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BCI دليل القدرات الأ�سا�سية GEI دليل امل�ساواة اجلنو�سية

التمكني

النشاط االقتصاديالتعليم
البقاء عىل قيد الحياة يف 

سن الخامسة
عدد الوالدات التي قام بها 
كادر صحي مدرَّب،

األطفال الذين
 بلغوا الصف الخامس

مجموعة مؤلِّفني1

وثيقتها  تنفيذ   2003 عام  يف  الحكومة  بدأت 

 ،)DSRP( الفقر  مبكافحة  املتعلقة  االسرتاتيجية 

التي تُعترب إطار عمل مرجعيًّا للسياسة االقتصادية 

الوطني  النمو  تحقيق  إىل  الرامية  واالجتامعية 

األلفية”  التنمية  و”أهداف  الفقر  وخفض 

.)MDGs(

وبلغت  بعنف  السنغال  العاملية  األزمة  رضبت 

تأذَّت  حني   2010 عام  يف  ذروتها  السلبية  آثارها 

عائداته االقتصادية والعامة عىل نحٍو خطري بسبب 

كشف  مامَّ  والتمويالت،  والغذاء  الطاقة  مشكالت 

احتامالت  لكل  بالكامل  معرَّضة  وجعلها  البالد 

القائم  املحيل  السنغال  ناتج  ر  قُدنِّ ولقد  الهشاشة. 

عىل  وللتغلُّب  أنه  إال   ،4,2%2 بـ   2011 عام  يف 

األزمة االقتصادية وبلوغ أهداف القضاء عىل الفقر 

املوضوعة، فمن املهم بصورة حيوية املحافظ عىل 

الوسائل  تكون  أن  عىل   ،10% بنسبة  منو  معدل 

واحد  خط  يف  مواكبة  ذلك  لتحقيق  املستخدمة 

ملبادئ التنمية املستدامة.

الوضع االقتصادي ساء أكرث؛ فعىل  أنَّ  ومن املؤكَّد 

1  Cultural Association for Educational 
and Social Self-Promotion (ACAPES); 
National Associations for the Disabled 
of Senegal (ANHMS); Democratic 
Union of Teachers (UDEN); Youth and 
Environment Action (AJE); Pan-African 
Youth Organizations (OJP), a member 
of the African Youth Coalition against 
Hunger; Syndicate of Professors of Senegal 
(SYPROS); Association for the Economic, 
Social and Environmental Development of 
the North (ADESEN); Enda TM.

2   البيانات مأخوذة من وزارة االقتصاد واملال، مجلس 
التوقُعات والدراسات االقتصادية.

سبيل املثال قُّننِّنت التغذية بالطاقة بسبب انعدام 

األموال الكفيلة باإلبقاء عىل عمل املحطات، األمر 

الذي عرقل النمو االقتصادي إىل حدٍّ بعيد، بحيث 

له يف عام 2010 بـ -3%1,4. ومن تأثريات  ر معدَّ قُدنِّ

ذلك الالمساواة االجتامعية والتعرُّضيَّة وتفاقمهام.

ارتباك يف الحكومة

عمل  إطار  األلفية”  التنمية  “أهداف  تشكنِّل 

البلدان  تنمية  لقياس  استخدامه  ميكن  مرجعيًّا 

م املحقَّق نحو التنمية  ولوضع معايري لتقويم التقدُّ

املستدامة.

الحكم  ميكن  املذكورة،  األهداف  نظر  وجهة  ومن 

التنموية  السنغال  سياسات  فعالية  عدم  عىل 

يتعلق  ما  يف  وبالتحديد  يكفي،  مبا  واسرتاتيجياته 

وباملساواة  الرضورية  االجتامعية  بالخدمات 

يًا، وينبغي  الجنوسيَّة. وهذا يشكنِّل يف حدنِّ ذاته تحدنِّ

عىل الحكومة وجميع الالعبني املعنيني أن يضاعفوا 

الجهود لتزخيم العمل يف اتجاه األهداف املشرتكة 

امللموسة والرتكيز عليها.

 ،)HDI( البرشية”  التنمية  “دليل  نحلنِّل  فعندما 

3   البيانات مأخوذة من “مجلس التوقُّعات والدراسات 
االقتصادية”.

 ،)BCI( األساسية”4  القدرات  “دليل  يشبه  الذي 

التصنيفية يف ما يتعلَّق بالتكافؤ  البلد  نتبنيَّ مرتبة 

الجنويس والفقر، وأنَّه ليس لدى السنغال أساسات 

عام  يف  أنَّه  والواقع  املستدامة.  للتنمية  راسخة 

 169 بني  من   144 املرتبة  السنغال  احتلَّ   2010

للتنمية  منوذج  بناء  إىل  الطريق  يُعيق  وما  بلًدا5. 

املستدامة الصعوبات التي مل تُفلح الحكومة حتَّى 

ال. اآلن يف معالجتها عىل نحٍو فعَّ

عام 2006  منذ  ُحقنِّق  أنه  الرسمية  البيانات  وتبنينِّ 

بعض التقدم يف اتجاه خفض نسبة الفقر النقدي، 

ينبغي أخذه بعني االعتبار،  أنه مثَّة مؤرشنِّ آخر  إال 

الوصول  يقيس  الذي  النقدي  غري  الفقر  وهو  أال 

املالئم  والغذاء  األساسية  االجتامعية  الخدمات  إىل 

الالئق  واملسكن  امللوَّثة  غري  النظيفة  واملياه 

بالحياة  املتعلقة  األخرى  اإلجاملية  والظروف 

الجانب وقياًسا عىل هذه  فالبلد يف هذا  الصحية. 

“أهداف  بلوغه  طريق  عىل  ببطء  يتحرَّك  املعايري 

التنمية األلفية” بحلول عام 2015.

املذكورة  املجاالت  تحسني  إىل  اآليلة  الربامج  ا  أمَّ

الً،  4   لتوصيف “دليل القدرات األساسية” توصيًفا مفصَّ
ن يف هذا التقرير. أنظر تقرير عام 2011 املضمَّ

5  United Nations Development 
Programme (UNDP), The True Wealth of 
Nations.

السنغال

قنبلة اجتامعيَّة وإيكولوجيَّة موقوتة

انعدام  ذلك  يف  مبا  جدية،  يواجه صعوبات  وهو  كبي،  نصيٌب  العاملية  االقتصادية  األزمة  من  السنغاَل  نال 
الشفافية يف مؤسسات الدولة، وكذلك غياب التخطيط بعيد املدى. وقد جعل ذلك البلد أكرث تعررًُّضا للكوارث 
ومثَّة  السكان.  لحامية  أو  املُزرية  األوضاع  للتغلرُّب عىل  الة  فعَّ أيَّ خطط  الحكومة ال متلك  ولكن  الطبيعية، 
تحدٍّ جدي آخر، أال وهو إزالة الغابات التي تُعزى بصورة أساسية للطلب عىل الوقود، وهو ما يشكِّل قنبلة 
إيكولوجية موقوتة. هذا، ويتفاقم االضطراب االجتامعي مع خروج التظاهرات الداعية إىل حكم مالئم لتمأل 

الشوارع خالل السنوات األخية ومن كل القطاعات.
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فتعاين من مشكالت يف الحاكمية. فهناك العديد من 

العديد  عن  فضالً  املنخرطة،  والوكاالت  املؤسسات 

مسؤولياتها  تختلط  التي  املختلفة  الوزارات  من 

ارتباكًا  يسِبب  مامَّ  تجاوزات،  بينها  ما  يف  فتحدث 

شديًدا يف إطار عمل الحاكمية املؤسسية. فالطريقة 

التي بُِنَي بها القطاع العام ال تدفع التنمية الفعالة 

إىل حينِّز اإلمكان وبالتايل الفعل. والدولة، يف الوقت 

الراهن، ال تتمتَّع بحاكمية جيدة، كام أنها ال تتَّسم 

بالشفافية وال تنطوي عىل ثقافة مكافحة الفساد، 

وهذه كلها ميزات رضورية لتحقيق نتائج حاسمة 

ًما حقيقيًّا. يف البلد ولجعل التقدم تقدُّ

وال تزال قطاعات كبرية من السكان تعيش يف فقر، 

يف  حتَّى  بل  ال  وحسب،  الريفية  املناطق  يف  ليس 

األكرث  النساء هي  التي ترعاها  أيًضا، واألرس  املدن 

تعرًُّضا وضعًفا وهشاشة. ويف السنوات األخرية بلغ 

االجتامعيني  والتأمني  الضامن  عىل  العام  اإلنفاق 

نحو %1,16 من الناتج املحيل القائم، إال أنَّ هذه 

يف  الوسطي  املعدل  من  حتَّى  أقل  هي  النسبة 

العائلة  حامية  )وزارة   1,44% كان  الذي  أفريقيا 

واملجموعات النسائية واألطفال(.

والواضح أنَّ مثَّة رضورة ملقاربة جديدة، ألنَّ الربامج 

قة،  صة ملعالجة هذه املشكالت ليست منسَّ املخصَّ

ذ منها ليس  نُفنِّ فبعض التدخُّالت مكرَّر، وكثري مامَّ 

التي  الضحلة  النتائج  يف  ينعكس  ما  وهو  االً،  فعَّ

تحقَّقت.

يعزنِّز  الذي  االجتامعي”  ه  التوجُّ “قانون  أُقرَّ  وقد 

الخاصة  الحاجات  أصحاب  املعوَّقني  حقوق 

ذ حتَّى اآلن،  يُنفَّ ويحميها يف عام 2010، ولكنه مل 

كام مل يوضع موضع التنفيذ إطار العمل الرضوري 

املختلفة  القدرات  ذوي  للناس  الرعاية  لتوفري 

ولدمجهم يف الحياتني االجتامعية واالقتصادية.

االضطراب االجتامعي

مثَّة حركات اجتامعية عىل نطاق واسع يف السنغال 

تدعو إىل ظروف معيشيَّة وعمل وأمن أفضل، كام 

املعيشة  كلفة  ضد  تحتجُّ  تظاهرات  خروج  رُصد 

ى فشل الحكومة  املرتفعة وتقنني الطاقة، فيام تبدَّ

ال ملساعدة ضحايا الفيضانات.  يف القيام بعمل فعَّ

وقد أشاع هذا االضطراب التوتر يف حياة السنغال 

املسريات  فيه  فكرثت  الزمن،  من  سنة  مدى  عىل 

التعليم  نظم  يف  اإلرضابات  وسلسلة  واالعتصامات 

القانوين  النظام  يف  وحتَّى  الصحية،  والخدمات 

)القضايئ(.

نُفنِّذت  إرضابات  من  االحتجاجات  نبعت  وقد 

)أمئًة  دينيني  قادة  من  بالدعم  حظيت  داكار  يف 

وكهنًة(، لتنترش وتعم أنحاء البالد، ولكن الحكومة 

حاولت أن تتجاهلها. بدايًة، كانت الرشارة التعبري 

عن السخط عىل نطاق واسع حيال كلفة املعيشة 

الباهظة وتقنني الطاقة وعدد من املسائل األخرى، 

مبا فيها تجريف القيم الدميقراطية والتدهور العام 

يف ظروف الناس املعيشيَّة.

ثمَّ ما لبثت الحركة أن تنوَّعت وشملت جامعات 

الشوارع  إىل  التظاهرات  بنزول  عنها  ُعربُّ  مختلفة 

وعىل رأسها األمئة والكهنة يف عام 2009 لالحتجاج 

التي   ”Y’ en a marre“ الشباب  حركة  بقيادة 

وجمعيات  هوب”  “هيب  الـ  موسيقيو  تزعَّمها 

التي  االجتامعية  املجموعات  من  وغريهام  العامل 

تلو  اإلرضاب  وأعلنت  حاشدة  اجتامعات  عقدت 

اإلرضاب يف نواحي القرص الرئايس.

ي البيئي التحدِّ

وتنمية  ترتافق  بنيوية  مشكالت  السنغال  يف  مثَّة 

املدن غري املستدامة. فخدمات رصف املياه املبتذلة 

ما تزال غري مالمئة، مع أنَّ كثريًا من األموال أُنفق 

أوساط  رست طرفة يف  العامة )حتى  النظافة  عىل 

النفايات”(.  هذه  يف  ذهبًا  “هناك  بأن  الناس 

الغابات  كإزالة  أيًضا مشكالت أخرى،  ولكن هناك 

كاملة.  ُمْنَجَمَعاٍت  د  يهدنِّ مبا  الساحل  وانجراف 

يف  وتفاقمت  سوًءا  الفيضان  مشكلة  ازدادت  وقد 

تبدو مبادرات  أينِّ تخطيط وقايئ، فيام  ظل غياب 

إزالة مكثَّفة للغابات: قنبلة إيكولوجيَّة موقوتة

ا تحقُّق أو مراقبة.  تتالىش الغابات يف جنوب البالد برسعة، بحيث تجري العملية هذه دون أمينِّ

“القنبلة  عنوان:  تحت  الريفي”  مانغانا  كانديون  “مجلس  مفوضيَّة  عن  صادر  تقرير  ففي 

حقيقيًّا”.  “إعداًما  باعتباره:  املنطقة  هذه  يف  النَّبيت  تدمري  يوصف  املوقوتة”،  اإليكولوجيَّة 

وهذا الهجوم عىل النبات عرب كل الحزام الشاميل من منطقة “كاسامانس” مستمر منذ عقود، 

أمَّ  تكثيًفا هائالً منذ عام 2005.  ليشهد  “بيغنونا”،  أنه حاد عىل نحو خاص يف مقاطعة  إال 

السبب الرئييس لهذا التفاقم هو التمزُّق الذي تسبَّب به النزاع مع “حركة قوات كاسامانس 

الدميقراطية” )MFDC(، وهي حركة مسلَّحة تطالب باالستقالل منذ 30 سنة عن هذا الجزء 

من جنوب السنغال.

تشمل عملية إزالة الغابات يف هذه املنطقة مجموع النبات الذي يُحرق من دون تييز، مامَّ 

تسبَّب بزيادة انبعاثات غازات الدفيئة التي تسبنِّب بدورها االحرتار العاملي وتغريُّ املناخ.

ومثَّة، أيًضا، عوامل أخرى تشمل التدهور الحاصل يف هذه الغابات: إذ يجري إفراغ األرايض 

النبايت الطبيعي لتُزرع فيها محاصيل أخرى، ويف سياق ذلك يُحصل عىل الفحم  من غطائها 

الخشبي الذي يلبي حاجات السكان، إضافة إىل استخدام أخشاب األشجار املقطوعة يف صناعة 

اإلنشاءات، األمر الذي يهدد أنواًعا نباتية نبيلة تتميَّز أصالً بنموها بالغ البطء.

ولكبح عملية إزالة الغابات ينبغي التزام سلسلة كاملة من اإلجراءات. إذ ينبغي عىل الحكومة 

الغابات املتدهورة وتقويم برامج إعادة زرعها وتنفيذ االسرتاتيجيات املالمئة  أن تُعيد إحياء 

وإجراء البحوث العلمية ذات الصلة وتبننِّي مامرسة إدارة املوارد املستدامة، وحامية الغابات 

الناس من حرق أشجارها(، وتعزيز استخدام مصادر بديلة  املوجودة )وبصورة رئيسية منع 

للطاقة وحامية الرتبة وفرض رقابة أشد حزًما عىل استغالل الغابات، وذلك كجزٍء من سياسة 

عامة إلحياء أنواع نباتية معيَّنة وحاميتها.



National reports 114 Social Watch

أو هي غري موجودة!  بالضعف  واملساعدة  الدعم 

البالد، بكل أنحائها، تحت الخطر، إذ  هذا، وترزح 

يتأثَّر ما إجامليُّه 521,968 مواطًنا6 بطرق مختلفة 

مثل  متنوعة  أماكن  يف  ونزوًحا  موتًا  بالفيضانات، 

ويف  الرشق.  يف  و”كفرين”  الجنوب  يف  “كولدا” 

منطقة “سانت لويس” الشاملية وحدها ترك نحو 

األمر  مرحاًضا   4,354 ر  وُدمنِّ منازلها،  عائلة   5,661

الذي تسبَّب بخطر صحي جدي يف أوساط السكان 

املحليني. كام رُضَِب أيًضا اإلنتاج الزراعي مع انغامر 

آالف الهكتارات من األرايض الزراعية باملياه.

أنَّ  بواقع  فأكرث  أكرث  الخطري  الوضع  هذا  د  ويتعقَّ

املناطق  يف  التحتية  البنية  يف  مزمًنا  نقًصا  هناك 

املدين  املجتمع  منظامت  تضغط  بحيث  الريفية، 

البالد  مناطق  يف  االتوسرتادات  شق  يف  لالستثامر 

الريفي يف  التحفيزية لتعزيز االقتصاد  الرُّزَم  وبذل 

إقامة  بترسيع  الكفيلة  اإلجراءات  واتخاذ  أطرافها 

صالت السنغال مع البلدان املجاورة.

عة بانوراما غي مشجِّ

مثَّة قسط معنيَّ من التقدم ُحقنِّق يف اتجاه أهداف 

واألرايض،  الطبيعية  املوارد  كإنعاش  دة،  محدَّ

بعض  يف  الحيوي  التنوع  إنعاش  يف  واملساعدة 

املناطق وإدارة املوارد عرب الحدود بطريقة أفضل 

عىل  سائرة  البالد  تبدو  بحيث  التلوث،  ومكافحة 

بعكس  يتعلق  ما  يف  األقل  عىل  الصحيح،  الطريق 

التدهور يف البيئة. ومن النقاط الجيدة األخرى أن 

6   البيانات مستقاة من الصليب األحمر السنغايل.

مع  للتكيُّف  وطنية  اسرتاتيجية  السنغال  يف  يكون 

تغريُّ املناخ.

الخطرية  املشكالت  فيها  تسود  التي  املجاالت  من 

نذكر مجال الصحة. فاالستثامر يف هذا القطاع موزَّع 

عىل نحو أبعد ما يكون من التساوي، حيث يذهب 

القسط األوفر من األموال املتوفرة إىل املدن دون 

املناطق الريفية، والسيَّام حينام يتعلق األمر بإنشاء 

كام  إدامتها.  أو  األمومة  ووحدات  الصحية  املراكز 

يذهب كثري من األموال إىل املستشفيات املناطقية 

صة، بدالً من  والوطنية واملنظامت الصحية املتخصنِّ

الخدمات األساسية للرشائح األكرث  لتأمني  توجيهها 

أنَّ  الرسمي هو  الحكومة  فنهج  السكان.  فقرًا من 

الرعاية  خدمات  توفري  يف  تقوم  الرئيسية  أولويتها 

م يف أينِّ حال بحسب  الصحية األساسية، التي ال تقدَّ

الوقائع.

ومن املشكالت األخرى أنه ليس هناك كادر صحي 

البالد  مناطق  يف  وبالتحديد  يكفي،  بم  مدرَّب 

السكانية  القطاعات  أنَّ بعض  يعني  النائية. وهذا 

تلقى صعوبة كربى يف الوصول إىل الرعاية الصحية، 

هم  الريف  سكان  أنَّ  املُفاجئ  من  ليس  أنه  كام 

األكرث عوزًا يف هذا الصدد. فأكرث من نصف الكادر 

“داكار”  هام  منطقتني  يف  يرتكَّز  املدرَّب  الصحي 

و”ثايز”، اللتني تتمتعان بـ %52 من أطباء السنغال 

من   31% وبـ  القانونيات  قابالته  من   69% وبـ 

ممرنِّضاته.

جيد  نحو  فتسري عىل  “اإليدز”  مرض  مكافحة  ا  أمَّ

بني الناس عىل وجه اإلجامل، ولكن هناك مناطق 

الجنس  يف  )كالعامالت  معيَّنة  سكانية  وجامعات 

لها يفوق 7%. وسائقي الشاحنات( ما يزال معدَّ

ا نسبة الوالدات التي حدثت تحت إرشاف كادر  وأمَّ

صحي مدرَّب فمتدننِّية، ومع الجهد الكبري املبذول 

التغطية  كانت  املجال،  هذا  يف  الوضع  لتحسني 

ليست  أنه  كام  فقط.  زهاء 66,9%  عام 2009  يف 

التي  واألمهات  األطفال  وفيات  معدالُت  مفاجئًة 

سياق  االعتبار  عني  أخذنا يف  إذا  مرتفعة،  تزال  ما 

األهداف التنموية التي يُفرتض تنفيذها مع حلول 

عام 2015.

من  واحًدا  التعليم  يبدو  الصحة،  نقيض  وعىل 

املوازنة  تخصيصات  من  تستفيد  التي  القطاعات 

تزال  ما  هذا،  من  بالرغم  ولكن،  السخيَّة.  العامة 

مستوى  تبلغ  مل  إذ  ضعيفة،  األكادميية  النتائج 

إىل  أساسية  بصورة  هذا  ومردُّ  الوسطي.  أفريقيا 

معدالت االلتحاق املدريس املنخفضة. وبالنسبة إىل 

املستوى ما قبل املدريس، مثالً، ترتاوح التغطية بني 

التغطية  تبلغ  فيام  البالد،  أجزاء  بعض  3 و%4 يف 

مشكالت  أيًضا،  وهناك،  فقط.   9,8% الوطنية 

الثانوي،  التعليم  يف  املدريس  كالترسُّب  أخرى، 

والعدد الضئيل من أساتذة العلوم والتعليم التقني 

ة إىل رفع  والتدريب املهني، وهذه كلها بحاجة ماسَّ

مستواها. 




