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  الدول العربية يف االقتصادية اإلنسانحقوق أعمال آليات 
  

  مصر - حسني عبد املطلب األسرج

  
فيالحظ تزايد معدالت  ن اتمع العرىب يعاىن وبصورة ملحوظة من ضعف حالة حقوق االنسان وخباصة االقتصادية منها،إ :متهيد 

بية على اتمع املتمثلة يف انتشار اجلرائم االجتماعية، وارتفاع نسبة اإلعالة البطالة والفقر ىف الدول العربية، وتتراكم انعكاساا السل
 يفاالقتصادية االنسان حقوق  اعمالآليات  اىل عرض أهم هدف البحثوي. وتأخر سن الزواج، فضالً عن اآلثار األمنية والنفسية

  .قتصادية واالجتماعيةتعظم متتع املواطنني العرب حبقوقهم االميكن أن  واليت الدول العربية 
  

  .، الدول العربيةاحلقوق االقتصادية، حقوق االنسان : كلمات مفتاحية
  

قضية حقوق االنسان حتظى باهتمام متزايد من قبل اتمع الدويل وقد تعاظم هذا االهتمـام  يؤكد العديد من اخلرباء على أن :  متهيد
  : منهاعوامل عدة نتيجة 

يف اصدار العديد من القرارات والتوصل اىل العديد من االتفاقيات اليت تتناول تلـك احلقـوق    دور التنظيم الدويل: االول
  .وكيفية التمتع ا ومضامينها وذلك باسلوب تفصيلي متزايد وانشاء آليات عديدة يف هذا الصدد

الـدول وانتقـاد احلكومـات    بروز املنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال رصد ومتابعة حقوق االنسان يف كافة : الثاين
  .لتقصريها او عجزها او تقاعسها او انتهاكها حلقوق االنسان

ظهور الوعي لدى االفراد حبقوقهم نتيجة عوامل عدة منها الدور االعالمي العـاملي عـرب الفضـائيات ونشـاط     : الثالث
  .اجلمعيات واملعاهد واملراكز التعليمية يف تدريس حقوق االنسان

  
برز بوجه خاص خالل النصف الثاين من  والذى االهتمام العاملي حبقوق االنسان عن الهتمام العريب قد جاء متأخراأن اوميكن القول ب
يـق  مشاركة بعض الدول العربية ومن بينها مصر يف االعمال التحضريية لالمم املتحدة ويف صياغة عدد من املواثبرغم القرن العشرين 

مجال حقوق االنسان هو جمال ما زال بكرا بالنسبة لثقافتنا العربية وآداا وما زال جمهوال بالنسـبة  ف ؛ الدولية اخلاصة حبقوق االنسان
ملمارساتنا العربية يف ااالت السياسية واالقتصادية اذ ان حقوق االنسان ما زالت دون حتقيق احلد االدىن منها يف الكثري من الـدول  

  .العربية
  
بصورة ملحوظة من ضعف حالة حقوق االنسان وخباصة االقتصادية منها،فيالحظ تزايد معدالت يعاىن و ن اتمع العريبإ

إلعالة البطالة والفقر ىف الدول العربية، وتتراكم انعكاساا السلبية على اتمع املتمثلة يف انتشار اجلرائم االجتماعية، وارتفاع نسبة ا
األمر الذى يؤكد على أن اتمع العرىب ما زال أمامه العديد من التحديات . .لنفسيةوتأخر سن الزواج، فضالً عن اآلثار األمنية وا
وتقوم املشروعات الصغرية بدور رئيسي ىف . ىف جمال اعمال احلقوق االقتصادية للمواطنني  الرئيسية اليت ينبغي مواجهتها بصورة سريعة

القيمة املضافة وقيامها بتوفري السلع واخلدمات بأسعار ىف متناول اليد  توفري فرص العمل،اىل جانب مسامهتها بنصيب كبري ىف امجاىل
لشرحية ضخمة من ذوى الدخل احملدود،وهى تعترب وسيلة مفيدة لتعظيم التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية اذا احسن االستفادة 

تعترب أساسية للتغيري اهليكلى من خالل ظهور جمموعة من منها ،كما أا قادرة على تدعيم التجديد واالبتكار وإجراء التجارب الىت 
االنسان حقوق  اعمالمن آليات  لعدد ويف هذا البحث،سنتناول بالعرض املوجز. رواد األعمال ذوى الكفاءة والطموح والنشاط

هدف البحث  إىلوللوصول  .ماعيةتعظم متتع املواطنني العرب حبقوقهم االقتصادية واالجتوالىت ميكن أن االقتصادية ىف الدول العربية 
  : فانه يتم دراسة النقاط التالية
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  التنمية وحقوق اإلنساناالرتباط بني  - ولاملبحث األ
هي كما قرر إعالن احلـق يف التنميـة الـذي     ) الشاملة(يعكس مفهوم التنمية فكرة التكامل بني حقوق اإلنسان فالتنمية 

عملية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية شاملة 1986ديسمرب  4الصادر يف  41/128اعتمدته اجلمعية العامة مبوجب قرارها 
تستهدف التحسني املستمر لرفاهية السكان بأسرهم واألفراد مجيعهم، ورأى هذا اإلعالن أن مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية 

م املساواة إلعمال وتعزيز ومحايـة احلقـوق املدنيـة والسياسـية     متالمحة ومترابطة، وأن تعزيز التنمية يقتضي إيالء االهتمام على قد
  .واالقتصادية واالجتماعية والثقافية

  
   )الفئات- -املفهوم(حقوق اإلنسان  : أوال
. عادة ما يعرف الباحثون حقوق اإلنسان بأا جمموعة احلقوق اليت يتمتع ا اإلنسان بوصفه إنسـانا  : 1مفهوم حقوق اإلنسان-1

يولد مجيع الناس أحرارا ومتساوين يف "عريف جيد سنده فيما نصت عليه املادة األوىل من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان بقوهلا هذا الت
وهذه احلقوق هي بذاا مصدر ". وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم البعض بروح اإلخاء. الكرامة واحلقوق

فإذا أصدرت الدولة الوطنية تشريعا ينتهك حقوق اإلنسان ملواطنيها بـأن  . تها من أي نظام قانوين وضعيالشرعية وال تستمد شرعي
ة حيرمهم من حريام الطبيعية مثال أو مييز بينهم بسبب الدين أو األصل أو اللغة أو العرق كان هذا القانون عاريا من الشرعية القانوني

وحقوق اإلنسان يف عصرنا هذا مل تعد جمرد مبادئ فاضلة حتـض عليهـا     .لشرعية السياسيةوكانت الدولة اليت أصدرته عارية من ا
األخالق القومية أو تعاليم حتض عليها األديان ولكنها حتولت إىل التزامات قانونية يتعرض من خيالفها جلزاءات على املستويات الدولية 

  . 2واإلقليمية والوطنية
  

إىل جمموعة احلقوق اللصيقة بالشخصية اإلنسانية اليت نصت عليها املواثيق الدولية واليت  فمصطلح حقوق اإلنسان إذن يشري
يتمتع ا اإلنسان وال جيوز جتريده منها ألي سبب كان بصرف النظر عن كل مظاهر التمييز مثل الدين واللغة واللون واألصل والعرق 

يما بينها وغري قابلة للتجزئة أو االنتقاص أو التقسيم وسواء كانت حقوقاً فحقوق اإلنسان حقوق عاملية مترابطة ف. واجلنس وغري ذلك
مدنية و سياسية أو اقتصادية واجتماعية فإا حقوق متساوية وال تقبل إعطاء أولوية أو أفضلية إلحداها على اآلخر بل إـا تتـرابط   

باعتبار الكرامة اإلنسانية هي اجلوهر واملبـدأ النـاظم لكافـة    بعضها مع بعض مبا جيعل مثة نوعا من التفاعل والتضامن والتضام بينها 
  .احلقوق،  ومحاية هذه الكرامة هي اهلدف النهائي من إقرارها

  
   -: إىل ثالث فئات االنسان ميكن تصنيف حقوق : فئات احلقوق -2

احلق : ت، وتشمل احلقوق التالية، وهي مرتبطة باحلريا")اجليل األول من احلقوق"وتسمى أيضاً (احلقوق املدنية والسياسية  .1
يف احلياة واحلرية واألمن؛ وعدم التعرض للتعذيب والتحرر من العبودية؛ املشاركة السياسية وحرية الرأي والتعبري والتفكري 

  . والضمري والدين؛ وحرية االشتراك يف اجلمعيات والتجمع
العمل والتعلـيم  : ، وهي مرتبطة باألمن وتشمل")ن احلقوقاجليل الثاين م"وتسمى أيضاً (احلقوق االقتصادية واالجتماعية  .2

  . واملستوى الالئق للمعيشة؛ واملأكل واملأوى والرعاية الصحية
، وتشمل حق العيش يف بيئة نظيفة ومصونة من ")اجليل الثالث من احلقوق"وتسمى أيضاً (احلقوق البيئية والثقافية والتنموية  .3

 . فية والسياسية واالقتصاديةالتدمري؛ واحلق يف التنمية الثقا
  
  ي حقوق االنسان وتطور الفكر التنمو:  ثانيا

معظم مخسينيات وبداية ستينيات القرن العشرين كانت فكرة  ففي ،3املعاصر االقتصاديالفكر  يفتطورت مفاهيم التنمية االقتصادية 
ومع منتصف .املال املادي والبشرى دف زيادة الدخل القومىالتنمية مرادفة المجاىل النمو احملقق،وكانت تعرب عن عملية تراكم لرأس 

قام البعض بوضع اسـتراتيجيات   وىف السبعينيات،.واالجتماعي االقتصاديالستينيات أصبحت فكرة التنمية أكثر التصاقا بعملية التغري 
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رشه،وبرز اجتاه القضاء علـى الفقـر   وحدثت تطورات بعد ذلك أدت اىل خلع الناتج القومى عن ع.من أجل النمو مع إعادة التوزيع
ومنذ تسعينيات القرن العشرين مت الربط بني القضاء على الفقر وبني النمو حبيث مل يعد يعترب خصـما  .باعتباره اهلدف احلقيقى للتنمية

رف التنمية على أـا  نقطة حتول رئيسية ىف هذا اال ،حيث ع 1990ويعد تقرير التنمية ىف العامل الصادر عن البنك الدوىل لعام.له
  .4عملية توسيع اخليارات للشعوب

  
وختفيض  توزيع الدخل، يفوتقليل التفاوت  أا تعىن التخفيف من حدة الفقر، يقرر الفكر احلديث حول التنمية االقتصادية،

أما موضوع التركيز .ناية كبريةوميكن حتقيق هذه األهداف باستخدام جمموعة من أدوات السياسة االقتصادية املختارة بع معدل البطالة،
وحىت حتقق هـذه األدوات أهـدافها يؤكـد     .األمهية على متوسط الدخل الفردي كهدف للتنمية،فقد أصبح حيتل املرتبة الثانية يف

وميكن حتقيق ذلك من خالل استخدام أدوات .أصحاب هذا الفكر على ضرورة القضاء على مجود اهليكل االقتصادى ىف الدول النامية
وحتسني مركز املزارعني واحلرفيني والتجار ىف جمال التسويق والتسـهيالت   ،الزراعيوحتسني أساليب العمل  ،الزراعياإلصالح :مثل

يضاف اىل ذلك ضرورة أحداث تغيريات ىف التوجهات ومعتقدات األفراد واجلماعات لتعرب .االئتمانية ىف القطاع املتقدم ىف هذه الدول
وال يقتصر الفكر احلديث على اإلجراءات احمللية بـل يتجـاوز    .تها اخلاصة بالنسبة ملوضوعات الفقر والتعطلهذه اجلماعات عن قيم

ويهدف هذا اإلصالح اىل حتسني وضع .احلدود اإلقليمية،ويطالب بضرورة الطرح العاملى ملشكلة الفقر وتفاوت توزيع الدخل والثروة
ول الصناعية من أجل حتقيق حتويل قدر أكرب من الدخل واملعرفة الفنية من الدول املتقدمة الدول النامية ىف أسواق سلع ورأس املال للد

مت التأكيد على أمهية التنمية ىف معاجلة أبعاد الفقر املتعددة   2001/2002وبصدور تقرير التنمية ىف العامل لعام  .الغنية اىل الدول الفقرية
حبيث  -ىف السنوات األخرية-امل خمتلف أوجه الفكر التنموي،مضت شوطا أبعد من ذلك كما أن اجلهود الرامية لزيادة تك.5اجلوانب

  .2006بدأت تتعلق بالعدالة واالنصاف وحقوق اإلنسان وهو ما جتلى ىف  تقرير التنمية ىف العامل لعام 
  

  ىف الدول العربيةاحلقوق االقتصادية واالجتماعية :  ثاىناملبحث ال
، وإذا مل تـنعكس السياسـات   "الوسيلة"و" اهلدف"لتنمية االقتصادية يف أي دولة يف العامل، حيث الفرد هو شعار ا" للفرد وبالفرد"

حياته تكون هذه السياسة وهذه الـربامج   االقتصادية للحكومات وبرامج اإلصالح االقتصادي باإلجياب على مستوى معيشته ونوعية
، وبالتايل علينا أن 6احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يتطلّب شيئا من الوقتفإنّ التمتع الكامل بأيضا .سياسات وبرامج عقيمة

يف حالة ما يسجل تقدما، : وهنا يصبح اإلشكال كالتايل". التطور عرب الزمان حىت نتثبت من نسق التدرج يف التمتع باحلقوق" نقيس"
التدرج يف إعمال احلقوق كاف؟ وماذا يعين مستوى كاف؟ وكيف نقـيس  هل نعترب هذا التقدم كاف؟ بعبارة أخرى هل يعد نسق 

حول التنمية البشرية منهجية مفيدة متكّن مـن   2000ذلك؟ يف اإلجابة على هذا اقترح برنامج األمم املتحدة للتنمية يف تقريره سنة 
: مـثال  مرجعيـة  أو بأهداف معياريـة   ميكن تسميته االهتداء إىل حتديد معقول للمستوى الكايف يف التقدم وذلك باالعتماد على ما

  . 2015ضمان إاء الصبيان والبنات حلقة تعليمية كاملة يف املدارس االبتدائية ىف حدود سنة : اهلدف
  
  ستئصال الفقر واجلوع، احلق يف مستوى معيشي كاف ويف حتسني متواصل للظروف املعيشيةإ: أوال

) إلمجـايل نصيب الفرد من الناتج احمللي ا(ويف حتسن متواصل بال شك معاينة متوسط الدخل  يستوجب ضمان مستوى معيشي كاف
موقعا وسيطا بني معدل البلدان الناميـة  ) 2001دوالراً سنة  2341(حيتل معدل الدخل يف العامل العريب ؛  ونسق منوه عرب الزمان

ولكن هذا خيفي التفاوت الكبري بني البلدان العربيـة  . ل أقلّ من نصف الثاينككل واملعدل العاملي حيث إنه يقارب ضعف األول وميثّ
حبيث لو ! تقريبا 44دوالراً بالكويت أي بضارب  16048دوالراً أمريكي مبوريتانيا و 366حيث إنّ متوسط الدخل يتراوح بني 

 – 20، 20 –0(أصـناف   5وتتكون من  100و0متفق عليه بإيالء درجات قياس تتراوح بني ) 2(اعتمدنا على سلم معياري
نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل بالـدوالر  (وذلك حسب متوسط الدخل ) 100 – 80، 80 – 60، 60 – 40، 40

ق يف بلدان عربية نسبة اإلجناز وبالتايل نسبة التمتـع بـاحل   7ولو اعتمدنا على هذا السلم ، جند أنّ يف ). ومبقارنـة القدرة الشرائية
وهي السودان وموريتانيا وجزر القمـر والـيمن   ) حيث إنّ متوسط مستوى الدخل متدنّ جدا(مستوى معيشي كاف ضعيفة جدا 
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وهي كلّ من األردن واملغـرب ومصـر   ) 40و 20بني(بلدان تشهد نسبة إجناز ضعيفة غري كافية  5مثّ هناك .وسوريا والصومال 
يف حني أنّ يف كـلّ مـن   ) 60و 40بني (ئر، فنسبة التمتع باحلق يف مستوى معيشي فهي كافية أما يف ليبيا وتونس واجلزا. والعراق

الكويت واإلمارات والبحرين والسعودية وعمان وقطر وبالنظر إىل متوسط الدخل ميكن يف أول األمر استنتاج نسبة إعمال هذا احلق 
  . يف كافية ومرضية

  
 االعتبار نسق ارتفاع متوسط الدخل عبـر الزمان وبالتايل نصـل إىل اسـتنتاجات   للظروف املعيشية، جيب أن نأخذ بعني

يف كلّ من اإلمـارات  ) معدل سليب(مغايرة إىل حد ما، حيث نرى باستثناء البحرين وإىل حد ما عمان، تراجعا يف نسق معدل النمو 
عمال احلق يف مستوى معيشي كاف ويف حتسـني  حبيث ما ميكن تثبيته أن إ). 3%(-1والكويت % -1.1والسعودية % -3.7

نسبة السـكان  (ويالحظ أن نسبة الفقر املطلق أو املدقع . متواصل يف الظروف املعيشية مل حيصل إالّ يف البحرين وإىل حد ما يف عمان
هـذا  %. 20.2عامل ككـلّ  باملقارنة مبا جنده يف مستوى ال% 2.1ضعيفة) الذين يعيشون حتت عتبة الفقر املقدرة بدوالر يف اليوم

وجيب التأكيد أنّ هذه النسب وإن كانت متدنية يف كلّ من األردن واجلزائر واملغرب وحىت يف مصر وفقا للمراجع اإلحصائية الدولية، 
راء يصل وإذا رفعنا عتبة الفقر إىل دوالرين يف اليوم فسنجد أنّ نسبة الفق%. 28.6ويف موريتانيا %) 15.7(فهي مرتفعة يف اليمن 
يف غياب معطيات حول السودان وفلسطني والعراق، علينا أن نتوخى احلذر والتحفّظ إزاء املقوالت %. 30.1يف هذه اموعة إىل 

الفاقدة للشمولية واليت تقر بأنّ منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا قد تتمتع بأقلّ مستوى للفقر شيوعا وعمقا من جمموعات الدول 
وميكن القول إنّ ظاهرة الفقر الزالت شائعة يف أغلب األرياف العربية ويف بلدان كاليمن وموريتانيـا والسـودان والعـراق     .النامية

ونظرا لفقدان املعلومات حول تطور نسبة الفقر على مدى السنوات األخرية، ال ميكن القول إن هذه البلـدان   .وفلسطني والصومال
لكن باالعتماد على املعطيات الواردة يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، فإنّ ما توصلت إليه كـلّ مـن   . حقّقت تقدما يف هذا اال

  . األردن وتونس واجلزائر واملغرب وإىل حد ما مصر، يوحي بإحراز تقدم كاف يف استئصال الفقر
  

   احلق يف التمتع بالصحة والرعاية الصحية: ثانيا
من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االجتماعية واالقتصادية احلـق يف   12ن العاملي حلقوق اإلنسان واملادة من اإلعال 25كفلت املادة 

ونالحظ  أنّ نسبة البلدان العربية ككل يف التمتع بتجهيزات صحية مرتفعة باملقارنة باملعـدالت يف  . التمتع بالصحة والرعاية الصحية
مع اخنفاض % 86مستقرة واملغرب % 87ي ككلّ، وفيما عدى السودان حيث أنّ النسبة البالغة البلدان النامية وعلى املستوى العامل

يف البلدان العربية األخرى اليت تـوفّرت  % 100و% 90، فغالبا تتراوح نسبة التمتع ذا احلق بني 2000و 1990طفيف بني 
دا يف كلّ من موريتانيا وعمان وجزر القمر والصومال واليمن حيث اال أنّ ظاهرة سوء التغذية عند األطفال منتشرة ج. فيها املعطيات

% 13أما يف سوريا واإلمارات والسعودية والعراق والسودان وجيبويت فتتراوح النسب بني . عند هذا األخري% 46تصل النسبة إىل 
لبنان وتـونس ومصـر   (هي مرضية باملقارنة و% 10أما يف باقي البلدان العربية فتصل النسبة دون . يف جيبويت% 18إىل ) سوريا(

أيضا برغم متتع  البلدان النفطية مبتوسط دخل مرتفع نسبيا، فإنّ مؤشر سوء تغذية األطفال باملقارنـة   ).وحيت فلسطني قبل االنتفاضة
  . مرتفع وهـذا يعين أنّ هنـاك إخالالً بإعمال هذا احلق للجميع رغم وجود اإلمكانيات

  
  ق ىف التعليماحل: ثالثا

سواء كان مقيسا بـالعمر املتوقـع أو   -ميثل رأس املال البشرى عامال مهما للنمو االقتصادى وخلق فرص العمل واملشاركة ىف العوملة
بسنوات الدراسة أو باخلربة املكتسبة ىف سوق العمل أو مبعدالت اإلملام بالقراءة والكتابة أو مبعدالت االلتحاق باملدارس أو بدرجات 

ومن املعروف منذ وقت طويل أن توافر رأس املال املادى والبشرى وخباصة العمالة هو عامل مهم ىف حتديـد  .لطالب ىف االختباراتا
ورغـم أن  .ويصدق هذا على وجه اخلصوص ىف اقتصاد تتزايد فيه العوملة وتكثر فيه تنقالت رؤوس األموال.موقع النشاط االقتصادى

تاج اىل القوى العاملة املاهرة واملتعلمة كما حتتاج اىل القوى العاملة الرخيصة وغري املاهرة،فمن املسلم به رؤوس األموال االستثمارية حت
عموما أن النمو وبالتأكيد ارتفاع مستوى املعيشة ،يكون استمرارمها أرجح ىف وجود قوى عاملة متعلمة تستطيع تطويـع مهارـا   
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ديثة بأن الدول الىت تبدأ بإنتاجيه منخفضة وبقوى عاملة أكثر تعلما تستطيع تضييق فجـوة  وتفيد األحباث احل.وتنفيذ األفكار اجلديدة
وقد تبني أيضا أن إسـهام االسـتثمار   .الدخل الفردى بينها وبني الدول األكثر ثراء بسرعة من الدول ذات القوى العاملة األقل تعلما

  .7ة أكثر تعلمااألجنىب املباشر ىف النمو يزداد كلما كانت القوى العامل
  

يعترب التعليم قضية حمورية متس األمن القومي، وهو الذي يرسم صورة املستقبل ألي دولة باعتباره استثمارا يف املستقبل لـه  
من اإلعالن العاملي حلقوق ) 26(وألمهية التعليم كفلته املواثيق والعهود الدولية، املادة .عائد ومردود أعلى بكثري من أي استثمار آخر

من العهد الـدويل اخلـاص   ) 14، و13(، واملادتان 1948اإلنسان الذي صادقت عليه اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف ديسمرب 
أى ضمان إاء مجيع الصبيان والبنات مقررا :وعند النظر اىل حتقيق مشولية التعليم االبتدائي  .باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

إنّ ما أجنز عمومـا  ) جعل التعليم االبتدائي إلزاميا وإتاحته جمانا للجميع ( يف املدارس االبتدائية احلق يف التربية والتعليم ،تعليميا كامال
زد على ذلك أنّ كثريا من البلدان العربيـة شـهدت   . على مستوى العامل العريب ككلّ أقلّ مما حتقق يف نطاق البلدان النامية أو العامل

وبالتايل فإنّ املسافة الفاصلة لتحقيـق  .  هذا امليدان وهي كلّ من اإلمارات والبحرين والعراق واليمن وبدرجة أقل السعوديةتراجعا يف
فباملقارنة باملستوى العاملي، جند أنه باالعتماد على . الزالت طويلة بالنسبة لكثري من البلدان العربية) أى مشولية التعليم االبتدائي(اهلدف 

فقد يصعب جدا أو يستحيل إىل حد ما حتقيق هذا اهلدف لكلّ من جيبويت  2001-2000و 1991-1990أجنز بني سنيت ما 
أما بالنسبة لإلمارات والعراق والبحرين وسوريا، ولو أنّ نسـبة  .والسودان والسعودية واليمن والكويت وعمان وحىت لبنان واملغرب

جيعلنا نستنتج أنّ هناك احتماال  2001-2000و1991-1990التراجع احلاصل بني تعد كافية غري أنّ  2001االلتحاق سنة
وبالتايل فالبلدان العربية اليت حقّقت .كبريا يف حالة ما استمرت األوضاع على حاهلا من عدم التوفّق إىل إجناز االلتزام الوارد يف األلفية

  . تونس واجلزائر وفلسطني وقطر واألردن ومصر: هي) لتعليم االبتدائييف التمتع باحلق يف مشولية ا(نسبة من اإلجناز كافية 
  

  احلق يف العمل وتطوير جماالت عمل الئقة ومنتجة للشباب : رابعا
من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،وهناك ارتباط ) 23(تكفل املواثيق الدولية املعنية حبقوق اإلنسان احلق يف العمل، ومن بينها املادة 

ق بني النمو االقتصادى وخلق فرص العمل،حيث ميثالن معا حلقة مهمة ىف أية استراتيجية تستهدف احلد مـن مشـكلة البطالـة    وثي
بوصفها ظاهرة تشمل كل الناشـطني وكـل   ) احلرمان من احلق يف العمل(والبد أن نسلط األضواء على ظاهرة البطالة  .8املستمرة

ـّة الصادر يف يناير  وقد .الفئات العمرية ذكورا وإناثا " االجتاهات العاملية للشغل" 2004أظهر آخـر تقريـر ملنظّمة العمل الدولي
 2003-2002-2001أنّ نسبة البطالة يف ما يسمى مبنطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا مرتفعة جدا ويف صعود مطرد بـني  

وعموما، فإنّ نسبة البطالة عند النساء أعلى بعـدة   .ضعف املعدل العاملي وهي أعلى نسبة باملقارنة مبناطق العامل األخرى ومتثّل تقريبا
ومن جهة أخرى وباالستناد إىل نفس املرجع، جند أنّ نسبة البطالة لدى الشباب متثّل ضعف . درجات مقارنة بتلك اليت تتعلّق بالرجال

يف % 12.2املعدل اإلمجايل للبطالة يسـاوي   يف حني أنّ 2003سنة % 25.6تلك اليت ختص جمموع الناشطني وهي تقدر بـ 
  1997عـام  % 26، مل حيدث سوى حتسن طفيف حيث إنّ معدل البطالة من 2003و 1997و فيما بني عامي . نفس السنة

  . فقط مما يعين الصعوبة أو اإلخفاق يف اإلجناز املتصل حبق الشباب يف العمل 2006عام % 25.6إىل 
  

  لتأمينية والتقاعدية ا احلقوقاحلق ىف : خامسا
تعترب احلقوق التأمينية من أهم احلقوق االقتصادية االجتماعية، ويقاس مدى التقدم االجتماعي مبدى اتساع هذه احلقوق حجما 

يا و باالعتماد على آخر املعطيات املتوفّرة دول.وتلعب صناديق التأمني والضمان االجتماعي دوراً هاماً يف إعمال هذه احلقوق. وتغطية
، ميكن ضبط بعض مالمح )Social Security Administration(من طرف إدارة الضمان االجتماعي واليت مقرها يف واشنطن 

دولة عربية وهي األردن والبحرين واجلزائر والسودان والعراق والكويت واملغرب واليمن وتونس  13احلماية االجتماعية املوجودة يف 
تصنف إدارة الضمان االجتماعي املذكورة أعاله فروع الضمان االجتماعي والرعاية االجتماعية . ا ومصروسوريا وعمان ولبنان وليبي

  : إىل مخسة أصناف
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  ). استحقاقات الباقني على قيد احلياة(الشيخوخة والعجز والوفاة  -1
  ). التعويضات النقدية يف حالة املرض واستحقاقات األمومة(املرض واألمومة  -2
  ). التعويضات عند اإلصابات وأمراض الشغل(ث الشغل واألمراض املهنية حواد -3
  . منحة البطالة -4
  . املنح أو املخصصات العائلية -5
  

يالحظ يف عديد من البلدان العربية أن احلماية االجتماعية تقتصر على الشيخوخة والعجز والوفاة من جهة، وضد أخطار 
وال تغطّي احلماية . ا هو شأن األردن، والبحرين، والسودان، والكويت، وسوريا وعمانوهذ .إصابات الشغل من جهة أخرى
وغالبا ال توجد برامج للتأمني ضد خطر البطالة تغطي وال ؛  ا إالّ يف كلّ من اجلزائر وتونساالجتماعية األصناف الستة كلّه

االجتماعية باألساس العاملني بالقطاع احلكومي واملشتغلني يف  وختص احلماية. حسب املعلومات املتوفّرة. خمصصات أو منح عائلية
يف كثري من احلاالت ويف غالبية البلدان العربية، هناك استثناءات كثرية حيث إنّ العاملني يف القطاع غري . القطاع اخلاص املهيكل

يف حالة عدم (ري القارين والوقتيني واألجانب املهيكل، يف القطاع العائلي، يف القطاع الزراعي، الصيد البحري وكذلك العمال غ
، حمرومون غالبا من حقوقهم يف الضمان االجتماعي وبالتايل فنسبة التغطية ضعيفة غالبا باستثناء تونس وإىل )وجود اتفاقيات متبادلة

اء تونس واجلزائر واملغرب واألردن وذلك أما فيما خيص منظومة احلد األدىن من األجور، فهي غري متوفّرة غالبا باستثن. حد ما اجلزائر
هذا وجيب اإلشارة إىل أنّ األجر األدىن ال ميكّن غالبا من ضمان نسبة من العيش الكافية ويعترب . حسب املعطيات املتوفّرة لدينا

  . من عتبة الفقر املعتمد عليها املتحصل على األجر األدىن يف معايري منظّمة العمل الدولية عامال فقريا ألنّ دخل كلّ فرد مع أسرته أقلّ
  
  

  9االقتصادية ىف الدول العربيةاالنسان حقوق  اعمالآليات :  املبحث الثالث
  

   -:اآللياتلتعظيم متتع املواطن العرىب حبقوقه االقتصادية ويتم هنا االشارة اىل عدد من هذه واآلليات هناك عديد من احملاور 
  
 حتسني مناخ االستثمار  : أوال

رف تعبري مناخ االستثمار اىل جممل األوضاع والظروف املكونة للمحيط الذى تتم فيه العملية االستثمارية،وتأثري تلـك  ينص
األوضاع والظروف سلبا واجيابا على فرص جناح املشروعات االستثمارية،وبالتاىل على حركة واجتاهات االستثمارات،وهى تشـمل  

ويساهم حتسني  .10اإلداريةواالجتماعية واألمنية،كما تشمل األوضاع القانونية والتنظيمات األوضاع والظروف السياسة واالقتصادية 
مناخ االستثمار بدور رئيسي ىف حتسني مستوى املعيشة ومتتع املواطنني حبقوقهم االقتصادية واالجتماعية من خالل دفع عجلة التنميـة  

  .11وحتسني حياة الناس بصورة مباشرة من ناحية،
  

مع تزايد أعداد السكان فان التنمية االقتصادية هى الطريق لتحسني مستويات املعيشة،ويؤدى مناخ االستثمار  : جلة التنميةدفع ع -أ
فمناخ االستثمار اجليد خيفض التكـاليف غـري   .املالئم لدفع عجلة التنمية عن طريق زيادة االستثمارات وحتسني مستويات اإلنتاجية

فقد أكد تقرير التنمية ىف العام الصادر عن البنـك الـدويل لعـام    .يقضى على العقبات الىت تعوق املنافسةاملربرة ويقلل من املخاطر و
أن إجراءات حتسني مناخ االستثمار أدت اىل تضاعف نسبة استثمار القطاع اخلاص اىل الناتج احمللى االمجـاىل ىف الصـني    2005
معلومية السياسات ميكن أن ترفع من احتمالية قيام الشركات باستثمارات جديدة كما أشار التقرير أيضا اىل أن زيادة وضوح و.واهلند

أيضا يشجع مناخ االستثمار اجليد على حتسني اإلنتاجية،عن طريق إتاحة الفرص واحلوافز للشركات لكـي  %. 30بنسبة تزيد على 
كما يساعدها على الـدخول واخلـروج مـن    .تاجتقوم بتطوير أنشطتها والتوسع فيها واستخدام أساليب أفضل لتنظيم عمليات اإلن
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بأن احتمال قيـام الشـركات الـىت     2005وقد أشار تقرير التنمية لعام .األسواق مبا يساهم ىف زيادة اإلنتاجية ودفع عجلة التنمية
  .ملنافسةمن احتمال قيام الشركات الىت مل تتعرض لضغوط ا% 50تتعرض للمنافسة القوية باالبتكار أكثر بنسبة ال تقل عن 

 
وذلـك   يساهم مناخ االستثمار اجليد ىف حتسني حياة الناس ىف العديد من أوجه نشاطهم بصورة مباشـرة،  : حتسني حياة الناس-ب
  -:ييل ماـك

من شأن حتسني مناخ االستثمار إتاحة الفرص أمام األفراد للحصول على عمل سواء من خالل العمل :بصفتهم عاملني •
فمن شأن حتسني فرص العمل حفز األفـراد علـى اسـتثمار معـارفهم     .على عمل بأجر احلر أو من خالل احلصول

أيضا تستطيع الشركات األكثر إنتاجية الىت تنشأ من خالل منـاخ  .ومهارام،مما يكمل اجلهود لتحسني التنمية البشرية
 .استثمار جيد،أن تدفع أجورا أفضل وأن ختصص مزيدا من االستثمارات لربامج التدريب

يساعد مناخ االستثمار اجليد على تشجيع املشروعات الصغرية واملتناهية الصغر وأصحاب : فتهم أصحاب عمل حربص •
األعمال احلرة للدخول ىف االقتصاد الرمسى،حيث يعمل أكثر من نصف سكان الـدول الناميـة ىف االقتصـاد غـري     

األخرى،مبا ىف ذلك الفساد،وعدم وضـوح  فهذه املشروعات تواجه نفس املشكالت الىت تواجهها الشركات .الرمسى
ويؤدى ختفيف هـذه  .السياسات،وحفظ حقوق امللكية،وحمدودية القدرة على احلصول على التمويل واخلدمات العامة

العوائق اىل زيادة دخل أصحاب املشروعات الصغرية واملتناهية الصغر وأصحاب األعمال احلرة،ومتكينهم من توسـيع  
 .أعماهلم

يساعد مناخ االستثمار اجليد على إتاحة السلع واخلدمات وتنوعها من ناحية وختفيض أسـعارها  : كنيبصفتهم مستهل •
 .من ناحية أخرى مبا ىف ذلك السلع الىت يستعملها حمدودي الدخل وغري القادرين

ساسـية وحتسـني   ميكن أن ينتج عن يئة البنية األ: بصفتهم مستخدمي للبنية األساسية واملوارد التمويلية واملمتلكات •
فمثال .شروط احلصول على املوارد التمويلية،ومحاية حقوق امللكية،العديد من املزايا الىت تستفيد منها كافة فئات اتمع

أيضا يؤدى التوسع %.68اىل % 28ساهم بناء الطرق ىف املغرب ىف زيادة معدالت االلتحاق باملدارس االبتدائية من 
فضال عن مسـاعدة حمـدودي   .وارد املالية اىل مساعدة الشركات على تطوير أعماهلاىف القدرة على احلصول على امل

أيضا يساعد تسهيل متلـك  .الدخل على لدفع مصاريف تعليم أبنائهم،وحتمل نفقات الطوارىء الىت تتعرض هلا أسرهم
 .الالزماألراضى وختفيض أسعارها على تشجيع االستثمار وبناء املصانع وتسهيل احلصول على التمويل 

تعترب أنشطة الشركات املصدر الرئيسى إليرادات الضـرائب  : بصفتهم متلقني خلدمات متوهلا الضرائب أو التحويالت •
لذا يساهم مناخ االستثمار اجليد ىف توسيع املصادر املتاحة لدى احلكومات للعثور على التمويـل  .بالنسبة للحكومات

حة والتعليم،التحويالت النقدية املخصصة للطبقات الفقرية واحملتاجة للخدمات العامة،مبا ىف ذلك خدمات قطاعي الص
تؤدى بعض التحسينات الىت جترى على مناخ االسـتثمار إىل العديـد مـن املنـافع لكافـة قطاعـات       .ىف اتمع

اتمع،كتحسني استقرار االقتصاد الكلى،والتقليل من تفشى الفساد،وبعض اإلصالحات األخـرى ىف قطاعـات أو   
وميكن للحكومـات أن تضـع خطـط هلـذه     .نشطة بعينها،مما يتيح الفرص للحكومات للتأثري ىف توزيع هذه املنافعأ

اإلصالحات حبيث تزيد التركيز على صاحل حمدودي الدخل من خالل التركيز على القيود املفروضـة علـى أمـاكن    
   م كعاملني،وأصـحاب أعمـال حـرة    معيشتهم وعلى األنشطة الىت يستفيدون منها،مبا ىف ذلـك خمتلـف جمـاال

 .،ومستهلكني،ومستخدمي للبنية األساسية واملوارد التمويلية واملمتلكات
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ولذا فانه من الضرورى التأكيد على أن بيئة االستثمار النموذجية ال تقتصر على جمرد منح االعفاءات الضـريبية وتسـهيل   
 -:ة من العناصر الضرورية الىت البد من توافرها جمتمعة منهااجراءات التسجيل والترخيص،بل تتعداه لتشمل حزمة متكتمل

 استقرار السياسات االقتصادية الكلية - أ
وجود منظومة قوانني وأنظمة اقتصادية فعالة وكفؤة مما يتطلب مراجعة القوانني ا وحتديثها لتنسجم مع التوجه العام  - ب

 .دات على الساحتني احمللية والدوليةلتنشيط حركة االستثمار وسن قوانني جديدة تتالءم مع املستج
تبسيط االجراءات االدارية ىف مجيع املؤسسات املرتبطة بالنشاط االستثمارى وأال يقتصر فقط على فترة التـرخيص   - ت

 .والتسجيل،بل يتضمن أيضا تشخيص العوائق واملشاكل الىت تواجه املستثمر على مجيع املستويات واجياد احللول هلا
 .رقاىب لتعزيز الثقة ىف البيئة االستثمارية وضرورة حماربة الفساد وسوء االدارةتكثيف اجلانب ال - ث

  
  وتكافؤ الفرص  العدالة: ثانيا

التنميـة يف  "تقرير تؤكد الدراسات احلديثة على أمهية العدالة وتكافؤ الفرص لدفع عجلة التنمية ورفع مستويات املعيشـة،ف 
،يؤكد على 12"اإلنصاف يعزز قوة النمو من أجل ختفيض أعداد الفقراء: "حتت عنوانللبنك الدويل الصادر عن  2006لعام  "العامل
وميكـن  . كون جزءاً ال يتجزأ من أية إستراتيجية ناجحة لتخفيض أعداد الفقراء يف أي مكان من العامل النـامي تالبد أن 13العدالة أن

سعينيات القرن العشرين،فنظريات التنمية األوىل افترضت أنه على الرغم من أن القول بأن هذا التحول ىف الفكر الرأمساىل قد بدأ ىف ت
عدم املساواة غري مرغوب فيه كغاية ىف حد ذاته،اال أنه وسيلة لتحقيق النمو ىف األجل الطويل حيث أن امليل احلدى لالدخار مرتفـع  

زيد االستهالك مع زيادة الدخل ولكن بنسبة أقل من زيـادة  ي(عند األغنياء فهم عادة ما يدخرون ويستثمرون جزء كبريا من دخوهلم 
وىف سبعينيات القرن العشرين ظهر اجتاه يدعوا اىل وضع استراتيجيات من أجل النمو مع اعادة التوزيع،واختـاذ اجـراءات   ).الدخل 

يق عدالة التوزيع وحتقيق املساواة ىف مثل معدالت الضرائب املرتفعة،أو نزع ملكية األصول لتحق) غري ديناميكية(تدخلية قصرية األجل 
الدخل والثروة ،وهو ما يعىن توترا بني النمو والعدالة،بسبب ما ميكن أن حتدثه من ضعف حوافز العمل واالستثمار واالبتكار لـدى  

  .عاألفراد والفاعلني ىف االقتصاد،ولذلك متثل التحدى ىف حتقيق معدالت منو مرتفعة مث بعد ذلك يتم اعادة التوزي
  
ليست غاية حبد ذاا فحسب، ولكنها وسيلة لزيادة االستثمارات وجعلها أكثر إنتاجية، األمر الذي يفضـي إىل   فالعدالة، 

فاهلُوة الشاسعة يف عدم املساواة يف الثروات والفرص، داخل البلدان وفيما بينها تتسبب يف استمرار الفقر املُـدقع  .تسريع عجلة النمو
السكان، وهو ما يؤدي إىل هدر اإلمكانيات البشرية، ومن شأنه يف كثري من احلاالت إبطاء وترية حتقيـق النمـو    لشرحية كبرية من

وال شك ىف   . ومن شأن السياسات اهلادفة اىل حتقيق مزيد من العدالة وتكافؤ الفرص أن تسد هذه اهلُوة. االقتصادي القابل لالستمرار
ص،فاالقتصاد ينمو ويتطور عندما يكون لدى السواد األعظم من السكان األدوات الالزمة للمشاركة أمهية حتقيق العدالة وتكافؤ الفر

ىف املنافع الناجتة عن النمو االقتصادى،وهلذا ينبغى أن تستهدف استراتيجيات التنمية ختفيض حدة عدم املساواة ومن مث حتقيق املساواة 
سبيل املثال يؤدى ضمان القدرة على احلصول على اخلدمات التعليمية والرعايـة   وعلى.ىف الفرص وحتسني كل من الكفاءة والعدالة

كما أن القدرة على احلصول .الصحية اىل حتسن انتاجية الفقراء،مما يعطى دفعة لنوعية حيام وأيضا لديناميكية وحيوية اتمع عموما
ا أن القوة االقتصادية غالبا ما تترجم اىل قوة سياسـية،فانه اذا  ومب.على فرص العمل تؤدى اىل ختفيض احتمال جلوء الناس اىل اجلرمية

ة جرى تنفيذ اجراءات حتقيق املساواة ىف الفرص أمام الناس تنفيذا جيدا فام حييون حياة منتجة،مما يؤدى اىل االتفاق ىف الرأى والعدال
  .14االجتماعية واالستقرار السياسى وزيادة االنتاجية

  
بني األفراد يستمر عدم املساواة وتعىن أن " عدم املساواة  فخ" اىل قضية ىف غاية اخلطورة وهى ما يسمى جتدر االشارة هنا 

بارتفاع يف معدالت وفيات األطفال، واخنفـاض  يتسم  الفخ اهذو. واموعات مع مرور الوقت من جيل إىل آخر وداخل كل جيل
فالفرص، كربت أم صـغرت،   .وهو أمر يتكرر مع مرور الوقت وعرب األجيال يف معدالت إمتام الدراسة، والبطالة واخنفاض الدخول،
ويؤدي ذلك إىل تقليل احلوافز أمام االستثمار واالبتكار الفردي، فضـالً عـن   . تنتقل من اآلباء إىل األبناء ومن األمهات إىل البنات
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االقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية معاً، كمـا  وحالة عدم املساواة تستمر من خالل تشابك اآلليات . إضعاف عملية التنمية
  . 15هو احلال بالنسبة للمواقف واملمارسات التمييزية املتعلقة بالعرق، واالنتماء االثين، والنوع، والطبقة االجتماعية

 
خالل حتقيـق  ولزيادة العدالة ال بد من وضع سياسات تعمل على تصحيح أشكال استمرار عدم تكافؤ الفرص، وذلك من  

وسيؤدي الكثري من هذه السياسات إىل زيادة الكفاءة االقتصـادية   .املساواة يف الفرص أمام اجلميع يف االني االقتصادي والسياسي
وتشمل هذه السياسات . ن مث ختفيض حدة فقرهمـوتصحيح إخفاقات األسواق وزيادة املسامهة االقتصادية للفقراء يف جمتمعام، وم

 :ما يلي
االستثمار يف الناس من خالل توسيع نطاق القدرة على احلصول على خدمات جيدة النوعية يف جمـايل الرعايـة الصـحية     •

  .والتعليم، وإتاحة شبكات األمان للفئات الضعيفة
توسيع نطاق الوصول إىل العدالة، واحلصول على األراضي وخدمات البنية األساسية االقتصادية، كـالطرق والكهربـاء،    •
 .ملياه، والصرف الصحي، واالتصاالت السلكية والالسلكيةوا
تشجيع اإلنصاف يف األسواق املالية وأسواق العمل وأسواق املنتجات، وذلك لتسهيل قدرة الفقـراء يف احلصـول علـى     •

   . االئتمانات وفرص العمل، ولضمان عدم التمييز ضدهم يف األسواق
  
    يزة لربامج التنميةالتركيز على املشروعات الصغرية كرك: ثالثا

تشجيع املشروعات الصغرية واملتناهية الصغر،فهذه املشروعات تتميز بقدرا العالية على توفري فرص العمل من حيث اخنفاض تكلفـة  
لفـة  فرصة العمل املتولدة ىف هذه املشروعات،كما أا وسيلة جيدة لتحفيز التشغيل الذاتى والعمل اخلاص،فضال عن أا حتتاج اىل تك

من جانب آخر فان هذه املشروعات تتميز .رأمسالية منخفضة نسبيا لبدء النشاط مما يشجع الكثريين على بدء النشاط باالستثمار فيها
بقدرا على توظيف العمالة نصف املاهرة وغري املاهرة وذلك الخنفاض نسبة املخاطرة من ناحية ،ووجود فرصة أفضل للتدريب أثناء 

وميكن أن حتسن هذه املشروعات فرص قيام النساء بأعمال حلسان اخلـاص مـن    .رات واملهارات من ناحية أخرىالعمل لرفع القد
كما أا تتالءم مع رغبة كثري من النساء ىف عدم العمل ىف أماكن بعيدة عن .خالل توفري االئتمان والقروض وتوفري التدريب الالزم هلن

خاصة القروض متناهية الصغر وزيادة دخل األسرة يلعـب دورا مهمـا يف     , مويل األصغروقد أثبتت الدراسات أن الت. 16مساكنهم
،أيضا يساعد احلصول على مزيد من الدخول من خالل هذه املشروعات على حتسني املستوى الصحى  االلتحاق بالتعليم جبميع مراحله
  .17وتوفري احلياة الكرمية للعاملني ا

  
 االجتماعي ألمانا شبكات ترقية ضرورة: رابعا

 الـيت  األمان شبكة ويالحظ أن أجزاء .البشرية والتنمية الفقراء لتخفيض أعداد كفاءة أكثر أدوات االجتماعي األمان شبكات تعد 
 السلع دعم يصل املثال، سبيل فعلى .الفعالية إىل تفتقر انهفإ نسبيا بالكفاءة تتسم اليت أما األجزاء الكفاءة، إىل تفتقر بالفعالية تتسم

 أن بيـد  .الفقراء إىل وصوهلا أيضا حيث من بالفعالية تتسم املعىن، هذا إطار يف وهي، األشخاص من كبرب عدد إىل الغذائية والطاقة
 الـدعم  من املنافع فتحويالت .الفقراء غري إىل املوارد كبري من قدر تسرب  على أنه ينطوي  حيث الكفاءة، إىل يفتقر الدعم هذا

هجدعم من املائة يف 93 إىل يصل ما أن إىل التقديرات تشري إذ :الفقراء غري لصاحل متيل بشدة اخلصوص، وجه على الطاقة، إىل املُو 
 نسبيا، أفضل النقدية،بشكل التحويالت توجيه يتم ذاته، الوقت ويف .املستهلكني من املائة ىف 20 أغىن إىل تذهب يف مصر البنرين
 املعيشية حتسني األحوال يف باملرة مؤثرة غري جيعلها متويلها،مما مستويات تدين من تعاين ولكنها للمعاناة، ملعرضةاُ والفئات الفقراء إىل

 إىل عليها، ضاعت فقد الغذائية، السلع دعم بتصميم يتعلق الكفاءة فيما مستوى يف التحسن بعض السابق يف شهدت وبينما .للفقراء
  .العامة للمالية أكرب بكثري عائد على ينطوي الذى الطاقة، إىل املُوجه الدعم إصالح خالل من تغيري كبري إحداث كبري،فرص حد
 

 خالل من املستقبل يف ختفيض الفقر إستراتيجيات يف أمهية أكثر أدوات االجتماعي األمان شبكات تكون أن هلذا فانه من الضرورى
 قدرة وتعزيز النمو معدالت زيادة تستهدف اليت مازالت اإلجراءات حني يف .أمنيوالت الكفاءة بتحقيق املتعلقة األهداف على التركيز
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 فمن الضروري ، الفقر ختفيض إلستراتيجية الرئيسيتني الركيزتني تشكل والتعليم الصحية خدمات الرعاية على احلصول على الفقراء
 هـدفني  مراعاة خالل من الركائز هذه وينبغي إصالح .جتماعياال األمان شبكات وهي أال الثالثة، الركيزة إىل االهتمام إيالء أيضا
 علـى  متهقـدرا  وحتسني للمخاطر، واُملعرضني الفقراء احتياجات إىل املوارد احملدودة توجيه يتم حبيث الكفاءة مستوى زيادة :اثنني

واالندماج  وحترير التجارة، اخلاص، اعحنو القط والتوجه ىف ظل آليات السوق حتدث قد اليت املواتية غري صدمات الدخل مع التكيف
 االقتصاد منو معدالت من مستوى أي عند أعداد الفقراء ختفيض على أكرب أثر الكفاءة مستوى لتحسني وسيكون .ىف السوق العاملية

 الذين أولئك اعدةملس فقط يكفي ال املوارد من قدرا أيضا ذلك يتيح أن ميكن املهمة؛ كما هلذه املخصصة العامة املالية موارد وحجم
 الرعايـة  أخرى،كخـدمات  جماالت يف الفقراء مصاحل يراعي الذي اإلنفاق لزيادة أيضا ولكن األمان، شبكة حيتاجون مساعدات

  .الريفية املناطق يف األساسية البنية وحتسني املياه، إمدادات وحتسني العامة، الصحية
 

 إىل البيانـات،  الوصول على القدرة يف النقص أوجه احلايل الوقت يف لقيود تفرضها عرضة األمان شبكات كفاءة رفعإن 
 تصـميمها  إعـادة  خالل من كفاءة األمان أكثر شبكات وميكن جعل.الفنية االعتبارات بعض إىل باإلضافة البيانات، تلك ونوعية
 سياسي بعدان، ولذلك .استهدافها سنيحت خالل من وذلك واُملعرضني للمخاطر، الفقراء على املتاحة املوارد من األكرب اجلزء لتركيز
أن  ميكـن  املعنية بالسياسة يتعلق كهدف الفقراء مصاحل يراعي حنو على املوارد توجيه اعتماد أن السياسي حبقيقة البعد يتصل .وفين
 تؤهلـها  وضعية يف انهأل السياسية، نظرا الناحية من قوة وأكثر صوتا أعلى وهي األيسر حاال، الفئات من مقاومة ويلقى قالقل يثري

املالئمـة   البيانـات  تـوافر  مـدى  عـن  فضال والتنفيذ، التصميم بأمور الفين البعد ويتصل .اإلجراء هذا بسبب للخسارة للتعرض
 بني الصلة لتصحيح جيد وإجراء حتليل وأماكنهم، الفقراء لتحديد جيدة بيانات توافر االستهداف حسن يتطلب حيث .واستخدامها

  .العملية اخلربة من للتعلم تنظيمية كافية ترتيبات ووضع الفقر، بتخفيض املتعلقة والنتائج تالسياسا
  

 .والـدخل  العمل فقدان ضد خماطر التأمني توفري على تساعد تدابري اعتماد خالل من األمان شبكات تدعيم أيضا وميكن
 ما ختفيف يف املساعدة والعاملون، الشركات تؤديها اليت االشتراكات من املمولة البطالة، ضد التأمني لربامج ميكن املثال، سبيل فعلى
 واحلوافز والعدالة، املالية، االستدامة مع متسقة جعلها يف توخي العناية ينبغي ولذا أخرى ، إىل من وظيفة االنتقال عند العامل يالقيه
 ومن ،.الصدد هذا يف املساعدة املؤقتة العمالة لربامج ميكن كما .البطالة دائرة من اخلروج لتشجيعهم على وذلك بالعاملني، اخلاصة
 مـن  كفـاءة  أكثر وجعلها املشروعات، يف العمالة كثافة على التركيز خالل من أكثر فعالية الربامج تلك جلعل استخدامها اُملمكن
  .لألجور مالئم حتديد طريق عن للفقراء استهدافها التأكيد على خالل

  
   إدارة احلكم إصالح و حتسني:خامسا 

التحسينات يف جمال إدارة احلكم تعترب حامسة األمهية لضمان فعالية املعونات ولتعزيـز   أن  200718 يظهر تقرير أمهية إدارة احلكم
 فثمة تقديرات تشري إىل أن قيمة الرشاوى على مستوى العامل تبلغ حوايل تريليون دوالر أمريكي،. استمرارية النمو على األمد الطويل

-بحـوث العديد من الوتشري نتائج . ويقع عبء الفساد بصورة غري متناسبة على كاهل أدىن بليون شخص ممن يعيشون يف فقر مدقع
إىل أن للحكم الرشيد أمهيته بالنسبة لنواتج التنمية  ،أجريت حول أمهية إدارة احلكم وتأثريها على التنمية الىت -الىت استند اليها التقرير

حتسني إدارة احلكم يساعد على مكافحة الفساد واالرتقـاء  وأن . ى كمعدالت وفيات الرضع، واألمية، وعدم املساواةالبشرية األخر
تظهر أن التحسن الذي طـرأ علـى     -اليت أجريت على مدى عشر سنوات بشأن إدارة احلكم -البحوث، فهذه  مبستويات املعيشة

فعندما يطرأ حتسن على إدارة احلكم بدرجة واحـدة يف  . إدارة احلكم، وليس العكسمستويات املعيشة يعود بدرجة كبرية إىل حتسن 
قيمة االحنراف املعياري، تنخفض معدالت وفيات الرضع حبوايل الثلثني، وترتفع مستويات الدخل مبقدار ثالثة أمثـال علـى املـدى    

 .زءاً صغرياً فقط من الفرق بني أسوأ البلدان وأفضـلها أداءً ويعترب هذا التحسن سهل املنال بالنظر إىل أنه ال يشكّل سوى ج. الطويل
فعلى سبيل املثال، نرى أنه فيما يتعلق بالبعد اخلاص بسيادة القانون، فإن درجة واحدة يف قيمة االحنراف املعياري هي كل ما يفصـل  

أو بني السلفادور وإيطاليا أو بتسوانا، أو بني بني التقدير املنخفض للغاية للصومال وكوت ديفوار، أو بني كوت ديفوار والسلفادور، 
  .بتسوانا واململكة املتحدة
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  19 دورنظام الوقف اإلسالمي ىف اعمال حقوق اإلنسان االقتصادية واالجتماعيةتفعيل : سادسا
يد أشاروا إىل ما حتدث كثري من علماء االقتصاد وأشاروا إىل مصادر حل املشكالت االقتصادية يف العامل من منظور إسالمي وبالتحد

  : شرعه اإلسالم من نظم حلل تلك املشكالت يف مقدمتها
 ؛ نظام خمس الغنائم -د؛  نظام النفقات -ج ؛ نظام الصدقات املطلقة واملقيدة والكفارات -ب ؛ نظام الزكاة -أ 

  .ام األوقافنظ -ز ؛ الكفالة العامة من بيت املال لكل إنسان يف األرض اإلسالمية -و ؛ نظام الركاز -هـ
  

وحول دور األوقاف يف حلّ املشكالت يف اتمع املسلم ،فأن نظام الوقف أهم مساعد لنظام الزكاة حلل املشكالت 
ما أوقف للمرضى وللعجزة واملساكني : االقتصادية ألنه استخدم حلل الكثري من املشكالت اليت تظهر يف اتمع املسلم ومن ذلك

ولوال أن أوقاف املسلمني لعب ا كثرياً لكفت طبقات كثرية من .. مى واألرامل بل وحىت رعاية احليوانات والضعفاء والفقراء واليتا
نظام الوقف اإلسالمي ىف اعمال حقوق  دورلتفعيل و .األوقاف الذرية واألوقاف العامة: فالبد من إعادة األوقاف بشقيها.. الناس 

صكوك (وقفية متخصصة بواسطة تربعات صغرية وتعميم صناديقإنشاء ورة العمل على بضرنوصى ، اإلنسان االقتصادية واالجتماعية
لألغراض  تبعا. العمال حقوق االنسان االقتصادية واالجتماعية السابق االشارة اليهاإلنشاء وقفيات  والىت ميكن ان ختصص ) الوقف

الدخل احملدود من إحياء سنة الوقف ونيل ثوابه بوقف ما  لذوي اليت يبتغياها الواقفون وكذا التوسع يف إصدار الصكوك الوقفية متكينا
الوقفية مبا يزيد من ثقة الناس وإنفاق  ووضع الضوابط الشرعية إلصدار وتسويق وتداول واستثمار الصكوك يدخل حتت طاقتهم املالية

الصلة  ية وفيما بينها وبني املؤسسات ذاتوالتنسيق بني الصناديق الوقف ه املشاركون فيهتارريع كل صندوق يف جمال الرب الذي خي
لتمويل اجلمعيات اخلريية وسائر املنظمات غري احلكومية  وفيما بينها وبني أجهزة الدولة املعنية وان يكون الوقف احد املصادر الرئيسية

  .اخلارجي الذي ال يتالءم مع مقاصدها واالستغناء به عن الدعم
  

  :اهلوامش واملراجع 
 

 اإلنسـان ،متاح مبوقع املنظمة العربية حلقوق )حقوق اإلنسان والتنمية(الدليل العريب  ،القانون الدويل حلقوق اإلنسان واحلقوق املترابطة ،حممد نور فرحات 1
 www.aohr.netعلى االنترنيت 

حجر األساس لتمتع األفراد مبجموعة من احلقوق بعد أن بدت لواضعيه الصلة الىت تربط بـني السـلم واألمـن    )  1945( أرسى ميثاق األمم املتحدة  2
عـدداً مـن    الدوليني من جهة ، واحترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجميع دون متييز من جهة أخرى ، ومل تكتف األمم املتحدة بتضمني ميثاقها

نسـان  النصوص اخلاصة حبقوق اإلنسان ، بل راحت تستكمل هذه النصوص باعتماد العديد من الصكوك واالتفاقيات الدولية الىت تشمل خمتلف حقوق اإل
ى حلقوق اإلنسـان عـام   اإلعالن العامل: والىت تشمل " الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان " وحرياته األساسية ويأتى ىف مقدمة هذه النصوص ما يطلق عليه 

العهد الدوىل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ، والعهد الدوىل اخلاص باحلقوق االقتصـادية  ) 1966(، والعهدين الدوليني حلقوق اإلنسان لعام  1948
لطرف ىف العهد والىت تصبح طرفاً ىف الربوتوكول واالجتماعية والثقافية ، والربوتوكول االختيارى األول امللحق بالعهد الدوىل الذى تعترف مبوجبه الدولة ا

، والذين يدعون أم  باختصاص اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان املنشأة مبوجب العهد ىف تسلم ونظر الرسائل املقدمة من األفراد الداخلني ىف والية تلك الدولة
  . ق من احلقوق املقررة ىف العهد ضحايا أى انتهاك من جانبها ألى ح

حلقيقـي للـدول   تطورت مفاهيم التنمية االقتصادية ىف الفكر االقتصادى املعاصر،فهناك من يرى أن التنمية هى عملية تفاعلية يزداد فيها الدخل القومى ا 3
ىف االقتصـاد   ورأى آخرون أن التنمية هى التوسع.خالل فترة زمنية حمددة،وهناك من أكد على ضرورة أن ينعكس ذلك ىف ارتفاع متوسط الدخل الفردي

كذلك رأى البعض أن التنمية هى خلق احتياطي نقدي ىف يد الدولة يسمح بالقيام .القومى لدرجة يسمح مبوجبها امتصاص ملزيد من القوى العاملة كل سنة
ف التنمية أيضا على أا الزيادة الىت وتعر. مبختلف الربامج االجتماعية والصحية ورعاية العجزة واألطفال،وحتقيق مستويات عالية من التعليم ااين للشعب

تضمن التحسـن  تطرأ على الناتج القومى من سلع وخدمات ىف فترة معينة اتفق عليها لسنة،مع وجوب توافر تغريات تكنولوجية وفنية وتنظيمية،مبعىن أا ت
ىت تعمل على حتني الكفاية اإلنتاجية داخـل خمتلـف الوحـدات    املستمر ىف طرق اإلنتاج حبيث تتفق مع العصر احلاضر،أى استخدام التكنولوجيا احلديثة ال
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،دار "اقتصـاديات السـكان ىف ظـل التضـخم السـكاين     "صـالح الـدين نـامق،   :راجـع .اإلنتاجية وبالنسبة جلميع قطاعات االقتصـاد القـومى  

  143-142،ص ص 1980املعارف،القاهرة،

وبني مصطلح النمو االقتصـادى    Economic Developmentطلح التنمية االقتصاديةوجدير باإلشارة اىل أن هناك من االقتصاديني من يفرق بني مص
Economic Growth    حيث يرون أن النمو االقتصادى هو عبارة عن تطور اقتصادي حيدث تلقائيا دون توجيه أو جمهودات مقصـودة،بينما التنميـة

ويترتب على كل من النمو االقتصادى والتنمية االقتصـادية  .بفعل توجيه مقصود مستهدفاالقتصادية يقصد ا التغريات االقتصادية الىت حتدث ىف اتمع 
ويقترن أكثـر  .اىنزيادات ىف الدخل القومى احلقيقي ونصيب الفرد منه عرب الزمن،وذلك نتيجة للتطور التلقائي ىف األول والتطور املقصود أو املخطط ىف الث

وخلص البعض اىل أن التنمية االقتصادية هى تغيري كمـي ونـوعى   .ىف البنيان االقتصادى واالجتماعي للمجتمعمن ذلك االصطالح الثاىن بتغريات هيكلية 
حسن عبد العزيز :راجع.يتمثل ىف إحداث تغيريات ىف اهليكل االقتصادى واالجتماعي والسياسي للمجتمع حبيث حيقق رفع مستوى معيشة عامة أفراد اتمع

  131-129،ص ص 1993،الطبعة الثانية،بدون ناشر،"التنمية االقتصادية"حسن،

ن التنمية جيب أكد الربنامج االمنائى لألمم املتحدة من خالل تقاريره الىت تواىل صدورها مع مطلع التسعينيات حول االهتمام بالعنصر البشرى،وأن مضمو 4
م سواء ىف التعليم أو الصحة أو تنمية املهارات،حىت يعملون بنحو منـتج  وتنمية البشر،تكون باالستثمار فيه.أن يكون تنمية البشر ومن صنعهم ومن أجلهم

وتنمية من صنع البشر،مبعىن اتاحة الفرص هلم مجيعا للمشاركة االجيابية ىف .ويكون بوسعهم أداء دورهم الكامل ىف احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية
وتنميـة مـن أجـل    .ركة ىف صنع القرارات،حبيث حيقق الناس رفاهيتهم جبهدهم ووفقا لتفضـيالم وضع خطط التنمية ومتابعتها وتنفيذها وكذلك املشا

  .البشر،مبعىن كفالة توزيع مثار التنمية على نطاق واسع وعادل مبا يلىب مجيع حاجات اتمع

أمـا ىف السـنوات   . متاما من الدخل أو االستهالك ىف العقود املاضية كان تعريف الفقر فضفاضا أكثر من الالزم،فقد كان يوصف بأنه مستوى منخفض 5
لبيئة والصوت املسموح األخرية فقد أصبح الفقر املطلق هو عبارة عن عدم القدرة على حتقيق املعايري القياسية فيما يتعلق بكل من التغذية والصحة والتعليم وا

 .ىف عملية اختاذ القرارات الىت تؤثر ىف حياة الفقراء

 : يفمتاح  حلقوق االنسان العريب،الدليل احلقوق االقتصادية واالجتماعية يف العالـم العربـي ،جوبعزام حمراجع  6
http://www.aohr.net/arabic/Data/Dalil/  

  .22ص  ،مرجع سابق،"حتديات النمو والعوملة ىف الشرق األوسط ومشال أفريقيا"،يجورج توفيق العبد،محيد رضا داود 7

عتمد منو توظيف العمالة على منو الناتج فحسب،بل أيضا على مرونة التوظف بالنسبة اىل الناتج،أى كثافة توظيف العمال املتولد عـن هـذا   بطبيعة احلال،ال ي 8
% 6يصبح معدل التوظف املطلوب مرنا بتحقيق منو سنوى مستمر ىف النـاتج احلقيقـى بواقـع    ) 0.7حواىل (النمو،وبافتراض درجة مرونة مرتفعة نسبيا 

  .7،ص 2003،صندوق النقد الدوىل،واشنطن،"حتديات النمو والعوملة ىف الشرق األوسط ومشال أفريقيا"جورج توفيق العبد،محيد رضا داودى،:راجع.تقريبا

ت،سبتمرب ،الكوي)90(حسني عبد املطلب األسرج،احلقوق االقتصادية والتنمية ىف الدول العربية، سلسلة رسائل بنك الكويت الصناعى،العدد :راجع 9
2007.  

 ة الىتلموسقد اشار اىل حدوث العديد من االصالحات امل 2008 ممارسة أنشطة األعمال Doing Business 2008 تقرير على الرغم من ان 10
ئة أنشطة األعمال حتسناً بينما تشهد بييؤكدون على أنه  ىف الدول العربية،اال أن القائمني على اعداد التقرير مازالو تستهدف تسهيل ممارسة أنشطة األعمال

تتمثل يف جماالت مثل وسائل محاية املسامهني  ،على مستوى العامل، فإن أصحاب املشاريع واألعمال يف الشرق األوسط مازالوا يواجهون حتديات كبرية
لة قيام املسامهني بإقامة الدعاوى فعلى سبيل املثال، على صعيد مؤشر سهو". أصحاب حصص األقلية، وكفاءة احملاكم، وإجراءات وقوانني اإلعسار

، يف حني حصلت اإلمارات العربية املتحدة على 10القضائية، وهو أحد مكونات مؤشر محاية املستثمرين، حصلت املغرب على على نقطة واحدة من 
ط، وأما يف اإلمارات العربية املتحدة، فإن تلك يوماً يف املتوس 721ويف لبنان، فإن الفصل يف نزاع جتاري يف أروقة احملاكم يستغرق حوايل . نقطتني فقط
  . إجراًء من حلظة قيام املدعي برفع القضية وحىت حلظة السداد 50العملية تضم 
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وقد مشلت البلدان اليت حظيت . بلداً يف قائمة سهولة ممارسة أنشطة األعمال 178يقوم بترتيب  2008جتدر اإلشارة إىل أن تقرير ممارسة أنشطة األعمال 

 ). 49(، وعمان )40(، والكويت )23(اململكة العربية السعودية : بترتيب متقدم يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا كالً من

مؤشرات تدرس أنظمة أنشطة األعمال، حيث تتبع الوقت والتكلفة الالزمني الستيفاء  10ويعتمد الترتيب التصنيفي للبلدان اليت مشلها هذا التقرير على 
إال  .يشتراطات واملتطلبات احلكومية يف جماالت تأسيس شركات ومنشآت األعمال، وإجراءات التشغيل، والتجارة، والضرائب، وتصفية النشاط التجاراال

ستثمرين، أو أن هذا الترتيب التصنيفي ال يأخذ بعني االعتبار سياسة االقتصاد الكلي، ونوعية البنية األساسية، وتقلب أسعار العمالت، وتصورات امل
 http://www.doingbusiness.orgعلى اإلنترنت يف موقع ممارسة أنشطة األعمال االطالع على تقرير ميكن .معدالت تفشي اجلرائم

11 World Bank, World Development Report 2005,Opcit,PP2-4 

  /http://econ.worldbank.org/wdr/wdr2006: هذا التقرير متاح على موقع البنك الدويل على شبكة اإلنترنت املوقع التايل 12

فالعدالة، ال يقصد ا املساواة ، كاملساواة يف الدخول، أو احلالة الصحية، . فهناك فرق بني املساواة والعدالة.يقصد بالعدالة، تكافؤ يف الفرص بني الناس 13
بل إنه سعي للوصول إىل وضع تتساوى فيه الفرص أمام اجلميع، مبعىن عندما تكون فيه اجلهـود والتفضـيالت وروح املبـادرة    . أخرى حمددةأو أية نتائج 

هنا ليس فاملقصود . الشخصية ـ وليست اخللفية العائلية أو الطبقة االجتماعية أو العرق أو النوع ـ هي الفيصل يف التمييز بني املنجزات االقتصادية للناس  
ـ  ة اآلمنـة يف  املساواة يف األجور، بل زيادة قدرة الفقراء على احلصول على خدمات الرعاية الصحية، والتعليم، وفرص العمل، ورأس املال، وحقوق امللكي

سر القوالب النمطيـة والتمييـز،   ويعين ذلك أيضاً ك. ويقتضي حتقيق العدالة، زيادة املساواة يف احلصول على احلريات السياسية والنفوذ السياسي. األراضي
 .وحتسني القدرة على الوصول إىل أنظمة العدالة واحلصول على خدمات البنية األساسية

 8،مرجع السابق،ص"النظر اىل ما فات،والتطلع ملا هو آت:التنمية وختفيض أعداد الفقراء "وولفنسون،فرانسوا بورغينون،.جيمس د 14

الصادر عن للبنك الدويل على أمهية تدعيم مشاركة  2006لعام " من فخ عدم املساواة ، يؤكد تقريرالتنمية يف العاململساعدة اتمعات على اإلفالت  15
وميكن للفقراء . ةومتكني الفقراء والفئات املهمشة، أي قدرم على اإلصرار على متتعهم بآليات أكثر قوة للتعبري عن آرائهم، وإلخضاع السياسيني للمساءل

االقتصادي املهمشة اليت تشمل النساء كفئة من فئات اتمع، من خالل اإلصرار على زيادة الضوابط والتوازنات فيما يتعلق بإساءة استخدام النفوذ والفئات 
راتيجيات على تقويض وستعمل هذه اإلست. والسياسي من قبل النخب، إقامة التحالفات مع الطبقات املتوسطة دعماً لإلستراتيجيات املؤيدة للتغيري املُنصف

ستمرار الـيت ثبـت   هيمنة حكومة األقلية وحتقيق املساواة أمام اجلميع على الساحة السياسية، وذلك دون اللجوء إىل نوع السياسات الشعبية غري القابلة لال
 . فشلها يف املاضي

  .   2006،اكتوبر 229ب األهرام االقتصادى ،العدد ،كتا"مستقبل املشروعات الصغرية ىف مصر"حسني عبد املطلب األسرج، :للتفاصيل راجع16 

 ما نادرا التجارية البنوك إن وحيث .املتوقعة غري الصدمات على مواجهة القدرة تعزيز إىل األحيان، من كثري يف التمويل، على احلصول إمكانية تؤدي 17

 مالئمـة  املصادر أكثر يعترب متناهى الصغر التمويل قطاع فإن الفقر، خط من القريبني أو الفقراء من احملتملني احلر العمل أصحاب مشروعات بإقراض تقوم

 يفتقرون أفريقيا ومشال األوسط الشرق منطقة يف الفقراء احلر العمل مشروعات من أصحاب ماليني 3 حوايل هناك أن العهد حديثة دراسات وتظهر .هلم

 بعـض  حتقيـق  إىل تشري بوادر هناك ورغم ذلك، .صغرى مشروعات تشغيل يف تساعدهم أن ميكن صغرية مالية مبالغ على حىت احلصول القدرة على إىل

تعريفهم  ويتم) احملتملني العمالء عدد إىل بالنسبة الصغر متناهى التمويل إليهم وصل الذين عدد األشخاص أو األسواق إىل النفاذ درجة شهدت فقد .التقدم
 19 حبوايل اآلن وتقدر السنني، من املاضي العقد مطردا يف منوا ،(منها أدىن أو الفقر خط من املائة يف 120 نسبة عند يعيشون الذين األشخاص منهأ على

للتفاصـيل  .منوه أمام العوائق ختفيض على متزايدة بصورة وتعمل ، الصغر متناهى التمويل من احملتملة املنطقة القيمة بلدان حكومات معظم وتقدر .املائة يف
  : راجع

Farrukh Iqbal, Sustaining Gains in Poverty Reduction and Human Development in the Middle East 
and North Africa, The World Bank , Washington, DC ., 2006 
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خري من السنني إلعداد مقاييس تستند هذا التقرير هو اإلصدار احملدث السادس للمؤشرات العاملية إلدارة احلكم، وهو جيسد عمالً مت على مدى العقد األ 18

وحتسني إدارة احلكم، إىل الشواهد واألدلة من شأا مساعدة األطراف املؤثرة يف عملية التنمية على تتبع اجلودة النوعية للمؤسسات، ومساندة بناء القدرات، 
 :للحكم الرشيد، وهي وتقيس املؤشرات العاملية إلدارة احلكم املكونات الستة التالية. .والتصدي للفساد

ية إبداء الرأي واملساءلة ـ يقيس هذا املكون مدى قدرة مواطين بلد ما على املشاركة يف انتخاب حكومتهم، باإلضافة إىل حرية التعبري وحر .1
 .التنظيم وتكوين اجلمعيات، وحرية وسائل اإلعالم

تعلقة باحتمال زعزعة استقرار احلكومة أو إزاحتها عن سدة احلكم االستقرار السياسي وانعدام العنف ـ يقيس هذا املكون التصورات امل .2
 . مستقبالً من خالل وسائل غري دستورية أو عنيفة ، مبا يف ذلك األعمال اإلرهابية

السياسية، الفعالية احلكومية ـ يقيس هذا املكون نوعية تقدمي اخلدمات العامة، ونوعية جهاز اخلدمة املدنية، ودرجة استقالليته عن الضغوط  .3
 . ونوعية وضع السياسات وتنفيذها، ومدى مصداقية التزام احلكومة بتلك السياسات

 نوعية األطر التنظيمية ـ يقيس هذا املكون قدرة احلكومة على وضع وتنفيذ سياسات ولوائح تنظيمية سليمة من شأا السماح بتنمية القطاع .4
 . اخلاص وتشجيعه

ن مدى ثقة املتعاملني يف سيادة القانون يف اتمع والتقيد ا، وخاصة نوعية إنفاذ العقود، والشرطة، واحملاكم، سيادة القانون ـ يقيس هذا املكو .5
 .باإلضافة إىل احتمال حدوث اجلرائم وأعمال العنف

فساد، صغريها مكافحة الفساد ـ يقيس هذا املكون مدى استغالل السلطة العامة لتحقيق مآرب ومكاسب خاصة، مبا يف ذلك أعمال ال .6
 .النخبة وأصحاب املصاحل الشخصية على مقدرات الدولة" استحواذ"وكبريها، باإلضافة إىل 

 على شبكة ميكنكم االطالع على هذه الدراسة كاملة، وعلى موجز االستنتاجات الرئيسية، وجمموعة البيانات اجلديدة هلذه املؤشرات على املوقع التايل
أو االطالع عليها عن طريق املوقع العام اخلاص بنظام إدارة احلكم ومكافحة الفساد على شبكة    http://www.govindicators.org : اإلنترنت
  http://www.worldbank.org/wbi/governance : اإلنترنت
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