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تانيا علي فاعور *

تحديات التنمية البشرية المستدامة
ِّ
في المنطقة
التنمية البرشية املستدامة عملية هتدف إىل زيادة اخليارات املتاحة أمام الناس اليوم ،مع ضامن
بحريات أجيال املستقبل .وتتناول هذه الورقة حتديات التنمية البرشية املستدامة
عدم املساس ّ
يف املنطقة العربية ،وذلك ضمن الركائز االجتامعية واالقتصادية والبيئية للتنمية .يتمثّل أبرز
التحديات ضمن الركيزة االجتامعية يف متكني املرأة وتنمية الشباب وإدماج كبار السن؛
فاملنطقة تعاين عدم التكافؤ بني التقدم الذي أحرزته املرأة يف التعليم والصحة والتقدم الذي
أحرزته يف سوق العمل واحلياة العامة .كام أهنا تعاين بروز أعداد الشباب يف سياق من ارتفاع
معدالت البطالة واإلقصاء االجتامعي ،إضافة إىل التسارع التدرجيي لعملية الشيخوخة وما
ينجم عن هذا التسارع من حتديات اقتصادية واجتامعية وصحية .أ ّما الركيزة االقتصادية،
فتتمحور التحديات بشأهنا حول ختفيض معدالت البطالة ومكافحة الفقر يف بلدان عدة؛ إذ
نظرا إىل بنية سوق العمل وعدم
إن املنطقة تسجل أعىل معدالت بطالة بني املناطق الناميةً ،
تالؤم خمرجات النظام التعليمي مع حاجات سوق العمل ،وهو ما ينعكس يف نِ َسب مرتفعة
لفقر الدخل والفقر املتعدد األبعاد يف كثري من البلدان العربية .وتنطوي الركيزة البيئية عىل
أخطر حتديات التنمية الطويلة األجل ،كتغري املناخ ،واألمن املائي واألمن الغذائي؛ فقد شهدت
ً
وارتفاعا
ملحوظا يف درجات احلرارة ،كام أهنا تعاين أعىل نسبة جفاف يف العامل
ارتفاعا
املنطقة
ً
ً
حا ًّدا يف أسعار الغذاء .وختلص الورقة إىل رضورة االنتقال من «التخطيط التنموي التقليدي»
إىل «التخطيط التنموي اجلديد» الذي يتبنى نموذج االقتصاد األخرض لتدعيم الركائز الثالث
للتنمية ،وهو النموذج الذي يعي أمهية استهداف فئات سكانية معينة (مثل النساء والشباب
وكبار السن) يف اسرتاتيجيات خاصة هبا من أجل ضامن مشاركة مجيع السكان يف عملية التنمية
واستفادهتم من عوائدها.

* أستاذة مساعدة للدراسات السكانية يف اجلامعة اللبنانية .
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مقدمة
ِّ

رصح برنامج األمم املتحدة اإلنامئي ( ،)UNDPيف أول تقرير للتنمية البرشية عام  ،1990بأن
ّ
«التنمية البرشية عملية هتدف إىل زيادة اخليارات املتاحة أمام الناس اليوم .ومن حيث املبدأ ،فإن هذه
اخليارات بال حدود ،وتتغري بمرور الوقتّ .أما من حيث التطبيق ،فقد تبني أن اخليارات األساسية عىل مجيع
مستويات التنمية ترتكّ ز يف ثالثة ،وهي أن حييا الناس حياة طويلة خالية من ِ
العلل ،وأن يكتسبوا املعرفة ،وأن
حيصلوا عىل املوارد الالزمة لتحقيق مستوى حياة كريمة .وما مل تكن هذه اخليارات األساسية مكفولة ،فإن
الكثري من الفرص األخرى سيظل بعيد املنال»( .)1ويركّ ز تعريف التنمية البرشية عىل فكرة أن اإلمكانات
املتاحة للناس يف املستقبل جيب أ ّ
ال ّ
تقل عن اإلمكانات املتاحة للناس اليوم.

عرف برنامج األمم املتحدة اإلنامئي «التنمية البرشية املستدامة» ،يف تقرير التنمية البرشية
يف هذا السياقُ ،ي ِّ
بحريات
لعام  ،2011بأهنا «توسيع احلريات احلقيقية للناس اليوم ،مع بذل جهود لدرء خطر املساس ّ
أجيال املستقبل»( .)2وقد أكدت املؤمترات واإلعالنات الدولية بشأن التنمية املستدامة (ستوكهومل ،1972
ريو دي جانريو  ،1992جوهانسربغ  ،2002ريو دي جانريو )2012 ،وجود ثالث ركائز للتنمية
املستدامة هي الركيزة االجتامعية والركيزة االقتصادية والركيزة البيئية.
تتناول هذه الورقة حتديات التنمية البرشية املستدامة يف املنطقة العربية ،وذلك ضمن هذه الركائز الثالث.
وتتمثّل أبرز التحديات التي تواجهها املنطقة ضمن الركيزة االجتامعية يف متكني املرأة وتنمية الشباب
وإدماج كبار السنّ .أما الركيزة االقتصادية ،فتتمحور التحديات بشأهنا حول ختفيض معدالت البطالة
ومكافحة الفقر يف كثري من بلدان املنطقة .وتنطوي الركيزة البيئية عىل أخطر حتديات التنمية الطويلة األجل
التي تواجهها املنطقة ،ونتناول يف هذه الورقة تغري املناخ واألمن املائي واألمن الغذائي .وختلص الورقة إىل
رضورة االنتقال من «التخطيط التنموي التقليدي» إىل «التخطيط التنموي اجلديد» الذي يتب ّنى نموذج االقتصاد
معينة
األخرض لتدعيم الركائز الثالث للتنمية املستدامة ،وهو النموذج الذي يعي أمهية استهداف فئات سكانية ّ
(مثل النساء والشباب وكبار السن) يف اسرتاتيجيات خاصة هبا من أجل ضامن مشاركة مجيع السكان يف عملية
التنمية واستفادهتم من عوائدها.

أو ً
ال :أبرز التحديات ضمن الركيزة االجتماعية للتنمية
نلقي يف ما ييل الضوء عىل ثالثة من أبرز التحديات التي تواجهها املنطقة العربية ضمن الركيزة االجتامعية
للتنمية البرشية املستدامة ،وهي تتمثّل يف متكني املرأة ،وتنمية الشباب ،وإدماج كبار السن.
 -1تمكين المرأة

إن «متكني املرأة» هو عملية اكتساهبا القدرة عىل اختاذ القرارات التي تتع ّلق بحياهتا .وتنطلق أي حماولة لتعريف
«متكني املرأة» من مفهوم «القدرة» والتمييز بني أربعة أشكال من القدرة:
 «القدرة عىل» ،وتتضمن عالقة «م ِسيطر/تابِع».
ُ
ّ
 1األمم املتحده ،برنامج األمم املتحده اإلنامئي ،تقرير التنمية البرشية لعام ( 1990القاهرة :وكالة األهرام لالعالن ،)1991 ،ص .21
 2األمم املتحده ،برنامج األمم املتحده اإلنامئي ،تقرير التنمية البرشية  :2011االستدامة واإلنصاف :مستقبل أفضل للجميع (واشنطن:
الربنامج ،)2011 ،ص .18
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ِّ

 «القدرة لـ» ،وهي قدرة الفرد عىل اختاذ القرارات اخلاصة به ،وقدرته عىل إجياد احللول للصعوبات التيتواجهه ،وتأمني ما حيتاج إليه.
 «القدرة مع» ،وتعني تعاون األفراد للعمل باجتاه هدف مشرتك. «القدرة من الداخل» ،وتعني الثقة بالنفس وا َحلزم لدى الفرد.

األشكال األربعة ملفهوم «القدرة»
القدرة عىل
Power over

القدرة مع

Power with

القدرة
Power

القدرة لـ

Power to

القدرة من الداخل
Power within
املصدرZoë Oxaal and Sally Baden, “Gender and Empowerment: Definitions, Approaches and Implications for Policy,” :
(Briefing Prepared for the Swedish International, Development Cooperation Agency (Sida), Report; 40, Institute of
Development Studies, Brighton, October 1997).

إن متكني املرأة ال يبني عىل مفهوم «القدرة عىل» الرجل ،بل هيدف إىل زيادة ثقة املرأة بنفسها واكتساهبا القدرة
معا من عملية متكني املرأة ،ولكن ما
الالزمة الختاذ القرارات اخلاصة هبا .واحلقيقة أن الرجل خارس ورابح ً
مميز ضمن النظام األبوي هو ّ
أقل ّمما يربحه من مشاركة فاعلة ومتكاملة للمرأة يف خمتلف
خيرسه من موقع ّ
جماالت احلياة .وبالتايل ،إن متكني املرأة يؤدي ً
أيضا إىل متكني الرجل.
من هذا املنطلق ،إن متكني املرأة هو هدف يف حد ذاته ،إضافة إىل كونه وسيلة لبلوغ التنمية البرشية املستدامة.
ّ
تتخطى مستوى املرأة الفرد ،وتنعكس عىل عائلتها وعىل املجتمع الذي تعيش فيه،
وبالفعل ،إن فوائد متكني املرأة
وذلك كام ييل:

 عىل مستوى املرأة الفرد ،إن «حقوق اإلنسان اخلاصة باملرأة والطفلة هي جزء من حقوق اإلنسان العاملية غريحق من حقوق املرأة األساسية
القابلة
للترصف وال الفصل وال التجزئة»( .)3إن التمكني هو بالدرجة األوىل ّ
ّ
إلعطائها القدرة عىل اختاذ القرارات اخلاصة هبا .فالتعليم مث ً
ويوسع اآلفاق املتاحة أمامها يف
ينمي معرفتها
ّ
ال ّ
جمال العمل ،وبالتايل قد يهَ ِبها االستقاللية االقتصادية.
األم ومستوى تعليم أوالدها ،كام أن عمل
 عىل مستوى العائلة ،نالحظ وجود عالقة وثيقة بني مستوى تعليم ّاألم بأجر ال يؤدي فقط إىل ارتفاع مستوى دخل األرسة ،بل يؤدي ً
يتم
ّ
أيضا إىل تغيرّ نمط إنفاق األرسة بحيث ّ
توجيه قسم أكرب من امليزانية نحو الغذاء والصحة وتعليم األوالد .وك ّلام زادت سيطرة املرأة عىل موارد األرسة،
املخصصة لألطفال.
زادت نسبة املوارد
ّ
 3برنامج األمم املتحدة اإلنامئي.1994 ،
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 عىل مستوى الوطن ،إن متكني املرأة هو املفتاح إلبطاء النمو السكاين وتفادي آثاره السلبية يف التنمية .والبلدانالتي تعمل عىل متكني املرأة يف التعليم والعمل واحلياة العامة هي البلدان التي ّ
تتمكن عىل املدى البعيد من
دفع عملية النمو االقتصادي ومكافحة الفقر وحتسني مناخ احلياة العامة ،وهو ما يساهم بدوره يف تضييق
الفجوة النوعية.

وبالتايل ،فإن متكني املرأة هو بالدرجة األوىل حق من حقوق املرأة األساسية إلعطائها القدرة عىل اختاذ القرارات
اخلاصة هبا .من ناحية أخرى ،إن حالة املرأة يف املجتمع هي من حمددات احلالة العامة هلذا املجتمع ،فمن دون
العدالة واملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة ،تبقى النساء «ثروة مهدورة» وتواجه التنمية البرشية املستدامة عقبات
كثرية .وكام يورد برنامج األمم املتحدة اإلنامئي يف تقرير التنمية البرشية لعام  ،1995إن «التنمية البرشية ،إن مل
()4
ينص أحد األهداف اإلنامئية لأللفية عىل «تعزيز املساواة بني
يتم جتنيسها ،تصبح عرضة للخطر»  .وبالفعلّ ،
ّ
اجلنسني ومتكني املرأة»(.)5
املضاعف لتمكني املرأة يف عملية التنمية البرشية
التأثري
َ

التنمية البرشية

مستوى الوطن
مستوى العائلة

إن متكني املرأة واستقالهلا وحتسني مركزها السيايس
واالجتامعي واالقتصادي والصحي هو هدف بالغ
بحد ذاتته .وهو فض ً
أسايس
ال عن ذلك أمر
األمهية ّ
ّ
لتحقيق التنمية املستدامة.
ICPD 1994

مستوى املرأة الفرد

متكني املرأة

املصدر :تانيا فاعور« ،النوع االجتامعي والتنمية »،ورقة قدمت إىل :ورشة العمل حول إدماج القضايا السكانية يف اخلطط القطاعية
الفلسطينية  ،2013-2011من تنظيم املعهد العريب للتدريب والبحوث اإلحصائية ( )AITRSوصندوق األمم املتحدة للسكان
( ،)UNFPAعماّ ن ،األردن 4-1 ،آب /أغسطس .2010

وبالنسبة إىل املرأة العربية ،فقد ّنبه تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام ( 2002الصادر عن برنامج األمم املتحدة
اإلنامئي والصندوق العريب لإلنامء االقتصادي واالجتامعي) إىل أن املنطقة العربية تعاين ثالث نواقص تعيق
 4األمم املتحده ،برنامج األمم املتحدة اإلنامئي ،تقرير التنمية البرشية لعام  :1995ثورة من أجل حتقيق املساواة بني اجلنسني (القاهرة:
دار العامل العريب للطباعة.)1995 ،
« 5إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية( »،قرار اختذته اجلمعية العامة يف الدورة اخلامسة واخلمسني ،البند ( 60ب) من جدول األعامل،
األمم املتحدة ،اجلمعية العامة.)2000 ،

دراسات
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ِّ

عملية التنمية فيها ،وهي :نقص احلرية ونقص متكني املرأة ونقص القدرات اإلنسانية واملعرفة .وبالفعل ،أثبتت
الدراسات أن النقص يف متكني املرأة العربية ال جيحف بحقّها فحسب ،بل يعيق ً
أيضا عملية التنمية يف املنطقة.
ونعرض يف ما ييل إطار متكني املرأة يف املنطقة العربية وأدواته.

أ -إطار متكني املرأة
معي العادات والتقاليد االجتامعية التي حتدد أدوار النوع االجتامعي (اإلطار
يشمل إطار متكني املرأة يف بلد نّ
االجتامعي الثقايف) ،إضافة إىل القوانني والترشيعات املتعلقة باملرأة (اإلطار القانوين) .وحيدد إطار متكني املرأة
معادلة القوى بينها وبني الرجل يف املجتمع.
ٍ
نظرا إىل
بشكل عام ،يشكل اإلطار االجتامعي الثقايف يف املنطقة العربية أحد عوامل اخللل يف عملية متكني املرأةً ،
استمرار العادات والتقاليد ا ُملجحفة بحقّها .ففي مرحلة الطفولة ،ال تزال ظاهرة تفضيل األبناء الذكور عىل
نظرا إىل كون املولود
اإلناث موجودة يف املجتمع العريب (مع أهنا تراجعت ً
نسبيا مقارنة بالعقود املاضية) ،وذلك ً
يؤمن استمرارية اسم العائلة بينام حتمل البنت اسم عائلة زوجها ويحُ َسب أطفاهلا يف امتداد عائلة الزوج.
الذكر ّ
غالبا ما تكتسب املرأة العربية هويتها كـ «ابنة فالن» أو «زوجة فالن» ،وقلي ً
ُعرف
ويف مرحلة الرشدً ،
ال ما ت َ
لشخصها .ومتيل املرأة العربية أحيانًا إىل االهتامم ا ُملفرط بشكلها اخلارجي ،فتقييم املرأة جيري ربام عىل أساس
هذا الشكل بينام جيري تقييم الرجل عىل أساس شخصيته وفكره .وبالتايل ،فإن ِكبرَ السن بالنسبة إىل املرأة العربية
أمر «مرعب» ،إذ يرافقه الرتاجع يف الشكل اخلارجي ،وهذا ما جيعل بعض النساء يلجأن إىل اجلراحة التجميلية
إلخفاء عالمات التقدم يف السن.
حتسن قدرات «صبايا اليوم» مقارنة بـ «صبايا زمان» (من حيث التعليم بشكل خاص)،
وبالتايل ،بالرغم من ّ
التوسع النسبي يف الفرص املتاحة أمامهن (من حيث االلتحاق بسوق العمل واملشاركة يف احلياة
وبالرغم من
ّ
تنص عىل تبعية املرأة للرجل ما زالت موجودة يف املجتمع العريب ،وإنْ
العامة) ،فإن َقيم النظام األبوي التي ّ
بشكل ُمستحدَ ث .وبالفعل« ،لقد خرجت املرأة من القمقم لكنها مل خترج من السحر ،والسحر هلا وعليها
ً
راسخا يف أنامط احلياة االجتامعية
القيم األبوية الذي ال يزال
وهبا ،وهي ختضع
وتتمرد ولكن ضمن حدود نظام َ
ّ
()6
واالقتصادية والسياسية» .
ّأما بالنسبة إىل اإلطار القانوين لتمكني املرأة ،فال يزال بعض القوانني الوضعية وقوانني األحوال الشخصية يف
ِ
املهم يف هذا السياق اإلشارة إىل أن  19دولة عربية
البلدان العربية حتتوي عىل مواد جمحفة بحق املرأة .ومن ّ
(من جمموع  22دولة) دخلت طر ًفا يف «اتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة» (سيدوا) .ونشري إىل
حيز النفاذ
أن اجلمعية ّ
العامة لألمم املتحدة كانت قد اعتمدت هذه االتفاقية عام ّ ،1979
ثم دخلت االتفاقية ّ
عام  .1981وقد صا َدقت عليها ح ّتى تارخيه  187دولة .وبموجب توقيع االتفاقية ،تلتزم هذه الدول اختاذ
جمموعة من التدابري واإلجراءات لوضع حد للتمييز ضد املرأة بجميع أشكاله .غري أن  17دولة عربية أبدت
التح ّفظات عىل بعض مواد االتفاقية ،وبالتحديد املواد التالية( :)7املادة  2املتعلقة بالترشيعات الوطنية؛ املادة 9
 6فهمية رشف الدين ،أصل واحد وصور كثرية :ثقافة العنف ضد املرأة يف لبنان (بريوت :دار الفارايب.)2002 ،
 7األمم املتحدة ،اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا (اإلسكوا)« ،إثنان وثالثون عا ًما من عمر اتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال
التمييز ضد املرأة.)E/ESCWA/PI/2011/3، 2011( »،2011-1979 ،
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املتعلقة بقانون اجلنسية؛ املادة  15املتعلقة باملساواة أمام القانون؛ املادة  16املتعلقة بقانون األرسة (أي الزواج
والعالقات األسرَ ية ،بام فيها الطالق والوصاية عىل األطفال وحيازة اإلرث)؛ املادة  29يف ما يتعلق باإلحالة إىل
حمكمة العدل الدولية ّ
حلل اخلالفات التي قد تنشأ بني الدول األطراف حول تفسري االتفاقية أو تطبيقها.

وعىل سبيل املثال ،وقّع لبنان هذه االتفاقية بموجب املرسوم رقم  96/572يف  24متوز /يوليو ،1996
ولكنه حت ّفظ عىل املادة املتعلقة بحق املرأة املتزوجة من أجنبي يف منح جنسيتها ألطفاهلا ،إضافة إىل املواد املتعلقة
باحلقوق املتساوية للزوج والزوجة يف أثناء الزواج وعند فسخه( .)8ويعود سبب حت ّفظ لبنان عىل هذه البنود،
بشكل أسايس ،إىل قوانني األحوال الشخصية اجلاري العمل هبا بالنسبة إىل الطوائف املختلفة ،إضافة إىل قانون
اجلنسية اللبناين.

ب -أدوات متكني املرأة

معي ك ً
ال من التعليم والنشاط االقتصادي واملشاركة يف احلياة العامة والصحة
تشمل أدوات متكني املرأة يف بلد نّ
ّ
وتشكل هذه املجاالت أدوات للتمكني ال حمددات للتمكني ،ألن املرأة التي متلك األداة قد ال
واملكانة يف األرسة.
تستخدمها بالرضورة لتمكني نفسها؛ فالعمل املدفوع األجر مث ً
ال هو أداة لتمكني املرأة ،ولكن املرأة قد ال تستخدم
هذه األداة لتمكني نفسها يف حال كان زوجها يستويل عىل راتبها بدالً من تركها تستخدمه لتحسني معيشتها.

ً
ملحوظا يف جمال التعليم؛ إذ ارتفع معدل القيد اإلمجايل للفتيات يف
وقد أحرزت املرأة العربية بشكل عام تقد ًما
التعليم االبتدائي إىل  85يف املئة يف أكثر من نصف الدول العربية ،وأكثر من  70يف املئة يف ثالثة أرباع الدول
العربية .وال تزال ثالث دول عربية فقط ،هي جيبويت واليمن والسودان ،تعاين حرمان أكثر من نصف الفتيات
من التعليم االبتدائي .ولكن من ناحية أخرى ،ترتاوح معدالت األمية لدى النساء يف البلدان العربية بني  16يف
املئة و 75يف املئة ،وتصل معدالت األمية بني النساء إىل ضعف مستوياهتا بني الرجال(.)9

حتسن يف صحة املرأة ،بحيث ارتفعت السن املتوقعة عند الوالدة ،وانخفضت مستويات التاميز يف جمايل
وبرز ّ
الرضع واألطفال الذي
املرض والوفيات عىل أساس النوع االجتامعي ،وباألخص يف ما يتع ّلق بمعدل وفيات ّ
هم دون اخلامسة.

والصحة مل يقابله تقدم مماثل يف مشاركتها يف النشاط
ولكن هذا التقدم الذي أحرزته املرأة يف جمايل التعليم
ّ
نظرا إىل العوامل االجتامعية والثقافية السائدة؛ فمعدل النشاط
االقتصادي ويف احلياة العامة والسياسية ،وذلك ً
االقتصادي لدى املرأة العربية ال يتعدى الثلث ( 33٫3يف املئة من النساء يف سن  15عا ًما وما فوق) ،بينام يصل
املعدل العاملي إىل  55٫6يف املئة( ،)10وما زالت املرأة متيل إىل ترك العمل عند زواجها ،وبالتحديد عند اإلنجاب،
للتفرغ لشؤون املنزل والعناية باألوالد .وتشغل املرأة يف أكثر األحيان الوظائف املتدنية واملتوسطة ،بينام تبقى
ّ
حكرا عىل الرجل .كام يربز بشكل عام التاميز بني النساء والرجال يف األجور ،وتبقى مشاركة
العليا
الوظائف
ً
املرأة يف احلياة العامة خجولة للغاية ،وبالتحديد يف جمال السياسة.
 8مجعية تنظيم األرسة يف لبنان ،من أجل القضاء عىل مجيع أشكل التمييز ضد املرأة (بريوت :اجلمعية.)1996 ،
نسق واحد ،أربعة
:2004
 9صندوق األمم املتحدة اإلنامئي للمرأة (اليونيفم) ،املكتب اإلقليمي للدول العربية .تقدم املرأة العربية
َ
جماالت وأكثر من  140مليون إمرأة ([د .م :].اليونيفم.)2004 ،
 10األمم املتحدة ،برنامج األمم املتحدة اإلنامئي ،املكتب اإلقليمي للدول العربية ،الصندوق العريب لإلنامء االقتصادي واالجتامعي
وبرنامج اخلليج العريب لدعم منظامت األمم املتحدة اإلنامئية ،تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام  :2005نحو هنوض املرأة يف الوطن
العريب (نيويورك :الربنامج .)2006
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ِّ

وبالتايل ،تعاين املنطقة العربية اً
خلل يف عملية متكني املرأة يتمثّل يف عدم تكافؤ التقدم الذي أحرزته املرأة عىل
صعيد التعليم والصحة والتقدم الذي أحرزته عىل صعيد النشاط االقتصادي واملشاركة يف احلياة العامة.
 -2تنمية الشباب

وتتضمن هذه الفئة
تعرف األمم املتحدة «الشباب» بـ «األشخاص الذين ترتاوح س ّنهم بني  15و 24عا ًما».
ّ
ِّ
ك ًّ
ال من املراهقني ( 19 -15عا ًما) وصغار البالغني ( 24 -20عا ًما) .ونشري إىل أن هذا تعريف عمالين ،إذ
نظرا إىل أن توزيع السكان يف البيانات املتوافرة يف البلدان جيري عىل أساس الفئات
اع ُتمد ألسباب إحصائيةً ،
حتيز ضد التعاريف األخرى التي قد تعتمدها
العمرية اخلمسية .وبالتايل ،ال ينطوي هذا التعريف عىل أي ّ
موحد لتسهيل املقارنة بني البلدان ،واملقارنة ضمن البلد الواحد
البلدان ،ولكن من
َّ
املفضل اتّباع تعريف َّ
عرب الزمن(.)11

أ -أوضاع الشباب يف املنطقة العربية

يف عام ّ ،2005
شكل الشباب خمُ س السكان يف املنطقة العربية ( 21يف املئة) ،أي بعدد مطلق يبلغ  66مليون
فرصا لالستفادة من طاقات الشباب يف عملية التنمية ،ولكنه يفرض
شاب( .)12إن هذا الربوز الشبايب يوفّر ً
ً
يتم وضع السياسات املالئمة لتزويد هؤالء الشباب بـ فرص التعليم ،وااللتحاق بسوق
أيضا حتديات يف حال مل ّ
رصح شينكوتا وغريه من الباحثني بأن البلدان
العمل ،واملشاركة يف احلياة العامة والسياسية .ويف هذا السياقّ ،
التي ّ
يشكل فيها السكان املرتاوحة س ّنهم بني  15و 29عا ًما نسبة  40يف املئة أو أكثر من جمموع البالغني (يف سن
 15عا ًما وما فوق) كانت يف تسعينيات القرن املايض أكثر من البلدان التي انخفضت فيها هذه النسبة من نسبة الـ
 40يف املئة عرضة الندالع التصادمات بمعدل ضعفني .واملالحظ أن غالبية البلدان التي تتميز بالربوز الشبايب
يصل فيها معدل البطالة لدى الشباب إىل ثالثة أو مخسة أضعاف معدل البطالة بني البالغني بشكل عام(.)13
وبالنسبة إىل املنطقة العربيةّ ،نبهت اإلسكوا ،منذ عام  ،2008إىل أن ارتفاع نسبة الشباب إىل  30- 20يف املئة من
جمموع السكان ،يف سياق من ارتفاع البطالة واإلقصاء االجتامعي واالقتصادي والسيايس للشباب ،قد يؤدي إىل
حترك هؤالء الشباب للمطالبة بتغيري الواقع ا ُمل ِ
جحف بحقّهم(.)14
ّ
وتبي اإلحصاءات أن بروز فئة الشباب يف املنطقة العربية فتح نافذة فرص ديموغرافية لزيادة معدالت االستثامر
نّ
(وخصوصا االستثامر يف رأس املال البرشي) ،وزيادة نصيب الفرد من الدخل ،وحتسني نوعية احلياة يف هناية
ً
الً
ّ
املطاف .وبالفعل ،انخفضت نسبة اإلعالة الكلية من ُ 92معا لكل  100شخص يف سن العمل عام 1980

 11األمم املتحدة ،اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا (اإلسكوا) ،تقرير السكان والتنمية ،العدد الرابع :الشباب يف منطقة
اإلسكوا :دراسة للواقع واآلثار املرتتبة عىل سياسات التنمية (بريوت :اإلسكوا ،)2009 ،وتانيا فاعور« ،الشباب والتنمية »،ورقة
قدمت إىل :ورشة العمل حول إدماج القضايا السكانية يف اخلطط القطاعية الفلسطينية  ،2013-2011من تنظيم املعهد العريب للتدريب
والبحوث اإلحصائية ( )AITRSوصندوق األمم املتحدة للسكان ( ،)UNFPAعماّ ن ،األردن 4-1 ،آب  /أغسطس .2010
 12األمم املتحدة ،إدارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية ،شعبة السكان ،التوقعات السكانية العاملية :تنقيح عام ( 2006نيويورك:
األمم املتحدة.)2007 ،

13 Richard P. Cincotta Robert Engelman and Daniele Anastasion, The Security Demographic: Population and Civil
Conflict after the Cold War (Washington, DC: Population Action International, 2003).

 14بتول شكوري« ،االستجابة لربنامج العمل العاملي للشباب وصياغة السياسات الوطنية للشباب »،ورقة قدمت إىل :ورشة عمل
تعزيز القدرات الوطنية يف جمال االستجابة لربنامج العمل العاملي للشباب :التقارير الوطنية ومنهجية توثيق اإلنجازات ،اإلسكوا،
بريوت 18-17 ،كانون األول /ديسمرب .2008
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إىل ُ 61معاالً عام  ،2010ويتوقّع أن تصل النسبة إىل ُ 55م اً
عال بحلول عام  .)15(2025وبالرغم من ذلك ،فإن
بروز فئة الشباب فرض ً
أيضا الكثري من التحديات ،وباألخص يف البلدان التي يعاين شباهبا اإلقصاء االجتامعي
حتركهم للمطالبة بحقهم يف املشاركة يف عملية التنمية واالستفادة
والبطالة واحلرمان ،وهو ما يؤدي
ً
تدرجييا إىل ّ
من عوائدها.

تبي إحصاءات اليونسكو أن عىل الرغم من التقدم الكبري يف معدالت االلتحاق
بالنسبة إىل تعليم الشباب ،نّ
شاب ّأمي يف منطقة اإلسكوا
بالتعليم االبتدائي واملتوسط والثانوي واجلامعي ،فال يزال هناك أكثر من  6ماليني ّ
عام  ،2009أي  12يف املئة من جمموع الشباب ،ومتثّل الشابات  62يف املئة منهم( .)16من ناحية أخرى ،يف كثري
خمرجات النظام التعليمي مع متط ّلبات سوق العمل ،األمر الذي يؤدي إىل عدم قدرة
من األحيان ال تتطابق َ
خترجهم.
الشباب عىل إجياد فرص العمل املناسب بعد ّ

وبالنسبة إىل العمل ،تؤكّ د منظمة العمل الدولية يف عام  2012أن نسبة البطالة لدى الشباب هي  4أضعاف
النسبة املامثلة لدى البالغني يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،حيث تتجاوز معدالت البطالة بني الشباب
 25يف املئة( .)17ويف عام ّ ،2010
شكل الشباب  45يف املئة من جمموع العاطلني عن العمل يف العراق ،و 50يف
املئة يف األردن .ويف ُعامن ،ترتفع هذه النسبة بني الشباب املواطنني إىل  64يف املئة(.)18
يتم اجلمع بني
ّأما مشاركة الشباب يف صنع القرار يف احلياة العامة والسياسية ،فإهنا ال تزال حمدودة،
ً
وكثريا ما ّ
قضايا الشباب وقضايا الرياضة واألرسة.

ب -مقاربة البلدان العربية لقضايا الشباب
يف سياق ثورات الشباب املتصاعدة يف بلدان عدة يف املنطقة ،يتزايد إدراك احلكومات ألمهية التخطيط القائم
عىل استهداف الشباب باعتبارهم فئة اجتامعية  -ديموغرافية حمددة ،هلا حاجات خاصة وتواجه حتديات خاصة
هبا .وأصبحت احلكومات العربية بشكل عام تدرك أمهية وضع سياسات وخطط عمل وطنية للشباب يف إطار
برنامج العمل العاملي للشباب ( )WPAYالذي اعتمدته األمم املتحدة عام  .1995ونشري إىل أن هذا الربنامج
إطارا للسياسة
ُيعتبرَ بمنزلة مبادرة غري مسبوقة من لدن املجتمع الدويل لالعرتاف بقيمة الشباب ،وهو يوفر ً
حاليا
العامة ومبادئ توجيهية للعمل الوطني والدعم الدويل لتحسني واقع الشباب.
ّ
يتضمن هذا الربنامج ً
مخس عرشة أولوية ضمن ثالث جمموعات (الشباب يف االقتصاد العاملي ،الشباب يف املجتمع املدين ،الشباب
ورفاهه) ،وذلك كام ييل:

 15األمم املتحدة ،إدارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية ،شعبة السكان ،التوقعات السكانية العاملية :تنقيح عام ( 2010نيويورك:
األمم املتحدة.)2011 ،
 16األمم املتحدة ،اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا (اإلسكوا) ،تقرير السكان والتنمية ،العدد اخلامس :إقصاء الشباب يف
منطقة اإلسكوا :العوامل الديموغرافية واالقتصادية والتعليمية والثقافية (بريوت :اإلسكوا.)2011 ،

17 International Labour Organization, Global Employment Trends 2012: Preventing a Deeper Jobs Crisis (Geneva:
ILO publication, 2012).
18 United Nations, Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA), Integrated Social Policy: Labour
Markets and Labour Market Policy in the ESCWA Region: Report IV (Beirut: ESCWA, [2012]).
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برنامج العمل العاملي للشباب :املجموعات الثالث واألولويات اخلمس عرشة

جمموعة
«الشباب يف االقتصاد العاملي»

األولويات ضمن املجموعة:
 العوملة الفقر واجلوع التعليم -العاملة

جمموعة
«الشباب يف املجتمع املدين»

األولويات ضمن املجموعة:
 البيئة نشاط شغل وقت الفراغوالفعالة
 املشاركة الكاملةّ
للشباب يف حياة املجتمع ويف
صنع القرار
 القضايا املشرتكة بني األجيال تكنولوجيا املعلوماتواالتصاالت

جمموعة
«الشباب ورفاهه»

األولويات ضمن املجموعة:
 الصحة فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز
 إساءة استعامل املخدرات قضاء األحداث الفتيات والشابات -النزاعات املسلحة

املصدر« :برنامج العمل العاملي للشباب حتى سنة  2000وما بعدها( ».قرار اجلمعية العامة؛  ،A/RES/50/81األمم املتحدة ،اجلمعية
العامة)1996 ،؛ «الغايات واألهداف املتعلقة برصد تقدم الشباب يف سياق االقتصاد العاملي( »،تقرير األمني العام ،إضافة؛ A/62/61/
 ،Add.1 – E/2007/7/Add.1الدورة الثانية والستون ،األمم املتحدة ،اجلمعية العامة ،املجلس االقتصادي واالجتامعي ،)2007 ،واألمم

واملعوقات فيام يتعلق برفاه الشباب ودورهم يف
حرز
ّ
املتحدة ،اجلمعية العامة (« .)2008تنفيذ برنامج العمل العاملي للشباب :التقدم ا ُمل َ
املجتمع املدين( »،تقرير األمني العام؛  ، A/64/61 – E/2009/3الدورة الرابعة والس ّتون ،الدورة املوضوعية لعام ، ٢٠٠٩األمم املتحدة،
املجلس االقتصادي واالجتامعي.)2008/10/30 ،

ولكن ما زالت معظم البلدان العربية تواجه حتديات خمتلفة يف مقاربتها لقضايا الشباب وصوغها السياسات
إقليميا
وخطط العمل الوطنية للشباب .ونشري يف هذا السياق إىل أن اإلسكوا ن ّفذت يف عام  2008استقصاء
ً
تضمن استبيان االستقصاء أربعة
حول مدى استجابة البلدان األعضاء لربنامج العمل العاملي للشباب .وقد ّ
أقسام هي :اإلطار العام واإلطار البنيوي واإلطار املؤسيس واإلطار الظريف ،وذلك ملقاربة قضايا الشباب وصوغ
سياسة وطنية للشباب( .)19ومن أبرز نتائج هذا االستقصاء ،نذكر ما ييل:
 ضعف املعرفة باملنهجيات واملفاهيم احلديثة ملقاربة قضايا الشباب وإدماجهم يف التخطيط التنموي.ينسق اجلهود القطاعية (شؤون اجتامعية ،صحة ،عمل ..إلخ ).يف سياق تنمية
 ضعف اإلطار ّاملؤسيس الذي ّ
الشباب.
 املَ ْيل إىل اعتامد اسرتاتيجيات قائمة عىل النهج اإلمجايل بدالً من استهداف الشباب كفئة اجتامعية  -ديموغرافية.واملفصلة بحسب السن (مراهقني وصغار البالغني) ،والنوع االجتامعي
 نقص اإلحصاءات اخلاصة بالشبابّ
(ذكور وإناث) ،واخلصائص االجتامعية واالقتصادية ،والتوزيع اجلغرايف.
 نقص األبحاث التي حت ّلل أوضاع الشباب وأسباب إقصائهم عن عملية التنمية البرشية. -3إدماج كبار السن
تبي اإلحصاءات اختال ًفا بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية يف ما يتع ّلق بعملية الشيخوخة
عىل مستوى العامل ،نّ
ونِ َسب كبار السن من جمموع السكان .وقد ّ
شكلت فئة كبار السن عام  2000حوايل خمُ س السكان يف املناطق
املتقدمة ،ومن املتوقّع أن تصل إىل ثلث السكان بحلول عام  .2050ومل يتجاوز كبار السن عام  2000نسبة  8يف
املفصلة لنتائج االستقصاء اإلقليمي حول مدى استجابة البلدان األعضاء لربنامج العمل العاملي للشباب»،
« 19اجلداول اإلحصائية ّ
(األمم املتحدة ،اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا.)2008 ،
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املئة من جمموع السكان يف املناطق النامية ،غري أهنا سرتتفع إىل ما يقارب  20يف املئة بحلول عام  .2050وختتلف
ِسامت ظاهرة شيخوخة السكان يف البلدان النامية عنها يف البلدان املتقدمة ،بحيث يمكننا مالحظة ما ييل:
كثريا من توسعها يف البلدان املتقدمة ،وهو ما يق ّلص
توسع ظاهرة الشيخوخة يف البلدان النامية بوترية أرسع ً
 ّالفرتة الزمنية املتاحة أمامها للتكيف مع هذه الظاهرة.
 حصول عملية الشيخوخة يف البلدان النامية يف ّكثريا ّمما كانت عليه
ظل أوضاع اقتصادية واجتامعية أصعب ً
البلدان املتقدمة.
وبالتايل ،من املتوقّع أن تواجه البلدان النامية حتديات اقتصادية واجتامعية وصحية كثرية ،نتيجة عملية
الشيخوخة فيها(.)20

أ -أوضاع كبار السن يف املنطقة العربية

حاليا يف أوىل مراحل شيخوخة السكان ،إذ ارتفعت نسبة كبار السن من  3.4يف املئة من
إن املنطقة العربية هي ً
جمموع السكان عام  5.8( 1980مليون مسن) إىل  4.1يف املئة عام  14.3( 2010مليون مسن) ،و ُيتوقّع أن
تصل هذه النسبة إىل  6يف املئة بحلول عام  26.6( 2025مليون مسن) .ونشري إىل بروز اختالفات بني البلدان
العربية يف وترية عملية الشيخوخة ،بحيث ترتفع نسبة كبار السن إىل أقصاها ( 10يف املئة من جمموع السكان
بحلول عام  )2025يف ّ
كل من لبنان وتونس( .)21من ناحية أخرى ،وضمن البلد الواحد ،تتسارع وترية عملية
الشيخوخة يف األرياف مقارنة باملدن ،وذلك نتيجة نزوح الشباب والسكان يف سن العمل من األرياف إىل املدن،
بحيث يبقى املسن يف الريف ،إضافة إىل ظاهرة عودة املسنني إىل أريافهم بعد تقاعدهم من العمل يف املدن.

ٍ
بشكل عام األمية وتدنيّ املستوى التعليمي ،وانتشار الفقر ،وق ّلة فرص
ويف املنطقة العربية ،تعاين فئة كبار السن
العمل املتاحة أمامها (يف حال اختارت العمل) ،عالوة عىل االفتقار إىل ضامنات الشيخوخة وشبكات األمان
االجتامعي .ويمكن مالحظة بعض ِ
السامت املشرتَكة لكبار السن يف البلدان العربية ،وذلك كام ييل:

( )1تأنيث الشيخوخة :كام هي احلال يف أغلب بلدان العامل ،ترتفع السن املتوقعة عند الوالدة لدى املرأة مقارنة
بالرجل يف البلدان العربية؛ ففي عام ّ ،2010
شكلت النساء حواىل  54يف املئة من كبار السن ( 65عا ًما وأكثر)
و 59يف املئة من األكرب س ًّنا ( 80عا ًما وأكثر) ،ومن املتو َّقع أن تصل هذه النِ َسب إىل  54يف املئة و 61يف املئة ،عىل
الرتمل وتر ّدي أوضاعها املادية،
التوايل ،بحلول عام .)22(2025
وغالبا ما تعيش املرأة املسنة بمفردها ،وتعاين ّ
ً
تلبي حاجاهتا األساسية.
األمر الذي ربام يدفعها يف بعض األحيان إىل العمل يف القطاع اهلاميش كي ّ
( )2إضافة أعوام إىل احلياة من دون إضافة حياة إىل األعوام :بالرغم من ارتفاع السن املتوقّعة عند الوالدة (أي
غالبا ما يعيش هذه األعوام ا ُملضافة يف ظروف صحية سيئة .ويف
إضافة أعوام إىل احلياة) ،فاملالحظ أن املسن ً
الكثري من األحيان ،تعود املشكالت الصحية يف فرتة الشيخوخة إىل ضعف الرعاية الصحية أو غياهبا يف مراحل
تتعرض يف دورة حياهتا ملخاطر صحية عدة نتيجة
مبكرة من احلياة .وينطبق ذلك عىل املرأة حتديدً ا ،لكوهنا ّ
املتكررة ،إضافة إىل التغذية غري السليمة .ويؤدي نمط حياهتا هذا إىل مضاعفات ترتاكم
ظروف احلمل والوالدة
ّ
تدرجييا لتظهر جلية يف مرحلة الشيخوخة .ونذكر من هذه األمراض ترقق العظام لدى املرأة ،بسبب التغذية غري
ً
السليمة وعدم ممارسة الرياضة بانتظام يف أثناء مرحلة الشباب(.)23

 20تانيا فاعور« ،كبار السن والتنمية »،ورقة قدمت إىل :ورشة العمل حول إدماج القضايا السكانية يف اخلطط القطاعية الفلسطينية
.2013-2011
 21األمم املتحدة ،إدارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية ،شعبة السكان ،التوقعات السكانية العاملية :تنقيح عام .2010
 22املصدر نفسه.
صحة املرأة »،صحة األرسة العربية والسكان :السنة  ،4العدد .)2011( 10
دراسة
يف
احلياة
دورة
«هنج
فاعور،
وتانيا
فرح
 23عبد العزيز
ّ
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دراسات
تحديات التنمية البشرية المستدامة في المنطقة
ِّ

( )3تراجع دور األرسة يف رعاية كبار السن :تشهد البلدان العربية بشكل عام صعوبات متزايدة يف رعاية كبار
نظرا إىل االنتقال من نمط األرسة املمتدة إىل نمط األرسة النواتيةُ .يضاف
السن عىل مستوى األرسة ،وذلك ً
إىل ذلك كثافة اهلجرة اخلارجية للشباب للتع ّلم والعمل خارج بلداهنم ،بحيث يبقى أهلهم املسنون بال رعاية.

يف هذا السياق ،يفرض تسارع وترية عملية الشيخوخة يف املنطقة حتديات اجتامعية واقتصادية وصحية ،وبالتحديد
خاصة عىل مستوى األرسة
بالنسبة إىل البلدان التي هي يف األصل تعاين ق ّلة املوارد .تربز التحديات االجتامعية ّ
التي تتولىّ يف جمتمعنا رعاية املسن وتلبية حاجاته املادية واملعنويةّ .أما التحديات االقتصادية ،فيتمثّل أبرزها يف
وأخريا ،تتمثّل
ارتفاع معدالت إعالة كبار السن يف سياق ارتفاع نسبتهم إىل جمموع السكان يف سن العمل.
ً
وطب الشيخوخة ،وهي
التحديات الصحية يف بروز حاجات متزايدة للرعاية الصحية اخلاصة بكبار السن
ّ
رعاية باهظة التكاليف وغري متوافرة بشكل ٍ
كاف يف البلدان العربية.

ب -مقاربة البلدان العربية لقضايا كبار السن

إن بلدان املنطقة العربية ملتزمة عمو ًما بتنفيذ خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة ( ،)MIPAAالتي اعتمدها
ممثلو  159بلدً ا يف اجلمعية العاملية الثانية للشيخوخة التي عقدهتا األمم املتحدة يف مدريد عام ّ .2002
تشكل
هذه اخلطة اً
معلم بارزً ا يف اجلهود الدولية الرامية إىل التصدي لتحديات شيخوخة السكان ،وهي حتدد ثالثة
()24
يتضمن ّ
كل منها جمموعة قضايا ،وذلك كام ييل :
جماالت ذات أولوية بالنسبة إىل كبار السن،
ّ
خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة :املجاالت ذات األولوية والقضايا

املجال األول:
كبار السن والتنمية

املشاركة ِ
النشطة يف املجتمع ويف
التنمية.
العمل والشيخوخة وقوة العمل.
التنمية الريفية واهلجرة والتحضرّ .
الوصول إىل املعرفة والتعليم
والتدريب.
التضامن بني األجيال.
القضاء عىل الفقر.
تأمني الدخل واحلامية االجتامعية/
الضامن االجتامعي والوقاية من
الفقر.
حاالت الطوارئ.

املجال الثاين:
توفري اخلدمات الصحية والرفاه
يف سن الشيخوخة
تعزيز الصحة والرفاه طوال
احلياة.
توفري خدمات الرعاية الصحية
للجميع ،وعىل قدم املساواة.
كبار السن وفريوس نقص
املناعة البرشية/متالزمة نقص
املناعة املكتسب (اإليدز).
مقدمي الرعاية
تدريب
ّ
واملختصني الصحيني.
ّ
حاجات كبار السن يف جمال
الصحة العقلية.
كبار السن واإلعاقة.

املجال الثالث:
كفالة هتيئة بيئة متكينية وداعمة
السكن والبيئة املعيشية.
الرعاية ودعم مقدمي الرعاية.
اإلمهال وسوء املعاملة والعنف.
الصور املتعلقة بالشيخوخة.
َ

املصدر« :تقرير اجلمعية العاملية الثانية للشيخوخة ،مدريد 12-8 ،نيسان/أبريل ( »،٢٠٠٢وثيقة؛  ،A/CONF.197/9األمم املتحدة،
نيويورك.)2002 ،
« 24تقرير اجلمعية العاملية الثانية للشيخوخة ،مدريد 12-8 ،نيسان/أبريل ( »،٢٠٠٢وثيقة؛  ،9/A/CONF.197األمم املتحدة،
نيويورك.)2002 ،
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وبالرغم من التزام البلدان العربية ،بشكل عام ،تنفيذ هذه اخلطة ،فإهنا ما زالت تواجه ع َقبات مؤسسية وبنيوية
وظرفية تعيق عملية إدماج قضايا كبار السن يف التخطيط التنموي .ونذكر من هذه العقبات ما ييل(:)25

املخصص ملقاربة قضايا كبار السن وصوغ االسرتاتيجيات اخلاصة هبم وتنفيذها ومتابعتها
 ضعف التمويلَّ
وتقييمها.

 عدم اعتامد اسرتاتيجيا وطنية تستهدف كبار السن باعتبارهم فئة اجتامعية ديموغرافية ،وتناول قضاياكبار السن من خالل اخلطط القطاعية والعامة .ويف كثري من احلاالت ،تكون السياسات اخلاصة بكبار السن
موجهة إليهم بشكل مبارش ،بل تأيت ضمن ِحزمة ّ
تغطي الفقراء وذوي اإلعاقة واألرامل ،وغريها من
غري َّ
املهمشة.
الفئات ّ

غالبا ما يكون
 غياب اإلطار ّاملؤسيس املالئم ملقاربة قضايا كبار السن وصوغ االسرتاتيجيات اخلاصة هبم ،إذ ً
(صحة ،شؤون اجتامعية ،إلخ.)...
االهتامم بقضايا املسنني مش ّت ًتا بني خمتلف الوزارات القطاعية
ّ

 ضعف املعرفة باملنهجيات واملفاهيم احلديثة ملقاربة قضايا كبار السن ،وصوغ االسرتاتيجيات اخلاصة هبموتنفيذها ومتابعتها وتقييمها.

 اعتامد مقاربة رعائية بحتة لقضايا املسنني تقترص عىل تقديم املساعدة املادية أو اخلدمات الصحية ،وذلك من دوناعتامد مقاربة تنموية تسعى إىل متكني املسنني من املشاركة يف عملية التنمية واالستفادة من عوائدها.
ومفصلة
 عدم التوافر الكايف لقواعد بيانات خاصة باملسنني ،تكون دقيقة وموثوقة وآنية وقابلة للمقارنة،ّ
بحسب النوع االجتامعي والتوزيع اجلغرايف والفئات العمرية (لتوضيح الفارق ،من حيث احلاجات
والتحديات ،بني «صغار املسنني» ( 79 - 60عا ًما) و«املسنني األكرب» ( 80عا ًما وما فوق) ،والوضع االقتصادي
واالجتامعي واألسرَ ي.
التخصصات الطبية ،وال
طب املسنني ما زال غري منترش ضمن
ّ
 عدم كفاية الرعاية الصحية للمسنني ،إذ إن ّيوفر التأمني الصحي للمسنني تغطية شاملة.

ثان ًيا :أبرز التحديات ضمن الركيزة االقتصادية للتنمية
إن ختفيض معدالت البطالة ومكافحة الفقر مها أبرز حتديني تواجههام املنطقة العربية ضمن الركيزة االقتصادية
للتنمية البرشية املستدامة.
 -1تخفيض معدالت البطالة
تُظ ِهر اإلحصاءات أن املنطقة العربية ّ
متكنت خالل العقدين املاضيني من تسجيل أعىل معدل نمو للعاملة بني

املناطق النامية .وقد انخفض معدل البطالة الكليّ فيها من  12يف املئة عام  1990إىل  9.3يف املئة عام ،2010
إ ّ
تسجل أعىل معدل بطالة بني املناطق النامية .ويعود انخفاض معدل البطالة يف املنطقة
ال أن هذه املنطقة ما زالت ّ
العربية إىل االنخفاض الكبري ملعدالت البطالة يف بلدَ ْين بالتحديد مها اجلزائر واملغرب ،ولكن االنخفاض الكبري

 25األمم املتحدة ،اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا (اإلسكوا) ،موجز السياسات االجتامعية ،العدد الرابع .تعزيز العدالة
االجتامعية :إدماج قضايا املسنني يف عملية التخطيط للتنمية يف منطقة اإلسكوا (بريوت :اإلسكوا ،)2011 ،و«تقريـر اجتامع املراجعة
األول /ديسمرب ( »،2011األمم املتحدة ،اللجنة االقتصادية
اإلقليمية الثانية خلطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة ،بريوت 8-7 ،كانون ّ
واالجتامعية لغريب آسيا (اإلسكوا) .)2012

دراسات
تحديات التنمية البشرية المستدامة في المنطقة
ِّ

جراء دينامية اقتصادية إنتاجية ّ
متكنت من توفري فرص العمل املستدامة ،بل إنه
ملعدل البطالة فيهام مل يتحقق ّ
يعود يف ما يتعلق باجلزائر بشكل أسايس إىل الزيادة الكبرية يف فرص التشغيل التي تدعمها الدولة وال استدامة
تم توفريها يف اجلزائر يف قطاع
هلا من دون هذا الدعم .إضافة إىل ذلك ،انحرص جزء كبري من فرص العمل التي ّ
اخلدمات والقطاع غري ّ
املنظمّ .أما يف املغرب ،فيعود االنخفاض الكبري ملعدل البطالة إىل تنامي تيارات اهلجرة
غري الرشعية إىل إسبانيا وإيطاليا منذ عام  ،2000هر ًبا من االنخفاض الكبري لعدد فرص العمل املتوافرة يف
املغرب يف خمتلف القطاعات االقتصادية(.)26
ٍ
بشكل خاص ،وذلك كام ييل:
الشابة ولدى النساء
وترتفع معدالت البطالة لدى الفئات
ّ

أ -الشباب

عىل الرغم من تراجع معدل بطالة الشباب يف املنطقة العربية من  30يف املئة يف التسعينيات إىل  24يف املئة عام
ّ
ويشكل الشباب أكثر من
 ،2009فإنه ال يزال يمثّل أكثر من ضعف املعدل العاملي ،البالغ  11.9يف املئة،
نصف السكان العاطلني عن العمل يف معظم البلدان العربية .وينبغي التنبيه إىل كون االنخفاض يف معدل بطالة
أمرا مضل ً
ال إىل حد ما؛ فهو يعكس استعدا ًدا متزايدً ا لدى الشباب لقبول أي عمل (ح ّتى وإن مل يكن
الشباب ً
مناسبا لكفاءاهتم العلمية) ،كام أنه يعكس َم ْيل الشباب إىل التخليّ عن البحث عن عمل بال جدوى.
هذا العمل
ً

ب -النساء

إن املرأة العربية هي بشكل عام أكثر عرضة للبطالة والعمل اهلش ،مقارنة بالرجل .ومنذ عقد التسعينيات ،مل
حصة النساء العامالت من الوظائف غري الزراعية ،بحيث مل تتعد ا ُ
خلمس ( 20يف املئة) ،وهي األدنى
تتحسن ّ
ّ
بني املناطق النامية كلها.
ويعود ارتفاع معدالت البطالة يف املنطقة العربية إىل عوامل خمتلفة ،أبرزها ما ييل:

ِّ
ومركزة
 نوعية التعليم وعالقته بسوق العمل :بشكل عام ،ال تزال نوعية التعليم يف عدة بلدان عربية تقليديةعوضا عن تنمية قدرته عىل االستيعاب والتحليل .إضافة إىل
ً
عىل قدرة الطالب عىل احلفظ واالسرتجاع
ذلك ،نالحظ عدم التالؤم بني خمرجات النظام التعليمي (أي االختصاصات اجلامعية التي خيتارها الطالب)
التخصصات التي يطلبها أرباب العمل من الباحثني عن عمل).
ومتط ّلبات سوق العمل (أي
ّ

رئيسا يف جمال توفري فرص
 بنية سوق العمل والطلب عىل الوظائف :بشكل عام ،تواجه املنطقة العربية حتد ًيا ًالطلب املحدود عىل العاملة املتع ّلمة واملاهرة ،بام يرفع
العمل ،وتعاين سوق العمل يف كثري من البلدان العربية
َ
اخلرجيني اجلامعيني عنه لدى ذوي املستوى التعليمي املتدنيّ  .ويرتبط ذلك ببنية النمو
معدل البطالة لدى ّ
نسبيا يف املنطقة؛
واإلنتاج وعدم االستثامر الكايف يف رأس املال الثابت .ويف الواقع ،إن نسبة االستثامر متدنّية ً
فهي ال تتعدى يف املتوسط 20يف املئة من الناتج املحيل اإلمجايل ،وهو ما ّ
يدل عىل هذا العجز البنيوي يف سوق
العمل .ولكي تستطيع البلدان العربية (من غري األعضاء يف جملس التعاون اخلليجي) ،بحلول عام ،2030
ِ
الكاملة ورفع مشاركة املرأة يف قوة العمل إىل  35يف املئة ،سوف يكون عليها أن توفر 92
الوصول إىل العاملة
استثامرا بمقدار  4٫4تريليون دوالر (باألسعار الثابتة لعام  ،)2005أي
مليون وظيفة جديدة ،وهو ما يتط ّلب
ً
 26األمم املتحده ،برنامج االمم املتحده االنامئي ،املركز اإلقليمي للدول العربية ،تقرير حتديات التنمية العربية  2011:نحو دولة تنموية
يف العامل العريب (القاهرة :الربنامج.)2011 ،

175

176

العدد 3
شتاء 2013

تقريبا من الناتج املحيل اإلمجايل هلذه البلدان عام
استثامرا سنو ًيا يبلغ  220مليار دوالر ،أو ما يوازي  50يف املئة
ً
ً
ّ
كثريا،
نموا بشكل خاص ،فإن املعدل املطلوب لالستثامر أعىل من ذلك ً
ّ .2009أما يف ما يتعلق بالبلدان األقل ً
()27
إذ يصل إىل حواىل  100يف املئة من الناتج املحيل اإلمجايل .
 -2مكافحة الفقر

ّ
يشكل «القضاء عىل الفقر املدقع واجلوع» أحد األهداف اإلنامئية لأللفية التي اعتمدهتا األمم املتحدة عام 2000
وينبغي حتقيقها بحلول عام  .2015وتُعتبرَ مسألة تعريف «الفقر» وقياسه من أكثر املسائل تعقيدً ا .ويف ما يتعلق
بتعريف «الفقر» ،يمكن التمييز بني «فقر الدخل» و«الفقر املتعدد األبعاد».

أ -فقر الدخل

يشري فقر الدخل إىل نسبة السكان الذي يعيشون حتت ّ
علم بأنه يمكن تعريف ّ
خط الفقر ،اً
خط الفقر عىل أساس
ّ
ّ
(خط الفقر الوطني) .وبالفعل ،يوفر تقرير التنمية البرشية لعام 2011
(خط الفقر الدويل) أو نسبي
مط َلق
التالي نْي بالنسبة إىل فقر الدخل :األول نسبة السكان الذين
الصادر عن برنامج األمم املتحدة ()2011
َ
املقياس نْي َ
يعيشون حتت ّ
خط الفقر الدويل ا ُملحدد ّ
بأقل من  1٫25دوالر أمريكي يف اليوم (بمعادل القوة الرشائية) ،والثاين
علم بأن هذا األخري هو ّ
نسبة السكان الذين يعيشون حتت ّ
خط الفقر الوطني ،اً
اخلط الذي ت ّتخذه سلطات بلد
املرجحة عىل أساس جمموعات السكان
نّ
معي لقياس الفقر يف البلد .وتستند التقديرات الوطنية إىل التقديرات َّ
ُ
املستمدة من مسوح األرس املعيشية.

ب -الفقر املتعدد األبعاد

يوفر برنامج األمم املتحدة اإلنامئي ( )2011ترتيب البلدان بحسب «دليل الفقر املتعدد األبعاد»
يتضمن ثالثة أبعاد وعرشة مؤرشات ،كام ييل:
( ،)Multidimensional Poverty Index- MPIالذي
ّ
َ
بمؤرشين مها التغذية ووفيات األطفال.
ُ -بعد الصحة ،و ُيقاس

َ
بمؤرش ْين مها أعوام الدراسة واألطفال امللتحقون بالدراسة.
ُ -بعد املعرفة ،و ُيقاس

 ُبعد مستوى املعيشة ،و ُيقاس بس ّتة مؤرشات تتعلق بوقود الطهو ،واملراحيض ،واملياه ،والكهرباء ،واألرض،واألصول.

لكل فرد جمموعة نقاط بحسب أوجه حرمان أرسته يف ّ
حيدد ّ
كل من هذه املؤرشات .وبرنامج األمم املتحدة
ّ
ِ
نظرا إىل تعدد املؤرشات الداخلة يف
اإلنامئي مل يتمكن من احتساب هذا الدليل بالنسبة إىل مجيع البلدان ،وذلك ً
احتسابه ،وإىل عدم توافرها يف بعض احلاالت ،فهو مث ً
ال غري متوافر بالنسبة إىل لبنان عام .2011
و ُيظهر اجلدول التايل توزيع البلدان العربية بحسب هذه املقاييس:
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دراسات
تحديات التنمية البشرية المستدامة في المنطقة
ِّ

نسبة السكان الذين يعيشون حتت خط فقر الدخل،
ودليل الفقر املتعدد األبعاد يف البلدان العربية

البلد
األردن

نسبة السكان الذين يعيشون حتت خط فقر الدخل

 1.25دوالر يف اليوم بمعادل القوة الرشائية
(بالنسبةاملئوية)
*2009-2000
0٫4
-

اإلمارات

-

اجلزائر

-

البحرين

السعودية

-

الصومال

-

الكويت

-

السودان
العراق

املغرب

اليمن

تونس

جيبويت
سورية

ُعامن

-

2009

0٫008

-

-

-

-

-

-

-

-

2003
-

-

-

0٫002
-

-

-

2006

0٫514

-

-

4٫0
2٫5

9٫0

2007

0٫048

2003

0٫010

-

0٫059

17٫5

34٫8

2006

18٫8

-

2006

0٫139

-

-

-

-

2٫6
1٫7

لبنان

-

مرص

2٫0

موريتانيا
جزر القُ ُمر

العام

القيمة**

22٫9

فلسطني

ليبيا

خط الفقر الوطني
(بالنسبة املئوية)
*2009-2000
13٫3

2006

-

قطر

دليل الفقر املتعدد األبعاد

-

-

21٫2

46٫1

3٫8
-

2006

0٫283

0٫021

21٫9

2007

0٫005

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22٫0

2008

0٫024

44٫8

2000

0٫408

46٫3

2007

0٫352

مالحظات * :تشري البيانات إىل آخر عام متوافر خالل الفرتة ( 2009-2000استنا ًدا إىل بيانات البنك الدويل).
توخي احلذر يف املقارنة بني البلدان .ويف حاالت عدم توافر البياناتُ ،ر ّجحت
** مل تتوافر مجيع املؤرشات للبلدان كلها ،لذلك جيب ّ
قيمة املؤرشات عىل أساس جمموع  100يف املئة.
( )-البيانات غري متوافرة.
املصدر :األمم املتحده ،برنامج األمم املتحده اإلنامئي ،تقرير التنمية البرشية  :2011االستدامة واإلنصاف :مستقبل أفضل للجميع
(واشنطن :الربنامج.)2011 ،
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بالنسبة إىل ّ
ّ
نموا أعىل نِ َسب فقر ،إذ
سجلت البلدان العربية
خط الفقر الدويل ( 1٫25دوالر يف اليوم)ّ ،
األقل ًّ
ثم جيبويت ( 18٫8يف املئة) واليمن
وصلت إىل  46٫1يف املئة يف جزر القُ ُمر ،تليها موريتانيا ( 21٫2يف املئة) ّ
( 17٫5يف املئة) .كذلك احلال بالنسبة إىل ّ
سجلت جزر القُ ُمر أعىل نسبة ( 44.8يف
خط الفقر الوطني ،فقد ّ
املئة) ،تليها موريتانيا ( 46٫3يف املئة) .ونالحظ بالنسبة إىل هذا املؤرش أن البيانات متوافرة لدى فلسطني ،حيث
يمثّل الفقراء خمُ س السكان ( 21٫9يف املئة).
وباستثناء جزر القُ ُمر ،ترتفع نسب الفقر املحسوبة وفق اخلط الوطني مقارنة بتلك املحسوبة وفق اخلط الدويل،
والفارق شاسع للغاية بالنسبة إىل مرص ،حيث تبلغ نسبة الفقراء املحسوبة وفق اخلط الوطني عرشة أضعاف
تلك املحسوبة وفق اخلط الدويل ( 22٫0يف املئة مقارنة بـ 2٫0يف املئة) .وبالنسبة إىل اليمن ،نالحظ أن نسبة
عوضا عن ّ
الفقراء تتضاعف إذا اعتمدنا ّ
خط الفقر الدويل ( 34٫8يف املئة مقارنة بـ 17٫5
خط الفقر الوطني ً
يف املئة) .والفارق شاسع ً
أيضا يف العراق ( 22٫9يف املئة مقارنة بـ 4٫0يف املئة) ويف األردن ( 13٫3مقارنة
بـ  0٫4يف املئة).

ثم
ّأما دليل الفقر املتعدد األبعاد ،فهو يبلغ أعاله يف الصومال ( ،)0٫514تليها جزر القُ ُمر (ّ ،)0٫408
ّ
نموا .ونشري بالنسبة
موريتانيا ( )0٫352واليمن ( )0٫283وجيبويت ( ،)0٫139أي البلدان العربية
األقل ًّ
إىل هذا الدليل إىل كون برنامج األمم املتحدة اإلنامئي قد ّ
نظرا إىل عدم
حذر من إمكانية املقارنة بني البلدانً ،
توافر مجيع مؤرشات الدليل بالنسبة إىل البلدان كلها.

ً
ثالثا :أبرز التحديات ضمن الركيزة البيئية للتنمية
تتضمن الركيزة البيئية للتنمية أخطر حتديات التنمية الطويلة األجل التي تواجهها املنطقة العربية .ونتناول يف ما
ّ
ييل ثالثة حتديات تتمثّل يف جت ّنب تغيرّ املناخ وضامن األمن املائي وضامن األمن الغذائي.
 -1تج ّنب تغير المناخ

تأثرا بتغيرّ املناخ العاملي .وقد ارتفعت فيها درجة احلرارة عىل مدى
إن املنطقة العربية واحدة من أكثر املناطق ً
القرن املايض  0٫5درجة مئوية .وشهد بعض بلداهنا بشكل خاص (املغرب واجلزائر وتونس واململكة العربية
ً
ملحوظا يف درجات احلرارة تراوح بني  0.5درجة مئوية و 3درجات مئوية .إضافة إىل ذلك،
ارتفاعا
السعودية)
ً
سجل السودان يف العقود األخرية انخفاض معدل تساقط األمطار بنسبة  10يف املئة(.)28
ّ

يف هذا السياق ،يورد تقرير التقييم الرابع الصادر عن اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ ()IPCC, 2007
التوقّعات التالية:
 إن ارتفاع درجات احلرارة يف املنطقة العربية قد يصل إىل درج َت نْي مئوي َت نْي بحلول عام  ،2030وإىل  4درجاتمئوية بحلول عام .2100
 ُيتو َّقع انخفاض املياه اجلارية بنسبة  20إىل  30يف املئة بحلول عام  ،2050بسبب ارتفاع درجات احلرارة.– ُيتو َّقع انخفاض تساقط األمطار وزيادة احتامالت حدوث اجلفاف.
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إضافـة إىل ذلك ،توفر اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغيرّ املناخ التوقّعات التالية ،بالنسبة ملرص
والبحرين بالتحديد:

 احتامل ارتفاع مستوى سطح البحر يف املناطق الساحلية للدلتا املرصية ،بحيث قد يؤدي ارتفاعه بمعدلنصف مرت إىل ترشيد مليون نَْي إىل أربعة ماليني نسمة بحلول عام .2050

 توجد خماطر هتدد سكان املناطق الساحلية األخرى ،بام فيها البحرين التي هي الدولة اجلزيرية الصغريةالوحيدة يف املنطقة.

هذه التغيرّ ات املناخية تنعكس بشكل سلبي عىل األمن املائي واألمن الغذائي ،وذلك لكوهنا تؤثر يف العنارص
األربعة التالية :التوافر؛ القدرة عىل احلصول أو النفاذ؛ االستخدام؛ االستقرار .إن التغيرّ املناخي هيدد بانحسار
التصحر واجلفاف والفيضانات .وبالتايلُ ،يتو َّقع حدوث انخفاض
مساحة األرايض املزروعة ،وزيادة احتامالت
ّ
ويقدر البعض أن املنطقة
يف متوسطات اإلنتاج الزراعي عىل املدى الطويل ،وخاصة يف مناطق الزراعة املطريةّ .
العربية ّ
انخفاضا يف املنتجات الزراعية بنسبة  21يف املئة من حيث القيمة،
ً
ككل قد تشهد بحلول عام 2080
()29
وقد تصل نسبة االنخفاض إىل  40يف املئة يف أجزاء من شامل أفريقيا  .وقد يؤدي انخفاض اإلنتاج الزراعي
بدوره إىل زيادة أسعار املواد الغذائية ،واحتامل زيادة معدالت الفقر يف املناطق الريفية.

إضافة إىل ذلك ،قد تنعكس التغيرّ ات املناخية يف تفاقم التنافس االجتامعي يف املوارد الشحيحة ،كام أهنا قد ّ
تشكل
ً
وتعرض أعدا ًدا كبرية من السكان خلطر
ضغوطا عىل الرفاه االجتامعي والصحة وشبكات األمان االجتامعيةّ ،
غياب األمن املائي واألمن الغذائي.

وبالتايل ،ينبغي للحكومات العربية إدراك أمهية التغيرّ ات املناخية والتهديدات التي تفرضها عىل أمنها القومي
واإلقليمي ،وإدراج قضايا التغيرّ املناخي يف ختطيطها التنموي ،واختاذ إجراءات وتدابري رسيعة من أجل خفض
انبعاث الغازات الدفيئة ،وزيادة موارد الطاقة املتجددة.

 -2ضمان األمن المائي

تعاين املنطقة العربية أعىل نسبة جفاف يف العامل؛ فهي حتصل عىل  0٫5يف املئة فقط من إمجايل موارد املياه املتجددة
ّ
ويشكل سكاهنا أكثر من  5يف املئة من جمموع
يف العامل ،بينام تشكل مساحتها  10يف املئة من املساحة الكلية للعامل،
سكان العامل .يف هذا السياق ،تشهد عدة بلدان عربية ندرة يف املياه ،وهي تعتمد عىل خزانات جوفية غري متجددة،
أو عىل موارد مياه عابرة للحدود .وتعاين ثامنية بلدان عربية (اليمن والبحرين واألردن وليبيا واململكة العربية
السعودية وقطر واإلمارات العربية املتحدة والكويت) الندرة املطلقة يف املياه؛ إذ يبلغ نصيب الفرد من املياه ّ
أقل
3
3
مر الزمن ،انخفضت إمدادات موارد املياه املتجددة يف املنطقة العربية ّ
ككل من 3600م
من 165م  .وعىل ّ
سنو ًيا للفرد يف عام  1960إىل 1000م 3سنو ًيا للفرد يف عام  ،2000ومن املتوقع أن تنخفض إىل 500م 3سنو ًيا
املرجح أن يكون
بحلول عام  .2025ونشري إىل أن التوقّع لعام  2025مبني عىل الزيادة السكانية فقط ،ومن َّ
()30
الوضع أكثر سو ًءا إذا ما أخذنا يف االعتبار األنامط االستهالكية غري املستدامة ،وتأثريات تغري املناخ .
ويف ما ييل ،نلقي الضوء عىل واقع األمن املائي يف ّ
كل من اليمن وفلسطني.

 29برنامج األمم املتحدة اإلنامئي ،املكتب اإلقليمي للدول العربية.2011 ،
 30برنامج األمم املتحدة اإلنامئي ،املكتب اإلقليمي للدول العربية.2011 ،
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أ -اليمن :ندرة تا ّمة للمياه

ّ
نموا ضمن جمموعة البلدان التي تعاين الندرة املطلقة يف املياه؛ فنصيب الفرد فيه من
إن اليمن هو البلد
األقل ًّ
3
ونظرا إىل غياب
املياه املتجددة ال يتعدى الـ 100م يف العام ،أي ما يمثّل أقل من  2يف املئة من املتوسط العاملي.
ً
ٍ
بشكل مفرط ،بحيث جيري استخراج
مصادر دائمة مهمة للمياه السطحية ،جلأ اليمن إىل استغالل املياه اجلوفية
املياه بمعدالت تزيد ثالث مرات عىل معدالت استعادهتا من مياه األمطار .ففي حوض صنعاء عىل سبيل املثال،
ينخفض منسوب املياه اجلوفية بمعدل  6إىل  8أمتار سنو ًيا ،وجيري استخدام ح ّفارات النفط الستخراجها .ويف
الوقت نفسه ،ازدادت زراعة القات التي تستهلك املياه بكثافة .ويف هذا السياق ،ارتفعت تكلفة احلصول عىل
املياه ،وأصبحت آالف األ يف اليمن ِ
تنفق حوايل ثلث دخلها لرشاء املياه(.)31
سرَ

ب -فلسطني :املياه والرصاع واالحتالل

إن مرور بلد ما بإطار من الرصاع واالحتالل يؤدي إىل تفاقم ندرة املياه فيه ،وهذا ما تشهده فلسطني يف إطار
االحتالل اإلرسائييل .وبالفعل ،تشري تقارير منظمة أوكسفام ) )OXFAMإىل معاناة معظم الفلسطينيني الذين
يعيشون يف املنطقة (ج) من الضفة الغربية ،ويعملون يف جمال الزراعة والرعي لتأمني معيشتهم« :فإذ تواصل
إرسائيل إحكام قبضتها العسكرية واملدنية عىل تلك املنطقةُ ،حتول القيود القانونية املفروضة عىل الفلسطينيني
دون وصوهلم إىل املصادر األساسية للمياه ،ويف الوقت نفسه ،متنعهم سلطات االحتالل من حفر آبار جديدة أو
إنشاء أحواض لتجميع املياه ،وتقوم بتدمري ما يتمكنون من إنشائه من بنى حتتية بسيطة»(.)32

 -3ضمان األمن الغذائي

مكرس يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لعام  .1948وقد أكدت خطة عمل
إن حق احلصول عىل الغذاء َّ
مؤمتر القمة العاملي لألغذية ،الذي عقدته منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة (فاو) يف روما عام ،1996
أن «( )...األمن الغذائي يتحقق عندما يتم ّتع البرش كافة يف مجيع األوقات بفرص احلصول ،من الناحي َتني املادية
تلبي حاجاهتم التغذوية ،وتناسب أذواقهم الغذائية كي يعيشوا
واالقتصادية ،عىل أغذية كافية وسليمة ومغذية ّ
()34
حياة موفورة النشاط والصحة»( .)33ويقوم األمن الغذائي عىل ثالث ركائز  ،كام ييل:
 -توافر الغذاء بكميات كافية وبشكل مستمر.

تؤمن نظا ًما
 احلصـول عىل الغذاء ،وذلك من خالل اقتناء موارد كافية للحصول عىل أغذية مناسبة ّاً
مالئم.
غذائيا
ً

 استعامل الغذاء بشكل مناسب ،استنا ًدا إىل أسس التغذية والرعاية ،إضافة إىل احلصول عىل املياه والرصفالكافي نْي.
الصحي
ّ
َ

وتُضيف منظمة الفاو ركيزة رابعة هي االستقرار الغذائي ،أي احلصول عىل الغذاء الكايف يف مجيع األوقات.

 31برنامج األمم املتحدة اإلنامئي ،املكتب اإلقليمي للدول العربية ،2011 ،و Joseph Logan, “Rampant Water “Pillage” Is
Sucking Yemen Dry,” (Reuters, 28/3/2012). On the Web: <http://www.reuters.com/article/2012/03/28/us-yemen-wateridUSBRE82R0RZ20120328> (Accessed 23/5/2012).

 32برنامج األمم املتحدة اإلنامئي ،املكتب اإلقليمي للدول العربية ،2011 ،ص .54
 33خطة عمل مؤمتر القمة العاملي لألغذية ،منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة (فاو) ،روما.1996 ،

34 World Health Organization, “Food Security,” (2012), on the web: <http://www.who.int/trade/glossary/story028/
en/#> (accessed 23/5/ 2012).
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تحديات التنمية البشرية المستدامة في المنطقة
ِّ

تعرض توافر الغذاء للخطر يف أثناء األزمات االقتصادية أو األزمات
ويعني ذلك ،عىل سبيل املثال ،عدم ّ
املناخية ،ولتأثريها يف املحاصيل(.)35

ويف املنطقة العربية ،كان تزايد أسعار األغذية قد بلغ اً
قياسيا يف عامي  2007و .2008ومنذ أواخر عام
رقم
ً
ٍ
بشكل أسايس إىل عدم
 ،2010بدأت هذه األسعار ترتفع جمد ًدا بشكل كبري .إن ارتفاع أسعار األغذية يعود
نظرا إىل ارتفاع
التوازن بني الطلب والعرض من الغذاء .بمعنى آخر ،إن الطلب عىل الغذاء يرتفع
ً
تدرجييا ً
معدالت الزيادة السكانية وارتفاع معدالت استهالك الفرد للغذاء ،ولكن العرض عىل الغذاء يعاين انحسار
مساحات األرايض الصاحلة للزراعة ،وتراجع كمية املياه املتجددة .ويمكن حتديد عوامل عدة كامنة وراء ارتفاع
أسعار األغذية ،منها عوامل اقتصادية إقليمية ودولية ،ومنها عوامل ترتبط بتغري املناخ والقيود البيئية ،ونذكر
منها ما ييل:
 االرتباطات القوية بني أسواق النفط وأسواق األغذية الدولية. زيادة الطلب عىل األغذية نتيجة الزيادة السكانية يف العامل ،وزيادة حصص اللحوم والبيض ومنتجات األلبانيف س ّلة الغذاء.
 موجات اجلفاف يف املناطق املنتِجة للحبوب. تنافس الوقود احليوي مع الغذاء من أجل املادة املدخلة واألرايض الصاحلة للزراعة.واملطبقة يف معظم البلدان النامية.
 السياسات الزراعية الضعيفة وغري املواتيةّ
 املضاربات التجارية يف السلع الزراعية.كميات املياه اجلوفية الصاحلة للري.
 انخفاض ّالتصحر.
 اتّساع رقعةّ
 انخفاض خصوبة الرتبة.وتعاين بلدان عربية عدة مشكلة اجلوع وسوء التغذية ،وهي مشكلة تعود بشكل أسايس إىل عدم الوصول إىل
والتجار،
املوارد اإلنتاجية مثل األرض واملياه ،إضافة إىل املامرسات املجحفة التي يقوم هبا أصحاب العمل
ّ
وعدم كفاية شبكات األمان االجتامعي املطلوبة لدعم الفقراء من السكان( .)36من ناحية أخرى ،مل ينعكس
ارتفاع أسعار املواد الغذائية يف ارتفاع دخل صغار الف ّ
الحني ،بل تزايدت الضغوط املالية عليهم إزاء سعيهم إىل
تأمني سبل العيش.
ويف هذا السياق ،جلأت البلدان العربية إىل دعم الغذاء حلامية الفقراء من غياب األمن الغذائي .وضاعف معظمها
مقيسا بالعملة املحلية :بلغت زيادة الدعم  310يف
يف الفرتة املمتدة بني عامي  2005و 2008من دعم الغذاء ً
املئة يف تونس ،و 309يف املئة يف األردن ،و 205يف املئة يف املغرب ،و 75يف املئة يف مرص(.)37
نلقي يف ما ييل الضوء عىل العالقة بني األمن الغذائي والنزاع يف املنطقة العربية ،ونتناول حالتي األمن الغذائي
يف الصومال ومرص بشكل خاص.

 35األمم املتحدة ،اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا (اإلسكوا) ،األمن الغذائي والنزاع يف منطقة اإلسكوا (نيويورك :األمم
املتحدة.)2010 ،

”36 Timothy A. Wise and Sophia Murphy, “Resolving the Food Crisis: Assessing Global Policy Reforms Since 2007,
(Global Development and Environment Institute at Tufts University, the Institute for Agriculture and Trade Policy
		(IATP), 18/1/2012).

 37برنامج األمم املتحدة ،املكتب اإلقليمي للدول العربية.2011 ،
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أ -األمن الغذائي والنزاع

يورد إعالن روما بشأن األمن الغذائي العاملي «أن البيئة السياسية واالجتامعية واالقتصادية املواتية التي يسودها
السالم واالستقرار هي الركيزة األساسية التي ّ
متكن الدول من إيالء أولوية كافية لألمن الغذائي والستئصال
الفقر .كام أن الديمقراطية ،وتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وحرياته األساسية ،بام فيها احلق يف التنمية ،واملشاركة
الكاملة واملتكافئة للرجال والنساء ،عوامل جوهرية لتحقيق األمن الغذائي للجميع» ،وأن «الغذاء ال ينبغي أن
ُيستخدَ م أداة للضغط السيايس واالقتصادي»( .)38وتعاين بلدان عربية عدة (منها فلسطني والعراق والسودان
واليمن ولبنان والصومال )...بيئة سياسية واجتامعية واقتصادية قد تشوهبا النزاعات ،وهو ما هيدد األمن
الغذائي فيها .يف العراق عىل سبيل املثال ،يعاين خمُ س األطفال دون اخلامسة ( 22يف املئة) سوء التغذية املزمن،
ويعاين  5يف املئة منهم سوء التغذية احلاد(.)39

ب -املجاعة يف الصومال

نظرا إىل عدم قدرة السكان عىل احلصول
يف عام  ،2011أعلنت األمم املتحدة املجاعة يف بعض مناطق الصومال ً
عىل الغذاء والرضوريات األساسية األخرى ،وإىل كون معدالت سوء التغذية احلاد بني األطفال قد جتاوزت
يوميا من بني ّ
كل عرشة آالف شخص .ويف بعض املناطق اجلنوبية
 30يف املئة ،مع تسجيل وفاة أكثر من
َ
شخص نْي ً
يوميا تسجيل أكثر من  6وفيات ّ
لكل عرشة آالف طفل دون سن اخلامسة .بمعنى آخر ،تويف
تم ً
من الصومالّ ،
عرشات اآلالف من الصوماليني نتيجة أسباب تتعلق بسوء التغذية ،ومعظمهم من األطفال ،وذلك وفقًا ملكتب
األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ( .)40()OCHAويأيت إعالن املجاعة يف سياق موجات جفاف شديدة
اجتاحت الصومال (وهي األسوأ منذ عقود) ،ويف سياق النزاع املس ّلح الذي حيول (منذ عام  )2010دون ّ
متكن
ّ
منظامت اإلغاثة من الوصول إىل املناطق األكثر تأ ّث ًرا باجلفاف وانعدام األمن الغذائي ،وبالتحديد بعض املناطق
اجلنوبية من البالد التي تعاين أزمات غذاء ومياه نظيفة ومالجئ وخدمات صحية.

ج -األسعار يف مرص

جمرد انعكاس
يف عام ّ ،2008
سجلت مرص أكرب ارتفاع يف أسعار املواد الغذائية يف العامل .ومل يكن هذا االرتفاع ّ
حمليا فاق
الرتفاع أسعار الغذاء الدولية ،بل هناك ما يلفت االنتباه وهو أن ارتفاع أسعار املواد الغذائية املن َتجة ً
وتم تسجيل أعىل زيادة يف أسعار من َتجات األلبان ( 82يف املئة) والفاكهة
ارتفاع أسعار املواد الغذائية
َ
املستوردةّ .
( 139يف املئة) واخلرضوات ( 102يف املئة) ،وهي املجموعات الغذائية الثالث التي كانت مرص قد حقّقت
توجه الفقراء بشكل خاص
ذاتيا فيها .ويف هذا السياق ،تأثرت تركيبة غذاء املرصيني بشكل كبري؛ فقد ّ
اكتفاء ً
إىل زيادة استهالكهم لألغذية املدعومة من الدولة والغنية بالسعرات احلرارية ولكنها ذات قيمة غذائية متدنّية
(اخلبز والسكر والزيت) .من ناحية أخرى ،أصبحت احلبوب متثّل  60يف املئة من إمدادات الطاقة اليومية يف
وخاصة بني النساء ،كام أن طف ً
ال من كل اثنني حتت
مرص .ونتيجة لذلك ،ارتفعت معدالت البدانة بني الكبار،
ّ
سن اخلامسة أصبح يعاين – وفقًا ملنظمة الصحة العاملية –األنيميا مع حدوث تزايد مقلق يف معدالت األطفال
الذين يولدون أقزاما بسبب سوء التغذية ِ
املزمن(.)41
ً

« 38إعالن روما بشأن األمن الغذائي العاملي» ،الصادر عن :مؤمتر القمة العاملي لألغذية ،منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة – فاو،
روما.1996/11/17-13 ،
 39األمم املتحدة ،اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا (اإلسكوا) ،األمن الغذائي والنزاع يف منطقة اإلسكوا.

40 “UN Declares Famine in Two Regions of Southern Somalia,” (UN News Centre, 20 July 2011), on the Web: <http://
www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=39086> (Accessed 24/5/2012.

 41مروان أيب سمرا وفاطمة هاشم« ،تأثري ارتفاع األسعار عىل طعام وتغذية وأمن األسرَ املعيشية يف مرص( »،ورقة خلفية ،برنامج األمم
املتحدة اإلنامئي ،)2011 ،و Heba El-Laithy, “Poverty in Egypt 2009,” (2011).
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دراسات
تحديات التنمية البشرية المستدامة في المنطقة
ِّ

خاتمة

بغية دفع عجلة التنمية البرشية املستدامة ،ينبغي لبلدان املنطقة حتقيق انتقال فعيل من «التخطيط التنموي
التقليدي» إىل «التخطيط التنموي اجلديد»؛ فـ األول يسعى إىل زيادة النمو االقتصادي واملادي بشكل خاص،
وينظر إىل اإلنسان كمورد ووسيلة لتحقيق هذا النمو ،وهو يغ َفل عن ضامن اإلنصاف يف توزيع عوائد النمو
االقتصادي بني فئات املجتمع (الفاتورة االجتامعية) ،كام قد يؤدي إىل استنفاد املوارد الطبيعية أو تلويثها (الفاتورة
البيئية) .وبالفعلّ ،
معي يف بعض األحيان من حتقيق مستويات مرتفعة من النمو االقتصادي من
يتمكن بلد نّ
وكثريا ما يرتافق هذا النمو مع آثار سلبية يف البيئة ،إضافة إىل
دون أن يساهم ذلك يف توليد فرص العمل.
ً
عدم املساواة يف توزيع الدخل ،وتفاقم اخللل يف احلصول عىل اخلدمات االجتامعية بام فيها التعليم والصحة.
حتس ًنا يف نموها االقتصادي ،ولكنها ما زالت تشكو االستخدام غري املستدام
وبالفعل ،شهدت بلدان عربية عدة ّ
للطاقة واملوارد الطبيعية ،وارتفاع معدالت البطالة (وبالتحديد لدى الشباب) ،وعدم املواءمة بني خمرجات
النظام التعليمي وحاجات سوق العمل ،وعدم اإلنصاف االجتامعي ،وهتديد األمن الغذائي واألمن املائي،
التصحر.
وازدياد نسبة
ّ

التنمية االقتصادية

التنمية البيئية

• اعتامد نموذج االقتصاد األخرض لتدعيم الركائز الثالث للتنمية املستدامة.
ينطلق نموذج االقتصاد األخرض من مبدأ الرتابط بني االقتصاد
التنمية املستدامة
واملجتمع والبيئة (أي الركائز الثالث للتنمية املستدامة) ،وهو
يتم تنشيط
ّ
يتضمن ّ
حتو اًل يف أنامط اإلنتاج واالستهالك بحيث ّ
ا
ال تق
االقتصاد وتنويعه ،وخلق فرص العمل الالئق ،وتعزيز التجارة
صاد
املستدامة ،واحلد من الفقر ،وحتقيق اإلنصاف ،وحتسني توزيع
ا
الدخل .بمعنى آخر ،إن االقتصاد األخرض أداة لتحقيق التنمية
ألخ
رض
املستدامة ،وهو اقتصاد يؤدي إىل حتسني رفاه اإلنسان ،وتقليص
الفوارق االجتامعية عىل املدى الطويل ،والتخفيف من احتامالت
تعرض أجيال املستقبل ملخاطر تدهور النظم البيئية وندرة املوارد اإليكولوجية(.)42
ّ

التنمية االجتامعية

يتضمن ما ييل:
يتعي عىل البلدان العربية االنتقال إىل «التخطيط التنموي اجلديد» الذي
يف هذا السياق ،نّ
ّ

يتم طرح االقتصاد األخرض يف سياق االنتقال من الرتكيز عىل االعتبارات البيئية فقط عند تعريف التنمية
ّ
املستدامة إىل الرتكيز عىل الركائز الثالث للتنمية املستدامة (االجتامعية واالقتصادية والبيئية) ،وهو يتط ّلب
اعتبارا من املراحل
إدماج االعتبارات البيئية يف أي نموذج أو سياسة أو مرشوع للتنمية االقتصادية ،وذلك
ً
األوىل للتصميم واإلعداد .وبالتايل ،فإن نموذج االقتصاد األخرض رضوري حلامية البيئة ولتحويل االقتصاد إىل
نشاط يوفر فرص العمل ويشمل مجيع فئات املجتمع.

خاصة هبا ،من أجل ضامن
معينة (مثل النساء والشباب وكبار السن) يف اسرتاتيجيات ّ
• استهداف فئات سكانية ّ
مشاركة مجيع السكان يف عملية التنمية واستفادهتم من عوائدها.
إن صوغ االسرتاتيجيات الوطنية وتنفيذها للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة واالسرتاتيجيات الوطنية

 42األمم املتحدة ،برنامج األمم املتحدة للبيئة ،نحو اقتصاد أخرض :مسارات إىل التنمية املستدامة والقضاء عىل الفقر  -مرجع لواضعي

السياسات ([نيويورك :األمم املتحدة] ،)2011 ،عىل املوقع اإللكرتوين<www.unep.org/greeneconomy> (access on 10/6/2012), :
and “Green Economy Report: A Preview,” (UNEP, 2010).
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للشباب واالسرتاتيجيات الوطنية لكبار السن ،كل ذلك يساعد يف ضامن مشاركة مجيع السكان يف عملية التنمية
واستفادهتم من عوائدها .ويف هذا السياق ،تربز أمهية مراعاة النقاط التالية:
 -السعي لضامن توافر امليزانية الكافية لصوغ هذه االسرتاتيجيات وتنفيذها ورصدها وتقييمها.

مؤسسة وطنية (عىل
 ضامن اإلطارّ
املؤسيس املالئم لصوغ هذه االسرتاتيجيات ،وذلك من خالل إنشاء ّ
سبيل املثال جملس أعىل للمرأة ،أو هيئة وطنية لشؤون املرأة ،وجملس أعىل للشباب ،وجملس أعىل للمسنني)
ترتبط برئاسة جملس الوزراء مبارشة ،وتتم ّتع بصفة استشارية وتنفيذية وتنسيقية بني خمتلف الوزارات القطاعية
(تعليم ،عمل ،صحة ،شؤون اجتامعية .. ،إلخ ).واهليئات احلكومية املعنية.

 تعاون خمتلف اجلهات الوطنية احلكومية وغري احلكومية ومنظامت املجتمع املدين املعنية عىل حتديد األولوياتالتي ينبغي تناوهلا يف هذه االسرتاتيجيات .وبالفعل ،إن تعاون هذه اجلهات يساعد يف ضامن تب ّنيها هذه
االسرتاتيجيات والتزامها بالعمل عىل تنفيذ أهدافها ،األمر الذي ّ
يمكنها من العمل كمجموعة ضاغطة قادرة
عىل إحداث تغيري ملموس.

املتخصصة التابعة لألمم املتحدة ،وجامعة الدول
 تعاون اجلهات الوطنية مع اللجان اإلقليمية ،واهليئاتّ
العربية وغريها من اجلهات الدولية واإلقليمية املعنية ،التي تتمثّل إحدى مهامهتا يف تقديم الدعم الفني واملادي
إىل البلدان من أجل صوغ هذه االسرتاتيجيات.
 إرشاك املستفيدين أنفسهم يف صوغ هذه االسرتاتيجيات ،أي اعتامد هنج ينطلق من القاعدة؛ فبالنسبة إىلاملهم أن ّ
يتمكن الشباب املستفيدون من االسرتاتيجية من
االسرتاتيجية الوطنية للشباب عىل سبيل املثال ،من ّ
حتديد حاجاهتم وأولوياهتم.

تتضمن عدة فئات فرعية ذات حاجات خمتلفة .فعىل سبيل
 الوعي بأن الفئة املستهدَ فة ليست فئة متجانسة ،بلّ
املثال ،جيب أن تستهدف االسرتاتيجيا الوطنية لكبار السن خمتلف الفئات الفرعية للمسنني :الذكور واإلناث،
«صغار املسنني» ( 79 - 60عا ًما) وكبار املسنني ( 80عا ًما فام فوق) ،واملسنني الذين يعيشون ضمن أوضاع
اجتامعية واقتصادية وأسرَ ية خمتلفة  ..إلخ.

للمقارنة من أجل حتديد األولويات.
ومفصلة وقابلة
 االستناد إىل قاعدة بيانات حديثة ودقيقة وموثوقةّ
َ

 االسرتشاد باالتفاقيات وبرامج العمل واخلطط الدولية ذات العالقة ،ونذكر منها اتفاقية القضاء عىل مجيعأشكال التمييز ضد املرأة ( ،)CEDAWومنهاج عمل بيجني  ،1995وبرنامج العمل العاملي للشباب
( ،)WPAYوخطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة ( ..)MIPAAإلخ.

حمور ْين :بناء قدرات األفراد ،وتزويدهم بالفرص لالستفادة من قدراهتم .وعىل سبيل املثال ،ينبغي
 العمل عىل َعدم االكتفاء بتحسني تعليم املرأة وصحتها ،بل جيب ً
أيضا السعي لتزويدها بفرص العمل وفرص املشاركة يف
احلياة العامة والسياسية من أجل متكينها من املشاركة يف عملية التنمية واالستفادة من عوائدها.
 اعتامد مقاربة دورة احلياة التي تعي أن حاجات األفراد وحتدياهتم ختتلف بحسب مراحل العمر (طفولة،مراهقة وشباب ،بلوغ ،كبرَ السن) ،التي تعترب أن االستثامر يف تنمية األفراد منذ السن املبكرة تساعد عىل االرتقاء
صحة املرأة
بأوضاعهم يف مراحل العمر املتقدمة؛ فبالنسبة إىل املرأة بشكل خاص ،تعي هذه املقاربة أن اعتالل ّ
تتعرض هلا يف الطفولة والشباب ويف
املسنة ناجم يف الكثري من احلاالت عن سوء التغذية واملخاطر الصحية التي ّ
مراحل اإلنجاب.
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ِّ

المراجع
 -1العربية
كتب

األمم املتحدة ،إدارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية ،شعبة السكان .التوقعات السكانية العاملية :تنقيح عام
 .2006نيويورك :األمم املتحدة.2007 ،

______ .التوقعات السكانية العاملية :تنقيح عام  .2010نيويورك :األمم املتحدة.2011 ،

األمم املتحدة ،برنامج األمم املتحدة للبيئة .نحو اقتصاد أخرض :مسارات إىل التنمية املستدامة والقضاء عىل
الفقر  -مرجع لواضعي السياسات[ .نيويورك :األمم املتحدة] .2011 ،عىل املوقع اإللكرتوين:
<www.unep.org/greeneconomy>. (access on 10/6/2012).

األمم املتحده ،برنامج االمم املتحده االنامئي .تقرير التنمية البرشية لعام  .1990القاهرة :وكالة األهرام
لالعالن.1991 ،

_______ .تقرير التنمية البرشية لعام  :1995ثورة من أجل حتقيق املساواة بني اجلنسني .القاهرة :دار العامل
العريب للطباعة.1995 ،

______ .تقرير التنمية البرشية  :2011االستدامة واإلنصاف :مستقبل أفضل للجميع .واشنطن :الربنامج،
.2011
______ ،املركز اإلقليمي للدول العربية .تقرير حتديات التنمية العربية  2011:نحو دولة تنموية يف العامل
العريب .القاهرة :الربنامج.2011 ،

______ ،املكتب اإلقليمي للدول العربية والصندوق العريب لإلنامء االقتصادي واالجتامعي .تقرير التنمية
اإلنسانية العربية للعام  :2002خلق الفرص لألجيال القادمة .نيويورك :الربنامج.2002 ،
______ ،املكتب اإلقليمي للدول العربية ،الصندوق العريب لإلنامء االقتصادي واالجتامعي وبرنامج اخلليج
العريب لدعم منظامت األمم املتحدة اإلنامئية .تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام  :2005نحو هنوض
املرأة يف الوطن العريب .نيويورك :الربنامج .2006
األمم املتحدة ،اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا (اإلسكوا) .األمن الغذائي والنزاع يف منطقة اإلسكوا.
نيويورك :األمم املتحدة.2010 ،

______ .تقرير السكان والتنمية ،العدد الرابع :الشباب يف منطقة اإلسكوا :دراسة للواقع واآلثار املرتتبة عىل
سياسات التنمية .بريوت :اإلسكوا.2009 ،
______ .تقرير السكان والتنمية ،العدد اخلامس :إقصاء الشباب يف منطقة اإلسكوا :العوامل الديموغرافية
واالقتصادية والتعليمية والثقافية .بريوت :اإلسكوا.2011 ،

______ .موجز السياسات االجتامعية ،العدد الرابع .تعزيز العدالة االجتامعية :إدماج قضايا املسنني يف عملية
التخطيط للتنمية يف منطقة اإلسكوا .بريوت :اإلسكوا.2011 ،
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مجعية تنظيم األرسة يف لبنان .من أجل القضاء عىل مجيع أشكل التمييز ضد املرأة .بريوت :اجلمعية.1996 ،

رشف الدين ،فهمية .أصل واحد وصور كثرية :ثقافة العنف ضد املرأة يف لبنان .بريوت :دار الفارايب.2002 ،

صندوق األمم املتحدة اإلنامئي للمرأة (اليونيفم) ،املكتب اإلقليمي للدول العربية .تقدم املرأة العربية :2004
نسق واحد ،أربعة جماالت وأكثر من  140مليون إمرأة[ .د .م :].اليونيفم.2004 ،
َ

دورية

صحة املرأة ».صحة األرسة العربية والسكان :السنة
فرح ،عبد العزيز وتانيا فاعور« .هنج دورة احلياة يف دراسة ّ
 ،4العدد .2011 ،10
وثائق

أيب سمرا ،مروان وفاطمة هاشم« .تأثري ارتفاع األسعار عىل طعام وتغذية وأمن األسرَ املعيشية يف مرص( ».ورقة
خلفية ،برنامج األمم املتحدة اإلنامئي.)2011 ،

«إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية( »،قرار اختذته اجلمعية العامة يف الدورة اخلامسة واخلمسون ،البند ( 60ب)
من جدول األعامل ،األمم املتحدة ،اجلمعية العامة.)2000 ،

واملعوقات فيام يتعلق
حرز
ّ
األمم املتحدة ،اجلمعية العامة« .تنفيذ برنامج العمل العاملي للشباب :التقدم ا ُمل َ
برفاه الشباب ودورهم يف املجتمع املدين( »،تقرير األمني العام؛  ، A/64/61 – E/2009/3الدورة
الرابعة والس ّتون ،الدورة املوضوعية لعام  ، ٢٠٠٩األمم املتحدة ،املجلس االقتصادي واالجتامعي،
.)2008/10/30

األمم املتحدة ،اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا (اإلسكوا)« .إثنان وثالثون عا ًما من عمر اتفاقية
القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة.)E/ESCWA/PI/2011/3، 2011( »،2011-1979 ،

«برنامج العمل العاملي للشباب حتى سنة  2000وما بعدها( ».قرار اجلمعية العامة؛  ،A/RES/50/81األمم
املتحدة ،اجلمعية العامة.)1996 ،
األول/
«تقريـر اجتامع املراجعة اإلقليمية الثانية خلطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة ،بريوت 8-7 ،كانون ّ
ديسمرب ( ».2011األمم املتحدة ،اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا (اإلسكوا) .)2012

تقرير اجلمعية العاملية الثانية للشيخوخة ،مدريد 12-8 ،نيسان/أبريل ( »،٢٠٠٢وثيقة؛ ،A/CONF.197/9
األمم املتحدة ،نيويورك.)2002 ،

املفصلة لنتائج االستقصاء اإلقليمي حول مدى استجابة البلدان األعضاء لربنامج العمل
«اجلداول اإلحصائية ّ
العاملي للشباب( »،األمم املتحدة ،اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا.)2008 ،

«الغايات واألهداف املتعلقة برصد تقدم الشباب يف سياق االقتصاد العاملي( »،تقرير األمني العام ،إضافة؛
 ،A/62/61/Add.1 – E/2007/7/Add.1الدورة الثانية والستون ،األمم املتحدة ،اجلمعية العامة،
املجلس االقتصادي واالجتامعي.)2007 ،
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ندوات ومؤتمرات

.)1994  سبتمرب/  أيلول13-5 ، القاهرة،املؤمتـر الدولـي للسكـان والتـنـمية (مؤمتر نظمته األمم املتحدة
A/CONF.171/13/Rev.1

.1996/11/17-13 ، روما، منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة – فاو،مؤمتر القمة العاملي لألغذية
.1996 ، روما،) منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة (فاو،مؤمتر القمة العاملي لألغذية

 من تنظيم املعهد،2013-2011 ورشة العمل حول إدماج القضايا السكانية يف اخلطط القطاعية الفلسطينية
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