآ�ضيا 

جن�ب ال�ضحراء. 

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

ُتحترم  ال  اإن�ضانية  غير  ظ��روف  ظل  في  الق�ضري 

يعني  الن�ضاء،  اإل��ى  وبالن�ضبة  العمل.  حق�ق  فيها 

عن  ا  غالباً تختلف  ال  منزلية،  خدمة  ال��ع��ادة  في 

الم�هي  في  والعمل  الجن�ضي  واال�ضتغ�ل  ال��رق، 

الق�ضري  ا�ضتخدامهم  يعني  ول�أطفال  الليلية. 

ي���ؤّدي  اأو  َجّمالين  اأو  جّ�الين  باعٍة  اأو  كمت�ضّ�لين 

بهم اإلى اال�ضتغ�ل الجن�ضي. وعلى العم�م فاإن كل 

معاناة  على  يرغُم  الظاهرة  لهذه  فري�ضةاً  وقع  من 
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االأم��ن  ان��ع��دام  فيها  ي�ضل  اال�ضترقاق  م��ن  حالة 

اإلى الح�ضي�س. 

للممار�ضات  �ضهلة  فري�ضة  االأط���ف���ال  وي��ع��د 

الممار�ضات  هذه  تقت�ضر  ف�  الأمنهم،  المدمرة 

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

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

واأق�ضى  وال��م���ت.  الج�ضماني  واالأذى  النف�ضية 

للحرب،  االأط��ف��ال  تجنيد  ه���  الممار�ضات  ه��ذه 

انخراط  ح��االت  من  ن�عان  العربية  البلدان  وفي 

االأطفال في االأعمال الع�ضكرية. الن�ع االأول ن�ضهده 

التقارير  تتحدث  حيث  وال�ض�مال،  ال�ض�دان  في 

الن�ع  ونجد  االأطفال.  تجنيد  عن  م��ضعة  ب�ض�رة 

االأر���س  في  االأخ���رى،  النزاع  �ضاحات  في  الثاني 

الفل�ضطينية المحتلة والعراق، حيث ي�ؤدي االأطفال، 

ا اإ�ضنادية فيما ت�ضتمر  متطّ�عين اأو مرغمين، اأدواراً

جراء  وقدراتهم  اأعمارهم  تتجاوز  التي  معاناتهم 

النزاع الم�ضلح في تلك المناطق. 

ا  رين داخليًّ محنة الالجئين والمهجَّ

مناطق  بين  فريد  ب��ضع  العربية  المنطقة  تتميز 

العالم اأجمع من حيث اأو�ضاع ال�جئين فيها. فهي 

المنطقة التي تلتقي فيها ق�ضية ال�جئين االأط�ل 

ا في كل اأنحاء العالم، اأي ق�ضّية الفل�ضطينيين،  عهداً

االأ�ضباب  ت�ضّكل  دارف���ر.  في  ا  عهداً االأح��دث  بتلك 

ا، بحّد ذاتها،  التي تدفع المرء اإلى اأن ي�ضبح الجئاً

في  وتتمّثل،  االإن�ضان  اأم��ن  تهّدد  ج�ضيمة  مخاطر 

حدها االأدنى، بفقدان العمل وم�ضدر الرزق، وفي 

اأيدي  على  النا�س  حياة  بتهديد  االأق�ضى،  حّدها 

جي��س االحت�ل اأو الميلي�ضيات المتناف�ضة. وحياة 

كالعجز   – بالمخاطر  باأكملها  محف�فة  ال�جئ 

لتلبية  ل��ل��رزق  م�ضدر  اأو  عمل  على  ال��ع��ث���ر  ع��ن 

االحتياجات االأ�ضا�ضية، والتعر�س للتمييز والقمع، 

والعزل االجتماعي. ومحنة ال�جئة/ال�جئ قد ال 

ا وي�رث  ا الأن المرء قد يم�ت الجئاً تبلغ نهايتها اأبداً

و�ضَعه هذا اإلى جيٍل الحق.

ع��دد  اح��ت�����ض��اب  ف��ي  ���ض��ع���ب��ات حقيقية  ث��م��ة 

ال�جئين في العالم، ومع ذلك يمكن تقدير عددهم 

في  الج��ئ  ملي�ن   7.5 بنح�  العربية  البلدان  في 

ا ل�أرقام التي �ضّجلتها المف��ضية  العام 2008 وفقاً

ال�جئين،  ل�����ض���ؤون  المتحدة  ل���أم��م  ال�ضامية 

ال�جئين  وت�ضغيل  الإغاثة  المتحدة  االأم��م  ووكالة 

الفل�ضطينيين في ال�ضرق االأدنى )االأونروا(. ويمّثل 

االإجمالي  العدد  من  المائة  في   46.8 ن�ضبة  ذلك 

المف��ضية  ل��دى  الم�ضجلين  العالم  في  ل�جئين 

2008، والبالغ  العام  ال�ضامية ووكالة االأونروا في 

من  العدد االأكبر  ويقيم  ��ا.  م��ل��ي���ناً  16 ع��دده��م 

والعراقيين،  الفل�ضطينيين  من  وُجلُُّهم  ال�جئين، 

في االأر�س الفل�ضطينية المحتلة واالأردن و�ض�رية. 

اإلى جانب ال�جئين هناك المهّجرون داخليًّا، 

ا من ال�جئين في المنطقة واأو�ضع  وهم اأكثر عدداً

ويقدر  الجغرافية.  الناحية  م��ن  ا  انت�ضاراً منهم 

ر، ي�جد  عددهم االإجمالي بنح� 9.8 م�يين مهجَّ

هي   – عربية  بلدان  �ضتة  في  منهم  كبير  جانب 

ولبنان  وال��ع��راق  وال�ض�مال  و���ض���ري��ة  ال�����ض���دان 

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

بنح� 5.8 م�يين �ضخ�س، في ال�ض�دان. وي�ضترك 

عنا�ضر  م��ن  العديد  ف��ي  وال���ج��ئ���ن  المهجرون 

انعدام االأمن: فقدان �ضبل العي�س والمكانة والعائلة 

ا الحياة نف�ضها.  والجذور، واأحياناً

الدولة  لي�س بمقدور  اأنه  اإلى  التقرير  ويخل�س 

العين. ومن  راأَي  َيَريانه  المجتمع حماية ما ال  وال 

ال�ضروري، على هذا االأ�ضا�س، اأن يبداأ البحث عما 

الفئات  لدى  االأمن  بانعدام  االإح�ضا�س  يخفف من 

االأ�ضعف في المنطقة باالإقرار بمدى ما تعانيه من 

اإق�ضاوؤها  عليها  ارتكز  التي  وباالأ�ض�س  االإجحاف، 

ال�ضيا�ضي واالجتماعي والتنم�ي. 

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

العربية  البلدان  لدى  الخيالية  النفطية  الثروة  اإن 

االقت�ضادية  االأو���ض��اع  عن  م�ضلِّلة  �ض�رة  تعطي 

لهذه البلدان، الأنها تخفي م�اطن ال�ضعف البني�ي 

ينجم  وم��ا  العربية  االقت�ضادات  من  العديد  في 

للدول  االقت�ضادي  االأم��ن  في  زعزعة  من  عنها 

والم�اطنين على حد �ض�اء. يناق�س التقرير االأمن 

االقت�ضادي بالرج�ع اإلى االأبعاد االأكثر اأهمية التي 

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

االإنمائي في تقرير التنمية الب�ضرية للعام 1994، 

وهي: م�ضت�يات دخل الفرد واأنماط نم�ها؛ خيارات 

االجتماعية.  الحماية  الفقر؛  واال�ضتخدام؛  العمل 

وفي هذا االإطار، يركز التقرير على اأهمية الم�ضار 

الم�ضطرب للت��ضع الذي اأحدثه النفط في البلدان 

المرتبط  االقت�ضادي  النم�ذج  وه�ضا�ضة  العربية، 

به، واالتجاهات المتغيرة في التدفقات عبر الدول 

ال�ضيا�ضية  الثغرات  يحدد  كما  للنفط.  المنتجة 

الم�ؤثرة في االأمن االقت�ضادي لم�يين النا�س على 

�ضعيدي البطالة الحاّدة وفقر الدخل المت�ا�ضل. 

مواطن ال�سعف القت�سادي

ت�ضّكل الدرجة العالية من التقلب في نم� االقت�ضاد 

االقت�ضاد.  هذا  �ضعف  على  ا  وا�ضحاً دلي�اً  العربي 
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لقد خّلف النمو املرتكز 

على النفط اأ�س�ًسا بنيوية 

�سعيفة يف اقت�سادات 

البلدان العربية

انخف�ست ن�سبة التقلب 

يف معدلت النمو يف 

مرحلة الزدهار الأخرية

المرتبط  العربية،  المنطقة  االأمن االقت�ضادي في 

يزال  وال  ك��ان  العالمية،  النفط  اأ���ض���اق  بتقلبات 

اال�ضطراب  وهذا  المن�ضاإ.  خارجية  تياراٍت  رهينة 

النمّ�  بين  ا،  وهب�طاً ا  �ضع�داً المتاأرجح  االقت�ضادي 

المرتفع في ال�ضبعينات والرك�د االقت�ضادي خ�ل 

الثمانينات، ثم الع�دة اإلى النم� الخارق للعادة في 

م�ضتهّل العقد االأول من القرن الحادي والع�ضرين، 

ال��دورات  ال�ضطراب  ا  مبا�ضراً ا  انعكا�ضاً ك��ان  اإنما 

في  الحاد  االنخفا�س  ترك  وقد  النفط.  �ض�ق  في 

ا  كبيراً ا  تاأثيراً الثمانينات  النفطية خ�ل  المداخيل 

في البلدان المنتجة للنفط، )فقد �ضهدت ال�ضع�دية، 

على �ضبيل المثال، هب�ط الناتج المحّلي االإجمالي 

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

ا  ح�ضب االأ�ضعار الحالية(. و�ضهدت بلدان اأخرى نم�ًّ

ا  ا �ضلبيًّا، فكانت الك�يت هي االأكثر ت�ضرراً اقت�ضاديًّ

بينها حيث انخف�س الناتج المحّلي االإجمالي فيها 

و1982.   1981 العامين  المائة في  18 في  بن�ضبة 

العربية غير  اإلى االقت�ضادات  ال�ضدمات  وانتقلت 

المنتجة للبترول التي تقهقرت التح�ي�ت المالية 

ا �ضلبيًّا  المر�ضلة اإليها. كما �ضهد االأردن واليمن نم�ًّ

في بع�س ال�ضن�ات.

البلدان  مختلف  في  االقت�ضادي  النم�  وك��ان 

مدى  على  الكامل  �ضبه  بالرك�د  يت�ضم  العربية 

ا  ووفقاً  ،1980 العام  بعد  العقد  ون�ضف  عقدين 

الفرد  ن�ضيب  نم�  ف��اإن  ال��دول��ي،  البنك  لبيانات 

الحقيقي من الناتج المحّلي االإجمالي في البلدان 

اأربعة  ط���ال  المائة  في   6.4 يتجاوز  لم  العربية 

)اأي  و2004   1980 العامين  بين  ا  عاماً وع�ضرين 

اأقل من 0.5 في المائة �ضن�يًّا(.

ا  اأ�ض�ضاً النفط  على  المرتكز  النم�  خّلف  لقد 

تحّ�ل  اإذ  العربية  االقت�ضادات  في  �ضعيفة  بني�ية 

اإلى  متزايدة  ب�ض�رة  العربية  البلدان  من  العديد 

والخدمات.  اال�ضتيراد  على  القائمة  االقت�ضادات 

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

الحلقات الدنيا من �ضل�ضلة القيمة الم�ضافة، وهي 

المعرفية وتح�ضر  التنمية  اإلى  القليل  اأقل  ت�ضيف 

االأ���ض���اق  ف��ي  متدنية  م��رات��ب  ف��ي  ال��ب��ل��دان  تلك 

العالمية. وي�ضتمر هذا االتجاه على ح�ضاب الزراعة 

وتتجّلى  العربي.  ال�ضناعي  واالإن��ت��اج  والت�ضنيع 

المرتكز  النم�  عن  الناجمة  البني�ية  اله�ضا�ضة 

ن�ضيب  في  الظاهر  االنخفا�س  في  النفط  على 

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

كل  في  االإجمالي  المحّلي  الناتج  في  والت�ضنيع( 

المرتفع.  الدخل  فئة  با�ضتثناء  العربية،  البلدان 

وال�اقع اأن البلدان العربية كانت في العام 2007 

اأقل ت�ضنيعا منها قبل اأربعة عق�د. 

لقد انخف�ضت ن�ضبة التقلب في معدالت النم� 

في  االأخ��ي��رة  االزده���ار  مرحلة  في  ال�ضيء  بع�س 

البلدان العربية بفئاتها كافة. وهذا تط�ر يدع� اإلى 

اإلى اال�ضتكانة  اأنه يجب اأال يدع�  االطمئنان، غير 

والر�ضى عن النف�س، الأن االنخفا�س الحاّد الراهن 

في اأ�ضعار النفط �ضي�ؤدي ال محالة اإلى تعطيل النم� 

الم�ضتقبلي وي�ضبب، مرةاً اأخرى، تقلَُّب االأح�ال. 

للنفط  المنتجة  العربية  البلدان  اختارت  لقد 

في  االأخ���ي���رة  مكا�ضبها  م��ن  ك��ب��ي��ٍر  ق�����ض��ٍم  و���ض��ع 

ا�ضتثمارات اأجنبية واحتياطيات خارجية و�ضناديق 

ت�ضديد  وفي  النفطي  اال�ضتقرار  لتحقيق  �ضامنة 

الدي�ن. كما اأقدمت على ت�ضغيل ا�ضتثمارات محلية 

وتكرير  واالإن�ضاءات  العقارات  ميدان  في  �ضخمة 

النفط والنقل واالت�ضاالت والخدمات االجتماعية. 

ا عن االأنماط  ا وا�ضحاً وتختلف هذه المقاربة اخت�فاً

على  بالتركيز  وتميزت  الما�ضي  في  �ضادت  التي 

اال�ضتيراد واال�ضته�ك. كذلك وّجه بع�س البلدان 

ا من العائدات  ا كبيراً العربية المنتجة للبترول جانباً

اإلى القطاعين الع�ضكري واالأمني.

اال�ضتثمار  م��ن  الجديد  النمط  ه��ذا  اأن  بيد 

التعاون  مجل�س  بلدان  يعّر�س  اأن  ا  اأي�ضاً �ضاأنه  من 

لن�بات  ال�ضابق،  من  اأو�ضع  نطاٍق  على  الخليجي، 

االنكما�س االقت�ضادي العالمي، واآخر هذه الن�بات 

تطرح تحدياٍت ع�ضيرةاً لنم�ذج النم� المرتكز على 

الكثافة الراأ�ضمالية. غير اأن ال�ضدمات الخارجية 

بالرك�د  ترتبط  العربية  البلدان  اأ�ضابت  التي 

الرئي�ضية  البلدان  كل  وت�ضّغل  ال��راه��ن.  العالمي 

ال�اليات  في  �ضخمةاً  ا�ضتثمارات  للنفط  المنتجة 

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

ومفاعيل  اقت�ضاداتها  بين  تف�ضل  اأن  ت�ضتطيع  ال 

اإن تداعيات  االأزمة الدولية االآخذة باالنت�ضار. ثّم 

وفي  اال�ضتثمارات  تم�يل  في  الط�يل  االنكما�س 

التعاون  مجل�س  ب��ل��دان  ف��ي  العاملين  تح�ي�ت 

البلدان  بقية  على  ثقيلةاً  وطاأتها  �ضتك�ن  الخليجي 

العربية في المنطقة. 

ال  قد  االأخ��رى  العربية  البلدان  اأن  االأمر  واقع 

الثالثة  االزده��ار  مرحلة  في  المكا�ضب  من  تحقق 

والثانية،  االأول��ى  المرحلتين  في  حققته  ما  بقدر 

فعلى الرغم من اأن الثروة النفطية ما زالت تعبر 

ا من  ثرية ح�لت جانباً دول  اأن عدة  ومع  الحدود، 

اأعقاب  في  االإقليمية  االأ���ض���اق  اإل��ى  ا�ضتثماراتها 

اأحداث 11 اأيل�ل/ �ضبتمبر، فاإن التدفقات المالية 

ا منها  داخل البلدان العربية غدت اأقل وفرةاً وحجماً

كانت  مما  ا  وقعاً اأقل  اآثارها  كما غدت  ال�ضابق  في 

الزيادة  ا�ضتهلكت  جهة  فمن  الما�ضي.  في  عليه 

البلدان  ا من هذا الدفق في  ا كبيراً ال�ضكانية جانباً
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تح�ي�ت  تاأثرت  اأخ��رى  جهة  ومن  النفطية،  غير 

ا جراء ممار�ضة  العاملين في البلدان النفطية �ضلباً

»ت�طين ال�ظائف«. ومن جهة ثالثة ابتداأت البلدان 

جراء  للطاقة  عالية  كلفة  تتحمل  النفطية  غير 

ارتفاع قيمة النفط الم�ضت�رد والدعم المكلف الذي 

الم�ضتقات  اأ�ضعار  ارتفاع  لقاء  للم�اطنين  تقدمه 

النفطية. 

 

م�سكلة البطالة

الن��ع��دام  الرئي�ضية  الم�ضادر  م��ن  البطالة  تعد 

العربية،  البلدان  معظم  في  االقت�ضادي  االأم��ن 

 ،)2008( العربية  العمل  منظمة  بيانات  وح�ضب 

البلدان  البطالة في  لن�ضبة  االإجمالي  المعدل  كان 

في  العاملة  الق�ى  من  المائة  في   14.4 العربية 

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

العربية  البلدان  اإلى  وبالن�ضبة  العالمي.  ال�ضعيد 

في  العمل  عن  العاطلين  عدد  )وبا�ضتخدام  ككل، 

ل لنم� البطالة  العام 2005(، و�ضل المعّدل المثقَّ

اإلى نح� 1.8 في المائة. وتتفاوت معدالت البطالة 

اإذ تراوح  المحلية بدرجة ملم��ضة بين بلد واآخر، 

22 في  2 في المائة في قطر والك�يت، ونح�  بين 

اأو�ضاط  البطالة في  اأن  المائة في م�ريتانيا، غير 

ا  ا جّديًّا م�ضتركاً ال�ضباب تمثل في كل االأح�ال تحّدياً

في العديد من البلدان العربية.

وت�����ض��ي��ر ات��ج��اه��ات ال��ب��ط��ال��ة وم���ع���دالت نم� 

بحل�ل  �ضتحتاج،  العربية  البلدان  اأن  اإلى  ال�ضكان 

51 ملي�ن فر�ضة عمل جديدة.  اإلى   ،2020 العام 

ما�ضة  حاجةاً  الجديدة  ال�ظائف  ه��ذه  و�ضت�ضكل 

�ض�ق  اإل��ى  الداخلين  ال�ضباب  ا�ضتيعاب  اأج��ل  من 

م�ضتقب�اً  دون��ه��ا  م��ن  �ضي�اجه�ن  ال��ذي��ن  العمل 

ا. وتدل تقديرات منظمة العمل العربية للعام  قاتماً

البطالة  معدالت  في  التباين  على   2006/2005

بين ال�ضباب، فهي تبلغ حدها االأعلى في الجزائر 

)46 في المائة(، واالأدنى في االإمارات )6.3 في 

البلدان  فاإن  االأخيرة،  الدولة  وبا�ضتثناء  المائة(. 

)من  بطالة  معدالت  ت�ضهد  المرتفع  الدخل  ذات 

منزلتين( في اأو�ضاط ال�ضباب. لقد �ضجلت معدالت 

بطالة عالية ن�ضبيًّا بين ال�ضباب في البلدان العربية 

العم�م  وعلى  والمنخف�س.  المت��ضط  الدخل  ذات 

يبلغ معدل البطالة بين ال�ضباب في العالم العربي 

ما يقرب من �ضعف ما ه� عليه في العالم باأ�ضره. 

ا ما تنعك�س البطالة ب�ض�رة غير مت�ازنة  غالباً

في  الن�ضاء  بين  البطالة  فمعدالت  االإن���اث  على 

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

وت�ؤكد  اأج��م��ع.  العالم  ف��ي  االأع��ل��ى  المعدالت  م��ن 

معدالت البطالة بين الن�ضاء ما ه� اأبعد من اإخفاق 

عمل  فر�س  خلق  في  ا  عم�ماً العربية  االقت�ضادات 

التحّيزات  من  منظ�مة  اإل��ى  ت�ضير  فهي  جديدة؛ 

االجتماعية المتاأ�ضلة �ضد عمالة الن�ضاء. 

اتجاهات  تف�ضر  اأ�ضا�ضية  ع�امل  ث�ثة  ثمة 

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

العري�س  العام  القطاع  اأ���ض��اب  ال��ذي  االنكما�س 

في  العاملة  الق�ى  ثلث  من  اأكثر  ي�ضتخدم  ال��ذي 

حجم  محدودية  ا،  ثانياً البني�ية؛  االإ�ض�حات  ظل 

و�ضعف  اأدائ��ه  وق�ض�ر  ال��راك��د،  الخا�س  القطاع 

ج�دة  مدى  ثالثاًا،  العمل؛  فر�س  خلق  على  قدرته 

يركز،  ال  الذي  التعليم  هذا  ون�ع  ال�ضائع  التعليم 

ا، على المهارات التقنية والمهنية المطل�بة.  عم�ماً

�ض�ف يك�ن من ال�ضروري اأن تركز ال�ضيا�ضات 

العربية على اإعادة هيكلة النظام الترب�ي التعليمي 

م��ن اأج���ل �ضد ف��ج���ات ال��م��ه��ارة، وال��ت��ج��اوب مع 

م�ؤ�ضرات �ض�ق العمل، وتحفيز القدرات المعرفية 

على  االقت�ضاد  ف��ي  المتاحة  للفر�س  الم�ئمة 

ال�ضعيدين االإقليمي والعالمي. كما على المدخرات 

ال�طنية اأن تتح�ل، بكفاءٍة، اإلى ا�ضتثمارات وا�ضعة 

�ض�ق  وتعزيز  وال�ضكنية  ال�ضحية  المرافق  لتط�ير 

الفتية  العاملة  الق�ة  هذه  احتياجات  لتلبية  العمل 

االإنتاجية.  بزيادة  الكفيلة  الت�ضهي�ت  وتزويدها 

الع�ائق  الإزال��ة  خا�ضة  جه�د  بذل  المطل�ب  ومن 

ال��م��راأة  ت���ّل��ي  تع�ق  التي  الرا�ضخة  االجتماعية 

وظائف ذات اإنتاجية عالية. وفي كثير من الحاالت 

ال�ضراكة  تتيح  ال�ضيا�ضات،  في  التح�ل  مجال  في 

الخيارات  اأف�ضل  والخا�س  العام  القطاعين  بين 

ال�ظائف  وخلق  المهارات  ونقل  ال��م���ارد  لح�ضد 

الجديدة.

ح�سيلة الفقر التراكمية 

االقت�ضادي  اال���ض��ت��ق��رار  ع��دم  التقرير  يناق�س 

الم�زم للفقر من منظ�رين: االأول ه� فقر الدخل 

ف بمقيا�س ما يت�افر ل�إن�ضان من �ضلٍع  )الذي ُيعرَّ

الحقيقي  اال�ضته�كي  باالإنفاق  متمّث�اً  وخدمات 

للفرد(؛ والثاني ه� الفقر االإن�ضاني )الذي يعرف 

حياتية  قيمة  ذات  اأخرى  وباأبعاد  الدخل  بمقيا�س 

وفي  ال�ضيا�ضية(.  والحرية  وال�ضحة  التعليم  مثل 

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

دخل  على  تعتمد  التي  الدولية  الفقر  م�ضت�يات 

يعادل دوالرين )خط الفقر المدقع( للفرد ي�ميًّا 

وخط�ط الفقر ال�طنية. 

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

الدخل قليل االنت�ضار ن�ضبيًّا، ففي العام 2005 كان 

يعي�ض�ن  العرب  ال�ضكان  المائة من  20.3 في  نح� 

تحت خط الفقر الدولي المحدد بدوالرين ي�ميًّا. 
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يقدر اأن هناك 

65 مليون عربي 

يعي�سون يف حالة فقر

الفقر يف البلدان 

العربّية ظاهرة 

اأكرث بروًزا وجالًء 

مما ُيفرت�س

دول  �ضبع  في  معطياٍت  اإلى  التقدير  هذا  وي�ضتند 

المت��ضط  ال��دخ��ل  ذات  البلدان  فئة  م��ن  عربية 

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

مجمل ال�ضكان في الب�د العربية التي ال يدور فيها 

نح�  فاإن  الدولي،  الفقر  خط  على  وبناءاً  النزاع. 

34.6 ملي�ن عربي كان�ا، في العام 2005، يعي�ض�ن 

في فقر مدقع.

غير اأن ا�ضتخدام عتبة الدوالرين ي�ميًّا قد ال 

الحاالت  جميع  في  كاملة  اإح�ضائية  �ض�رة  يعطي 

تطبيق  ومع  العربية.  البلدان  في  الدخل  فقر  عن 

العام  الفقر  معدل  اأن  يتبّين  ال�طني،  الفقر  خط 

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

في   59.9 ونح�  االأدن��ى،  في حدها  و�ض�رية  لبنان 

41 في  ونح�  اليمن،  االأعلى في  المائة في حدها 

 65 تمثل  عّينة  اإل��ى  ا  وا�ضتناداً م�ضر.  في  المائة 

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

لمعدالت  الكلية  الن�ضبة  ب��اأن  نتكّهن  اأن  المعق�ل 

الفقر في م�ضت�ى الخط االأعلى �ضتك�ن في حدود 

39.9 في المائة. وبم�جب هذا المقيا�س، يمكن اأن 

نقدر اأن هناك 65 ملي�ن عربي يعي�ض�ن في حالة 

فقر.

ويزداد الفقر المدقع حّدةاً في البلدان العربية 

ذات الدخل المنخف�س حيث يعاني الفقر المدقع 

نح� 36،2 في المائة من ال�ضّكان. وكما ه� مت�قع 

فاإن فقر الدخل، وما ي�زمه من عدم اال�ضتقرار 

ا في اأو�ضاط اأهل الريف.  ه� االأكثر �ضي�عاً

عن  ا  تعبيراً الفقر  لقيا�س  اآخ��ر  منظ�ر  وثمة 

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

الدليل  وه��ذا  الب�ضري«.  الفقر  »دليل  ا�ضتخدام 

العمر،  ط�ل  اأ(  نات:  مك�ِّ ث�ثة  من  مركب  معيار 

وبح�ضب  المعي�ضة.  م�ضت�ى  ج(  المعرفة،  ب( 

الدخل  ذات  العربية  البلدان  ت�ضّجل  الدليل  هذا 

المنخف�س ت�اتر الفقر االإن�ضاني في اأعلى م�ضت�ياته 

وبمعدل ي�ضل اإلى 35 في المائة مقارنةاً بمعدل 12 

في المائة في الدول ذات الدخل المرتفع. ويظهر 

ا من  اأن فقدان االأمن يمثل انتقا�ضاً هذا المقيا�س 

ما  وه��ذا  والمعي�ضة،  وال�ضحة  التعليم  م�ضت�يات 

يلقي ظ�الاً من ال�ضك ح�ل فاعلية اأداء الدولة في 

�ضمان ح�ض�ل الم�اطنين على �ضروريات الحياة 

في  خا�س  ب�ضكٍل  الدخل،  فقر  وي�ؤثر  االأ�ضا�ضية. 

التحاق االأطفال بالمدار�س االبتدائية وفي م�ضت�ى 

االبتدائي.  التعليم  مرحلة  بعد  للدرا�ضة  متابعتهم 

المدر�ضة  في  التعلم  االنقطاع عن  معدالت  كذلك 

تديم حالة انعدام االأمن بالن�ضبة اإلى الفقراء.

ت�ضم البلدان العربية التي ت�ضجل ن�ضبة 30 في 

ث�ثة  الب�ضري  الفقر  دليل  بمعيار  اأكثر  اأو  المائة 

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

ال�ض�دان بن�ضبة  فئة الدخل المت��ضط المنخف�س: 

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

المغرب  المائة(،  في   35.9( م�ريتانيا  المائة(، 

ا،  )31.8 في المائة(. وفي كل هذه البلدان تقريباً

ت�ضجل درجة عالية من انعدام االأمن )بقيمة اأعلى 

ممثَّ�  التعليم  ن  م��ك���ِّ ف��ي   ،) المائة  ف��ي   30 م��ن 

ذلك،  اإل��ى  ي�ضاف  البالغين.  بين  االأّم��ّي��ة  بمعدل 

المياه  اإلى  االفتقار  عن  الناجم  االأمن  انعدام  اأّن 

في  ا  م���ؤّث��راً ا  دوراً ي����ؤّدي  االأط��ف��ال  وغ��ذاء  النظيفة 

ال�ض�دان، واليمن، وم�ريتانيا.

المعتدلة  ال��م�����ض��ت���ي��ات  م���ن  ال���رغ���م  وع��ل��ى 

االجتماعي  االإق�ضاء  فاإن  الدخل،  في  ل�م�ضاواة 

معظم  في  الما�ضيين  العقدين  خ���ل  تزايد  قد 

البلدان العربية. وثّمة دالئل ت�حي باأن ال�م�ضاواة 

عّما  تزيد  بن�ضبة  ا  ���ض���ءاً ازدادت  ق��د  ال��ث��روة  ف��ي 

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

ز ملكية االأر�س واالأ�ض�ل  البلدان العربية، فاإن تركُّ

ا وبداأ  االقت�ضادية، على �ضبيل المثال، بات وا�ضحاً

االأخ��رى،  الجماعات  لدى  االإق�ضاء  م�ضاعر  يثير 

واإن لم يتزايد الفقر المطلق بينها. 

اأن��م��اط ان��ع��دام االأم���ن االق��ت�����ض��ادي هي  اإن 

الُمتَّبعة.  ال�ضيا�ضات  في  عديدة  لفج�ات  مح�ضلة 

المتزايدة  اله�ضا�ضة  اأن  في  االأولى  الفج�ة  وتتمثل 

النتائج  من  كانت  العربية  االقت�ضادات  بنية  في 

المتقلب  النم�  على  االعتماد  ال�ضتمرار  ال�ا�ضحة 

الذي تقف وراءه ق�ة النفط الدافعة. واّت�ضم النم� 

وب��م���ازاة  وال��ه��ب���ط،  بالتعثر  نف�ضه  االقت�ضادي 

)وبخا�ضة  االإنتاجية  القطاعات  اأداء  ك��ان  ذل��ك 

المناف�ضة.  روح  اإل��ى  ا  ومفتقراً ا  �ضعيفاً الت�ضنيع( 

قد  للنم�  النم�ذج  ذاك  اأن  هي  الثانية  والفج�ة 

العربية  البلدان  فغدت  العمل  �ض�ق  في  ا  �ضلباً اأثر 

تعاني اأعلى معدالت البطالة في العالم اأجمع. اأما 

الفج�ة الثالثة فهي اأن اإجمالي الفقر، الذي ُيعّرف 

ال�طني،  الفقر  في ظل خط  ال�ضكان  ن�ضيب  باأنه 

المترتبة على  الفقر  م�ضت�يات  اأدنى  اأعلى من  ه� 

لدوالرين  المعادل  الدولي  الفقر  خط  ا�ضتخدام 

العربية  البلدان  في  الفقر  فاإن  وهكذا  الي�م،  في 

ا وج�ءاً مما ُيفتر�س. ظاهرة اأكثر بروزاً

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

على الرغم من الم�ارد ال�فيرة، وانخفا�س معدالت 

بالمناطق  م��ق��ارن��ةاً  العربية  ال��ب��ل��دان  ف��ي  ال��ج���ع 

الج�ع  ن�ضبة  تزايد  �ضع�بها  بين  ُي�َحظ  االأخ��رى، 
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 1990 و2005 يف
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ا ب��ض�ح  ا ملح�ظاً و�ض�ء التغذية. ومع اأن ثمة تفاوتاً

في معدالت االنت�ضار واأرقام الجياع بين بلد واآخر، 

غاية  تحقيق  من  تتمّكن  لن  برمتها  المنطقة  فاإن 

ل�ألفية.  االإنمائية  االأه��داف  من  الج�ع  تخفي�س 

و�ض�ء  الج�ع  روا�ضب  ا�ضتمرار  ذلك  اإل��ى  ي�ضاف 

التغذية المتراكمة من الما�ضي. 

والزراعة  االأغذية  منظمة  الإح�ضاءات  ا  ووفقاً

النامية،  البلدان  مناطق  ح���ل  المتحدة  ل�أمم 

ممن  منخف�ضة  ن�ضبةاً  العربية  المنطقة  ت�ضّم 

ا على اإجمالي ال�ضكان.  يعان�ن ق�ض�ر التغذية قيا�ضاً

وال يتجاوزها في هذا الم�ضمار غير البلدان التي 

واالتحاد  اأوروب��ا  و�ضط  في  انتقالية  بمرحلة  تمر 

في  المناطق  اإح��دى  اأنها  اإال  ال�ضابق.  ال�ض�فيتي 

ال�ضحراء  جن�ب  اأفريقيا  جانب  اإل��ى   - العالم 

ي�ضيبهم  من  ن�ضبة  فيها  ارتفعت  التي   - الكبرى 

اإذ  الع�ضرين،  القرن  ت�ضعينات  منذ  الغذاء  ق�ض�ر 

تزايدت من نح� 19.8 ملي�ن ن�ضمة في الفترة ما 

ا بين  بين العامين 1990 و1992، اإلى 25.5 ملي�ناً

العامين 2002 و2004. 

وثمة تباين ملم��س بين بلد عربي واآخر في مدى 

التي حققت  والبلدان  الج�ع.  مكافحة  في  التقدم 

الغذاء  ق�ض�ر  انت�ضار  تخفي�س  في  االأكبر  التقدم 

1990 و1992 هي جيب�تي والك�يت  بين العامين 

وم�ريتانيا. وقد حقق ال�ض�دان بع�س التقدم، غير 

اأما  خطير.  حد  اإلى  فيه  ا  �ضائعاً زال  ما  الج�ع  اأن 

االأردن وال�ضع�دية ولبنان وم�ضر والمغرب واليمن 

المطلقة  االأرق��ام  ا في كل من  ارتفاعاً فقد �ضهدت 

و�ض�رية  الجزائر  �ضجلت  بينما  االنت�ضار،  ون�ضبة 

ا في انت�ضار الق�ض�ر الغذائي ولكن  ا طفيفاً انخفا�ضاً

لي�س في اأعداد من يعان�نه. 

المنطقة  في  للج�ع  المبا�ضرة  االأ�ضباب  وتع�د 

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���اف��ر ما  ي���م��يًّ

ذلك  عن  ينجم  وما  المتن�عة  االأطعمة  من  يكفي 

ت�افر  ويرتبط  الغذائي.  الت�ازن  في  اخت�ل  من 

الغذاء بق�ى العر�س – الذي يعتمد، بدوره، على 

اإلى  وال��ض�ل  الزراعي،  االإنتاج  مثل  ع�امل  عدة 

الغذائية،  ال�ضناعات  ونم�  العالمية،  االأ���ض���اق 

وحجم المع�نات االأجنبية – وكذلك على الطلب، 

م�ضت�يات ح�ضة  ب�ض�رة خا�ضة على  يعتمد  الذي 

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

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

محا�ضيل الحب�ب في العالم، وقد انخف�س االإنتاج 

بلدان.  �ضبعة  في  و2005   1990 العامين  بين  ما 

بمجم�عها،  العربية،  البلدان  اأن  التقرير  وي��ضح 

تتمتع بدرجة من االكتفاء الذاتي في مجال ال�ضلع 

اللح�م،  االأغنياء )مثل  عليها  ُيقبل  التي  الغذائية 

ر(، اأكبر منها في مجال الم�اد  واالأ�ضماك، والخ�ضَ

الحب�ب،  )مثل  الفقراء  ي�ضتهلكها  التي  الغذائية 

وال�ضح�م، وال�ضكر(.

�ض�ء  يتزايد  حين  ف��ي  اأن��ه  المفارقات  وم��ن 

التغذية في بع�س البلدان العربية على الم�ضت�يين 

ا  اأي�ضاً هي  الزائدة  البدانة  فاإن  والن�ضبي  المطلق 

غير  المنطقة.  في  ا  متزايداً �ضّحيًّا  ا  خطراً تمثل 

العادات  ه�  واح��د  اأ�ضلي  ب�ضبب  يرتبطان  اأنهما 

وزي��ادة  البدانة  ظاهرة  وت�ضيع  ال�ضيئة.  الغذائية 

ا  اأكثر منها بين الرجال، خ�فاً الن�ضاء  ال�زن بين 

�ضبيل  على  المتحدة،  ال�اليات  في  الحال  هي  لما 

المثال، حيث تغلب مثل هذه الم�ضك�ت في اأو�ضاط 

اإلى  العربية  المنطقة  في  البدانة  وُتعزى  الذك�ر. 

االإفراط في ا�ضته�ك الماأك�الت الم�ضبعة بالده�ن 

اإلى تدني الن�ضاط البدني. وقد يف�ضر  وهذا ي�ؤدي 

الن�ضاء  بين  الظاهرة  ه��ذه  �ضي�ع  جزئيًّا،  ذل��ك، 

الل�اتي تح�ل التقاليد االجتماعية في الغالب دون 

ممار�ضتهن االألعاب الريا�ضية والتمارين الج�ضدية 

االأم��را���س  م��ن  بعدد  البدانة  وتت�ضبب  االأخ���رى. 

المزمنة غير المعدية مثل ال�ضكري وارتفاع �ضغط 

المفا�ضل  وتاآكل  وال�ضرايين  القلب  واأمرا�س  الدم 

والعلل النف�ضية واأن�اع من ال�ضرطان. وتتزايد هذه 

االأمرا�س ب�ض�رة مطردة في البلدان العربية. 

اأما االأ�ضباب غير المبا�ِضرة للج�ع في المنطقة 

الداخلية،  وال��ن��زاع��ات  واالح��ت���ل،  الفقر  فهي 

مع  للتعامل  المتبعة  االقت�ضادية  وال�ضيا�ضات 

الع�لمة. ويبين التقرير اأنه على الرغم من تعاي�س 

فاإن  العربية،  البلدان  في  التغذية  و�ض�ء  الفقر 

الفقر ال يرتبط بال�ضرورة بق�ض�ر التغذية عندما 

اإلى  الفقراء  اأو�ضاط  في  اال�ضته�ك  اأنماط  تميل 

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

دعم  برامج  بم�جب  المنال  �ضهلة  االأطعمة  هذه 

ظروف  ت���ؤدي  فعندما  لذلك،  ��ا  وخ���فاً حك�مية. 

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

في االأر�س الفل�ضطينية المحتلة والعراق وال�ض�دان 

�ض�ء  م�ضت�ى  في  ا  ارتفاعاً ن�ضهد  فاإننا  وال�ض�مال 

التغذية وانعدام االأمن الغذائي. 

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

للحك�مات  االقت�ضادية  بال�ضيا�ضات  كبير،  حد 

ويمثل  العالمية.  االأ���ض���اق  على  االنفتاح  ودرج��ة 

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

الدعم  وقف  ي�ضكل  بينما  ال�ضيا�ضات،  هذه  اإحدى 

البلدان  غالبية  انتهجت  وق��د  اأخ����رى.  �ضيا�ضةاً 

من  كجزء  الغذائي  التم�ين  دعم  �ضيا�ضة  العربية 

العقد االجتماعي القائم على مبادرة الدولة بتلبية 
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يظل امل�ستوى املتدين 

لالكتفاء الذاتي من 

الأغذية الأ�سا�سية 

واحًدا من اأخطر 

الفجوات التنموية يف 

املنطقة العربية

ال�سحة لي�ست 

م�سمونة لكل 

املواطنني يف املنطقة

تقديمهم  مقابل  الج�هرية  الم�اطنين  احتياجات 

فرو�س ال�الء لها. ومنذ ثمانينات القرن الما�ضي 

االقت�ضاد  لتحرير  الحك�مية  ال�ضيا�ضات  جعلت 

لتقلبات  عر�ضةاً  الغذائية  الم�اد  اأ�ضعار  وال�ض�ق 

االأ�ضعار العالمية. 

العربية،  البلدان  االأخيرة تحملت  االآونة  وفي   

الغذاء  اأ�ضعار  تزايد  االأخ��رى،  الدول  �ضاأن  �ضاأنها 

التغيرات  بينها  �ضتى،  الأ�ضباب  العالم  اأ�ض�اق  في 

اإنتاج  م�ضت�ى  في  اآث��اره��ا  تركت  التي  المناخية 

البلدان الم�ضدرة للحب�ب، واال�ضتن�ضاب المكثف 

اللح�م  ا�ضته�ك  وتعاظم  ال��ح��ب���ب،  لمخزون 

وال  النا�ضئة،  االقت�ضادات  في  االألبان  ومنتجات 

�ضيما في ال�ضين. ومن االأ�ضباب الرئي�ضية االأخرى 

على  واأوروب��ا  المتحدة  ال�اليات  في  الطلب  تزايد 

اإلى  ا  نظراً الحب�ب،  من  الم�ضتق  الحي�ي  ال�ق�د 

بين  التقرير  ويقارن  والنقل.  النفط  كلفة  ارتفاع 

النتائج التي اأ�ضفرت عنها ال�ضيا�ضات االقت�ضادية 

والنجاحات  ال�ضغ�ط،  تلك  مع  للتعامل  العربية 

والمك�ضيك،  البرازيل  مثل  الدول،  لبع�س  الن�ضبية 

التي انتهجت �ضيا�ضات اقت�ضادية حرة، مع تاأمين 

الحد االأدنى من الغذاء للفقراء.

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

الغذائي  واالأم��ن  الذاتي  الغذائي  االكتفاء  تحقيق 

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

م�ا�ضلة ال�ضعي لتحقيق االأمن الغذائي، ال من حيث 

الغذائي، وه� هدف  االإنتاج  المطلقة في  ال�ضيادة 

المنطقة،  في  المياه  �ضّح  اإلى  بالنظر  عملي  غير 

بل من حيث تحقيق االكتفاء من ال�ضلع االأ�ضا�ضية 

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

االأطعمة  من  الذاتي  ل�كتفاء  المتدني  الم�ضت�ى 

ا من اأخطر الفج�ات التنم�ية في  االأ�ضا�ضية واحداً

المنطقة العربية. 

6. تحديات الأمن ال�سحي 

ت���ؤث��ر فيه  االإن�����ض��ان  ال�ضحة ه��دف ح��ي���ي الأم���ن 

ا من الع�امل  ع�امل ال ترتبط بال�ضحة، وهي اأي�ضاً

ا في اأمن االإن�ضان.  ا كبيراً الج�هرية التي تترك اأثراً

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

ا في مجال ارتفاع  ا م�ضه�داً االأربعة الما�ضية تقّدماً

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

لي�ضت  ال�ضحة  اأن  ه�  االأكيد  االأم��ر  لكّن  ع.  الر�ضّ

زال��ت  م��ا  اإذ  ال��ع��رب؛  الم�اطنين  لكل  م�ضم�نة 

الن�ضاء يعانين اأكثر من غيرهن من االإهمال ومن 

التقاليد القائمة على التحيز في معاملة الجن�ضين. 

العجز  يكبلها  م��ا  ا  غالباً ال�ضحة  اأنظمة  اإن  ث��ّم 

ونق�س  المهنية،  القدرات  وتدني  البيروقراطي، 

التم�يل؛ مع تعاظم االأخطار ال�ضحية جراء انت�ضار 

اأمرا�س ُمْعدية جديدة. 

الو�سع العام 

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

الن�احي ال�ضحية في المنطقة: 

•يحتل ال��ضع ال�ضحي للم�اطنين العرب مرتبة  	
متدنية مقارنةاً بالدول ال�ضناعية. 

ازداد  قد  المت�قع  العمر  اأن  من  الرغم  •على  	
وانخف�ضت وفيات االأطفال بين العامين 2000 

ال�ضحية  ال��م���ؤ���ض��رات  �ضهدت  فقد  و2006 

ا.  االأخرى رك�داً

•يظهر التفاوت في مجال ال�ضحة ب��ض�ح بين  	
بلد واآخر وداخل البلد ال�احد. 

والنق�س  بالق�ض�ر  ال�ضحية  البيانات  •تت�ضم  	
ا بعدم الم�ضداقية، ما يجعل من ال�ضعب  وغالباً

ر�ضم ال�ضيا�ضات ال�ضحية الفعالة، اأو ال��ض�ل 

اإلى المحتاجين. 

ال�����ض��ارة،  ال�����ض��ح��ي��ة  ال��م��م��ار���ض��ات  •ت�ضتمر  	
والعادات  الممار�ضات  اأعماق  في  المتجذرة 

بتده�ر  الت�ضّبب  في  االجتماعّية،  والم�روثات 

الم�ضت�يات ال�ضحية، وال �ضيما بين الن�ضاء. 

حدود الأنظمة ال�سحية

تتراجع االأنظمة ال�ضحية في المنطقة ب�ضبب:

على  يق�م  �ضّيق  حي�ي  طبي  نم�ذج  •انتهاج  	
ويتركز  الم�ضت�ضفيات،  في  الع�جية  العناية 

على معالجة االأمرا�س.

ت�ضاعد  التي  القطاعات،  بين  الروابط  •غياب  	
دات ال�ضحية غير المبا�ضرة  على اإدخال المحدِّ

ال�ضحية  االأنظمة  تعترف  وال  المعادلة.  في 

العربية بدور بع�س الع�امل، مثل ج�دة التعليم 

ومقت�ضيات  ال���م���راأة،  وتمكين  و�ضم�ليته، 

ال  كما  واالقت�ضادي.  االجتماعي  االإن�ضاف 

للتعامل  ال�زم  العقلي  الت�جه  ب��ض�ح  تظهر 

والطبقة  الجن��ضة  مثل  رئي�ضية  ع���ام��ل  م��ع 

العنا�ضر  وهي  واالإثنية،  واله�ية  االجتماعية 

ا وا�ضحة في االأو�ضاع ال�ضحية  التي تترك اآثاراً

واأمن االإن�ضان.

ال�ضحية  ال���رع���اي���ة  ت��ق��دي��م  ف���ي  •ال���ت���ف���اوت  	
وتم�يلها.

وال�ضاعية  العالية  التقانات  •الم�ضت�ضفيات ذات  	
اإلى الربح المادي والتي تقدم المعالجة بكلفة 

عالية وفق اأحدث االأ�ضاليب ولكن الأقلية �ضغيرة 

من الم�اطنين االأثرياء.
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 ما زال مر�س املالريا

 متف�سيا يف البلدان

العربية الأقل منّوا

 يف اأو�ساع الحتالل والنزاع

  والتدخل الع�سكري،

 تت�سافر اأنواع كثرية

 من املخاطر التي

تهدد اأمن الإن�سان

مع  العامة،  ال�ضحية  الخدمات  تغطية  •ات�ضاع  	
تدني الن�عية في اأغلب االأحيان.

تمويل ال�سحة

من التحديات التي ت�اجه تم�يل االأنظمة ال�ضحية:

•التزايد المطرد لكلفة الرعاية ال�ضحية. 	
•االإنفاق الحك�مي غير الكافي في البلدان ذات  	

الدخل المت��ضط والمنخف�س.

عن  المرتفع  الدخل  بلدان  في  االأنظمة  •عجز  	
ترجمة التم�يل ال�افر اإلى مكا�ضب �ضحية.

•ت��زاي��د االإن��ف��اق ال��خ��ارج ع��ن ح���دود ميزانية  	
االأ�ضرة على المتطلبات ال�ضحية، ما يزيد من 

وطاأة االأعباء على االأفراد والعائ�ت على حد 

�ض�اء.

ال�ضحي  االجتماعي  لل�ضمان  العام  •الغياب  	
والمزايا ال�ظيفية التي يقدمها اأرباب العمل.

المخاطر ال�سحية الم�ستجدة

المكت�ضب/االإيدز  المناعة  نق�س  مر�س  يمثل 

ا ال يزال غير مفه�م على  ا وم�ضتع�ضياً ا داهماً خطراً

حقيقته في المنطقة، ففي العام 2007 ت�في اأكثر 

من 31,600 �ضخ�سٍ بالٍغ وطفٍل بمر�س االإيدز في 

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

ُقّدرت  و2007،   2001 العامين  وبين  ال�ض�دان(. 

المكت�ضب  المناعة  نق�س  بمر�س  االإ�ضابة  حاالت 

منها  حالة،   90,500 بنح�  العربية  البلدان  في 

50,000 حالة في ال�ض�دان.

العالمية  ال�ضحة  منظمة  لتقديرات  ��ا  ووف��قاً

لمكافحة  الم�ضترك  المتحدة  االأم���م  وب��رن��ام��ج 

االإيدز، و�ضل عدد الم�ضابين في البلدان العربية 

اإلى   2007 العام  في  المكت�ضب  المناعة  بنق�س 

ال�ض�دان.  في  المائة  في   73.5 منهم   ،435,000

ن�ضبة  اأن  ال�ض�دان  عن  المهمة  الم�حظات  ومن 

المكت�ضب  المناعة  بنق�س  االإ�ضابات  من  عاليةاً 

ال�ض�دان  في  الن�ضاء  وتمثل  الن�ضاء.  بين  منت�ضرة 

بالمر�س  الم�ضابين  البالغين  من  المائة  في   53

الذي  العالمي  بالمعدل  مقارنةاً   ،2007 العام  في 

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

العربية  البلدان  في  نف�ضها  ال�ضنة  في  المائة  في 

الغربية.  اأوروبا  في  بال��ضع  مقارنة  وهي  االأخرى 

في  الن�ضاء  اإ�ضابات  من  المائة  في   80 اأن  ويقدر 

تتعر�س  حيث  الزوجية،  بيت  في  تحدث  المنطقة 

ح�ل  ال  الل�اتي  الم�ضطهدات  الن�ضاء  من  كثيرات 

االأزواج  لم�ضلكيات  ال�خيمة  للع�اقب  ق�ة  وال  لهن 

الحافلة بالمخاطر.

المدمر في  المر�س  وال تنح�ضر خط�رة هذا 

اإلى  تتعداه  بل  فح�ضب،  له  الناقل  الفيرو�س  ق�ة 

ت�ضيق  ما  ا  فغالباً للمر�س.  المرافقة  العار  و�ضمة 

الرزق  وم�ضادر  العي�س  �ضبل  باالإيدز  بالم�ضابين 

ويحرم�ن، هم وعائ�تهم، من الفر�س االجتماعية 

في تلك االأج�اء التي ت�ضيطر عليها ثقافة العار.

ومع اأنه قد تم الق�ضاء على الم�ريا في معظم 

البلدان العربية، فاإنها ما زالت متف�ضية في البلدان 

 ،2005 ا، حيث �ضجلت في العام  العربية االأقّل نم�ًّ

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

المنطقة،  في  عنها  المبلَّغ  الحاالت  ومن  �ضخ�س. 

وقع ما ن�ضبته 98 في المائة في جيب�تي وال�ض�دان 

في   76 وحده  ال�ض�دان  وتحّمل  واليمن  وال�ض�مال 

المائة من هذا العبء. من هنا فاإن تحقيق واحد من 

االأهداف االإنمائية ل�ألفية، وه� وقف انت�ضار مر�س 

الم�ريا وبدء انح�ضاره في تلك المنطقة، �ضيعتمد 

اإلى حد كبير على ما يمكن اأن يتحقق من تقدم في 

هذا ال�ضبيل في ال�ض�دان وال�ض�مال واليمن.

7. الحتالل والتدخل الع�سكري

الع�ضكري،  والتدخل  والنزاع  االحت�ل  اأو�ضاع  في 

تت�ضافر اأن�اع كثيرة من المخاطر التي تهدد اأمن 

االإن�ضان، والتي ناق�ضها هذا التقرير. ففي االأر�س 

األغي،  وال�ض�مال  والعراق  المحتلة  الفل�ضطينية 

الم�ضير  تقرير  في  االأ�ضا�ضي  ال�ضعب  بالق�ة، حق 

تتهدد  التي  االأخ��ط��ار  النا�س  وي���اج��ه  وال�ض�م. 

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

والغذاء، وال�ضحة، والبيئة ح�لهم، على اأيدي ق�ى 

خارجية تمار�س عليهم العنف الم�ؤ�ض�ضي والبني�ي 

والمادي في كل ي�م.

ل�أ�ضرار  تف�ضيليًّا  ا  تقييماً التقرير  ويعر�س 

حق�ق  �ضد  ترتكب  التي  االإنتهاكات  عن  الناجمة 

االأميركي  التدخل  اآثار  على  التركيز  مع  االإن�ضان، 

على  االإ�ضرائيلية  ال�ضيطرة  وا�ضتمرار  العراق،  في 

االأر�س الفل�ضطينية المحتلة، بما في ذلك الحملة 

االأخيرة على غزة، واالأو�ضاع ال�ضعبة التي يعانيها 

ال�ضعب المحا�ضر في ال�ض�مال.

ال  واالح��ت���ل  الع�ضكري  التدخل  مفع�ل  اإن 

يقت�ضر على انتهاك القان�ن الدولي واإبطال حق�ق 

فه�  فح�ضب.  للغزو  المعر�ضة  البلدان  في  ال�ضعب 

العنف  دوام���ة  ويطلق  المقاومة،  ���ض��رارة  ي�ضعل 

المحتلين  من  ك�ًّ  ذلك  و�ضمل  الم�ضاد.  والعنف 

و�ضحايا االحت�ل على حد �ض�اء. وينتق�س التدخل 

بلدان  في  االإن�ضان  اأمن  من  واالحت�ل  الع�ضكري 
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الحتالل والتدخل 

الع�سكري يتحمالن 

م�سوؤولية خلق 

ظروف انعدام الأمن 

وا�ستمرارها يف املنطقة

يق�م  فه�  ع��دة.  ن���اٍح  من  مجاورة  اأخ��رى  عربية 

ا اإن�ضانيًّا  بتهجير ال�ضع�ب عبر الحدود، ويخلق تحّدياً

�ضديد ال�طاأة على البلدان المجاورة، ويزرع فيها 

بذور الت�تر. كذلك االحت�ل والتدخل الع�ضكري، 

الجماعات  ت�ضتهدفه  الذي  المرمى  باعتبارههما 

المتطرفة التي تلجاأ اإلى العنف، يعّززان من جاذبية 

في  العنف  دورة  م�ا�ضلة  الى  الداعية  االتجاهات 

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

ا،  تنتق�س من حق�ق الم�اطنين وحرياتهم. واأخيراً

باعتبارهما  الع�ضكري،  والتدخل  االحت�ل  ف��اإن 

للحك�مات  ي�ضمحان  ال�طنية،  لل�ضيادة  ا  تهديداً

الق�مّي ذريعةاً  االأمن  تتخذ من حماية  اأن  العربية 

لتاأخير م�ضيرة الديمقراطية وم�ا�ضلة نمط الحكم 

الذي ال ي�ضتند اإلى اإرادة الم�اطنين. من هنا فاإن 

م�ض�ؤولية  يتحم�ن  الع�ضكري  والتدخل  االحت�ل 

خلق الظروف الم�ؤاتية النعدام االأمن وا�ضتمرارها 

في المنطقة.

والتدخل  االحت�ل  دوام  اأن  التقرير  وي�حظ 

ط�ال هذه الفترة يدل على مدى انك�ضاف المنطقة 

وتعتمد  الخارجية.  االأط��راف  ل�ضيا�ضات  العربية 

احتماالت ت�ض�ية النزاعات الرئي�ضية في المنطقة، 

اإلى حد كبير، على اإرادة هذه االأطراف. وهذا ي�ؤّكد 

مدى الم�ض�ؤولية الملقاة على عاتق االأمم المتحدة 

االإن�ضان  الأمن  ال�حيد  الحيادي  ال�ضامن  ب��ضفها 

الدور  وه�  المحتلة،  المناطق  في  ال�طني  واالأمن 

المتحدة  االأمم  وحرمت  كبرى  دول  هم�ضته  الذي 

من اأدائه.

الأركان ال�سبعة لأمن الإن�سان 

العربي

االإن�ضان  اأم��ن  مفه�م  اأن  التقرير  تحلي�ت  تبين 

العقد  ت��رك��ي��ز  الإع����ادة  المنا�ضب  االإط����ار  ي���ف��ر 

االجتماعي في البلدان العربية على تلك االأول�يات 

ا في رفاه  الحي�ية – ولكن الُمهَملة – االأكثر تاأثيراً

اأمن  اأح���ال  اأن  فمع  البلدان.  في هذه  الم�اطنين 

بلد  اأي  ي�ضتطيع  ال  فيها،  متماثلة  لي�ضت  االإن�ضان 

تحرر  اأو  الخ�ف  من  تحرر  قد  باأنه  الزعم  منها 

انعدام  تداعيات  من  نجا  قد  اأنه  اأو  الحاجة،  من 

ف�ض�ل  وت�ضتعر�س  المجاورة.  البلدان  في  االأم��ن 

هذا التقرير، مختلف الت�جهات ال�ضيا�ضية التي قد 

والم�اطن�ن  المدني،  والمجتمع  الدولة،  تنتهجها 

الدولية، كلٌّ في مجال عمله،  واالأط��راف  االأف��راد 

بالتخفيف  الكفيلة  الخط�ات  باتخاذ  الت��ضية  مع 

من هذه التهديدات والمخاطر في كل االأبعاد التي 

ال�ضياق،  ه��ذا  وف��ي  المفه�م.  ه��ذا  عليها  ينط�ي 

ي�ؤكد التقرير االأهمية المركزية للعنا�ضر االآتية:

1( المحافظة على االأر�س و�ض�ُنها ورعايتها، 

تق�م  التي  والبيئة  وال��ه���اء،  المياه،  على  وكذلك 

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

البيئية،  ال��م��ج��االت  ف��ي  المتعاظمة  ال�����ض��غ���ط 

وال�ضكانية والديمغرافية على الم�ضت�يات المحلية، 

واالإقليمية، والعالمية.

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

ال  ما  وذل��ك  تمييز.  اأو  تفرقة  دونما  االأ�ضا�ضية، 

خا�ضعة  االإدارة،  �ضليمة  دولة  اإال  تقديمه  ت�ضتطيع 

م�اطنيها  م�ضالح  م��ع  وم��ت��ج��اوب��ة  للم�ضاءلة، 

وطاأة  من  والتخفيف  العادلة؛  الق�انين  وتحكمها 

على  ت��ق���م  ال��ت��ي  ب��ال��ه���ي��ة  المت�ضلة  ال��ن��زاع��ات 

المناف�ضة على ال�ضلطة والثروة، في ظل دولة تتمتع 

بثقة الم�اطنين.

المعاملة  ب�ض�ء  والمجتمع  الدولة  اعتراف   )3

الفئات  ي����م  ك��ل  تعانيهما  ال��ل��ذْي��ن  واالإج���ح���اف 

وال�جئ�ن  واالأطفال  الن�ضاء  �ضّيما  وال  ال�ضعيفة، 

اأو�ضاعهم  تح�ضين  على  وال��ع��زم  المنطقة،  ف��ي 

القان�نية واالقت�ضادية واالجتماعية وال�ضخ�ضية.

الدعائم  في  ال�ضعف  لتدارك  التخطيط   )4

على  تعتمد  التي  العربية  ل�قت�ضادات  البني�ية 

التحرك  مع  الدخل،  فقر  من  والتخفيف  النفط، 

اإقامة اقت�ضادات من�عة ومن�ضفة تق�م على  نح� 

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

ما  مرحلة  في  االآتية  االأجيال  عليها  �ضتعتمد  التي 

بعد النفط. 

اللذين  التغذية  و�ض�ء  الج�ع  الق�ضاء على   )5

ي�ا�ض�ن انتقا�س القدرات االإن�ضانية وهدر الحياة 

االإن�ضانية  التنمية  م�ضيرة  وعرقلة  النا�س  لم�يين 

في اأرجاء المنطقة العربية وال �ضيما البلدان االأكثر 

االقت�ضاد  في  الغذائي  االأمن  فاقت�ضادات  ا.  فقراً

ا في تعريف  ا واقعيًّا جديداً العالمي ت�ضتدعي ت�جهاً

االكتفاء  تحقيق  في  ينح�ضر  ال  الغذائي  االأم��ن 

الذاتي ال�ضيادي ب�ضكل مطلق، بل يركز اأكثر على 

لجميع  االأ�ضا�ضية  ال�ضلع  ت�فير  في  الكفاية  تحقيق 

اأفراد المجتمع.

للجميع،  ال�ضحة  بم�ضت�يات  االرت��ق��اء   )6

من  ا  وواح��داً االإن�ضان،  حق�ق  من  ا  حقًّ باعتبارها 

وو�ضيلة  االإن�ضان،  الأم��ن  االأ�ضا�ضية  الم�ضتلزمات 

وتقابل  االإن�ضانّية.  الن�ضاطات  �ضل�ضلة  في  تمكينّيةاً 

البلدان  قطعتها  ال��ت��ي  المهمة  التقدم  اأ���ض���اَط 

�ضيا�ضيٌة  اإخ��ف��اق��اٌت  ال��م��ي��دان  ه��ذا  ف��ي  العربية 

وفي  الج�دة  في  التفاوت  عن  اأ�ضفرت  وم�ؤ�ض�ضيٌة 

ال�ضحية،  الخدمات  على  الح�ض�ل  على  القدرة 

مفهوم اأمن الإن�سان يوفر 

الإطار املنا�سب لإعادة 

تركيز العقد الجتماعي 

يف البلدان العربية على 

الأولويات احليوية الأكرث 

تاأثرًيا يف رفاه املواطنني
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وال�ضّل  الم�ريا  في  المتمثلة  المخاطر  وتعاظم 

ومر�س نق�س المناعة المكت�ضب/االإيدز.

ب��اأن  ال��ب���د  خ���ارج  ال�ضيا�ضي  االإق�����رار   )7

انتهاكات حق�ق االإن�ضان الم�ضتمرة التي ت�ضتهدف 

ال�ضّكان في المنطقة العربية، واالعتداء على �ضيادة 

البلدان وحياة م�اطنيها من جانب الق�ى االإقليمية 

والعالمية، من االأم�ر المحك�م عليها بالف�ضل، وال 

يمكن اأن يقبل بها المجتمع الدولي وال الم�اطن�ن 

واأ�ضفرت هذه النزاعات عن  البلدان العربية.  في 

اأ�ضرار وخ�ضائر فادحة جراء ا�ضتخدام الق�ة �ضد 

كما  الم�اطنين،  بحياة  اال�ضتهانة  مع  ال�ضكان، 

غ��ّزة.  على  االأخ��ي��رة  االإ�ضرئيلية  الحملة  اأظهرت 

الت�ض�ر من  يف�ق  ما  اإلى  النزاعات  واأف�ضت هذه 

المعاناة االإن�ضانية والف��ضى، ولطخت �ضمعة الدول 

التي ت�ّرطت فيها، وانتق�ضت من التقّدم المت�ا�ضع 

في  ال�ضيا�ضي  االإ���ض���ح  طريق  على  تحقق  ال��ذي 

وابتعاد  المتطرفة،  االتجاهات  بتق�ية  المنطقة، 

االأ�ض�ات المعتدلة عن الم�ضاركة في ال�ضاأن العام.

 انتق�ست النزاعات

 من التقّدم املتوا�سع

 الذي حتقق على طريق

الإ�سالح ال�سيا�سي

هوام�ش

برنامج االأمم المتحدة االإنمائي 1994 )باالإنجليزية(.  
1

برنامج االأمم المتحدة االإنمائي 2002.  
2

ا اإلى قاعدة بيانات منظمة االأغذية  ح�ضابات تقرير التنمية االإن�ضانية العربية / برنامج االأمم المتحدة االإنمائي ا�ضتناداً  
3

والزراعة - نظام المعل�مات العالمي عن المياه والزراعة )AQUASTAT( )باالإنجليزية(.

برنامج االأمم المتحدة االإنمائي 2007.  
4
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