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 لجنة التنمية االجتماعية
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 األعمال المؤقت ( من جدولج) 5البند 
 
 

 قضايا ذات أولوية في تحقيق التنمية االجتماعية في المنطقة العربية
 

 العامة سياساتال على آثارهاو هاأبعادو اهمفهومالعدالة بين األجيال: 
 

 موجـز

خالل العقود األخيرة، تم التطرق مراراً إلى العدالة بين األجيال وحقوق األجيال المقبلة، إلى أن 
درة عن المؤتمرات شقت طريقها نحو الدساتير ومختلف الصكوك القانونية الدولية واإلعالنات الصا

الرئيسية لألمم المتحدة. لكنها ال تزال غير مطروحة في خطط التنمية الوطنية والدولية  ةواجتماعات القم
 بقدر سائر أشكال العدالة االجتماعية، ال سيما في المنطقة العربية.

وتتناول هذه الوثيقة مفهوم العدالة بين األجيال وتستعرض بإيجاز نهج التعاطي مع واجبات األجيال 
حيال البيئة واألجيال المقبلة. وتتناول بعض األبعاد والتدابير المتعلقة بالعدالة بين األجيال  الحالية ومسؤولياتها

المنطقة العربية. وتتضمن مجموعة من التوصيات بشأن تدخالت تعميم شواغل العدالة بين األجيال  التي تهم  
 في وضع السياسات وحماية حقوق األجيال المقبلة في المنطقة.

ة االجتماعية مدعوة إلى النظر في هذه الوثيقة، ومناقشة مكانة العدالة بين األجيال ضمن ولجنة التنمي
أولويات الدول األعضاء في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(، وتقديم التعليقات 

 والتوصيات بشأن الخطوات المقبلة.
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 ةـمقدم

رفاه الجيل ينتقص ال  حيثباألجيال، بين ألعباء والمنافع اتوزيع اإلنصاف في العدالة بين األجيال تعني  -1
الموازنة بين  هي ببساطة . العدالة بين األجيال(1)وكريمةالئقة فرص األجيال المقبلة في حياة  منالحاضر 
ً اإلنصاف شرطب، تزايد الوعي وفي العقود الماضية. احتياجات جيل المستقبلجيل الحاضر و احتياجات لتحقيق  ا

في  الضوابطانعدام ففي تحسين نوعية الحياة، قد أسهم تطور التكنولوجيا الحديثة  إذا كانالعدالة واالستدامة. و
. ومع تفاقم الفقر والالمساواة والحروب، لم تعد في الخطر العالمأقحم الممارسات االقتصادية والتكنولوجية 

قبل أن تولد. وللسياسات االقتصادية  أجيال المستقبل بل باتت تهدد تهدد أجيال الحاضر فحسب،المخاطر 
بعيدة المدى تداعيات اسية والتعليم والصحة، األس والدين الوطني والبنية كالضريبة قطاعات،واالجتماعية في 

 على األجيال المقبلة. 

الصكوك القانونية واألطر  بات لمفهوم العدالة بين األجيال مؤخراً مكانة في نتيجة للوعي للمتزايد،و -2
المؤتمر ، واتفاق باريس، وخطة عمل أديس أبابا الصادرة عن 2030. فخطة التنمية المستدامة لعام الدولية اإلنمائية

مستقبل منصف ومستدام  جديد نحو إلى وضع العالم على مسار تهدف جميعها (2)الدولي الثالث لتمويل التنمية
 .والمستقبلجيال الحاضر أرفاه  صون تغي ر المناخ، وإلى ومنيع أمام

ركز  في المنطقة العربية. وفي العقود األخيرة، متزايدة هميةأ ة الطابعالعالميالقضايا وتكتسب هذه  -3
استغالل السياسات الوطنية والبرامج على  تالنموذج اإلنمائي في المنطقة على النمو االقتصادي، وركز

وعلى  على البيئةمن آثار  أنماط اإلنتاج واالستهالك الحالية فهمن غير اهتمام بما تخل  الصناعات االستخراجية، 
االستقرار السياسي، وحاالت  تتفاقم في غياب ،جسيمة اً أضرار غير المستدامق هذا النمط حلوي  . أجيال المستقبل

 ، وضعف اإلدارة البيئية. والشح الماليالتنويع االقتصادي، وقلة النزاع، وارتفاع النمو السكاني، 

آسيا )اإلسكوا( ورقة عن "العدالة  يمت أمانة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربفي هذا السياق، قد   -4
دت في تونس في قالدول العربية" خالل الدورة الوزارية الثامنة والعشرين للجنة، التي ع  االجتماعية في سياسات 

تدعو إلى إشراك الجهات المعنية في حوار بشأن مفهوم العدالة االجتماعية، بما في ذلك  ،(3)2014أيلول/سبتمبر 
جتماعية في المنطقة العربية، وهو من إعالن تونس بشأن العدالة اال 19تحديات العدالة بين األجيال. وفي الفقرة 

الوثيقة الختامية لتلك الدورة، شددت الدول األعضاء على "الحاجة الملحة إلى اعتماد سياسات لحفظ الموارد 
 الطبيعية المتضائلة، وإدارتها بنهج يكفل حماية البيئة ويضمن العدالة لألجيال المقبلة".

قضايا العدالة بين األجيال وآثارها على تحقيق العدالة االجتماعية بهذه الوثيقة زيادة الوعي  والهدف من -5
لعدالة بين اهج لمحة عامة عن ن   الوثيقة في المنطقة العربية. وتقدم 2030وتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 

األجيال التي  العدالة بين وبعض مقاييسثم تعرض مجموعة من األبعاد البيئية واالجتماعية واالقتصادية ، األجيال
قيم العدالة بين األجيال وحماية حقوق اعتمادها لترسيخ لدول العربية لتقترح تدابير يمكن والمنطقة العربية.  تهم  

 .المستقبلأجيال 

                                                
(1) A/68/322. 

(2) A/RES/70/1، FCCC/CP/2015/10/Add.1 ، A/CONF.227/20.على التوالي 

(3) E/ESCWA/28/8. 

http://undocs.org/ar/A/68/322
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/ara/10a01a.pdf
http://www.undocs.org/ar/A/CONF.227/20
http://undocs.org/ar/E/ESCWA/28/8
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 أسس العدالة بين األجيال والنُّهج ذات الصلة  -أوالا 

 ودوافعها األجيال بين العدالة  -ألف

 ركز على األبعاد األخالقيةموضوع مناقشات  الحاضر وأجيال لم تولد بعد، هي اليوم العدالة بين أجيال -6
أجيال في ذمة ألجيال المستقبل  من حقوق . فهلة في العقود الماضيةي، بعد أن تزايد الوعي بالقضايا البيئللعدالة

وبينما يزعم ال المستقبل؟ بأجي قد تضر   اإلقالع عن أفعال وممارساتعلى أجيال الحاضر من واجب ؟ أم الحاضر
يبقى من الصعب اتخاذ موقف أخالقي أو االلتزام ، بواجبات على أجيال الحاضر تجاه أجيال المستقبل الكثيرون

 .لم يوجدوا بعدتجاه أشخاص  بواجبات قانونية

ولدوا لم ي أفراد تجاهبواجبات  زام الفردتلا جواز عدم لمبدأ العدالة بين األجيالالمناهضة ومن الحجج  -7
 أجيال المستقبلفهل يجوز أن "ترث"  في هذا الموقف: ونشككيلكن الشباب  حد د هويتهم وال حاجتهم،ولم ت   ،بعد
أعباء الديون الحكومية أو انخفاض ترث أجيال المستقبل الحراري أو ثقب األوزون؟ هل يجوز أن حتباس اال

مفهوم العدالة  األجيال السابقة؟ ومن معارضيكالتقاعدية  نظام المعاشات بينما تساهم في االجتماعية التقديمات
على السياسية واالجتماعية واالقتصادية الملحة قبل القلق من المشاكل  يرى ضرورة تذليل الكثيربين األجيال من 

شية بالظروف المعيالتي ت عنى المستقبل. لكن بعض المفكرين والسياسيين يؤكدون أن سياسات العدالة بين األجيال 
 . سياسات العدالة ضمن الجيل الواحدعلى معين، ال تحظى باألولوية زمن في  ،ألفراد جيل معين

أن  يكاد يكون من المسل م به، الحقيقة بعض ال تخلو مناألجيال  بين حقوقلالمعارضة ل وإذا كانت الحجج -8
التمتع بها  في الحقلهم  اليوم، األرضيرثون" الذين "ف .أجيال متعاقبة من البشر أمانة لدىهذا الكوكب وموارده 

وليس هذا المفهوم سوى امتداد طبيعي لمفهوم  .مستقبلجيال الالحفاظ عليها أل مسؤولية ولديهمواالستفادة منها، 
  حقوق اإلنسان.

 الدولية الصكوك في األجيال بين العدالة  -باء

التضامن بين األجيال وهو شكل من أشكال  ،الثقافات الدينية والعلمانية اإلنصاف بين األجيال تتناول -9
إلى باإلشارة  الصكوك الدوليةغالباً ما اكتفت ، بالتراث اإلنساني المشترك. وبعد الحرب العالمية الثانيةواالعتناء 

الخيارات الملموسة واآلثار المترتبة في تفاصيل  التعمق في صلب النصوصدون  في الديباجة، هذه القضايا
 وفي ديباجة، (4)"األجيال المقبلة من ويالت الحرب"إنقاذ  حرص على 1945ق األمم المتحدة لعام ميثاي فوعليها. 

"بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء األسرة البشرية  اعتراف 1948اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعام 
 .(5)لم"وبحقوقهم المتساوية الثابتة" باعتبارها "أساس الحرية والعدل والسالم في العا

أجيال لى أفعال البشر عتأثير المتزايدة من المخاوف  تتناولوفي فترة السبعينات، بدأت المفاوضات الدولية  -10
  (،1972، وعالقتها بالبيئة الطبيعية. وإعالن مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية )ستوكهولم، المستقبل

                                                
(4) charter/preamble/index.html-www.un.org/ar/sections/un. 

(5) rights/index.html-human-declaration-www.un.org/ar/universal ,A/RES/217(III). 

 

http://www.un.org/ar/sections/un-charter/preamble/index.html
http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html
https://undocs.org/en/A/RES/217(III)
https://undocs.org/en/A/RES/217(III)
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. وفي (6)الحاضر والمستقبلهو اإلعالن األكثر وضوحاً في تناول مسألة صون البيئة وتحسينها لصالح أجيال 
استرشد المجتمع  ،قد في ريو دي جانيروالذي ع   ،، وخالل مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية1992عام 

محاولة جادة لتحديد وتنفيذ مبدأ في ، (7)مستقبلنا المشترك بتقرير اللجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنمية:الدولي 
من إعالن ريو على أنه "يجب إعمال  3وقائي دولي لحماية البيئة وتعزيز العدالة بين األجيال. وقد نص المبدأ 

. (8)لة"والمقبالحق في التنمية على نحو يكفل الوفاء بشكل منصف باالحتياجات اإلنمائية والبيئية لألجيال الحالية 
، الذي صدر عنه وثيقة ختامية بعنوان "المستقبل الذي 20مؤتمر ريو+ حتىوتواصل االهتمام بقضايا األجيال 

إلى األجيال الشابة على أنها هي حامية المستقبل ودعت صراحة إلى تعزيز حوار وتضمنت إشارة نصبو إليه"، 
 .(9)ما بينها األجيال والتضامن في

. وفي الديباجة، أجيال المستقبلمسؤوليات جيل الحاضر تجاه  2030وأكدت خطة التنمية المستدامة لعام  -11
حماية كوكب األرض من التدهور، بطرق منها توخي االستدامة في االستهالك واإلنتاج، بيتعهد قادة العالم "

شأن تغير المناخ، حتى يمكن له دعم وإدارة موارد الكوكب الطبيعية بصورة مستدامة، واتخاذ إجراءات عاجلة ب
تنمية المختلفة للاحتياجات األجيال الحالية والمقبلة". وال تركز الخطة على البيئة فحسب، بل على الجوانب 

وتوسيع ، مثل القضاء على الفقر، وضمان العمل الالئق للجميع، ، وتأثيرها على األجيالاالجتماعية واالقتصادية
 في جميع األبعاد.  من عدم المساواةساسية، والحد الوصول إلى الخدمات األ

 األجيال بين للعدالة الفلسفية النُّهج  -جيم

، المستقبلالعالقة بين أجيال الحاضر وأجيال  انطالقاً منالنُّهج الفلسفية مفهوم العدالة بين األجيال ف عر  ت   -12
 البيئة الطبيعية.بعالقة الجنس البشري ومن 

، فتستفيد ألجيال المستقبل،الحفاظ على موارد كوكب األرض الحاضر على جيل  ، يجبالحفظنهج حسب ف -13
أن  ، يمكن ألجيال الحاضرالرفاه وحسب نهجمن تضحيات األجيال السابقة لها. أجيال المستقبل  في هذا النموذج،

األجيال  لتتمكنة والثريكفي من ما وأن تترك ، توجد قد ال المستقبلجيال أالموارد قدر ما تريد ألن لك من هتست
  على البيئة. ثر االستهالك غير المستدامألجاهل ت وفي هذا النموذج. إصالح الضرر، عند االقتضاءالالحقة من 

مكن البشر من تطوير بدائل مبتكرة لبعض الموارد الطبيعية واستخدام تسي ،التكنولوجيانموذج وحسب  -14
تدهور البيئة المكاسب التكنولوجية.  إمكانية أن يبد د. لكن هذا النموذج يتجاهل المتوفرة بمزيد من الفعاليةالموارد 

أجيال المستقبل أن تفي بالتزاماتها تجاه يمكن الحاضر  أجيال ، فيفترض أنالعصري االقتصادي البيئيأما النموذج 
 االقتصاد األخضر.تشجيع باعتماد محاسبة سليمة للموارد الطبيعية، وب

أخرى العدالة بين األجيال في سياق اإلنصاف والعدالة االجتماعية، ال في سياق البيئة  توجها تتناولو -15
ته على األجيال الشابة أن تعيد إلى األجيال األكبر سناً ما تلق   ،بالمثل غير المباشرة المعاملةحسب الطبيعية. ف

                                                
(6) documents.net/unchedec.htm-www.un. 

أيضاً  1992عرف مؤتمر عام ي  و. future.pdf-common-documents.net/our-www.un. 1987المعروف أيضاً بتقرير برونتالند  (7)
 قمة األرض. باسم

(8) A/CONF.151/26 (Vol. I). 

(9) https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/733FutureWeWant.pdf. 

http://www.un-documents.net/unchedec.htm
http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf
http://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-1annex1.htm
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/733FutureWeWant.pdf
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ته من أهلها إلى أطفالها وليس األجيال الشابة ما تلق   إذ تنقل غير مباشرة، المبادلةفتكون منها. أما بين األجيال، 
الذاتية كأساس لتحقيق العدالة، مناهضة المصلحة  فالفكرة هي في ،الفوائد المتبادلةنظرية وحسب إلى أهلها. 

 القادمين. أو الجيلين المقبل الجيل بعدشرط ال يمكن تحقيقه  ، وهوضمان التعايشو

الفائدة التي تعود  ومعنى ذلك أنالرفاه الكلي. عزز أن العدالة هي ما ي على فكرة المنفعةوتقوم نظرية  -16
. لكن معظم الفالسفة يعتبرون أن بأكبر قدر ممكن قيتحقما دام الرفاه الكلي على جيل معين ليست هي المعيار، 

واة القصوى مظاهر عدم المساى توزيع الثروة بين األفراد وأن العدالة يجب أن تركز علمن نظريات أي نظرية 
إلى الحفاظ على الملكية الذاتية، إذ تعتبر أن العدالة االجتماعية  الفلسفة التحرريةغير عادلة على اإلطالق. وتدعو 

على في تخصيص الممتلكات تتحقق عبر تخصيص الممتلكات. وعلى الرغم من أن بعض التحرريين يعتمدون 
سمح به شرط المتعلقة بالتملك الذي ي   (10)نظرية لوكيطبقون ، فإن الكثيرين بدأ "من يحضر أوالً ي خدم أوالً"م

 لآلخرين".  "ترك قدر كاف  

للعدالة بين  )نظرية في العدالة(، يقترح رولز نموذجاً من مرحلتين Theory of Justice"(11)وفي كتاب " -17
في مرحلة أولى تحقيق تراكم إلزامي لبناء ثروة كافية تضمن الحد األدنى من االستقرار  األجيال ويستلزم

لمؤسسات عادلة في المستقبل. وبعد هذه المرحلة، ال يعود التراكم واجباً على األجيال الحالية وتبدأ مرحلة من 
هو ادخار ما يكفي  ل المستقبلجياأعلى أن الواجب األساسي تجاه  المدخرات العادلةيقوم نهج و. (12)االستقرار

ذلك على سبيل  ،على مر الزمن. ويشمل ةمن رأس المال المادي للحفاظ على مؤسسات عادلة أو نظم حكم منصف
 في وسائل اإلنتاج، وفي التعلم والتعليم، والحفاظ على المكاسب في الثقافة والمجتمع. االدخار  ،المثال

 االجتماعية والعدالة األجيال بين العدالة بين العالقة  -دال

، في حين ترتبط العدالة االجتماعية بالقضايا بين األجيالترتبط العدالة بين األجيال بالبيئة واإلنصاف  -18
رتباط وثيق بين اال. وبين أفراد الجيل الواحداألوسع نطاقاً المتعلقة بالتنمية والتوزيع العادل للثروات والفرص 

 . في تحقيق كل منهماالتحديات المشتركة ث من حيوال سيما  ،المفهومين

، ق وفي الحصول على الموارد والفرصوالعدالة االجتماعية في تعريف اإلسكوا هي "المساواة في الحقو -19
إزالة الحواجز التي تحول دون تمكين الفئات المحرومة من استخدام قدراتها للمشاركة في في رجاالً ونساًء، و

التعريف، ترتكز العدالة االجتماعية على مبادئ المساواة  . وفي هذا(13)على حياتها"صنع القرارات التي تؤثر 
تقع في صلب  ،مثالً  ،زمني. فظروف الفقر والالمساواة بعداالجتماعية لعدالة لو واإلنصاف والحقوق والمشاركة. 

 األهل إلى األبناء. قل من تالعدالة االجتماعية وغالباً ما تنأولويات 

                                                
نسبة إلى جون لوك الذي يقول إنه يمكن لألفراد اكتساب حقوق الملكية لسلع لم تكن ملكهم في السابق وذلك من خالل "مزج  (10)

 عملهم" بها وشرط أال يكون هذا التملك مجحفاً بحق أي شخص آخر.

(11) John Rawls, A Theory of Justice (Cambridge, MA and London, The Belknap Press of Harvard University 
Press, 1971).                                                                                                                                                                               

  ,Axel Gosseries, “Theories of intergenerational justice: a synopsis”, Sapiensلمزيد من المعلومات، يمكن االطالع على  (12)

vol. 1, No. 1 (May 2008).                                                                                                                                                               

(13) E/ESCWA/28/8 18، الفقرة. 

 

http://undocs.org/ar/E/ESCWA/28/8
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معظم النظريات  في األساسيةهو من العناصر ن المبادئ التي تستند إليها العدالة االجتماعية وكل مبدأ م -20
 عليهم واجبالمتعلقة بالعدالة بين األجيال. فالمساواة مثالً، تعني أن جميع البشر، بغض النظر عن وقت والدتهم، 

ألفراده كل جيل يتيح الحق في االستفادة منه. كما يفترض مبدأ اإلنصاف أن لهم و (14)حماية رأس المال الطبيعي
ً فرص ألجيال السابقة، وأن يحافظ على فرص لت حتيأ  للوصول إلى المعارف والموارد التي  ومتكافئةعادلة  ا

 .بدون االنتقاص من خيارات أفرادهاألجيال المقبلة 

 العدالة االجتماعية والعدالة بين األجيال مسألة الحقوق، ومن المسائل الرئيسية التي تعزز العالقة بين  -21
غير  مالمستقبل، ألنه ألفرادأن ال حقوق يعتبر بعض العلماء ووال سيما الحق في التراث أو اإلرث المشترك. 

دت وإذا قي   في المستقبل وال احتياجاتهم وال رغباتهم.األفراد . وال يمكن تحديد عدد يوجدونبعد، وقد ال  ينموجود
الحقوق األخالقية. وإذا كانت حقوق اإلنسان ال تقي د  فهي، ألجيال المستقبلالحقوق القانونية  تحديد الحجج هذه

 .الحيةجيال األالتزامات على يرت ب فسريانها على كل فرد، حتى الذين لم يولدوا بعد، تسري 

المشاركة  ولعل. بالغة األجيال أهميةليات التشاركية والمجتمع المدني في تحقيق العدالة بين اآلدور لو -22
ال تملك القدرة ، ألن األجيال المقبلة، بحكم تعريفها، هما أكثر أوجه العدالة بين األجيال تعقيداً  وااللتزام المدني،

فقراراتها تبقى رهناً ، عن أجيال المستقبلقرارات  ألجيال الحاضر أن تتخذ إذا كانعلى التعبير عن نفسها. و
 .ذي تعرفه أجيال الحاضر عن أجيال المستقبلبالقليل ال

 المستدامة والتنمية جيالاأل بين العدالة بين الترابط  -هاء

التنمية "مصطلح ظهور رتبط مفهوم العدالة بين األجيال ارتباطاً وثيقاً بمفهوم التنمية المستدامة. فمنذ ي -23
عام على العدالة  إجماع، نشأ 1992وتناوله في مؤتمر قمة األرض في عام  1987في تقرير برونتالند  "المستدامة

التنمية فاالستدامة البيئية والرفاه البشري. على الترابط بين ، وكقيمة مركزية في التنمية المستدامة بين األجيال
قراء، دون المساس بقدرة نسان اليوم، وال سيما الفهي التنمية التي تلبي احتياجات اإلفي هذا التعريف المستدامة 

في الحوكمة تقضي التحول إلى نماذج  وهذه الرؤية ه وما يدعم. احتياجات الحاضر والمستقبلالبيئة على تلبية 
 . أجيال المستقبلأجيال الحاضر ولصالح األهداف البيئية واالجتماعية واالقتصادية  بإعادة بناء التوازن بين

إطاراً لتوجيه الدول نحو اختيار سياسات  2030خطة التنمية لعام  وتوفر أهداف التنمية المستدامة في -24
ال بد من التصدي للتحديات  ،. ولتحقيق هذه الغايةأحدإهمال من دون  الحاضر وأجيال المستقبل تحسن حياة أجيال

االجتماعي،  اجدمواإلاألبعاد األربعة للتنمية المستدامة، وهي التنمية االقتصادية،  الماثلة أمام تحقيقالعالمية 
، بما في ذلك السالم واألمن. ويتالقى مفهوم العدالة بين األجيال مع العديد والحوكمة السليمةواالستدامة البيئية، 

 (، واالستهالك واإلنتاج المستدامين 7الطاقة المستدامة )الهدف  دافهومنها أمن أهداف التنمية المستدامة، 
 (، واألراضي 14(، والحياة تحت المياه )الهدف 13مناخ )الهدف (، واإلجراءات المتعلقة بال12)الهدف 
 كتلك المعنية. كما أن األهداف األخرى، أجيال المستقبلرفاه  تأثيراً بالغاً علىجميعها تؤثر التي (، 15)الهدف 

 .المستقبلعلى أجيال بال شك قضايا الفقر، وعدم المساواة، والصحة، والتعليم، والسالم واألمن، تؤثر ب

                                                
ف المعهد الدولي للتنمية  (14) ً للسياق المستخدم فيه. ويعر   لمصطلح "رأس المال الطبيعي" تفسيرات مختلفة وفقا

المستدامة رأس المال الطبيعي بأنه مخزون العالم من أراض  وهواء ومياه وكائنات حية وجميع مكونات المحيط الحيوي لألرض التي توفر 
 .ي الضرورية لبقائه ورفاهه. كما أنه األساس لجميع األنشطة االقتصادية البشريةسلع وخدمات النظام اإليكولوج لإلنسان

                                                                                            .               www.iisd.org/pdf/2008/natural_capital_approach.pdf 

http://www.iisd.org/pdf/2008/natural_capital_approach.pdf
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ا   بين األجيال في المنطقة العربية لعدالةلومقاييس أبعاد   -ثانيا

من الصعب وضع مجموعة محددة ف .(15)مهمة معقدةهو للعدالة بين األجيال  ومقياس إعداد دراسة شاملة -25
المؤشرات ودقيقة من المؤشرات لقياس جميع أبعاد العدالة بين األجيال. وفي معظم الحاالت، ال تكون بيانات 

مقارنة النتائج بين البلدان نظراً إلى اختالف المنهجيات المطبقة ال تسهل  البيانات، تتوف ر المختارة متاحة. وإن
 لجمعها.

لتقييم حالة العدالة بين األجيال في المنطقة العربية. وقد  مؤشر العدالة بين األجيالبلوثيقة هذه اوتأخذ  -26
وهو ، ستيفتونغ برتلمسانمنظمة لالحوكمة المستدامة  هذا المؤشر في إطار مشروع مؤشراتجرى تطوير 

المستدامة منذ عام  الحوكمةفي منظمة التعاون االقتصادي والتنمية في األعضاء يقي م أداء البلدان مشروع 
مؤشر العدالة بين األجيال مجموعة مؤشرات فرعية تعنى باألبعاد البيئية واالقتصادية ويتضمن  .(16)2009

العام، واإلنفاق االجتماعي.  نبالبيئة الطبيعية، وفقر األطفال، والديأي  المستقبل،موروثة ألجيال واالجتماعية ال
 ، تقدم هذه الوثيقةالعربية المنطقة في مؤشر تقييم العدالة بين األجياللالبيانات المطلوبة كامل توفر توعندما ال 
 مؤشر العدالة بين األجيال.األربعة لعناصر اللدراسة حالة مقبولة  مؤشرات تعتبر بدائل لمحة عن

 الطبيعية البيئة  -ألف

 يستخدم مؤشر العدالة بين األجيال البصمة اإليكولوجية والطاقة الحيوية العالمية، المقاسة بالهكتار، لتحديد -27
تاج إلنالالزمة موارد ال. والبصمة اإليكولوجية هي مؤشر لحساب في بلد معين الضغوط على البيئة الطبيعية حجم

الطاقة الحيوية وتحسب مقاييس السلع.  فها إنتاج هذهالتي يخل  السلع المستهلكة في بلد معين والستيعاب النفايات 
المقاييس متوفرة عن القدرة الفعلية للبيئة الطبيعية في هذا البلد. وهذه نسبة إلى البصمة اإليكولوجية في بلد معين 

 تسعة بلدان عربية. 

أن البصمة  1ات المجمعة من شبكة البصمة البيئية العالمية والمدرجة في الشكل وتبي ن دراسة للبيان -28
مان، واليمن. وجميع البلدان المذكورة في اإليكولوجية ازدادت في بعض البلدان العربية باستثناء الصومال، وع  

ً العينة   تجاوز المقدار القابل للتجددموارد تنها تستخدم أل( القاتم من الشكل الجزء) )باستثناء الصومال( مديونة بيئيا
 حدودها. ضمن

  

                                                
يمكن االطالع على الوثيقة التي  حول أبعاد العدالة بين األجيال ومؤشرات قياسها في المنطقة العربية، لمزيد من المعلومات (15)

 .(E/ESCWA/SDD/2017/Technical Paper.3) القادمة العربية أعدتها اإلسكوا بشأن العدالة بين األجيال وتلبية احتياجات األجيال

ً العدالة بين األجيال إال إذا كان األداء مستداميفترض مؤشر العدالة بين األجيال أنه ال يمكن تحقيق  (16)  على مستوى األبعاد الثالثة. ا
Pieter Vanhuysse, Intergenerational Justice in Aging Societies: A Cross-national Comparison of 29 OECD Countries 
(Gütersloh, Bertelsmann Stiftung, 2013).                                                                                                                                      

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/intergenerational-justice-meeting-needs-arab-region-en.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/intergenerational-justice-meeting-needs-arab-region-en.pdf


E/ESCWA/SDD/2017/IG.1/4(Part III) 

 
-9- 

 

 

 ،عربيةالبلدان من ال مجموعة في ةالحيوي والطاقةالبصمة اإليكولوجية   -1الشكل 
1961-2012 

 

 الجزائر

 

 جزر القمر

 

 العراق

 

 األردن

 

 ع مان

 

 الصومال

 

 الجمهورية العربية السورية

 

 تونس

 

 اليمن

 

 في  استرجعت) www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN: بيانات من شبكة البصمة البيئية العالمية. المصدر
 (.2016أيلول/سبتمبر  12

  

http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN
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 األطفال فقر  -باء

ً عتبر فقر األطفال مؤشراً هامي   -29 . والرتفاع مستويات فقر المستقبللقياس فرص الحياة الكريمة ألجيال  ا
. وتسجل في الفوج السكاني الذي ينتمون إليه فرص التعليم والصحة والعمل والدخلتضي ق األطفال تداعيات 

ً  السن كبار فقرالمجتمعات التي تتجاوز فيها معدالت فقر األطفال معدالت  ن األجيال. في األداء في العدالة بي ضعفا
دائماً، ولكن بات جلياً بحسب التقارير  أهميتها، متاحةوال تكون البيانات عن فقر األطفال في البلدان العربية، رغم 

 .(17)أن طفالً واحداً على األقل من كل أربعة أطفال يعيش تحت خط الفقر الوطني في العراق، ومصر، واليمن
التحديات االجتماعية للعدالة بين األجيال، تستخدم هذه الوثيقة مؤشرات والستكمال هذه النتائج وإلقاء الضوء على 

 وفيات في صفوف األطفال دون سن الخامسة مثالً.ال، وحاالت سوء التغذية وعامةمستويات الفقر كأخرى 

 1.25المحدد بالعيش على وتشير التقديرات إلى أن نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الدولي  -30
في المائة. كما تبي ن أن مستويات الفقر قد  14.5 مقابل متوسط عالمي قدرهفي المائة،  7.4وصلت إلى دوالر 

عدم تطبيق  ارتفاع معدل الفقر في المنطقةدوافع ومن  .(18)العقدين الماضيين فيفي المائة  34.5ازدادت بنسبة 
الفقر  عن معدالتصورة  2الشكل يقدم واستمرار الحروب والصراعات. و ،يةللسياسة االجتماع متكاملنهج 

البلدان المنخفضة الدخل، مثل جزر  ارتفاعاً حاداً في مستويات الفقر فيتبين باستخدام خطوط الفقر الوطنية، 
 القمر، والسودان، وموريتانيا. 

 ستناد إلى خطوط الفقر الوطنية، آخر البيانات المتوفرةباالمعدالت الفقر   -2الشكل 

 
 في  استرجعت) https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.NAHC: بيانات البنك الدولي من المصادر الحكومية الرسمية. المصدر

 (.2016أيلول/سبتمبر  12

                                                
(17) Promises of Spring: Citizenship and Civic Engagement in Democratic Transitions (E/ESCWA/SDD/2013/3). 

 ئة، التقرير العربي حول التنمية المستدامة: الطبعة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا وبرنامج األمم المتحدة للبي (18)
 .(E/ESCWA/SDPD/2015/3) 2015األولى، 

05101520253035404550

المغرب

األردن

تونس

العراق

مصر

دولة فلسطين

لبنان

اليمن

الجمهورية العربية السورية

موريتانيا

جزر القمر 

السودان

https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.NAHC
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/promises-spring-citizenship-civic-engagement-democratic-transitions-arabic.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/arab-sustainable-development-report-1st-arabic_1.pdf
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يتضح من في صحة الطفل على مدى العقدين الماضيين، تقدم كبيراً أن معظم البلدان العربية حققت  معو -31
في ال تزال تسجل ارتفاعاً البلدان العربية األشد فقراً ف . البلدانن بيتشوبه فوارق كبيرة أن هذا التقدم  3 الشكل

الجمهورية ك دول الصراعات فيحد ة  ، زادت من تفاقمهمعدالت سوء التغذية ووفيات األطفال دون سن الخامسة
 العربية السورية واليمن.

  (2015)وفيات األطفال دون سن الخامسة و (2008-2014)سوء التغذية  تمعدال  -3الشكل 
 في البلدان العربية والكتل االقتصادية الرئيسية

 

 
 (.2016يلول/سبتمبر أ 12في  استرجعت) http://wdi.worldbank.org/table/2.18: بيانات البنك الدولي. المصدر

سوء التغذية بالنسبة المئوية لألطفال دون سن الخامسة الذين حسب معدل وي  . والعالمية : تدل الخطوط الحمراء على مؤشرات الكتل االقتصاديةمالحظة
 مولود حي. 1,000كل ل. ومعدل وفيات األطفال هو عدد وفيات األطفال دون سن الخامسة محسوباً بمعدل الطول إلى العمر ،يعانون من التقزم

 العام الدين  -جيم

 خاصة المستقبل أعباء موروثة من أجيال الحاضر، أجيال  تجنيب تهدف العدالة بين األجيال إلى -32
خدمة أو لتسديد  ةالعسكري الغاياتعلى  إلنفاقلعندما يستدين بلد ما ففوائد معقولة. األعباء مع  هرافق هذتتإن لم 
 . أجيال المستقبلعلى تزداد أعباء الدين ، موارد البشريةالنمو واالستثمار في الرفد من  ، بدالً نوالدي

020406080100120140160

البحرين

اإلمارات العربية المتحدة

البلدان المرتفعة الدخل

لبنان

قطر

الكويت

ع مان

ليبيا

الجمهورية العربية السورية

تونس

المملكة العربية السعودية

األردن

البلدان المتوسطة الدخل في الشريحة العليا

دولة فلسطين

مصر

الجزائر

المغرب

العراق

اليمن

العالم

البلدان المتوسطة الدخل في الشريحة الدنيا

جيبوتي

السودان

جزر القمر

البلدان المنخفضة الدخل

موريتانيا

الصومال

وفيات األطفال دون سن الخامسة سوء التغذية

http://wdi.worldbank.org/table/2.18
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العام هو مجموع الدين  أجيال المستقبل، حسب مؤشر العدالة بين األجيال،الدين العام المترتب على و -33
  من الفئة العمريةمجموع الدين الحكومي على عدد السكان و حصيلة قسمة وهذا الرقم هبالدوالر لكل طفل. 

هذه الوثيقة الدين الحكومي كنسبة مئوية من تتناول للبلدان العربية، متوفراً سنة. وبما أن هذا المؤشر ليس  0-14
ً الناتج المحلي اإلجمالي،   حجم أن 4يال. ويبين الشكل لألبعاد االقتصادية والمالية للعدالة بين األج باعتباره مؤشرا

ال سيما وبسبب ارتفاع اإلنفاق،  ارتفاعاً كبيراً  بعض البلدان يسجل فيو، وآخر بلد يتفاوت بين الحكومي نالدي
 وخدمة الديون.  الدعم الحكوميعلى 

مدى قدرة البلدان على إدارة صناديق الثروة السيادية واالستفادة المستقبل ألجيال التوفير مؤشر يعني و -34
في قطاعات النفط والغاز والتعدين، تسجل الحوكمة منها. ووفقاً لمؤشر إدارة الموارد الطبيعية الذي يقيس نوعية 

 ً  في معيارفيما تسجل مستويات منخفضة  ،ة مؤاتية"بيئتهيئة "في معيار  البلدان العربية مستويات جيدة نسبيا
والتقييم في األنظمة غياب الرقابة  المستقبلألجيال  األفضل التوفير وما يعوق .(19)"الجهاز المؤسسي والقانوني"
 لألثر البيئي.لمنتظم ا

 مجموعة  مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي فيالنسبة بالالدين الحكومي   -4الشكل 
 2016عربية، البلدان ال من

 

 
 /www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/01 .آفاق االقتصاد العالميتقرير  قاعدة بيانات النقد الدولي،صندوق  :المصدر

weodata/index.aspx (2016أيلول/سبتمبر  12في  استرجعت.) 

ً وباإلضافة إلى المؤشرات المذكورة  -35 كلفة التدهور البيئي لتقييم األضرار )بالقيمة النقدية( ستخدم ت  ، آنفا
الناجمة عن األنشطة االقتصادية السنوية على المياه ونوعية الهواء، واألراضي الزراعية، والغابات، والنفايات، 

من الناتج المحلي اإلجمالي للبلد المعني. وتتراوح قيمة  مئويةالنسبة بالالتكاليف تحسب والمناطق الساحلية. وهي 

                                                
 ./http://resourcegovernanceindex.orgلمزيد من المعلومات، يمكن االطالع على  (19)

-250-200-150-100-50050100150
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في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في بعض البلدان العربية، وهي تؤثر على  4.8و 2.1هذه التكاليف بين 
التلوث من  بشكل رئيسيكلفة التدهور البيئي تتأتى  في مصر مثالً،ف .(20)عناصر بيئية محددة تختلف حسب البلدان

 (.5)الشكل  من تدهور التربة في الجمهورية العربية السوريةوالجوي، 

 2005كلفة التدهور البيئي حسب الفئات )كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي(،   -5الشكل 

 

دم في اجتماع الخبراء الدولي عرض ق  ،  ,East and North Africa countries The cost of inaction in the Middle“Sherif Arif”: المصدر
 . 2005الثاني بشأن االستهالك واإلنتاج المستدامين، في سان خوسيه، كوستاريكا، في أيلول/سبتمبر 

 االجتماعي اإلنفاق في االنحياز  -دال

في مقياس االنحياز  لرصد أنماط اإلنفاق حسب األجيال في بلد معين، يطبق مؤشر العدالة بين األجيال  -36
نفاق على غير المسنين. ولهذا نفاق على المسنين مقابل اإلنسبة اإلوهذا المقياس هو  . االنفاق على كبار السن

 ب حاجاتعلى حسا المسنين تلبية احتياجاتإلى اإلنفاق  ينحازالمؤشر أهمية خاصة في المجتمعات الهرمة، حيث 
 األجيال الفتية.

رئيسيين.  لسببينوال يصلح هذا المؤشر لتقييم اآلثار المالية للعدالة بين األجيال في المنطقة العربية، وذلك  -37
خالل العقود القليلة  كذلكتبقى ومن المتوقع أن  هو أن المجتمعات في البلدان العربية هي مجتمعات شابة،األول 
مؤشراً اإلنفاق على التعليم ي قترح إلى البيانات المطلوبة لهذا المؤشر. لذلك،  المنطقة هو افتقار. والثاني المقبلة
 األجيال. بين لقياس اإلنفاق  بديالً 

                                                
(20)  Sherif Arif, “The cost of inaction in the Middle East and North Africa countries” ،  دم في اجتماع الخبراء عرض ق

 .2005الدولي الثاني بشأن االستهالك واإلنتاج المستدامين، في سان خوسيه، كوستاريكا، في أيلول/سبتمبر 
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المحلي اإلجمالي الناتج في المائة من  5 في التعليم استثمرت البلدان العربيةفي العقود القليلة الماضية، و -38
على وال يزال محكوماً بفوارق أن مستوى التقدم في التعليم ليس متجانساً غير . اإلنفاق العاممن في المائة  20و

نوعية التعليم االبتدائي،  وال تزال. ومكان اإلقامةالثروة ونوع الجنس ونوع المدرسة )عامة أو خاصة(  أساس
منطقة أدنى أن متوسط ال مقارنة دولية لطالب الصف الثامنوقد أظهرت . متدنيةوال سيما في المدارس العامة، 

االستثمارات في رأس المال البشري ال تكفي  زيادة إلى أن النتائجوتشير هذه  .(21)الدوليبكثير من المتوسط 
 لوصل الحلقات المتقطعةبتدابير إضافية إرفاقها  في األمد الطويل، بل يجبلتوليد فرص اجتماعية واقتصادية 

 .ةعلى التعليم الجيد وحقوق المواطنالحصول بين 

ا   التخطيط للمستقبل: مقترحات لتحقيق العدالة بين األجيال  -ثالثا

االتفاقيات العالمية التي اعتمدت في العقود الماضية، بما في ذلك خطة التنمية المستدامة معظم تنطلق  -39
نسان والعدالة للجميع. حقوق اإليجمع بين نهج شامل للعدالة بين األجيال  منالمستدامة، وأهداف التنمية  2030لعام 

ويتطلب تنفيذ هذه االتفاقيات االبتعاد عن الجانب النظري والتركيز على الجانب العملي لكي يتسنى تحقيق توازن 
 .وأجيال المستقبلعادل بين االحتياجات االقتصادية واالجتماعية والبيئية ألجيال الحاضر 

هدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وصون مصالح وقد اختبرت عدة بلدان من المنطقة وخارجها تدخالت ت -40
صنف هذه التدخالت ضمن فئات ثالث هي: )أ( معالجة ما ت  وكثيراً في عمليات وضع السياسات.  المستقبل أجيال

القضايا المشتركة بين األجيال؛ )ج( إعالء الصوت وبناء باألبعاد االجتماعية للعدالة بين األجيال؛ )ب( التوعية 
 الشراكات.

 األجيال بين للعدالة االجتماعية األبعاد  -ألف

 القضاء على فقر األطفال -1

، بدعم أن تعمل الدول األعضاءعلى التنمية المستدامة على  وتأثيرهالفقر بين األجيال ترتب إمكانية انتقال  -41
تعزيز واتخاذ كافة التدابير للقضاء على الفقر والحد من أوجه عدم المساواة  على، وجهات أخرىمن اإلسكوا 

 التعليم الجيدوتزويدهم بالستثمار في صحة األطفال لجهودها تكثيف إلى وهذه الدول مدعوة االجتماعي.  اإلدماج
لصالح مج الحماية مرحلة الطفولة المبكرة، باإلضافة إلى توسيع نطاق برا ها، بما فيفي مختلف مراحل الحياة

 األسر المنخفضة الدخل. و األطفال

 معالجة قضية الدين العام -2

42-  ً عالم بناء إلى تحقيق التوازن بين االستثمارات في اإلجراءات التي تدعم  تهدف السياسات المالية عموما
معاشات نظم التحصين الحكومات مدعوة إلى ف. أجيال الحاضردون زيادة الدين على المستقبل أفضل ألجيال 

أعباء الدين العام. ويمكن تحسين أداء  الممكنة لتخفيف باعتبارها من الوسائل التقاعدية وصناديق الثروة السيادية
من خالل اإلفصاح عن العقود المبرمة مع الشركات االستخراجية، ونشر التقارير  مثالً  صناديق الثروة السيادية

                                                
 .وثيقة اإلسكوا، وعود الربيع (21)
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 وتطبيق معايير المساءلة،  ،الوقت المناسب، وزيادة الشفافيةفي  األجهزة الرقابية والتنظيميةعن الصادرة 
الحكومات  إلعداد التقارير من قبلاعتماد المعايير الدولية والمسارعة إلى سيادة القانون، وإحالل الفساد،  وضبط

 . والقطاع الخاص

 اإلنفاق ضبط االنحياز في -3

المعاشات إصالح واألطفال فقر على ج تعنى بالقضاء وضع برام الدول األعضاء مدعوة إلى مواصلة -43
ً هجن   ويمكن للحكومات أن تعتمد. بين األجيال اإلنفاق االنحياز في التقاعدية، بغية تصحيح  لتخفيف االنحيازجديدة  ا

خصص جزء من اإلنفاق المالي تحديداً بحيث ي   بين األجيال، لقضايا العدالة نفاق، مثل تخصيص المواردفي اإل
زيادة اإلنفاق على في  يساعدرفع سن التقاعد نتيجة لخفض العبء المالي فالعدالة بين األجيال. أبعاد أحد لتحسين 

. وتساعد التقنيات التحليلية على تحديد المستفيدين والمتضررين من مختلف مثالً  التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة
تشجيع في هذا السياق، يجب وير األسعار. تغالت وبما في ذلك الخدمات والتحويالتدابير المتعلقة باإلنفاق المالي، 

 العدالة بين األجيال. على مسار الدول األعضاء على مواصلة تحسين عملية جمع البيانات وتحليلها، ورصد التقدم 

 األجيال بين المشتركة القضاياب التوعية  -باء

 األجيال التي لم تولد بعد  األخالقية تجاهفهم االلتزامات  -1
 سياق إحقاق العدالة والمساواة يف

ثقافة العدالة بين األجيال بالتعاون مع الشركاء االجتماعيين والمجتمع المدني، نشر الحكومات مدعوة إلى  -44
هي أجيال الحاضر األخالقية تجاه مات فالمسل  مفهوم العدالة والمساواة بين األجيال. بوإلى توعية أجيال الحاضر 
 المكان والزمان.  ياً يكنأنفسها تجاه جميع البشر، 

 وتضحياتها الحاضرترشيد احتياجات أجيال  -2

، بالتعاون أن تسعى الحكومات ال يمكن تحديد احتياجات أجيال المستقبل وتفضيالتها بالتفصيل. لكن على -45
إيجابية في  المحققة منها نتائجوالتكون تضحيات اليوم معقولة  تقديرها بحيثإلى  ،مع جميع الجهات المعنية

التآزر  قيم تحتمل المزيد من التركيز علىإيجابية، بحيث تكون المستقبل. ويمكن توضيح العالقة بين األجيال 
 بدل التركيز على الجوانب السلبية للمبادالت والمقايضات. والمنفعة المتبادلة

 تعزيز التعليم لتحقيق التنمية المستدامة -3

 سيما التعليم، ضروري لتحقيق العدالة بين األجيال باعتباره وسيلة االستثمار في الموارد البشرية، وال -46
التربية حس  بناء أجيال المستقبل، يمكن للدول األعضاءب االهتمام وفي سياق. إلى أجيال المستقبللنقل المعارف 

وضع مناهج  هاومن التدابير التي يمكن اتخاذالعالمية، ال سيما في صفوف األطفال والشباب.  المدنية والمواطنة
، وزيادة فعالية استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المعلمينالتنمية المستدامة، وتدريب حول دراسية 

 لتحسين نتائج التعليم والتدريب.
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 الشراكات وبناء الصوت إعالء  -جيم

 األجيالالطابع الديمقراطي على عمليات صنع القرار بشأن القضايا المشتركة بين إضفاء  -1

عالقة الحكومات مدعوة إلى مناقشة القرارات التي تؤثر على توزيع األعباء والمنافع بين األجيال ضمن  -47
تسمح  مثالً  الميزانية وضع فالمشاركة فيحياتهم في المستقبل. في  التصرفجميع فرصة لتتيح ل مشاركة

هذا السياق، ي فو. أجيال المستقبلتؤثر على مشاريع اإلنفاق العام التي قد ومناقشة أولويات للمواطنين بتحديد 
في التنمية المستدامة. ويمكن تعزيز ساسية أعتبر مساهمتهم يجب أن تسعى الحكومات إلى إشراك الشباب الذين ت  

، وإدخال نظام وتشجيع الشباب على االقتراع، االقتراعمن اآلليات، بما في ذلك تخفيض سن بعدد تمثيل الشباب 
يجب أن يشارك المجتمع المدني في وضع و. ، وإتاحة االقتراع بالنيابة عن األطفالمانالحصص في البرل
 وتنفيذها ورصدها. لعدالة بين األجيال ا علىتأثير السياسات التي لها 

 وتعزيز دور القطاع الخاص حثباالستفادة من جهود ال -2

 بإيجادلعدالة بين األجيال الكفيلة من استراتيجية اهي جزء البحوث العلمية والتكنولوجيا الطويلة األمد  -48
طويلة األمد التي تهدد الموارد بديلة للموارد الطبيعية، واستخراج الموارد واستخدامها بكفاءة، وإدارة المخاطر 

القطاع الخاص واألوساط األكاديمية والمؤسسات  معائتالفات بناء نوعية البيئة. والدول األعضاء مدعوة إلى 
البحثية، مسترشدة بمبادئ العدالة والتضامن وأسس المسؤولية االجتماعية للشركات. ويمكن تحسين مشاركة 

ن مك  التي ت التنظيمية والسياسيةطاعين العام والخاص، ودعم األطر الشراكات بين القبناء القطاع الخاص عبر 
المسؤولية في الممارسات  بحس   والعمل لتنمية المستدامة،لع الصناعة من النهوض بمبادرات وقطا قطاع األعمال

 .المسؤولية االجتماعية في أعمال الشركاتتطبيق مبادئ التجارية و

----- 


