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ينظــر التقريــر فــي تنفيــذ أجنــدة  2030فــي العالــم العربــي مــن
وجهــة نظــر إقليميــة .ويعتمــد هــذا التقريــر فــي جــزء منــه علــى
التقاريــر الوطنيــة التــي تتعقــب التقدم/التراجــع فــي التنميــة
المســتدامة فــي لبنــان واألردن وتونــس.
ويســلط التقريــر الضــوء بصــورة خاصــة علــى العقبــات الهيكليــة
علــى المســتويين اإلقليمــي وشــبه اإلقليمــي لتنفيــذ أجنــدة
 2030ونجاحهــا .كمــا يحــدد الجهــود والمبــادرات اإلقليميــة
المتخــذة لتنفيــذ األجنــدة بشــكل مناســب .عــاوة علــى ذلــك،
فإنــه يقتــرح بعــض التغييــرات المحــددة فــي السياســة والتــي
اعتبــرت ضروريــة للتقــدم فــي اتجــاه تحقيــق أهــداف التنميــة
المســتدامة علــى المســتوى اإلقليمــي.

 .1االنتقال من األهداف اإلنمائية لأللفية إلى أهداف
التنمية المستدامة في المنطقة العربية
رغــم تســجيل بعــض اإلنجــازات فــي مــا يتعلــق بمقاصــد األهداف
اإلنمائيــة لأللفيــة فــي العالــم العربــي ،فقــد جــرى تحديــد
إخفاقــات ملحوظــة فــي مجــاالت اســتراتيجية وحيويــة علــى غــرار
النــوع االجتماعــي ،والفقــر (برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي،
 ،2011ص )3 .والجــوع وانعــدام األمــن الغذائــي .إلــى ذلــك ،فقــد
ســاهمت الضوابــط المفروضــة علــى إطــار األهــداف اإلنمائيــة
لأللفيــة فــي االضطرابــات االجتماعيــة والسياســية التــي اندلعــت
فــي المنطقــة فــي عامــي  2010و.2011
•بعــض اإلنجــازات :وفقـاً للتقريــر العربــي لألهــداف اإلنمائيــة
لأللفيــة (األمــم المتحــدة وجامعــة الــدول العربيــة،)2014 ،
حصــل تقــدم فــي تحقيــق بعــض مــن األهــداف والمقاصــد
التــي كان يجــب تحقيقهــا بحلــول عــام  .2015وكان أهــم
إنجــاز فــي المنطقــة العربيــة تحســين معــدالت االلتحــاق
بالمــدارس االبتدائيــة ومعرفــة القــراءة والكتابــة ،مــع تمكــن
العديــد مــن البلــدان مــن التوصــل إلــى شــبه تكافــؤ بيــن
الجنســين فــي التعليــم.
•اإلخفاقــات الملحوظــة :رغــم أن نســبة الفقــر المدقــع مــا
زالــت متدنيــة جــداً ،والتــي تُقــاس وفــق نســبة األشــخاص
الذيــن يقــل دخلهــم عــن  1.25دوالر أميركــي فــي اليــوم،
لكنهــا تشــهد ارتفاعــاً نتيجــة النزاعــات واالضطرابــات
السياســية والسياســات االقتصاديــة النيوليبراليــة التــي
لــم يتــم التصــدي لهــا .ويظهــر تدبيــر أكثــر واقعيــة للفقــر
المدقــع أن أكثــر مــن ُخمــس األشــخاص فــي العالــم
العربــي فقــراء ،وأن هــذا الوضــع بقــي مــن دون تغييــر
بيــن تســعينيات القــرن العشــرين وعــام ( 2010األمــم
المتحــدة والعالــم العربــي .)2014 ،عــاوة علــى ذلــك ،مــا
زالــت المنطقــة متخلفــة فــي مســائل مهمــة خصوصـاً تلــك
المتعلقــة بالجــوع ،وانعــدام األمــن الغذائــي ،والنقــص
فــي الوصــول إلــى الميــاه ،واالفتقــار إلــى تحســين الصــرف
الصحــي فــي المناطــق الريفيــة ،ووفيــات األطفــال واألمهــات
(المرجــع نفســه ،الصفحــة  .)xiكمــا أن «التقــدم فــي تحقيق
األهــداف كان متفاوتــاً عبــر المناطــق الفرعيــة والبلــدان
وداخــل البلــدان» (المرجــع نفســه).

فــي الواقــع ،أهمــل إطــار األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة األســس
الراســخة للمشــكالت االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية
التــي يواجههــا العالــم العربــي منــذ ثمانينيــات القــرن العشــرين.
وســببت هــذه المشــكالت السياســات النيوليبراليــة (الســوق الحــرة
واالقتصاديــات الهزيلــة) واالفتقــار إلــى الديمقراطيــة والقمــع
السياســي .علــى ســبيل المثــال ،تعــوق فرضية األهــداف اإلنمائية
لأللفيــة التــي تعتبــر أن السياســات االقتصاديــة النيوليبراليــة
(التحريرـــــ الخصخصــة ـــــ التقشــف المالــي) هــي أفضــل وســيلة
للحــد مــن الفقــر ،تشــكيل الخدمــات العامــة الشــاملة الضروريــة
للتنميــة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،أدى التركيــز علــى إجمالــي الناتــج
المحلــي إلــى نمــو مــن دون عمالــة الئقــة (تقريــر تحديــات
التنميــة فــي الــدول العربيــة  ،)2011ورأســمالية محســوبية،
وتفشــي الفســاد ،وعــدم مســاواة اجتماعيــة واقتصاديــة ومكانيــة
مقلقــة (بيــن األغنيــاء والفقــراء ،أو ســكان األريــاف والمــدن ،أو
الرجــال والنســاء) .ومــن المســلم بــه عمومـاً أن مســائل الكرامــة
اإلنســانية ،والعدالــة االجتماعيــة ،والديمقراطيــة تشــكل الدافــع
الرئيســي للربيــع العربــي.
•أهداف التنمية المستدامة وفق المنظار العربي
تعتبــر أهــداف التنميــة المســتدامة أكثــر طموحــاً مــن األهــداف
اإلنمائيــة لأللفيــة المعتمــدة فــي عــام  ،2000والتــي انتهــت
مدتهــا فــي عــام  ،2015وهــي تتــوق إلــى ســد الثغــرات التــي
شــوهت األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة .وفــي حيــن أن أجنــدة
ّ
التنميــة المســتدامة  2030وأهــداف التنميــة المســتدامة البالــغ
عددهــا  17التــي تتضمنهــا ،تبقــي تركيــز أجنــدة األهــداف
اإلنمائيــة لأللفيــة علــى اســتئصال الفقــر ،فإنهــا تركــز أيضــاً
علــى الترابــط بيــن قضايــا التنميــة (االقتصاديــة واالجتماعيــة
والمســتدامة) وتغطــي موضوعــات ال تأخذهــا األهــداف اإلنمائيــة
لأللفيــة فــي اعتبارهــا بصــورة كاملــة ،بمــا فــي ذلــك انعــدام
المســاواة والحوكمــة والســام والمجتمعــات الشــاملة .إلــى ذلــك،
وعلــى عكــس األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة ،ليســت أهــداف التنمية
المســتدامة مجــرد أهــداف بــل تتضمــن أيضـاً الوســائل لتحقيقهــا
والتــي تشــمل تمويــل التنميــة ،والتجــارة العادلــة والمنصفــة،
والتنميــة ونقــل التكنولوجيــا وبنــاء قــدرات التنميــة المســتدامة،
خصوصــاً للبلــدان الناميــة.
يتعيــن علــى العالــم العربــي التطــرق إلــى التحديــات واألولويــات
المســتمرة وفــق مقاربــة أهــداف التنميــة المســتدامة علــى غــرار
الســام واألمــن ،والديمقراطيــة والمشــاركة الشــعبية ،والفقــر،
والبطالــة ،وانعــدام األمــن الغذائــي ونقــص التغذيــة ،والفــوارق
بيــن الجنســين ،ووفيــات األطفــال واألمهــات ،والوصــول إلــى ميــاه
الشــفة اآلمنــة والفروقــات الجســيمة بيــن الطبقــات االجتماعيــة
وكذلــك بيــن المناطــق الريفيــة والحضريــة .بيــد أنــه علــى
المنطقــة تجــاوز عقبــات وتحديــات شــاقة فــي حــال أرادت تحقيــق
أجنــدة .2030
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 .2العقبات الهيكلية الرئيسية على المستويين اإلقليمي وشبه اإلقليمي لتنفيذ أجندة 2030
تعــوق العديــد مــن التحديــات تنفيــذ أجنــدة  2030فــي المنطقــة
العربيــة .أوالً ،تفتقــر البلــدان العربيــة إلــى مجــال السياســة
الضــروري لمتابعــة السياســات التحوليــة واإلنتاجيــة التــي
ستســاهم فــي تنويــع اقتصاداتهــا وتعزيــز قدراتهــا الصناعيــة
واإلنتاجيــة .ويعــود هــذا إلــى فشــل أجنــدة  2030فــي التطــرق
بشــكل مناســب إلــى العناصــر الهيكليــة التــي تعــوق التنميــة
المســتدامة وتعــزز مكافحــة الفقــر واالســتبعاد االجتماعــي،
الســيما االختــاالت فــي عالقــات القــوة بيــن البلــدان (اختــاالت
القــوة بيــن البلــدان المتطــورة و»الناميــة» ،وســيطرة الشــركات
عبــر الوطنيــة والمؤسســات الحكوميــة الدوليــة – خصوصــاً
تلــك التــي تُعنــى بالتجــارة والماليــة علــى غــرار صنــدوق النقــد
الدولــي والبنــك الدولــي ـــــ والنخــب التكنوقراطيــة) .ومــن الواضــح
مــن عالقــات القــوة أن األجنــدة «تعجــز عــن مواجهــة الوضعيــة
الحاليــة للمجتمــع والدولــة ،وعــن تقديــم أفــكار تحويليــة مناســبة
(.)2016 ،Koehler
ثانيــاً ،يســاهم االحتــال والحــرب والنــزاع – خصوص ـاً االحتــال
اإلســرائيلي والحــروب والنزاعــات ،واإلرهــاب وتدخــل القــوى
العالميــة واإلقليميــة فــي الشــؤون الداخليــة للــدول العربيــة – إلى
حــد كبيــر فــي الفقــر والضعــف فــي المنطقــة .ويكتســب األمــن
واالســتقرار أهميــة بالغــة فــي إيجــاد بيئــة مــن شــأنها المســاهمة
فــي معالجــة الفقــر .فعلــى ســبيل المثــال ،ش ـلّت الحــرب الزراعــة
وقــدرة اإلنتــاج الغذائــي ،ليــس فقــط فــي البلــدان التــي تعانــي
مــن الجــوع كاليمــن والصومــال ،بــل أيضـاً فــي بلــدان كالســودان
والعــراق واللذيــن كانــا فــي الماضــي مصــدر األغذيــة للعالــم
العربــي (اإلســكوا ،التقريــر النهائــي للمنتــدى العربــي ،2017 ،ص.
 .)18باإلضافــة إلــى ذلــك ،تضعــف آفــاق انتشــار النــزاع االســتثمار
وتفــرض عائقــاً علــى التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة
والمؤسســية.

ثالثــاً ،لــم تحقــق االنتفاضــات العربيــة التغييــرات الديمقراطيــة
التــي ناضــل مــن أجلهــا النــاس .فبــدالً مــن ذلــك ،وباســتثناء
تونــس ،يمكــن المالحظــة أن االســتبداد يعــود وتتقلــص
المســاحة المدنيــة بشــكل كبيــر فــي العالــم العربــي .ولــم تــزدد
محــاوالت إســكات األصــوات المنتقــدة مــن حيــث العــدد فحســب،
بــل باتــت أكثــر راديكاليــة وعنفــاً.
رابعــاً ،وعلــى المســتوى االجتماعــي واالقتصــادي ،مــا زالــت
البلــدان العربيــة ملتزمــة بتطبيــق سياســات نيوليبراليــة أظهــرت
حدودهــا فــي الماضــي (خصخصــة الخدمــات العامــة كالتعليــم
والصحــة مثـاً ،واإليمــان األعمــى المســتمر فــي القطــاع الخــاص،
والتقشــف وتقليــص اإلنفــاق العــام ،إلــخ.).
باإلضافــة إلــى ذلــك ،تشــكل األصوليــة الدينيــة والمجتمــع األبوي
تهديــدًا حقيقي ـاً لحقــوق اإلنســان ،خصوص ـاً حقــوق النســاء فــي
المنطقــة العربيــة.
وأخيــراً ،قــد ال تتحقــق المســاهمة المحتملــة لالندمــاج اإلقليمــي
فــي أجنــدة  2030مــا لــم يتــم التطــرق إلــى المشــكالت
الجيوسياســية والنزاعــات بيــن الــدول بطريقــة جديــة وفاعلــة.

اإلطار  :1التجارب الوطنية مع تنفيذ أجندة 2030
بعض اإلنجازات:•تدابيــر لمأسســة التنميــة المســتدامة (مث ـاً لجنــة وزاريــة برئاســة رئيــس الحكومــة فــي مصــر؛ ولجنــة وطنيــة لرصــد رؤيــة
األردن 2025؛ ووزارة التنميــة والتعــاون الدولــي فــي تونــس؛ ومشــروع «أهــداف التنميــة المســتدامة فــي لبنــان :تحليــل الثغــرات
حرز»بالشــراكة مــع برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي).
وعــرض عــن التقـ ّ
الم َ
ـدم ُ
•تطوعــت ثالثــة بلــدان عربيــة (مصــر واألردن والمغــرب) لمراجعــة جهودهــا لتنفيــذ أجنــدة  2030علــى مســتوى المنتــدى
السياســي الرفيــع المســتوى.
التحديات والعقبات:•انعــدام االســتقرار السياســي ،والحــرب ،والنزاعــات والهجــرة «القســرية»؛ والحكــم الرشــيد وغيــاب الديمقراطيــة؛ وتراجــع مســاحة
السياســة نتيجــة شــروط الجهــات المانحــة وسياســات الســوق الحــرة المتمحــورة حــول النمــو االقتصــادي حصــراً؛ وعــدم عدالــة
األنظمــة الضريبيــة؛ ودوامــة الديــون؛ واالفتقــار إلــى خارطــة طريــق أو خطــة عمــل ملموســة ووســائل تنفيــذ لتحقيــق األهداف؛
واالفتقــار إلــى مقاربــة واضحــة مرتكــزة علــى الحقــوق.
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العقبات واألولويات الرئيسية على المستوى اإلقليمي
لتحقيق األهداف  1و 8و10
القضــاء علــى الفقــر والحــد مــن أوجــه عــدم المســاواة (الهدفــان
 1و)10
ـدن نســبياً فــي العالــم العربــي،
فــي حيــن أن الفقــر المدقــع متـ ٍ
ثمــة مؤشــرات عــن أنــه بــدأ باالرتفــاع مجــددًا نتيجــة النزاعــات
وانعــدام االســتقرار السياســي فــي منطقــة المشــرق .وقــد بــات
الوضــع قاتمــاً لدرجــة أن الهجــرة والهــروب همــا المــاذ الوحيــد
نظــرًا إلــى ازديــاد مواطــن الضعــف االقتصاديــة واالجتماعيــة
والســكانية والبيئيــة ســوءاً .وتجــدر اإلشــارة إلــى أن مســتوى
الفقــر أعلــى بكثيــر عنــد قياســه فــي مــا يتعلــق بخــط الفقــر
الوطنــي .عــاو ًة علــى ذلــك ،ينتشــر الفقــر المتعــدد األبعــاد (عــدم
المســاواة فــي الصحــة والتعليــم والظــروف المعيشــية) علــى
نطــاق واســع فــي العالــم العربــي مــع كــون حوالــى ثلثــي الســكان
العــرب إمــا فقــراء أو عرضــة للفقــر (اإلســكوا ،جامعــة الــدول
العربيــة ،اليونيســف.)2017 ،
وتشــكل نمــاذج النمــو النيوليبراليــة اإلقصائيــة ،واالفتقــار إلــى
العمــل واألجــور الالئقــة ،والرأســمالية المحســوبية ،وتفشــي
الفســاد ،وإضفــاء الطابــع غيــر النظامــي علــى االقتصــادات
العربيــة ،وتدهــور الخدمــات العامــة والحمايــة االجتماعيــة
الضعيفــة ،العقبــات الرئيســية التــي تعــوق اســتئصال الفقــر فــي
العالــم العربــي.
علــى مســتوى آخــر ،وفــي حيــن أن عــدم المســاواة فــي الدخــل
فــي العالــم العربــي معتدلــة نســبياً بحســب معامــل جينــي،
ثمــة تركــز حــاد فــي أعلــى هــرم الدخــل ،إذ إن حصــة  1%ممــن
يتقاضــون الدخــل تتجــاوز مــا نســبته  25%مــن دخــل المنطقــة
(مقارنــ ًة بنســبة  20%فــي الواليــات المتحــدة) (Alvaredo and
.)2014 ،Picketty
الهدف  :8العمل الالئق ونمو االقتصاد
تســجل أعلــى معــدالت البطالــة
مــا زالــت المنطقــة العربيــة
ّ
حــول العالــم ،خصوصــاً لــدى الشــباب ،وأدنــى نســبة مشــاركة
للنســاء فــي القــوى العاملــة ،إلــى جانــب أعلــى مســتويات هجــرة
لليــد العاملــة .وقــد تفاقــم الوضــع نتيجــة النزاعــات وانعــدام
االســتقرار السياســي أخيــرًا (اإلســكوا .2017 ،الفقــر واالزدهــار).
وتعتبــر البطالــة عاليــة بشــكل خــاص لــدى الشــباب ( 25%فــي
 )2011/2005والنســاء ( 16%مقارنــة بـــ 8%لــدى الرجــال) .ومــن
الخصائــص المقلقــة األخــرى لســوق العمــل العربيــة الطابــع غيــر
النظامــي الــذي ازداد فــي المنطقــة خــال العقديــن األخيريــن
(شــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة ،تقريــر
الراصــد العربــي.)2017 ،
ومــن المتوقــع أن يــزداد تحــدي اســتحداث الوظائــف والعمــل
الالئــق ســوءًا فــي المســتقبل .فبحســب تقديــرات للبلــدان غيــر
الخليجيــة ،وحتــى تتمكــن بلــدان المنطقــة العربيــة مــن بلــوغ
العمالــة الكاملــة بحلــول ســنة  ،2030يتعيــن عليهــا اســتحداث 92
مليــون وظيفــة (اإلســكوا .2014 ،أهــداف التنميــة المســتدامة...
منظــور عربــي ،ص.)12 .
وتســاهم العديــد مــن العوامــل فــي تبرير ســجل العمالــة الضعيف
فــي المنطقــة العربيــة .فالسياســات االقتصاديــة النيوليبراليــة –
خصوصــاً التحريــر المبكــر ،وتراجــع االســتثمارات العامــة والعجــز
تفســر جزئيــاً
عــن تحقيــق انتشــار االســتثمارات الخاصــة – ّ

علــى األقــل التحــدي المســتمر المرتبــط باليــد العاملــة الــذي
تبدلــت الهيكليــة
تواجهــه المنطقــة العربيــة .عــاو ًة علــى ذلــكّ ،
االقتصاديــة قليــاً منــذ تســعينيات القــرن العشــرين .فالتركيــز
علــى النفــط والغــاز والتعديــن فــي البلــدان الغنيــة بالنفــط
وســيطرة أنشــطة الخدمــات ذات اإلنتاجيــة المتدنيــة واألجــور
المتدنيــة ال تســاهم فــي اســتحداث وظائــف الئقــة .كمــا أن أحــد
األســباب الرئيســية لنســب البطالــة العاليــة لــدى الشــباب هــي
االنتقــال اإلشــكالي مــن المدرســة إلــى العمــل ،الســيما بالنســبة
إلــى الطــاب الجامعييــن (تحديــات التنميــة العربيــة ،2011 ،ص.
.)41
األولويــات :تقتــرح تقاريــر واردة مــن العديــد مــن المنظمــات
اإلقليميــة (اإلســكوا ،برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي ،منظمــة
العمــل الدوليــة) أولويــات وخطــوات سياســة ملموســة:
•سياســات نيوليبراليــة مليئــة بالتحديــات لبنــاء الطلــب
المحلــي بــدالً مــن التركيــز حصــرًا علــى تقليص تكاليــف اليد
العاملــة والتكاليــف األخــرى أمــاً فــي التحلــي بالتنافســية
فــي أســواق الصــادرات .لذلــك مــن الضــروري حشــد طاقــات
المجتمــع المدنــي والحــركات االجتماعيــة علــى نطــاق واســع
وحيــوي.
•يجــب أن تصبــح العمالــة الكاملــة الهــدف المحوري للسياســة
االقتصاديــة ،ويتعيــن علــى البلــدان العربيــة اســتخدام
جميــع عواملهــا المســاعدة – الماليــة والنقديــة والتشــريعية
والصناعيــة – لتحقيقــه.
•جعــل عمليــة النمــو االقتصــادي أكثــر شــمولية وكثافــة
بالعمالــة ،مــع توفيــر مــوارد مباشــرة للقطاعــات التــي
يعمــل فيهــا الفقــراء (كالزراعــة واألنشــطة غيــر النظاميــة)،
والمناطــق التــي يعيشــون فيهــا (مناطــق نائيــة نســبياً)،
وعوامــل اإلنتــاج التــي يمتلكونهــا (العمالــة غيــر الماهــرة)
والمنتجــات التــي يســتهلكونها (كاألغذيــة) (Ghosh J,
What does wageـــــled growth mean in developing
countries… in ILO, 2011,There Is An Alternative,
.)Geneva
•ثمــة حاجــة فــي المنطقــة العربيــة لتطويــر إجــراءات أكثــر
دقــة فــي مــا يتعلــق بالفقــر وعــدم المســاواة.
•ثمة حاجة ملحة لنظام حماية اجتماعية شامل.
•اعتماد سياسات ضريبية تقدمية.

 .3الجهود والحمالت اإلقليمية لتنفيذ أجندة 2030
 3.1مؤسسات المتابعة والمراجعة اإلقليمية
فــي حيــن تتــم مراجعــة تقــدم العمــل فــي تنفيــذ أجنــدة 2030
بصــورة أوليــة علــى مســتوى كل بلــد ،يركــز المســتوى اإلقليمــي
أكثــر علــى تحديــد االتجاهــات والعقبــات والنقــاط المشــتركة
وأفضــل الممارســات والــدروس المســتفادة .وفــي المنطقــة
العربيــة ،يســاهم الــدور القيــادي لإلســكوا فــي إجــراءات المتابعــة
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والمراجعــة اإلقليميــة فــي تســريع التقــدم نحــو تحقيــق أهــداف
التنميــة المســتدامة ،ويتطــرق أيضــاً إلــى المســائل والتحديــات
التــي ال يمكــن أن تتناولهــا البلــدان كل علــى حــدة .عــاو ًة علــى
ذلــك ،تســاهم جامعــة الــدول العربيــة والمنتــدى العربــي للتنميــة
المســتدامة فــي تطويــر مقاربــات إقليميــة وتوفــران مســاحة
للحــوار والنقــاش فــي مــا يتعلــق بمســائل التنميــة المســتدامة.
تنســق اإلســكوا بصفتهــا منظمــة إقليميــة
مبــادرات اإلســكواّ :
تابعــة لألمــم المتحــدة آليــة التنســيق اإلقليميــة ويمكنهــا
االضطــاع بــدور قيــادي فــي رصــد تقــدم العمــل فــي أجنــدة
 2030ونشــر تقاريــر منتظمــة فــي هــذا الصــدد مــع شــركاء األمــم
المتحــدة .ومــن المتوقــع بصــورة خاصــة أن تقدم اإلســكوا الدعم
للــدول األعضــاء إلدخــال أهــداف التنميــة المســتدامة فــي خطــط
التنميــة الوطنيــة الخاصــة بهــا ،ودعــم أنظمــة اإلحصــاءات،
واإلشــراف علــى إجــراءات المتابعــة اإلقليميــة ،علــى غــرار المنتــدى
المحــرز فــي المنطقة
العربــي للتنميــة المســتدامة ،ورصــد التقــدم ُ
العربيــة فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة ،باإلضافــة إلــى
التحضيــرات الخاصــة بالمتابعــة اإلقليميــة (اإلســكوا )EC.2( 322
االســتراتيجية وخطــة العمــل ألجنــدة .)2030
المنتــدى العربــي للتنميــة المســتدامة :بالتنســيق مــع جامعــة
الــدول العربيــة ،أنشــأت اإلســكوا المنتــدى العربــي الرفيــع
ـون
المســتوى للتنميــة المســتدامة فــي عــام  2014بصفتــه المكـ ّ
الرئيســي للهندســة اإلقليميــة لرصــد أجنــدة  2030ومتابعتهــا.
ويوفــر المنتــدى مســاحة لتبــادل المعلومــات والنقــاش والتعلــم
مــن النظــراء وتقييــم التقــدم والسياســات .كمــا يســمح بمناقشــة
االتجاهــات الشــاملة والثغــرات والــدروس المســتفادة وأفضــل
الممارســات ،باإلضافــة إلــى المســائل الخاصــة بالمنطقــة،
ويدعــم التعــاون والشــراكات اإلقليميــة .وشــدد المنتــدى فــي
جلســته االفتتاحيــة فــي نيســان/أبريل  2014علــى أهميــة
الشــراكة ،وتعزيــز القــدرات اإلنتاجيــة اإلقليمية ،وسياســات التجارة
واالســتثمار المتمحــورة حــول التنميــة ،والحمايــة االجتماعيــة،
وحقــوق اإلنســان والمســاواة بيــن الجنســين ،ومــا إلــى ذلــك.
(الملحــق :نتائــج المنتــدى العربــي.)2017 ،
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وفــي حيــن يشــكل المنتــدى العربــي للتنميــة المســتدامة إنجــازًا
مهم ـاً بحــد ذاتــه ،فيجــب التطــرق إلــى مســائل تتعلــق بطريقــة
اختيــار منظمــات المجتمــع المدنــي ،والمســاحة المتاحــة لهــذه
المنظمــات للتفاعــل ،واآلليــات التــي تســمح بمحاســبة المواطنيــن
العــرب لصانعــي القــرار فــي مــا يتعلــق بتنفيــذ أجنــدة .2030
جامعــة الــدول العربيــة :يعــود اهتمــام جامعــة الــدول العربيــة
بالتنميــة المســتدامة إلــى عــام  2002عندمــا اعتمــد مجلس وزراء
البيئــة العــرب مبــادرة التنميــة المســتدامة فــي العالــم العربــي.
وفــي حيــن تــم تســجيل بعــض اإلنجــازات – الســيما تقديــم إطــار
اســتراتيجي عربــي جديــد للتنميــة المســتدامة  2025/2015فــي
عــام  2012فــي قمــة األرض ريــو ،20+ال بــد مــن اإلشــارة إلــى
أن التنميــة المســتدامة تعتبــر مســألة بيئيــة علــى نطــاق واســع
فــي المنطقــة.
إلــى ذلــك ،ثمــة افتقــار إلــى الروابــط الوثيقــة مــع اإلطــار
المؤسســي اإلقليمــي االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي الــذي
توفــره جامعــة الــدول العربيــة (خصوصــاً المجلــس االقتصــادي
واالجتماعــي والقمــم ومجلــس وزراء البيئــة العــرب) الســتقطاب
مشــاركة عاليــة المســتوى للــوزراء مــن الحقائــب ذات الصلــة
فضـاً عــن رؤســاء الــدول .وعليــه فمــن الضــروري تحقيــق نقلــة
نوعيــة تــؤدي إلــى اعتبــار التنميــة المســتدامة أجنــدة اقتصاديــة
واجتماعيــة وبيئيــة متكاملــة ذات أولويــة قصــوى بالنســبة إلــى
المنطقــة العربيــة.
عقــد مكتــب اليونســكو اإلقليمــي للتربيــة فــي الــدول العربيــة
االجتمــاع اإلقليمــي العربــي األول حــول هــدف التنميــة المســتدامة
الرابــع فــي أجنــدة  – 2030التعليــم الجيــد فــي عــام  .2015وفــي
تلــك المناســبة ،اعتمــدت الــدول األعضــاء والشــركاء «خارطــة
الطريــق اإلقليميــة الخاصــة ببرنامــج العمــل بشــأن التعليــم
."2030

اإلطار  2المنتدى العربي للتنمية المستدامة :األولويات اإلقليمية:
 1المساواة بين الجنسين وتمكين النساء
 2البيئة واالستدامة
 3الســكان :إدخــال مســائل الهجــرة الدوليــة فــي سياســة التنميــة علــى المســتويين الوطنــي واإلقليمــي كعوامــل محركــة للتنميــة
االقتصاديــة واالجتماعيــة؛ وتصميــم االســتثمارات لالســتفادة مــن العامــل الســكاني اإليجابــي المتمثــل بأعــداد الشــباب المتزايــدة مــن
خــال االســتثمار فــي صحــة هــذه الفئــة ورفاههــا وتعليمهــا لتمكينهــا اقتصادي ـاً عبــر إتاحــة العمالــة لهــا
 4األمــن الغذائــي :تقليــص االعتمــاد علــى الــواردات الغذائيــة مــن خــال االســتثمار فــي تطويــر التكنولوجيــا لضمــان اســتدامة
اإلنتــاج الغذائــي؛ إعطــاء األولويــة لتطويــر التكنولوجيــا الزراعيــة ،والمــوارد العلميــة ،والحكــم الرشــيد والتعــاون اإلقليمــي والدولــي،
كلهــا تــؤدي دورًا حاســماً فــي معالجــة مشــكالت األمــن الغذائــي ويجــب أن تترافــق مــع وســائل التنفيــذ عنــد صياغــة االســتراتيجيات.
كمــا أنــه مــن الضــروري اعتمــاد مقاربــة تربــط النســاء والبيئــة وقطاعــات األغذيــة علــى المســتوى اإلقليمــي.
 5الصحة
 6اإلعاقة
 7األسرة ...من خالل صياغة خطط تنمية متكاملة تأخذ في اعتبارها احتياجات جميع أفراد األسرة
 8حقــوق اإلنســان :االلتــزام بالمعاييــر الدوليــة لحقــوق اإلنســان كشــرط مســبق لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة؛ اعتمــاد
مقاربــة ترتكــز علــى الحقــوق للسياســة االجتماعيــة؛ تحفيــز الجهــود اإلقليميــة لوضــع نظــام حمايــة اجتماعيــة شــامل.
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تطبيق أجندة 2030
المنطقة العربية

اإلطار  :3استراتيجية اإلسكوا – مجاالت التدخل الرئيسية
 1إدخــال أهــداف التنميــة المســتدامة فــي اإلطــار الوطنــي للتخطيــط التنمــوي والمالــي (تــم تكليــف اإلســكوا بدعــم تنفيــذ التنميــة
المســتدامة عبــر دعــم إدخــال أهــداف التنميــة المســتدامة فــي الخطــط والنمــاذج واإلطــار المالــي ،والمســاعدة فــي فهــم المســائل
التــي تشــمل العديــد مــن المجــاالت والمســائل الملحــة وتحليلهــا ،ودعــم دمــج األبعــاد الثالثــة للتنميــة المســتدامة)
 2دعــم تماســك السياســة واتســاقها وتنســيقها :تزويــد البلــدان بمراكــز خدمــة شــاملة لتلقــي النصائــح الخاصــة بالسياســة لتســهيل
دمــج األبعــاد الثالثــة للتنميــة المســتدامة ،وتوفيــر تعــاون فنــي لتنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة وتطبيــق وســائل تنفيذهــا علــى
المســتويات اإلقليمــي وشــبه اإلقليمــي والقطــري
والمنســق ألجنــدة  ...2030مــن
سيشــكل المنتــدى العربــي للتنميــة المســتدامة المنصــة اإلقليميــة األوليــة للتنفيــذ المتماســك
ّ
أجــل تســهيل توافــق الــدول األعضــاء علــى خرائــط طريــق إقليميــة لتنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة ،ووضــع التقاريــر الســنوية
منســق
اإلقليميــة ،وتولــي آليــات مراجعــة النظــراء ،ووضــع المعاييــر ،والنظــر فــي فــرص تقويــة األطــر المؤسســية الوطنيــة لتنفيــذ ّ
ألهــداف التنميــة المســتدامة...
 3تعزيــز القــدرات الخاصــة بالبيانــات واإلحصائيــة للــدول األعضــاء لتنفيــذ أجنــدة  :2030تبقــى القــدرة اإلحصائيــة فــي المنطقــة
العربيــة محــدودة .وعجــزت العديــد مــن البلــدان العربيــة عــن وضــع تقاريــر كاملــة عــن مؤشــرات األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة البالــغ
عددهــا  45باســتخدام بيانــات رســمية وطنيــة .ولتجــاوز ثغــرة البيانــات هــذه ،يتعيــن علــى الحكومــات تحســين الشــفافية والمحاســبة
(اإلســكوا/برنامج األمــم المتحــدة للبيئــة .2015 ،التقريــر العربــي للتنميــة المســتدامة ،ص.)23 .
 4تحديــد مصــادر بديلــة ومبتكــرة لتمويــل التنميــة ودعمهــا :ســتدعم اإلســكوا حشــد المــوارد المحليــة ،بمــا فــي ذلــك اإلصالحــات
الضريبيــة ،وتطويــر الســوق الرأســمالية ،والتعــاون الضريبــي الدولــي والشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص.
 5االستفادة من العلوم والتكنولوجيا واالبتكار لدعم أجندة .2030
 6االستفادة من الشراكات الجنوبية/الجنوبية واإلقليمية
 7ترجمــة النمــاذج اإلقليميــة إلــى ســلع عامــة عالميــة( .مثــاً االتفاقيــات الملزمــة قانونــاً بيــن الحكومــات ،والمعاييــر ،والمبــادئ
التوجيهيــة للممارســة الجيــدة ،بمــا فــي ذلــك للنقــل والبيئــة والتنميــة المســتدامة واإلحصــاءات).

 3.2الحمالت اإلقليمية الخاصة بأجندة 2030
هدفــت العديــد مــن المبــادرات اإلقليميــة إلــى بنــاء الوعــي
العــام ودعــم فهــم واضــح لمنافــع مالءمــة األولويــات الوطنيــة
وإجــراءات صنــع السياســة مــع أجنــدة  ،2030وقــد جــرى تنظيــم
أهــداف التنميــة المســتدامة فــي المنطقــة العربيــة .ومــن األمثلــة
علــى هــذه األنشــطة:
•فــي عــام  ،2016عقــدت اإلســكوا بالشــراكة مــع أوكســفام
وشــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة ورشــة
عمــل إقليميــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي فــي المنطقــة
العربيــة حــول «المقاربــات اإلقليميــة لتنفيــذ أجنــدة 2030
للتنميــة المســتدامة»؛
•فــي آذار/مــارس  ،2017أطلقــت منظومــة األمــم المتحــدة
فــي المنطقــة العربية/منطقــة الشــرق األوســط وشــمال
إفريقيــا اليــوم الدولــي للمــرأة مــع التركيــز علــى كوكــب
50ـــــ 50بحلــول ســنة .2030
•األســبوع العربــي للتنميــة المســتدامة (مــن تنظيــم الجامعــة
العربيــة ،ووزارة االســتثمار والتعــاون الدولــي فــي تونــس،
والبنــك الدولــي وبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي فــي
تموز/يوليــو  :)2017شــدد هــذا الحــدث بصــورة خاصــة على
ضــرورة إيجــاد أحــاف بيــن كل الجهــات المعنيــة (المنظمــات
الدوليــة واإلقليميــة ،ومنظمــات المجتمــع المدنــي ،والقطــاع
الخــاص والحكومــات) وتوســيع نطاقهــا وتوفيــر الدعــم
المطلــوب لتنفيــذ أجنــدة 2030

•الشــراكة بيــن المنتــدى العربــي للبيئــة والتنميــة والجامعــة
األميركيــة فــي بيــروت كجــزء مــن برنامــج الفاعليــات
بمناســبة مــرور  150عامـاً علــى تأســيس الجامعــة .في تلك
المناســبة ،أطلــق المنتــدى تقريــره الســنوي لعــام 2016
عــن حالــة البيئــة العربيــة بعنــوان «نحــو  :2030التنميــة
متغيــر» .وفــي حيــن ركــز
المســتدامة فــي منــاخ عربــي
ّ
التقريــر علــى العالقــة بيــن الميــاه والطاقــة والغــذاء ،فقــد
نظــر أيضـاً فــي مســائل تنميــة التمويــل والظــروف الممكنــة
المطلوبــة لتحقيــق األهــداف المحــددة لســنة ( 2030مؤتمــر
المنتــدى العربــي للبيئــة والتنميــة ،برنامــج الفاعليــات
بمناســبة مــرور  150عامـاً علــى تأســيس الجامعــة األميركية
متغيــر،
فــي بيــروت :التنميــة المســتدامة فــي منــاخ عربــي
ّ
بيــان صحفــي ،بيــروت 18 ،تموز/يوليــو .)2016
•رســم حــدود التداخــل بيــن بنــاء القــدرات والمناصــرة،
أطلــق المكتــب اإلقليمــي للــدول العربيــة فــي برنامــج األمــم
المتحــدة اإلنمائــي البرنامــج الســنوي األول للقيــادات الشــابة
فــي عــام .2015
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 .4كيف يؤثر القطاع الخاص/قطاع الشركات
والمؤسسات المالية الدولي في تنفيذ األهداف على
المستوى اإلقليمي
لــم تتخــذ المؤسســات الماليــة الدوليــة حتــى اليــوم أي مبــادرات
ومنســقة للتأثيــر فــي تنفيــذ أهــداف التنمية المســتدامة.
إقليميــة
ّ
وعوضــاً عــن ذلــك ،تنــوي مؤسســة دوليــة كالبنــك الدولــي
تطويــر «مقاربــة جديــدة تحــاول التطــرق إلــى األســباب الجوهريــة
للهشاشــة والنــزاع ،مــع دعــم جهــود القــدرة علــى التكيــف وإعــادة
اإلعمــار والتعافــي فــي الوقــت عينــه» .وســيجري تنفيــذ هــذه
االســتراتيجية «بالشــراكة مــع مؤسســات إقليميــة وعالميــة أخــرى
مثــل األمــم المتحــدة والبنــك اإلســامي للتنميــة» (دور البنــك
الدولــي فــي تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة فــي البلــدان
العربيــة ،محمــود محيــي الديــن ،تشــرين الثاني/نوفمبــر ،2016
الموقــع اإللكترونــي للبنــك الدولــي).
فــي ســياق مشــابه ،يركــز صنــدوق النقــد الدولــي علــى ثالثــة
موضوعــات مشــتركة لتنفيــذ أجنــدة « :2030النمــو المســتدام»
مــن خــال االســتقرار االقتصــادي الكلــي والمالــي؛ و»النمــو
الشــامل» مــن خــال السياســة الماليــة واإلصالحــات الهيكليــة؛
و»االســتدامة البيئيــة» مــن خــال «إصالحــات أســعار الطاقــة
والميــاه» المرتبطــة بـ»اإلجــراءات التخفيفيــة لصالــح األكثــر
ضعفــاً» (.)Fabrizio S and alii, 2015
وباتبــاع مقاربــة صنــدوق النقــد الدولــي ،يتدخــل الصنــدوق علــى
المســتويين اإلقليمــي والوطنــي لدعــم «جهــود دولــه األعضــاء
فــي تحقيــق أهــداف  2030بطــرق مختلفــة ،بمــا فــي ذلــك دعــم
اإلصالحــات االقتصاديــة ،وتمكيــن بيئــة مالئمــة للمؤسســات
الصغيــرة والمتوســطة الحجــم ،وتعزيــز االندمــاج المالــي،
والمســاهمة فــي تطويــر القــدرات والبنــاء فــي العالــم العربــي».
(صنــدوق النقــد العربــي.)2017 ،
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن مصــارف التنميــة المتعــددة األطــراف
وصنــدوق النقــد الدولــي تعتبــر أنــه مــن غيــر الواقعــي االعتمــاد
علــى المســاعدات التنمويــة الرســمية لوحدهــا لتمويــل مشــروع
بقيمــة تريليــون دوالر ،أي المبلــغ اإلجمالــي المطلــوب لتنفيــذ
أجنــدة  ،2030وهــي تشــير إلــى أن «هــذا يتطلب تعزيز الشــراكات
الحاليــة وبنــاء شــراكات جديــدة مــع القطــاع الخــاص – بمــا فــي
ذلــك المســتثمرين مــن المؤسســات – لحشــد التمويــل للتنميــة»
(تنفيــذ أجنــدة .)2016 ،2030
وبالنســبة إلــى المشــروعات اإلقليميــة الملموســة التــي تدعمهــا
مصــارف التنميــة المتعــددة األطــراف والمؤسســات الماليــة
اإلقليميــة فــي المنطقــة العربيــة ،فــإن المشــروع الوحيــد الــذي
يســتحق االهتمــام هــو «آليةالتموياللعربيللبنيةالتحتيــة» ،وهــي
شــراكة بيــن البنــك الدولــي والبنــك اإلســامي للتنميــة .وتهــدف
هــذه المبــادرة إلــى «دعــم تطويــر البنيــة التحتيــة العربيــة للنمــو
االقتصــادي والتكامــل اإلقليمــي» .أمــام القطاعــات المؤهلة فهي
الطاقــة (معامــل الطاقــة وخطــوط النقــل وخدمــات التوزيــع)،
والنقــل (الســكك الحديديــة ،والطرقــات ،والمطــارات ،والمرافــئ)،
والميــاه والصــرف الصحــي (التــزود بالميــاه ،والصــرف الصحــي
والنفايــات الصلبــة) ،وتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت (األليــاف
البصريــة ،والكابــات البحريــة) ،والبنيــة التحتيــة االجتماعيــة
(المستشــفيات ،والمــدارس)( .كراســة آليــة التمويــل العربــي
للبنيــة التحتيــة).
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ونظــرًا إلــى الحاجــة الكبيــرة للبنيــة التحتيــة األساســية والقيــود
الماليــة فــي المنطقــة العربيــة ،يعتبــر التمويــل الخــاص مناســباً
للمســاهمة فــي تجــاوز هــذه العقبــة وتوفيــر الميــاه والطاقــة
والنقــل والصــرف الصحــي واإلســكان للنــاس .وفــي هــذا اإلطــار،
أ ّيــد تقريــر صــادر عــن اإلســكوا إنشــاء منصــة لشــراكات عربيــة
بيــن القطاعيــن العــام والخــاص (اإلســكوا.)2013 ،
وتبيــن الوقائــع أن المنطقــة كانــت عاجــزة عــن اســتقطاب
مســتثمري القطــاع الخــاص لتحســين بنيتهــا التحتيــة المتدهــورة
نتيجــة االضطرابــات السياســية والعائــدات الماليــة غيــر الكافيــة
واإلطــار المؤسســي الضعيــف .فعلــى ســبيل المثــال ،خــال فتــرة
1990ـــــ ،2012اســتقطبت المنطقــة العربيــة مشــروعات بنيــة
تحتيــة أقــل مــن البلــدان الناميــة األخــرى ،أي مــا يعــادل تقريب ـاً
ثلــث عــدد المشــروعات فــي إفريقيــا جنــوب الصحــراء ( )471فــي
قطاعــات الطاقــة واالتصــاالت والنقــل والميــاه والصــرف الصحــي.
إلــى ذلــك ،كان إجمالــي االســتثمار فــي المنطقــة األدنــى وقــد
بلــغ  9.1مليــارات دوالر (اإلســكوا ،المرجــع نفســه ،ص .)10 .فــي
الواقــع ،تعكــس طــرق تصميــم الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام
والخــاص (بشــكل رئيســي لتحقيــق أهــداف الشــركات المتعــددة
الجنســيات واألولويــات أوالً ،مــع تــرك الــدول والســكان تاليــاً
خاضعــة مســؤولة أمــام هــذه الشــركات) والتكاليــف واالنتهــاكات
المرتبطــة بهــذه الممارســات عجــز اســتثمارات التمويــل مــن
القطــاع الخــاص عــن تلبيــة احتياجــات الشــعوب فــي المنطقــة
(.)Bankwatch Mail, 2015

 .5النوع االجتماعي والهدف  :8صياغة السياسات
وتنفيذها ،والثغرات ،والتحديات والتوصيات
ينظــر هــذا القســم فــي العالقــة بيــن هدفــي التنميــة المســتدامة
 5و( 8حاشــية :تعتمــد هــذه الفقــرة جزئي ـاً علــى الجنــدي س.ج.
2015؛ هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة ،اإلســكوا والجامعــة العربيــة،
.)2015
وتعتبــر المســاواة بيــن الجنســين ،وهــي شــرط ضــروري للعدالــة
االجتماعيــة ،جــزءًا ال يتجــزأ مــن عمليــة التوصــل إلــى التنميــة
المســتدامة .فقــد شــدد كل مــن فريــق المهــام لمنظومــة األمــم
المتحــدة المعنــي بخطــة التنميــة لمــا بعــد عــام  2015وفريــق
الشــخصيات البــارزة الرفيــع المســتوى التابــع لألميــن العــام لألمــم
المتحــدة المعنــي بخطــة التنميــة لمــا بعــد عــام  2015علــى
المكانــة المحوريــة التــي تحتلهــا المســاواة بيــن الجنســين فــي
األجنــدة الناشــئة ،ولفتــا االنتبــاه إلــى الطبيعــة التــي تشــمل عــدة
مجــاالت والمتقاطعــة النعــدام المســاواة.
ويحــدد هــدف التنميــة المســتدامة  5بوضــوح مقاصــد تحقيــق
المســاواة بيــن الجنســين وضمــان حقــوق النســاء والفتيــات.
ويشــير الهــدف  8إلــى تضميــن العمالــة ،ويعتبــر العمــل الالئــق
جــزءًا ال يتجــزأ مــن التنميــة المســتدامة إلــى جانــب النمــو
االقتصــادي وإضفــاء الطابــع الصناعــي واالبتــكار التكنولوجــي.
ويتضمــن الهــدف الثامــن عشــرة مقاصــد مــن بينهــا ســتة تتعلــق
صراح ـ ًة أو ضمني ـاً بالمســاواة بيــن الجنســين أو حقــوق النســاء
(اإلطــار .)3
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اإلطار  :4المقاصد المتعلقة بالهدف 8
( 8.5تحقيــق العمالــة الكاملــة والمنتجــة وتوفيــر العمــل الالئــق لجميــع النســاء والرجــال ،بمــا فــي ذلــك الشــباب واألشــخاص ذوو
اإلعاقــة ،وتكافــؤ األجــر لقــاء العمــل المتكافــئ القيمــة)
( 8.6الحد بدرجة كبيرة من نسبة الشباب غير الملتحقين بالعمالة أو التعليم أو التدريب)
( 8.7اتخــاذ تدابيــر فوريــة وفعالــة للقضــاء علــى الســخرة وإنهــاء الــرق المعاصــر واإلتجــار بالبشــر لضمــان حظــر واســتئصال أســوأ
أشــكال عمــل األطفــال)
( 8.8حمايــة حقــوق العمــل وتعزيــز بيئــة عمــل ســالمة وآمنــة لجميــع العمــال ،بمــن فيهــم العمــال المهاجــرون ،وبخاصــة المهاجــرات،
والعاملــون فــي الوظائــف غيــر المســتقرة) يشــير صراحـ ًة إلــى المســاواة بيــن الجنســين أو حقــوق النســاء .كمــا يشــير الهدفــان
( 8.3تعزيــز السياســات الموجهــة نحــو التنميــة والتــي تدعــم األنشــطة اإلنتاجيــة ،وفــرص العمــل الالئــق ،ومباشــرة األعمــال الحــرة،
والقــدرة علــى اإلبــداع واالبتــكار ،وتشــجع علــى إضفــاء الطابــع الرســمي علــى المشــاريع المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة
الحجــم ،ونموهــا ،بمــا فــي ذلــك مــن خــال الحصــول علــى الخدمــات الماليــة)
( 8.9وضــع وتنفيــذ سياســات تهــدف إلــى تعزيــز الســياحة المســتدامة التــي توفــر فــرص العمــل وتعــزز الثقافــة والمنتجــات المحليــة)
ضمنيـاً إلــى المســاواة بيــن الجنســين أو حقــوق النســاء.
 5.1النــوع االجتماعــي والهــدف  :8صياغــة السياســات
و تنفيذ هــا .
خــال العقــود الماضيــة ،طــورت العديــد مــن البلدان فــي المنطقة
العربيــة اســتراتيجيات وطنيــة للمســاواة بيــن الجنســين (Cawtar/
Menaـــــ  .)OECD,2014وبالنســبة إلــى المشــاركة النســائية في
عدلــت غالبيــة البلــدان قوانيــن
االقتصــاد والقــوى العاملــة ،فقــد ّ
العمــل الخاصــة بهــا ،خصوصــاً فــي مــا يتعلــق بالتكافــؤ فــي
األجــور وإجــازات األمومــة .كمــا اعتمــدت آليــات إلشــراك النســاء
الريفيــات فــي األنشــطة االقتصاديــة وأطلقــت اســتراتيجيات
وبرامــج لتحســين البيئــة المهنيــة للنســاء .فــي ســياق مشــابه،
صادقــت غالبيــة البلــدان العربيــة علــى اتفاقيــات منظمــة العمــل
الدوليــة .ورغــم هــذا التقــدم ،ال ينــال الرجــال والنســاء فــي
الممارســة معاملــة متكافئــة وفرصــاً متكافئــة ،ويميــل أصحــاب
العمــل فــي العديــد مــن البلــدان إلــى التمييــز فــي حــق النســاء.

 5.2الثغرات والتحديات.

المقصــد  :8.5يعتبــر ســد الثغــرة الجندريــة فــي القــوى العاملــة
لتحقيــق العمالــة الكاملــة والمنتجــة وتوفيــر العمــل الالئــق لجميــع
النســاء والرجــال عنصــرًا أساســياً إليجــاد اقتصــادات أقــوى وأكثــر
عدالــة ،ودعــم حكــم القانــون مــن خــال المســاواة الموضوعيــة.
فــي الواقــع ،تفتــرض التقديــرات الــواردة مــن منظمــة التعــاون
االقتصــادي والتنميــة أن الثغــرة الجندريــة فــي العمالــة ترتبــط
بزخــم متزايــد للنمــو االقتصــادي ،والــذي يــوازي ارتفاع ـاً إجمالي ـاً
نســبته  12%فــي إجمالــي الناتــج المحلــي خــال  20عامــاً فــي
بلــدان المنظمــة ( .)Cawtar/OECD, 2014وفــي العالــم العربي،
يمكــن للنســاء العامــات زيــادة دخــل أســرهن بمــا يصــل إلــى 25
فــي المئــة (.)Jalbout M, 2015
وفــي المنطقــة العربيــة ،أظهــرت البيانــات لعــام  2013معــدالت
بطالــة مرتفعــة للنســاء (حوالــى  21فــي المئــة مقارن ـ ًة بمعــدل
عالمــي يبلــغ  6.4فــي المئــة) وثغــرة أكبــر فــي العمالــة بيــن
الجنســين (حوالــى  9فــي المئــة للرجــال مقارنـ ًة بـــ 21فــي المئــة
للنســاء) .ومــا زالــت ثغــرة األجــر مشــكلة كبيــرة فــي غالبيــة
البلــدان العربيــة ،فرواتــب النســاء فــي المتوســط مــا زالــت
أدنــى مــن رواتــب الرجــال ،ممــا قــد يعكــس فلســفة نمــوذج
«المعيــل» الذكــر .وتنحصــر النســاء فــي القطــاع العــام أو فــي

وظائــف مقبولــة اجتماعي ـاً .وبحســب الجنــدي ( ،2014ص،)15 .
«طالمــا أن النســاء يســتمررن بمواجهــة فــرص عمــل محــدودة،
وثغــرات جندريــة متزايــدة فــي األجــور ،وخدمــات رعايــة اجتماعيــة
محــدودة ،واســتبعادًا مــن أنظمــة الحمايــة االجتماعية(بمــا فــي
ذلــك حمايــة األمومــة) ،فلــن يتــم الحصــول علــى وظائــف الئقــة
ومنتجــة» .إلــى ذلــك ،تعانــي المنطقــة العربيــة مــن قــدرات رصــد
وتقييــم وتحليــل ضعيفــة ومــن ثغــرات مرتبطــة بتوفــر البيانــات
والمعلومــات عــن ســوق العمــل.
ـــ المقصد 8.6
يضــم العالــم العربــي أكبــر عــدد مــن الشــباب العاطــل عــن
العمــل فــي العالــم .باإلضافــة إلــى ذلــك ،فــإن جــزءًا كبيــرًا مــن
الشــباب فــي المنطقــة خــارج إطــار التعليــم والعمالــة .ولتقليــص
نســبة مــن هــم خــارج إطــار التعليــم أو العمالــة أو التدريــب
بشــكل كبيــر لــدى الشــباب العربــي ،مــن المهــم تجــاوز البيئــة
السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة التــي تســبب اســتبعاد هــذه
الفئــة .ويجــب أن يــؤدي تغييــر هــذه البيئــة بصــورة خاصــة إلــى
زيــادة الفــرص المتاحــة للشــباب لالنخــراط فــي الشــأن السياســي
الرســمي ،وأن يح ّفــز االقتصــاد الكلــي القــادر علــى إنتــاج عمــل
ويرســخ قيــم العدالــة والمســاواة وتكافــؤ الفــرص
الئــق للشــباب
ّ
فــي المجتمــع (تقريــر التنميــة اإلنســانية العربيــة  ،2016الشــباب
وأفــق التنميــة البشــرية فــي واقــع متغيــر ،برنامــج األمــم المتحــدة
اإلنمائــي ،نيويــورك).
ـــ المقصد 8.7
وفقـاُ لمنظمــة العمــل الدوليــة ،فــإن  15فــي المئــة مــن األطفــال
فــي العالــم العربــي يعملــون .وقــد تكــون النســبة الفعليــة أعلــى
بمــا أن غالبيــة األطفــال الذيــن يعملــون هــم فــي الواقــع فــي
القطــاع غيــر النظامــي .وثمــة مشــكلة أخــرى تضــرب المنطقــة
هــي اإلتجــار باألطفــال والــذي بلــغ مســتويات مقلقــة .ويشــكل
هــذا الوضــع انتهــاكاً خطيــرًا لحقــوق األطفــال ،كمــا يجعــل
تحقيــق العمــل الالئــق مســتحيالً فــي بلــدان تســتمر فيهــا عمالــة
األطفــال .ويبقــى تنفيــذ االتفاقيــات األساســية لمنظمــة العمــل
الدوليــة حــول عمالــة األطفــال بشــكل مناســب تحديـاً كبيــرًا فــي
العالــم العربــي .عــاو ًة علــى ذلــك ،يتطلــب التطــرق إلــى هــذه
الظاهــرة االجتماعيــة واالقتصاديــة تحســين البيانــات اإلحصائيــة
حــول انتشــار عمالــة األطفــال فــي الــدول العربيــة ومحدداتهــا.
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ـــ المقصد 8.8
ُيعتقــد أن االقتصــاد غيــر النظامــي كبيــر الحجــم فــي المنطقــة
العربيــة .ويعتبــر البنــك الدولــي الــذي يعــرف الطابــع غيــر النظامي
بـ»غيــاب تغطيــة الضمــان االجتماعــي» أن «بلــدًا نموذجي ـاً فــي
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا ينتــج ثلــث إجمالــي
ناتجــه المحلــي ويشـغّل  67فــي المئــة مــن قــواه العاملــة بصــورة
غيــر نظاميــة» (البنــك الدولــي.)2011 ،
وبحســب منظمــة العمــل الدوليــة ،تبــرز الثغــرة الجندريــة
المتعلقــة بالحمايــة االجتماعيــة بوضــوح عالميــاً وبصــورة
أوضــح فــي المنطقــة العربيــة (بــدران م.ف .)2017 ،.ونتيجــة
الثغــرات الجندريــة فــي العمــل (بمــا فــي ذلــك الثغــرة الجندريــة
فــي العمالــة والمســاواة فــي الوظيفــة ،والمعــدالت األدنــى لألجــر
النظامــي والعمالــة بأجــر ،وســاعات العمــل والســنوات األقــل
فــي العمالــة المضمونــة للنســاء) ،فــإن تغطيــة خطــط الحمايــة
اإللزاميــة االجتماعيــة المســاهمة أدنــى للنســاء منهــا للرجــال.
العمال المهاجرون
يشــكل العمــال المهاجــرون فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي
حوالــى  62%مــن العمــال فــي ســوق العمــل الخليجيــة .وتبقــى
الثغــرة بيــن أجــور المواطنيــن والوافديــن فــي القطــاع الخــاص
كبيــرة ،حتــى عندمــا تجــري مراقبــة مســتوى المهــارات (اإلســكوا،
 .)2012ويميــل القطــاع الخــاص إلــى التركيــز علــى االســتعانة
القصيــرة األمــد باليــد العاملــة ذات المهــارات المحــدودة ،واليــد
العاملــة األجنبيــة متدنيــة التكلفــة (اإلســكوا ،المرجــع عينــه ،ص.
 .)35باإلضافــة إلــى ذلــك ،تشــكل العامــات المهاجــرات الجــزء
األكبــر مــن العامــات فــي الخدمــة المنزليــة .ويعمــل الكثيــر مــن
هــؤالء النســاء فــي ظــروف عمــل مؤســفة ويتعرضــن لالســتغالل
واإلســاءات.

 5.3بعض التوصيات

ال تحــاول هــذه التوصيــات تغطيــة المجموعــة الواســعة جــدًا مــن
الجوانــب المتعلقــة بالمســاواة بيــن الجنســين ،بــل إننــا حددنــا
مجموعــة مــن المســائل األساســية للتمكيــن االقتصــادي للنســاء
فــي مــكان العمــل.
•ضــرورة اعتمــاد مســارات تنميــة جديــدة منفصلــة عــن
وتقــوض
سياســات التقشــف ألنهــا تســبب أزمــات رعايــة
ّ
حقــوق النســاء وكرامتهــن .وعوضـاً عــن ذلــك ،مــن األهمية
بمــكان دعــم السياســات الماليــة التقدميــة وتخصيــص مــا
يكفــي مــن الميزانيــات وفــق مقاربــة جندريــة لتغطيــة جميع
مجــاالت السياســات العامــة الهادفــة إلــى عكــس أوجــه عــدم
المســاواة بيــن الجنســين وضمــان حقــوق النســاء.
•مكافحة الثقافة األبوية والقوالب النمطية الجنسية.
•تصميــم وتنفيــذ سياســات عمــل متمحــورة حــول المســاواة
بيــن الجنســين.
•إيجــاد وحــدات أو آليــات ممنوحــة مــع المــوارد البشــرية
الضروريــة والتمويــل المســتقل لدعــم التوحيــد الجنــدري
ضمــن وزارات العمــل.
•ضمــان كفــاءة تفتيــش اليــد العاملــة والجهــاز القضائــي
القــادر علــى حــل المشــكالت وفــض النزاعــات الناشــئة
عــن التطبيــق واالمتثــال لتشــريعات العمــل واالتفاقيــات
الجماعيــة.
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•يتعيــن علــى مــن يعتبــر رفاههــم علــى المحــك المشــاركة
فــي صنــع القــرار مــن خــال المجموعــات المجتمعيــة،
والمنظمــات النســائية ،والحــركات االجتماعيــة واألشــكال
األخــرى للعمــل والمشــاركة الجماعيــة.
•اعتمــاد مســارات تنميــة جديــدة تــوازن بيــن األبعــاد
االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة للتنميــة ،وتقلّــص عــدم
التناســق بيــن البلــدان وبيــن البلــدان والشــركات ،وتعــزز
الظــروف الهيكليــة الممكنــة لالســتدامة والمســاواة .كمــا
يتطلــب هــذا تأديــة الدولــة دورًا محوريـاً في توجيــه إجراءات
ـيكن قــادرات علــى
التنميــة نحــو ضمانــة أن كل النســاء سـ ّ
ممارســة حقوقهــن اإلنســانية بالكامــل (,.P.N niagediB
.)94 p ,7102

 .6بعض تغييرات السياسة للتقدم في تحقيق
األهداف على المستوى اإلقليمي
على المستوى العالمي:
ـتراتيجية
ـ
«اس
ـال
ـ
خ
ـن
ـ
م
ـف
•وضــع حــد للتقشـ
منســقة عالمياً
ّ
للتوســع بفعــل النفقــات العامــة المتزايــدة ،مــع توفيــر
الفرصــة لجميــع البلــدان لالســتفادة مــن دعــم متزامــن
ألســواقها المحليــة والخارجيــة (مؤتمــر األمــم المتحــدة
للتجــارة والتنميــة.)2017 ،
•ضــرورة تأميــن مســاحة سياســة كافيــة لدفــع أجنــدة 2030
(مؤتمــر األمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة .)2014 ،وبصــورة
أكثــر تحديــداً ،تحتــاج البلــدان الناميــة إلــى مجــال سياســة
ٍ
كاف لجعــل السياســات الكليــة والصناعيــة تعمــل بفاعليــة
لدعــم التحــول الهيكلــي .عــاو ًة علــى ذلــك ،ثمــة حاجــة
للعمــل الدولــي والوطنــي لمكافحــة التهــرب مــن الضريبــة
وتجنبهــا .ويتعيــن علــى المؤسســات المتعــددة األطــراف
واإلقليميــة التركيــز علــى دعــم المصلحــة العامــة وكذلــك
تعزيــز ثقــة الســوق وتقليــص المخاطــر الماليــة .ويتضــح
هــذا األمــر بصــورة خاصــة فــي منطقــة المتوســط حيــث
تخــرج العديــد مــن عناصــر السياســة االقتصاديــة لالتحــاد
األوروبــي بشــكل كبيــر عــن المثــل العالميــة (Holden P,
.)2016
على المستوى اإلقليمي:
•يتطلــب تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة مناخــاً مــن
الســام واألمــن .ويســتلزم ذلــك بصــورة خاصــة إنهــاء
االحتــال اإلســرائيلي ووضــع حــد للحــروب والنزاعــات
المســلحة .كمــا أن هــذا يتوقــف علــى اعتمــاد مقاربــات
شــاملة لألســباب الجوهريــة النعــدام االســتقرار فــي
المنطقــة والكائنــة فــي مــا يســود المنطقــة مــن معطيــات
سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة.
•تســخير إمكانــات التكامــل اإلقليمــي فــي العالــم العربــي
لتنفيــذ أجنــدة  .2030لــم تفتقــر المنطقــة العربيــة لألفــكار
المســتنيرة ،واألهــداف المشــتركة ،والشــراكات والمؤسســات،
بــل إن مــا افتقــرت إليــه هــو الوحــدة السياســية واالجتماعية
الحقيقيــة أو حتــى التعــاون المخلــص .ومــن الضــروري
تعزيــز التشــاور والتعــاون اإلقليمييــن خصوصـاً فــي مجــاالت
المصلحــة الخاصــة (أي حيــث يتخلــف العالــم العربــي كمــا
فــي مجــاالت النــوع االجتماعــي ،والبطالــة.)...،
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تطبيق أجندة 2030
المنطقة العربية

•دعــم بيئــة ممكنــة لتعزيــز دور المجتمــع المدنــي علــى المســتوى اإلقليمــي .وفــي هــذا اإلطــار ،يجــب توفــر جميــع الشــروط
القانونيــة والتنظيميــة والسياســية لتمكيــن المجتمــع المدنــي العربــي مــن االنخــراط فــي أجنــدة  .2030إلــى ذلــك ،مــن
الضــروري أن تنخــرط منظمــات المجتمــع المدنــي فــي جميــع مراحــل عمليــة أجنــدة  ،2030أي التخطيــط ،وتنفيــذ السياســة،
والبرمجــة ،والمتابعــة ،والمراجعــة .وفــي هــذا الصــدد ،تجــدر اإلشــارة إلــى الــدور الفاعــل الــذي تؤديــه شــبكة المنظمــات العربيــة
غيرالحكوميــة للتنميــة فــي التوعيــة والمناصــرة لعقــد اجتماعــي جديــد ونمــوذج تنميــة علــى أســاس توســيع نطــاق الحريــات
والعدالــة االجتماعيــة.
اإلطار  :4التزام شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية بالتنمية المستدامة
بصفتهــا شــبكة إقليميــة للمنظمــات غيــر الحكوميــة ،قدمــت شــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة قبــل اعتمــاد أجنــدة
 2030منصــات تبــادل إقليميــة لصياغــة توصيــات المجتمــع المدنــي فــي مــا يتعلــق باألجنــدة ودعــم مناصــرة المجتمــع المدنــي
لمقاربــة مرتكــزة علــى الحقــوق .وفــي هــذا اإلطــار ،نظمــت الشــبكة العديــد مــن أنشــطة تطويــر القــدرات ووفــرت مــوارد ومــوا ّد خاصــة
بالمســؤولية المتبادلــة .إلــى ذلــك ،وفــور اعتمــاد أجنــدة  2030بصــورة رســمية ،انخرطــت الشــبكة فــي الرصــد الفاعــل وســاهمت مــع
أعضائهــا وشــركائها فــي المراجعــات الوطنيــة كجــزء مــن مجموعــة التفكيــر ،فــي إطــار مبــادرة رصــد  2030الجديــدة .وحالي ـاً ،تنفــذ
الشــبكة مشــروعاً مخصصـاً لـ»توحيــد أهــداف التنميــة المســتدامة فــي أجنــدة المجتمــع المدنــي العربــي».
فــي المســائل الموضوعيــة ،تنظــر الشــبكة إلــى أجنــدة  2030بعيــن ناقــدة ،وتعيــب عليهــا خصوص ـاً اعتمــاد مقاربــة غيــر ملزمــة
المطبــق
وضعــف بعدهــا الخــاص عــن حقــوق اإلنســان .عــاو ًة علــى ذلــك ،لــم تدخــل األجنــدة تغييــرات كبيــرة فــي نمــوذج التنميــة
ّ
منــذ عقــود والــذي عجــز عــن دعــم تنميــة عادلــة ومســتدامة.
قدمــت ورقــة الموقــف التــي أصدرتهــا الشــبكة وخمــس منظمــات مجتمــع مدنــي أخــرى فــي عــام  2015توصيــات مهمــة مــن بينهــا
التشــديد علــى ضــرورة أخــذ أجنــدة  2030فــي االعتبــار ككل ،بمــا فــي ذلــك المقدمــة ،والمرجــع ،واألهــداف والمقاصــد ،وطــرق التنفيــذ
والتمويــل ،والمتابعــة والمراجعــة؛ والتركيــز علــى ضــرورة االلتــزام بمقاربــة شــاملة وتحقيــق التكامــل بين األهــداف والمقاصــد؛ واقتراح
آليــات لرصــد تنفيــذ الخطــة وتقــدم العمــل بهــا؛ والتشــديد علــى أهميــة رصــد تنفيــذ األجنــدة وفــق المقاربــة الشــاملة والمتكاملــة؛
والتعامــل بــذكاء وابتــكار مــع الهــدف  17المتعلــق بوســائل التنفيــذ.
•ضرورة توفر منصة مدنية إقليمية للمنطقة العربية في ما يتعلق بأجندة .2030
•الرصــد والتقييــم :لضمــان تحقيــق أولويــات التنميــة المســتدامة للمنطقــة العربيــة ،مــن الضــروري وضــع إطــار رصــد وتقييــم
متيــن لتعقــب تقــدم العمــل ،وتحديــد مجــاالت االهتمــام ،ورصــد المــوارد الماليــة المخصصــة لألولويــات المحــددة ،وتقييــم الوقــع
الشــامل للسياســات والبرامــج الرئيســية فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة .وتضمــن آليــة المراجعــة هــذه لتنفيــذ أجنــدة
 2030علــى المســتوى اإلقليمــي اشــتمال مشــاركة منظمــات المجتمــع المدنــي علــى جهــات االتصــال المباشــرة علــى األرض
صاحبــة الحــاالت التــي تخلفهــا التنميــة وراءهــا .كمــا أنــه مــن األساســي ضمــان توفــر الميزانيــات للمــوارد الماليــة والفنيــة علــى
المســتوى اإلقليمــي.
•ضــرورة المشــاركة بفاعليــة فــي تقييــم المتطلبــات الماليــة وصياغــة اســتراتيجية تمويــل لألهــداف ،وإطــاع هــذا أو إدراجــه
فــي الحــوارات بيــن الخبــراء والخاصــة بالتعــاون التنمــوي وغيــر النظاميــة .وفــي هــذا الصــدد ،مــن األهميــة بمــكان تعزيــز حشــد
المــوارد الماليــة المحليــة لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة .ويمكــن تعزيــز هــذه الجهــود مــن خــال مــوارد إقليميــة توفرهــا
عشــرة صناديــق تنميــة اقتصاديــة واجتماعيــة إقليميــة ووطنيــة .وأصــدرت هــذه الصناديــق أخيــرًا إعالنـاً مشــتركاً حــول التزامهــا
بالتنميــة المســتدامة ووســائل التنفيــذ ،وشــكلت مجموعــة تنســيق حــول التنميــة المســتدامة .كمــا يمكنهــا تأديــة دور مهــم
فــي مســاعدة البلــدان العربيــة فــي تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة ،بمــا فــي ذلــك مــن خــال تحفيــز الشــراكات مــع مورديــن
آخريــن لتمويــل التنميــة .ويتعيــن علــى البلــدان العربيــة مالءمــة أولوياتهــا مــع إطــار أجنــدة التنميــة لمــا بعــد عــام  2015لتســريع
عمليــة حشــد المــوارد لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة (تقريــر المنتــدى العربــي للبيئــة والتنميــة .)2016
* على المستوى الوطني:
إعــادة النظــر فــي السياســات االقتصاديــة واالجتماعيــة لضمــان تالؤمهــا مــع مقاربــة التنميــة القائمــة علــى الحقــوق؛ وإعــادة تأهيــل
الــدور التنمــوي للدولــة؛ والعدالــة الضريبيــة؛ والخطــة الوطنيــة لمكافحــة الفقــر؛ ودعــم الســيادة الغذائيــة؛ وتنفيــذ التمييــز اإليجابــي
لصالــح المناطــق المحرومــة؛ وااللتــزام بمقاربــة متكاملــة واعتمــاد نمــوذج يجمــع بيــن األهــداف والمقاصــد؛ واعتمــاد خارطــة طريــق
لتنفيــذ أجنــدة 2030؛ وإيجــاد آليــة وطنيــة مســتقلة لضمــان التنســيق والرصــد؛ وإعطــاء األولويــة للشــفافية والمحاســبة والشــمولية
لتنفيــذ أجنــدة 2030؛ وتوســيع نطــاق وصــول األمــن القومــي وضمــان اســتدامته الماليــة؛ وتوحيــد المســاواة بيــن الجنســين فــي
خطــط التنميــة.

تطبيق أجندة 2030
المنطقة العربية
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