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يف  للألفية  االمنائية  االأهداف  ق  تتحقَّ لن  الراهن،  م  التقدُّ ل  معدَّ مع 

املنطقة العربية بحلول �سنة 2015 1

نف�سها  الإن�سان  حقوق  بفكرة  اللتزام  انعدام  البطيء  اخلطو  لهذا  الرئي�سية  الأ�سباب 

ومببادئ احلكم الر�سيد، وال�ستقرار ال�سيا�سي اله�ص ونق�ص الدميقراطية، ف�ساًل عن غياب 

للهدف  الدويل  املجتمع  �سلمي وم�ستدام. ويكافئ ذلك �رضًرا �سعف دعم  اإطار عمل 

الثامن املتعلق بال�رضاكات الرامية 

اإ�سافة  و�سبابيته،  التنمية  اإىل 

ال�سعيفة  ال�سيا�سية  الإرادة  اإىل 

القت�سادية  العدالة  حتقيق  اإزاء 

والجتماعية يف املنطقة.

�ص  ملخَّ عن  عبارة  يلي  ما 

ال�سوء  عليها  �ُسلِّط  ملالحظات 

يف تقرير اإقليمي �سدر حتت عنوان: “تقييم عملية الأهداف المنائية لالألفية يف املنطقة 

احلكومية  غري  العربية  املنظمات  “�سبكة  ته  واأعدَّ الأ�سا�سية”،  للق�سايا  مقاربة  العربية: 

اعتباره  يف  ا  اأي�سً ياأخذ  وهو   .2010 )يوليو(  متوز  يف  واأطلقته   )ANND( للتنمية” 

مالحظات من �سل�سلة درا�سات حالة من �سبعة بلدان عربيَّة، وهي حتديًدا: لبنان، الأردن، 

املغرب، تون�ص، م�رض، اليمن، ال�سودان.

كانت قد ن�رضت “�سبكة املنظمات العربية غري احلكومية للتنمية” يف عام 2008، وبال�رضاكة 

مع “مركز املراأة العربية للتدريب والبحوث” )CAWTAR( و“برنامج الأمم املتحدة 

دلياًل يتعلق بتخطيط املجتمع املدين وجمموعات الإعالم وعملها   )UNDP( ”الإمنائي

ق “�سبكة املنظمات العربية  من اأجل الأهداف المنائية لالألفية. بال�سافة اإىل ذلك، تن�سِّ

املجتمع  جهود  يف  رائد  بدور  ت�سطلع  دولية  �سبكات  عدة  مع  للتنمية”  احلكومية  غري 

العاملي  “النداء  مثل  لالألفية”،  المنائية  “الأهداف  تقدم على خط  لتحقيق  العاملي  املدين 

.)Social Watch( ”و “الرا�سد الجتماعي )GCAP( ”ملكافحة الفقر

ق لـ “الأهداف المنائية لالألفية”،  1  بح�سب ما اأورده تقرير الأمم املتحدة 2010 حول التقدم املحقَّ
يان معظم البلدان العربية( يف اأن ت�سهد التقدم  ت�ستمر بلدان منطقة غرب اآ�سيا و�سمال اأفريقيا )اللتان تغطِّ

تواجه  البلدان  فهذه  املرفقة(.  املالحظات  )راجع  لالألفية”  المنائية  “الأهداف  بـ  يتعلَّق  ما  يف  الأقل 

حتديات هائلة يف خف�ص الفقر وحت�سني ال�سحة ومتكني املراأة. وبالن�سبة اإىل بلدان غرب اآ�سيا على وجه 

ل الفقر بني �سنتي 1990 و2005، وكذلك زيادًة يف انت�سار  اخل�سو�ص، يالحظ التقرير ارتفاًعا يف معدَّ

اجلوع عدم ال�ستقرار الوظيفي وانعداًما يف التقدم على خط خف�ص عدد الأطفال الذين يتلقون تغذية 

بالتعليم  اللتحاق  معدل  من حيث  تقدم �سعيف  ُيالَحُظ كذلك  فيما  الوزن،  ناق�سي  والأطفال  �سيئة 

الأ�سا�سي ومعاجلة الفجوات اجلنو�سيَّة يف التعليم، ول�سيَّما يف امل�ستوى الثانوي.
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الو�سع التنموي ال�سامل يف املنطقة العربية

انف�سال  اإىل  التنموي--  االجتاه  ذات  ال�شاملة  القرار  و�شناعة  االقت�شادية  املبادرة  �شياع  اأدَّى 

. وبالفعل، فمع ارتفاع اأ�سعار النفط 
1
النمو القت�سادي عن التنمية يف املنطقة العربية

عربية  بلدان  يف  اقت�سادية  اأرباح  ت�سجيل  اإىل  ذلك  ى  اأدَّ وعائداته 

اإيَّاها  البلدان  يف  الركود،  اإىل  ركنت  التنمية  ات  موؤ�شرِّ اأنَّ  يبدو  عدة، 

د اأن �سيا�سات توليد الرثوة انف�سلت عن �سيا�سات  ذاتها. ومن املوؤكَّ

الفجوات يف خمتلف  تزايد  اإىل  ى  اأدَّ مبا  التها،  وتدخُّ التوزيع  اإعادة 

البلدان العربية. فالالم�شاواة ثابتة بني املناطق احل�رضية وتلك الريفية، 

والفئات  املجموعات  و�سمن  املنطقة،  بلدان  خمتلف  بني  وكذلك 

قني. ا الن�ساء وال�سباب واملعوَّ املختلفة، وخ�سو�سً

ال�شيادة  برتاجع  تاأثراً  االأكرث  القرار  �شناعة  جماالت  اأحد  هو  االقت�شاد  اإنَّ  --
الوطنية. فخطط اإعادة الهيكلة البنيوية، ف�ساًل عن الو�سفات الثنائية 

البلدان  يف  الدولة  اإخراج  على  عملت  الأطراف،  عديدة  وتلك 

توفري  عن  عاجزة  لترتكها  كثرية،  اقت�سادية  قطاعات  من  العربية 

�سة. الفر�ص التي حتتاج اإليها معظم �رضائح ال�سكان ال�سعيفة املعرَّ

اإ�شافيًّا يف  ُم�شِعًفا  عاماًل  والهدر  الف�شاد  ي�شكل  وامل�شوؤولة،  التَّ�شاُركيَّة  احلاكمية  لغياب  نظًرا  --
هة  املوجَّ الأموال  ي�ستنزف  كونه  التنموي  الو�سع  ُيفاِقم  الذي  الأمر  العربيَّة،  البلدان 

ا. وهذه م�ساألة ملحوظة بوجه خا�ص يف  �سً لدعم اأكرث فئات املجتمع ه�سا�سًة وتعرُّ

للموارد  الأخري  ال�ستغالل  ُيف�ِص  مل  حيث  العربية،  املنطقة  يف  ًما  تقدُّ الأقل  البلدان 

املعدنيَّة املكَت�سَفة حديًثا اإىل ارتفاع يف الإنفاق الجتماعي.

بالنفط(  لغنية  ا-- اخلليجي”  التعاون  “جمل�ص  بلدان  )با�ستثناء  مبعظمها  العربية  البلدان  اإنَّ 

تعتمد على امل�شاعدات اخلارجية والدين يف اأداء وظائف احلكومات االأ�شا�شية، الأمر الذي 

يجعلها اأكرث تبعية اإزاء �رضوط املانحني. وب�رضف النظر عن ظروفها احلقيقية ونواياها، 

فقد اأف�سى ت�سلحها بذهنيَّة ت�سووية اإىل خو�سها اإ�سالحات منعزلة وحمدودة لي�ست 

قدرة  ا�ستنزفت  فقد  ذلك،  من  العك�ص  على  �سيَّة.  املوؤ�سَّ البيئة  متكني  م�ستوى  على 

الهيئات العامة املوجلة بالتخطيط لربامج اإ�سالحية بنَّاءة و�ساملة وتنفيذها.

بقيت م�شتويات  ة ارتفاع كبري يف تعليم الإناث يف املنطقة العربية، -- يف حني اأنه كان ثمَّ

م�شاركة املراأة ال�شيا�شية وم�شاهمتها االقت�شادية االأكرث تدنرِّيًا يف العامل. عالوًة على ذلك، فقد 

اأثَّرت الأزمة القت�سادية واملالية العاملية اإىل حدِّ بعيد على املنطقة وعلى و�سع املراأة 

ه نحو القطاع غري الر�سمي  فيها، مبا األقى اأعباء اإ�سافيَّة بدفع الن�ساء باأعداد كبرية للتوجُّ

واإىل العمل غري املاأجور.

كانت املنطقة العربية  فـيمـا كان التكامل الإقليمي قوة دافعة مهمة للتنمية يف العامل، --

ٍم يف خططها املتعلقة بالتعاون االقت�شادي والتنموي. غري قادرة على حتقق تقدُّ

1  بلغت الن�شبة املئوية للنمو الذي حقَّقته البلدان العربية يف �شنة 2008 –وفق ما اأورده “التقرير االقت�شادي 
العربي امل�شرتك” )2009(، الذي ن�شه “�شندوق النقد العربي”- نحو %26،2 من �شنة 2007.
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“االأهداف االمنائية للألفية” يف �سناعة القرار

مل يتم توطني »االأهداف االمنائية لالألفية« يف عمليات �شناعة القرار يف البلدان العربية.-- ففي 

حني اأنَّ »الأهداف المنائية لالألفية« تظهر ب�سورة متزايدة يف اخلطاب الر�سمي، اإل 

اأنها بعيدة متاًما من دجمها على نحٍو منهجي يف ال�سيا�سات الجتماعية والقت�سادية.

الأهداف  من امل�سائل الفا�سلة املعيقة لتوطني مقاربة فعالة قائمة على احلقوق حيال “--

المنائية لالألفية تكمن يف انعدام اأو عدم مالءمة ال�سرتاتيجيات التنموية الوطنية يف 

والتحقيق  للعمل  قابلة  روؤية  ر  تطورِّ مل  العربية  البلدان  معظم  فاإنَّ  وبالفعل،  العربية.  البلدان 

بني خمتلف  للمهام  وا�شح  بتق�شيم  تتَّ�شم  الوطنية،  للتنمية  و�شاملة  ا�شرتاتيجية  بكونها  وتتميّز 

الوكاالت احلكومية.

وحتى تلك البلدان التي  تتميَّز احلكومات يف املنطقة العربية مبعظمها باأنها ا�شتبدادية وقمعية. --

اُرِكيَّة  توجد فيها موؤ�س�سات دميقراطية ن�سبيًّا، فهي مع ذلك مبَهمة غري �سفافة ولت�سَ

مبا يتعلق ب�سناعة القرار. ومن بني العوامل التي ت�ساهم يف هذا الو�سع اخللل الداخلي 

وبني  النافذة  التنفيذيَّة  ال�سلطة  بني 

ما  غالًبا  التي  الت�رضيعيَّة  ال�سلطة 

�سة. اأما انعدام ال�سفافية  تكون مهمَّ

اخللل  لهذا  نتيجٍة  فهو  عموًما 

وبالتايل،  اآن.  يف  ُيَفاِقُمه  وعامٍل 

لأ�سوات  ال  الفعَّ الو�سول  يبقى 

املجتمع املدين حمدوًدا ب�سدة.

مل ي�شل �شناع القرار يف املنطقة العربية  --
لاللفية  االمنائية  االأهداف  اإعتبار  اإىل 

االن�شانية،  للحقوق  اأ�شا�شية  معايري 

تعترب  اإذ  واالإقت�شادية.  االجتماعية 

غالًبا  لالألفية”  المنائية  “الأهداف 
مرجعيٍَّة  غاياٍت  جمموعة  باعتبارها  ولي�ص  مبدئية،  و  م�ستوردة  اإ�سافات  وكاأنَّها 

لُت�سَتخَدَم يف تخطيط ال�سيا�سات الجتماعية والقت�سادية.
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ر�سد “االأهداف االمنائية للألفية”

و�شفيَّة  تكون  اأن  اإىل  العربية  البلدان  يف  لالألفية” -- االمنائية  بـ“االأهداف  املتعلقة  التقارير  متيل 

ومبهمة. اإذ تفتقر بوجٍه عامٍّ اإىل التحليل النقدي الذي يتيح لها اأن تكون اأداًة لإ�سالح 

دًة ومعياريَّة بدَل اأن تكون  ال�سيا�سة وللتح�سني، وحيث تتَّ�سم تو�سياتها بكونها جمرَّ

دة وقابلة للقيا�ص. ملمو�سة وحمدَّ

اأهداف  وتظلُّ البيانات م�شكلة يف البلدان العربية، اإذ غالًبا ما تورد التقارير املتعلقة بـ “--

اأرقاًما  الب�رضية”  التنمية 

واقع  تعك�ص  ل  متقادمة 

تبدو  عام  وبوجٍه  احلال. 

عام  وبوجٍه  الإح�ساءات  

تبدو الإح�ساءات القت�سادية 

�سئيلة  املتوفرة  والجتماعية 

. ومتناثرة، وحينما تاأتي من م�سادر ر�سمية فغالًبا ما تكون دقٌّتها مو�سع �سكٍّ

ففي  �شبيلها. -- يف  والعاملني  التنمية  ممار�شي  يواجه  يًا  حتدرِّ العربية  املنطقة  يف  الفقر  تقييم  يبقى 

�ص  تتمَخّ وال�سودان(،  كاليمن  ًرا  تطوُّ الأقل  البلدان  )با�ستثناء  العربية  البلدان  معظم 

من  كبرية  فئات  اأنَّ  من  بالرغم  ا،  جًدّ متدِنّية  م�ستويات  للفقرعن  النقدَيّة  القيا�سات 

“الأهداف  تقرير  يبنيِّ  مثاًل،  الأ�سا�سيَّة.  للحاجات  اإ�سباٍع  دون  من  تعي�ص  ال�سكان 

المنائية لالألفية” العاملي ل�سنة 2010 م�ستوى للفقر يف منطقتي غرب اآ�سيا و�سمال 

اأفريقيا هو الأدنى بني م�ستويات الفقر يف املناطق الأخرى )ازداد %6 يف غرب اآ�سيا 

بعد اأن كان %2 يف �سنة 1990؛ ونق�ص %2 يف و�سمال اأفريقيا بعد اأن كان %5 يف 

على  الحت�سابات  وهذه   .1990) �سنة 

اليوم  يف  اأمريكيًّا  دولًرا   1،25 اأ�سا�ص 

م�ستويات  معدل  من  الُبعد  كل  بعيدة 

الفقر  خلطوط  املحت�سب  الو�سطي  الفقر 

نحو  الو�سطي  معدلها  يبلع  التي  الوطنية 

ًرا  تطوُّ الأقل  العربية  البلدان  يف   30%
كجزر القمر وال�سودان وجيبوتي واليمن 

يف   20% ونحو  وفل�سطني؛  وموريتانيا 

و11،4%  الأردن،  يف  و13%  م�رض، 

و8%  املغرب،  يف  و9%  �سورية،  يف 

الإح�سائية  املناهج  وغياب   .
1
لبنان يف 

1  التقرير القت�سادي العربي امل�سرتك 2009، من�سورات “�سندوق النقد العربي”. متوفر على الرابط التايل:
  http://www.arabmonetaryfund.org/ar/jerep/2009
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ات  ال�سليمة يف اإدارات معظم البلدان العربية، اإ�سافة اإىل العتماد املفرط على املوؤ�رضِّ

ان من قدرتها على ال�سري ب�سورة �سحيحة يف طريق معاجلة الظروف  يَّة، يحدَّ الكمِّ

املعي�سية ال�ساملة التي ت�سودها.

منظمات  تواجه  التي  الظروف 

املنطقة  يف  املدين  املجتمع 

ة العربيَّ

العربية،  البلدان  معظم  جتد --يف 

نف�شها  املدين  املجتمع  يف منظمات 

لعملها  عوائق  من مواجهة 

ترتاوح  التي  االإجراءات احلكومية  بني خالل 

القمع  ممار�شة  وبني  مقيرِّدة  قوانني  �شنرِّ 

عليها. وحتى يف البلدان التي تتوفر فيها درجة معيَّنة من احلريَّات العامة، فاإنَّ دور 

منظمات املجتمع املدين واآرائها غالًبا ما تكون مو�سَع جتاهٍل من �سنَّاع القرار.

وو�سع  من اجلوانب اجلديرة بالذكر املتعلقة مب�ساألة ر�سد “الأهداف المنائية لالألفية” --

البلدان  بع�ص  يف  املذكورة  بالعملية  املدين  املجتمع  منظمات  ا�رضاك  عنها  التقارير 

العربيَّة. غري اأنَّ عملية “االأهداف االمنائية لالألفية” يف البلدان العربيَّة تفتقر اإىل م�شاركة تلك 

املنظمات ب�شورة �شاملة يف املراحل التخطيطية والتنفيذية.
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ة تو�سياٌت اإجماليَّ

اإجراء اإ�شالحات �شيا�شية- من �ساأنها تعزيز ال�سفافية وامل�ساءلة وانتقال ال�سلطة دميقراطيًّا. 

مثل هذا ال�سياق يجب اأن ي�سمح لل�سكان املحليني باأن تكون لهم كلمة الف�سل يف 

اأم  اأكانت د�ستورية  �سيَّة خمتلفة،  موؤ�سَّ موؤ�س�سات وعمليات  القرار من خالل  �سناعة 

�سيا�سية اأم اإدارية.

 اإ�شالح ال�شيا�شات االقت�شادية- حيث توجد حاجة وا�سعة للرتكيز على اإنعا�ص القطاعات 

الإنتاجية، واإعادة الرتكيز على توفري العمالة وفر�ص العمل الالئق باعتبارها م�سائل 

حموريَّة بالن�سبة اإىل ال�سيا�سات الجتماعية والقت�سادية، مع الت�سديد على العمل الالئق 

يف قطاعات اإنتاجية م�ستدامة.

دعم  نحو  ه  توجَّ اإ�سافيَّة  وموارد  خا�صٍّ  اهتماٍم  مع   �شاملة،- اجتماعية  �شيا�شات  و�شع   

اأو حواليها  الفقر  يعي�سون حتت خطوط  الذين  واأولئك  قني واملهاجرين  املراأة واملعوِّ

ات تنمية ب�رضية متدنِّية. ويتَّ�سمون مبوؤ�رضِّ

اإعادة النظر بالفرتا�سات ال�سيا�سية الكامنة وراء �سناعة القرار القت�سادي والإجتماعي  -
الذي بات يركز ب�سورة متزايدة على حترير التجارة وال�ستثمارات الأجنبية املبا�رضة 

والدين والتعوي�سات، وكذلك اإعادة توجيه االأولويات التنموية بطريقة م�ستدامة.

فعالة  بطريقة  واالجتماعية - االقت�شادية  ال�شيا�شات  يف  لالألفية”  االمنائية  “االأهداف  توطني   

الوكالت احلكومية  للواجبات وامل�سوؤوليَّات بني  للقيا�ص، مع حتديد وا�سح  وقابلة 

بالتن�سيق مع منظمات املجتمع املدين بو�سفها �رضيًكا.

ز امل�شاعدات واال�شتثمارات االأجنبية  تُعزرِّ اأن - التي من �ساأنها  الوا�سحة  ال�سيا�سات  و�سع 

التي  املبا�شة يف املجاالت والقطاعات االقت�شادية واالجتماعية والبيئية ذات القيمة املُ�شافة، 

العمالة والتقدم على خطِّ  الفقر وتزيد فر�ص  الق�ساء على  ت�سهم ب�سورة مبا�رضة يف 

امل�ساواة اجلنو�سيَّة ودعم اأولويات التنمية الب�رضية املحلية.

التنمية  لُت�سَتخَدَم يف  اإقليميٍة  املالية االإقليمية،- من خالل قنواٍت و�سناديًق   تعبئة املوارد 

حتتيٍة  ُبنًى  اإىل  الو�سول  ول�سيَّما  لالألفية”،  المنائية  “الأهداف  وحتقيق  امل�ستدامة 

اقت�سادية واجتماعية اأ�سا�سية ذات جودة.

والإقرار   االإقليمي،- التعاون  على  تقوم  تنموية  هند�شة  تعزيز  �سياق  يف  التعاون  تعزيز 

ًرا اخلا�سة يف املنطقة. اإنَّ خطواٍت كهذه ت�ستلزم مراجعة  بحاجات البلدان الأقل تطوُّ

التفاوي�ص املعطاة للموؤ�س�سات الإقليمية القائمة واآلياتها، والعمل على اإ�سالحها.

ذلك  مبا يف   االجتماعيني،- املعنيرِّني  م�شاركة خمتلف  اأمام  النا�شطة  الُف�ُشَحات  من  املزيد  اإتاحة 

ا املجموعات الن�سويَّة، يف عملية ر�سم اأطر عمل  منظمات املجتمع املدين، وخ�سو�سً

احلاكمية والقت�ساد بوجٍه عام، وتلك املرتبطة بـ “الأهداف المنائية لالألفية” بوجٍه 

خا�ص. وهذا يقت�سي العرتاف بحق التجمع ملنظمات املجتمع املدين وحريتها يف 

قات اأو قيود تع�سفية. العمل من دون اأيِّ معوِّ
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)ANND( عبارة عن �سبكة منا�رضة  للتنمية”  العربية غري احلكومية  “�سبكة املنظمات 
7 �سبكات وطنية و27 منظمة جمتمع مدين.  11 بلًدا، وت�سمل  اأع�ساء من  اإقليمية ت�سم 

ها الرئي�سي يف بريوت منذ �سنة 2001. وترمي  �ست “ال�سبكة” يف �سنة 1997، ومقرُّ �سِّ
اأُ

“�سبكة املنظمات العربية غري احلكومية للتنمية” اإىل تقوية دور املجتمع املدين وتعزيز قيم 
الدميقراطية واحرتام حقوق الإن�سان والتنمية امل�ستدامة يف املنطقة.

�سبكة املنظمات العربية غري احلكومية للتنمية و”االأهداف االمنائية للألفية”

المنائية  “الأهداف  جمال  يف  للتنمية”  احلكومية  غري  العربية  املنظمات  “�سبكة  تعمل 

ة الألفية” �سنة 2000، باعتبار الأهداف املذكورة اأداًة ملراقبة  لالألفية” منذ اإطالقها يف “قمَّ

تقدم التنمية ومتابعتها وللمنا�رضة من اأجل تغيري ال�سيا�سات وحتقيق �سيا�سات اقت�سادية-

اجتماعية وطنية فعالة. بيد اأنَّ “الأهداف المنائية لالألفية” ل متثِّل الغايات النهائية يف حدِّ 

ذاتها.

العديد من  يف  للتنمية”  العربية غري احلكومية  “�سبكة املنظمات  وهكذا، فقد انخرطت 

املبادرات الإقليمية والوطنية الرامية اإىل بناء قدرات الالعبني التنمويني يف جمال “الأهداف 

المنائية لالألفية”، وكذلك بناء �رضاكات بنَّاءة ثابتة يف ما بني الوكالت احلكومية واملنظمات 

الدولية وجمموعات املجتمع املدين يف هذا املجال.

للت�سال:

مقر “�سبكة املنظمات العربية غري احلكومية للتنمية” الرئي�سي:

بناية الزهريي، الطابق الرابع

وطى امل�سيطبة، منطقة الكول

�ص. ب.: 5792/14، املزرعة: 2070 – 1105

بريوت، لبنان

هاتف: 366 319 1 )961(

فاك�ص: 636 815 1 )961(

annd@annd.org :بريد اإلكرتوين

www.annd.org :املوقع ال�سبكي


