
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  قضايا التهميش والوصول إلى الحقوق االقتصادية واالجتماعية
  في العالم العربيلمكافحة التهميش  جديدة مقارباتنحو 

  
  
  
  
  اددإع

  محسن عوض
  )٢٠١٢كانون أول /ديسمبر: القاهرة (

  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١

  
  
  
  
  
  
  

  "هـتنوي"
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

لة ـلشكر والتقدير للمساعدات القيمة التي قدمتها الزمييتوجه الباحث بخالص ا   
انجي همام الباحثة المستقلة، بالمسح اإللكتروني للموارد المتعلقة بموضوع هذه . أ

الدراسة، وجمع الكتب والدراسات والرسائل العلميـة مـن المكتبـات العامـة،      
  .والمساهمة بآرائها القيمة في التحليل

  
عميق امتنانه للمساهمات القيمة التي تفضل بها باحثو           كما يعرب الباحث عن     

تهم المتنوعة في مناقـشة  ااألمانة العامة للمنظمة العربية لحقوق اإلنسان وإسهام      
 .مختلف أبواب الدراسة
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  قائمة المحتويات
  

  

 ٣  ...........................................................................................: مقدمة •
 
 اإلطار المفاهيمي: الفصل األول  •

 

o ٥  ...........................................................................مفهوم التهميش 

o ١٠ ..................................................مفهوم الحقوق االقتصادية واالجتماعية    

o  ١٢  .....................................................مفهوم تحليل السياسات العامة  

  
 ن في الواقع العربيخصوصية التهميش والمهمشي: الفصل الثاني  •

 

o ١٨  .................................................أبعاد الظاهرة في العالم العربي: مقدمة 

o ٢٠  ..........................................................الفئات المهمشة في العالم العربي 

o ٥١ ...................................................العوامل المحددة لإلقصاء االجتماعي 
 

 الوصول إلى الحقوق االقتصادية واالجتماعية:الفصل الثالث  •
 

o ٥٦ ....................................................................................مقدمة 

o ٥٨ ..........................................................................الحق في الغذاء 

o ٦٧ .........................................................................الحق في التعليم   

o  ٧٨ .......................................................................الحق في الصحة 

o ٨٦ ................................................... والحقوق أثناء العملالحق في العمل 

o ٩٤ ................................................................. المالئمالحق في السكن 
 

  الدمـج االجتماعــيى ـلإ.. مـن التهميش واإلقصـاء : الفصل الرابع  •
  يــفي العالم العربجديدة لمكافحة التهميش نحو مقاربات                      

o ١٠٢ ..................................................................................  مقدمة 
o  ١٠٢ .............................................النهج االستراتيجي على المستوى العالمي 

o  ١٠٦ .............................................النهج االستراتيجي على المستوى العربي 

o  ١٠٨ .................االحتجاجات العربية على قضايا التهميش والمهمشينو اثر الثورات 

o ١١٥ .............................. نحو مقاربات جديدة لمكافحة التهميش في العالم العربي 
 

 
  

  ١١٨ ................................................................. :قائمة بالمراجع والمصادر •
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  مــتقدي
  

الذي أفخر بكوني " محسن عوض"تاذنا الجليل يشرفني أن أشارك في تقديم مولود جديد ألس  
  .تلميذاً له، تعلمت في محرابه كما العديد من ناشطي وأجيال حركة حقوق اإلنسان في الوطن العربي

هذا التقديم، وأن " عبد الباسط بن حسن"وإنه لمن دواع سروري أن أشارك زميلي الدكتور   
العربي لحقوق اإلنسان جهود إعداد هذا الكتاب، تتقاسم المنظمة العربية لحقوق اإلنسان والمعهد 

والذي يضم بين دفتيه واحدة من أهم وأحدث الدراسات حول قضايا التهميش والعالقة العضوية بين 
التهميش وبين الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية، وما يوفره الكتاب من 

  .يش في المنطقة العربيةفحص وتعزيز لمقاربات مكافحة التهم
وأنا كلي ثقة بأن هذه الدراسة ستمثل إضافة مهمة إلى المكتبة العربية بأفرعها المتخصصة   

في مجاالت التنمية وحقوق اإلنسان وسيادة القانون، وخاصة في ضوء هذه المرحلة المصيرية التي 
عوب العربية ضد التهميش بمختلف تشهد المنطقة فيها العديد من المتغيرات الهائلة في ظل انتفاض الش

  .أبعاده السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، رافعة مطلب الكرامة والحرية والعدل االجتماعي
  

  عالء شلبي                  
  أمين عام المنظمة العربية لحقوق اإلنسان
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  ةــمقدم
ا التهميش، والوصول إلى الحقوق االقتـصادية،       تتناول هذه الدراسة موضوعين رئيسيين هم       

 القـانون  ها ذلك في سياق حقول معرفية متنوعة من بينها ويضع. نظور تحليل السياسات العامة من م 
ومع التسليم بتداخل هذه    ..  العامة والدراسات الدينية، والثقافية    واإلدارةاالقتصاد السياسي، والتنمية،    و

 المفاهيمية  اإلشكالياتها أيضاً تحت وطأة     المتبادلة المختلفة فإن ذلك يضع    ا   المعرفية وتأثيراته  الحقول
  .في تحليل القضايا المركزية التي يتناولها

  
وتهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على أبعاد ظاهرة التهميش في العـالم العربـي وآليـات                  

 إلـى   ن وصـول المهمـشين    شة والعوامل التي تحول دو    ، وتحديد الفئات المهم   اتهاستدام أو،  إنتاجها
تي تؤثر على ظـاهرة     واالجتماعية ال حقوقهم االقتصادية واالجتماعية، وتحليل السياسات االقتصادية       

وتلبـي  ح مقاربات جديدة تساهم في الحد من ظـاهرة التهمـيش            ا واقتر ،التهميش وسبل التأثير فيها   
راك االجتماعي المتصاعد فـي     طموحات المجتمعات العربية في العيش الكريم والتي يعبر عنها الح         

، وتفسح التغييرات العميقة في بنية السلطة وتوزيع القوة التي جرت في بعض البلدان              البلدان العربية 
  .العربية، والمتوقعة في غيرها بأفق مأمول في أخذها مأخذ الجدية

  
 التهمـيش  وقد تم تبويب هذه الدراسة في أربعة أقسام، تبدأ بعرض اإلطار المفاهيمي لقضايا        

والحقوق االقتصادية واالجتماعية، وتحليل السياسات العامة ثم تنقل إلى واقع التهميش فـي الـسياق               
العربي وخصوصيته، وتحليل العوامل التي تنتج هذه الظاهرة، أو تراكمها، وتحديد فئات المهمـشين              

  .المحرومين من الوصول إلى حقوقهم االقتصادية واالجتماعية
  

الثالث من الدارسة، مدى نفاذ الفئات المهمشة للحقوق االقتصادية واالجتماعية  القسم ويفحص  
 االقتصادية  ويجرى قراءة نقدية للسياساتذاء، والتعليم والصحة والسكن والعمل،الغ: الخمس الرئيسية

سعى القسم الرابع واألخير القتراح مقاربات جديدة للحـد مـن ظـاهرة             بينما ي . واالجتماعية القائمة 
  .لتهميش في العالم العربيا
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  ل األولـالفص
  يــاإلطـار المفاهيم
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  مفهوم التهميش: أوال
   المفهوم وتطورهة نشأ-١

 الواقع االجتماعي واالقتصادي لمن يعيشون خارج       - كمصطلح اجتماعي  –يصف التهميش     
ود إلى ع والجماعات والمناطق ياألفرادصاء نحو ورغم أن ممارسات اإلق  األطر االجتماعية التقليدية،    

بداية الزمن، فإن المصطلح لم يبرز إال على خلفية أزمة السبعينيات من القرن الماضي حيث وفرت                
التحوالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية الناتجة عن األزمة الظروف  إلجراء نقاش جديد للمعاني             

  . واإلقصاءواالستخدامات لمصطلحات مثل الفقر
وفي حين كان لمصطلح الفقر تراث طويل من التعريفات وترسيم الحدود والتطبيقات الكمية             

 في أوروبا، ثم ةالالتيني ثم بسرعة أكبر في البلدان       ببطءوالنوعية، فقد كان اإلقصاء يأخذ طريقه أوالً        
  .فقرث لمكافحة الحاد األوروبي خالل البرنامج الثال مفرداته مؤسسات االتتدخل

وعلى الرغم من الطبيعة الملتبسة لمصطلح التهميش كمفهوم فقد تم صقله تدريجياً وأظهـر              
صولها في قلب السياسة واالقتصاد والمجتمع، وتحديد المـسافة         رة على تفسير تراكم عمليات لها أ      قد

كما بات . دة السائوالقيمبين األفراد والجماعات والمجتمعات، في عالقتها مع مراكز السلطة والموارد   
  .)١(من الواضح بشكل متزايد أن مفهوم اإلقصاء يكمل ذلك المتعلق بالفقر

وبينما تجمع معظم الدراسات االجتماعية على النشأة األوروبية للمفهوم في السبعينيات مـن             
 تحليلية جديدة، وخاصـة مـع       أدوات استخدام استدعت   اجتماعيةالقرن الماضي مع بروز ظاهرات      

لرينيه لنوار، وهو مسئول في الحكومة الفرنسية ونسب إليه أول من           " حايا اإلقصاء ض"صدور كتاب   
، بعـد أن الحـظ أن عـشر         ١٩٧٤وضع المفهوم الحديث لإلقصاء االجتماعي في فرنسا في العام          

الفرنسيين يعيشون في ظروف اقتصادية واجتماعية مختلفة كل االختالف عن حياة سائر الفرنـسيين،   
 بعض مكونـات  إدماج بعد أن عجز االقتصاد الفرنسي في فترة نموه عن       إقصاءالت  ويعانون من حا  

  .المجتمع
وهو أحد الباحثين المهمين في مدرسة شـيكاغو        " روبرت بارك "إلى  فقد أعاده أحد البحوث     

لـى  وسار ع ) ١٩٢٨(الهجرة البشرية واإلنسان الهامشي     " في مقال له بعنوان      المدينينلالجتماعيين  
جسد اإلنسان الهامشي   لى ميدان العلوم السيكولوجية و    ع بالفكرة إ  الذي دف ) ١٩٣٥(كويست   سفون دربه
  .)٢("اإلنسان الهامشي" باعتباره النموذج المثالي لـ"المهاجر الريفي"في 

هذا األسلوب في طرح مفهوم الشخصية الهامشية تأثير عميق على مـا أعقبـه مـن            وكان ل   
واء في المجال األكاديمي أو الدوائر السياسية واالجتماعية فـي           ودراسات للهجرة والفقر س    اتتفسير

ـ ي المد –سنوات الخمسينيات والستينيات وأصبح نموذجاً أساسياً لبحث الهجرة الريفيـة             وسـلوك   ةني
  .المهاجر ومساكن الفقراء في المدن في المرحلة االنتقالية

                                                
)١    (International Labour Organization, concepts and stratiges for combating social execlusion,an over 

view, Geneva, ILO office,2003,p. 
، ٢٠١٢،  )١ط  "(، دار العني للنشر القاهرة،    الشرق األوسط و ، التهميش واملهمشني يف مصر    )حمرران(ى بوش   ائب ورا حبيب ع ) ٢(

 .٢٦ – ٢٤ص ص 
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دالت الموسعة حـول موضـوع      وانتقلت الهامشية فيما بعد لتصبح مصدراً تستقي منه المجا          
 المجتمع الحضري، أو على المستوى      في نسيج االندماج سواء من زاوية اندماج المهاجرين الريفيين        

ويرى المصدر  . ات القومية المضيفة  هاجرين األجانب في المجتمعات والثقاف    العالمي بمعنى اندماج الم   
 حول وجود المهـاجرين المـسلمين فـي          في أوروبا  - والقلق –نفسه أن الجدل العنيف الدائر حالياً       

تـرض أن الجاليـة المـسلمة    في وهو مفهوم ،الحاضر متأثر بعمق بوصف الهامشيةأوروبا في وقتنا    
  .ج الثقافة األوربيةيترفض االندماج في نس

أسبانيا والبرتغال كـان يقـصد    أيرلندا وففي، مفهوم في تطبيقاته من بلد إلى آخر  وقد تأثر ال  
 من الوسـط بـصفة      االجتماعية بموجبها مجموعة من الفئات       يبتعد التيتلك العملية   بمفهوم التهميش   

  .أو مزمنة مثل المتنقلين من الغجر، تة مثل الشباب الباحثين عن العملمؤق
جتماعي لـسكان األحيـاء   رز مفهوم التهميش لوصف الواقع اال    أمريكا الالتينية فقد ب    فيأما  

ير أنه على عكـس مـا   ، غ  من سكان الريف إلى المدن الكبرى      رةالفقيرة الناتج عن نزوح أعداد كبي     
قتـصاد   اال فـي هم لم يستطيعوا أن ينـدمجوا       ، ف ن وضعهم ي أوربا، لم يتخذ هؤالء المهمش     فيلوحظ  

، ونتجت أوضـاعهم    البيئة االجتماعية والثقافية السائدة    في لالندماج حظوظ   أيم  ، وليس لديه  لتنظيموا
  . بلدانهمفيالسافرة دم المساواة تلك عن تفاقم ع

ضايا المهمشين وضحايا اإلقـصاء      بق االهتماملكن مع بداية ثمانينيات القرن الماضي عرف        
 ليبـرز   ،ت السلطات العامة ووسائل اإلعـالم     ، إذ غاب هذا المصطلح عن اهتماما      االجتماعي تحوال 

سواق العمل الدوليـة،    إعادة هيكلة أ   أثرت فيه    الذي الوقت   في، وحدث ذلك    مكانه مفهوم الفقر الجديد   
ـ       مختلف مناطق العالم   فيت التوظيف   قتصادية على مستويا  واألزمة اال  ى تراجـع   ، و أدى ذلـك إل

ن تم فصلهم إلعادة هيكلة الـصناعة،       ، وبخاصة العمال الذي   ية جديدة جتماعاألوضاع المعيشية لفئات ا   
المؤسسية واالقتصادية الجديدة لى التأقلم مع التطورات ، وعدم قدرة مهن كثيرة عوالتطور التكنولوجي

  .ذا ما أثر بوجه خاص على النساء وأفقدهن وظائفهنهو
  

  والتهميش اإلقصاء أسباب وعوامل -٢
ربطت بعض الدراسات بين مفهوم الهامشية والحداثة، انطالقا من تأثير الثورة الصناعية في          

الراسـخة مثـل الجماعـة،       ةوضت أنماط الحيا  ق المجتمعات الغربية حيث     علىالقرن التاسع عشر    
  جديـدة مثـل المـدن      ، وخلقت معالجات وبني   والريف، والعائلة الممتدة، وعالقات الصداقة والمودة     

وهكذا ارتبطـت  . األسواق القومية  و ، وخفوت السمة الشخصية   ،يةدات الثانوية والفر  الكبيرة، واالتحاد 
 ةالهامـشي هذا أصـبح مـدركا أن        الحداثة أو غيابها، وبناء على       بقضيةمناقشة الهامشية عن قرب     

المؤسـسات المعاصـرة،    : د يقف ضد أو بمعزل عن األحوال المعاصـرة          وجوموقف، وسلوك، و  ك
  .)٣(قتصاد، والسلوك، والتفكير العصريوالعقالنية، والدولة العصرية، واال

   في رمتوبهذا المعنى فإن اإلنسان الهامشي هو شخص غير عصري، وهى مالحظة تس

                                                
 ، اهلامشية ٣٠ – ٢٣، مصدر سبق ذكره ص ص )ى بوشيف حبيب عائب، ورا(آصف بيات ) ٣(
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طق العالم، وفى هـذا التفكيـر       الطريقة الجارية في الهامشية والهامشيين في مختلف منا       التأكيد على   
 - الخصائص االجتماعيـة   إما من تنبع  عيا أو وضعية اجتماعية مستمرة       الهاشمية نموذجاً اجتما   تعتبر

  .ويعيشون فيه الذي يعملون حيزالأي هم الخاصة أو من بيئت: مالثقافية المفترضة للفقراء أنفسه
الفقراء في واقع األمر ليسوا الخصائص الثقافية للفقراء لنقد شديد باعتبار  قد تعرضت فكرة و

ون تصادياً، ومقموعـون سياسـيا، وموصـوم      لون اق غهامشيين، وإنما هم مهمشون، بمعنى أنهم مست      
اجتماعياً، ومستبعدون ثقافياً، من نظام اجتماعي مغلق، وأنهم يسعون جاهدين لوضع أسس حركـاتهم       

  .ل بالتجاهلقابالجتماعية لطرح مطالبهم التي تا
كما ربطت دراسات أخرى بين االستبعاد وغياب العدل والمساواة انطالقاً مـن مفهـوم أن               

 واالسـتهالك، والعمـل   اإلنتاجالعدل والمساواة هما أساس اندماج الناس في مجتمعاتهم على أصعدة       
 االستبعاد أو الحرمان أو اإلقـصاء عـن هـذه           السياسي، والتفاعل االجتماعي، وأن الالمساواة هي     

وأنه ما لم يتم ربط مفهوم االستبعاد بفكرة المساواة االجتماعيـة بوصـفها لـب عمليـة                 . المشاركة
االندماج، يكون هناك خلط وقصور في الفهم على الصعيد السياسي والعلمي علـى الـسواء وأن أي           

 دون أن تبالي بعدم المساواة االجتماعيـة، تكـون          حكومة تتظاهر بأنها مهتمة باالستبعاد االجتماعي     
  )٤(حكومة تعاني من الخلط واضطراب الرؤية

 لمع انتشار الجدل حول العولمة تحول النقاش حو      من القرن الماضي و   منذ عقد الثمانينيات    و
مـصطلح  سوق العالمي وأصبح     العالمية وال   المحلية والقومية إلى االقتصادات    الهامشية من األحوال  

واألقاليم الفقيرة في  إنما ينطبق أيضاً على األمم ةال يقتصر فقط على جماعات اجتماعية معين" همشم"
أو " األمـم التابعـة   "السابقة مثـل    " بفاعلية محل المصطلحات  "شى  ي وقد حل هذا الوضع التهم     .العالم

تنمية عند بدايـة    خطاب ال في  ولم تكن المسألة مجرد تعبير داللي، إذ عكست تغييرا عميقاً           . الطرفية
ـ     ونهاية الحرب الباردة عندما أصبح    انهيار الكتلة الشيوعية أو الشرقية        ،الً تعريف العالم الثالث مهم

  . ل نقله نحو نظام ما بعد التبعيةوفى خطاب التنمية كان هذا يمث
ـ لجنـوب   يـة   جتماعمة صادرة عن اللجنة االقتصادية واال     دراسة مه وتجمل    سـيا آ يغرب

   : هيفي خمسة عوامل رئيسية إلقصاء والتهميش اعوامل وأسباب  )٥(٢٠١١ العام في )اإلسكوا(
ركزت على عوامل القلق واالستياء الذي يشعر به من          : عوامل ذاتية فردية أو مجتمعية    * 

 الشخصية أو طموحات القريبين منه، أو اختيار اإلقـصاء          يجد نفسه غير قادر على تحقيق طموحاته      
ق ، أو خـر   والفكري لدى فئات اجتماعية معينـة     ره وسيلة لتنشيط اإلبداع الفني      إراديا باعتبا طوعا و 

ية بـشر التي تقيمها مجموعات    ،  على الحواجز االجتماعية   ركزت   كما،  القوانين أو األعراف السائدة   
   .ينتمي إليهاإقصاء كل من ال ب وتقوم، لتفصل بينها وبين اآلخرين

                                                
، ١٠ ص ص    ،  ٢٠٠٧، الكويت أكتوبر    ٤٣حماولة للفهم، عامل املعرفة العدد      : وآخرون، االستبعاد االجتماعي  ) حمرر(لز  يجون ه ) ٤(

١١. 
، تقرير السكان والتنمية، العدد اخلامس، إقصاء الشباب يف منطقـة           )اإلسكوا(نة االقتصادية واالجتماعية جلنوب غريب آسيا       اللج) ٥(

  .٩ ، ٨العوامل اجلغرافية واالقتصادية والتعليمة والثقافية ص ص : اإلسكوا
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مـسئولة  ال هاة المشاركة والديمقراطية باعتبار   ركزت على غياب ثقاف   :  عوامل سياسية و* 
، ولذلك يعتمد تحليل اإلقصاء السياسي على ج األفراد والجماعات أو إقصائهمعن تحديد مستويات إدما

اإلقصاء الـسياسي عـن انعـدام    ينتج حيث ، مواطنين والحواجز التي تُعيق ذلكدمج قضايا حقوق ال 
  .إدارة الشأن العامت المؤسسية المعنية ب اآلليافيمشاركة غالبية أفراد المجتمع 

، االقتـصادي  يولد وينمو من اإلقصاء       مفهوم اإلقصاء  إلى أن تذهب   : عوامل اقتصادية و* 
م من أنه يشكل أبرز أوجه      غير أن والدة النظرية االقتصادية لم تهتم باإلقصاء االقتصادي على الرغ          

، ويعتبر ضحايا اإلقصاء أعدادا فائـضة  ذج الندرةالقتصادية تقوم على نمو  ، إذ أن المقاربة ا    اإلقصاء
 ياالقتـصاد ، ويقوم قياس اإلقصاء   إلخ..ن أو أشخاصا يصعب تصنيفهم      من البشر أو أشخاصا فاشلي    
، وعلى  ن يوجد داخل هذه السوق أو خارجها      ، أو تحديد م   لعمل سوق ا  فيعلى تحليل وضعية األفراد     

بين القطاع النظـامي    ، و الرسمي واالقتصاد الموازي  قتصاد  فكرة وجود سوق عمل بمستويين بين اال      
  .ن المشتغلين والعاطلين عن العمل، وطبيعة العالقة بيوغير النظامي

أنه عندما تحدد الجماعات البـشرية انتماءاتهـا مـن خـالل      إلى  تشير   : عوامل ثقافية و* 
 ينتمون إلى تلـك   ت كل من ال   الرجوع المطلق إلى بعض األطر الثقافية الخاصة تكون بذلك قد أقص          

، وشهد التاريخ اإلنساني العديد من حاالت اإلقصاء التي ارتكزت على أسباب ثقافية و أدت إلى األطر
   .إلغاء اآلخر
ثنية والدينيـة    األقليات اإل  بواقعتوضح أن اإلقصاء يرتبط أحيانا       : دينيةإثنية و عوامل  و* 

 مـن الخـدمات     واالسـتفادة  من حق التمدرس     هاوحرمان للحقوق األساسية    هانتيجة الفتقار العديد من   
 يعـانون مـن     - لإلقصاء المؤسـسي   – المؤسسات الحكومية كما أنهم باإلضافة       فيالصحية والعمل   

 وعى العديد من مكونات المجتمـع       في نتيجة عادات وممارسات تميزية ترسخت       االجتماعياإلقصاء  
ها إلى عقود   ، حيث يعود وجود   ة لهذه الدول  المجتمعية، وكذلك التاريخي  ضد أقليات تعد من المكونات      

  .وحتى قرون من الزمن
 ، المجتمـع  فـي ة العالقات    شبك في يعكس بدوره تفسخا     الذيهذه األوضاع اإلقصاء    تفرز  و

 الشخـصي ، وتتجلى هذه العوامل المؤسسية لإلقصاء على المستوى         وعدم التجانس بين القيم السائدة    
 وفى عالقة األفراد فيما بينهم ومع الجماعـات والمؤسـسات        ،ل وفى عالقة النساء والرجا    ،"الجزئي"

 غير ."المستوى الكلى" المجتمع في وكذلك من خالل التفاعالت المتعددة ،"المستوى المتوسط"الوسيطة 
، فهذه األوجـه   االقتصادي منفصل عن اإلقصاء السياسي أو       ياالجتماعأن ذلك ال يعنى أن اإلقصاء       

ا عالقات عضوية تؤدى إلى نمو كل منها بصورة متقاربة أو تعزيز كل وجه    المختلفة لإلقصاء تربطه  
  . خرىمنها لألوجه األ

 االسـتبعاد  بأسـباب  إلى أن االختالف في الرؤى المتـصلة       )٦(وتخلص دراسة أخرى مهمة   
 والقيم الخلقيـة فـي   األفرادمدرسة تضع سلوك ) ١(االجتماعي تنبثق من رؤى ثالثة مدارس فكرية        

                                                
 – ٢٧، ص   ٢٠٠٧، الكويت أكتـوبر     ٤٣ة العدد   حماولة للفهم، عامل املعرف   : وآخرون، االستبعاد االجتماعي  ) حمرر(لز  يجون ه ) ٦(

٢٨.  
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ومدرسة تؤكد علـى أهميـة دور       ) ٢(،  )كما هي الحال في التركيز على الطبقة الدنيا       (ألول  المقام ا 
ومدرسة تؤكـد علـى   ) ٣(المؤسسات والنظم ابتداء من دور دولة الرعاية إلى الرأسمالية والعولمة،           

  . فعالًالمنفذةأهمية التمييز، ونقص الحقوق 
رئيسية لالستبعاد االجتماعي باإلجابة عن وتتماثل اآلراء المختلفة في ما يتصل باألسباب ال

من الذي يقوم بفعل االستبعاد؟ فالتركيز على أهمية القيم الخلقية والتفسيرات السلوكية : السؤال القائل
  . التي وضعوا أنفسهم فيهاةيرتبط بتوجيه اللوم إلى المستبعدين اجتماعياً على المحن
لى أن المؤسسات المدنية واالقتـصادية تقيـد   وعلى النقيض من هذا الرأي نجد أن التأكيد ع      

الفرص المتاحة أمام بعض األفراد والجامعات، يعطي االنطباع بتحميل مـسئولية االسـتبعاد علـى               
فهو غير مقصود أو على األقل خارج نطاق سـيطرة  (فاالستبعاد حصيلة هذا النظام . الجانبين كليهما 

  .مستبعدون اجتماعياً فرصة معالجة وضعهموفي الوقت نفسه ال يملك ال) أي فرد أو منظمة
 التحليل الذي بمقتضاه يكون المستبعدون واقعين تحت رحمة األقوياء فيلقـي المـسئولية              أما

على الصفوة بصورة تامة، فممارسة البعض القوة وهم يعملون لحماية مصالحهم الذاتية تـؤدي إلـى     
  .استبعاد غيرهم

  

 هميشإزالة بعض االلتباسات حول مفهوم الت
تدمج بعض األدبيات االجتماعية المتخصصة بين فئات المهمشين أؤلئـك الـذين يختـارون       

 المجتمع بإرادته مثل اؤلئك اللذين ال يجدون أنفسهم قادرين علـى            فياالنسحاب من التيار الرئيسي     
 ربين منهم، أو اؤلئك الذين يختـارون االبتعـاد طوعـاً          حات الق تحقيق طموحاتهم الشخصية أو طمو    

  .وإرادياً باعتباره وسيلة لتنشيط اإلبداع الفني والفكري أو يرغبون في االحتجاج على أعراف سائدة
وال يعتقد الباحث أن ذلك يستقيم مع منطق التهميش واالستبعاد، كما ال يتفق مع المبـررات                  

يط الذي يحـدث    رادياً بالفعل بيد أن المح    إ أن االستبعاد قد يكون       باعتبار التي طرحها بعض األدبيات   
فيه يجعله مع ذلك حالة من االستبعاد االجتماعي، استناداً إلى أن فعل االستبعاد قد يكون أمر طيبـاً                   

  . أو سيئاً وفقاً لرؤية أخرى أكثر شموالًأنفسهمبالنسبة للمستبعدين 
 إذا  سؤالً حول ما  األدبيات في االستبعاد، عندما يطرح أحد       "الطيب"و" ئالسي"لى  إوينقلنا هذا     
ليفـه مثـل   ا من التيار العـام للمجتمـع بتك       االنسحاب، باعتبار أن    )٧(مشية لعنة أم فرصة؟   اكانت اله 

 حتى يتمتع بفوائده هـي تـسهيل        ةاالجتماعياالضطرار إلى االلتزام بمعايير المجتمع، وااللتزامات       
حـرر ومعـايير    الفرصة لتطوير ترتيبات اجتماعية بديله قد تحيل المواقع الهامشية إلـى مواقـع ت             

 لمواجهة الوقائع المثيـرة     آليةفتصبح الهامشية   " المضادة ةلقولمواقع  "وممارسات بديلة، وبالتالي إلى     
  ".العادي والطبيعي"لالضطراب مع 

                                                
 ٣٨مصدر سبقه ذكره، ص ") حمرران" عائب وراى بوش يببح( يف ت، اهلامشية لعنة أم فرصةبياآصف ) ٧(
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ولباحث عاش االجحافات التي يعاني منها المهمشين عبر مكتب شكاوى يستقبل خمس عشرة           
ل اإلجابة لديه أن التهميش واالستبعاد لعنة ظب قبوله وت  رفاً يصع تألف شكوى سنوية يجد هذا التحليل       

  .كل المعاييربأكيده 
  

  مفهوم الحقوق االقتصادية واالجتماعية:  ثانياً
 في اإلعالن العالمي    اإلنسانرغم تضمين الحقوق االقتصادية واالجتماعية بين مبادئ حقوق           
في المجتمع الـدولي بـين الـدول        ، فقد ظل موضع تنازع      ١٩٤٨ الصادر في العام     اإلنسانلحقوق  

االشتراكية من ناحية والدول الرأسمالية من ناحية أخرى، حيث اعتبرته الـدول الرأسـمالية بمثابـة     
 الحقـوق ذات  إلى تـأخير تقنـين  ، وأفضى هذا التنازع needs not rightsاحتياجات وليس حقوقاً 

 جنباً إلى جنب الحقـوق       لحقوق اإلنسان  ميالصفة االقتصادية واالجتماعية الواردة في اإلعالن العال      
 وصدر العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية، على        اتفاقية واحدة،  في شكل    المدنية والسياسية 

  .نحو مستقل عن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
ـ يوالسياسية آلية لمتابعـة تطب الخاص بالحقوق المدنية لعهد الدولي  ا ما تضمن وبين   ه وهـي  ق

 المحرز، وتتلقى تقارير الدول األطراف في العهد تأسيس لجنة حقوق اإلنسان التي تعني بمتابعة التقدم
 العهد الدولي للحقـوق      خال د العهد، فق  أحكام في تطبيق    ها وتصدر توصيات لها لمتابعة التقدم     شقوتنا

ية للحقوق االقتصادية واالجتماعية تشكل اللجنة الدولجتماعية من مثل هذه اآللية، ولم تاالقتصادية واال
لعهد أي بعد مرور نحو عشر سنوات مـن   بااألطراف لمراقبة التزام الدول اتنيإال في أواخر الثماني   

ورغم حرص المجتمع الدولي . تأسيس اللجنة المماثلة المعنية بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية      
 بروتوكوالت  بإصدارعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية       أحكام ال  إنفاذعلى التطوير المستمر لسبل     

 بالـشكاوى الخـاص  توكول االختيـاري األول   التوجهات الواردة في العهد مثل البرو  اختيارية لحفز 
 والبروتوكول االختياري الثاني الخاص بعقوبة اإلعدام الـصادر عـام           ١٩٦٦ الصادر عام    الفردية
لحقوق االقتـصادية  الخـاص بـا  تياري يلحق بالعهد الـدولي      برتوكول اخ إصدار  ر  ، فقد تعذ  ١٩٨٩

س الدول في االنضمام إليه وخاصـة       عقاسنوات عديدة، وال يزال يعاني من ت      لوالثقافية  واالجتماعية  
  .البلدان العربية

ورغم التطور التدريجي لموازين القوى داخل األمم المتحدة، بانضمام العديد مـن البلـدان                
 وتحول دول أوربا "يالسوفيتاالتحاد " ثم مرة أخرى بتحلل ،نظم االستعمار التقليديالمستقلة إثر تحلل 

 المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان     لتبني المجال   أفسحالشرقية عن النظم الشيوعية أو االشتراكية، مما        
  قابلتها، وعدماإلنسان إعالن وبرنامج عمل فيينا الذي أكد مبدأ عالمية حقوق ١٩٩٣في فيينا في العام 

للتجزئة أو التفاضل، فقد ظلت هناك مقاومة لالعتراف بالحقوق االقتصادية واالجتماعيـة كحقـوق،              
  .واستمرار اعتبارها مجرد أهداف أو مطالب أو احتياجات

 كـان وال    ١٩٦٦ورغم أن العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية الصادر في العام             
كمـا  قتصادية واالجتماعية والثقافية كمـاال     لدولية الخاصة بالحقوق اال   يزال يعد بحق أكثر المعايير ا     
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الحـق  " تجعل منه أيضا وبحـق       التي أيضا بعض األحكام     تضمن فقد   )٨( منظمة العفو الدولية   وصفته
"  وضـمان  احتـرام  "ةالمدنية والسياسي  حين طلب من الدول في العهد الدولي للحقوق          ففي"  اوغالمر

ياسية، فإنه لم يطلب من الدول األطراف في العهد الدولي للحقـوق االقتـصادية   الحقوق المدنية والس  
كما ربط العهد . بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية"  التدريجيتحقيق التمتع"واالجتماعية سوى 

 كما لم يـورد العهـد الـدولي للحقـوق االقتـصادية      .ةدراللتزامات الواردة في العهد بالمقبتطبيق ا 
من العهد الدولي الخـاص بـالحقوق       ) ٢( ب من المادة     ٣ للفقرة   نص صريح  نظير   أيواالجتماعية  

. )٩("م القـضائي لظمكانية التإأن تنمى "ة أمور منها األطراف بجمل  يلزم الدول    الذيالمدنية والسياسية   
ول الناس إلى ة الرئيسية التي تحول دون وصد صراحة قضية الفقر التي تعد اآلفكما أن العهد لم يور   

  .حقوقهم االقتصادية واالجتماعية
 التي تعـد    ،والواقع أن لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية، بادرت خالل تعليقاتها العامة           

 بإقرارها العهد   أبدابمثابة تفسير لنصوص العهد، إلى سد الذرائع أمام محاولة استخدام المرونة التي             
فأوردت في التعليق العام    . لتحلل من االلتزامات الواردة في العهد      ا فيمبدئي التدرج والقدرة للتذرع     

 أنه يقع على عاتق الدول األطراف ،بشأن طبيعة التزام الدول األطراف) ١٠ف  (١٩٩٠ لسنة ٣رقم 
 لكـل حـق مـن الحقـوق      بااللتزامات األساسية الدنياالتزام أساسي بضمان الوفاء، على أقل تقدير  

 اللجنة مجردا إلى حد رأي يصبح العهد في    األساسيد، وبدون هذا االلتزام     المنصوص عليها في العه   
   .كبير من مقوماته الرئيسية

المستويات األساسية الدنيا للحق في " التي ترتبها األساسيةوقد تابعت اللجنة تحديد االلتزامات 
 ورقم ،عليم االبتدائي بشأن خطط العمل للت   ١٩٩٩ لسنة   ١١التعليقات رقم   في  الغذاء والتعليم والصحة    

بشأن الحق في التمتع  ٢٠٠٠ لسنة ١٤في تعليقها العام رقم و،  بشأن الحق في التعليم١٩٩٩ لسنة ١٣
، كما شددت "اصقامات األساسية غير قابلة لالنتأن هذه االلتز ،بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه

من المساعدة والتعاون " ساعدة أن تقدم التي يسمح لها وضعها بتقديم الماألطرافعلى جميع  "على أن   
 ما يمكن البلدان الناميـة مـن الوفـاء بالتزاماتهـا             والتقني ياالقتصادالدوليين، السيما في المجال     

  .األساسية
عـام  (وذكرت اللجنة في بيان لها أمام مؤتمر األمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نمواً                 

لفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية  ا عن   ض، في سياق شرح مستفي    )٢٠٠١
 على الرغم من أن مصطلح الفقر لم يرد صراحة في العهد الخاص بالحقوق االقتصادية     والثقافية بأنه 

واالجتماعية والثقافية فإن الفقر من الموضوعات المتكررة في العهد، وكان دائمـاً أحـد الـشواغل                

                                                
،  والثقافية، لندنةمنظمة العفو الدولية حقوق اإلنسان من أجل كرامة اإلنسان، وثيقة متهيدية بشأن احلقوق االقتصادية واالجتماعي) ٨(

 .٩، ص٢٠٠٥
مركز امليزان حلقوق اإلنسان، جمموعة التعليقات العامة املتعلقة بالعهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة، غـزة         ) ٩(

  .١٠٣، ١٠٢، ص ص ٢٠٠٥
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العمل، والتمتع بمستوى معيشي الئق، والسكن والغذاء والصحة والتعليم تكمن   الرئيسية للجنة، فحقوق    
  .)١٠( الفقرأفة، ولها أثر مباشر على استئصال شكلها في صميم العهد

 في شأن واجب إعمال العهد فـي        ١٩٩٨ لسنة   ٩كذلك تناولت اللجنة في تعليقها العام رقم          
واكب التزام كل دولة طرف باستخدام كافـة        ت) ها العهد التي أبدا (النظام القانوني المحلي أن المدونة      

الوسائل المتوفرة لديها إلعمال الحقوق المعترف بها في العهد وفي هذا الـصدد يجـب أن تراعـي               
تعين االعتراف بقواعـد العهـد بـالطرق        نون الدولي لحقوق اإلنسان وعليه ي     الشروط األساسية للقا  

يجب أن يتاح لكل مظلـوم، أو مجموعـة مظلـومين، سـبل             المناسبة في النظام القانوني المحلي و     
ويجب أن ينظـر فـي المـسائل        . وكذلك وضع وسائل مالئمة لضمان مساءلة الحكومة       ،االنتصاف

المتصلة بتطبيق العهد على الصعيد المحلي في ضوء مبدأين من مبادئ القانون الدولي، المبدأ األول               
ال يجوز ألي طـرف أن يحـتج    " وهو أنه    .انون المعاهدات  من اتفاقية فيينا لق    ٢٧الذي تعكسه المادة    

وبعبارة أخرى ينبغي على الدول أن تعدل النظام        ". بأحكام قانونه الداخلي لتبرير عدم تنفيذ معاهدة ما       
  . القانوني المحلي حسب االقتضاء للوفاء بالتزاماتها التعاهدية

نص علـى أن  تي لحقوق اإلنسان التي     من اإلعالن العالم  ) ٨(عكسة المادة   تأما المبدأ الثاني    
لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة إلنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق               

  .)١١( الدستور أو القانونإياه التي يمنحها األساسية
  

  مفهوم تحليل السياسات العامة: ثالثاً 
كـان هـدف هـذه      لما  ها، و منخاه  تومج التحليل تتوقف على الغايات ال     لما كان اختيار مناه     

أفضت إليها، وصوالً التي الدراسة هو تحديد مشكلة التهميش وتجلياتها على الساحة العربية واألسباب 
 معدو هذه الدراسـة االسـتعانة بتحليـل     على مكافحة التهميش، فقد وجد     إلى اقتراح مقاربات تساعد   

 أنه منهج يتيح أدوات تحليلية تتصل : في صدارتهاا ألسباب متعددة يأتي   السياسات كمنهج للتعامل معه   
بالعديد من العلوم التي ال غنى عنها في تحليل أبعاد المشكلة، وثانيها أنه يتيح أدوات تحليلية لمراقبة                 
السياسات القائمة التي أنتجت الظاهرة وتقييم نتائجها واآلثار التي ترتبت عليها، وثالثهـا أنـه يتـيح            

 التأثير في السياسات القائمة من خالل طرح بدائل لتحقيـق أهـداف الدولـة               صبطبيعته العملية فر  
  .والمجتمع
           عني أساسا بمـا تقـوم بـه        وينتمي منهج تحليل السياسات إلى علم السياسات العامة الذي ي

الحكومة، أو تعتزم القيام به لحل مشكلة عامة تواجه المجتمع، وتوفير احتياجات يتطلبها أو أهـداف                
ي منظم هدفه فهم وتحليل وتقيـيم       مل ودراسة السياسة العامة هي جهد ع      . لخدمة الصالح العام   بنشدها

الكيفية التي تمارس بها الحكومة دورها في خدمة المجتمع وحماية مصالحه من ناحية، والمساهمة في      
                                                

ة بـاحلقوق االقتـصادية    اللجنة املعني املركز املصري للحقوق االقتصادية واالجتماعية، مدونة احلقوق االقتصادية واالجتماعية،        ) ١٠(
  .٢٤٦ -٢٤٠ ص  ص،٢٠٠٩القاهرة ، ٢٠٠١واالجتماعية والثقافية، الدورة اخلامسة والعشرين، 

 .١٧٥ ، ١٦٢للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ص ص ) ٩(املصدر نفسه، التعليق العام رقم ) ١١(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١٤

و جوهر فمحور هذا العلم في واقع األمر ه. تحسين األداء الحكومي سواء في رسم أو تقييم السياسات       
  .العمل الحكومي وهدفه التأثير في عمليات رسم وتنفيذ السياسات العامة

أحدهما إجرائي ومحوره كيفية   : ينالعامة دراسة العمل الحكومي من مدخل     وتتناول السياسات     
سة الـسياسة العامـة   رسم وتنفيذ السياسة العامة أيا كان موضوعها، والثاني موضوعي ومحوره درا      

ة تواجه المجتمع، وما تفعله الحكومة لحلها، أي أن االهتمام هنا يرتكز على مضمون      نيتجاه مشكلة مع  
  .)١٢(السياسة العامة

وتنشأ السياسة العامة كاستجابة أو محاولة حكومية لعالج مشكلة عامة مثـل عـالج علـل                  
 والـصحة   أو توفير احتياجات تحقق أهداف المجتمع مثل خدمات التعلـيم ،اجتماعية كالفقر أو األمية   

  .واإلسكان أو عدالة توزيع الثروة أو توزيع الوظائف العامة
تحديد المشكلة العامـة، وإثـارة   : ويمر رسم وتحديد السياسة العامة بعدد من العمليات تشمل    

اهتمام الحكومة بها، وإعداد مقترحات للسياسة العامة، وإقرار السياسة العامة، وتنفيذ السياسة العامة             
  . )١٣(سة العامة، وتقويمهاوتحليل السيا

ويشارك في صنع السياسة العامة األطراف الرسمية مثل أعضاء الحكومة، وأعضاء السلطة          
 في األجهزة الحكومية الذين يساهمون فـي        ينالمختصبين    واإلداريين ةالتشريعية والتنفيذية والقضائي  

 ال يقتصر صنع السياسة العامـة       صنع واتخاذ القرارات وتنفيذ السياسة العامة بدرجات مختلفة، لكن        
على األطراف الرسمية وحدها إذ تشارك فيها جهات أخرى غير حكومية تحظى بقدر وافر من التأثير 
مثل األحزاب السياسية وجماعات المصالح، ومراكز البحوث األكاديمية والمستقلة، واإلعالم، والرأي         

  .العام
  :)١٤(نع السياسات العامة وتتمثل في التالي نفس عمليات صتحليل السياسات العامةتضمن يو  

 إلـى  يخلص أن ينبغي المشكلة وتصور تحديد في المطلوب الجهد إن:  المشكلة وتصور تحديد )١(
 إلى ستقود أو قادت التي الدافعة القوى هي ما المشكلة؟ طبيعة هي ما : التالية لألسئلة مقنعة إجابات
 تفصل التي الحدود هي ما ؟هانتكو في مباشر غير أو اشرمب بشكل المؤثرة العناصر هي ما ؟هابروز
 العناصر أحد يمثل دقيقا تحديدا المشكلة تحديد إنحيث  عليها؟ المترتبة األعراض عن المشكلة جوهر

 المـشكلة  أعراض حل إلى يقود قد بدقة هاتحديد فعدم العامة، السياسات تحليل عملية في الجوهرية
 .للمشكلة الواجبة الجذرية للحلول التوصل أحياًنا يعيق قد بل غنىي ال وقتيا، مسكًنا كونوت
  

                                                
بشر الطيب، الدولة العصرية دولة مؤسسات، الفصل الثـاين ماهيـة         حسن ا .د: ظرسم وتنفيذ السياسات العامة ان    يف تفصيل ر  ) ١٢(

إطار وحتليل : اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا، حنو سياسات اجتماعية متكاملة: وانظر. ٥٢ – ٢٧السياسات العامة ص ص 
   E/ESCWA/SDD/2005/4:    وثيقة ٢٠٠٥نيويورك  مقارن، األمم املتحدة،

        com.rscrs.www    جامعة امللك عبد العزيز، الدوسري، منتديات طالب وطالباتتامر) ١٣(

 .٢٦٣ – ٢٠٢حسن أبشر، الدولة العصرية دولة مؤسسات، مصدر سبق ذكره الفصل السادس ص ص . د) ١٤(
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 إن  .العامة السياسات تحليل مراحل لكل الفقري العمود بمثابة هي المعلومات: المعلومات تكامل)  ٢(
 مراحـل  كل في األساسية الركيزة وهى المشكلة، بطبيعة المعرفة زيادة على القدرة هي المعلومات
 مـن  الكاملـة  اإلفادة تتحقق ولكي األفضل، للبديل واالختيار والتقييم والتحليل ستنتاجواال االستدالل
 المتصلة المعلومات كل توافربمعنى  : الشمولو والدقة، الموضوعية فيها تتوافر أن البد المعلومات

 ذات مـات المعلو تكون أن بمعنى : مةالمالءو، بها والمتأثرة فيها المؤثرة والعناصر المشكلة بطبيعة
 .لحلها الممكنة البدائل أفضلية تحديد أو المشكلة، أبعاد تحديد في أثر وذات داللة

 
 والمرونـة  والتصور الفهم من عالية درجة المرحلة هذه تستوجبو : الممكنة البدائل استكشاف) ٣(

 المرحلة ههذ فى المطلوب األمر .المشكلة لحل الممكنة البدائل كل واستكشاف المعلومات، استقراء فى
  .بديل كل تنفيذ من المتوقع والعائد منها كل تكلفة تحديد مع للتنفيذ القابلة البدائل كل رصد هو
 
 مـن  الهدف فإن المشكلة، لحل المتوافرة الخيارات هي البدائل بأن علما : الممكنة البدائل تقييم) ٤(

 وفـق  ترتيبهـا  فـي  يعين الذي بالقدر الممكنة البدائل بين للمفاضلة معايير وضع هو المرحلة هذه
 االهتداء يمكن التي المفاضلة معايير ومن .األفضل البديل الختيار توطئة محددة أفضليات أو أسبقيات

 المتوقعـة،  والمنفعة التنفيذ في واليسر والوقت، التنفيذ، على المترتبة التكلفة : المرحلة هذه في بها
 واألساليب النماذج من بالعديد االستعانة تستوجب عناصر وهى للمشكلة، الجزئية أو الكاملة والمعالجة

 والمحاكـاة  العمليـات،  وبحوث والمنفعة، النفقة وتحليل التنبؤ، : ومنها العامة، السياسات تحليل في
  .وغيرها والمباراة،

 
 حل في نجاعة البدائل أكثر يستبطن الذي البديل هو األفضل البديل إن : األفضل البديل تحديد ) ٥(

 البيئيـة  الظروف ووفق المتوفرة والفنية المادية واإلمكانات الطاقات وفق تطبيقه إمكانية مع المشكلة
  .الزمان ومستوجبات

  
 ذلـك  كـان  كلما جزئي تجريبي أو نحو على هتطبيق يفضلو : اختياره تم الذي البديل تطبيق) ٦(

 تطبيقـه  قبـل  ضرورية تعديالت أية ءوإجرا عليه، المترتبة اإليجابية النتائج على لالطمئنان ممكنا،
  .كلية بصورة

  
   : التنفيذ متابعة )٧(

 فـي  التنفيـذ  مراحل وتقييم ومراجعة لمتابعة متكامل نظام وضع كبير بمكان الضرورة من
 أهمية وتتمثل .والخارجية الداخلية االتصال قنوات عبر توافرها يمكن التي االسترجاعية التغذية ضوء

 البيئـة  فـي  المتغيـرات  تستوجبها التي الضرورية التعديالت بعض تحقيق انيةإمك في المرحلة هذه
 هذه أن كما .تكنولوجية أو اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية ظروف من تشمل بما بالمنشأة المحيطة
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 التنفيـذ  مراحـل  إيقـاف  في للنظر األمان صمام بمثابة آخر، جانب من تكون والمراجعة، المتابعة
 كانـت  التـي  أهدافـه  يحقق لم التنفيذ موضع البديل بأن القناعة حالة في آخر بديل يارالخت والعودة
 .فيه متوقعة

 فـي  توضـح  العامة السياسات تحليل منهجية منها تتكون التي السبع المراحل هذه وتوضح
 فـي  واألهمية القدر بذات ينتظم إنما وضعها مرحلة على يقتصر ال العامة السياسات تحليل أن جالء

  .السياسات هذه تنفيذ على المترتبة الفعلية لآلثار النهائي والتقييم والمراجعة، والمتابعة التنفيذ مراحل
  

 : العامة السياسات تحليل خصائص
 : التالي في تتلخص العامة السياسات تحليل خصائص أهم أن إلى خلصوت

 األمـن،  مـشكالت : المثال سبيل على ومنها العامة، والقضايا المجتمعية بالمشكالت عنىتُ اإنه) ١(
 لهـا  المناسـبة  الحلول إيجاد بهدف يماثلها، وما اإلسكان وقضايا التعليم، وقضايا الصحة، ومشكالت

 .الزمان ومستوجبات البيئة مقتضيات وفق
 أو الماثلـة  المجتمعيـة  المـشكالت  وتحليـل  تحديد على يقتصر ال العامة السياسات تحليل إن )٢(

 كفاءتهـا  مـدى  من للتحقق التنفيذ موضع الحالية العامة بالسياسات القدر بذات هتمي وإنما المتوقعة،
 .بديلة عامة سياسات اقتراح أو بالتعديل االنحرافات أوجه معالجة بهدف وفعاليتها

 والبحث المعلومات جمع في المعينة والوسائل األساليب من العديد العامة السياسات تحليل يستخدم) ٣(
 الكمية والوسائل باألساليب أكبر عنايته وتظل المجتمعية، للمشكالت حل إلى التوصل فبهد والتحليل

 السياسة وعلم االجتماع علم في بها يستعان التي البحث بأدوات قورن ما إذا والرياضية، واإلحصائية
 .العامة اإلدارة وعلم

)٤ (عليهـا  تبنـى  أن يمكن التي قيمال تحديد بغية واالفتراضات بالقيم العامة السياسات تحليل عنىي 
 .المستقبلية السياسات

 مـن  بذلك يتصل السياسية لإلمكانية تحليل من تتضمن وما السياسية المتغيرات وتحليل تحديد ) ٥(
 .السياسي الرضا إلى التوصل واستهداف االجتماعية القوى بين التوازن تحقيق

 واألغراض، للمرامي استجالء جوهره في هو إذ معياريا طابعا العامة السياسات تحليل يكتسي) ٦(
 .المجتمعية العدالة عنصر األفضل للحل تحديده في ويراعى

 بالتجريـب  عنايتـه  مـن  يتضح كما بديلة، سياسات وإبداع ابتكار في المتزايد باالهتمام يتسم ) ٧(
 .يةاالسترجاع التغذية من اإلفادة على يقوم الذي القرارات صنع في التتابعى واألسلوب

 نظرية بمناهج والتحليل البحث في مجاالته يخصب الذي األمر العلمية المداخل تعدد على يقوم )٨(
 العامـة،  واإلدارة واالجتماع، االقتصاد، علم من نبعت التي تلك وبخاصة ومتنوعة، متعددة وعملية

 .المعلومات وتكنولوجيا التطبيقية، والرياضيات
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 :العامة اساتالسي تحليل من اإلفادة مجاالت
 واالجتماعية االقتصادية التنمية وتحقيق للوفاء بالتزاماتها الدولة به تقوم الذيالمهم  الدور إن

 : وهى أساسية، وظائف بثالث النهوض مؤسساتها من يستوجب فيها، والثقافية
 اإلنتاج ووسائل الخدمات واستمرارية استقرار تأمين - ١
 لالحتياجـات  المبدعـة  االسـتجابة و التوازن يحقق الذي بالقدر ةالبيئي المتغيرات مع التفاعل - ٢

 تعـديل  أو زيادة فى ذلك كان سواء المجتمعية للمشكالت المبتكرة الحلول إيجاد على الماثلة،والعمل
 المتاحـة  والفنيـة  المالية واإلمكانات للطاقات وفًقا جديدة الحتياجات االستجابة أو المقدمة الخدمات

 .يئيةالب والمتغيرات
 المتعـددة  االحتمـاالت  استكشاف والفعل بردود تعاملوعدم ال المستقبلية المتطلبات استكشاف - ٣

 البدائل إيجاد على العمل ينبغي مشكالت أو استثمارها ينبغي فرص من عليه تنطوي وما للمستقبل،
   .لحلها الممكنة

 الوظائف هذه من كل يف ومتميز هام من دور العامة السياسات تحليل لعلم ويوضح هذا ما
 .المستقبلية الخيارات تحديد في معينة منهجية أداة أوال، فهو. الدولة مؤسسات بها تنهض التي الثالث
 .التحقيق الممكنة الحلول البتكار ووسيلة ،المتوقعة أو الماثلة المجتمعية المشكالت لتحليل أداة وثانيا،
 سياسات من المؤسسات هذه به تنهض ما تنفيذ ومراجعة لمتابعة والعملي الفكري اإلطار يوفر وثالثا،
 المنافع مبينا تنفيذها، بعد العامة السياسات نتائج وتقويم لقياس واألساليب النظم يؤمن ، ورابعا .عامة

 .تنفيذها اكتمال بعد تحققت التي الفعلية
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  ل الثانيـالفص

   المهمشينخصوصية التهميش و
   الواقع العربيفي
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  :مقدمة
يعد مصطلح الخصوصية أحد المصطلحات قليلة الجاذبية في أدبيات حقوق اإلنسان إذ اقترن      

شيوعه بالمناظرة الدولية حول عالمية مبادئ حقوق اإلنسان، واستخدامه من جانب بعض الحكومات             
اع التهميش والمهمشين في الواقع العربـي       بيد أن تحليل أوض   . كذريعة للتحلل من التزاماتها الدولية    

تتفرد بسمات فريدة عن غيرها في العالم، عمقاً وانتشاراً وأثرا، مما يجعلها جديرة بامتياز بحوز هذه                
  .الصفة

  

فبينما انقرض من العالم بأسره نمط االستعمار االستيطاني اإلحاللي، يخضع شعب فلسطين              
لتهجير واالستيالء على أراضيه إلقامـة مـستعمرات اسـتيطانية    لهذا النمط الفريد من االستعمار، با  

عليها، والعمل بكل الوسائل لتهجير اليهود من كافة بلدان العالم لالستيطان في األراضي الفلـسطينية         
  .المحتلة

  

ال تـزال   " المناصفة"و" اإلنصاف"وبينما يناقش العالم حق المرأة في المشاركة السياسية بين            
دى بلدان الخليج مثل السعودية يحرمن كلية من المشاركة في الحياة العامة، بل ويبـدأن   النساء في إح  

 مجرد قيادة سيارة، وبينما أقرت أحدى البلدان الخليجية مثل الكويـت            مننضالهن من أجل حقوقهن     
حق النساء في الترشح للمجالس التمثيلية، حرمهن المجتمع من هذه الفرصة تارة، وضاعت فرصتهن       

 تارة أخرى جراء قرار حل المجلس في خـضم الخالفـات            ٢٠٠٩ انتخابهن في مجلس فبراير      بعد
باعتبارها " الكوتا" بل وقضت المحاكم في بلد أخر مثل مصر بإسقاط حق المرأة في            ،السياسية القائمة 

  .نمطاً من أنماط التمييز
  

ـ       تقارير الحكومية التفاقية   ترصد دراسة ال  " عالم جدير باألطفال  "وبينما تبشر األمم المتحدة ب
 مستبعدين من التعليم، وتعـج  وا فئة من األطفال من المرجح أن يكون      ٣٢حقوق الطفل ما ال يقل عن       

  ..المنطقة بمعظم نماذج هذه الفئات يعانون من أوجه حرمان متعددة
  

وتعجز بلدان المنطقة عن معالجة حاالت من التهميش الصارخ أصبح من النادر وجودها بين   
فئات المهمشين في مناطق العالم األخرى مثل إرث الرق والحاالت الشبيهة به في موريتانيا أو فئات                

المنتشرة فـي معظـم بلـدان       " البدون"منبوذة مثل فئة األخدام في اليمن، أو حاالت عديمي الجنسية           
  .الخليج

  

رمان واإلقصاء وتتجاوز حاالت التهميش واإلقصاء االجتماعي في المنطقة العربية صور الح  
الذي تتعرض لها فئات المهمشين، وإمكانيات وصولهم إلى الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،           
إلى التأثير على وحدة وسالمة التراب الوطني لبعض البلدان العربية حيث أدت تهميش المحافظـات               

ـ              ن المـواطنين الـشماليين   الجنوبية في السودان إلى اندالع نزاع مسلح، أفضى إلى قتل ماليـين م
والجنوبيين في أطول حرب عرفتها القارة األفريقية وانتهت إلى تقسيم البالد، كمـا يهـدد اسـتمرار       

  .تهميش فئات أخرى في دولتي السودان وجنوب السودان إلى تفتيت الدولتين
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، واإلقـصاء   ١٩٩٤وأدى التهميش المفرط ألبناء الجنوب في اليمن منـذ حـرب صـيف                
عي لتكويناته المتعددة إلى حرمان متعدد األبعاد، ونشوء نزعة انفصالية تأطرت في تكوينـات        االجتما

، وتروج ٢٠٠٦، أثارت نطاقاً واسعاً من االحتجاجات منذ العام "بالحراك الجنوبي"سياسية فيما يعرف 
التـراب   ويهـدد وحـدة   نللعودة النفصال الجنوب على نحو بات يكتسب تأييداً واسعاً بين الجنـوبيي  

، والتقائه مع هدف الثوار في إسقاط نظـام         ٢٠١١في ثورة   " الحراك الجنوبي "الوطني رغم انخراط    
  ".على عبد اهللا صالح"الرئيس السابق 

  

وتحديـد الفئـات    ويسعى هذا الفصل إلى محاولة رسم المالمح الرئيسية لظاهرة التهمـيش              
 فدون ذلك مشكالت متعـددة  ،طة بكل جوانبها في العالم العربي، دون أن يدعى السعي لإلحا        المهمشة

اته، تجمع األدبيات   قياس التهميش ومؤشراته ومسار   تتعلق بنمط المعلومات المتاحة ونوعيتها ومعايير       
عامة وفي المنطقة العربية بـصفة خاصـة، والسـيما أن الفئـات              الدولية والعربية على صعوبتها   

 وال تبرز في اإلحصاءات الرسمية وهـي مـشكلة          االجتماعية ضحايا اإلقصاء غير مصنفة إداريا،     
  .تتصدر العديد من البحوث والدراسات المتخصصة

  

بيد أنه يوجد إجماع حول مجموعة من المؤشرات المرتبطة بقياس ظروف الحياة والسـيما                
تلك المتعلقة بالسكان والعمل والتربية والسكن والصحة والـسلع االسـتهالكية، والحـصول علـى               

العدالة والدخل، وأوقات الفراغ، واالندماج االجتماعي والمشاركة المجتمعية غير أن تباين الخدمات، و
خر يجعل هذه المؤشرات غير متجانسة بـين        آاألوضاع االجتماعية واالقتصادية والسياسية بين بلد و      

  .الدول العربية مما يزيد من صعوبة اعتماد مقاربات موحدة على الصعيد اإلقليمي
  

جمـاع  إاالنتباه إلى   " االسكوا"د أدبيات اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا        ت أح فويل  
 مؤشراً تحليلياً يمثل أفـضل  ةالباحثين على أن استعمال مجموعة من المؤشرات ال تتضمن بالضرور  

وذلك على مستوى جغرافـي أو  . التقنيات غير المباشرة لتحديد مختلف الجوانب المؤثرة في اإلقصاء 
خالل اسـتعمال  من  تماعي أو ديمغرافي محدد، غير أن الكشف عن إقصاء فئات اجتماعية محددة             اج

مؤشرات عامة قد يكون عملية غير مجدية مما يحتم اعتماد مؤشرات تغطي الجوانب الحياتية للفئـة                
  على منهجية واحدة فقط السيما أن      هالمعنية، ومن هنا ال تتوقف عملية وصف اإلقصاء وقياسه وفهم         

معظم التقنيات والمقاربات المعتمدة لقياس اإلقصاء يشوبها بعض النواقص والتحديات، ولذلك تستدعي 
 على نحو يتوافق مع طبيعة أي وضـع     تأية مقارنة موضوعية ومقبولة التوفيق بين مختلف المنهجيا       

  .)١٥(اجتماعي على حدة وخصوصياته
  
  

                                                
  تقرير السكان والتنمية العدد اخلامس، إقصاء الشباب يف منطقة االسكوا ، ) االسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا ) ١٥(

  )E/ESCWA/SDD/2011/2,1NOV.2011( :وثيقة
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  الفئات المهشمة في العالم العربي
  

 في العالم العربي بين غياب الـصفة        هالتهميش واإلقصاء االجتماعي ومظاهر    مظاهر   تتعدد  
القانونية، والتمييز اإلثني، والتمييز بسبب الهوية، والوضع االجتماعي الهش للنـساء، وعـدم تـوفر      
سياسة شاملة تعني بذوي اإلعاقات، وضعف الحقوق االقتصادية واالجتماعية والمدنيـة والـسياسية،           

لمأوى اآلمن والخدمات الصحية الشاملة، وانتشار األمية، والتشرد، وعدم توفر الحماية           وعدم توافر ا  
  .للعمال المهاجرين والالجئين

  

الفئات الـضعيفة   : ويمكن تصنيف المستبعدين عموماً في البلدان العربية في ثالث فئات هي            
ات الخاصـة واألمـراض،   من المواطنين، والفئات الضعيفة من غير المواطنين، وفئة ذوي االحتياج     

  .وفئة األقليات المحرومة والسكان المشردين
  

  الفئات الضعيفة من المواطنين: أوالً 
   فقراء الريف والمدن-١

تشير قليل من المصادر إلى وجود جدل حول العالقة بين الفقر واإلقصاء االجتماعي، لكـن           
الفقر مصدر أساسي لإلقصاء االجتماعي كاد تجمع المصادر التي استندت إليها هذه الدراسة على أن   ت

  .والتهميش، وهو ما تعتمده هذه الدراسة أيضاً
 األول هو فقـر الـدخل   :كذلك تختلف المصادر حول معايير قياس الفقر وأبرزها منظورين     

 على أساس دخلهم، ويعرف رفاه الفرد بما يتوافر له من سلع وخدمات األفرادالذي يحدد مستوى رفاه 
والثاني هو الفقر البشري ويذهب إلى ما هو أبعـد  . على اإلنفاق االستهالكي الحقيقي للفرد وذلك بناء   

من الناتج المحلي اإلجمالي ليشمل مفهوماً أوسع للرفاه، ويعرف فيه رفاه الفرد بما يحصل عليه مـن    
و المقياس وفيما يظل فقر الدخل ه. دخل، وأبعاد حياتية أخرى مثل التعليم والصحة والحرية السياسية        

المعتمد أكثر من سواه لدى واضعي السياسات في كل أنحاء العالم، فإن استخدام الفقر البشري ومـا                 
يتعلق به من مؤشرات التنمية البشرية يعطي صورة أكثر شموالً عـن العالقـة المركبـة المتعـددة             

  .هالجوانب بين الدخل ومستوى الرفا
 يعتمد النسبة العددية من السكان التـي تعـيش دون           والمقياس األوسع استخداماً لتحديد الفقر      

وقد أشاع البنك الدولي استخدام خطـوط  . مستوى معيشي متفق عليه اصطلح على تعريفة بخط الفقر       
الفقر الدولية التي تعتمد على دخل يعادل دوالراً يومياً للفرد لخط الفقر األدنى، ودوالرين للفرد يومياً            

  .)١٦(خدم التحليالت خطوط فقر وطنية مقومة بالقوة الشرائيةلخط الفقر األعلى، كما تست

                                                
  : يف إشكاليات دراسة ظاهرة الفقر انظرلملزيد من التفصي) ١٦(
   إشكالية دراسة ظاهرة الفقر، املعهد العريب للتخطيط-
  قياس والسياسات علي عبد القادر علي، مؤشرات ال-

Daniela Marotta, Antonio Nucifora, Poverty Measurement :The World bank Approach, Tunis, 
September, 2011 
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 عدد الفقراء في المنطقة العربية الـذين كـانوا          ٢٠٠٩ويرصد تقرير التنمية اإلنسانية للعام        
 فـرد   )١٧( مليون ٣٤,٦يعيشون دون خط الفقر في البلدان العربية التي لم يكن يدور فيها نزاع بنحو               

  .وفق خط الفقر الدولي
 ورد مقارنة بين معدالت الفقر المدقع واتجاهاته في تسعة بلدان عربيـة علـى أسـاس    كما أ   

وهي % ١٨ بلغت   ٢٠٠٥ ،   ٢٠٠٠ت أن نسبة الفقر المدقع بين عامي        نيخطوط الفقر الوطنية الدنيا ب    
  %).١٧,٦(أعلى قليالً من النسبة التي كانت في تسعينيات القرن الماضي 

لمدقع في البلدان المنخفضة الدخل تبلغ ضعفي النـسبة فـي           واألهم من ذلك أن نسبة الفقر ا        
ويسجل التقرير أن تطبيق خـط الفقـر   ). على التوالي% ١٥,٩، % ٢٦,٢(البلدان المتوسطة الدخل  

الدولي المعادل لدوالرين في اليوم، وخط الفقر الوطني األدنى أعطياً صوره متطابقـة نـسبياً عـن                
  .مستوى الفقر المدقع في المنطقة

فـي سـوريا،   % ٣٠فـي لبنـان، و  % ٢٨,٦وتراوح نسبة الفقر الكلية وفق هذا الخط بين      
ويقـدر التقريـر أن     %. ٤٠,٩في حدها األعلى في اليمن بينما تصل في مصر إلى نحو            % ٥٩,٩و

 مليون فقير   ٦٥وبذلك قدر أن هناك     %. ٣٩,٩النسبة الكلية للفقر في مستوى الخط األعلى في حدود          
ب ضعف العدد اإلجمالي الذي تضمنه قياس الفقر بموجـب خـط الفقـر الـدولي     عربي أي ما يقار   

  .المساوي لدوالرين في اليوم، وخط الفقر الوطني األدنى على التوالي
وتتوافر الدالئل على انتشار الفقر في المناطق الريفية في ستة بلـدان مـن فئتـي الـدخل                    

مصر والمغرب وموريتانيا واليمن وتـشكل      األردن وسوريا و  : المنخفض والدخل المتوسط المنخفض   
  . من سكان األرياف في المنطقة% ٦٤,٤هذه الفئة الجزئية 

في % ٥٩، و)٢٠٠٢(في األردن % ١٧,٨وقد راوحت النسبة العددية للفقراء في الريف بين   
% ٥٢، و )٢٠٠٤(في سوريا   % ٣٢فيما سجلت بقية البلدان معدالت عالية أيضاً        ) ٢٠٠٤(موريتانيا  

ومن الجوانب ذات الداللة في الفترات التي أجريت فيها االستطالعات في البلدان        ) ٢٠٠٥(مصر  في  
  .الستة أن درجة الفقر الريفي فاقت درجة الفقر الحضري

 وهو مفهوم أشاع برنامج األمم المتحـدة اإلنمـائي اسـتخدامه            ، الفقر البشري  ويمكن قياس   
وهو مجموعة مركبة   " دليل الفقر البشري  "، باستخدام   للتعبير عن حرمان المرء من القدرات والفرص      

ويتعلق المكون  . مستوى المعيشة )ج(المعرفة  ) ب(طول العمر   ) أ: (من المعايير قوامه ثالث مكونات    
األول باحتماالت البقاء على قيد الحياة، ويقاس بنسبة السكان الذين ال يتوقع أن يبلغوا األربعين مـن                 

 فيشير إلى عدم إلمام المرء بالقراءة وأساليب التواصل، ويقاس بمعدل األمية العمر، أما المكون الثاني
بين البالغين، أما المكون الثالث فهو قيمة مركبة تقاس بنسبة السكان الذين ال يحصلون علـى الميـاه     

وبموجب دليل الفقر البشري تـصنف      .  ونسبة األطفال ناقصي الوزن ممن هم دون الخامسة        ،النظيفة
في مرتبة متدنية على سلم الفقر البـشري، والبلـدان التـي    % ١٠ التي تحصل على أقل من       البلدان

                                                
ميثل ) األردن وتونس وجيبويت ومصر واملغرب واليمن     ( عن ست دول     ةيف ذلك إىل بيانات متوافر    تقرير التنمية اإلنسانية    استند  ) ١٧(

 . السكانمن جممل% ٦٣سكاا 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٢٣

في مرتبة مرتفعة، أما النسب المئوية الواقعة بين هذين المعيارين فتشير        % ٣٠تحصل على أكثر من     
  .إلى درجة من حاالت الفقر البشري المتوسطة

فالبلـدان العربيـة ذات   . اس فقر الدخلوتترابط النتائج السابقة مع تلك المستخلصة على أس        
% ٣٥الدخل المنخفض تشهد أعلى المستويات من الفقر البشري بحيث يصل المعدل وفقاً للدليل إلى               

ويؤثر الفقر البشري بصورة خاصة في التحاق األطفال بالمدارس االبتدائيـة وبمـستوى متـابتعهم               
 تقل نسبة األطفـال الفقـراء المنتظمـين فـي     ففي مصر مثالً. الدراسية بعد مرحلة التعليم االبتدائي  

فـي مرحلـة الدراسـة      % ١٢  بنـسبة   وتقل ،عن أقرائهم الميسورين  % ٧المدارس االبتدائية بنسبة    
وفي المغرب فإن ربع األطفال الذين تتراوح أعمارهم . في مرحلة الدراسة الثانوية % ٢٤المتوسطة و 

وتسرب أعداد كبيرة من . م االبتدائي بسبب الفقربين عشر سنوات وخمس عشرة سنة لم يكملوا تعليمه
  .األطفال الفقراء من المدارس لمزاولة العمل في سن مبكرة لمساعدة أهلهم

أو أكثر بمعيار دليل الفقر البشري ثالث بلدان      % ٣٠وتضم البلدان العربية التي تسجل نسبة         
والـيمن  %) ٣٤(السودان  : هيمن فئة الدخل المنخفض، وواحدة من فئة الدخل المتوسط المنخفض           

مية بين األ معدل يتجاوزوفي كل هذه البلدان تقريباًُ ) ٣١,٨(والمغرب ) ٣٥,٩(وموريتانيا %) ٣٦,٦(
وإضافة إلى ذلك يؤدي االفتقار إلى المياه النظيفة وتغذية األطفال دوراً مـؤثراً فـي               % ٣٠البالغين  

  .السودان وموريتانيا واليمن
مساواة في الدخل يخلص تحليل تقريـر التنميـة         ات الالزمة لقياس الال   دية البيان ورغم محدو   

 إلى أن اإلقصاء االجتماعي قد تزايد خالل العقدين الماضيين في معظم البلدان            ٢٠٠٩اإلنسانية للعام   
 ففي العديد من البلدان العربية .مساواة في الثروة قد ازدادت سوءاعربية، وهناك دالئل توحي أن الالال

 جلياً على سبيل المثال تركز ملكية األرض واألصول االقتصادية مطلقاً العنان إلثارة مـشاعر       يظهر
ويفاقم في هذا اإلقصاء اكتظـاظ      . اإلقصاء لدى الفئات األخرى حتى إذا لم يتزايد الفقر المطلق بينها          

الكهربائي المعقول األزقة المفتقرة إلى وسائل الصرف الصحي والمياه النظيفة ومرافق التسلية والتيار 
  .والخدمات األخرى للسكان الفقراء

وتتضافر هذه األوضاع مع معدالت البطالة المرتفعة لتوليد ديناميات التهميش المنذرة بالسوء        
والتي تتجلى في تعاظم نسبة القاطنين في األزقة المحيطة بالمراكز الحضرية العربية وقد بلغت هذه                

  .)١٨(٢٠٠١في العام % ٤٢النسبة 
  

  التمييز ضد النساء -٢
تعانى النساء العربيات بشكل عام من عدم المساواة بينهن وبين الرجال في القـانون وفـى                

للنهوض بوضع المرأة العربية والتحسن النسبي الذي حققته،        الرامية  الواقع، وعلى الرغم من الجهود      
لمـشاركة الـسياسية للمـرأة،       وتكمن إجماال في ا    ،تظل هناك مجاالت عديدة تتعثر فيها هذه الجهود       

                                                
 ١١٢، حتديات أمن اإلنسان يف البلدان العربية، ص ص ٢٠٠٩برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام ) ١٨(
– ١١٨. 
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وتطوير قوانين األحوال الشخصية، وإدماج المرأة في عملية التنمية، وحرمان المرأة المتزوجة مـن              
وعجز النظام التشريعي القائم عن كفالة الحمايـة        .  في بعض البلدان   أجنبي من منح جنسيتها ألبنائها    

ويبلغ العنف ضد . در عن الدولة أو المجتمعللنساء في مجال العنف في الوسط العائلي أو العنف الصا
النساء ذروته في مناطق تراكم األزمات باالحتالالت والنزاعات المسلحة خاصة في فلسطين والعراق 

  .والسودان والصومال
  

وال تكمن مصادر التمييز ضد المرأة في السياسات الحكومية فحسب، بل تتكرس بقدر مماثل             
الحاالت عرقلت قوى اجتماعية في الكويت مشروعات قوانين أعدتها         وفى إحدى   . من جانب المجتمع  

الحكومة لنيل المرأة حقها في المشاركة السياسية، وحين أمكن تقنين الحق في المشاركة فـي نهايـة              
وفى بلد آخر مثل مصر تمارس فيـه        . األمر، لم يتح المجتمع دخول سيدة كويتية للبرلمان باالنتخاب        

  %.٢خابية منذ عقود يبلغ تمثيل النساء في مجلس الشعب المصري نحو النساء حقوقهن االنت
  

   إقصاء الشباب-٣
 السكانية في المنطقة العربية أحد السمات البارزة جراء التحوالت ةيعد الطابع الشبابي للتركيب  

امـاً   ع ٢٤ - ١٥ من   العمريةالديمغرافية في العقود األخيرة، وقد أدى ارتفاع نسبة الشباب في الفئة            
إلى ما يعرف اليوم ببروز فئة الشباب حيث تضاعف العدد اإلجمالي للشباب في المنطقـة بحـوالي                 

 مليون نسمة تقريباً وأصبح الشباب يمثلون نحو ٥٠ وبلغ نحو ٢٠١٠ - ١٩٥٠ مرات بين عام ٥,٣٢
. نوب الصحراءمن إجمالي السكان لتمثل المنطقة المرتبة الثانية بين مناطق العالم بعد أفريقيا ج% ٥٠

  .)١٩(وبالطبع فإن اتجاهات هذا النمو في المنطقة العربية غير متجانسة
ورغم جهود بلدان المنطقة لتطوير النظم التعليمية الستيعاب هذه الفئة، ومالحقة النمو الكمي               

ألعداد الطالب فمازالت األمية والتسرب المدرسي مستفحالن فيها، ومازالت مؤسـساتها التعليميـة             
انوية والعليا عاجزة عن توفير فرص تعليمية لألجيال الجديدة من الشباب فضالً عن عدم مواءمـة            الث

مخرجات التعليم خاصة العالي مع متطلبات أسواق العمل المحلية واإلقليمية وهو ما يؤدي إلى إقصاء  
  .سوق العملب االلتحاقآالف الشباب من 

ظم التعليمية وتشهد بلدان المنطقة نوعين مـن        ويعد التسرب المدرسي أحد التحديات أمام الن        
، ويشمل الثـاني    االلتحاقالتسرب يشمل األول الذين لم يلتحقوا بالمدرسة أساساً عندما كانوا في سن             

العام (الذين التحقوا بالمنظومة التعليمية ثم غادروها سواء في التعليم االبتدائي أو المتوسط أو الثانوي         
على الحصيلة التعليمية للفئات الشابة ومعدالت األمية بين الشباب ويقلـل      ويؤثر ذلك   ) أو التخصصي 

من فرص اندماجهم في سوق العمل كما يؤدي إلى إبعاد مئات اآلالف منهم من سوق العمل النظامي                 
  .ويقربهم من العمل بمعايير متدنية جداً من سوق العمل غير النظامية

                                                
 مصدر  ا،، إقصاء الشباب يف منطقة اإلسكو     اللجنة االقتصادية واالجتماعية  لغريب آسيا، تقرير السكان والتنمية، العدد اخلامس          ) ١٩(

  .سبق ذكره
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 ٦ أكثر من ٢٠٠٩مية في المنطقة العربية في العام وقد بلغ عدد الشباب الذين يعانون من األ  
منهم مما يـدل علـى   % ٦٢من إجمالي الشباب، تمثل الشابات أكثر من   % ١٢مليون شاب أي نحو     

استمرار الفروق في فرص التعليم بين الذكور واإلناث نتيجة عوامل مؤسـسية واجتماعيـة وذاتيـة            
ية بين البلدان العربية وبين مستويات األمية بـين         ويالحظ وجود تفاوت واضح في نسب األم      . متعددة

  .الجنسين
ويفضي التعليم العالي بدوره إلى نتائج مماثلة حيث يواجه خريجوه مـن صـعوبات تنـامي       

البطالة ويعود تراجع إدماج حاملي الشهادات الجامعية في سوق العمل في المنطقـة العربيـة إلـى                 
إلى تركيبة التعليم العالي وطبيعته وهيمنـة التخصـصات   انخفاض مستويات التوظيف في المنطقة، و 

  .التقليدية التي تعجز عن تلبية المتطلبات المتجددة ألسواق العمل المحلية واإلقليمية
لـى  الثقافات األخـرى وتطلعـاً إ   الشباب من أكثر الفئات االجتماعية انفتاحاً على         كان ولما  

  . فيهاجتمعاتهم أدت أحياناً إلى إقصائهملشباب ومالتغير، فقد ترتب على ذلك بروز فجوات بين ا
 اإلقصاء االجتماعي للشباب، ويطرح تعـدد  مشهدوال يمكن عزل العوامل الثقافية أيضاً عن     

المرجعيات الثقافية للشباب العربي تساؤالت حول العوامل المكونة لهوية الشباب في سن تحـل فيـه      
 أساسياً، وتعبر االنتماءات الثقافية المتعددة للشباب كذلك عـن  عملية بناء الهوية وتحديد االنتماء حيزاً 

 الواحد والمعولم، والتحديات التي يفرضها النظام االقتصادي         ومخاوفهم في زمن االقتصاد    مانشغاالته
  .الجديد والسيما اإلقصاء والبطالة

يـدت أعـداد    ويلعب العامل االقتصادي دوراً بالغ األهمية في إقصاء الشباب، ففي حين تزا             
الشباب وتنامت استثمارات البلدان العربية في التعليم فقد تبددت هذه اإلمكانات في حاالت كثيرة جراء  
عجز أسواق العمل المحلية عن إدماج أفواج الوافدين الجدد على سوق العمل من خالل توفير فرص                

وأصبحت المنطقـة العربيـة   . عمل الئق وضمان سالسة انتقالهم من النظام التعليمي إلى عالم العمل  
تسجل أعلى معدالت البطالة بين الشباب في العالم مع وجود تباين بين البلدان وكذلك علـى أسـاس                

  .النوع االجتماعي
فعلى مستوى البلدان يبلغ معدل البطالة في العراق وفلسطين مثالً، أكثر من ثالثة أضـعاف                 

ودية بلغ أكثر من ضعف المعدل العـالمي، بينمـا          معدل البطالة العالمي، وفي األردن والمملكة السع      
  .تعدى المعدل العالمي بنسبة أقل في مملكة البحرين وسوريا ولبنان ومصر واليمن

وعلى مستوى النوع االجتماعي تسجل بطالة الشابات في المنطقة معدالت مرتفعة تتجـاوز               
ات وأنماط اجتماعية متباينة من   في معظم الحاالت معدالت بطالة الشباب وذلك في بلدان ذات اقتصاد          

  .دون استثناء تقريباً
  

  : فئات من األطفال-٤
تحدد كاتارينا توماسيفسكي في دراسة التقارير الحكومية التفاقية حقوق الطفل ما ال يقل عن                

:  فئة من فئات األطفال التي من المرجح بصفة خاصة أن تكون مستبعدة من التعليم مـن بيـنهم         ٣٢
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ملين، واأليتام والجانحين، والمشردين، واألطفال المولودين خارج نطاق الزوجية، خـدم           األطفال العا 
اإليدز، والمختلـين عقليـاً،     /المنازل، وذوي االحتياجات الخاصة والمصابين بفيروس نقص المناعة       

واألطفال المسجونين، واألطفال المتزوجين، وأطفال األقليات، والمهـاجرين والالجئـين والرحـل،            
  .)٢٠(، واألطفال المتأثرين بالحروب)عديمي الجنسية(طفال المحرومين من األوراق الثبوتية واأل

وتعج المنطقة العربية بالعديد من هذه الفئات، ويتناول هذا القسم نماذجاً منهم، ومن صـور                 
  .الحرمان التي يتعرضون لها

  
   :نواألطفال العامل -أ

 مليون طفل نتيجة لفقـر األسـر،        ٥,١٣ربي نحو   تشمل هذه الفئة من األطفال في العالم الع       
وتعد هذه الظاهرة وليدة الفقر، لكنهـا       . وتخلف المناهج التعليمية مما يشجع على التسرب من التعليم        

ترفـع  كما  .  رأس المال البشري في الدولة     ةتعيد إنتاجه بتفويت فرصة صنع مستقبل أفضل ومراكم       
ويعمل هؤالء األطفال عادة بشروط . حيث أنها عمالة رخيصة عمالة األطفال نسبة البطالة بين الكبار       

ن وجد أجر مدفوع، كما يعمل عدد كبير مـنهم فـي            إجر زهيد   أعمل غير عادلة بدون تعاقدات، وب     
 لمخاطر المبيـدات   همات، والزراعة التي تعرض   يافأعمال تعد من أسوأ أشكال العمالة، مثل تداول الن        

لى خدمـة   ي الميليشيات المسلحة، باإلضافة إ     الجنسي والتجنيد ف   الحشرية، كما يتعرضون لالستغالل   
وذلك رغم قوانين العمل التـي  . المنازل والبيع الجوال للسلع الهامشية والعمل في المؤسسات العائلية    

  .تضع شروطاً لعمل األطفال في كثير من البلدان العربية
  
  : التمييز على أساس الجنس أو العرق-ب

عة من األطفال في المنطقة العربية من صور التمييز على أساس الجنس أو وتعاني فئات واس  
في " حقوق الطفل "و" للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   " األمم المتحدة    تاالعرق وقد أعربت لجن   

 ا من التمييز على أساس الجنس،م من البلدان العربية عن قلقهالمقدمةتعليقاتهما على التقارير الدورية 
والموروث االجتماعي الذي يعتبر االستثمار في صحة وتعليم اإلناث أقل أهمية مما هو للذكور خاصة 
في ظروف فقر األسر وقصور فعالية برامج مكافحة الفقر مما يكرس الضغوط المجتمعية ويزيد من               

طر مله من مخاتسرب الفتيات من التعليم بنسبة أكبر من الفتيان لدواعي الزواج والحمل المبكر بما يح
  . دون حراك الفتيات لكسر حلقة الفقرصحية، وهما عامالن يتضافران ويحوالن

ا من التميز النوعي ضد األطفال العرب أبنـاء األمهـات           موكذلك أعربت اللجنتان عن قلقه      
المتزوجات من أجانب في اكتساب جنسية األم، بخالف ما هو متاح ألبناء الرجال المتـزوجين مـن             

  .أجنبيات

                                                
 )٢٠(                                                                                                                    Right to education project 
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ثنية في العراق وسوريا واستثناء أطفال العمـال    وكذلك من التمييز ضد أطفال الجماعات اإل        
المهاجرين في البلدان الخليجية من المزايا والخدمات المقدمة ألطفال المواطنين، وأطفـال عـديمي              

  .في البلدان الخليجية) البدون(الجنسية 
  
  :ن خارج إطار الزوجية األطفال المولودو-ج

أبدت لجنة حقوق الطفل قلقها من التمييز ضد األطفال المولودين خارج نطاق الـزواج              كما    
هو تعبير عن تمييز ال دخل لألطفال به ويعاني منه          " طفل غير شرعي  " أن مصطلح    ةالرسمي، معتبر 

 ماليين األطفال في كل البلدان العربية تقريباً النتشار صور عديدة من العالقات والزواج غير الموثق،
وفضالً عن ذلك تقع فئات واسعة من األطفال في دائرة .  في تحديد النسب D.N.Aوعدم اعتماد تحليل    

الـسودان  (اإلنكار والتهميش لقصور نظام تسجيل المواليد في المناطق النائية بالعديد مـن الـدول                
  ).والصومال وموريتانيا

  
  : أطفال الشوارع-د

المهمشين، وأكثرهم تعرضاً للحرمان والمخاطر، فهم  وتعد هذه الفئة من أتعس فئات األطفال          
             رموا من فرص التعليم    ينحدرون من عائالت فقيرة أو ال يعرفون لهم أسرا على اإلطالق، وهم إما ح

وهم يعيشون في الـشوارع اضـطراراً أو اختيـاراً،          . كلية، أو تسربوا من المدارس في سن مبكرة       
لى التغذية والـسلع والخـدمات االجتماعيـة األساسـية،          ويتكسبون رزقهم من الشارع، ويفتقرون إ     

ويتعرضون لالستغالل في كسب أرزاقهم وأحيانا لالستغالل الجنسي وهم أكثر عرضه لالنحـراف،             
  .واإلدمان على المخدرات

وال يمكن االطمئنان للبيانات المتعلقة بهذه الفئة من األطفال المهمشين وتشير دراسة للجنـة                
أطفال الشوارع في مصر إلى أن أعلى التقديرات        عن  ) االسكوا(جتماعية لغرب آسيا    االقتصادية واال 

كما تشير إلى أن األبحاث قليلة حـول        .  ألفاً ١٧ مليون طفل وأدناه ال يتجاوز       ٢صل إلى   إلعدادهم ت 
هذه الفئات وأوضاعها المعيشية وموقف المجتمع إزاءها، وحول كيفية معالجة أوضاعها على مستوى             

  .)٢١(سات والتخطيط والتشريع ووضع البرامج والمشاريعالسيا
  

   والمنبوذوناألشكال الشبيهة بالرق
  )٢٢(في موريتانيا" الحراطين* "

 وهم شريحة اجتماعية واسعة، نمت "عرب موريتانيا السمر  " على   "الحراطين"يطلق مصطلح   
ألخيرة رقماً صعباً فـي  العقود اوأصبحت تشكل في   ديموغرافيا بشكل الفت خالل القرنين الماضيين       

                                                
: نطقة االسكوا لتنمية االجتماعية يف م   ، متابعة قضايا ذات أولوية يف جمال ا       )االسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا      ) ٢١(

   E/ESCWA/SDD/2009/IG.1/4(part 1) 31 july 2009 . P.8: وثيقة. اإلدماج االجتماعي
)٢٢     (                                                                                 4749article?php.spip/net.elbidaya.www://http  
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 وهم من الفئات المهمـشة فـي البلـدان العربيـة            مكونات ثالثة دول هي موريتانيا ومالي والسنغال      
% ٤٨نسبة تقـارب  بمليون نسمة،  ١,٥ مويقارب تعدادهويختص هذا القسم بالحراطين في موريتانيا      

   .من تعداد سكان البالد

إحداهما خضعت للرق منذ القديم، وال تزال تعـاني       إلى فئتين رئيسيتين،    " الحراطين"وينقسم  
من ترسباته حتى اليوم، واألخرى لم تخضع له وظلت معروفة بنـشاطاتها التقليديـة فـي الفالحـة                 

معاناتها التاريخية من التهميش واستغالل باقي فئات المجتمع لها بهذه الشريحة  وقد تميزت. والحرفية
 . على شكل عبودية مباشرة وغير مباشرة

 أثير على خلفية ملف الرق في موريتانيا، وبـدأ يتخـذ سـمعته             "الحراطين"ورغم أن ملف    
اإلعالمية والسياسية بين القـوى     " الحرب"الدولية من مجال الشد والجذب على الساحة الموريتانية، و        

د السياسية والحقوقية الموريتانية من جهة، وبين أنظمة نواكشوط التي ظلت ترفض االعتراف بوجـو       
، فقد بقى التهميش حقيقة مؤسـفة       العبودية وتعزز مواقفها بترسانات قوانين وإجراءات معنوية ومادية       

منهم من مخلفات العبودية والفقر واألميـة،      % ٧٠ حيث تعاني نسبة أكثر من       .لهذه الفئة من المجتمع   
 . وتشغليهم في ظروف أشبه بالسخرةفضال عن استغالل الرقيق السابقين

فهنـاك  صعوبات التي تواجهها شرائح من هذه الفئة من المواطنين الموريتانيين،       لكن رغم ال  
اليوم طبقة من العرب السمر تعد باآلالف من المعلمين، واألساتذة، واألطباء والمهندسـين، وضـباط    
الجيش واألمن، والقيادات السياسية والمدنية واالجتماعية والحقوقية، والعلماء والمفكرين والمثقفـين           

 . الباحثين والكتاب واألدباء، واإلداريين البارزينو

وفضال عن تواجدهم في الحكومة كوزراء، ووالة وحكـام، ومـسؤولين سـامين، وكـونهم        
يد العاملة فـي    من ال  %٩٠من أفراد الجيش واألمن، فإنهم يشكلون أيضا نسبة         % ٦٠يشكلون نسبة   

 . البيوت والحرف والورش المختلفةالمزارع والرعي، و

 في تحسين وضعيتهم حتى اآلن، والخروج مـن مرتبـة           "الحراطين"ـال أن ذلك لم يشفع ل     إ
لعوامل منها عجز المشاريع التنموية الموريتانية عن تلبية أبسط متطلبـات           ” مواطني الدرجة الثانية  “

الحياة الكريمة للمجتمع ككل من ناحية، ومن ناحية أخرى للطبقية االجتماعية الضاربة الجذور فـي               
 . ية ذات بعد استراتيجيتطلب التغلب عليها وضع برامج توعالمجتمع الموريتاني، والتي ي

 في وسائل اإلعالم والملتقيات الوطنية في األيام التشاورية         "الحراطين"ملف  ويجرى معالجة   
 . التي تنظمها السلطات الموريتانية من حين آلخر أو من نظام آلخر على األصح

سياسة محاربة العبودية والقـضاء علـى مخلفاتهـا وإنقـاذ           لمتعاقبة  بل وتبنت الحكومات ا   
 . ه الذي يعيشونالمعانة والتهميشواقع  من "الحراطين"

 وحتى نظـام ولـد      ،١٩٦٠بدءاً بدستور االستقالل  وسنت القوانين والتشريعات لهذا الغرض      
ر من العبودية التقليديـة      القوانين والحمالت السياسية بشكل كبي     وقد حدت هذه  ) ٢٠٠٧(الشيخ عبداهللا   

بحيث لم تبق إال جيوب معزولة ومتستر عليها بذريعـة واقعهـم االقتـصادي أو حـالتهم النفـسية                   
واالجتماعية، أما حزم المشاريع اإلنمائية التي وضعتها السلطات للتخفيف من فقـر هـذه الـشريحة       
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الزبونيـة  " للعلمية وخـضوعها ل    بسبب افتقار هذه المشاريع   " الفشل بجدارة “وترقيتها فقد كان مآلها     
 ".السياسية

 والمتعلقـة أساسـا بالنزاعـات    "العبيد السابقين وأسيادهم"كما ال تزال ملفات النزاعات بين      
مـن دون معالجـة   ) إلخ. ..ة للزراعة، والمناطق الرعوية نقاط المياه، واألراضي الصالح(العقارية  

 شديد بل وتطورت إلى مواجهات مسلحة في بعض         تسببت خالل السنوات األخيرة في احتقان     وعلية،  ف
 . األحيان

ترى حكومة ولد عبد العزيز أن معالجة هذا الملف تمثل تحديا اقتصاديا بالدرجة األولـى،               و
 مكافحة الفقر الذي يستهدف إقامة العشرات من مشاريع         إستراتيجية في   "المحور الثاني "وأعلنت عن   

أحيـاء   ("آدوابـه " الذي تشكل "مثلث الفقر "ـتوى ما يعرف ب   بنية تحتية وأخرى مدرة للدخل على مس      
عموده الفقري، فيما تنظر قوى أخرى إلى هذا الملف على أنه متجاوز وال يمثـل         ) الحراطين البدوية 

 .سوى مجال للمناكفة السياسية
  

  :مكافحة األشكال الشبيهة بالرق
ة الرق التي تعـرض لهـا       دعاءات الخاصة بممارس  نتهاء حرب جنوب السودان توقفت اال     با  

  .االقتتالألسرى في سياق القبائل لالسودان جراء معاملة 
  

 تعزيز جهودها لمكافحة آثار الرق، الذي كان قد تم حظره قانوناً            موريتانياوواصلت حكومة     
 لكن بقيت بعض آثاره في ضوء عجز النظام االقتصادي االجتمـاعي            ١٩٨١تشرين ثان   /في نوفمبر 

ي  وخاصة في بعض المناطق الريفية، وكذلك بسبب عدم إصدار قـانون تنفيـذ             آثارهعن امتصاص   
  . ١٩٨١لقانون 

 قانونـاً   ٢٠٠٧ب  آ/ أغـسطس  ٨ في   المجلس التشريعي الموريتاني  أقر  وفى تطور إيجابي    
نون الجديد يواجـه  وبموجب القا.  يقترفون هذه الجريمةه الحكومة حول تجريم ومعاقبة الذين     تقدمت ب 

  .ون باالسترقاق أحكاماً بالسجن تتراوح بين خمس وعشر سنواتناألشخاص المدا
  

فاهتمت .  توجهات إيجابية في مواجهة الممارسات الشبيهة بالرق       البلدان العربية كذلك شهدت     
ـ   ـ ، وأجرت حوارات مع مقرري األمم"االتجار بالبشر "باإلدعاءات المتعلقة ب ين بهـذه   المتحدة المعني

صدار تشريعات لمكافحة هذه الظاهرة وإنشاء آليات مختصة بمواجهتها         الظاهرة، وشرع بعضها في إ    
  .وإعداد تقارير عنها، واتخاذ إجراءات تنفيذية حيالها

  

  :)٢٣( بين مطرقة الفقر وسندان االزدراء االجتماعي في اليمناألخدام
ش األخدام، وهي فئة اجتماعية شديدة البؤس تعيفئة ،  في اليمنمن أشهر الفئات المهمشة

حياة بدائية، حيث ال مدارس وال تعليم، وال صحة، وال اعتراف اجتماعي بأنها جزء من نسيج 
                                                

)٣٢( -1139:2011=id&article=view&content_com=ptiono?php.index/com.mutawassetonline.www://http
61=Itemid&40-31-22-07-12-43:2010=catid&10-27-23-27-02  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٣٠

المجتمع اليمني، حتى أنه ال تكاد تخلو مدينة أو بلدة يمنية من فئة األخدام التي يسكن أفرادها أطراف 
 في بيوت من المدن والقرى واضطرتهم طبيعة حياتهم وعالقاتهم ببقية المجتمع اليمني أن يعيشوا

 .الصفيح ومن األكواخ الخشبية والخيام المتهرئة

وبالرغم من المظاهر المشتركة بين مختلف فئات المجتمع اليمني، من لغة ودين وتاريخ 
وفقر أيضا، إال أن مختلف فئات المجتمع اليمني ال تزال ترفض التقرب من األخدام، نتيجة النظرة 

ات اليمنية على مر التاريخ عن تجاوزها وكسر الحاجز بين هذه التي ورثتها األجيال وعجزت الحكوم
وقد حصرت هذه الرؤية الدونية هؤالء المهمشين في وظائف  .الفئة المهمشة وبين بقية أفراد المجتمع

، أو األشغال الشاقة  والخدمة المنزليةحيث يقومون بتنظيف الشوارع والمزابل" البلديات"متواضعة في 
ويقوم الرجال والنساء  . تحظى برضا وقبول سائر السكان والمجتمع اليمني ككلاألخرى التي ال

واألطفال من األخدام بأعمال مؤقتة وهامشية يحصلون مقابلها على دخل ضعيف جدا قد ال يفي 
  .باحتياجات األسرة األساسية

هذه اء ، وهي منظمة يمنية غير حكومية، تدافع عن حقوق أبن"منظمة األحرار السود"وتشير 
من عمال النظافة والصرف الصحي في اليمن هم من فئة األخدام، % ٩٩الفئة المضطهدة، إلى أن 

منهم يعملون بواقع األجر اليومي ودون عقود رسمية تكفل لهم حقوقهم، كما أن العمال % ٩٥و
لسنوية األخدام محرومون من حقوقهم القانونية والطبيعية في الحصول على اإلجازات األسبوعية وا

  .والموسمية
حقوق هذه الفئة ليست غائبة على المستوى االقتصادي واالجتماعي فحسب، بل على و

المستوى السياسي والمدني أيضا، حيث ال تتم معاملتهم بمبدأ المساواة أمام القانون؛ فرغم أن دستور 
الخ، ..  والتمثيل السياسيالجمهورية اليمنية يؤكد أحقية كل فئات المجتمع اليمني في المساواة السياسية

إال أن النصوص الدستورية تفقد فاعليتها حين يطمح أحد األخدام والفئات المهمشة عموما في أي دور 
 المهمشة حيث ال يعامل ةالمستوى الذي تعيش فيه هذه الفئسياسي أو حتى دور مدني أرقى قليال من 

 الجيش الوطني، وال تأمينات اجتماعية أو أبناؤها معاملة المواطن اليمني، فال حق لهم في خدمة
صحية تضمن لهم أدنى مستويات الكرامة الحياتية؛ كما ال يحق لهم امتالك العقارات، بل هم 

إدخال أبنائهم إلى  يتاح لهممحرومون من أبسط حقوقهم المدنية وهي بطاقة الهوية؛ وبالتالي ال 
أبناؤها في الشوارع بحثا عن لقمة   األوساط وينتشرالمدارس، لذلك تتفشى األمية بنسبة كبيرة في هذه

  .العيش بأي طريقة كانت
ويعيش األخدام في مناطق عشوائية معرضة للسيول وبيئة تحمل األمراض والتلوث وال 

 فيها الخدمات الرئيسية كشبكات المياه أو الصرف الصحي، كما أن مساكنهم غير صحية تتوافر
طار وبعضها ليس فيه دورات مياه ويعيش بعضهم مع األغنام وضيقة وتتسرب إليها مياه األم

والمواشي في نفس المنزل وتحيط بهم أكياس القمامة من كل جانب والمستنقعات الراكدة، كما ال يوجد 
  .ظمةتفي غالبيتها خدمات الكهرباء المن
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ضاع وألن المناطق التي يعيشون بها تفتقر إلى أبسط الخدمات الصحية األساسية، فإن أو
األخدام الصحية متردية جدا مقارنة باألحياء التي تعيش فيها بقية الفئات األخرى، حيث يعانون من 
األمراض مثل اإلسهال واألمراض الناتجة عن التعرض للبرد والناتجة عن الجهود الزائدة عن التحمل 

 ٥-١ ما بين سن عند األطفال وأمراض العيون والمالريا واألمراض الجلدية ويموت ربع األطفال
سنوات بسبب سوء التغذية، كما أن بينهم عدد كبير من اإلعاقات وذوي االحتياجات الخاصة، وذلك 
يعود في نسبة كبيرة منه بسبب زواج األقارب المنتشر بينهم، حيث فرضت القيود االجتماعية على 

  .لمجتمع، حتى الفقراء منهماألخدام أن يتزوجوا من بعضهم طالما أنهم مرفوضون من قبل بقية أفراد ا
وال توجد إحصائيات رسمية لعدد هذه الفئة االجتماعية المهمشة، إال أن عددهم يقدر بأكثر من نصف 
مليون نسمة، غالبيتهم العظمى أميون؛ وغياب إحصائيات دقيقة يعود إلى سياسة الدولة التي ال تعترف 

تنموي شامل يسرع في عمليات إدماجها اجتماعيا بالحالة الخاصة لهذه الفئة التي تحتاج إلى تدخل 
وثقافيا وسياسيا، وبات من الضروري على الحكومة أن تفكر جديا في فتح ملف األخدام والبحث في 

  .سبل استيعاب هذه الفئات ودمجها في المجتمع باعتبارهم جزءا من الواقع اليمني يستحيل نكرانه
  

  )البدون(في بلدان الخليج عديمو الجنسية 
مبكرا بإشكاليات عديمي الجنسية لما تنطوي عليها الدولية  معايير حقوق اإلنسان رغم انشغال  
من المؤسف أن بلداننا العربية تعانى من بعض مظاهرها         ف. اكل جسيمة لألفراد، والمجتمعات   من مش 

  .)٢٤(وخاصة في بلدان الخليج" البدون"الحادة ممن يطلق عليهم 
  

بشكل متصل وألجيال بلدان الخليج  اآلالف من األفراد يقيمون في وتشمل هذه الظاهرة مئات     
وقد تفاقمت هذه الظـاهرة بعـد       . متعاقبة، لكن ال تعترف الحكومات بانتمائهم إلى جنسية هذه البلدان         

تحقيق هذه البلدان الكثير من االزدهار االقتصادي، وقدرتها على توفير أوجـه الرفـاه االجتمـاعي              
ها تعنى العديد من المزايا االقتصادية واالجتماعية     ح حمل جنسيتها وصفة مواطنت    حيث أصب لمواطنيها  

في توزيع األراضي، واإلقراض من البنوك، وخدمات الصحة والتعلـيم وغيرهـا مـن الخـدمات                
كما زاد من حدتها أحياناً انغماس أطراف من فئة البدون في اتخاذ إجـراءات معاديـة                . االجتماعية

، فاتخـذت دولـة   ١٩٩٠ من بدون الكويت أثناء االحتالل العراقي للكويت عـام  فئة للدولة مثل تأييد  
  .الكويت عقب التحرير إجراءات عقابية متشددة ضد كل البدون

لكن ال تقتصر الحاالت الحادة على بلدان الخليج وحدها، إذ تظهر أيضاً بشكل حاد في بلدان             
 ألف شخص عديم الجنسية في      ١٢٠ما يقدر بحوالي     الالجئين هناك    يةالمشرق العربي، فوفقاً لمفوض   

حدون ن الذين ياألشخاص، بما في ذلك )٢٠٠٣ ألف شخص في بداية العام ٢٥٠مقارنة بنحو (العراق 
ردوا من جنسيتهم من قبل النظام السابق، والبـدون، واألشـخاص          الذين ج  ،نالفيليبيمن أصل الكرد    

                                                
البدون يف بلدان اخلليج، انظر التقارير السنوية للمنظمة العربية حلقوق اإلنسان، وتتوافر علـى           "ملزيد من التفاصيل عن أوضاع      ) ٢٤(
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ي  ويمنع افتقـار عـديم     المختلط،بما في ذلك الزواج      عديمي الجنسية ألسباب أخرى      اأصبحوالذين  
 بما في ذلـك االعتـراف بهـم    د من الحقوق األساسية على العديهمحصولالجنسية للوثائق والجنسية  

  .)٢٥(كأشخاص أمام القانون
 ١٥٠كما تعاني فئات من األكراد من مشكلة حادة مماثلة في سوريا حيث تم تجريد أكثر من              

م بما يرتبه ذلك من معاناة في العمل والسفر وحقوق الملكية وغيرها، وترتب             ألف كردي من جنسيته   
 وقد وعد الـرئيس بـشار       )٢٦(٢٠٠٤آذار  /حداث مارس أ هاعلى ذلك العديد من االحتجاجات من بين      

األسد خالل أحداث الثورة، في سياق محاولته الستمالة األكراد والحيلولة دون انخراطهم في الثورة،              
   السورية لهؤالء األكراد لكنه لم ينفذ وعدهبمنح الجنسية

  
  الفئات الضعيفة من غير المواطنين: ثانياً 

  )٢٧( العمالة المهاجرة-١
تبـدى أبـرز    وييمثل نمط التعامل مع األجانب والمهاجرين نمطاً مؤسفاً في الواقع العربي            

ين األجانـب إلجـراءات   لفي البلدان الخليجية الذي يخضع العـام " بنظام الكفيل"مظاهره فيما يسمى  
ة تبدأ بالتحفظ على جواز سفره، وتقييد حركته، والهيمنة على قدرته في االنتقـال إلـى                نيتمييزية مه 

وتفتح هذه اإلجراءات مجاالً واسـعاً السـتغالل        . ع خالف معه  وقعمل آخر، وإمكان ترحيله إذا ما       
صبح يعرف في بعض البلـدان الخليجيـة   الكفالء لمكفوليهم من العاملين، كما تفتح الباب واسعاً لما أ       

وال توفر نظم العدالة المحلية إمكانيات واقعية لإلنصاف سواء بمتطلباتها الماديـة            " بتجارة اإلقامات "
الكبيرة التي تؤثر على قدرة العاملين في الوصول إلى العدالة، أو في إجراءاتها الطويلة التي تقوض                

  .ت البقاء للمتابعةعمليا إمكانية العاملين نظراً لصعوبا
  

ويثير نظام الكفيل الكثير من النزاعات، خاصة في البلدان التي تستوعب أعداداً كبيرة مـن                 
يعرض البلدان الخليجية للكثير من النقد من جانب دوائر حقوق اإلنسان فـي هيئـات        ’العاملين، كما   

ثار أحياناً انتقادات حادة مـن جانـب   األمم المتحدة، أو غير الحكومية الدولية واإلقليمية والمحلية، وت       
  .اق األزمات التي تترتب عليهابلدان الخليج، خاصة في سيالهيئات التمثيلية في بعض 

لكن لم تحدث مقاربات جدية من جانب الحكومات العربية لمعالجة هذه الظاهرات، باسـتثناء      
  . لمراجعة هذه السياساتبعض المعالجات الجزئية في اإلمارات، وإن كانت البحرين تبذل مساعي

  

                                                
، ومكتب مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنـسان،  )يونامي(مكتب املفوض السامي التابع لبعثة األمم املتحدة يف العراق       ) ٢٥(

 .٦٥، ص ٢٠١٢آيار /، بغداد ، مايو٢٠١١: تقرير أوضاع حقوق اإلنسان يف العراق
، راجع التقرير السنوي للمنظمة العربية حلقوق اإلنسان عن حالة حقوق      ٢٠٠٤آذار  /ات مارس ملزيد من التفاصيل عن احتجاج    ) ٢٦(

 .٢٠٠٤اإلنسان يف الوطن العريب 
، مسار مكافحة العنصرية والتمييز العنصري يف السياقني العريب والدويل، وقائع ومناقـشات االجتمـاع               )حمرر(حمسن عوض   ) ٢٧(

، الس القومي حلقوق اإلنسان واملنظمة العربية حلقوق اإلنسان، ويتوافر ٢٠٠٩آذار /لقاهرة، مارسالتحضريي العريب ملراجعة ديربان ا
 .٧٠ – ٦٨على موقع املنظمة العربية حلقوق اإلنسان، ص ص 
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، وتتـوزع هـذه     عامالت الخدمة المنزلية  وتبرز من بين إشكاليات العمالة المهاجرة ظاهرة          
األطراف المستقبلة لهذه العمالة وتتركز أساساً فـي بلـدان مجلـس            : المشكلة بين ثالث أطراف هم    

عمالة وتتركز أساساً في ست التعاون الخليجي الست وكل من األردن ولبنان، والدول المصدرة لهذه ال   
بلدان آسيوية هي اندونيسيا والفلبين وسيريالنكا وبنجاالديش وتايالند والهند، ويتمثل الطرف الثالـث             

أوجه انتهاكات حقوق هذه الفئـة بـدرجات   مسئولية في شركات استقدام هذه العمالة، ويتحمل ثالثتهم      
  .ن المستضيفة عادة على البلداالدولية، بينما يقع النقد متفاوت

وتتعرض هذه الفئة من العامالت لشتى أنواع االنتهاكات بدءا مما يوصف باالتجار بالبـشر                
حيث يتم استدراج بعضهن إلى أعمال مخلة باآلداب بعد أن يكن قد تعاقدن مع شركات االستقدام على        

ـ        أعمال الخدمة المنزلية، كما يتعرضن     ل، والمعاملـة   لالنتقاص من أجورهن، وزيادة سـاعات العم
 أولها عدم :ويقوض من قدراتهن على حماية أنفسهن ثالثة عوامل رئيسية. القاسية، والتحرش الجنسي

امتداد مظلة الحماية القانونية لهن طبقا لقوانين العمل المطبقة، وثانيها طابع العزلة الذي يمارسن فيه               
تيح الوجود مع عاملين آخـرين،      ، بخالف مجاالت العمل األخرى التي ت      يهنعملهن في خدمة مخدوم   

وثالثها بيئة العمل التي تتيح العقاب البدني والتحرش الجنسي، وإمكانية تعرضهن التهامات من جانب            
هذا فضال عن صعوبات الوصول إلى العدالة التي يـشاركن          . مخدوميهن بالسرقة أو مخالفة القوانين    

  .فيها أقرانهن من العاملين في المجاالت األخرى
  

قوم بعض البلدان المستقدمة للعمالة بمعالجة بعض الظاهرات األكثر حـدة فـي مـشكلة               وت  
تـوفير   عامالت الخدمة المنزلية مثل توفير مالذات آمنة للعامالت الالتـي يتعرضـن للعنـف، أو              

اإلنصاف لبعض الضحايا، أو زيادة المراقبة على شركات االستقدام، وذهبـت األردن إلـى وضـع            
كما بدأت األمم المتحدة تزيد من اهتمامها بهـذه         . ود العمل ال يجوز االنتقاص منها     شروط مناسبة لعق  

ن أطراف المشكلة الثالث وهى الدول المـستقدمة  لم يتم اتخاذ مبادرة شاملة تجمع بي    لكن ما    .المشكلة
 هنـاك    فلن يكون  ة الحماية القانونية لهذه الفئات،    للعمالة والمصدرة لها وشركات االستقدام، ومد مظل      

  .مجاال لحل هذه المشكلة
  

وال تتوقف مشكالت العمالة المهاجرة في البلدان العربية عند وضعها كدول مـستقبلة لهـذه                
العمالة فحسب، فهناك بلدان مصدرة لهذه العمالة مثل مصر والسودان وهناك أخرى تحولت إلى معبر 

  .ليبيا والمغرب وموريتانيا إلى أوروبا مثل مصر وهةللعمالة المهاجرة وخاصة تلك المتوج
وتواجه العمالة المهاجرة في هذا السياق أوجه كثيرة من االنتهاكات، فمـع نقـص التنميـة                  

وفرص العمل وانتشار البطالة وضعف األجور من ناحية، والقيود التي تفرضها الدول األوروبية على 
 لبعض البلدان العربية  النظاميةظاهرة الهجرة غيراستقبال العمال المهاجرين من ناحية أخرى برزت 

، وواجه العمال المهاجرين صنوفا من المخاطر واالنتهاكات        ، أو كممرات عبور   كدول طاردة للعمالة  
  . التي استشرت في سياق مكافحة اإلرهابالعنصريالعميقة، ضاعف منها عملية التمييز 
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 ٣٤

عمال العنف واالحتيال التي    وتتمثل أبرز مظاهر االنتهاكات التي تتعرض لها هذه الفئة في أ            
ف من الشباب العربي في سياق السعي للهجرة غير النظامية، والتي أفضت ليس فقط           يتعرض لها آال  

وهـى  " النعوش العائمـة  "إلى االستغالل المالي، ولكن إلى تعريض حياتهم للخطر الجسيم فانتشرت           
العمال المهـاجرين إلـى سـواحل    القوارب والسفن غير اآلمنة التي توفرها عصابات التهريب لنقل   

 إلى االعتقال والتحقيق وسـوء     الشباب، وتعرض آخرون   ف من هؤالء  آالوقد راح ضحيتها    . أوروبا
شـددت البلـدان    حلية في رحلة العبور أو بلد الوصـول إذ          المعاملة في سياق مخالفتهم للقوانين الم     

   .ا، أو إعادتهمء إليهاألوروبية من إجراءاتها القانونية واإلدارية لمنع وصول هؤال
أجريت بعض المقاربات الجزئية في السعي إليجاد حلول لهذه المشكالت مثـل إجـراء         قد  و

تعاقدات حول قبول دفعات من العاملين للعمل الموسمي، يتم ترحيل العاملين بعد انتهائها، كما أجريت      
تـساعد علـى اسـتيعاب      حوارات حول وضع حلول شاملة لهذه الظاهرة مثل تقديم معونات للتنمية            

العمالة في البلدان المصدرة، لكن لم تتخذ خطوات عملية إلنجاز هذه المبادرات وانطوت بعض هـذه     
المبادرات على أوضاع تمييزية مثل إقامة مراكز استقبال في دول العبور يتم االختيار منهـا لقبـول        

ة لمـساعدات التنميـة، وربمـا       بعض الفئات واستبعاد أخرى، ولم تظهر آثار جدية للمعالجة الشامل         
التي تتعرض لها بعض الدول     تتقوض مثل هذه الجهود على المدى القريب تحت وطأة األزمة المالية            

  .، ومظاهر الركود التي تتعرض لها اقتصادات الدول الغربيةاألوروبية
  
  : الالجئون والنازحون-٢

 والنزوح واسع النطـاق جـراء    تعد المنطقة العربية من المناطق الموبوءة بمشكالت اللجوء         
الحروب الدولية، والنزاعات الداخلية المسلحة، والظروف البيئية، وتشهد وال تزال منذ عقود موجات             
متعاقبة من عمليات اللجوء والنزوح، تتفاوت كثافتها من فترة إلى أخرى ومن منطقة إلـى أخـرى                 

للمستوطنات البشرية في تقريره الصادر     ويرصد برنامج األمم المتحدة     . ولكنها لم تنقطع في أي وقت     
 مليون الجئ، ٧,٤ هما مجموعب ٢٠١٠ عدد الالجئين في الدول العربية في العام       )٢٨(٢٠١٢في العام   

  .من الالجئين المسجلين في العالم% ٥٠وتضم بلدان المشرق العربي وحدها نحو .  مليون نازح٩,٨و
لبنـان واألراضـي الفلـسطينية المحتلـة     وقد دفعت النزاعات الناشئة في كل من العراق و       

فمنذ الثمانينيات اضطر أكثر    . والصومال والسودان بالعديد من السكان للهجرة نحو مناطق أكثر أمناً         
من مليوني عراقي إلى الهجرة هرباً من حالة انعدام األمن واالستقرار الناجمة عن الحرب مع إيران، 

واسـتقبلت  .  لمظاهر العنف الطائفي التي شهدتها العـراق       وحربي الخليج األولى والثانية، باإلضافة    
  .المملكة العربية السعودية والكويت أكبر تجمعات الالجئين في دول الخليج

ويستضيف األردن الجئين من كل من األراضي الفلسطينية المحتلة، ولبنان والعراق وأخيرا              
ن واألكراد والفلسطينيين، في حين سجلت      كما يشكل لبنان وجهة للعديد من الالجئين العراقيي       . سوريا

                                                
  .٧٣حتديات التحول احلضري، ص : ، حالة املدن العربيةبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية) ٢٨(
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سوريا النسبة األكبر من حيث السكان العراقيين والالجئين الفلسطينيين والذين يفـرون حاليـاً مـن                
  .سوريا

الجئـين فلـسطينيين   :  تشمل فئاتها الرئيسية نويستضيف العراق مجموعة كبيرة من الالجئي       
 بلغ عدد الالجئين    ٢٠١١ردي وفي نهاية ديسمبر     وأتراك وإيرانيين وسوريين، وآخرين على أساس ف      

 طالـب   ٤٢١٨ الجئاً فرديـاً و    ١٤٣٠ الجئاً شرعياً و   ٣٣٤٣٤الذين سجلتهم مفوضية شئون العراق      
  .)٢٩(لجوء مسجل

كما دفعت نزاعات السودان واليمن وجيبوتي وأثيوبيا موجات كبيرة من المهاجرين الالجئين              
  .منتدفق معظمهم إلى مصر والسودان والي

وفي منطقة المغرب العربي استقبلت الجزائر الالجئين الصحراويين ممن هربوا من النزاع              
كما شكلت منطقة المغرب العربي منطقة عبور للمهاجرين من الـدول           . في منطقة الصحراء الغربية   

ومع فرض أوربا العديد من القيود علـى عـدد العمـال          . األفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى    
لمهاجرين، بدأ المهاجرون من الدول األفريقية يستقرون في كل من وهـران والجزائـر العاصـمة        ا

  .وطرابلس وبنغازي
  

  األشخاص النازحون داخلياً
 ٣٠ وحتـى    ٢٠٠٦بعـد عـام      )٣٠( النازحين داخليـاً فـي العـراق       األشخاصيقدر عدد     

ـ  ١٢٥٨٩٤٣ الرسمية للحكومة    اإلحصاءات بحسب   ٢٠١١حزيران  /يونيو ا يعـودن   ءواً، بـد   نازح
 نازحاً داخلياً إلى    ١٩٣٦١٠تدريجياً إلى مواطنهم، وتسجل المفوضية السامية لشئون الالجئين عودة          

 الوسطى تستـضيف    والمحافظات لكن ال تزال بغداد      ،٢٠١١ في العراق في العام      األصليةمناطقهم  
لعائدون مـن المهـاجر يواجهـون    النازحين داخلياً كما ال يزال النازحون داخلياً واإعداداً كبيرة من    

تحديات خطيرة على صعيد الحماية، وافتقادهم للوثائق الالزمة للتسجيل لدى السلطات المختصة والتي 
عشوائية تعد شرطاً للحصول على المساعدات أو الوصول للوظائف، ويعيشون في مجتمعات سكنية             

  عامة على  أو في مبان انعدام فرص الحـصول علـى الميـاه     تابعة للحكومة مع محدودية أو أراض
  .اإلخالءوالصرف الصحي والكهرباء، وفضالً على أنهم يواجهون خطر 

لبنان الكثير من النزوح لدى اندالع الحرب األهلية، وتركز أولئك النـازحون            في حين شهد    
خلياً يشكل أساسي في مدينة بيروت، كما اضطر العديد من السكان السودانيين والصوماليين للنزوح دا  

كما أدت النزاعات المزمنة في مقدشيو إلـى        . جراء النزاعات الناشئة في جنوب السودان ثم دارفور       
وبونت الند، ومدينة أفجوتي الواقعـة      ) صومالي الند (نزوح السكان نحو جمهورية أرض الصومال       

  .شمال غرب مقديشيو
                                                

، ومكتب مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنـسان،  )يونامي(السامي التابع لبعثة األمم املتحدة يف العراق     مكتب املفوض   ) ٢٩(
 .٦٤مصدر سبقه ذكره ص 

 

 .٦٤املصدر نفسه ص ) ٣٠(
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 ٣٦

دان في أعقاب التوقيع    ورغم أنه تم تسجيل عودة ما يقرب من مليوني نسمة إلى جنوب السو              
 مليون مهاجر والجئ إلى قراهم التي تقـع  ٣,٥ عودة وتوقععلى اتفاقية السالم الشامل في السودان،  

رغم ذلك فقـد نـشأ   .  ألف نسمة من مناطق الجنوب إلى الشمال٨٠٠في الجنوب، فضالً عن انتقال    
الف مـن الـسودانيين   نمط جديد من الصعوبات في أعقاب انفصال الجنوب، حيث علـق مئـات اآل   

الجنوبيين المقيمين في الشمال الذين كانوا قد اندمجوا في مجتمع الشمال وانقطعت صالتهم بالجنوب               
في سياق األوضاع القانونية المستجدة، كما بدأت االشتباكات المتقطعة بين الشمال والجنوب من ناحية  

  .حين داخلياًوداخل الجنوب من ناحية أخرى في إنتاج فئات أخرى من الناز
على أن موجات النزوح الداخلي لم تقتصر على النزاعات المسلحة فحسب، حيث تعاقبـت                

موجات من النزوح على خلفية الجفاف والتدهور البيئي في ثالث بلدان عربية على األقل وهي سوريا 
ل شرق   ألف نسمة من المناطق الواقعة في شما       ٣٠٠ و ٢٠٠حيث تشير التقديرات إلى هجرة ما بين        

 في نزوح األفراد    توكذلك في موريتانيا، بينما ساهمت الكوارث الطبيعية كالفيضانا        البالد إلى المدن  
  .داخلياً في اليمن

  

  )٣١(سطينية المحتلة والبلدان العربيةواقع الالجئين الفلسطينيين في األراضي الفل
ألف عربي فلسطيني  ٩٥٧وطرد نحو تشريد  أنه تم  ١٩٥٠ تقديرات األمم المتحدة عام      تشير

 .١٩٤٨من األراضي الفلسطينية التي سيطرت عليها إسرائيل وذلك عشية حرب عام 
إلى أن عدد الالجئين الفلسطينيين بتاريخ األول مـن         ) االنروا(تشير سجالت وكالة الغوث     و

ئـين   وهذه األرقام تمثل الحد األدنى لعدد الالج       ، مليون الجئ  ٥,١نحو  بلغ   ٢٠١٢كانون الثاني عام    
وكالـة  الالفلسطينيين، وقد شكل الالجئون الفلسطينيون المقيمون في الضفة الغربية والمسجلون لدى            

كما قدرت عدد الالجئين في   من إجمالي الالجئين المسجلين لديها%١٧,١ ما نسبته ٢٠١٢بداية العام 
ن الفلـسطينيين  أما على مستوى الدول العربية، فقد بلغت نـسبة الالجئـي  ، %٢٣,٨قطاع غزة بنحو  

مـن  % ١٠,٠وفي سوريا   % ٩,١ لبنان   وفي% ٤٠المسجلين لدى وكالة الغوث في األردن حوالي        
 . المسجلين لدى وكالة الغوثنالالجئين الفلسطينيي

مـن  % ٤٤حـوالي    ٢٠١١ويمثل الالجئون الفلسطينيون في األراضي الفلسطينية في عام         
 في الضفة الغربيـة أي      من السكان % ٣٠حوالي  بينهم  لمقيمين فيها، من    مجمل السكان الفلسطينيين ا   

 ١٠ كـل    من بـين   الجئين   ٧بمعدل  في قطاع غزة    % ٦٧حوالي  و أفراد،   ١٠من بين كل     ٣بمعدل  
 .)٣٢(أفراد

وطبقا لقاعدة بيانات مسح القوى العاملة بالجهاز المركزي لإلحـصاء الفلـسطيني يمتـاز              
 ١٥بلغ نسبة األفراد الالجئين الذين تقل أعمارهم عـن       الالجئون الفلسطينيون بأنهم مجتمع فتي، إذا ت      

  في و، )٢٠٠٧عام % (٣٥,٩ في األردنو، )٢٠١١عام % (٤١,٧سنة في األراضي الفلسطينية 
                                                

http://www.nedayequds.com/arabic/index.php/news/takareer/5182-2012-06-20-13-47-14.html )٣١        (  
. رام اهللا . ٢٠١١قاعدة بيانات مسح القوى العاملة، الربـع الرابـع   . ٢٠١٢اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين،  :املصدر) ٣٢(

  فلسطني 
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 ٣٧

  . )٢٠١٠عام % (٣٠,٤وفي لبنان ، )٢٠٠٩عام (% ٣٣,١سوريا 
ـ   وقد   شهري أظهر مؤشر نسبة الفقر بين األفراد الالجئين وفقا ألنماط اسـتهالك األسـرة ال

 في األراضي الفلسطينية ويبدو أن وضع األفراد الالجئين أسوأ حـاالً         ٢٠١١ للعام   %٣١,٠الحقيقي  
 . %)٢١,٧(مقارنة باألفراد غير الالجئين

 مخيمات الالجئين في األراضي الفلـسطينية       نأ إلى   ٢٠١١وأشارت البيانات المتوفرة لعام     
فقد أظهرت بيانات أنماط االسـتهالك الـشهري        هي األكثر فقرا مقارنة مع سكان الريف والحضر،         

من األفراد في المخيمات يعانون من الفقـر  % ٣٥,٤الحقيقية بين األسر في األراضي الفلسطينية أن      
في المناطق الحضرية، وقد يعود ارتفاع معدالت الفقر      % ٢٦,١في المناطق الريفية و   % ١٩,٤مقابل  

طالة وكبر حجم األسرة بين أسر المخيمات مقارنة مـع          في مخيمات الالجئين إلى ارتفاع معدالت الب      
غيرها من األسر في المناطق الحضرية والريفية، عالوة على ارتفاع نسبة الفقر في قطاع غزة ككل، 

 فيـه  نسبة الفقـر     تصل يشهد أعلى معدالت للفقر بغض النظر عن نوع التجمع السكاني، حيث             الذي
  .في الضفة الغربية% ١٧,٨مقابل % ٣٨,٨

 بأن نسبة المشاركة في القوى العاملـة        ٢٠١١أظهرت نتائج مسح القوى العاملة لعام       كذلك  
 سنة فأكثر المقيمين في األراضي الفلسطينية أقل مما هي لدى غيـر الالجئـين، إذ       ١٥بين الالجئين   
كما يالحظ من خـالل تلـك       . لالجئين وغير الالجئين على التوالي    % ٤٤,٣و% ٤٠,٧بلغت النسبة   

تائج أن نسبة مشاركة اإلناث الالجئات والمقيمات في األراضي الفلسطينية تقل عما هي عليه لدى               الن
 .على التوالي% ١٧,٠و% ١٥,٩ في األراضي الفلسطينية ٢٠١١غير الالجئات، حيث بلغت للعام 

، بأن هناك فرقاً واضحاً على مستوى ٢٠١١من جانب آخر، تشير بيانات القوى العاملة لعام 
% ٢٦,١الة بين الالجئين وبين غير الالجئين، إذ يرتفع معدل البطالة بين الالجئين ليصل إلـى                البط

 . بين غير الالجئين% ١٨,٠مقابل 
% ٤,٤ سنة فأكثر ١٥ لألفراد ٢٠١١بلغت نسبة األمية لالجئين الفلسطينيين خالل عام كذلك 

سـنة فـأكثر    ١٥ الفلـسطينيين    عت نسبة الالجئـين   كما وارتف %. ٤,٩في حين بلغت لغير الالجئين      
سنة فأكثر، فـي  ١٥من مجمل الالجئين % ١٢,١ بلغت  الحاصلين على درجة البكالوريوس فأعلى إذ     

 %. ١٠,٧حين بلغت لغير الالجئين 
  

 والشتات )٣٣(المضيفة العربية الدول في الفلسطينيين الالجئين وضع - ٢
   الالجئين شؤون ىلع مشرفينال مؤتمر"تشكيل ىلع ١٩٦٧ العام في العربية الدول اتفقت

                                                
 لالجـئني  فيهـا  خدماا األونروا وكالة تقدم اليت ااورة العربية الدول من األول اللجوء  دول"املضيفة" يقصد بالدول") ٣٣(

 انضمت كما. ١٩٦٧العام  احتالله قبل غزة قطاع إدارة لتوليها مصر إليها وأضيفت لبنان، سوريا، األردن، : هي والفلسطينيني
 األونروا تقوم أن فرفض ،راقالع أما. ١٩٩٤العام  منذ وذلك ،١٩٦٧ العام احملتمة املناطق يف األردن عن عوضاً الفلسطينية السلطة
 الدول من العراق يعترب ال وبذلك لديها، الفلسطينيني الالجئني برعاية فسهاالدولة ن تتكفل أن وتعهد أرضه، على خدماا بتقدمي

  .األونروا وكالة سجالت يف العراق يف الفلسطينيون يدمج ومل املضيفة،
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 ٣٨

 يلهوتـس  م،هواحتياجـات  الالجئـين  بأوضاع يتصل ما كل في والتعاون التنسيق دفهب ،"سطينيينالفل
 عـن  منـدوبون  فيه ويشارك العربية، الدول جامعة إطار في سنوياً المؤتمر يعقدو. موإقامته مهسفر

 .)٣٤(المضيفة الدول عن ينممثل إلى باإلضافة األونروا،

 العربيـة  الدول في سطينيينلالف ةلمعام بروتوكول العربية الدول ورؤساء وكلم سلمج أقرو
 برعايـا  أسوة والسفر، واإلقامة، العمل، في سطينيينلالف حق البروتوكول وتضمن. ١٩٦٧ وللأي في

 سطينيةلالف مهبجنسيت مهاحتفاظ مع مهسفر يلهلتس مله سفر وثائق وبإصدار ا،هفي يعيشون التي الدولة
 التي اهنوع من األولى الوثيقة هأن إال الدولية، االتفاقيات كما اإللزام خاصية لبروتوكولكن لم يكن لل

 ى البرتوكـول لع تحفظت ، لكنالمضيفة الدول في سطينيينلالف الالجئين مع التعامل مبادئ وضعت
 البروتوكول إن لقولا يمكن. يلالعم الواقع في التطبيق من كامال نصيباً يأخذ لم هأن كما الدول، بعض

 ما يتضمن ، ١٩٩١ العام وللأي في ً قرارا العرب الوزراء سلمج اتخذ عندما رسمي إعالن دون دفن
 بمبادرة القرار جاء. المضيفة دانلالب من دبل كل في يةالمحل قوانينلل يخضع البروتوكول تنفيذ بأن يفيد
 .الكويت غزو أعقاب في يينسطينلالف ضد مشحونة سياسية أجواء في يجيةلالخ الدول من

 الالجئـين  مع التعامل في العربية الدول مواقف تشكل األقل ىلع رئيسية عوامل ثالثة ناكه
 :سطينيينلالف

 وضع في والفشل العربية، المنطقة في العموم هوج ىلع هوتردي اإلنسان حقوق منظور  - 
 .يلالفص أو الجماعة األمة، ومصالح الفردية الحريات بين واضح خط

 وهو الغربي، نفوذلل متفاوتة بدرجات الدول ذهه معظم خضوع في يتمثل سياسي منظور - 
 .سطينيةلالف القضية من اهموقف – يزال الو – حكم ما

 الدولة منطق وبين ة،هج من والمقاومة الثورة منطق بين التباين ىلع يرتكز أمني منظور -
  .أخرى ةهج من والسيادة

 مـع  الجنسية وعديمي لالجئين الدولية الحماية نظام من سطينيينلالف الالجئين استثناء جرى
 خاصة حالة سطينيينلالف الالجئين أن المتحدة باعتبار لألمم التابعة لالجئين السامية المفوضية تأسيس

ـ تم ال األونـروا  أن ملالع مع ذاه .األونروا يه أخرى دولية منظمة من العون قونليت  تفويـضاً  كل
 .فقط واإلغاثة العون تقديم ىلع اهخدمات تقتصر بل المفوضية، كما بالحماية

 جماعيـة  طرد ياتللعم مهوتعرض م،هضد المذابح وارتكاب سطينيينلالف ىلع التضييق أدى
 األونـروا و الجئـين ال مفوضـية  تدخل إلى ، وسوريااقالعر في ومؤخراً ليبيا، يج وفيلالخ دول في

 خارج المقيمين سطينيينلالف ىلع جزئية حماية ببسط مفوضيةلل اهفي يسمح مهتفا مذكرة إلى وتوصلهم
 دول في وبخاصة الحكومات، وافقت أن ذاه نتيجة من وكان. اهفي اهخدمات األونروا تقدم التي دانلالب

 وغالبيـة . اهفي مهاستقبال مهلوثائق المصدرة الدول ترفض ممن سطينيينلفلل قاماتإ منح ىلع يج،لالخ
 .غزة إلى بالعودة مهل المسموح غير من المصرية الوثائق يلامح الغزيين من ؤالءه

                                                
  عباس شبالق، وحدة اهلجرة القسرية لالجئني، معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية جامعة بريزيت) ٣٤(
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 ٣٩

 نظـام  في  "المضيفة" الدول خارج في سطينيينلالف شمول باإلمكان أصبح الذي الوقت وفي
 عشوائية إدارية لقرارات الغالب في يخضعون "المضيفة" الدول في سطينيونلالف بقي الدولي، الحماية

 مهقامـات إو مهلجنسيات بالنسبة سواء البشري؛ األمان من وبلالمط ىاألدن الحد من مهتحرم وتعسفية،
ـ  مثل إن. األسر شمل ولم كيةلالم اهفي بما الحقوق، من اهوغير ملهوعم  تقـرب  ال الـسياسات  ذهه

 المنطقـة  خـارج  األمان عن والبحث االغتراب إلى مهب تقذف بل م،هوطن إلى سطينيينلالف الالجئين
   .التوطين كعدم ةللمض مبررات تحت مهوطن عن بعيداً العربية

 مـن  مه سطيني،لف يونلم ربع من أكثر مهعد والبالغ اليوم، أوروبا سطينيلف من% ٨٠ إن
ـ ب في أساسية حقوق من المحرومين الجنسية، عديمي بنانية،لوال المصرية، الوثائق ةلحم  جـوء لال دل

كما يواجه  قضائية، مراجعةأو  ،ةواضحمعايير دون  األردن في سطينيينلف جنسيات وتسحب .األول
 .العربية الدول من العديد في بالدخول مهل سماحلل استثنائية إجراءات سطينيلالف السفر جوازحاملوا 

ـ الف بتجريد اهل تسمح تعديالت إجراء إلى إسرائيل تسعى ،هذات الوقت وفي  الجنـسية  مـن  سطينيينل
 .فردلل اًأساسي اًحق اهمن أكثر سياسية أداة ةالجنسي من يجعل ما فة،لمخت ذرائع تحت ية،لاإلسرائي

 الجنـسية  مع تأتي الثالث، بالعالم يسمى ما أو "الجنوب" دول من كثير في المدنية الحقوق إن
 أو الجنـسية  مـع  ولـيس  اإلقامة مع تأتي يبراليةلال الديمقراطيات معظم في يه بينما المواطنة، أو

 ةلحم فقط ليسو)   de jure (قانوناً الجنسية عديم وه ينيسطلالف الشعب نصف فإن واليوم، .المواطنة
 وثيقة الدولي القانون نظر في وه الذي سطينيلالف السفر جواز ةلحم بل ،"المضيفة" الدول في الوثائق

 عـن  المـسؤولة  الدولة يه إسرائيل فان بالطبع، .سيادة وذات حرة سطينيةلف دولة تقوم أن إلى سفر
 دازو مهبقضيت أضر سطينيينلالف الالجئين مع الرسمي العربي التعامل ولكن سطيني،لالف الشعب تشرد

 من هقونلي وما سطينيين،لفلل األساسية حقوقلل إنكار من هيتبع وما الجنسية عدم نأكما . مهمعانات من
 العربيـة  المجتمعـات  في  –العامة قبل من وليس الحاكمة الطبقة من مؤسساتي باألساس وه- تمييز

 .٤٨ العام بعد سطينيلالف الشتات تجربة في مهاأل العامل ويشكل ،المضيفة
  

  األقليات الدينية واإلثنية: ثالثا
 لألقليات المتحدة إلى صعوبة التوصل إلى تعريف مقبول على نطاق واسع األمم أدبياتتشير   

 تمامـاً،  ، فبعضها يعيش معاً في منـاطق محـددة  األقليات التي تعيش فيها هذه األوضاعبسبب تنوع  
 البالد، كما أن    إرجاء أخرى تتوزع في جميع      أقلياتمنفصل عن الجزء المهمين من السكان، وهناك        

بعضها لديه حس قوي بالهوية الجماعية والتاريخ المسجل، بينما ال يتوافر ألقليـات أخـرى سـوى                 
 األقليـات  كما تثور العديد من التساؤالت حول مدى انطباق صـفة         .  لتاريخها المشترك  مجزأتصور  

 وغيـر المـواطنين،     األقليـات ، وعلى غير المواطنين، وحول العالقة بـين         األصليةعلى الشعوب   
  . عديمي الجنسيةواألشخاص

أما مصطلح األقليات كما هو مستخدم في منظومة األمم المتحدة، فيشير عادة إلى األقليـات                 
 باألقليات ولدى جميع    مم المتحدة الخاص   األ الوطنية واإلثنية واألقليات الدينية واللغوية، وفقاً إلعالن      
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الدول جماعة أو أكثر من األقليات داخل أراضيها الوطنية تتميز بهويتها القومية أو اإلثنية أو اللغوية                
  .)٣٥(أو الدينية الخاصة التي تختلف عن هوية السكان الذين يشكلون األغلبية

والمذهبية في الساحة العربيـة بخاصـتين    وتتسم قضايا الجماعات العرقية والدينية واللغوية         
متناقضتين، فهى من أكثر اإلشكاليات حضوراً في البلدان العربية، وفي المقابل األكثر غياباً في حقول 

بالطبع إلـى  ذلك يرجع  والعربية على الصعيدين العربية واإلقليمي و      ة السياسية واالجتماعي  تالدراسا
  .)٣٦( الوطنية والسالم االجتماعيالحساسية الشديدة تجاه قضايا الوحدة

يتعامل هذا القسم مع مصطلح الجماعة اإلثنية باعتبارها الجماعة التي يشترك أفرادها فـي              
 تلك وغيرهـا    ويملكون الوعي بخواصهم المشتركة   ة،  ر من عناصر اللغة والدين والطائف     واحد أو أكث  

مثل االنتـساب   قة يمكن العدول عنها     وليس كعال " معطاة"من العوامل التي تجعل من الجماعة اإلثنية        
  . أو ذكرى الوطنللجماعة عن طريق الميالد أو التاريخ المشترك أو الوطن

  

كما يقتصر تعامل هذا القسم على التفاعل مع قضية الجماعات اإلثنية من منظور مدى مـا                  
  .، ومدى التقدم في إزالة أوجه التمييز أو تهميشيتعرضون له من تمييز

  

طرأ تحسن كبير على واقع التمييز اإلثنى في العالم العربـي، والـذي             لدراسة أنه   وتالحظ ا 
كانت أبرز تجلياته هي النزاع المحتدم في جنوب السودان، وإرث أزمة ذوى األصول السنغالية فـي          

  . عالقته مع الدولة في الجزائرفيموريتانيا، والتوترات التي سادت المجتمع األمازيغى 
  

 بفضل اتفاقية سالم الجنوب وملحقاتها، والتـي أعـادت   جنوب السوداندم في وقد تحقق التق   
توزيع السلطة والثروة بين الشمال والجنوب، وأقرت بحق تقرير المصير للجنوبيين فى إطار فتـرة               
زمنية محددة يتم في نهايتها إجراء استفتاء في الجنوب يختار فيه الجنوبيين بين الوحدة مع الشمال فى   

  .غة فيدارلية أو االستقالل التامإطار صي
  

وقد وضعت اتفاقية سالم الجنوب حداً ألطول نزاع عرفته القارة األفريقية، لكن قبل أن ينعم                 
، واتسع مداها إلى حد خطير حتى أصبحت ٢٠٠٢السودان باالستقرار تفجرت أزمة دارفور في العام 

فيها من ضحايا وما ترتب عليها من تشريد توصف بأنها أكثر النزاعات الراهنة دموية بحجم ما سقط       
  .ونزوح ولجوء، وما ارتكب خاللها من جرائم حرب

  

 تكمن في التمييز الذي تعـرض لـه أبنـاء           مشكلة دارفور تجمع التحليالت على أن جذور        
الذي عانوا منه لعقود من التهميش االقتصادي والسياسي واالجتماعي، والنقص الحاد فـي        ودارفور،  
الخدمات، لكن عدا اإلجماع على هذا البعد تتضارب التحليالت، فيذهب بعضها إلى اعتباره        المرافق و 

تمييزا عنصريا ونزاعا بين العرب واألفارقة، كما يذهب البعض إلى اعتباره مؤامرة دولية تستهدف              
                                                

املعايري الدولية وإرشادات بـشأن تطبيقهـا، األمـم    : تب املفوض السامي حلقوق اإلنسان، حقوق األقليات األمم املتحدة، مك  ) ٣٥(
 .٥ – ٢املتحدة، ص ص 

 .٢٢٥ – ٢١٩حمسن عوض، حقوق االقليات، الدليل العريب، حقوق اإلنسان والتنمية، ص ص ) ٣٦(
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ر تقويض نظام الحكم في السودان واإلمعان في تقسيمه بعد أن نجح اتفاق سالم الجنوب في طرح خيا      
  .االنفصال

  

، فبعد قـرون مـن      العنصري مع رؤية الصراع في سياق التمييز        الدراسةلكن ال تتفق هذه       
االنصهار العميق بين العرب واألفارقة عبر المصاهرة واألنساب واالختالط لم يعد من الممكن التمييز 

، بل وكان الجيش يدبين العرب واألفارقة، وهو ما يختلف عن بلدان أفريقية أخرى مثل رواندا وبورن
السوداني الذي حارب في الجنوب يعتمد في تشكيله على أبناء دارفور وهو أمر ال يستقيم معه تقسيم                 

منطلق النشاط االقتـصادي ولـيس األصـل        من  وترى هذا التمييز    . أبناء اإلقليم إلى عرب وأفارقة    
رة دولية ضد الـسودان إنمـا        إلى أن تفسير النزاع كمؤام     الدراسةوبالقدر نفسه تذهب هذه     . العرقي

. وأن النزاع الداخلي وسوء إدارة األزمة هما اللذان جلبا التـدخل الخـارجي            . يستخف بمكامن الداء  
 هي أزمة حكم، وأزمة تنمية، وأزمة ديمقراطية ويبقى مناط         - في رؤية هذه الورقة    -وتظل المشكلة   

  .)٣٧(حلها متصال بهذه المنطلقات الثالثة
  

 الـذي نـشب     معالجة إرث النزاع العرقي في موريتانيا      الثاني الذي تحقق في      ويتمثل التقدم   
تانيين ي والذي أفضى ألعمال قتل وتشريد عدد كبير من المواطنين المور١٩٩١-١٩٨٩خالل األعوام 

ذوى األصول السنغالية ولجوء أعداد كبيرة منهم إلى السنغال ومصادرة ممتلكاتهم ومنعهم من العودة              
 وقد ظلت هذه المشكلة موضع انتقادات كبيرة للحكومة الموريتانية كما ظلت موضع نزاع              .إلى بلدهم 

  .سياسي كبير مع السنغال
  

 بمـسئولية الدولـة عـن       ٢٠٠٧حزيـران   / يونيو ٢٩ في   الرئيس الموريتاني وقد اعترف     
 ١٥االنتهاكات التي تعرض لها هؤالء المواطنون ونظمت الحكومـة لقـاءات وطنيـة بـدءا مـن                  

 لمناقشة إعادة المبعدين خالل أشهر في إطار خطة ترعاهـا المفوضـية             ٢٠٠٧تشرين ثان   /فمبرنو
. السامية لشئون الالجئين في األمم المتحدة، في سياق اتفاق ثالثي بين موريتانيا والسنغال والمفوضية             

 الموضـوع،   آليات لتنفيذ هذا التوجه شمل توسيع اللجنة الوزارية المكلفة بهـذا          الحكومة  كما أنشأت   
ية ولجنة للحكماء، وإنشاء وكالة وطنية لدمج الالجئين، كما         ء لجنة وطنية للتوجيه، ولجان جهو     وإنشا

 مالية إلنجاز هذه المهام، وأشركت منظمات المجتمع المدني في  موارد٢٠٠٨رت في ميزانية العام     أق
وذكـرت  . ٢٠٠٨ كانون ثان / شهر يناير  العود إلى الوطن األم منذ    ن في   الالجئو  وبدأ .هذه الخطوات 

طوارئ يتيح تزويد الرعاة بقطعان     ن العائدين سيستفيدون من برنامج      المصادر الصحفية الموريتانية أ   
  .ماشية، والفالحين بأراضي لتمكين العائدين من سبل البقاء

  

                                                
  :ملزيد من التفصيل انظر) ٣٧(
حول مواقف أكثر فاعلية ملنظمـات حقـوق    "ن أجل سالم دارفور، حبوث ومناقشات ندوة        م) حمرران( حمسن عوض وعالء شليب      -

  .٢٠٠٧، املنظمة العربية حلقوق اإلنسان، القاهرة "اإلنسان العربية يف دارفور
توافر على  ، وت ٢٠١٠حالة دارفور، وجملة السياسة الدولية، أكتوبر       :  السياسي يف السودان   ر عبده خمتار موسى، التهميش واالستقرا     -
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  الذي كانت تشكو منه  مكافحة أشكال التمييز اإلثنى في الجزائر     ويأتي مشهد التقدم الثالث في        
ء المجتمع اإلمازيغي في الجزائر     الجماعة اإلمازيغية فبعد سلسلة توترات اجتماعية عبرت عن استيا        

 ، شخـصا ٨٠تحولت إلى مواجهة داميـة راح ضـحيتها    وعلى خلفية مطالب اقتصادية واجتماعية،      
ب عبر مـا سـمى       تقدموا خالله بمطال   ،"تنسيقية العروش "شرعت الحكومة الجزائرية في حوار مع       

 االعتراف باإلمازيغية كلغة وطنية وتم النص علـى         استجابت الحكومة ألهمها، وهو   " الئحة القصر ب"
التدريجيـة   يستكمل سلسلة من اإلجراءات اإليجابية       ٢٠٠٢ذلك في تعديل دستوري أجرى في العام        

  .كانت الحكومة قد بدأتها في التسعينيات
  

فرغم أن الطائفية في . لى الساحة العربية تمثل آفة مزمنة عقضية التمييز الطائفي  لكن ظلت     
ذاتها ال يجوز استنكارها في سياق التنوع، وحريات التجمع والتعبير، فـإن اسـتفحالها واسـتبدالها                
بوالءات الدولة المدنية يشكل مشكلة جوهرية في بناء الدولة الحديثة، كما تخلق أنماطا من التمييز ال                

وأحيانا أخرى على نزاعات إقليمية جذبت تدخالت ى نزاعات أهلية  إلوقد أفضت أحياناًيمكن تفاديها، 
  .دولية

  

ومن المؤسف أن المجتمعات العربية عانت السلبيات الثالث، استفحال الظاهرة، وآثارها على   
وأضافت معالجة بعض الحكومات العربية     . تماسك المجتمعات العربية، وتحولها إلى نزاعات مسلحة      

عداً رابعاً بسوء اإلدارة وإدماجها في الصراعات الحزبية والسلطوية، فأطلقت كل  للمشكالت الطائفية ب  
  .كما أضافت التدخالت الخارجية بعداً خامساً جعل من الطائفية خطراً داهماً. سوءاتها

  

 حالً للنزاعـات الداخليـة وتوزيـع الـسلطة          "المحاصصة الطائفية " في   لبنان تاريخيا وجد   
مثلت بعداً رئيـسياً مـن      حديثة، كما   أحد عوائق بناء الدولة ال    تمثل   الصيغة   والموارد، لكن ظلت هذه   

ويالتها طيلة سبعة عشر عاماً منذ العام       المجتمع اللبناني من    أبعاد الحرب األهلية المريرة التي عانى       
ب ، وبينما كان إلغاء الطائفية السياسية أحد عناصر اتفاق الطائف الذي يمثل قاعدة إنهاء الحر              ١٩٧٦

حتـى  " النار تحـت الرمـاد  " كما بقى بمثابة  ،األهلية، فقد بقى عالقا دون تقدم، وبقى مصدراً للتمييز        
، وحملة االغتياالت السياسية التي تداعيات العالقة مع سورياأججته عوامل داخلية وخارجية من بينها     

 مـسار التطـور     كد أ قدو. ٢٠٠٨في العام   ) يوليو(ب تموز   حرتداعيات  طالت الرئيس الحريري، و   
السياسي بعد حرب تموز مرة أخرى إمكانيات استخدام الطائفية كوسيلة لتغطيـة نزاعـات سياسـية           

وهـى  . واجتماعية داخلية وخارجية، وأن الطائفية قادرة على شل الدولة، وربما االسـتغناء عنهـا             
الص دروس  موضع مناقشة مستورة، وأحيانا علنية على الساحة اللبنانية فـي اسـتخ           كانت  مخاوف  
، لكنها تحولت إلى مواجهة سياسية صاخبة تهدد استقرار البالد على صـلة بمـسألة               ةاللبنانياألزمة  

  .المحكمة الدولية، وتداعيات الثورة السورية في العامين األخيرين
  

 . لألوضـاع  ، كما على الساحة اللبنانية، كانت الطائفية محركاً أساسياً        الساحة العراقية  على
 في الجدل المثار حول خبرة مرحلة الرئيس الراحل صدام حـسين، فقـد أدى الغـزو            ودون إغراق 
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، وتفكيك مؤسسات الدولة، وإعادة تركيبها على "صدام حسين"األمريكي للعراق، وإسقاط نظام الرئيس 
 إلى إشعال نيران حرب طائفية لعبت فيها قوات االحتالل دوراً رئيسياً،            "المحاصصة الطائفية "أساس  

 ليس أولها أعمال القتل واسعة النطاق والتطهيـر         ،لت ويالت مدمرة على الشعب العراقي ككل      وأنز
. وليس آخرها تشريد ماليين المواطنين بين النزوح الداخلي واللجوء إلى الخارج          والتعذيب،  الطائفي  

ـ   . وأصبحت مصدرا للتمييز الفاحش وتحديا أمام مستقبل العراق، ووحدة ترابه الوطني           ت كمـا أطلق
موجات من التوتر في سائر أنحاء العالم العربي، تصنف الناس على أساس مذاهبهم وطوائفهم، أكثر               

  .مما تصنفهم على أساس رؤاهم السياسية وأفعالهم االجتماعية
ها الملك حمد آل خليفة في العام       طلق السياسية الواسعة التي     اإلصالحات، رغم    البحرين وفي

نزاع دموي اتسم بطابع طائفي، والتي القـت استحـسانا          سفة ل  مؤ  والتي وضعت حداً لعشرية    ٢٠٠٠
ظل يثور جدل كبير في البالد حول المكونات الطائفية لسلطة الدولة، وإدعاءات حول             . وطنياً ودولياً 
المجتمع، وأخرى حول سياسـات      النسبية للطوائف داخل     األوزانير  يس تعمل على تغ   يسياسات تجن 

ة منها تؤثر على مشاركتهم في الحياة السياسية، سرعان ما يخاصة الشيع تجاه قوى المعارضة وتمييز
حيث ، ٢٠١٠تفاعلت مع الحراك االجتماعي الذي اندلع في المنطقة العربية منذ ثورة تونس في نهاية 

 سياسية  إصالحات بإجراءة إلى مظاهرات احتجاجية للمطالبة      ية والشيع ي السن نالطائفتيدعا شباب من    
  وأن يكون رئيس الحكومـة مـسئوالً  ، مملكة دستوريةتور جديد للبالد تصبح بموجبه   تشمل وضع دس  

 في البالد حراك اجتماعي قوي، لكن سرعان ما فرضـت حركـة             أمام البرلمان وليس الملك واندلع    
 إجراءات القمع األمني مـن      هاتبغة طائفية أجج  خذ ص الحراك فأ هذا  على  هيمنتها  ة  يالمعارضة الشيع 
  .)٣٨(جانب السلطات

  فقد تميزت حركة االحتجاج في البحرين      ،ووفقاً للمركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات     
 في المنطقة العربية كونها استدعت إعادة تعريف نظام الحكم والمواطنة من جديد في بلد              مثيالتهاعن  

لكبرى وتم طرح هذه المهمات ا    ..  عبر فترة طويلة   نساق عمل سياسي طائفي   ترسخت وتمايزت فيه أ   
 الثقة بين الحاكم والمحكوم من جهة، وبين المواطنين فيما بينهم من جهة أخـرى  انعدامفي أجواء من  

 علـى   الـذات دة إلى إعادة تعريف     تأكيد على الهويات الفرعية المستن     فيها ال  ى أجواء تنام  مما فرض 
سنة والشيعة ما ساهم في ال:رئيسين للمجتمع البحريني المكونين الأساس طائفي يؤكد على المقابلة بين 

ليس على مستوى الشعب فقط بل على    ، في عملية تغذية متبادلة،      اإلقليميربط المكون الداخلي بالبعد     
  .)٣٩(مستوى النظام والبعد اإلقليمي أيضاً

  

 فـي   الـشيعة  والتهميش ضد المـواطنين      التمييزات القرن الماضي بدأت أشكال      يمنذ ستين و
الدولة، تم  ع تشكيل وزارات    فم رسميا عبر سياسات واضحة،       اتجاهاً ذتأخ المملكة العربية السعودية  

                                                
ـ                )حمرر(حمسن عوض   ) ٣٨( ول ، ورقة عمل أعدها باحثو األمانة العامة للمنظمة العربية حلقوق اإلنسان مقدمة إىل الندوة اإلقليمية ح

وتتوافر على موقع املنظمـة     . ٢٠ص  . ٢٠١١نيسان  /القاهرة، ابريل (االنتقال إىل الدميقراطية بني اإلصالح التدرجيي والفعل الثوري         
  net.aohr.www .    العربية حلقوق اإلنسان

  org.dohainstitate.www             املركز العريب لألحباث والسياسات) ٣٩(
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استبعاد الشيعة من المناصب الرسمية العليا، وال يزال هذا مستمرا حتى اآلن، كمـا اُسـتبعدوا مـن           
عدا اإلسـماعيليين  ( مواقع قيادية فيها    أيالدخول في المؤسسات العسكرية واألمنية بشكل عام وتسلم         

وكذا الوزارات السيادية كوزارات الخارجية والداخلية على سبيل المثال، وحتى عند           ) ةجنوب المملك 
 اقتصر تمثيل الشيعة في هذه المجالس على ١٩٩٢تشكيل مجلس الشورى ومجالس المناطق منذ العام 

 حال مع نسبتهم لمجمل بأيفي أحسن األحوال وهو ما ال يتناسب % ٢الحد األدنى، ولم يتجاوز نسبة    
، كما حرموا لفترة طويلة مـن ممارسـة         %١٥سكان، والتي تشير بعض المصادر أنها تصل نحو         ال

ومن نـشر كتـبهم وثقـافتهم    . شعائرهم المذهبة ومساجدهم وبناء مدارسهم الدينية ودور االجتماعات      
  .وإبرازها في وسائل اإلعالم

لمـواطنين الـشيعة    سلسلة من االحتكاكات بـين ا     في   هذه الممارسات التمييزية     توقد تسبب 
ت حوارات بين قيادات مـن      والسلطات، وتم اعتقال العديد من قياداتهم، لكن شهدت بدايات التسعينيا         

 مع الملك الراحل فهد بن عبد العزيـز  ١٩٩٣ية والسلطة نتج عنها لقاء لهم في عام   يع الش المعارضة
، نالـسياسيي  عـن المعتقلـين   أفضى إلى معالجة جزئية لقضية المواطنين الشيعة ومن بينها اإلفراج        

والسماح للممنوعين من السفر باستعادة وثائق سفرهم، والسماح للمعارضين بالخارج بالعودة للمملكة،    
والتوقف عن المالحقات األمنية والسماح لهم ببناء مساجدهم في مناطقهم، وخففـت الـسلطات مـن                

 شـهدتها بـدايات     التـي  الوطنير   مؤتمرات الحوا  في اتاحت لهم المشاركة  مظاهر التمييز ضدهم و   
  .)٤٠(العشرين األولى من األلفية

 طويالً، إذ سرعان ما أججت العوامل اإلقليمية التوتر بـين           اإليجابيلكن لم يدم هذا التفاعل      
الجانبين انعكاساً للنزاعات الطائفية في العراق بعد الغزو األمريكي، والدور اإليراني في العـراق،               

 أخذت طابعاًً حاداً بعد والتيفي لبنان الطائفية النزاعات تصاعد ن الجانبين مع وتصاعدت التوترات بي
مقتل الرئيس رفيق الحريري، وأخيراً مع اضطرابات الحوثيين في اليمن وانتفاضة البحرين، والثورة        

  .السورية جنبا إلى جنب، مع أزمة المشروع النووي اإليراني
دي على تفاعل المملكة مع العناصر المحلية للنـزاع  وفى هذا السياق لم يقتصر الدور السعو   

 مساندة السلطات في مواجهة الحوثيين، وساهمت بقواتها في اليمن لدعم النظام فيبل تدخلت عسكريا    
 مواجهة نظـام  في ودعم الثورة العربية إيران تجاه والدولي اإلقليمي التحالف فيالبحرينية، وتنخرط  

 والمغرب بمثابـة تحـالف   األردنة مجلس التعاون لدول الخليج لضم   ، بل ويعتبر محللون دعو    األسد
  .الشيعيللنظم السنية في مواجهة المد 

 
  :التمييز الديني

عانت البلدان العربية من جراء التمييز على أساس الدين، في ظاهرة مركبة تكتوي منها   
  .المجتمعات العربية

                                                
  .املواطنون الشيعة يف السعودية منوذجاً، املبادرة العربية لإلصالح: جعفر حممد الشايب، األقليات واحلقوق املتساوية) ٤٠(
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دلعت موجة من الكراهية العنصرية ضد      أيلول ان /ففي سياق أحداث الحادي عشر من سبتمبر        
شعوب األمة العربية واإلسالمية، ووقعت المجتمعات العربية تحت وطأة نظرة دونية تـدمغ شـعوب          
األمة العربية، كجماعة قومية باإلرهاب وتزدرى دينهم ومعتقداتهم، وانخرط في هذا التوجه زعمـاء              

يين طرحوا صورة نمطية سلبية عـن العـرب       سياسيين ومسئولين وكتاب ومفكرين وفنانين وقادة دين      
والمسلمين أدت إلى إشاعة الكراهية العنصرية، وتعزز نمط التمييز العنصري في سـياق مكافحـة               

  .اإلرهاب، وإخضاع البلدان العربية لوصاية دولية في صورة نمطية للعنصرية الكالسيكية
تها في العراق تجاه بعض     وفى سياق هذه الحالة تعززت مظاهر التطرف الديني وبلغت ذرو           

تطورت في سياقه   . الطوائف المسيحية والزيدين، وأثارت احتقانا طائفيا في مجتمع مستقر مثل مصر          
وقائع احتكاكات اجتماعية تقليدية إلى وقائع عنف طائفية وأفرزت فئات متطرفـة علـى الجـانبين                

ودقت نواقيس الخطر أمـام  . يينوضخمت أوجه التمييز غير المقبولة التي يشكو منها األقباط المصر        
فانطلقت العديد من المبادرات الرامية إلى      . مجتمع يصر على التماسك االجتماعي والتعايش المشترك      

تصحيح أوجه الخلل شاركت فيها مؤسسات الدولة و المجتمع المدني، ويحسب للمجلس القومي لحقوق 
مقة مع كافة األطراف المعنية، وأعد      اإلنسان في مصر جهده في هذا الشأن حيث أجرى حوارات متع          

مشروعات قوانين إلزالة كل أوجه التمييز وإعالء قيمة المواطنة كأساس لتعامـل بـين المـواطنين               
ووسع . المصريين شملت مشروعا بقانون للبناء الموحد لدور العبادة، وآخر للمساواة وتكافؤ الفرص           

  .)٤١(نها بعض الجماعات الدينية الصغيرةمقترحاته لتشمل معالجة أوجه التمييز التي تعانى م
  

  نموذج التهميش في ظل االحتالل: فلسطين 
   تهجير الفلسطينيين- ١

 ال ،١٩٤٨ عام فلسطين وطنهم للفلسطينيين وبتدمير واألكبر األول بالتهجير إسرائيل قيام منذ  
 العنـصرية،  عاتبـالقوة، وبالتـشري   العـودة  من الفلسطينيين نالالجئي حرمان تواصل إسرائيل تزال

 قـانون : اسـم  قانون حمل بإصدار ٢٠٠١ عام إسرائيل قامت المثال سبيل فعلى. القضائية وباألحكام
 حكـم  العليا بنقض ةاإلسرائيلي المحكمة قامت ٢٠٠٣ عام وفي ،٢٠٠١ لعام العودة حق إسقاط ضمان
إلى  بعودتهم تأقرق أن سب قرية سكان من داخليا المهجرين للفلسطينيين بالسماح يقضي كان لها سابق

تـسجيل   في الرغبة بعدم هذا حكمها ةاإلسرائيلي المحكمة سببت وقد. منها هجروا التي وبيوتهم قريتهم
أن مـشكلة  وى بـدع  مـستقبال،  الفلسطينيين والمهجرين نالالجئي بها ينتفع قد قضائية – قانونية سابقة

  .يةالسياس المفاوضات إطار في إال حلها يتوجب ال نالالجئي
  

 القسري للفلـسطينيين  التهجير من جديدة موجة جرت وإجراءاتها، إسرائيل لسياسات وكنتيجة
 ١١٥٠٠٠ من أكثر تهجير تم قد  أنهقدروي .األخضر الخط داخل وفي ١٩٦٧ عام المحتلة األرض في

ل يـزا  ال وحاليـا، . خيـرة األ األربعـة  العقود لخال١٩٦٧ عام المحتلة المناطق في داخليا فلسطيني
                                                

 .٢٠٠٧ نوفمرب ٢٥الس القومي حلقوق اإلنسان، مؤمتر املواطنة، القاهرة ) ٤١(
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 غـزة،  قطاع وفي. التهجير لخطر معرضين فلسطينيا تجمعا ٧٨ في  فلسطينيا يقطنون٢٦٦٤٤٢هناك
  ألـف  خمسين من أكثر  وحدها بتهجير٢٠٠٤ – ٢٠٠٠العمليات العسكرية في الفترة ما بين  تسببت

   .الثانية للمرة داخليا تهجيرا ،فلسطيني
  

   مصادرة وضم األراضي الفلسطينية- ٢
 ٥٨٦٠ أصل من (٢كم ٣٣٥٠من وضم أكثر بمصادرة ٢٠٠٨ العام مطلع حتى لإسرائي قامتو  

فضال عن أنها   اليهودي، االستيطان ألغراض وذلك ١٩٦٧ عام المحتلة الفلسطينية األراضي من) ٢كم
والمبـادئ   الـدولي  للقانون صارخ انتهاك وفي. التاريخية فلسطين كل على تسيطر الفعلية الناحية من

الديموغرافية  التركيبة تغيير إلى تهدف عنصرية سياسات وتطبيق إتباع إسرائيل تواصل ،للقانون العامة
  .حصرا اليهود المستوطنين لمصلحة للبالد

  

   االستعمار االستيطاني-٣
 المناطق  وتعتبربكثافة، وتتزايد الغربية، الضفة  فيياالستيطان االستعمار وقد تمددت خارطة  

 تلك وتحديدا) ج(منطقة الفي  الزراعية راضيواأل األردن، ووادي ،)٤٢(القدس شرقي هي تأثرا األكثر
 الجديـدة  الـسكنية  الوحدات لبناء آالف عطاءات عن اإلعالن تم انابوليس قمة ومنذ . للجدار المحاذية

  . )٤٣(في المزيد من المخططات السابقة وباشرت العمل فعلياً. لليهود المخصصة
  

 إن النشاط االستيطاني اليهودي قد ٢٠٠٩شباط /ن في فبرايروكشف تقرير لحركة السالم اآل      
، كما رصدت نقال عن الموقع الرسـمي  ٢٠٠٧عن مثيله في العام % ٦٠ بنسبة  ٢٠٠٨زاد في العام    

 ألف وحدة سكنية    ١٥ وحدة سكنية من بينها      ٣٠٠,٧٣للحكومة أن وزارة البناء واإلسكان تنوى إقامة        
 ألفا أخرى لم يتم المصادقة عليهـا نهائيـا بعـد،           ٥٨فعول، و على األقل ضمن مخططات سارية الم     

وتتناول هذه المعطيات مخططات وزارة اإلسكان وحدها والتي تشكل جزءا صـغيراً مـن مجمـوع       
المخططات الخاصة باالستيطان، إذ أن هناك آالف أخرى من الوحدات السكنية المخططـة ضـمن               

ويقدر تقرير حركة الـسالم اآلن  . يئات عامة أخرىبرامج السلطات المحلية من قبل جهات فردية وه   
  . أن في حال إنجاز هذه البرامج والمخططات سيتضاعف عدد المستوطنين

  

   نقاط التفتيش والحواجز والتصاريح-٤
تتبع إسرائيل سياسة تقيد على نحو خطير حرية تنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية مخلفـة                 

 عقبة من هـذا  ٥٦٠ويوجد أكثر من . ة واالقتصاد على حد سواءعواقب وخيمة على الحياة الشخصي 
 ٤٧٦ نقطة تفتيش مزودة بجنود ونحـو        ٨٠النوع تحول دون حرية التنقل، وهى تشمل ما يزيد عن           

                                                
ملزيد من التفصيل حول االستيطان يف القدس الشرقية انظر تقارير املقرر اخلاص املعين حبالـة حقـوق اإلنـسان يف األراضـي          ) ٤٢(

  )A/HRC (وثيقة) باللغة اإلجنليزية (٢٠١٠ يناير ١٥ فولك، ومن بينها التقرير الصادر يف د، ريتشار١٩٦٧الفلسطينية احملتلة عام 

املوجه االستيطانية اجلديدة يف الضفة الغربية، حكومة مـستوطنني تتـيح          : زيد من التفاصيل حول االستيطان اإلسرائيلي انظر      مل) ٤٣(
أراضي الشعب الفلسطيين، وحدة حتليل السياسات يف املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات، املركز العريب لألحبـاث ودراسـة                  

  org.dohainstitute.www لى الرابطع. ٢٠١٢السياسات الدوحة، أغسطس 
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وإضافة إلى ذلك، تقـيم دوريـات       . بوابة مقفلة بدون جنود وسواتر ترابية وحواجز إسمنتية وخنادق        
ق في إنحاء الضفة الغربية آالف نقاط التفتيش المؤقتة المعروفة          الجيش اإلسرائيلي سنويا على الطر    

  .وذلك لفترات محدودة " نقاط التفتيش الطيارة"بـ
  

ويخضع الفلسطينيون لقيود عديدة على السفر ولشروط فيما يتصل بتصاريح التنقـل داخـل            
وتنتهك هذه . ام التصاريحوتكفل نقاط التفتيش االمتثال لنظ. الضفة الغربية والسفر إلى القدس الشرقية  

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي رأت محكمة العدل الدولية ١٢القيود المادة 
ويصعب قبول ما   . في فتواها المتعلقة ببناء الجدار انه يلزم إسرائيل في األراضي الفلسطينية المحتلة           

فالعديد من نقاط التفتيش والحواجز . بارها تدابير أمنية  تحتج به إسرائيل من أن هذه القيود مبررة باعت        
ويعلل ذلك لضمان راحة المستوطنين وتيسير تـنقلهم        . بعيدة عن حدود إسرائيل، التي يحميها الجدار      

  .في أنحاء الضفة الغربية وإخضاع الشعب الفلسطيني لسلطة المحتل وحقيقة وجوده
  

ين، وقد شبهها جون دوجارد المقرر الخاص عـن         وتؤدى نقاط التفتيش إلى إذالل الفلسطيني       
حالة حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة في تقريره إلى لجنـة حقـوق اإلنـسان فـي                  

قوانين تصاريح المرور التي كانت تطبق في جنوب أفريقيا أيام الفصل           " بـ   ٢٠٠٨كانون ثان   /يناير
 بإذن للسفر أو اإلقامة أينما كان فـي جنـوب           العنصري، وتفرض على المواطنين السود االستظهار     

". وولدت هذه القوانين شعوراً عاما بالذل والغضب، وتسببت في عمليات احتجـاج منتظمـة             . أفريقيا
ففرض قيود من قبيل مـا      . ودعا المقرر الخاص إسرائيل أن تجد في تجربة جنوب أفريقيا عبرة لها           

  . )٤٤("ن بقدر ما يتسبب في انعدام األمنتفرضه إسرائيل على حرية التنقل ال يحقق األم
  

 )٤٥( إنكار حق الضحايا في اإلنصاف-٥
والتعـويض   القانونية الحماية في حقهم الفلسطينيين الضحايا على اإلسرائيلية وتنكر المحاكم  

 ةياإلسرائيل منيةاأل ةاألجهز تسميهم لمن "محاكمة بال ماإلعدا " وتجيز المحكمة اإلسرائيلية العلياالفعال
 تم كثيرة حاالت هناك ".عرضا المقتولين" أو السبيل، من عابري ضحايا هناك كان لو حتى بالمطلوبين،

 مـدنيين  وجـرح  بقتل إسرائيليين وجنود قيام مستوطنين بشأن اإلنسان حقوق منظمات قبل من توثيقها
  . وال عقابهم لتهممساء يتم لم ولكن المحتلة، األرض في فلسطينيين

  

 حيث سر؛لأل أفرادها تعرض التي العالم شعوب أكثر من المحتلة في األرض سطينيونالفلويعد   
 حاليـا فـي الـسجون    وتحتجـز إسـرائيل   % ٤٠لمرة واحدة فقط حوالي  منهم أسر من نسبة تبلغ

 لشتى  يتعرضونوأطفال ومعتقلين إداريين نساء، ينهم، بي فلسطين ألف أسير١١ أكثر من والمعتقالت
  . قانوني مسوغ بدون الكرامةالحاطة ب والمعاملة التعذيب أنواع

 

                                                
، جون دوجارد، ١٩٦٧جلنة حقوق اإلنسان، تقرير املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة عام               ) ٤٤(

  ١٦  ، ص A/HRC/7/17,21jan. 2008: وثيقة

 .١٠٢ – ١٠٠مسار مكافحة العنصرية والتمييز العنصري، مصدر سبق ذكره، ص ص ) رحمر(حمسن عوض ) ٤٥(
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جديدة،  عنصرية قوانين قوانين أو تعديل بإصدار ةاإلسرائيلي الكنيست شرعت ،٢٠٠١ عام منذ
 قـانون : من بينهـا   والتي التعويض في وحقهم ةاألساسي الفلسطينيين وحقوق حريات تقييد إلى تهدف

 القانون حيث يحرم ،٢٠٠٧ لعام وتعديالته ) مؤقت قانون( ٢٠٠٣لعام لإلسرائي الدخول وحق المواطنة
 ١٩٦٧ المحتلة عام الفلسطينية األراضي سكان من الفلسطينيين األزواج من العظمى الغالبية وتعديالته

 المعدلة لألعوام والقوانين إسرائيل، مواطني من الفلسطينيين من أقرانهم مع إسرائيل في السكن حقمن 
 تحرم الفلسطينيين والتي ضرار،ألا عن للدولة القانونية المسؤولية قانون على ةالوارد ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥

 عن أعمال الناشئة ضراراأل عن بالتعويض المطالبة حق من ١٩٦٧ عام المحتلة راضيألا سكان من
  . اإلسرائيليين الجنود

 

 جراءاتنتاج إ هو ١٩٦٧عام المحتلة راضيألا في القانوني غير الوضع أن إسرائيل، تدعيو  
 والعرب، والدول الفلسطينيين على اعتداءاتها تبرر كما .الدولة منأو العسكرية الضرورة بحكم مبررة
 الهيئـات  مـن  وحليفاتهـا  إسـرائيل  وتنكر. "اإلسالمي باإلرها" محاربة إلى الحاجة بدعوى العربية

 بل زمن، منذ الممتد راعللص الجذرية سباباأل أحد والتمييز العنصري العنصرية  أنالصهيونية الدولية
  .الالسامية مظاهر من مظهريعد  ،ألنه مبدئيا الموضوع مرفوض هذا حول النقاش أن وتعتبر

له مسئولية االحتالل   لألمم المتحدة في أحدث تقريرالخاص المقرربينما يؤكد ريتشارد فولك  
 تجاوز قد الفلسطينية لألرض العسكري االحتالل نإ: عن كل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، يقول

 المقـرر  الحظـه  الذي النحو على العنصري، والفصل االستعمار خصائص له وأن سنة أربعين اآلن
 وتعديا عميقاتهديداً  االحتالل أمد إطالة تشكل خاصة، بصفة الخلفية، هذه ضوء وفي . السابق الخاص
 هـذا  ويـضفي  .الفلـسطيني  للشعب المصير تقرير حق وهو جميعا، اإلنسان حقوق أهم على تراكميا

 المصير، لتقرير تعزيزا المقاومة في بالحق الفلسطينيين لمطالبات تقييم إجراء على ملحا طابعا االعتبار
 اعنـز ال حـل  فـي  المـسؤولية  تحمل من أكبر قدرا المتحدة األمم تبدي بأن توصيات إصدار وعلى

 األثنـاء،  هذه في فورية، خطوات واتخاذ لي،الدو للقانون التامة المراعاة مع الفلسطيني، - اإلسرائيلي
وفي  .العسكري باالحتالل المتعلقة الدولي اإلنساني القانون بموجب اللتزاماتها إسرائيل امتثال لضمان

 ،النتـائج  بشأن الدولية العدل محكمة لفتوى االمتثال إسرائيل برفض علما اإلحاطة ينبغي الصدد، هذا
 .المحتلة األرض في جدار تشييد على المترتبة القانونية

 القائمة الدولة بواجبات المتعلقة الدولية القانونية اللتزاماتل إسرائيل تجاهل أن "فولك"ويخلص 
 لحمايـة  عاجلة مبادرات تنفيذ إلى بالحاجة التسليم على المتحدة األمم هيئات سائر أن ينبغي باالحتالل،

 العامة الجمعية على الثالثة اللجنة تقترح أن ن بينهاوم ، بقائهالحقيقة وفي بل الفلسطيني، الشعب حقوق
 اسـتمرار على  المترتبة للقانون المخالفة اآلثار بشأن الدولية العدل محكمة من جديدة فتوى تطلب أن

 والسـيما  وطابعـه،  االحتالل فترة طول ضوء في المصير، تقرير في حقهم من الفلسطينيين حرمان
  .األراضي واحتالل نالفلسطينيي ممتلكات على التعدي

 

   حقوق بتقييم يتصل ما في بارزة أهمية له قانوني صك ثمةويضيف المقرر الخاص أيضا أن 
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 أوقـات  فـي  المدنيين بحماية المتعلقة الرابعة جنيف اتفاقية وهو ،تھ ا وواجبا باالحتالل القائمة السلطة
 وملـزم  العرفي، الدولي انونالق لتطور انعكاس ألنه أيضا أهمية له صك هناك ولكن، )١٩٤٩(الحرب

 ضـحايا  بحمايـة  المتصل ١٩٩٧ لعام األول اإلضافي جنيف بروتوكول وهو المعاهدة في لألطراف
 المعاهـدة  لهذه والمتعمدة ستمرةمال إسرائيل انتهاكات على األدلة شكلوت. المسلحة الدولية المنازعات

 من موحد فعل رد يتطلب مستمرا خطيرا عاوض الفلسطينية لألرض احتاللها في عالميا الملزمة الدولية
 :يلـي  مـا  علـى  تـنص  الرابعة جنيف اتفاقية من ١ المادة أن إلى اإلشارة وينبغي. ليوالد تمعلمجا
 وقد ".الظروف جميع ظل في االتفاقية هذه احترام وضمان باحترام تتعهد السامية المتعاقدة األطراف"

  .حكمال هذا في الوارد النداء لتلبية الوقت حان
 فـك  خطـة  بتنفيذ قيامها منذ يعد، لم غزة قطاع أن قولهافي  إسرائيل حكومة" فولك "وجادل

 .ينطبـق  ال الـدولي  اإلنساني القانون فإن السبب ولذلك لالحتالل، خاضعا ، ٢٠٠٥ عام في االرتباط
 الـدفاع  قـوات  احـتالل  "أن فـي  األحيان، أغلب في تكرره الذي الرسمي، إسرائيل موقف ويتمثل

 واألمنيـة  السياسية اآلثار بجميع" ٢٠٠٥ أيلول/سبتمبر ١٢ في انتهى "غزة لقطاع الحربي اإلسرائيلية
 ألن نظـرا  أنـه  مفـاده  رئيـسيا  استنتاجا صراحة إسرائيل وتستخلص ا عليه انطوى التي والقانونية
ـ  اهنالتـاريخ فـإ   هذا في الفلسطينية السلطة إلى نقلت ،" الكاملة الحكومية السلطات  تتحمـل  تعـد  مل

  .باالحتالل القائمة للسلطة والمعنوية القانونية المسؤوليات
 إقليمـا  يعتبـر  إقليم أي إن ويقول غزة، قطاع في للوضع التقييم هذا الخاص المقرر ويحاجج

 فـك  منـذ  إسرائيل وواصلت. اإلقليمية السيادة دولة خالف لدولة "فعلية سيطرة "تحت كان إذا محتال
 اللمجوا والخـروج،  الـدخول  وعلى الحدود، على والمستمرة الصارمة للسيطرة هاممارست ارتباطها
 وشنت عديدة عسكري توغل بعمليات إسرائيل قامت ذلك، إلى وإضافة . لغزة اإلقليمية والمياه الجوي،
 أن منذ حصار ألوضاع اإلقليم في كلهم المدنيين السكان وأخضعت مستهدفين، أفراد ضد مميتة هجمات

ـ  كـانون /ينـاير  فـي  العامة التشريعية االنتخابات في للشك مجال أي بال ماسح فازت  ،٢٠٠٦ ناث
 ويتـسبب  . ٢٠٠٧ حزيران/يونيو منتصف في األمور مقاليد حماس تسلمت أن بعد الحصار وأحكمت

 الحصار في دولية مشاركة كسب لمساعي ونتيجة غزة، سكان على شديدة ضغوط في الحصار فرض
 الرعاية من األدنى الحد توفر أن باإلدارة القائمة الفلسطينية السلطات على مستحيلال من أصبح األخير
 الواضح من فإن االعتبارات، هذه على وبناء . نسمة المليون ونصف مليون عددهم البالغ القطاع لسكان

 ،اإلسرائيلي االحتالل تحت يزال ال غزة قطاع أن في الدولي القانون منظور من معقول شك أي دون
 جنيف اتفاقيات وأن باالحتالل، القائمة السلطة عاتق على ملقاة قانونية مسؤوليات من ذلك يصاحب بما
   .بحذافيرها سارية تزال ال

 

  )٤٦( األمم المتحدة تدين ممارسات إسرائيل العنصرية- ٦
  رتهايد عن رؤية فلسطينية أو عربية اباألالمؤسسي و العنصري  للتمييزالتحليلوال يعبر هذا 

                                                
  .١٠٦ – ١٠٣املصدر نسه، ص ص ) ٤٦(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٥٠

 األمـم  مقـرري  إلـى  باإلضافة دولية، معاهدة بموجب الناشئة الدولية والهيئات اللجان جميعففحسب 
 بتعهـداتها  باإليفـاء  الممنهج إسرائيل التزام عدم استمرار من وحذروا قلقهم بدواأ المتحدة الخاصين،

 فـي  الفلـسطينيين  يالح وممارساتها بسياساتها يتعلق فيما اإلنسان حقوق اتفاقيات الناشئة عن الدولية
  .لسيطرتها فعليا  والخاضعين١٩٦٧عام  المحتلة األراضي

 واللجنـة  الطفل، حقوق بحماية الخاصة الدولية اللجنة فيها بما الدولية، الهيئات فذهبت بعض
 ومن الفلسطينيين تعذيب تسويغ من والتحذير قلقها إلي التعبير عن  التعذيب، الخاصة بمناهضة الدولية
) ١٨(دون  ما شخص كل ياإلسرائيل الطفل اعتبار على المترتبة لمع األطفا التعامل في لتمييزا نتائج
  . سنة) ١٦(دون  هو من كل المحتلة في األرض الفلسطيني الطفل بينما سنة،

 ةواالجتماعي ةاالقتصادي بالحقوق الخاصة الدولية اللجنة فيها بما أخرى، دولية وذهبت هيئات
 الخـاص  المتحدة األمم ومقرر العنصري، التمييز أشكال كافة بإلغاء الخاصة ة الدوليةواللجن والثقافية،

 من قلقها إلي التعبير عن  الغذاء، في الحق بشأن الخاص المتحدة مماأل السكن، ومقرر في الحق بشأن
 األرض سكان ومن إسرائيل مواطني من الفلسطينيين حيال ةوالممارسات اإلسرائيلي والسياسات القوانين
 فـي  والحـق  السكن، في الحق خصوصا ةاألساسي الفلسطينيين المساس بحقوق أن اعتبرتو. المحتلة

  .والممأسس الممنهج العنصري التمييز بالمياه يعادل االنتفاع وحق األرض، ملكية
 الخاصة الدولية اللجنة كررت إسرائيل، ممارسات بمراجعة الخاص ٢٠٠٧ لعام تقريرها وفي
 التمييـز  أشـكال  كافـة  على بالقضاء الخاصة الدولية ةاالتفاقي من الثالثة للمادة إسرائيل توثيق انتهاك

 وتتعهـد  تهايدألباروا العنصري الفصل سياسات تدين أن الدول على يتوجب بموجبها العنصري، والتي
  .مشابهة ممارسات أية وحظر وإلغاء بمحاربة

 راضياأل في اإلنسان حقوق بشان المتحدة ملألم الخاص المقرر تنبه تقارير ٢٠٠٥ العام ومنذ
  حيث ؛)قانونا معرف هو ما بحسب( عاديا احتالال ليس ياإلسرائيل االحتالل أن إلى الفلسطينية المحتلة

 المحتلة، المنطقة في السارية وبالقوانين العام بالنظام يمس وال السيطرة، من مؤقتا شكل خير يمثلاأل أن
 ،)المؤقـت  التقليـدي ( االحتالل اسم وراء يتخفى إحاللي استعماري نظام يولكن االحتالل  اإلسرائيل

 إلـى  المحتلة المنطقة تفتيت مثل وسياسات؛ ممارسات من رتهايداألبا في نظام ما أسوأ فعليا ويمارس
 والتـصاريح  الطرقـات  علـى  الفصل نظام ويتبع النطاق، واالعتقاالت الواسعة متصلة، غير شراذم

 .الدين  أو االثني أو القومي، األصل أساس على الحركة عليها تقييد بهدف اباستخدامه الخاصة

لعـام   تقريرها في والثقافية ةواالجتماعي ةاالقتصادي بالحقوق الخاصة الدولية اللجنة الحظتو
 والوكالـة  العالميـة،  الصهيونية المنظمة يمنح ١٩٥٢ لعام ياإلسرائيل التشريع أن" شديد   بقلق١٩٩٨

 معظـم  علـى  الـسيطرة  سلطة اليهودي، القومي الصندوق ذلك في بما لها التابعة  والهيئاتاليهودية،
. "غيـرهم  دون اليهود لخدمة قائمة الهيئات هذه أن على النص لخال من وذلك في إسرائيل، راضياأل

 ملكية إلى تحويلها يتم ثم ومن للفلسطينيين تعود ممتلكات من إسرائيل تصادره ما أن نسبة اللجنة وترى
 نوأ ومـنظم؛  مقصود بشكل المصادرة تتم وحيث كبيرة، نسبة هي والوكاالت لتلك المنظمات حصرية

 بموجـب  والهيئـات  المنظمات تلك وان خصوصا ؛"الممأسس" العنصري من التمييز نمطا يشكل ذلك
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 اللجنـة  الحظتكما ) ١١الفقرة (واالستعمال  عواالنتفا التصرف اليهود حقوق غير على تنكر تعريفها
 إلـى  بـالهجرة  العـالم  في مكان أي من يهودي  ألييسمح ، والذيياإلسرائيل العودة قانون أن" بقلق

 الفلـسطينيين  ضد يميز إسرائيل، في والمواطنة اإلقامة وتلقائيا حقوق فعليا يمنحه لذلك وتبعا إسرائيل،
 بهـا  ولـدوا  التي ديارهم ىإل عودتهم على ةاإلسرائيلي فرضت الحكومة والذين الشتات في الموجودين

 تقريرهـا  فـي  بأسـف،  اللجنة لحظت وقد )١٣الفقرة " (مستحيال يكون بها ءالوفا يكاد وقيودا شروطا
 قائمة زالت ما إسرائيل، ممارسات حول سابقة في تقارير أثارتها التي القضايا أن ،٢٠٠٣ لعام الدوري
 اليهودية بالجنسية المسمى القانوني الوضع من بشدة تحديدا قلقة أنها "أيضا اللجنة وأضافت. قلق ومحل
 حقوق منحهم ل خالمن تفضيلية معاملة حصريا منح اليهود يتم بموجبه والذي العودة، قانون في الوارد

 ضـد  عنصرية ممارسة عنه ينشأ الذي األمر أنهم يهود، لمجرد حكومية مالية ومساعدة تلقائيا المواطنة
 ).١٨الفقرة  (" الفلسطينيين ينجئالال ضد وتحديدا اليهود غير

 سياسـة  العنـصري  التمييز أشكال كافة للقضاء علي  الدولية اللجنة صنفت ٢٠٠٧ العام في
 وعـدم  والسكن، والصحة، التعليم، قطاعات في واليهود بين العرب الفصل على بقاءبشأن اإل إسرائيل
 أراضـي  واستخدام العامة، بالخدمات عاالنتفا مجاالت في اليهود مع مواطنيها العرب من بين المساواة

 ،١٩٦٧ عام المحتلة الفلسطينية راضيباأل يتعلق وفيما). ٢٢الفقرة  (عنصرياً فصالً يشكل  بأنهالدولة
 المطبقة تلك عن تختلف إسرائيلية وسياسات لقوانين الفلسطينيين إخضاع قلقها من عن اللجنة عبرت فقد

 الفـصل  سياسـة  منها التي سرائيليةاإل الممارسات من قلقها عن عبرت  كما).٣٥الفقرة (اليهود  على
 المجحفة والقيود اليهودية، المستوطنات وتوسيع به، المرتبط والنظام الجدار في بناء المتمثلة العنصري
 المصادر توزيع وفي الخدمات، تقديم في المساواة وعدم الحركة في حرية الفلسطينيين على المفروضة

 التركيبة تغيير إلى تؤدي وممارسات سياسات واعتبرتها المنازل، وتدمير  بها،عالنتفاا وحقوق الطبيعية
  ) ٣٧، ٣٢ ، ١٤الفقرات " (للبالد الديموغرافية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٥٢

  العوامل المحددة لإلقصاء االجتماعي
  

 العوامـل المنتجـة لإلقـصاء       )٤٧(تحدد بعض أدبيات اللجنة االقتصادية لجنوب غرب آسيا         
 بين عوامل مؤسسية، مثل عدم وجود سياسة شاملة لمساعدة الفئات المستبعدة، وعوامـل              االجتماعي

قانونية مثل عدم االعتراف بحق المواطنة أو الحماية القانونية للعمال المهاجرين، وعوامل ثقافية مثل             
تجتمع وهذه العوامل التي    . التمييز أو الفصل اإلثني وعوامل سلوكية مثل التمييز على أساس الجنس          
  .في كثير من األحيان تؤدي دوراً فاعالً في خلق حالة اإلقصاء االجتماعي

وتستخدم مصطلح اإلقصاء االجتماعي في هذا السياق للتعبير عن ثالث مظاهر هي التمييز،              
والحرمان، وعدم التمكين، ويقصد بالتمييز العمليات االجتماعية والمؤسسية والقانونية والثقافية التـي            

ين الناس على أساس صفات غير إرادية، وهذا التمييز يمكن أن يعوق الحـراك االجتمـاعي،        تميز ب 
ويعرقل الحصول على الخدمات االجتماعية مثل التعليم والرعاية الصحية ويحـول دون المـشاركة              

  .السياسية ودخول سوق العمل
ألساسية فحسب،  أما الحرمان، فال يقصد به الحرمان المادي الذي يحول دون سد الحاجات ا              

بل يقصد به أيضاً المساس بالحق في الحصول على خدمات اجتماعية أساسية مثل الرعاية الـصحية     
كما يقصد بعدم التمكين مجموعة العوامل التي تحد من قـدرة           . والتعليم، وعدم االعتراف بهذا الحق    

لمجال العام للمجتمـع    أفراد أو مجموعات على تحقيق تغيير في ظروفهم المعيشية أو االنخراط في ا            
  .بأسره

وتعاني الفئات المستبعدة من مشاكل مشتركة، لكنها ال تتشارك بالضرورة فـي المحـددات                
والخصائص نفسها، فاألقليات المحرومة، والسكان المشردون، وذوو االحتياجات الخاصة واألمراض          

كلي نفسه وسواء كانوا مـستبعدين      هم جميعاً من الفئات المستبعدة اجتماعياً، ويعانون من التمييز الهي         
على أساس المظهر أو العرق، أو بسبب سياسات صحية ال تضمن لهم حياة كريمة، تتخـذ ظـروف         
إقصائهم المظاهر نفسها مثل قلة الحصول على السلع والخدمات االجتماعية والبطالـة، أو العمالـة               

  .الناقصة، وصعوبة الوصول إلى المؤسسات العامة والفقر
 النساء واألطفال ال يشكلون فئة منفصلة في المجتمع، وال فئة متجانسة فهم يعـانون               ومع أن   

من اإلجحاف، ويعيشون ظروف األقليات التي تفتقر إلى القدرة على الحصول على الحقوق والموارد، 
مما يجعلهم أكثر عرضه لإلقصاء فكثيراً ما يكون نوع الجنس عامل تمييز في الحصول على الـسلع    

مات ويتسبب في بعض أنماط اإلقصاء االجتماعي من مظاهره تدني مستوى مشاركة المرأة في           والخد
  .الهيئات التمثيلية ومؤسسات صنع القرار

وإضافة على عدم المساواة بين المواطنين في المنطقة العربية، يفتقر العديد من الفئات إلـى              
ق المواطنة أو عدم تسجيلهم في السجالت الحصول على السلع والخدمات العامة بسبب افتقارهم إلى ح

                                                
  .٦ ، ٥اإلدماج االجتماعي، مصدر سبق ذكره ص ص ) االسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا ) ٤٧(
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الرسمية ولهذه المسألة أهمية خاصة في المنطقة العربية التي يقيم بها عشرات الماليين من العمـال                
  ).البدون(المهاجرين والالجئين وعديمي الجنسية 

    

  :وتفصل بعض أدبيات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي هذه العوامل على النحو التالي
   )٤٨(الدوافع الهيكلية:  أوال

 كاعتمـاده علـى عائـدات الـنفط والتحـويالت      الطابع الريعـي  اعتماد االقتصاد العربي على  -١
العنـان للوعـود بإصـالحات      والمساعدات الدولية أحيانا جعل من السهل على تلك األنظمة إطالق           

  .أمام المهمشينتلك الوعود لتها لتحقيق ادية مع التذرع بالظروف وعدم مساءاقتصسياسية و
 أحد أهم دوافع االستبعاد والتهميش القوية فالبرعم من وجود         ضعف أو إضعاف الحكم المحلي     يعد   -٢

الرقابة الـسياسية    بتطبيق الالمركزية في العديد من الدول العربية فال يزال انتشار            ةالتزامات قانوني 
للحكومة المحلية وهى سمة تقترن غالبـا       ، وتمثل الالمركزية اإلدارية السمة الرئيسية       والمالية ضعيفا 

بتهميش القوى المجتمعية المحلية في مساءلة الحكومات المحلية ويرجـع ذلـك لـضعف العمليـات               
  . ضعف المجالس المنتخبة محليااالنتخابية المحلية وبالتالي

غيـر   ض القوانين المقيدة للمنظمات   فر  يعزز اإلضعاف القانوني االستبعاد والتهميش من خالل          -٣
، وتقف حجر عثرة في طريق المنظمات ك القوانين سوى الجمعيات الخيرية حيث ال تدعم تل    حكوميةال

  .نسان باستثناء المؤسسات الحكوميةالمدافعة عن حقوق اإل
إضعاف الحركة العمالية   إلى   أدى : غياب القاعدة الشعبية المنظمة المناصرة للعدالة االجتماعية       -٤

ونات هذه القاعدة الشعبية لالستبعاد االجتماعي الناتج عن االفتقار إلى سياسـات        التي تعد أحد أهم مك    
 إلى تفاقم تهميشهم اقتصاديا، أما الطبقة الوسطى التي تمثل المكون الثاني كما أدىالحماية االجتماعية   

  إللهائهـا عـن    للقاعدة الشعبية فلم تسلم هي األخرى من محاوالت إضعافها والضغط عليها ماديـا            
، إضافة لتردى المنظومة التعليمية الذي قلص من دور الطلبة في قيادة حركـات              المشاركة السياسية 

  .م ال يشمل التوعية بحقوق اإلنسانتطالب بالعدالة االجتماعية هذا باإلضافة إلى كون التعلي
رن المادي  منذ سبعينيات القتحول دور طبقة رجال األعمال وتغير طبيعتها تغيرا راديكاليا     عزز  -٥

 تحريـر االقتـصاد     وتعـزز عملية اإلقصاء والتهميش ففي حين كانت تتوسع هذه الطبقة          من  بدوره  
أعلت عملية تفكيك الصناعات من مكانة النخـب        كما  ،  فقد أحجمت عن تعزيز الديموقراطية    الوطني  

ائدة التـي   التجارية على حساب رأس المال الصناعي، وألن تلك الطبقة يفيدها استغالل الفوضى الس            
عر الحاجة لمناصـرة سياسـات      أشاعها ضعف الضوابط المفروضة على السلطة التنفيذية فلم تستش        

، هذا وقد أسـفرت عمليـات        يمكنها محاسبتها   أو حتى وجود بنية حكومية     ي أو سالم اجتماع   مستقرة
  . يد هذه القلةالتحرر االقتصادي جميعها عن تركز القوة والثروة في

                                                
 حنو دولة تنموية يف املنطقة العربيـة، ص  ٢٠١١نمية اإلنسانية يف الدول العربية برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، تقرير حتديات الت   ) ٤٨(
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حفظ سالمة واستقرار النظام حتى أصبح االسـتقرار فـي الـوطن     في   الشرطة اختزال وظيفة   -٦
، وباسم األمن القومي لم تخضع النفقات العسكرية         مناصبها العربي يعنى استقرار النخب الحاكمة في     

االجتماعية والتنمية العالية لفحص األجهزة التشريعية مما قلص الموارد المتاحة لإلنفاق على الخدمات 
، وقد تبنت القوى الخارجية هذا النموذج القمعي وغضت الطرف عن مساوئه حفاظا على              اديةاالقتص

  . تحمى مصالحها القوميةتحالفاتها الجيوستراتيجية التي
  

   )٤٩( الدوافع المؤسسية:ثانيا
رز مشاهد تلك    االنتخابات الهزلية التي تجرى في البلدان العربية أب        كانت :  اإلصالحات الشكلية  -١
، فعلى الرغم من انتظام إجراء هذه االنتخابات في مواعيد محددة وبشكل دوري             صالحات الشكلية اإل

وينطبق اإلصالح الشكلي أيضا على     التنافسية والشفافية وخضعت للتدخالت اإلدارية       افتقدت هاإال أن 
مر الفـساد   ست وجود أحكام قانونية لتدارك ذلك ا      ، فبالرغم من  يذلك الخاص بالفساد والنوع االجتماع    

  .رسات المجحفة ضد المرأة بال حسابوالمما
ذلك الفساد الذي استشرى وتوغل في كل صغيرة وكبيرة في الوطن يعد عقبة رئيـسية                : الفساد -٢

، هذا باإلضـافة للجهـاز   ل فشل الحوكمة أكثر عمقا وتعقيدا التجارة كما جعةأمام االستثمار وممارس  
، فـساد مارسة األعمال التجارية وكعقبة أمام فاعلية مواجهـة ال        البيروقراطى الذي يقف عقبة أمام م     

لفساد وارتفاع مـستويات    ويزيد من كارثية الوضع في البلدان العربية ذلك المركب الذي يجمع بين ا            
، فئات الضعيفة من الفرص والخدمات    حرم ال يي  دي وارتفاع مستويات المحسوبية الذ    االقتصاالتفاوت  

  .فاسدين  وتضعف من استقالل القضاءحصانة للهذا باإلضافة إلعطاء ال
من الغريب أن مؤشر سيادة القانون الذي يتضمنه مؤشر الديموقراطيـة العربيـة         : سيادة القانون  -٣

 قد رصد عالمات تحسن في معظم البلدان العربية بيد أنه قد تكون هذه النتيجة المبـشرة                 ٢٠١٠لعام  
، وقد شـهدت عـدة     الحوكمة  تعكس تحسنا فعليا في    مماأكثر  هي محض تحسينات تقنية على القياس       

دول عربية غضبا عارما ضد الشرطة نتيجة لتراكم الغضب الشعبي ضد هذا الجهاز وقد أصـبحت                
 فكـل مـن مـصر       العالقة المتوترة بين الشرطة والشعب عالمة من أهم عالمات المرحلة االنتقالية          

، باإلضافة لقوانين مكافحـة     ة النظام وليس الشعب    الشرطة حما  ، ذلك أن االعتقاد قد ساد بأن      وتونس
  دون محاكمـة تاإلرهاب وقوانين الطوارئ والمخاوف األمنية بوجه عام التي تقدم ذرائع لالعتقـاال   

  . والمحاكمات العسكرية للمدنيين
 خاصة عندما يكون  ألساسي لفاعلية أدوات المساءلة،    ويعد خط الدفاع األخير وا     :استقالل القضاء  -٤
، وقد أتت ثالثة بلدان عربية في الثلث بسلطة سياسية أو اقتصاديةلئك الخاضعون للمساءلة يتمتعون أو

األعلى من حيث عدم استقالل السلطة القضائية حسب مؤشر التنافسية العالمية للمنتدى االقتـصادي              
مـن تلـك    دولة في أنحاء العالم  كما جاءت اثنتـان   ١٣٩ دولة عربية بين     ١٤العالمي الذي صنف    

                                                
  .٧١- ٦٨املصدر نفسه ص ص) ٤٩(
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 البلدان العربية الثالثة في الثلث األعلى من حيث سيادة المحاباة في صـناعة قـرارات المـسئولين                
، وعلى الرغم من إرساء مبدأ استقالل القضاء في دساتير العديد من الدول العربية ومـع                الحكوميين

حدهما سياقي ويخص   ، أ لى الوفاء بهذا المبدأ الدستوري    ذلك فقد أثرت مجموعتان من العوامل سلبا ع       
  .لحماية الداخلية الستقالل القضاء واآلخر مؤسسي وهو على صلة باةاألنظمة السياسي

ويقصد هنا المشاركة االنتخابية وتأتى تلك األزمة نتيجـة لفقـدان االنتخابـات              :أزمة المشاركة  -٥
ن هذه األزمة تتجه نحـو  ، غير أبا على الكتلة العددية للناخبين  ثر ذلك سل  فقد أ مصداقيتها ومعناها لذا    

مـصر  الحل تلقائيا كلما كانت هناك مصداقية وحوافز مؤسسية في المشاركة الحرة كما حدث فـي                
  .وتونس بعد الثورة في البلدين

 وقد فرضت األنظمة العربيـة قيـودا    من شأنها تعزيز وتمكين المشاركةوهى: حرية المعلومات  -٦
 المحمولة في بعض األحيان كما فرضت عليهم الرقابة         على االتصاالت وقطعت االنترنت والهواتف    

، وباستثناء وسائل اإلعالم االجتماعية القائمة      اك لوقف االنتقادات الموجهة وحجبه    في أحيان أخر وذل   
على االنترنت يخضع الوصول الحر للمعلومات العامة في أحيان كثيرة لقانون حرية المعلومات على            

، وفى رد فعل على تقييد      من مصر واليمن لتشريعه   ن والذي تسعى كل     غرار القانون الموجود باألرد   
، كما سيدفعنا إلى تبنى إجـراءات أكثـر   جود فضاء عام أكثر انفتاحا وحرية الفضاء العام سيضمن و   

  . فيما يتعلق بالمشتريات الحكوميةتنافسية
شكل عام تُظهر حالة    ، وب وى لالستبعاد في البلدان العربية    وهو محرك مؤسسي ق    : الحكم المحلي  -٧

 النساء والـشباب    د، فديناميات استبعا  ربي استبعادا راسخا ومركزية قوية    الحكم المحلى في الوطن الع    
ل تبعث على القلق خصوصا على المستوى المحلى وقد يرجع هذا أحيانا للتمثيل الضعيف للمرأة داخ              

اش العـام ارتفعـت مـن خـالل     ، إال أن مشاركة الشباب في النقاألحزاب أو على قوائم المرشحين   
يزال مبكرا معرفة إلى     االستفادة من وسائل التكنولوجيا الحديثة ومواقع التواصل االجتماعي، لكنه ال         

أي مدى ستشجع هذه الوسائل المتطورة على المشاركة في التمنية المحلية ومساءلة الحكومات المحلية 
  . خدمات بإنصاف على المستوى المحلىلتقديم ال
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  ل الثالثـالفص
  الوصول إلى الحقوق االقتصادية واالجتماعية
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  :مقدمة
يسعى هذا الفصل إلى تحديد وتحليل مدى قدرة اإلفراد والجماعات في العالم العربي علـى                 

ماً في تشكيل تـضاريس     النفاذ إلى حقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والتي تعد عنصراً حاس         
  .خريطة التهميش في المنطقة العربية من ناحية، وتعميق تحليل مفرداتها من ناحية أخرى

  
وقد تناول الفصل خمس أقسام اختصت بالحقوق الخمس الرئيسية التي تضمنها العهد الدولي               

لـيم، والحـق فـي      للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وهي الحق في الغذاء، والحق في التع          
ويوضح كل قسم أبعاد الحق وفقاً لتفـسيرات اللجنـة          . الصحة، والحق في العمل، والحق في السكن      

  .المختصة والمعنية الدولية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وغيرها من هيئات األمم المتحدة
  

ول إلى حقوقها ويسعى، كما يوضح قدرت األفراد والجماعات في المنطقة العربية على الوص  
في كل األحوال، إلظهار الفروق والتباينات بين بلدان المنطقة أو داخل البلد الواحد، والتي تحجبهـا                

  .المتوسطات الحسابية واإلحصائية
  

 بتأثر قدرة العديد من البلدان العربية على تلبية الحقوق االقتصادية هذه الدراسةتسلم وإذ 
زمات العالمية المالية واالقتصادية على بلدان المنطقة، كما تقر بمبدأي وانعكاس األ واالجتماعية،

في إعمال الحقوق االقتصادية واالجتماعية اللذين يعترف بهما العهد الدولي للحقوق " التدرج"و" القدرة"
 أن كثيرا من الحكومات العربية وظفت هذه فإنها تخلص إلىاالقتصادية واالجتماعية والثقافية، 

  .ئق في تبرير اختالالت السياسات االقتصادية واالجتماعية السابقة أكثر مما تأثرت بهاالحقا
  
فال يحتاج إعمال كل الحقوق االقتصادية واالجتماعية إلى موارد مادية، فالمساواة ومنع   

 وتكافؤ الفرص، ال يحتاج إلى موارد، والقضاء على السياسات التمييزية ضد النساء، ال ،التمييز
لى إرادة سياسية أكثر مما يحتاج ي توزيع األعباء والمنافع يحتاج إج إلى موارد، وتحقيق العدالة فيحتا

  .إلى موارد
  

بل إن امتصاص آثار تفاقم بعض األزمات على الطبقات االجتماعية الهشة يمكن معالجته   
اربة دون الحاجة إلى موارد، من خالل ضبط األسعار وتعزيز آليات حماية المستهلك ومح

  .ويمكن تحقيقه عندما تتوافر اإلرادة السياسيةوتوزيع األعباء توزيعاً عادالً االحتكارات، 
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فاالقتصاديات العربية تعاني بشكل عام من الممارسات االحتكارية على العديد من السلع   
لذي والخدمات المقدمة للمستهلكين، بشكل يتناقض مع أسس المنافسة الحرة لنظام االقتصاد الحر ا

تأخذ به العديد من الدول العربية، مما يؤثر على درجة التمتع بمجمل الحقوق االقتصادية 
وقد أظهرت  .واالجتماعية، ويساهم في ارتفاع أسعار السلع بشكل كبير ويفاقم من حدة الغالء

  .عدم كفايتها لمواجهة هذه الظاهرة مواجهة هذه االحتكارات يالتشريعات واإلجراءات المتخذة ف
  

 فحسب تقرير الشفافية الدولية للعام -كما أن البلدان العربية تعاني من قدر كبير من الفساد   
 تقع ثالث منها بين الدول األكثر فساداً في العالم، وهي الصومال التي تحتل المركز األخير – ٢٠٠٨

ويحتل . لة دو١٨٠ على التوالي من بين ١٧٣، ١٧٨ودان اللذان يحتالن المركزين والعراق والس
 التاسع أكثرها شفافية وهو قطر في المركزكثير منها مراكز متأخرة في القائمة، بينما يبدأ أولها و

  والعشرين من القائمة
  

حسب التقرير ذاته، فإنه يكون مـسألة      " كارثة إنسانية في البلدان الفقيرة    "وبينما يشكل الفساد      
 يكون األمر متعلقاً بالمال الواجب توفيره للمستـشفيات  حياة أو موت بالنسبة للدول األكثر فقراً عندما    

  . المياه الصالحة للشربوأ
  

في خمس بلدان عربية،  فرص التنمية اناالحتالل األجنبي يدمرو كما ظلت النزاعات الداخلية
ألكثر من خمس سنوات     الشعب الفلسطيني في غزة      بحصار كما ظلت القرارات واإلجراءات الدولية    

 ليس فقط النتهاك المعايير الدولية بعدم استخدام الغذاء والدواء في األغراض الـسياسية    تمثل نموذج، 
 بقيت باقي األراضي الفلسطينية المحتلـة       بل وأيضا نموذج لإلجحاف وامتهان الكرامة اإلنسانية كما       

  .نهباً لمشاريع االستيطان والمصادرة
  

دية واالجتماعية التي شهدت تراجعاً وانعكست كل هذه العوامل على إعمال الحقوق االقتصا  
  . وتفشي الفساد تحت وطأة االنفتاح االقتصادي المنفلت وخلل السياسات االجتماعيةمتعدد األبعاد
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  ذاءـي الغـالحق ف: أوالً
   أبعاد الحق في الغذاء- ١

حق فـي   ال"يعرف المقرر الخاص المعنى بالحق في الغذاء في األمم المتحدة هذا الحق بأنه                
الحصول بشكل منتظم ودائم وحر، إما بصورة مباشرة، أو بواسطة مشتريات نقدية على غـذاء واٍف         
وكاٍف من الناحيتين الكمية والنوعية، يتفق مع التقاليد الثقافية للشعب الذي ينتمي إليه المستهلك ويكفل          

  .له حياة بدنية، فردية وجماعية، مرضية وكريمة وخالية من القلق
لب إعمال الحق في الغذاء، أن يكون الغذاء متوفراً، ويسهل الوصول إليـه اقتـصادياً               ويتط  

ويعني التوفر من ناحية أن يكون الغذاء متوفراً من مصادر طبيعية سواء من . ومادياً، وأن يكون كافياً
ى خالل إنتاج الغذاء بزراعة األرض أو من اإلنتاج الحيواني، أو من خالل طرق أخرى للحصول عل

كما يعني التوفر من ناحية أخـرى، أن        . الغذاء مثل صيد األسماك، أو الصيد البري، أو جمع الثمار         
  .)٥٠(يكون الغذاء متوفراً للبيع في األسواق والمحال

  
 اقتصادياً، أن يكون الغذاء بتكلفة محتملـة، وأن يـتمكن       الوصول إلى الغذاء  ويتطلب سهولة     

عام كاٍف دون المساس بأي من احتياجاتهم األساسية األخـرى          األفراد من دفع ثمنه للحصول على ط      
بينما يعني إمكانية الوصول المادي، أن يكون       . مثل مصاريف المدارس أو األدوية، أو إيجار المسكن       

سبيل الوصول إلى الغذاء مفتوحاً أمام الجميع، بما في ذلك المجموعات الضعيفة جسدياً مثل األطفال               
.  اإلعاقة، والمسنين الذين قد يصعب عليهم الخروج للحصول على الغذاءوالمرضى واألشخاص ذوي

كما يجب أن يكون الوصول إلى الغذاء مضموناً لألشخاص في المناطق النائية وضحايا النزاعـات               
  .المسلحة أو الكوارث الطبيعية وكذلك السجناء

  
راعـاة عمـر الـشخص     أن الطعام يجب أن يشبع االحتياجات الغذائية، مع م  الكفايةوتعني    

فغذاء األطفال مثالً ال يكون كافياً ما لم يتضمن التغذيات   . وظروف المعيشة والصحة والعمل والجنس    
الالزمة لنموهم الجسماني والعقلي، كما أن الغذاء الذي قد يتسم بكثافة الطاقة وانخفـاض العناصـر                

فياً كما ينبغي أن يكون الغـذاء آمنـاً    المغذية ويسهم في البدانة وغيرها من األمراض ال يعد غذاء كا          
الستهالك اإلنسان وخالياً من المواد الضارة مثل الملوثات الناتجـة عـن العمليـات الـصناعية أو                 
. الزراعية، بما في ذلك الترتيبات الناتجة عن مبيدات اآلفات أو الهرمونـات أو العقـاقير البطريـة              

وعلى سبيل المثال فإن المعونة التي تتضمن أغذية  . ثقافياًوالغذاء الكافي ينبغي أيضاً أن يكون مقبوالً        
  .محرمة دينياً أو ثقافياً على المتلقين أو ال تتفق مع عاداتهم الغذائية لن تكون مقبولة ثقافياً

والحق في الغذاء ليس هو نفسه الحق في الحصول على الطعام، ولكنه يقوم أساسـاً علـى                   
ومن المتوقع أن يشبع األفراد احتياجـاتهم مـن الغـذاء           . امةتمكين الشخص في أن يطعم نفسه بكر      

                                                
  .٢ ص ٣٤احلق يف الغذاء الكايف، صحيفة الوقائع رقم . مكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان، منظمة األغذية والزراعة) ٥٠(
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وللتمكن من ذلك يجب أن يعيش الشخص في ظروف         . بجهودهم الذاتية وباستعمال مواردهم الخاصة    
وإنتاج الشخص للغذاء يعني أن الشخص يحتـاج إلـى األرض   . تسمح له إما بإنتاج الغذاء أو شرائه 
رد، أما الشراء فيتطلب توافر النقود والوصول إلى السوق ومن ثم والبذور والمياه وغير ذلك من الموا

يتطلب الحق في الغذاء توفير بيئة تمكينه يستطيع فيها األشخاص تسخير إمكاناتهم إلنتاج أو شـراء                
ومع ذلك عندما ال يتمكن األشخاص من إطعام أنفـسهم بوسـائلهم            . الغذاء الكافي ألنفسهم وألسرهم   

اع مسلح أو كارثة طبيعية مثالً أو بسبب وجودهم رهن االحتجـاز، فيجـب   الخاصة بسبب حدوث نز   
  .على الدولة عندئذ أن توفر لهم الغذاء مباشرة

ويرتبط الحق في الغذاء، بعدد من الحقوق األساسية األخرى ارتباطاً عضوياً فاالنتقاص من               
وء التغذية قد يعرض حياة الحق في الغذاء قد يخفض من التمتع بالحق في الصحة، كما أن الجوع وس    

  .الناس للخطر وينتهك حقهم في الحياة
 نمطين من اآلثار للجوع وسوء التغذية أحدهما        ٢٠٠٩ويرصد تقرير التنمية اإلنسانية للعام        

  .)٥١(على الصعيد الفردي، واألخر على الصعيد الجماعي
دى األطفال، ويحـد    فعلى الصعيد الفردي يعوق الجوع النمو الجسماني والعقلي والمعرفي ل           

بذلك من قدرتهم على التعليم والتركيز والحضور المنتظم في المدرسة، ومن المتعذر معالجـة آثـار        
سوء التغذية في فترة الرضاعة فحتى لو تحسنت ظروف المعيشة في المستقبل يبقى األطفال الـذين                

 – الهزال –تقزم النمو  (ذلك  عانوا من سوء التغذية خالل فترة الرضاعة يتحملون اآلثار الناتجة عن            
  .فينعكس ذلك على صحتهم وضياع الفرص الكتساب المعرفة وكسب الدخل) التخلف العقلي

كذلك يحول الجوع أمراض األطفال القابلة للشفاء إلى أمراض قاتلة، فسوء التغذية ونقـص                
مخاطر الوفاة جراء   المغذيات يضعفان أجسام األطفال ويضران بأجهزة المناعة لديهم، مما يزيد من            

األمراض المعدية القابلة للشفاء في األحوال العادية مثل الزحار والحصبة والمالريـا وااللتهابـات              
  .الرئوية

كذلك يزيد الجوع من مخاطر الحمل، فبالنسبة للمرأة الحامل، يزيـد الجـوع مـن معـدل                   
ا المواليد الذين تعاني أمهاتهم     أم. المضاعفات وحتى الوفيات عند الرضيع، مثل النزيف أو تسمم الدم         

الجوع فيولدون ناقصي الوزن، وتتهددهم مخاطر الموت خالل فترة الرضاعة فضالً عن المخـاطر              
األخرى مثل التفزم الجسماني، وتدني النمو العقلي خالل مرحلة الطفولة، وانخفاض معـدل النـشاط       

  .واإلنتاجية خالل فترة المراهقة
هن الجوع المجتمع بزيادة معدالت المرض، والوفيات، والعجز        وعلى الصعيد الجماعي، يو     

عبر إضعاف جهاز المناعة البشرية إذ يضعف الجوع قدرة الجسم على مقاومة األمراض المعدية مثل 
الزحار والحصبة والمالريا وااللتهابات الرئوية الحادة، ويزيد من احتماالت الوفاة بسبب األمـراض             

ويمثل الجوع وسوء التغذية ستة مـن العوامـل العـشرة         ). االيدز(مكتسبة  المتصلة بنقص المناعة ال   
                                                

، ١٢١نسان يف البلدان العربية ص ص حتديات أمن اإل. ٢٠٠٩قرير التنمية اإلنسانية العربية للعام برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ت) ٥١(
١٢٢  
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) التي تحتسب جراء الموت المبكر والمـرض والعجـز  (المؤدية إلى ارتفاع معدل السنوات الضائعة     
  ).أ(الطاقة، واالفتقار إلى اليود والحديد وفيتامين /وهي الهزال، ونقص اكتساب البروتين

الية ويخفض اإلنتاجية، حيث تتحمل الـدول نفقـات مباشـرة           كذلك يفرض الجوع أعباء م      
لمعالجة آثار الجوع الضارة، مثل المضاعفات أثناء الحمل والوضع لدى النساء، وأمراض األطفـال          
المتفشية والمتكررة، واألمراض المعدية، كما تتكبد االقتصاديات الكلفة غير المباشرة المترتبة علـى             

  .والموت أو العجز المبكرين، والتغيب عن العمل وانخفاض مردود التعليمانخفاض إنتاجية العاملين، 
كذلك يقوض الجوع االستقرار إذ تعاظم وغدا مشكلة جماعية بات يهدد النظام االجتمـاعي                

والسياسي، فالجياع من الوجهة التاريخية هم األكثر ميالً للصدام مع جماعات أخرى أو الهجرة إلـى          
  .ةمراكز الكثافة الحضري

ورغم أن سوء التغذية واالفتقار إلى المغذيات ليسا من جملة األسباب األساسية وراء الموت                
المبكر والعجز في الدول المتقدمة غير أن المشاكل المتعقلة بالتغذية تبقى قائمة فيهـا، ومـن هـذه                  

ا الواليات المتحدة   المشاكل البدانة الزائدة التي تنتشر بمعدالت وبائية في بعض البلدان المتقدمة ومنه           
  . السبب الثاني للوفاة التي يمكن تفاديها– بعد التدخين –حيث تعد 

  

 رغم وجـود بعـض      )٥٢(األمن الغذائي والسيادة الغذائية   كذلك يختلف الحق في الغذاء عن         
عندما تتاح لجميع   "وطبقاً لمنظمة األغذية والزراعة، فإن األمن الغذائي يتحقق         . مناطق التشابك بينها  

الناس في جميع األوقات الفرص المادية واالجتماعية واالقتصادية للحصول على كميات كافية مـن              
  .األغذية السليمة والتغذية التي تلبي احتياجاتهم وأذواقهم الغذائية لممارسة حياة نشطة

واألمن الغذائي ليس مفهوماً قانونياً بحد ذاته، وال يفرض التزامات على أصحاب المـصلحة       
كما أن مفهوم السيادة الغذائية هو مفهوم ناشئ يعنـي أن تقـوم الـشعوب               . يوفر استحقاقات لهم  وال  

وتقرير مدى ما تريده من االعتماد على       ) مثل الزراعة وصيد األسماك   (بتحديد غذائها وأنماط إنتاجه     
  .النفس واإلنتاج المحلي للغذاء وتنظيم التجارة من أجل بلوغ أهداف إنمائية مستدامة

يشار إلى مفهوم السيادة الغذائية كمفهوم يعزز نموذجاً بديالً للزراعة والسياسات التجاريـة           و  
والحق . والممارسات التي تخدم حقوق الشعوب في الغذاء وفي إنتاج غذاء سليم وصحي ومستدام بيئياً

فراد للوصول في السيادة الوطنية هو حق معترف به بموجب القوانين الدولية التي توفر استحقاقات لأل
  .إلى الغذاء الكافي وإلى الموارد الالزمة للتمتع بصورة مستمرة باألمن الغذائي

  

والحق في الغذاء يفرض التزامات قانونية على الدول للتغلب على الجوع وسـوء التغذيـة                 
 كما ينصب الحق في الغذاء أيضاً على التزامات الدول خارج حدودها        . وتحقيق األمن الغذائي للجميع   

بما في ذلك التزامات تتصل بالتجارة، وعلى سبيل المثال يقضي العهد الـدولي الخـاص بـالحقوق                
االقتصادية واالجتماعية والثقافية أن تتخذ الدول األطراف التدابير الالزمة لتحقيق التوزيع المنصف             

                                                
 .٦ ، ٥مكتب املفوض السامي ومنظمة األغذية والزراعة، مصدر سبق ذكره ص ص ) ٥٢(
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يق هذا التوزيع وفي حين أنه ال يفرض أي نموذج بعينه لتحق. إلمدادات الغذاء في العالم حسب الحاجة
  .فإنه يلزم الدول بكفالة وضع سياساتها التجارية أو سياساتها األخرى على نحو يخدم هذا الهدف

  
   واقع إعمال الحق في الغذاء في العالم العربي-٢

 العديد من التحديات التنموية والبيئية التي أثرت على إعمـال         السنوات األخيرة برزت خالل   
تماعية، كان أبرزها انعكاسات أزمة الغذاء العالمية، واألزمة المالية العالمية   الحقوق االقتصادية واالج  

وما خلفته من ركود اقتصادي على بلدان المنطقة، وتقلب أسعار النفط الذي يعد مصدر الدخل الرئيس 
تقارير لعدد من بلدان المنطقة فضالً عن تفاقم المشكالت البيئية وفي مقدمتها ندرة المياه، وما كشفته ال           

  .البيئية الدولية من مخاطر تهدد عدداً من بلدان المنطقة
  

ثروات هائلة في أسواق المال العربية انعكاسـاً        " تبخرت "األزمة المالية العالمية  ففي سياق   
لألزمة المالية العالمية، وأخرى ال يمكن تقديرها من جراء خسائر عائدات استثماراتها في الخـارج               

وقد قدر وزير خارجية الكويـت فـي   . ان العربية على هذا النوع من الخسائر    بسبب تكتم بعض البلد   
 ترليون دوالر، وأشار إلى أنها تـسببت        ٢,٥ الخسائر العربية بنحو     ٢٠٠٩كانون ثان   /منتصف يناير 

كما قدر البنك   . من مشاريع التنمية في دول مجلس التعاون الخليجي الست        % ٦٠في إرجاء أو إلغاء     
  %.٦٠إلى % ٣٠سائر بشقيها بنسب تتراوح بين الدولي هذه الخ

تأثرت باألزمة المالية قطاعات اإلنشاءات والنفط والسياحة والتجارة، وبددت كماً هائالً مـن      
الوظائف وفرص العمل، تزيد من وطأة البطالة في المنطقة، كما أثرت على جهود تعزيـز بـرامج                 

 إلى ما دون خط الفقر، وأخرى إلى ما دون خط      الضمان االجتماعي، وانزلقت بفئات اجتماعية عديدة     
  .الفقر المدقع

ولم تسعف اإلجراءات العاجلة التي اتخذتها كثير من البلدان العربية في امتصاص  آثار هذه         
األزمة، فرغم أن الحكومات العربية بادرت إلى زيادة األجور والمرتبات بنسب كبيرة بلغت الضعف              

في بلد مثل مصر فـي العـام المـالي    % ٣٠يجي، ووصلت إلى  في بعض دول مجلس التعاون الخل     
فقد التهم التضخم والزيادة في األسعار جانباً من هذه العالوات االجتماعيـة، كمـا              . ٢٠٠٩/ ٢٠٠٨

شابها اختالالت في التوزيع، إذ اقتصرت في بلدان الخليج على المـواطنين دون العمـال الوافـدين          
اسعة واعتقال وطرد آالف الوافدين واألجانـب فـي الكويـت           واألجانب مما أدى إلى احتجاجات و     

، واقتصرت في بلد مثل مصر على العاملين في الحكومة دون القطاع الخـاص، وعلـى                تواإلمارا
  .العاملين دون المتقاعدين

كذلك أثر تراجع حجم التجارة العالمية من جراء الركود االقتصادي على موارد بعض بلدان            
تعتمد إلى حد كبير على دورها كممر تجاري، أو كمركز لخـدمات الترانزيـت         المنطقة خاصة التي    

  .وكان في مقدمتها مصر التي تأثر دخلها من قناة السويس تأثراً كبيراً. والتخزين
  

 التي تعتمد على الـواردات للوفـاء        أزمة الغذاء العالمي تحدياً كبيراً لبلدان المنطقة      ومثلت  
 مع تفاوت يصل أقصاه فـي       – حسب البنك الدولي     –المواد الغذائية   من احتياجاتها من    % ٥٠بنسبة  

وغيرها من الدول التي تقل نـسبة       . بلدان الخليج التي تستورد احتياجاتها من المواد الغذائية بالكامل        
ومع تفاوت آخر يتصل بالقدرة على الوصول إلى األسواق العالمية حيـث            . استيرادها للمواد الغذائية  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٦٣

ن النفطية إيرادات خففت من أعباء األزمة، بينما فرض ازدياد األسعار عبئاً مالياً ثقـيالً               تتوافر للبلدا 
  .على معظم بلدان المنطقة فضالً عما خلفه من عدم استقرار اجتماعي وسياسي

 إلى تناقص فرص الفقراء فـي ضـمان الغـذاء،           – طبقاً لمنظمة الفاو     –أدت هذه األزمة    
صادية العالمية مع ارتفاع األسعار القطرية للمواد الغذائية لزيادة عـدد        وتكاتفت صدمات األزمة االقت   

ففي آسيا ومنطقـة  . على المستوى العالمي، ويتركز معظمهم في البلدان النامية  % ١١الجوعى بنسبة   
 مليون شخص من الجوع المزمن، وفي أفريقيا جنوب الصحراء يعـاني            ٦٤٢المحيط الهادي يعاني    

 مليوناً، أما في الشرق األوسط وشمال       ٥٣وع، ويصل هذا العدد في أمريكا إلى         مليوناً من الج   ٢٦٥
  . مليونا٤٢ًأفريقيا فيبلغ عدد الجوعى 

 ٢٠٠٩وبينما أيد تقرير مشترك للبنك الدولي، والفاو، والصندوق الدولي للتنمية الزراعيـة             
تزايد النمو السكاني، وانخفـاض  هذه االستنتاجات، فقد خلص إلى أن هذه اإلشكاليات ستتفاقم اقتراناً ب     

  .خالل العقدين المقبلين% ٦٤اإلنتاج الزراعي وزيادة االعتماد على االستيراد بنسبة قد تتجاوز 
  

، وكالهما يمثل تحدياً كبيراً للتنمية في العـالم  بأزمة المياهوترتبط أزمة الغذاء ارتباطاً وثيقاً    
تقرير المجلس العربـي   وقد عرض   . ية على حد سواء   تماعلتلبية الحقوق االقتصادية واالج   والعربي،  

تحديات تتعلق بإدارة المياه داخل الدول العربية، والـسيطرة          ،٢٠٠٩آذار  /للمياه الصادر في مارس   
على المياه بين الحاضر والمستقبل، والفوارق بين األغنياء والفقراء، والفوارق المائية بـين الـدول               

لمعرفة والشعوب في مواجهة األزمة، وقـدم رؤى واسـتراتيجيات   العربية والدول المجاورة، ودور ا  
  .لمواجهة هذه التحديات

ويكشف التقرير عجز الموارد المائية للمنطقة، والفاقد الكبير الذي تتعرض له المياه بـسبب              
من مياه الري بالتسرب والبخر وعدم اتخاذ أية % ٥٠السياسات المتبعة في الري والتي تصل إلى فقد 

ات لمعالجة هذا الخلل، وأثر الزيادة السكانية، والهجرة من الريف للمدن وزيـادة العـشوائيات         مبادر
 الحصول علـى الميـاه الـصالحة        يوزيادة الفقر والبطالة مما يؤثر على قدرة الفقراء والعاطلين ف         

يـد فـي   كما تعرض للتأثيرات المحتملة لتغير المناخ على المصادر المائية وما تمثله من تهد       .للشرب
وقدم بشأن هذه التحديات عشرات المقترحـات      . المستقبل، وتعرض المنطقة لظاهرة الجفاف المتكرر     

  .توالتوصيا
  

ضرورة اتخاذ إجراءات لمواجهـة التحـديات       وقد خلص تقرير المجلس العربي للمياه إلى        
قيق السلم والرخـاء    تغيير السياسيات العربية ضرورة لالستدامة ولتح      المائية المستقبلية، من بينها أن    

في المنطقة العربية، وهذا التغيير يجب أن يتم في إطار الحكم الرشيد في مجال إدارة المياه، لضمان                 
الشفافية والمساءلة، واتخاذ اإلجراءات والسياسات التي من شأنها ضمان الحق في المياه عبر الحدود، 

 على الدول العربية أن تدرك أنه ال يمكـن    وحسن إدارة مطالب األفراد والقطاعات للمياه، كما يتعين       
مواجهة التحديات المائية بمعزل عن التحديات األخرى والمتمثلة في التغيرات المناخية ونقص الغذاء             
وارتفاع أسعار الطاقة واألزمة المالية، ومن ثم فإنه يجب على الدول العربية اتخاذ خطوات سـريعة           

حداث المائية الحادة، واسـتخدام التكنولوجيـا الحديثـة لتحديـد           لبلورة سياسة إقليمية للتعامل مع األ     
التغييرات المحتملة ووضع سيناريوهات مختلفة لنتائجها وسبل مواجهتهـا، وتفعيـل دور منظمـات              
المجتمع المدني، والمؤسسات الحكومية، لحشد المجتمع الدولي لضمان تنفيذ المعاهدات الدولية التـي             

  .صول إلى المياه في المناطق المحتلةتضمن حق المواطنين في الو
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ومن منظور الحقوق االقتصادية واالجتماعية، تؤثر أزمة المياه في المنطقة علـى التنميـة              
المستدامة، وتلبية الحاجة إلى الغذاء، والوصول إلى المياه الصالحة للشرب، كما تزيد من أثر هـذه                

  . العوامل على صحة األفراد في المجتمع العربي
  

السابقة   بما كرسته، وما كشفته من قضايا، بعداً إضافياً للتحدياتالتحديات البيئيةفت وأضا
الهواء : حجم التلوث الذي تعاني منه البيئة في العديد من بلدان المنطقة بعناصرها الثالثةأبرزها 

 الهواءتلوث قة العربية من درجات مختلفة من  معظم بلدان المنطحيث تعاني. والماء واألرض
هناك بلداناً و. التلوث في المنطقة العربية ومداهتنوع مصادر وأن  وصاً العواصم والمدن الكبرىخص

  .  منهجيعربية قليلة تراقب مستويات تلوث الهواء بشكل
  

 السطحية تلوث المياهكما تضيف الدراسة إلى التحدي المتمثل في ندرة المياه، تحدي   
ة عير المعالجة، ومياه الصرف الصحي غير المعالج، وتسرب والجوفية، وأبرزها المخلفات الصناعي

األسمدة والكيماويات الزراعية للمياه عبر الصرف الزراعي، كما تبين أن األسباب ال تكاد تختلف 
  . كثيراً بين البلدان العربية

  

 من جراء االستخدام المفرط لألسمدة والمبيدات وأثره تلوث األرضوتتطرق الدراسة إلى 
فيشير التقرير إلى زيادة استهالك . المة الغذاء وجودته، والذي يمثل سبباً للعديد من األمراضعلى س

، إلى ستة مليون طن في العام ١٩٧٠مليون طن في العام  ١,٥سمدة في المنطقة العربية من األ
يدات ، فضالً عن عدم امتثال بعض الدول العربية للقوائم المحظورة دولياً من األسمدة والمب٢٠٠٢

وتوضح الدراسة افتقار معظم البلدان . والتي كانت سبباً رئيساً وراء العديد من األمراض السرطانية
كما تنبه أيضاً لمشكلة . العربية ألنظمة وضوابط فاعلة تنظم بيع وتداول واستخدام المبيدات واألسمدة

  . إدارة النفايات عامة، والنفايات الخطرة خاصة
 إلى تعرض نتائج الدراسات السابقة حول مشكلة االحترار العالمي ورغم أن الدراسة تشير

وتأثيره على العديد من البلدان العربية إلى درجة عالية من التشكيك، حيث ال توجد مراقبة مستمرة 
لمستوى البحر في المناطق المعرضة للخطر، فإنها تدق ناقوس الخطر من االستهانة بهذه الظاهرة في 

والحاجة الماسة إلعطائها ما تستحقه من أهمية بحثية وعملية ليس فقط في مواجهة العالم العربي، 
التحقق من المخاطر الكارثية التي يجرى التنبؤ بها، ولكن أيضاً من األعراض الكثيرة األخرى 

في المنطقة، ودورات الجفاف المتكرر " اإلهطال"المتيقنة من جراء هذه التغيرات، ومنها أثرها على 
  .ا من الكوارث البيئيةوغيره

أما أثر التحديات البيئية على الحقوق االقتصادية واالجتماعية فيأتي في المقـام األول منهـا       
  .تأثيرها على الحقوق الصحية، والحق في الغذاء، فضالً عن الحق في بيئة نظيفة

  
  االستجابة العربية للتحديات التنموية والبيئية

حديات على المستويين الوطني واإلقليمي، بأشكال مختلفة من        واجهت البلدان العربية هذه الت    
  . اإلجراءات والسياسات واالستراتيجيات، تتسق وقدراتها االقتصادية والمالية وبنيتها االجتماعية

األزمة المالية العالمية وتداعياتها على البلدان     ووضعت هذه االستجابة استراتيجيات لمواجهة    
لغذاء، وسبل تحقيق األمن المائي، ومواجهة قضايا البطالة ودعـم التـشغيل     العربية، ومعالجة أزمة ا   
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والحد من الفقر، ومعالجة قضية التعليم في الوطن العربي، وتحسين مستوى الرعاية الصحية، وذلك              
  .قرارات قمة الكويت للتنمية االقتصادية واالجتماعيةعبر 

  

 )٥٣(لمنظمة العربية لحقوق اإلنسانير للهذه التحديات، خلص تقراالستجابة هذه تقييم وفي 
إلى أن قرارات القمة العربية تستجيب للمشاغل السائدة لدى المجتمعات العربية، كما تتسق وكثير من 
الحلول التي أوردتها مراكز البحوث المستقلة في الساحة العربية، وتتفاعل مع الحلول التي طرحت 

لكن ال ينبغي . تمرات الدولية التي خصصت لهذا الغرضعبر المؤسسات الدولية المعنية وخالل المؤ
 طريقها ةأن يبعث هذا التقييم اإليجابي لهذه القرارات على االطمئنان إلى أنها سوف تأخذ بالضرور

  :للتطبيق
 فبعض هذه المقترحات تجري الدعوة لها منذ عقود على الساحة العربية، ويتم تحديثها بشكل 

لكن . فة مثل الدعوة للسوق العربية المشتركة، والتكامل االقتصادي العربيدوري في المناسبات المختل
وال يؤشر نمط السياسات الرسمية العربية على وجود تغيير في . حالت الخالفات العربية دون تطبيقها

  .نمط هذا التفاعل في المدى القريب
الموارد ويعوزها آليات كما أن كثيراً من المشروعات التي أوردتها وثائق القمة غير محددة   

  . المتابعة والتنفيذ
كذلك يغيب عن قرارات القمة األولويات، فهي تتفاعل مع جميع االهتمامات بغض النظر عن 

  . أهميتها النسبية، ومدى إلحاحها في سياق االنشغاالت القائمة
سرائيلي على إلى أثر االحتالل اإلإلى أن قرارات القمة التي التفتت االنتباه التقرير ويلفت 

الحقوق االقتصادية واالجتماعية للشعب الفلسطيني، ودعت إلى تعزيز األوضاع الصحية، وإعادة 
األعمار في فلسطين، لم تنتبه إلى مسئولية بعض الدول العربية المشاركة في هذا الموقف الالإنساني 

من جانب األطراف  للعقوبات الجماعية المفروضة قالذي يتعرض له الشعب الفلسطيني باالنسيا
الدولية بالتجاوب مع شروطها بشأن تدفق المعونات اإلنسانية وتسييس األعمار، أو بغض النظر عن 

  .اتخاذ إجراءات جادة لرفع العقوبات
وفضالً عن ذلك تحتاج بعض السياسات واالستراتيجيات المقترحة من جانب مجلس المياه   

 العربي، منها على سبيل المثال دعوته إلستراتيجية العربي لمزيد من النقاش على مستوى المجتمع
تركز على تخفيض الطلب على المياه أكثر من تركيزها على تعزيز الموارد، بينما قد تكون الحاجة 

وكذا دعوته لتعزيز . ماسة العتماد إستراتيجية تقوم على تقليل الطلب وزيادة الموارد في آن واحد
رة المياه، بينما لم يظهر القطاع الخاص في العالم العربي التزاماً دور القطاع الخاص في تطوير وإدا

، "المياه االفتراضية"ومنها كذلك استرشاده بتوجه منظمة الفاو حول . جاداً لمسئولياته االجتماعية
بمعنى استبدال زراعة القمح الذي يحتاج إلى نحو ألف متر مكعب من المياه، باستيراده مما يوفر 

فمثل هذه السياسات تحتاج إلى مراجعة دقيقة، خاصة أن بعضها تم تجريبه .  من المياهكميات كبيرة
على أسس اقتصادية على غرار تخفيض زراعة القمح في مصر لصالح أنماط أخرى من المحاصيل 
يمكن أن تحقق عائداً اقتصادياً في التصدير يتيح شراء كميات أكبر من القمح مما يمكن إنتاجه على 

                                                
 ٢٠١٠املنظمة العربية حلقوق اإلنسان، التقرير السنوي للعام ) ٥٣(
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ساحة، والتي تعرضت النتقادات كبيرة في مصر وتركتها تحت رحمة تقلبات األسعار نفس الم
  .ووضعتها في مأزق خالل أزمة الغذاء العالمية

وال تبدو بعض النماذج التي طرحها تقرير المجلس العربي للمياه باعتبارها أفضل   
مستهلكين لترشيد استهالكهم الممارسات مناسبة مثل زيادة أسعار المياه وفق شرائح متصاعدة لدفع ال

في اإلمارات، فهو لم يأت معبراً، ألنه قصر هذا اإلجراء على األجانب دون المواطنين، ولكونه ال 
المياه فيها مشكلة اجتماعية " تسليع"يصلح للتعميم في بلدان أخرى مثل مصر حيث يمكن أن يثير 

  .كبرى
في خمس بلدان عربية،  فرص التنمية انراالحتالل األجنبي يدمو كما ظلت النزاعات الداخلية

ألكثر من خمس سنوات     الشعب الفلسطيني في غزة      بحصار كما ظلت القرارات واإلجراءات الدولية    
تمثل نموذج، ليس فقط النتهاك المعايير الدولية بعدم استخدام الغذاء والدواء في األغراض الـسياسية     

 بقيت باقي األراضي الفلسطينية المحتلـة       سانية كما بل وأيضا نموذج لإلجحاف وامتهان الكرامة اإلن      
  .نهباً لمشاريع االستيطان والمصادرة

    

 الذي كان يعد واحداً من البلدان العربية القليلة المؤهلـة بمواردهـا الطبيعيـة    العـراق ففي  
الل، والبشرية كي ينتقل من مصاف البلدان النامية إلى مصاف البلدان المتقدمة، أعاده الحصار فاالحت   

أي %) ٢٣(وطبقاً للمصادر االقتصادية الدولية فإن قرابة ربع الشعب العراقـي           . إلى المربع األول  
ويتضاعف هذا الرقم فـي المنـاطق       .  ماليين شخص يعيشون تحت خط الفقر المعرف دولياً        ٧نحو  

اقـصة  من العمالة الن  % ٢٩تضاف إليها نسبة أخرى قدرها      % ١٥وتصل نسبة البطالة إلى     . الريفية
)under employed (سنة٢٤ إلى ٢٠التي يعاني منها واحد من كل ثالثة من الشباب بين سن .  

 على نحو يزيد ٢٠٠٨ إلى ٢٠٠٤وتضاعفت أسعار الغذاء في أسواق العراق في الفترة من            
وأصبح العـراق الدولـة الوحيـدة بـين دول     . كثيراً عن نظيراتها في العالم، وتسهم في زيادة الفقر 

) ٢٠٠٦ - ١٩٩٠(طقة، الذي يشهد تراجعاً في الوصول إلى مصادر الميـاه النظيفـة للـشرب           المن
وتعاني الخدمات الصحية من أزمة كارثية من جراء سنوات الحصار، وسنوات االحتالل، وتـنعكس              

    .ذات األوضاع على الخدمات التعليمية
 عامـاً   ٥٨ انخفض إلـى     وقد انعكس ذلك على متوسط العمر المتوقع للفرد عند الميالد، إذ          

 عاما كمتوسط في العالم العربي، وزادت معدالت وفيات      ٦٧,٥ عاماً قبل ثالثة عقود و     ٦٥مقارنة بـ   
األطفال أثناء الوالدة، واألطفال الرضع، ودون الخامسة، وعادت إلى الظهور أمراض كان العراق قد 

  .تخلص منها
ة بجيرانه، ويعاني الركود والبطء في التقـدم،        وإجماالً تخلف العراق كثيراً في التنمية مقارن        

  .وساهم الفساد في تبديد موارد البالد
 فبعد عقود من االحتالل االستيطاني اإلحاللي، وسياسات العزل واإللحـاق           فلسطينأما في     

االقتصادي، يصبح من التعسف توقع أي تحسن فـي الحقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة للـشعب               
 شهدته األراضي الفلسطينية المحتلة في السنوات األخيرة، فاق كل ما سبقه مـن             لكن ما .. الفلسطيني
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إذ استمرت قوات االحتالل اإلسرائيلي فـي إحكـام         . إجراءات تقويض االقتصاد الوطني الفلسطيني    
، وشددته ٢٠٠٧وتشديد إجراءات الحصار الشامل الذي تفرضه على قطاع غزة بشكل عام منذ العام          

بمزيد من القيود، عبر إحكام إغالق كافة المعابر، ومنع تدفق الصادرات والواردات             ٢٠٠٩في العام   
على التوالي في   % ٥٥، و %٨٠من السلع، وأدى ذلك إلى ارتفاع معدالت الفقر والبطالة ليصل إلى            

 الجرائم ضـد   ىنمط فريد من أنماط العقاب الجماعي غير المسبوق يرقي وفقاً للقانون الدولي لمستو            
  .انيةاإلنس

 في شرم الشيخ،   ٢/٣/٢٠٠٩ على مؤتمر أعمار غزة في       أكثر من ثالثة أعوام   ورغم مرور     
 مليار دوالر، فقد حالت طبيعة النتائج التي اعتمدها المؤتمر من ناحية        ٤,٤٨١وتبرع المؤتمرين بمبلغ  

حدد موعداً  والتعنت اإلسرائيلي من ناحية أخرى دون تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، فالمؤتمر لم ي            
محدداً لتاريخ بدء تنفيذ عملية اإلعمار، وأصبحت العملية برمتها مرهونة بأن تسمح القوات المحتلـة               

  . بفتح المعابر ومرور المواد األساسية لعملية اإلعمار، وهو ما يعني استمرار الحال على ما هو عليه
ورغم ادعاءات قوات االحتالل أنها خففت من القيود المفروضـة علـى حركـة المـدنيين                
الفلسطينيين في الضفة الغربية وأزالت بعض الحواجز بشكل نهائي، إال أنها ال تزال تقيم ما يزيد على 

كما عززت  . حاجزاً عسكرياً ) ٩٣( حاجزاً وعائقاً مادياً في مختلف محافظات الضفة من بينها           ٦٣٠
من الطرق الرئيسة في الضفة الغربية التي       % ٦٥وتقدر المصادر استمرار إغالق     . بعض الحواجز 

 طريقاً  ٤٧( تجمعاً سكانياً فلسطينياً، أو تحت السيطرة من قبل حواجز قوات االحتالل             ١٨تؤدي إلى   
  ). طريقا٧٢ًمن أصل 
س المحتلة وظلـت  ومن ناحية ثالثة واصلت قوات االحتالل فرض حصارها على مدينة القد            

المدينة معزولة تماما عن محيطها، حيث يحظر دخولها على المواطنين الفلسطينيين من بقية األراضي 
  .١٩٦٧الفلسطينية المحتلة منذ عام 

وقد خلفت سياسة الحصار وفرض قيود على حركة المواطنين الفلسطينيين آثاراً خطيرة على   
القتصادية واالجتماعية والثقافية فضالً عن آثارها على تمتعهم         بحقوقهم ا  نتمتع المواطنين الفلسطينيي  

بحقوقهم المدنية والسياسية، وأصبح الفلسطينيون يعيشون أزمة اقتـصادية خانقـة شـملت مختلـف               
القطاعات االقتصادية بما في ذلك التجارة والصناعة والزراعة والعمل والسياحة والنقل والمواصالت    

 الوقت الذي يقوض فيه استكمال جدار الضم العنصري، الذي بدأته في العام             في. واالستثمار والتنمية 
  .، وما يرافقه من إجراءات مصادرة األراضي وتعزيز االستيطان من فرص التنمية٢٠٠٢

*   *   *  
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  مـي التعليـالحق ف: ثانياً
غنـى عنهـا   يعد التعليم حق من حقوق اإلنسان في حد ذاته، وهو في الوقت نفسه وسيلة ال           

فالتعليم بوصفة حقاً تمكينياً، هو األداة الرئيسية التي يمكن بها للكبار، . إلعمال حقوق اإلنسان األخرى
واألطفال والمهمشين اقتصادياً واجتماعياً أن ينهضوا بأنفسهم من الفقر، وأن يحصلوا علـى وسـيلة              

رأة، وحماية األطفـال مـن العمـل        وللتعليم دور حيوي في تمكين الم     . المشاركة كلياً في مجتمعاتهم   
  .االستغاللي والذي ينطوي على المخاطر، وكذا في تشجيع حقوق اإلنسان والديمقراطية وحماية البيئة

كما يعترف بشكل متزايد بالتعليم بوصفه واحداً من أفضل االستثمارات المالية التـي يمكـن      
فهـو  . هالكية وإنتاجية في الوقـت نفـسه      فالتعليم يجمع بين أن يكون سلعة است      . للدول أن تستثمرها  

وهو أيضاً سلعة عامة وخاصة، . مطلوب أوالً ألنه حاجة إنسانية، ولكنه أيضاً سلعة إنتاجية استثمارية    
وهناك فارق كبير بين . فأول من يفيد منه هو صاحب الشأن، ولكنه أيضاً سلعة عامة ألنه مفيد للجميع

ير متعلم لكنه يتميز عن اقتصاد السلع بأنه يكاد يكون السلعة           أن يعيش اإلنسان في مجتمع متعلم أو غ       
الوحيدة التي يمكن أن تنقلها للغير دون أن تفقدها فمن يبع السلعة يفقدها ويحصل على مقابل لكن من                  

  .ينقل المعرفة لآلخرين ال تقل معرفته بل في الغالب يتعلم من ذلك األمر
ان بالحق في التعليم كحق من حقوق اإلنسان، جرى         ومنذ أقر اإلعالن العالمي لحقوق اإلنس       

تقنيته وتأصيله وتفصيله في عشرات من الصكوك الدولية، فيما يظل عمودها الفقري هو ما نص عليه 
  .العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية

ل أطـو ) ١٣( وتعد المادة ١٤ ، ١٣وقد خصص العهد مادتين للحق في التعليم هما المادتان    
ما نص عليه العهد من أحكام، وهي المادة األبعد مدى واألكثر شموالً بشأن الحق فـي التعلـيم فـي     

  .)٥٤(القانون الدولي لحقوق اإلنسان وفقاً لتقيم لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية
  

   أبعاد الحق في التعليم-١
  :ا يليويتطلب الوصول إلى التعليم بجميع أشكاله وعلى جميع مستوياته م  

إذ يجب أن تتوافر مؤسسات وبرنامج تعليمية بأعداد كافية في نطـاق اختـصاصا         :  التوافر  )  أ(
ويشمل ذلك توافر مبان أو أي شكل آخر من أشكال الوقاية من العناصر الطبيعيـة،               . الدولة

والمرافق الصحية للجنسين، والمياه الصالحة للشرب، والمدرسين المدربين الذين يتقاضـون   
كما يحتاج البعض منها أيـضاً إلـى        . نافسية محلية ومواد التدريس، وما إلى ذلك      مرتبات ت 

  .مرافق المكتبات والحواسيب وتكنولوجيا المعلومات
 إذ يجب أن يكون من السهل على الجميع الوصـول إلـى المؤسـسات               : إمكانية االلتحاق   )  ب(

 :د متداخلةوالبرامج التعليمية، دون أي تمييز، وإلمكانية االلتحاق ثالث أبعا

إذ يجب أن يكون التعليم في متناول الجميع، والسيما أضعف الفئـات            : عدم التمييز  -١
  .في القانون وفي الواقع، دون أي تمييز ألي سبب من األسباب المحظورة

                                                
  )EC-12/1999/10( : جتماعي، وثيقةالس االقتصادي واال) ٥٤(
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إذ يجب أن يكون التعليم في المتناول من الناحية الماديـة           : إمكانية االلتحاق المادي   -٢
لتردد على المؤسسات التعليمية في مكان مالئم بشكل السليمة، وذلك أما عن طريق ا

معقول مثل القرب من المسكن، أو من خالل التكنولوجيا الحديثة مثل برامج التعليم             
 .عن بعد

. إذ يجب أن يكون التعليم في متناول الجميع: أمكانة االلتحاق من الناحية االقتصادية   -٣
االبتدائي والثانوي والعـالي ففـي   وهذا البعد يخضع لصياغات متمايزة بين التعليم        

فإن الدول مطالبة باألخذ تدريجياً " مجاناً للجميع"حين يجب أن يوفر التعليم االبتدائي 
 .بمجانية التعليم الثانوي والعالي

 إذ يجب أن يكون شكل وجوهر التعليم، بما في ذلـك المنـاهج الدراسـية        : إمكانية القبول ) ج(
ثل المالءمة ذات الصلة بالنواحي الثقافية والجـودة، للطـالب         وأساليب التدريس مقبولين، م   

  .ويخضع هذا لألهداف التعليمية المطلوبة. وفي الحاالت المناسبة للوالدين
 إذ يجب أن يكون التعليم مرناً، كما يتـسنى لـه التكيـف مـع احتياجـات                  : قابلية التكيف ) د(

ات الطالب في محيطهم االجتماعي   المجتمعات والمجموعات المتغيرة، وأن يستجيب الحتياج     
  .والثقافي المتنوع

  

فابتداء تمايز بين . وتمايز لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية بين المستويات الثالث للتعليم    
 والتعليم األساسي وال تعتبرهما مترادفين رغم التطابق الوثيق بينهما، وتؤيد اللجنـة             التعليم االبتدائي 

يعد التعليم االبتدائي أهم عنصر مـن  ) "اليونيسيف(منظمة األمم المتحدة للطفولة الموقف الذي اتخذته    
وفي كل األحوال فطبقاً للعهد فإن للتعلـيم االبتـدائي خاصـيتين    ". العناصر المكونة للتعليم األساسي  

  ".متاح مجاناً للجميع"، و"إلزامي"أنه : مميزتين هما
 من دولة إلى أخرى، ويختلف بمرور الـزمن          يختلف التعليم الثانوي وفي حين أن مضمون       

ـ              ئفإنه يشمل إكمال التعليم األساسي، وتوطيد أسس التعليم مدى الحياة، وتنمية اإلنـسان، وهـو يهي
وجعله . الطالب للفرص المهنية، ولفرص التعليم العالي، ويجب تعميم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه           

إال " التعمـيم "ويعنـي   .  والسيما باألخذ تدريجياً بمجانية التعليم     متاحاً للجميع بكافة الوسائل المناسبة،    
يتوقف التعليم الثانوي على طاقة طالب ما أو قدرته الظاهرة، وكذلك أن يوزع في جميع أنحاء الدولة        

أنه على الدول أن تعتمد " كافة الوسائل"كما تعني عبارة    . بحيث يكون متاحاً للجميع على قدم المساواة      
تنوعة ومبتكرة لتوفير التعليم الثانوي في مختلف السياقات االجتماعية والثقافية كمـا تعنـي              مناهج م 
وجوب اتخاذ تدابير ملموسة من أجل تحقيق مجانيـة التعلـيم           " األخذ تدريجياً بمجانية التعليم   "عبارة  

  .الثانوي والعالي
إنه يعد أيضاً جزءاً من الحق في  من التعليم الثانوي، فالتعليم التقني والمهني جزءاًوبينما يعد   

وال يـشير العهـد إلـى    . بما يعكس أهمية خاصة للتعليم التقني على هذا المستوى من التعليم      . العمل
التعليم التقني والمهني فيما يتصل بمستوى محدد من التعليم بل يذهب إلى أن للتعليم دوراً أوسع نطاقاً          
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ويذهب لجنـة   . ية وثقافية مطرده، وعمالة كاملة ومنتجة     تحقيق تنمية اقتصادية واجتماع   "يساعد على   
الحقوق االقتصادية واالجتماعية إلى أن التعليم التقني والمهني يشكل جزءاً ال يتجزأ من التعليم على               
جميع المستويات، ويجب أال يقتصر على تلقين التكنولوجيا والتأهيل العالم العمل إنما يجب أن يفهمـا    

  . العناصر المكونة للتعليم العامعلى أنها عنصران من
يجب أن يكـون    " متاحاً للعموم وفي متناول الجميع    "وفي حين يجب أن يكون التعليم الثانوي          

 ."تبعاً للكفاءة"متاحاً للجميع على قدم المساواة  "التعليم العالي
  

   لحصاد الجهد الدوليهميينظرة تقي
 إلى أن بلـوغ     )٥٥(٢٠١٠ الصادر في سبتمبر     يشير التقرير الدولي ألهداف األلفية اإلنمائية     

الهدف الخاص بالتعليم في موعده المحدد يستدعي أن يكون كافة التالميذ في السن الرسمية لاللتحاق               
  .٢٠٠٩بمرحلة التعليم األساسي مسجلين بالمدارس ببلوغ عام 

 االلتحاق  يرصد التقرير حدوث تقدم ملموس في العديد من األقاليم، فعلى الرغم من أن نسب             
مـن  % (١٨بالمدارس في أفريقيا جنوب الصحراء ال تزال األقل بين أقاليم العالم فإنها نمت بمعدل               

كذلك شهد جنوب آسيا و وشمال أفريقيا بعض التقدم، حيـث          ) ٢٠٠٨-١٩٩٩ما بين   % ٧٦ إلى   ٥٨
ظـل تحقيـق   لكن مع ذلك ي. خالل العشرية الماضية% ١١-٨تزايدت نسبة االلتحاق بالتعليم ما بين   

هدف األلفية في التعليم في أفريقيا جنوب الصحراء صعب المنال، حيث يوجد بها طفل من كل أربعة           
، كما يحتاج تحقيق ذلك الهدف مضاعفة عدد المدرسين حتى ٢٠٠٨أطفال خارج المدرسة خالل العام 

  .٢٠١٥عام 
ل االستفادة من العمليـة     وبينما يعد االلتحاق بالتعليم الخطوة األولى لتحقيق ذلك الهدف، تظ         

التعليمية مرهونة بحضور التالميذ إلى فصولهم الدراسية، وهو ما لم يتحقق، حيث بلغ عدد التالميـذ                
 مليونـاً فـي أفريقيـا جنـوب       ٣١ مليون تلميذ، من بينهم      ٦٩ ٢٠٠٨الذين لم يلتحقوا بالتعليم  عام       

لى العديد من األسـباب مـن بينهـا         وتعود ظاهرة التسرب إ   .  مليوناً في جنوب آسيا    ١٨الصحراء و 
التكلفة، والقيود االجتماعية والثقافية، ففي العديد من الدول يكون تعليم اإلناث أقل قيمـة مـن تعلـيم        

  . الذكور
. ٢٠٠٨-١٩٩٩ما بين عامي % ٥٣إلى % ٥٧ورغم تقلص الفجوة بين اإلناث والذكور من   

  .  من األطفال خارج المدارس%٦٦فقد ظل األطفال اإلناث في شمال أفريقيا يمثلن 
 دولة إلى أن أطفال األرياف خارج المدارس ضـعف          ٤٢كذلك تشير البيانات المتوفرة من        

  .نظرائهم في المدينة، كما تشير إلى أن الفجوة بين الريف والمدينة أكثر اتساعاً بالنسبة للفتيات
 يؤثر كذلك على فرص اإلناث في نهإ وبينما يعد الفقر المعضلة الحقيقية التي تواجه التعليم، ف
 مـرة عـن     ٣,٥ األكثر فقراً    ٢٠ـااللتحاق بالتعليم، إذ يزيد عدم التحاق اإلناث بالتعليم في الدول ال          

  .  مرات عن نظرائهم من الفتيان٤مثيالتهن في الدول الغنية، و

                                                
)٥٥( The Millenium Development Goals Report 2010                                                                         

  ج     
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فالعالقـة  كذلك يعاني األطفال المعاقون من قلة فرص التعليم مقارنة بنظرائهم من األطفال،             
بين اإلعاقة واإلقصاء أو الحرمان من التعليم واضحة في العديد من البلدان في كافة مستويات التنمية، 
سواء في مجال االلتحاق بالتعليم أو االستمرار فيه، ويظهر ذلك حتى في بعض البلدان القريبة مـن                 

 . تحقيق الهدف

وكاالت األمم المتحدة المعنية بـالتثقيف       لجنة التنسيق المشتركة بين      هأجرتوهناك تقييم آخر      
 الوطنية التـي تلقتهـا،     ةفي مجاالت حقوق اإلنسان في النظام المدرسي، استناداً إلى التقارير التقيمي          

األردن والجزائر، وسوريا، والسودان،    :  تقريراً من بلدان عربية، وهي     ١٢ تقريراً بينها    ٧٦وعددها  
 وتناول تحليلـه أربعـة      ،نان، ومصر، والمغرب، وموريتانيا   والعراق وعمان، وقطر، والكويت، ولب    

السياسات، وتنفيذ السياسات، وبنية التعليم، والتـدريس والتعلـيم، وتـدريب          : موضوعات رئيسة هي  
وقد أجمـل استخالصـاته    . المعلمين والموظفين اآلخرين العاملين في حقل التعليم وتطويرهم المهني        

كما نبه إلـى أن اسـتنتاجاته   . انة بنماذج للتدليل على استنتاجاتهدون تخصيص إالّ في حاالت االستع  
استندت إلى المعلومات الرسمية، وال تشكل تحقيقاً مستقالً للمعلومات المقدمة أو نوعية اإلجـراءات               

  .)٥٦(المتخذة أو تقييماً مستقالً لها
  

لـست والـسبعين    خلص التقييم إلى أنه تبين أن كل الحكومات ا للسياساتوفي مجال تقييمه   
المستجيبة لالستبيان قد أشارت إلى توافر قدر ما من االلتزام على مستوى الـسياسات فيمـا يتعلـق       

 بلداً إضافياً ٣٢بالتثقيف في مجال حقوق اإلنسان، كما يبين تحليل مصادر المعلومات الثانوية أن نحو 
 مجال حقوق اإلنسان يغطي في قد أصدرت بيانات بشأن السياسات ذات الصلة، ولما كان التثقيف في         

حاالت كثيرة كما قيل عن طريق مواد دراسية ذات صلة تتخلل المناهج الدراسية، فإن ذلك يجعل من        
  .الصعب استخالص استنتاجات مؤكدة عن مدى تجسيد السياسات التعليمية لمبادئ حقوق اإلنسان

  

ة والـسبعين التـي أجابـت علـى      ذكر التقييم أن البلدان الست    بتنفيذ السياسات وفيما يتعلق     
 بلداً إضافياً تتخذ ٤٣االستبيان أكدت اتخاذها تدابير لتنفيذ السياسات، وبين تحليل المصادر الثانوية أن 

خطوات تنفيذية فيما يتعلق بالتثقيف في مجال حقوق اإلنسان في المدارس، ولكن نادراً ما يتبع نهـج                 
ي مجال حقوق اإلنسان في جميع مجاالت خطة العمل، بما          منتظم يبدأ بتحليل منهجي لحالة التثقيف ف      

في ذلك السياسات والمناهج والكتب الدراسية وتدريب المعلمين وأساليب التدريس والبنية المدرسـية،     
فضالً عن تقييم االحتياجات وتعيين أهداف وأولويات محددة، وقد قامت بعض البلدان بهذه العمليـة،               

  .البرنامج العالمي بل في إطار تطورات وطنية محددةلكن ليس بالضرورة في سياق 
  

، أشار التقييم إلى أن معظم البلدان التي أجابت على استبيان التقييم            ببيئة التعليم وفيما يتعلق     
تحقق على األقل تقدماً متوسطاً في ضمان تشجيع بنية التعليم والتثقيف في مجال حقوق اإلنسان، في                

ثانوية أن قلة من البلدان فقط هي التي تنفذ مبادرات ذات صلة، وسـلط              حين وجد تحليل المصادر ال    

                                                
  .٢٠١٠ أغسطس ٢٤ الصادرة يف A ٣٢٢/٦٥اجلمعية العامة لألمم املتحدة وثيقة رقم ) ٥٦(
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المجيبون الضوء على عدة أمثلة لمبادرات تنفذ على المستوى الوطني تشُجع مشاركة الطالبوالتفاعل             
  .بين المدارس والمجتمع األوسع نطاقاً

  

التـي أجابـت علـى      ، أشار التقييم إلى أن معظم الحكومات        بالتدريس والتعلم وفيما يتعلق     
االستبيان أوضحت أنها تحقق تقدماً متوسطاً أن لم يكن تقدماً شامالً في وضع ونشر مواد ومنهجيات                
للتدريس والتعليم من أجل التثقيف في مجال حقوق اإلنسان، ووقف تحليل المصادر الثانويـة علـى                

  . بلداً اتخذت خطوات لمعالجة هذه المسائل١٩إشارات موجزة تبين أن 
  

بتدريب المعلمين والموظفين اآلخرين العاملين في حقـل التعلـيم وتطـويرهم            وفيما يتعلق     
 أشار التقييم إلى أن معظم البلدان التي استجابت لالستبيان أوضحت أنها توفر فرصاً لتدريب               المهني

يفما اتفـق،   المعلمين، لكن غياب المعلومات التفصيلية يعطي االنطباع بأن هذا التدريب يقدم إجماالً ك            
 وأنه اختياري، وأنه يتباين من حيث الجودة والزمن المخصص له، وأن فرص الوصول إلى مـواده               

  .وأدواته محددة
  
   واقع التعليم في العالم العربي-٢
    األساسي والثانوينييالتعليمعلى مستوى  -أ

 دول عربية فقط تبين اإلحصائيات الخاصة بمعدل االلتحاق الصافي بالتعليم االبتدائي أن أربع
% ٩٤،  %٨٠بينما تتراوح هذه المعدالت بين      ) فأكثر% ٩٥(تقترب من حد اإلشباع في هذا المجال        

جيبوتي وموريتانيا وعمان وفلـسطين والـيمن       :  في ثماني دول، وتتدنى عن ذلك في ست دول هي         
ى أن دولتين   كما هي الحال في جيبوتي، وتجدر اإلشارة إل       % ٤٠والسعودية، وقد تصل إلى ما دون       

  .فقط تبلغان حد اإلشباع فيما يخص اإلناث
كما تدل اإلحصاءات على وجود ما يقارب تسعة ماليين طفل في الـدول العربيـة خـارج                   

لكن حتـى الـدول     . المدارس معظمهم في السودان والسعودية والصومال واليمن والعراق والمغرب        
  .ل لبنان واألردنالمعروفة بحسن أدائها التعليمي ال تخلو من ذلك مث

ومع أن معظم الدول العربية تنص على إلزامية التعليم حتى نهاية المرحلة المتوسطة علـى                 
، %٩٥األقل فإن ثماني دول فقط تحقق معدالت التحاق خام تقترب من المعدل المنتظر، أي تفـوق                 

سـبع  %) ٧٠أقل من (ر بفضل تطبيق إلزامية التعليم حتى نهاية المرحلة، بينما تبتعد عنه إلى حد كبي 
 تتـوفر  العراق والمغرب واليمن وجزر القمـر وجيبـوتي وموريتانيـا والـسودان، وال       : دول هي   

األردن والكويت ولبنـان    : وتقترب خمس دول أخرى هي    . إحصاءات دقيقة عن السعودية والصومال    
  .)٥٧(%)٩٤، %٨٥بين (وعمان وسوريا من المعدل المنتظر 

ة فيما يخص معدل سنوات الدراسة المرتقبة لألطفال الملتحقـين          يمكن تصنيف الدول العربي     
  :بالتعليم األساسي إلى أربع مجموعات على النحو التالي 

                                                
 .٩٣ – ٩١ص .، ص٢٠٠٩ة العريب تقرير املعرف) ٥٧(
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 الدول التي يتوقع أن يبلغ فيها المعدل العام لسنوات الدراسة لهؤالء األطفال مـا يعـادل بدايـة                   -أ
  .ن وفلسطينالمرحلة الجامعية وهي البحرين وتونس واألردن وليبيا ولبنا

 الدول التي يتوقع أن يبلغ فيها المعدل العام لسنوات الدراسة لهؤالء األطفال ما يعـادل إكمـال                  -ب
المرحلة الثانوية أو ما يقرب من هذا اإلكمال وهي الجزائر ومصر وقطـر والكويـت واإلمـارات                 

  .وعمان
هؤالء األطفال ما يعادل المرحلة      الدول التي يتوقع أال يتعدى فيها المعدل العام لسنوات الدراسة ل           -ج

  .المتقدمة من التعليم األساسي وهي العراق والمغرب واليمن وجزر القمر
 الدول التي يتوقع أال يتعدى المعدل العام لسنوات الدراسة لهؤالء األطفال إكمال مرحلة التعلـيم                -د

  .االبتدائي أو أكثر منها بقليل وهي موريتانيا وجيبوتي والسودان
  

  : يمكن إجمال المالحظات التالية )٥٨(مستوى المؤشرات الكيفية والنوعيةعلى أما 
   في أغلب الدول العربية، فالوقت المخصص للدراسة الوقت المخصص لتعليم مختلف المواد تدني -١

 ساعة سنوياً في التعليم االبتدائي      ٨٠٢في مرحلة التعليم األساسي في معظم الدول العربية الذي يبلغ           
ساعة سنوياً في المرحلة المتقدمة من التعليم األساسي ال يمكن أن يكفـي لتكـوين رأسـمال                  ٩١١و

ويبدو هذا  . معرفي أساسي متين وراسخ يتيح للتلميذ االستفادة المثلي في المرحل المتقدمة من التعليم            
ـ ) عدا سلطنة عمان في النظام التعليمي الجديد( جلياً في معظم دول الخليج      رالتقصي ي سـوريا  كما ف

  . والعراق وليبيا وتونس
 من خالل التعليم األساسي أظهرت الدراسات الدولية تدني      لجودة المعارف المكتسبة  وبالنسبة  

 والعلوم عن المعدل الدولي العام، ولم يقترب من المعدالت تالتعليم بشكل ملحوظ في مادتي الرياضيا
وبينما أظهرت الدراسات أن المناهج التعليميـة       . اإلمارات/الدولية بعض الشيء إال تالميذ إمارة دبي      

لدول مثل األردن وفلسطين ومصر والبحرين تقترب من المناهج العالمية في الرياضيات والعلوم، ما              
عدا بعض األمور التفصيلية، فإنها تفتقد بصفة عامة لألنشطة الخاصة بتنميـة القـدرة علـى جمـع         

در الخطأ وتفسير الظواهر التي تنم عنها وما إلى ذلـك           المعلومات وتنظيمها وتحليلها واكتشاف مصا    
  . من وسائل معالجة المعلومات

وتلفت الدراسات االنتباه إلى توقعات األداء المتدنية فيما يخص تعليم اللغات، وترحيل ما يعلّم 
نيـة، وال   في السنوات التعليمية األولى في البلدان األجنبية إلى سنوات الحقة في البلدان العربية المع             

يؤدي تضمين الخطط الدراسية عدداً قليالً من الحصص األسبوعية لمادة ما إلى أي تعليم حقيقي، كما             
  .هي الحال في بعض الدول بشأن تعليم لغة أجنبية أو الفنون أو االجتماعيات أو التربية الرياضية

ن جهة ثانيـة إلـى      ويؤدي ضعف تعليم العلوم والتقانات من جهة، وتعليم اللغات األجنبية م            
  .عزوف الشباب عن االلتحاق باالختصاصات العلمية في المراحل المتقدمة من التعليم

                                                
 .٩٦-٩٤ص . املصدر نفسه، ص)٥٨(
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الدول العربية في ما بينها في مـا يخـص اإلنفـاق             تتفاوت ،وبالنسبة لإلنفاق على التعليم   
 فبينما خصصت كل من جيبوتي والسعودية وتونس والمغرب في الـسنوات            )٥٩(الحكومي على التعليم  

ومـن  %) ٦,٥و% ٨,٧بـين   (الخمس األخيرة على األقل قدراً عالياً من الناتج المحلي اإلجمـالي            
للتعليم بمختلف مراحله، لم تخصص أي من الدول األخرى %) ٢٠,٨و% ٢٧,٦بين(موازناتها العامة 

) مـصر % (٤,٧إال مـا يتـراوح بـين    ) باستثناء الكويت (التي تتوافر حولها المعطيات اإلحصائية      
نظراً للناتج المحلي اإلجمـالي     . وقد يكون ما خصصته قطر واإلمارات كافياً      ). اإلمارات% (١,٧و

وتبدو الكويت سخية تجاه النظام التعليمي مقابل ما خصصته مصر وموريتانيا        . المرتفع الذي تتمتع به   
ومـع  . نالذي يبدو غير كاف لتأمين نظام تعليمي قادر على مواجهة تحديات القرن الحادي والعشري             

أما ما خصصته لبنـان للتربيـة والتعلـيم، وهـو          . ذلك حققت مصر إنجازات تعليمية كمية ملموسة      
متواضع مهما كانت المقاييس المعتمدة، فيجدر اعتباره في سياق المساهمة التي يقوم بهـا المجتمـع                

 فـي مختلـف     اللبناني في سبيل التربية والتعليم من خالل االنتشار الواسع للتعليم غيـر الحكـومي             
  .المراحل
وقد يكون أحد مبررات اإلنفاق المتواضع نسبياً على التربية والتعليم في دول مثـل مـصر                  

وموريتانيا هو حاجة هذه الدول لإلنفاق على البنية التحتية الالزمة لمواجهة متطلبات النمو الـسكاني               
  .الكبير الذي تشهده أو اإليرادات الحكومية المحدودة

  
  صالح التربوي جهود اإل-٢

شهدت الدول العربية، موجات تطوير تربوي قامت على جهود وطنية ودعم تقني ومالي من                
المجتمع الدولي ممثالً بالمنظمات الدولية، مثل اليونسكو وبرنامج األمم المتحـدة اإلنمـائي والبنـك               

ومن . لتعاون الثنائي الدولي، أو بمنظمات إقليمية فاعلة مثل االتحاد األوروبي، أو من خالل برامج ا            
  .أهمها برامج التعاون الفرنسي واأللماني والبريطاني واألمريكي والياباني

: الطريق الذي لم يسلك بعد" بعنوان ٢٠٠٧ويشير التقرير الذي وضعه البنك الدولي في العام   
رة التـي   إلى أن الدول العربية الثالث عش     " إصالح التعليم في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا       

شملها التقرير بادرت خالل السنين الخمسين الماضية إلى وضع خطط واسـعة النطـاق إلصـالح                
أنظمتها التعليمية بمختلف مراحلها وأنواعها بمعدل خطتين ونصف، لكل منها في خالل هذه الفتـرة               

  . تدبيراً لكل خطة وضعت٢٥ومعدل 
نذ أوائل التسعينيات من القرن العشرين      وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها الدول العربية م          

يبدو أن الكثير منها ال يزال بعيداً عن تحقيق أهـداف التعلـيم للجميـع وعـن                 ) ٢٠٠٥ – ١٩٩٠(
ال شك أن تقدماً مهمـاً      . االستجابة للمعايير العالمية فيما يخص التعليم المهني والتقني والتعليم العالي         

الت التحاق وغيرها لكن هذه المؤشرات لم تبلغ بعد حـد           حصل في المؤشرات الكمية للتعليم من معد      

                                                
 .١١٢، ١١١، ص ص ٢٠٠٩ تقرير املعرفة العريب )٥٩(
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كما أن المؤشرات الكيفية والنوعية تشير إلى تخلـف الـدول           . اإلشباع إالّ في عدد ضئيل من الدول      
العربية عن ركب الدول المتقدمة صناعياً، وعن مجموعة كبيرة من الدول األخرى في آسيا وأمريكا               

 الخدمات التعليمية ووصلت إلى نتائج تضاهي أو تقارب تلك التي           الجنوبية قطعت أشواطاً في نوعية    
  .بلغتها الدول الصناعية المتقدمة

ويشير تقرير البنك الدولي إلى الفروق بين الدول العربية المعنية في مؤشر مركـب يقـيس            
جودة التعليم من االلتحاق بالتعليم بمختلف مستوياته، والمساواة بين الجنسين، وكفاءة التعليم االبتدائي و
وبطبيعة الحال، . منظور اإللمام بالقراءة والكتابة عند البالغين والنتائج المحققة في االختبارات الدولية       

تظهر هذه الفروق بصورة جلية بين الدول األفضل أداء مثل األردن والكويـت واألدنـى أداء مثـل         
  .المغرب والعراق واليمن وجيبوتي

 كان للقائمين على األنظمة التربوية والخبراء الدور األساسي والوحيد أما في سائر البلدان فقد  
فلم يؤد ذلك إلى تملـك      . في عمليات اإلصالح من دون مشاركة واسعة من شرائح المجتمع المختلفة          

كـذلك لـم تكتـب الديمومـة     . شرائح المجتمع ألهداف اإلصالح وإلى تجنيدها لتحقيق هذه األهداف   
ي حصلت في دول مثل لبنان والمغرب، حيث كانت المتابعة والقدرة على ذلك             لمبادرات اإلصالح الت  

  .أدنى مما كان مأموالً، فلم تؤت هذه المبادرات ثمارها الكاملة، وظلت النتائج جزئية
ويمكن التأكيد على أن الجهود التي بذلتها الدول العربية تأتي في سياق تطوير التربية وليس                 

ففي معظم الحاالت، بقيت األنظمة التربوية . حسين المؤشرات الكمية فحسبإصالحها، وقد أدت إلى ت  
وما عدا بعض األدبيات المـستوردة بـشأن        . في الدول العربية تحت وطأة الثقافات التربوية السائدة       

الممارسات الفضلى وما إلى ذلك من أفكار تربوية تجديدية ظلت هذه األمور دخيلة علـى الثقافـات                 
تشد عجلة اإلصالح التربوي إلى الوراء وتعيقها عن تحقيق األهداف الكمية إلى درجـة             السائدة التي   

  .اإلشباع كما تعيقها عن التقدم المحسوس واالقتراب من تحقيق األهداف النوعية
 

ويؤيد التقرير الصادر من جامعة الدول العربية بالتعاون مع األمم المتحدة عن تحقيق أهداف          
تحـاق الـصافي    في معدالت االلمن تقدمالدول العربية  إذ رغم ما شهدته  تتنتاجاهذه االس ) ٦٠(األلفية

، وفي معدالت محو األمية للمرحلة      ساسيبين الذكور واإلناث في التعليم األ     الفرص  تكافؤ  وفي مجال   
وعـدم اسـتكمال    ظلت معدالت االلتحاق متدنية في بعض البلدان العربية         . ٢٤ إلي   ١٥العمرية من   

عليم األساسي، وظاهرة تسرب التالميذ من المدارس، ومسألة التهميش في التعلـيم تمثـل              مرحلة الت 
  . في المنطقة العربيةعالمي المتمثل في التعليم األساسيعوائق أساسية أمام إنجاز الهدف ال

 تعلـيم   وتوجد كذلك دالئل عن تراجع بعض البلدان العربية في بعض مؤشرات التعليم مثل              
ان واألراضي الفلسطينية المحتلة حيث تبلغ نسبة اإلناث من األطفـال    راق ولبنان وعم   الع الفتيات في 

  . من الذكور% ٣٩ مقارنة بـ %٦٠غير المسجلين في المدارس 

                                                
)٦٠(                       United Nations , League Of Arab States, The third Arab report on the Millennium 

Development Goals 2010 and the impact of the global economic crises, united nations, new York, 2010 
P.23 . 
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 توجد معوقات أخرى أمام االلتحاق مثـل التفـاوت   النوع االجتماعيوبعيداً عن التفاوت في    
عات، حيث تبلغ نسبة األطفال المتـسربين مـن         الصرامناطق  وعدم المساواة بين الحضر والريف و     

  . من أطفال المدن% ١٨، مقارنة بـ %٣٠نائية من البلدان العربية بـ التعليم في المناطق الريفية وال
الهدف العالمي المتمثل في التعلـيم     كذلك فإن التقدم المحرز من قبل الدول العربية في بلوغ             
ليم األساسي يشير إلى أن معدالت البقاء في المدارس تتـأثر           وفقاً لمؤشر إكمال مرحلة التع    األساسي  

. بشدة بالرسوب، وارتفاع معدالت التسرب، حيث تلعب نوعية التعليم دوراً في تكريس هذه الظـاهرة   
وفي هذا السياق يظهر بوضوح أن السودان واليمن وموريتانيا والعراق والمغرب أصـبحوا خـارج           

 . ة إلى مراجعة جهدهم وتكثيفهلفية، وفي حاجا في بلوغ أهداف األالمسار تمام

  
  واقع التعليم الجامعي في العالم العربي -ب

والواقع أن معظم الدراسات تشكو من عدم وجود قاعدة كاملة للبيانات حول أعداد مؤسسات                
شتركة التعليم العالي وأنواعها وتبعياتها، والبرامج التي تقدمها وأعداد الطلبة فيها، لكن هناك سمات م             

  :تتفق عليها العديد من الدراسات يمكن إجمالها فيما يلي
: رغم أن المنطقة العربية تعرف مؤسسات التعليم العالي منذ أكثر من عشرة قـرون مثـل                 

األزهر في مصر، والقرويون في المغرب، والزيتونة في تونس، تبقى السمة البارزة لمؤسسات التعليم 
 أرباع الجامعات العربية أنشئت في الربع األخير من القرن العشرين           العالي هي الحداثة، فنحو ثالثة    

وتعد هذه السمة أمرا مهما في التقييم، إذ إن مؤسسات التعليم العالي، وخاصة الجامعـات، تـستغرق        
  .)٦١(وقتاً لكي تٌرسخ بنيتها، وتجود دورها

ن سياسـات االنفتـاح   ومع اعتماد دول المنطقة العربية في العقد األخير من القرن العـشري         
سمحت للقطاعين األهلي والخاص بإنشاء مؤسسات للتعليم العالي فحدثت زيادة غير مسبوقة في عدد              

لكن تشير المعلومات المتـوافرة  . هذه المؤسسات، منها ما ال يستهدف الربح، ومنها ما هو استثماري          
ملتحقين بها، وأنها لم تـؤد إلـى   تزال هامشية من حيث أعداد الطلبة ال    أن هذه المؤسسات الحديثة ال    

ارتفاع معدالت االلتحاق لكنها أسهمت في امتصاص الزيادة السكانية لفئة الشباب الذين أتموا مرحلة              
  .)٦٢(التعليم الثانوي

 إلى أن عدد الجامعـات العربيـة        )٦٣(وتشير البيانات الصادرة عن اتحاد الجامعات العربية        
 جامعـات مـن     ٥جامعتان من األردن، و   : على النحو التالي  موزعة  )  جامعة ١٩٦(العضوة به يبلغ    

 ١١ جامعات من تونس، وسبع جامعـات مـن الجزائـر، و           ٣ جامعات من البحرين و    ٣اإلمارات، و 
 جامعة من السودان، وثماني جامعات من سوريا، وجامعتان من الصومال، ٢٩جامعة من السعودية، و

 جامعة من فلسطين، وجامعة مـن قطـر،         ١٢و جامعة من العراق، وجامعة من سلطنة عمان         ١٥و
                                                

 .، حنو إقامة جممع املعرفة٢٠٠٣م تقرير التنمية اإلنسانية للعا) ٦١(
  . ٩٧ص مصدر سبق ذكره، تقرير املعرفة ) ٦٢(

 .٢٠٠٩آذار / مارس١٠، ٨وثائق جدول أعمال الدورة الثانية واألربعني الحتاد اجلامعات العربية، ) ٦٣(
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 ٤ جامعة من مـصر و     ٢٩ جامعة من ليبيا، و    ١١ جامعات من لبنان، و    ١١وجامعتان من الكويت، و   
فضالً عـن تمثيـل جـامعتين       .  جامعة من اليمن   ١٧جامعات من المغرب، وجامعة من موريتانيا، و      

  ).هولندا(امعة الحرة ، والج)الدنمراك(أجنبيتين هما األكاديمية العربية المفتوحة 
وتعد هذه اإلحصائية أقرب عدد متاح للجامعات العربية، لكنها بالطبع ال تمثل كل الجامعات                

 كلية ومعهداً تربوياً    ٢٧٠العربية ناهيك عن مؤسسات التعليم العالي، ففي مصر وحدها ما يزيد على             
  .جامعات المصريةمعنياً بالتربية حتى وإن كان جزء من هذا العدد يقع في سياق ال

ويشكل إنشاء فروع جامعات أجنبية ومؤسسات تعليم عال مرتبطة بالخارج بشكل أو آخـر                
 معرفة األثـر   ألوانهوترى بعض الدراسات أنه من السابق       . ظاهرة من ظواهر عولمة التعليم العالي     

وقـد  . تـاج واقعـه   الحقيقي إلنشاء هذه المؤسسات، وما إذا كانت سترقي بالتعليم العالي أم ستعيد إن            
عالجت اليونسكو ظاهرة مؤسسات التعليم األجنبية من منظور حق الطلبة وأولياء أمورهم ومؤسسات             

 ٢٠٠٥المجتمع كافة في جودة التعليم العالي ومواءمته الحتياجات التنمية الوطنية، فاعتمدت في العام         
" التعليم العالي الموفر عبر الحـدود مبادئ توجيه بشأن جودة     "مع منظمة التعاون والتنمية االقتصادية      

تدعو إلى إخضاع هذه المؤسسات للمعايير الوطنية للجودة في الدولة المصدرة والدولة المستقبلة على       
حد سواء، مهما كانت تبعية هذه المؤسسات أو وسائل تقديمها للخدمات التعليمية، تفادياً لتحويل التعليم              

  .ودة عرض الحائطالعالي إلى تجارة تضرب بمعايير الج
إلى جانب هذه البيانات الكمية تتفق كثير من المصادر على بعض السمات المتعلقة بـالتعليم                 

  :)٦٤ (العالي في المنطقة العربية عامة وفي الجامعات العربية خاصة، ومن السمات المميزة
ـ            • ة، ضعف استقالل عدد من الجامعات العربية، وخضوعها للسيطرة المباشرة للنظم الحاكم

وتحول بعضها إلى ساحات للصراعات السياسية واإليديولوجية بسبب تقييد العمل الـسياسي            
بوجه عام، وتشجيع السلطات لتيارات سياسية بعنيها عندما ترى في ذلك خدمة ألغراضـها،   
وقد أثر ذلك سلباً على قدر الحرية المتاح في التعليم والبحث، وإدارة بعض الجامعات وفقـاً       

  .ياسي الحاكم، وليس وفقاً لخطة أو سياسة تعليمية حكيمةللمنطق الس
تعاني بعض الجامعات العربية من تكدس شديد بسبب التزايد غير المحسوب لعدد الطـالب               •

إذ أصبح اإلعالن عن أرقام الطالب المقبـولين بالجامعـات وسـيلة            . الملتحقين بالجامعات 
 .إلرضاء المجتمع واستجالب الترضية االجتماعية

فاض اإلنفاق الحكومي على التعليم، ومن ثم الموارد المتاحة للطـالب وأعـضاء هيئـة         انخ •
التدريس في بعض البلدان العربية، إذ جاء التوسع الكمي في نشر التعليم العالي على حساب             
نوعية التعليم وجودته، فالمكتبات الجامعية في جامعات كثيـرة أصـبحت دون المـستوى،              

األعداد المتزايدة من الطالب، والفصول تكدست، فتباعدت المسافة والمعامل أصبحت ال تسع 
باإلضافة على ذلك يعاني عدد كبير من أعضاء هيئات التدريس في           . بين الطالب واألساتذة  

                                                
 ٥٦تقرير املعرفة، مصدر سبق ذكره، ص ) ٦٤(
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الجامعات العربية من انخفاض المرتبات على نحو ال يسمح لهم بالتفرغ للتعليم، ناهيك عـن     
 .البحث

وغياب النص عليها في الوثائق والقوائم الرسمية التي تشتمل ضعف الحريات األكاديمية، بل     •
على أهداف في الجامعات العربية، وغموض مفهوم الحرية األكاديمية لدى أعـضاء هيئـة              
التدريس، وتشمل ضعف حرية األستاذ الجامعي في البحث العلمـي والتـدريس، والتـسلط             

عف الحرية األكاديمية للطـالب،     اإلداري وضعف االستقالل اإلداري والمالي للجامعة، وض      
  )٦٥(.ويرجعه بعض الباحثين ألسباب سياسية واجتماعية وتاريخية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
يزيد عيسي السورطى، السلطوية يف التربية العربية، سلسة عامل املعرفة، الس الوطين للثقافة والفنون والداب، الكويت أبريل      .د )٦٥(

 . ٨٦ – ٧١، ص ٢٠٠٩
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  ةـي الصحـالحق ف: ثالثاً
يعد الحق في الصحة حقاً أساسياً من حقوق اإلنسان، ال غنى عنه من أجل التمتـع بحقـوق            

 الصكوك الدولية بدءا من اإلعالن العالمي لحقوق        اإلنسان األخرى، وهو حق مسلم به في العديد من        
لكل شخص الحق في مستوى معيشة يكفي لضمان الـصحة لـه وألسـرته،              "اإلنسان الذي يؤكد أن     

مروراً بالعهـد   . ويشمل المأكل والملبس والمسكن والرعاية الطبية والخدمات االجتماعية الضرورية        
اشمل مادة تتعلق بالحق في الصحة "قافية الذي صاغه في الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والث    

 وأقر بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى مـن الـصحة             )٦٦("في القانون الدولي لحقوق اإلنسان    
كما تناولته العديد من الصكوك الدولية األخرى من زوايا         ) ١ ف ١٢م(الجسمية والعقلية يمكن بلوغه     

  .اإلقليميةمختلفة، وكذا العديد من الصكوك 
 ةكال من الشروط األساسية البيولوجي   " أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه     "ويراعي مفهوم     

وهناك عدد من الجوانب ال يمكن التـصدي        . واالجتماعية واالقتصادية للفرد والموارد المتاحة للدولة     
لصحة الجيدة، كمـا ال   لها في إطار العالقة بين الدولة واألفراد فحسب، فالدولة ال تستطيع أن تكفل ا             

تستطيع الدول أن توفر الوقاية من كل سبب يمكن أن يؤدي إلى اعتالل صحة اإلنسان مثل العوامـل        
. وانتهاجه ألساليب حياة غير صـحية وخطـرة       . الوراثية، أو قابلية الفرد للتعرض العتالل صحته      

ة متنوعـة مـن المرافـق    وبالتالي يجب أن يفهم الحق في الصحة على أنه الحق في التمتع بمجموع   
  .والسلع والخدمات، والظروف الضرورية لبلوغ أعلى مستوى ممكن من الصحة

  

   أبعاد الحق في الصحة-١
ويشمل الحق في الصحة حريات وحقوقاً على حد سواء، أما الحريات فتتضمن حق اإلنسان                

في أن يكون في مـأمن   واإلنجابية، والحق ةفي التحكم في صحته وجسده، بما في ذلك حريته الجنسي   
من التدخل، مثل الحق في أن يكون في مأمن من التعذيب، أو إجراء تجارب طبية عليه دون رضـاه    
وأما الحقوق فتشمل الحق في نظام للحماية الصحية يتيح التكافؤ في الفرص أمام الناس للتمتع بأعلى                

  .مستوى من الصحة يمكن بلوغه
، تعرض مفهوم الصحة لتغيـرات جوهريـة        ١٩٦٦العام  ومنذ اعتماد العهدين الدوليين في        

واتسع نطاقه، فأدخل في االعتبار مزيداً من مقومات الصحة، مثل توزيع المـوارد والفـوارق بـين         
  .الجنسين
وأصبح التعريف األوسع نطاقاً للصحة يراعي شواغل تتعلق بالحياة االجتماعية مثل العنف              

 انتشار أمراض لم تكن معروفه سابقاً فضالً عن النمو السريع والنزاع المسلح وعالوة على ذلك ازداد
  .في عدد سكان العالم األمر الذي أوجد عوائق أمام إعمال الحق في الصحة

  حق شامل، ال يقتصر "وتفسر لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية الحق في الصحة بأنه   

                                                
  :وثيقة ) ١٤(، التعليق العام رقم الس االقتصادي واالجتماعي، جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية) ٦٦(

E/C.12/2000/4 11 Aagust 2000 
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ل يشمل أيضاً المقومات األساسية للـصحة       على تقديم الرعاية الصحية المناسبة وفي حينها فحسب، ب        
مثل الحصول على مياه الشرب المأمونة واإلصحاح المناسب، واإلمداد الكافي بالغذاء اآلمن والتغذية             
والمسكن، وظروف صحية للعمل والبيئة، والحصول على التوعية والمعلومات فيما يتصل بالـصحة             

فضالً عن جانب هام آخر وهو مشاركة السكان فـي          بما فيها ما يتصل بالصحة الجنسية واإلنجابية،        
  .كامل عمليات اتخاذ القرارات المرتبطة بالصحة على الصعد المجتمعية والوطنية والدولية

ويشمل الحق في الصحة بجميع إشكاله وعلـى جميـع المـستويات العناصـر المترابطـة             
  :واألساسية التالية 

لكافي من المرافق العامة المعنية بالصحة العامـة        إذ يجب أن توفر الدولة القدر ا      : رـالتواف •
والرعاية الصحية، وكذلك من السلع والخدمات والبـرامج مثـل ميـاه الـشرب              
المأمونة، ومرافق اإلصحاح الكافية والمستشفيات والعيادات، وغيرها من المباني         

  .ةالمرتبطة بالصحة، والموظفين الطبيين والمهنيين المدربين والعقاقير األساسي
إذ ينبغي أن يتمتع الجميع بدون تمييز بإمكانية الوصول إلـى المرافـق              : إمكانية الوصول  •

وتتسم . والسلع والخدمات المرتبطة بالصحة، داخل نطاق الوالية القضائية للدولة         
 : إمكانية الوصول بأربعة أبعاد متداخلة هي 

تمييز بإمكانية الوصول إلى المرافـق    عدم التمييز، إذ ينبغي أن يتمتع الجميع بدون      ) ١         (
والسلع والخدمات المرتبطة بالصحة والسيما أكثر الفئات ضعفاً أو تهميـشاً بـين             

  . السكان
ويعني ذلك أن تكون المرافق والسلع والخدمات المرتبطة        : إمكانية الوصول المادي  ) ٢         (

خاصة الفئات الضعيفة أو    بالصحة في المتناول المادي واآلمن لجميع فئات السكان         
كما يعني أيضاً أن تكون الخدمات الطبية والمقومات األساسـية للـصحة     . المهمشة

مثل مياه الشرب المأمونة في المتناول المادي للسكان بما في ذلك سكان المنـاطق              
  . الريفية

جب أن يتمكن   إذ ي ) القدرة على تحمل نفقاتها   (اإلمكانية االقتصادية للحصول عليها     ) ٣         (
الجميع من تحمل نفقات المرافق والسلع والخدمات المرتبطة بالصحة، وسداد قيمتها       
بناء على مبدأ اإلنصاف الذي يكفل القدرة للجميع بمـا فـيهم الفئـات المحرومـة          

ويقتضي اإلنصاف عدم تحميل األسر الفقيرة عبء مصروفات صحية ال          . اجتماعياً
  . سر األغنى منهاتتناسب مع مقدرتها مقارنة باأل

وتشمل هذه اإلمكانية الحق في التماس المعلومات       : إمكانية الوصول إلى المعلومات   ) ٤         (
واألفكار المتعلقة بالمسائل الصحية، والحصول عليها ونقلها، مع مراعاة الحق في           

 .معاملة البيانات الصحية الشخصية

             لع والخدمات المرتبطة بالـصحة األخـالق       ينبغي أن تحترم جميع المرافق والس     : وليةبالمق •
الطيبة، وأن تكون مناسبة ثقافياً، أي أن تحترم ثقافة األفراد والمجتمعات واألقليات            

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٨١

تراعي مطالب الجنسين، ودورة الحياة، فضالً عن تصميمها بـشكل يحتـرم             وأن
 .السرية

بطة بالصحة مناسبة علمياً وطبيـاً    ينبغي أن تكون المرافق والسلع والخدمات المرت      : الجودة   •
ويتطلب ذلك عدة أمور من بينها مـوظفين طبيـين مـاهرين،            . وذات نوعية جيدة  

وعقاقير ومعدات للمستشفيات معتمدة علمياً، ولم تنته مدة صالحيتها، ومياه شـرب            
 .مأمونة، وإصحاحا مناسباً

  

قتصادية في تفسيرها للحق في     وجنباً إلى جنب هذه المبادئ األساسية، تشدد لجنة الحقوق اال         
الحق في الصحة فيما يتعلق باألم والطفل والصحة اإلنجابية         : الصحة على أربعة جوانب رئيسية هي     

وما يرتبط بهـا  . وما يرتبط بها من تدابير، والحق في بيئة طبيعية صحيحة في الطبيعة ومكان العمل      
فحتها وما يرتبط بها من بـرامج وقائيـة         من تدابير، والحق في الوقاية من األمراض وعالجها ومكا        

وتثقيفية وتقديم اإلغاثة في حاالت الكوارث والمساعدة اإلنسانية في حاالت الطوارئ وتحسين نظـم              
مراقبة األوبئة، وكذلك تنظيم قطاع الصحة ونظم التأمين والمشاركة في القرارات السياسية المرتبطة             

  .بالحق في الصحة
بعض الدول تستخدم أحياناً الصحة العامة كمبررات لتقييد ممارسة         كما نبهت اللجنة إلى أن      

وضع أساسا لحمايـة    ) ٤م(حقوق أساسية أخرى، وأكدت أن التمييز المتعلق بالقيود الوارد في العهد            
حقوق األفراد وليس للسماح للدول بفرض قيود، وبالتالي فإذا قامت دولة بتقييد حركـة األشـخاص                

اإليدز، أو األطباء من معالجة أشخاص    / مثل فيروس نقص المناعة البشرية     المصابين بأمراض معدية  
يعتقد أنهم من معارضي الحكومة، أو لم توفر التطعيم الالزم ضد األمراض المعدية الرئيـسية فـي                 

فإنه لزام عليها أن تبرر اتخاذهـا  . المجتمع لدواع مثل األمن الوطني، أو المحافظة على النظام العام   
التدابير الخطيرة، كما ينبغي أن تنسق هذه التدابير مع القانون، بما فيـه معـايير حقـوق                 لمثل هذه   

اإلنسان الدولية وأن تكون في صالح األهداف الشرعية المتوخاه، وضرورية من أجل النهوض بالرفاه 
  .العام في مجتمع ديمقراطي

ع أو مستويات من    ويفرض الحق في الصحة في ذلك، مثل جميع حقوق اإلنسان، ثالثة أنوا           
ويتطلـب  . االلتزام باالحترام، وااللتزام بالحماية، وااللتـزام بـاألداء       : االلتزامات على الدول وهي   

االلتزام باالحترام من الدول أن تمتنع عن التدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في التمتع بالحق فـي                  
نها أن تتمنع أطرافا ثالثة من إعاقـة        الصحة، ويقتضي االلتزام بالحماية أن تتخذ الدول تدابير من شأ         

الضمانات الواردة في العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية، ويشمل االلتزام بـاألداء علـى          
التزامات بالتسهيل والتوفير والتعزيز، كما يتطلب أن تعتمد الدول تدابير قانونيـة وإداريـة وماليـة                

  . الكامل للحق في الصحةوقضائية وتشجيعية مالئمة من أجل اإلعمال
 الصحة التزامات دولية على الدول سـواء منفـردة أو مـن خـالل        كذلك يفرض الحق في   

 والتقني صوب اإلعمال الكامل للحق      يالمساعدة والتعاون الدوليين، خصوصاً في المجالين االقتصاد      
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لدول، لكي تمتثل اللتزاماتها الدوليـة  فيتعين على ا. في الصحة ضمن الحقوق المعترف بها في العهد     
أن تحترم الحق في الصحة في بلدان أخرى، وأن تمنع أطرافا ثالثه من انتهاك هذا الحق في بلـدان                   
أخرى إذ كانت تستطيع التأثير عليها من خالل وسائل قانونية أو سياسية، كما ينبغي عليها إبالء الحق    

 الدولية، وضمان أن ما تتخذه من إجراءات كأعضاء فـي         في الصحة االهتمام الواجب في االتفاقيات     
وبناء على ذلك ينبغي للـدول      . منظمات دولية تضع في االعتبار المراعاة الواجبة للحق في الصحة         

األعضاء في مؤسسات مالية ودولية، وعلى وجه الخصوص صندوق النقد الدولي والبنـك الـدولي،            
زيداً من االهتمام لحماية الحق في الصحة وذلك بالتأثير على والمصارف اإلنمائية اإلقليمية أن تولي م

  .، وفي التدابير الدولية لهذه المؤسساتاالئتمانسياسات اإلقراض، واتفاقيات 
وتتحمل الدول مسئولية مشتركة وفردية وفقاً لميثاق األمم المتحدة، والقرارات ذات الـصلة             

المية للتعاون في تقديم اإلغاثة في حاالت الكوارث،        التي تتخذها الجمعية العامة، ومنظمة الصحة الع      
والمعونة اإلنسانية في أوقات الطوارئ بما في ذلك تقديم المساعدة لالجئين والمشردين داخليـاً، وأن               
تسهم في هذه المهمة بأقصى قدراتها، وينبغي إعطاء األولوية ألكثر الفئات ضـعفاً أو تهميـشاً مـن         

  .ت الطبية الدوليةالسكان عند تقديم المساعدا
كما ينبغي على الدول أن تمتنع في جميع األوقات عن فرض حظر أو تدابير شـبيهة تقيـد                  
إمدادات دولة أخرى باألدوية والمعدات الطبية الكافية، وال ينبغي أبداً استخدام القيود على مثل هـذه                

  .السلع كوسيلة للضغط السياسي واالقتصادي
  

  ي والوصول إلى المرافق والسلع والخدمات الصحيةحالة الصحة في العالم العرب
توضح أدبيات التنمية أن المنطقة العربية قد شهدت خالل العقود القليلة الماضية تحسناً كبيراً              

في المجال الصحي ففي الفترة الممتدة منذ ستينيات القرن الماضي، وحتى مطلع األلفية الجديدة تفوقت 
ان المناطق النامية في مجال تأخير الوفاة وإطالة العمر، ويعكس ذلك           المنطقة العربية على معظم بلد    

 إلى  ١٥٢ سنة على العمر المتوقع عند الوالدة، ونقص معدل الوفيات األطفال من             ٢٣مالحظة زيادة   
  . من كل ألف والدة حية٣٩

شية من أوالً بسبب الخ: لكن تحذر أدبيات التنمية في الوقت نفسه من الركون إلى هذه النتائج            
دقة المعلومات التي غالباً ما يكون مصدرها الحكومات، حيث ال تتوافر نظم التـسجيل فـي معظـم             
البلدان العربية، وإذا توافرت فقلما يمكن الركون إليها، كما أن البيانات الوطنية في معظم الحاالت ال                

 ليس مـن المعتـاد أن       تستند إلى دراسات مسحية وطنية وال تمثل كل فئات المجتمع، فضالً عن أنه            
تفصح الدولة عن بيانات قد تكشف النقاب عن مفارقات تثير الشك فـيس قـضايا تتـصل بالعـدل                   

وثانياً ألن استخالص هذه المتوسطات يحجب التباينات الكبيرة بـين البلـدان      . والمساواة في المجتمع  
الضخمة التي سخرت للتوسـع     وثالثا ألن النجاحات الماضية لم تتم فقط نتيجة االستثمارات          . العربية

الكمي في نظم الصحة، بل كانت كذلك وليدة التطورات االقتصادية واالجتماعية التي أعقبت الثـورة             
  .النفطية في سبعينيات القرن الماضي وانتهت في االرتفاع باألوضاع الصحية
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  :الية الترات الصحيةالمؤش ٢٠٠٩في هذا السياق يرصد تقرير التنمية اإلنسانية للعام   
يبلغ العمر المتوقع عند الوالدة في معظم البلدان العربية نحو سبعين عاماً، بينما يوجد تفاوتاً                 

 على سبيل المثـال ال يزيـد        جيبوتي والسودان والصومال والعراق   أساسياً بين البلدان العربية، ففي      
رات العربيـة المتحـدة     اإلمـا العمر المتوقع على ستين عاماً بينما يجاوز أربعة وسبعين عاماً فـي             

  .والبحرين وعمان وقطر والكويت
وتتجلى التفاوتات بين المناطق العربية الفرعية في بقية المؤشرات، فنسبة وفيات األمهـات               

، وأكثر من أربعمائة لكل مائة ألف       في الكويت مثالً تتراوح بين أربع وفيات لكل مائة ألف والدة حية           
  .وريتانيا واليمنجيبوتي والسودان والصومال ومفي 

كما تتراوح نسبة وفاة األطفال الرضع بين ما يقل عن ثمانية لكـل ألـف والدة حيـة فـي             
  .جيبوتي لكل ألف والدة في ٨٨، وموريتانيا واليمن لكل ألف والدة حية في ٧٦ وأكثر من اإلمارات
 معظم   لكل ألف مولود حي في     ٢٠وتتراوح نسب وفيات األطفال دون الخامسة بين أقل من            

كذلك ثمة . بلدان الخليج إلى ما يزيد على مائة بين كل ألف مولود حي في جيبوتي وموريتانيا واليمن             
  .تفاوت واسع بين المناطق الريفية والحضرية حيث ترتفع النسب إلى أعلى مستوياتها في الريف

فـي  وتشير إحصاءات منظمة الصحة العالمية إلى أن أهم العوامل التي تـسبب التفـاوت                 
في المناطق الحـضرية أو     (المستوى الصحي في البلدان العربية هي مستوى الدخل، ومكان السكن           

ومن أهم المؤشرات على تأثير هذه العوامل احتمـال بقـاء           . ومستوى التحصيل العلمي لألم   ) الريفية
إشـراف  الطفل على قيد الحياة حتى ما بعد السنة الخامسة من العمر وعدد حاالت التقزم واحتمـال                 

  .متخصصين على الوالدة وتوافر اللقاح ضد الحصبة خالل السنة األولى من العمر
وفي ستة من البلدان العربية التي توافرت عنها بيانات وهـي األردن وتـونس والـسودان                  

مستوى الدخل والتحصيل العلمي لـألم،      : ومصر والمغرب واليمن، كانت العوامل األكثر تأثيراً هي       
فإن األطفال العرب في األسر ذات الدخل األعلى أو التي تكون فيها األم ذات مستوى       وبعبارة أخرى   

تعليمي أعلى يتمتعون وفقاً لمؤشرات منظمة الصحة العالمية بعناية صحية أفضل ثـالث مـرات أو                
أربعا منها لدى األطفال في العائالت ذات الدخل األقل، أو الذين تكون أمهاتهم على مستوى تعليمـي          

  .ىأدن
وعلى مستوى المنطقة العربية، تدل المؤشرات الصحية جميعاً على أن ارتفاع الدخل الوطني   

  .يتالءم مع تحسن في المستوى الصحي ويؤدي ذلك إلى الفوارق الواضحة بين البلدان العربية
وبالنسبة للمشكالت الصحية الرئيسية يعد العنف واألمراض المعدية هي السبب األول فـي               

غير أن معظم البلـدان فـي       .  الفقيرة أو التي أبتليت بالحرب مثل السودان والصومال واليمن         البلدان
المنطقة العربية تعاني من االنتشار الحاد لألمراض غير المعدية مثل السكر وضغط الدم ومخـاطر               

وادث التدخين، حيث تضم المنطقة واحداً من أعلى معدالت التدخين في العالم، واإلصابات المتصلة بح
  .السير وأنواع اإلصابات األخرى
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كذلك تؤثر العادات الموروثة والتقاليد على صـحة المـرأة إذ تـؤثر بعـض الممارسـات           
والمعتقدات الشائعة تأثيراً كبيراً على أمن المرأة الصحي، ويتجسد ذلك في تفضيل المجتمع الراسـخ            

ددة الجوانب بدءاً من الجوانب النفـسية       والمتجذر للمواليد الذكور، وما يترتب على ذلك من آثار متع         
لالستقبال السلبي لمولد األنثى والذي قد يفضي إلى إهمال وتجاهل قاسيين من جانب األبـوين فـي                 
سنوات الطفولة األولى، وكذلك ممارسات التمييز التي تظهر في تفضيل تعليم الفتيان عن الفتيات وهو 

تي تحول بدورها دون إطالعهن على المبـادئ األساسـية          ما يؤدي لزيادة نسبة األمية بين اإلناث ال       
يضاف إلـى ذلـك أن   . للصحة والنظافة والنظام الغذائي وهذا يضع المرأة وأسرتها في وضع حرج      

األمية ودرجة المعرفة المتدنية تساهم في ترسيخ العادات والممارسات الضارة بالصحة والتـي قـد               
  .رة جداً أو متأخرة جداً من العمرتفضي إلى الوفاة مثل الحمل في مرحلة مبك

كذلك تفضي التقاليد الضارة مثل ختان اإلناث إلى إضرار بالغة باإلناث من بينها اإلضرار                
النفسية، والصدمات النزيفية وااللتهابات وغيرها من اإلضرار واآلالم الجسدية المبرحة والتـي قـد              

وينتشر هذا التقليد . جية وتعسر الحمل والوالدةتبرز في وقت الحق من حياة المرأة وتعكر الحياة الزو
%) ٩٠(، والـسودان    %)٩٣(الضار على نطاق واسع في بعض البلدان العربيـة مثـل جيبـوتي              

طبقاً لتقدير صندوق   %) ٢٢,٦(واليمن  %) ٧١,٣(وموريتانيا  %) ٩٥,٨(ومصر  %) ٩٨(والصومال  
وط أو مضلل للتعاليم الدينية والثقافية بأنها   وتبني هذه الممارسة على تفسير مغل     . األمم المتحدة للسكان  

  .تحافظ على عفة األنثى وطهارتها، وأنها من مستلزمات الزواج العفيف
  

  النظم الصحية في البلدان العربية بين ضيق المفاهيم وقصور الموارد والسياسات
ت التـي   بحيث يشمل كل النشاطا   " النظام الصحي "وتنظر تقارير التنمية اإلنسانية لمصطلح        

تؤثر في الصحة مثل ضمان التغذية المناسبة، وكميات المواد الغذائية األساسية المناسـبة وحـصول             
غير أن  . المواطنين على المياه النظيفة، وهي مسائل تكتسب أهمية أكبر عند رسم السياسات الصحية            

لة كما ال تطرح مثـل      السياسات المتصلة بالصحة في البلدان العربية ال تعتمد مثل هذه النظرة الشام           
هذه األمور للنقاش في المجال العام وبدالً من ذلك فإن السائد هو أن الترتيبات وأساليب توزيع السلع                 
المرتبطة مباشرة بالصحة، وكذلك المسائل األساسية المتصلة بالتغذية والغذاء والحصول على المياه            

  .ة بالصحة مثل وزارات الزراعةالنظيفة تحال بصورة ال تنسيق فيها إلى هيئات غير معني
 ستة أوجه لقصور الـنظم الـصحية العربيـة          ٢٠٠٩ويرصد تقرير التنمية اإلنسانية للعام        

  : )٦٧(هي
 مستواها واعتمادها الكامل في بعض األحيـان  تدنيعدم اإلنصاف في تقديم الخدمة الصحية    -

ة في القطـاع الـصحي      فرغم استثمار البلدان العربية مبالغ ضخم     : هتعلى مقاربة تقنية بح   
وبخاصة في خدمات الرعاية الصحية، فقد ظلت هذه الرعاية تعاني مشكالت أبرزها عـدم              

                                                
 حتديات أمن اإلنسان يف البلدان العربية مصدر سبق ذكره ص ص            ٢٠٠٩برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، تقرير التنمية اإلنسانية        ) ٦٧(

١٦٠ – ١٥٧. 
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وينطبق ذلك . توافر الرعاية الصحية األساسية للكثيرين مثل العناية الصحية المجانية للرضيع
وكـذلك  . بصورة خاصة على الجماعات المهمشة في كل من المناطق الريفية والحـضرية           

باين الخطير بين مستويات أداء المستشفيات، فالمناطق الحضرية تحظى بتغطية صـحية            الت
وكـذلك  . أوسع مما في المناطق الريفية، وكذلك عدم التنسيق بين القطاعين العام والخـاص  

تدني الجودة في قطاع الصحة العامة وانعدام الكفاءة فيه، وعـدم تجاوبـه مـع احتياجـات          
  .ة للمرضى إلى القطاع الخاصالمرضى واإلحالة المتكرر

إذ تمثل النفقات الصحية في أكثر البلـدان         : عدم كفاية التمويل بشكل عام في مجال الصحة        -
من الناتج المحلي اإلجمالي % ٦من الناتج المحلي اإلجمالي و% ٢,٤العربية ما يتراوح بين    

فـي قطـر   واألقـل  ) علـى التـوالي  % ١٠، %١٢(وهذه النسبة أعلى في لبنان واألردن    
ويتجلى التفاوت الواضح داخل اإلقليم في اإلنفاق       ) على التوالي % ٢,٦،  %٢,٤(والصومال  

وباستثناء بلدان الخلـيج    .  دوالراً للفرد  ٨٧١ دوالراً،   ٢٥الفعلي على الصحة ويتراوح بين      
العربية ترصد غالبية البلدان العربية مبالغ ال تذكر نسبياً للقطاع الصحي باستثناء جيبـوتي              
ولبنان التي يتجاوز اإلنفاق العام على الصحة فيها كنسبة مئويـة مـن النفقـات الحكوميـة        
اإلجمالية المعدل العالمي، أما من حيث قيمة التمويل المطلقة فإن البلـدان المنتجـة للـنفط                
تستثمر مبالغ مالية ضخمة يبد أن تلك االستثمارات ال تترجم نفسها كتغطية صحية منـصفة               

 . السكانوعادلة لجميع

وتعاني نظم الصحة العربية أحيانا ضعف القدرات في         : نقص الموارد وتدني مستوى األداء     -
مجال الصحة العامة وثمة خصائص عدة تدل على هذه الظاهرة مثل األداء المتدني للعديـد               
من مؤسسات الصحة العامة، وعدم صالحية البنية التحتية لنشر الوعي العام حـول شـئون           

ة المهتمين في مجال الصحة العامة، وإيالء الصحة العامة القليل من األهميـة             الصحة، وندر 
وينعكس هذا الوضع بدوره في االنطباعات والمـدركات الـشعبية          . في عملية صنع القرار   

 .السلبية التي تتشكل لدى الناس عن أداء قطاع الصحة العامة
سات النظم الصحية العربية مـن      تعاني اإلدارة في مؤس   : إشكالية اإلدارة في النظم الصحية     -

 هرمية قاصرة ذات أهداف سياسية غالباً ما تتعارض مـع النهـوض بالـصحة     ةبيروقراطي
العامة فكبار المسئولين أصحاب النفوذ والمصالح خارج المستشفيات والعيادات يمارسـون           

يير ونظم  وغالباً ما تتحكم في إدارة هذه المؤسسات توجيهات ومعا        . نفوذهم في داخلها أيضاً   
أما الحوافز في هذه النظم فتعمل عكس المطلوب، مـا          . مالية قليلة المعرفة وأحياناً بال قيمة     

يؤدي لكبح االبتكار والمبادرة واالرتقاء بمستوى الكفاءة يضاف إلى ذلك أن التسلسل الهرمي 
مكـين  للرقابة قد ال يسمح للمؤسسات الصحية بالتكيف والتجاوب مع المشاركة الشعبية والت           

 .الضروري لتحقيق أهداف أمن اإلنسان

ال تؤكد النظم الصحية العربية الراهنـة   :  الرؤية الواضحة لمحددات الصحة األساسية    افتقاد -
بدرجة كافية المحددات الصحية المهمة وغير المباشرة المتعارف عليها في أوساط المعنيـة             
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ة في مجاالت التعليم، وتمكين المرأة،      بالتنمية اإلنسانية، مثل الجودة النوعية، ودرجة التغطي      
 .والعدالة االجتماعية واالقتصادية

باستثناء البلدان العربيـة     :  والمعاونين في المجال الصحي    نعدم المساواة في توزيع المهنيي     -
 لكل مائة ألـف  ٥٠حيث يقل عدد األطباء عن (األكثر فقراً مثل السودان والصومال واليمن   

م البلدان العربية بأعداد مقبولة نسبياً من األطباء بالنسبة لعدد السكان ، تتمتع معظ)من السكان
مع أن غالبية العاملين في بلدان الخليج من العمالة الوافدة، ومع ذلك فإن األطباء ال يتوزعون 
توزيعاً منصفاً في بلدانهم األصلية حيث يتمركز بعضهم في المناطق الحضرية وثمة نقـص              

ملين في مجال الصحة العامة وفي إعداد أطباء األسنان، والممرضـين،           شديد في أعداد العا   
والمعاونين الطبيين اللذين ال يتوزعون توزيعاً منصفاً على اإلطالق بين المناطق الحضرية            
والريفية، وبين المستشفيات والمراكز األساسية وتعاني المنطقة العربية من ارتفاع معـدالت          

وساط المهنيين في المجال الصحي سواء من بلـدان الـدخل           وبخاصة في أ  " هجرة األدمغة "
 . المنخفض أو المتوسط إلى البلدان العربية المرتفعة الدخل أو دول أمريكا الشمالية وأوربا
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   أثناء العملوق والحق..ل ـي العمـالحق ف: رابعاً 
قتصادية واالجتماعية لإلنسان، يعتبر الحق في العمل والتوظيف المنتج من أهم الحقوق اال

اجتماعي مزدوج، ألن العمل المنتج ال يساعد على توليد الدخل فحسب، بل هو /وهو حق اقتصادي
التي تؤثر على وضيعته االجتماعية، وتؤثر سلباً " التعطل"في الوقت نفسه يحمى اإلنسان من حالة 

  .)٦٨(على معنوياته
  

  أبعاد الحق في العمل - ١
.  يتمتع به كل فرد، وهو في نفس الوقت حق جماعييل هو حق شخصالحق في العم

ومن حق كل فرد أن . الحر منه والمأجور على حد سواء. ويشمل الحق في العمل جمع أشكال العمل
يقرر بحرية قبول أو اختيار عمله بمعنى عدم إرغامه بأي شكل من األشكال على ممارسة أو قبول 

ضمن لكل عامل إمكانية الحصول على عمل، ويقر بحق كل فرد في عمل، وأن ينتفع بنظام حماية ي
  .أالّ يحرم من العمل ظلماً

ويجب أن يكون العمل الئقا، أي أن يكون عمال يراعى حقوق اإلنسان فضال عن حقوق 
وأن يكون عمال يسمح للعمال بإعالة أنفسهم . العمال من حيث شروط العمل والسالمة، واألجر

  .مراعاة سالمة العمال البدنية والعقلية أثناء ممارستهم عملهموأسرهم، كما يشمل 
 )٦٩(للجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية) ١٨(وطبقاً للتعليق العام رقم 

تتطلب ممارسة العمل بشتى أشكاله ومستوياته توافر العناصر المترابطة واألساسية التالية، والتي 
  .بالظروف السائدة في كل دولةيكون إعمالها مرهون 

إذ يجب أن تتوافر في الدول األطراف خدمات متخصصة لمساعدة األفراد ودعمهم : التوافر  - أ
 .بغية تمكينهم من تحديد العمل المتوافر ومكانه

إذ يجب أن تكون سوق العمالة مفتوحة لكل فرد يخضع للوالية القضائية : إمكانية الوصول - ب
 :انية الوصول ثالثة أبعاد هيوتشمل إمك. للدول األطراف

 أي تمييز في إمكان الحصول على العمل والحفاظ عليه من أي ممارسة يكون حظر )١(
القصد منها تقويض أو إبطال ممارسة الحق في العمل على أساس المساواة، أو يترتب 

وحتى عندما تفرض قيود متشددة على الموارد، ينبغي توفير الحماية . عليها هذا األثر
ومين والمهمشين من أفراد ومجموعات باعتماد برامج موجهه قليلة التكاليف للمحر
 .نسبياً

مكانية الحصول على عمل بشأن إوتعتبر إمكانية الوصول المادي بعداً من أبعاد  )٢(
 .المعوقين

                                                
  .ة واالجتماعية والثقافية احلقوق االقتصادي))حمرر(ممدوح سامل (يف ، حممود عبد الفضيل) ٦٨(
   ١٨اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، احلق يف العمل، التعليق العام رقم ) ٦٩(

  )E/C.12GC/18 February 2008(وثيقة رقم 
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كما تشمل إمكانية الوصول حق السعي للحصول على معلومات بشأن وسائل الوصول  )٣(
 شبكات بيانات بشأن سوق العمل على األصعدة المحلية إلى العمل وذلك من خالل إنشاء

 .واإلقليمية والوطنية والدولية

وتتألف حماية الحق في العمل من عدة مكونات يذكر من بينها بصفة : قبولية والجودةمال -جـ
خاصة حق العامل في أن توفر له شروط عمل عادلة ومواتية والسيما حقه في اختيار عمل أو 

  .وحقه في السالمة، وحقه في تكوين النقاباتقبوله بحرية، 
 

: ص أبعاد الحق في العمل باهتمام خاص عدة فئات على النحو التاليتوتخ  
ضرورة وضع نظام حماية شامل لمكافحة التمييز الجنسانى وضمان تكافؤ الفرص والمساواة  -

متساوية لدى في المعاملة بين الرجل والمرأة من حيث الحق في العمل وذلك بضمان مكافأة 
تساوى قيمة العمل، ومراعاة ضعف عدد الفرص المتاحة في أغلب األحيان للمرأة مقارنة 
بالرجل في إمكانية الحصول على التعليم، وبعض الثقافات التقليدية التي تقلل فرص العمل 

 .المتاحة للمرأة وإمكانية النهوض بها 
حصول على أول فرصة عمل، ومن ثم مراعاة الصعوبات الكبيرة التي تواجه الشباب في ال -

ضرورة اعتماد وتنفيذ سياسات وطنية لتوفير ما يالئم من تعليم وتدريب مهني لتعزيز ودعم 
 .إمكانية الشباب، والشابات من فرص العمل

ضرورة حماية األطفال من أي عمل يحتمل أن يؤثر في نموهم أو صحتهم البدنية أو العقلية،  -
القتصادي لتمكينهم من مواصلة نموهم الكامل والحصول على وحمايتهم من االستغالل ا

 .التعليم التقني والمهني
 .مراعاة كبار السن، واتخاذ تدابير لمنع التميز على أساس السن في العمل والمهنة -
عدم التميز في إمكانية حصول المعاقين على العمل واتخاذ تدابير لتمكين األشخاص المعاقين  -

االحتفاظ به والتقدم في مجالهم المهني تيسيراً إلدماجهم أو إعادة من ضمان عمل مناسب و
 .إدماجهم في المجتمع

يجب أن ينطبق عدم التميز فيما يتعلق بفرص العمل المتاحة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم  -
وضرورة وضع خطط عمل وطنية لمراعاة المبادئ المتعلقة بهذه الفئة واتخاذ كافة التدابير 

 .ة، التشريعية وغير التشريعيةالمالئم
  

  الحق في الضمان االجتماعي
الحق في عدم التعرض لقيود تعسفية أو غير معقولـة  :  الحق في الضمان االجتماعي   ويشمل  

فيما يتعلق بتغطية الضمان االجتماعي سواء كانت هذه التغطية عامة أم خاصة فضالً عن الحق فـي           
  .المخاطر والحاالت الطارئة االجتماعيةالمساواة في التمتع بحماية كافية من 

وفي حين أن الحق في الضمان االجتماعي قد يختلف باختالف الظروف فإن ثمـة عوامـل           
أساسية عدة تنطبق على جميع الظروف، كما ينبغي أن يؤخذ في الحسبان لدى تفسير هذه الجوانب أنه 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٨٩

وتـشمل  . االقتصادية أو االجتماعيـة   مصلحة اجتماعية، وليس مجرد أداة من أدوات السياسة العامة          
  :)٧٠(العناصر األساسية للضمان االجتماعي ما يلي

يقتضي تنفيذ الحق في الضمان االجتماعي توفير وإقامـة نظـام يـضمن إتاحـة               : التوافر -١
االستحقاقات المتعلقة بالمخاطر والحاالت الطارئة االجتماعية ذات الصلة، وينبغي أن ينـشأ          

وانين المحلية، وأن تضطلع السلطات العامة بمسئولية إدارته، وأن تكـون  هذا النظام طبقاً للق 
مخططاته مستدامة، بما فيها تلك المتعلقة بتوفير المعاشات التقاعدية، بغيـة إعمـال الحـق             

  .لألجيال الحاضرة والمقبلة
 وينبغي أن يشمل نظام الضمان االجتماعي الفـروع  :المخاطر والحاالت الطارئة االجتماعية  -٢

 : ألساسية التسعة التالية للضمان االجتماعيا

يقع على الدول التزام بضمان إنشاء أنظمة صحية على نحو يتيح : الرعاية الصحية  -            أ
تمتع جميع األشخاص بما يكفي من خدمات الرعاية الصحية وأن يتضمن النظـام      

  . الصحي مخططات خاصة أو مختلطة بتكلفة ميسورة
ينبغي توفير االستحقاقات النقدية لألشخاص العاجزين عن العمل بسبب         : لمرضا -          ب

اعتالل الصحة لتغطية الفترات التي يخسرون فيها إيراداتهم، وينبغـي أن يكـون            
األشخاص الذين يعانون من المرض لفترات طويلة مؤهلين للحصول على تعويض 

  . العجز
خذ التدابير المالئمة إلنشاء مخططات للـضمان        ينبغي على الدول األطراف أن تت      -        جـ

االجتماعي توفر استحقاقات لكبار السن، بدءا من سن معينة ينص عليهـا القـانون    
الوطني، وضرورة أن تحدد الدول سناً للتقاعد يتواءم مع الظروف الوطنية، ويأخذ            

  .في الحسبان، في جملة أمور، طبيعة المهنة
ألطراف أن تسعى لتوفير اسـتحقاقات لتغطيـة خـسارة    يجب على الدول ا : البطالة -د

اإليرادات أو انعدامها بسبب العجز عن الحصول على وظيفة مناسبة، أو المحافظة            
وينبغي أن تدفع االستحقاقات لفترة كافية وبعد انتهاء تلك         . عليها، أو فقدان الوظيفة   

 للعاطـل عـن     الفترة، وينبغي لنظام الضمان االجتماعي أن يضمن حماية مالئمة        
كما ينبغي لنظام الـضمان     . العمل عن طريق اإلعانة االجتماعية على سبيل المثال       

االجتماعي أن يغطي العمال لبعض الوقت، والعمال غيـر النظـامين، والعمـال             
الموسمين، والذين يعملون لحسابهم الخاص، والذين يعملون في أنواع غير تقليديـة       

  .من العمل في االفتقار غير الرسمي
وينبغي للدول األطراف أيضا أن تضمن حماية العمـال الـذين           : إصابات العمل  -هـ

وينبغي أن يغطي نظام    . يصابون أثناء تأدية المهام الوظيفية أو أي عمل منتج آخر         
                                                

  ) ١٩(قم اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية، احلق يف الضمان االجتماعي، التعليق العام ر) ٧٠(
  )(E/C-12/GC/19,4February2008: وثیقة 
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الضمان االجتماعي التكاليف وخسائر اإليرادات الناتجة عن اإلصـابة أو الحالـة            
.  األزواج أو المعالون من جراء وفاة المعيل       المرضية، وفقدان اإلعالة التي يتكبدها    

وينبغي توفير االستحقاقات المالئمة من خالل الوصول إلـى الرعايـة الـصحية             
والتعويضات النقدية لضمان تأمين الدخل، وينبغي أال يرتهن التأهيل لالسـتحقاقات           

  .بطول فترة العمل أو مدة التأمين أو دفع االشتراكات
 لالستحقاقات األسرية دور حاسم في إعمال حقـوق األطفـال           :دعم األسرة والطفل   -و

 من العهد وينبغـي للـدول   ١٠ ، ٩والبالغين المعالين في الحماية بموجب المادتين     
األطراف لدى تقديم هذه االستحقاقات أن تراعي موارد وظروف الطفل واألشخاص 

ت تقدم باسم الطفل    المسئولين عن رعايته، أو البالغ المعال، وينبغي توفير استحقاقا        
كما ينبغي تقديم استحقاقات األسـرة والطفـل بمـا فـي ذلـك              . أو البالغ المعال  

  .االستحقاقات النقدية والخدمات االجتماعية إلى األسر دون تمييز
ينبغي منح إجازة أمومة مدفوعة األجر لجميع النساء بمن فيهن المنخرطـات   : األمومة -ز

غي تقديم االستحقاقات لفترة كافية وتقديم االستحقاقات في أعمال غير تقليدية، كما ينب  
الطبية المالئمة للمرأة والطفل بما في ذلك الرعاية في فترة ما قبل الوالدة وأثناءها              

  .وبعدها، والعناية في المستشفى عند اإلقصاء
ب إعاقتهم، أو ينبغي تقديم دعم كاف لدخل األشخاص المعوقين، الذين بسب: العجز -د

ل تتصل بها، يفقدون دخلهم، أو يتكبدون انخفاضا في الدخل بصورة مؤقتة، لعوام
وينبغي توفير هذا الدعم . أو يحرمون من فرص العمل، أو يعانون من إعاقة دائمة

بأسلوب يحفظ كرامتهم، ويعكس االحتياجات الخاصة والتكاليف األخرى التي عادة 
م أفراد األسرة والقائمين بالرعاية وينبغي أن يشمل الدعم المتقد. ما ترتبط بالعجز

  .غير الرسميين
ويجب على الدول األطراف أن تضمن توفير استحقاقات للناجيين أو : الناجون واأليتام -ط

األيتام لدى وفاة المعيل الذي كان يحظى بتغطية ضمان اجتماعي أو كان يحق له 
زة، وعدم استبعاد وينبغي أن تغطى االستحقاقات تكاليف الجنا. الحصول على معاش

  .الناجيين أو اليتامى من مخططات الضمان االجتماعي استنادا إلى أسباب تمييزية
وينبغي أن تكون االستحقاقات كافية في مقدارها ومدتها، بحيث يمكن لكل شخص : الكفاية -٣

من إعمال حقوقه في حماية األسرة ودعمها، وفي مستوى معيشي كاف، وفي الوصول إلى 
الصحية وأن يراعى رعاية تامة مبدأي الكرامة وعدم التمييز، وأن تكفل األساليب الرعاية 

المتبعة كفاية االستحقاقات، وينبغي إعادة النظر في معايير الكفاية بصورة منتظمة لضمان 
تمكين المستفيدين من شراء السلع والخدمات التي يحتاجون إليها، وفي الحاالت التي يدفع 

لمخطط ضمان اجتماعي يوفر استحقاقات لتغطية فقدان الدخل، ينبغي فيها شخص اشتركات 
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أن تكون هناك عالقة معقولة بين الدخل واالشتراكات المدفوعة، ومبلغ االستحقاق ذي 
  .الصلة

  :إمكانية الوصول -٤
ينبغي أن يحظى جميع األشخاص بتغطية نظام الضمان االجتماعي، بمن : التغطية  ) أ(

ومن أجل تأمين التغطية لكل . كثر حرماناً وتهميشاً، دون تمييزفيهم األفراد والفئات األ
 .شخص يتعين وضع مخططات غير قائمة على االشتراكات

يجب أن تكون الشروط المؤهلة للحصول علـى االسـتحقاقات معقولـة          : األهلية) ب(   
ـ             ا، ومتناسبة وشفافة، وينبغي الحد من حاالت إلغاء االستحقاقات أو تخفيضها أو تعليقه

وأن تستند هذه الحاالت إلى أسس معقولة ومتناسبة، وأن يكون منصوصاً عليهـا فـي               
  .التشريعات الوطنية

إذا كان مخطط الـضمان االجتمـاعي يقتـضي دفـع           : القدرة على تحمل التكلفة   ) ج(  
اشتراكات ينبغي تحديدها مسبقاً، وأن تكون التكاليف والرسوم المباشرة وغير المباشرة           

  .لفةميسورة التك
يجب أن يكـون المـستفيدون مـن مخططـات الـضمان            : المشاركة والمعلومات ) د(  

االجتماعي قادرين على المشاركة في إدارة نظام الضمان االجتماعي وينبغـي إنـشاء             
النظام ضمن إطار التشريعات الوطنية، وضمان حق األفراد والمنظمات في البحث عن            

  .ضمان االجتماعيالمعلومات المتعلقة بجميع استحقاقات ال
وينبغي تقديم االستحقاقات فـي الوقـت المناسـب وأن يتـاح            : الوصول الفعلي ) هـ(  

للمستفيدين الوصول الفعلي إلى خدمات الضمان االجتماعي للحصول على االستحقاقات          
وينبغي إيالء اهتمـام خـاص لألشـخاص ذوي اإلعاقـة والمهـاجرين             . والمعلومات

لمناطق النائية أو المعرضة للكوارث، والمناطق التـي        واألشخاص الذين يعيشون في ا    
  .تشهد نزاعات مسلحة لتمكينهم من الوصول إلى هذه الخدمات

ولما كان للحق في الضمان االجتماعي دوراً هاماً في دعم إعمال           : العالقة بالحقوق األخرى   -٥
الضمان العديد من الحقوق األخرى فمن الضروري اتخاذ تدابير أخرى تكمل الحق في             

 .االجتماعي مثل مكافحة الفقر واإلقصاء االجتماعي وتوفير خدمات الدعم االجتماعي

  
  الوصول إلى العمل في العالم العربي

يعد الوصول إلى العمل أحد التحديات الرئيسية التي تواجه المنطقـة العربيـة، ورغـم أن                  
الدول العربية بذلت جهوداً كبيـرة    التقارير المتخصصة، مثل تقارير منظمة العمل العربية ترصد أن          

خالل السنوات الماضية إليجاد فرص عمل جديدة في المنطقة العربية مما جعلها من أولى المنـاطق               
في العالم في استحداث وظائف جديدة، حيث أوجدت سنوياً ما يزيد على ثالثة ماليين وظيفة جديـدة،         

ماثل بين البلدان العربية، وظلت المنطقة في فقد خلصت أيضاً على أن هذا الجهد غير كاف، وغير مت    
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، %١٤عمومها محتفظة بأعلى معدالت البطالة بين مناطق العالم قاطبة، إذ يتجاوز معدل البطالة فيها 
  .)٧١(%٢٥كما ظلت المنطقة ذات المعدالت األعلى في البطالة بين الشباب إذ يتجاوز هذا المعدل 

إلى نفس النتائج على تفاوت محدود في األرقام ويركز ويخلص أحدث تقارير التنمية البشرية   
 وال تزال تمثل أكثر مـن       ٢٠٠٩في العام   % ٢٤على الفئات، فيرصد أن معدل بطالة الشباب بلغت         

% ٥٠ضعف المعدل العالمي، في حين أن نسبة الشباب بين السكان العاطلين عن العمل كانت أكثـر   
د أيضاً أن النساء تحملن العبء األكبر من البطالة والعمالـة  بالنسبة لمعظم البلدان العربية، كما يرص   

الهشة، إذ تتسم حصة النساء العامالت في وظائف غير زراعية باالنخفاض الشديد حيث تقـل عـن                 
  .)٧٢(، وهي النسبة األدنى بين مناطق العالم%٢٠

 فـي نقـص    لكن ال تكمن المشكلة فحسب في ارتفاع نسبة البطالة في المنطقة العربية، لكن              
الحماية االجتماعية للعاطلين، وضعف الحماية القانونية وغيابها تماماً عن بعض فئـاتهم وتقـويض              
. قدرتهم على التفاوض من خالل تقييد الحق في التنظيم النقابي والحق فـي المفاوضـة الجماعيـة                

زوف واضـح   ويكشف موقف البلدان العربية من التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية عن ع            
إذ يزيـد عـدد     . الخاصة بالحرية النقابية وحق التنظيم النقابي     ) ٨٧(عن االنضمام إلى االتفاقية رقم      

 عـن النـصف، يليهـا       ١٩٤٨الدول العربية المختلفة عن االنضمام إلى هذه االتفاقية الصادرة عام           
، ١٩٤٩ماعية الصادرة عـام     النقابي والمفاوضة الج   مالتنظيالمتعلقة بحق   ) ٩٨(االتفاقية الدولية رقم    

ويقارب عدد الدول العربية المتخلفة عن االنضمام إليها الثلث، وكذلك االتفاقية الدولية لحماية حقوق              
  .العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

  
  :شروط وضمانات وحقوق العمل

ويصرف النظر عن الموقف الرسمي سواء بالتصديق على االتفاقيات، أو إصدار قوانين 
مناسبة فإن الواقع الفعل يؤشر على وجود انتهاكات وتشوهات وتناقضات في أوضاع وحقوق عمل 

  :)٧٣(وحريات العمل في المنظمة العربية على النحو التالي
  

أشكال عديدة من التمييز يصرف النظر عن أسلوب تحديد  : الحق في األجر العادليواجه
أو عن طريق لجنة ثالثية من ممثلي الحكومة مستويات األجور حيث تحددها الحكومات إما منفردة 

في حين ترى بعض الدول عدم )  مصر- السودان-سوريا(وأصحاب األعمال واتحادات العمل 
  ). دول الخليج.(تحديدها بدعوى مرونة سوق العمل، أو تتركه للتوافق بين العمال وأصحاب األعمال

 ومستوياتها بين البلـدان العربيـة،   وعلى ذلك تظهر تفاوتات شديدة بين الحد األدنى لألجور  
. كما يظهر التفاوت أيضاً بين العمالة الوطنية والوافدة خاصة غير الماهرة. وداخل البلد الواحدة كذلك

                                                
 .٢٠١٠تقرير منظمة العمل العربية، القاهرة ) ٧١(
 .٧، ص ٢٠١٢حنو دولة تنموية يف املنطقة العربية، فرباير : برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، تقارير حتديات التنمية يف الدول العربية) ٧٢(
   ٢١٦-٢٠٨ ،ص ص ٢٠٠٨، التقرير السنوي عن حالة حقوق اإلنسان يف الوطن العريب القاهرةاملنظمة العربية حلقوق اإلنسان) ٧٣(
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فضال عن التمييز الفئوي والجغرافي بين العاملين في القطاع الحكومي والرسـمي والقطـاع غيـر                
لعاملين في الحضر والريف وفي بعض الـدول        الرسمي من زراعي وخدماتي وعائلي، وبين أجور ا       

تكون الرواتب والحوافز والمزايا التي يتيحها العمل الحكومي والقطاع العام أكثر سخاء عن نظيرتها              
  .في القطاع الخاص

من إجمالي عمـال    % ٣٠،٤حيث يحصل   . وتشير التقديرات إلى تدنى األجور في المنطقة      
 يومياً، أي أنهم في مستوى خط الفقر، ويتحدد إلى مـستوى            المنطقة على أجر ال يزيد على دوالرين      

مما يدفع العمال إلى االنخراط في أعمال       . الفقر الموقع مع وضع معدل اإلعالة المرتفع في الحسبان        
وتسعى بعض الحكومات مـن جانبهـا لتمثـل    . إضافية مصحوبة بضغوط نفسية واجتماعية وصحية     

  .د من هذه المشكلةبعض صور الدعم العيني أو النقدي للح
بسبب قصور معايير السالمة الصحية المهنية واألمن كذلك تعانى القوى العاملة من قصور 

الرقابة على هذه المعايير في جميع الدول العربية تقريباً إما لقلة عدد المراقبين ولجان التفتيش، أو 
افتقار المفتشيين للتدريب التقني قصور اإلمكانيات المادية المتاحة لضمان دقة وفعالية التفتيش، أو 

الالزم لكفاءة وجوده التفتيش، ونقص الشفافية الالزمة لحياد إجراءات التفتيش أو تهرب أصحاب 
  .وإدارات العمل منها
 مدرجة في معظم قوانين العمل العربية تجد أن الحقوق والحريات النقابيةورغم أن 

وض والحوار قد تقلصت إلى حد كبير نتيجة لألوضاع إمكانيات الحركة النقابية العمالية في التفا
  .االقتصادية عموماً وانعكاساتها على سوق العمل

ويتم التدخل في حقوق التنظيم إما بغرض التزام األحادية النقابية وصوال إلى اتحاد عمالي 
وطني واحد، أو فرض شروط معينة مبالغ فيها لتأسيس النقابات من حيث عدد العمال أو مدة 
خدمتهم، واشتراط موافقة الحكومة بالترخيص أو اإلبداع ثم التدخل في شئون النقابات من خالل 

، وصوال اإلضرابوكذلك تقييد حق .  الماليةااإلشراف على انتخاباتها، ومراقبة سجالتها وأنشطته
  .إلى حل النقابات ومالحقة نشطاء الحركة النقابية
ي دول المغرب بدرجة حيوية واستقرار أكبر نسبياً وتتمتع الحركة العمالية وتنظيماتها ف

. بالمقارنة بباقي الدول العربية، في الوقت الذي تتباطأ فيه خطوات الدول الخليجية في هذا االتجاه
) قبل التغيير(وتكاد تنعدم الحريات النقابية في كل من السعودية واإلمارات وعمان وقطر وليبيا 

ما مجمدة أو صنيعه للسلطة والحزب الحاكم، كما أنها مقيدة جدا في كل والسودان ألن النقابات فيها إ
وموريتانيا وجيبوتي، وبدرجات أقل في باقي الدول عدا المغرب والبحرين ) قبل التغيير(من مصر 

  .والكويت حيث يتغير هامش االستقاللية تبعا للظروف
ومعاييرها الكاملة سوى في ، فال تتوافر بصورها حقوق التأمينات والضمان االجتماعيأما 

، وفيما عدا ٢٠٠٦الجزائر وتونس وليبيا، بعد إقرار منح شهرية للخريجين الجدد العاملين منذ العام 
مع استحقاقات . ذلك تقتصر الحماية في أغلب الدول على الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل

  .األمومة والمخططات األسرية
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بقصور اإلمكانيات وتدنى المستوى واالفتقار إلى الشفافية وعدالة أما التأمين الصحي فيتسم 
ويمكن الحصول على األدوية األساسية بسعر مناسب في الدول . توزيع الخدمة في معظم الدول

الخليجية واألردن وليبيا، وبدرجة أقل في باقي الدول عدا تلك المنخرطة في نزاعات مسلحة أو 
  .أزمات سياسية

لتجاوزات والتشوهات في شروط العمل وضماناته وحقوقه إلى ظهور ظواهر وقد أدت هذه ا
سلبية في أوضاع العمالة في الوطن العربي مثل انتهاك حقوق العمال الوافدين، وعمالة األطفال، 

 . وبعض أنماط العمل القسرى، والتي تم تناولها بين فئات المهمشين في المنظمة العربية
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  مـي السكن المالئـالحق ف: خامساً 
يعتبر توفير السكن المالئم عنصراً جوهرياً من عناصر ضمان الكرامة اإلنسانية، ويتضمن              

مصطلح السكن المالئم ما يتجاوز مفهوم الجدران األربعة للغرفة والسقف الذي يستظل به اإلنـسان،        
إذ أنه يلبي حاجات نفـسية عميقـة   . ةفالسكن ضرورة أساسية من ضرورات المعيشة الصحية السوي      

للتمتع بالخصوصية وبمكان مقصور على الشخص وحده، وحاجات مادية للتمتع باألمن واالحتماء من     
عوادى الطقس، كما يلبي أيضاً الحاجة االجتماعية إلى وجود أماكن تجمع أساسية تنشأ فيها العالقات               

 من المجتمعات باعتباره مركزا اقتصادياً تجرى       كما يقوم المسكن بدور مهم كذلك في كثير       . وتزدهر
  .)٧٤(فيه أنشطة تجارية أساسية

يقر اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان بالحق في السكن في سياق الحق في مـستوى معيـشة            
، واستناداً عليـة حظـي     ١٩٤٨، ومنذ صدور اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان عام         )١ف٢٥م(الئق  

ريح في مجموعة كبيرة من الصكوك الدولية أبرزهـا العهـد الـدولي            الحق في السكن باعتراف ص    
للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقيات حقوق اإلنسان الصادرة عن األمم المتحدة التـي     

. تعزز حقوق بعض الفئات األكثر عرضة لالنتهاك مثل النساء واألطفال والمعاقين والالجئين وغيرهم
  .كذلك في العديد من المواثيق اإلقليمية، والدساتير الوطنيةكما تم إقراره 

كما ساهم في إيضاح هذا الحق وتفصيله العديد من لجان األمم المتحدة، وفي مقدمتها لجنـة                  
الحقوق االقتصادية واالجتماعية، واللجان المنشأة بموجب االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان، واللجنة           

 حقوق اإلنسان، والمقررين الخواص المعنيين بالحق في السكن المالئم، ولجنة الفرعية لتعزيز وحماية
  .المستوطنات البشرية ومؤتمر األمم المتحدة للمستوطنات البشرية

  
  بعاد الحق في السكن أ-١

وقد اعتمدت لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية فـي دورتهـا الـسادسة فـي                 
بشأن الحق في السكن المالئم ويعكس هذا التعليـق     ) ٤(لتعليق العام رقم     ا ١٩٩١كانون أول   /ديسمبر

وتنصح . أبعاد التصور الشامل للحق في السكن والقيمة التي يكتسبها من حيث وصف السكن بالمالئم             
اللجنة الدول بأال تفسر الحق في السكن تفسيراً ضيقاً أو تقليدياً على أنه مجرد وجود سقف فوق رأس      

بل ينبغي النظر إليه باعتباره حق المرء في أن يعيش في مكان ما في أمن وسالم .  أو سلعة..اإلنسان
  .وكرامة

" مالءمة"واستناداً لهذا التفسير بين التعليق العام سبعة جوانب من الحق في السكن التي تحدد             
  :)٧٥(السكن وهي

                                                
 ٢٤٩ص مصدر سبق ذكره، دائرة احلقوق، ) ٧٤(
  )E/CN.4/2001,25 January(: وثيقة، تقرير املقرر اخلاص املعين بالسكن املالئم جلنة حقوق اإلنسان) ٧٥(

يزان حلقوق اإلنسان، جمموعة التعليقات العامة املتعلقة بالعهد الدويل للحقـوق االقتـصادية             انظر أيضاً نص التعليق العام يف مركز امل       
  ٤٠- ٢٧، ص ص ٢٠٠٥واالجتماعية، غزة 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٩٦

أسرهم بدرجة من الحيازة حيث ينبغي أن يتمتع جميع األفراد و      : منح األمن القانوني للحيازة    -١
لمساكنهم تضمن الحماية القانونية ضد اإلخالء القسري وغيره من أشكال التهديد، وبالتـالي             
يجب على الحكومات أن تتخذ تدابير فورية تهدف إلى منح األمن القانوني للحيـازة لألسـر     

  .التي تنقصها هذه الحيازة
إذ  : زمة للصحة واألمن والراحة والتغذية     وكل مكونات البيئة الال    فير الخدمات والمرافق  تو -٢

ينبغي أن تتاح لجميع المستفيدين من الحق في السكن المالئم إمكانية الحصول على الموارد              
الطبيعية العامة من مياه شرب نظيفة، ومرافق صحية، وخدمات الـتخلص مـن النفايـات،               

 .ووسائل لتخزين األغذية، وخدمات الطوارئ

إذ ينبغي أن تكون التكاليف المالية الشخصية أو األسرية المرتبطة :  لفةالقدرة على تحمل التك -٣
بالسكن ال تهدد تلبية االحتياجات األساسية األخرى، كما ينبغي على الحكومـات أن تتخـذ               
خطوات قانونية تضمن أن تكون النسبة المئوية لتكاليف السكن متناسبة بصورة عامـة مـع              

 إعانات السكن لغير القادرين على الحصول على سـكن  كما يجب أن تتوافر  . مستوى الدخل 
 .بتكلفة معقولة

والمقصود هنا بالصالحية أن تتوافر المساحات الكافية لساكني المـسكن           : الصالحية للسكن  -٤
لكي ينعموا بخصوصية إلى حد ما، وأن يوفر المسكن الحماية الالزمة من البرد والرطوبة،              

 .عوامل المهددة للصحة واألمان والسالمة الجسديةوالحرارة والمطر أو غير ذلك من ال

يجب أن يتاح الـسكن المالئـم للجميـع وخـصوصاً        :  إتاحة إمكانية الحصول على مسكن     -٥
. الجماعات المحرومة التي ينبغي أن يكون لها األولوية في االستفادة من مشاريع اإلسـكان             

ن جسدياً، والمصابين بأمراض المسنين، واألطفال والمعوقي: والمقصود بالجماعات المحرومة
ال شفاء منها، والمرضى عقلياً، وضحايا الكوارث الطبيعية واألفراد الـذين يعيـشون فـي               

 .مناطق معرضة للخطر، وغيرهم كمعدومي الدخل أو الطبقات الفقيرة بشكل عام

مات إذ يجب أن يتيح موقع السكن المالئم إمكانية االستفادة من خيارات العمل، وخد             : الموقع -٦
الرعاية الصحية والمرافق االجتماعية بما في ذلك المدارس ومراكز رعاية األطفال وذلـك             

 .حتى ال تفرض التنقالت ضغوطاً شديد على ميزانيات األسر الفقيرة

حيث ينبغي أن تعبر الطريقة التي يتم بها بناء المساكن، ومواد البنـاء         : السكن المالئم ثقافياً   -٧
 .لداعمة لها عن الهوية والتنوع الثقافيينالمستخدمة والسياسات ا

  

 في  عمليات اإلخالء القسري  بشأن  ) ٧(باإلضافة إلى ذلك اعتمدت اللجنة التعليق العام رقم         
وعرف المصطلح بوصفة إخراج أفراد أو أسرا وجماعات كرها وبـصورة دائمـة أو              . ١٩٩٧عام  

لهم أشكاال مناسبة من الحماية القانونية أو مؤقتة من المنازل أو األراضي التي يشغلونها دون أن توفر 
  .غيرها من أشكال الحماية وتيسر لهم سبل الحصول عليها

   فقرة أوردها التعليق أضافت إبعادا مهمة إلخالء المساكن باإلكراه الناجمة عن ٢٠وعبر 
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 باسـم   المنازعات المسلحة، والصراع الداخلي والعنف المجتمعي، وكذلك حاالت اإلكراه التي تحدث          
  .)٧٦(التنمية والمشاريع اإلنمائية ومشاريع إقامة الهياكل األساسية مثل بناء السدود وغيرها

وبنيت اللجنة التزامات الدول األطراف في العهد فيما يتعلق بحاالت  إخالء المساكن باإلكراه 
  :باإلكراه وتشملبما في ذلك التدابير التشريعية، والحماية اإلجرائية المناسبة في عمليات اإلخالء 

  .إتاحة فرصة للتشاور الحقيقي مع المتضررين  - أ
 .إشعار المتضررين بشكل واف ومناسب قبل الموعد المقرر لإلخالء -  ب

اإلحاطة علماً بعمليات اإلخالء المفترضة بالغرض البـديل المقـرر السـتخدام األرض أو             -  ت
 .المسكن من أجله

 .ءحضور موظفين حكوميين أو ممثلين عنهم أثناء اإلخال -  ث

 .التعيين الصحيح لهوية جميع األشخاص الذين يتولون القيام بعملية اإلخالء  - ج

 .عدم القيام باإلخالء عند سوء األحوال الجوية  - ح

 .توفير المعونة القانونية عند اإلمكان لمن يكونوا بحاجة إليها من أجل التظلم لدى المحاكم  - خ

  
  العوائق التي تعترض سبيل الحق في السكن المالئم

 الحظ ميلون كوثراني المقرر الخاص المعني       ٢٠٠١قريره االفتتاحي لواليته في العام      في ت   
بالسكن المالئم، أنه على الرغم من تطوير حق السكن المالئم كأداة قانونية وأداة دعوة اكتسب زخماً                

 آخـذه  خالل العقد السابق، فمن الواضح أن الحالة السكنية العامة ألغلب الجماعات الفقيرة والضعيفة    
 مليون نـسمة فـي    ١٠٠في التدهور، وتشير التقديرات اإلحصائية المتاحة إلى وجود ما ال يقل عن             

العالم ال مأوى لهم إطالقا، ويتزايد عدد المشردين في العالم، ويعيش في الشوارع عدد يتراوح بـين                 
  . مليون طفل في جميع أنحاء العالم٧٠ ، ٣٠

ائق تعترض سبل أعمال الحق في السكن المالئم يمكـن  ويفرد كواثراني في تقريره ثمان عو    
  :)٧٧(إجمال أبرزها فيما يلي

  اآلثار السلبية للعولمة واإلصالح الهيكلي على السياسات االجتماعية ومن بينها الحق في السكن) ١(
  .االفتقار للمياه الصالحة للشرب) ٢(
  .الفقر وأثره على الحقوق السكنية) ٣(
   الجنس في الحقوق السكنية والمتعلقة باألرضالتمييز بسبب نوع) ٤(
  .إخالء المساكن باإلكراه) ٥(
  

وتابعت راكيل رولنيك المقررة الخاصة بالسكن الالئق في أول تقرير لها عقب تولي منصبها   
 تحليل العوائق التي يعترض سبيل الحق في السكن وركزت على أثـر بعـض              ٢٠٠٨أيار  /في مايو 

                                                
  ٩٢ - ٨٢املصدر نفسه، ص ص ) ٧٦(
  .٢٥- ١٧ص ص  (E/CN.4/2001- 25 January 2001) مبلون كوتراين، املقرر اخلاص املعين بالسكن املالئم، وثيقة) ٧٧(
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ادية والمالية واإلسكانية التي كان لها بالغ األثر على الحق في السكن المالئم لسياسات والمنهج االقتص
  .)٧٨(في العقود األخيرة وساهمت في حدوث أزمة الرهون واألزمة المالية العالمية

ففي ظل عولمة أسواق السكن وتحويل العقارات، وسياسات التكيف االقتصادي أصبح السكن        
السكان ذات الدخل المنخفض، وكذا إمكانيات عدد متزايد من السكان          في المدن يفوق إمكانيات فئات      

متوسطي الدخل، وصارت السوق في غالبية البلدان هي المؤسسة المنظمة التي تحدد معايير أسـعار           
السكن واألراضي ومواقعها وتوافرها إلى جانب أسعار اإليجارات، في الوقت الذي تقلص فيه علـى        

ارة السكن العام، وقد ساهم هذا األمر في ترسيخ النظرة إلى السكن بوصفة             العموم دور الدولة في إد    
مجرد سلعة وأصال من األصول المالية التي تهمل أبعادا أخرى للحق في السكن الالئق وتضر بتمتع                

  .جميع الناس بحقوق اإلنسان
  

  :الحصول على المسكن المالئم في العالم العربي
ئم في العالم العربي أحد التحديات الكبيرة للطبقات المتوسطة يعد الحصول على المسكن المال

من  .الخليجي، حيث تعانى معظم البلدانوالفقيرة في معظم البلدان العربية، عدا البلدان مجلس التعاون 
ألسر ذات الدخل السكن لكلفة عن سد معدالت الطلب على  المعروض من المساكن الميسورة القصور

ر الدولة في بناء المساكن االقتصادية في سياق االندماج االقتصادي في المنخفض، وتراجع دو
نشاء المساكن وتركيز االستثمار العقاري إاألسواق العالمية، وهيمنة القطاع الخاص على قطاع 

فضال عن ضعف . والرهن العقاري على األثرياء والشرائح ذات الدخل المرتفع من الطبقة الوسطى
بسياسات اإلسكان وتطوير األراضي وإجراءات تسجيل الملكية التي ال تشجع التشريعات المرتبطة 
  .جاريإلل المخصصةبناء الوحدات السكنية 

 ألف وحدة سكنية ١٤٠ بنحو  جيبوتيوتقدر الفجوة السكنية على سبيل المثال في بلد مثل
المغربية بأكثر  ألف وحدة سكنية، وفي المناطق الحضرية في المملكة ٨٠ وفي اليمن ،)٢٠٠٨عام (

ورغم كفاية المساكن في تونس، فقد ظل هناك . )أي ثلث المخزون السكنى(دة سكنية من مليون وح
نقص كبير في المساكن المنخفضة لألسر ذات الدخل المنخفض، كما ال يزال نمو المناطق العشوائية 

  . تونسمتواصال على الرغم من تحقيق الدولة هدف القضاء على العشوائيات في مدينة
و ظاهرة المستوطنات غير النظامية كن في معظم البلدان العربية في نموقد تسببت أزمة الس

 ٤٠٠فامتدت المستوطنات غير النظامية في بلد مثل مصر على مساحة تبلغ . منها بشكل سرطاني
ذ ومن. الماضيةعاماً  الزراعية شبة الحضرية على مدار الخمس والعشرين ي من األراضرألف هكتا

تم إنشاؤها على % ٥٥بينها .  مليون وحدة٨,٥ بلغ عدد الوحدات السكنية غير الرسمية ٢٠٠٧عام
من األسر % ٦٢خارج الحدود البلدية، أما في منطقة القاهرة الكبرى فثمة % ٣٨أراضى زراعية و

  منها في أراضى % ١٠منها على ملكيات خاصة، و% ٨١ قطن في مستوطنات غير رسمية، أقيمت

                                                
  )A/HRC/10/7,4 Feb,2009 (ة بالسكن الالئق، وثيقةينعجلنة حقوق اإلنسان، تقرير املقررة اخلاصة امل) ٧٨(
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  .ية مملوكة للدولة، في حين استقرت النسبة الباقية منها في أراضى زراعية مملوكة للدولةصحراو
، وتنمو هذه %٣٨بلغت الكثافة السكانية في المستوطنات غير الرسمية سوريا وفي 

كما بلغت الكثافة السكانية %. ٥٠إلى % ٤٠المستوطنات في مدينة دمشق بمعدل سنوي يتراوح بين 
  .من محيل الكثافة السكانية الحضرية% ١٦غير النظامية في األردن في المستوطنات 
 ٦١٠العام  في ذلك  المغربالصفيح في في مدن  بلغ عدد القاطنين٢٠٠٧يانات عام ووفقا لب

 متداعية أو مستوطنات غير  ألف أسرة أخرى تقطن في مساكن٤٥٠ألف أسرة، باإلضافة لتسجيل 
  .)٧٩(مخدومة

  
ي دساتير مجلس التعاون لدول الخليج بتوفير المساكن، أو ض، تقربيمنطقة الخليج العوفي 

األراضي والفروض العقابية بدون فائدة للمواطنين األخر الذي يعود بالفائدة في بعد دول الخليج على 
يبدأن الزيادة . فئة محدودة من الرجال أو المواطنين من تقل مستويات وفلهم عن المستويات المحددة

رتفاع تكاليف األراضي بسبب عمليات المضاربة، والميل األكبر نحو السكن في وحدات السكانية وا
سكنية فاخرة ومنفصلة بدال من السكن في الشقق باتت جميعها عوامل تزيد من قدرة الحكومات على 
توفير الفروض الالزمة لتلبية مستويات الطلبة على المساكن بين كل من األسر المنخفضة والمتوسطة 

 عاماً في ١٥فعلى سبيل المثال نمتد قائمة االنتظار للحصول على المساكن الحكومية لنحو . خلالد
الكويت، في حين عملت السعودية متوفراً على تجديد منح األراضي، وذلك على الرغم من التراكم 

كما أظهرت .  ألف طلب في مدينة جدة وحدها٢٠٠الكبير في مستويات الطلب والتي بلغت نحو 
يات التصويت التي تم تنفيذها في كل من البحرين ودبي وقطر مستويات صارخة لعمليات عمل

  .)٨٠(المضاربة الحاصلة في مجال التطوير العقاري
  

  :في األراضي الفلسطينية المحتلة
  أعمارها بدالً من هدم المنازل* 

في  وعزلها البعض بعضها عن الفلسطينية التجمعات وفصل المنازل هدم سياسة إسرائيل تتبع  
بحـق   عقابية وكإجراءات اليهودي، ناالستيطا مشاريع لخدمة ١٩٦٧ عام المحتلة الفلسطينية المناطق
 ١٩٦٧ عام المحتلة المناطق في ومنزل بيت ) ١٩٠٠٠(قرابة  بهدم إسرائيل قامت و. المدنيين السكان

سرائيل بهدم أكثر من في الضفة الغربية قامت إ) ج(وفي مناطق . ٢٠٠٦حتى  ١٩٦٧من الفترة لخال
 أكثر هناك يزال ال حين في ٢٠٠٧ أيلول/سبتمبر حتى ثان كانون/يناير من الفترة لخال منزل ١٦٠٠

 لخـال  منـزل  ٤٠٠٠من  أكثر تدمير تم فقد غزة قطاع في أما. الهدم بخطر مهددا منزل ٣٠٠٠من 
 عـام  أواسـط  منذو .٢٠٠٤ ليإ ٢٠٠٠ بين ما الفترة في ةاإلسرائيلي العسكرية والعمليات االجتياحات

                                                
 ١٠٠ ص حتديات التحول احلضري، مصدر سبق ذكره،: برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشر البشرية، حالة املدن العربية) ٧٩(
 ٦ ، ص٢٠١٢املصدر نفسه ) ٨٠(
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 ١٠٠

 عـزلهم  من سياسـة  غزة قطاع سكان من فلسطيني ونصف مليون حوالي يعاني ،اآلن وحتى ٢٠٠٧
  . ذلك الوقت منذ عليهم المضروب ياإلسرائيل الحصار ظروف ومن واجتماعيا واقتصاديا جغرافيا

    

" مـصبوب الرصـاص ال "وخالل العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، والذي سمته عمليـة    
 منزل تدميراً كليا أو جزئيا، بالقصف، والنسف والتجريف مما أدى إلى تشريد ٢٤٠٠دمرت إسرائيل   

 ألف مواطن فلسطيني، واعترف محققون ميدانيون في إطار التحقيقات التي يجريهـا             ١٠٠أكثر من   
لمـدنيين  الجيش اإلسرائيلي عن نتائج حربه على غزة أنه توجد صعوبات جمة لتبرير هدم منـازل ا            

وصرحت مصادر عسكرية إسرائيلية أنه أسهل علـى  .  خاصة إذا ما تم فتح تحقيق دولي     نالفلسطينيي
     .الجيش اإلسرائيلي أن يبرر حاالت قتل فيها مدنيون من تفسير هدم المنازل

لكن آلية تدمير منازل الفلسطينيين لم تتوقف بعد هذه الحرب، إذ سرعان ما شرعت إسرائيل         
 منزل للفلـسطينيين  ٤٠٠جراءات هدم منازل الفلسطينيين في القدس، التي سبق أن هدمت    بمواصلة إ 

إذ سلمت إخطارات بالهدم ألصحاب . ،٢٠٠٤ منزل منذ العام   ١٠٠٠فيها وأصدرت أوامر هدم لنحو      
 منزال من سكان حي البستان في منطقة سلوان الموجودة داخل بلدية القدس المحتلة فـي سـياق               ٨٨

 مواطن من بيوتهم في الحي بعد أن رفضت بلدية القـدس المـصادقة علـى                ١٥٠٠ء  يستهدف إخال 
.  ١٩٦٧الخارطة الهيكلية التي قدمها األهالي لترخيص بيوتهم المقامة قبل احتالل المدينة في العـام               

فيما يعلم الجميـع    . بدعوى أن البناء غير مرخص، وأن البيوت أقيمت في منطقة ذات أهمية تاريخية            
يجرى للمواطنين العرب في حي البستان ما هو إال حلقة جديدة من مسلسل التهويد والترانسفير      أن ما   

  .الصهيوني الذي يستهدف تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي وتهويد المدينة
  

 مع سياسة هدم المنازل وتغيير الطابع الجغرافـي والـديمغرافى فـي األراضـي               رافقويت  
داخل الخط األخـضر  " التطوير خططب" مع ما تسميه إسرائيل تضليال     ١٩٦٧الفلسطينية المحتلة عام    

 يافـا  مدينـة  في مقيم شخص ٣٠٠٠ حوالي هناكو. وهو في واقع األمر مخطط تهويد للجليل والنقب
كمـا  . هـدم  أوامـر  منازلهم صدرت بحق داخل الخط األخضر تاريخيا الفلسطينية بهويتها المعروفة

ا وقرى وبلدات المثلث في منطقة وادي عاره وفـي الطيـرة وقلنـسوة           يتعرض الفلسطينيون في عك   
وكفر قاسم لقوانين تعسفية لهدم بيوتهم في تصعيد جديد لإلجـراءات العنـصرية الـصهيونية تجـاه            

  . الفلسطينيين
  

 المعترف غير قرىال" يسمى فيما يعيشون إسرائيل سكان البدو من فلسطيني ١٠٠٠٠٠ وهناك  
 والعيادات الماء، والكهرباء، ذلك في بما األساسية الخدمات من ةاإلسرائيلي الحكومة هاتحرم والتي ،"بها

 هـؤالء  تجميع إلى لإسرائيوتهدف . البناء تراخيص على الحصول وحق الحكومي، والتعليم الصحية،
 ض،أرا من لهم تبقى ما عملية مصادرة ستكمالال وذلك ،"التركيز مناطق: "تسمى مناطق سبعة في البدو
  . قوائم الهدم على مدرجة البدو وممتلكات منازل من فاآلال عشرات هناك حيث
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ويتحدى جدار العزل العنصري كل المعايير المتعلقة بالحق في السكن بقدر ما يتحدى القانون   
 بدعاوى أمنية لكن تخلت الحقا عن هـذا         ٢٠٠٢وقد بدأت إسرائيل في إقامته عام       . الدولي اإلنساني 

تت تقر بأن أحد األهداف من بنائه هو ضم المستوطنات إلى إسرائيل، ويشهد على صـحة                الزعم وبا 
 مستوطنة توجد في مناطق محصورة ضـمن  ٦٩من المستوطنين في الضفة الغربية و    % ٨٣ذلك أن   

 كم وتدعى إسرائيل أن الجزء األكبر منه يقـع     ٧٢١الجدار ومن المقرر أن يبلغ طوله عند استكماله         
خضر أو داخل األرض اإلسرائيلية، بينما تؤكد المصادر الفلسطينية ومـصادر األمـم            على الخط األ  

المتحدة أن معظمه يقع في الضفة الغربية ويستقطع مساحات شاسعة من األراضي الفلسطينية، ويعزل   
مساكن مئات اآلالف من الفلسطينيين، ويفصل بيـنهم وبـين المستـشفيات والمـدارس والخـدمات              

وتتفاوت المصادر البحثية في تقدير المساحة التي يستقطعها الجدار         . راضي الزراعية االجتماعية واأل 
  .من مساحة الضفة الغربية% ٢٠إلى % ١٠والنظام المرتبط به عند استكماله بين 

  

 ١٤ بأغلبيـة  ٢٠٠٤تمـوز   / يوليـو  ٩وقد أكد الرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولية في           
نونية في العالم بعدم شرعية الجدار، مقابل رأى القاضي األمريكي فـي            قاضيا، يمثلون كل النظم القا    

وقـد  .المحكمة، في وثيقة قانونية بالغة األهمية سمت األشياء بأسمائها، وانتصرت للقانون وللـضحايا  
  ). ١٠/١٥ –دأط (أيدت القرار أغلبية ساحقة من أعضاء الجمعية العامة لألمم المتحدة في قرارها 

  

ق إسرائيل أو تعير أي احترام لقرار محكمة العدل الدولية، وتواصل معارضة لكن لم تطب  
كما ال تعير أي اهتمام لقرارات الجمعية العامة . صالحية المحكمة الدولية في النظر في الموضوع

فضالً عما أورده السكرتير العام لألمم . لألمم المتحدة التي اعتبرته انتهاكا صارخاً للقانون الدولي
من كون الجدار يسلب الشعب الفلسطيني حقوقه ويعرقل ) ٥٨دورة (تحدة في تقرير للجمعية العامة الم

 ٤وقدم مندوبيها عند مناقشة تقريرها االستعراضي الشامل المتعلق بإسرائيل في . استكمال التسوية
 تتعقيدالل" اإلنسانية" مرافعة مضللة عن الجدار، وعما سماه المعالجة ٢٠٠٨كانون أول /ديسمبر

  .  الناجمة عنه
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  الرابعل ـالفص
  إلى الدمج االجتماعي.. من التهميش واإلقصاء 

  نحو مقاربات جديدة لمكافحة التهميش في العالم العربي
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  ةـمقدم
وتجلياتـه  استعرضت الفصول الثالثة السابقة مفهوم التهميش واالستبعاد االجتماعي وتطوره    

وأسبابه في العالم، ولم يكن الهدف من ذلك هو تحليل هذه الظاهرة في الواقع العربي والتعرف على                 
طبيعتها وأبعادها وأسباب ظهورها وتطورها من منظور مقارن فحسب، وإنما كان الهدف هو محاولة          

  .ى الدمج االجتماعياإلسهام في الجهود الرامية إلى االنتقال من التهميش واإلقصاء االجتماعي إل
  

واإلدماج االجتماعي هو عملية تهدف إلى تغيير اآلليات التي تنطوي على تمييز في المجتمع، 
والتي تضع فئات أو مجموعات سكانية معينة في وضع مجحـف، وتحـرمهم مـن فوائـد التنميـة                   

على تي تساعدهم   االجتماعية واالقتصادية، ومن مكاسب استراتيجيات الحد من الفقر، ومن الوسائل ال          
  .تحسين نوعية حياتهم

  
والواقع أن األدبيات الدولية تضخ منذ عقود العديد من التحلـيالت والمقترحـات الخاصـة               
باستراتيجيات وسياسات تعالج هذه الظاهرة وتحاول أن تتخطاها، كما أن األدبيات العربية رغم أنهـا     

  .ة وبناءة في تحليل الظاهرة وسبل معالجتها في هذا االتجاه، لم تقصر عن إسهامات مهمةبدأت متأخر
  
د أن طبيعة المسار السياسي االجتماعي في المنطقة لم يكن يدع أي مجال للشك حول عدم                يب

جدوى هذه المحاوالت، حيث كانت آليات اإلقصاء والتهميش تقـع فـي صـميم البنيـة الـسياسية                  
  لالستمرار وتعزيـز احتكارهـا للـسلطة    إستراتيجيتهاواالجتماعية للنظم العربية، بل وكانت تشكل   

  .والثروة
  

  :النهج االستراتيجي على المستوى العالمي
ورغم أنه لم تتبلور إستراتيجية مقبولة عالمياً أو منهاجاً محدداً لمعالجة قضايا اإلقصاء، إال 

اتيجية أنه يمكن التعرف من خالل آالف المبادرات التي تم تنفيذها على عدد من المقاربات اإلستر
التي تعطي نتائج إيجابية في هذا الشأن خاصة على المستوى المحلي، ومن أبرزها اإلدماج، والشراكة 
والمشاركة، وهي جميعها برزت مؤخراً باعتبارها حجر الزاوية أو الركيزة األساسية التي تقوم عليها 

المبادرات التي تنفذها برامج االتحاد األوروبي والدول األعضاء في االتحاد، وبالمثل عديد من 
  .)٨١(المنظمات الدولية في بلدان الجنوب

                                                
)٨١(                                       Concepts and strategies for combating social exclusion,pp105 - 114     
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معظم هذه المبادئ تنبثق في غالبيتها عن المفاهيم متعددة األبعاد والتي تتعلق باإلقصاء، و
وتصبح مفهومة عندما يتم اعتمادها على نحو متسق ومشترك، على الرغم من أنه من الممكن العمل 

كرة مشاركة المضارين والمواطنين والمجتمع تم تضمينها في مشاريع ف ف.على كل منها بشكل منفرد
عديدة، دون أن يصبح من الضروري وجود شراكة لتنفيذها، كما أن العمل في اثنين أو أكثر من 

  .القطاعات مثل التعليم والصحة تم تبنيها في بلدان عديدة
لذي يؤدي إلي مزيد من  وهو الترابط ا،وهناك وعي متزايد بترابط كافة هذه االتجاهات

  .التعقيدات، إال أن له تأثير فعال ويؤدي إلي مزيد من التآزر االجتماعي االيجابي
ويعد مبدأ اإلدماج هو النتيجة المباشرة لتعريفات اإلقصاء متعدد األبعاد، والذي يربط بـين               

لتعلـيم   وسوء نوعية السكن، وانخفـاض مـستويات مهـارات ا          ،عدة عوامل مثل عدم كفاية الدخل     
والتدريب المهني، والوظائف غير الثابتة، ونقص الرعاية الصحية، وغياب الحقوق، وهو ما يتطلـب     

  .اتخاذ إجراءات لرفع الوعي  والتصدي لآلثار السلبية المترتبة على العوامل السابقة
، مثل الدخل والصحة والتعليم والمناطق سات الجزئيةكما أن اآلثار المترتبة على السيا

ضرية والتخطيط، جميعها أصبحت ذات وزن ال يقل عن السعي للتنسيق فيما بينها، ومن ثم تأتي الح
  .خطوة اإلدماج بين هذه العوامل جميعها

المخاطر التي نه ال ينبغي التغاضي عن إإقرار هذه التوجهات المبدئية ف على الرغم من لكن
يتم  ال ،خذ األمور بوجه عام حيث تؤ، أنه تحت ذريعة اإلدماجأول هذه المخاطرو. اتنطوي عليه

تحقيق إال القليل أو عدم تحقيق أي شئ على اإلطالق بشأن األهداف المرغوبة، وهو أمر شائع في 
، ولهذا فإن مرحلة تحديد األهداف، واألولويات، واإلجراءات هي مرحلة هامة جتماعيالحقل اال

  . لتجنب الوقوع في فخ الشمولية
تجاهل األساس لتي لم تحقق أي نتيجة  يتمثل في تجاور مجموعة القطاعات انيوالخطر الثا

 ولهذا فإنه ال يكفي أن تجتمع إدارة .ةعلى حد عملالمنطقي، والفضاء المتاح، والوسائل الممكنة لكل 
المشروع وفريق العمل متعدد التخصصات حول نفس الطاولة حتى يصبح بإمكانهم القول أن اإلجراء 

ماجه، كما أنه من الضروري أن يتخلي هؤالء المختصين إلي حد ما عن خلفيتهم المهنية حتى قد تم إد
م هو أن تدرس وتقرأ الروابط ة مشتركة لهذا الوضع، والشرط المهيمكنهم الوصول معا إلي قراء

تم إلي نظرة ثاقبة يذلك يحتاج إلي توليد واستنساخ االستبعاد، والقائمة بين القطاعات والتي تؤدي 
  .تطبيقها على كل قطاع ومهنة ونهج

 باستنساخ هذه االتجاهات داخل الفريق الذي يتولى إدارة اإلدماج الخطر الثالث ويتعلق 
وعالوة عن ذلك فإن جزءا من عملية الشراكة، . وتداخل االختصاصات التي قد تنشأ في هذا السياق

  . األطراف الفاعلية إلي إتباع نهج معينوالصعوبات التي تصاحبها، قد تتزايد نتيجة لدعوة كل من 
في حقيقة أن االستبعاد بشكل أو بآخر يؤثر على  كمبدأ استراتيجي اكةالشر أهمية وتكمن

الجميع، والسيما الجهات الفاعلة على المستويات االقتصادية واالجتماعية والسياسية، وبهذا يصبح من 
  . ذه الجهات الفاعلةالصعوبة بمكان تحقيق أي تقدم ملموس دون تعاون ه
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 يؤدي إلي تحرك مشترك، ولكنه تحرك يؤدي فيه كل اًيتخطى كونه حوارومفهوم الشراكة 
شخص جزءا من شئ كبير، وكذلك يختلف مفهوم الشراكة عن مفهوم التنسيق والذي يتضمن مستوى 

  .  وتنسيق التعاونة التنظيميدابعاأل والذي يتعلق أكثر بترتيب أقل من اإللزام
  

  : عدة شروط أهمها نجاح الشراكةيتطلبو
ن عملية الشراكة هي عملية بطيئة ومعقدة وليست نتيجة إتجنب السرعة والتسرع، حيث  .١

 .تلقائية لمجموعة مصالح مشتركة لجماعة من األفراد

 .تشكيل المواقف والعقليات للجهات الفاعلة .٢

 .كاتا إجراء تعديالت في المناصب الهرمية المهيمنة والشر .٣

هتمام بالمرحلة األولى من عملية الشراكة والتي يتم خاللها التصميم واإلعداد، وتكمن اال .٤
 الممثلين، وتعريف قواعد اللعبة وااللتزامات، رأهمية هذه المرحلة في أنها تنطوي على اختيا

  فضالً عن توفير الموارد سواء التقنية، أو، المخاطر المفترضة وإمكانية قبولهاودراسة
 .السياسية وأالمالية،  وأالبشرية 

 .أن يتم بشفافية وإنصافوضرورة توزيع الموارد  .٥

تعدد الجهات الفاعلة وكثرتها عادة ما يكون مؤشرا على نضج الشراكة، ولكنه ليس العامل  .٦
 .الوحيد

بين الجهات الرسمية ع بين مستويات التفاوض، سواء تطوير نظام الشراكة وأنشطته والجم .٧
في ضوء الطبيعة غير المتجانسة والعدائية أحيانا حتى من قبل والجهات األقل رسمية 

التفاعل  نزاعات محتملة، ومن ثم تعلم كيفية والوضع في االعتبار احتمال نشوبالشركاء، 
 .في ظل هذه البيئة

 .ال يمكن تجاهل وزن النفوذ السياسي .٨

  .المشاركةبة ووالرقاتقييم وآليات لل التزامات واضحة مع وضع أكثر دواما إنشاء هياكل .٩
  

 الذي يعني أن يشكل الفرد جزءا من الكل، فقد كان استخدامه عبر المشاركةأما مفهوم 
األول ينطلق من وجهة نظر األفراد ومطالبهم، : التاريخ صعوداً وهبوطاً بين موقفين متناقضين

 باستخدام وكذلك الجماعات والمجتمعات المحلية، بغرض تقرير مستقبلها، والموقف الثاني يتعلق
من ، منظمة العمل الدولية هؤالء األفراد والجماعات كآليات رسمية لتحقيق المطالب، وقد أجرت

 في أوائل الستينيات من القرن اً مسحياً بحثياًمشروع، الدولي للدراسات العمالية معهدها خالل
ة، ومدى استعداد العمال الماضي، يتعلق بمشاركة العمال في اإلدارة واإلدارة الذاتية واإلدارة المنسق

للعب دور في العملية التجارية، وكذلك مسحاً لآلليات التي ال تحوز ثقة العمال بشكل كاف والتي 
كان المجتمع المحلي،  التاريخ الطويل لتنمية وعلى مدى. تحول دون نجاح أشكال عديدة من المشاركة

 إلشراك باعتبارها وسيلة الديمقراطيةمشاركة  عن المزج بين البين الدفاع مستمر أيضا تحولهناك 
  .مصالح معينة للتعبير عن أداة مجرد تصبح التي، وفقاً للمشاركة تكنوقراطية ونظرة أكثر السكان
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 ١٠٦

وتعد عملية المشاركة عملية ذات أبعاد اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، ويوجد تداخل بين 
قدم الذي يتم إحرازه في أي واحد منهم إذا تم من الصعب تصور وجود الكثير من التاألبعاد الثالثة، ف

يز بين المستويات وقنوات المشاركة وهذه المستويات يمومن ثم ضرورة الت. حجب البعدين اآلخرين
  : هي كالتالي

يتعلق بالمعلومات وهو شرط ال غنى عنه، فبدونها يكون من الصعب جدا : المستوى األول
ذات أهمية خاصة فيما يتعلق بقضية االستبعاد، مثل كّم ونوع الحديث عن المشاركة أو تفعيلها، وهي 

  . المعلومات، وبدونها كذلك لن تكون هناك قنوات اتصال، ويتوقف تدفق المعلومات وتحدث اختناقات
يتعلق بالمهارات والتنظيم، والمشاركة، وتقييم النتائج، ومعرفة وسائل تنفيذ : المستوى الثاني

الصغيرة وكذلك في أوقات استثنائية، فإنها تنطوي أيضا على التمثيل القرارات وفي المجتمعات 
والرقابة، ومن ثم فإن هذا المستوى يثير أيضا مسألة معقدة للمنظمة أكثر أو أقل رسمية من أولئك 

  .الذين يرغبون في المشاركة فيها
اتخاذ  تدخل في أيللمشاركة يتكون من التشاور والذي ال ينطوي على : المستوى الثالث

، والتشاور قد يكون كذلك نتيجة لضغوط من أولئك الذين ت على الرغم من أن له تأثير عليهاالقرارا
وقد تكون المشاركة في بعض ال يتخذون قرارات ويمكن أن يسمع صوتهم من خالل هذه العمليات، 

كوسيلة تخاذها، وإلجراءات التي يتم اعلى الصعيد الداخلي في ما يتعلق بااألحيان نتيجة للتفاوض، و
  . للتعبير من الفاعلين من الخارج

ولكن في تعدد يس في دوائر صنع القرار المركزي،  من المشاركة يكمن ل: المستوى الرابع
األنشطة التي تم تنفيذها بالفعل، هذا وغالبا ما يكون المستوى الذي تم التوافق عليه مع أفضل حالة 

يه علم التربية من لمهمشة، وإلى ما يمكن أن يطلق علموضوعية وذاتية من الفئات الفقيرة وا
  .  كل من الوقت والموارد عامالن ضروريان في عملية المشاركةالمشاركة، ويعد 

هو مركزية صنع القرار الذي يعد أمرا اركة  واألخير من عملية المش: المستوى الخامس
 مف عن المشاركة على مستوى التصميحيوياً لعمل المجتمعات المحلية، وتجدر اإلشارة إلي أنه يختل

التمكين من "يتزايد في الوقت الحالي استخدام مصطلح  والتخطيط والتنفيذ أو التقييم، ولهذا السبب
كل فرد، دور بإشراك وتعزيز   في المجتمعات المحلية، وهذا ال يتم فقط"المشاركة النشطة للمواطنين

تعبير والتواصل، والتنظيم والتفاوض مع المجموعات المجتمع وقدرته على ال ولكن أيضا بتعزيز دور
  . وسيلة لمنحهم القوةأو بعبارة أخرى، باعتباره األخرى والمؤسسات،

  ومن ناحية أخرى فإن مكافحة اإلقصاء ينطوي على تغيير في نموذج التنمية المحلية،
تياجات االجتماعية، على وينبغي اعتباره أحد عوامل النمو االقتصادي وهو ما يتطلب إعادة تقييم االح

نطاق صغير في المجتمع، أو المنظمة، أو شبكة من الجمعيات، وقياس قدرتها على التعبئة 
لكل هذه األسباب، فإن التركيز على العمل المحلي . والمبادرات وقدرتها على االستمرارية واالستدامة

الفقراء والجماعات المستبعدة، من يتطلب االلتفات إلى القدرات المحلية والعمل من أجل الوصول إلى 
  . وأولويات وتدابير ووسائل التنفيذ المهم االستناد لهذا النهج أثناء وضع أهداف،
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  النهج االستراتيجي على المستوى العربي
لم يختلف الحال كثيراً على المستوى العربي عنه على المستوى الدولي، فلم تشهد المنطقة   

لتهميش، وتركزت الجهود المطروحة على االندماج في االستراتيجيات استراتيجيات شامله لمكافحة ا
الدولية المعنية بجوانب معينة مثل استراتيجيات مكافحة الفقر، أو تلك المتعلقة بالتعليم والصحة 

 هوالعمل، أو تلك المتعلقة بالنهوض بأوضاع فئات معينة مثل النساء واألطفال والمعاقين، ومحاولت
أو إطالق برامج اجتماعية للتخفيف من حدده المشكالت . مل العام أو في برامج التنميةإدماجهم في الع

  .االجتماعية المترتبة على السياسات االقتصادية
  :لكن ظلت هذه الجهود في مجملها تتم في إطار ثالثة رؤى رئيسية لم تتخطها  

وقـد  . ةسوق العالمي أن تظل تحت سقف العولمة، وإدماج االقتصادات الوطنية في ال          :أولها
الليبراليـة  الـنظم    لهذا التوجه حتى بعد األزمة المالية العالميـة، وتوجـه  ظلت البلدان العربية وفية 

حرجاً في تدخل الدولة لضبط األسواق وفرض برامج إصالح         منها   لم تجد    الجراء مراقبات الجديدة،  
ومات العربية إجراءات جدية لمراجعة لم تتخذ الحكفعلى غرار ما فعلت الواليات المتحدة األمريكية،        

استراتيجياتها االقتصادية، التي قادت إلى عمق تأثرها باألزمة العالمية، ولم تظهر أية نوايـا نحـو                 
معالجة االختالالت الهيكلية في اقتصاداتها، أو فتح مسارات بديلة لتفادي صدمات مماثلة، بل علـى               

راتيجيات السابقة على نحو ما فعلت الحكومة المصرية        العكس من ذلك فقد اتجه بعضها لتعزيز االست       
بإدخال القطاع الخاص في البنية األساسية للبالد في الوقت الذي تترسخ فيـه الطبيعـة االحتكاريـة            

  .للقطاع الخاص، وقرار مجلس األمة في الكويت بخصخصة القطاع العام
أسمالية الغربية كنموذج للتنمية أن النظم العربية عندما أخذت بنموذج الر  هذه العوامليوثان

االقتصادية، فقد تجاهلت الضمانات االجتماعية التي ترافقها، فانسحبت تدريجياً من وظائفها 
االجتماعية، وقيدت قدرات القوى االجتماعية مثل النقابات واالتحادات العمالية والمهنية، ومنظمات 

في التنظيم والحق في المشاركة في الحياة المجتمع المدني، وكبلت الحريات العامة وخاصة الحق 
  .العامة حتى يظل المواطنين أفراداً في مواجهة الدولة

ات شكلية، ال فهو مواجهة المطالب واالحتجاجات االجتماعية بإصالح، أما العامل الثالث
ا بقهاالمصالح الطبقية التي ترسخت في الداخل، وال بالمصالح الدولية بغض النظر عن مدى تطتمس 

فالمهم أن تفي هذه اإلصالحات بواجبات العالقات العامة الالزمة الستمرار . مع المصالح الوطنية
  .رضاء المانحين الدوليين، ومظاهر الدولة العصرية

. بقهر األجهزة األمنية" شرعية الرضا"وفي هذه السياقات الثالثة، استبدلت األنظمة العربية   
عي أو دعاية اإلعالمية، واستبدلت نظم الضمان االجتماعي، بدعم سلواستبدلت االنجازات التنموية بال

أنه ال يصل إلى مستحقيه، ويشكو المجتمع من أنه يتعرض لنهب نقدي تشكو الحكومات ذاتها من 
ولم تستطع النظم العربية التمييز بين االستقرار والجمود، وأصابها قدر كبير من الرضا عن . كبير

 وكأن الدول العربية أصبحت ، بل ومن واجبها أن تورث السلطة إلى أبنائهاالذات حتى رأت من حقها
  .ضيعه يتوارثها األبناء عن اآلباء
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وهكذا تفاجأت النظم العربية بالثورات واالنتفاضات واالحتجاجات رغم أن مواعيد انطالقها   
ها وأريافها ين في مدنلم تر من ماليين المحتجوبرامجها لالحتجاج كانت معلنة على شبكة االنترنت، و

 الفتن الطائفية، ةثار خارجية، أو متطرفين راغبين في إسوى مخدوعين، أو منقادين إلى مؤامرات
ويرى . تأثير األقراص المخدرة، أو مجرد عصابات إجرامية منظمةوأحيانا رأتهم واقعين تحت 

تعبر عن جهة الثورات، بل ي المضاد في مواالباحث أن هذه االتهامات تتجاوز مفهوم الهجوم السياس
 الفجة تجاه ةالالمباالطبيعة الصورة الذهنية لهؤالء الحكام عن شعوبهم، وقد تساهم في تفسير ظاهرة 

قضية مثل التهميش والتزايد المطرد لفئات المهمشين على النحو الذي رصده الفصالن الثاني والثالث 
  .من هذا الدليل
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  ورات واالحتجاجات العربية أثر الث
 )٨٢(على قضايا التهميش والمهمشين

جاءت الثورات واالحتجاجات العربية نتيجة للقهر السياسي واالستبعاد االجتماعي والتهميش   
كما تفاوت مدى نجاحها في " إصالح النظام"، أو "إسقاط النظام"وتفاوتت في مطالبها بين . االقتصادي

  .خرآى  بلد إلنتنفيذ أهدافها م
 واقتصادية واجتماعية  سياسيةإصالحات في الحالتين إجراء اإلصالحوقد شملت مطالب   

 الدستور والقانوني، وتعزيز احترام اإلطار مداها بين مطالب جذرية تتعلق بتعديل وثقافية تفاوت
 العدالة  والحريات العامة، واالنتقال إلى الديمقراطية، وتغيير نمط التنمية، وتحقيقاإلنسانحقوق 

لة المنهوبة ومساء األموالاالجتماعية، ومكافحة الفساد والتمييز واالحتكار والغالء، واسترداد 
وبين مطالب جزئية تتعلق بمواجهة المشكالت الحادة مثل البطالة والفقر أو .. المسئولين عن ذلك

  .الفئات المهمشة اتصلت المطالب بحقوق األحوال وفي كل .واإلسكان نظم التعليم والصحة إصالح
 نجحت تونس ومصر وليبيا واليمن في اإلطاحة برئيس الدولة، لكن تباينت درجة نجاحها وقد  

في تفكيك البنية السياسية للنظام السابق، وال تزال الثورة اليمنية تواجه تحدياً جدياً في مسعاها لتغير 
بعنف  النظام في سوريا يقاوم وفي الوقت نفسه ال يزال. البنية السياسية لنظام الرئيس السابق

  .وضراوة دعوة الثورة للتغيير
، واتخذ بعضها طابعاً اإلصالحية وقد استجابت العديد من النظم العربية لبعض المطالب  

  .جديا، وقطع خطوات مهمة على طريق اإلصالح، بينما جاء بعضها محدوداً واتخذ طابعاً شكلياً
  

    على مستوى اإلصالح السياسي
. ر بلدان عربية تغييرات دستورية، فضالً عن الصومال الذي يمثل حالة خاصةأجرت عش

أنجزت خمسة منها تعديالتها الدستورية وهي المغرب والجزائر واألردن وسلطنة عمان والبحرين 
 على محمل الجدية السوريخذ التعديل ؤوسوريا، وقد أحرز بعضها تقدماً بدرجات متفاوتة، بينما لم ي

 أو في سياق العنف الذي يمارسه النظام السوري ضد التي أدخلت عليهون التعديالت سواء في مضم
  .الشعب

شكلت كل من تونس ومصر جمعيات تأسيسية إلعداد دساتير جديدة، جاءت في تونس و
جاءت في مصر بانتخاب من وتقرر أن تتم في ليبيا أيضاً باالنتخاب المباشر بينما باالنتخاب المباشر 

ومن المنتظر أن يتم تعديل الدستور اليمني . اء المنتخبين من مجلسي الشعب والشورىجانب األعض
  ".٢٠١٣في عام " الخطة الخليجية"وفق 

                                                
   :نيياستندت مادة هذا القسم على املصدرين التال) ٨٢(
  ) طبعحتت ال(، مشهد التغيري يف العامل العريب ٢٠١٢ – ٢٠١١ املنظمة العربية حلقوق اإلنسان التقرير السنوي عام  -
 .، معضالت التغيري وآفاقه٢٠١٢ – ٢٠١١ مركز دراسات الوحدة العربية، تقرير حال األمة العربية  -
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وطال التغيير العديد من القوانين مثل إلغاء حاالت الطوارئ في مصر وتونس والجزائر   
 ينناووتعديل قوالكويت،  وسوريا، وتعديل قوانين مباشرة الحقوق السياسية في تونس ومصر واألردن

  . والجزائر وسوريا، وتعديل قوانين الجمعيات األهليةاألحزاب في مصر
وأجريت انتخابات رئاسية تنافسية عامة في مصر ومن خالل الجمعية التأسيسية في تونس،   

وليبيا ومصر والكويت وسوريا، والمغرب كما أجريت انتخابات تشريعية في تونس والجزائر 
ومنح سلطان عمان البرلمان .  االنتخابات البلدية بعد توقفها لمدة عامين في السعوديةواستؤنفت

  .صالحيات تشريعية ورقابية) المؤلف من مجلس الشورى المنتخب ومجلس الدولة المعين(
وعلى مستوى الممارسات أدخلت العديد من البلدان العربية تعديالت شاملة أو جزئية على   

 ن تونس ومصر وليبيا والمغرب والجزائر واألردن وسوريا وسلطنة عمانحكوماتها شملت كل م
  . والكويتوالبحرين
، لم يخل بلد عربي من تطوير بعض سياساته  أو اتخاذ  االجتماعي–المجال االقتصادي وفي   

وجاءت أبرز هذه التطورات بالضرورة في كل من تونس مصر، بحكم . إجراءات في هذا الشأن
م  مجاالً للتقدأتاحتوعدم انزالقهما في أعمال العنف، مما أفسح مساحة زمنية أوسع السبق الزمني، 

في اتخذ إجراءات وتدابير في مجاالت الحقوق االقتصادية واالجتماعية، وقد تمثلت ابرز الخطوات 
  :تها البلدين فيما يليخطالتي 

، والنص في هذه أنجزاهاتكريس قضية العدالة االجتماعية في مشروعات الدساتير التي  -
  ".اقتصادية واجتماعية"المشروعات على إنشاء مجالس 

 اهتمام بفئات من المهمشين في مقدمتهم ذوو اإلعاقات، والعاملين المؤقتين سواء في إظهار -
 للعاملين في العديد من القطاعات لألجور األدنىالقطاع الرسمي أو غير الرسمي، ورفع الحد 

يع نطاق ة للعديد من الفئات الهشة بزيادة المعاشات، وتوسومد مظلة الحماية االجتماعي
 . وتوسيع مظلة التأمين الصحيمعاشات الضمان االجتماعي

 مثل ياًإنشاء مؤسسات لمعالجة القضايا الحادة التي تعاني منها بعض الفئات المهمشة مناطق -
ق لصالح  هذه المناطأهالي سيناء وأهالي النوبة في مصر، واإلعالن عن خطط لتنمية

 .المجتمعات المحلية
فتح نقاش عام حول تطوير نظم التعليم والصحة والسكن والغذاء، واتخاذ إجراءات لوصول  -

 الضرائب العامة على نحو أكثر عدالة في تكاليفالدعم إلى مستحقيه، والنظر في مراجعة 
 .توزيع األعباء

 

بما بحكم إمكانياتها المادية ، رالسعوديةبرز هذه التطورات في أجاءت وفي بلدان الخليج 
 الثنتان من دول مجلس التعاون دادهامتواوشعورها بالخطر جراء وصول الثورات إلى دول الجوار، 

الخليجي وهما البحرين وسلطنة عمان، فضالً عن بروز بعض مطالب للتغيير بين بعض فئات 
  .المجتمع السعودي
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صـة بتـسيير المجـاالت الـسكنية         الخا حيث أصدر العاهل السعودي جملة من القرارات      
 مليـار ريـال،   ٤٠واالجتماعية وبرامج رفع مستوي الدخل، منها قرارا بدعم صندوق التنمية بمبلغ            

  فردا، ١٥وتخصيص إعانة للعاطلين، ورفع الحد األدنى لألسر التي يشملها الضمان االجتماعي إلى             
 إلى للتمويل العقاري    األدنىحد  ورفع ال  ، وحدة سكنية  ألف ٥٠٠بناء   مليار ريال ل   ٢٥٠اعتماد مبلغ   و

القطاع دنى لتمويل    ورفع الحد األ   ،قية الخدمات الصحية   مليار ريال لتر   ١٦ ورصد   ، ريال ألف ٥٠٠
لمـوظفي الدولـة،    % ١٥، وتثبيت بدل غالء المعيشة بنسبة        مليون ريال  ٢٠٠ إلىالخاص الصحي   

 مليار ريال مع زيادة     ٤٠ة العقارية بمبلغ    عم رأسمال صندوق التنمي   دوإعفاء المساجين من ديونهم، و    
 وزيادة رأسمال صـندوق     .االعتمادات المخصصة لذوي االحتياجات الخاصة والخدمات المقدمة لهم       

  .  مليار ريال٣٠التسليف إلى 
 ترتبط بالملك "وطنية لمكافحة الفسادهيئة "إنشاء ب ملكيا العاهل السعودي مرسوماً أصدر كما

لمكافحة الفساد  المذكورة  الهيئةتهدفو. ي مع الدعوة للتظاهر في المملكةمباشرة بهدف التعاط
" ال يستثنى منها أحد" بحيث كافة القطاعات الحكوميةمتد نشاطها إلى وي ،ه متى وقعالحكومي ورصد

 جميع الوزارات والمؤسسات والمصالح  وجهاألمر الملكييذكر أن و. كما أشار بيان التأسيس
  .عليهاكافة عقودها مع الهيئة وعرض عاون الحكومية إلى الت
 الحد األدنى ألجور العاملين بالقطاع الخاص إلى مائتي ريال عماني،            عمان سلطنةورفعت  

وأمر السلطان قابوس برفع المخصصات المالية الشهرية لطلبة الكليات والمعاهد والمراكز الحكومية            
وتـوفير  ،  وإنشاء هيئة مستقلة لحماية المـستهلك ،ملةالتابعة لوزارة التعليم العالي ووزارة القوى العا  

)  دوالراً ٣٨٨نحـو   ( رياال عمانيـا     مائة وخمسين  مع منح مبلغ     ، ألف فرصة عمل للعاطلين    خمسين
شهريا لكل باحث عن عمل من المسجلين لدى وزارة القوى العاملة إلى أن يجـد عمـال، وزيـادة                    

كما أمر بزيادة قيمة %. ١٠٠الضمان االجتماعي بنسبة المعاشات الشهرية لألسر المستفيدة من قانون 
مـوظفي الحكومـة    من  مستحقات التقاعد لجميع الخاضعين لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة           

وأمر بزيادة االسـتيعاب بـل   . للفئات المستحقة ألقل معاش تقاعدي  % ٥٠العمانيين بنسبة تصل إلى     
وجه بدراسة إنشاء جامعة حكومية جديدة، وبعـالوة غـالء          ومضاعفته في مؤسسات التعليم العالي و     

ص، وبدعم الـضمان    معيشة لكل موظفي الدولة ورفع الحد األدنى لألجور في القطاعين العام والخا           
سترد وقروض ميسرة لذوي الدخل المحدود، باإلضافة إلى إقامة استثمارات ياالجتماعي بمنح سكن ال 

  .عماني ريال بمائة مليونحكومية في مجال الثروة السمكية 
محاربة الفساد من خالل عزل بمع مطالب المتظاهرين قرارات السلطان قابوس تجاوبت و

بعض الشخصيات المتهمة بالفساد وتوسيع صالحيات جهاز الرقابة المالية للدولة ورفده بأعضاء من 
  .الممارسات الخاطئة في الجهاز اإلداري للدولةعن   بعيدةمجلس عمان
 دوالرا  ٢٦٥٢(أصدر ملك البحرين قراراً يقضي بصرف ألف دينار بحريني          لبحرين   ا وفي

 إلى جانب مـنح أخـرى،   ميثاق العمل الوطنيلكل أسرة بحرينية بمناسبة الذكرى العاشرة ل    ) اًأميركي
مـن القـروض اإلسـكانية علـى        % ٢٥واإلعالن عن مشاريع خدماتية بمختلف المناطق وإسقاط        
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 ألـف شـخص لتغطيـة    عـشرين المواطنين، كما أعلن وزير الداخلية البحريني عن خطة لتوظيف   
 ألف مسكن   خمسينخلية، باإلضافة إلى اإلعالن عن خطط لبناء        احتياجات مختلف أجهزة وزارة الدا    

  ).  مليار دوالر٥,٣٢(في البالد بتكلفة ال تقل عن ملياري دينار 
جدير بالذكر أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد قام بدور أساس فى دعم كل من 

 امر مساعدات مالية له بتقري٢٠١١ آذار/ مارس١٠في حيث سارع البحرين وسلطة عمان مالياً  
  . سنوات١٠على مدى بعشرين مليار دوالر 

 كان هناك تركيز على الدعم المالي في مجال زيادة الرواتب والتركيز علـى              اإلماراتوفي  
  . االستثمار في اإلمارات الشمالية ذات المستوى االقتصادي األقل

ا بصرف منحة لجميع فبراير قرار/شباطالشيخ صباح األحمد في شهر الكويت أصدر وفى 
 الستقالل الخمسينبمناسبة الذكرى )  دوالر أميركي٣٦٠٠نحو ( دينار كويتي ألفالمواطنين قدرها 

 لتوليه الخامسةالذكرى و لتحريرها من الغزو العراقي العشرينالذكرى والبالد من الحماية البريطانية 
، وبرغم "كل حاملي البطاقة التموينيةمقاليد الحكم، باإلضافة إلى صرف المواد الغذائية بالمجان ل

المسوغات التي قيلت لتبرير هذه المنحة فال يمكن بأي حال من األحوال التعامل معها بمعزل عن 
  .٢٠١٠منذ نهاية عام  العربي الوطنالتطورات التي شهدها 

 تعليق الرسوم الضريبية المفروضة على السكر الجزائر حكومة توخارج نطاق الخليج، أعلن
ختلف اإلجراءات تخصص لتمويل م مليار يورو عشرينوتم رصد . الزيت الغذائي لثمانية أشهرو

والتخلّي عن أي تدابير لمكافحة التجارة غير . بدون فوائدسيما قروض الشباب االجتماعية، ال
 ألف دينار مائتي ألف إلى خمسينالنظامية؛ كما تمت مضاعفة أجور مدرسي الجامعات برفعها من 

كما وِعد العاطلون عن العمل بمساعدات مباشرة وحصل موظفو ).  يورو٢٠٠٠إلى  ٥٠٠ن م(
 قد تلجأ إلى بسط هاأنكما أعلنت الحكومة  %.١١٠الجهاز القضائي على زيادة ألجورهم بنسبة 

 .اإلستراتيجية واستيرادهاسيطرتها من جديد على إنتاج المواد الغذائية 

 مليار دوالر إضافية للحفاظ علـى       ٢حتجاجات بضخ حوالي     اال المغربيةواستبقت الحكومة   
حكومة التي تشكلت عقـب االنتخابـات بـدعم المخصـصات           ال كما وعدت    ،أسعار المواد األساسية  

 مليون دوالر لتمويـل البـرامج   ٢٣٧االجتماعية في مشروع ميزانية السنة المالية الجديدة ورصدت      
  . االجتماعية والمرتبطة بالتعليم والصحة

الحماية " لمكافحة الفساد يوفر اًقانون ٢٠١١أبريل/نيسان الحكومة في األول من أقرتو
  ". العامةاألموالللشهود والضحايا والمخبرين في جرائم االختالس واستغالل النفوذ وتبذير 

واحد  تم رفع أجور موظفي القطاع العام والعسكريين مع اإلعالن عن خلق األردنوفي 
 في الشرطة والدرك وخفض الرسوم  وظيفة آالفستفي القطاع العام، منها  ألف وظيفة وعشرين

على المحروقات والمواد الغذائية باإلضافة إلى زيادة الموازنات المخصصة لمشاريع التنمية في 
  .المناطق األكثر فقراً
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، منوهاً إلى ومحاسبة كل المتورطين فيهالفساد ضرورة فتح ملف  إلى األردنيدعا العاهل و
جرى تحويل عدة ملفات إلى هيئة مكافحة الفساد التي قامت بالفعل أحد فوق القانون، وأنه ما من 

 وقضية ، ما يعرف بقضية مصفاة البترول األردنيةالملفاتمن أهم هذه و. بدورها بتحويلها للقضاء
 االتهامات التي وجهت وقضية الباص السريع وغيرها من القضايا التي تراوحت ،شركة موارد

قضية اتفاقية كازينو البحر م عن ، ناهيكهاختالس و أإهدار المال العاموما بين الرشوة للمتورطين فيها 
تبرئة رئيس ب هاعلى قرار النواب مجلسصوت  ثم فيها،الميت التي قامت لجنة نيابية بالتحقيق 

إدانة وزير السياحة األسبق أسامة الدباس، مع  البخيت من االتهام بالفساد، معروف  األسبقالوزراء
، وقرر المجلس مخاطبة ٢٠٠٧ وزيرا من حكومة البخيت األولى عام ١٣كما صوت على تبرئة 

 في مذنبون، كما شرعت الحكومةموظفين رأت لجنة التحقيق التي شكلها أنهم مع الحكومة للتحقيق 
  .ما بينهافيإعادة هيكلة الرواتب وتقليص الفجوة 

وقد يبدو القياس الكمي لإلصالحات التي جرت في سياق المطالب الشعبية محدوداً قياساً  
، وحجم التضحيات التي قدمتها في سبيل هابحجم المد الثوري الذي شهدته المنطقة، وبتطلعات شعوب

أن بعض هذه اإلصالحات لم تحصن بعد، جراء الصراعات السياسية مثل إسقاط مجلس كما . التغيير
الشعب في مصر بسبب عدم دستورية قانون االنتخابات، أو الطعن على مدى صحة تشكيل الجمعية 
التأسيسية للدستور في مصر، أو أن بعض اإلصالحات ال تزال معلقة على برامج ال يمسك المجتمع 

  . هو الحال في سياق اإلصالح اليمني ارتباطاً بالمبادرة الخليجيةبكل خيوطها كما
كذلك فإن بعض اإلصالحات مثل تلك التي أعلنها النظام السوري ال يمكن أخذها على محمل   

الجد أوالً ألنها جاءت بالتوازي مع أعمال قمع متصاعدة وواسعة النطاق تخللها  العديد من المذابح 
مجلس حقوق اإلنسان في ثالث دورات متعاقبة، وثانياً ألن هذه اإلجراءات الجماعية التي أدانها 

فإلغاء الطوارئ . جاءت ذات طابع شكلي وشابها العديد من الثغرات التي أفرغتها من كل مضمون
الذي كان موضع معاناة الشعب السوري واحتجاجه على مدى أربع عقود جاء إلغائه قانونياً بينما بقي 

من منظور حقوق اإلنسان أسوأ من حالة الطوارئ المعلنة، حالة الطوارئ الواقعية عتبر ت واقعياً، فيما
كما أنه من الناحية العملية رافق إلغائه إصدار مرسوم بمكافحة الشغب وشروط التظاهر أطلق يد 

  .األجهزة األمنية  في قمع صور االحتجاج السلمي
لقاً، وجاء قانونا األحزاب واالنتخابات كأن لم كما ظل وعد النظام بتجنيس األكراد، وعداً مع  

. يكونا سواء في أحكامها التي لم تلب مطالب المواطنين أو من حيث تأثيرها في سياق الواقع المأزوم
ولم يستطع النظام إجراء االنتخابات في كثير من المحافظات، وتم تسمية األعضاء في هذه المناطق 

 المحلية والتشريعية على شاكلة ااية جاءت نتائج االنتخابات بمستوياتهوفق المقترحات األمنية وفي النه
  .ما قبلها

لكن القياس الكمي للتغيرات على الساحة العربية، ال يفي وحده بإظهار عمق التغييرات التي                
طرأت على الساحة العربية، وما يمكن أن تفضي إليه من تأثيرات على قضايا التهميش والمهمشين،               

  .  بها من إشكاليات وسياساتوما يتصل
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فقد كشفت الثورة عن قوى وتيارات جديدة مثل الـشباب ونقلتهـا إلـى واجهـة الحـراك                    
االجتماعي، كما دفعت بفئات تقليدية كانت محجوبة عن المشاركة أو محجمة عنها، مثـل التيـارات                

  .ال والقوى المهمشةالسياسية الدينية، وغيرت من أدوار فئات أخرى وتطلعاتها مثل النساء والعم
  

وأعاد هذا الحراك إلى واجهة العمل السياسي واالجتماعي قضايا كانت مهملة أو مهمشة في                
ا القانونية مثل قضايا اإلصالح الدستوري والقـانوني،        لسابقة، أو مقيدة بأحكام ترسانته    ظل األنظمة ا  

 ومكافحة البطالة والفقر والحمايـة      ونمط التنمية ودور الدولة والمجتمع، وقضايا العدالة االجتماعية،       
  .االجتماعية، كما طرحت قضايا جديدة مثل العدالة االنتقالية، وإصالح المؤسسات األمنية والقضائية

  

وفي السياق ذاته تطورت آليات العمل السياسي واالجتماعي، فبانتزاع الحق فـي التعدديـة               
 األحزاب ومنظمـات المجتمـع المـدني،        السياسية واالجتماعية نشأت عشرات إن لم يكن مئات من        

والعماليـة  المهنية  وبانتزاع التعددية النقابية بشقيها العمالي والمهني نشأت مئات من الكيانات النقابية            
بل واخترقت هذه الكيانات المجال التقليدي لها إلى أنماط لم تكن مألوفة في المنطقة من قبل                المستقلة  

  .اب المعاشاتمثل الشرطة وأئمة المساجد وأصح
  

وبتفاعل هذه التغييرات تطورت أدوات العمل وأساليبه، فأصبحت االعتصامات واإلضرابات            
والمفاوضة الجماعية، شأناً يومياً في الحياة االجتماعية والسياسية، وكذا العمل الجمـاعي، وبالمثـل              

ت قاصرة على التفاعل أصبحت آلية التقاضي حول الحقوق االقتصادية واالجتماعية شائعة بعد أن كان 
  .مع الحقوق المدنية والسياسية

  

واستعادت المجالس النيابية بتشكيالتها الجديدة أدوارها المحجوبة في الرقابة والتشريع رغم             
 –واستعاد اإلعالم . كل التجاذبات القائمة والتي أدت إلى قرار بإعادة انتخاب مجلس الشعب في مصر

إتاحة الخيارات المتنوعة أمام الرأي العـام، إلـى        ولواجب في الرقابة،     دوره ا  –بالتعددية اإلعالمية   
  .جانب ما حققه بتطوره التقني من تأثير على توجهات الرأي العام خاصة بشقيه الفضائي واإللكتروني

  

 لم تأخذ بعض هذه التطورات      –لكن، كما هو مألوف في سياق التغييرات المفاجئة والعميقة            
 إذ شابها صراع سياسي بين القوى والتيارات السياسية في تنافساتها على السلطة أو الوجهة اإليجابية،

سعيها لتكريس أيديولوجياتها، فاقت أحياناً تناقضاتها مع النظم االستبدادية السابقة، حتـى برموزهـا              
الصريحة، كما أطلقت مخاوف حول االستئثار وأخرى حول المسار، على طريـق االنتقـال إلـى                 

  .اطيةالديمقر
  

وفاقت المطالب االجتماعية واالقتصادية المكبوتة ووسائل اقتضائها قدرات الدولة، واقتـرن             
بعض مظاهر االحتجاجات المشروعة بتجاوزات مؤسفة مثل قطع الطرق والسكك الحديدية، وأعمال            

  .عنف مثل اقتحام منشآت حكومية، أو احتالل مساكن، أو البناء في األراضي الزراعية
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أثر التحليالت السياسية واالجتماعية لهذه الظاهرات بـالتطورات اإليديولوجيـة للقـوى            وتت  
السياسية واالجتماعية الفاعلة على الساحة الوطنية، كما تتأثر بنمط ضغوطها على الواقع االقتصادي             

ه المرحلة الضغوط اإلقليمية والدولية، ولكن يظل العبور اآلمن لهذوكذا  رفي البلدان التي شهدت التغيي
  .االنتقالية، وتعزيز االنتقال إلى الديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان منوطاً بالوعي

  

وبينما أفسحت هذه المتغيرات مجاالً أكبر لنمو حقوق اإلنـسان فـي الخطـاب الـسياسي                  
داخل واالجتماعي والثقافي، إال أن االنتقال السلمي للسلطة وتغيير النخب الحاكمة، ومعها األغلبيات             

لديمقراطية، بل يتعين أن تعتـرف      في تأمين االنتقال المنشود إلى ا      المجالس التمثيلية ليس كافياً وحده    
هذه النخب بحق االختالف في الرأي، ومراعاة حقوق األقليات ومساهماتها في توجيه مسارات الحياة              

  .السياسية واالجتماعية
  

عية حرية الرأي والتعبير والحق في اإلضراب كذلك ال يكفي انتزاع القوى السياسية واالجتما  
واالعتصام وغيرها من وسائل االحتجاج، بل عليها أيضاً أن تتحلى بثقافة االحتجاج السلمي، وفقاً 

  .للضوابط المعترف بها في نظام ديمقراطي
  

ن وال شك أن الثورات العربية فجرت وعياً ذاتياً بالعديد من قضايا الديمقراطية وحقوق اإلنسا  
كانت تحتاج سنوات طويلة لغرسها في النشء وضمير المجتمع، كما أزالت عائقاً مهمـاً مـن أمـام              
مصفوفة الوعي من إعالم وثقافة وتعليم في الفجوة بين المثل التي تدعو إليها والواقع المعيشي، بـل                 

يم واإلعالم   ذاتها إلى لب الحوار االجتماعي حيث تجرى مراجعات مهمة لنظم التعل           ةونقلت المصفوف 
  .والثقافة داخل المنظومة الرسمية وخارجها

ويمكن االستنتاج بأن مجمل تفاعل هذه العوامل يستطيع أن يدفع بقضايا التهميش والمهمشين               
إلى صدارة قضايا العمل الوطني، أوال بالصوت العالي للمهمشين أنفسهم الذين شاركت شرائح واسعة 

قدرة فائقة في اإللحاح على مطالبهم  على نحو يصعب تجاهلـه،  منهم في الثورات، وما أظهروه من   
وثانياً بتحول مكافحة التهميش إلى ركيزة من ركائز شرعية القيادات السياسية الجديدة حتى وإن كانت  
تنتمي إلى التيارات التقليدية، وثالثاً بتحول المهمشين أنفسهم، من منظور الدولـة والتيـار الرئيـسي       

  .ال يجوز التأخر في التعامل معها" نبلة موقوتةق"للمجتمع إلى 
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  نحو مقاربات جديدة لمكافحة التهميش
 انه لـن    :أولها: تنطلق  هذه المقاربات من ثالثة اعتبارات رئيسية استخلصتها هذه الدراسة            

 في يكون هناك أي جدوى في مكافحة التهميش إذ احتفظنا بنفس السياسات التي تنتج التهميش أو تسهم
 أن االستثمار في مكافحة التهميش ليس فقط قضية إنسانية للنهوض بأوضاع الفئات :وثانيها. استدامته

المهمشة ورفع الغبن عنهم، وتمكينهم من الوصول إلى حقوقهم االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة،              
مة المجتمعات واستقرارها   ولكنه بالقدر نفسه استثمار في التنمية اإلنسانية، ودعم األمن اإلنساني لسال          

إن كان ليس هناك إستراتيجية مقبولة دولياً لمكافحة التهمـيش   و أنه    :وثالثها. ووحدة التراب الوطني  
  . فإن هناك مبادئ مهمة مستقر لتحقيق هذه الغاية ينبغي أخذها في االعتبار

ة التهميش بسبب وإذا كان من الصعب تصور إستراتيجية إقليمية على الساحة العربية لمكافح        
تناقض القراءات اإليديولوجية لواقع التهميش وحلوله في البلدان العربية، والتفاوت الواسع في الموارد 
بين البلدان العربية، وكذلك بسبب الطبيعة المضطربة للمرحلة االنتقالية التي تمر بها بعض البلـدان               

 العربيـة األخـرى مـن انتقـال         العربية التي شهدت ثورات، والهواجس التي تـشغل الحكومـات         
االضطرابات إلى بلدانها، فإن الثورات العربية تهيئ السبيل إلى انطالقة جديدة نحـو اسـتراتيجيات               
وطنية لمكافحة التهميش حيث فرضت وجود إرادة سياسية، واحتياج يرقي بها لصدارة االهتمامـات              

  .الوطنية، يحفزه دعم اجتماعي
  :ث شعب رئيسية هيثالتشمل المقاربات المقترحة   

 السائد الذي يقوم على الحرية االقتـصادية        بإعادة النظر في نمط التنمية    تبدأ الشعبة األولى     -١
إذ تؤكد الدراسات االجتماعية على أنـه المـسئول األول عـن تعميـق الفـوارق          . المنفلتة

نميـة  وتبني نموذج جديد للتنميـة يعـزز الت       . االجتماعية وتهميش العديد من فئات المجتمع     
المتوازنة، في إطار سياسات اقتصادية كلية تستهدف التشغيل الالئق والمنتج، وتحقق التوازن 

وتقوم على تكافؤ الفرص وحظر التمييز على نحو . بين النمو االقتصادي والتنمية االجتماعية 
وتـشدد  يمكن البلدان العربية من االستفادة من مواردها البشرية الكبيرة بكفاءة وفعالية أكبر،      

  .على أداء القطاع اإلنتاجي، وعلى الحد من الفقر، وخلق فرص عمل الئق
قـويم  ت، واستعادتها لوظائفها االجتماعية، وقدرتها على التـدخل ل إعادة االعتبار لدور الدولة   -٢

ويتم ذلك عبر مسار ديمقراطي     . إخفاقات السوق وتحقيق العدالة في توزيع الموارد واألعباء       
 .ة الشاملة والمساءلةيقوم على المشارك

، بعد تحلل العقود االجتماعية التي شهدتها المنطقة العربية حتـى         تأسيس عقد اجتماعي جديد    -٣
وإعادة الهيكلة، والخصخصة   " اإلصالح االقتصادي "الثمانينيات تدريجياً تحت وطأة سياسات      

تـشريعي  وتتيح التغييرات تشهدتها البلدان العربية على مستوى اإلصـالح الدسـتوري وال           
جتماعي الجديد، وينبغي أن يأخذ في    االوالمؤسسي الفرصة ألول مرة لتأسيس مثل هذا العقد         

اعتباره تالفي السلبيات التي ترتبت على تحلل هذه العقود االجتماعية ويعيد النظر في توزيع        
 .المنافع واألعباء
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ز االسـتثمار علـى     ، ويتوقف نجاح التنمية وحف    تأسيس نظام فعال للحوكمة ومكافحة الفساد      -٤
إصالحات الحوكمة، ومن بينها على وجه الخصوص إيجاد آليات فعالة لمراقبة ما يقوم بـه               

دام األصول العامـة،    الجهاز التنفيذي في الدولة، ونظام ينصف المواطنين إذ ما أسئ استخ          
 على   يتمتع باستقاللية تامة عن الجهاز التنفيذي، ودعمه بالوسائل التي تساعده          ونظام قضائي 

 .تحقيق العدالة الناجزة

وإذا .  وأوضاع المهمـشين   إتاحة حرية المعلومات وتعميق االهتمام البحثي بقضايا التهميش        -٥
كان من المستحيل تأسيس إستراتيجية لمكافحة التهميش بنفس االستراتيجيات التي تعيد إنتاجه 

دون معلومات صحيحة وإدامته، فإنه من المستحيل كذلك وضع إستراتيجية لمكافحة التهميش        
 . ودقيقة تسبر غور المشكالت التي يتعين معالجتها

 وتجمع األبحاث المتخصصة على وجـود نقـص فـادح فـي المعلومـات والبيانـات                       
ويخلص الباحث إلى أن المشكلة ليست في       . واإلحصاءات الالزمة لرسم أيه سياسة صحيحة     
. اسب، وإنما في إتاحتها فضالً عن تسييـسه  ندرة هذه المعلومات والبيانات واإلحصاءات فح     

وقد أخفقت البلدان العربية جميعها في إصدار تشريعات إلتاحة المعلومات، وانفـرد األردن             
بتجربة فريدة في هذا الشأن لكن وضعت من القيود على إتاحة المعلومات أكثر من إتاحتهـا    

 .ويتعين إعطاء هذه المشكلة ما تستحقه من عناية

  
، فهي آلية الدولة األساسـية للتغييـر،   وتتعلق الشعبة الثانية من المقترحات بالسياسات العامة    :ثانياً

السياسة التي تهتم بقطاعات معينه كقطاع الـصحة        ) ١(ونخص منها السياسة االجتماعية، باعتبارها      
ـ          ) ٢. (والتعليم، أو قطاع الرعاية االجتماعية     شكالت وباعتبارها أيـضاً الـسياسة التـي تهـتم بالم

وبعبارة أعم واشمل فهي الـسياسة التـي تتـصدى للمـشكالت     . االجتماعية كاألمية والبطالة والفقر  
االجتماعية وفي نفس الوقت تتقدم بالتنمية االجتماعية نحو تحقيق أهدافها في تحسين أحوال النـاس،               

  .ونوعية حياتهم وتسهم من ثم في مكافحة التهميش وتحقيق االندماج االجتماعي
  

  :ويتطلب تنفيذ سياسات فعاله لمكافحة التهميش والنهوض بأوضاع المهمشين مراعاة ما يلي  
 فحيث تننافس المصالح المشروعة للمجتمع، يصبح تحديد األولويات أمـر           تحديد األولويات  -١

  .بالغ األهمية، فالذي يدعي القدرة على عمل كل شئ لن يحقق شيئاً
 للتفاوض على تحديـد هـذه األولويـات         اجتماعيإطالق حوار   ويستدعي تحديد األولويات     -٢

 .والتوافق على سبل انجازها

 المسئول عن تنفيذ هذه السياسات حيـث        الجهاز البيروقراطي للدولة  أن يوضع في االعتبار      -٣
 .يلعب دوراً بالغ األهمية في إفشال أو إنجاح هذه السياسات

ات جديدة بعد أن تحولـت      ورغم تحفظ الباحث من حيث المبدأ على استسهال اقتراح مؤسس          -٤
لمؤسسات تنقصها الصالحيات والفعالية، إال أنه ينحاز القتراح        " جراج"المنطقة العربية إلى    
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تحديد ) ا: ( يناط بها المهام والوظائف التالية بتأسيس هيئة وطنية   )٨٣(طرحته أدبيات اإلسكوا  
لمستبعدة اجتماعيـاً   دمج قضايا الفئات ا   ) ج(وضع االستراتيجيات،   ) ب(األهداف والغايات،   

) د(في صلب عملية التخطيط ووضع السياسات واالستراتيجيات في الـوزارات التنفيذيـة،             
إنشاء آليات لرصد تطبيق التشريعات والسياسات بهدف دعم مـصالح الفئـات المـستبعدة              

مل االستعانة بموظفين يملكون االلتزام والخبرة المطلوبة للع      ) هـ(اجتماعياً وتلبية حاجاتها،    
بناء قدرات االختصاصيين  ) و(في مجال اإلدماج االجتماعي والقضايا التي تمت إليه بصلة،          

وموظفي الوزارات التنفيذية للتمكن من تلبية حاجات الفئات المستبعدة اجتماعياً بفعالية أكبر،            
إقامة روابط وعالقات تنسيق وطيدة مع الفئات المعنية ومنظمات المجتمع المدني بهدف            ) ز(

 .تحقيق التغيير المطلوب لمعالجة مشاكل اإلقصاء االجتماعي
  

حكومية في مكافحـة    الغير  لتوصيات بالنهوض بدور المنظمات      من ا  الشعبة الثالثة تتعلق  و  
 المتغيرات على الساحة العربية، والتعهـدات التـي قطعتهـا           أتاحتهاالتهميش، باستثمار اآلفاق التي     
حقيق العدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص، واالستفادة من دور القـوى          الحكومات العربية لمجتمعاتها بت   

  :يلي وتقترح هذه الدراسة ما. البازغة في ساحة العمل االجتماعي
تشجيع تأسيس منظمات غير حكومية في مكافحة التهميش لسد النقص الفادح في هـذا              ) ١(  

  .المجال
قوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    دعم قدرات المنظمات غير الحكومية المعنية بالح      ) ٢(  

في مجاالت رصد وتوثيق هذه الفئة من الحقوق، وتعزيز أدواتها التحليلية من خالل بـرامج      
بالتعاون بين المعهد العربـي لحقـوق   . تدريبية لتحليل السياسات، وتحليل الميزانيات العامة     

ة، والمنظمات غيـر الحكوميـة      اإلنسان، والمراكز البحثية األكاديمية والمستقلة المتخصص     
  .المعنية

تشجيع المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق اإلنسان على إصدار تقـارير             ) ٣(  
دورية حول مسار إعمال الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ومكافحة التهميش أسوة           

  .ةبتلك التي تصدرها في رصد وتحليل مسار الحقوق المدنية والسياسي
االستفادة من الخبرات الجيدة التي تحققت على الساحة العربية فـي حفـز النهـوض               ) ٤(  

بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مثل خبرات التقاضي االستراتيجي، أو التقاضي          
الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة والتحـرك         العهد الدولي    ألحكاماستناداً  

 جدواها في التأثير في السياسات العامة في بعض         أثبتت وغيرها من اآلليات التي      الجماعي،
  .البلدان العربية، والنهوض بالوعي بهذه الحقوق
*   *   *  

  
                                                

  ١٦اللجنة االقتصادية واالجتماعية الغربية آسيا، االندماج االجتماعي، مصدر سبق ذكره ص ) ٨٣(
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  قائمة المراجع والمصادر
  

  وثائق لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
  .صادية واالجتماعية والثقافيةالتعليقات العامة للجنة المعنية بالحقوق االقت: أوالً

، لجنـة الحقـوق االقتـصادية    )E/1989/22(، تقديم الدول األطراف تقاريرها )١( التعليق العام رقم  -١
 .١٩٨٩واالجتماعية والثقافية، الدورة الثالثة، 

لجنة ،  )E/1990/23) ( من العهد  ٢٢المادة  (، التدابير الدولية للمساعدة التقنية      )٢(التعليق العام رقم     -٢
 .١٩٩٠الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الدورة الرابعة،

)  مـن العهـد  ٢ مـن المـادة   ١الفقـرة  (، طبيعة التزامات الدول األطراف )٣(عام رقم  التعليق ال  -٣
)E/1991/23( ١٩٩٠الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الدورة الخامسة ، لجنة. 

، لجنـة   )E/1992/23) (من العهـد  ) ١(١١المادة  (حق في السكن المالئم،     ل، ا )٤(التعليق العام رقم     -٤
 .١٩٩١الحقوق االجتماعية والثقافية، الدورة السادسة 

، لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة،       )E/1995/22(، المعوقون،   )٥(التعليق العام رقم     -٥
 .١٩٩٤الدورة الحادية عشرة، 

، لجنـة   )E/1996/22(لحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لكبار السن       ، ا )٦(التعليق العام رقم     -٦
 .١٩٩٥الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الدورة الثالثة عشر، 

) E/1996/22( حاالت اإلخالء القسرى،) ١-١١المادة (الحق في السكن المالئم ) ٧(التعليق العام رقم  -٧
 .١٩٩٧ماعية والثقافية، الدورة السادسة عشر،لجنة الحقوق االقتصادية واالجت

العالقة بين العقوبات االقتصادية واحترام الحقوق االقتصادية واالجتماعيـة         ) ٨(التعليق العام رقم     -٨
لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الدورة الـسابعة عـشر،        ) E/1998/22.1(والثقافية،  

١٩٩٧. 

طبيق المحلى للعهد الدولي الخاص بـالحقوق االقتـصادية واالجتماعيـة           الت) ٩(التعليق العام رقم     -٩
لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الـدورة التاسـعة عـشر،           ) E/1998/22(والثقافية  

١٩٩٨. 

دور مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية فـي حمايـة الحقـوق االقتـصادية     ) ١٠(التعليق العام رقم   -١٠
، لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الدورة التاسعة )E/1999/22(فية  واالجتماعية والثقا 

 .١٩٩٨عشر، 

)  مـن العهـد    ١٤المـادة   (خطط العمل مـن أجـل التعلـيم االبتـدائي           ) ١١(التعليق العام رقم     -١١
)E/C.12/1999/4 (١٩٩٩ والثقافية، الدورة العشرون،لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية. 

الحقـوق  ) E/C.12/1999/5) (مـن العهـد   ١١المـادة   (الحق في الغذاء الكافي     ) ١٢(يق رقم   التعل -١٢
 .١٩٩٩االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الدورة العشرون
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لجنة الحقوق  ) E/C.12/1999/10) ( من العهد  ١٣المادة  ( في التعليم    الحق) ١٣(التعليق العام رقم     -١٣
 .١٩٩٩دورة الحادية والعشرون،االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ال

 ١٢المادة (الحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة يمكن بلوغه  )١٤(التعليق العام رقم  -١٤
، الـدورة الثانيـة   القتصادية واالجتماعية والثقافيـة   لجنة الحقوق ا  ) E/C.12/2000/4) (من العهد 

 .٢٠٠٠والعشرون، 
لجنـة  ) E/C.12/2002/11)( من العهد١٢، ١١المادتان (، الحق في الماء   )١٥(التعليق العام رقم     -١٥

 .٢٠٠٢الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الدورة التاسعة عشر 

، المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق االقتـصادية            )١٦(التعليق العام رقم     -١٦
لجنـة الحقـوق االقتـصادية      ) E/C.12/2005/4)  ( من العهـد   ٣المادة  (واالجتماعية والثقافية   

 .٢٠٠٥واالجتماعية والثقافية، الدورة الرابعة والثالثون 

، حق كل فرد في أن يفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة             )١٧(التعليق العام رقم     -١٧
)  مـن العهـد    ١٥مـن المـادة     ) ج (١الفقرة  (على أى إنتاج علمي أو أدبي أو فني من تأليفه           

)E/C.12/GC/17 ( ٢٠٠٥الدورة الخامسة والثالثون. 

لجنة الحقـوق   ) E/C.12/GC/18) ( من العهد  ٦المادة  (الحق في العمل      ) ١٨(التعليق العام رقم     -١٨
 ٢٠٠٥االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الدورة الخامسة والثالثون، 

ـ   ٩المادة  (، الحق في الضمان االجتماعي      )١٩(التعليق العام رقم     -١٩ ) E/C.12/GC/19) (د من العه
 .٢٠٠٧لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الدورة التاسعة والثالثون،

، الفقرة ٢المادة (عدم التمييز في الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ) ٢٠(التعليق العام رقم  -٢٠
 .٢٠٠٩الدورة الثانية واألربعون ) E/C.12/GC/20) (، من العهد٢

من ) أ (١، الفقرة ١٥(حق كل فرد في المشاركة في الحياة الثقافية المادة ) ٢١(ق العام رقم التعلي -٢١
 .٢٠٠٩الدورة الرابعة والثالثون ) E/C.12/GC/21) (العهد

  

 المالحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية: ثانياً
 .١٩٩٧ ديسمبر ١٢، )E/C.12/1/Add.17( العراق،  والثقافيةلجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية .١

 .١٩٩٩ مايو ١٤، )E/C.12/1/Add.36( الدورة العشرون، تونس، ---- .٢

 .٢٠٠٠ مايو ٢٣، )E/C.12/1/Add.44( مصر، ---- .٣

  .٢٠٠٠ سبتمبر ١، ).E/C.12/1Add.48( تقرير السودان، ---- .٤
 .٢٠٠٠بر  سبتم١، ).E/C.12/1/Add.46( تقرير األردن، ---- .٥

 .٢٠٠١ سبتمبر ٢٤، )E/C.12/1/Add.63(، سوريا، )االستثنائية(الدورة السادسة والعشرون  ---- .٦
 .٢٠٠٣ يونيو ٢٦، )E/C.12/1/Add.90(فلسطين، /الدورة الثالثون، إسرائيل ---- .٧

 .٢٠٠٣ ديسمبر ١٢، )E/C.12/Add.92( الدورة الحادية والثالثون، اليمن، ---- .٨

 .٢٠٠٣ ديسمبر ١٢، )E/C.12/LYB/CO/2(ة والثالثون، ليبيا،  الدورة الخامس---- .٩

 .٢٠٠٤ يونيو ٧، )E/C.12/1/Add.98(الدورة الثانية والثالثون، الكويت،  ---- .١٠

 .٢٠٠٦ سبتمبر ٤، )/E/C.12/MAR/CO (المغرب،  الدورة السادسة والثالثون، ---- .١١

 .٢٠١٠ يونيو ٧، )E/C.12/DZA/CO4( الدورة الرابعة واألربعون، الجزائر، ---- .١٢
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 اإلجراءات الخاصةتقارير 

تقرير الخبيرة المستقلة المعنية بمسألة التزامات حقوق اإلنسان المتعلقة بالحصول على مياه الشرب              -١
، مجلـس حقـوق   )A/HRC/15/31/Add.3 (عثة إلى مصر،بالمأمونة وخدمات الصرف الصحي، ال   

 .٢٠١٠ يوليو ٥ ةاإلنسان، الدورة الخامسة عشر

قرير المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الـصحة البدنيـة         ت -٢
 .٢٠١٠ أغسطس ٦الجمعية العامة، الدورة الخامسة والستون، ، )A/65/255(والعقلية، 

، الجمعيـة  )A/HRC/14/31(تقرير الخبيرة المستقلة المعنية بمسألة حقوق اإلنسان والفقر المـدقع،            -٣
 .٢٠١٠ مارس ٣١لدورة األربعون، العامة، ا

، الجمعية العامة،   )A/64/279(تقرير الخبيرة المستقلة المعنية بمسألة حقوق اإلنسان والفقر المدقع،           -٤
 .٢٠٠٩ أغسطس ١١الدورة الرابعة والستون، 

تقرير المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الـصحة البدنيـة          -٥
 .٢٠٠٩ أغسطس ١٠، الجمعية العامة، الدورة الرابعة والستون، )A/64/272(والعقلية، 

تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء، أوليفية دي شوتير، عمليـات حيـازة واسـتئجار                 -٦
مجموعة من المبادئ الدنيا والتدابير للتحدي الـذي تطرحـه حقـوق            : األراضي على نطاق واسع   

كـانون أول  / ديـسمبر ٢٨ ، ١٣ مجلس حقوق اإلنسان الـدورة    A/HRC/13/33/ADD2)(اإلنسان  
٢٠٠٩. 

تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء، أوليفية دي شوتير، األعمال التجاريـة الزراعيـة                -٧
 .٢٠٠٩ ديسمبر ٢٢ ١٣الدورة .  مجلس حقوق اإلنسان(A/HRC/13/33)والحق في الغذاء 

الجمعية العامة، الدورة ) A/64/273(لتعليم، فيرنور مونيور تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في ا -٨
 .٢٠٠٩آب / أغسطس٧الرابعة والستون، 

الحق في التعليم في ظل حـاالت       . تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم فيرنور مونيوس         -٩
 ٢٠٠٨آيار / مايو٢٠مجلس حقوق اإلنسان، الدورة الثامنة ) HRC/8/10(الطوارئ 

الجمعية العامة، الـدورة    ) A/66/269(قرر الخاص المعني بالحق في التعليم، كيشور سنغ         تقرير الم  -١٠
 .٢٠١١آب / أغسطس٥السادسة والستون، 

لجنـة  ) E/CN.4/2003/9(تقرير المقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم، كاتارنيا توماشينـسكي            -١١
 .٢٠٠٣ن كانون ثا/ يناير٢١حقوق اإلنسان، الدورة التاسعة والخمسون 

لجنـة حقـوق   ) E/CN.4/2001/51(تقرير المقرر الخاص بالحق في السكن المالئم، مليون كوثري،       -١٢
 .٢٠٠١كانون ثان / يناير٢٥اإلنسان، الدورة السابعة والخمسون 

مجلـس  ) A/HRC/10/7(تقرير المقررة الخاصة المعنية بالحق في السكن المالئم، راكيل رولنيـل             -١٣
 .٢٠٠٩شباط / فبراير٤عاشرة، حقوق اإلنسان، الدورة ال

الجمعية العامة، الدورة   ) A/66/2/70(تقرير المقررة الخاصة المعنية بالسكن الالئق، راكيل رولنيك          -١٤
 .٢٠١١آب / أغسطس٥السادسة والستون، 
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تقرير المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الـصحة البدنيـة                -١٥
آب / أغـسطس  ١٠،  )A/64//272(ر، الجمعية العامة، الدورة الرابعة والستون       والعقلية، اناند غروف  

٢٠٠٩. 

تقرير المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الـصحة العقليـة             -١٦
آب / أغـسطس ٦) A/65/255(والبدنية، اناند غروفر، الجمعية العامة، الدورة الخامـسة والـستون          

٢٠١٠. 

  
  ظمات األمم المتحدة والوكاالت المتخصصةتقارير من

  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي: أوالً
تحديات أمن اإلنسان في " ٢٠٠٩للعام   تقرير التنمية اإلنسانية العربية،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي .١

هوريـة  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، المكتب اإلقليمـي للـدول العربيـة، الجم     ("البلدان العربية 
 ).اللبنانية

برنامج  ("نحو نهوض المرأة في الوطن العربي "٢٠٠٥ للعام العربية تقرير التنمية اإلنسانية ---- .٢
 ).٢٠٠٦األمم المتحدة اإلنمائي، المكتب اإلقليمي للدول العربية، 

ألمم برنامج ا " (نحو الحرية في الوطن العربي     "٢٠٠٤ تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام       ---- .٣
 ).٢٠٠٥المتحدة اإلنمائي، 

برنـامج األمـم المتحـدة    " (بناء عالم المعرفة "٢٠٠٣ تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام       ---- .٤
 ).٢٠٠٤اإلنمائي، 

برنامج األمـم    ("خلق الفرص لألجيال القادمة   " ٢٠٠٢ تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام       ---- .٥
 ).٢٠٠٣المتحدة اإلنمائي، 

، نحو دولة تنموية في المنطقـة العربيـة،         ٢٠١١ تقرير تحديات التنمية في الدول العربية        ---- .٦
 .٢٠١١المركز اإلقليمي للدول العربية بالقاهرة، القاهرة 

االستثمار في األمن اإلنساني من " األرض الفلسطينية المحتلة ٢٠٠٩/٢٠١٠ التنمية اإلنسانية ---- .٧
 ).٢٠١٠م المتحدة اإلنمائي، برنامج األم( "أجل دولة مستقبلية

 "مسارات للتنميـة اإلنـسانية    : ثروات الشعوب الحقيقية  "،  ٢٠١٠ التنمية اإلنسانية الدولية     ---- .٨
 ).٢٠١٠برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (

برنامج األمم المتحـدة     ("بناة مستقبلنا : شباب مصر "،  ٢٠١٠ مصر تقرير التنمية البشرية      ---- .٩
 ).٢٠١٠اإلنمائي، 

برنامج : نيويورك ("قابلية التنقل البشري والتنمية: اجتياز الحواجز" ٢٠٠٩قرير التنمية اإلنسانية ت  .١٠
 ).٢٠٠٩األمم المتحدة اإلنمائي، 

برنامج األمم المتحدة   : نيويورك" (حقوق اإلنسان والحق في التنمية     "٢٠٠٠تقرير التنمية اإلنسانية      .١١
 ).٢٠٠٠اإلنمائي 

، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، مركز دراسات الوحدة العربية،         ١٩٩٤عام  تقرير التنمية البشرية ل    .١٢
 .١٩٩٤بيرت 
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 ١٢٣

، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، مركز دراسات الوحدة العربية،         ١٩٩٣تقرير التنمية البشرية لعام      .١٣
 .١٩٩٣بيروت 

١٤. Human Development Report 1997,undp, New York, oxford, oxford university 
  press,1997 

نحو عقد اجتماعي جديـد، برنـامج األمـم     : اختيار مستقبلنا : ٢٠٠٥مصر، تقرير التنمية البشرية      .١٥
 .٢٠٠٦المتحدة اإلنمائي ومعهد التخطيط القومي، القاهرة 

  

  لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، االسكوا، : ثانياً
نحو سياسات اجتماعية متكاملة     واالجتماعية لغربي آسيا، االسكوا،       لجنة األمم المتحدة االقتصادية    -١

    org.un.escwa.www://http في الدول العربية، إطار وتحليل مقارن، األمم المتحدة، نيويورك
 االسـكوا، اإلدمـاج     متابعة قضايا ذات أولوية في مجال التنمية االجتماعية فـي منطقـة            ---- -٢

  IG/2009/SDD/ESCWA/E.www://http/4 ٢٠٠٩االجتماعي، بيروت 

 السكان والتنمية، العدد الخامس، إقصاء الشباب في منطقة االسكوا، العوامـل الديمغرافيـة             ---- -٣
   2L2011/SDD/ESCWA/E.www://http ٢٠١١واالقتصادية والتعليمية والثقافية، نيويورك 

: ٢٠٠٧أهداف األلفية اإلنمائية في المنطقة العربيـة     "،  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا     -٤
  ).٢٠٠٧األمم المتحدة، : نيويورك ("عدسة الشباب

تقرير عن : األهداف اإلنمائية لأللفية في منطقة اإلسكوا "لغربي آسيا، اللجنة االقتصادية واالجتماعية  -٥
  ).٢٠٠٥األمم المتحدة، : نيويورك( E/ESCWA/SCU/2004/3" ٢٠٠٤التقدم المحرز 

  

   لحقوق اإلنسان مكتب المفوض السامي:ثالثاً
 على حقوق األمم المتحدة، مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان، أسئلة متكررة حول منهج يرتكز        -١

 http://www. HR/PUB/06/8 ٢٠٠٦اإلنسان تجاه التعاون اإلنمائي، نيويورك وجنيف 
 مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان، ومنظمة الصحة العالمية، المكتب اإلقليمي لـشرق           ---- -٢

المتوسط، حقوق اإلنسان والصحة واستراتيجيات الحد من الفقر، سلسلة منشورات الصحة وحقوق             
 /http://www. who-em/hhr/056/a، ٢٠١٠أيلول /سبتمبر) ٥(ن، العدد رقم اإلنسا

 المبادئ العامة والمبادئ التوجيهية لنهج يرتكز على حقوق اإلنسان يتبع في اسـتراتيجيات              ---- -٣
 HR/pub/06/12الحد من الفقر، جنيف 

الكافي، صحيفة  الحق في الغذاء (FAO) مكتب المفوض السامي، ومنظمة األغذية والزراعة ---- -٤
 .HR/pub/06/12، جنيف، ٣٤الوقائع رقم 

  

   منظمة الصحة العالمية:رابعاً
  ).٢٠١٠منظمة الصحة العالمية، : نيويورك(، "اإلحصاءات الصحية العالمية" منظمة الصحة العالمية، -١
  

  منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة: خامساً
ت إدارة التحوالت االجتماعية، االبحاث في العلوم االجتماعية، صـياغة          مريام كاتوس، موجز سياسا   .  د -١

  المقابات المقارنة: السياسات االجتماعية في الدول العربية
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١٢٤

  )والفا(راعة منظمة األغذية والز: سادساً
1-High – Level Conference on World Food Security, the Challenges of climate change and      
   Bioenergy, ROME, 3-5 June 2008  
   
- Financial Mechanisms For Adaptation to and Mitigation of climate change in the food 
and agriculture sectors (HLC/08/INF/4-Rev.1) 

 
- Bioenergy, Food Security and Sustainability towards an International Frame work. 
(Hlc/08/INF/3)  

 
- Climate Change Adaptation and Opportunities for Food Security (ILC/08/INF/2)  

 
- Climate Change ,Bioenergy and Food Security: Options for Decision Makers Identified 
by Expert Meetings (HLC/08/INF/5) 

 
- Soaring Food Prices: Facts, Perspectives, Impacts and Actions Required 
(HLC/08/INF/1) 

 
2- Corp prospects and food situation, FAO, No.1, February, 2008 
- international Labour organization, concepts and strategies for combating social  
execlusion an overview, Geneva, ILO office, 2003 

 
 

  األمم المتحدة للمستوطنات البشريةبرنامج : سابعاً
  .، تحديات التحول العربي٢٠١٢، حالة المدن العربية  برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية-١
  

   منظمة العمل الدولية:ثامناً
األصول، والنتائج، والطريق إلى    : العمالة األجنبية المهاجرة في المنطقة العربية     "منظمة العمل الدولية،     -١
  ).٢٠٠٩ أكتوبر ٢١-١٩منتدى العمل العربي، : بيروت ("ماماأل
٢-     International Labour organization, concepts and strategies for combating social 

exelusion An overview, Geneva, ILO Office, 2003 
  

  :رىــ تقارير أخ:تاسعاً
  )٢٠١٠األمم المتحدة، : نيويورك (تقرير أهداف األلفية اإلنمائية. ١
إعادة النظر فـي اسـتخدامات   : المسح االقتصادي واالجتماعي الدولي"الشؤون االقتصادية واالجتماعية  . ٢

  ).٢٠١٠األمم المتحدة، : نيويورك( E/2010/50/Rev.1 "أدوات التنمية العالمية
باقي من   ... نمائية لأللفية األهداف اإل "مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار،      : مجلس الوزراء المصري  . ٣

  ).٢٠١٠مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، سبتمبر : القاهرة ("الزمن خمس سنوات
البنـك الـدولي،    : نيويـورك  ("التنمية والتغير المنـاخي   : ٢٠١٠تقرير التنمية العالمية    "البنك الدولي،   . ٤

٢٠١٠.(  
البنـك الـدولي،    : نيويـورك  (" األزمة المالية والنمو   :٢٠١٠اآلفاق االقتصادية العالمية    "البنك الدولي،   . ٥

٢٠١٠.(  
  ).٢٠٠٩البنك الدولي، : نيويورك ("تقييم التنمية الفعالة: الطريق إلى النتائج"البنك الدولي   .٦
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 ١٢٥

  تقارير منظمات غير حكومية
دة مركز دراسات الوح: بيروت (حقوق اإلنسان في الوطن العربيالمنظمة العربية لحقوق اإلنسان،  .١

  ).٢٠٠٩، ١العربية، ط
 ).٢٠٠٨، ١مركز دراسات الوحدة العربية، ط: بيروت (حقوق اإلنسان في الوطن العربي ---- .٢

 ).٢٠٠٧، ١المنظمة العربية لحقوق اإلنسان، ط: القاهرة (حقوق اإلنسان في الوطن العربي ---- .٣

 ).٢٠٠٦، ١اإلنسان، طالمنظمة العربية لحقوق : القاهرة (حقوق اإلنسان في الوطن العربي ---- .٤
 ).٢٠٠٥، ١المنظمة العربية لحقوق اإلنسان، ط: القاهرة (حقوق اإلنسان في الوطن العربي ---- .٥
 ).٢٠٠٤، ١المنظمة العربية لحقوق اإلنسان، ط: القاهرة( حقوق اإلنسان في الوطن العربي ---- .٦
 ).٢٠٠٣، ١ق اإلنسان، طالمنظمة العربية لحقو: القاهرة (حقوق اإلنسان في الوطن العربي ---- .٧
 ).٢٠٠٢، ١المنظمة العربية لحقوق اإلنسان، ط: القاهرة (حقوق اإلنسان في الوطن العربي ---- .٨
 ).٢٠٠١، ١المنظمة العربية لحقوق اإلنسان، ط: القاهرة (حقوق اإلنسان في الوطن العربي ---- .٩
 ).٢٠٠٠، ١لحقوق اإلنسان، طالمنظمة العربية : القاهرة (حقوق اإلنسان في الوطن العربي ----   .١٠
 في  القتصادية واالجتماعية والثقافية، الحقوق االقتصادية واالجتماعية     لحقوق ا لمركز هشام مبارك      .١١

 ).٢٠١٠، ١ط: مركز هشام مبارك للقانون، القاهـرة (٢٠٠٩
 مركز هشام مبارك للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، القـاهرة          الحق في السكن،   ----  .١٢

٢٠٠٩. 

منظمة العفو الدولية، حقوق اإلنسان من أجل كرامة اإلنسان، وثيقة تمهيدية بشأن الحقـوق              .١٣
  )٢٠٠٥، ١منظمة العفو الدولية، لندن ط(االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 

  

  :بـالكت
ية المصري للحقوق االقتـصاد المركز : القاهرة(" عدالة الموازنة العامة للدولة"نجار، الأحمد السيد    .١

 ).٢٠١٠، ١واالجتماعية، ط

دراسـة حالـة    : دور المجتمع المدني في تكوين رأس المال االجتماعي       " محمد عبد الحميد،     نجيأ .٢
المركـز المـصري للحقـوق      : القاهرة( سلسلة أبحاث ودراسات  في  " للجمعيات األهلية في مصر   

 ).٢٠١٠االقتصادية واالجتماعية، العدد األول، 

، عالم محاولة للفهم: ياالجتماعاالستبعاد ، )ترجمة(، محمد الجوهري )تحرير(جون هيلز وآخرون  .٣
 .٢٠٠٧المعرفة، الكويت 

، دار للنـشر،    التهميش والمهمشون في مصر والشرق األوسط     ،  )تحرير(حبيب عائب، راي بوش      .٤
 .٢٠١٢القاهرة، 

قانون فـي خدمـة     من أجل   "تقرير لجنة التمكين القانوني للفقراء وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي،           .٥
  ).٢٠٠٨نيويورك، شركة نيوجيرسي، (، "الجميع

الشبكة العربيـة لمكاتـب   : القاهرة(، "مؤسسات تلقي الشكاوى في العالم العربـي "محسن عوض،   .٦
 ).٢٠٠٧، نوفمبر ١األمبودزمان، ط

، "تطور المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان فـي العـالم العربـي   "محسن عوض وعبد اهللا خليل،       .٧
 ).٢٠٠٥المجلس القومي لحقوق اإلنسان وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ديسمبر : ةالقاهر(
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 ١٢٦

أعمال الندوة اإلقليمية حول حقـوق اإلنـسان   : حقوق اإلنسان والتنميـة "، )محرر(محسن عوض   .٨
، ١برنـامج األمـم المتحـدة اإلنمـائي، ط    : القاهرة ("١٩٩٩حزيران / يونيو٩-٧والتنمية القاهرة  

١٩٩٩.( 

المنظمـة العربيـة   : القـاهرة (، "الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية"، )محرر(سالم ممدوح   .٩
 ).٢٠٠٤، ١لحقوق اإلنسان، ط

أعمال الندوة اإلقليمية حول سبل تفعيل اتفاقية القضاء علـى          : حقوق المرأة "،  )محرر(نيفين مسعد    .١٠
 ).٢٠٠٤، ١قوق اإلنسان، طالمنظمة العربية لح: القاهرة(، "جميع أشكال التمييز ضد المرأة

استراتيجيات التربية على حقوق اإلنسان في المنطقة محسن عوض، نزار عبد القادر، تقرير حول       .١١
 .٢٠١٠كانون أول /الواقع واآلفاق، المعهد العربي لحقوق اإلنسان، تونس ديسمبر: العربية

، ورقة عمل بحثية    ي مصر تصور إلقامة مجتمع الحرية والعدل والكرامة اإلنسانية ف       نادر فرجاني،    .١٢
 يالمعهد االسكنديناف) جنيف(مصر تعود، الشبكة الدولية للحقوق والتنمية : مقدمة في المؤتمر الدولي

 .، المعهد العالمي للمياه والبيئة والصحة)النرويج(لحقوق اإلنسان 

كز الجزيرة ، الدار العربية للعلوم ناشرون، ومرتحديات األمن الغذائي العربيالصادق عوض بشير،  .١٣
 .٢٠٠٩للدراسات، بيروت 

الروابط بين الحقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والتمكـين         محسن عوض وآخرون، دراسة حول       .١٤
 في العالم العربي، المنظمة العربية لحقوق اإلنسان، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي القانوني للفقراء

 .، موقع المنظمة العربية لحقوق اإلنسان٢٠١١القاهرة 
، وقائع ومناقـشات   مسار مكافحة العنصرية في السياقين الدولي والعربي      محسن عوض وآخرون،     .١٥

االجتماع التحضيري العربي لمراجعة ديربان، المنظمة العربية لحقوق اإلنسان، والمجلس القـومي       
 .، موقع المنظمة العربية لحقوق اإلنسان٢٠١١لحقوق اإلنسان، القاهرة 

 ، معضالت التغيير وآفاقه٢٠١٢ – ٢٠١١حال األمة العربية عربية، مركز دراسات الوحدة ال .١٦
  

  

  ـــةاألدل
المنظمـة العربيـة لحقـوق     "حقوق اإلنسان والتنميـة : الدليل العربي "،  )محرر(محسن عوض    .١

: القاهرة (اإلنسان، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ومكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان         
  ).٢٠٠٥ ،١ اإلنسان، طالمنظمة العربية لحقوق

، البرنامج الدولي للدورات التدريبية في مجال حقوق اإلنسان والمنتدى          "دائرة الحقوق "دليل   .٢
ــة     ــدة األمريكي ــات المتح ــة، الوالي ــسان والتنمي ــوق اإلن ــيوي لحق  .٢٠٠٠اآلس

http://www.1.umn.edu/humanrts/arab/m13.pdf   
 والبرنامج الدولي للدورات    IBPدولي للميزانية   مركز فوندار للتحليل والتحقيق، المشروع ال      . ٣

دليل استخدام تحليـل الميزانيـة لتعزيـز    التدريبية في مجال حقوق اإلنسان، قيمة الكرامة،   
 ٢٠٠٤حقوق اإلنسان، 

دليل التمكـين القـانوني     المنظمة العربية لحقوق اإلنسان، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي،          .٤
 )تحت الطبع (٢٠١٢لقاهرة ، امعارف ومهارات: للفقراء 
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 ١٢٧

مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان ورابطة المحامين الدولية، حقوق اإلنسان في مجـال              .٥
، األمم  دليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين العامين والمحامين        : إقامة العدل 

 ٢٠٠٣المتحدة، نيويورك وجنيف 

، التربية على حقوق اإلنسان مع الشباب     دليل تدريبي في    : اتجاهات: روي غومس وآخرون   .٦
 .٢٠٠١مجلس أوروبا، المجر 

٧. Effective protection for Domestic workers, Aguide to designing Labour Laws 
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