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الإن�شانية  التنمية  تقارير  �شل�شلة  من  الأول  التقرير  �شدور  منذ 

ه الأنظار نحو  العربية في العام 2002 وهي تثير النقا�َس العميق وتوجِّ

اإمكاناِت النهو�س بالتنمية الب�شرية في المنطقة العربية والتحديات 

التي تواجه هذه الإمكانات.

اأن  ف��ي  يكمن  للتقرير  الفاعل  التاأثير  ه��ذا  وراء  ال�شبب  لعلَّ 

المنطقة  في  �شروريًّا  اأم���ًرا  الإ���ش��الح  تعتبر  الرئي�شية  اأطروحته 

العربية واأن التغير الذي يمكن اأن يكتب له ال�شتمرار لن ياأتي اإل من 

الداخل. ومما يدّعم هذه الأطروحة ويعّززها اأن هذا التقرير حّررته 

اأقالم عربية م�شتقّلة لنخبة من المفّكرين والباحثين والنا�شطين في 

ال�شاأن العام.

�َشقَّ  الذي  الأول،  العربية«  الإن�شانية  التنمية  »تقرير  طرح  لقد 

طريق هذه ال�شل�شلة، ثالثة »نواق�س« تعيق م�شار التنمية في المنطقة 

العربية، وهي تتعلق بالح�شول على المعرفة، والحريات ال�شيا�شية، 

وحقوق المراأة. اأما تقرير هذا العام بعنوان »تقرير التنمية الإن�شانية 

العربية«،  البلدان  في  الإن�شان  اأمن  تحديات   :2009 للعام  العربية 

�ُس اأو�شاَع التنمية الب�شرية من خالل عد�شٍة اأخرى هي اأمُن  فيتفحَّ

الإن�شان.

ّناَع ال�شيا�شة، ف�شاًل عن جميع الأطراف المعنية  يدعو التقرير �شُ

المتمحور  لالأمن  التقليدي  المفهوم  في  النظر  اإعادة  اإلى  الأخرى، 

حول الدولة واأمنها، بالتجاه نحو التركيز على اأمن الأفراد وحمايتهم 

الآخرين  وال�شركاَء  الحكوماِت  التقرير  وينا�شد  ا.  اأي�شً وتمكينهم 

اإعطاء الأولوية »لتحّرر الإن�شان من التهديدات ال�شديدة، والمنت�شرة 

وحريته«.  حياته  لها  تتعّر�س  التي  النطاق  ووا�شعة  زمنيا  والممتّدة 

ه الأنظار نحو عدٍد من التهديدات التي  اإّن اتخاذ هذا المنحى يوجِّ

اأيٌّ من جوانب التنمية الب�شرية في المنطقة العربية.  ل ينجو منها 

ومن هنا تبرز الحاجُة اإلى مقاربٍة متما�شكٍة ت�شمل النهو�َس بالتنمية 

والأمن والحكِم الر�شيد وحقوِق الإن�شان.

في العام 1994 اأكدت الجمعية العامة لالأمم المتحدة اأن »تقرير 

التنمية الب�شرية »لي�س وثيقًة ر�شمية �شادرة عن الأمم المتحدة«. اإن 

هذا التقريَر الإقليمي تمَّ اإعداُده �شمن هذا المنحى ال�شتقاللي اإياه 

الح�شا�شة  التنموية  بالق�شايا  يدفع   1990 العام  منذ  برَح  ما  الذي 

والإقليمية  العالمية  ُعد  ال�شّ على  الهتمام  واجهة  اإلى  والجوهرية 

والمحلية كافة.

مات التقارير ال�شابقة من تقارير التنمية  اأو�شحنا في مقدِّ كما 

الإن�شانية العربية، اإننا »تعّمدنا اأّل تكون هذه التقارير وثائَق ر�شميًة 

�شادرًة عن الأمم المتحدة اأو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واأّل 

تعك�َس وجهاِت النظر الر�شمية لأّيٍة من هاتين المنظمتين. والأحرى 

وُمعّمًما  جديًدا  ديناميًّا  نقا�ًشا  ُتطلق  اأن  هو  ورائها  من  الق�شد  اأن 

ي�شمل العالم العربيَّ ول يقت�شر عليه بل َيذهُب اإلى اأبعد من ذلك«. 

ر عنها محّررو  ون�شيف اإلى ما تقّدم اأّن »بع�س وجهات النظر التي عبَّ

اإياها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ول  هذا التقرير ل ي�شاركهم 

منظمة الأمم المتحدة«.

من  ع��دٌد  فيه  ينعك�س  البّناء  للنقا�س  منبًرا  التقرير  هذا  يتيح 

التحديات التنموية الأ�شد اإْلحاًحا، كما يراها الذين يعي�شونها يوًما 

الأولويات  ت�شكيل  في  ا  مهمًّ دوًرا  ي��وؤّدي  اأن  يمكن  بذلك  وهو  بيوم، 

التنموية وتاأطيرها في المنطقة العربية على مدى �شنوات قادمة. اإن 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يحدوه الأمل في اأن تجد الحكوماُت 

الدولي  والمجتمُع  والإقليمية  الدولية  والمنظماُت  المدني  والمجتمُع 

التنمية  »تقرير  من  الخام�س  التقرير  هذا  التنمية،  اإل��ى  ال�شاعي 

نقا�ٍس  اإط��الق  نحو  تدفع  وفاعلة  مفيدة  و�شيلًة  العربية«  الإن�شانية 

مفتوٍح وجادٍّ يتناول ق�شايا التنمية الب�شرية في العالم العربّي.
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المنطقة  في  النا�س  من  كبيرة  اأعداًدا  اأن  هو  ا  اأي�شً ال�شحيح  لكّن 

اأعداد كبيرة  اآمنة، كما تعي�س  العربية ل يزالون يعي�شون حياًة غير 

منهم تحت اأنواٍع من ال�شغط تحول دون اإقدامهم – حذًرا اأو خوًفا 

المنطقة  ت�شهد  كذلك  كب�شر.  واإمكاناتهم  قدراتهم  تحقيق  – على 
ر. في  اأحداًثا على نطاٍق وا�شع تت�شّبب بهالك الكثيرين وموتهم المبكِّ

بع�س البلدان العربية يعي�س اأكثر من ن�شف ال�شكان في جوع وحاجة 

مفتقرين اإلى الحد الأدنى من �شُبل العناية بعائالتهم اأو الحفاظ على 

الذي  التقلب  اأّدى  اأخرى،  ناحية  والحياتّي. من  المعي�شي  م�شتواهم 

�شهدته الأ�شعار العالمية للمواد الغذائية اأخيًرا، والأزمة القت�شادية 

العالمية الحالية اإلى دفع المزيد من النا�س اإلى معاناة الفقر و�شوء 

غير  النا�س  من  العديد  ال�شحية  العناية  اأنظمة  وتترك  التغذية. 

في  �شبحها  فيبدو  المائية  الموارد  ُندرُة  اأما  بخدماتها.  م�شمولين 

التي  الم�شلَّحة  النزاعات  عن  ناهيك  وجودّي،  تهديٍد  م�شدَر  الأفق 

تدّمر الحياة الب�شرية وتح�شد الأرواح باأعداٍد مخيفة.

يتخذ التقرير نطاًقا وا�شًعا في �شياق تحليله كل هذه العوامل – 

ثمة  ولكْن  العربية،  المنطقة  في  الإن�شان  لأمن  دة  المهدِّ  - و�شواها 

خيٌط م�شترك يربط بين اأطراف عملية التحليل. يطلق تقرير التنمية 

اأن النهج المعتمد كان  2009 طرًحا مفاُده  الإن�شانية العربية للعام 

النا�س.  اأمن  اأكثَر منه على  الدولة  اأمن  بالتركيز على  دائًما يق�شي 

وفي حين كان من �شاأن هذا التم�شك بالمفهوم التقليدّي لالأمن اأن 

ا  اأي�شً اأّدى  ي�شمن، في العديد من الحالت، ا�شتمراريَة الدولة فقد 

اإلى اإ�شاعة ُفَر�ٍس موؤاتية ل�شمان اأمن الفرد، الأمُر الذي ترك اللُّحمَة 

اختلَف  لو  تكون  قد  مّما  متانًة  اأقلَّ  ُمواطنيها  اإلى  الدولة  ت�شد  التي 

الو�شُع. كذلك عاق هذا النهج احت�شان المنطقة للتنوع الب�شرّي ما 

اأ�شوٍل  الأبواب ترحيًبا بجماعاٍت �شكانية من  اإمكان فتحها  حدَّ من 

كانت  الوطني.  الم�شروع  في  النخراط  لها  متيحًة  متنوعة  وميوٍل 

ا بمحدودية الفر�س  النتيجة التي اآَل اإليها هذا النهُج �شعوًرا قويًّا عامًّ

 – المتج�شدان  العامالن  وهما  ال�شخ�شي  الأمن  وبانعدام  المتاحة 

برهاًنا – في اأعلى م�شتويات البطالة في العالم، وفي اأنماط الإق�شاء 

اأّدى  الجتماعي ذات الجذور العميقة والمثيرة للجدل، الأمر الذي 

ل  بالإ�شالح.  المطالبة  المدوية  ال�شرخات  اإلى  المطاف  نهاية  في 

�شك في اأن التركيز على تحقيق اأمن الدولة دون اإيالء اأمن الإن�شان 

الهتمام المطلوب قد عاد بنتائج اأقلَّ من ُمر�شية للدولة وللمواطن 

العربية  الإن�شانية  التنمية  »تقرير  عنوان  تحت  التقرير  هذا  ع��دَّ 
ُ
اأ

2009: تحديات اأمن الإن�شان في البلدان العربية« للم�شاهمة  للعام 

وهو  التنمية.  �شوؤون  حول  العربية  المنطقة  في  الدائر  الحوار  في 

التي  العربية  الإن�شانية  التنمية  تقارير  ل�شل�شلة  ا�شتكماًل  ي�شكل، 

والباحثين  للمفكرين  منبر  اإتاحة  بغر�س   ،2002 العام  منذ  بداأت، 

والمهتّمين بال�شاأن العام لكي يقدموا، كلٌّ من زاويته، روؤيًة للتحديات 

التي تواجهها م�شيرة التنمية في المنطقة العربية. لقد حدد »تقرير 

التنمية الإن�شانية العربية« الأول مكامن النق�س في مجالت المعرفة 

الأكثر  هي  الثالثة  العوامل  هذه  معتبًرا  المراأة  وتمكين  والحريات 

�شدرت  التي  الثالثة  التقارير  �شت  ُخ�شّ هنا  من  واإلحاًحا.  اأهميًة 

بعده تباًعا ليتناول كلٌّ منها بالبحث والتحليل المعّمقين اإحدى هذه 

النواق�س. 

هذه التقارير التي كان لها وقٌع كبيٌر في البلدان العربية وحول 

اأ�شهم  العالم، فتحت منبًرا للحوار والنقا�س حول �شيا�شات التنمية 

للنا�س.  العام  ال�شالح  على  التنموّي  ال�شاأن  في  البحث  تركيز  في 

التركيز انطالًقا من  اأيدينا يهدف دعم هذا  بين  الذي  التقرير  اإن 

زاوية جديدة وم�شتقلة اإلى المنطقة العربية، وتحديًدا من زاوية اأمن 

الإن�شان.

في حين رّكز »تقرير التنمية الإن�شانية العربية« منذ العام 2002 

على موا�شيع تنموّية متعددة، بقي المو�شوع الرئي�س الجامُع بين تلك 

الموا�شيع هو التنمية الب�شرية التي تنطلق من اعتبار التنمية تنطوي 

اأو  الوطني  الدخل  ارتفاع م�شتوى  اأكثر بكثير من مجرد  على ما هو 

انخفا�شه. اإن من �شاأن التنمية الب�شرية اأن توِجَد بيئًة ي�شتطيع فيها 

يعي�شون حياًة  وقدراتهم بحيث  كامَل طاقاتهم  ي�شتثمروا  اأن  النا�س 

منتجًة وخاّلقة تتالءم مع حاجاتهم وم�شالحهم. اإنها تعني الإدراَك 

في  ال�شتثمار  واأن  الحقيقية  الأمم  ثروة  هم  النا�س  باأن  الحا�شَم 

تنميتهم الب�شرية هو ال�شبيل الأكثر �شماًنا لتحقيق النمّو القت�شادّي 

الم�شتدام والم�شتقر.

نقطة النطالق في هذا التقرير هي اأن الفترة الزمنية الفا�شلة 

بينه وبين التقرير الأول من �شل�شلة تقارير التنمية الإن�شانية العربية 

قد �شهدت مزيًدا من التعقيد ي�شيب مكامن الخلل في مجال التنمية 

اأن  �شحيح  الحالت.  بع�س  في  عمًقا  ازدادت  اإنها  حتى  الب�شرية، 

بع�س التح�ّشن طراأ على الم�شتوى النوعّي للحياة في بع�س البلدان، 
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عن  تبحث  التي  الحكومة  اإن  الطويل  المدى  وعلى  �شواء.  حد  على 

الإن�شان هي حكومة ل  اأمن  ت�شتثمر في  اأن  الدولة دون  اأمن  تر�شيخ 

تحقق اأيًّا منهما.

�شحيح:  ا  اأي�شً العك�س  اأن  الدامغة  بالحجة  ُيظهر  التقرير  لكّن 

ف�شماُن  واحدة،  لعملٍة  وجهان  الدولة  واأمن  الإن�شان  اأمن  اأن  وهو 

اأمن الإن�شان يوؤدي لي�س فقط اإلى المزيد من فر�س التنمية الب�شرية 

ا من ال�شتفادة الم�شتديمة من البيئة، ومن  ن الدولَة اأي�شً واإنما يمكِّ

التنوع،  ا�شتحقاق �شرعيِتها في نظر مواطنيها، ومن ال�شتفادة من 

من  يمّكنها  كما  العالمية،  التقلبات  وجه  في  اقت�شاداتها  وتقوية 

الو�شول اإلى م�شتًوى اأعلى من الأمن الغذائي ومن تعميم ال�شحة في 

اأو�شاط المجتمع، واأخيًرا ولي�س اآخًرا، يمّكنها من الت�شدي لم�شادر 

لأمن  المقاربة  بهذه  النزاعات.  تلك  تجنب  من  ا  اأي�شً وربما  النزاع 

الإن�شان التي اعتمدها التقرير الحا�شر ا�شتطاع اأن ينظر من خالل 

هذا المفهوم ليرى عدًدا كبيًرا من الأبعاد الموؤثرة في حياة النا�س: 

الإن�شاِن  اأمن  الإن�شان،  اأمن  �شمان  في  الدولة  اأداء  البيئّي،  الأمن 

بالن�شبة اإلى الجماعات الأ�شعف، الأمن القت�شادّي، التغذية والأمن 

الع�شكري  التدخل  وطاأة  واأخيًرا  الإن�شان،  واأمن  ال�شحة  الغذائي، 

الأجنبي والحتالل على اأمن الإن�شان.

تقع  الإن�شان  اأمن  توفير  في  الرئي�شية  الم�شوؤولية  اأن  حين  في 

لم  الخارجية  القوى  �شيا�شات  اأّن  التقرير  يرى  الدولة،  عاتق  على 

الأجنبية  التدخالت  تركت  لقد  المجال.  هذا  في  م�شاِعدًة  تكن 

بالمعنى  المنطقة  في  الإن�شان  اأمن  على  رًة  مدمِّ وطاأًة  والحتاللت 

النجاح  باإمكانات  الأذى  اأْلحقت  اأنها  كما  للكلمة،  المبا�شر  الفوريِّ 

على المدى الطويل.

وكما التقاريُر التي �شبقت �شمن �شل�شلة تقرير التنمية الإن�شانية 

ذوي  من  خبراء  كتبه  م�شتقال  عمال  التقرير  هذا  ي�شكل  العربية، 

التنموية،  دينامياتها  وفي  العربية  المنطقة  في  العميقة  الجذور 

وككل تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ال�شادرة تحت عنوان 

التنمية الب�شرية، لي�س هذا التقرير وثيقًة تّم الإجماُع عليها في الأمم 

المتحدة، ول هو تعبيٌر عن �شيا�شة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 

ا اأ�شدرْته اإحدى الحكومات،  كذلك فاإن التقرير لي�س من�شوًرا ر�شميًّ

الوثيقة  اأنواعها، ل تحمُل هذه  بالأجندات على  وفي منطقٍة زاخرة 

في  نظرٌة  بالمقابل،  اأنها،  ذلك  منها.  لأّية  خدمٍة  اأّية  طياتها  في 

فِرغت في ن�شو�ٍس مكتوبة ووّزعت 
ُ
المراآة هدُفها النقُد الذاتيُّ وقد اأ

قائٍم  بّناء  حوار  اإطالق  على  لحثِّهم  القراء  من  وا�شٍع  جمهور  على 

التقرير من  يت�شمنه  ما  اإجماٌع على  يكون هناك  لن  المعرفة.  على 

التقرير  في  �شيجد  الدقة  على  الحري�س  القارئ  لكّن  الر�شائل، 

تحلياّل موزوًنا ور�شائَل ُبعثت بروحيٍة بّناءة هدُفها اإغناء �شُبل التفكير 

لدى كل َمن له دور في عملية الدفع ُقدًما باأمن الإن�شان بين �شعوب 

المنطقة العربية.

اإن تقرير التنمية الإن�شانية العربية للعام 2009 هو ثمرُة جهوٍد 

العاملين  المتفانين  من  كبير  عدد  �شنتين  مدى  على  بذلها  بحثّيٍة 

التقرير  اإعداد هذا  اإ�شهام في  له  ئ كلَّ من كان  اأهنِّ اإني  بجّد، وها 

واأ�شكرهم جميًعا. الق�شم الأكبر من التحليالت قام به فريق اأ�شا�شّي 

على  �شكري  عميق  عن  لهم  اأعّبر  الذين  والكّتاب  الباحثين  من 

تميزوا  التي  والتدقيق  البحث  روحية  وعلى  يكّل  لم  الذي  التزامهم 

بالمو�شوع  المتعلقان  ال�شتراتيجيان  والتوجيُه  الن�شُح  اأما  بها. 

الأ�شا�شّي فكان التعويل فيهما على مجل�ٍس ا�شت�شارّي قواُمه عدٌد من 

رفيعًة  مواقَع  �شابًقا  تولَّوا  وممن  العرب  والمفكرين  العلم  اأهل  كبار 

في كافة المجالت. اإلى هوؤلء جميًعا جزيَل ال�شكر على توجيهاتهم 

الحكيمة وتفانيهم في التحليل ال�شليم والعادل. كذلك اأفاد التقرير 

و�شابٍّ  �شابٍة  مائة  من  اأكثُر  عنها  اأعرب  واآراء  نظر  وجهات  من 

عن  اأموًرا  هوؤلء  من  تعلمنا  وقد  العربية،  المنطقة  اأ�شقاع  كل  من 

عالًيا  ر  اأقدِّ اإنني  الخا�س.  منظارهم  من  يرونها  كما  الإن�شان  اأمن 

ا لكمال  اهتمامهم وَيحدوني اأمٌل كبير في م�شتقبلهم. اأنا َمدينة اأي�شً

دروي�س، المدير ال�شابق لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بما قدمه 

من ت�شجيع وم�شاندة لهذا العمل. وي�شرني بهذه المنا�شبة اأن اأرحب 

بالمديرة الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ال�شيدة هيلين 

التقرير. كذلك  ن�شر هذا  لدعمها  ال�شكر  بوافر  لها  واأتقّدم  كالرك 

الإقليمية  البرامج  ق�شم  في  لزمالئي  تقدير  بكلمة  مدينة  اأراني 

المتحدة  الأمم  لبرنامج  التابع  العربية  للدول  الإقليمي  المكتب  في 

الإنمائي على دعمهم الكامل والقوّي وعملهم الكبير والدوؤوب. اأرجو 

ًزا ي�شبُّ  اأن تكون المكافاأة على هذه الجهود الهائلة حواًرا حيويًّا محفِّ

اأن ت�شمَل �شعوَب  في خدمة اأمن الإن�شان والتنمية الب�شرية الماأموِل 

المنطقة العربية جميًعا.
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