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تقييم م�شار الأهداف المنائية لالألفية يف املنطقة العربية

ومتابعة  مواكبة  للتنمية على  احلكومية  العربية غري  املنظمات  �شبكة  عكفت 

العام  منذ  للتنمية. وهي  الألفية  اأهداف  املنطقة حول  تبذل يف  التي  اجلهود 

2003 ت�شعى اإىل جتنيد طاقات من املجتمع املدين حلث امل�شئولني واحلكام 
على متابعة اللتزام الذي اأخذوه على عاتقهم عام 2000 والقا�شي بتحقيق 

الأهداف بحلول العام 2015.

العربية،  الأنظمة  قدرة  يتناول  ال�شياق  هذا  يف  بالطرح  اجلدير  والت�شاوؤل 

التي تواجه هذا الكم من التحديات، على حتقيق هذه الأهداف؟ ل�شيما اأن 

التحديات ترتاوح من الأمنية وفقدان الأمن وال�شتقرار اإقليميا ويف العديد من 

الدول، مرورا بتحديات النظام ال�شيا�شي الذي يفتقد اإىل اب�شط معايري امل�شاءلة 

القت�شادية  ال�شعوبات  اإىل  و�شول  للحكم  ال�شلمي  والتداول  واملحا�شبة 

والجتماعية والتحديات الثقافية. وجاءت الأزمات الدولية، املتعلقة بتغيري 

املناخ وارتفاع اأ�شعار املواد الغذائية والأزمة املالية والقت�شادية لتزيد من حدة 

التحديات ولت�شاعف من املخاطر التي تتعلق بالأحوال املعي�شية للمواطنني.

الهداف  م�شار  »تقييم  بعنوان  لها  تقرير  يف  الإ�شاءة  اإىل  ال�شبكة  و�شعت 

العام  خالل  �شدر  ال�شا�شية«  للق�شايا  مقاربة  العربية؛  املنطقة  يف  المنائية 

الوطنية  ال�شيا�شيات  الأهداف يف  بتجذير  تتعلق  التي  اجلوانب  على   2009
واآليات متابعة ور�شد تنفيذها، و�شيا�شات متويل التنمية والبعد املتعلق بالنوع 

الجتماعي  الرا�شد  تقرير  جانب  اىل  التقرير  هذا  اأطلق  وقد  الجتماعي. 

ال�شادر باللغة العربية يف بريوت اأوا�شط متوز 2010. وقد خل�س التقرير اىل 

ما مفاده اأن القت�شادات العربية الريعية واخلدماتية مبجملها، ل�شيما يف جمال 

اخلدمات املالية وامل�رصفية وال�شياحية، حولت املجتمعات العربية اىل جمتمعات 

اخلارجية  بال�شتثمارات  ترتبط  يجعلها  ما  وهذا  منتجة.  غري  ا�شتهالكية 

افتتاحية
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وامل�شاعدات والقرو�س ب�شكل ا�شا�شي. اذن، فان الرتباط بالقت�شاد العاملي 

لي�س ارتباطا تفاعليا اإمنا هو ارتباط تابع يزيد من ه�شا�شة الأو�شاع ل�شيما يف 

مراحل الأزمات الدولية. كما لحظ التقرير اأن ال�شيا�شات الوطنية عموما ل 

تعري اجلوانب الجتماعية الأهمية املطلوبة ل�شيما يف جمال املتابعة والتطبيق. 

يف حني تغيب الروؤية املتكاملة التي تقارب النواحي القت�شادية والجتماعية 

من منظور حقوقي �شامل.

على  اأ�شاءت  التي  الوطنية  التقارير  من  جمموعة  ال�شبكة  اأعدت  ولحقا 

جوانب اجتماعية واقت�شادية خمتلفة يف �شبعة دول عربية، اآخذة بعني العتبار 

عينات من البلدان ترتاوح بني امل�شتقرة ن�شبيا كاملغرب وتون�س وم�رص، وتلك 

عل  تقع  التي  وتلك  واليمن  كال�شودان  الداخلية  النزاعات  من  تعاين  التي 

متا�س مبا�رص مع ال�رصاع الإقليمي كلبنان والأردن. هذا من ناحية، اما لناحية 

التقدم على امل�شتوى التنموي، فكذلك الأمر تناولت العينة البلدان الأقل منوا 

كال�شودان واليمن ودول ذات معدلت تنمية متو�شطة. واأخريا وفيما يتعلق 

دميقراطية  اأنظمة غري  بني  ترتاوح  مناذج خمتلفة  العينة  تناولت  احلكم،  بنظام 

واأنظمة اأكرث انفتاحا.

اما بالن�شبة اإىل اخلال�شات التي انتهت اإليها التقارير، فمنها ما هو م�شرتك يعني 

ما هو خا�س بكل دولة  التقارير، ومنها  التي عاجلتها  البلدان  اأو غالبية  كل 

على حدة. اأما بالن�شبة اإىل التحديات امل�شرتكة، فال بد من الإ�شارة اإىل غياب 

املقاربات املتكاملة ملعاجلة ال�شاأن القت�شادي والجتماعي، بحيث اأن الروؤية 

ب�شيا�شات  ربطه  دون  من  النمو  تعزيز  مفهوم  اإىل  ترتكز  روؤية  هي  املعتمدة 

التوزيع العادل لعائداته. وهو التحدي الأبرز الذي تكرر يف اأكرث من تقرير 

ل�شيما يف البلدان التي اعتمدت فيها �شيا�شات مبنية على ن�شائح املوؤ�ش�شات 

املالية الدولية. فاجلوانب الجتماعية يف هذا ال�شياق لي�شت اإل رد فعل �شابق 

اأو لحق على النتائج املتوقعة لالإ�شالح املايل والقت�شادي. بالإ�شافة، فغياب 

البعد الجتماعي يرتجم بغياب �شيا�شات توؤدي اإىل اإعادة التوزيع من خالل 

من  اأو  ال�شتهالك،  على  تقت�رص  اأن  بدل  الدخل  على  �رصيبية  اأنظمة  اعتماد 

خالل توفري اخلدمات بنوعية جيدة ومقبولة. هذا اإذا ما اعتربنا اأن الر�شد ل 

يتعدى اجلوانب الكمية لأهداف اللفية مبا تعك�شه املوؤ�رصات التي تت�شمنها 

النوعية يف هذه اخلدمات فال  النواحي  اأما  املغرب(.  )تقرير  هذه الهداف 

اأو  ال�شحية  اأو  التعليمية  اخلدمات  تقدمي  جمال  يف  ان  امل�شتوى  دون  زالت 

الرعائية.



7

تقييم م�شار الأهداف المنائية لالألفية يف املنطقة العربية

اما التحدي امل�شرتك الثاين بني هذه الدول فهو التفاوت يف توزيع الدخل، 

بحيث اأن ارتفاع معدلت دخل الفرد بالن�شبة اىل الدخل الوطني مل ينعك�س 

فهو  الثالث  امل�شرتك  التحدي  اأما  للمواطنني.  املعي�شية  الأحوال  يف  حت�شنا 

املدن  يف  للرثوات  حادا  متركزا  يعك�س  والذي  الكبري  اجلغرايف  التفاوت 

الكربى ويف املناطق احل�رصية وتهمي�شا لالأطراف )ما يظهر خا�شة يف تقارير 

احلكم  اأنظمة  تطوير  �رصورة  يطرح  الأمر  هذا  اإن  ولبنان(.  واملغرب  م�رص 

بتفعيل  الكفيلة  املحلي  احلكم  اآليات  وتطوير  الالمركزية  تعزز  التي  الإدارية 

الطاقات املحلية يف خدمة التنمية.

الواقع  بال�رصورة  تعك�س  ل  املوؤ�رصات  ان  يف  هو  امل�شرتك  الأخر  والتحدي 

امل�شداقية  غياب  اإىل  اإما  يعود  ذلك  للمواطنني.  املعي�شية  لالأحوال  احلقيقي 

الآليات  توفر  لعدم  اأو  ون�رصها،  املعلومات  جمع  يف  الفعلية  وامل�شاءلة 

الإح�شائية ال�شليمة التي ت�شاهم يف بناء املوؤ�رصات الدقيقة. يرتبط هذا التحدي 

كذلك بالكتفاء بالنتائج التي ت�شتخل�س من املوؤ�رصات الكمية التي ل تعك�س 

نوعية الحوال املعي�شية عموما، وهي اإ�شكالية املوؤ�رصات املعتمدة يف اإعالن 

الألفية ذاته والتي دفعت بالأمني العام لالأمم املتحدة بتقدمي اقرتاح لتطوير هذه 

املوؤ�رصات لتتناول اجلوانب النوعية لالأهداف وعدم القت�شار على النواحي 

الكمية منها.  

من  واحلد  الدميقراطية  غياب  بني  فترتاوح  بلد  بكل  اخلا�شة  التحديات  اأما 

حرية املجتمع املدين يف امل�شاركة وبالتايل يف امل�شاءلة واملحا�شبة )خا�شة يف 

حالة تون�س(، وتفاقم الأو�شاع وتراكم الديون نتيجة الإنفاق املبالغ فيه و�شوؤ 

التخطيط كما يف حالة الأردن(. كما تظهر انعكا�شات الأزمة املالية العاملية 

على املنطقة نتيجة الرتباط باخلارج، ل�شيما يف احلالة التون�شية، التي تاأثرت 

اأ�شا�شية كالن�شيج و�شناعة  اأوروبا حيث تاأثرت قطاعات  موؤخرا بالأزمة يف 

الألب�شة وال�شياحة. وهذا الأمر يعني كذلك املغرب. ويعاين ال�شودان من تدن 

ال�شلة  التي تعترب  ملحوظ يف النتاج الزراعي ل�شيما احلبوب، وهي الدولة 

الزراعية يف املنطقة العربية.

اإىل  املنطقة  يف  الأو�شاع  اأن  ال�شتنتاج  ميكن  للتقارير،  العامة  اخلال�شة  يف 

بد  ل  لذلك  القائم.  النحو  على  الواقع  مع  التعاطي  ا�شتمر  لو  فيما  تفاقم 

يعزز  الذي  ال�شيا�شي  بالإ�شالح  تبداأ  �شاملة  اإ�شالحية  مقاربات  اعتماد  من 

املجال  يف  يف�شح  والذي  لل�شلطة،  ال�شلمي  والتداول  واملحا�شبة  امل�شاءلة 

املوؤ�ش�شات  من خالل  نف�شها  ال�شعوب  تقررها  التي  اجلديدة  اخليارات  اأمام 
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الد�شتورية وال�شيا�شية والإدارية. وتتناول كذلك الإ�شالح القت�شادي الذي 

يعزز النمو من خالل تعزيز القطاعات الإنتاجية احلرفية وال�شناعية وال�شياحية 

والزراعية. ا�شافة اىل بلورة �شيا�شات �رصيبية ت�شاهم يف توزيع عادل لعائدات 

على  املواطنني  وت�شاعد  فاعلة  للخدمات  اأنظمة  وتطوير  القت�شادي  النمو 

اجتماعية  �شيا�شات  اعتماد  من  بد  ل  واأي�شا،  املعي�شية.  ظروفهم  حت�شني 

الجتماعية  والرعاية  احلماية  وت�شمن  الإن�شان  حقوق  مفاهيم  اإىل  ترتكز 

لكافة املواطنني. واأخريا ولي�س اآخرا،، ل بد من تقوية ومتكني املجتمع املدين 

واإعطائه حرية التكوين والعمل واعتماد الآليات التي ت�شمن امل�شاركة الفاعلة 

ك�رصيك قوي وقادر.

اأع�شاء واأ�شدقاء  اأعدها  التي  ال�شبعة  التقارير  ال�شبكة  تن�رص  الكتاب،  يف هذا 

ال�شبكة، لعلها تعطي �شورة اأو�شح عن الواقع.

زياد عبد ال�شمد

املدير التنفيذي

�شبكة املنظمات العربية غري احلكومية للتنمية
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املقدمة

اأهداف  على  كبري  ب�شكل  وتوؤثر  الأردن،  يواجهها  التي  التحديات  اأبرز  اإن 

اأوًل: العجز الكبري يف املوازنة وارتفاع حجم املديونية  الألفية والتنمية هي 

مليار   12 اإىل  و�شلت  قيا�شيًا حيث  رقمًا  �شجلت  التي  واخلارجية  الداخلية 

ال�شبب يف  الر�شمية وهي يف ت�شاعد م�شتمر. ويعود  الأرقام  دولر ح�شب 

ذلك اإىل �شوء التخطيط والإنفاق املبالغ فيه، مما نتج عنه قلق �شديد، خا�شة واأن 

ال�شناديق الدولية تفر�س على الأردن املزيد من الأمناط الإقت�شادية والتخطيط 

الإ�شتقرار  تفاقمًا من حيث موؤثر  امل�شكلة  تزيد  بل  الواقع  تتالئم مع  التي ل 

الإقت�شادي الكلي والناجم عن الإختاللت الكلية املزمنة يف املوازنة العامة 

ما  وهو  العامة.  امل�شاءلة  يف  و�شعف  اخلارجية  واملديونية  التجاري  وامليزان 

يتطلب من �شانعي القرار بذل املزيد من اجلهود لإ�شالح هذه الإختاللت 

لرفع  وتطويره  ال�شتثمار  م�شتوى  ورفع  الإقت�شادي  النمو  وحتقيق  الكلية 

معدلت النمو الإقت�شادي والرتقاء مب�شتوى الدخل وحت�شني ظروف احلياة 

املعي�شية.

واإداريًا، خا�شة يف ظل  قانونيًا  املوؤ�ش�شات  تطوير  ذلك �رصورة  اإىل  ي�شاف 

الأزمة الإقت�شادية العاملية ال�شائدة وما نتج عنها من دور اأكرث اأهمية للحكومة 

وتن�شط  ت�شاعد  التي  التحتية  البنية  حت�شني  وكذلك  الإقت�شادي،  والتنظيم 

الإ�شتثمار وكل الن�شاطات القت�شادية يف كافة القطاعات، وتعزز الإ�شتقرار 

اأخرى على  التاأكيد مرة  الكلية. هذا ويجب  القت�شادية  والبيئة  الإقت�شادي 

اأن ال�شبب الرئي�شي لهذا اخللل هو عجز املوازنة املرئي الذي يتوقع اأن يرتفع 

اإىل  اللجوء  نتيجة  وذلك  دولر،  مليار   )1.5( ليبلغ  اجلاري  العام  خالل 

الإقرتا�س الداخلي واخلارجي ل�شد العجز يف جانب الإيرادات. كما توجد 
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دولر  مليار   )16.8( اإىل  اجلاري  العام  خالل  املديونية  ترتفع  باأن  توقعات 

اأن الأردن ي�شعى للح�شول على قرو�س جديدة منها خارجية بقيمة  حيث 

)420( مليون دولر، اإ�شافة اإىل قرو�س داخلية تقارب )980( دولر. وقد 

 )15.2( اإىل  اإرتفع  املديونية  اأن حجم  املالية  بيان �شادر عن وزارة  ورد يف 

املحلي  الناجت  من   60% تفوق  بن�شبة  اأي   2009 عام  بنهاية  دولر  مليار 

الإجمايل.

للت�شدي  والإ�شالح  التنمية  بالأ�شا�س يف حتقيق  يكمن  احلل  فاإن  عليه،  بناء 

ال�شافر  التدخل  ومنع  ال�شغوط  وملواجهة  وامل�شتع�شية،  الهامة  الق�شايا  لهذه 

يف �شوؤون وم�شتقبل الوطن، ويخفف من حدة التوتر والقلق، وي�شاعد على 

املت�شارعة، ويعزز ويحافظ على الإمناء  اأمام املخططات واملتغريات  ال�شمود 

الفل�شطيني  ال�شعب  يعطي  املنطقة  يف  عادل  �شالم  اإىل  للو�شول  والإ�شتقرار 

كافة  من  الإحتالل  لقوات  التام  الإن�شحاب  خالل  من  الكاملة  حقوقه 

الأرا�شي الفل�شطينية والعربية يف عام 1967 واإقامة الدولة الفل�شطينية امل�شتقلة 

وعا�شمتها القد�س وفقًا للقرارات الدولية )242 – 338 – 194(.

حالة التنمية يف الأردن / اأبرز الق�صايا والتحديات الإجتماعية والإقت�صادية 

اإ�شتثمارية  بيئة  وتوفري  الإ�شتثمار  ت�شجيع  دائمًا عن �رصورة  احلديث  يجري 

متطورة ومناف�شة، ومتت يف هذا املجال حماولت كثرية اأدت اإىل حتقيق بع�س 

الإجنازات الن�شبية متثلت باخل�شو�س يف تنمية بع�س القطاعات الإقت�شادية، 

واتخاذ بع�س اخلطوات جلذب امل�شتثمرين. اإل اأنه مازالت هناك العديد من 

ال�شيا�شات  لتن�شيق  فعال  موؤ�ش�شي  اإ�شتثماري  اإطار  غياب  اأهمها  العوائق، 

وارتفاع  الأ�شا�شية  التحتية  البنية  �شعف  وكذلك  وتوحيدها،  الإ�شتثمارية 

تكاليفها بالإ�شافة اإىل عدم مرونة قوانني العمل وتعقيد الأنظمة الغربية وغريها 

مع  امل�شاريع.  وتطوير  والتجارة  الإ�شتثمارية  البيئة  تطوير  اأمام  املعيقات  من 

ذلك فقد مت يف كثري من الأحيان حتديد بع�س املبادرات التي تهدف اإىل و�شع 

الإ�شتثمار  وترويج  الإ�شتثمارية  ال�شيا�شات  لدعم  ال�رصورية  املوؤ�ش�شية  الأطر 

العامة واملعنية، وكذلك  القرار بني اجلهات  التعاون يف عملية �شنع  وتعزيز 

حتديد اأولويات دعم احلكومة للقطاعات ال�شناعية واخلدمية، وو�شع اآليات 

اإىل بع�س  اإ�شافة  الإقت�شادية،  تناف�شها وتعزيز منوها ورفع عائداتها  لتح�شني 

الإ�شتثمار  على  ت�شاعد  التي  املعرفية  املالية  اخلدمات  لتح�شني  الإجراءات 
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ومتويل م�شاريع جديدة.

فر�س  لإيجاد  املهني  والتدريب  الت�شغيل  لدعم  حماولت  ببطء  جتري  كما 

عمل جديدة، واإن كان من املوؤكد اأنها غري كافية ملعاجلة ق�شية البطالة، التي 

اإىل  يرتفع معدلها من )12.5 (% اإىل م�شتويات عالية، رمبا ت�شل  اأن  يتوقع 

)20(% بحلول عام )2015(. ولهذا يبدو ومن الآن اأن الو�شول اإىل املعدل 

اإل  امل�شتهدف للبطالة وهو )6.8(% يف عام )2017( �شعب وغري واقعي 

اإذا اتخذت اإجراءات جديدة وجدية حتقق منواً اإقت�شاديًا عاليًا وفعاًل، وتوفر 

�شعب  احتمال  وهو  فر�شة.  األف   )600( عن  تقل  ل  جديدة  عمل  فر�س 

يف ظل الو�شع الإقت�شادي الراهن ومعدل منو ال�شكان احلايل، وكذلك عدم 

امل�شاواة بني اجلن�شني يف �شوق العمل، اإ�شافة اإىل تدين ملمو�س يف الإنتاجية 

ب�شبب تدين م�شتوى تعليم القوى العاملة ومهاراتها. وكذلك �شعوبة ح�شول 

اإ�شافة  ال�رصكات على متويل ي�شاعد على تطورها واإ�شتيعابها لعاملني جدد، 

اإىل البريوقراطية وغريها الكثري من املعيقات الإدارية والفنية والقانونية.

املعامل ومعلنة من قبل  اإمنائية �شاملة ووا�شحة  اإ�شرتاتيجية  اأما ب�شاأن وجود   -

والتخطيط  الروؤية  يف  املدين  املجتمع  منظمات  ودور  املعنية،  ال�شلطات 

والتنفيذ لل�شيا�شات الإمنائية، فقد قامت احلكومة بت�شكيل جلنة من ممثلني 

اخلا�س  والقطاع  املدين  املجتمع  وموؤ�ش�شات  والربملان  احلكومة  عن 

»بالأجندة  �شمي  ما  لإعداد  ال�شيا�شية  والأحزاب  الإعالم  وو�شائل 

الوطنية«، وذلك  ملواجهة »التحديات الكبرية وبناء اإقت�شاد متني وحت�شني 

واإعتماد  الإن�شان  وحقوق  الأ�شا�شية  احلريات  و�شمان  املواطنني  حياة 

الأجندة  هذه  حددت  وقد  وال�شيا�شية«.  الفكرية  والتعددية  الدميقراطية 

التي مل يتم العمل بها رغم ما ت�شمنته من ق�شايا هامة، اأهدافًا تنموية توؤدي 

اإىل النمو الإقت�شادي وامل�شاركة الإجتماعية. كما ت�شمنت اإ�شرتاتيجيات 

والجتماعية،  والقت�شادية  ال�شيا�شية  اجلوانب  كافة  غطت  �شاملة 

هذه  ت�شمنت  كما  الأهداف.  حتقيق  لأ�شاليب  وا�شحة  روؤية  وحددت 

الأجندة عديد املبادرات التي ت�شمل �شيا�شة احلكومة والإ�شالحات التي 

وت�شاعد  الجتماعيني،  والأمن  الرفاه  وتوفري  الإقت�شادية،  التنمية  حتفز 

املايل  الن�شباط  تعزز  اأن  �شاأنها  من  مالئمة  اإ�شتثمارية  بيئة  اإيجاد  على 

الإقت�شادية،  والتناف�شية  وال�شفافية  وامل�شاءلة  والعدالة  الإدارية  والتنمية 

واملتو�شطة،  ال�شغرية  ال�رصكات  دور  وتفعيل  التجارية  العوائق  واإزالة 

املالئمة،  ال�شحية  الرعاية  اإىل  بالإ�شافة  امل�شتمر،  النوعي  التعليم  وتوفري 
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والإقت�شادية  ال�شيا�شية  وامل�شاركة  الأ�شا�شية  واحلريات  احلقوق  و�شون 

بكل  واحلريات  الفر�س  وتكافوؤ  القانون  اأمام  وامل�شاواة  والإجتماعية، 

اأ�شكالها، مع تطوير لكل اخلدمات مبا فيها املياه والطاقة واملحافظة على 

البيئة والو�شول اإىل تكنولوجيا املعلومات وتاأمني خدمات م�رصفية نوعية. 

ونحن ندعو اإىل العودة اإىل هذه »الأجندة الوطنية« واإحيائها من جديد، 

لأنها ت�شمنت فيها خمتلف احللول لكل الق�شايا والأزمات التي يعاين منها 

الكبرية  والتحديات  والعراقيل  بال�شعوباتالكثرية   معرفتنا  رغم  الأردن، 

ب�شبب �شعف الإقت�شاد ب�شكل عام، ون�شبة الفقر والبطالة العالية التي رمبا 

ت�شل اإىل )20(%، مع تاأثريات الأزمة املالية العاملية يف الكثري من الق�شايا، 

وخا�شة على �شيا�شة البنوك التي تتحفظ عن تقدمي التمويل الالزم خلدمة 

الركود الإقت�شادي  اإليه اخللل يف ال�رصائب وفرتات  الإ�شتثمار.  ي�شاف 

اإىل  اإ�شافة  الديون،  وتراكم  العامة،  املوازنة  يف  املزمن  والعجز  الطويلة 

انح�شار وقلة امل�شاعدات واملنح اخلارجية والتي رمبا تقل وتتقل�س اأكرث يف 

ال�شنوات القادمة. وقد اأثبتت الوقائع اأن الإ�شتثمارات الأجنبية مل تنجح 

الأجندة  اإحياء  يتطلب  اأخرى، وهو و�شع  الإ�شتثمار مرة  �شد فجوة  يف 

فعليًا  وقادرة  ناجعة  وحلول  اإ�شرتاتيجيات  من  حتتويه  ما  بكل  الوطنية 

على مواجهة كل التحديات وحتقيق تنمية اإجتماعية واإقت�شادية متكاملة. 

وبهذا فقط ميكن حتقيق الكثري من اأهداف الألفية قبل عام )2015(.        

- بالن�شبة لر�شد اأهداف الألفية، فقد �شدر تقريران لر�شد مدى التقدم يف 

اإىل  الإ�شارة  �شبق  وقد  التخطيط.  وزارة  قبل  من  الأهداف  هذه  حتقيق 

املتجتمع املدين.  التي متت �شياغتها مب�شاركة منظمات  الوطنية  الجندة 

كما �شدرت برامج وتقاير اخرى، وعادة ما يتم تعميم هذه التقارير عرب 

التقارير  هذه  كل  وا�شعة...  �شعبية  قطاعات  اإىل  وت�شل  العالم  و�شائل 

ت�شمنت حتلياًل مو�شوعيًا وواقعيًا حلالة الأردن، وعر�شًا لأهداف الألفية، 

معظم  ولكن يف  للتطبيق،  بخطط  مرفوقة  تكون  الأحيان  من  كثري  ويف 

اإهمالها وعدم العمل بها. كما يجب الإقرار باأن اهتمامات  الأحيان مي 

اإىل  وامكانات منظمات املجتمع املدين ب�شكل عام متدنية، وهي حتتاج 

واملنظمات  احلكومة  قبل  من  لها  يقدم  وما  فاعل،  ودعم  جدية   خطط 

الدولية املعنية قليل ومتدين ول يلبي الطموحات اأو ي�شتجيب لحتياجات 

ومنظمات  الأطراف  هذه  بني  وفاعلة  جادة  �رصاكة  ل  وعمليًا  الالأزمة. 

املجتمع املدين.
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- اما فيما يخ�ص العمل على اأهداف الألفية، رغم ان الأجندة الوطنية التي 

الربنامج  ان  ال  المنائية  الألفية  اأهداف  اإىل  ت�ستند  مل  �سابقًا  اليها  اأ�رشنا 

من  الكثري  ت�سمن  الجندة  هذه  اإىل  ا�ستناداً  اعداده  مت  الذي  التنفيذي 

المنائية،  الألفية  باأهداف  املبا�رشة  العالقة  املحاور ذات  املوؤ�رشات �سمن 

وهذا   .)UNDP(المنائي املتحدة  المم  برنامج  مع  بالتعاون  وذلك 

الربنامج التنفيذي من حيث الطار واملحاور رمبا يكون اكرث �سمولية من 

اهداف الألفية، وهو عمليًا يت�سمن معظم حماور اهداف الألفية.

وللحقيقة والن�ساف فاإن الردن تقدم باجتاه حتقيق الأهداف المنائية لالألفية 

جهود  اإىل  ويحتاج  كاف  غري  يزال  ل  تقدم  لكنه  الفقر،  مكافحة  جمال  يف 

ومتابعة اكرب.

الأ�شا�شي،  التعليم  ب�شمولية  يتعلق  فيما  هامة  اجنازات  تقدم  كذلك مت حتقيق 

اجتاه  يف  وخا�شة  امل�شتويات،  كافة  يف  كبرياً   ر�شميًا  اهتمامًا  ياأخذ  الذي 

تطوير التعليم وخطط الأمية، الذي يحتمل اأن ي�شل يف عام )2015( ن�شبة 

التعليم البتدائي للذكور والناث. كما �شجل تقدم  )%100( فيما يخ�س 

يف جمال تعزيز امل�شاواة بني اجلن�شني ومتكني املراأة، واأي�شا يف جمالت ال�شحة 

�شوق  الن�شاء يف  باإ�رصاك  يتعلق  فيما  ثغرات  هناك  زالت  ما  ولكن  والتعليم، 

لتخفي�س معدلت  بالن�شبة  اأما  ال�شيا�شية والقت�شادية.  امل�شاركة  العمل ويف 

�شد  التطعيم  وحمالت  بال�شحة  جدي  اهتمام  هناك  الأطفال،  وفيات 

الأمرا�س. كما مت تنظيم حمالت توعية جادة ومنظمة من كافة الطراف. 

اأما ب�شاأن حت�شني ال�شحة الجنابية فما زالت هناك ثغرات وبقاء ن�شبة عالية من 

حالت الوفاة الجنابية مما ي�شتدعي و�شع �شيا�شات جديدة ت�شاهم يف زيادة 

الرعاية والوعي، وتوفري اخلدمات الطبية ملا بعد الولدة وتخفي�س الكلفة.

ـ اما فيما يتعلق مبكافحة فريو�س نق�س املناعة املكت�شبة وغريها من الأمرا�س 

املعدية، فهناك عديد الجراءات الكافية والكفيلة مبكافحة هذه الأمرا�س، 

الرعاية  لنظام  جناعة  واأكرث  اأكرب  وتطوير  اأكرث  توعية  اإىل  حتتاج  ولكنها 

ال�شحية.

ـ فيما يخت�س بالبيئة، توجد ثغرات يف املجال الت�رصيعي والتوعية، كما توجد 

املياه  م�شادر  يف  النق�س  �شببها  املياه  جمال  يف  جدية  م�شكلة  الأردن  يف 

والتي رمبا تزداد حدة يف امل�شتقبل القريب.

اما فيما يتعلق بتطوير ال�رصاكة العاملية للتنمية فالتحديات وال�شعوبات يف هذا 
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بالن�سبة  واقت�شاديا، خا�سة  قانونيا  يتطلب حتديثا  ما  كبرية، وهو  املجال 

من  يتطلبه  وما  واملايل  التجاري  النظام  تطوير  وكذلك  ال�رشيبة،  لنظام 

الكفاءة  ا�س�ص  على  مبنية  وتغيري  ا�سالح  بعملية  والبدء  الإدارة  حت�سني 

من  الكثري  يف  العمل  اجراءات  وتب�سيط  التنظيمية،  الهياكل  وتطوير 

املوؤ�س�سات وتطوير انتاجية موظفي اجلهاز احلكومي، ومكافحة الف�ساد 

بكل ا�سكاله. 

خال�صات واقرتاحات 

الألفية، وهي كثرية ومتت  اأهداف  اإىل  الو�سول  التي تعرت�ص  املعيقات  رغم 

ال�سارة اإىل العديد منها، اإ�سافة اإىل نق�ص املوارد والظروف ال�سيا�سية املتغرية 

والتقدم،  للتطور  واملعرقلة  ال�سائدة  الجتماعية  العادات  وبع�ص  املنطقة  يف 

 ،)2015( عام  بحلول  الأهداف  هذه  من  الكثري  حتقيق  املمكن  من  انه  اإل 

البيئة  حت�سني  وهو  �سابقًا  عليه  اكدنا  ما  على  اجلاد  العمل  مت  ما  اإذا  وخا�سة 

وتعزيز  الجمايل،  املحلي  الناجت  ن�سبة  ورفع  تناف�سيتها  وزيادة  ال�ستثمارية 

ونزاهته وحماربة  الق�ساء  ا�ستقاللية  وتعزيز  القانون،  ال�سفافية وحكم  مبادئ 

كل ا�سكال الف�ساد...

وحتقيق  للو�سول  �رشورية  نراها  التي  القرتاحات  بع�ص  يلي  فيما  ونقدم 

اهداف المنائية لالألفية :

اأول : الهتمام بالتنمية بكل اأبعادها، خا�سة القت�سادية منها، وذلك بالعمل 

وموجهة،  جمدية  عامة  ل�ستثمارات  من�سق  برنامج  وتطبيق  و�سع  على 

اإقليميًا ودوليًا. ونوؤكد مرة  للتنمية مدعومة  ا�سرتاتيجيات وطنية  وبتبني 

املديونية  ت�ساعد  ووقف  املوازنة  يف  العجز  �سبط  �رشورة  على  اخرى 

والعمل بكل المكانات املمكنة خلف�سها.

ثانيا : توجيه جزء هام من ال�ستثمارات اإىل الزراعة، وحت�سني اخلدمات لهذه 

الأرا�سي  وا�ست�سالح  والطاقة  املياه  جمالت  يف  خا�سة  ال�ستثمارات 

وحت�سني النتاجية. وهذا القطاع ال�ستثماري الهام ميكن ان ي�ساهم يف 

البطالة  م�سكلة  من  جزء  وحل  العاملة  اليدي  من  كبري  عدد  ا�ستيعاب 

والفقر وخا�سة بني الن�ساء.

ثالثا : ت�سكيل جلنة وطنية خمت�سة ت�سم ممثلني عن احلكومة ومنظمات املجتمع 
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املدين والقطاع احلكومي وكل الهيئات الفاعلة ملتابعة ور�سد مدى التقدم 

نحو حتقيق اهداف اللفية، وكذلك لإتخاذ الجراءات الالزمة لتحقيق 

م�ساراتها.

رابعا : التاأكيد والعمل على ابراز حقوق املراأة وخا�سة م�ساركتها يف قطاعات 

العمل وزيادة م�ساركتها القت�سادية وال�سيا�سية.

حلل  املمكنة  والو�سائل  الطرق  بكل  املايل  الإ�سالح  على  التاأكيد   : خام�سا 

على  وللمحافظة  القت�سادي،  والنمو  باملوازنة  املرتبطة  امل�ساكل  خمتلف 

ال�ستقرار املايل والنقدي.

كافة  يف  والقليمي  العربي  والتعاون  ال�رشاكة  تعزيز  على  التاأكيد   : �ساد�سا 

قبل  من  وخا�سة  المنائية  الهداف  حتقيق  على  ي�ساعد  مبا  املجالت، 

الدول الغنية.

يف  القادمة  النيابية  النتخابات  واإجراء  ال�سيا�سية،  امل�ساركة  تعزيز   : �سابعا 

املدنية  احلريات  وتعزيز  ونزاهة،  �سفافية  بكل   2010 العام  هذا  نهاية 

وحرية العالم وال�سحافة و�سمان اقرار حكم القانون و�سمان حقوق 

الن�سان.

اخلامتة 

نحن يف ال�سبكة العربية للمنظمات غري احلكومية للتنمية / فرع الأردن، نرى 

ان حتقيق التنمية يف بلدنا ل يتحمل التباطوؤ، اإذ هناك �رشورة لعملية ا�سالح 

اأنه  نوؤمن  لكننا  الأردن،  تواجه  التي  التحديات  جحيم  ندرك  �ساملة..كما 

بالإمكان حتديث خطط وا�سرتاتيجيات و�سيا�سات »مبا يوؤدي اإىل حل الكثري 

من امل�ساكل واهمها الفقر«. ونثق بقدرة البالد على امل�ساهمة يف حل م�ساكل 

التعاون  اإىل  وندعو  الفل�سطينية،  الق�سية  مقدمتها  عادل ويف  ب�سكل  املنطقة 

الدويل امل�سرتك لتي�سري تقدمي الدعم للدول الفقرية مبا فيه بلدنا الردن. ونعتقد 

جتاوز  وموؤ�س�ساته  وطبقاته  فئاته  خمتلف  وبت�رشيك  و�سعبنا  بلدنا  باإمكان  انه 

كل ال�سعاب، والبدء ببناء اأردن جديد متقدم ومتطور، قادر على اإجناز عديد 

الق�سايا الهامة، ويف مقدمتها مكافحة الفقر وحتقيق بقية اأهداف الألفية، مبا 

يف ذلك الق�ساء على كل ا�سكال التمييز �سد املراأة واتخاذ الجراءات اخلا�سة 

بالرعاية ال�سحية ال�سا�سية وكذلك تفعيل ال�رشاكة مع كل الدول واملوؤ�س�سات 
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الدولية، التعاون والت�سامن الدويل، والعمل بكل جدية لإيجاد حلول فعالة 

مل�ساألة املديونية التي ت�سمل كامل الردن.



21

تقييم م�شار الأهداف المنائية لالألفية يف املنطقة العربية

درا�سة حالة تون�س

اإعداد

�شالح الدين اجلور�شي

الرابطة التون�شية حلقوق الن�شان
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١- مقدمة

م�سار  يف  ملحوظ  تقدم  اإجناز  من  متكنت  التي  الدول  بني  من  تون�ص  تعترب 

الدولية،  الأطراف  عديد  بذلك  اأقرت  وقد  الألفية.  اأهداف  معظم  حتقيق 

باأن »تون�ص هي  اأكد  الذي  الإفريقي  البنك  املثال مدير  �سبيل  بينها على  من 

الألفية«. لكن  اأهداف  القادرة على حتقيق  القارة  الدول اخلم�ص يف  اإحدى 

يوؤثرا ب�سكل مبا�رش  اأن  �ساأنهما  املقابل تواجه تون�ص حتديني رئي�سيني من  يف 

اأو غري مبا�رش على ن�سق التنمية يف املرحلة القادمة. يتمثل التحدي الأول يف 

ا�ستمرار وجود فوارق اأحيانا هامة بني اجلهات، خا�سة تلك الواقعة بال�سمال 

بوزيد وتطاوين  و�سيدي  )الق�رشين  مثل وليات  التون�سية  البالد  من  الغربي 

والقريوان و�سليانة (. اأما التحدي الثاين فيتعلق مبدى قدرة القت�ساد التون�سي 

على تطويق تداعيات الأزمة املالية والقت�سادية العاملية، التي ميكنها اأن توؤثر 

�سلبيا على ن�سق التنمية وتعيق حتقيق بع�ص اأهداف الألفية.

٢- تقييم اأهداف الإمنائية لالألفية يف تون�س

اأ- نبذة عن حالة التنمية 

تعتمد الدولة التون�سية منذ ال�ستينات على �سيا�سة التخطيط، وذلك من خالل 

و�سع خمططات ثالثية يف البداية قبل اأن تتحول اإىل خمططات خما�سية. وقد 

املخطط  تنفيذ  يف  موؤخرا  و�رشعت  خمططات،  ع�رش  ال�سياق  هذا  يف  نفذت 

وقد   .2011 و   2007 �سنتي  بني  الفا�سلة  الفرتة  يغطي  الذي  احلادي ع�رش 

ت�سمن هذا املخطط الإ�سرتاتيجية الإمنائية املعتمدة من قبل احلكومة واأجهزة 

والأهداف  الوعود  من  جملة  و�سع  مت  الإ�سرتاتيجية  هذه  و�سمن  الدولة. 
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الكربى التي يجري العمل على اإجنازها.

وحت�سني  بامل�ساواة  والنهو�ص  الّتباينات  من  »احلّد  يف  الأول  الهدف  يتمثل 

جودة احلياة«، وخا�سة » احلّد من الفوارق بني خمتلف اجلهات«. اأما الهدف 

وبحماية  وبازدهارهم  بال�سباب  »النهو�ص  بـ  فيتعلق  الثاين  الإ�سرتاتيجي 

الطفولة واليافعني«، وذلك يف بلد ت�سكل فيه الفئة العمرية التي ترتاوح بني 

وال�سكنى  لل�سكان  العام  التعداد  ح�سب  باملائة   29،7 ن�سبة  عاما  و29   15
ل�سنة 2004.

ويركز الهدف الثالث على ملف الت�سغيل، وذلك من خالل العمل على رفع 

م�ستوى الدخل وخلق مواطن �سغل جديدة. ويتعلق الهدف الأخري بكيفية 

مواجهة تداعيات العوملة على ق�سايا التنمية.

تعترب ال�سيا�سة التنموية املتبعة يف تون�ص �سيا�سة حذرة، فاحلكومة واإن تو�سف 

بكونها »التلميذ النجيب للبنك الدويل«، اإل اأنها بقيت حري�سة على حماية 

ال�ستقرار الجتماعي.

ما هي اأبرز الق�صايا والتحديات االجتماعية واالقت�صادية يف تون�س

تاأتي البطالة يف مقدمة امل�سكالت التي تواجه جهود التنمية يف تون�ص، خا�سة 

بني  ترتاوح  مرتفعة، وهي  تزال  البطالة ل  فن�سبة  اجلامعات.  بطالة خريجي 

16 و 14 باملائة ح�سب التقديرات الر�سمية. لكنها قد تتجاوز بكثري الع�رشين 
باملائة يف بع�ص املناطق الأقل منوا. ويعترب ذلك من اأهم الأ�سباب التي تقف وراء 

ظاهرة الهجرة ال�رشية التي تفاقمت خالل الع�رش �سنوات املا�سية، وخلفت 

اأن عجزوا  بعد  البحر  التهمهم  الذين  ال�سباب  من  القتلى  من  املئات  وراءها 

عن الو�سول اإىل ال�سواحل الأوروبية. كما اأن الفوارق بني اجلهات الداخلية 

واجلهات ال�ساحلية ت�سكل حتديا رئي�سا، يخفي وراءه �سعور بال�سيم لدى جزء 

من اأبناء الوطن الواحد. وما الأحداث اخلطرية التي �سهدتها مناطق احلو�ص 

املنجمي باجلنوب الغربي ) 2007 ( والتي ا�ستعملت ال�سلطات خاللها القوة 

املفرطة ل�ستعادة ال�ستقرار يف هذه املنطقة احل�سا�سة من البالد التون�سية، اإل 

موؤ�رشا خطريا على ما ميكن اأن يوؤدي اإليه ازدياد الفجوة بني اجلهات.

هل يتم ا�رشاك منظمات املجتمع املدين يف الروؤية والتخطيط والتنفيذ ؟

تعترب م�ساألة اإ�رشاك منظمات املجتمع املدين يف و�سع ال�سيا�سات واملخططات 

ثم تنفيذها من اأهم الق�سايا اخلالفية بني ال�سلطة من جهة واملعار�سة واجلمعيات 
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غري احلكومية من جهة اأخرى. واإذ تقوم احلكومة بتنظيم ا�ست�سارات وا�سعة 

قبل و�سع املخطط، اأو عند مناق�سة امللفات القطاعية، اإل اأن ذلك يبقى من 

اإجراء ظرفيا، ول ي�سكل �سيا�سة ت�ساركية  وجهة نظر ن�سطاء املجتمع املدين 

فعلية ودائمة. فال�ست�سارات وحتديد امل�ساركني تبقى رهينة القرار ال�سيا�سي 

واملحا�سبة.  للتقنني  خا�سع  موؤ�س�ساتي  عمل  �سمن  تندرج  ول  لل�سلطة، 

ول  الختيارات،  حتديد  يف  اأ�سا�سيا  طرفا  متثل  ل  املدين  املجتمع  فمنظمات 

الأمر  تعلق  �سواء  ال�سيا�سات،  وتنفيذ  الر�سد  جمايل  يف  حا�سما  دورا  تلعب 

باأهداف الألفية اأو بغريها من الق�سايا احليوية.

هل �صتحقق تون�س اأهداف االألفية قبل عام ٢٠١٥ ؟

جميع املوؤ�رشات تدل على اأن تون�ص مهياأة لتحقيق اأهداف الألفية قبل الو�سول 

اإىل �سنة 2015. بل اإن بع�ص هذه الأهداف قد حتققت فعال، مثل تراجع ن�سبة 

الفقر التي قاربت الن�سف مقارنة مبا كانت عليه يف �سنة 1990. لقد بلغت 

هذه الن�سبة عام 2005 يف حدود   %3،8  وهي تتجه حاليا نحو اأن تكون 3 

باملائة فقط. مع املالحظ اأن هذه الن�سبة لي�ست موحدة يف كل جهات تون�ص، 

باملائة   12،8 ن�سبة  املثال  �سبيل  لتبلغ على  اأخرى  اإىل  تتفاوت من جهة  واإمنا 

بو�سط غرب البالد، التي ت�سم 41 باملائة من جمموع الفقراء التون�سيني. 

الثاين اخلا�ص ب�رشورة متكني كل الأطفال ذكورا واإناثا من  بالن�سبة للهدف 

ا�ستكمال تعليمهم الأ�سا�سي وذلك قبل حلول �سنة 2015، ميكن القول باأن 

ذلك قد حتقق يف تون�ص. فن�سبة التمدر�ص لالأطفال الذين تقل اأعمارهم عن 6 

�سنوات قد بلغت منذ عام 1998 ن�سبة 97،3 باملائة منذ �سنة 1998، ويتوقع 

اأن ت�سل مع حلول 2015 ن�سبة 97،6 باملائة.

كذلك ال�ساأن بالن�سبة للهدف ال�ساد�ص اخلا�ص مبكافحة فريو�ص الإيدز، الذي 

املحيط  بحماية  اخلا�ص  ال�سابع  للهدف  النت�سار.وبالن�سبة  حمدود  يزال  ل 

وحتقيق ال�ستدامة البيئية، فقد بلغ عدد التون�سيني الذين يتمتعون باملاء ال�سالح 

بن�سبة  تقريبا  ال�سكان  اأي كل   ،2007 �سنة  �سخ�ص يف  10 ماليني  لل�رشاب 

الريفية.  املناطق  ببع�ص  باملائة   92 حدود  اإىل  تنخف�ص  وقد  باملائة،   97،3
كذلك امتدت �سبكة الكهرباء لتم�سح 99،5 من الرتاب التون�سي. 

تبلغ  مل  اأنها  اأو  جزئيا،  حتققت  اأنها  اإما  فهي  الأهداف،  لبقية  بالن�سبة  اأما 

املعدلت املطلوبة. فالهدف الثالث اخلا�ص باإلغاء كل الفوارق بني اجلن�سني 

ومتكني املراأة، يالحظ باأنه قد حتقق جزئيا، ولكن يف الجتاه املعاك�ص. مبعنى 
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اأن الفوارق يف اجلن�ص انقلبت، حيث اأ�سبح الذكور اأقل حظا من البنات يف 

ن�سبة التمدر�ص اأو يف م�ستوى جودة النتائج. اأما بالن�سبة للتمكني ال�سيا�سي، 

فقد ارتفعت ن�سبة وجود الن�ساء بالربملان اإىل حدود 25 باملائة مقابل 4 باملائة 

يف �سنة 1990. وبلغت ن�سبة 15،2 باملائة مبجل�ص امل�ست�سارين، و20 باملائة 

اأما على  البلدية.  باملجال�ص  باملائة  القت�سادي والجتماعي، و26  باملجل�ص 

بلغت  حيث  هامة،  مكانة  حتتل  املراأة  اأ�سبحت  فقد  القت�سادي  ال�سعيد 

ال�سناعي.  املجال  يف  باملائة  و44  باملائة،   28 الزراعي  بالقطاع  م�ساركتها 

لكن عدد الن�ساء الأميات ل يزال رغم اجلهود التي بذلت �سعف عدد الرجال 

وذلك بن�سبة 28،5 باملائة ح�سب اإح�سائيات 2007. كما اأن التمييز ل يزال 

قائما يف جمال العمل، حيث اأن ن�سبة البطالة يف اأو�ساط الن�ساء هي يف حدود 

17،8 باملائة مقابل 12،8 باملائة عند الرجال.

الأطفال،  وفيات  بخف�ص  املتعلق  الرابع  بالهدف  يتعلق  فيما  ال�ساأن  كذلك 

هذا  يف  املبذولة  اجلهود  رغم  بعد  يتحقق  مل  لكنه  تقدم  فيه  ح�سل  والذي 

 18،5 حدود  يف  كانت   2007 عام  �سجلت  كما  الوفيات  فن�سبة  ال�سياق. 

باملائة من كل األف ولدة. اأما بالن�سبة للهدف اخلام�ص الذي يقت�سي تقلي�ص 

�سنة  حلول  مع  اأرباع  ثالثة  حدود  اإىل  الولدة  اأثناء  الأمهات  وفيات  ن�سبة 

2015، فاإن هذه الن�سبة تقل�ست اإىل حدود الن�سف خالل اخلم�سة ع�رش �سنة. 
والعائق الرئي�سي لتحقيق ذلك هو التفاوت القائم بني اجلهات التون�سية يف 

جمال اخلدمات ال�سحية.

ب- ر�صد اأهداف الألفية من خالل التقارير الوطنية

الأول لأهداف  الوطني  التقرير  تقريرين. �سدر  الآن  اإىل حد  تون�ص  اأجنزت 

الألفية يف �سنة  2004. وقد مت اإعداده من قبل منظومة الأمم املتحدة واحلكومة 

التون�سية. ويف �سوء النتائج التي ك�سف عنها، قررت وزارة التنمية والتعاون 

اإىل  الدعوة  تون�ص  يف  العاملة  املتحدة  الأمم  وكالت  مع  بال�سرتاك  الدويل 

اإعداد تقرير ثان، جاء مكمال ملا تو�سل اإليه التقرير الأول.

اأما عن كيفية اإعداد وحت�سري هذين التقريرين؟ وهل مت اإ�رشاك منظمات املجتمع 

املدين ب�سكل فاعل يف ذلك؟

يتم يف البداية اإعداد ت�سور عام ل�سياغة التقرير بناء على تعاون قائم وم�ستمر 

بني احلكومة التون�سية وموؤ�س�سات الأمم املتحدة العاملة يف تون�ص. وبعد اإعداد 
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الوطني،  ال�سعيد  بتنظيم ور�سة على  الطرفان  يقوم  للتقرير،  الأويل  امل�رشوع 

اإىل  اإ�سافة  والإقليمية،  واملركزية  املحلية  واملنظمات  املوؤ�س�سات  اإليها  تدعى 

ت�ستثني  مقايي�ص  وفق  اختيارها  يتم  التي  املدين  املجتمع  منظمات  من  عدد 

اأحيانا بع�ص اجلمعيات امل�ستقلة التي قد تكون لها مواقف نقدية جتاه ال�سلطة. 

كما تتم اأي�سا دعوة عدد من ال�رشكاء الدوليني. 

هل تن�رش التقارير وتعمم على الراأي العام وي�صار اإىل مناق�صتها الإطالعه عليها؟

بعد النتهاء من �سياغة التقرير الأول، مت ن�رشه وو�سعه على ذمة الراغبني يف 

الثاين اخلا�ص بالفوارق بني اجلهات، ل  التقرير  الإطالع على فحواه. لكن 

تزال توجد �سعوبات للح�سول على ن�سخة منه لأ�سباب ل تزال غري معروفة. 

وا�ستعمل  و�سيا�سيا،  اإعالميا  له  الرتويج  مت  ال�سابق  التقرير  اأن  املالحظ  مع 

ب�سكل مكثف للتوعية مبا انتهى اإليه من نتائج ومالحظات، نظرا ملا ت�سمنه 

من معطيات اإيجابية.

يف  وتقييمها  بها  االلتزام  يجري  وهل  عمل  وخطط  مقرتحات  التقارير  تت�صمن  هل 

التقارير الالحقة؟

2004، انتهى اإىل حتديد جملة  فيما يتعلق بالتقرير الأول، الذي �سدر عام 

اأهداف  تفاوت يف حتقيق  اإىل وجود  اإ�سارته  املالحظات، ويف مقدمتها  من 

الألفية بني اجلهات اأو املناطق التون�سية، خا�سة ب�سواحي العا�سمة واملناطق 

ثانية.  الغربي من جهة  وال�سمال  ال�ساحلية من جهة، وبني جهات اجلنوب 

وبناء على ذلك، التزمت احلكومة برتكيز عنايتها على املحافظات الداخلية، 

تقوم  كما  للتنمية.  ع�رش  احلادي  املخطط  اأهداف  �سمن  ذلك  واأدرجت 

مل  ذلك  لكن  بها،  اخلا�سة  اجلوانب  مبتابعة  القطاعية  واملوؤ�س�سات  الوزارات 

يواجه  بع�سها  يزال  ل  التي  اجلهات  بني  التفاوت  ظاهرة  ا�ستمرار  من  مينع 

اأ�سكال متنوعة من احلرمان.

حالة التنمية من خالل التقريرين

نظرا للتقدم احلا�سل يف �سياق اإجناز معظم اأهداف الألفية، وبناء على �سهادات 

موثوق بها من قبل هيئات اإقليمية ودولية خمت�سة، فاإن احلكومة تون�سية بالتعاون 

مع هيئات الأمم املتحدة العاملة بتون�ص ت�سعى يف كتابة تقريرها اإىل ر�سد حالة 

التنمية ب�سكل مقبول. لكن ذلك ل مينع ح�سول تفاوت بني اجلهات الر�سمية 

وجهات اأخرى اأكادميية اأو تنتمي اإىل املعار�سة واملجتمع املدين يف م�ستوى 

قراءة الأرقام املعلنة وتاأويل النتائج املرتتبة عن التقارير الر�سمية.
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ج- العمل على اأهداف الألفية

هل اأهداف االألفية موجودة بو�صوح يف ال�صيا�صات الر�صمية؟

وقد  التنموية،  خمططاتها  �سمن  الألفية  اأهداف  اإدراج  على  احلكومة  تعمل 

�سيا�ساتها  يف  العتبار  بعني  ذلك  تاأخذ  الأخرية  ال�سنوات  يف  اأ�سبحت 

الهيئات  ثقة  ك�سب  و�سائل  من  و�سيلة  منه  وجتعل  بل  ال�سيا�سي،  وخطابها 

الدولية وجهات التمويل، مثل البنك الدويل والبنوك واملوؤ�س�سات الإقليمية

املنظمات غري احلكومية واأهداف االألفية

يتحرك يف  كونه  تون�ص  املدين يف  املجتمع  يواجهها  التي  الأ�سا�سية  امل�سكلة 

احلاكم  احلزب  اأجهزة  لتدخل  با�ستمرار  و�سيا�سية جتعله عر�سة  ت�رشيعية  بيئة 

والدولة يف ن�ساطاته و�سوؤونه الداخلية، وهو ما من �ساأنه اأن مي�ص من ا�ستقالليته 

وحريته يف الن�ساط واملبادرة. وبناء عليه، فاإن احلكومة لها قطاع وا�سع من 

اجلمعيات املرتبطة بال�سلطة اأو املوالية لها ب�سكل من الأ�سكال. وتقوم هذه 

اجلمعيات بعمل ل با�ص به يف جمال التعريف باأهداف الألفية، وذلك بالتعاون 

مع اجلهات احلكومية، التي تقدم لها الدعم وامل�ساعدة. اأما اجلمعيات امل�ستقلة 

املنظمات  مقدمتها  ويف  ومتنوعة،  هامة  �سعوبات  تواجه  فاإنها  والنقدية، 

التعبئة واحلماية.  املخت�سة يف الدفاع عن حقوق الإن�سان والعاملة يف جمال 

الألفية،  اأهداف  عن  الدفاع  اأجل  من  كبرية  جهودا  تبذل  ذلك،  مع  لكنها 

�سيا�سات  يف  تراها  التي  الق�سور  جوانب  حول  النقدية  مالحظاتها  وتقدم 

الكبري يف  والنق�ص  ال�سالح  واحلكم  بال�سفافية  يتعلق  فيما  احلكومة، خا�سة 

قبل  من  وت�سامنا  امل�ستقلة دعما  اجلمعيات  وتلقى هذه  الدميقراطي.  املجال 

املنظمات واملوؤ�س�سات الإقليمية والدولية. وقد تعمد احلكومة من حني لآخر 

اإىل ت�رشيك هذه املنظمات امل�ستقلة يف بع�ص املنا�سبات الت�ساورية.

د- �صنة 2010 ومراجعة اأهداف الألفية

ا- العوامل اخلارجية وم�صار التنمية

الإ�سالح  �سيا�سات  تنفيذ  بداية  منذ  وحر�سها  اجلغرايف  موقعها  بحكم 

اأ�سبح  فقد  العاملي،  القت�ساد  يف  اأو�سع  اندماج  حتقيق  اأجل  من  الهيكلي 

القت�ساد التون�سي متاأثرا اأكرث من اأي وقت م�سى باأية تقلبات ميكن اأن ت�سيب 

القت�ساد  اأن  من  وبالرغم  والدولية.  الإقليمية  واملالية  القت�سادية  التوازنات 
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التون�سي متكن من ال�سمود ن�سبيا اأمام تداعيات الأزمة العاملية الأخرية ب�سبب 

اأن ن�سبة اندماج تون�ص يف الدورة املالية العاملية ل تزال حمدودة واأن البنوك 

املحلية لي�ست مرتبطة كثريا بال�سوق املالية الدولية والأوروبية، وهو ما جعلها 

اأن ال�سوق املجلية قد ارتبطت ب�سكل  اإل  يف ماأمن خالل احتداد العا�سفة، 

اأي عجز  فاإن  وبالتايل  منها.  الفرن�سية  وبالأخ�ص  الأوروبية،  بال�سوق  قوي 

واإ�سبانيا  واإيطاليا  فرن�سا  مثل  الرئي�سيني  �رشكائها  ميزانيات  ي�سيب  اأن  ميكن 

التون�سي،  واأملانيا، �سينعك�ص بال�رشورة علي ال�سوق املحلية وعلى القت�ساد 

القطاعات  بع�ص  وتاأثر  املبا�رش،  اخلارجي  بال�ستثمار  يتعلق  فيما  وخا�سة 

احليوية، مثل الن�سيج و�سوق قطع الغيار لل�سيارات وال�سياحة. وهو ما اأدى 

اإىل غلق واإفال�ص عديد املوؤ�س�سات وامل�سانع يف تون�ص، مما خلف وراءه فقدان 

اأكرث من 30 األف وظيفة وفر�سة عمل. كما توقفت بع�ص م�ساريع ال�ستثمار 

وقد  والدولية.  اخلليجية  املوؤ�س�سات  بع�ص  اإقامتها  يف  �رشعت  التي  الكربى 

 3 اإىل  باملائة   5 من  النمو  ن�سبة  تراجع  يف  ال�سلبية  امل�ساعفات  تلك  ت�سببت 

باملائة، قبل اأن يتم تدارك ذلك.

ب- بناء �رشاكات اإمنائية

 هل هنالك تعاون بني اجلهات احلكومية واملنظمات الدولية وجمعيات املجتمع املدين

اأ�سبحت احلكومة التون�سية خالل ال�سنوات الأخرية حري�سة جدا على تنويع 

من  ملمو�سة  جهودا  الأخرية  ال�سنوات  خالل  وبذلت  اخلارجية،  جتارتها 

اأجل البحث عن اأ�سواق مالية متنوعة، لكن بالرغم من حتقيقي بع�ص النتائج 

الحتاد  بدول  كبري  حد  اإىل  مرتبطا  بقي  التون�سي  القت�ساد  فاإن  املحدودة، 

الأوروبي، ويف مقدمتها فرن�سا واإيطاليا واأملانيا واإ�سبانيا. ولهذا ال�سبب كانت 

تون�ص يف مقدمة دول املغرب العربي و�سمال اإفريقيا التي دعمت مبادرة اإقامة 

الحتاد املتو�سطي، ع�سا اأن يوفر ذلك فر�سا جديدة لالقت�ساد التون�سي. غري 

اأن هذه املبادرة ل تزال تراوح مكانها.

اأما فيما يتعلق بدرجة انفتاح احلكومة على خمتلف مكونات املجتمع املدين، 

ودعوتها ملناق�سة هذه التحديات، فاإن ذلك ل يزال حمدودا وظرفيا، بحكم 

العوامل ال�سيا�سية والت�رشيعية التي �سبقت الإ�سارة اإليها. املبادرة الوحيدة التي 

متت خالل الأ�سهر الأخرية، واملتعلقة باأهداف الألفية فقد متثلت يف ور�سة 

العمل الهامة التي عقدت موؤخرا ملناق�سة نتائج التقرير الثاين الذي مت اإجنازه، 
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والذي بادرت به احلكومة، ودعت اإليه عددا من اجلمعيات والهيئات الدولية 

وبع�ص اخلرباء املحليني ملناق�سة اإ�سكالية التفاوت بني اجلهات.

ج- الهدف الثامن

االألفية  اأهداف  من  الثامن  بالهدف  بو�صوح  مرتبطة  وطنية  مبادرات  هنالك  هل 

للتنمية؟

ل توجد حتى كتابة هذا التقرير اأي مبادرة تتعلق مبناق�سة ومراجعة الهدف 

تزال  ل  تون�ص  فاإن  الديون،  م�ساألة  يخ�ص  فيما  اأنه  املالحظ  مع  الثامن. 

تاأخري،  ودون  دوري  ب�سكل  ديونها  اأق�ساط  بدفع  اللتزام  على  حري�سة 

والدولية.  الإقليمية  املالية  املوؤ�س�سات  وثقة  احرتام  حمل  جعلها  ما  وهو 

تكنولوجيا  وبخا�سة  اجلديدة،  التكنولوجيات  فوائد  لإتاحة  بالن�سبة  اأما 

املجال.  هذا  يف  �رشيعا  منوا  تون�ص  حققت  فقد  والت�سالت  املعلومات 

عام  منخرط  األف   500 من  هاتفي  بخط  يتمتعون  الذين  عدد  قفز  اإذ 

1994 اإىل ت�سعة ماليني و200 األف خط يف �سنة 2007 من جمموع 10 
ماليني �ساكن، حيث مت تو�سيع ال�سبكة لت�سمل جميع املناطق مبا يف ذلك 

الأرياف. لكن ذلك اقرتن بت�سديد الرقابة على الأنرتنت، وخا�سة املواقع 

التي تعتربها ال�سلطة مناه�سة لل�سيا�سات الر�سمية، اأو تلك التي تنزع نحو 

ال�ستقاللية، وهو ما جعل عديد املنظمات الإقليمية والدولية تعترب تون�ص 

من بني الدول املعروفة برقابتها ال�سديدة لالأنرتنت.

وطني  نقا�ص  غياب  هو  الثامن  بالهدف  تتعلق  التي  الرئي�سية  امل�سكلة 

ومعمق حول امل�ساألة التي تتعلق مب�ساركة منظمات املجتمع املدين حول 

ال�سفافية  ي�سمل  والذي  الر�سيد »،  باحلكم  اخلا�ص ب »اللتزام  اجلانب 

واملحا�سبة والدميقراطية.

4- خال�صات واقرتاحات

لهذا  بديلة  اأطروحات  من  وهل  لالألفية؟  االإمنائية  االأهداف  م�صار  تفعيل  ميكن  كيف 

امل�صار، خ�صو�صاً بعد �صنة ٢٠١٥؟ 

تاأ�سي�سا على املالحظات ال�سابقة ميكن اخلروج بال�ستنتاجات التالية :



31

تقييم م�شار الأهداف المنائية لالألفية يف املنطقة العربية

لكن  الألفية،  اأهداف  جت�سيد  م�سار  يف  ملمو�سا  تقدما  تون�ص  حققت  1 .

احلكومة وجميع اأطراف املجتمع املدين ل تزال مطالبة ببذل مزيد من 

جميع  منها  وي�ستفيد  الأهداف  جميع  تتج�سد  حتى  اجلماعي  اجلهد 

املواطنني.

العملية  يواجه  الذي  الرئي�ص  التحدي  اجلهات  بني  التفاوت  ي�سكل  2 .

اإىل  �سيقود  فاإنه  ذلك  على  التغلب  يتم  مل  ما  واإذا  تون�ص.  يف  التنموية 

مع  امل�ساواة  قدم  على  التمتع  من  ال�سكان  من  وا�سع  قطاع  حرمان 

التنمية. وهو ما ي�ستوجب ت�سجيع �سيا�سة  بقية املواطنني بثمار جهود 

وتنفيذ  التخطيط  يف  اجلهوية  الهياكل  خمتلف  واإ�رشاك  الالمركزية، 

ال�سيا�سات املحلية.

مع  والتعامل  املدين،  املجتمع  ممثلي  مع  �رشاكة حقيقية  بناء  على  العمل  3 .

منظماتهم دون متييز اأو اإق�ساء، حتى تكون ال�سيا�سة التنموية تعبريا عن 

اختيار جمتمعي، ولي�ست اأمرا م�سقطا اأو عمال فوقيا. وحتى تتحقق هذه 

ال�رشاكة، لبد من اأن تتم مراجعة الت�رشيعات املتعلقة بقانون اجلمعيات 

مقدمتها حرية  العامة ويف  احلريات  واإطالق  والتجمع،  التنظيم  وحق 

التعبري وال�سحافة.

احلكم  اإقامة  كيفية  اجلميع حول  فيه  ي�سرتك  فتح حوار وطني  �رشورة  4 .

الر�سيد، باعتباره �رشطا م�سبقا لتحقيق التنمية امل�ستدامة.
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درا�سة حالة ال�سودان

اإعداد

حممد ابراهيم عبده 

املنتدى املدين ال�شوداين
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مقدمة

من تقرير التنمية الب�رشية لعام )2003م( وال�سادر عن برنامج الأمم املتحدة  ت�سً

2000م،  �سنة  يف  �سياغته  متت  والذي  لالألفية،  التنموية  الأهداف  الإمنائي 

وتبّناه اأكرب جتمع لروؤ�ساء  الدول على الإطالق ـ واألزم البلدان الغنية والفقرية ـ 

ببذل كل ما ت�ستطيعه ل�ستئ�سال الفقر. وقد جاء التقرير الذي اأعده عدد كبري 

اأهداف حمددة،  له  للتنمية  برنامج  العامل كتعبري عن  اأنحاء  من اخلرباء من كل 

وميقات حمدد للو�سول اإليها. كما ميكن قيا�ص التقدم نحو تلك الأهداف اأو 

التباطوؤ يف حتقيقها اأو تراجعها عنها.

يتعر�ص هذا التقرير خلم�سة من الأهداف الثمانية التي توفرت املعلومات عنها 

لرنى ما مت تنفيذه من هذا الأهداف يف ال�سودان.

الهدف الأول: الق�صاء على الفقر واجلوع ال�صديدين

واحد  دولر  عن  يقل  الذي  الدخل  ذوي  الأ�سخا�ص  ن�سبة  خف�ص  الغاية:   

2015م(. وقد حدد اخلرباء  ـ  الن�سف، وذلك بني عامي )1990  اإىل  يوميًا 

اأن من تقل دخولهم عن دولر واحد يف اليوم يعتربون يف ِعداد من هم يف 

حالة الفقر ال�سديد اأو الفقر املدقع... كما حتدد اأن من يقل دخلهم اليومي عن 

دولرين يف اليوم يعتربون حتت حد الفقر العادي. واأكد الربنامج التنموي 

لالألفية على اأن جهود مكافحة الفقر يجب اأن تركز على الحتواء وال�سمول 

الجتماعي، وعلى ال�سيا�سات الهادفة واإيجاد فر�ص عمل.

اخلا�ص  الدويل  التعاهد  ذلك  على  اجلمهورية  رئي�ص  ال�سيد/  توقيع  جاء 
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نهاية  على  ت�رشف  وال�سودان  ـ  2000م  عام  يف  لالألفية  التنموية  بالأهداف 

تنفيذ اخلطة الع�رشية للتنمية )1992 ـ 2002م(. وهي اخلطة التي مل تتمكن 

اأما  ذلك.  �سنيعًا يف  �سقوطًا  و�سقطت  بل  ـ  املعلنة  اأهدافها  اإىل  الو�سول  من 

فيما يتعلق بتحقيق الهدف الأول من اأهداف التنمية الب�رشية فقد مت ت�سجيل 

اإىل  الع�رشية هدفت  اأن اخلطة  الغذائي، ففي حني  للحبوب  اإنتاج  اأقل ن�سب 

لكن  )2002م(،  عام  يف  نهايتها  مع  الذرة  من  طن  مليون   )20( اإنتاج  اإىل 

الذي حتقق فعاًل )2( مليون  و)825( األف طن، وهو ما ي�ساوي )%14( من 

هدف اخلطة الع�رشية. كما اأن هذا الإنتاج يف نهاية اخلطة الع�رشية ي�ساوي ما 

يقل عن )%60( من اإنتاج الذرة لعام 88/ـ89م قبل حكومة الإنقاذ واآخر 

مليون   )2( لإنتاج  الع�رشية  اخلطة  هدفت  كما  الدميقراطي.  احلكم  �سنوات 

)360( األف طن من القمح يف نهايتها، ولكن الذي حتقق )247( األف طن 

واإنتاج  الدميقراطي،  احلكم  �سنوات  اآخر  يف  كان  الذي  الإنتاج  نف�ص  وهو 

يتعلق  ـ هذا فيما  قبلها  الدخن ظل يراوح مكانه بعد نهاية اخلطة مقارنة مبا 

باإنتاج احلبوب الغذائية كاإ�سارة ملا كان قبل توقيع ال�سيد/ رئي�ص اجلمهورية 

على الأهداف التنموية لالألفية ـ قد جاء تاأكيداً لذلك يف التقرير امل�سرتك بني 

حكومة ال�سودان والبنك الدويل يف عام 2003م.

يف ذلك التقرير امل�سرتك مت التو�سل اإىل اأنه قد حدث منو اقت�سادي يف ال�سودان 

النمو  ذلك  �سبقت  التي  ال�سنوات  خالل   )10%( اإىل   )6%( بني  يرتاوح 

القت�سادي. وقد ا�ستاأثرت به �رشيحة �سيقة من املجتمع ال�سوداين، واألقيت 

الذين  املواطنني  من  ال�ساحقة  الأغلبية  اأكتاف  على  لذلك  الباهظة  التكلفة 

تدهورت م�ستويات معي�ستهم مما يهدد بانهيار ما مت من )اإ�سالح اقت�سادي(!. 

اإذا مل تتخذ �سيا�سات عميقة منحازة للفقراء، وكما اأ�سار التقرير امل�سرتك فاإن 

اأعداد الفقراء قد زاد يف ال�سودان كموؤ�رش مهم لتدهور التنمية الب�رشية. ما هي 

اإدارة  ال�سادر عن  الغذائي  اإليها تقرير الأمن  اأ�سار  ال�سودان كما  ال�سورة يف 

حوايل  هنالك  اأن  جند  )2006م(  لعام  الزراعة  لوزارة  التابع  الغذائي  الأمن 

)400( األف طن نق�سًا من احلبوب الغذائية، وميثل النق�ص يف دارفور الكربى 

كمية تزيد عن خم�سمائة األف طن، ويف ولية ك�سال حوايل )45( األف طن، 

اآلف  الأبي�ص حوايل )3(  األف طن، والنيل  و�سمال وغرب كردفان )83( 

طن، واخلرطوم )866( األف طن.

هذه �سورة تدعو للقلق البالغ، وتهدد باملجاعة من جراء فجوة الغذاء ولئيًا 

وعلى م�ستوى القطر. ويف هذا ال�سياق ت�سري معلومات بنك ال�سودان اإىل اأن 
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البالد ت�ستورد حوايل مليون ون�سف املليون طن من القمح.

الهدف الرابع: خف�س ن�صبة وفيات الأطفال

جاء فى تقرير )الهداف التنموية لاللفية فى البلدان العربية والذى قام باعداده 

ون�رشه برنامج المم املتحدة – فى دي�سمرب 2003 ( اأن وترية تقدم املنطقة نحو 

تقلي�ص وفيات الأطفال دون اخلام�سة غري كافية لتحقيق هذه الغاية بحلول 

وال�سومال  من �سمنها جيبوتى  الدول  بع�ص  م، حيث حققت   2015 عام 

ركودا اأو تقدما بطيئا. بالن�سبة لل�سودان يالحظ باأن التقرير الأول لالأهداف 

التنموية وال�سادر عن حكومة ال�سودان قد اأكد حدوث تقدم �سئيل فى جمال 

العام  تعاطى منذ  1990 م. وقد  العام  ال�سحة منذ  املتعلقة مبجال  املوؤ�رشات 

2000 م حوايل خم�سة ماليني طفل فيتامني )اأ( مرتني فى العام، ومت التطعيم 
وقد  عاما.   15 من  اأقل  اأعمارهم  طفل  ماليني   8 عن  يزيد  ملا  احل�سبة  �سد 

�سنوات   خم�سة  من  اأقل  �سنهم  الذين  الأطفال  لوفيات  اأي�سا  التقرير  تعر�ص 

بكل وليات �سمال ال�سودان كما ي�سري اجلدول التايل:

جدول وفيات الطفال حديثى الولدة ودون �صن اخلام�صة فى العام 2004

حديثى الولدة الولية

بني كل 1000

دون اخلام�سة بني كل 1000

5078ال�سمالية
116165البحر الحمر

1148ك�سال
68117الق�سارف

4359اجلزيرة
5298�سنار

70111النيل البي�ص
101172النيل الزرق

69103اخلرطوم
60103�سمال كردفان

95147جنوب كردفان
7295غرب كردفان
61101�سمال دارفور

6496جنوب دارفور
72104غرب دارفور

اما التقرير الح�سائى ال�سادر عن وزارة ال�سحة الحتادية للعام )2006( فقد 
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�سهد خالل العام 2006 وفاة حديثى الولدة مبا يزيد عن 57 من بني كل األف 

ر�سيع، كما �سجلت 112 حالة وفاة من بني الأطفال دون اخلام�سة  بني كل 

الف حالة.

اأن الإنفاق احلكومي على قطاع ال�سحة متدين جدا مقارنة بحجم  نالحظ 

ال�رشف احلكومى. ففى العام 2006 بلغت ن�سبة ال�رشف على قطاع ال�سحة 

%1.6 من جملة النفاق احلكومى.

هذا الو�سع يحتاج اىل مزيد من اجلدية حتى نحقق هذا الهدف والذي يبدو 

بعيد املنال على �سوء اأدائنا احلاىل.

الهدف اخلام�س: حت�صني ال�صحة الإجنابية و�صحة الأمهات

املتحدة  لالأمم  القطري  والفريق  ال�سودان  بني حكومة  امل�سرتك  بالتقرير  ورد 

2004 اأن حالت الوفاة لالمهات كانت فى العام )1989-1990 ( 537 
حالة بني كل 100 الف ولدة حية. وح�سب برنامج وزارة ال�سحة يجب اأن 

 100 134 حالة بني كل  الوفاة يف �سفوف الأمهات اىل  تنخف�ص حالت 

الف ولدة، ولكن التقرير الر�سمى املذكور توقع ان ل يتم بلوغ هذا الهدف، 

وتوقع ان تظل الوفيات بني الأمهات فى حدود 459 حالة من بني كل 100 

انعدام  �سببه  الن�ساء  من  كبرية  اأعداد  وفاة  اأن  اىل  التقرير  واأ�سار  الف ولدة. 

اخلدمات ال�سحية.

وهكذا جند ان م�ستقبل ال�سودان فى خطر اذا توا�سل هذا امل�ستوى املنخف�ص 

للغاية خلدمات الأمومة والطفولة، وخا�سة فى الوليات الأقل منوا، وهو ما 

الأف�سل  الوليات  بني  ال�رشورية  اخلدمات  فى  التوازن  اإحداث  ي�ستوجب 

وتلك الأقل حظا. 

الهدف ال�صابع: �صمان ال�صتدامة البيئية

البلد وبراجمه وعك�ص الجتاه يف  �سيا�سات  امل�ستدامة يف  التنمية  الغاية: دمج 

خ�سارة املوارد البيئية. ي�سمل هذا الهدف اأربع موؤ�رشات وهى )اأ( اإدخال مبداأ 

التنوع  فقدان  معدلت  خف�ص  )ب(  التنموية،  الدولة  برامج  يف  ال�ستدامة 

على  يح�سلون  ل  الذين  ال�سكان  اأعداد  الن�سف  اإىل  خف�ص  )ج(  احليوي، 

املياه و ال�رشف ال�سحي، و )د( حتقيق حت�سن ملحوظ يف حياة ما  خدمات 
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الفقرية  )الأحياء  الع�سوائية  املناطق  يف  القاطنني  من  مليون  مائة  عن  يقل  ل 

واملكتظة( بحلول العام 2020م.

املتحدة  لالأمم  القطري  والفريق  ال�سودان  حكومة  بني  امل�سرتك  التقرير  اأ�سار 

ال�سادر يف دي�سمرب 2004م اإىل اأن كمية الأمطار بال�سحراء ال�سمالية كانت 

يف حدود ال�سفر مقابل حوايل 1.500 مليمرت يف جنوب ال�سودان. كما اأّن 

�سبه �سحراء  و)20%(  ال�سحراء  تقع �سمن  ال�سودان  م�ساحة  من   )35%(

و)%25( يف ال�سافنا الفقرية و)%12( يف ال�سافنا الغنية و)%8( متثل وديان 

حطب الوقود والنباتات اجلبلية. وكما ت�سري وحدة مراقبة الربنامج القومي 

للحد من اجلفاف والت�سحر فاإن ن�سف م�ساحة ال�سودان قد تاأثرت بالت�سحر 

الرتبة  طاقة  عن  باأزيد  والرعي  والزراعة  الأر�ص  ا�ستعمال  �سوء  عن  والناجت 

1990 - بح�سب وحدة املراقبة  – ففي عام  واملياه والقطع اجلائر للغابات 

- فاإن الغابات تتقل�ص ب�رشعة تزيد عن واحد باملائة يف العام. فاأر�ٍص وا�سعة 

تتاآكل وامل�ساحات اجلافة اأو �سبه اجلافة ميار�ص عليها �سغط �سديد لأن ال�سكان 

يقلل  الأر�ص  فتاآكل  واملرعي.  للزراعة  الأرا�سي  من  املزيد  عن  يبحثون 

الإنتاجية وهو ما يدفع بال�سكان اإىل الو�سول ملزيد من الأر�ص، وهذه الدائرة 

البيئة.  وتدهور  للتاآكل  والقابلية  الأر�ص  تدهور  من  املزيد  اإىل  توؤدي  اللعينة 

الأ�سجار  وقطع  الثمانينيات  يف  اجلفاف  �رشبات  بعد  بو�سوح  ازداد  وقد 

اأّن  عن  ناجت  املراعي  على  �سديد  �سغط  ذلك  عن  وترتب  متعددة،  لأ�سباب 

م�ساريع الزراعة الآلية تكون خ�سمًا على اأخ�سب املراعي، وكل ذلك يزيد 

من عوامل ال�سغط وا�ستنزاف املوارد الطبيعية. 

ويف عام 2006م و�سمن اإطار النفرة اخل�رشاء مت التمويل من قبل وزارة املالية 

والقت�ساد الوطني للهيئة القومية للغابات مبلغ 60 مليون دينار وت�ساوي 0.6 

مليون جنيه اأو 600 األف جنيه بالعملة اجلديدة. وقد كان املبلغ  الذي طلبته 

مليون جنيه جديد، يف حني   53 هو  العام  ذلك  للغابات يف  القومية  الهيئة 

التنفيذ فهو  اأما ما دفع فعاًل عند  4 ماليني جنيه جديد.  بامليزانية  اعتمد لها 

ي�ساوي ما يزيد قلياًل عن %1 من املبلغ الذي طلب من قبل الهيئة و 15% 

من املبلغ الذي اعتمدته وزارة املالية.اأما يف العام 2007م فلم تت�سلم اأي مبلغ 

من وزارة املالية ويف عام 2008م. ويف اإطار برامج النه�سة الزراعية والتنمية 

وما تعهدت به وزارة املالية مببلغ 40 مليون جنيه لإعادة تاأهيل حزام ال�سمغ 

الجتماع  ومتبقي  للغابات  القومية  التنمية  مل�ساريع  مليون جنيه  العربي و1 

 2 بال�سودان وهو مبلغ  انعقد  الذي  الأدنى  اإفريقيا وال�رشق  لغابات  امل�سرتك 
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اأما  �سابقًا  ذكرناه  ما  كل  مقابل  مبلغ  اأي  يدفع  ومل  جنيه  األف  و150  مليون 

م�رشوع الزحف الأخ�رش فقد اعتمد له مبلغ 5 ماليني ودفع له 50 األف جنيه 

فقط اأي %1 وعليه ت�سبح جملة املبالغ التي مت ا�ستالمها من جملة املعتمد من 

وزارة املالية ت�ساوي %0.1 اأي واحد من األف.

اأ�سجار فقط  اإحالل �ست  يتم  يتم قطعها الآن،  اأن مقابل كل �سجرة  واحلال 

مكانها... ويتوا�سل اإهمال تنمية الغابات.

موؤ�رش: حتقيق حت�صن يف حياة القاطنني يف املناطق الع�صوائية )الأحياء الفقرية واملكتظة( 

بحلول العام 2020م.

)برنامج  ال�سادر عن  العربية  البلدان  لالألفية يف  التنموية  الأهداف  تقرير  يف 

اأحد  اأن  الغاية  يتعلق بهذه  ما  الإمنائي( عام )2003م( جاء يف  املتحدة  الأمم 

املوؤ�رشات يتمثل يف ن�سبة ال�سكان القادرين على الو�سول اإىل خدمات حم�سنة 

لل�رشف ال�سحي يف املناطق احل�رشية.

وخدمات  املياه  خدمات  على  احل�صول  من  يتمكنون  الذين  ال�صكان  ن�صبة  جدول 

ال�رشف ال�صحى

ن�شبة احل�شول على املياه الولية
ن�شبة احل�شول على خدمات ال�رصف 

ال�شحى

9387اخلرطوم
7951جنوب كردفان
7857اجلزيرة
7455�شنار
7251البحر الأحمر
7779ال�شمالية
6773غرب كردفان
6047ك�شال
5940الق�شارف
5886نهر النيل
5657�شمال دارفور
5063جنوب دارفور
4236�شمال كردفان
3948نهر النيل

امل�سدر: تقرير برنامج المم املتحدة المنائى
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وقد اأ�سار هذا التقرير اإىل اأّن ن�سبة ال�سكان الذين ي�سلون اإىل مياه �رشب اآمنة 

فاإن  التقرير  هذا  ما جاء يف  املختلفة، وح�سب  الوليات  بني  للغاية  متفاوتة 

ولية اخلرطوم تغطي ن�سبة )%93( من ال�سكان ملياه ال�رشب الآمنة و)79%( 

و  �سنار  )%74( يف  اجلزيرة  ولية  و)%78( يف  كردفان  ولية جنوب  يف 

)%72( يف البحر الأحمر و)%77( يف الولية ال�سمالية و)%67( يف غرب 

كردفان و)%60( يف ك�سال و)%59( يف الق�سارف و)%58( يف نهر النيل 

و)%56( يف �سمال درافور و)%50( يف جنوب دارفور و)%42( يف �سمال 

دارفور، وجاءت  و)%29( يف غرب  الأبي�ص  النيل  و)%39( يف  كردفان 

�سمال  وليات  بني  من  الركب  موؤخرة  يف  الأزرق  النيل  ولية  املرة  هذه 

ال�سودان، وتفوقت على ولية دارفور وت�سلمت منها دفة اأدنى م�ستوى من 

بني الوليات ال�سمالية التي كانت على الدوام حكراً على ولية غرب دارفور 

يف كل اخلدمات الجتماعية وغريها.

الذين  ال�سكان  ن�سبة  اأن  التقرير  ذلك  فقد جاء يف  ال�سحي  ال�رشف  عن  اأما 

 )87%( ن�سبتهم  كانت  فقد  ال�سحي  لل�رشف  حم�سنة  بخدمات  يتمتعون 

ال�سمالية  الولية  )%79( يف  و  النيل  نهر  و)%86( يف  اخلرطوم  ولية  يف 

و)%73( يف غرب كردفان و)%63( يف جنوب دارفور ونف�ص الن�سبة يف 

ولية النيل الأزرق و)%58( يف ولية اجلزيرة و)%57( يف �سمال دارفور 

و)%55( يف �سنار و )%54( يف النيل الأبي�ص و)%51( يف جنوب كردفان 

ونف�ص الن�سبة يف ولية البحر الأحمر و)%48( يف غرب دارفور و)47%( 

– وهكذا  الق�سارف و)%36( يف �سمال كردفان  يف ك�سال و)%40( يف 

وللمرة الثانية على التوايل جتد ولية غرب دارفور من تتفوق عليه يف ن�سبة 

ال�سكان القادرين علي الو�سول اإىل خدمات حم�سنة لل�رشف ال�سحي.

�سبكات  اإىل  الو�سول  ميكنهم  الذين  ال�سكان  ن�سبة  اأن  اإىل  التقرير  واأ�سار 

يتمتع  احل�رش  �سكان  بني  ومن   ،)6%( هي  ال�سودان  يف  �سحي  �رشف 

)%3.5( بالو�سول اإىل خدمات �سبتك تانك. ويف احل�رش هنالك )26.4%( 

ي�ستعملون احلفر التقليدية، واأي�سًا )%49.5( يف الريف. وب�سكل عام هناك 

يف ال�سودان ال�سمايل )%45( من ال�سكان ي�ستعملون احلفر التقليدية منهم 

اأّن ال�رشف  التقرير  الريف. واأكد  )%58( ل�سكان املدن و)%38( ل�سكان 

على تنمية هذه اخلدمات ي�ساوي )%4.2( من جملة من�رشفات التنمية لذلك 

العام.

وجاء القول الف�سل يف هذا الأمر يف تقرير م�سرتك بني حكومة الوحدة الوطنية 
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وحكومة جنوب ال�سودان والإح�ساء املركزي والذي �سدر يف دي�سمرب عام 

مياه  ي�رشبون من  ال�سودان  �سكان  اأن )%28( من  اإىل  اأ�سار  الذي  2007م، 
من  و)7%(  م�سورة  م�ساحة  يف  جماعيا  اأو  م�ساكنهم  داخل  تو�سيلها  يتم 

ال�سكان ي�رشبون من حنفيات عامة اأو يدوية الدفع و )%12( من اآبار مبوا�سري 

و)%11( من اآبار حمبة اأو انهار �سغرية و )%1( من مياه الأمطار و )15%( 

من اآبار واأنهار �سغرية غري حممية و )%8( ي�رشبون من مياه �سطحية و)18%( 

من مياه غري حم�سنة.

ولكن هنالك مفارقات عظيمة بني الوليات املختلفة. فالأ�رش التي ت�رشب من 

مياه �رشب ت�سل اإىل داخل �سكناهم حتى عام )2006م( ي�ساوون )8.7%(  

 )20.1%( و�سنار   )29.9%( اخلرطوم  ويف  ال�سودان،  �سكان  جملة  من 

واجلزيرة )%14.1( وك�سال )%11.9( ونهر النيل )%9.8( ويف الق�سارف 

و )%2.8( ويف �سمال كردفان )%3.7( ويف �سمال دارفور )%0.9( اأي 

فهي  دارفور  غرب  اأما  دارفور.  جنوب  يف  الن�سبة  ونف�ص  األف،  من   )9(

كردفان  جنوب  يف  �سفر  اإىل  الن�سبة  وت�سل  األف  من  واحد  اأي   )0.1%(

و�سفر يف غرب ال�ستوائية و )%12.5( يف الوحدة و)%7.1( �سمال بحر 

الغزال و )%5.7( من غرب بحر الغزال و)%4( يف اأعايل النيل و)0.5%( 

اأي خم�سة من األف من �رشق ال�ستوائية.

اأما الأ�رش التي تاأخذ مياه ال�رشب من موا�سري الدوانكي فهم )%19( من جملة 

الأ�رش يف ال�سودان و)%66.7( يف الولية ال�سمالية و)%56.6( يف نهر النيل 

اجلزيرة و )%45.9( يف ولية اخلرطوم و)%27.2( يف  و )%51.9( يف 

ولية النيل الأبي�ص و)%20.6( يف �سنار. وتنحدر الن�سبة اإىل �سفر يف جنوب 

كردفان و)%4.1( بجنوب دارفور و)%1.8( يف غرب دارفور و )1.5%( 

الغزال )4.8%(  يف �سمال دارفور واأعلى ن�سبة يف اجلنوب يف �سمال بحر 

النيل و)%0.2(، اأي )2( من  اأعايل  و)%2.5( يف جونقلي و)%1.7( يف 

ومن  ال�ستوائية  �رشق  يف  األف  من   )5( اأي  و)0.5%(  البحريات  يف  األف 

حنفيات عمومية ي�رشب )%16( يف غرب دارفور و)%15.5( يف جنوب 

دارفور و)%15.8( يف �سمال كردفان و )%11( يف �سنار و)%10.3( يف 

الق�سارف واأعلى ن�سبة يف جنوب ال�سودان )%9.5( يف جونقلي و)7.4%( 

يف اأعايل النيل و%0.5( اأي )5( من األف يف ولية البحريات و)%1.1( يف 

الذين  اأما  املتبقيتني.  ال�ستوائية  وليتي  من  كل  يف  و�سفر  ال�ستوائية  غرب 

ي�رشبون من الرباميل املجرورة باحليوان فن�سبة الأ�رش هنا هي )%41.5( يف 
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البحر الأحمر و)%22.2( يف جنوب دارفور ويف ولية اخلرطوم )15.9%( 

) وهوؤلء هم النازحون واملهم�سون للمرة الثانية ( و)%10.8( يف جنوب 

كردفان.

يبعد  الذي  املياه  مل�سدر  امل�سافة  مياهًا ح�سب  ي�رشبون  الذين  الأ�رش  ن�سبة  اأما 

�ساعة اأو اأكرث من �سكناهم فاإن املتو�سط القومي لالأ�رش يف ال�سودان )42.9%(

يف  و)65.1%(  ك�سال  يف  و)67.1%(  الأحمر  البحر  يف   )84.9%( و 

ال�ستوائية  غرب  يف  و)52.1%(  جونقلي  يف  و)54.2%(  الأبي�ص  النيل 

و)%45.9( يف �سمال دارفور و)%32.6( يف ولية اخلرطوم و)28.8%( 

الق�سارف  يف غرب دارفور و)%43.9( يف جنوب دارفور و)%28( يف 

معاناة  اإىل  ي�سري  وهذا   )23%( ال�سمالية  الولية  ثم   )27.9%( النيل  ونهر 

التي  الطويلة  ال�رشب وامل�سافات  الن�ساء على وجه اخل�سو�ص يف جلب مياه 

تقطع للو�سول اإىل م�سادرها.

هي  اخلدمة  هذه  لها  تتوفر  التي  الأ�رش  فن�سبة  املح�سن  ال�سحي  ال�رشف  اأما 

يف  و)78%(  ال�سمالية  الولية  يف  و)79.7%(  النيل  نهر  يف   )83.2%(

غرب  يف  و)29.8%(  دارفور)32.3%(  �سمال  يف   )32.3%( اخلرطوم 

كردفان  جنوب  يف   14.2% و  دارفور  جنوب  يف   )20.1%( و  دارفور 

النيل الأزرق و)%11.2( يف غرب ال�ستوائية و)7.5%(  و)%10.7( يف 

الوحدة  يف  و)5.6%(  البحريات  ولية  يف  و)5.6%(  النيل  اأعايل  يف 

و)%5.3( يف �سمال بحر الغزال وفقط )%1( يف واراب واملتو�سط القومي 

لكل  ال�سودان بن�سبة )%31.4( من الأ�رش يف ال�سودان.

ومل يحدد التقرير ما هو الهدف الن�سبي املحدد لكي يتم حتقيقه خالل الفرتة 

املا�سية، ولكن من الوا�سح اأن هذا اجلهد ال�سئيل املبذول ل يب�رش باإمكانية 

حتقيق هدف التنمية الألفية يف جمال مياه ال�رشب وال�رشف ال�سحي املح�سن.

الهدف الثامن: جعل امل�صاعدات اأكرث فعالية

لن تكون زيادة امل�ساعدات كافية، ووفقًا لدرا�سة حديثة العهد اأجراها البنك 

للغاية،  اأوقات واأمكنة خمتلفة، )فعالة  التي قدمت يف  املعونة  الدويل، كانت 

وغري فعالة كليًا وكل ما بني احلدين(. لقد �ساهمت املعونة يف اجناز العديد 

مثل  الدول  الأخرية، وذلك يف عديد  العقود  الباهرة خالل  النجاحات  من 

الثمانينيات،  يف  وغانا  بوليفيا  ال�سبعينيات  يف  كوريا  وجمهورية  اأندوني�سيا 
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اأوغندا وفيتنام يف الت�سعينيات. ودفعت الربامج الدولية اإىل الثورة اخل�رشاء، 

�سد  املتو�سعة  التلقيح  وحمالت  الأنهار،  عمى  وباء  على  ال�سيطرة  وجهود 

الف�ساد  ينت�رش فيها  اإىل بلدان  اأمرا�ص الطفولة، لكن الكثري من املعونة ذهب 

بقوة وتقودها �سيا�سات م�سللة ـ وهي اأو�ساع ل توؤدي اإل اإىل تبديد املعونة 

هباء.

يف  �سيما  ل  فعالية،  اأكرث  امل�ساعدات  تكون  اأن  ل�سمان  فعله  ميكن  الذي  ما 

ت�رشيع التقدم باجتاه الأهداف؟. هناك ثالث ق�سايا هيمنت على التحليالت 

الأخرية: احلكم الأقوى، وازدياد امللكية، واملمار�سات الأف�سل يف توظيف 

مونترياي  التي ظهرت يف  الأقوى  ال�رشاكة  مبادئ  املعونة، وهي حمورية يف 

وجوهان�سبريج.

بني  تفاعالت  تنظم  التي  واملوؤ�س�سات  ال�سيا�سات  اأي   - احلكم  اإىل  وينظر 

الأفراد واملجموعات يف املجتمع - على اأنه جزء من اأ�سا�ص النمو القت�سادي 

دعمها  عديدة  مانحة  بلدان  جعلت  ولذلك،  امل�ستدميني.  الب�رشية  والتنمية 

الدعم  واأمنت  احلكم،  لتقوية  النامية  البلدان  تبذلها  التي  باجلهود  م�رشوطًا 

حماربة  اإجراءات  وتعترب  الأول،  املقام  يف  التقني  التعاون  عرب  لذلك  الالزم 

الف�ساد، وتبني �سيا�سات اقت�سادية وا�سعة �سائبة، وتطبيق اأنظمة فّعالة وقابلة 

املوارد  يتم هدر  األ  ل�سمان  اأ�سا�سية  العامة،  املوارد  ا�ستعمال  عن  للمحا�سبة 

واملوؤ�س�سات  ال�سليمة،  العقود  وتنفيذ  القانون،  �سيادة  اأّن  كما  اخلارجية. 

التنظيمية العامة القوية، مهمة يف اأعمال اقت�ساد ال�سوق، وهذه عنا�رش مهمة 

للحكم القت�سادي ال�سالح.

التنمية  تقرير  حاول  كما  اأي�سًا.  مهمة  للحكم  اأخرى  اأبعاد  هنالك  لكن 

الب�رشية للعام 2002م اأن يربهن فاإن التنمية الب�رشية تتطلب حكمًا دميقراطيًا 

ي�ستجيب لحتياجات الفقراء، ويتطلب احلكم الدميقراطي اأكرث من �سيا�سات 

وموؤ�س�سات ت�سمن خدمات عامة فعالة. اإنه يتطلب موؤ�س�سات واأنظمة عادلة، 

اإبداء الراأي وتتيح  النا�ص حق امل�ساركة يف  واأي�سًا عمليات �سنع قرار تعطي 

لهم اإخ�ساع ال�سلطات للمحا�سبة. ولذلك، تعترب املوؤ�س�سات ال�سيا�سية التي 

الأهداف،  باجتاه  التقدم  لت�رشيع  هامة  احلكومة  النا�ص وحما�سبة  تعزز �سوت 

امل�سالح  مع  يتعار�ص  قد  للفقراء  منا�رش  اأعمال  جدول  اأن  من  الرغم  على 

املكت�سبة للنخب. وهذا ما ورد يف تقرير التنمية الب�رشية )2003( ال�سادر عن 

برنامج الأمم املتحدة الإمنائي.
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درا�سة حالة لبنان

اإعداد

ربيع فخري

احتاد املقعدين اللبنانيني
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ياأتي هذا  التقرير يف اإطار التح�سري جلل�سات امل�ساورة  غري الر�سمية التي دعى 

لالألفية،  المنائية  الأهداف  م�سار  دفع  بغية  املتحدة   لالأمم  العام  الأمني  لها  

يف ال�سنة العا�رشة لإطالقها، يف اإجتاهات بناءة واإي�سال �سوت املجتمع املدين 

املعني بالتنمية القت�سادية والإجتماعية اإىل املحافل الدولية. 

الدخل  ذات  الدول  بني  من  الدويل  البنك  ت�سنيف  بح�سب  لبنان  يعترب 

املتو�سط، حيث ي�سجل موؤ�رش ح�سة الفرد من اجمايل الناجت املحّلي ما ن�سبته 

$5944.  غري اأن  ذلك ل يعك�ص بال�رشورة البعد التوزيعي للناجت املحّلي ول 

اأثره على القطاعات الإقت�سادية املنتجة. حيث تواجه جهود التنمية حتديات 

الغياب  وياتي  وال�سيا�سية،  والإجتماعية  الإقت�سادية  امل�ستويات  على  اأ�سا�سية 

هذه  راأ�ص  على  اللبنانية  الدولة  قبل  من  متبناة  وا�سحة  تنموية  لإ�سرتاتيجية 

مل   ،1990 العام  مدّمرة يف  اأهلية  من حرب  الذي خرج  فالبلد  التحديات. 

يتمكن من حتقيق التعايف الإقت�سادي والإقالع يف عملية النمو الطويل الأمد. 

اأ�سف اىل ذلك ه�سا�سة الإ�ستقرار ال�سيا�سي وذلك لعوامل خارجية وداخلية، 

فعلى امل�ستوى اخلارجي تعر�ص لبنان خالل العقدين من الزمن املا�سيني اىل 

ثالثة اعتداءات ا�رشائيلية )1992، 1996 و2006( اإ�ستهدفت البنية التحتية 

الإقت�سادية للبالد وقد قدرت الكلفة الإقت�سادية للعدوان  الأخري )2006( 

بحوايل 5-% من النمو الإقت�سادي ال�سنوي.  اأما على امل�ستوى الداخلي،  

فمنذ العام  2005 ولبنان مير باأحداث  دراماتيكية متتالية بداًء من اإغتيال رئي�ص 

احلكومة ال�سابق ، رفيق حلريري، واأحد اأبرز ال�سخ�سيات ال�سيا�سية  املحلّية 

نوابًا ووزراء و�سحفيني  ا�ستهدفت  اغتيالت  �سل�سلة  من  تبعه  وما  والدولية 

الأو�ساع  تدهورت  حني   2007 العام  اىل  ع�سوائية،  تفجريات  اىل  اإ�سافًا 

ال�سيا�سية  مع ازدياد حدة التجاذبات ال�سيا�سية والطائفية و�سوًل اىل فراغ يف 
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مركز رئا�سة اجلمهورية وخالف د�ستوري حول �رشعية احلكومة، وكنتيجة 

مبا�رشة له�سا�سة الإ�ستقرار ال�سيا�سي على م�سار التنمية  ميكن حلظ عدم اإقرار 

اأي موازنة عامة للبالد منذ العام 2005.   اأّما على امل�ستوى الإقت�سادي فلقد  

ُطبعت احلقبة املا�سية ب�سيطرة هند�سة مالية  جمعت ما بني �سيا�سات اإعمارية 

الفائدة  معدلت  ورفع  الت�سخم   كبح  على  ركّزت  مالية  واأخرى  تو�سعّية 

الزمن  من  عقدين  بعد  اخلزينة.  �سندات  يف  الإ�ستثمارات  ا�ستقطاب  بغية 

  
1
ي�سجل لبنان اأحد  اأعلى معدلت اجمايل  الدين العام للناجت املحلي يف العامل

)%157 يف العام 2008(، وقد ا�ستهلكت خدمة هذا  الدين ما ن�سبته 40% 

من اإجمايل النفقات العامة  للفرتة ما بني 1993 و2006.

4.2 مليون ن�صمةعدد ال�صكان اأ

%7.6معدل الفقر الب�رشياأ

%2.4معدل النمو الإقت�صادي اأ )2007-1990(

5944ح�صة الفرد من الناجت املحّلي اأ)2007($

%33.8ن�صبة امل�صاعدات املخ�ص�صة للقطاعات الإجتماعية )2007(

%157الدين العام للناجت املحّليب )2009(

%41ح�صة الدين من الإنفاق العامب )2006-2000(

العامة  املالية  وزارة  تقارير  ب-  الب�رشية،  التنمية  تقرير  بيانات  قاعدة  اأ-  امل�سدر: 

اللبنانية. 

ي�سري التدقيق باأرقام النمو الإقت�سادي املحقق لالإجمايل الفرتة ال�سابقة )4% 

الفورة  من  الإ�ستفادة  من  لبنان  متكن  عدم  اىل  و2006(   1993 بني  للفرتة 

الإقت�سادية الناجتة عن مرحلة اإعادة الإعمار وال�سخ املايل املرافق حيث ت�سري 

البيانات املتوفرة اىل بدء الإنكما�ص الإقت�سادي  خم�ص �سنوات )1997( بعد 

البدء الر�سمي لعملية اإعادة الإعمار حني تراجعت معدلت النمو وارتفعت 

بالتزامن معها  ن�سب حتويالت العاملني يف اخلارج من اإجمايل الناجت املحّلي  

نحو  اأهلية  حرب  من  خارج  بلٍد  يف  الهجرة  معدلت  ارتفاع  اىل  يوؤ�رش  ما 

مرحلة من الإ�ستقرار الن�سبي.  هذا وت�سكل هيكلية الإقت�ساد اللبناين  حتٍد اآخر 

اإذ يت�سكل الق�سم الأكرب من الناجت املحقق  يواجه م�سارات التنمية يف لبنان، 

http://www.finance.gov.lb/Public+Finances/ : 1 تقارير وزارة املالية اللبنانية
 #/ Public+Debt
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يف قطاع اخلدمات )امل�ساهم الرئي�سي يف الناجت املحّلي لإجمايل الفرتة املا�سية 

الفقراء(  العاملني  اأغلبية  يتواجد  حيث  والزراعة  ال�سناعة  عن  كبري  وبفارق 

الطابع غري  اأن�سطة يغلب عليها  املالية وهي  العقارية واخلدمات  الريوع   من 

الإنتاجي.

يحتاج لبنان اىل ا�سرتاتيجية تنموية وطنية تو�ّسع القاعدة الإنتاجية لالإقت�ساد 

الوطني وحتفز النمو املمّكن للفقراء  غري اأن هذا  لي�ص وا�سحًا يف ال�سيا�سات 

العام  للدين  املالية  الإدارة  التخطيط  من جهة على  يقت�رش  احلكومية، حيث 

العام  الإنفاق  من  احلّد  على  العمل  اأخرى  جهة  ومن   ، الت�سخم  وكبح 

واخل�سخ�سة كو�سيلة لتقلي�ص العجز اٌلإجمايل.    وقد التزمت احلكومة من 

خالل خطة الإ�سالح الإقت�سادي   يف العام 2007 )باري�ص 3( بالعمل على 

حتقيق اأهداف الألفية للتنمية من خالل خطة العمل الإجتماعية والتي  ت�سعى 

اىل تطوير وتفعيل اآليات التدخل لتقلي�ص الفقر واحلّد من التفاوت املناطقي 

العمل  اإ�سافة اىل تفعيل  �سبكات الأمان والتنمية املحّلية كما تت�سمن خطة 

اخلطة.  بنود  تنفيذ  لدعم  م�سرتكة  وزارية  جلنة  بت�سكيل  اقرتاحًا  الإجتماعية 

تنفيذ  ا�ستكمال  اأمام  امل�ستقرة عائقًا رئي�سيًا  ال�سيا�سية غري  الأو�ساع  �سّكلت 

خطة  اأن  علمًا  والإجتماعي،  الإقت�سادي  ال�سعيدين  على   3 باري�ص  خطة 

العمل املقرتحة ل ترتقي اىل م�ستوى اأن ت�سكل ا�سرتاتيجية اجتماعية وطنية 

لبع�ص  املعي�سية  الأو�ساع  لتح�سني  مبا�رشة  اآليات تدخل   باقرتاح  بل تكتف 

الفئات املهم�سة اإ�سافة ااىل حت�سني اآداء الوزارات املعنية بال�ساأن الإجتماعي.   

نحو 2015...

متاأخر على طريق التحقيق  الهدف

الق�صاء على الفقر املدقع واجلوع 

حتقيق تعميم التعليم البتدائي 

تعزيز امل�صاواة بني اجلن�صني ومتكني املراأة 

تقليل وفيات الأطفال 

حت�صني ال�صحة النفا�صية 

مكافحة فريو�س نق�س املناعة الب�رشية/الإيدز واملالريا وغريهما  

من الأمرا�س

كفالة الإ�صتدامة البيئية  

امل�سدر: مبني على ملخ�سات النتائج املحققة يف التقرير الوطني حول اأهداف التنمية 

لالألفية )2008( 
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وطنيني  تقريرين  خالل  من  للتنمية  الألفية  اأهداف  حتقيق  يف  التقدم  ُر�سد 

)2003 و2008(  لتقييم حركة  املوؤ�رشات املكونة لالأهداف، يظهر اجلدول 

ال�سادر يف  الثاين  التقرير  بح�سب  الأهداف  على حتقيق  العمل  م�سار  اأعاله 

العام 2008 عن برنامج املم املتحدة الإمنائي. هنا ل بّد من الإ�سارة اىل ترّكز 

التحديات يف ثالثة اأهداف؛

الهدف الأول حيث مازال الفقر ي�سكل حتديًا مركزيًا مل�سار التنمية يف ظل غياب 

اأي ا�سرتاتيجية وطنية ملكافحة الفقر واحداث تغيري هيكلي يف بنية الإقت�ساد 

اذ  الإقت�سادية.  العملية  يف  منتج  دور  لعب  من  الفقراء  متكني  نحو  الوطني 

يعي�ص حوايل %8 من ال�سكان حتت خط الفقر الأدنى  وترتفع هذه  الن�سبة اىل 

%28 للذين يعي�سون حتت خط الفقر الأعلى2. وياأخذ الفقر يف لبنان اأبعاد 
متعددة؛ التفاوت املناطقي حيث يرتكز حوايل %82 من  الفقراء جداً 75% 

من اإجمايل الفقراء  يف الأطراف )ال�سمال، البقاع واجلنوب(3. يتالزم الفقر 

مع احلرمان من احلق يف تعليم نوعي ميّكن الفقراء من حت�سني قدراتهم الإنتاجية 

حيث ترتفع ن�سبة الأفراد ذوي امل�ستوى التعليمي املنخف�ص  الفقر والتعليم 

حيث ي�سكل حملة ال�سهادات اجلامعية %3.2 من الفقراء يف حني ي�سكلون 

تزيد  حيث  الن�ساء  عند  الفقر  معدلت  وترتفع  الفقراء.  غري  من   18.6%
معدلت البطالة عند الن�ساء وترتفع بح�سب التوزع املناطقي )يف الأطراف(، 

كما ُتبلغ ن�سبة الن�ساء الأميات �سعفي الن�سبة عند الذكور. على �سعيد اآخر 

%6.7 عند  الفقراء )%14 مقارنة مع  البطالة بني  ارتفاع معدلت  ي�سجل 

الفئات غري الفقرية( وت�سل الن�سبة عند الن�ساء الفقريات)%26.6( اىل �سعف 

معدل البطالة عند الذكور الفقراء )4%13.5(.  ويرتفع معدل البطالة عند 

ال�سباب )24-15 عامًا( حيث ميثلون حوايل %48 من اإجمايل العاطلني عن 

العمل5. وبح�سب درا�سة اأحوال املعي�سة للعام 2007 ، تبلغ ن�سبة الذين ل 

يح�سلون على اأي �سكل من اأ�سكال ال�سمان ال�سحي حوايل ال %35 من 

جممل العاملني الذين �سملتهم الدرا�سة.

الهدف الثالث حيث مازالت املراأة اللبنانية تتعر�ص لتمييز منهجي عرب قوانني 

اأ�سكال  من  �سكل  اأي  تطبيق  عدم  اىل  اإ�سافة  واجلن�سية  ال�سخ�سية  الأحوال 

 Poverty، Growth and Income Distribution in Lebanon; UNDP and  2
MOSA، August 2008

ibid  3
Ibid، Annexes table A.3.7b  4

Lebanese MDGR- 2008، UNDP  5
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.  مل يقر جمل�ص النواب اللبناين 
6
الكوتا الن�سائية يف الإنتخابات النيابية واملحلّية

هذه ال�سنة الإ�سالحات الإنتخابية والتي ت�سمن الكوتا الن�سائية. كما طعنت 

الدولة اللبنانية بحكم ق�سائي �سمح لإحدى ال�سيدات اللبنانيات مبنح اجلن�سية 

لأبنائها من زوج اأجنبي مفقود، مت قبول الطعن من قبل الق�ساء والق�سية ما 

تزال يف انتظار احلكم النهائي.  

ي�سكل ال�صاأن البيئي حتديًا ثالثًا اأمام التقّدم حتقيق اأهداف الألفية حيث يفتقراىل  

تنفيذ قوانني حماية البيئة اىل الإرادة ال�سيا�سية الداعمة اإ�سافة اىل عدم حتديد 

ال�ساأن البيئي كاأولوية وطنية. حيث يواجه لبنان م�ساكل بيئية ملّحة كحرائق 

اإ�سافة  2350 هكتار من امل�ساحات اخل�رشاء،  اأكرث من  اأتلفت  التي  الغابات 

اىل ال�رشر البيئي الناجت عن العدوان الإ�رشائيلي )متوز 2006( حيث مت ق�سف 

املن�سئات النفطية يف ال�ساحل اللبناين اجلنوبي )اجلّية( ما نتج عنه تلوث مياه 

البحر املتو�سط عند ال�ساحل ال�رشقي  باأكرث من 12000 طن من النفط الثقيل  

اأي�سًا من فو�سى  لبنان  7.  ويعاين 
اللبناين ال�ساطىء  150 كلم من  على طول 

البيئي كالك�سارات  ال�ساأن  توؤثر ب�سكل مبا�رش على  وحما�س�سة حتكم م�سائل 

واملرامل اإ�سافة اىل ا�ستغالل الأمالك البحرية والنهرية. كما تغيب اأي خطة 

بيئية وطنية يف ظل �ساآلة املوارد احلكومية املخ�س�سة للحماية البيئية )0.1% 

من اإجمايل النفقات العامة( مع عدم تطبيق املرا�سيم التطبيقية للقانون البيئي. 

الأفراد  ير�سد و�سع  موؤ�رش  اأي  من  الألفية  اأهداف  تخلو  اآخر  م�ستوى  على 

املعوقني والذين يعانون يف لبنان من متييز وا�سح على امل�ستوى تطبيق القوانني  

جمعيات  رفعته  الذي  التقرير  ي�سري  حيث  الالزمة.  املوارد  ور�سد  املتعّلقة 

الإعاقة يف اإطار املراجعة الدورية  لتطبيق اتفاقية حقوق الإن�سان اىل التمييز 

الذي يواجهه الأفراد املعوقون على م�ستوى امل�ساركة ال�سيا�سية والإقت�سادية 

الدولة  تاأخر  اىل  التقرير  ي�سري  والتعليم.  ال�سحة  قطاعي  م�ستوى  على  كما 

اللبنانية ) وملدة ع�رش �سنوات( يف اقرار املرا�سيم التطبيقية للقانون 220\2000 

الذي ي�سمن خمتلف احلقوق املدنية وال�سيا�سية والإقت�سادية لالأفراد املعوقني. 

ل ت�سري التقارير الوطنية حول الأهداف اىل طبيعة م�ساركة هيئات من املجتمع 

هيئات  من  البع�ص  اأن  لنا  املعلوم  من  اأنه  ، غري  العمل  تقدم  ر�سد  املدين يف 

للتقرير الذي ي�سدر  املجتمع املدين ت�سارك يف مناق�سة املخرجات القطاعية 

عادًة عن برنامج الأمم املتحدة الإمنائي. اأما فيما يتعلق مب�ساركة املجتمع املدين 

6  جتدر الإ�سارة اىل قيام احلكومة اللبنانية )2010(  باقرار ا�سالحات يف القانون الإنتخابي تت�سمن 
م�سائل اإ�سالحية كالن�سبية والكوتا الن�سائية، غري اأن الطراف ال�سيا�سية نف�سها املمثلة يف احلكومة 

اأ�سقطت الإ�سالحات يف جمل�ص النواب.  

7 تقرير اأهداف الألفية للتنمية - 2008 لبنان. 
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يف خطة الإ�سالح الإقت�سادية والإجتماعية فقد كان خمت�رشاً جداً يف ال�سق 

الإقت�سادي ويف ال�ساأن الإجتماعي حيث ُعقدت جل�سة ت�ساورية مع هيئات 

من املجتمع املدين  قبل تقدميها يف  موؤمتر املانحني يف باري�ص3  بوقت ق�سري، 

كما مل ُتر�سد اآلية التنفيذ اأي دور ملحوظ للهيئات املدنية. 

اإن ر�سد التنمية يف لبنان يتخطى املوؤ�رشات املحددة يف اأهداف الألفية وي�سري 

اىل �رشورة توطني  اأهداف التنمية مبا يتنا�سب مع احلاجات الوطنية بغية الدفع 

نحو املزيد من م�سارات تنمية مرتكزة على خلفية حقوقية. 

الهدف الثامن  – نحو �رشاكة عاملية من اأجل التنمية 

ل لبنان ارتفاعًا يف ن�سبة �سايف امل�ساعدات الر�سمية للتنمية من اإجمايل  ُي�سجِّ

الناجت املحّلي للفرتة بني العام 2000 و2006 حيث ارتفعت الن�سبة على التوايل 

8%3.2.   غري ان البالد ترزح حتت عبىء دين عام ي�سجل اأحد 
من %1.2 اىل 

 167% اأعلى معدلت  �سايف الدين العام  للناجت يف العامل حيث و�سل اىل 

20099.  وقد داأبت 
يف العام 2006 ليعود وينخف�ص اىل  %128 يف العام 

بغية  اخلارجية  امل�ساعدات  لتاأمني  احلثيثة  باجلهود  القيام  اللبنانية على  الدولة 

الت�ساعدي. حيث طرحت احلكومة  العام وكبح منوه  الدين  تفاقم  احلّد من 

اللبنانية يف العام 2002 ، خالل موؤمتر باري�ص II، خريطة طريق لالإ�سالحات 

على  ال�رشيبة  ادراج  خالل  من  احلكومية  الواردات  زيادة  على  تقوم  املالية 

اىل  اإ�سافًة  والإت�سالت  الطاقة  قطاعي  خ�سخ�سة  واقرتاح  امل�سافة  القيمة 

الدين من خالل  املمنتج وتخفي�ص عبىء خدمة  العام غري  الإنفاق  من  احلّد 

اإعادة جدولة الديون بفوائد اأقل. باملح�سّلة  و�سلت قيمة امل�ساعدات املالية 

املحّلي  امل�رشيف  القطاع  ولعب   
10

اأمريكي دولر  مليار   2.4 حوايل  املبا�رشة 

دوراً اأ�سا�سيًا يف اإقرا�ص احلكومة  حوايل 3.6 مليار دولر بفائدة منخف�سة. 

كنتيجة مبا�رشة انخف�ست خدمة الدين وارتفعت الواردات احلكومية غري اأن  

اخل�سات ال�سيا�سية يف العام 2005 وما تاله اأعادة ال�سكوك واملخاطر حول 

الإ�ستقرار الإقت�سادي. 

يف العام 2007 ، دعت احلكومة اللبنانية اىل اجتماع مانحني عرف مبوؤمتر 

8  تقرير اأهداف الألفية 2008. 
http://www.finance.gov.lb/Public+Finances/Public+Debt/  9

 Public+Debt+Overview/General+Debt+Overview.htm
 Ministry of Finance. 2003. One Year Progress After Paris II.  10

Beirut، Lebanon Ministry of Finance. December
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اخلطة  عن  كثرياً  يختلف  ل  املايل  لالإ�سالح  م�رشوعا  واقرتحت   ،3 باري�ص 

اىل حوايل  بها  املانحون  وعد  التي  امل�ساعدات  ن�سبة  و�سلت  وقد  ال�سابقة. 

تنموية،  م�ساريع  اخلزينة،  دعم  تنفق يف عمليات  اأن  على  مليار دولر   7.5
الإجرائي حول  التقرير  وي�سري  املدين.  املجتمع  وهيئات  لبنان  دعم م�رشف 

التقّدم يف م�سار  العمل يف باري�ص 3 اىل توقيع ما ن�سبته %78 من الإلتزامات 

الثاين  كانون  حتى  منها   63% حوايل  اللبنانية  احلكومة  ا�ستلمت  الدولية  

%28 كدعم  %44 كدعم للموازنة،  2009، موزعة على ال�سكل التايل : 
للقطاع اخلا�ص يف حني ذهبت الن�سبة الباقية )%28( لدعم بنود اأخرى على 

جدول باري�ص 3. 

يختلف التحّدي يف لبنان عن غريه من الدول النامية، حيث تتلخ�ص امل�سكلة 

واإقت�سار  وا�سحة  تنموية  اأ�سرتتيجية  اأي  بغياب  التنمية  لتمويل  الرئي�سية 

الإ�سالحات املقرتحة على جملة من ال�سيا�سات املالية والنقدية يف ظل غياب 

اأي تخطيط وا�سح للنهو�ص بقطاعات الإقت�ساد الفعلي )الزراعة وال�سناعة( 

احل�سول  قي  لي�ص  التحدي  املهم�سني.  الأكرب من  الق�سم  والتي حتتوي على 

احداث  يف  املوارد  هذه  ا�ستثمار  عدم  هو  ما  بقدر  التنمية  م�ساعدات  على 

تغيري اقت�سادي هيكلي تنموي.  حيث ت�ستهلك خدمة الدين الق�سم الأكرب 

من امل�ساعدات ويذهب ق�سم لتمويل فاتورة الإنفاق اجلاري، لذا ل بد من 

التوزيعي  البعد  حيث  من  لبنان  يف  املحققة  الإقت�سادي  النمو  اأرقام  تقييم 

لهذا النمو واأثره على الفقراء وذوي الدخل املحدود. جتدر الإ�سارة يف هذا 

 90% وال�سياحة حلوايل  والبنوك  العقارات  قطاعات  ا�ستقطاب  اىل  ال�سياق 

اإجمايل  من   90% حوايل  ت�سكل  والتي  املبا�رشة  العربية  الإ�ستثمارات  من 

املالية يف  التحويالت  وقد منت   .11
لبنان املبا�رشة يف  اخلارجية  الإ�ستثمارات 

200812. ومن 
قطاع العقارات مبا ن�سبته %17.6 �سنويا بني العامني 2003 و

ناحية اأخرى ي�سكل القطاع امل�رشيف العامود الفقري لالإقت�ساد اللبناين حيث 

العامل، غري  العللى يف  %315 وهو  املحلي  للناجت  الودائع  اإجمايل  ن�سبة  تبلغ 

اأن لبنان ياأتي يف مراتب مرتاجعة من حيث ن�سبة القرو�ص للودائع )32%( 

يف حني تبلغ الن�سبة %75 يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�سمال اأفريقيا و82% 

. ويظهر التدقيق يف 
13

يف الإقت�سادات النا�سئة و%93 على امل�ستوى العاملي

%2.1 من  تبلغ ح�سة  الرتّكز حيث  الت�سليف م�ستوى مرتفعا من  مكونات 

 Investment Development Authority in Lebanon)IDAL(،  11
.“Advantages of investing in Lebanon

.  Lebanon Real Estate report، Audi Bank، July  12
 .Lebanese banking Sector، Audi Bank، August 2009  13
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 2007 العامني  املمنوحة يف  القرو�ص  اإجمايل  من   76% املقرت�سني حوايل 

القرو�ص  اإجمايل  %1 من  ن�سبته  ما  الزراعة  ت�سكل ح�سة  200814. كما 
و

قطاع  ح�سة  ت�سكل  حني  يف  ال�سناعة  قطاع  يف   13% اىل  الن�سبة  وترتفع 

املحلية  البنوك  من  املمنوحة  القرو�ص  اإجمايل  من   41% حوايل  اخلدمات 

الفوائد  رفع  لل�سيا�سات  ونتيجة  اأنه  اىل  الإ�سارة  جتدر   .2008 العام  يف 

والإ�ستدانة املفرطة ي�سكل الإ�ستثمار يف �سندات اخلزينة الن�ساط الإقت�سادي 

�سندات  اإجمايل  من   62% حوايل  ح�ستهم  تبلغ  حيث  للنوك  ربحية  الكرث 

 .
15

اخلزينة احلكومية

تو�صيات 

لالأولويات  اإدراج  من  ذلك  يعنيه  مبا  للتنمية،  الألفية  اأهداف  •توطني  	
 ، ال�سباب  جتاه  متييز  اأ�سكال  كافة  اإلغاء  متوازن،  مناطقي  )امناء  الوطنية 

املراأة والأفراد املعوقني( وذلك نحو مبادرات للتنمية اأكرث اإرتكازاً على 

الواقع املحّلي وحقوق الإن�سان.  

التقدم  التخطيط والتقييم مل�سار  •ا�رشاك هيئات املجتمع املدين يف عملية  	
يف حتقيق اأهداف الألفية للتنمية. اإ�سافة اإىل �سمان م�ساركة ممثلني عن 

الإقت�سادية  الإ�سالحات  وطبيعة  اأولويات  حتديد   يف  املدين  القطاع 

واملالية واإعداد املوازانات العامة والقطاعية . 

•اإعداد ا�سرتاتيجية تنموية متكاملة للتنمية الإقت�سادية الإجتماعية حتد من  	
الفوارق املناطقية واجلندرية يف الدخل والنفاذ اىل �سوق العمل والتعليم 

واخلدمات الأ�سا�سية.

•تطوير برامج ت�ستهدف ال�سباب ب�سكل خا�ص تعمل على تعزيز قدراتهم  	
ومهاراتهم وفر�سهم يف امل�ساركة وتنفيذ ال�سيا�سات التي ت�ستفيد منهم 

واملحلية،  الوطنية  القت�سادية،  الجتماعية  التنمية  يف  اأ�سا�سي  كعن�رش 

وحتد من هجرتهم.

•القيام مبراجعة نقدية لل�سيا�سات املالية والإقت�سادية بغية تو�سيع وتدعيم  	
القاعدة الإنتاجية لقطاعات الإقت�ساد احلقيقي )الزراعة وال�سناعة( نحو 

مالمح  مع  تتالئم  عمل  فر�ص  وخلق  للفقراء  املمّكن  النمو  من  مزيد 

الفقراء والفئات املهم�سة يف لبنان. 

•تعزيز التدابري والإجراءات الت�رشيعية والتنظيمية بغية احلد من ممار�سات  	
 .Association of Lebanese Banks، annual report 2008  14

 Lebanese Ministry of Finance  15
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الهدر يف املوارد املتاحة كخطوة نحو توفري اخلدمات الجتماعية ب�سورة 

متكافئة على امل�ستويني املجتمعي واجلغرايف. 

البيانية  الإدارة  واإيالء  املعلومات،  اإىل  الو�سول  حق  النا�ص  •اإعطاء  	
واملعلوماتية الهتمام الكايف يف ال�سيا�سات الوطنية والقطاعية، فتمّكن 

يف  احلا�سلة  التغريات  مواكبة  من  الجتماعية  ال�سيا�سات  را�سمي 

تعميم  اإىل جانب  املجتمع.  فئات  �سمان حقوق خمتلف  ومن  املجتمع 

الح�سائي  العمل  اإ�سالح  خطة  يف  الداجمة  التنمية  وموؤ�رشات  معايري 

اأحوال  حول  الر�سمية  الح�ساءات  معظم  تفتقر  حيث  الجتماعي، 

املعي�سة اإىل معطيات حول مالمح ال�سخا�ص املعّوقني. 

•اإ�سالح النظام ال�رشيبي نحو املزيد من اإعادة توزيع للرثوة، وذلك عرب  	
ال�رشائح  على  الدخل  �رشيبة  ورفع  الإ�ستهالك  على  ال�رشائب  من  احلد 

املحققة  الأرباح  اإ�سافة اىل و�سع �رشيبة على   ،  20% العليا لأكرث من 

من امل�ساربات العقارية واأرباح البنوك امل�رشفية.

العام، واحلّد من منوه وا�ستنزافه للموارد  •و�سع ا�سرتتيجية لإدارة الدين  	
العامة وم�ساعدات التنمية.
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درا�سة حالة م�سر

اإعداد

جمدي عبد احلميد

املنظمة امل�رصية للنهو�س بامل�شاركة املجتمعية
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ما هي اأهداف الألفية للتنمية

ا�ست�سافت الأمم املتحدة فى �سبتمرب عام 2000 قمة الألفية حيث و�سع ح�سد 

تبنيهم  خالل  من  العاملى  الأعمال  جدول  �سدر  فى  التنميَة  العامل  قادة  من 

لالأهداف التنموية لالألفية، وحتديد اأهداف وا�سحة للحد من الفقر، اجلوع، 

املر�ص، الأمية، تلوث البيئة والتمييز �سد املراأة، وذلك بحلول العام 2015.  

وقد و�سع اإعالن الألفية املجتمع الدوىل اأمام حتدى كبري لتح�سني الأو�ساع 

وت�سكل  العامل.  اأنحاء  �ستى  فى  النا�ص  من  املاليني  رفاهة  وزيادة  املعي�سية 

اإحداث  اإىل  اأعمال طموح يهدف  الثمان لالألفية جدول  التنموية  الأهداف 

تطور كبري لالأو�ساع الإن�سانية بحلول عام 2015.وينق�سم كل منها اإىل عدد 

من الأهداف واملوؤ�رشات الأكرث حتديداً حيث ت�ستخدم يف متابعة التقدم الذي 

مت اإحرازه من اأجل حتقيق الأهداف التنموية لالألفية.

ما هي التحديات التي تواجه م�رش:

لالألفية  التنموية  الأهداف  من  هدف  كل  على  نظرة  األقينا  اإذا 

منها  هدف  كل  اإيل  للو�سول  املطلوبة  والغايات  حدة   على 

ف�سنعرف اأين تقف م�رش من اللتزام بعهودها.

التحدي الول: الق�صاء على الفقر املدقع واجلوع

اليوم  اأقل من دولر واحد يف  يعي�سون على  امل�رشيني  %20.2 من  يزال  ل 

%12.1 يف  اإىل  الن�سبة  )6 جنيهات م�رشية(، وامل�ستهدف هو خف�ص هذه 



60

عام 2015. كذلك خف�ص ن�سبة املحرومني من الغذاء الكايف اإىل الن�سف. 

والتحدي احلقيقي هو الق�ساء علي البطالة.

التحدي الثاين: تعميم التعليم الأ�صا�صي

تبلغ ن�سبة التحاق الذكور بالتعليم الأ�سا�سي حوايل %94 يف حني اأن ن�سبة 

كل  قدرة  �سمان  هو   2015 لعام  والهدف   ،91% تبلغ  الإناث  التحاق 

امل�رشيني – ذكورا واإناثا – على ا�ستكمال مرحلة التعليم الأ�سا�سي.

التحدي الثالث:تعزيز امل�صاواة بني اجلن�صني ومتكني املراأة

وال�سيا�سية،  القانونية  بحقوقها  املراأة  وعي  زيادة  الهدف  هذا  من  الغاية 

التعلم  على  الن�ساء  قدرة  وكذلك  واملهنية،  الفنية  الن�ساء  مهارات  وحت�سني 

القت�سادي،  وامل�ستوي  التعليم،  اإن  الأمية.  حمو  خدمات  على  احل�سول  و 

والوعي باأهمية امل�ساركة ال�سيا�سية تبقي املحاور الثالث الأهم التي يقل فيها 

ن�سيب املراأة ب�سكل عام. فن�سب البطالة مثال املنت�رشة بني الن�ساء ل تزال يف 

حدود %25،اأي اأكرث من ثالثة اأمثال ن�سبة بطالة الرجال 7%..

 التحدي الرابع: تخفي�س معدل وفيات الأطفال

من بني كل 1000 طفل ميوت �سنويا 41 طفال قبل بلوغ �سن اخلام�سة، يف 

حني اأن ن�سبة وفيات الر�سع ت�سل اإيل 33 لكل 1000 ولدة حية. الهدف 

مع حلول 2015 هو خف�ص هذين الرقمني اإىل الثلثني.

التحدي اخلام�س: حت�صني ال�صحة النفا�صية

تبلغ ن�سبة وفيات الأمهات يف م�رش بعد الولدة 67.6 لكل 100000  ولدة 

مع   43.5 اإىل  الرقم  هذا  خف�ص  اإىل  التو�سل  هو  املطروح  والهدف  حية. 

حلول عام 2015.

التحدي ال�صاد�س:

 مكافحة فريو�ص نق�ص املناعة الب�رشية )الإيدز واملالريا وغريهما من الأمرا�ص  
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�سكان  املكت�سب( بني  املناعة  الإيدز )نق�ص  انت�سار مر�ص  )بالرغم من عدم 

عنها  املبلغ  احلالت  عدد  اأن  اإل   ،)0.1% من  اأقل  )فهو  كبري  ب�سكل  م�رش 

اأكرب.   عنها  املبلغ  غري  احلالت  عدد  اأن  املرجح  ومن  الرتفاع،  يف  م�ستمر 

الهدف هو التاأكد من عدم انت�سار مر�ص الإيدز بن�سبة ل تزيد عن 0.02% 

بينما  املالريا  ال�سيطرة علي  2015. وقد حتققت جناحات فى جمال  يف عام 

اأي�سا  تراجعت ن�سب الإ�سابة بالدرن والبلهار�سيا. كما ي�سمل هذا الهدف 

اأولوية حماربة الفريو�سات التي متثل م�سكلة �سحية قومية وا�سعة النت�سار يف 

م�رش مثل التهاب الكبد الوبائي �سي و بي.

 

التحدي ال�صابع:

�سمان ال�ستدامة البيئية وذلك بتوفري املوارد الطبيعية يف م�رش وح�سن اإدارتها 

مع بناء القدرة املوؤ�س�سية ل�سمان ال�ستدامة البيئية. فالهدف هو خف�ص ن�سبة 

�سكان الريف واحل�رش الذين ل ميكنهم احل�سول على مياه اآمنة لل�رشب و�رشف 

�سحي اإىل الن�سف.

التحدي الثامن:

اإقامة �رشاكة عاملية من اأجل التنمية اإن�ساء عالقات �رشاكة قوية بني جميع املعنيني 

مثل القطاع اخلا�ص واحلكومة واملنظمات غري احلكومية واملجتمع املدين.

موقع م�رش من حتقيق اهداف اللفية:

تعد م�رش واحدة من 188 دولة تبنت الأهداف التنموية لالألفية، وقبلت اأن 

تكافح من اأجل حتقيقها بحلول عام 2015. فقد اأ�سدرت الأمم املتحدة فى 

يونيو 2002 التقرير القطري الأول حول التقدم الذي اأحرزته م�رش فى �سبيل 

حتقيق الأهداف التنموية لالألفية، وتبعه التقرير الثانى عام 2004.

امل�سي قدمًا على  ا�ستمرار م�رش فى  اإىل  اأ�سارا  التقريرين  اأن  الرغم من  وعلى 

الطريق ال�سحيح لتحقيق معظم املوؤ�رشات املتعلقة بالأهداف التنموية لالألفية، 

اإل اأنهما ك�سفا النقاب عن ظهور فجوات مثرية للقلق فى م�ستويات الدخل 

واملعي�سة بني دلتا م�رش و�سعيدها. 

الفقراء  ن�سبة  اأن  لالألفية مب�رش  التنموية  لالأهداف  القطريان  التقريران  ويظهر 
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�ستنخف�ص ب�سكل عام من %25 عام 1990 اإىل %13 عام 2015؛ وعلى 

الفقر يف  اأنه و�سط توقعات بانخفا�ص ن�سبة  التقريران  الرغم من ذلك ي�سري 

ذات  ترتفع  اأن  املتوقع  من  فاإنه   ،9% نحو  اإىل  م�رش  بدلتا  احل�رشية  املناطق 

ول   .2015 عام  بحلول  وذلك   ،39% اإىل  لت�سل  م�رش  �سعيد  فى  الن�سبة 

الفقر فى  الق�ساء على  يتم  اأن  يتوقع  الريفية حيث  املناطق  يختلف احلال فى 

حمافظات الدلتا بينما ترتفع ن�سبة الفقر فى حمافظات ال�سعيد لت�سل اإىل 38%، 

وذلك بحلول عام 2015. 

هذا ويو�سح التقريران مدى تاأثري الفقر على الأ�رش التي تعولها املراأة ب�سكل 

خا�ص والتي متثل نحو %20 من اإجمايل عدد الأ�رش. وعلى الرغم من زيادة 

دخل الفرد فى م�رش من 639 دولر اأمريكى عام 1990 اإىل 1390 دولر 

اأمريكي فى 1999، اإل اأن %40 من الفقراء يح�سلون على %22 فقط من 

ثروة الأمة. 

وي�سري تقريرا الأهداف التنموية لالألفية اإىل التاأثري الذى جنم عن تطبيق نظام 

حترير اأ�سعار ال�رشف فى يناير 2003، حيث ارتفعت الأ�سعار ب�سكل �رشيع، 

وت�سري  الأ�رش؛  ا�ستهالك  َثم  ومن  ال�رشائية  القوة  على  �سلبًا  اأثر  الذى  الأمر 

التقديرات اإىل ارتفاع خط الفقر بن�سبة ت�سل اإىل %7 فى الفرتة من يناير حتى 

باأن  الدويل  البنك  ما ذكره  اإىل  2004 كذلك  تقرير  2003. وي�سري  �سبتمرب 

م�رش حتتاج لتحقيق منو �سنوي م�ستدام فى الناجت املحلى الإجماىل بن�سبة 7% 

ال�سيطرة  مُتَكن من  اإىل م�ستويات  البطالة  اأجل خف�ص معدل  الأقل من  على 

عليها.

ا�ستمرار احلكومة امل�رشية يف الهتمام  التقريرين ال�سوء على  ويلقي كل من 

بق�سايا التنمية الأكرث �سعوبة مثل ال�سحة، التعليم، املياه وال�رشف، اإ�سافة اإىل 

املجتمع. وعلى  فى  الأكرث حرمانًا  ال�رشائح  ملعظم  املعي�سية  الأو�ساع  حت�سن 

الرغم من ذلك فاإن معدل التقدم يختلف من هدف لآخر، فهناك تقدم �رشيع 

وم�ستدام فى بع�ص املجالت مثل وفيات الأطفال والأمهات، وقطاع املياه 

واحلد  التعليم  مثل  اأخرى  جمالت  فى  معقول  تقدم  يوجد  بينما  وال�رشف، 

من الفقر، فى حني �سجل تقدم بطئ اإىل حد ما فى جمالت مثل متكني املراأة 

اجلهود  بزيادة  تقوم  اأن  م�رش  على  �سيتعني  ذلك  اإىل  اإ�سافة  البيئة.  وحماية 

ببع�ص  يتعلق  التقدم احلاىل فيما  اأجل احلفاظ على معدل  وال�ستثمارات من 

الأمرا�ص  ومكافحة  الوفيات  ومعدلت  بالفقر  اخلا�سة  كتلك  املوؤ�رشات 

الوبائية.
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موؤ�رشات التنمية الب�رشية :

يبني تقرير التنمية الب�رشية لعام 2008 اأن اأداء م�رش يف التنمية الب�رشية حت�سن 

يف  العاملي  املوؤ�رش  على  م�رش  ترتيب  كان  اأن  فبعد  املا�سية،  ال�سنوات  خالل 

املرتبة 120 اأ�سبح هذا العام 112. 

املحافظات،  بني  متفاوتًا  كان  القطري،  امل�ستوى  على  التح�سن  هذا  ولكن 

وال�سلبية يف جمال  الإيجابية  املوؤ�رشات  من  التقرير وجود جمموعة  بني  وكما 

التنمية الب�رشية يف م�رش منها:

للن�ساء تتح�سن ب�سكل ملمو�ص. فعدد  ال�سحية املقدمة  1 - ن�سبة اخلدمات 
الن�ساء الالتي يلدن على اأيد متخ�س�سني، بلغت %80 عام 2006 بعد 

اأن كانت نحو %56.5 عام 2001.

 كما انخف�ست حالت وفاة ال�سيدات اأثناء عمليات الولدة من 60.7 لكل 

مائة األف حالة اإىل نحو 52.9 لكل مائة األف حالة يف عام 2006. كما 

حتظى ن�سبة %70 من ال�سيدات امل�رشيات برعاية طبية اأثناء احلمل، بعد 

اأن كانت نحو %60 عام 2001.

اأن  الإيجابية، حيث  العوامل  كاأحد  الزواج  �سن  ارتفاع  التقرير  2 - ر�سد 
الن�ساء الالتي يلدن دون �سن الثامنة ع�رشة قد انخف�ص اإىل الربع يف عام 

2006، وكذلك انخف�ص عدد الن�ساء الالتي تزوجن دون �سن الثامنة 
ع�رشة. 

عام  �سيدة،  لكل  ولدة  حالة   3.1 اإىل  اخل�سوبة  معدل  تراجع  كذلك 

2005 بعد اأن كان 4.1 ولدة لكل �سيدة عام 1991، وي�سدد التقرير 
على اأهمية حتقيق معدلت خ�سوبة اأقل خالل املرحلة القادمة.

3 - ارتفع معدل التعليم بالن�سبة لالإناث، وبالتايل اأ�سبحت الفجوة املوجودة 
القراءة  2014. فمعدل  للتال�سي يف عام  التعليم بني اجلن�سني قابلة  يف 

والكتابة يف الفئة العمرية من 15 – 24 عاما ارتفع لنحو %80.1 عام 

2005، كما بلغت ن�سبة الإناث يف التعليم البتدائي 93%. 

راأ�سها  على  الب�رشية،  التنمية  اأداء  فيها  ارتفع  حمافظات  خم�ص  هناك   -  4
والقاهرة،  ال�سوي�ص،  من  كل  ذلك  بعد  يتلوها  ثم  بور�سعيد،  حمافظة 

حظًا  الأقل  اخلم�ص  املحافظات  كانت  بينما  ودمياط،  والإ�سكندرية، 
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للتنمية الب�رشية هي الفيوم، واملنيا، واأ�سيوط، و�سوهاج، وبني �سويف. 

بني  العادل  اجلغرايف  التوزيع  اإىل  يفتقر  التنموي  الأداء  اأن  يعني  وهذا 

هي  الب�رشية  التنمية  حتقيق  يف  حظًا  الأعلى  فاملحافظات  املحافظات. 

بينما تركزت املحافظات الأقل حظًا  املحافظات احل�رشية والعا�سمة، 

يف التنمية الب�رشية يف ال�سعيد.

هناك جمموعة من العوامل ال�سلبية التي تت�سبب يف انخفا�ص املوؤ�رشات 

الفرعية للتنمية الب�رشية يف م�رش، ومنها اأن نحو %14.7 من الأطفال 

يف عمر -6 15 �سنة مل يلتحقوا بالتعليم الأ�سا�سي اأو ت�رشبوا منه، ويرجع 

ذلك ب�سكل كبري اإىل اجتاه الفقراء اإىل اإحلاق اأبنائهم يف هذه ال�سن ب�سوق 

العمل. وكذلك ات�ساع املناطق الع�سوائية داخل املدن.

5 - يت�سح �سبب انخفا�ص معدلت التنمية الب�رشية يف حمافظات ال�سعيد اإذا 
ما عرفنا حالة الفقر هناك والتي بينها التقرير عندما اأ�سار اإىل اأن الفقر: 

“يرتكز ب�سكل كبري يف �سعيد م�رش، فبينما ميثل هذا الإقليم %25 من 
اإجمايل ال�سكان، كان ن�سيبه من ن�سبة ال�سكان الأ�سد فقراً هي تقريبًا 

�سعيد  تقع يف  فقراً  الأ�سد  القرى  من   95% اأن  اإىل  بالإ�سافة   ،66%
حمافظات  يف  فقرا  الأ�سد  قرية  الألف  بني  من  قرية   762 وتقع  م�رش. 

تقع يف  الأفقر  من املائة  قرية   59 اأن  واأ�سيوط يف حني  و�سوهاج  املنيا 

�سوهاج وحدها. وتبلغ متو�سط ن�سبة الفقر يف الألف قرية الأ�سد فقراً 

 ،77% املائة قرية الأ�سد فقراً هى  الن�سبة يف  اأن هذه  %52، يف حني 
وترتبط الن�سب العالية للفقر بن�سب عالية من البطالة والأمية وارتفاع 

معدل الإعالة وكذلك وجود نق�ص يف اخلدمات الأ�سا�سية“.

 على الرغم من اأن القاهرة ت�سهد معدلت منخف�سة من الفقر، فاإن التوقعات 

ت�سري اإىل اأن معدل الفقر �سريتفع بها من %4.6 حاليًا اإىل %7.6 بحلول عام 

.2015

ياأتي الطرح الذي قدمه التقرير، ليربز وجود ا�ستعداد كامل من قبل ال�رشكاء 

الثالثة )احلكومة، والقطاع اخلا�ص، ومنظمات املجتمع املدين(، لكنه تنا�سى 

اأر�ص  على  وجت�سيدها  امل�ساركة  هذه  حتقيق  عدم  اإىل  يدفع  العام  الواقع  اأن 

الواقع. 

اأو  الذاتية  احللول  نحو  تتجه  امل�رشي  املجتمع  يف  الآن  ال�سائدة  فالروح 

العام، ف�ساًل  بال�ساأن  اأو الهتمام  الفردية، والن�رشاف عن احللول اجلماعية 
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عن اأن الثقافة التي بثتها التجربة القت�سادية بتبني اقت�ساد ال�سوق عززت من 

الإح�سا�ص بالأنانية وتعظيم حب الذات.

كما اأن الآثار ال�سلبية املرتتبة على اإتباع اقت�ساديات ال�سوق تتعاظم يومًا بعد 

يوم، دون التنبيه اإىل �سبب الداء.

التقرير  اإطالق  الأخرية  الآونة  يف  الإ�سكندرية  مكتبة  �سهدت  وقد  هذا 

واخلا�ص  العامل 2009،  يف  الأطفال  و�سع  عن  اليوني�سيف  ملنظمة  ال�سنوي 

الأطفال  وفيات  ق�سية  علي  التقرير  ركز  حيث  والوليد ،  الأم  ب�سحة 

التنمية .  جمال  يف  احلل  �سعبة  امل�سكالت  اإحدى  باعتبارها   والأمهات 

واأ�سار التقرير اىل ان م�رش جنحت كاأول دولة اإفريقية يف حتقيق الهدف الرابع 

الأطفال دون  الألفية واخلا�ص بخف�ص معدل وفيات  الإمنائية  الأهداف  من 

لتحقيق  املتحدة  الأمم  حددته  الذي  املوعد  قبل  الثلثني  مبقدار  اخلام�سة  �سن 

الهدف ب�سنوات ،  كما جاء يف ت�رشيح على ل�سان د .  ن�رش ال�سيد م�ساعد وزير 

ال�سحة للرعاية ال�سحية الأ�سا�سية والوقائية وتنظيم الأ�رشة يف الحتفالية التي 

اأقيمت مبنا�سبة اطالق التقرير.   وقدم التقرير اإح�سائيات حديثة عن املوؤ�رشات 

املرتبطة ب�سحة الأم والطفل حديث الولدة يف خمتلف دول العامل، وبيان امل�سح 

ال�سكاين ال�سحي يف م�رش ،  الذي اأظهر اأن ن�سبة خف�ص معدل وفيات الأطفال 

 دون اخلام�سة و�سلت اىل  %73  خالل الفرتة الفا�سلة بني  1990  و  2008.

وقد اأكدت د .  ارما ماننكورت ممثلة اليوني�سيف ان م�رش ت�سري علي الطريق 

تغيريا  حققت  واأنها  الألفية ،  اهداف  من  الرابع  الهدف  لتحقيق  ال�سحيح 

ايجابيا نحو حتقيق الهدف اخلام�ص اخلا�ص بخف�ص معدل وفيات الأمهات 

بن�سبة ثالثة اأرباع يف الفرتة من 1990  اىل  2015، م�سرية اىل ان ن�سبة خف�ص 

معدل وفيات المهات يف م�رش ب�سبب احلمل والولدة والنفا�ص و�سلت اىل 

 %68  خالل الفرتة من عام 1990  اىل 2007.

اأفريقية  اأن هناك خم�ص دول  للتنمية،  البنك الأفريقي  اأعلن  اآخر  من جانب 

وهي  التنموي،  املجال  يف  الألفية  اأهداف  حتقيق  من  تتمكن  �سوف  فقط  

تون�ص والراأ�ص الأخ�رش وجزر موري�ص وبوركينا فا�سو وبت�سوانا، وان م�رش 

قد خرجت من ت�سنيف الدول الفريقية التي �سوف تنجز هذا المر. 

كبرية،  طبيعية  موارد  متتلك  ل  التي  اخلم�ص  الدول  اإن  البنك:  رئي�ص  وقال 

التعليم  علي  تركيزها  ومن  الب�رشية،  املوارد  يف  ا�ستثماراتها  من  �ست�ستفيد 

والتدريب وامل�ساواة يف الفر�ص. 
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بع�س املالحظات النقدية:

طرق احل�صول على البيانات: 1 .

اعتمد ال�ستعرا�ص ال�سابق ملدى التقدم يف تنفيذ الأهداف التنموية لالألفية يف 

م�رش حتى الآن ، وكذلك املتوقع حتى عام 2015، على الأرقام والبيانات 

اأو احلكومية  املتحدة  الأمم  ال�سادرة عن  �سواء  التقارير،  الواردة يف عدد من 

امل�رشية مثل تقارير التنمية الب�رشية وغريها. واجلدير بالذكر ان هناك اإح�ساءات 

بع�ص  مع  تتناق�ص  والتي  الر�سمية  غري  البحثية  اجلهود  بع�ص  وفرتها  واأرقام 

من  درجة  الأرقام  بني  والتناق�ص  التباين  هذا  يبلغ  واأحيانا  الر�سمية.  الأرقام 

الت�ساع بحيث يجب التوقف عنده كثريا. وعلى �سبيل املثال يف هذا ال�سدد 

ت�سري بع�ص البيانات ال�سادرة عن جهات ومراكز بحثية غري حكومية اإىل اأن 

ن�سبة الفقر املدقع يف م�رش )اأي من يح�سلون على اأقل من دولر واحد يف 

تقرير  الواردة يف  الن�سبة  كثريا  تفوق  ن�سبة  %39، وهي  تبلغ حوايل  اليوم( 

الأمر   ،19% للتقرير  تبلغ وفقا  2008 والتي  العام  الب�رشية مل�رش عن  التنمية 

املتبعة  املنهجية  وكذلك  الواردة،  الأرقام  يف  مليا  التفكري  اإىل  يدعونا  الذي 

يف الو�سول اإليها.

تلك  اليها  تو�سلت  التي  النتائج  تناق�ص  اأخري  ر�سمية  اأرقام  هناك  اأن  كما 

املركزي  اجلهاز  عن  ال�سادر  التقرير  املثال  �سبيل  على  ونورد  التقارير. 

للمحا�سبات الذي اأكد وجود �سبكات لل�رشف ال�سحي يف 486 قرية فقط، 

اأي بن�سبة %11 من اإجمايل القرى بالإ�سافة اإىل وجود 304 مناطق ع�سوائية 

الذي يعني  ال�سحي، الأمر  الزراعات مبياه ال�رشف  اإىل جانب ري  اآمنة  غري 

ان م�رش بعيدة كل البعد عن اإمكانية حتقيق الهدف ال�سابع من اأهداف الألفية 

عك�ص ما تروجه تقارير ر�سمية اأخرى.

البيانات  توفري  املتبعة يف  املنهجية  النظر يف  اإعادة  اإىل  املالحظة تدعونا  هذه 

احلكومية  غري  البحثية  املراكز  عن  الواردة  البيانات  و�سع  �رشورة  اإىل  ورمبا 

امل�سهود لها بالكفاءة حمل التقدير والعتبار.

املدقع واجلوع: الفقر  الق�صاء على    .2
ياأتي ا�ستخدام موؤ�رش “معدل النمو“  من قبل املوؤ�س�سات املالية الدولية لقيا�ص 

مدى جناح الدول النامية يف الق�ساء علي الفقر  جمافيا للحقيقة وللواقع العملي 
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حلياة املواطنني يف تلك الدول.اإن الن�سال، على ال�سعيدين الدويل والوطني، 

للتنمية -  الألفية  اأهداف  اأوىل  الفقر املدقع واجلوع-  الق�ساء على  اأجل  من 

اأن  بحيث  الأبعاد  متعدد  فالفقر  للفقر.  روؤيتنا  اإىل  النظر  اإعادة  مّنا  يتطلب 

بالإ�سافة  ذلك  حتديده،  امل�ستحيل  من  يجعل  النمو“  “معدل  على  اقت�ساره 

اإيل اأن ارتفاع معدل النمو يف م�رش يف بع�ص ال�سنوات ال�سابقة لالأزمة املالية 

والفقراء  الأغنياء  بني  الهوة  زيادة  اإىل  احلقيقة  يف  اأدى  العاملية  والقت�سادية 

بحيث ازداد الأغنياء ثراء، وتدهورت اأو�ساع الفئات الجتماعية الو�سطي 

وما دون الو�سطي، وذلك بفعل تطبيق �سيا�سات اخل�سخ�سة وحترير القت�ساد 

التي مت اإمالئها من قبل املوؤ�س�سات الراأ�سمالية العاملية النيو ليربالية. 

 ولكي يكون الق�ساء على الفقر فعاًل، على احلكومات وموؤ�س�سات املجتمع 

املدين اأن جتد �سبال جديدة للتعاون من اأجل اإعادة النظر يف هذه ال�سيا�سات 

النظام  يف  لالندماج  بديلة  ا�سرتاتيجيات  و�سياغة  اخلارج،  من  املفرو�سة 

العاملي.

النيوليربالية؟ بيد  اأداة  اأم  الفقر  3. تخفي�س 

قراءة اأوىل لاللتزامات التي تعهدت بها منظمة الأمم املتحدة من اأجل مكافحة 

اأعمق  نظرة  اأن  اإل  التفاوؤل،  اإىل  توؤدي  قد  الألفية،  اأهداف  الفقر عرب حتقيق 

املتوا�سعة،  الأهداف،  هذه  فعاليتها.  من  تقّو�ص  عيوب  عدة  عن  تك�سف 

ُتعّد �سمن اإطار مرحلة ما بعد “توافق وا�سنطن“ التي هدفت اإىل اإدامة اإطار 

النيوليربالية التي تنادي بها املوؤ�س�سات املالية الدولية، واإىل اعتماد مبداأ “احلكم 

الوطنية،  التنظيمية  الأطر  وتفكيك  املفتوحة  الأ�سواق  �سالح  يف  ال�سالح“ 

لذلك  اجلارية.  الدميقراطي  التحول  وعملية  املحلية  القدرات  واإ�سعاف 

لتجنب اأن تكون الأهداف اأداة بيد النظام العاملي الأحادي القطب، ينبغي اأن 

يتم اعتماد منوذج للحكم الدميقراطي احلقيقي، ويجب اإعادة النظر يف دور 

املوؤ�س�سات املالية الدولية والعمل من اأجل اإن�ساء �رشاكات متكافئة. ويجب اأن 

يرتافق ذلك مع اإجراء تغيريات يف موازين القوى العاملية عرب �سمان ا�ستقاللية 

البلدان الفقرية وعرب حتديدها لأ�سكال التنمية التي تريد اإتباعها.

العاملية: التجارة  4. منظمة 

بع�ص قواعد منظمة التجارة العاملية، املكر�سة يف اتفاقيات حمددة، هي ب�رشاحة 
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معاك�سة متاًما لأهداف الألفية. فالتفاقيات حول الزراعة وجتارة اخلدمات 

وحقوق امللكية الفكرية واملنتجات ال�سناعية، تعك�ص حتيزاً وا�سًحا ل�سالح 

الإعانات  برامج  على  للمحافظة  ت�سعى  التفاقيات  هذه  املتقدمة.  البلدان 

الزراعية التي تعيق تنمية الزراعة وعمل املزارعني يف بلدان اجلنوب. فالبلدان 

خا�سة،  وقائية  اآليات  العملي  التطبيق  مو�سع  ت�سع  اأن  �سعوبة  جتد  النامية 

واآليات املعاملة اخلا�سة والتف�سيلية والإعفاءات الأخرى... التي من املفرت�ص 

ا�سرتاتيجياتها  لإعداد  الالزم  ال�سيا�سي  احليز  من  الأدنى  احلد  لها  ت�سمن  اأن 

الإمنائية اخلا�سة. بالإ�سافة اإىل غياب ال�سفافية، متنع هذه العقبات اإقامة �رشاكة 

من اأجل التنمية وخف�ص الفقر يف العامل.

امل�صيطر: النموذج  اإطار  ت�رشيع وتو�صيع   .5

ان ا�ستعرا�ص الأهداف التنموية لالألفية وطرق تنفيذها يوؤدي اإىل ال�ستنتاج اأن 

هذه الأهداف ت�سكل �سل�سلة مك�سورة ترافقها ظروف ت�ستبعد فر�ص حتولها 

اإىل واقع ملمو�ص. الأ�سواأ من ذلك، اإن حتليل الوقائع واملنطق وراءها، تظهر 

نّية مبيتة جلعل الدول تقبل ب�رشورات الليربالية بهدف خدمة م�سالح الهيمنة 

الراأ�سمالية املعوملة. اإن الأهداف احلقيقية هي: اأوًل، اخل�سخ�سة ويق�سد بها 

فتح جمالت جديدة لتو�سع راأ�ص املال؛ ثانًيا، تعميم منوذج ا�ستمالك الأرا�سي 

التجارة وحركة روؤو�ص الأموال؛ رابعًا، حظر تدّخل  ثالًثا، حترير  الزراعية؛ 

الدولة يف احلياة القت�سادية. 

اإعادة ال�سيادة للدول، والعرتاف ب�رشعية دورها يف  لكن يف املقابل، تعترب 

جمال التنمية، هما ال�رشطان الأ�سا�سيان لتحقيق اأهداف الألفية.

الفقراء؟ اأو حرب على  الفقر  ن�صال �صد   .6

التي حددتها  التنمية  اأجل  الألفية من  اأهداف  باأن  ل خالف حول العتقاد 

الأمم املتحدة �رشورية، اإل اأنها غري كافية ملكافحة الفقر وتعزيز التنمية، لأن 

الأ�سباب اجلذرية للم�ساكل مت جتاهلها متاما. الإعالن عن الرغبة بتحقيق هذه 

الأهداف من جانب املوؤ�س�سات الدولية، هو تغطية وذريعة اأخالقية لرت�سيخ 

ال�سيا�سات النيوليربالية، واإن�ساء ال�رشاكات املدمرة التي تفاقم الفقر.

الزعم  ي�سكل  التي  النيوليربالية،  الإ�سرتاتيجية  تبني  يف  ال�ستمرار  اإن 

اإىل  الأهداف  الإيديولوجية، حّول  ركائزها  من  الفقر“ ركيزة  ب“مكافحة 
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الجتماعي  للبعد  “احل�سا�سني  القت�ساديني  معظم  واإن  الفقراء.  �سد  حرب 

للتنمية“، اأو حتى املفكرين الذين ينتقدون النيوليربالية )من الفائزين بجائزة 

اإدانة غالبية  الواقع، بديال عنهًا، رغم  نوبل يف القت�ساد(، ل يقرتحون، يف 

دول العامل وال�سعوب لها.

من هنا، فاإن الأهداف التي اأدرجتها الأمم املتحدة لن تتحقق اإل ب�رشط وجود 

الدميقراطية احلقيقية للمجتمعات.

املراجع

1 - تقرير التنمية الب�رشية الدويل 2008  

2 - تقرير التنمية الب�رشية العربي 2008

3 - تقرير التنمية الب�رشية مل�رش 2008

4 - التقرير ال�سنوي للبنك الدويل 2005

5 - وكالت المم املتحدة نوفمرب 2008

6 - التقرير ال�سنوي ملنظمة الغذية والزراعة 2008

7 - التقرير ال�سنوي لليوني�سف 2009

8 - التقرير القطري الول لالمم املتحدة 2002

9 - التقرير القطري الثاين لالمم املتحدة 2004

10 - جريدة الحرار بتاريخ 4 يونيو 2010
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درا�سة حالة املغرب

اإعداد

عزيز �شاكر

الف�شاء اجلمعوي
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مدَخل

القائم  الت�سارب  التنمية القت�سادية والجتماعية، ومع  اإهمال خطط  عقب 

التنمية  اأهداف  ظلَّت  احلكومة،  التزامات  وبني  العامة  ال�سوؤون  اإدارة  بني 

الألفية )MDGs( املرجع الرئي�سي اأمام املواطنني ومنظمات املجتمع املدين 

يف املغرب، وقد باتوا اأكرث اإحلاحا يف مطالبة حكوماتهم من بتح�سني اأدائها 

وحتقيق التقدم يف هذا املجال.

ن “اإعالن الألفية“ اآلية ملراقبة تنفيذ تلك “الأهداف“ والإدلء بتقارير  لقد ت�سمَّ

ق على طريق حتقيقها، وهي اآلية بنتها احلكومات  دورية تر�سد التقدم املحقَّ

ودعمتها منظومة املم املتحدة.

وتقريًرا اإثر تقرير، يبدو اأن الإدارة امل�سوؤولة عن تطور الأهداف يف املغرب 

اأ�سبحت تتمتع باملقاربة الكمية ال�رشورية والإح�سا�ص بالكفاية والر�سا: “لقد 

بات بع�ص الأهداف وراءنا، فيما بع�سها الآخر الباقي �سار على امل�سار“.

التخطيط  “مفو�سية  اإح�سائيات  ال�رشاع على  ال�سعب  ومن دون �سك، من 

ُعربِّ  كما  للمراقبة   الكمية  املوؤ�رشات  جانب  التزمت  املفو�سية  كون  العليا“ 

عنها. بيد اأنَّ الواقع وجتارب النا�ص تتميز بالعناد.

ة العديد من الأ�سئلة التي ميكن اإثارتها. فثمَّ

ا�ستناًدا اإىل مراجعة الأدبيات ونتائج الطاولت امل�ستديرة التي نظمتها “منظمة 

من  وغريهم  والأكادمييون   )Espace Associatif( اجلمعوي“  الف�ساء 
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ني  مهمَّ مظهرين  على  امل�ساهمة  هذه  تركيز  رنا  قرَّ فقد   ،
1
واخلرباء املفكرين 

مرتبطني بتنفيذ »اأهداف التنمية الألفية« يف املغرب:

•النتائج الرئي�سية املتعلقة مب�ساألة متويل التنمية وال�رشاكة يف املغرب )املقاطع  	
.)3-1

دة األ وهي التعاون يف  ، املتعلق مب�سكلة اجتماعية حمدَّ • ال�سوؤال يف املقطع 6	

التنمية الرامي اإىل دعم نظام التعليم املغربي، وهو �سوؤال يو�سح تركيبية 

احلقائق الجتماعية وحمدودية املقاربات اخلطية والكمية يف ال�سيا�سات 

العامة.

مالحظات عامة 1 .

يتَّ�سح، عموًما، من املداخالت واملناق�سات التي جرت حول هذه امل�ساألة بني 

الباحثني ومنظمات املجتمع املدين وغريهم من الأطراف، اأنَّ هذه امل�سكلة ل 

تثري اهتماًما لدى ال�سلطة امل�سوؤولة عن مراقبة تنفيذ »اأهداف الألفية«. فنحن 

الآن على ثلثي دورة »اأهداف التنمية الألفية« )2000-2015(، لنكت�سف 

اأنَّ حكوماتنا لي�ست جاهزة ملراقبة »اأهداف التنمية الألفية«.

م�ساألة  تعالج  مل  الألفية،  باأهداف  اخلا�سة  الثالث  الوطنية  التقارير  بني  فمن 

الذي  نف�سه  الت�سميم  اإىل  ا�ستناًدا   ،8 رقم  الهدف  بنية  وو�سع  التنمية  متويل 

بنيت عليه بقية الأهداف، با�ستثناء تقرير عام 2007 .

ة نقطة �سعف اأخرى: اإذ لي�ص لدى »مفو�سية التخطيط العليا« معلومات   وثمَّ

مالية دقيقة ومعتمدة عن التنمية، وب�سورة رئي�سية عن م�ساهمة »امل�ساعدات 

.)ODAs( « التنموية الر�سمية

ويظل متويل التنمية، مبا فيه امل�ساعدات الدولية، م�ساألة غام�سة ومبهمة حتى 

القت�سادي  التعاون  بلدان  »منظمة  ن�رشت  اأن  بعد  اإل  تت�سح  مل  فهي  الآن. 

من  اأ�سبح  حيث  م�سحية،  بيانات   2008  )OECD/DAC( والتنمية« 

يف  التنمية  متويل  يف  الدولية  ال�رشاكة  م�ساهمة  على  اأكرث  التعرف  املمكن 

املغرب، ومعرفة هيكلية متويل امل�ساعدات التنموية الر�سمية.

1   اجتماعات طاولة م�ستديرة يف رباط )21 ابريل 2010(، ورزازات )9 مايو 2010(، بني مالل 
و قنيطرة )12 حزيران 2010(.



75

تقييم م�شار الأهداف المنائية لالألفية يف املنطقة العربية

) ن�صوء ثالث نتائج )2010-2008. 2

احلقيقة الأوىل:

املغرب  اأن   2009 ل�سنة  الوطني  الألفية«  التنمية  »اأهداف  تقرير  يك�سف 

�سنة  يف  �سارك  امل�ساعدات-  فعالية  حول  باري�ص«  »اإعالن  تبنَّى  –الذي 
2008 يف موؤ�رشات مراقبة امل�سح الثاين حتت مظلة جمموعة عمل على فعالية 
ا للجنة  التعاون القت�سادي والتنمية«، وخ�سو�سً م�ساعدات »منظمة بلدان 

امل�ساعدات التنموية.

وقد بنيَّ هذا امل�سح تبعية املغرب الطفيفة للم�ساعدات التنموية الر�سمية، مع 

ما اإجماليُّه 2268،7 مليون دولر يف �سنة 2007، اأي ما ميثل %2 فقط من 

املوازنة الوطنية )1،8 مليار د. اأ.(.

فالبنك الدويل –بح�سب التقرير- ميثل �رشيًكا ماليًّا رئي�سيًّا ب %18،8 من 

يليه  اأ.(.  املغرب )426 مليون د.  الرئي�سية يف  التنموية  امل�ساعدات  اإجمايل 

 308 يعادل  ما  )اأي   13،6% تبلغ  م�ساعدات  ن�سبة  مع  الأوروبي  الحتاد 

مليون د. اأ.(، ثم ياأتي بنك ال�ستثمار الأوروبي الذي بلغت ن�سبة م�ساعداته 

%9،7 )221 مليون د. اأ.(. كما ت�سهم منظومة الأمم املتحدة مبا ن�سبته 1% 
تليها  اأ.(،  د.  مليون   22،5( الر�سمية  التنموية  امل�ساعدات  اإجمايل  فقط من 

الوليات املتحدة الأمريكية )USAID(: %0،9 )اأي 20 مليون د. اأ.(.

القيمةال�رشكاء

]مليون دولر اأمريكي[
%

426،0018،8البنك الدويل
308،0013،6الحتاد الأوروبي

221،009،7بنك ال�ستثمار الأوروبي
AFESD201،008،9 – كندا

169،007،4بنك التنمية الأفريقي
154،006،8فرن�سا
127،005،6اأملانيا

126،005،6بنك التنمية الإ�سالمي
116،005،1اليابان
111،004،9اإيطاليا

FADD97،004،3
KFD79،003،5
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33،601،5اإ�سبانيا
22،501،0منظومة الأمم املتحدة

)USAID( 20،000،9الوليات املتحدة الأمريكية
FSD15،000،7

)CIDA( 10،300،5كندا
9،000،4بلجيكا

)OPEC( »8،000،4�سندوق »اأوبيك
7،000،3ال�سني

5،300،2ال�سندوق العاملي ملكافحة الإيدز وال�سل واملالريا
IFAD3،000،1
2268،7100،00املجموع

التقرير الوطني حول االأهداف االمنائية للألفية 2009

مل يخفق ممثلو منظمات املجتمع املدين يف مالحظة ح�سة امل�ساعدات التنموية 

الر�سمية املتدنية ن�سبيًّا واملفاجئة املخ�س�سة لتمويل التنمية يف املغرب. و“اإزالة 

اأنَّ  هي  ا،  جدًّ مهمة  حقيقة  مع  بالتوازي  تنبع  النتيجة  عن  هذه  الغمو�ص“ 

املواطنني املغاربة هم من يتحمل اجلزء الأكرب من هذا التمويل.

التنموية  امل�ساعدات  اإ�سداء  يف  امل�ساهمني  بني  من  اأنَّ  ا،  اأي�سً تاأكدنا،  كما 

ا من  تقدم جزًءا �سئيال جدًّ التي  املتحدة  الأمم  املغرب، منظومة  اإىل  الر�سمية 

ميزانية متويل التنمية )%1(، بالرغم من اأن وجودها هو الأكرث و�سوًحا يف 

ميدان التنمية باعتبارها حامل “اأهداف التنمية الألفية“.

اإننا نحتاج، مع ذلك، اإىل تو�سيف مواقف بع�ص مانحي امل�ساعدات التنموية 

الر�سمية اإىل املغرب من خالل املعاينات التالية:

بني  التنمية  لغة  يف  �َص  املُوؤ�سِ اخللط  نذكر  اأن  ال�سلة  وثوق  من  �سيكون  اأوًل، 

القرو�ص للدولة وبني الدعم العام )الر�سمي(  وذلك يف معر�ص دعم التنمية، 

وبعدئٍذ اخللط اأي�سا بني الدعم العام )الر�سمي( ملكافحة الفقر وبني “ع�سوائية“ 

“امل�ساعدة“ الر�سمية.

الدويل“  “البنك  ظهور  �سبب  تف�سري  ن�ستطيع  ل  كذلك،  والأمر  فنحن، 

ا بني منظمات “التعاون  –ونذكره على �سبيل اإبراز رمزيته- يف موقف جيد جدًّ
الدويل“ التي “ت�ساعد“ التنمية يف املغرب. فالكل يعلم اأنه لي�ص عماًل خرييًّا. 

فالبنك الدويل اأوًل واأخرًيا م�رشف، واأنَّ معظم الأموال املخ�س�سة يف املغرب 
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اإىل  اأ�سف  د بكاملها وبفائدة.  اأو هبات، و�ست�سدَّ عبارة عن قرو�ٍص ل منح 

ذلك اأنَّ جزًءا من التربعات املتدنية ن�سبيًّا املح�سول عليها من هذه املوؤ�س�سة 

ومن العديد من املانحني الدوليني الآخرين خم�س�ص لتمويل الدرا�سات التقنية 

دة ملنح القرو�ص التنموية. املمهِّ

يدعمها  التي  املهمة  الجتماعية  امل�رشوعات  عن  الأمثلة  بع�ص  يلي  ما  يف 

ا على عاتق الأجيال املقبلة: ، و�ست�سكل قرو�سً
“البنك الدويل“2

 • 	“Alpha Maroc“[ للبالغني  الأ�صا�صي  التعليم  حت�صني  اإىل  يرمي  م�رشوع 

 4.1 الأ�سلية  القر�ص  قيمة   :]2003/2007  -  46790 رقم  قر�س 

مليون د. اأ.[.

 -  • 	72730 رقم  ]القر�ص  الأ�صا�صي  التعليم  ت�صميم  اإعادة  لدعم  م�رشوع 

2005/2008 : قيمة القر�ص 80 مليون د. اأ.[.

 -  • 	72200 رقم  ]القر�ص  التعليمي  النظام  جودة  حت�صني  اإىل  يرمي  م�رشوع 

2004/2008 قيمة القر�ص: 130،3 مليون د. اأ.[.

• قيمة  خطة لإ�صالح التعليم العايل ]القر�ص رقم 73920 - 2006 / 2011	

القر�ص: 76 مليون د. اأ.[.

؛  • 	2007/2011 –  74150 رقم  املبادرة الوطنية للتنمية الب�رشية ]القر�ص 

�سيَّة والتقلقل وال�ستبعاد  الفقر والتعرُّ “خف�ص  اإىل  القر�ص يرمي  وهذا 

قيمة  الب�رشية“.  للتنمية  م�ستدامة  ديناميات  خلق  اآٍن  ويف  الجتماعي، 

القر�ص: 100 مليون د. اأ.[.

التعليم  نظام  تقف حجر عرثة يف وجه  التي  الأزمة  نعلم مدى عمق  وحني 

املغربي، اإىل درجة اأنه ُو�سعت “خطة طوارئ“ اإ�سالحية اأخرى ملواجهتها 

تبلغ كلفتها 5،3 مليار د. اأ.، ي�سبح من وثاقة ال�سلة اأن يت�ساءل املرء عن موقف 

وم�رشوعات  الر�سيد  احلكم  تتناول  التي  املتكررة  وعظاته  الدويل“  “البنك 
التنمية.

بالإ�سافة اإىل ذلك، مل يعمد العديد من جمعيات املجتمع املدين “جيل تقارير 

التنمية الب�رشية الوطنية“ اإىل تقومي حقيقة اأنَّ القيمة املالية التي توزع ع�سوائيًّا 

على م�رشوعات تتقدم كميتها على جودتها ونوعيتها وت�سبقها، لي�ست هبات 

من ال�سماء، بل هي اأعباء �ستثقل كاهل الأجيال املقبلة.

2  جملة نوافذ ملنطقة املغرب، دي�سمرب ،2007 البنك الدويل، مكتب الرباط
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ثانًيا، اإعادة مو�صعة م�صاعدة الوليات املتحدة الأمريكية التنموية:

اإنَّ التعاون التنموي مع املغرب، الذي تقدمه الوليات املتحدة ل يتميَّز ب�سورة 

HCP يف تقرير اأهداف  الـ  اإليه  بارزة يف امللخ�ص الذي اقتب�سته وا�ستندت 

التعاون  بلدان  “منظمة  م�سح  بح�سب   ،2009 ل�سنة  الوطني  الألفية  التنمية 

اإجمايل  من   0،9% متثل  فهي   .2008 �سنة  املُجرى  والتنمية“  القت�سادي 

وقَّعت  وقد  اأ..  د.  مليون   20 يعادل  ما  اأي  الر�سمية،  التنموية  امل�ساعدات 

الوليات املتحدة الأمريكية، الآن، عقًدا مع املغرب �سمن اإطار عمل “تعاون 

ة 300،90 مليون  حتدي الألفية“ )MCC( مببلغ 697،5 مليون د. اأ.3. وثمَّ

�ست لغر�ص الأ�سجار، و116،17 مليون د. اأ.  د. اأ. من القيمة املذكورة ُخ�سِّ

لل�سيد اليدوي، و111،87 مليون د. اأ. لتعزيز احلرف يف “فاز“، و46،20 

مة اإىل املوؤ�س�سات ال�سغرى، و33،85  مليون د. اأ. لتنمية اخلدمات املالية املقدَّ

مليون د. اأ. لدعم املبادرتني التاليتني: “مقاولتي“ و“املبادرة الوطنية للتنمية 

.)NIHD( “الب�رشية

 2007 )اآب(  اأغ�سط�ص  يف  املغرب  مع  املنجزة  اخلم�ص  ال�سنوات  واتفاقية 

وهذه  طموًحا..  الألفية“4  حتدي  “تعاون  برامج  اأكرث  من  واحد  عن  عبارة 

امل�ساعدة ترمي اإىل حتفيز النمو القت�سادي من خالل زيادة الإنتاجية وحت�سني 

فر�ص العمالة يف القطاعات ذات الُكُمون العايل.

وقد قال رئي�ص املنظمة املذكورة ال�سفري “جون ج. دانيلوفيت�ص“ اأن الرزمة 

لأنَّها تنوي حت�سني الناجت املحلي القائم  املوقَّعة مع املغرب “�ساملة وفريدة“، 

.
5
البالغ 118 مليون دولر �سنويًّا، وا�ستفادة 600،000 عائلة مغربية

“تعاون حتدي  برنامج  اأنَّ  تبني  التنفيذ،  بدء  على  �سنتني  من  اأكرث  م�سيِّ  بعد 

. وهذه اخلال�سة وا�سحة من خالل  الألفية“ املغربي يت�سم بنظام تنفيذ متدنٍّ

النتائج غري املالئمة بح�سب راأي بع�ص الربملانيني. وبح�سب قول ع�سو الربملان 

 �سلوى كركي بلقزيز فاإنه خالل �سنتني 
6
ممثلة الحتاد ال�سرتاكي للقوى ال�سعبية

اأ.  اأ. من اأ�سل 600 مليون د.  ُدِفَع عمليًّا 50 مليون د.  من �رشيان مفعوله، 

منحتها منظمة “تعاون حتدي الألفية“ للمغرب.

3  م�ساهمة احلكومة املغربية يف متويل الربنامج حول ٢٥٠ مليون دولر اأمريكي
4   منذ اإن�سائها يف عام 2004، قامت منظمة »تعاون حتدي الألفية« بعقد اتفاقات متعددة 

مت  ال�سنوات مع 18 بلًدا، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6،2 مليار د. اأ. ولعل امل�ساعدات التي ُقدِّ

اإىل املغرب هي الأهم على الإطالق.

5  موؤمتر �سحايف يف وا�سنطن، ١٥ �سبتمرب 2007 )امل�سدر وكالة �سحافة املغرب العربي)
6   الحتاد ال�سرتاكي للقوى ال�سعبية حزب �سيا�سي ممثَّل يف احلكومة املغربية منذ حدوث التغيري 

الدميقراطي يف عام 1998.
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اإنَّ وترية تنفيذ امل�رشوعات قد تكون اأقل من الأهداف املتوقعة، يف حني اأن 

منظمة “تعاون حتدي الألفية“ ل متنح اإل موازنات على امل�رشوعات يف حينه. 

عالوة على ذلك، فقد اأثار اأع�ساء يف الربملان م�ساألة اختيار املعايري والتدابري 

ل كرثة املعنيني  والتوزيع اجلغرايف لغايات امل�رشوعات واأغرا�سها. هذا، وت�سكِّ

وتعددهم تعقيدات يف �سياق عملية التنفيذ باملعنى الزمني.

ة م�ساألة مهمة اأخرى، اأثارها ممثلو املجتمع املدين خالل النقا�سات التي  وثمَّ

�سات امل�ساعدات التنموية الر�سمية، وهو  تناولت بنية )اأو هيكلية( اإنفاق خم�سَّ

ما نطرحه يف قالب ت�ساوؤلت:

من كل 100 دولر اأمريكي منحت حتت هذه امل�صاعدة، كم من الدولرات )اأو اليورو( 

�َس للبُنى )اأو الهيكليات( الت�صغيلية  مل يت�صنَّ لها عبور احلدود على الإطالق؟! كم ُخ�صِّ

)Agence pour le Progrès( ]اأي: وكالة اأو موؤ�س�سة التقدم[ يف حالة 

امل�رشوعات  من  الألفية“ املغربية، و“�سند“ و“األف“ وغريها  ي  “تعاون حتدِّ
الرئي�سية الأمريكية القليلة؟(. كم حجم الأموال التي ر�سدت لتمويل اخلرباء 

من  وكم  الدولية؟  والربامج  التفاقيات  تخ�س�سه  ما  عادة  على  الدوليني، 

للقيام  الدولرات  من  يبقى  وكم  الوطنية؟  للخربات  �ص  خ�سِّ الأموال  هذه 

بالأعمال الرئي�سية؟ وكم ت�سكل اخلربات الوطنية عادة جزًءا من التفاقيات 

الأثر  هو  ما  اأي،  احلقيقية؟  لالأعمال  يبقى  الدولرات  من  وكم  والربامج؟ 

تقاعد  التي حتاول تخطي عتبات مبالغ  املتبقية  اليورو  اأو  للدولرات  املبا�رش 

امل�ساعدة التنموية الر�سمية؟

احلقيقة الثانية:

ما�سة  حاجة  يف  املغرب  اإىل  املوجهة  الر�سمية  التنموية  امل�ساعدات  اأن  يبدو 

اإىل التن�سيق والن�سجام. فهي تواَجه بت�سخم الوكالت واملوؤ�س�سات وغريها 

)من  مناف�سة جماورة  توازيها  املغرب  الوطنية يف  الجتماعية  التنمية  ُبنى  من 

جانب وزارة التنمية الجتماعية ووكالة التنمية الجتماعية ووكالت التنمية 

الزراعية  التنمية  ووكالة  ال�رشقية  واملنطقة  وال�رشق  واجلنوب  ال�سمال  يف 

وامل�ساعدة الوطنية امل�سرتكة، اإلخ...(. اأما برامج التعاون الدويل وم�رشوعاته 

النحو  بهذا  وتوؤثر  والتكرار  التجاوز  تعرف  لأنها  اأف�سل،  و�سعها  فلي�ص 

وب�سورة اأ�سا�سية على فعالية امل�ساعدات التنموية على الإجمال. ولذا، ن�ساأت 

فكرة ت�سكيل “جمموعة مو�سوعية ُتعنى بالتن�سيق بني م�ساعدات املانحني“. 
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وهي عبارة عن جمموعة تن�سيق للم�ساعدة ت�سم ع�رشات امل�ساركني؛ فيما رمي 

بنيتها اإىل �سمان فعالية امل�ساعدات وحتقيق الن�سجام بني املمار�سات املختلفة 

وتن�سيق امل�ساعدات.

وترمي هذه املجموعة اإىل ما يلي:

توفري الإر�ساد والتوجيه واملتابعة من خالل حت�سني امل�ساعدات.

جانب  من  لت�ستخدم  اجليدة  املمار�سات  يحتوي  اإر�سادي  دليل  •ن�رش  	
ال�رشكاء واملعنيني الفنيني واملاليني يف املغرب.

مة اإىل حكومة املغرب لأْمَثَلِة اآليات  •التاأكد من املقرتحات امللمو�سة املقدَّ 	
تن�سيق امل�ساعدات.

يوجد يف  املغربي  الفريق  ُيثار هو: هل  اأن  الذي ميكن، مع ذلك،  وال�سوؤال 

موقعه ال�سحيح وهل ي�سطلع بدوره؟.. بعدان يبدوان اأنهما وكاأنهما غائبني 

عن الآلية. وبالتايل ملاذا ينبغي تاأمني قيادة للمجموعة املو�سوعية املذكورة؟

احلقيقة الثالثة:

تاأ�سي�ص م�رشوع SIG، اأي خريطة م�رشوعات التنمية يف املغرب:

املغرب  اأعلنت  التي  باري�ص“  “اإعالن  املندرجة حتت  اللتزامات  �سياق  “يف 
تعهدها، انخرطت وزارة القت�ساد منذ عام 2008،  بالتعاون مع “برنامج 

املاليتني،  والفرن�سية  الإ�سبانية  ال�رشاكتني  تعاون  ومع  الإمنائي“  املتحدة  الأمم 

نظام  خالل  من  التنموية  للم�رشوعات  خريطة  اإن�ساء  اإىل  يرمي  م�رشوع  يف 

يقدم  اأن  بيانات  قاعدة  بو�سفه  ينوي  امل�رشوع  وهذا  اجلغرافية.  املعلومات 

اإدارة متكاملة للمعلومات املتعلقة بامل�رشوعات التنموية. وهو �سيتيح يف املدى 

املتو�سط جلميع ال�رشكاء الو�سول اإىل بيانات �ساملة وموثوقة عن التدخالت 

التنمية  عن  ف�ساًل  الر�سمية،  التنموية  امل�ساعدات  م�رشوعات  حتت  املحددة 

الهيكلية )البنيوية( يف املغرب، مبا يعطي روؤية اأكرب للم�ساعدات يف اململكة“ 

)التقرير الوطني حول الأهداف المنائية لالألفية 2009(.

م للم�رشوع بو�صفه: ويُقدَّ

	اأداًة للتوا�سل والن�رش واملعلومات؛
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	اأداًة للعمل القائمة على روح الفريق وللتن�سيق بني اأع�سائه؛

يف  والتزاماتهم  ال�رشكاء  تعهدات  ومراقبة  والتحليل  للتخطيط  	اأداًة 

املغرب.

بنود اأخرى للنقا�س يف م�صاألتي التمويل وال�رشاكة من اأجل التنمية: 1 .

التنمية  دون حتقيق  من  الجتماعية  التنمية  تتحقق  اأن  هل ميكن حقيقة  i .
الآن هو  فما يحدث  بالتناف�سيَّة؛  نتمتع  نعاين لأننا ل  “اإننا  القت�سادية؟ 

نفكر  اأن  علينا  الجتماعية  التنمية  موازاة  ففي  لل�سادرات“.  انهيار 

بالتنمية القت�سادية، لأنها هي الأهم.

اأكيًدا،  ii .“ ة عن�رًشا قابًعا بالرغم من �سعف امل�ساعدات الدولية، اإل اأنَّ ثمَّ

ما يزال يدفع ال�سلطات العامة اإىل مراقبة املتطلَّبات وال�ستجابة لها. وقد 

ى هذا بنا اإىل اإعادة اكت�ساف اأو�ساٍع معيَّنة، كالقت�ساد الريعي الذي  اأدَّ

املعنيني  اقت�سادنا، وذلك من خالل �سغوط  وازًنا يف  كبرًيا  ُيعترب جزًءا 

ب به امل�ساعدات اخلارجية  الذين ل يريدون لالأمور اأن ت�سري. ومن املرحَّ

والربط مع الحتاد الأوروبي والتقيد مبعايريه، بغية ك�رش القت�ساد الريعي 

و�سوًل اإىل اقت�ساد �سفاف و�سحي.

عملية  دوريًّا خالل  ُي�ستخَدُم  �سعاًرا  تبقى  iii . “الألفية التنمية  “اأهداف  اإنَّ 

كتابة التقارير الوطنية ون�رشها. بعدئٍذ، ل ي�سمع الراأي العام عنها �سيًئا، 

املجتمع  منظمات  غالبية  اأو�ساط  يف  اأم  احلكومة  اأمن  قبل  من  �سواء 

املدين.

من  الآتية  الر�سمية  التنموية  امل�ساعدة  �ص  ُتخ�سَّ عندما  عام،  كل  يف  iv .
ع.. يجب التفكري  الوليات املتحدة الأمريكية اإىل املغرب، فهي ل توزَّ

ة “م�رشوعات  يف هذا الواقع باملغرب. وال�سبب هو اأنه قد ل يكون ثمَّ

مكلفة اأو كبرية؛ وخارج هذه ال�سل�سلة فاإن كل الوكالت الوطنية العادية 

ن�سهد  ذلك،  وبعد  اأن�سطتها“.  يف  التكرار  متار�ص  الدولية  والوكالت 

“تال�سي“ هذه الأموال و�سياعها يف بلدان واآفاق اأخرى.

تظل قدرات منظمات املجتمع املدين على القيام بعمل مبا�رش يف مقابل  v .
الدور  �سمن  النحبا�ص  اإىل  ينزع  معظمها  اأنَّ  ذلك  متدنية.  املانحني 

التنفيذي اأو وكالت اخلدمات.
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ط لها على التنمية امل�سرتكة. يف املغرب نحن نن�سط  هيمنة التنمية املخطَّ vi .
�سيا�سة  ولي�ست  �سيا�سة حاجة،  لي�ست  وهذه  ب�سيا�سة عر�ص.  ونتحرك 

العر�ص  بني  دائًما  تطابق  عدم  �سبب وجود  هو  وهذا  اإن�سانية.  حقوق 

العام وبني الطلب الجتماعي؛ وقد لوحظ ذلك يف كل الربامج الدولة.

ما هو اأثر التعاون الدويل وامل�صاعدات التنموية الر�صمية؟ اأمثلة على بع�س  2 .
امل�صائل املتعلقة بنظام التعليم املغربي

اأكرث  من  واحًد  ا  اأي�سً وهو  للموازنة،  م�ستهلًكا  قطاًعا  التعليم  نظام  يعترب 

القطاعات ا�ستفادة من التعاون الدويل وامل�ساعدات التنموية الر�سمية. ولكن، 

.
7
لأي نتائج وما هو مدى فعاليته

ولتو�سيح حتفظات املجتمع املدين وارتباكه يف هذا ال�سدد، نورد يف ما يلي 

ال�سجالت حول هذا  اأثريت خالل  التي  الرئي�سية  للنتائج والأ�سئلة  ملخ�سا 

املو�سوع:

كمية  ات  موؤ�رشِّ �سوى  لي�ست  هذه  ولكن  امل�سار.  على  الكمية  النتائج  تبدو 

لكال التعليمني الر�سمي )بكل مراحله املختلفة( وغري الر�سمي. اأما من حيث 

درا�سات  �سلطت  وقد  البتة.  مر�سية  غري  النتائج  فهذه  النوعية(  )اأو  اجلودة 

التقومي الدولية للمنجزات التعليمية –التي �ساركت فيها املغرب، مبا يف ذلك 

TIMSS 2003 وPIRLS 2006- ال�سوء على الأداء ال�سعيف للطالب 
املغاربة يف العلوم والريا�سيات والقراءة.

بال�سنة  املغاربة خالل مرورهم  التالميذ  باأداء  يتعلق  املثال: يف ما  �سبيل  على 

و�سطي  نقاط  معدل  على  فقد ح�سلوا  الأ�سا�سي:  التعليم  مرحلة  من  الرابعة 

البالغ  الدويل  الو�سطي  املعدل  يتدنى عن  معدل  الريا�سيات، وهو  347 يف 
املتطلَّبات  يتلقون  ل  املدار�ص  يف  املغاربة  التالميذ  من  و61%  نقطة.   495
الريا�سيات. هذا، ويح�سل التالميذ  TIMSS يف  اأقرتها درا�سة  التي  الدنيا 

املغاربة يف العلوم على معدل نقاط و�سطي يبلغ 304 نقاط. وهو معدل متدنٍّ 

%66 من  ة  489 نقطة. وثمَّ البالغ  الو�سطي الدويل  النقاط  كثرًيا عن معدل 

التالميذ املغاربة ل يطابقون ال�رشوط اأو املتطلَّبات الدنيا التي و�سعتها درا�سة 

TIMSS يف العلوم.

7   اأنظر اأعاله الأمثلة باأرقام القرو�ص من »البنك الدويل« املخ�س�سة لدعم اإ�سالح التعليم، بدًءا من 
حمو الأمية وانتهاًء بالتعليم العايل.
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“اأهداف  لعك�ص  امل�ساركني  قبل  من  اأثريت  للنقا�ص  اأخرى  م�سائل  وهناك 

ا الهدف رقم 2 املتعلق بالتعليم: التنمية الألفية“ وخ�سو�سً

التعليم، التدريب، خطة الطوارئ: i .

مكامن القوة:

باعتبارها  منذ زمن طويل  ُتعاَلج  فهي  ال�سلطات؛  تهم  التعليمية  •امل�ساألة  	
اأولوية وطنية.

•اعرتاف ال�سلطات املغربية باأزمة نظام التعليم املغربي. 	

 “ • تخ�سي�ص موازنة �سخمة )نحو 5،3 مليار د. اأ.( لتنفيذ “خطة الطوارئ	

.)EP(

. • مبادرة “مدر�سة النجاح“ يف اإطار عمل “خطة الطوارئ“	

•اهتمام املجتمع املدين بقطاع التعليم. 	

•زيادة عدد منظمات املجتمع املدين العاملة ما قبل املدر�ص ويف املناطق  	
النائية.

•اإ�سهام املبادرة الوطنية للتنمية الب�رشية يف بناء العديد من املدار�ص واإعادة  	
تاأهيلها.

املمار�سات  يف  والت�سالت  املعلومات  لتكنولوجيا  تدريجي  •اإدخال  	
التعليمية.

مواطن ال�سعف:

•اإخفاق الإ�سالح الذي اأجرته ال�رشعة الوطنية للتعليم والتدريب. 	

خطة  • 	“ لـ  ت�ساركي  غري  لت�سميم  اأجنبي  بحوث  مكتب  ا�ستخدام 

الطوارئ“.

خطة  • 	“ مل�رشوعات  الفرن�سي  )الفني(  التقني  للتوثيق  الراهن  ال�ستخدام 

الطوارئ“.

. • رت �سمن “خطة الطوارئ“	 الرجتال يف تنفيذ امل�رشوعات التي ُطوِّ



84

•نق�ص تدريب مدراء املدار�ص يف تنمية امل�رشوع. 	

�سمن  ب  ُتن�سَّ مل  • الطوارئ“ 	 “خطة  مل�رشوعات  �ست  ُخ�سِّ التي  املبالغ 

موازنة من قبل الأكادمييني املناطقيني يف حينه.

والإح�ساء   ) • 	mapping  school( بالتخريط  تتعلق  م�سكالت  ثمة 

املدر�سيني، وهذا الأخري غالًبا ما يكون غري مراقب ول م�سبوط ف�ساًل 

عن اأنه غام�ص.

وغياب  الوزارة،  يف  واملدراء  بني  املدرِّ لتدريب  ت�ساركية  غري  •اإدارة  	
التح�سري ال�سليم جلل�سات التدريب.

•غياب مراقبة نتائج التدريب وتقوميها. 	

يف العديد من الأماكن جمرد �سعار: فال�سفوف  • تظل “مدر�سة النجاح“ 	

مكتظة، وتوظيف امل�سوؤولني يف خمتلف امل�ستويات التعليمية يجري دون 

تدريب م�سبق يف التعليم.

•توفري املدار�ص يف املناطق النائية يظل حمدوًدا. 	

فهو  ُوجد  اإن  ولكنه  ا،  النت�سار جدًّ املدر�سي حمدود  قبل  ما  التعليم  •اإنَّ  	
ل  الذي  التقليدي،  املدر�سي  قبل  ما  للتعليم  غلبة  مع  ث ومع�رشن:  حمدَّ

يطابق متطلَّبات معايري التعليم والتدريب.

•انعدام تر�سيد )اأو عقلنة( اإدارة املوارد الب�رشية: غياب املعلمني يف العديد  	
من الأماكن، ومعلمون “اأ�سباح“ ]غائبون[ يف اأماكن اأخرى.

•غياب ال�سفوف متعددة الأغرا�ص، وانعدام عرف التعليم املتكاملة التي  	
وردت يف “�رشعة التعليم والتدريب“.

التعليم غري الر�سمي ومعرفة القراءة والكتابة ii .

مكامن القوة:

القراء  وملعرفة  الر�سمي  غري  للتعليم  خم�س�سة  اإدارة(  )اأو  دائرة  •وجود  	
والكتابة.

•وجود ا�سرتاتيجية وطنية للتعليم غري الر�سمي وملعرفة القراءة والكتابة. 	

•اهتمام �سعبي كبري بربامج تعليم القراءة والكتابة. 	
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املهارات  على  املبني  التعليم  جديدة:  تعليمية  مقاربات  •اإدخال  	
والتمكني.

مواطن ال�سعف:

 ،) • بالرغم من برامج حمو الأمية العديدة ال�سارية منذ ال�ستقالل )1956	

تبقى الأمية ذات معدلت مرتفعة يف املغرب )اأكرث من ثلث ال�سكان( 

مقارنة بالبلدان الأخرى ذات امل�ستوى نف�سه.

•الأمية ل ُتعاَلج يف منبعها: اإذ ل مدار�ص، وهناك ت�رشب مدر�سي، وثمة  	
عودة لنت�سار الأمية.

الر�سمي  غري  التعليم  ملراقبة  الواقعية  الفعلية  واملوؤ�رشات  لالآليات  •انعدام  	
وحمو الأمية وتقوميهما.

•انعدام احلافز لدى املوارد الب�رشية لالنخراط يف التعليم غري الر�سمي وحمو  	
الأمية: اأجور متدنية وغري منتظمة.

•غياب الو�سع الوظيفي والرتاتبية، وغياب الأفاق املهنية. 	

التعليم  وملناهج  الأمية  ملحو  املنا�سبة  واملعنوية  املادية  الإمكانات  •غياب  	
غري الر�سمي.

•ثمة العديد من املعوقات القت�سادية واملقاومة ذات الطابع الجتماعي- 	
الثقايف لتعليم الكبار.

وحمو  الر�سمي  غري  التعليم  ملدربي  كاٍف  غري  وم�ستمر  اأ�سا�سي  •تدريب  	
الأمية.

•م�سامني برامج حمو الأمية لي�ست منا�سبة للحاجات الإقليمية. 	

•م�سكلة حمددة يف اإ�سعاف برامج التعليم غري الر�سمي ول�سيَّما يف برامج  	
حمو الأمية.

كان لدى املجتمع املدين، يف كل ال�سجالت التي تناولت نظام التعليم املغربي، 

عتها،  ووزَّ التعليم  وزارة  اأنتجتها  التي  الر�سمية  الإح�ساءات  على  ظات  حتفُّ

يف  ال�سعوبات  مدى  اجلميع  يعلم  اإذ  الأمية،  مبحو  يتعلق  ما  يف  ا  وخ�سو�سً

تعليم الكبار  )برنامج وزارة التعليم العام، برامج اجلمعيات، برنامج قطاعات 
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ا.  الدولة الأخرى، اإلخ...(. واخل�سائر احلادثة يف تنفيذ هذه الربامج مهمة جدًّ

فقد عمدت وزارة العليم اإىل خف�ص الأعباء عن كاهلها؛ والعديد من اخلرباء 

%50 من ن�سبة اللتحاق. عالوة على ذلك، فاإنَّ  30 اإىل  ر ذلك بنحو  يقدِّ

املتعلمني اجلدد غالًبا ما يكونون غري قادرين على الو�سول اإىل ف�سحات ثقافية 

ملوا�سلة تطورهم وتنمية معرفتهم امل�ستجدة واإىل فر�ص التعليم امل�ستمر؛ الأمر 

ًدا. الذي يجعلهم ي�سقطون يف الأمية جمدَّ
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درا�سة حالة اليمن

اإعداد 

 نبيل عبد احلفيظ ماجد و رنا اأحمد غامن

املنتدى الجتماعي الدميقراطي
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: مقدمة -  1

يقدر عدد �سكان اليمن بـ 23 مليون ن�سمة %76 منهم يعي�سون يف الريف 

وم�ساحتها 524 األف كم مربع. ويبلغ معدل النمو ال�سكاين بها 3,02% 

وتعترب اليمن �سمن الدول الأ�سعف تنمية و الأ�سد فقراً على ال�سعيد العاملي. 

فعندما اأقرت  الأهداف الإمنائية الثمانية لالألفية يف �سبتمرب 2000م و�سعت 

اليمن �سمن ثمان دول هي الأ�سد احتياجا للدعم لتحقيق الأهداف الإمنائية 

وقد وافقت اليمن على و�سع ال�سرتاتيجيات واخلطط الالزمة لتنفيذ هذه 

الأهداف اإل اأنه وبعد دخول العام العا�رش من املدة املحددة بخم�سة ع�رش 

لتحقيق  الو�سول  م�سار  خارج  الدول  �سمن  ت�سنف  اليمن  تزال  ل  عاما 

تعاين  التي  الإ�سكاليات  اأبرز  ولعل  العام 2015م.  بحلول  الألفية  اأهداف 

منها اليمن والتي حالت دون حتقق التنمية تتمثل  يف الف�ساد املايل والإداري 

تقرير  اإليه  اأ�سار  ما  وهو  ف�سادا  الأعلى  الدول  �سمن  من  اليمن  تعد  حيث 

ال�سفافية الدولية لعام 2009م الذي و�سع اليمن يف املرتبة 154 من اأ�سل 

180 دولة و ح�سلت على 2,1 يف موؤ�رش مدركات الف�ساد من اأ�سل ع�رش 
و  ال�سيا�سية  ال�رشاعات  تزايد  و  الداخلية  احلروب  لعبت  كما  درجات. 

املذهبية و املناطقية دورا كبري يف اإهدار مقدرات الدولة بعيدا عن التنمية 

ومتطلباتها.    

: تقييم لالأهداف الإمنائية لالألفية على امل�صتوى الوطني -  2

نبذة عن حالة التنمية يف الدولة املعنية- أ 

يف  تتمثل  والجتماعية  القت�سادية  التحديات  اأبرز  فاإن  ما �سبق  اإىل  اإ�سافة 
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ازدياد معدلت الفقر والبطالة والأمية اإ�سافة اإىل الت�رشب الكبري يف مرحلة 

التعليم الأ�سا�سي مع تفاوت �سديد يف ن�سب اللتحاق بالتعليم بني اجلن�سني 

الأ�سا�سية  واخلدمات  التحتية  البنية  ال�سحيةو�سعف  اخلدمات  و�سعف 

وخ�سو�سا يف الريف. وقد اأو�سحت اخلطة اخلم�سية للدولة ) 2005 – 

2010م ( باأن اأهم التحديات وال�سعوبات التي تعيق عملية التنمية يف اليمن 
تتمثل يف الأتي :-

. • �سغط النمو ال�سكاين املرتفع على املوارد القت�سادية املتاحة	

 • م�ستوى	 و�سعف  الأمية  ارتفاع  نتيجة  الب�رشية،  املوارد  تنمية  �سعف 

خمرجات التعليم ، وق�سور اخلدمات ال�سحية.

 • وتنامي	 الأمطار  �سقوط  معدل  انخفا�ص  نتيجة   ، املائية  املوارد  تدهور 

ال�ستهالك وهدر املياه.

 • عن	 الناجم   ، ال�ستثمارات  حجم  وتدين   ، ال�ستثمارية  البيئة  �سعف 

العوائق الإدارية والأمنية ، وتدين م�ستوى خدمات البنية التحتية.

 • الق�سائية	 ال�سلطة  واإ�سالح  الف�ساد  مكافحة  اإجراءات  �سعف 

واملحاكم.

. • حمدودية القدرات التمويلية وال�ستيعابية لالقت�ساد الوطني	

 • امل�ستوى	 وعلى  حمليًا  املناف�سة  واإطالق  الأ�سواق  وفتح  التجارة  حترير 

الدويل.

وبرامج  خطط  فاإن  التنموية،  الحتياجات  ازدياد  مع  اأنه  	 واملالحظ 
احلكومة ل ت�ستوعب اإل اجلزء الي�سري منها، وياأتي �سوء التنفيذ مبا يحمله 

من ف�ساد ليجعل خمرجات تلك اخلطط والربامج �سعيفة اجلدوى.

	 بني التخطيط والإجناز : يوجد لدى اليمن روؤية اإ�سرتاتيجية طويلة املدى 
اأعدتها احلكومة للعمل التنموي حتى العام 2025م، اإىل جانب جمموعة 

من الإ�سرتاتيجيات يف جمالت مكافحة الفقر والتعليم وال�سحة واملراأة. 

والتخفيف  والجتماعية  القت�سادية  للتنمية  اخلم�سية   اخلطة  وتعد 

احلكومية  والربامج  للخطط  الأ�سا�ص  )2006م2010-م(  الفقر  من 

التف�سيلية، وعلى الرغم من اأن هذه اخلطة قد ا�ستوعبت يف م�سامينها 

عددا من اأهداف الألفية وغاياتها، غري اأن التقييم الأويل يو�سح اأن ما 

حتقق ل ي�سكل �سوى جزء ي�سري مما جاء يف اخلطة.
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اإعداد  يف  املدين  املجتمع  منظمات  اأ�رشكت  قد  اأنها  احلكومة  	 وتعلن 
الروؤى واخلطط ويف التنفيذ ل�سيا�سات التنمية، اإل اأنها يف واقع احلال ل 

ت�رشك �سوى عددا ب�سيطا من املنظمات املوالية لها وب�سكل �سوري.

الألفية  اأهداف  اأن حتقق  ت�ستطيع  لن  اأنها  تقر احلكومة   : 	 اإقرار ر�سمي 
لـ  حتتاج  اأنها  2005م  العام  يف  اأعلنت  وقد  املادية،  قدراتها  ل�سعف 

48.5 مليار دولر لتتمكن من حتقيق حت�سن ملمو�ص لأهداف الألفية. 
اأنها احتياجه ل 44 مليار دولر  اأعادت احلكومة التاأكيد هذا العام  و 

خالل الفرتة املتبقية التي تنتهي عام 2015م، علما باأن امليزانية العامة 

للدولة للعام 2010م حددت مقدار املوارد املحلية بحدود 6،5 مليار 

الذي  للنفط  ال�رشائية  القيمة  نق�ص  يقل يف حال  قد  مبلغ  دولر، وهو 

ميثل قرابة %70 من الإيرادات، وعليه فاإن اليمن �ستظل  يف تقديرنا غري 

تغريات  ما مل حتدث  الألفية،  اأهداف  من  اأي هدف  قادرة على حتقيق 

الربامج  حتقيق  اإ�سعاف  اإىل  توؤدي  التي  لالأ�سباب  جادة  ومعاجلات 

واخلطط وعلى راأ�سها جتفيف منابع الف�ساد، وحتقيق ال�ستقرار ال�سيا�سي 

والأمني.

الألفية ر�صد اأهداف - ب

يوجد تقريران وطنيان عن اأهداف الألفية قدمتهما احلكومة، كان اأخرهما 

الدويل  والتعاون  التخطيط  وزارة  اأعدتهما  مار�ص)اآذار( 2010م  �سهر  يف 
لأهداف  احلكومية  التقارير  لبع�ص  بالإ�سافة   ) �سابقا  والتنمية  )التخطيط 
التقارير،  تلك  اإعداد  يف  واملخت�سني  الأكادمييني  بع�ص  اإ�رشاك  ويتم  بعينها. 

الر�سمية.  جلهات  املوالية  املدين  املجتمع  منظمات  من  عدد  جانب  اإىل 

وتكمن اإ�سكالية هذه التقارير يف اأنها قائمة اأ�سا�سا على التقديرات نظرا لقلة 

الإح�ساءات الدقيقة وت�سارب البيانات  و�سعف ال�سفافية وحترير املعلومات 

و هو ما يجعل التقارير تت�سارب فيما بينها وتتعار�ص مع التقارير الدولية 
التي تبنى على التقديرات اأي�سا وقيا�ص الو�سع العام. يح�سل ذلك يف الوقت 

الإقليمية  والتقارير  الظل  تقارير  من  ا�ستيائها  عن  احلكومة  فيه  تعلن  الذي 

والدولية  وت�سفها باأنها ل تن�سف منجزاتها. يف املقابل ترى هذه اجلهات 

اأن تقارير  احلكومة تفتقد للكثري من امل�سداقية واملو�سوعية. 

وتو�سح اجلداول رقم ) 1 ( و ) 2 ( ملخ�سات ملا جاء يف التقريرين الأول 

الدويل عن  التخطيط والتعاون  اأعدتهما احلكومة ممثلة بوزارة  الذين  والثاين 
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التقييم احلكومي ملدى قدرتها على تنفيذ وحتقيق الأهداف. اأما اجلدول الثاين 

بالذات فهو ملخ�ص ملا جاء يف م�سودة التقرير الثاين الذي �ستقدمه اليمن يف 

موؤمتر الأمم املتحدة يف �سبتمرب 2010م القادم.

جدول رقم )1(:

الأداء والتقدم نحو حتقيق  تقييم  التقرير احلكومي حول  خال�سة ملا جاء يف 

اأهداف التنمية الألفية يف 2003م

الأهداف
هل �صتحقق الأهداف 

املرجوة
حالة البيئة الداعمة

الفقر: ن�سبة ال�سكان الذين يعي�سون حتت خط الفقر 

الوطني اإىل الن�سف بحلول عام 2015
بعيد الحتمال

�سعيف قابل 

للتح�سن

اجلوع: خف�ص ن�سبة الأطفال دون �سن اخلام�سة الذين 

يعانون من نق�ص الوزن اإىل الن�سف 
بعيد الحتمال

�سعيف قابل 

للتح�سن

التعليم الأ�سا�سي للجميع: تعميم التعليم الأ�سا�سي 

للجميع بحلول عام 2015م.
مقبولممكن

النوع الجتماعي : �سمان امل�ساواة  يف التعليم الأ�سا�سي 

والثانوي بني البنني والبنات 
مقبولبعيد الحتمال

وفيات الأطفال: خف�ص معدلت وفيات الأطفال دون 

�سن اخلام�سة مبعدل الثلثني 
مقبولممكن

ال�سحة الإجنابية: خف�ص ن�سبة وفيات الأمهات مبعدل 

ثالث اأرباع حتى 2015م
بعيد الحتمال

�سعيف قابل 

للتح�سن

مر�ص اليدز: وقف وتقلي�ص م�ستوى انت�سار مر�ص 

الإيدز 
�سعيفممكن

املالريا والأمرا�ص املعدية الأخرى :وقف وانح�سار 

م�ستوى انت�سار املالريا والأمرا�ص املعدية الأخرى 
بعيد الحتمال

�سعيف قابل 

للتح�سن

بعيد الحتمالال�ستدامة البيئية: احلد من فقدان املوارد البيئية 
�سعيف قابل 

للتح�سن

اخلدمات الأ�سا�سية : خف�ص ن�سبة ال�سكان الذين ل 

يح�سلون على مياه ماأمونة لل�رشب اإىل الن�سف بحلول 

عام 2015م

بعيد الحتمال
�سعيف قابل 

للتح�سن

وميثل اجلدول رقم ) 3 ( جزء مما جاء يف التقرير العاملي للتنمية الب�رشية للعام 

ومعدل  بن�سبة 54 %  اليمن  يف  الفقر  قدر  الذي  التقرير  وهو   ، 2009م 
الأمية مبا يزيد عن 41 % من ال�سكان فوق 15 �سنة ، وت�سري درا�سات اإىل 
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اأن البطالة ت�سل اإىل 40 % ملن هم يف �سن العمل.

جدول رقم )2(:

الأهداف
الن�صبة اأو العدد 

ح�صب الواقع احلايل

امل�صتهدف يف عام 

٢0١5م

%23.5%47.6ن�سبة ال�سكان الذين دخلهم اأقل من دولرين

الأطفال منخف�سي الوزن حتت �سن خم�ص 

%15%45.6�سنوات

%100%65.1معدل اللتحاق بالتعليم الأ�سا�سي

%100%78.5ن�سبة البنني اإىل البنات يف التعليم الأ�سا�سي

معدل وفيات الأطفال حتت خم�ص �سنوات لكل 

األف 
87.240.6

معدل وفيات الأمهات لكل 100 األف حالة 

ولدة حية
36588

ن�سبة ال�سكان الذين ل يح�سلون على مياه من 

ال�سبكة العامة
76%32.6%

خال�سة مل�سودة التقرير احلكومي الثاين حول م�سار الأهداف الإمنائية لالألفية 

والذي اأعد لتقدميه اإىل موؤمتر الأمم املتحدة يف �سبتمرب 2010م

جدول رقم ) 3 (

جزء مما جاء يف تقرير التنمية الب�رشية 2009م عن اليمن

معدل دليل الفقر الب�رشيالدولةالرتتيب

البقاء 

حتى 

�صن 40 

 2005(

 –
)2010

معدل 

الأمية بني 

البالغني 

من 15 

�صنة فما 

فوق 

 1999(

 –
)2007

ال�صكان 

الذين ل 

ي�صتخدمون 

م�صدر مياه 

ح�صن ) 

) 2006

الأطفال 

دون 

م�صتوى 

الوزن 

الطبيعي 

دون 

اخلام�صة 

 2000(

 –
)2006

ال�صكان الذين يعي�صون اأدنى 

خط الفقر )2007(

ترتيب 

دليل 

الفقر 

الب�رشي 

ناق�س 

ترتيب 

الفقر يف 

الدخل

القيمةالرتتيب
 1.25$

/ اليوم

 /  2$

اليوم

خط 

الفقر 

الوطني

اليمن140

 111
من 

 135
دولة

35.715.641.1344617.546.641.835
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ج - العمل على اأهداف الألفية

تعترب اأهداف الألفية مندجمة يف الربامج واخلطط وال�سيا�سات الر�سمية ولكن 

هذه  لتحقيق  الواقع  على  التنفيذ  م�ستوى  يف  الرئي�سية   الإ�سكالية  تبقى 

يف  �رشف  ما  فاإن  ر�سمية  تقارير  خالل  ومن  املثال  �سبيل  فعلى  الأهداف. 

جمال تنفيذ غايات اأهداف الألفية خالل الفرتة من 2006م وحتى 2009م 

كان يف حدود 3 مليار و860 مليون دولر وهو ما ن�سبته %8 من مبلغ 

الحتياج فقط )%30 من املبلغ املذكور جاءت عرب موارد دعم خارجية(. 

وعليه فاإن العمل بهذه الوترية يوؤكد �سعف اإمكانية تنفيذ الأهداف خالل 

الفرتة املحددة.

فمن  خالل  الفرتة املا�سية مل ت�ساهد مبادرات وطنية جادة با�ستثناء ت�سكل  

ح�سب  اليوم  حتى  يتقدم  مل  والذي  الفقر  ملكافحة  العاملي  النداء  حتالف 

اعتقادي ال�سخ�سي وعلى الرغم من اأنني اأحد اأع�ساء جمل�ص اإدارة التحالف. 

وما قام به التحالف حتى اليوم ل ي�سكل دوراً حقيقيًا ملكافحة الفقر، اإذ مل 

يتجاوز ن�ساطه عقد  مهرجانات احتفالية وتوزيع بع�ص املواد الغذائية على 

اأ�رش فقرية مل يتجاوز عددها اأحيانا 100 اأ�رشة، وذلك طيلة ال�سنوات اخلم�ص 

التي م�ست. وتوجد بع�ص املنظمات تعمل يف جمالت �سحية اأو تعليمية اأو 

خريية لكن ما تقدمه يعد ب�سيطا جدا اأمام حجم الإ�سكاليات. وقد قامت 

ال�سبكة العربية للمنظمات غري احلكومية للتنمية )ANND ( مبتابعة اأن�سطة 

حتالف مكافحة الفقر، ونظمت ور�سة عمل اإقليمية يف �سنعاء حول مبادرة 

الإ�سالح الدميقراطي واآثارها القت�سادية والجتماعية يف اإبريل 2008م مت 

فيها مناق�سة الحتياجات التنموية.

اأما بالن�سبة لل�رشاكة بني منظمات املجتمع املدين واحلكومة واملنظمات الدولية 

فهذا جمال ميكن اأن يكون فاعال لو قامت املنظمات الدولية والدول املانحة 

بال�سغط يف هذا ال�سياق لكن احلر�ص على جتنب الدخول يف اإ�سكالت مع 

احلكومة  والقبول بالتعاون مع الأطراف التي حتددها اجلهات الر�سمية فقط 

اأدى اإىل ا�ستبعاد املنظمات الفاعلة وبالتايل عدم حتقيق مبداأ ال�رشاكة الذي 

اأكدت عليه وثيقة اأهداف الألفية

.

�صنة 2010 ومراجعة اأهداف الألفية:- ح

الألفية  اأهداف  مل�سار  الدولية  وللمراجعة  للمتابعة  الوطنية  املبادرات  تتمثل 
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يف التقريرين احلكوميني �سابقي الذكر ودرا�سة اأعدتها اللجنة الوطنية للمراأة 

مكافحة  حتالف  قدمه  �سكلي  وا�ستعرا�ص  2005م  يف  حكومية  جهة  وهي 

والدويل  العربي  الب�رشية  التنمية  تقارير  اإىل  بالإ�سافة  العام  ذات  الفقرخالل 

وتقارير البنك الدويل.. ول توجد حتى الآن تقارير ظل للمجتمع املدين.

ونتوقع اأن يبادر اجلانب احلكومي بدعوة منظماته لإجناز تقرير داعم للتقرير 

الر�سمي.

من3-   الثامن  الهدف  فاعلية  مدى  حول  اآراء   : للتنمية  العاملية  ال�رشاكة   
اأهداف الألفية

العوامل اخلارجية وم�صار التنمية- أ 

والربامج  اخلطط  تنفيذ  و�سعف  والإداري  املايل  الف�ساد  يعك�ص  اأخرى  مره 

بني  ما  الفرتة  يف  اليمن  تلقت  فقد  واملنح.  امل�ساعدات  فاعلية  على  نف�سه 

مليون   100-50 بني  ما  تراوحت  وم�ساعدات  منحا  2000-2007م 
اإثر  على  وذلك  2008م  عام  يف  دولر  مليون   500 اإىل  وارتفعت  دولر، 

خم�سة  بقرابة  اليمن  دعم  فيه  اأقر  والذي  2006م  لندن  يف  املانحني  موؤمتر 

اليمنية من عدم  �سكت احلكومة  املا�سي  العام  نهاية  مع  و  مليارات دولر. 

التزام الدول املانحة بتنفيذ وعودها حيث مل ي�سلها خالل عامني �سوى ُخم�ص 

كافية  اأنها ل جتد �سمانات  املانحة  الدول  تقريبًا، وكانت ردود  فقط  املبلغ 

لدى احلكومة اليمنية لتفعيل  تلك امل�ساعدات. ومن خالل درا�سة قامت بها 

الثانية (عن  الربملانية  الغرفة   ( اليمن  ال�سورى يف  اللجنة القت�سادية  ملجل�ص 

فاعلية امل�ساعدات واملنح والقرو�ص خالل الفرتة من -2000 2005م ات�سح 

يوؤكد �سعف  ما  وهو   34% ن�سبة  �سوى  تتجاوز  مل  الفاعلية  اأن  من خاللها 

فاعلية امل�ساعدات اإذا  مل يتم حت�سني لإدارة احلكم عرب اإدارة �سيا�سية جادة.

الهدف الثامن

ما تزال املبادرات الوطنية يف جمال تفعيل MDGs ب�سيطة وحمدودة القدرات 

هذه  تفعيل  باأهمية  الوعي  ل�سعف  انعكا�ص  اإل  هي  وما  والإمكانيات،  

باإيجاد  قناعة اجلانب احلكومي  لعدم  ثانية  ناحية  ناحية، ومن  الأهداف من 

�رشكاء حقيقيني يوؤدون دوراً تنمويًا ي�ساهم يف تفعيل اأهداف الألفية.

اجلانب  بني  متكاملتني  واإدارة  قناعة  اإىل  حتتاج  ق�رشها  على  املتبقية  والفرتة 
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متطلباتها  اأول  �سيكون  فاعلة،  �رشاكة  لتحقيق  املدين  واملجتمع  احلكومي 

ال�سفافية وال�رشاكة احلقيقية يف كافة مراحل التنمية ) تخطيطا وتنفيذاً واإ�رشافَا 

وتقييمًا(، مع اأهمية اأن يقوم املجتمع املدين بدوره يف الوقت احلايل يف جمايل 

املراقبة والتقييم للفرتة املا�سية.

خال�صات واقرتاحات: 

بناء على ما تقدم، ميكن عر�ص التو�سيات التالية :

 • لتنفيذ	 كاملة  وب�سفافية  وجادة  متكاملة  اإ�سرتاتيجية  احلكومة  تعد  اأن 

الأهداف الإمنائية واأن تخ�س�ص ن�سبا جدية وموؤثرة من املوازنة العامة 

لتحقيق هذه الأهداف.

 • والدميقراطي	 والأمني  ال�سيا�سي  املناخ  توفري  على  احلكومة  تعمل  اأن 

وجت�سيد احلقوق واحلريات وباإرادة حقيقية وب�رشاكة مع كاآفة الأطراف 

ال�سيا�سية و الجتماعية وتفعيل للعدالة الجتماعية ب�سكل ملمو�ص.

 • النتقال ال�رشيح والفاعل اإىل نظام احلكم املحلي الكامل ال�سالحيات	

وفق  والإدارة  ال�سفافية  وتفعيل  الف�ساد  على  للق�ساء  اجلاد  والعمل 

مفاهيم احلكم الر�سيد.

 • مع	 التنموي  دوره  لتحقيق  ودعمه  املدين  للمجتمع  الفاعل  الإ�رشاك 

احلكومة )تخطيطًا، وتنفيذاً، واإ�رشافًا وتقييمًا(.

 • توفري ال�سمانات الكافية لتفعيل امل�ساعدات والقرو�ص واملوارد املحلية	

والرقابة على اأدائها يف حتقيق الأهداف.


