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الملخص
 السكن الالئق و املشاركة، التعليم و التكوين، العناية الصحية، إىل احلرمان من التغذية،يتعدى مفهوم الفقر عدم كفاية الدخل
.االقتصادية و السياسية
 هلذا أصبح القضاء على الفقر اهلدف الرئيسي الذي تتمحور حوله، مليار شخص يف العامل1,1 يعاين من هذه الظاهرة حوايل
. حيث تسعى كل دول العامل إىل و ضع السياسات و الربامج املالئمة للحد من الفقر و حتقيق أهداف األلفية،باقي األهداف اإلمنائية
 لكن بدرجات متفاوتة حيث تسجل الدول العربية،الدول العربية كغريها من دول العامل النامي تعاين من انتشار ظاهرة الفقر
.املنخفضة الدخل أعلى املعدالت
 اقتصادية و اجتماعية هبدف احلد من انتشار هذه الظاهرة لكن كل هذه،غري أهنا تعتمد على جمموعة من السياسات املتنوعة
.اجلهود مل حتقق األهداف املرجوة و يرجع ذلك لتضافر عدة أسباب

Résumé

. الدول العربية، أهداف األلفية اإلمنائية، برامج مكافحة الفقر، الفقر:الكلمات المفتاحية

Au-delà de l’insuffisance du revenu , la notion de pauvreté dépasse, la privation en ce qui
concerne la nutrition, les soins de santé, l'éducation , la formation, au logement et à la participation
économique et politique.
Environ 1,3 milliard de personnes dans le monde souffrent de ce phénomène. L’éradication de
la pauvreté est devenue l'objectif principal, qui tourne autour du reste des Objectifs du Millénaire
pour le développement. tous les pays du monde Cherchent à tracer des politiques et des
programmes appropriés pour réduire la pauvreté et atteindre les Objectifs du Millénaire pour le
développement.
Les pays arabes, comme le reste du monde en développement souffrent de la propagation du
phénomène de la pauvreté, mais à des degrés divers, où les pays arabes ont enregistré les taux de
faible revenu les plus élevés.
Cependant, ils s'appuient sur un groupe de diverses programmes, économiques et sociales afin
de limiter la propagation de ce phénomène, mais tous ces efforts n'ont pas atteint les objectifs
souhaités et en raison de la combinaison de plusieurs raisons.

Keywords :La pauvreté, les programmes de lutte contre la pauvreté, les Objectifs du Millénaire
pour le développement, les pays Arabes.
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مقدمة

الفقر مفهوم جمرد ،فهو يعرب عن ظاهرة معقدة،متشعبة و متعددة األوجه من مساته اخنفاض الدخل و قلة االستهالك و اجلوع و
سوء التغذية و ضعف الصحة ،لذلك كثرت تعاريفه .ال ينحصر هذا االختالف على املفهوم الذي مازال نسبيا و إمنا يتعداه إىل العوامل
املسببة النتشار الظاهرة ،حيث جند أهنا متنوعة و متشابكة تساهم يف تكوينها العوامل االجتماعية كعدم قدرة الفرد إكمال مراحل التعليم
األساسية و الرعاية الصحية املالئمة و السياسات االقتصادية كعدم توفري مناصب الشغل الالئقة واملنتجة و الظروف السياسية كعدم
االستقرار و فقدان األمن .تنشأ عن ظاهرة الفقر مجلة من اآلثار كاإلقصاء والتهميش ،التفكك األسري اهلجرة .كما تتعدد مؤشرات و
معايري قياس الفقر سواء كان هذا بالنسبة للمؤشرات الدولية أو بالنسبة خلطوط الفقر الوطنية اليت تظهر تباين واضح من حيث معدالت
الفقر وبالتايل درجة انتشاره من منطقة ألخرى.
إن مكافحة الفقر عامل أساسي يف حتقيق التماسك االجتماعي و بناء األوطان و تعزيز االستقرار السياسي .انبثق عن أكرب جتمع
لرؤساء الدول يف الفرتة املمتدة من  6إىل  8سبتمرب من سنة  0222إمجاع تارخيي عرف بإعالن األمم املتحدة لأللفية ،تضمن هذا املؤمتر
التزام كل من الدول الغنية و الفقرية على حد سواء ببذل أقصى اجلهود املمكنة للقضاء على الفقر و مجيع القضايا املتصلة به ،من خالل
حتديد مثانية أهداف رئيسية تتفرع عنها مثانية عشر غاية يسعى اجملتمع الدويل لتحقيقها حبلول عام .0202
متثل األهداف اإلمنائية لأللفية جدول األعمال اإلمنائي املشرتك بني بلدان العامل .لقد برهنت النجاحات الكبرية اليت حتققت على
صعيد مكافحة الف قر و حتسن معدالت االلتحاق باملدارس و صحة األمهات و األطفال و مكافحة املال ريا و عالج اإليدز ،على أن
هذه األهداف قابلة للتحقيق حىت يف أشد البلدان فقرا .تعترب ظاهرة الفقر يف الدول العربية قدمية وترجع جذورها إىل حقب االستعمار
األجنيب الذي تعرضت هلا املنطقة و تسعى حكومات الدول العربية إىل إجياد مزيج مناسب من السياسات االقتصادية واالجتماعية للتقليل
من أعداد الفقراء وحتقيق جزء من متطلبات أهداف األلفية اإلمنائية ،اليت التزمت هبا يف بداية القرن احلايل.
من خالل هذه الورقة البحثية سنتطرق للنقاط التالية:
 الفقر ضمن أهداف األلفية اإلمنائية التابعة لألمم املتحدة. برامج مكافحة الفقر يف الدول العربية. -تقييم برامج مكافحة الفقر يف الدول العربية.

 -1الفقر و أهداف األلفية اإلنمائية :التزمت  081دولة عضو يف األمم املتحدة يف سبتمرب من سنة  0222بالعمل من أجل إجياد
عامل يكون فيه التخلص من الفقر و حتقيق التنمية املستدامة على رأس أولوياته .وقع على إعالن قمة األلفية  041رئيس دولة ،بعد
إمجاع أعضاء اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،حيث متخض عن هذا اإلعالن ما أصطلح عليه بأهداف األلفية اإلمنائية1و اليت جاءت
كنتيجة للمؤمترات اليت نظمتها األمم املتحدة يف تسعينيات القرن املاضي .تعترب األهداف اإلمنائية الثمانية مبثابة دليل اسرتشادي
للمجهودات اليت تبذهلا الدول يف جمال التنمية و السياسات االجتماعية ،مت قبول هذه األهداف كإطار لقياس درجة التقدم يف عملية
التنمية.
تطالب األهداف اإلمنائية لأللفية اجملتمع الدويل برتكيز جهوده على حتقيق حتوالت يف خمتلف اجلوانب احليوية للمجتمعات البشرية
اليت ميكن تتبعها من خالل حتديد مقاصد و مقاييس ملختلف اجملاالت اليت هلا تأثري على تطور و ازدهار اجملتمعات النامية .أما من ناحية
ثانية فهي تعرب عن مدى التزام الدول الغنية على تقدمي املساعدات لتمويل الربامج اإلمنائية .إضافة إىل دور املؤسسات الدولية اليت تساعد
الدول على متابعة تنفيذ هذه األهداف اليت جاءت على النحو اآليت:
 القضاء على الفقر املدقع و اجلوع؛ حتقيق التعليم االبتدائي الشامل؛432
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تشجيع املساواة بني اجلنسني و متكني املرأة من أسباب القوة؛
ختفيض معدل وفيات األطفال؛
حتسني صحة األمهات؛
مكافحة فريوس و مرض اإليدز و املالريا و غريها من األمراض؛
ضمان استدامة البيئة؛
إقامة شراكة عاملية من أجل التنمية.

 -0-0الهدف األول :القضاء على الفقر المدقع و الجوع :يتصدر جمموعة األهداف اإلمنائية لأللفية هدف القضاء على الفقر
املدقع و اجلوع ،هذا األخري يعد من أولويات الدول من أجل إقامة جمتمع متماسك تسوده العدالة االجتماعية و حيقق مستويات اندماج
اقتصادي و اجتماعي مقبول ملختلف مكونات اجملتمع دون أي متييز .و يكون ذلك من خالل توفري الظروف االقتصادية واملادية و
اال جتماعية اليت تتيح ملختلف شرائح اجملتمع الفرص لتحقيق ظروف معيشية مناسبة تسمح هلم بضمان حياة اقتصادية كرمية و صحية
جيدة هلم .و لن يتحقق هذا إال من خالل: 2

 الغاية األولى :ختفيض نسبة السكان الذين يقل دخلهم اليومي عن دوالر واحد إىل النصف يف الفرتة بني .0202-0112يرتكز على ختفيض عدد األفراد الذين يعيشون يف فقر مدقع و يقل دخلهم عن دوالر واحد يوميا إىل النصف يف الفرتة املمتدة بني
 0112و  0202و قد قدر البنك الدويل عددهم بـ  0,4مليار شخص عرب العامل سنة  .0222يعترب ارتفاع أسعار املنتجات الغذائية
يف األسواق ال دولية السبب الرئيسي لتزايد أعداد الفقراء عرب العامل ،ففي حني تراجع عدد الفقراء الذين يعيشون على أقل من دوالر واحد
يف اليوم يف منطقة آسيا نتيجة تسجيل معدالت منو اقتصادي مشجعة ،تسيري األمور حنو االجتاه املعاكس يف منطقة إفريقيا جنوب
الصحراء اليت متر حبالة من الكساد مما جيعل أوضاعها تسيري حنو األسوأ ،حيث تعترب املنطقة األكثر هشاشة على املستوى العاملي.
 -الغاية الثانية :توفري العمالة الكاملة و املنتجة و العمل الالئق للجميع ،مبن فيهم النساء و الشباب.

تعتمد سياسات القضاء على الفقر و اجلوع على توفري العمل الالئق للجميع مبن فيهم النساء والشباب للوصول للعمالة الكاملة و
املنتجة و يعود ذلك إىل الدور الذي يلعبه العمل يف تأمني املشاركة الفعالة يف احلياة االقتصادية و االندماج االجتماعي لألفراد من جهة و
يف إجياد الظروف املوضوعية اليت تؤمن حياة كرمية و آمنة ألفراد اجملتمع من جهة أخرى ،هذا ما ينطبق بصفة خاصة على الفئات األكثر
عرضة لالستغالل كالنساء و الشباب ،لذا تسعى السياسات التنموية للقضاء على البطالة من خالل توفري فرص عمل منتجة و الئقة
لكافة أفراد اجملتمع.
 -الغاية الثالثة :ختفيض نسبة السكان الذين يعانون من اجلوع إىل النصف يف الفرتة ما بني .0202-0112

إن القضاء على الفقر مرتبط بالواقع الصحي ألفراد اجملتمع و السيما لدى النساء و األطفال حيث يتأثر مستوى منوهم بالنظام
الغذائي السائد داخل أسرهم ،هذا ما يعرف بالفقر الغذائي الذي ينجر عنه معاناة األفراد من عدة أمراض كسوء التغذية مثال و ال يعترب
اخنفاض السعرات احلرارية من املواد الغذائية إال سببا واحدا لسوء التغذية ،فتوزيع الغذاء داخل األسر و صحة الفرد و توفري املغذيات
الدقيقة (الفيتامينات و املعادن) تؤثر على نواتج التغذية أيضا .باإلضافة إىل ارتفاع احتمال معانات األطفال يف األسر الفقرية يف الدول
النامية من نقص الوزن ضعف ما يعاين منه أطفال األسر الغنية.
 -0-0الهدف الثاني :تحقيق التعليم االبتدائي الشامل  :3يلعب التعليم دورا أساسيا يف عملية التنمية الشاملة مما جيعل
احلكومات و اهليئات الدولية تسعى بصورة متواصلة لتوفري الظروف املادية و املوضوعية لتحقيق فرص التحاق األجيال املتوالية يف خمتلف
املناطق و مبختلف مستويات التعليم و خاصة املرحلة االبتدائية كحد أدىن تشرتك فيه اجملتمعات البشرية و الفئات االجتماعية .ال يقتصر
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التعليم االبتدائي على جمرد تعميم االلتحاق باملدارس فهو يشمل أيضا نوعية التعليم ،مبعىن أن مجيع األطفال الذين يرتادون املدارس
بانتظام يتعلمون مهارات لغوية وعددية و يتمون مرحلة التعليم االبتدائي يف موعدها ،من أجل ذلك و لتقيم سياسات الدول التعليمية
تعهد اجملتمع الدويل يف عام  0112بتوفري التعليم للجميع و ختفيض نسب األمية يف املؤمتر العاملي الذي انعقد يف جومتني بتيلند ،عندما
أشارت اإلحصاءات الدولية إيل وجود  002مليون طفل ممن هم يف سن التمدرس غري مسجلني يف أية مدرسة و غالبيتهم من اإلناث.
هلذا كان من الضروري إدراج هدف تعميم التعليم االبتدائي و جعله اهلدف الثاين من أهداف األلفية اإلمنائية للمطالبة بتحقيق تعليم
ابتدائي شامل من خالل متكني األطفال (ذكور و إناث) يف كل مكان من إمتام مرحلة التعليم االبتدائي حبلول سنة  .0202و هبدف
حتقيق الظروف املستقبلية املناسبة إلدماج األفراد باعتبار التعليم االبتدائي الزما لتلبية احلاجات األساسية من الرتبية و القراءة و الكتابة،
أين يتمكن الفرد من استخدام أدوات التعلم و يكتسب قدرا مناسبا من املعارف و املهارات و القيم و االجتاهات اليت حيتاج إليها يف
احلياة ،إضافة إىل هذا فإن التحاق اجلميع بالتعليم االبتدائي يتيح فرصا موضوعية لالندماج االجتماعي بني خمتلف فئات اجملتمع و حيقق
4
للجميع املساواة يف الفرص.

-3-1الهدف الثالث :تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من أسباب القوة:املساواة بني اجلنسني ال تعين بالضرورة تساوي
النتائج لكل من الذكور و اإلناث ،لكنها تعين التساوي يف احلصول على "الفرص اليت تسمح للناس مبواصلة احلياة اليت خيتاروهنا مبحض
إرادهتم و جتنب أوجه احلرمان الشديدة يف النتائج " .و املساواة يف احلقوق تشري إىل املساواة يف ظل القانون سواء كان عرفيا أو تشريعا .و
تشري املساواة يف املوارد إىل املساواة يف الفرص مبا يف ذلك املساواة يف احلصول على االستثمارات يف رأس املال البشري و غريه من املوارد
اإلنتاجية و الوصول إىل األسواق و تعكس املساواة يف التعبري القدرة على التأثري و املشاركة يف احلوار و القرار السياسي و يف عملية
التنمية.
لقد طرحت مؤخرا مقاربات عديدة انعكست يف اسرتاتيجيات خمتلفة تدعو إىل إحداث تغيري يف القيم اجملتمعية بالشكل الذي
يؤدي يف النهاية إىل متكني املرأة من أسباب القوة االقتصادية و التنموية ،فتعزيز املساواة يف احلقوق و املوارد و التعبري يؤدي إىل أداء
اقتصادي أكفاء و إىل مؤسسات أفضل و القضاء على خمتلف أشكال التمييز اليت كانت تعاين منها و يقصد بذلك إهناء العنف ضد
املرأة ،الالمساواة يف العالقات و التوزيع العادل للفرص و الثروات بني اجلنسني و إلغاء مجيع أشكال التباين يف اإلمكانيات .و يقوم ذلك
على االرتقاء بقدرات النساء حبيث يصبحن مستعدات ألداء مجيع الوظائف وحتسني مهاراهتن لتوسيع جماالت مشاركتهن يف مجيع مناحي
احلياة االجتماعية و االقتصادية والسياسية و الثقافية اليت تساهم يف تطوير اجملتمع.

-4-1الهدف الرابع :تخفيض معدل وفيات األطفال :ميوت  00مليون طفل سنويا – أي مبعدل  02222طفل يوميا ،ألسباب
ميكن تفاديها أو معاجلتها ،حيثّ أثبتت الدراسات أنه ميكن إنقاذ معظم هذه األرواح عرب توسيع برامج الرعاية الصحية ،اليت تعد ضمن
أولويات التنمية الشاملة .لذلك عملت الدول و ال زالت تعمل على توفري خمتلف اخلدمات األساسية الالزمة للعناية مبختلف الشرائح
االجتماعية ،خاصة الفئات األكثر عرضة لألمراض ،كاألطفال ،من خالل التوسع يف بناء املؤسسات الصحية ،مراكز رعاية األطفال ،
القيام بعمليات التطعيم ضد األمراض الوبائية و املعدية كاحلصبة ،تنظيم محالت التوعية و تنفيذ برامج الصحة املدرسية .و يندرج حتت
هذا اهلدف الغاية اليت تسعى ،لتخفيض معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة مبقدار ثلثني يف الفرتة مابني .0202 – 0112
 -5-1الهدف الخامس :تحسين صحة األمهات :جاء أول حديث صريح عن اهلدف القائم على ضمان حصول كافة األفراد على
املعلومات واخلدمات املتعلقة بالصحة اإلجنابية و اجلنسية يف املؤمتر الدويل للسكان و التنمية الذي عقد بالقاهرة  ،0114حتت رعاية
األمم املتحدة ،حيث تعت رب صحة املرأة عموما و األمهات خصوصا من بني أهم أولويات السياسات الصحية للدول نظرا ملكانة املرأة يف
األسرة و اجملتمع ككل .األمر الذي جعل للعناية بصحة املرأة و السيما ختفيض وفيات األمهات أثناء فرتات احلمل وعملية الوالدة و يف
فرتة النفاس هاجسا عامليا نظرا حلجم اخلسائر يف األرواح الذي يسجل عرب العامل ،حيث مت إحصاء أكثر من  222222وفاة بينما يعاين
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عشرون ضعف هذا العدد من األمهات أضرار صحية و إعاقات يف عام  ℅11 ،0222منها يف الدول النامية .ترجع األسباب الرئيسية
و راء ارتفاع حجم وفيات األمهات إىل نقص الرعاية الصحية ،نقص التغذية ،الوالدة دون إشراف طاقم طيب متخصص .صار تعميم
توفري اخلدمات األساسية لضمان صحة إجنابية الئقة من األهداف اإلمنائية لأللفية ،هلذا تسعى دول العامل عرب مجلة من التدابري إىل حتقيق
5
األهداف اآلتية:
 توفري نظام لرعاية الصحية اخلاصة باألمهات قبل وبعد الوالدة؛ توفري الظروف املادية اليت تساعد على تنظيم األسرة؛ القضاء على عمليات اإلجهاض؛ -حماربة مجيع األمراض اليت تصيب املرأة كسلطان عنق الرحم و سلطان الثدي و غريها من األمراض األخرى.

-6-1الهدف السادس :مكافحة فيروس و مرض اإليدز و المالريا و غيرها من األمراض:ترتب عن انتشار فريوس نقص املناعة

البشرية يف العقدين املاضيني يف العديد من مناطق العامل الدعوة إىل ضرورة إدراج حماربة هذا املرض املعدي و اخلطري ضمن أولويات األمم
و اهليئات الدولية املتخصصة .جاء هذا بعد ارتفاع عدد املصابني هبذا املرض و احلاملني للفريوس نتيجة تعدد طرق انتشاره ،مما استوجب
إدراج تعميم فرص العالج للمصابني ضمن أولويات اجملتمع الدويل وجعله هدفا من أهداف األلفية اإلمنائية .باإلضافة إىل هذا فقد
أكدت األمم املتحدة ضرورة حماربة انتشار أمراض أخرى ال تقل خطورة عن مرض االيدز و هتدد صحة األفراد كداء املالريا الذي يتفشى
يف الكثري من بلدان العامل ،حيث يصيب مابني  022إىل  222مليون شخص سنويا و يتسبب يف وفاة  ℅12من املصابني يف إفريقيا
جنوب الصحراء و ما يعادل  0222طفل يوميا.
تندرج حتت هذا اهلدف ثالث غايات هي:

الغاية األولى :وقف انتشار فريوس نقص املناعة البشرية حبلول عام  0202و بدأ احنساره اعتبارا من هذا التاريخ.
الغاية الثانية :تعميم إتاحة العالج من فريوس نقص املناعة البشرية حبلول عام  0202جلميع من حيتاجونه.

الغاية الثالثة :وقف انتشار املالريا و غريها من األمراض حبلول عام  0202و بدأ احنسارها ابتداء من هذا التاريخ.

-7-1الهدف السابع :ضمان االستدامة البيئية :6يقصد باالستدامة البيئية استخدام املوارد الطبيعية حبكمة و محاية النظم االيكولوجية
اليت يتوقف على سالمتها بقاء اجلنس البشري .لقد أصبح احلفاظ على البيئة و العمل على ضمان استدامتها من بني أولويات السياسات
الت نموية و يعود إدماج دور احملافظة على بيئة سليمة ضمن أهداف التنمية إىل أمهية العوامل الطبيعية يف حتسني ظروف معيشة األفراد و
تطوير أنشطتهم و رفع مداخلهم ،فلن تكون االجنازات يف جمال ختفيض أعداد الفقراء مستدامة و لن تتحسن ظروف حياة املاليني من
الناس عرب العامل ما مل نتمكن من احلفاظ على التنوع البيولوجي و احلد من انبعاث الغازات املسببة لالحتباس احلراري و زيادة مساحة
الغابات.....
لضمان استدامة البيئة و حتسني ظروف حياة األفراد أمجعت الدول على ضرورة التحكم يف مجلة من املوارد للتقليل من سلبيات
التصنيع و تسهيل استفادة األفراد من خمتلف املوارد الطبيعية و على رأسها املياه الصاحلة لالستعمال.
يندرج حتت هذا اهلدف أربع غايات فرعية و هي:
الغاية األولى :إدماج مبادئ التنمية املستدامة يف السياسات و الربامج القطرية و احنسار فقدان املوارد البيئيةّ؛
الغاية الثانية :احلد بقدر ملموس من معدل فقدان التنوع البيولوجي؛

الغاية الثالثة :ختفيض نسبة األشخاص الذين ال ميكنهم احلصول باستمرار على مياه الشرب املأمونة و خدمات الصرف الصحي

األساسية إىل النصف حبلول 0202؛
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الغاية الرابعة :حتسني ظروف معيشة ما ال يقل عن 022مليون من سكان األحياء الفقرية حبلول .0202

-8-1الهدف الثامن :إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية :يوجد اليوم توافق دويل على وجوب إقامة شراكة دولية بغية إقامة إطار
مؤسسي يسمح بإدارة رشيدة للتنمية ،لذلك مت إدراج الشراكة العاملية من أجل التنمية ضمن أولويات األهداف اإلمنائية لأللفية .وهو
تعاهد دويل يفعل االلتزام العاملي بتخفيض الفقر من خالل االعتماد على املسؤوليات املتبادلة بني البلدان الغنية و الفقرية ،تقوم الشراكة
العاملية من أجل التنمية على مجلة من املرتكزات هتدف كلها إىل حتسني املناخ االقتصادي للدول النامية ،من خالل:
 زيادة تطوير النظام املايل و التجاري املنفتح حبيث يكون غري متيزي كما يتضمن هذا النظام التزاما باحلكم الصاحل و التنميةالقطرية و الدولية؛
 معاجلة االحتياجات اخلاصة للبلدان األقل منوا و يتضمن ذلك فرصا لتصدير منتجاهتم من دون حصص نسبية أو تعريفاتمجركية .و العمل على التوظيف االجيايب للمساعدات الدولية يف خمتلف اجملاالت احليوية خاصة يف جمال خلق فرص عمل
للشباب ،تعزيز التخفيف من أعباء الدين عن كاهل البلدان الفقرية املثقلة بالديون و إلغاء الدين الثنائي الرمسي؛
 معاجلة االحتياجات اخلاصة بالبلدان اليت ليس هلا منافذ حبرية و الدول اجلزرية الصغرية؛ حتسني الواقع الصحي ،من خالل التعاون مع الشركات الصيدالنية ،إلتاحة املستحضرات الدوائية األساسية بأسعار ميسرة يفالدول النامية.
 -التعاون مع القطاع اخلاص لتوفري التكنولوجيات احلديثة كتقنيات املعلومات االتصاالت احلديثة ملختلف شرائح اجملتمعات النامية.

 -0برامج مكافحة الفقر في الدول العربية :تتباين سياسات مكافحة الفقر بني االقتصادية و االجتماعية و يف غالب األحيان يتم
املزج بني االثنتني ،للوصول إىل األهداف املسطرة و يلعب التعليم و التكوين و التدريب دورا مهما يف تنمية قدرات الفقراء و
مساعدهتم للحصول على مصدر رزق دائم .تعترب ظاهرة الفقر يف الدول العربية قدمية وترجع جذورها إىل حقب االستعمار األجنيب
الذي تعرضت هلا املنطقة و تسعى حكومات الدول العربية إىل إجياد مزيج مناسب من السياسات االقتصادية واالجتماعية للتقليل
من أعداد الفقراء وحتقيق جزء من متطلبات أهداف األلفية اإلمنائية ،اليت التزمت هبا يف بداية القرن احلايل.

 -0-0السياسات االقتصادية:

 -0-0-0التمويل المتناهي الصغر :يعرف التمويل املتناهي الصغر على أنه :تقدمي خدمات مالية متنوعة للفقراء .ترتاوح مابني

القروض و التأمينات و اخلدمات الفنية ،يتعدد فيها الفاعلون من هيئات ماحنة كالبنوك التجارية و املنظمات غري احلكومية املتخصصة.
جتدر اإلشارة يف البداية إىل حتديد الفرق بني التمويل املتناهي الصغر و اإلقراض متناهي الصغر ،حيث يشري األول إىل جمموعة من
العمليات املالية أكثر مشوال من املفهوم الثاين ،فالتمويل متناهي الصغر يعكس ما شهده حقل اإلقراض متناهي الصغر من تطور.
حيتاج الفقراء إىل جمموعة واسعة من اخلدمات املالية املناسبة ،املرنة و امليسرة ،املسعرة على حنو معقول .يعد التمويل الصغري أحدها وهو
قطاع متخصص جيمع بني الصريفة و األهداف االجتماعية .ميكن الفقراء من الوصول إىل اخلدمات املالية على حنو مستمر .هذا ما يؤدي
إىل زيادة دخوهلم و حيازهتم ألصول مادية ،و بالتايل تقل درجة تعرضهم لألزمات اخلارجية ،كما ميكن األسر الفقرية من اخلروج من حالة
تأمني قوت يومهم فقط ،إىل مرحلة التخطيط للمستقبل ،احلصول على تغذية أفضل ،حتسني ظروف معيشتهم ،بتعميم هذه اخلدمات،
كما تعد وسيلة مهمة للحد من عدم املساواة بني طبقات اجملتمع .و للوصول ألكرب عدد ممكن من الفقراء جيب بناء أنظمة مالية خاصة
هبذه الفئة ،تعتمد على مؤسسات مالية قادرة على حتريك وإعادة تدوير املدخرات احمللية لتوسيع االئتمان.7
 -0-0-0تنمية المناطق الريفية :يتأسس مفهوم التنمية الريفية املتكاملة على ضرورة التكامل بني األنشطة االقتصادية واالجتماعية و

البيئية يف املناطق الريفية ،و ضرورة تقدمي خدمات متكاملة متكن من االستخدام األمثل للموارد الطبيعية و البشرية املتاحة هبدف توفري سبل
العيش املستدامة وذلك من خالل:8
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 ضمان توفري االحتياجات الغذائية للسكان يف احلاضر و املستقبل ،كما و نوعا ،إىل جانب التوسع يف إنتاج السلع الزراعية األخرى؛ توفري فرص العمل املستدام و زيادة الدخل و حتسني ظروف العمل لكل العاملني يف جمال اإلنتاج الزراعي؛ احملافظة على املوارد ال طبيعية و العمل يف حدود املستطاع لزيادة إنتاجيتها دون اإلخالل بالتوازن الطبيعي هلذه املوارد و منع تعرض البيئةللتلوث؛
 العمل على محاية القطاع الزراعي من التعرض للعوامل الطبيعية  ،االقتصادية و االجتماعية الضارة باستدامة اإلنتاج و تقوية آلياتاالعتماد على الذات.
رغم التعقيدات البالغة اليت تواجه سكان املناطق الريفية ،إال أنه ال يستحيل إقامة تنمية ريفية تصب يف صاحل فقراء هذه املناطق
و تساعدهم للخروج من دائرة الفقر .فإنشاء التعاونيات الريفية واملنظمات اجلماعية لالعتماد على الذات هي آلية جوهرية لبناء قدر
من األمن االقتصادي .لقد أظهرت جتربة برنامج تنمية التجمعات الريفية ،التعاونيات و رابطات املزارعني أنه باإلمكان التخلص من
الفقر يف املناطق الريفية عن طريق وضع سياسات لإلصالح الفالحي و يتم ذلك مبنح حق االمتياز يف استغالل األراضي الزراعية
لصغار الفالحني مع تدعيمهم مبوارد مالية تكون يف شكل قروض ميسرة طويلة األجل ،مبعدل فائدة منخفض نسيبا مقارنة مع بقية
أنواع القروض األخرى و وسائل مادية كمعدات خدمة األرض و اخلدمات الفنية عن طريق توفري االستشارة من املختصني يف الزراعة و
تربية املواشي للفالحني هبدف االستغالل الرشيد و اجليد للموارد واحلصول على أكرب عائد من هذا النشاط.هذا ما يساعد على توسيع
دائرة النشاط الزراعي واستيعاب عدد أكرب من اليد العاملة مما يعين رفع دخول فئة من السكان أي حتقيق إنتاجية أكرب ومعيشة أفضل،
باإلضافة إىل التقليل من ظاهرة اهلجرة إىل املدن .و يتم كل ذلك بتدعيم هذه اجلهود عن طريق بناء هياكل أساسية يف املناطق الريفية
بتوفري الطرق ،وسائل املواصالت ،توفري خدمات اجتماعية حيوية كاملدارس و املراكز الصحية.9
كما جند لتجربة التجمعات الريفية األثر االجيايب البالغ يف دفع عجلة التنمية يف املناطق الريفية النائية و املنعزلة ،حيث يقوم مبدأها على
خلق بؤرة اقتصادية اجتماعية ،تقوم على بناء قدرات اجملتمعات احمللية من خالل إشراكهم يف مراحل ختطيط و تنفيذ املشاريع .إضافة إىل
تطوير املؤسسات احمللية اليت لديها القدرة على إحداث التطور االقتصادي و االجتماعي يف األرياف و بناءا على ما سبق يتوجب بناء
أكرب عدد من التجمعات الريفية و الرتكيز أكثر على رفع قدراهتا اإلنتاجية اليت تصب يف صاحل الفقراء.
 -0-0-0دعم و تشجيع المشروعات الصغيرة :متثل املشروعات الصغرية واملتوسطة إحدى القطاعات االقتصادية اليت تستحوذ

على اهتمام كبري من قبل دول العامل كافة يف ظل التغريات والتحوالت االقتصادية العاملية وذلك بسبب دورها احملوري يف اإلنتاج
والتشغيل وإدرار الدخل واالبتكار والتقدم التكنولوجي عالوة على دورها يف حتقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية ،من أهم
خصائص هذه املشروعات جند:10
 تتميّز هذه املشروعات باالنتشار اجلغرايف مما يساعد على تقليل التفاوتات اإلقليمية وحتقيق التنمية املتوازنة وخدمة األسواق احملدودة اليتال تغرى املنشآت الكبرية بالتوطّن بالقرب منها أو بالتعامل معها.
 توفر هذه املشروعات سلعاً وخدمات لفئات اجملتمع ذات الدخل احملدود واليت تسعى للحصول عليها بأسعار رخيصة نسبياً تتفق معقدراهتا الشرائية (وإن كان األمر يتطلب التنازل بعض الشيء عن اعتبارات اجلودة).
 حتافظ على األعمال الرتاثية (حرفية  /يدوية) اليت متثل أمهية قصوى لالقتصاد املصري وتنمية هذه املشروعات احلرفية التقليدية الصغريةيفتح األبواب لتشغيل الشباب خاصة املرأة وأيضا يفتح أبوابا للتصدير بكميات كبرية تدر دخال لالقتصاد القومي ،لذا جيب احلفاظ علي
هذه الصناعات التقليدية من االندثار.

437

تقييم برامج مكافحة الفقر في الدول العربية في ظل تبنيها لمقاربة األمم المتحدة
 تساعد املشروعات الكبرية يف بعض األنشطة التسويقية والتوزيع والصيانة وصناعة قطع الغيار األمر الذي ميكن املشروعات الكبرية منالرتكيز على األنشطة الرئيسية وذلك يؤدي إىل ختفيض تكلفة التسويق.
 ميكن أن تكون مصدراً للتجديد واالبتكار وتسهم يف خلق كوادر إدارية وفنية ميكنها االنتقال للعمل يف املشروعات الكبرية. متثل وعاء للتكوين الرأمسايل من حيث امتصاصها للمدخرات الفائضة والعاطلة فضالً عن إهنا توفر فرصاً استثمارية ألصحاب املدخراتالصغرية.
يتم تس خري املشروعات الصغرية و املتوسطة يف خدمة الفقراء من خالل تسطري برامج لتمويل املشروعات الصغرية وذلك عن
طريق تقدمي قروض ميسرة من قبل البنوك ،للبدء بإقامة مشروع صغري و حث الشركات العمومية و اخلاصة على منح عقود مناولة
ألصحاب هذه املؤسسات لتشجيعهم و مساعدهتم على االنطالق يف العمل .ميكن خلق بيئة مواتية لنمو و ازدهار هذه املؤسسات
عن طريق تسطري جدول أعمال لتقدمي املساعدة الفنية و االستشارة و التدريب للقائمني على هذه املشاريع لضمان جناحها و استمرار
نشاطها .نظرا للدور اهلام الذي تلعبه يف توفري مناصب العمل ومقدرهتا العالية على استيعاب القوة العاملة و بالتايل إتاحة الفرصة
11
للفئات الفقرية يف احلصول على دخل ،يعين املسامهة يف احلد من ظاهرة الفقر.
 -0-0السياسات االجتماعية :من غري املمكن احلد من ظاهرة الفقر دون االعتماد على السياسات االجتماعية اليت

تتماشى مع السياسات االقتصادية و ترتاوح هذه الربامج بني برامج املعونة االجتماعية و برامج التأمينات االجتماعية.

 -1-2-2برامج المعونة االجتماعية :حيث يندرج حتت هذا البند اإلجراءات التالية:

أ -دعم السلع الغذائية األساسية و توفير األمن الغذائي :إن دعم السلع الغذائية األساسية و تأمينها بأسعار منطقية هي خطوة

يف االجتاه الصحيح لدعم شرحية الفقراء اليت البد من تأمني األساسيات الغذائية هلا لكي تتمكن من االخنراط يف عملية التنمية ومن
األفضل أن يرتافق ذلك مع دعم األساسيات األخرى كالكهرباء و غريها .و هذا ال يتحقق إال عن طريق االهتمام بالنشاط الزراعي
للوصول إىل هدف األمن الغذائي و رفع حجم الصادرات من املنتجات الغذائية لرفع مستوى الناتج احمللي و التحكم يف مستوى أسعار
الغذاء بالشكل الذي خيدم الطبقة الفقرية.
ب -تحسين الوصول إلى سكن مالئم و قروض اإلسكان للفقراء :من أهم أسس حتسني ظروف حياة الفقراء ،حتقيق ظروف

سكن مالئمة و مرحية و تكمن اخلطوة األوىل حنو حتقيق هذا اهلدف يف تطوير املعلومات عن وضع أفراد اجملتمع فيما خيص توفر السكن
الالئق من عدمه .و عليه جيب تطوير شبكة بيانات لتقييم مستوى نوعية مساكن الفقراء و جيب توسيع مشاريع اإلسكان للفقراء وتسهيل
احلصول على القروض ع ن طريق تقدمي احلوافز املالئمة للجهات املاحنة و توفري اإلمكانات املالئمة ضمن املناطق الصناعية املؤهلة جلذب
الفقراء للعمل فيها.
ت -التحويالت العينية و النقدية 12:هتدف هذه الربامج حلماية األفراد غري املؤهلني للعمل(كبار السن واملعوقني) ضد املخاطر اليت

متتد لفرتات طويلة املرتبطة بفقدان مصادر الدخل .و اليت تساهم بشكل كبري يف تعويض فشل السوق يف توفري دخل كاف للفقراء و يتم
هذا من خالل التحويالت العينية و النقدية اليت ختصص هلم .تشمل هذه الربامج اليت يتم التخطيط هلا من قبل اهليئات الرمسية يف الدولة،
على نظام املنح املدرسية لألسر الفقرية الغري قادرة على حتمل مصاريف التمدرس اخلاصة بأبنائها ،كما تضم أنظمة التموين عن طريق توفري
املواد الغذائية األساسية هلذه الفئة.وميكن أيضا وضع آليات لتوفري االئتمان هلذه األسر حىت متكنهم من االحتفاظ بأصوهلم العينية ،أو
اسرتدادها إذا ختلصوا منها هبدف تأمني االستهالك و يقصد هنا بتوفري االئتمان إعطاء منح و ليس قروض ،لذا جيب التنبه الحتياجات
الفقراء الفعلية.
ث -برامج األشغال العامة :هي برامج توفر مناصب شغل دائمة و مؤقتة لكل الفئات يكون هذا يف مشاريع البنية التحتية .و اليت

يتم اإلشراف عليها من قبل هيئات عمومية و ميكن االستناد يف تصميمها على املبادئ التالية:
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 أن يكون اهلدف من إقامة هذه املشاريع توفري فرص العمل؛ أن يتم اختيار هذه املشاريع من قبل السكان احملليني؛ أن يتم حتديد مقدار األجور يف هذه املشاريع ،لتشجيع احملتاجني على التقدم للعمل يف هذه الوظائف و تشغيل أكرب عدد ممكنمنهم.

 -2-2-2برامج التأمين االجتماعي :تعرف أدبيات األمم املتحدة التأمني االجتماعي على أنه :جمموعة السياسات املعدة من أجل
التصدي للمخاطر و مواطن الضعف لألفراد القادرين و غري القادريني على العمل على حد سواء ،بغرض مساعدهتم و محايتهم من
التقلبات االقتصادية و االجتماعية و احلد من املخاطر احملدقة بالفئات اهلشة يف اجملتمع .فهي تلعب دورا فعاال يف حتقيق التوازن االقتصادي
و االجتماعي أثناء األزمات .حيث متثل احملتوى األساسي حلق اإلنسان يف حياة كرمية .تضم برامج التأمني االجتماعي عدة جوانب أساسية
ترتاوح بني :توفري اخلدمات الصحية األساسية ،تأمني الدخل للفئات اهلشة يف اجملتمع على غرار األطفال و العاجزين عن العمل (املسنني و
املعوقني) عن طريق االستحقاقات األساسية ،تقدمي املعونة االجتماعية ،إدارة املخاطر املتبادلة و غري الرمسية.
أ-

نظام التقاعد :يعترب نظام التقاعد قدمي نوعا ما مقارنة مع بقية الربامج  ،يتم إنشاء هذا النظام من قبل احلكومات ،يقوم على

مبدأ اقتطاع جزء من األجرة الشهرية للعمال األجراء املستفيدون من نظام الضمان االجتماعي ،كما يتحمل صاحب العمل جزء من أعباء
التأمني .يستفيد املؤمن من منحة التقاعد بعد انقضاء سنوات اخلدمة احملددة قانونا أو بعد وصوله السن القانونية لالستفادة من هذه املنحة
إىل غاية وفاته.
ب -التأمين على البطالة :إن ظروف عدم التأكد اليت تسود سوق العمل جتعل من هذه االتفاقيات أمرا يف غاية األمهية ،حلماية

الفئات اهلشة من التقلبات و األزمات اليت ميكن أن متس البالد من حني ألخر .يتم متول هذه األنظمة عن طريق الضرائب املفروضة على
أرباب العمل و مبجرد أن يفقد املؤمن منصب عمله فإنه يستطيع احلصول على منحة البطالة .و هبذا يكون نظام التأمني على البطالة
وسيلة متنع وقوع األفراد يف حالة الفقر.
ت -دعم صناديق التنمية االجتماعية :مت إنشاء هذه الربامج من أجل التخفيف من اآلثار السلبية لربامج التكييف اهليكلي ،خاصة

إذا طالت فرتة املرحلة االنتقالية يف أثناء تطبيق هذه الربامج .هلذا أنشأت هذه الصناديق لتخفيف من اآلثار االجتماعية هلذه الربامج على
الفقراء ،و يتضمن مشروع صناديق التنمية االجتماعية ستة برامج رئيسية هي:
 حتسني البىن التحتية و اخلدمات األساسية يف املناطق الفقرية؛ توليد فرص عمالة عن طريق إقامة مشاريع األشغال العمومية؛ حتسني النظام األساسي خلدمات النقل العام؛ تشجيع املشاركة و زيادة القدرات و التعاون مع خمتلف األطراف الفاعلة يف اجملتمع ( اجلمعيات ،املنظمات غري احلكومية)...،؛ إقامة وتنمية مشروعات إنتاجية تولد مناصب عمل يف املناطق منخفضة الدخل؛ تقوية القدرات اإلدارية و الفنية حىت تتمكن من تنفيذ املشروع بكفاءة و فعالية. -0تقييم برامج مكافحة الفقر في الدول العربية :على الرغم من التقدم الذي حتققه الدول العربية يف جماالت التنمية املختلفة ،إال أهنا
تعاين من عدة نقائص و تواجه عدة حتديات على مجيع األصعدة االقتصادية واالجتماعية و السياسية،فنجد أن درجة الفقر هي أعلى
بكثري من املستوى الذي يعكسه استخدام خط الفقر الدويل ،خاصة يف املناطق الريفية ويرجع هذا التعثر إىل عدة عوامل منها:

 -1-3في مجال التشغيل :إن االستمرار يف االعتماد على النمو املتقلب املرتكز على قوة النفط أثر سلبا يف سوق العمل مما أدى إىل
جعل املنطقة تسجل أعلى املعدالت يف العامل من حيث البطالة و اليت تقدر بـ  ،%04,6بينما تقدر نسبة الذين مل يسبق هلم العمل
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حبوايل %12من العاطلني عن العمل .و تقدر نسبة الشباب العاطل عن العمل يف املنطقة العربية بـ %22فقد فشل النمو االقتصادي
يف املن طقة العربية يف خلق فرص عمل كافية لسد فجوة البطالة و مع استمرار االرتفاع يف منو القوى العاملة و استمرار اتساع التحصيل
الدراسي ،تغيري وضع املرأة يف اجملتمع و ارتفاع نسبة مشاركتها يف سوق العمل و منافستها للرجل يف عدة جماالت كالزراعة و الصناعة،
الصحة و التعليم ...تزايد التفاوت بني العرض و الطلب يف سوق العمل العربية ،فعلى سبيل املثال متثل القوى العاملة احلاصلة على
مستوى ثانوي أو أعلى منه  ℅40ويف املقابل فنفس الفئة متثل  ℅82من العاطلني عن العمل.
تشري تقديرات منظمة العمل الدولية إىل تدين معدالت منو التشغيل يف املنطقة العربية حيث سجلت نسبة  %0,2يف دول مشال
إفريقيا و %0,1يف دول املشرق العريب و نتيجة لعجز القطاعات الرمسية على توفري فرص عمل أصبح القطاع غري الرمسي مستودع لفائض
العمالة يف املناطق احلضرية .ومعظمهم من القوى العاملة البسيطة و غري املشمولة باحلماية االجتماعية وعليه فإن الدول العربية أمام حتدي
13
خلق 20مليون فرصة عمل مع مطلع عام  0202لتحسني أوضاع مواطنيها.
14
ترجع أسباب عجز سوق العمل العربية على استيعاب الكم املتزايد من القوة العاملة إىل عدة عوامل نذكر منها:
 اخنفاض جودة التعليم يف الدول العربية ،حيث تعجز املقررات الدراسية املعتمدة يف املراحل األوىل من الدراسة على تزويد الشباب دونسن  02مبهارات حياتية أساسية ،إضافة إىل أن التعليم الثانوي وما بعده يفشالن يف تزويد الشباب باملهارات و املعرفة الضرورية
للنجاح يف سوق العمل،
 تشكل تشريعات العمل غري املرنة عائقا حيول دون قيام املؤسسات برتتيب إجراءات التوظيف عرب املنطقة ،فمعظم قوانني العمل غريجمهزة للتعاطي مع اقتصاديات املنطقة سريعة التغري .مع العلم أن القليل من دول املنطقة جنحت يف حتديث منظومة قوانني العمل و
جعلها مرنة  ،مع ضمان حد أدىن من األمان للعمال؛
 إن فرص العمل اجلديدة املستحدثة يف املنطقة مؤقتة و غري نظامية،فإما حتصر الشباب يف وظائف متدنية األجور أو توجد هلم حوافزالنتظار االستخدام يف القطاع العام؛
 متيل التدخالت لتشغيل الشباب إىل إمهال فئة املستضعفني من الشباب و املهمشني الذين ينقصهم التأهيل الالزم. -2-3الحماية االجتماعية :إن جهود إنشاء و تفعيل شبكات األمان االجتماعي ،غري متوازنة بني خمتلف جمموعات البلدان

العربية .تعترب هذه الشبكات حديثة النشأة نسبيا خاصة يف الدول العربية منخفضة الدخل ،فقد أسست يف اليمن سنة  .0116مثل هذه
األنظمة تعجز عن أداء مهامها بفعالية يف الدول اليت ينتشر فيها الفقر بشكل واسع15.فعلى سبيل املثال يصل دعم السلع الغذائية و
الطاقة إىل عدد كبري من األشخاص ،لكنها تأخذ وجهة غري اليت وضعت ألجلها حيث تشري التقديرات إىل أن نسبة  ℅10من الدعم
يف جمال الطاقة (البنزين) يف مصر تذهب إىل أغىن  ℅02من املستهلكني .و يف الوقت نفسه يتم توجيه التحويالت النقدية بشكل أفضل
نسبيا إىل الفئات الفقرية و لكنها تعاين من تدين مستويات متويلها اليت تقل يف الغالب عن  ℅0من إمجايل الناتج احمللي مما جيعلها غري
16
مؤثرة من ناحية حتسني األحوال املعيشية للفقراء.
تبقى تغطية املعاشات التقاعدية يف املنطقة العربية متواضعة و ال تدفع يف املتوسط سوى إىل  %02من املسنني .أما نسبة العمال
املسجلني حاليا يف نظام املعاشات التقاعدية فال يتعدى  ،%02هذا يعين أنه بعد مرور 02إىل  02سنة من اآلن حيتمل أن ال حيصل
 %12من كبار السن على دخل مضمون يقيهم من الفقر.
ال تزال تغطية التأمني ضد البطالة يف املنطقة العربية تسجل أدىن املعدالت مقارنة بباقي مناطق العامل.
على الرغم من التقدم الكبري الذي أحرزته املنطقة العربية يف العقدين املاضيني يف جمال تطوير األطر املؤسسية للتعامل مع التحديات
االجتماعية و االقتصادية بشكل أكثر فعا لية ،فإن سياسات العمالة و احلماية االجتماعية تعترب جمزأة و ضعيفة حبيث يصعب دجمها يف
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صلب مناقشات السياسات الوطنية .هذا و مل يكن موضوع تعزيز حقوق العمال األساسية ضمن أولوية السياسات الوطنية ،باإلضافة إىل
17
ضعف آليات احلوار االجتماعي و اخنفاض التمثيل النقايب.

 -0-0في مجال التعليم :على الرغم من التقدم الذي حققته املنطقة يف جمال التعليم ،ال يزال اجناز النظام التعليمي يف املنطقة األدىن
مقارنة بدول أخرى لديها نفس مستوى اإلمكانيات االقتصادية،لقد متكنت املنطقة العربية من اللحاق تقريبا بركب منطقيت شرق
آسيا و أمريكا الالتيني ة فيما يتعلق بااللتحاق الكامل مبرحلة التعليم االبتدائي،لكنها و يف املقابل ال تزال متخلفة بالنسبة لاللتحاق
يف مرحليت التعليم الثانوي و العايل و نتيجة لذلك فإن متوسط سنوات الدراسة يف املنطقة العربية أدىن مما هو عليه يف كل من شرق
آسيا وأمريكا الالتينية بأكثر من سنة .إضافة إىل ذلك فقد ازداد معدل عدم تساوي توزيع سنوات التحصيل العلمي.
 أظهرت نتائج الدراسة اليت أجريت حول أداء تالميذ السنة الثامنة من التعليم األساسي يف الرياضيات و العلوم سنة  ،0220اليتشاركت فيها  02دول عربية  ،أن معدالت مادة الرياضيات لتالميذ العرب تتدىن بشكل ملحوظ عن املعدل الدويل العام ،حيث مل
يصل إىل مستويات عالية من األداء سوى ℅02من التالميذ يف األردن ℅8 ،يف مصر ℅6 ،يف لبنان ℅2 ،يف فلسطني ،أما
باقي الدول العربية فحققت معدالت أقل.و هذا يعين أن األغلبية الساحقة من التالميذ العرب يفتقدون إىل املعارف اليت يقيسها
االختبار ،كذلك احتلت الدول العربية املراتب الدنيا (بني  08و  20من أصل  )20يف اختبار العلوم ،استمر تدين أداء التالميذ
العرب يف الدراسة الدولية اليت أجريت سنة  0221و نفس النتائج تأكدت يف سنة  0221فقد احتلت املراتب الدنيا يف اختبار
الرياضيات الصف الثامن( بني  02و  20من أصل  )20و العلوم (بني 00و  22من أصل  .)20و فيما خيص مستوى الصف
الرابع فبني اختبار الرياضيات نفس النتائج السابقة حيث احتلت الدول العربية املشاركة املراتب(بني 00و  08من أصل  )08ويف
مادة العلوم ( بني  00و  08من أصل ،)08مما يؤكد أن مناهج الدول العربية عامة تكاد تفتقد لألنشطة اخلاصة بتنمية القدرة على
18
مجع املعلومات ،تنظيمه او اكتشاف مصادر اخلطأ ،حتليل املعلومات و تفسري الظواهر.
 ثلثي الطالب يف أكثر من نصف دول املنطقة يتخرجون يف جماالت العلوم االجتماعية والدراسات اإلنسانية و ليس يف جماالتالعلوم األساسية و الرياضيات و هو نقيض النمط املعمول به يف شرق آسيا .و نظرا ألن ابتكار و تطويع التكنولوجيا يلعب دورا
19
متزايد األمهية يف عملية التنمية ،فإن املنطقة العربية تنتج املزيج اخلاطئ من القدرات.
يقدر املتوسط العريب لنسبة اإلنفاق على البحث العلمي %2,0من الناتج احمللي اإلمجايل،باستثناء تونس ،املغرب و ليبيا اليت يصل معدل
اإلنفاق على البحث العلمي فيها إىل  ℅2,1مقابل معدل عاملي يقدر بـ  ،%0,1حيث يقدر بـ℅0,8يف السويد ℅0,68 ،يف
الواليات املتحدة و  0,08يف اليابانو املصدر الوحيد هلذا التمويل يف الدول العربية هو اإلنفاق احلكومي و نسبة مسامهة القطاع
اخلاص ال تتجاوز يف أحسن األحوال  20.℅2و ما توفر من هذا اإلنفاق يوجه بنسبة عالية إىل االستثمار املادي على حساب
21
االستثمار احلقيقي يف البحث و التطوير.
-4-0

بالنسبة لقطاع الصحة :على مدى عقود اهتمت البلدان العربية بتطوير القطاع الصحي و على الرغم من هذه
22

االستثمارات ظل هذا القطاع احلساس و املهم يعاين مشكالت مزمنة و اليت نذكر منها:
 عدم كفاية التمويل يف جمال الصحة :متثل النفقات الصحية يف أغلب البلدان العربية ما يراوح بني  ℅0,0و ℅1,6من الناتج احمللياإلمجايل سنة 0228وتسجل كل من لبنان و األردن  ℅8,8و ℅1,6على التوايل ،بينما سجلت املغرب و اليمن أقل نسبة بـ
 ℅0,0و  ℅0,0على التوايل .يتضح التفاوت داخل اإلقليم يف اإلنفاق الفعلي على الصحة الذي يرتاوح بني  02و  810دوالر
للفرد،فباستثناء بلدان اخلليج العربية ترصد غالبية البلدان العربية مبالغ قليلة نسبيا للقطاع الصحي و يف الكثري من البلدان ذات الدخل
املنخفض و املتوسط ،حيث ترتاوح النفقات اخلاصة على الصحة بني  ℅0,4و ℅06,2من النفقات اإلمجالية  ،أما من حيث
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مستويات التمويل املطلقة ،فإن البلدان املنتجة للنفط تستثمر مبالغ مالية ضخمة على قطاع الصحة ،لكن هذه االستثمارات ال
تنعكس على واقع التغطية الصحية املنصفة و العادلة للجميع.
 تعاين نظم الصحة يف أغلب الدول العربية من ضعف األداء يف مؤسسات الصحة العامة ،عدم صالحية وهجرة الكفاءات املهنية يفجمال الصحة خاصة يف البلدان العربية منخفضة و متوسطة الدخل ،كما أن عدد األطباء ال يتوزع توزيعا منصفا بني املناطق احلضرية
و املناطق الريفية وبني املستشفيات الكربى و املراكز الصحية،كذلك تشكوا النظم الصحية من البريوقراطية مما حيد من فعالية
اإلصالحات اليت هتدف للنهوض بالقطاع.
لقد شرعت العديد من احلكومات يف املنطقة العربية يف اختاذ خطوات حنو الوقاية من فريوس ومرض اإليدز لكن تبقى االستجابة
بطيئة ،فأنشطة مكافحة فريوس و مرض االيدز تركزت يف القضايا الطبية مثل :الفحوص الطبية اإللزامية ،تزايد عالج مرضى اإليدز ،غري
أنه مل تتم على حنو كاف معاجلة العوامل االجتماعية و االقتصادية اليت تساهم يف انتشار الفريوس ،سواء من حيث البحوث أو اإلجراءات
التدخلية ،علما بأن املنطقة تفتقر إىل تفعيل إجراءات األساسية كمحدودية برامج هتدئة التمييز االجتماعي و املؤسسي الذي تعاين منه
الفئات املصابة بالفريوس ،إسرتاتيجيات التوعية و التواصل لزيادة الوعي و املعرفة بالوباء بني املواطنني ،حيث يسود االعتقاد بعدم تعرضهم
23
ملخاطر اإلصابة بالفريوس ،تفتقر املنطقة إىل تقدمي اخلدمات التشخيصية الكافية عن املرض .
 -2-0بالنسبة لقطاع المياه :يقل متوسط نصيب الفرد من املوارد املائية يف املنطقة العربية عن خط الفقر املائي احملدد عامليا بـ

 0222مرت مكعب سنويا ومع ذلك فإنه يزيد عن هذا املستوى يف عدد من الدول العربية مثل سوريا ،لبنان ،املغرب و يقل عن 222
مرت مكعب يف فلسطني ،جيبويت ،و دول شبه اجلزيرة العربية باستثناء سلطنة عمان،24رغم هذا جند أن بعض الدول يف املنطقة تستخدم
كل سنة كميات من املياه تزيد عن إمدادات املياه املتجددة املتوفرة لديها .كما تستخدم الكثري من الدول املياه بصورة تتميز باإلسراف.
يعترب استهالك الفرد من املياه احمللية يف دول اخلليج العريب هو األكثر على مستوى العامل ،حيث يزيد هذا املعدل بنسبة %22عن معدل
استهالك الفرد يف الواليات املتحدة ،باإلضافة إىل ارتفاع نسب تسرب املياه من شبكات التوزيع يف املدن و اليت ترتاوح يف الغالب بني
25
 42و  ،%22يتم هدر أكثر من نصف كميات املياه املوجهة للزراعة.
تركزت جهود السلطات املختصة يف الدول العربية على اجلوانب املتعلقة بتطوير و زيادة إمدادات املياه ،حيث مت رفع حجم استخدام
املياه ،التوسع يف إنشاء حمطات التحلية ،معاجلة مياه الصرف الصحي و إعادة استخدامها ،باإلضافة إىل إنشاء السدود جلمع و ختزين و
إعادة استخدام املياه السطحية ،إال أن أسلوب إدارة املياه عن طريق توفري اإلمدادات املائية الالزمة أثبت فشله يف توفري قدر معقول من
استدامة املياه أو توفري األمن املائي للدول العربية ،فرغم اجلهود اليت تبذهلا الدول العربية لتوفري املياه فإهنا مازالت تعاين من نقص كبري يف
26
املياه بسبب زيادة الطلب.
إن إتباع أسلوب زيادة إمدادات املياه دون االهتمام بتحسني و زيادة فعالية توزيع املياه واستخداماهتا خلق عدة سلبيات يف العديد
من الدول العربية و نذكر على سبيل املثال :تدين كفاءة االستخدام ،تزايد الطلب املستمر للقطاعات املختلفة و ارتفاع معدل استهالك
الفرد ،ارتفاع تكلفة معاجلة و توزيع املياه ،تدين نوعية املياه ،باإلضافة إىل عدم تطوير اسرتاتيجيات تسيري و استغالل املوارد املائية ذات رؤيا
بعيدة املدى قائمة على اعتبارات العرض و الطلب.
فيما خيص السياسات اخلاصة بتسعري املياه اليت حتركها اعتبارات اجتماعية حتول دون اسرتداد التكاليف اخلاصة بالتنقيب و التطهري و
نقل هذا املورد احليوي للمستهلك والصيانة الالزمة،هذا ما يؤدي إىل تدهور جودة اخلدمة املقدمة.
 -6-0التغيرات المناخية :شهدت املنطقة العربية زيادة غري منتظمة يف درجات احلرارة تراوحت بني 2,0و  0درجة مؤوية و
حدثت هذه الزيادة خالل أربع عقود فقط .و كذلك يتوقع أن يزيد املناخ من تعرض السكان إىل أوضاع خطرية ( األمراض ،اجملاعات،
الكوارث الطبيعية .)...،فمعظم املنطقة العربية صحراء تعمها درجات حرارة مرتفعة،مما جيعلها تتعرض من حني ألخر إىل عواصف غبارية
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مما يزيد من درجة اجنراف الرتبة (االجنراف الناتج عن الرياح) ،كما أن هذه العواصف الغبارية حتمل معها هواء ملوث و هو ما جيعل
صحة السكان عرضة للخطر .تقدر كميات الغبار اليت تصدرها منطقة الصحراء اإلفريقية الكربى مليار طن سنويا ،إن اشتداد هذه
العواصف وتكرارها يؤدي إىل خسائر كبرية يف الناتج احمللي لبلدان املنطقة قد تصل إىل  00,1مليار دوالر ،تتعرض املنطقة العربية أكثر
من أي وقت مضى إىل اجلفاف ،فالدول العربية الواقعة يف الساحل اإلفريقي تعيش حتت التهديد الدائم للجفاف و القحط .بينما تتعرض
27
بلدان أخرى اجلزائر مثال إىل الفيضانات سنة  0220اليت خلفت أضرارا بالغة بالبنية التحتية قدرت قيمتها بـ 022مليون دوالر.
التصحر :تتهدد املنطقة العربية اليت تبلغ مساحتها  04,0كيلومرت مربع خماطر التصحر و هو تردي األراضي يف املناطق القاحلة و
الشبه قاحلة و اجلافة شبه الرطبة ،نتيجة عوامل خمتلفة كالتغري املناخي ،النشاطات البشرية اجلائرة يف حق البيئة....،إخل .تقدر نسبة
األراضي الصحراوية يف شبه اجلزيرة العربية بـ  ،℅81,6تليها مشال إفريقيا بنسبة  ،℅11,1مث منطقة وادي النيل و القرن اإلفريقي بـ
 ،℅44,2مث املشرق العريب بـ  .℅02,6و يهدد التصحر املتواصل 0,81مليون كيلومرت مربع إي ما يعادل مخس املساحة الكلية للدول
العربية ،حيث تعترب دول املشرق العريب األكثر عرضة هلذا اخلطر بنسبة تقدر بـ ℅48,6من املساحة اإلمجالية للمنطقة .تليها منطقة وادي
النيل و القرن اإلفريقي بنسبة تقدر بـ  ℅06,2 .℅08,6يف مشال إفريقيا و ℅1يف شبه اجلزيرة العربية.28
 -1-0إدارة الحكم و إصالح المؤسسات :تؤكد التجربة العربية خالل الفرتة  0226-0116إىل ضرورة إجراء إصالحات مؤسسية

باعتبار أن هذه خطوة أساسية لتحقيق التوسع يف احلريات احلقيقية اليت يتمتع هبا الشعب العريب .على الرغم من أن الدول العربية
حققت حتسينا يف مخسة من أصل ستة أبعاد إلدارة احلكم ،كانت هذه التحسينات هامشية جدا باملقارنة مع التحسينات األوسع اليت
حتققت على مستوى العامل .فيما يتعلق بفعالية احلكومة سجلت الدول العربية تدهورا كبريا ،حيث جيب على الدول العربية أن متنح هذا
البعد أولوية خاصة يف برامج اإلصالح املؤسسي اليت تقوم هبا و بلغ التحسن يف جودة التنظيم حوايل  .℅1و فيما خيص التعبري و
املساءلة و االستقرار السياسي حتقق حتسن بنحو  ،℅1بينما شهد البعد اخلاص حبكم القانون زيادة تقدر بـ  ℅06و بلغ معدل
29
السيطرة على الفساد  ℅02و هو من أكرب التحسينات املسجلة.
كانت التحسينات احلكومية شكلية اهتمت أكثرا باالستقرار منها بإجراء إصالح عميق ،حيث ينطبق هذا على الفساد و النوع
االجتماعي ،فعلى الرغم من وجود أحكام قانونية لتدارك ذلك مير الفساد و املعامالت غري العادلة على أساس النوع االجتماعي بال
عقاب .و من شأن الفساد أن جيعل فشل احلكومة أكثر عمقا و تعقيدا فقد مت حتديد الفساد يف العديد من الدول العربية كعقبة رئيسية
أمام االستثمار و ممارسة األعمال التجارية (مصر ،ليبيا ،اجلزائر ،األردن ،املغرب و لبنان) .و جتدر اإلشارة إىل أن اجلهاز البريوقراطي هو

ظاهرة أخرى يشار إليها كأحد معوقات ممارسة األعمال التجارية و كعقبة أمام فعالية مواجهة الفساد.يرتاوح مؤشر مدركات الفسادبني2
كحد أدىن و الذي يشري إىل استفحال مظاهر الفساد و  02وهي أعلى قيمة و اليت تدل على انعدام مظاهر الفساد .من خالل بيانات
اجلدول يتضح لنا أن معظم الدول العربية تعاين من استفحال مظاهر الفساد حيث جند أن متوسط مؤشر مدركات الفساد يف املنطقة
يساوى 0,41نقطةمن عشرة .فباستثناء قطر ،اإلمارات،البحرين اللوايت حققن مؤشر يفوق 2نقطة من عشرة و حتسنا مقارنة بسنة
 0221حيث سجلتا  1نقطة من عشرة6,2 ،نقطة من عشرة على التوايل ،تبقى معظم الدول العربية دون املستوى ،حيث سجلت
عمان أكرب تراجع و خسرت  00رتبة أين كانت سنة  0221حتتل املرتبة  01مبؤشر يقدر بـ2,2نقطة من عشرة لتحتل سنة 0200
املرتبة  22عامليا مبؤشر قيمته 4,8نقطة من عشرة و احتلت الصومال مؤخرة الرتتيب عربيا و عامليا برتبة 080من أصل  080دولة.
يشكل الضعف املؤسسي واحد من أهم أسباب االستبعاد االجتماعي و االقتصادي و السياسي يف املنطقة العربية ،حيث حرمت
األساليب الفوقية التقليدية اليت انتهجتها حكومات املنطقة املواطنني من اإلدارة احمللية الفعالة و القابلة للمساءلة  ،حسب مؤشر التعبري
عن الرأي و املساءلة لسنة  0221فكل الدول العربية مؤشراهتا سالبة مبتوسط قدره ،-0,020حيث احتلت لبنان املركز األول بـ
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 -2,00و الصومال املركز األخري بـ  ، -0,11قيدت الدول العربية حرية التعبري و تكوين اجلمعيات من خالل الوسائل التشريعية ،مما
أعاق تشكيل املؤسسات و العمليات اخلاصة بإدارة الصراع االجتماعي و التفاوض اجلماعي.
فيما يتعلق حبرية املعلومات اليت من شأهنا متكني املشاركة :تتميز البنية األساسية لدى األنظمة العربية باحملدودية ،كما أن روابطه
بشبكة االنرتنت متقطعة و خاضعة لرقابة شديدة إليقاف النقد و ينظم النفاذ احلر إىل املعلومات العامة من خالل قانون حرية املعلومات
الذي يوجد فعال يف األردن فقط.
تشكوا الدول العربية من مستوى شفافية يشوبه الضعف و الدليل على ذلك ندرة البيانات واملعلومات اإلحصائية املتوفرة حول نوعية
إدارة احلكم ،إن معظم دول املنطقة ال تضمن حق مواطنيها يف اإلطالع على البيانات احلكومية كامليزانية العامة .إن فصل السلطات
ضمن فروع احلكومة ضعيف يف أغلب الدول كما هو مبني يف مؤشر فعالية احلكم الذي كان سالبا بقيمة -2,082بسبب الرتكز املفرط
للسلطة حىت يف الدول األكثر تعددية كمصر -2,02و تونس2,40و اجلزائر.-2,21
تستلزم سيادة القانون تأمني محاية حقوق اإلنسان بالنسبة لألفراد واجلماعات بشكل متساو وكذلك املساواة بينهم يف العقاب وتعلو
سيادة القانون على سلطة احلكومات ،فهي حتمي املواطنني من أي إجراءات تعسفية قد تتخذها الدولة ضدهم وتضمن معاملة مجيع
املواطنني على قدم املساواة وخضوعهم للقانون وليس لنزوات األقوياء ،كما يتوجب أن يوفر القانون احلماية للجماعات األكثر ضعفا وفقرا
من االستغالل والظلم وسوء املعاملة.تحرص معظم الدساتير العربية على استقالل السلطة القضائية ،لكن كثيرا ما يستعمل القضاء

لتصفية حسابات سياسية و هذا ما يظهره تدني مستوى مؤشر سيادة القانون في الدول العربية الذي يقدر بـ  ،-17271حيث

سجلت دولة قطر أحسن أداء بحصولها على ،17,6تليها دولة الكويت ثم اإلمارات ،بينما كان األداء األسوأ من نصيب اليمن بـ

 ،-1715السودان بـ  -1734وفي مؤخرة الترتيب الصومال بمؤشر بلغ .-275

يعاين الشباب و النساء يف املنطقة العربية من االستبعاد خاصة على املستوى احمللي ،يعد عدد املرشحات املشاركات يف االنتخابات
احمللية منخفضا جدا يف كل من اليمن ،العراق ،اململكة العربية السعودية ويرجع هذا إىل ضعف متثيل املرأة داخل األحزاب السياسية ،أو يف
قوائم املرشحني من قبل األحزاب السياسية لقد زادت مشاركة الشباب يف النقاش العام بفضل استفادهتم من وسائل االتصال ذات
30
التكنولوجيا العالية.

خاتمة

رغم التقدم الذي حترزه الدول العربية كمجموعة لتحقيق األهداف اإلمنائية إال أن هذا التقدم خيفي يف طياته تباينات كبرية بني
جمموعات الدول و بني الدول و حىت داخل البلد الواحد ،حيث جند أن دول جملس التعاون اخلليجي تسري على املسار الصحيح
لتحقيق هذه األهداف و قد جنحت يف بلوغ بعضها قبل التاريخ احملدد .يف حني تنحرف دول املشرق و املغرب العريب عن املسار
السليم لتحقيق بعض األهداف بينما جنحت يف حتقيق البعض األخر على غرار تعميم التعليم االبتدائي ،احلد من انتشار األمراض
املعدية املالريا و السل و توفري مرافق الصرف الصحي .و تتخلف الدول العربية األقل منوا عن الركب على مجيع األصعدة حيث ال
يتوقع أن تنجح يف بلوغ األهداف اإلمنائية يف وقتها.
تبذل الدول العربية جهودا البأس هبا يف سعيها لتحسني ظروف معيشة املواطن ،غري أهنا تواجه عدة عراقيل حتول دون جناعة
السياسات املتبناة و اليت يأيت يف مقدمتها ارتفاع معدالت البطالة و عجز االقتصادات العربية عن خلق مناصب عمل الئقة و دائمة،
انعدام احلكم الراشد و تفشي ظاهرة الفساد هذا ما خلق ضعف يف أداء اخلدمات االجتماعية و حال دون وصوهلا
ملستحقيها.باإلضافة إىل العوامل الطبيعية كالتدهور نوعية األراضي و تعرضها للتصحر و ندرة املياه.

قائمة بالمراجع
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