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 شكر

يدين أسامه صفا وأديب نعمه اللذين قد ما لي جاء هذا البحث بدعم من فريق اإلسكوا في بيروت والس  
 قد متة. أود أن أتقد م بالشكر من الزميلة السي دة لطيفة رضا )دكتورة( التي االستراتيجيالنصائح المشورة القي مة و

في البحث. كما أشكر من قابلتهم من القطاع العام كافة والخبراء  الكبيرة لفائدةتها، ما عاد علي  باوخبر رؤيتهالي 
الخالصات التي  لجهة بعض همؤحتى ولو اختلفت آرا لديهم المتاحة البياناتالذين وف روا لي في األردن ولبنان 
وصل إليها التقرير.
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 مقدمة

 "إن  المواطنة كهوية مشتركة تتخط ى الخصوصي ة 
ح التفاوت وتقي من الفصل"   وكمبدأ تكاملي  تصح 

 . مارشالهت. 

قادة العالم في قمة األمم المتحدة  اي دعمهالت 2030 خطة التنمية المستدامة لعامهو شعار تحويل عالمنا! 
يناير /انون الثانيي كف األمم المتحدة رسميا   اواعتمدته 2015سبتمبر من العام /التاريخية التي انعقدت في أيلول

جندات ر على أر أهداف التنمية المستدامة السبعة عش، سوف تؤث2030. وكجزء من خطة العمل للعام 2016
 2000بين العامين  لفي ةاألهداف اإلنمائية لألالمقبلة، كما كان الحال مع  15ـ التنمية المحلية والدولية للسنوات ال

رات في القطاعات(2015) ةاألهداف اإلنمائية لأللفي. وبحسب تقرير 2015و  ، وعلى الرغم من النجاحات والتطو 
 بقوا وراء الركب. ا  المختلفة، ال يزال عدد من الخبراء يعتبر أن األفقر واألكثر استضعاف

هداف اإلنمائية لألاستكمال  هي 17ـ وأهداف التنمية المستدامة ال 2030لعام خطة التنمية المستدامة ومع أن  
. ا   أن ها توف ر إطار عمل أوسع وأكثر تعقيدشكاله المختلفة، إالأتها التي تصبو إلى القضاء على الفقر باولغاي لأللفي ة
التي تضعها  التنمية الدولي ة على ارتباط وثيق بما تبق ى من الجهود واألجندات خطةأن  ب التذكيرمن المهم هذا و

 . المختلفة األخرى بمبادرات األمم المتحدة وثيقة الصلةالتنمية الدولي ة الجديدة  خطة أن   كما ،األمم المتحدة
 1992للعام  (UNED)تنمية المم المتحدة للبيئة وريو" ومؤتمر األ عمليةتيس رت أجندة التنمية المستدامة بفضل " فقد

 10+وريو WSSD مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامةم "قمة األرض" وفع اليات إضافي ة مثل )سالمعروف با
أوجه اتفاقية األمم  مباشرة أو غير مباشرة ليغطي يل المنطقإطار العمتي أوي(. 2011عام  20+أو ريو 2002عام 

ر  قة بالتنوع البيولوجياالتفاقية المتعل  ر المناخ والمتحدة اإلطارية بشأن تغي   واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصح 
 أو مقاصد من خطة التنمية المستدامة. ا  إما أهداف التي تشك ل

في ]...[ اإلعالن العالمي  متأصلة صراحة" 2030لعام خطة التنمية المستدامة  وتجدر اإلشارة إلى أن  
التي هي متماشية مع معايير حقوق التنمية المستدامة " هداف اإلنمائية لأللفي ة ومقاصدمثل األ 1لحقوق اإلنسان"

تعتمد مقاربة قائمة على اإلنسان وتقد م خارطة طريق للكرة  2030 خطة التنمية المستدامة لعام . كما أن  2اإلنسان"
 أما أهداف التنمية المستدامة ومقاصدها  .3"فسححري ة أفي جو  من الاألرضي ة من أجل "تعزيز السالم العالمي 

مستدامة خطة التنمية المن الحكومات أن تشعر بتمل كها ل عتوق  حول الشراكة. وعليه، يُ  عالمية خطةفتشك ل  169ـ ال
اتها ي سياساتها واستراتيجيدمجها فو وطنيةلمستدامة مع سياقاتها المن أجل تكييف أهداف التنمية ا 2030عام  لعام

 توق ع من الدول األعضاء أن تبلور األدوات الالزمة من أجل تنفيذ البرامج والخطط وتقييم تقد مها.يُ وها. وخطط

وأهداف التنمية المستدامة  2030 خطة التنمية المستدامة لعاموالمعق دة لشاملة الطبيعة ال عند األخذ باالعتبار
ة وضع اللمسات األخيرة على االستراتيجيات ال17ـ ال ة  وطنية، تعتبر مهم  التحديات ب محفوفةومناغمتها معها مهم 

بتحسين التنسيق  ا  األمر مرتبط في حال كانلقادة وصن اع السياسات في المنطقة العربية وال سيما ا يضطلع بها
من فهمها  ال بدتنمية المستدامة غير قابلة للتجزئة، البين المؤسسات والمنظمات والجهات المعني ة. وبما أن  أهداف 

                                                      
1 World: Our Transforming (OHCHR), Rights Human for Commissioner High Nations United the of Office The 

 .Development Sustainable for Agenda 2030 the in Rights Human 
.http://www.ohchr.org/Documents/Issues/MDGs/Post2015/TransformingOurWorld.pdf 

2 Agenda 2030 the in Rights Human World: Our Transforming OHCHR,. 

3 General ),A/70/L.1( 2015 September 25 on Assembly General the by adopted Resolution 
                                                                                                                  .2015 21, October Assembly, 

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/MDGs/Post2015/TransformingOurWorld.pdf
https://undocs.org/en/A/70/L.1
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بين  ء أن تفهم التناغمللدول األعضا ا  لالتساق والفعالي ة. ولذلك، من المهم  جد ا  ضمانومعالجتها بطريقة شاملة 
عليها كما وأن تأخذ باالعتبار الممارسات الفضلى والدروس المستقاة من  وتحافظاألهداف والمقاصد المختلفة 

تنفيذ للفي ة. وفي هذا السياق، يهدف مكتب اإلسكوا اإلقليمي إلى تطوير استراتيجية هداف اإلنمائية لألحقبة األ
التحديات والفرص الناجمة عن تطبيق أهداف عند لوثيقة هذه ا ستتوق ف قة.أهداف التنمية المستدامة في المنط

للدول األعضاء في اإلسكوا. لهذه الغاية،  وطنيةالتنمية المستدامة ضمن االستراتيجيات والسياسات والبرامج ال
هداف التنمية أل غير القابل للتجزئة والتكاملي   من أجل أن تتماشى مع الطابع روابطاعتمدت اإلسكوا مقاربة ال

 مجموعات:/روابطمستدامة والتناغم بينها. وقد جرى اقتراح ثالثة ال

 ؛النمو المستدام – العمل الالئق – من الفقر الحد )أ(
 ؛األمن الغذائي – الطاقة – المياه )ب(
 .العدالة – الدمج – المساواة )ج(

بحسب السياقات الوطنية  تتم  وأن  169ـ والمقاصد ال 17ـ هذه أن تشتمل األهداف ال روابطلمقاربة ال ال بد
إلى تيسير المراحل المختلفة لالستراتيجية الوطنية  روابطتهدف مقاربة الكما ن. والمؤسسات في كل من البلدا

يفترض باإلطار المقترح أن و .تنفيذالتطوير البرنامج على مستوى اإلعداد والتخطيط وبلورة السياسات وإلى و
 فيذ وخالله.ندة قبل التللتكييف وأن يأخذ باالعتبار القيود والحدود والتغييرات المحد   وقابال   ا  يكون مرن

دامة في المنطقة، فإن  وأهداف التنمية المست 2030لعام خطة التنمية المستدامة لشروط تطبيق  ا  وتوفير
 محد دة للوثيقة العامة هي التالية:األهداف ال

ات متوف رة( والتي )األدبي روابطتنمية المستدامة ومقاربة الإجراء مراجعة مكتبي ة بشأن أهداف ال (1)
رتها اإلسكوا. والغاية هي بناء مقاربة صلبة مبني ة على البيانات  تغطي بشكل خاص التقارير والدراسات التي طو 

 واألدبي ات الموجودة.

ها بالتركيز على وصلتها بتطبيق أهداف التنمية المستدامة والتعم ق في روابطالتوس ع في مقاربة ال (2)
 المساواة والعدالة والدمج. رابط

 على ما يلي: المساواة والعدالة والدمج الجديد بناء   رابطتطوير  (3)

 التناغم نقاط ومراجعة 17 ـال المستدامة التنمية أهداف بين للروابط أفضل فهم إلى الوصول -أ
 ؛بينها والتكامل

 ومناقشة الوطنية التنمية وخطط 2030 عامل المستدامة التنمية خطة بين الروابط على التركيز -ب
 ؛الوطني المستوى على الخطة وتطبيق السياق برسم تسمح التي الفرص

 والبرامج واالستراتيجيات وطنيةال السياسات على المستدامة التنمية أهداف ثربأ التحقيق -ج
 ؛ردنواأل لبنان في سيما وال العربية المنطقة في القائمة

 ؛عي ةوالقطا وطنيةال ودون وطنيةال طالخط تطوير على اإلسكوا في األعضاء الدول قدرة تقييم -د

 والخطط االستراتيجيات بناء من يتمك نوا حتى القرار صن اع على والطرق بلالسُ  قتراحإ ه
 والتقييم. الرصد أدوات وعلى المقترحة التنسيق آليات على المبني ة والسياسات
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توفير التوصيات التي تربط التنمية بتطبيق الخطط الوطنية على أساس أهداف التنمية المستدامة  (4)
مات المجتمع المدني ودينامي ة استمارة مشاركة منظساس أعلى ، ووذلك على مستوى السياسات والمؤسسات
 لخ...إالالعبين والجهات المعني ة والموارد المالية، 

 قابلي ة تطبيق األهداف ويتوق ف عند  الراعي للتقرير التاريخي والمنطقيناقش الجزء الثاني السياق 
يعرض بعض لالقسم الثالث  ويأتيأهداف التنمية المستدامة.  لتصبحلفية األهداف اإلنمائية لأل رتطو  عند و

 2030دامة لعام م الرابع خطة التنمية المستبشكل أعمق. ثم يعالج القس روابطلنظري ة ويبلور مقاربة الاالعتبارات ا
المساواة  رابطالثالثة المقترحة في العالم العربي بالتركيز على  روابطوأهداف التنمية المستدامة من خالل مقاربة ال

قة  والعدالة والدمج. أما القسم الخامس واألخير وبناء   على مراجعة األدبيات والزيارات الميداني ة والمقابالت المعم 
 على القوانين  المساواة والعدالة والدمج، بناء   رابطلجهة ة بين لبنان واألردن فسيعمل على إنجاز مقارن

 والسياسات. جوالبرام

ول د ين ل إال أنهيبني على البيانات القائمة والمتوف رة تعتبر الحدود التي تقي د التقرير عديدة. بداية، هو 
جمراجعة لألدبي ات القائمة ويير ر، سوف يعرض التقا  البيانات المطلوبة على األرجح. ثاني قة  عر  على مقابالت معم 

القيد الثالث فهو مرتبط أما  مع عدد من الخبراء العاملين في اإلسكوا ومع الجهات المعني ة في لبنان واألردن.
م النتائج.  العربيةوانعدام االستقرار السياسي للوضع في البلدان  بالتعقيد نسل ط لذلك، سوف الذي ال يسمح بأن نعم 

. 2030الضوء على المنهجي ة واألطر التحليلي ة والمقاربات واألدوات التحليلي ة الخاصة بخطة التنمية المستدامة لعام 
  وطنيةقليمي ة والات المستقبلي ة على المستويات اإلفي الختام، سوف يعرض التقرير خارطة طريق للدراس

 ةمحدود تهتغطيومشتركة بين القطاعات. أما التقرير فطموح كما وعلى المستويات القطاعي ة وال وطنيةودون ال
تكون االستشارات المستقبلي ة ضروري ة من أجل بلورة المزيد من الخالصات لذلك، ص. الوقت المخصحسب ب

 تشاركي ة واسعة النطاق. عمليةعلى بيانات تجريبي ة و بناء  
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 لفية إلى أهداف التنمية المستدامةمن األهداف اإلنمائية لأل -أوالا 

لفي ة. وقد دفع اإلعالن لصياغة األهداف اإلنمائية لأل األساسي ة لفي ة القاعدةد إعالن األمم المتحدة لألحد  
تزام لللتنمية تهدف إلى الحد من الفقر المدقع وأشكاله المختلفة وإلى اال عالميةالدول األعضاء إلى دعم استراتيجية 

 . 4ساسية التي هي الحرية والمساواة والتضامن والتسامح واحترام الطبيعة والمسؤوليات المشتركةبالقيم األ
ر من الفقر والتحر  لى تعزيز العدالة الهادفة إ عالميةميم استراتيجيات التنمية الوقد أرست هذه القيم األسس لتص

والتنمية االقتصادية والجوع والخوف من العنف والمساواة على مستوى النوع االجتماعي والدمج وحماية البيئة 
واالجتماعية والبشرية. وقد حصل اإلعالن على دعم الدول األعضاء كافة التي أك دت التزامها بمكافحة الفقر 

تعزيز ل عالميةكما والشراكات ال وطنيةات والبرامج والسياسات الالمدقع والجوع من خالل تطوير االستراتيجي
هدف اإلعالن إلى "عدم ووالوصول إلى التعليم وحماية البيئة.  صحةالمساواة على مستوى النوع االجتماعي وال

ضع وو 5"ادخار أي جهد في سبيل تخليص الرجال والنساء واألطفال من ظروف الفقر المدقع المهينة والالإنسانية
أصبحت  هكذا تستهدف القطاعات المختلفة. ا  رسمي ا  مؤشر 60و ا  مقصد 21خطة شاملة ذات أهداف ثمانية، و

أشكاله بمنه  اإلطار الرئيس لمكافحة الفقر والحد  صارت األهداف اإلنمائية لأللفية حركة واسعة لمكافحة الفقر و
 المختلقة وبنتائجه المباشرة في انحاء العالم كل ه.

لة والليبرالية اسواق الفع  ة واألترك ز نقاش ما بعد الحرب الباردة على العولمة واتفاقيات التجارة الحر  قد و
بالحد األدنى وأفضل االستراتيجيات لضمان النمو  ةل الدولاركة المرأة والخصخصة وتدخ  والديمقراطية ومش

ألولى، أظهرت مؤشرات االقتصاد العالمي في نهاية األلفية اواالقتصادي الطويل األمد واالزدهار المشترك. 
داء االقتصاد س ن أكا الالتينية. وعلى الرغم من تحير في أجزاء جديدة من العالم مثل الصين والهند وأمرالتطو  

جتماعية واالقتصادية الهدف ة وسيطر الفقر في عدد من البلدان. وكانت تلك الفروقات االاعدم المساوالعالمي زاد 
 م المتحدة وقادة العالم في خطة أهداف األلفية للتنمية.ملأل األساسي

 خطة، فإن 2015في العام  وكما ذكرت تقارير البنك الدولي واألمم المتحدة بشأن األهداف اإلنمائية لأللفية
إلى  1990عام  في المائة 47من الفقر المدقع في أنحاء العالم )من  لفية كانت ناجحة في الحد  اإلنمائية لألاألهداف 

 ا  مستشري(. مع ذلك، ال يزال الفقر 2000بعد العام  م، وقد حصل القسم األكبر من التقد  2015عام  في المائة 14
والذين ال يزالون  سن التمدرس االبتدائيفي بعض المناطق وال سيما في أفريقيا. أما عدد األطفال الذين هم في 

 100)من  2015و 2000 ينبين العام في المائة 43خفض بنسبة عن مقاعد الدراسة في أنحاء العالم فقد ان ا  بعيد
 (سنة من العمر 24و 15بين  من هم)بين الشب ان  ت نسبة اإللمام بالقراءة والكتابةمليون(، كما تحس ن 57مليون إلى 

 ا  فقد أظهرت المؤشرات كافة تحس ن بين الجنسين،إلى المساواة  أما بالنسبة. في المائة 91إلى  83من  فانتقلت
ل المزيد من الفتيات في المدارسا  صافي شك لت كما . على حد  سواء ةاالبتدائية وفي المدارس الثانوي . وقد تسج 

ال غير الزراعيين مع زيادة بنسبة  المائة في 41 ،2015العام المرأة في  بالمقارنة مع العام  في المائة 35من العم 
خرى والمجتمع المختلفة األ قتصاديةلقطاعات االة إلى ذلك، ارتفع مستوى مشاركة المرأة في اباإلضاف. 1990

 ة بشكل كبير.سياسيالمدني والحياة ال

 بفيروس العوز المناعي  صابةالت اإلوتراجعت معد   مهاتالت وفي ات األطفال واألتراجعت معد  و
من  ا  ر جدم كبيسلى قإ ا  والعالجات التي قد وصلت حالي اللقاحات والوقاية من األمراض المعديةكما تم  توفير 
 ي والنفاذ إليها. مع ذلك، على مستوى مصادر مياه الشرب والصرف الصح   حصل تحس نوسكان العالم. 

                                                      
4 A/55/L.2 Assembly General the by adopted Resolution Declaration, Millennium Nations United. 
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وقد تحس ن معد ل االستدامة البيئية في كل من في العالم.  ما بين البلدان والمناطق عدم المساواةيستمر التفاوت و
لفي ة السبعة ومؤشراتها )األوزون والطبيعة ومياه الشفا والصرف الصحي والنسبة هداف اإلنمائية لألمقاصد األ

ة العالمية من أجل التنمية من مساهماتها نون مدن الصفيح(. كما زادت الشراكالمئوية من األشخاص الذين يقط
ما يشك ل الهدف الثامن ( ا  مليار 135مليار دوالر إلى  81)من  2014و 2000 ينبين العام في المائة 66بنسبة 
 خير من أهداف األلفية للتنمية.واأل

ضمن البلدان والمناطق  عدم المساواةلكن على الرغم من التحسينات، ال تزال مستويات الفقر والتفاوت و
ي بعض الفئات إلى تخط  مالت هداف األلفية للتنمية أ هذا عدا أن  وبينها وبين المناطق الريفي ة والحضرية مستمرة. 

باتجاه تحقيق القضاء التام  ال يزال الطريق طويال   لذلك، مثل النساء والفئات االجتماعية األخرى المستضعفة.
 على الفقر.

ساسي ة تعرف أظهر االلتزام بأهداف األلفية للتنمية أن  الجهات المعني ة األفأما على المستوى المؤسس ي، 
 ينالسياسيلتزام واالك. مع ذلك، يتطل ب التقد م اإلضافي المزيد من اإلرادة لقيام به وكيف ذللما الذي تحتاج 

س المستقاة قد كان لها األثر على األهداف وفالدرال يبقى أحد وراء الركب.  الجهود الجماعية الطويلة األمد حتىو
بسبب عناصر مثل  ا  ال هشي الفقر ال يزاإلنمائية لأللفية. كما أن وضع المجموعات التي لم تكن قادرة على تخط  

الهدف الثاني  منالدروس المستقاة ر المناخي. وكان أحد لغذائي والحرب والتغي  وانعدام األمن ا قتصاديةالصدمة اال
ف اإلنمائية لأللفية أن تكي ف مقاصدها الألهد ال بدللتعليم االبتدائي والثانوي الشامل  ا  )التعليم( هو أننا وتحقيق
 ، 15ـ عات المستضعفة المحد دة. فعلى الرغم من التقد م المحرز خالل السنوات البحسب حاجات المجمو

شارت الدروس إلى أولم تتخط  األهداف اإلنمائية لأللفية التحديات بحسب المقاربة القطاعي ة المعتمدة نفسها. 
وطريقة  محد د من مقاربة "مكافحة الفقر" إلى مقاربة "التنمية المستدامة" على أساس تخطيط االنتقال ضرورة

 .تنفيذ أشمل وأكثر تكامال  

 الهدف العام ألهداف التنمية المستدامة -1اإلطار 

ز الكرامة اإلنسانية واالزدهار بينما تحافظ  رض البيوفيزيائية الحيوية على خدمات األإن أهداف التنمية المستدامة تعز 
بيد مع االستراتيجيات التي  ا  يد ايجب أن يسير عدم المساواةأن  القضاء على الفقر وباألهداف هذه تعترف وة. البيئيوالمنظومة 

والحماية  صحةوال ساسية بما في ذلك التعليماأل جتماعيةلة وتعالج الحاجات االتدعم النمو االقتصادي المستدام والسالم والعدا
 ر المناخي وتعزيز حماية البيئة.وفرص العمل؛ وهي تقوم بذلك بينما تأخذ باالعتبار التغي   جتماعيةاال

من األهداف اإلنمائية عالمنا(، من الواضح أن االنتقال )تحويل  2030لعام خطة التنمية المستدامة في 
النقاش بشأن العالقات والترابط بين القطاعات والسياسات المختلفة لأللفية إلى أهداف التنمية المستدامة قد أغنى 
ل الحق ى بمقاربة ال ا  التي تغطيها األهداف. هذا ما سيتحو  المالية  عالميةاألزمة ال وعلى أثر. روابطإلى ما يسم 

على التعاطي مع العالم  2030لعام خطة التنمية المستدامة  تعمل، 2008التي حصلت في العام  قتصاديةواال
 كل من الرؤية كما تشير إلى األمرلقطاعات ومتقاطعة القطاعات دة اة متعد  بتعقيداته من خالل مقاربة تنموي  

سل ط الضوء ، إال أن  الخطاب قد 17ـ والمبادئ وااللتزامات. فقد بقي الناس محط  تركيز أهداف التنمية المستدامة ال
ت النقاشات . وللمرة األولى، سل طعالميةبيئة واالزدهار والحرب والسالم والشراكة الضايا الكوكب والق أكثر على
بل التنمية المستدامة ومقاصدها وسُ  أهداف ق" الضوء على التحديات المرتبطة بتطبي"القضايا البنيوي ةـ المتعل قة ب

ما في  ا  نوع ا  قطاعياف التنمية المستدامة للفع الية والنجاعة. لذلك، بقي عدد كبير من أهد ا  التنفيذ الضروري ة ضمان
على التفاعل بين أهداف التنمية  ، من الضروري تطوير إطار عمل تنفيذي يعمل بناء  لذلك؛ مقاربته لألمور

ليها بمقاربة أهداف التنمية المستدامة، تتطل ب أن تكون المقاربة الجديدة التي سوف نشير إهذه فالمستدامة. 
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هداف التنمية المستدامة من خالل بناء مجموعة مختلفة أل دامجةصالحات والخطط واالستراتيجيات واإلالسياسات 
 حوكمة صالحة. استحداثقادرة على المن المؤسسات 

يعتبر صن اع القرار والمؤسسات الحكومية وأعضاء المجتمع المدني االستمرار باعتماد المقاربة القطاعي ة 
مع ذلك، يقال إن مقاربة من هذا القبيل قد تفشل في أن  لتطبيق والرصد.جهة ال ا  ية مناسبلأللفلألهداف اإلنمائية 

تأخذ باالعتبار الترابط بين أهداف التنمية المستدامة بما أن  األهداف الخاصة بسياسة ما أو باستراتيجية ما في 
 .6قطاع آخرالخاصة بة تعيق تحقيق األهداف االستراتيجي قطاع معي ن قد

 ( 5P: ةاألساسية )المبادئ الخمس ةالعناصر الخمس -1 كلالش
 وراء منطق أهداف التنمية المستدامة

 

ل باتجاه  الطابع غير القابل للتجزئة الذي تتمت ع به ضافألقد  لتنمية اأهداف التنمية المستدامة والتحو 
. 2030لعام التنمية المستدامة  خطةالمستدامة الطويلة األمد مجموعة جديدة من الصعوبات على مستوى تطبيق 

التي يمكنها أن  روابطالنقاش حيال طرق التطبيق ضمن مقاربة ال 2030ام لعخطة التنمية المستدامة وقد أطلقت 
-العلوم القائم على حوارالأن يكون  ال بدلذلك، سة القطاعات المتقاطعة ألهداف التنمية المستدامة. تيس ر مأس

على مقاييس موضوعي ة ومعايير ذات صلة وذلك من أجل تبرير المقايضة والتناغم بين  ا  السياسات هذا مبني

                                                      
6 2013 Howells,. 

التنمية 
 المستدامة

 الكوكب

 الناس

الحد من الفقر والجوع بأشكالهما 
 كافة وضمان الكرامة والمساواة 

حماية الموارد البشرية 
والبيئة لألجيال 

 المستقبلي ة

 الشراكة
تطبيق خطة التنمية 
المستدامة من خالل 

 شراكات صلبة

 السالم
تعزيز المجتمعات 
المسالمة والعادلة 

 والدامجة

 االزدهار
ضمان حياة مزدهرة 

ومرضية ومتناغمة مع 
 الطبيعة
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والبيانات  المستدامة بيانات اإلحصائيةاألهداف والمقاصد. لذلك، تعتبر مؤشرات المعايير الواضحة وأدوات جمع ال
 ا  سقة منهجيصارمة ومت   روابط، كما أن  هذا األمر يعب د الطريق باتجاه مقاربة ا  ساسيأ ا  الصلبة والموثوقة شرط

ق بين رؤية  روابط. فالترابط بين أهداف التنمية المستدامة ومقاربة الا  حصائيإوصلبة  هي السمة الرئيسة التي تفر 
 واألهداف اإلنمائية لأللفية. 2030خطة التنمية المستدامة لعام 

 أهداف التنمية المستدامة في سياق العالم العربي/لأللفيةاألهداف اإلنمائية  -ألف

وتعترف بها لشامل ألهداف التنمية المستدامة البلدان كافة الطابع غير القابل للتجزئة وا عيتأن  ال بد
الجديدة توف ر  روابط)أكانت البلدان ذات دخل متدِن أو متوسط أو مرتفع(. فأهداف التنمية المستدامة ومقاربة ال

في . ن تتماشى مع السياق الوطني والسمات المؤسسية والموارد والقيود السياسيةأمقاربة متكاملة للتنمية يجب 
والحكومات الضعيفة وغياب  مؤسسيالتنمية في البلدان المتأثرة بالنزاعات والتفك ك والفشل ال إنعربي، العالم ال

وطنية  صياغة استراتيجيات وسياسات عندالبيانات الموثوقة وتحديد السياقات وتكييف أهداف التنمية المستدامة 
 .2030للعام خطة التنمية المستدامة تحقيق  أمام ا  كبير ا  تشكل  تحدي

 15ـ ت اللفية، خالل السنواطبيق األهداف اإلنمائية لألترصد  عمليةعلى المستوى العالمي، أظهرت و
ة والموثوقة التي ترافقها زيادة في الموارد والتزام سياسي أقوى هي عناصر أساسي ة البيانات اإلضافي   السابقة، أن  

شخاص الذين يعيشون في الفقر المدقع قد ن  عدد األألى . وعلى الرغم من أن  األرقام تشير إ7من أجندة التنمية
، إال أن  الفقر والحرمان االقتصادي والنفاذ المحدود إلى الحاجات األساسي ة ال تزال 8انخفض إلى نصف مستوياته

مثل  ف اإلنمائية لأللفية بعض التطورالمأزق األكبر في العقد الجديد. وفي المنطقة العربية، عرف عدد من األهدا
م عدبسبب  ا  جزئي ا  وال سيما تسجيل الفتيات في المدارس. مع ذلك، ارتفع معدل الفقر أيض 9الصحة والتعليم

االستقرار السياسي والنزاعات، ما عكس التقد م وأث ر بشكل سلبي على االنجازات على مستوى مقاصد األهداف 
، وبشكل 10واألمن الغذائي والمياه والصرف الصحيهات واألطفال، ات األم  اإلنمائية لأللفية األخرى مثل وفي  

في  7.4أن الفقر منخفض في المنطقة، وأن معدالت الفقر المدقع وصلت إلى  ا  علمخاص في المناطق الريفي ة. 
والبيانات التي جمعتها  العربيةوجامعة الدول ، إال أن  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 201211في العام  المائة

 العربيةتواجه البلدان و .12لن تُطب ق على األرجح 2015أللفية لعام اإلنمائية لير إلى أن  مقاصد األهداف اإلسكوا تش
ةيات تحد   كومات أن "تعترف بأن الفقر المطلق كلها. لذلك على الح 17ـ مستدامة الفي تحقيق أهداف التنمية ال جم 

                                                      
7 13-10 p.p 2015, Report Goals Development Millennium The. 
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9 Facing Report: Goals Development Millennium Arab The States, Arab of League and Nations United 
                                                                                                                                   .2015 Beyond Looking and Challenges 

10 -progress/mdg-http://www.mdgmonitor.org/mdg .”States Arab the of progress MDG “Category: Monitor, MDG
                                                                                                                                                             .states/-arab-progress 

 المساواة "عدم أن إلى التقرير يشير ذلك، مع اليوم. في دوالرا   1.25 إلى يصل الذي الدولي الفقر خط أساس على الفقر تقييم تيأي 11
 األبعاد المتعددة الفقر مؤشرات باالعتبار أخذا   الدخل. مستوى على المساواة عدم مع بالمقارنة االهتمام من يكفي ما ينال ال الناس حرمان في
 العالقة أن   إال الريفية، وتلك الحضرية المناطق في األبعاد المتعددة الفقر مؤشرات بين وثيقة عالقة إلى تشير فهي الوطني، دون المستوى على

 التحديات مواجهة لأللفية: اإلنمائية األهداف تقرير العربية: الدول وجامعة المتحدة األمم راجع: .الدخل" مستويات بحسب البلدان بين تختلف
 .6 ص. ،2015 بعد لما والنظرة

12 Facing Report: Goals ntDevelopme Millennium Arab The States, Arab of League and Nations United 
                                                                                                                           3. p. 2015, Beyond Looking and Challenges 

http://www.mdgmonitor.org/mdg-progress/mdg-progress-arab-states/
http://www.mdgmonitor.org/mdg-progress/mdg-progress-arab-states/
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ن تأخذ باالعتبار أيجب  وطنيةوأن السياسات واالستراتيجيات والبرامج ال 13من أوجه المشكلة" ا  ليس سوى وجه
هداف التنمية أكما ويعتبر تحقيق  د األبعاد للفقر والعالقة بين الفقر والجوع واإلقصاء االجتماعي.الطابع المتعد  
ات التي تواجهها أطر العمل يتحديد التحد   من ال بدلذلك  العربيةلبلدان مهم ة صعبة على اكل ها  17ـ المستدامة ال

ج وتعزيز حكم القانون وصنع القرار الدام تشجيعالة وسات فع  ة واإلصالح الذي يهدف إلى إنشاء مؤس  مؤسسيال
 .14افؤ الفرصالوصول إلى العدالة وتك

في لبنان، تعكس آخر االستراتيجيات والسياسات والبرامج الوطنية التزام البلد بتشجيع التنمية المستدامة 
ة صعبة  ومكافحة الفقر المدقع. مع ذلك، فإن  غياب البيانات الموثوقة والمحد ثة يجعل قياس الفقر ومستوياته مهم 

االجتماعية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، "فإن   وزارة الشؤون 2008جدا . فبحسب دراسة قامت بها في العام 
في  30.9في المائة من إجمالي األسر ) 29.7نسبة األسر التي لديها حاجات أساسي ة غير ملب اة قد وصلت إلى 

في  3.9من األسر تعيش في الحرمان األقصى، أي أنها بالكاد تلبي حاجاتها األساسي ة ) 4.4المائة من السكان( 
. في السنوات األخيرة، تغي رت األرقام بشكل كبير جدا ، مع ارتفاع مستويات الفقر بسبب 15من السكان(" المائة

نازح سوري مسجلين لدى المفوضية السامية  997,905األزمة السورية وأزمة النازحين بما أن  البلد يستضيف 
بل العيش والتعليم في فرص العمل وسُ  . ويعاني اللبنانيون والسوريون المستضعفون من النقص16لشؤون الالجئين

والخدمات مثل الرعاية الصحية األولية وغياب شروط العيش الكريم والحماية وال سيما بين النساء واألطفال 
اللبنانيين والسوريين. وتشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلى أن  "النازحين السورين، هم في غالبيتهم يسكنون 

في المائة من  85انية ويتشاركون مع اللبنانيين الذين يعيشون دون خط الفقر الموارد الشحيحة )أفقر المناطق اللبن
في المائة من السكان تحت خط الفقر بحسب بيانات  67موقعا  حيث أن   182النازحين المسجلين يعيشون في 

وضع المجموعات السورية في  . باإلضافة إلى17اليونيسف األولية(. ويتسب ب هذا الوضع بالتشن جات المتزايدة"
. ويعني 18مليون مواطن لبناني قد تأثروا بشكل مباشر أو غير مباشر باألزمة 1.2لبنان، تقد ر الحكومة اللبنانية أن 

هذا األمر أن  الطلب على الخدمات قد ارتفع وتزايدت التوترات والتنافس على الخدمات واألعمال ما بين اللبنانيين 
من جهة أخرى. فاللبنانيون والسوريون المستضعفون غالبا  ما يطلبون خدمات توف رها الحكومة من جهة والنازحين 

التي أصبح األمر ثقيال  على كاهلها بسبب الطلب المتزايد على العمل والخدمات االجتماعية مثل الرعاية الصحي ة 
 األولية والتعليم.

                                                      
13 Institute, Brookings ,world” Arab the in Poverty of Persistence “The Masri, Firas and Ghafar Abdel Adel 

                                                                                                                                                                   .2016 28, February 

14 17 p. ,Behind” One No Leaving In .Exclusion” and Inclusion alSoci “Identifying Nations, United 
                                                                                                          .http://www.un.org/esa/socdev/rwss/2016/chapter1.pdf 

15 21 p. 2014,-2013 Report Goals Development Millennium Lebanon Nations, United 
.Report.pdf-Lebanon-Goals-Development-Millenium-2014-http://www.un.org.lb/Library/Assets/2013 

16 .Response” Refugee Regional “Syria Website. (UNHCR) Refugees for Commissioner High Nations United 

)2017 November 30 on (accessed http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=122. تسجيل عن المفوضية توقفت منذ 
 أكبر. يكون قد العدد أن المفوضية تدعي لذلك التسجيل. ينتظرون من يشمل الرقم يعد لم ،2015 العام في السوريين النازحين

17 Lebanon in services care health “Improving EMRO),-(WHO Mediterranean Eastern for Office Regional WHO, 
-news/improving-http://www.emro.who.int/pdf/lbn/lebanon 2017. ,Programme” EU/IfS the crisis: Syrian the of context the in

                                                                       .crisis.pdf?ua=1-yrians-the-of-context-the-in-lebanon-in-services-care-health 

 نفسه. المرجع 18

http://www.un.org/esa/socdev/rwss/2016/chapter1.pdf
http://www.un.org.lb/Library/Assets/2013-2014-Millenium-Development-Goals-Lebanon-Report.pdf
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=122
http://www.emro.who.int/pdf/lbn/lebanon-news/improving-health-care-services-in-lebanon-in-the-context-of-the-syrian-crisis.pdf?ua=1
http://www.emro.who.int/pdf/lbn/lebanon-news/improving-health-care-services-in-lebanon-in-the-context-of-the-syrian-crisis.pdf?ua=1
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بحسب برنامج األمم . 201519بتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية الثمانية بحلول العام  ا  أيض األردنوقد التزم 
وقد كانت له مساهمة  2004المتحدة اإلنمائي، "جرى إطالق التقرير الوطني األول لألهداف اإلنمائية لأللفية في العام 

والمؤشرات كانت متكي فة ومتماشية مع الخطط الوطنية  الة في صنع السياسات في البلد بما أن األهداف والمقاصدفع  
قد م على لوحظ أن  التو(. 2اف اإلنمائية لأللفية )الهدف في األردن وقد جرى تحقيق بعض األهد 20وأولويات التنمية"

تنفيذية البرامج الرجمت في في بعض القطاعات مثل التعليم حيث أن  األهداف "قد تُ  زترك   قد نجازاتاال مستوى
واجه األردن تحديات ي. مع ذلك، 21واسعة للمجموعات المستهدفة والتمويل المستدام"التغطية المباشر وال ثراألذات 

كبرى بسبب أثر األزمة االقتصادية العالمية ومعدالت البطالة المرتفعة والنزاعات في المنطقة. وبحسب البنك 
من  في المائة 18.6و 22"2010انوا يعيشون في الفقر في العام من الناس في األردن ك في المائة 14.4الدولي، "
 15.3 المسإلى أن  "البطالة وصلت إلى ارتفاع تاريخي  ا  عانوا الفقر العابر. كما وأشار البنك الدولي مؤخر السكان

تأثر بأزمة اللجوء يزال يالجئ سوري وعليه، ال  000,655 ا  ستضيف األردن حالييو. 23"2016في العام  في المائة
ن المضيف مجتمعيالالسوري ومستويات البطالة المرتفعة. ويشير األمر هذا إلى خطر الهشاشة العالي والفقر ما بين 

فرص العمل وتقوية السياسات والبرامج  استحداث . لذلك، هدف العمل على تعزيزمن جهة والالجئ من جهة أخرى
خطة التنمية يات في جهود األردن اآليلة إلى تطبيق تزال من أهم التحدتي ال الهادفة إلى الحد من الفقر والبطالة ال

 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. 2030لعام المستدامة 

                                                      
19 -p://www.jo.undp.org/content/jordan/en/home/posthtt .Priorities” National within MDGs “Integrating UNDP,

                                                                                                                                                         .2015/mdgoverview.html 

 نفسه. المرجع 20

 المتحدة. األمم ،2015 أيار/مايو األردن، في الدولي والتعاون التخطيط وزارة في المستدامة التنمية برنامج رئيس الكيالني، معتصم 21

22 18 p. 2013, Fall ,”risk downside significant with activity economic Moderate“ Monitor, Economic Jordan. 

23 ”2017 April - Outlook conomicE s’Jordan“ Bank, World The. 

ثورة البيانات 
من أجل عالم 

 مستدام

http://www.jo.undp.org/content/jordan/en/home/post-2015/mdgoverview.html
http://www.jo.undp.org/content/jordan/en/home/post-2015/mdgoverview.html
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 الخالصة -باء

)لبنان  ةعلى دراستي الحال ين في التقرير الحالي وبناء  تقترحمن خالل المقاربة الجديدة والمنهجية الم
اع القرار )القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع واألردن(، تدعو اإلسكوا الجهات المعنية المختلفة وصن  

ة. ئها خطة واحدة وغير قابلة للتجزأن  بشكل شامل على  2030لعام التنمية المستدامة  خطةس( إلى دعم االمدني والن
ها تهدف ن  ن ترك ز بشكل حصري على تحقيق "األهداف والمقاصد" ألة ال يفترض بها أالجهات المعني   هذا يعني أن  

للعلوم واالكاديميا والنقاش العام واالستشارات واإلدارة العامة ومنظمات  ال بدفتيسير قياس التقد م.  إلىفقط 
خطة مده ة المنطق الذي تعتوفي التوعية بشأن أهمي   خطةفي تطبيق ال المجتمع المدني ووسائل اإلعالم أن تساهم

 وشموليته. 2030لعام  التنمية المستدامة

والجهات المعني ة وتتطل ب  في ذهني ة العناصر الفاعلة ا  تغييرب المقاربة الجديدة للتنمية المستدامة تتطل
زا   ا  إضافي ا  تعاون لصالح تحديد السياق. هذه أفضل طريقة من التنمية المستدامة  خطةوطني  ل كحس  تمل  و ومعز 
على وة. الحصول على أعلى عائدات على االستثمار في ما يتعل ق بالدعم المالي والجهود المؤسسي ة والبشري  أجل 

على مستوى جهود اإلصالح القائمة على السياسات  ة تصع ب تحقيق التقد م المهم  الظروف الحالي   الرغم من أن  
 وطنيةترتيباتها ال العربيةالبلدان تراجع  ساسي أن  العامة الجديدة واالستراتيجيات الطويلة األمد، ال يزال من األ

ال يفترض بهذا فوسياساتها في حال كانت راغبة باتخاذ خطوة إلى األمام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 
 عمليةنه أمات أو المنظمات غير الحكومية بل يجب فهمه على واللتزام الحك ا  مسبق ا  االقتراح أن يشك ل شرط

 طويلة األمد خالل المراجعة والتنفيذ المتعلقين باالستراتيجيات والبرامج.مناغمة 
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ا   ، ما هي أفضل المنهجيات؟ روابطمقاربة ال -ثانيا

 يات المؤسسيةوالتحد   2030لعام خطة التنمية المستدامة  -ألف

هي خطة واحدة وغير قابلة للتجزئة. أهدافها ومقاصدها بحاجة إلى  2030لعام التنمية المستدامة  خطةإن 
أمام صن اع القرار في تخطيط  ا  مهم ا  شكل تحدييق بين أهداف التنمية المستدامة يمقاربة شاملة. فالتناغم الوث

لقرارات وال سيما اع السياسات والة تمرين صعب لصن  المقاربة الشامالن   سياسات والبرامجاالستراتيجيات وال
 .24قتصاديةواال جتماعيةفي الشؤون اال ا  في مجتمعات اليوم العالمية حيث تضطلع التكنولوجيا بدور مهم جد

العالمية والمرك بة، حيث ال يسهل التضحية بالناس من أجل نظام يتخطاهم )شرتوني(  في المجتمعات
لة رسم االستراتيجيات والسياسات عة، تصبح مسأغير متوق  ما تكون  ا  وحيث أن السلوكيات الفردية والجماعية غالب

أن السياسات  وه قتصاديةة واالسياسيلة غاية في الصعوبة. وإن  أحد المصادر األساسي ة للتحديات الأمس
أة. دة ومجز  متعد   وطنيةة والالمحليالمشاكل  حيث أن   ا  جد واالستراتيجيات وليدة دولة مركزية وبيروقراطية

ؤث ر على نجاح المخرجات الناتجة عن االستراتيجيات يتخطيط طويلة األمد  عمليةشك في أي فمستوى ال
 والسياسات العامة وإنجازها.

أكثر تبعي ة للدولة والبيروقراطية  قد أصبحوا األفراد إال أن  ، ا  صارخ جدالطابع غير الرسمي  أن   ا  وعلم
في  ا  مهم ا  فكرة دولة الرفاه التي تلعب فيها الحكومة دورففي حياتهم اليومية على مستوى النفاذ إلى الخدمات. 

من خالل إعادة توزيع الثروات والدعم قد  عدم المساواةمن  بناء التضامن اآللي وتوفير السلع العامة والحد  
 لعدد كبير من السكان. ا  أصبحت إلهام

ساسي تين في أاطية والمشاركة ها، تعتبر الديمقرئومباد 2030لعام  المستدامة ميةالتن خطةبحسب قيم و
أساسية  قائمتحقيق أهداف التنمية المستدامة. فالبعد األخالقي والبعد االجتماعي والبعد المدني لنظام ديمقراطي 

البعد إال أن  كان البعدان األخالقي واالجتماعي أكثر شمولي ة،  وإنتنموي ة وتسريعها.  عمليةمن أجل دعم إي 
. مع ذلك، لن تتمك ن الحكومة المركزية نفسها أن تستجيب وحدها إلى حاجات المجتمع ا  غامض ال يزال المدني

لى الرغم من أن  التخطيط والتنفيذ. وع عمليةياته في المستقبل إال إذا كان المواطن قد شارك في ها وتحد  كل  
 ، 2030لعام مستدامة خطة التنمية الن تكمل إحداها األخرى في تنفيذ أمات الحكومي ة يجب المؤسسات والمنظ

لةمركزية ذكية ومناسبة للسلطة والكفاءات يمكن أن  إال أن  ال هداف خارطة طريق التنمية المستدامة أل تكون مكم 
 وتمكين المجتمعات.

وتكييف  2030لعام خطة التنمية المستدامة على تنفيذ  ا  أن  المؤسسات الحكومي ة يُفترض أن تعمل مع ا  وعلم
ضرورية من أجل تمكين  المناسبة الالمركزية  أن  أهداف التنمية المستدامة مع السياقين الوطني واإلقليمي، إال  

 عنفك  الطابع المركزي ف تحقيق أهداف التنمية المستدامة كافة. عمليةالمجتمع وزيادة مشاركة المواطنين في 
التكامالت بين الجهات المعنية المختلفة أمور أساسية لتعزيز السلطات ونقل الصالحيات وبناء الشراكات وإنشاء 

ما فمن تحقيق التنمية بالديمقراطية: " ال بد، بتعبير آخرالمشاركة المدنية وتوسيع حجم مشاركة المجتمع المدني. 
(. 1994من ديمقراطية من دون السعي إلى حياة جيدة )توراين أالن،  امن ديمقراطية من دون حد  للسلطات وم

                                                      
24 of Institute Epistemology. Political in Essays Democracy. & Technopoly Society, Global Chartouni, Charles 

                                                                                                                      .1995 ,University Lebanese II, Sciences Social 
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ال يمكن الحصول على حياة جيدة من دون تنمية مستدامة. في هذا السياق، تكون التنمية بالتوازي مع الديمقراطية ف
 ة ومنظمات المجتمع المدني.المحليوتمكين المواطنين من خالل السلطات 

والنتائج  التنموي ة تشاركية وتمثيلية وتواصلية من أجل توفير المخرجات عمليةن تكون الألذلك، يجب 
تنموية ويجب أن تكمل النظام  عمليةالقصوى. نتيجة لذلك، تكون حركة المجتمع المدني حجر األساس ألي 

تساهم في المشاركة الديمقراطية ن على منظمات المجتمع المدني أو كما السياسي والمؤسسي وأال تحل  محله.
حلقة العامة ومن خالل المشاركة الناشطة في على المستويات المختلفة من خالل تعزيز حقوق اإلنسان ضمن ال

 .25عمليات المساءلة والشفافية

، على الحكومات أن تمك ن 2030لعام خطة التنمية المستدامة من أجل زيادة فرص النجاح في تطبيق 
من  المواطن والمجتمعات من خالل إخراج السلطة من أيدي البيروقراطيين والتركيز على المخرجات بدال  

من القواعد واألنظمة  ا  مات بيروقراطية مركزية مع أنظمة مركبة جدت وحسب. بشكل عام، لدى الحكومدخالال
ل الحكومة منفصال  وسالسل  عن حاجات المجتمع  ا  أو كلي ا  جزئي القيادة الصلبة. لذلك، في غالب األحيان، يكون تدخ 

 .26الكثيفة المعرفة من جهة وحاجات القطاعات غير النظامي ة

العتبار نمطي المشاركة خذة بعين اطوير السياسات واالستراتيجية آقارب هذه الوثيقة تسوف ت
نحو الديمقراطية: المشاركة الفردية والمشاركة القائمة على المجتمع؛ تكون األولى قائمة على الليبرالية المتجهة 

. تأخذ المقاربة بعين ا  محليالمباشرة  ةيطامقريالدة، بينما تكون األخيرة قائمة على حقوق اإلنسان والحقوق المدني
بين  باينمن األوضاع الخاصة بالعالم العربي، مثل التفاعل بين الميول التقليدية والعصرية والت ا  طيفاالعتبار 

إلى فهم أفضل  فالحاجة كبيرةالنظامي وغير النظامي.  قطاعينالمناطق الريفية والحضرية وانعدام التوازن بين ال
للبنى االجتماعية والثقافية أن تكون على تناغم مع متطلبات التنمية. فأي غياب  ال بدووالمحلية.  وطنيةللدينامية ال

لى انعزالية ومقاومة عنيفة إالتنمية وقد يؤدي  عملية نتائجو الشفافية قد يؤد ي إلى عكس أو التواصل لمشاركة، أل
والثقافية ضمن كل من األطر  جتماعيةمن احترام الفرادة اال ال بده، سة. في الوقت نفالمحليعلى المستويات 

من خالل المبادئ والقيم الدامجة من أجل بناء أرضية مشتركة ورؤية للتنمية المستدامة. يجب أن تكون  وطنيةال
 تماعيةجلتجزئة االوتفادي الفصل وا جتماعيةاال بما فيهاهذه المبادئ والقيم دامجة وقادرة على معالجة التفاوتات 

 ك الوطني االجتماعي.وتعزيز التماس

 بل التفاعل بين الحكومة المركزي ة وباقي الجهات المعني ة:سُ  : تشمل أفضل2030لعام خطة التنمية المستدامة 

ل من السياسات الصلبة والمعياري ة إلى األطر المرنة والمكي فة •  ؛التحو 

 ؛تعاضدوال جمع التعاون العمودي المتكامل مع الشبكات األفقي ة •

 ؛توسيع أنماط الالمركزية وزيادة المرونة في التخطيط والتنفيذ •

تحديد العالقة بين المستوى المحلي والمستوى الوطني من جهة، والعالقة بين المستويات الوطني  •
 واإلقليمي والدولي من جهة أخرى.

                                                      
25 Governance. Good of Promise the and Democratization, Decentralization, Local: Going Grindle, S. Meriee 

                                                                                                                                            2007. ,Press University Princeton 

26 2016 ,Lebanon Publications, ANND .Market Labor informal The ANND,. 
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ز النمو الطويل األ 2030لعام خطة التنمية المستدامة مع أن   مقابل  والمتساوي والمستدام اقتصاديا  مد تعز 
ومقاصدها  17ـ ستدامة، فما من منهجية واضحة حتى اآلن تشمل األهداف البل التنمية الذاتية المالمطرد وسُ  النمو

 والوطني. لمستدامة على المستويين اإلقليميبطريقة شاملة قادرة على معالجة الفرص والعراقيل أمام التنمية ا

 في أهداف التنمية المستدامة: خطة تنمية  وابطراربة المق -باء
 غير قابلة للتجزئة واتساق السياسات

قسام أو األوجه الالتينية إلى فعل ربط األشياء بعضها ببعض أو التشبيك بين األ "nexus"تشير كلمة 
الطاقة، )ساكس -الغذاء رابطمتكامل. وقد أدخل المصطلح للمرة األولى في الثمانينات ضمن برنامج  التابعة لكل  

المياه والطاقة  رابطب" ا  وكان معني 2011عام  روابطيد من األهمية في مؤتمر بون للز( وكسب الم1990 ،وسيلك
 الحد  إلى ضرورة دمج "اإلدارة والحوكمة عبر القطاعات والمقاييس" و روابطواالمن الغذائي". تشير مقاربة ال

 (.2011 ،االستدامة بشكل عام واالنتقال إلى االقتصاد األخضر )هوفمن المقايضات وبناء التعاضد وتعزيز 

 2015أصبحت ضمن استخدامات وكاالت األمم المتحدة المختلفة منذ العام  روابطأن مقاربة ال ا  علم
نسب بتناغم وبحسب مقاربة شاملة، ما من توافق حول المنهجية األ 17ـ للتعاطي مع أهداف التنمية المستدامة ال

. مع ذلك، جرت بعض المساهمات وطنيةلدمج أهداف التنمية المستدامة في االستراتيجيات اإلقليمية وال نجعواأل
لعام خطة التنمية المستدامة في تطبيق  ا  ساسيأ ا  حتى اآلن. أصبح التفاعل بين أهداف التنمية المستدامة عنصر

نموذج تحديد األولويات. مع ذلك، تواجه غالبية على و هدافبسبب التبعات التي تترت ب على فعالية تلك األ 2030
البلدان صعوبات في بلورة استراتيجياتها الخاصة وسياساتها وانتهت حتى اآلن بالتركيز على الترتيبات اإلجرائية 

 .وطنيةمن التركيز على دمح أهداف التنمية المستدامة في األجندات ال بدال   (UN, 2016b)والمؤسسية 

 ا  غالبلكن  من أجل إثراءها. روابطمقاربة التكميلية ل ستجري إضافة نظريات ومقاربات في القسم التالي،
لترابط اعلى  ترك ز رابطمقاربة ال وإن كانت. رابط" لمقاربة الالبنيوي ةعلى مساهمة "المقاربة  ا  ما يكون النقاش مبني

أكثر على السياق  البنيوي ةهداف والمقاصد من أجل بناء التعاضد ووضع األولويات، تركز المقاربة بين األ
 .جتماعيةومؤسساته والعناصر والبنى اال

 :روابطضمن مقاربة ال سيتوقف التقرير عند مجموعات ثالث

 ؛النمو المستدام – العمل الالئق – الحد من الفقر )أ(
 ؛األمن الغذائي – الطاقة – المياه )ب(
 .العدالة – الدمج – المساواة )ج(

ات وحسب. دبي  على األ المساواة والدمج والعدالة بناء   رابطالثالث وهو  رابطساسي على الأسنركز بشكل 
تستكمل القدرة على أن التي يمكن  لكن، من أجل تعزيز المنهجية، ستعرض الوثيقة بعض المقاربات اإلضافية

لحدود في تطبيق حن مدركون ل. نوطنيةوتعزيزها في تخطيط االستراتيجيات اإلقليمية وال روابطتطبيق مقاربة ال
ر يياللموضوع ال سيما أنها مرتبطة بعلم المع ين األول والثالث بسبب الطبيعة العامةرابطعلى ال روابطمقاربة ال

 المياه والطاقة واألمن الغذائي. فمن العلم اإليجابي على خال بدال  

أن تسه ل عملية صياغة السياسات والخطط واالستراتيجيات واألعمال  روابطرض بمقاربة اليفت
خطة التنمية والتدخالت. لذلك، فإن  الهدف الرئيس من هذه الوثيقة هو تسليط الضوء على االتساق بين أهداف 

 المستويين الوطني واإلقليمي.والتناغم بينها لصالح التخطيط والتطبيق على  هامن أجل تسهيل 2030لعام المستدامة 
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ج للتناغمات بين  ا  تلقائي فتخف  "صفة للسياسة التي  االتساق (2012)نيلسون  يعتبر من النزاعات وترو 
هداف السياسات المتفق عليها بشكل مشترك". أللمخرجات المرتبطة ب ا  مجاالت السياسات المختلفة وضمنها تحقيق

 ومقاصدها  17ـ والمحافظة عليها عندما تكون أهداف التنمية المستدامة اليصعب الحفاظ على اتساق السياسات 
أمام التفسيرات والتكييف مع السياقات على المستوى الوطني.  ا  فردية وعندما يكون المجال مفتوح أهدافا   169ـ ال

ستدامة وطويلة األمد لتوليد بيانات ممن التحدي هو تجريبي وال بد من بذل ما يكفي من الجهد  ا  لذلك، فإن  جزء
من أجل قياس العالقات واألضرار والروابط كما التفاعل على المستويين األفقي والعمودي بين أهداف التنمية 

 على: المستدامة المختلفة. يمكن تلخيص مستويات االتساق في السياسات بناء  

 ؛االتساق القطاعي )أ(
 ؛االتساق عبر الوطني )ب(
 ؛االتساق في الحوكمة )ج(
 ؛االتساق المتعدد المستويات )د(
 .نفيذاالتساق في الت (ه)

الجهات المعنية  على قدرة تقوم 27عتماد مقاربة استتبابي ةال في سياق أهداف التنمية المستدامة، هناك ميلٌ 
ة بناء   ف بشكل تعاوني من أجل الوصول إلى النتائج المرجو  دة. قاصد المحد  معلى األهداف وال المختلفة على التصر 

، في بعض األحيانف. 28قد يكون من غير المجدي أن ال تدمج الجهات المعني ة األبعاد والتركيبات المختلفة للمجتمع
 روابطيفترض بمقاربة ال الفة. لهام وتدريجي  مضادة لإلغير مستقيمة و عمليةللمقاصد المحد دة، قد نمر  ب ا  وتحقيق

ل إلى مقاربة تقني ة كمي ة صرفة قد أن ترافقها  ال بدكما  تسمح لصن اع القرار بالمقايضة بين المقاصد. أن تتحو 
ن أيجب لذا، . وطنيةل والقيود فوق الب، وغياب الطابع المؤك د للمستقلبنيوي ةيات امنهجية تأخذ باالعتبار التحد  

لعام خطة التنمية المستدامة تكون هذه األوجه المختلفة واضحة بما يعطي مساحة مناسبة لحوار السياسات وتنفيذ 
 ة بين القطاعات.ترجمتها في السياسات المالي ة والمشتركقبل  2030

ومنهجيتها. سيجري مسح النظريات بشكل مختصر  روابطيرد في الحديث أدناه بعض النظريات لمقاربة ال
البنيوية حليلية وقاربة التعند حالة الم، سيتوقف النقاش ا  وتسليط الضوء على الحجج والثغرات األساسي ة. أخير

 التي سيعطيها القسم األخير.

 مستمر : بناء  روابطأهداف التنمية المستدامة ومقاربة ال -جيم

مسألة جمع أهداف التنمية  روابطعلى النقاشات السابقة المتعلقة بنظريات مختلفة، تعتبر مقاربة ال بناء  
السياسات واالستراتيجيات.  اللدول أن تبني عليه ال بد رابط المستدامة على أساس تفاعلها وتكاملها كما على أنها

لفة تن النقاش يدور من حول الطريقة التي تتفاعل فيها المقاصد المخأإلى  روابطتشير األدبيات الخاصة بمقاربة الو
 لتقييمهي تعرض مقاربة و على تمارين تجريبي ة تختلف من بلد إلى آخر. ا  فيكون ذلك مبني بعضها مع بعض.

حليل دام تقنيات تلقياس التفاعالت ضمن مصفوفة متقاطعة األثر باستخ تصنيف وسياقي للمقاصد من خالل بنيوي  
(. ففهم IR3S ،2017)نينا وايتز، هنريك كارلسن، مانس نيلسون وكريستيات سكانبرغ،  عن البيانات ا  الشبكة بحث

ومات الثنائية من جهة ومقاربة لتحديات النه يتطلب المعلبين األهداف والمقاصد من أصعب ا ت المختلفةالتفاعال
من بذل الكثير من الجهود لمعالجة الفجوة  ال بدلة عند التعاطي مع أهداف التنمية المستدامة من جهة أخرى. شام

 العلمية في هذا المجال.

                                                      
27 2014 Paris, Eyrolles, témique.sys approche’l par Manager Bériot, Dominique. 

28 1991 ,Paris Gallimard, Grandeur. la de Economies Les Justification: la De Thevenot. Laurent Boltanski, Luc. 
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مكن تطبيقها على أهداف التنمية المستدامة )مثل تقييم األثر من الطرق الكمي ة الكثيرة التي يعلى الرغم و
لخ( ال تزال األبحاث التجريبية التي تشرح أهداف التنمية المستدامة إالتراكمي، تحليل القرارات المتعددة المعايير، 

 ين:على مستوي 2030لعام خطة التنمية المستدامة محدودة. قد تهدد هذه القيود تنفيذ  وتبعات سياساتها

نهاء العمل على مجاالت سياسات محددة عبر التركيز على أهداف التنمية المستدامة إخالل  من •
)األهداف والمقاصد( كمداخل للعمل بينما يفترض التعاطي مع أهداف التنمية المستدامة كخطة تنمية 

 ؛غير قابلة للتجزئة

 مؤسسيمة وتفاعالتها ضمن ترتيب امن خالل عدم القدرة على تحديد سياق أهداف التنمية المستد •
 لخ.إ جتماعيةاال ىوالبنالتكنولوجيا محد د وأنماط حوكمة ومعايير 

 ال بدغمة بين األهداف والمقاصد. فة بثنائي ة المقايضة والمنادأن تكون محد روابطال يفترض بمقاربة ال
ثالثة مستويات من  (2016)وكوبمان/يونسكو  (2014)قد طب ق وايتز وآخرون و من تصميم نموذج منم ق أكثر

 التفاعل بين األهداف والمقاصد في تحليلهم:

 ؛التكافل )أ(
 ؛فرض الشروط والقيود )ب(
 .التعزيز )ج(

يرافقه  معنية بالتفاعلمن سبع نقاط  ا  تصنيف (2016) المجلس الدولي للعلومكما اعتمد نيلسون وآخرون و
 ف التنمية المستدامة.مجاالت أهدا نظام عالمات لكل من

 العالمة التوصيف التفاعل الرقم
 3- يستحيل تحقيق هدف آخر يلغي 1

 2- يتضارب مع هدف آخر  يتضارب 2

 1- يحد من الخيارات المتعلقة بهدف آخر يقي د 3

 0 ال تفاعل ال إيجابي وال سلبي متماسك 4

 1+ إلى األمام تدفع بالهدف اآلخر ا  يول د ظروف نممك   5

ز 6  2+ يساعد في تحقيق هدف آخر معز 

 3+ مرتبط بشكل كبير بتحقيق هدف آخر غير قابل للتجزئة 7

على  بناء   2030لعام التنمية المستدامة  خطةبعض األنماط الكمي ة التي جرت بلورتها لمعالجة  فيما يلي
 التفاعل والترابط بين األهداف والمقاصد.

 نموذج مصفوفة األثر المتقاطع 

هذا النموذج، يجري التحليل على مستوى المقاصد وليس على مستوى األهداف ألن المقاصد تكون في 
، يمكن اختيار األكثر صلة وطنيةة الرؤيعلى ال والتفاعل بينها سياقي، وعليه، سهل الفهم. لذلك، وبناء   ا  أكثر تحديد

ن أو ثالثة لكل هدف من أجل تحليل التفاعالت. يمكن أن ي)توفر البيانات والصلة مع العناصر الفاعلة( ومقصد
 (.المرفقللتفاعالت الذي سبق ذكره ) (2016) "نيلسون وآخرون"تعتمد هذه الطريقة تصنيف 

 ننا أل 2030لعام خطة التنمية المستدامة على  موال  كثر شأبإلقاء نظرة  مصفوفة األثر المتقاطع اهمتس
من ذلك، نبني تحليلنا على أساس طريقة تفاعل المقاصد  د كمدخل لها. بدال  ز محد  مجال تركي ا  لم نختر مسبق
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لوفة الستطالع التفاعالت الفردية من قطاع عن الطرق المأ ا  ريقة مختلفة تمامالمختارة الواحد مع اآلخر. فهذه الط
ته.إلى آخر من دون التمك    ن من فهم تعقيد النظام برم 

ة بشكل كامل ألن  تفاعل المقاصد التي يجب تقييمها بحاجة إلى من يحكم مع ذلك، ال تعتبر الطريقة كمي  
حكام المبنية على مجموعة من االستراتيجيات والمعايير على الطابع النوعي واأل ا  ات قائمعليه. يبقى التقييم بالعالم
ساس أف إلى عدد من األنماط على .. ففي حال كان باإلمكان التعر  إلخ.طر القانوني ة والغايات والموارد واأل

ق للسمات الاأل ةمصفوف  ا  للتفاعالت بحاجة إلى منهجي ة أكثر تنميق بنيوي ةثر المتقاطع فإن القدرة على فهم معم 
 ات معقدة توفرها نظرية الشبكة.وتقني  

 نظرية الشبكة 

في  ا  استخدام هي بنية تتألف من مجموعة عقد وروابط وهي منهجية قد أصبحت أكثرفالشبكة  وأما
. من أجل بناء نموذج شبكتنا، (..إلخ.األنظمة التحليلية )البيولوجي، الغذائي، االجتماعي، التكنولوجي، المعلوماتي، 
ساس التوجه وقوة التفاعل والتفاعل أنحتاج إلى أن نترجم مصفوفة األثر المتقاطع إلى عقد وروابط على 

ى شبكة إلى نموذج مرئي يسه ل النقاش بشأن تعقيد التفاعل بين أهداف ترجمة المصفوفة إلاإليجابي/السلبي. تؤدي 
 التنمية المستدامة.

، من خالل بلورة المزيد من التأثيرات ذات الفوارق ا  هو أيض ا  لوجه التحليلي للشبكة معقديمكن أن يكون ا
تحليل فبهمية العقد والتأثيرات. أاإليجابية وكثافتها كما و/القليلة في الشبكة والفروع على أساس الروابط السلبية

من الممكن وصف  يب األول والثاني والثالث للشبكة،على الترت ب للنظام بناء  الشبكة التي تشك ل الطابع المرك  
 في المنطقة قد يكون له  رابطيجابية القوية التي يمكن من خاللها أن نعتبر أن  الاألثر البنيوي، أي الروابط اإل

 ي.مكراثر التاأل

 2030لعام خطة التنمية المستدامة : مقاربة جديدة لةالبنيوي  المقاربات التحليلية و -دال

" وتحديد األولويات، إال أن العالم العربي رابطلبلورة "ال ا  قوي ا  أن النماذج الكمية قد تشك ل إطار ا  علم
التحليلية والتلقائية  نالمقاربتا تيأقادرة على شمل المعايير كافة في المنطقة. ت أوسع يحتاج إلى مقاربة نوعية

النظام إلى عناصر أولية لتوفير فهم أفضل للتفاعل القائم بينهم، فإن  تفكك المقاربة التحليلية  إن كانتولتتكامال. 
مرك ب بطريقة ن  تنوع العناصر وكثافة التفاعالت بينها أالتعقيد حيث  الشديدةعنى باألنظمة تُ  البنيوي ةالمقاربة 
التها مع خالل فهم دينامي   نتها وتعقيداتها متحل ل األنظمة بكلي   البنيوي ةفالمقاربة . محكمة اتها وآثارها كما وتحو 

 مرور الزمن.

أن تشمل المفاهيم التالية )نموذج المنفعة، نظري ة التغيير  ةباإلضافة إلى ذلك، يمكن المقاربة التلقائي  
من أجل بناء  مفصال   وف ر فهما  المعنية كما ونمط التفاعل( وتهات وخارطة الج مؤسسياالجتماعي، التحليل ال

ميع األهداف مقاربة لتج رابطكان الوإن السياسات واالستراتيجيات لكل  من مقاربات أهداف التنمية المستدامة. 
 بنيويةربة الالمقا إال أن   اية المناغمة وتحديد األولوياتر نقاط التكامل والروابط بينها بغريوالمقاصد من خالل تب

 والمرتبطة ببلورة السياسات واالستراتيجيات في كل  من  الالحقةهي كل  ما سبق باإلضافة إلى اإلجراءات 
 سياقات البلدان.



-17- 

 ات التالية:بشكل وثيق بالسياق ما يأخذ باالعتبار التبعي   البنيوي ةترتبط المقاربة 

 ؛توجه أي سياسة أو استراتيجية تنموية )أ(
 ؛ومستواهادة ة المحد  التبعي  مكان  )ب(
 ؛ة على مستوى الحوكمة والمؤسساتتبعي   )ج(
 ؛ة على مستوى التكنولوجيا والشؤون التقنيةتبعي   )د(
 ة على مستوى اإلطار الزمني.التبعي   (ه)

ل في ختد .. كلها مصطلحاتإلخ.، تناغمي، مرك ب، نياسيبر، أنظمة، دينامية األنظمة، تلقائي، بنيوي
واألدوات التي البنيوية ما يجري الخلط بين  ا  غالبو. يكثر الغموض من حول هذه المفاهيم. البنيويةسياق المقاربة 

وتحتاج  ا  لذلك، فإن  هذه المقاربة جديدة نسبي عدا أن  المصطلحات بحد  ذاتها مربكة. ، هذارها هذه المنهجيةتوف  
ني الجيل األول من قد بُ فمن الوجه المشترك والمتعدد الوظائف. بنيوية لإلى تطوير إضافي. لذلك، تأتي المقاربة ا

 على النمط الكمي. لذلك يرك ز الجيل الثاني على تفكير النظام وهو تحليلي ونوعي أكثر. البنيويةالمقاربة 

كب للكون المتعلق بمفهوم "الطابع المركب" )الطابع المر 20ـ بفكر القرن ال لبنيويةترتبط والدة المقاربة ا
. 29تمعات البشرية واألنظمة االصطناعية مثل المصانع واالبتكار التقني واالقتصادي(جوالبشر والمخلوقات والم

ب. ومع ازدياد الوعي ظاهرة عولمة التبادالت المالية والثقافية والتجارية قد زادت من أهمية هذا الطابع المرك  و
فهم أفضل  على الكالسيكية في فهم ذلك، حاول الباحثون الحصولم وحدود المقاربات لبشأن الطابع المركب للعا

من حقول الرياضيات وفيزيولوجيا  البنيوي ة . وبرزت المقاربةتركه عليه"للطابع المركب" واألثر الذي يمكن 
 ية.وطريقة عمالنية أو مقاربة فكر ا  علمي ا  نموذج اعتبار هذه المقاربةالجهاز العصبي والبيولوجيا. لذلك يمكن 

وتفاعالته المستقيمة المحدودة  المستقرلو كانت المنهجية الكارتيزي ة قادرة على تمييز النظام وحتى و
لفهم الطابع المرك ب لألنظمة الكبرى الموجودة في األمر كفي جمتها إلى قوانين رياضية(، ال ي)التي يمكن تر

رت المقاربة لتكون قادرة على معالجة وقفيامنا هذه. أ ضه  عائقد تطو  النظام وأوجهه غير المستقرة، ومدى تعر 
هذه األوجه في  كانت كل  ووالفوضى وانعدام النظام والتطاير والتضارب والغموض واالبتكار المستمر. لتقلبات ل

لن  ر نمط تفكيرنا،: "إن لم نغي  ين يقولالسابق تعتبر غير علمية بحسب الفكر اإليجابي. وكما كان ألبرت اينستا
ن أن نحل  المشاكل التي نول دها بنمط تفكيرنا الحالي". لقد آن األوان للتغيير المحت م والمستوى العالي من نتمك ن م
 لطرق الجديدة للتفكير.ا ذلككوالتكييف 

ت في الواليات المتحدة في الخمسينات، على مجاالت مختلفة رطو  التي ت البنيويةجرى تطبيق المقاربة و
.. هذه المقاربة إلخ.مثل علم اآلحياء والبيئة واالقتصاد والمصانع والمنظمات والتنظيم المدني وتطوير األراضي 

 غائيةوالوالمنظمات  نظمةات الفعل واألمبني ة على فهم ملموس للمفاهيم المختلفة مثل: األنظمة والتفاعالت ورد  
 عبرشكلها من خالل القولبة التي تجري  البنيويةوالرؤية الشاملة والتطوير. في غالبية األحيان، تتخذ المقاربة 

تعلمية  عمليةاستخدام لغة الرسوم للتعبير عن النموذج النوعي والكمي والديناميكي. لهذا تقوم المقاربة على 
الفاعلة )الباحثون، صن اع القرار، المحترفون، الجهات المعنية،  للمفاهيم والممارسات التي تقوم بها كل  العناصر

الفلسفة  كما كانت تشير إلى األمرممارسة. والالمعرفة  البنيويةلخ(. تجمع المقاربة إالسياسيون، المواطنون، 
ي ة التجربة في اإلغريقية: بينما قام المفهوم األفالطوني للعالم على نظرية الفكرة، دافع المفهوم األرسطي عن أولو

 الوصول إلى المعرفة.
                                                      

 تول د التي المعمق ة األنظمة بدراسة المتعلقة والمنهجيات والممارسات النظريات من العديد تجمع جديدة مادة البنيوية المقاربة إن 29
 )الجمعية AFSCET الـ اعطته تحديد مرك بين. ومحاكاة وتعليب وتمثيل مراقبة وطرق وقوانين وأنماط بنيوية ومشاكل وتفاعل حدودية مشاكل

 والتقنية(. والمعرفية نيةاالسيبر األنظمة لعلوم الفرنسية
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لى النماذج الكمي ة إ ةي التفاعل بين المتغي رات كما هو األمر بالنسبكنظام معرفي، تغط   البنيويةإن المقاربة 
ي لتلك النماذج، إال أن سعلى الرغم من أن  فهم الطابع المرك ب هو الهدف األساوواإليكونومترية األخرى. 

ترك ز النماذج الكمي ة ونى والظواهر. أكبر لألنظمة والبُ  وتعرض فهما   أعمققادرة على "تفكيك"  بنيويةالمقاربة ال
. الوصول إليهاالتصنيفات التي يمكن  عبر ا  الصرفة على الترابط بين األهداف والمقاصد من خالل إعطائها وزن

الطابع ف" ودة بالسمات الممي زة للنظام.تكون محد للوقائع وال وكامال   شامال   ا  فهم البنيويةعلى العكس، تقدم المقاربة 
يشرح الطابع الكامل هذا و جزاء.نظمة المرك بة. هنا، يتخطى المجموع مجموع األالكامل" واحد من سمات األ

ج بطريقة تدريجية وليس بطريقة متقطعة من خالل نظرة عال  ظم. هذا يعني أن  المشاكل تُ التكافل واالتساق في النُ 
لى فهم أفضل للتفاصيل ومن خالل حركة ذهاب وإياب بغية التعديل والتحسين. تسه ل مقاربة إوصول شاملة لل
 )التاريخية والوظيفية والبنيوية( الفهم األفضل لطابع النظام المرك ب. لبنيويةالتثليث ا

 

 (Lesourne)، وهو يعني المجموعة المتناغمة. حد د لوزورن Sustemaيعود أصل الكلمة إلى اإلغريقية 
اي نسمر سي ان بالنسبة إلى جويل دو رونه مجموعة من العناصر التي تعمل في تفاعل دينامي؛ األأالنظام على 

الذي حد د النظام على أنه مجموعة من العناصر التي تعمل ضمن تفاعل دينامي وتنظمها وظيفة موضوعية. 
ات عديدة لألنظمة: األنظمة نجد تصنيفبعض التحديدات على غائي ة كل  من األنظمة. لذلك،  زترك  و

 إلخ.األنظمة التراتبية/التشبيكية، األنظمة الرمزية، الطبيعية/اإلصطناعية،  جتماعيةنظمة االحة/المغلقة، األالمفتو
 ، قد يكون للنظام السمات التالية:بنيويةلكن ضمن المقاربة ال

على الحفاظ على هوي ته لغائية  ا  ويكون قادرنشطته ويتبادل المعلومات مع البيئة المحيطة أللنظام  •
 ؛التنظيم الذاتي(معينة )سمة 

البنيوي ةالمعرفة

الشمولية، : مبادئ رئيسة4
التعقيد، التفاعل واألنظمة

ع، : مفاهيم أخرى التنو 
الغائي ة، المعلومات، مستوى 

التنظيم، ردة الفعل، 
األنظمة، االستجابة، 
الصندوق األسود، إلخ

الممارسة البنيوية

التعل م، تبديل 
الممارسة، التقدم /المفاهيم

التدريجي، الخالصات 
الحذرة، إلخ

التثليث، التماثل، : األدوات
التصنيف بفئات، لغة 
الرسوم التي تؤدي إلى 

النماذج والمحاكاة

التفاعل
الطابع 
المرك ب

النظام
الطابع 
الكامل
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 ؛يميل إلى أن يتجد د بالسمات نفسها استتبابينظام  •

يمكن أن  ا  دوني ا  ساس ترتيب منطقي مرك ب. يكون كل فرع نظامأيربط الفروع على  شجرينظام  •
 ؛تكراري، نظام البناء( )مبدأ يكون مستقال  

ون المستوى األمثل(. عامة نات الفرعية )مجموع دنظام ما أكبر من مجموع المكو   إن مجموع قيمة •
المستوى األمثل للنظام إلى تحقيق مثل من مخرجات نظام فرعي ما ال يؤدي تحقيق المستوى األ

استهالك الموارد المشتركة  وتصل إلى "ساةأمقد تتراجع الصعوبة الكامنة لتصبح "فبشكل عام. 
 ؛نظمة الفرعيةبين األبسبب التنافس 

ناش، وهو توازن دون المستوى األمثل -ساس مبدأ كورنوتأتوازنه على  يجد النظام المتعدد العوامل •
ال يعرف فيه أي من العناصر أو العوامل استراتيجية اآلخر وعليه ال يستطيع أي  من العناصر أو 

 ؛تهاألمثل من استراتيجي العوامل الوصول إلى الحد  

 .غير ارغوديكي ا  وهذا يعني انه قابل للتوق ع أو سلوك ا  ارغوديكي ا  النظام سلوكقد يكون  •

 

دراسة  الهادفة إلىالخطوات أعاله في مقاربتها  البنيويةوالممارسة  البنيويةفي النهاية تحترم المعرفة 
ق المتغي رة والديناميكية تعكس أوجه المقاربة الحقائوو بيئة معينة. أ ما األنواع المختلفة من الظواهر في مجتمع

 ة.ظاهرة مجتمعي يأل

 ة العدالةونظريالمساواة والدمج والعدالة  رابطبناء  -هاء

اإلنصاف. لكل  إنسان حقوقه غير القابلة لالنتهاك  إن  مبدأ العدالة هونظرية راولز للعدالة إلى  تشير
 عندما ال يكون ا  المجتمع منصفيكون لة ال يفترض انتهاكها باسم الرفاه الجماعي. أوالقائمة على العدالة وهي مس

 ا  إيجابي ا  للعدالة. لذلك، تلعب العدالة دور عي نم عام بمفهوم ا  رفاه أعضائه بل يكون مرتبط فقط من أجل ا  موجود
أن تتمت ع  جتماعيةللمؤسسات اال ال بدلذلك، . جتماعيةالتعاون االجتماعي وفي ترسيخ المؤسسات اال تشجيعفي 

بالقبول العام من المواطنين والجهات المعنية. عليه، يفترض بالنظام االجتماعي التعاوني الذي يجب بناؤه من 
 .ا  ومنصف ا  ومستقر كون فع اال  أن ي 2030لعام التنمية المستدامة  خطةأجل دعم 

وأهداف التنمية  2030لعام طة التنمية المستدامة خوفلسفة  جتماعيةعلى فهمنا الحالي للعدالة اال بناء  
 جتماعيةفيه المؤسسات اال تخلقساسية ألي مجتمع البنية األ جتماعيةالمستدامة الخاصة بها، تشك ل العدالة اال

ساسية وتضطلع بدور في توزيع المنافع الناتجة عن التعاون بين الحقوق والواجبات األ ا  إيجابي ا  األساسية توازن

المراقبة

التحقيق التلقائي

النمذجة النوعية 

ي ة الدينامية والدينامية الكم 
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على أنها المصدر المناسب للتوازن بين الجهات  جتماعيةتماعي. على المستوى االقتصادي، تُفهم العدالة االاالج
 المعنية المختلفة.

 نحتاج إلى بناء المؤسسات الصلبة  ،المدى الطويل على 2030لعام خطة التنمية المستدامة ل ا  تحقيق
تكون هذه المبادئ مبني ة على نظرية العقد؛ ونظرية العقد تأتي السليمة القائمة على مبادئ المجتمع األساسية. قد 
بين الحقوق والواجبات. لكن من وجهة نظر نظرية العدالة  ا  تحت نظرية االختيار المنطقي التي تقترح توازن

كإنصاف" أوسع من المقاربة  لصوابقد. ففهم "ا)راولز(، إن العدالة كإنصاف مفهوم أوسع من نظرية الع  
هنا أداة ترفع الرفاه المشترك إلى  جتماعيةالبسيطة والمقاربة القانونية لنظرية العقد. تعتبر العدالة اال ريةدستوال

حد ه األقصى من أجل تلبية العدد األكبر من الرغبات المنطقية لألفراد. والفكرة هنا أن  األفراد أحرار أو يجب أن 
 يكونوا أحرارا .

. فندرة 2030لعام التنمية المستدامة  خطةا يكون األمر يتعلق بالتنمية ولذلك يشتد الصراع الداخلي عندم
  هفي الوقت نفس جتماعيةالموارد )استهالك الموارد( ال تسمح للمجتمعات بأن تعالج كل مشاكل العدالة اال

الطويل والعمل معالجة هذه المشاكل على المدى  ويجب. قتصاديةواال جتماعيةاال بالتبايناتوال سيما تلك المتعلقة 
شة اجتماعي القائمة على  جتماعيةفي عالم مثالي، على المؤسسات االف. ا  على التعويض على المجموعات المهم 

أنظمة عامة من القواعد تتحد د بحسب  جتماعيةتلك. تعتبر المؤسسات اال للتباينات العدالة الرسمية أن تجد حال  
الوصول إلى تمييز واضح بين القواعد التأسيسية للمؤسسات التي ترسي من المهم فالحقوق والواجبات والوظائف. 

 د أفضل المرافق لتلك المؤسسات من جهة أخرى.نظام الحقوق والواجبات من جهة واالستراتيجيات التي تحد  

 مبدئين أساسيين للعدالة:على نظرية راولز للعدالة  تقوم

 ألساسي ة وهي نفسها للجميع.ات االقانوني بنظام أوسع للحري   لكل  شخص الحق   (1)

نافع بعض الم أ( يمكن أن تعطي منطقيا  بطريقة ) قتصاديةواال جتماعيةاال التبايناتيجب تنظيم  (2)
 تكون مرتبطة بالمواقع والوظائف المفتوحة  اقتصاديةو اجتماعية)ب( مساواة  ؛للجميع

 والمتاحة للجميع.

 ساس االستحقاق. مع ذلك، في الفرص على أ ا  تكافؤ جتماعيةعلى التحديد هذا، تعتبر العدالة اال بناء  
. فالتعليم قتصاديةاال جتماعيةاال تصميميةنظام تربوي صلب قادر على كسر ال ال يمكن إرساء االستحقاقية بدون

يجب أن تكون عادلة ومنصفة وال سيما لألقل حظوة. لذلك يعتبر التعليم الوجه اإلجرائي  اجتماعيةهنا مؤسسة 
الموروثة من األسرة  قتصاديةوالمنافع االجتماعية واال فالتبايناتوتعديلها.  التبايناتيجب تصحيح لذا، للعدالة. 

ضيج ب أن تعو 
خطة التنمية المستدامة ساسي ومتقاطع في أعنصر تحويلي  31التعليم بالمفهوم الواسع للكلمةو. 30

الدمج والعدالة ألنها تحتوي والمساواة  رابط. لذلك، وبحسب تحديد التعليم، إن نظرية العدالة تشمل 2030لعام 
 على المساواة وأشكال مختلفة من الدمج والعدالة االجتماعية.

                                                      
30 1971 ,Press University Harvard of sPres Belknap The Justice. of Theory Rawls, John. 

 المؤسسات العلوم، نحو المتجه المجتمع التكنولوجي، اإللمام البحوث، االبتكار، والفن، الثقافة االحترافية، الدراية المعرفة، نتاجإ 31
 التعليم المستمر، التعلم خطط لعام،ا والنقاش اإلعالم وسائل النظامي، وغير النظامي التعليم أنظمة والتشاركية، الديمقراطية والمنظمات

 .لخإ اإليكولوجي، النظام على والحفاظ الحيوي التنوع أنظمة المادي، وغير المادي الثقافي اإلرث األجيال، بين ما الحوارات لكتروني،اإل
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نتاج المعرفة والمهارات االحترافية والثقافة والفن واالبتكار إيشمل رابط المساواة والدمج والعدالة: 
والبحوث واإللمام في مجال التكنولوجيا والمجتمعات المتجهة نحو العلوم والمؤسسات والمنظمات الديمقراطية 

التعليم النظامية وغير النظامية والنقاش اإلعالمي والعام وخطط التعليم المستمر والتعليم والتشاركية وأنظمة 
ع البيولوجي والحفاظ على األ نظمة اإللكتروني والحوارات بين األجيال واإلرث المادي وغير المادي وأنظمة التنو 

للتعليم والمعرفة كجزء من استراتيجية  اإليكولوجية المحلية إلخ... يُبنى الرابط على عملية مأسسة طويلة األمد
 مد القائمة على االستحقاق واالنتاجية.المجتمع الطويلة األ

خطة 
2030 

رابط الحد من 
الفقر والعمل 
الالئق والنمو 

 المستدام

رابط المياه 
والطاقة واألمن 

 الغذائي

المنهجية: روابط، 
تحليل مؤسسي، 
 مقاربة بنيوية، إلخ 

التعليم 
 والمعرفة 
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 الرابط

 العدالة –الدمج  – المساواة

 النمو المستدام –العمل الالئق  –الحد من الفقر 

الحد من الالمساواة + 
 العدالة

 الصحة

 الحد من الفقر

 الثبات الديمغرافي

رأسمال اجتماعي 
 وبشري

 تماسك مجتمعي

 مشاركة المواطنين

 االقتصاد/سوق العمل

 العمل/الوظائف الالئقة

 التعليم

 الدمج

 الجئون معوقون مهاجرون نساء شباب

 أ

 ب

 ج

 أ

 ب

 ج

 أ

 ب

 ج

 أ

 ب

 ج

 أ

 ب

 ج
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ا   والمجموعات الثالث روابطال مقاربة -ثالثا

 طنين المتساوين راسخة. ا"في مجتمع عادل، تكون حريات المو
 وتعتبر الحقوق التي تضمنها العدالة غير خاضعة ألي مفاوضة سياسية
 أو أي حسابات مصالح اجتماعية"
 جون راولز

 وطنيةاستراتيجيات التنمية ال في خطةال تملكب الشعور على أهمية 2030لعام التنمية المستدامة  خطةتشدد 
 2030لعام التنمية المستدامة  خطةتصميم برامج التنمية وتنفيذها. بعبارة أخرى، يجب دمج  عند وطنيةوالقيادة ال

ويجب فهمها كإطار مرجعي لتحديد األولويات  وطنيةساسية للسياسات الأكمبادئ  وطنيةفي االستراتيجيات ال
خطة التنمية المستدامة الواردة في  عالميةوقياس التقدم على مستوى األهداف والمقاصد والمؤشرات. فاألهداف ال

اف التنمية المستدامة يجب أن تحظى باألولوية في صياغة االستراتيجيات والسياسات وال سيما منها أهد 2030لعام 
من  (17)خير بشكل خاص، يرك ز الهدف األ. 32مية في كل مكاننأهداف الت تشجيعمن أجل  وطنيةلوالبرامج ا

وإعادة إحيائها. فتحقيق هذا الهدف  عالميةبل تطبيق الشراكة الأهداف التنمية المستدامة على ضرورة تعزيز سُ 
على يد العناصر الفاعلة المختلفة "يتطلب سياسات متسقة وبيئة مؤاتية للتنمية المستدامة على المستويات كافة و

ن تشمل أ ا  يضأ. على جهود الدول األعضاء 33شراكة عالمية للتنمية المستدامة تستعيد زخمها"يتطلب أيضا  كما 
وبناء القدرات ومعالجة  تتصاالنولوجيا المعلومات واإلة وزيادة تكالتركيز على االعتبارات التمويلية والمالي

 .34القضايا التلقائية وتوليد البيانات الالزمة والدقيقة وأنظمة الرصد وإرساء المساءلة والحفاظ عليها

أن  17ـ وأهداف التنمية المستدامة ال 2030لعام التنمية المستدامة  خطةالتكييف الكاملة ل عمليةتتطلب 
لهمها مبادئ خطة تُ  وطنيةعلى شكل خطة  ينج  عال  ثم  مُ  واردين بوضوح ومنومضمونها  خطةيكون منطق ال

ها وإعالنها على أن  خطة التنمية المستدامة يجب أخذ المبادئ التوجيهي ة الواردة في ديباجة والتنمية التوجيهي ة. 
من أجل إحقاق السالم والعدالة  عالميةنسان الساس حقوق اإلألتنمية القائمة على تهدف إلى تحقيق ا خطة تحويلي ة

التنمية  خطةالتي تدعم  وطنيةلتطوير االستراتيجيات والسياسات ال تسهيال   .35والمساواة في البلدان المختلفة
رت اإلسكوا ثالث 2030لعام المستدامة  نماذج  ةومبادئها التوجيهي ة ولتكييف أهداف التنمية المستدامة ودمجها، طو 

 كثر التحديات إلحاحا  وأهمي ة في العالم العربي.متقاطعة تعالج بعض أ

 ؛األمن الغذائي – الطاقة – المياه )أ(
 ؛النمو المستدام – العمل الالئق – الحد  من الفقر )ب(
 .العدالة – الدمج – المساواة )ج(

على أساس أن أهداف التنمية المستدامة مترابطة وغير قابلة للتجزئة. عليه، فإن   ةالثالث روابطتقوم ال
المختلفة وتعتمد المنطق نفسه. كما تعكس المقاربة  بين أهداف التنمية المستدامة صالتتعكس ال روابطبة الرمقا

ي خطة أل ال بدلذلك  ئ ضمن المجموعات.التناغم الواضح بين المجموعات الثالث والقطاعات المختلفة والمباد

                                                      
32 ionimplementat and Planning Approach: Nexus the and 2030 Plan Development “Sustainable ESCWA,-UN 

                                                                                                                           2017. January of draft ”,level national the at 
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في التخطيط  روابطساس مقاربة الأالتي تتم  كلها على  اليةالتكامل واالتساق والترابط والتناغم والفع  تبرز أن  وطنية
تكون متكاملة بطبيعتها ن أ. فمقاربة من هذا القبيل يجب وطنيةعند تصميم السياسات ال بنيويالذي يرت ب التفكير ال

 .36بطريقة متناسقة وقابلة للتطبيق التفكير بتوليد المعرفة والتنفيذبربط  شكللة بوأن تكون شام

 الروابط الثالثة المقترحة ومضمار التفكير الضمني -2 الشكل

 

ة؛ تهدف إلى تسهيل والدة منهجية جديدة لتطبيق هي في جوهرها مقاربة بحثي   ةالثالث روابطإن مقاربة ال
ال يستطيع أن  جزئة. ال يعني هذا األمر أن  البلدها خطة غير قابلة للتن  أعلى  2030لعام خطة التنمية المستدامة 

 غض  باألهداف أو المقاصد أو التخفيض منها. ف عدد أو روابطيختار زاوية مختلفة إما من خالل إضافة عدد من ال
الذي يهدف إلى تحديد كمي ة الترابط والتكامل بين األهداف  حصائي المنم قالنظر عن نموذج االقتصاد القياسي واإل

لحكومات والجهات المعنية أن تدمج أهداف لوالمقاصد المختلفة، لمقاربتنا غاية أخرى: أن تعرض "كيف يمكن 
ل التنمية المستدامة في تدخ   رير من هداف التنمية المستدامة إلى ثقافة تنمية". عليه، ال يقل ل هذا التقأالتها وتحو 

 أهمية المقاربات الكمية أو أهمية قياس المدخالت والمخرجات.

 األمن الغذائي – الطاقة – المياه -ألف

إن  قطاعات المياه والطاقة واألمن الغذائي شديدة الترابط ألن التغييرات فيها قد تؤث ر على الشؤون 
لسكان األضعف ل ساسيبشكل أ ا  واألمن الغذائي مهمطاقة اه والالمي رابطوالبيئية. ويعتبر  قتصاديةواال جتماعيةاال

لالستقرار االجتماعي والسياسي عامة في أي  مجتمع ومنطقة. تؤثر التغييرات في هذه هو أكثر أهمية واألفقر و
  منهمإال أن مليارات  ل عامموارد التي يعتمد عليها الناس بشكألنها "تشتمل ال بالناس مباشرة ةالقطاعات الثالث

إلى  اليات منفصلة في غالبي ة البلدان مما يؤد يمع ذلك، تقع هذه القطاعات بشكل عام تحت و. 37إليها" لونال يص
خطة اه والطاقة واألمن الغذائي في تحقيق أهداف يخطط وسياسات غير مترابطة. فالتركيز على العالقة بين الم

ة لتحقيق التنمية المستدامة في تلك القطاعات ر فرصيوف   األهداف المرافقة لهاو 2030لعام التنمية المستدامة 
المياه والطاقة واألمن الغذائي إلى  رابطوقطاعات أخرى على حد  سواء باإلضافة إلى أهداف ذات صلة. يعود 

هم في توفير األمن ابالتعاون الوثيق مع إدارة األنشطة الزراعية التي تس"إدارة شاملة ومستدامة لموارد المياه 
المياه  رابطالهدف الذي يشكل مظلة لمقاربة  أماالغذائي ترافقه إعادة هيكلة استخدام موارد الطاقة المستدامة. 
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التي ستساهم بدورها في حماية البيئة واستدامة  ةبين القطاعات الثالث ةقوي عالقةهو إيجاد فوالطاقة واألمن الغذائي 
 .38س ن ظروف عيش الناس وتزيد من الرفاه العامالموارد البشري ة بينما تح

لى آخر؛ وتختلف موارد المياه والطاقة ومستويات االستهالك إتختلف وفرة المياه والطاقة والغذاء من بلد 
كما ومستويات األمن الغذائي بين البلدان والمناطق. فالطبيعة اإلقليمية للموارد والمشاكل تتطل ب اعتماد مقاربات 

فالتكافل بين  لألمن الغذائي وتوفير الطاقة. ا  تحقيقفي إدارة الموارد المائية و ال سيمالسياسات والحلول وإقليمية ل
 ألة مهمةسمالبلدان من أجل الموارد وبخاصة المياه والطاقة في حالة العالم العربي على المستوى اإلقليمي 

)البلدان المنتجة للنفط والبلدان غير المنتجة  ربيةالعالتفاوت في توفير الطاقة ما بين دول المنطقة و. هيكليةو
ساسي من أجل فهم أفضل للتكافل اإلقليمي والدولي على المستويين االجتماعي واالقتصادي. فالبلدان أللنفط( أمر 

مور أخرى مثل أما يجعلها تتشارك تحديات مشابهة مرتبطة باألمن الغذائي وتختلف ب غذاءمستوردة لل العربية
ع علىووالطاقة.  المياه  ا  يمكن أن يكون عنصر العربيةن القدرات بين البلدامستوى البيئة الزراعية والطقس و التنو 

بين القطاعات الثالثة وإسقاطه في  لسسة التكافألى ذلك، فإن مإ إضافةالمفيدة.  المتبادلة في توفير الحلول ا  يجابيإ
رها ويساعد في تخطي الفروقات على مستوى  وطنيةالخطط والسياسات اإلقليمية وال يول د رؤية مشتركة ويطو 

للسياسات  وطنيةقليمية والاإلطر لأل ال بدفي بين البلدان والمناطق. داوارد الطبيعي ة والرأسمال اإلقتصالم
كافحة الفقر نسان من أجل مأهداف التنمية المستدامة وحقوق اإل أن تكون بقيادة واستراتيجياتها وخططها التنفيذية

على  غذاء للجميع وحماية البيئة. فالمبدأ االقتصادي العربي مبنيالنفاذ إلى المياه وال توفيروالتهميش من خالل 
ع المناخي، والموارد المائية ومستويات التعليملوا ةوتوفير الطاق افيالديمغر ترك زبين: ال باينالت واالقتصادات  تنو 

لي والحواالت واالستثمارات والتجارة اإلقليمية والدولية. يشك ل المشهد االقتصادي التي يقودها النفط والدفق الما
سسة هذا التعاون ضمن أوفرصة للتعاون اإلقليمي باتجاه المزيد من التناغم والتكاملي ة. ففي حال م ا  الحالي تحدي

على  ا  يجابيإضي على الفقر ويؤثر ز السالم اإلقليمي ويحف ز النمو المستدام ويقنظام حوكمة إقليمي واضح قد يعز  
ي الحد من الفقر والعمل الالئق والنمو المستدام والطاقة والدمج والعدالة. لذلك، يعتبر رابطالقطاعات المرتبطة ب

عابرة لألوطان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.  عملية ي  أالمياه والطاقة واألمن الغذائي حجر الزاوية في  رابط
ساسي للسالم أشرط  ا  التنمية المالية بل هو أيض عمليةهو ليس المدخل الوحيد للحد  من التفاوتات االقتصادية و

 واالزدهار والعدالة والبيئة المحمي ة.

 :ثة األساسية بشكل واسعالمياه والطاقة واألمن الغذائي أهداف التنمية المستدامة الثال رابطيدمج 

القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية المحس نة وتعزيز الزراعة  الهدف الثاني: •
 ؛المستدامة

 ؛ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع :الهدف السادس •

 .الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة الهدف السابع ضمان حصول •

بما أن  الجهود الرامية إلى القضاء على  المياه والطاقة واألمن الغذائي رابطصلب  يقع الهدف الثاني في
الجوع وتوفير التغذية للجميع تتطلب زيادة في االنتاجية الزراعية وال سيما عند صغار المنتجين وتأسيس أنظمة 

تعزيز النمو  :ويرتبط الهدف الثاني مباشرة بالهدف الثامن. كما 39نتاج غذائي مستدامة وممارسات زراعية صلبةإ
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وكالهما  رد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الالئق للجميعاالقتصادي المط  
 والهدف الرابع: ة وبالرفاهية في جميع األعمارضمان تمت ع الجميع بأنماط عيش صحي  الثالث: يتفاعالن مع الهدف 

خير على أهمية يشد د األ. ى الحياة للجميعضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعل م مد
ذات القيمة العالية وأنشطة العمل المكثفة.  رتبطة بهامالتنويع االقتصادي واالنتاجية اإلضافية في القطاعات ال

 ضمان وجود أنماط استهالك وانتاج مستدامة  عام بالهدف الثاني عشر:وهي مرتبطة بشكل 
. بشكل خاص، 40بمسؤوليات الشركات العامة وإدارة الموارد المستدامةالدعائم الخاصة على مستوى  ال سيما

بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع  إقامةمرتبطة بالهدف التاسع: تعتبر هذه األهداف 
لتعاون وبخاصة في قطاعات الطاقة والزراعة وإدارة الموارد. تستدعي الحاجة ا والمستدام، وتشجيع االبتكار

)االستثمارات المالية والمعرفة والتحويالت التكنولوجية(.  على المستويين اإلقليمي والدولي االقتصادي والشراكة
دمج هذه القطاعات والترويج للتنمية المستدامة كما هو  عملية، تكون وسائل التنفيذ الفعالة ضرورية في ا  أخير

 .17وراد في الهدف 

 النمو المستدام – العمل الالئق – الحد من الفقر -باء

 قتصاديةيرت ب تخطي التحديات التنموية صياغة إصالحات تحويلية على المستويات المختلفة، اال
والبيئية والثقافية. بشكل خاص، تتطل ب التنمية المستدامة اإلصالحات  جتماعيةة والمؤسسية واالسياسيوال
ها نحو أصالح االقتصادي إللذا، على ا عمل الالئق.الوظائف وال استحداث الهادفة إلى قتصاديةاال ن يكون موج 

الستراتيجية تنمية شاملة ويساهم في تحقيق  ا  نالدامجة ما يجعل تعزيز النمو االقتصادي مكو   قتصاديةالتنمية اال
ي الروابط بين النمو والوظائف والحد  م ل أن يقو  ن الفقر لصالح أهداف التنمية المستدامة كافة. يفترض بهذا التحو 

الصلبة بين النمو  عرىحيث تكون ال 2030 في صلب خطة التنمية المستدامة لعام هذا األمرالناس والبيئة. ويقع 
ن  تحقيق هدف أهي  من وراء األمر . والفكرة األساسيةواضحة عدم المساواةمن الفقر و االقتصادي والعمل والحد

ل البنيوي. بهذه الطريقة، يسمح النمو المستدام قتصادي المستدام والتحو  التنمية المطلوب يستوجب الترويج للنمو اال
ثر اإليجابي كون له األاعات التي فيها قيمة مضافة عالية وبدوره يئق في القطوالعمل الالالوظائف  استحداثب

من أجل إعادة  ا  ساسيأجي د الستراتيجي االعمل الإطار يعتبر قل حظوة. في الوقت نفسه، على دخل األشخاص األ
شين. بعبارة أخرى، إن   لدىبناء المرونة و عدم المساواةتوزيع الثروات بغية الحد  من الفقر و الفقراء والمهم 

 والصديق المستدام االقتصادي النمو باتجاه انتقال التالي: الشكل على يصاغ أن يمكن الثالث للعقد العام الهدف
 .41االجتماعي للرفاه والترويج ةاالمساو موعد الفقر من الحد   في ويساهم عللجمي الالئق العمل ديول   الذي للبيئة

ومقاصدها المرتبطة بالحد من الفقر  2030لذلك ومن أجل المشاركة في تحقيق أهداف خطة التنمية لعام 
 42(ي ةلرأسماالوالعمل الالئق والنمو المستدام بشكل خاص نحتاج إلى إعادة التفكير بالنموذج االقتصادي )تنوع 

. 43قتصاديةالتي تحكم السوق ووظائف الدولة والقطاعات اال قتصاديةكما والمؤسسات االجتماعية والسياسية واال
ملتزمة بإعاة إحياء  2030لعام  المستدامة من األكيد أن  الحكومات التي هي في سياق إطار عمل خطة التنمية

                                                      
40 Ensure 12: Goal – world our transform to Goals 17 Goals: Development “Sustainable Nations, United 

-consumption-http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable .patterns” production and consumption sustainable
                                                                                                                                                                             .production/ 
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                                                                                                                           .2017 January fo raftd ”,level national the at 

42 la dans sociaux et économiques systèmes des Diversité Capitalismes: Cinq les Amable, Bruno 
                                                                                                                                                  2005. SEUIL, ,mondialisation 

43 2006 Michel, Albin ,comparée institutionnelle analyse une’d Fondements Aoki, Masahiko. 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-consumption-production/
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؛ مع ذلك، 44هداف التنمية المستدامةأوتقبل فكرة أن المال العام يضطلع بدور حاسم في تحقيق  عالميةالشراكة ال
تكون سجينة السياسات الضريبي ة والمالية الثابتة التي ال تترك المجال أمام اإلصالح على وفي غالبية الحاالت 

خطة التنمية تطبيق  عمليةالمرء في مستوى السياسات أو الضرائب وال تفتح باب المناورات وهي مسائل يحتاجها 
 امة واستراتيجياتها ذات الصلة.تدالمس

ورفع  منذ الثمانينات في البلدان الغربية والتسعينات في العالم العربي، تأثرت االقتصادات بالتحرير
ب ة الصديقة لألعمال والتهر  لواسعة النطاق والسياسات الضريبيالضوابط التنظيمية وحركة الخصخصة ا

ة ضريبي والعولمة والتجارة الدولية. أضعفت كل  هذه العناصر دور الدولة وفعالية القطاع العام وخدماته. فالمقاربال
وأن  الدول  ليس فعاال   عامساس أن  القطاع الأالمرتكزة إلى االقتصاد والتي تؤسس للتفكير الحكومي قائمة على 

د الوحيدبل التي تمك نها من أن تكون ليست لديها السُ  ، حيث ماليين ا  . وفي عالم العولمة أيضللخدمات المزو 
والمعامالت، ال تستطيع الحكومات أن تتعامل مع التعقيد وعليها أن تترك المجال لشراكات  قتصاديةالقرارات اال

ز على أكبر مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني. يعتبر مناصرو هذه الفكرة أن دور الدولة يكون بالتركي
د  مفهوم من تعزيز تسهيل الروابط بين الجهات المعني ة المختلفة تحت مظل ة الشراكة بين العام والخاص بدال   المزو 

إن غالبية معارضي نظرية فوالحامي النهائي لحقوق اإلنسان. وعلى العكس،  العامة المركزي للسلع والخدمات
سواق وأن  الدور المتضاعف ذاتي وسلطة التنظيم الذاتي لألالسيطرة االقتصادية المهيمنة يؤمنون بالتكييف ال

 امة وحقوق اإلنسان.يهد د تحقيق أهداف التنمية المستدللدولة 

إن  هدف . 2008بعد األزمة المالية واالقتصادية للعام  ال سيماتبدو المقاربة االقتصادية الداللي ة ال تنتهي و
ز الشراكة  17التنمية المستدامة  على  ( بناء  17.6)المقصد  دة الجهاتقد استكملته شراكات متعد   عالميةالالذي يعز 

في نتائج  ا  . وقد أصبح التوجه الجديد أكثر ظهورإطار الشراكة بين العام والخاص ومشاركة المنظمات األهلية
)خطة عمل  2015من العام  يوليو/يل من أجل التنمية في تموزالمؤتمر الدولي الثالث لألمم المتحدة حول التمو

فكرة أن  المشاكل العالمية  ال سيماأديس أبابا(. إن ميل الشراكة بين العام والخاص قائم على افتراضات عديدة و
خطيط مركزي بحل ها. إن  تحقيق توازن أهم سوق قائم على تبما ال يسمح للقطاع العام أو القتصاد  ا  معق دة كثير

كما أن مجتمعات رفاه وازدهار أفضل هي أهداف ال يمكن تحقيقها  ورفاهوظروف اجتماعية واقتصادية مثلى 
بشكل حصري ضمن اقتصاد سوق حر وبرامج تكييف بنيوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبخاصة في 

 .العربيةالدول الضعيفة والعالية المديونية مثل غالبية البلدان 

 يدين الحكومال، دخلت البلدان حلقة مفرغة من 2008ام ع عالميةال قتصاديةثر األزمة المالية واالأعلى 
والسياسات الضريبية الفائقة التوسعية وغياب فرص االستثمار الخاص اآلمن. وعليه، كان العديد من الحكومات 

ج بشكل كبير للشراكة بين العام والخاص كحل لكسر الحلقة المفرغة يوالجهات المعنية في القطاع الخاص  رو 
مو االقتصادي واالستثمار والتجارة على المستويات المختلفة العالمي واإلقليمي والوطني. يمكن لهذا وتحفيز الن

ل في المفاهيم أن يعطي من جهة دور أهم للقطاع الخاص ومن جهة أخرى أن يهد د الدور المركزي لألمم  ا  التحو 
ة ما تكون من الجهات المعني   ا  ف التي غالبالتنمية التي يمكن أن تحل محل ها "تعددية األطرا عمليةالمتحدة في 

. يرى علماء االقتصاد والمؤسسات المالية الدولية أن المزيد من رفع 45المتعددة وائتالفات الراغبين والقادرين"
من  بدال   أسر ترليونات الدوالرات الضوابط التنظيمية والخصخصة وشراكة أقوى بين العام والخاص قد تفك  

. يعتبر القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية رافعة مالية عالميةالمليارات الموجودة والمخصصة للتنمية ال

                                                      
 المستدامة التنمية خطة حول المدني المجتمع مجموعة أفكار – للعموم بسياسات المطالبة ،2017 المستدامة التنمية لىع ضوء 44

 .2030 لعام

45 2010 Forum, Economic World. 
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البنى التحتية واألشغال العامة على الشراكة بين العام والخاص  . وكما ترك ز2030لعام التنمية المستدامة  خطةل
أما الترتيبات المؤسسية والسياسة المالية والنقدية ونظام  ..إلخ. ومشاريع األعمال الكبرى ومشاريع المياه والطاقة

على مستوى المفهومي ل الضرائب ودور الدولة في الحياة االقتصادية والخصخصة فال سؤال بشأنها في التحو  
 الشراكات بين العام والخاص.

زانية في بلد معين، مع ذلك، يعتبر بعض علماء االقتصاد الذين يعيشون وضع توازن على مستوى المي
 التنموي ة.  عمليةال يعني أن ال أحد بقي خلف الركب في ال أن  ذلك وتوازن السوق قتصاديةالفعالية اال بفضل

والعدالة ويزيد  عدم المساواةزيد من يوالتراخي أن  قتصاديةالفعالية اال من ميلهذا ال األحيان، يمكن أغلبفي ف
من الخبراء أفكار  وحيث طرح عدد من الفقر والحرمان. في عالم تتجدد فيه التكنولوجيا الجديدة بشكل منتظم

إن  ل النموذج الفكري،العمل الشامل على المستوى االقتصادي الكلي بسبب تحو   ودمار 46"حقبة نهاية العمل"
الت سريعة. وتحو   ا  ديمغرافي ا  افة في البلدان التي تواجه نمو"نموذج النمو" يبدو غير كاف ليستجيب للتحديات ك

النمو االقتصادي معدالت ردن ولبنان، لقد الحظنا فترات طويلة من واأل الجمهورية العربية السوريةفي مصر و
ة في كافة زياد العربيةبسبب هذه الظاهرة، تواجه البلدان  ة من دون توليد ما يكفي من الوظائف الالئقة.العالي

لحجمها وثباتها  ا  على مستوى االقتصاد الكلي، وفق 47ف وتلفهائالوظا اثداستحاقتصاداتها غير النظامية. ف
. وعلى الرغم من أن زيادة هيكليةوتركيزها ودورانها في العالم العربي هو أمر يصبح آفة وتتزايد تركيبته ال

دفق العمال، نرى  ا  جزئي انستوعبيتخصيص الوظائف بين الدول النفطية وغير النفطية  ادةإعسعار النفط وأثر أ
سواق العمل، وأنظمة أبسبب سوء عمل  ا  اد الوضع تفاقمدزامن دون حلول في األفق. لقد  ا  البطالة تزداد نمو

لحلها في حال  ة أجياال  التعليم غير المناسبة وعدم التماشي بين العرض والطلب. لذلك، تحتاج المشاكل البنيوي
 بين وظائف الدولة وحري ة األسواق. ا  نزووجدت توا 2030لعام خطة التنمية المستدامة حافظت الحكومات على 

إن  المثال الذي يشير إلى الترابط بين أهداف التنمية المستدامة وتكاملها هو التالي: بينما ال تشكل 
في سياق الميل العالمي، تضطلع و العربيةي الناتج المحلي للبلدان من إجمال ا  كبير ا  الصناعات والزراعات جزء

صبح أمن الوظائف  ا  كبير ا  إن جزءفالوظائف. لذلك،  استحداثساسي في النمو االقتصادي وأالخدمات بدور 
تواجه البلدان تحديات حيث تكون معدالت مشاركة المرأة في العمل منخفضة  لهذا السبب، و48ا  خدماتي – ا  نسوي

بعد يوم من عدد الخارجين عن سوق  ا  والقوى العاملة الذكورية غير ماهرة. وهو وضع تزيد فيه البلدان يوم
معلومات نولوجيا الكجاهزة لتول د ما يكفي من األعمال في قطاع ت العربيةالعمل النظامي. ليست االقتصادات 

االقتصاد التقليدي إلى قطاعات االبتكار  والتواصل أو في االقتصاديات الرقمية لتضمن تحويل عمل من قطاعات
 العربيةسمالية الزبونية التي تت سم بها غالبية البلدان أ)كما هو الحال في عدد من البلدان النامية( من دون ذكر الر

 ومستوى الفساد وانعدام الفعالية.

الحد من الفقر والعمل الالئق والنمو المستدام، يحتاج التحول االقتصادي إلى دعم  رابطاربتنا لبحسب مق
على العالم العربي الوصول إلى فوعلى مستوى السياسات.  مؤسسيحركة إصالحية عميقة على المستوى ال

خطة ين الدوليين. على بأهمية دور القطاع الخاص والمانح ا  منظومة مفاهيم جديدة حيث يكون دور الدولة مهم
ألعمال الالئقة امن ينمو المزيد الجديدة حيث  قتصاديةلمفاهيم االل ا  أن تكون عصر 2030لعام التنمية المستدامة 
 (.جتماعيةوالخدمات اال صحةإلى خدمات عامة الئقة )التربية وال ويكون لألفقر نفاذ

                                                      
46 1997 découverte, La – Travail du Fin La Refkin, Jeremy. 

47 1997 Press, MIT – Schub Scott and Haltiwanger, C. John Davis, J. Steven. 

48 2003 Flammarion, – ”Sublimes Tous“ Gazier, Bernard. 
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 االقتصادي الباطني واستراتيجية التنمية الطويلة األمدنموذج النمو  -3 الشكل

 

نات الثالث  المستدام( األهداف العالية  من الفقر والعمل الالئق والنمو   )الحد   رابطلهذا ال ةتشمل المكو 
 التكافل التالية:

 ؛: القضاء على الفقر بجميع أشكاله وفي كل  مكان1الهدف  •

ل للجميع والمستدام والعمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل موالشارد : تعزيز النمو المط  8الهدف  •
 ؛الالئق للجميع

 ة على الصمود وتحفيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام ر: إقامة بنية تحتية قاد9الهدف  •
 .وتشجيع االبتكار

. 1والهدف  8دف لتحقيق اله ا  وضروري مكمال   9، بينما يعتبر الهدف رابطال هذا ساسأ 8يشك ل الهدف 
نتاج المستدام ونماذج االستهالك وهو ن ضمان اإلأبش 12أن تلتقي مع الهدف  ال بد هذه األهداف الثالثة المترابطة

عليه  .49هدف ال يمكن تحقيقه إال من خالل التناغم بين االستراتيجيات والسياسات المختلفة وبين المجموعات
أنه قطاع اقتصادي )اقتصاديات على حيث يمكن اعتبار كل  قطاع في المجتمع ، لبنيويةالمقاربة اعلى  وبناء  

، االقتصاديات المدنية، االقتصاد المستدام واألخضر، االقتصاد المحل ي، اقتصاد الثقافة، صحةالتربية، اقتصاد ال
عدم صادي، الحد من ، السالم واالزدهار االقتقتصاديةالطاقة واالقتصاد، النوع االجتماعي ومشاركة المرأة اال

التكامل  أن  . كما ا  ..( فإن التكافل بين أهداف التنمية المستدامة كل ها قوي  جدإلخ.، قتصاديةوالفعالي ة اال المساواة
الحد من الفقر والعمل الالئق والنمو  رابطويؤد ي إلى تناغم ضمن  كبير 11و 9بين أهداف التنمية المستدامة 

 – من الشعب اللبناني يعيش في المناطق الحضرية في المائة 87الميل المدني الحالي، )اليوم، مع فالمستدام. 
أن يكون  11( في العالم العربي، ويفترض بالهدف 2015 ،لموئلا –للمستوطنات البشرية األمم المتحدة  برنامج

ة، هي بحد  ذاتها مصدر السلع العام تترك ز فيهاإن  المدينة كمساحة  .50في صلب تفكيرنا بالتنمية المستدامة

                                                      
49 implementation and Planning Approach: Nexus the and 2030 Plan Development “Sustainable ESCWA,-UN 

                                                                                                                           .2017 January of draft level”, national the at 

50 1970 Vintage, ,Cities of Economy The Jacobs, Jane. 
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على هذا، تنعكس أهداف التنمية  لالقتصادات في حال كانت اإلصالحات والتدخالت حسنة التخطيط واإلدارة. بناء  
 أدناه. الشكلالثالثة المختلفة كما هو وراد في  روابطوباالرتباط بين ال رابطفي هذا ال 17ـ المستدامة ال

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 العدالة – الدمج – المساواة -جيم

وإلى  وطنيةلالستراتيجيات الدولية واإلقليمية وال مولدةإن تحويل الدمج والمساواة والعدالة إلى مبادئ 
ي واحد من أهم  التحديات في يومنا هذا. تحد د األمم هخطوط عريضة عمالنية لإلدارة وإصالح السياسات العامة 

شخاص مستضعفين على لتحسين شروط المشاركة في المجتمع أل عمليةنه "إالمتحدة الدمج االجتماعي على 
 ساس العمر والجنس واإلعاقة والعرق واإلثنية والمصدر، والدين، أو الوضع االقتصادي أو أوضاع أخرى منأ

زة والنفاذ إلى المصادر و  ا  . يعتبر الدمج االجتماعي معني51"لحقوقالتمت ع بصوت واحترام لخالل فرص معز 
ومرتبطة بشكل كبير بمفهوم الحماية  1وهي مسائل داخلة في الهدف بالحد  من الفقر والهشاشة  ساسيأبشكل 

ر من األمور مثل مكافحة البطالة وإرساء أسواق يالفقر والهشاشة الكث . في هذا السياق، تشمل مكافحةجتماعيةاال
مرتبط إن الدمج . عمال المناسبة لهمل واألفع الة ما يول د فرص عمل ويقارب بين المحترفين والعماالعمل المنتجة ال

 جتماعيةمشاركة النساء والشباب في األنشطة اال وتشجيعة ما بين المجموعات المختلفة بالحد من الفقر والهشاش
اء والشباب والترويج لحقوق العمال ومكافحة عمل األطفال سة وحماية األطفال والنسياسيوال قتصاديةوالثقافية واال
 بسبب النوع االجتماعي والمرض واإلعاقة والعمر من خالل ستضعافالقاصرين ومعالجة اال وتنظيم عمل

، صحة)التربية، ال جتماعيةوضمان تكافؤ النفاذ إلى الخدمات اال والنوع االجتماعيسرة الصحة واأل سياسات
بهدف التنمية المستدامة  ا  يضكما أن  الدمج مرتبط أعضاء األسرة. أ..( لكافة إلخ.والثقافي ة  جتماعيةالخدمات اال

 ا  يضأبل  جتماعية)الشراكات( في ما يتعل ق بالمشاركة، والذي يعني، بشكل عام، ليس فقط المشاركة اال 16
أن يضمنا االستدامة  17و 16يفترض بالهدفين  ة التي تهدف إلى التأثير على سياسات الدول.سياسيالمشاركة ال

 رجاتخمساسية من أجل إيجاد الأالثالث بما أن السالم والعدالة والمشاركة والشراكة  رابطعلى المدى الطويل لل
على المستويات القطاعية  عدم المساواةمن البطالة وتحفيز النمو. يتطل ب الحد من  اإليجابية لمكافحة الفقر والحد  

                                                      
51 20. p. ,Behind One no Leaving in Exclusion”, and Inclusion Social “Identifying Nations, United 

                                                                                   .http://www.un.org/esa/socdev/rwss/2016/chapter1.pdf 
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 العدالة ،الدمج ،الرابط الثالث: المساواة

 األمن الغذائي ،الطاقة ،الرابط االول: المياه

 النمو المستدام ،العمل الالئق ،الفقر نالرابط الثاني: الحد  م

http://www.un.org/esa/socdev/rwss/2016/chapter1.pdf
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، والعلوم والدراسات الثقافية 52يةوالجغرافية والجندرية تعبئة كاملة لنظريات التنم قتصاديةاالو جتماعيةواال
 .قتصاديةواال جتماعيةواقتصادات المساحة والنظريات اال

نى العدالة بشكل خاص باإلنصاف إن  مبدأ المساواة مرتبط بشكل وثيق بالعدالة والدمج االجتماعي. وتُ 
حكم القانون حكم القانون. وبادئ التأسيسية لمن الم ا  وحكم القانون؛ عليه، تعتبر المساواة وانعدام التمييز بعض

والمؤسسات والكيانات العامة والخاصة بما فيها الدولة مسؤولة أمام قوانين عادلة ومنصفة تأكيد أن  "كل األشخاص 
 ف. يعني التزام الدول األعضاء بحكم القانون أن تعتر53"بشكل متساو   ويحق لهم من دون أي  تمييز بحماية القانون

من دون أي  تمييز على أساس الجنس أو العرق أو الدين  بالتساويالتمت ع بالحقوق  يحق  لهمأن كل  الناس البلدان 
"مكافحة ـ . لقد جرى تصميم الصكوك القانونية الدولية واإلطار القانوني لحقوق اإلنسان ل54أو الجنسي ة أو اللغة

واألقليات والمعوقين والنساء والتمييز  ن األصليين والمهاجريناأشكال التمييز المحددة بما فيها التمييز ضد السك
. إن الرابط بين العدالة والدمج 55الجندرية" ةو الهويأساس التوجه الجنسي أالعرقي أو الديني أو التمييز على 

ض وجود األذي من هأوالمساواة ال خطأ فيه كما وأن غياب  يؤدي غياب المساواة والتهميش وخرى. ه المبادئ يقو 
ممارسة الحق بحرية إلى التهميش االجتماعي وغياب العدالة والكرامة. كما أن  غياب حكم وعدم القدرة على 

ض قدرة الشعب على ممارسة حق   هم وتحميل الحكومة القانون والنفاذ إلى العدالة واإلقصاء االجتماعي يقو 
لى إق بالفرص والنفاذ اواة في ما يتعل  الدمج من دون مستوى رفيع من المس تحقيق ن، ال يمكلذلك. 56المسؤولية

 الخدمات العامة. ال سيماأنواع الخدمات كافة و

على مستويات مختلفة هي  عدم المساواةمن  ة التباين بين الشعوب والمناطق والبلدان والحد  إن رأب هو  
لى وضع إولمبدأ "عدم ترك أحد خلف الركب". تهدف الخطة  2030لعام خطة التنمية المستدامة هداف نهائية لأ

ا المختلفة ما وأبعادهموضع حد  للفقر والجوع باشكالهالمستدامة من خالل التركيز على  الناس في صلب التنمية
. يمكن تحقيق األمر 57رامة ومساواة وفي بيئة سليمة"لبشر قادرين على تحقيق قدراتهم بكوضمان أن يكون كل ا

األفقر منهم والمجموعات األكثر  ال سيماساسي األشخاص وأمن خالل السياسات الدامجة التي تستهدف بشكل 
على  .58شكال التمييز ضد األفراد والمجموعات أو المجتمعاتأسسة العدالة والقضاء على أومن خالل م ا  تهميش

 4و 3و 1ساسي على التفاعل بين أهداف التنمية أالمساواة والدمج والعدالة بشكل  رابطضوء هذه المبادئ، يقوم 
كافحة م ا  أيض من التفاوت بين الناس من خالل مكافحة الفقر بل فقط على الحد   رابطبعاد الأ ز. ال ترك  16و 10و 5و

(، وتشمل إيجاد البيئة المناسبة التي تسمح للشعوب بتحقيق قدراتهم من خالل التعليم المستدام 1اشكاله كافة )الهدف 
طر العمل المناسبة أته هذا عدا عن ( واستراتيجيات العمل وسياسا3( والخدمات الصحية )الهدف 4)الهدف 

                                                      
52 1997 Press, MIT ,Theory Economic and Geography, Development, Krugman, Paul. 

 في المعتمد A/67/L.1 العامة الجمعي ة قرار والدولي، الوطني المستويين على القانون حكم حول المستوى الرفيع االجتماع إعالن 53
 Chapter“ Malone, M. David dan Johnstone Ian Chesterman, Simon :14 ؛2 الفقرة ،2012 الثاني/نوفمبر تشرين 30

.)2016 Press, University Oxford (Oxford: Nations United the of Practice and Law in ,”Justice Transitional and Law of Rule The 
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(. وتشمل 5ة والمؤسسية والتشريعية التي تضمن للجميع التساوي في النفاذ إلى الحقوق والحماية )الهدف سياسيال
تخاذ إ( بما في ذلك عمليات 10و 5مشاركة المجموعات كافة ضمن البلدان وما بينها )الهدفان  رابطمقاربة هذا ال

، يكون الفقر رابطلمحاسبة الالزمتين لتحقيق الكرامة والمساواة والعدالة. فبموجب هذا الالقرار والشفافية وا
بشأن الحق بالسكن )المدن الدامجة  11المقصد و 4و 3. عليه، تكون األهداف دوالحرمان والتهميش متعددي األبعا
األساسية  جتماعيةلى الخدمات االإمن وجهة نظر أوسع عن الفقر بما أن  النفاذ  1والمستدامة( متكاملة مع الهدف 

والتعليم الزمة من أجل التنمية البشرية والرفاه العام. ينطبق األمر نفسه على الحق  بالنفاذ إلى المرافق  صحةوال
ي )المقصد   .59(7( والكهرباء )الهدف 6العامة من مياه وصرف صح 

: الحد  10: تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات، والهدف 5تعتبر اإلسكوا أن الهدف 
. يدخل 60المساواة والدمج والعدالة رابطنهما في صلب أهداف أعلى  داخل البلدان وفي ما بينها عدم المساواةمن 

الجنسين. يمكن  وهو ضروري من أجل تحقيق المساواة بين 10في هذا السياق تناغم واضح بين ما سبق والهدف 
شكاله المختلفة نتيجة مطلوبة أ. فالقضاء على الفقر في 1الهدف و 10لى روابط أخرى بين الهدف إالوصول  ا  أيض

بالبعد األول لخطة العام  1العدالة والدمج. فمن وجهة نظر السياسة، يرتبط الهدف وفي الطريق باتجاه المساواة 
لسياسات والتدخالت أن تهدف إلى الحد  من التفاوتات الحالية من خالل ل ال بد ،ساسيأ"الناس". بشكل  أي ،2030

بشكل خاص، إن  القضاء على الفقر المدقع ومكافحة الحرمان بأشكاله الكبرى: الفقر وغياب الحماية االجتماعية. 
الذي هو  المياه والطاقة واألمن الغذائي رابطالمساواة والدمج والعدالة و رابطوالجوع هو صلة الوصل بين 

 .61ساسي لمكافحة الفقر واألمن الغذائي للجميع"أ

والبني التحتية حق  جتماعيةبما أن  النفاذ إلى الخدمات اال 1الهدف  11كما والمقصد  4و 3الهدفان  ليكم  
ن مهمأ : تعزيز النمو 8من الفقر والحرمان المتعددي األبعاد. في السياق نفسه، ياتي الهدف  ساسي وغيابه هو مكو 

ليرتبط  االقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الالئق للجميع
 .1مباشرة بالهدف 

ليات استقطاب اجتماعي في آساسية وتول د أالسائدة في العالم العربي فهي  قتصاديةما السياسات االأ
مرتبطة  قتصادية. في حال كانت السياسات االا  منتشر ا  فقرتج تنلى انعدام مساواة أكبر وقد إتؤدي و المجتمع

ة اال ا  ن  دورها يكون إيجابيإبالميول والمبادئ التنموية، ف  8. يعالج الهدف جتماعيةويساعد في التقليص من الهو 
لتمكين حدى الطرق الرئيسة إساسية وبشكل خاص الحاجة إلى العمل الالئق للجميع. وهذا حق من الحقوق األ

المساواة  رابطالمجموعات بشكل عام والفقراء بشكل خاص. لهذه الغاية، يكون الهدف الثامن على ارتباط وثيق ب
والدمج والعدالة. فالهدف الثامن هو صلة الوصل بين المساواة والدمج والعدالة والفقر وفرص العمل والنمو 

نتاج إنماط استهالك وأ: ضمان وجود 12ذكر مع الهدف . كما وتتفاعل األهداف السابقة ال62االقتصادي المستدام
مستدامة بما أن  أنماط الحياة المستدامة ترتبط بالمساواة والعدالة بين األجيال. مع ذلك، ال يمكن ال لنموذج النمو 

ة هداف التنميأو 12ن يضمنا بشكل كامل تحقيق الهدف أالذي تقوده الدولة وال لنموذج النمو الذي يقوده السوق 
المستدامة كاملة. تستدعي الحاجة "العمل المحلي" وهذا يعني أن التدخالت يجب أن تضمن المزيد من االستدامة 

 وتعكس الحوكمة الصالحة. نشطة االقتصاد األخضروالتضامن والترويج أل
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المستدامة، للتنمية  تشجيع وجود المجتمعات السلمية الشاملة للجميع تحقيقا  : 16األمر سي ان بالنسبة للهدف 
 وتوفير إمكانية اللجوء إلى القضاء أمام الجميع، والقيام على جميع المستويات ببناء مؤسسات فعالة خاضعة للمساءلة

بطريقتين: من جهة،  16وهو مرتبط بشكل كبير بالرابط الخاص بالمساواة والدمج والعدالة ويشمل الرابط الهدف 
للتنمية ولتحقيق العدالة والمساواة والشراكة للجميع في الحياة العامة؛ من خالل دعم فرضية أن السالم شرط أساسي 

ففي أوقات الحرب، ال يمكن تحقيق ما سبق. ومن جهة أخرى، يعترف الرابط بأن الحوكمة الصالحة وحكم القانون 
ساواة. يظهر والمؤسسات الديمقراطية وااللتزام بحقوق اإلنسان هي شروط أساسية لتحقيق العدالة والكرامة والم

هذا الوجه من رابط المساواة والدمج والعدالة الحاجة إلى استراتيجيات وسياسات وتشريعات وأنظمة رصد قائمة 
 .63على حقوق اإلنسان تكون فع الة وشفافة في جهد لضمان مشاركة الجميع وتكافؤ الفرص والعدالة

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العدالة والتركيز على المجموعاتوالدمج والمساواة  رابط -دال

 المساواة والدمج والعدالة في العالم العربي

 وهي ظاهرة واسعة وشديدة االنتشار. مع ذلك، فإن  غالبية القضايا عالميةظاهرة  عدم المساواةيعتبر 
بسبب  العربيةقد تول دت عن سياقها اإلقليمي. لقد تفاقم التفاوت بين البلدان  ا  حالي العربيةالتي تواجهها البلدان 
ت آثارها الضاربة إلى الفقر والحرمان واإلقصاء. كما أن  النزاع أد  ة والمؤسسية التي سياسيالنزاع واألزمات ال

ة بين البلدان وبين المجموعات االجتماعية . فقد لط خت النزاعات إلقامةأماكن او والحروب األهلية قد وس عت الهو 
من  في المائة 37من الالجئين و في المائة 53كثر من أالتي تضم  " العربيةواألزمات اإلنسانية المنطقة 

ئ وزادت من معدالت الفقر منذ بدء جأثرت األزمة السورية الحالية بالمجتمعين المضيف والالو. 64النازحين"
ضية السامية  .الجمهورية العربية السوريةاألزمة في  بحسب تقرير صادر عن مجموعة البنك الدولي والمفو 
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لالجئين "تسعة من عشرة سوريين مسجلين في األردن هم إما فقراء أو يتوق ع أن يصبحوا فقراء في القريب 
 .65"العاجل؛ ]...[ حوالى نصف الالجئين هم من األطفال والغالبي ة من النساء

. 66"األطفال وعلىشخاص على عشرة في األسرة أربعة أأكثر من بقر "على المستوى اإلقليمي، يؤث ر الف
مليون( نسمة يعيشون في الفقر  38.2) في المائة 13.4، إن  2017بحسب التقرير العربي للفقر المتعدد األبعاد للعام 

 ا  مختلفة وعدد ا  بعادأبرز الصورة برمتها. يشمل المؤشر اإلقليمي للفقر المتعدد األبعاد الشديد إال أن هذا الرقم ال يُ 
، ةر في المدارس وسنوات التمدرس(، الصحة، التغذيومن المؤشرات الهادفة إلى قياس الفقر مثل التعليم )الحض

رضية والسقف لنظيف واألاآلمنة ووقود الطهو ا ةالوصول إلى الكهرباء والصرف الصحي المناسب ومياه الشف
المناسبين للعيش واالبتعاد عن الكثافة السكانية في المكان الواحد والحد األدنى من المعلومات والقدرة على التنقل 

قياس الفقراء االعتباري على المستوى اإلقليمي هو ة أن "س. على هذا األساس، أظهرت الدرا67بل العيشوسُ 
. إضافة إلى ذلك، يعتبر 68في المائة 20.6نما مؤشر الفقر المتعدد األبعاد هو مليون( بي 116.1) في المائة 40.6

 .69ساسي ة في المنطقةأغياب االكتفاء الذاتي وندرة الموارد الحيوي ة مثل المياه والغذاء مسألة 

ية بعض البلدان يتمت ع بمستويات عالفعلى المستوى اإلقليمي، تختلف التنمية من بلد إلى آخر بشكل كبير. 
مستويات عالية أو متوسطة  العربيةالبلدان الصغيرة والغنية في الخليج. تبرز غالبية البلدان  ال سيمامن التنمية و

بحسب المعايير الدولية. بينما يصل معدل إجمالي الناتج المحلي  ا  من التنمية وقل ة منها تعتبر من البلدان األقل نمو
التعاون مجلس في دول  دوالر 22,000هو ففي السنة،  دوالر 4,800حوالى  إلى 2014للفرد الواحد في العام 

كما أن التفاوت بين الدول بحد  .في المغرب دوالر 2,000و ا  في البلدان األقل نمو دوالر 900من  أقلوالخليجي، 
 ذاتها أعلى بكثير.

األخرى. فالتفاوت العمودي  ينطبق األمر نفسه على الفروقات في الفقر والصحة والتعليم ومؤشرات الرفاه
توازن بين الفقراء واألغنياء ويجري التعبير عن ذلك في الالبلدان. هو يشمل انعدام ضمن  أيضا   واألفقي مهم

 – العربيةدنى في البلدان الخمس األبالمقارنة مع  األعلى الخمسحصة تتراوح موضوعي الفقر والحرمان. 
وأكثر  ا  تقريب في المائة 20من  مرات في موريتانيا، أي 7.4و مرات في مصر 4.4 بين – باستثناء دول الخليج

ة األخرى بين الرجال والنساء، المركب   عدم المساواةفي البلدان األفقر. يرافق ذلك عدد من أدلة  في المائة 60من 
بحسب البلد مع رقم قياسي للتفاوت في  في المائة 30و 15التي تتراوح بين  ةملاقوى العالحصة المرأة من  مثال  

رغم من األطر القانونية الجيدة. أما التفاوت بين المناطق وال سيما بين الريف والمدينة الاألجور والحقوق على 
أعلى في المناطق الريفية إلى توفير  ا  بالفقر الذي يكون طبع ا  في غالبية المؤشرات التنموية بدء ا  فال يزال مهم
 في المائة 34الصومال وو في جيبوتي في المائة 6و 5، ا  نى التحتية )في البلدان األقل نمووالبُ  جتماعيةالخدمات اال
 .في اليمن(
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67 and MPI Arab the “Constructing Oxford, of University & UNICEF States, Arab of League ESCWA,-UN 
                                                                                                9. p. 2017, Report Poverty Multidimensional Arab in ”,MODA 
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باشكال وطرق مختلفة: يؤثر على المناطق  العربيةوالتهميش واإلقصاء في المنطقة  عدم المساواةيأتي 
)الشباب والنساء( مع معدالت دة حدأو المجموعات المالمحددة )المناطق الريفية المعزولة أو المناطق الحدودية( 
ومعدالت المشاركة  قتصاديةالشباب في النشاطات االوبطالة هي ضعف المعدل العام أو أكثر. إن  مشاركة المرأة 

بما في ذلك التمثيل البرلماني التي ال تزال ضئيلة بالمقارنة مع الرجال  تخاذ القرار على المستويات المختلفةإفي 
ولم تتحسن إال بفضل اإلصالح التشريعي في عدد من البلدان أي نظام الحصص. إضافة إلى ذلك، إن مستوى 
ة. اإلقصاء عال  لدى بعض المجموعات المميزة مثل ذوي اإلعاقة في غياب السياسات الدامجة والتدابير الخاص

فئات النازحين والالجئين والعمالة الوافدة من أشكال مختلفة من اإلقصاء والتمييز. لهذا السبب يمكن  وتعاني
أن  ا  لموفي كل من البلدان العربية على حدة ع العربيةالمساواة والدمج والعدالة في المنطقة  رابطتطبيق مقاربة 
 .70من بلد إلى آخر واإلقصاء والظلم قد تختلف عدم المساواةبعض أشكال 

 ُسبل إصالح السياسات العامة -هاء

 العربيةاواة والدمج والعدالة في المنطقة تعزيز المس 

بعاد الفرعية ألإلى ايتطلب تحقيق هدف التنمية الفيصل اعتماد مجموعة من السياسات التي تستجيب 
 ثالثة على الشكل التالي: روابط. يمكن جمع السياسات في لمشاكل هذه األيام

 األول: المساواة المحور )أ(

ال بد من اعتماد سياسات وتصميم برامج وتدخالت  وطنيةلتكون المساواة أولوية في االستراتيجيات ال
والحد من الفقر والحرمان والتهميش من خالل مؤشرات أداء محددة السياق.  عدم المساواةستهداف اتهدف إلى 

خالل عقود  ا  أفضل قد تحقق تاريخي ا  حدة، تظهر أن أداء  اقتصاديدولية، حتى في الواليات المت  البيانات ال فكل  
 .عدم المساواةتراجع فيها 

 الثاني: الدمج محورال )ب(

ساسي بالسياسات التمكينية التي تضمن تكافؤ الفرص والتي تسمح للجهات المعنية أيرتبط الدمج بشكل 
ر القدرات أب المستطاع لتكون قوية وتحسن معايير العيش الخاصة بها من خالل جهودها.  روتستخدمها قدن تطو 

 جتماعيةالهوة اال كما وآليات مساعدة تساهم في سد   ا  قانوني ا  تمكينية وإطارال اتسياسبيئة حاضنة لليتطلب األمر 
 واالستقطاب والفقر.

 الثالث: العدالة محورال )ج(

األطر المؤسسية إنشاء قانون والحكم على التشجيع على ة يبدا السياساتفي قيق العدالة يعتمد تح
ترسي حق الناس وتضمن الوقاية من االنتهاكات والتمييز ضد التي رصد التطبيق والوالتشريعية المناسبة وآليات 

 الدمج وإحقاق العدالة للجميع من خالل  عمليةبضمان االستدامة في  ا  هذا أيض رابطاألفراد أو المجموعات. يهتم ال
 سسة والتشريعات.أالم
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 المساواة والدمج والعدالة  رابطالصيغة اإلقليمية لتطبيق  

مستوى الوطني: مع ذلك، إن  توجه سياسات القضايا المساواة والعدالة والدمج على  ةبداية من معالج ال بد
هذا بحد ذاتها  رابطخرى. يمكن إعادة النظر بمقاربة اللمنطقة األثر على بلدان ااأل ايكون لهو قد تتوس ع دبلد محد

المرتبطة  ا  لحاحإقضايا اإلقليمية األكثر لل قليمية تعالج بشكل براغماتي الموضوع وتجد حلوال  إلتصبح مقاربة 
ل التالي: الشكعلى ليصبح اإلقليمي  ىعلى المستو رابطسكوا إعادة تحديد البالمساواة والدمج والعدالة. تقترح اإل

مقاربة إقليمية للسياسة تكون مبنية  إرساءلذلك، يمكن  التماسك المجتمعي. ،جتماعيةة االالحماي ،الهجرة والنزوح
 ل التالية:أن تعالج المسائ ال بدوالعدالة والمساواة والدمج  رابطعلى 

. عالميةقليمي ومسؤولية للبلدان المضيفة ومدعاة قلق إ وطنيةقضية وهو وضع الالجئين والنازحين  )أ(
 ؛إطار عمل للسياسة اإلقليمية ضروري من أجل الحد من آثار األزمة ومعالجتهاوضع إن  

واألكثر إقصاء  وال سيما  ا  الحماية االجتماعية للمجموعات األكثر ضعف سياسات يجب تغطية )ب(
كجزء من  السياسات يجب أن تصاغ ،لذلك المهاجرين أو العمال الوافدين من خالل أنظمة الحماية االجتماعية.

 ؛التعاون اإلقليمي وسياسات الدمج

ضرورية.  مسألة التماسك االجتماعي في كل من البلدان فعالة للحفاظ علىال ستراتيجياتاال )ج(
ناتحساسية لغة الفالتماسك االجتماعي على المستوى الوطني مسألة بال اإلقليمية. فالعناصر المختلفة للتفكك،  لمكو 

 ، مسائل عابرة لألوطان وقد أصبحت ظاهرة إقليمي ة ودولية )دولية وإقليمية( ما يعني أن  فبما في ذلك التطر
 األمم هو تحد كبير لصناع القرار في المنطقة.-الحفاظ على التماسك االجتماعي ضمن الدول

سوف واإلقصاء والتمييز من خالل إطار عمل إقليمي  دم المساواةعمن معالجة قضايا  ال بدبهذا المعني، 
 ت اإلقليمية لخطة عمل للسياسات والتدخل المتماسك.ايضع األولوي

ل على المستوى الوطني /محور   مجال استراتيجي ومتعدد القطاعات من التدخ 
 المساواة والدمج والعدالة  رابطضمن 

في  المساواة والدمج والعدالة في استراتيجيات التنمية والسياسات على المستوى الوطني رابطإن تطبيق 
باالعتبار التقاطع بين القطاعات والتكامل بينها وهي قطاعات كانت خالل  ا  البلدان العربية بحاجة إلى إصالح أخذ

شكل منفصل. على الرغم من التطورات اع القرار في المنطقة بعنى به صن  يُ اهتمام العقد األول من األلفية موضوع 
لأللفية، من الضروري بذل المزيد من الجهود  وطنيةفي عملية التقاطع بين قطاعات االستراتيجيات والبرامج ال

شاملة تحت مظلة المساواة والدمج والعدالة. لقد صيغت قطاعات التدخل  وطنيةباتجاه تعزيز استراتيجيات 
المجاالت مع فكرة إعادة تحويل الميول الحالية في صنع السياسات وتصميم البرامج واألجزاء المقترحة والمتعددة 

 وأنظمة التطبيق والرصد في المنطقة العربية.

 العمل – الناس –التعليم  )أ(

وذلك  هاهدافأل ا  التعليم في وسط التنمية المستدامة تطبيق المساواة والدمج والعدالة، يأتي رابطعلى  بناء  
 والرفاهلتنمية البشرية والشخصية وعلى فرص العمل والعمل الالئق األن التعليم له تبعات مباشرة عديدة على 

العام. في هذا السياق، يعاد النظر بالتعليم وبمقاربته على أنه قطاع شامل ومتعدد األبعاد ودامج بأشكاله كافة. 
ع األكاديمي البحثي ونحن نعتمد تحديد التعليم الذي يضم انتاج المعر فة، واالبتكار، والبحوث والتنمية والتنو 

ر النظامي والثقافة والميادين الفني ة والحوار االجتماعي يوالديمقراطية وتعزيز التسامح وأنظمة التعليم النظامي وغ
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يدة والمشاريع الجد وطنيةالستراتيجيات الووضع اإصالح السياسات نبغي مراجعة والبيئة غير التمييزي ة. عليه، ي
 المحددة والبرامج:

والعالي الجودة والمتجه نحو المهارات والمتجه نحو  لميسور النفاذالتعليم العام السهل الوصول وا (1)
أولي وثانوي وفني ومهني وجامعي يصل إلى الفئات االجتماعية كافة  يمالمواطنين في المستويات المختلفة من تعل

 ؛، نساء، أطفال، أشخاص يعانون إعاقات، الجؤون ومهاجرون()شبابيستوعبها من دون أي  تمييز و

من خالل إعداد التالميذ  قتصاديةالفرص التعليمية التي تتجه نحو زيادة المشاركة في األنشطة اال (2)
ب وبناء  تشغيللتعزيز القابلية على ال واستهداف المجموعات كافة من دون أي تمييز والحد  من معد الت التسر 

 ؛جتماعيةوالمهارات اال عمليةالمهارات الفني ة وال

الل فهم جديد للثقافة من خ ماالمناهج التي ترك ز على التماسك االجتماعي والمشاركة المدنية وتعززه (3)
 ؛ساس المعايير القائمة والمقبولةأت نفسه، يجب إعادة بناء المبدئين على على هذين المبدئين. في الوق ا  يكون مبني

س المال االجتماعي واإلنساني بهدف بناء االعتماد على الذات على أاالستثمار الطويل األمد في ر (4)
أو  ا  ديالتعليم لن يسمح للناس بأن يصبحوا مستقلين ما ن  أالمستويين االقتصادي واالجتماعي؛ يعني هذا األمر 

بل التي تسمح بالنفاذ إلى الحقوق والخدمات والمطالبة يعرفون بشأن السُ  ا  فرادأمعتمدين على الذات بل أن يول دوا 
 ؛يرفعون الصوت ويكونون ناشطين ضمن السياق االجتماعي ا  أحرار ا  بها وأفراد

 ؛من الفقر والتهميش على المستوى االجتماعي واالقتصادي في الحياة الطرق المستدامة للحد   (5)

من خالل إصالح القطاع وإعطاء زخم للبنى  عالي الجودة تعليم وتدريب في المجال الفني والمهني (6)
جاؤوا  اقتصاديةو اجتماعيةومن أي جنسية كانوا ومن أي  خلفية  ورجاال   القائمة وخلق المحفزات للشباب، نساء  

في هذا النوع من التعليم. على هذا التدخل أن يهدف زيادة كبرى في التسجيل ومعدالت  االلتحاقوحث هم على 
ال الماهرين بما يتماشى مع  االلتحاق واالستبقاء والحد  من معدالت التسرب وخلق قوى عمل جديدة من العم 

 ؛المستدامةالتنمية  عمليةالتي تحتاجها البالد للنهوض ب قتصاديةنشطة االاأل

تحفيز االبتكار في الجامعات العامة إلى المساحات اآليلة إلى تعزيز البحوث وإعادة تحديثها و (7)
 والخاصة والمؤسسات البحثية كما ودور الجامعات والمراكز في انتاج المعرفة في المجاالت المختلفة 

والعلوم الصحية والطب، والهندسة والتخطيط المدني  قتصادية)أي االجتماع والسياسة والتنمية والبيئة والعلوم اال
ز سرة األكاديمية بصنع السياسات. ع بالحكومة واألموالهندسة المعماري ة والفنون إلخ( وربط المجت سوف يعز 

معاقل انتاج المعرفة والمجتمع  لتربوي في هذا السياق المشاركة والشراكة من خالل التعاون بينإصالح القطاع ا
 ة حول الناس.رابطويؤد ي بدوره إلى سياسات وبرامج قائمة على المعرفة ومت والدولة

  جتماعيةوالعدالة اال جتماعيةالحماية اال أنظمة – العمل/الوظائف الالئق )ة( – النمو االقتصادي )ب(
 )الوصول إلى الخدمات والحقوق( 

إصالح القطاع التربوي وإعادة تحديده  ، إن  المساواة والدمج والعدالة رابطالتي يقترحها  محاورلل ا  تبع
( سيساهم في النمو االقتصادي المط رد من خالل دعم القابلية ا  تقاطع القطاعات وتعددها )كما ورد سابقبين  رابطك

 استحداثواستراتيجية للعمل و وطنيةي سياسة أللعمل واالعتماد على النفس ما بين المجموعات. نقترح أن  
ساس األنشطة أعلى  )ها( أن يأتي تصميمه أخذ باالعتبار الناس والبيئةي يجب أن تصاديلوظائف والنمو االقل

 واألهداف التالية:
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المحلية في  قتصاديةتصميم نموذج نمو اقتصادي مستدام طويل األمد يرك ز على التنمية اال (1)
الثقافي غير المادي؛ إن األخير رف واألشغال التقليدية واإلرث ي الزراعة والصناعة والحِ أ ،القطاعات المختلفة

 ؛ويحمي البيئة والموارد الطبيعي ة في المناطق والمناطق كمقصد سياحي اكنمألفظ اهو من يح

على المستوى  عدم المساواةمن  حدتالالمركزية التي  قتصاديةتزخيم المبادرات والمشاريع اال (2)
 قتصاديةر من األنماط االيالعديد من المدن وتغي ر الكثالتي تحيط ب للمستوطنات العشوائيةبدائل  ماإلقليمي وتقد
للتدخالت أن تؤدي إلى تكامل بين المناطق لكن في الوقت نفسه، أن تتفادى  ال بد. عدم المساواةلى إالتي تؤدي 

 ؛ألماكنابحسب المناطق أو  قتصاديةاحتكار االنشطة اال

عن العمل تيسير المهارات التي تتناسب مع البطالة وتحد  منها ومن الهشاشة ما بين العاطلين  (3)
ال وتطبيقها الفع   غير النظامية جتماعيةمن خالل تصميم برامج منتصف المدة للحماية االال غير النظاميين والعم  

حد خلف الركب وتوفير أة حيث ال يبقى والصحية العالية الجود جتماعيةتحسين النفاذ إلى الخدمات اال ال سيما)
)للشباب والرجال  جتماعيةنظمة التمويل وبرامج المقاولة االأو قسواالتدريب الفني والمهني والنفاذ إلى األ
 ؛لخ(إوبرامج دعم المؤسسات على المستوى الصغري،  قتصاديةوالنساء( والرزم الصحية والمحفزات اال

 ريقعبيد الطتهدف إلى معالجة المآزق الحالية مع فكرة تأن  المدة برامج الحماية لمنتصفل ال بد (4)
، التخفيف ا  المطردة. أخير وطنيةباتجاه وضع حد للهشاشة على المدى الطويل وتعزيز التنمية الفردية/البشرية وال

 تستحدثو من الضغط على القطاع غير النظامي من خالل تدخالت منتصف المدة التي تحف ز العمال غير النظاميين
 ؛المعابر االنتقالية ما بينهم

للتشغيل في السوقين النظامي وغير النظامي وتوفير الدعم لقوى  وطنيةسسة االستراتيجية الأم (5)
 ؛والمتدرجين من الفئات المجتمعية المختلفة ةالعاليذوي الكفاءة العمل الناشطة وغير الناشطة بما في ذلك العمال 

من خالل ة عاليالالمهارات  ذويي القطاع العام من أجل جذب المحترفين إصالح رزم التشغيل ف (6)
ساس االستحقاق والمحفزات وحكم القانون )المساءلة والشفافية( واإلجراءات البيروقراطية أأنظمة االختيار على 

 كثر فعالية.واأل ا  قل تعقيداإلدارية األ

 المشاركة – الشراكة – االصالحات المؤسسي ة )ج(

 المساواة والدمج والعدالة  رابط، وإدخال 2030لعام خطة التنمية المستدامة مع  خط متساو  على 
، نقترج أن تترك ز الجهود المقبلة لإلصالح المؤسسي في المنطقة بشكل كبير على تعزيز الشراكة 16للهدف 

 المساواة والدمج ترس ختوالمشاركة على المستويين الوطني والمحلي. فمن خالل هذا النوع من المقاربات سوف 
يؤد ي هذا األمر إلى إصالح المؤسسات القائمة ونشوء المزيد من و مشاركة أعضاء المجتمع كافة. عبرالعدالة و
 ا  صوت مأن تمنحهإلى  ا  بين المجتمع وصن اع القرار، بل أيض عالقةبل/الهيئات التي تهدف ليس فقط إلى إيجاد سُ ال

 فراد من أطياف الحياة كلها.ر على المجتمعات والمجموعات واألصنع القرار التي تؤث عمليةفي 

 إن الجهد لتعزيز المشاركة التي تتجه نحو المؤسسات والشراكة القائمة عليها تتطل ب ما يلي:

القائمة على الشراكة مع المجتمع المدني منذ البدء حتى  وطنيةإصالح االستراتيجيات والسياسات ال )أ(
رات بداية دللبرامج والمشاريع التي تستهدف السكان. من أجل تنفيذ هذا األمر، يجب توجيه المبا ورصد التطبيق
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ة وتعزيز التواصل والدعم وتشارك المحليبين عناصر المجتمع المدني والسلطات الوطنية و عالقاتنحو تعزيز ال
 ؛المعلومات بين المجتمع المدني والعناصر الفاعلة في المجتمع والمنظمات

 ي والمشاريع ل  االقتصاد المحوجعل االستثمار في تنمية  جتماعيةتعزيز مسؤولية الشركات اال )ب(
 ؛ة أولويةيالبيئ

إنشاء مؤسسات وساطة وعناصر فاعلة وسطى تحافظ على التناغم وتؤسس للتواصل بين الحكومة  )ج(
 ؛واألنشطةالضطالع بأدوار ريادية في المؤسسات على ااء سصحاب الشأن وتحف ز النأو

ز المشاركة وتحافظ يمؤسسات ثقافإنشاء  )د( ة مجتمعية وجمعيات ومنظمات تمث ل صوت الناس وتعز 
 ؛على الحوار البناء على مستوى السياسات

في عمليات  جتماعيةإجراء استفتاء بشكل منتظم وتطبيق الوثائق البديلة إلشراك المجموعات اال (ه)
ج هذه العمليات االستشارية فقط  رصنع القرا والنقاش العام بشأن مسائل تؤث ر بشكل مباشر على الناس. لن ترو 

حول قضايا لها  اجماعهمبل تزيد من التضامن بين أعضاء المجتمع من خالل  وطنيةة والالمحليللثقة بالسلطات 
 ؛أثر مباشر أو غير مباشر على حياتهم ورفاههم

والجمعيات ومشاركتها في صنع القرار والترويج للحقوق والخدمات ما بين تقوية دور النقابات  )و(
 رف من النساء والشباب في التجارة والصناعة والزراعة والحِ  ئات العمالفالمجموعات المختلفة أي 

 .ا  المنظمة نقابي

 خالصة -واو

من أجل أن  2030لعام خطة التنمية المستدامة المساواة والدمج والعدالة مقاربة استراتيجية ل رابطإن  
ل عالمنا العربي. هو  عنى بالناس والسكان ليس كمدخالت اقتصادية أو كعبء مالي، بل يعتبرهم صلب يُ  رابطتحو 

والخيارات ين في مجتمع تجري فيه تغذية الحركي ة يمخاوف المجتمع واستثماراته. فالتعليم والمعرفة أساس
. ا  أي مجتمع مبني على االستحقاق من دون أن يترك وراء الركب الفئات األكثر ضعف ،ةالشخصية والجماعي

ع تكافؤ الفرص )ليس المساواتية( واإلمكانيات ضمن  ا  اجتماعي ا  المساواة والدمج والعدالة نظام رابطيقترح  يشج 
ن العلوم والثقافة والفنون. بداع والتسامح واالنتاجية والتعلم المستمر والفعاليج لإلال يرو  فع   مؤسسيترتيب  ة ويثم 
المساواة والدمج والعدالة الذي يرتكز إلى  رابطوبشكل خاص في ظل  2030لعام خطة التنمية المستدامة في ظل 

من أجل تمكين الناس  الحتميةعلى النموذجين االقتصادي واالجتماعي أن يكسرا كل  أنواع والتعليم والمعرفة، 
 .وإثراء رأس المال البشري
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ا   المساواة والدمج  رابط: دراسات حاالت -رابعا
 والعدالة في األردن ولبنان

 "في االقتصاد، وال سيما ضمن مدرسة الخيارات العامة، تعتبر الريعي ة نشاطا  كريها .
 فالريعي ة تشمل محاولة زيادة الثروة من دون توليد أي منها. 
 يفترض بالريعي ة أن تنتج تراجعا  للفعالي ة االقتصادية ولتوليد الثروات
 وتؤدي إلى فقدان مداخيل من الحكومة وزيادة عدم المساواة في الدخل"

 1974كرويغر 

هداف التنمية ألى إهداف األلفية للتنمية نتقال لبنان واألردن من أإيعطي هذا القسم نظرة عامة عن 
هداف التنمية المستدامة حتى اآلن أو 2030لعام  ن الرامية إلى اعتماد خطة التنمةالمستدامة ويناقش جهود البلدي

ف إلى الترتيبات المؤسسية التي اعتمدها كل   واالستراتيجيات والخطط الوطنية ضمن هذا  من البلدين ويتعر 
 يات الحالية.دالضوء على الفرص والتح طيسل  ، بينما رابطال

 حالة: األردندراسة  -ألف

 األردن: السياق والخلفي ة 

 جتماعيةخالل العقد المنصرم، أدخل األردن إصالحات هيكلي ة في قطاعات مختلفة مثل التعليم والحماية اال
في التعليم االبتدائي والثانوي ، والتشغيل واالقتصاد. "تعتبر معدالت االلتحاق في األردن مرتفعة 71صحةوال

بين الجنسين في االلتحاق  نسبي ة ع بمساواةتمت  يوالعالي بالمقارنة مع مثيالتها من الدول ذات الدخل نفسه كما و
حد أن بالبلدان المتوسطة الدخل األخرى. لذلك، فللبلد ا األردن  تعليم االبتدائي" ال سيما إذا ما قارلعلى مستوى ا
لدى تصل ، و72في المائة 95.2النساء في المنطقة، وهي نسبة تصل إلى  ام بالقراءة والكتابة لدىاإللمأعلى نسب 

عدم  ن  أتظهر األرقام كما . 2011ات الرسمية لعام ءوذلك بحسب آخر اإلحصا73في المائة 93.3الراشدين إلى 
كافة التالميذ يمكن أن يدخلوا "ليس  ، إال أن74في موضوع النفاذ إلى المنشآت التربوية ا  محدود جد المساواة

المدارس ألسباب مستوى الدخل والموقع الجغرافي ومستوى انعدام الحظوة والحاجات التعليمي ة الخاصة 
 76طفل خارج المدرسة 110,000 حوالى ا  في األردن حالي .75"واإلعاقات والواجبات األسري ة ووضعهم كالجئين

                                                      
71 g/en/country/jordan/overviewhttp://www.worldbank.or .”Overview“ Jordan, in Bank World The. 

72 Challenges. and Achievements 2015-2000 All for Education 2015: Report Monitoring Global EFA UNESCO, 
 National A- Results Delivering Prosperity: for Education ;http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002322/232205e.pdf

                                                                                          .18 p. 2025, – 2016 Development Resource Human for Strategy 

73 http://www.jo.undp.org/content/jordan/en/home/countryinfo.html ”.Jordan About“ Jordan, UNDP. 

74 36 p. 2015, ”,Jordan in Inequality economic-Socio“ UNICEF, and Jordan of Kingdom Hashemite UNDP,. 

75 Development Resource Human for Strategy National A- Results Delivering Prosperity: for Education 
                                                                                                                                                                  92. p. ,2025 – 2016 

76  .”2014 Jordan in marriage early on study “A UNICEF, 

 Country Jordan: – 2014b UNICEF, ,E_COPY_.pdf-MarriageStudy2014http://www.unicef.org/jordan/UNICEFJordan_Early

                                                                                          .92 p. Prosperity, for Education children; school-of-out on Report 

http://www.worldbank.org/en/country/jordan/overview
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002322/232205e.pdf
http://www.jo.undp.org/content/jordan/en/home/countryinfo.html
http://www.unicef.org/jordan/UNICEFJordan_EarlyMarriageStudy2014-E_COPY_.pdf
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هم  التحديات التي تواجه إصالح أ. أما على مستوى الجودة، ومن بين 77سوري 83,259و أردني 30,800 "منهم
 .78"التعليم األولي والثانوي في األردن "المنهاج ونظام التقييم اللذين ]...[ ال يستوفيان متطلبات سوق العمل

في األردن من وجهة نظر النمو السكاني. فعلى  79ي األكبرالبطالة ال تزال هي التحد   ن  إ، يقال في ما يلي
الذين هم في سن العمل ناشطين  المقيمين في األردنفقط من  في المائة 35إن فالرغم من التغي رات الديمغرافي ة، 

 ةفي المائ 70بما أن  .80عالميةبالمقارنة مع األرقام اإلقليمي ة وال ا  وغالبيتهم من النساء وهذا رقم منخفض جد ا  حالي
في العام  في المائة 27.7سنة( إلى  24-15من العمر، "فقد وصلت البطالة بين الشباب ) 30ـ من السكان هم دون ال

لى ذلك، إن  "إجمالي مشاركة إ. إضافة 82في المائة 31.8، إن البطالة بين الشباب قد وصلت إلى ا  ؛ حالي201081
أي أكثر من ضعف معدل البطالة وهو  83"وهو أحد أدنى المعد الت في العالم في المائة 41القوى العاملة هو فقط 

معدل النساء كان من القوى العالمة و في المائة 13النساء فقط شك لت ، "2011العام  في. 84(2011) في المائة 12.5
"الحكومة  اأم. 86ن  من خريجات الجامعاتهوغالبيت 85في المائة 21.7مل العاطالت عن العمل الباحثات عن ع

شار برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أن "الحكومة أ. وقد 87توظ ف نصف النساء العامالت وثلث الرجال العاملين"ف
د العمال األساسي و التدريب المهني ولم يكن الدعم وقد تراجع تطوير ة. في المناطق الريفي ال سيماهي مزو 

من حملة دام التماشي بين الوظائف المعروضة وتوق عات األفراد . فانعا  للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم كافي
ة في لى االعتماد على العمالة االجنبيهجرة إلى دول الخليج قد أد ى إبالطوعي ة" والطالة الب"ب الشهادات العليا

واالعتماد الكبير على ، لذلك، فمن أهم  التحديات التي تواجه األردن البطالة .88القليلة األجور" الخدماتي ة الوظائف

                                                      
77 100 p. Prosperity, for Education. 

 .26 ص. نفسه، المرجع 78

79 2. p. 2012, May 2017”,-2013 Jordan for Document Programme “Country Jordan, in UNDP 
..pdf?download2017-2013Documents/CPD_Jordan_2016%20g/content/dam/jordan/docs/Publications/http://www.jo.undp.or 

80 iv p. 2020,-2011 Strategy Employment National s’Jordan. 

81 2. p. 2012, May 2017”,-2013 Jordan for Document Programme “Country Jordan, in UNDP 
.pdf?download.2017-2013Documents/CPD_Jordan_2016%20ations/http://www.jo.undp.org/content/dam/jordan/docs/Public 

82 Development Resource Human for Strategy National A- Results Delivering Prosperity: for Education 
                                                                                                                                                                  18. p. ,2025 – 1620 

 نفسه. المرجع 83

 .نفسه المرجع 84

 من المائة في 45 كبيرة: والخاص العام القطاعين بين التشغيل في "الفوارق أن   الهاشمية األردنية المملكة تفيد نفسه، المرجع 85
 غير من هم العمل عن العاطلين "الذكور أن كما ]...[ النساء؛ من الخاص القطاع موظفي من المائة في 13 بينما النساء من العام القطاع موظفي
 .v-iv ص. ،Strategy Employment National s’Jordan 2011-2020 انظر الجامعات" خريجات من هن العمل عن العاطالت بينما ةالمهر

86 -https://www.usaid.gov/jordan/gender 2017. empowerment”, female and equality Gender “Jordan: USAID,
                                                                                                                                             .empowerment-womens-equality 

87 Development Resource Human for Strategy National A- Results Delivering Prosperity: for Education 
                                                                                                                                                                 .18 p. 2025, – 2016 

88 2012 May ,2017”-2013 Jordan for Document Programme Country“ Jordan, in UNDP 

.pdf?download2017-2013Documents/CPD_Jordan_2016%20http://www.jo.undp.org/content/dam/jordan/docs/Publications/. 
 األرقام، غياب من الرغم "على فإنه العمل، وزارة حسبوب العمل. ةقوال من المائة في 20 األجانب العمال يشكل ،2009 العام رقامأ بحسب
 Razzaz, Susan See .العاملين" األردنيين عدد نفس تقريبا   أي أجنبي، عامل مليون 1.4 حوالى األردن في يتواجد

 Jordanian the in sRefugee and Workers Migrant Workers, Jordanian Challenging: More Becomes Market Challenging “A
---s/arabstate---http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ 23. p. 2017, Organization, Labour International Market”, Labour

 foreign ‘abundant’ from suffers market labour “Jordanian also See .beirut/documents/publication/wcms_556931.pdf-ro
-market-labour-http://www.jordantimes.com/news/local/jordanian 2017. 5, October ,Times Jordan The study”. — workforce

                                                                                                                           .study—workforce-foreign-’abundant-suffers 

http://www.jo.undp.org/content/dam/jordan/docs/Publications/2016%20Documents/CPD_Jordan_2013-2017.pdf?download
http://www.jo.undp.org/content/dam/jordan/docs/Publications/2016%20Documents/CPD_Jordan_2013-2017.pdf?download
https://www.usaid.gov/jordan/gender-equality-womens-empowerment
https://www.usaid.gov/jordan/gender-equality-womens-empowerment
http://www.jo.undp.org/content/dam/jordan/docs/Publications/2016%20Documents/CPD_Jordan_2013-2017.pdf?download
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_556931.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_556931.pdf
http://www.jordantimes.com/news/local/jordanian-labour-market-suffers-abundant'-foreign-workforce—study
http://www.jordantimes.com/news/local/jordanian-labour-market-suffers-abundant'-foreign-workforce—study
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 ركودردن في موارد الطبيعي ة. يبقى اقتصاد األالمنح والحواالت من اقتصادات الخليج والضغط المستمر على ال
  2015عام  في المائة 2.4بعد أن كان في المائة  2ية على التوالي إلى ناثللسنة ال 2016مع تراجع النمو عام 

 .89مؤشرات سوق العمل المتدهورة تلقي بثقلها وكما ظهر ذلك في لتيال سيما مع التبعات الجغرافي ة ا

من التفاوت على مستوى في المائة  34بحسب المعايير الدولية ) ا  المساواة في األردن منخفضعدم  بقي
سبة )ن معد ل الفقر مع ذلك، كان. 90الدخل( وبالمقارنة مع البلدان األخرى في المنطقة مثل تونس والمغرب واليمن

. كما 91المطلق، "يمث ل نسبة األردنيين الذين يعيشون دون خط الفقر2010في العام  في المائة 14.4( الفقراء عدد
ه تحويالت الحماية 92أن التفاوت على مستوى الوصول إلى الخدمات الصحي ة منخفض في البلد . مع ذلك، "ال تتوج 

 فئة الخمسي ةللفرد الواحد بين األغنياء والفقراء فإن الفقط إلى األفقر" فبسبب الفارق الكبير في الدخل  جتماعيةاال
ات أكثر من مال الرفاه االجتماعي للفرد الواحد 10األغنى تحصل على  . 93األفقر" فئة الخمسي ةال بالمقارنة مع مر 

من  على الرغم من أن  الهوة بين المدن واألرياف ليست بالكبيرة، "إال أن التفاوت ضمن المدن أكبر منه بكثير
. تظهر بيانات برنامج األمم المتحدة 95ا  كبير تويبقى التفاوت بين المحافظا 94"في المائة 27مقابل  33.6الريف: 

( بالمقارنة مع المناطق الحضري ة في المائة 16.8) على في المناطق الريفي ةأاإلنمائي أنه "وبينما أن  معدالت الفقر 
نسمة( بالمقارنة  698,132في المناطق الحضري ة ) تعيش كثير من الفقراءأكبر ب ا  (، إال أن أعدادفي المائة 13.9)

ملى المياه إن الوصول أ رغمو ا  خيرأ. 96نسمة(" 178,458مع المناطق الريفية ) (، في المائة 96في األردن ) معم 
عدم الدخل و. وإضافة إلى الفقر على مستوى 97دنى ما بين الفقراءأي لى شبكة الصرف الصح  إإال أن الوصول 

 في المائة 21.3من األسر في المناطق الريفي ة و في المائة 28.8من التوقف عند مستوى الهشاشة: " ال بد، المساواة
. يبقى التفاوت االجتماعي 98ألنها بالكاد فوق خط الفقر المطلقمن األسر في المناطق الحضري ة قد تقع في الفقر

بين الجنسين  ا  المرأة، "ال يزال الصدع كبير تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكينباألردن م االتز رغم. ا  كبير ا  تحدي
مشاركة و ،100لرجلبامقارنة أدنى لى التعليم ة إأنفاذ المر حيث: 99جتماعيةالحقوق الدستورية والمعايير االفي 

ضافة الى ارتفاع إ مستويين الوطني والمحلي، وعنف قائم على النوع االجتماعي سائدالة محدودة على سياسي
 .101النساء والفتيات السورياتلدى الزواج المبكر نسبة 

                                                      
89 ://www.worldbank.org/en/country/jordan/overviewhttp .”Overview“ Jordan, in Bank World The. 

90 12 p. 2015, ”,Jordan in Inequality economic-Socio“ UNICEF, and Jordan of Kingdom Hashemite UNDP,. 

91 34. p. 2013, January ,Strategy” Reduction Poverty “Jordan UNDP, 
.http://www.jo.undp.org/content/dam/jordan/docs/Poverty/Jordanpovertyreductionstrategy.pdf 

92 37 p. 2015, ,”Jordan in Inequality economic-Socio“. 

 .24 ص. ،نفسه المرجع 93

 .25 ص. ،نفسه المرجع 94

 .27 ص. ،نفسه المرجع 95

96 36 p. 2013, ,Strategy” Reduction Poverty “Jordan UNDP, 
.t/dam/jordan/docs/Poverty/Jordanpovertyreductionstrategy.pdfhttp://www.jo.undp.org/conten 

97 43-33 pp. ,”Jordan in Inequality economic-Socio“. 

98 40 p. 2013, ,”Strategy Reduction Poverty Jordan“ UNDP,. 

99 -https://www.usaid.gov/jordan/gender 2017. ,empowerment” female and equality Gender “Jordan: USAID,
                                                                                                                                             .empowerment-womens-equality 

100 53 p. 2013, ,”Strategy Reduction Poverty Jordan“ UNDP,. 

101 -https://www.usaid.gov/jordan/gender 2017. ,empowerment” female and equality Gender “Jordan: USAID,
                                                                                                                                           .empowerment-womens-equality 

http://www.worldbank.org/en/country/jordan/overview
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 من الالجئين  ا  ة، مثل النزاع السوري. وقد عرفت البالد دفقبالتطورات اإلقليمي ا  لقد تأثر األردن أيض
ل  655,000. في األردن حوالى 102ال سابق له، كان "له أثر على اقتصاد البالد ونسيجه االجتماعي" سوري مسج 

، 2017فبراير /باطشة تقول إنه بتاريخ شهر . إال أن الحكومة األردني103لدى المفوضية السامية لشؤون الالجئين
في  80ضية أن ضعف شديد في المملكة: وجدت المفو. هم في حالة 104مليون مواطن سوري 1.4ردن كان في األ

وذلك  2016في الشهر في العام  ا  والرد 96دني وهو من الالجئين السوريين يعيشون تحت خط الفقر األر المائة
لفية في األة رك زت السياسات والبرامج األردنيفقد  .105بسبب الوصول المحدود للعمل ونفقات عيش مرتفعة أكثر

برنامج "كلنا المملكة. فمن خالل تعزيز القدرات، هدف في  عدم المساواةالجديدة على استهداف الفقر والهشاشة و
إلى "معالجة الخلل في أنشطة التنمية االجتماعية واالقتصادية في المملكة التي أدت إلى جيوب فقر في األردن" 

ام مبادرات الضمان االجتماعي المرتبطة بالتعليم الع نشطة:األ. يشمل اإلعالن مجموعة من 106عدد من المناطق"
القوانين ذلك سياسات اإلصالح الصحي وة والفقر بما في عاية الصحية والروالتعليم العالي والبحوث العلمي  

واستراتيجية لمعالجة قطاع اإلسكان لتوفير السكن الالئق للمواطنين ورصد األنظمة من ة ومراقبة الفرق الطبي
ة التعليم وتصميم الدروس للتالميذ بما يزيد من القابلية للتشغيل ودعم المؤسسات المتناهية أجل تحسين نوعي  

. في السياق 107سي واالقتصادي والقانوني واالجتماعي للتشجيع على توليد الوظائفصالح السياالصغر واإل
ة حياة األردنيين من خالل فرص بهدف "تحسين نوعي وطنيةال 2015-2006نفسه، لقد جرى تطوير أجندة األعوام 

قضايا المالية طالة والتشريعات والمكافحة الب، و108الدخل وتحسين معايير العيش وضمان الرفاه االجتماعي" در  
الدستور الذي  راسخة فيوهي مبادئ ين ات والمساواة ما بين المواطنتهدف األجندة إلى تعزيز الحري. 109ةالبنيوي
ع على المشاركة في األنشطة ال ينص بشكل خاص، إن  األجندة تضمن ة. سياسيعلى المساواة بين المواطنين ليشج 
  110"ة وضمان حريات التعبير ووسائل اإلعالمنسان الدوليية مع مبادئ حقوق اإلالقوانين متماشتكون "أن 

ز الدمج. باإلضافة إلى ذلك، هدفت األجندة إلى تطوير التشريعات وتعديلها بهدف تعزيز العدالة والتشجيع  كما وتعز 
البطالة وتحسين جودة التدريب المهني وتحسين خدمات الضمان االجتماعي  لحد منلالوظائف  استحداثعلى 

وكلفة توفير خدمات الرعاية  الفعالاألداء انعدام و، ةالرعاية الصحيب صينتالمخل النقص في ومعالجة القضايا مث
 ىة والبنليم العالي وندرة الموارد المائيوالصعوبات التي يواجهها قطاع التعليم العام ودمج التع لةعاالصحية الف

 .111ت الخطرة والكيميائي ة والمخاطر البيئيةوإدارة النفايا ةغير حديثة ووسائل النقل التحتيال

                                                      
102 http://www.worldbank.org/en/country/jordan/overview .”Overview“ Jordan, in Bank World The. 

103 Portal”, Sharing Information encyag-Inter Response, Refugee Regional Syria“ UNHCR, 
                      2018). January 2 on (accessed http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=107 

104 February ,Reuters .deportation” fear refugees unregistered Jordan's Syria? to back Forced“ ,Hayden Sally 
-unregistered-jordans-syria-to-back-refugees/forced-jordan-isiscr-mideast-https://www.reuters.com/article/us 2017. 22,

                                                                                                                            .idUSKBN16100I-deportation-fear-refugees 

105 of effects the tomorrow: of promise A“ UNHCR, and UNICEF (ODI), tuteInsti Development Overseas 
 29. p. 2017, November Report, ,Jordan” in refugees Syrian on assistance cash UNICEF and UNHCR

                                                                                                     .http://www.unhcr.org/5a1d1b7b4.pdf 

106 Final Jordan all are “We Jordan, of Kingdom Hashemite Cooperation, International and Planning of Ministry 
-Final-Jordan-all-are-Details/ArticleId/16/We-Date/Report-us/By-enhttp://inform.gov.jo/ Website. Government Inform Report”,

declaration?TSPD_101_R0=63e1451dfb27195b033f9eba76a94c76kfY00000000000000013ea77052ffff0000000000000
                                                                                                                                 .00000000000000059b5480800312d0734 
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108 -2006 Agenda, National Jordan, of Kingdom Hashemite Cooperation, International and Planning of Ministry
-National-2015-/5/2006Details/ArticleId-Date/Report-us/By-http://inform.gov.jo/en .Website Government Inform 2015.

Agenda?TSPD_101_R0=b5b4a18691e3b4e61c9f1178a7c5f4d2x6700000000000000013ea77052ffff0000000000000000

                                                                                                                                    .00000000000059b54bf700b173883e 
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نمية الموارد تومجلس أعلى للفقر ومكافحة ا على إنشاء المجلس الوطني للتنمية وطنيةال األجندةتعمل 
تكار وتحسين توفير المياه ة واالبهج وتعزيز البحوث العلمياح المنة وإصالالبشرية، وتمويل الجامعات المجتمعي

ة طر المؤسسية والتشريعيارد الطاقة وتعزيز األة وإدارة موواستثمار الموارد غير التقليديتوزيعها  وُحسن
على استهداف البطالة من خالل "فرص العمل  وطنيةرك زت المرحلة األولى من األجندة الو. 112لالستدامة البيئية

بتكرة الستحداث المقاربات الممن إن  أحد األهداف الرئيسة فالبطالة في األردن،  الحد منللجميع". ومن أجل 
رة عمال المتوفزيادة عدد األ، كان 2012-2006 قتصاديةنمية االالت برنامج – لألردنيينفرص العمل واالزدهار 

"، لقد دعم (Inform)خب ر بحسب موقع المملكة ". 113في القطاع الخاص وإجراء إصالح شامل للقطاع العام
القطاعات المختلفة مثل وظيفة جديدة في  70,000ربد والكرك واستحدث إالبرنامج تنمية االقتصاد المحلي في 

المهن لدمج  األدوية والتكنولوجيا النظيفة والحفاظ على المياه والقطاعات الطبي ة، ودعم ثالثة مراكز لتطوير
 لمهاراتعلى تعزيز ا امرأة ضمن برامج التدريب 23,000من خالل تدريب " ةملاقوى العالالمزيد من النساء في 

 التي تستهدف النساء. 114ومعارض العمل"

. بحسب برنامج األمم 2015115ة الثمانية بحلول العام لفي  سبق والتزم األردن بتحقيق األهداف اإلنمائية لأل
وأجرى مساهمة  2004ة عام ف اإلنمائية لاللفيهدافي األردن التقرير الوطني األول لألصدر نمائي، "المتحدة اإل

فة ومتماشية مع الخطط الوطنية اف والمقاصد والمؤشرات كانت متكيدهالسياسة في البلد بما أن األ فع الة في صنع
"األجندة  ال سيماالبالد والتخطيط للتنمية، و رؤيةصياغة ل" 2006تقريران عام صدر . 116ولويات التنمية"أو
السياسات  يحد د برنامج تنفيذي وطنية ضمن قد دخلت الرؤية المرحلة العمالنيو " و"كل نا األردن".وطنيةال

رات األهداف األمم المتحدة اإلنمائي دمج مؤش ة. وقد دعم برنامجيسات الحكوممؤسلوالبرامج والمشاريع ل
 .117من الفقر والتعليم" والرعاية الصحية والحد اإلنمائية لأللفية ضمن تلك الخطط المرتبطة بالرفاه االجتماعي

األزمات الناتجة عن تبعات ال ال سيما ،تعرقل النجاح الرئيسية تزال التحديات مع ذلك، يقال "بشكل عام، ال
 .118"وأثرها على معدالت النمو االقتصادي، والدين العام ومداخيل الحكومة ومعدالت البطالة عالميةال قتصاديةاال

 المؤسسات )نظرة عامة( 

 ة، المواطنين واالستشارات مع المنظمات األهلي لمشاركة ا  مؤسسي ا  لقد وضع األردن إطار
 تخطيط والتعاون الدولي ة. أما على مستوى الحكومة، فتعتبر وزارة الوالقطاع الخاص والوزارات القطاعي

 . في الواقع، إنها مسؤولة عن وطنيةال والخطط اتالمؤسسات في صياغة االستراتيجي إحدى أهم
 ساسي أ، وبشكل ةالعام وطنيةة مع االستراتيجيات والرؤية الاعيات والخطط القطاالستراتيجي مواءمة

                                                      
 .نفسه المرجع 112

113 Program Development Economic – Jordanians for Prosperity and Jobs Create to Approaches Innovative 
-Jobs-Create-to-Approaches-eDetails/ArticleId/7/Innovativ-Date/Report-us/By-http://inform.gov.jo/en .2014 Report, Final

                                                                     .Report-Final-Program-Development-Economic-Jordanians-for-Prosperity-and 
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115 -http://www.jo.undp.org/content/jordan/en/home/post .Priorities” National within MDGs “Integrating UNDP,
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، فقد تم  مؤسسيعوام. أما على المستوى الأ 3التنفيذية الممتدة على خطة التنمية المستدامة و 2025رؤية األردن 
مؤس سة بما  22، ترأسها وزارة التخطيط والتعاون الدولي وا  العليا للتنمية المستدامة أيض وطنيةاللجنة ال تأسيس

 .119في ذلك وزارة البيئة

 وأهداف التنمية المستدامة 2030لعام خطة التنمية المستدامة عتماد ا 

ودمج أهداف التنمية المستدامة في  2030لعام خطة التنمية المستدامة األردن التزامه بتحقيق  بدىلقد أ
خطة التنمية نية األولى لألردن بشأن تطبيق طالمراجعة الطوعية الو وتفيدة. المستقبلي وطنيةالالسياسات والخطط 

ة لخاصوأهداف التنمية المستدامة ا 2030لعام خطة التنمية المستدامة بأن  "األردن قد اعتمد  2030لعام المستدامة 
ة. تقوم المراجعة على والمعاهدات واإلعالنات الدولي، 120د التزامه باإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان"وجد  بها 

 وطنيةلى زيادة الوعي بشأن األعمال التي تتخذها الحكومة لتكييف الخطط الإالمواطنين األردنيين وتهدف  ةاستشار
ومناقشة دور المجموعات الكبرى  ،وأهداف التنمية المستدامة وإطالع الناس عليهاالتنمية المستدامة  خطة مع

. وتشير 121وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التنمية المستدامة خطةن رصد تطبيق أوالجهات المعني ة األخرى بش
ردنيين تشمل "تعزيز الرابط بين التعليم وسوق العمل، ودعم ن  مكامن القلق بين األأنتائج "مسح عالمنا" إلى 

في من التفاوت الجغرا حقيق المساواة بين الجنسين والحدتوالمقاولة من أجل مكافحة البطالة وتأمين العمل الالئق؛ 
تعزيز و؛ جتماعيةمن الفقر وضمان التكافؤ في الوصول إلى الخدمات اال الحدوواجهة التنميط؛ من خالل م
ن القضايا البيئية وتعزيز أاحترام حقوق اإلنسان والمساهمة في االستقرار اإلقليمي، وزيادة التوعية بشوالمساءلة، 

 .122الطاقة المتجد دة ومعالجة ندرة المياه"

التنفيذية؛ خطة التنمية المستدامة و؛ 2025ردن للعام ردن: رؤية األستراتيجيات وخطط األتشمل ا
برامج التنمية وتقرير التعليم من أجل االزدهار؛  2016-2015لتنمية الموارد البشري ة  وطنيةاالستراتيجية الو

تشمل وجل االزدهار(؛ أعليم من ت)تقرير ال 2025-2016لتنمية الموارد البشري ة  وطنيةالتنفيذية واالستراتيجية ال
ة األخرى الخطة االستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم برامج و(؛ 2017سبتمبر /)أيلول الخطط القطاعي ة المهم 

 خطة النمو االقتصادي و؛ (2019-2017)ة زمة السورية لألخطة االستجابة األردنيوالمحافظة؛ تنمية 
 نم (2020-2016) وطنيةواالستراتيجية الصحي ة ال (2020-2011) ة التشغيل الوطنيةاستراتيجيو؛ (2018-2022)

-في األردن التي تشمل أهدافها العامة: تعزيز النمو االجتماعي 12ـ خرى. وبرامج تنمية المحافظات الأبين أمور 
ة بين المحافظات والمناطق وتمكين المجتمع والحد من  جسرواالقتصادي في المحافظة من دون إيذاء البيئة  الهو 

اريع االستثمار ومبادرات التشغيل الذاتي ل الحكومة ومشة من خالل تدخ  المحليالفقر والبطالة وتعزيز االقتصادات 
ة المحليوالمؤسسات الصغيرة والمتوس طة الحجم والمشاريع الرائدة ودعم المشروع الالمركزي والمجالس 

 .123تخبة من خالل المحافظات من أجل تعميم أهداف التنمية المستدامة ضمن الخطط التنموي ةالمن

                                                      
119 “Answers ration,Coope International and Planning of Ministry the and Jordan of Kingdom Hashemite The 

2030 the Implementing segment: integration the to input States’ Member for ECOSOC by raised questions guiding the to 
                                  2. p. York, New Headquarter, UN 2016. 4,-2 May ,integration” and innovation policy through Agenda 

120 Voluntary National First Development: Sustainable to Way “Jordan’s Jordan, of Kingdom Hashemite The 
                                                                                                     18. p. ,Agenda” 2030 the of implementation the on review 

121 21 p. ,”Agenda 2030 the of implementation the on review Voluntary National First s’Jordan“. 
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 وأهداف التنمية المستدامة: الفرص والتحديات وطنيةات والخطط الاالستراتيجي 

افؤ الفرص وزيادة صنع كتهدف إلى تعزيز حكم القانون وت وطنيةاستراتيجية  خطةرت المملكة لقد طو
ة األولى الطوعي وطنيةبحسب المراجعة الوة وتعزيز المؤسسات. تشاركي وتحقيق االستدامة الضريبيالقرار ال

من على مستوى أمن وتحقيق األ صحةة وتعزيز خدمات التعليم والفي األردن، يتطلب األمر تحسين البنى التحتي
ة المتوازنة المحليساء( وضمان التنمية المياه والطاقة وتقوية النمو االقتصادي والعمل الالئق )بخاصة للشباب والن

ة على مبني "2025. إال أن  مقاربة "رؤية األردن 124مع تعزيز دور القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني
دة من أجل إعطاء زخم لالقتصاد ج جديد للتنمية تعطي األولوي ة ألسواق التصدير والقطاعات المحدنموذ

ة القائمة ا  ة أيضواستحداث الوظائف. وتشمل المقارب ن أدتها الحكومة على التي حد 125""البناء على نقاط القو 
 ة واألعمالوجستيات والسياحة والرعاية الصحيوالنقل والل األدوية والمعادن )للتصدير( والبناء والهندسة تتمث ل في

واالستدامة والموارد على المالية. في هذه المقاربة، تعتبر عناصر حكم القانون والمشاركة ة والتعليميوالخدمات 
من خالل األسواق،  قتصاديةأنها أدوات لتحقيق التنمية المستدامة. أما المنطق من خلف التركيز على التنمية اال

ن في ، إال أن  ذلك لم يترافق مع تحسعدم المساواةللفقر و ا  ألن األردن، وعلى الرغم من أنه شهد تراجع وفه
 .126"قتصاديةة األردنيين االتنافسيمستوى 

خطة التنمية المستدامة هداف التنمية المستدامة وأ، قبل 2014في العام  2025 رؤية األردن لقد انجزت
أهداف التنمية  والترابط بين 2030لعام التنمية المستدامة  خطة. لذلك، فهي ال تعكس مقاربة 2030127لعام 

قبل خمس سنوات من استكمال األهداف اإلنمائية  إحدى القضايا الخمس التي تم  تحديدها كما أن  . 128المستدامة
خالل جهده لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وعلى  129"شملألفية هي أن  األردن بحاجة إلى اعتماد "مقاربة لأل

، قل ة ، "حتى اآلن2030لعام خطة التنمية المستدامة الرغم من الجهود التي بذلها األردن والتزامه بتحقيق أهداف 
سم ، غائصة في رةدخلت مرحلة التنفيذ، وكانت غالبية الجهود حتى اآلن نظرية وتحضيريهي البرامج التي 

. فمن جهة، إن  رؤية األردن محدودة 130ات وعليها أن تتبلور ضمن تدابير عملية"السياسات وتطوير االستراتيجي
ت محددة على المستويين الوطني واإلقليمي كما بالتنمية االقتصادية والنمو من خالل التركيز على دعم قطاعا

ة بل يعتبر على أنه سمة أو نتيجة استحداث الوظائف ليس له األولوي حيث أن عنصرلكن والقدرة على التصدير، 
دة. من جهة أخرى، إن مقاربة التطبيق التي اعتمدتها وسع في قطاعات محدأمحتملة الستراتيجية تنمية ونمو 

ا ة من خالل زيادة اإلنفاق، "ال سيموالعمليات التشاركي 131، وحكم القانونا  األكثر استضعافالرؤية ترك ز على 
، 132"ة في مواجهة التحديات التي يطرحها النمو السكاني ودفق الالجئينومعاشات تقاعديإعانات على شكل 

                                                      
 .(26 ص. الجدول )راجع 25 ص. ،نفسه المرجع 124

125 2025 Vision Jordan. 

 .48 ص. التنمية، نموذج تحويل :2 الفصل ،نفسه المرجع 126

ان، ة،والمعلوماتي االقتصادية للدراسات الفينيق مركز عوض، أحمد مع مقابلة 127  .2017 األول/ديسمبر كانون عم 

 .2017 األول/ديسمبر كانون ان،عم   عوض، وأحمد خضر أسمى مع مقابلة 128

129 -http://www.jo.undp.org/content/jordan/en/home/post .Priorities” National within MDGs “Integrating UNDP,
                                                                                                                                                          .2015/mdgoverview.html 

130 and Protections Strengthening Goals, Development Sustainable the Pursuing “Jordan: Awad, Ahmad 
                                                                    .3 p. Studies, Informatics and Economic for Center Phenix .Inclusion” Ensuring 

 لحوار منصات خالل من والمشاركة المدني لتزاماإل على والتشجيع القانون وإنفاذ القضائي النظام فعالية بتحسين محصور 131
 .106-107 ص. الثاني، القسم ،Jordan 2025 انظر المدارس. في المدني والتعليم الحكومة-المواطن

132 4 p. ,”Goals Development Sustainable the Pursuing Jordan:“ Awad,. 

http://www.jo.undp.org/content/jordan/en/home/post-2015/mdgoverview.html
http://www.jo.undp.org/content/jordan/en/home/post-2015/mdgoverview.html
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ة المحليسب والتنمية سواق والسكن المناى األتسهيل النفاذ إلووالتمويل األصغر والمؤسسات المتوسطة الحجم 
من األكالف، واإلصالحات البنيوية وتحسين الممارسات  وتوفير المياه لالستهالك والزراعة والضرائب والحد  

ة من  إلخ.ة الحكومي ل بوضع الناس في التي تتمث 2030لعام خطة التنمية المستدامة تفتقد الرؤية إلى أوجه مهم 
ها.  قتصاديةسياسات المركز اال صلب مة بشكل كامل من أجل مكافحة البطالة كما أن  الرؤية ليست مصمونمو 

عرض مستوى بشكل شامل، وتعزيز العمل الالئق ودمج العدالة وأنظمة الحماية االجتماعية في القطاعات كافة. يُ 
من هذا المنطق حتى يترس خ ض القطاعالتركيز على طاقات ب لكن ة األردنالخدمات التعليمية على أن ه من نقاط قو

، أو 134ي بشكل صريح الحاجة لتحسين نوعي ة قطاع التعليم العالي العامإن  الرؤية ال تغطف، لذلك. 133ا  إقليمي
ة في إصالح السياسات والحوار، كاديمية كعناصر مساهمة مهمجامعات ومؤسسات البحوث األتحويل دور ال

ي بالطريقة المهني والفنفي المجال بة التعليم والتدريب والتنمية المستدامة وحكم القانون والمساءلة. تجري مقار
ة بين مخرجات التعليم إنه يرك ز على ردم الهوف ،لى إصالحات القطاعإضافة إلفبا ،قليمينفسها على المستوى اإل

من أجل معالجة التباين بين طلب سوق  135المنح الدراسية تقديمالمهني والفني وسوق العمل والقطاع الخاص و
، إن حكم القانون جزء مهم  من االستراتيجية. في الوثيقة تهدف المبادرات إلى ا  . أخير136العمل والمهارات القائمة

ة ومأسسة آليات االستشارة ومات الحكوميلية والنفاذ إلى المعتشجيع حكم القانون في البلد بما في ذلك الشفاف
 .137آليات إنفاذ القانون ووكاالته وتحسين التواصل بشأن القرارات الحكومي ة والتغيير في األنظمةالشعبية وتحسين 

سنوات باإلضافة إلى  3ذ من خالل برامج تنموية تنفيذية على مدى أن "تنف 2025يفترض برؤية األردن 
ى تصميم إل 2016-2018يذية البرامج التنموية التنفتهدف  .138على مستوى المحافظة" في المناطقية وخطط التنمال

ة من أسفل إلى على مقاربة استشارية تشاركي بناء  ة لكل  محافظة كجزء من الدفع الالمركزي للبالد، برامج تنموي
هو استهداف فية وبرامج التنملالهدف العام ل اأمالتباين بين المحافظات ومكافحة الفقر.  أعلى لتلبية الحاجات وسد  

في خمسة وعشرين قطاع بما فيها المؤسسات  139في المناطقمتزايدة الفقر وتحديات البطالة من خالل استثمارات 
من رؤية  لكن المالحظ أن  كال    .140المتناهية الصغر والصغيرة والزراعة واالستثمار والصناعة والبناء والسياحة

. باإلضافة إلى ذلك، يشار إلى 141يا أهداف التنمية المستدامة كل هاوالخطة التنموية التنفيذية لم تغط 2025األردن 
 142ضمن القطاع كيدةة والبرامج بحاجة إلى معالجة االقتصاد غير النظامي واألمور غير األاالستراتيجي ن  أ

ظمة، ير المننقص في التعليم، الهجرة غكأسبابه )السياسات السيئة، األعباء التنظيمية، التنمية الخامدة، الوتعقيداته 
الخطة التنموية التنفيذية على مستوى  2018-2016وتطب ق البرامج التنموي ة للمحافظات  لخ(.إغياب اإلقامة، 

، "تدخل مخرجات البرامج التنموية للمحافظات كجزء من الخطة وطنية. بحسب وثيقة المراجعة ال143المحافظة
                                                      

133 56 p. One, Section Strategy, and Vision National A 2025: Jordan. 

134 9 p. ,”Goals Development Sustainable the Pursuing Jordan:“ Awad,. 

135 97 p. Two, Section 2025, Jordan. 

136 2017 December Amman, Studies, Informatics and Economics for Center Phenix d,Awa Ahmad with Interview. 

137 58 p. 2025, Jordan. 

138 1 p. ,”integration and innovation policy through Agenda 2030 the Implementing“. 

139 62 p. ,”Agenda 0302 the of implementation the on review Voluntary National First s’Jordan“. 

140 2018-2016 Programme Development Executive. 

 للثقافة سابقة ووزيرة المرأة لشؤون الوطنية للجنة العامة واألمينة األردني النساء تضامن معهد رئيسة خضر سمىأ مع مقابلة 141
 .األردن ،2017 األول/ديسمبر كانون .العام األردني ائيالنس لالتحاد سابقة ورئيسة الهاشمية األردنية المملكة باسم وناطقة حكومة ووزيرة

 .األردن ان،عم   خضر، سمىأ مع مقابلة 142

143 Public OECD ,Reform Decentralization Jordan’s Citizens: with Partnership New a Towards OECD, 
                                                                                              .110 p. 2017), Publishing, OECD (Paris: Reviews Governance 
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رت وزارة التخطيط والتعاون الدولي البرامج  وذلك144"التنفيذية التنموي ة ضمن مبادرة المملكة لالمركزية. لقد طو 
ف إسفل أوهي تتبع مقاربة من  ،بالتعاون مع المحافظات التنموي ة للمحافظة لى الحاجات في كل  إلى أعلى للتعر 

من أجل تحديد االستثمار  145من المحافظات على مستوى التعليم والفقر والصحة والبطالة وسوق العمل والمدخول
 .146والتدخالت والتخطيط االستراتيجيالفع ال 

ز الرؤية على استحداث الوظائف في ما يتعل ق بالجهود اآليلة إلى معالجة القطاع غير النظامي، ترك  
 ردنيين. وتشير الوثيقة إلى الصناعات التي تنمو بشكل مط رد مثل البناء، "والتي تظهر سمات الطلب الشديدلأل

من القوى  في المائة 41ردنيين. يشك ل العمال األجانب لكنها لم تتمك ن من توليد وظائف ذات معنى ومستدامة لأل
ال الذين يفتقرون إلى المستندات الرسمية ويعملون في القطاع غير النظامي البناء وغالبي العاملة في تهم من العم 

ة وشبكات الرعاية الصحي ةتمتعون بالحماية الالزمة لجهولذلك ال يساهمون في النظام الضريبي الوطني وال ي
لة القطاع غير النظامي من خالل استحداث الوظائف أ. عليه، تعالج برامج تطبيق الرؤية مس147األمان األخرى"

أن  هذه التدخالت قد شرحها أعاله. مع ذلك، بما تم التي  قتصاديةصالحات االإلردنيين عبر مجموعة من الأل
من  أن تركز على الحد ا  يضأات والبرامج على االستراتيجي ،ط والطويلنتائج على المديين المتوسلى إي تؤد

ة. بتعبير آخر، وبموجب نظام ين عن العمل بغض النظر عن الجنسيالهشاشة بين العمال غير النظاميين والعاطل
 ا  العاطلين عن العمل حالي ةحماي أن تسل ط الضوء على الحاجة إلى وطنيةسياسات الال، على جتماعيةالحماية اال

موعات. يمكن بين تلك المج جتماعيةمن أجل الوقاية من اإلقصاء والحد من العناصر التي تزيد من الهشاشة اال
ة للعاطلين عن العمل على المدى الطويل ضمن أنظمة الحماية توفير الخدمات الصحية والتربوية والتدريبي

ل سهاملين في القطاع غير النظامي قد توالخدمات للع جتماعيةفسه، إن الحماية االلوقت نة. في االحالي جتماعيةاال
 جبرامفسمح لهم بأن يساهموا في نمو االقتصاد الوطني. تصاد النظامي وتانتقالهم من "االقتصاد الرمادي" إلى االق

ضافة إلى الدعم إلل باالتدريب على المهارات وبرامج مماشاة المهارات واإلرشاد المهني والدعم في التشغي
من يبحثون بشكل ناشط عن عمل( على توسيع  ال سيمازات مسائل يمكن أن تساعد العاطلين عن العمل )والمحف

ع من التنظيم العام للعم   معرفتهم ونفاذهم إلى فرص العمل. في السياق نفسه، يمكن برامج من ال هذا القبيل أن تسر 
 .االستضعافمن انعدام األمان الوظيفي وخطر  دنيين والالجئين كطريقة للحدير النظاميين، بما في ذلك غير األرغ

ما إنشاء ين عن العمل إصالح المؤسسات، وربال غير النظاميين والعاطليتطل ب توفير خدمات فع الة للعم
صين مسؤولين عن التشغيل والدعم الفني والمهني وإدارة الدعم. إضافة إلى ذلك، قسام معززة بموظفين متخصأ

ة ستكون مات غير الحكوميري الخدمات ضمن القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظإن الشراكات مع موف
إلى  الت واألنشطة بحاجةما أن  التدخك ما في الوصول إلى األكثر هشاشة ضمن تلك المجموعات. ا  مفيدة نوع

لى القوانين الوطنية إمتثال إللمحميين وأمامهم فرصة بديلة  جانب وغير النظاميينالعاملين األ د من أن  أكالت
إلى من يبحثون ف في التعرة ت المجانيتساهم هذه الخدماهم في العمل. ع بحقواالنضمام إلى القطاع النظامي والتمت

ل التدريب والمماشاة بين المهارات والثغرات المتوفرة وتسه راتكما والمها ةعن األعمال والوظائف النظامي فعال  
 .وطنيةواألعمال ضمن القطاعات التي يجري التركيز عليها في البرامج التنموي ة ال

                                                      
144 28 p. ,”Agenda 2030 the of implementation the on review Voluntary National First s’Jordan“. 

145 on review Voluntary ationalN First “Jordan’s also See 110. p. s,Citizen with Partnership New a Towards 
                                                                                                                     24. p. ,Agenda” 2030 the of implementation the 

146 24 p. ,”Agenda 2030 the of implementation the on review Voluntary National First s’Jordan“. 

147 53 p. 2025, Jordan. 
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العامة والبرامج التطبيقية وأنظمة الحماية، في حال كانت تشتمل  وطنيةاالستراتيجيات ال أن   والفكرة هي
ال غير  من ةالعناصر األساسيعلى بعض  خطط الحماية من البطالة والتنظيم غير التمييزي وتوفير الخدمات للعم 
ع إالفرص. فالنفاذ وأكبر من الناس سيتمك ن من أن يصل إلى الخدمات  ا  إن  جزءذاك،  عندالنظاميين،  ليها يشج 

بين البطالة والقطاع غير النظامي وسوق العمل النظامي. نتيجة لذلك، سيعمل المزيد من الناس في  ا  آمن انتقاال  
 في النمو الوطني. ويساهموناألنشطة االقتصادية النظامية 

التي تشمل  2022-2018النمو االقتصادي تحفيز خطة ة مت المملك، صم2025ردن بالتماشي مع رؤية األ
لى الشراكة مالية الخاصة بالقطاعات كما والتدخالت على مستوى الحكومة مع التركيز عوال قتصاديةالسياسات اال

في قطاعات  لنموة التي تحف ز اة من المشاريع والفرص االستثماريذلك من خالل مجموع مع القطاع الخاص. يتم
حة وعلى تطوير البنى والص ة في القطاعات المختلفة كالتعليمعلى تحسين البنية التحتي خطةرك ز الت .148مختلفة
لة تنمية البنية التحتية . فمن جهة، تعالج الخطة مسأ149ة في البناء والنقل والطاقة والمياه والسياحة والصناعةالتحتي

 (ومن جهة أخرى) 150ني المدارس والمستشفيات والمنازل كطريقة الستحداث الوظائف في قطاع البناءمثل مبا
اح الطبيين إلى االستفادة من الخدمات الصح سيهدف تطوير القطاع الصحي بشكل رئي ية القائمة "لجذب السو 

ئين جة التي كان سببها دفق الالاجة المتزايدة على الخدمات الصحيوإلى تلبية الح 151"اإلقليميين والدوليين
 .152السوريين

ة للبالد ريحات على مستوى السياسات الضريبية والنقدية واالستثماصاللى اإلإة كما تعطي الخطة األولوي
المختلفة وذلك من خالل التكنولوجيا بشكل عام )أي الرقمنة(،  قتصاديةكما والسياسات المرتبطة بالقطاعات اال

مقاربة تنمية  تغط يي سياسة البيانات المفتوحة(. إضافة إلى ذلك، هي أجمع البيانات والشفافية ) عمليةوتحسين 
، وتحسين 153طنيناة وخدمات األعمال للمويم والخدمات المدنيوالتعل صحةالقطاع الخاص التي تشمل تحسين ال

ة وإرساء حكم القانون في ممارسات الخدمات العامة والوظائف الحكومية والنجاعة في تقديم والفعالي ،ةالنوعي
م قف عن استخدااالستحقاق وتكافؤ الفرص" لتوظيف الموظ فين العامين والتو أاإلدارة العامة من خالل "اعتماد مبد

، وتمكين المرأة العاملة في القطاع العام من خالل صياغة السياسات التي تستحدث الفرص 154ةالسلطة االستنسابي
عهن من خالل قصص النجاح وزيادة عدد النساء اللواتي ينضممن إلى مجالس الشركات المرتبطة للنساء وتشج

 .155بالمؤسسات العامة والحكومة

د على وجه التمام الطرق التي من خاللها سوف تستهدف هذه اإلصالحات الجديدة إال أن  الخطة ال تحد
ة والتمويل األصغر وسياسات العمل الجديدة والتي حتلمة الناتجة عن التنمية الريفيعدا الفرص الم دفي البالالبطالة 

يم سياسات لتعزيز جرى إصالحها. مع ذلك، يقترح الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة ضرورة "تصم

                                                      
148 28 p. ,”Agenda 2030 the of implementation the on review Voluntary National First s’Jordan“. 

149 15-14 pp. Council, Policy Economic The 2022, – 2018 Plan Growth Economic Jordan. 

 .14 ص. ،نفسه المرجع 150

 .16 ص. ،نفسه المرجع 151

 .17 ص. ،نفسه المرجع 152

 .45-46 ص. ،نفسه المرجع 153

 .47 ص. ،نفسه المرجع 154

 وإنفاذ الخاصة االستراتيجية الخطط وبناء العام القطاع في ةالبشري الموارد تطوير أيضا   لخطةا تشمل .47 ص. ،نفسه المرجع 155
 .47-49 ص. اإلهمال، على المساءلة
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ز الثقافة والمنتجات االسياحة المستد وهذا أمر لم ينعكس بالشكل  156"ة وتطبيقهاالمحليمة التي تول د الوظائف وتعز 
ة القطاع السياحي للنمو االقتصادي األردني، هميأالكامل في الخطة. بتعبير آخر، على الرغم من التركيز على 

ة يمكن الترويج المحلين  المنتجات أاعات أخرى ال تظهر بشكل صريح كيف فالخطط التي تستهدف هذا القطاع وقط
 خرى.لها، واألهم  من ذلك، ما هي فرص در  المداخيل للعاملين على االشغال اليدوي ة والمجموعات األ

ز السياسات ال من خالل إنشاء  في المجال المهنيالتدريب والتعليم  للعمل أوال   وطنيةبحسب الوثيقة، تعز 
المزيد من المراكز التي تقد م التدريب على المهارات التي تلبي حاجة سوق العمل والتنسيق مع القطاع الخاص 

. في النهاية، 157ة"من االعتماد على العمالة األجنبيكما وإدخال برامج التشغيل الذاتي وإصالح سوق العمل "للحد  
من أجل االزدهار" )التي نناقشها  "التعليم 2025-2016ة لتنمية الموارد البشري وطنيةباالستراتيجية ال خطةترتبط ال

 إن  هذا الوجه من أوجه .158أدناه( كمرحلة لتنظيم قطاع التعليم والتدريب المهني والفني وإعادة هيكلته في األردن
لة أدة مسيعالج بطريقة محدمع ذلك، هو ال  ة.خطة النمو االقتصادي مهم بما أنه قد يستهدف الشباب بطريقة ضمني

ذا كانت سياسة العمل إن  الخطة ال تشير صراحة أكما  في هذا السياق. 2022للعام  ا  محدد ا  ر هدفالبطالة أو يوف
ال غير النظاميين ة سوف تفيد العاطلين عن العمل والعم  مؤسسيي أو اإلصالحات الو التدريب والتعليم المهني والفنأ

ة لتعزيز العمل الالئق وحقوق للخطة أن تسلط الضوء على الخطط الحكومي ال بدالالجئين. فو أجانب ال األوالعم  
ال بين المو  .159طار العمل الجديدر المواطنين بطريقة متساوية ضمن إطنين وغياالعم 

 وطنيةوتطبيق البرامج التنموي ة، جرت صياغة االستراتيجيات ال 2025للعام  وطنيةلى جانب الرؤية الإ
)تقرير التعليم من أجل  2025-2016لتنمية الموارد البشرية  وطنيةة الاالستراتيجيتهدف ف. ا  يضأة عيالقطا

شخاص الذين وزيادة عدد األإلى ضمان التكافؤ في النفاذ إلى طفولة مبكرة جيدة وتعليم ابتدائي وثانوي  االزدهار(
. تحد د 160الكلفةيسورعال  م يمير النفاذ إلى تعلالالئق وتوف ملوتعزيز التشغيل والع ةمهنيلديهم مهارات فنية و

الوثيقة الثغرات الرئيسة في قطاعات الطفولة المبكرة، والتعليم األساسي والثانوي والفني والمهني والتعليم العالي. 
سين بات سوق العمل، النقص في التدريب والتعليم المستمر البالية التي لم تعد تلب ي متطل وهي تشمل المناهج للمدر 

زمة النزوح السوري وغياب أة وب التغييرات الديمغرافيوالقدرة المحدودة لتوفير التعليم للتالميذ الضعفاء بسب
لى صنع قرار إوغياب البيانات من أجل الوصول  الوزارةو على مستويي المدرسةالمساءلة والقيادة ضمن النظام 

على خمس سنوات  للتعليم تمتد وطنيةر خطة استراتيجية على تطوي ا  عمل األردن حاليي. كما 161لع وفع المط

                                                      
 والمنتجة الكاملة والعمالة والمستدام للجميع والشامل المطرد االقتصادي النمو تعزيز المستدامة: التنمية أهداف من الثامن الهدف 156

 .المعرفة منصة ،المتحدة لألمم التابعة المستدامة التنمية أهداف والمؤشرات. المقاصد للجميع. الالئق العمل وتوفير
                                                                                                                         .https://sustainabledevelopment.un.org/sdg8 
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 بمن العمال، لجميع وآمنة سالمة عمل بيئة وتعزيز العمل حقوق حماية :8.8 المقصد 8 المستدامة التنمية هدف مع بالتوازي 159
 الالئق العملو والمنتجة الكاملة العمالة تحقيق :8.6 ؛المستقرة غير الوظائف في والعاملون المهاجرات، وبخاصة المهاجرون، العمال فيهم
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تتماشى مع تحقيق أهداف االستراتيجية ت واعة بحسب األولوينشطة واضحة، موزأو"تشمل استراتيجيات و
 .162"2030خطة التنمية المستدامة لعام و 2016-2025الوطنية لتنمية الموارد البشري ة للسنوات 

ندسة، : البناء واله2015163أولويات األردن قطاع التعليم األردني مع  صالح فيظهر الوثيقة تماشي اإلتُ 
عمال والخدمات الرقمية ة، علوم الحياة، األالنقل والشؤون اللوجستية، السياحة والفعاليات، الرعاية الصحي

بحسب الوثيقة، إن المبادئ الرئيسة الستراتيجية تطوير الموارد البشرية فة. والخدمات التربوية والخدمات المالي
والوحدة؛  وطنيةالترويج للقيم الوو مخرجات العمل؛ أضمان الجودة وهي: الوصول إلى فرص عادلة ومتساوية؛ 

دف صالح النظام التربوي الذي يستهإجل أشيء من  . هذه استراتيجية تشمل كل164تشجيع المساءلة واالبتكارو
 تعليم الطفولة المبكرة والتعليم االبتدائي والثانوي والمهني والفني والتدريب والتعليم العالي وتطوير هذه 

 المجاالت كافة.

طفال المستضعفين وتعزيز القدرة ة على توفير الوصول إلى المدارس لألترك ز مخرجات المشاريع المهم
للجميع بما في ذلك  رةالطفولة المبك وتنمية ى الجودة في تعليمإلالنفاذ وعلى خدمة التالميذ من ذوي اإلعاقات؛ 

ة مثل التغذية ير النظامي والخدمات غير النظاميفي الحضانات والروضة األولى والروضة الثانية والتعليم غ
 . كما وتأمين التعليم لالجئين السوريين ونظام عام لمعادلة الشهادات على165الدعم النفسي االجتماعيو صحةوال

ثة وإنشاء مناهج محدوالشباب خارج المدارس؛ بيئة مدرسية آمنة وسليمة؛ مستوى الوطن ليغط ي كل  األطفال و
ات نات واستخدام البيانجودة البياواختيار محسنة؛  عمليةتدريب المدرسين وومركز وطني للمناهج والتنمية؛ 

ارس الجديدة المفتوحة والنسبة المئوية بعض مؤشرات األداء الرئيسة زيادة في عدد المدتشمل ؛ 166للمساءلة
سين الذين يحضرون أكثر من   .167سنة كما ومعدالت النجاح في االختبارات ساعة تدريب كل 80للمدر 

سون على التدريب المناسب والتقييمات ة أن يحصل المدر  للتعليم الجيد، تقترح االستراتيجي ا  ضمان
للنجاح في التقييمات التي يجرونها. عليه، لقد انشأت المملكة المركز  ن يعد وا التالميذأمن أجل  168والمناهج الجيدة

. ويرتبط المركز برئيس الوزراء، 2017أبريل /الوطني لتطوير المناهج بموجب مرسوم ملكي صدر في نيسان
ة لك، تراجع الوزار. مع ذ170، وهذا يعني أنه يعمل من خارج وزارة التربية169"ا  وإداري ا  مالي ال أنه "مستقلإ

. يهدف المركز "إلى تحسين 171ةعتمدها بموجب اإلجراءات التنظيمية التي يصدرها المركز وتالكتب المدرسي
ة واالمتحانات لتتماشى مع الممارسات الفضلى العصري ة وحاجات المملكة، ]...[؛ كما ج والكتب المدرسيالمناه
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 قبل المدرسة والتعليم االبتدائي والثانوي يعمل على مراجعة المناهج ونظام التقييم وتحسينهما في مرحلة ما 
ية المركز على تشجيع ؤ. ترك ز ر172ة ضمن السياق الديني والوطني"ساس الفلسفة التربوية األردنيأعلى 

من خالل المنهاج الجديد للتعليم االبتدائي والثانوي، بما يتماشى مع المبادئ  173المشاركة والدمج والتفكير النقدي
 العامة لالستراتيجية.

في المجال ة في قطاع التعليم والتدريب من بين المشاكل األساسية، هداف تنمية الموارد البشريأبحسب و
صحاب العمل المحدود في التعليم أالتزام  ته؛ب التنسيق والسياسات االستراتيجية في النظام برمالفني والمهني، غيا

يجينالمهني والفني كما ونظرة صاحب العمل السيئة في المجال والتدريب  . عدا همة تشغيلوقابلي لمعارف الخر 
لتعليم مجال اة الجودة في عرض وغياب البرامج العاليالتمويل الذي يحافظ على تعليم وتدريب مهني مرتبط بال

فني في الجامعات والمؤسسات األخرى، والنقص في الحرفيين والفنيين الكفوئين بين القوى والتدريب المهني وال
فتشمل:  دةمحد ةما المشاريع المرتبطة باستراتيجيأ .174لمهندسين والعلماءا من لى عرض فائقإالعاملة باإلضافة 

، برامج 2025األردن  رؤية وأهداف وطنيةة الالمهني والفني باالستراتيجيفي المجال ربط توفير التعليم والتدريب 
الفنيين، معايير لحرفيين وليص خوي لخريجي القطاع، تراستجر المتعليم مهني وفني على مستوى الشهادة، األ

بيه؛ إنشسي التعليم والتة لمدر  ومتطلبات تدريبي ارات بقيادة اء صندوق تطوير للمهدريب المهني والفني ومدر 
األردن  رؤية ديدة بين القطاعين العام والخاص تتماشى مع األولويات التي حددتهاشراكة جالقطاع الخاص؛ إنشاء 

ج، ، و2025 ض للتصميم والتكنولوجيا في المدارس؛ إصالحمشورة مهنيوبرامج تدر  ن النظام الحالي م ة وتعر 
. 175كاديمي في المجالألاز تمي  التركيز على الهني والفني ومبين وزارة التعليم والتعليم ال في التكامل أجل انسياب

القدرات التي وحيال المهارات  ابالرضالذين يشعرون صحاب العمل المئوية مل مؤشرات األداء الرئيسة نسبة أتش
يتمت ع بها الداخلون إلى سوق العمل من حملة شهادات التعليم المهني والفني؛ معدالت المشاركة في التعليم 

كنسبة مئوي ة من المشاركين في التعليم/التدريب )؟(؛ نسبة الشركات  والتدريب المهني والفني بحسب الوكاالت
سابهم/الذين يتبعون دراسات الموظفين/العاملين على ح ،التي تقد م التدريب الرسمي؛ نسبة خريجي المهني والفني

داء إن مؤشرات األف. مع ذلك، 176ة أو تدريب إضافي خالل األشهر التسعة التي تلي استكمال تدريبهمإضافي
د بشكل خاص اإلصالحات في التعليم المهني والفني التي قد تؤدي إلى نفاذ ذوي اإلعاقة أما النفاذ الرئيسة ال تحد

 الطفولة المبكرة. وتنمية إلى تعليم األطفال ذوي اإلعاقة فأمر متروك لتعليم

سين. افة إلى ذلك، تسل ط االستراتيجية الضوء على أهميإض سين ة توفير التدريب للمدر  يشمل تدريب المدر 
ج مهني( كما مبادرات جديدة مثل التنمية والخدمات الجديدة ) وتصميم التنظيمات الجديدة مهنة، تدريب ميداني، تدر 

لى تسهيل الوصول إلى التعليم العالي وإنشاء معايير إضافة . باإل177ها )مثل الترخيص للفنيين والحرفيين(وإدخال
ة تعزز االبتكار والتمي ز وتنشر ثقافة ميإلى إنشاء "بيئة تعل   ا  يهدف البرنامج أيض ؛ كمامالتعليم العالي ومعايير التعل  

في القطاع بما يتماشى مع عناصر الهدف الرابع  178"وطنيةالمسؤولية والحوار المحترم واإلنصاف والوحدة ال
، مثل الترويج لثقافة السالم والالعنف. يهدف إصالح قطاع التعليم 4.7من أهداف التنمية المستدامة والمؤشر 
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العالي إلى التشجيع على البحوث العلمي ة وتشجيع الجامعات على المساهمة في أهداف التنمية االقتصادية 
 .179وأولوياتها وطنيةال جتماعيةواال

مع الهدف الرابع من  وطنيةت الة لمماشاة السياساستراتيجية محاولة إيجابيإن االف باإلضافة إلى ذلك،
لجميع. أهداف التنمية المستدامة: ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعل م مدى الحياة ل

الطفولة المبكرة والتعليم غير النظامي والتعليم األساسي وتنمية ة مثل تعليم هي تغطي المؤشرات األساسيو
مل الالجئين ضمن إصالحات التعليم والتدريب المهني االستراتيجية ال تش أن  ؛ إال ريينوالثانوي لالجئين السو

لى التعليم بحسب إوالفني. وتبرهن االستراتيجية عن التزام للحفاظ على المساواة بين الجنسين في الوصول 
تحسين جودة التعليم ة على التدريب التربوي لاشى تركيز االستراتيجيضافة إلى ذلك، يتمإمؤشرات الهدف الرابع. 
المنهاج من خالل إنشاء مركز  تجديدجل أمن  مؤسسي. كما وجرى اإلصالح الC.4 مع مؤشر الهدف الرابع

ما هي القيم المحددة من التنمية المستدامة التي سيجري إدماجها في  ا  تمام حوطني. مع ذلك، ليس من الواض
سين يجب وطنيةئي والثانوي والسياسات البتدايد. فالمناهج الجديدة للتعليم اإلالمنهاج الجد أن  وبرامج تعليم المدر 

م من أجل تغطية حقوق اإل  .مستقبال   جتماعيةنسان والمواطنة والمشاركة والمساواة بين الجنسين كقيم للتنمية االتُعم 

ترك ز على ، إال أنها وطنيةمن "رؤية االجندة ال (2020-2011)الوطنية للتشغيل  ةاالستراتيجي رؤية تنبع
لرواتب والمنافع وتحسين ة واضافيردنيين من خالل الوظائف اإلاستحداث العمل: تحسين معايير العيش لأل

ة لضريبية والنقدية والسياسات اتعتمد االستراتيجية "مقاربة تكاملية تراجع السياسات االستثماري .180ة"اإلنتاجي
ستراتيجية . ترك ز اال181"االجتماعي وذلك من وجهة نظر العملوالتعليم والتعليم العالي والتدريب المهني والرفاه 

المحافظات، بين والنساء والرجال، بين ومن تجزئة السوق مثل التباين بين القطاعين العام والخاص،  على الحد
جية وظائف ستراتيد االتحد  كما . 182العمال النظاميين وغير النظاميينوبين ال الوطنيين واألجانب، العم  بين و

المعلوماتي ة والحوار إلى  السوق انظمةإلى ة وهي تتراوح من "الرصد والتقييم، تيجياسترالدولة لجهة تطبيق اال
موارد . أما المؤسسات ذات الصلة التي سوف تضطلع بهذه الوظائف فهي المجلس األعلى لل183االجتماعي"

عليم العالي، التعليم والتدريب الفني والمهني( ة )التعليم، التساسيألسه رئيس الوزراء والمجالس اأة الذي يرالبشري
تكم ل للرصد والتقييم.  وحدةو الحكومية اإلدارة وحدةكذلك بعد مراجعة االدوار والمسؤوليات والتنسيق بشأنها، 

من  ا  إضافي ا  أن  عددبمن خالل االعتراف  2022-2018خطة تحفيز النمو االقتصادي ة أهداف االستراتيجي
العاملين قد يساهم في نمو إجمالي الناتج المحلي وأن إعداد الطالب لسوق العمل على المستويات شخاص األ

 فتتماشى. أما النقطة األخيرة 184أساسي لمعالجة مسألة البطالة ، أمرالمختلفة، بما في ذلك التعليم المهني والفني
وذلك المهني والفني في المجال يم لعح التبين إصالعالقة واضحة التعليم والتشغيل ألنه يقيم الخاص ب رابطلمع ا
 الصدع بين المهارات وسوق العمل. لرأب

للقطاع ومنافعهما ي ز الضمان االجتماعي والضمان الصحة تعزيعلى أهمي ة أيضا  ترك ز االستراتيجيو
ي طة الحجم حيث يجري توفير هذه الخدمات بشكل غير جد  في المؤسسات الصغيرة والمتوس ال سيماو الخاص
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ة ال تربط العناصر المختلفة للعمل الالئق . إال أن  االستراتيجي185أو حيث هي غائبة تماما ، بما فيها منافع األمومة
ى تعديل الرواتب ومنافع الضمان االجتماعي كنتائج على المديين المتوسط والطويل للنمو االقتصادي بما يتخط  

لوظائف التي ل المنتجةإلى تعزيز؛ فمن خالل التركيز على التدخالت بحاجة العمل الالئق  أضف أن  والتشغيل، 
ان االجتماعي وتكافؤ الفرص والتوقعات المستقبلية للدمج االجتماعي والتنمية الشخصية يجري االمتثال متوف ر الض

 ة.لمستدامة الثامن ضمن االستراتيجيبشكل أكبر مع هدف التنمية ا

خطة لالجئين والمجتمعات المضيفة على حد  سواء، إن  ية المتزايدةنسانجل معالجة الحاجات اإلأمن و
ة لجهة الصحة والتعليم والعدالة ت الفعلياتهدف إلى توفير الخدم (2019-2017)ة زمة السورية لألاالستجابة األردني

ى، األول وطنية. وبحسب المراجعة ال186والمياه والصرف الصحي إلى تلك المجموعات جتماعيةوالحماية اال
 187"ت العامة لهماالتي تتكبدها الخزينة من استضافة الالجئين وتوفير الخدم تكاليف"تسل ط الخطة الضوء على ال

بل العيش والمالجئ والنقل وتوفير وتقترح "التخفيف من أثر األزمة على البيئة وسوق العمل وأنظمة سُ 
 الحكومة بدعم من الجهات المانحة والمنظماتجرته أالذي  189لى تقييم نقاط الضعفإتركن الخطة و .188الطاقة"
 .قتصادية. أما البرامج فتكم ل خطة التنمية االالدولية

لى التعليم، تقترح الخطة "بناء المدارس الجديدة وتوسيع/تأهيل ادة وصول األطفال السوريين إمن أجل زي
وتوصي بتوفير  190ة في المدارس"والنظافة القائمة، بما في ذلك منشآت الصرف الصحي التحتية المدرسي ىالبن

المزيد من النفاذ إلى التعليم الثانوي وما بعد الثانوي والجامعي والمهني والفني للمراهقين والشباب السوريين 
طفال السوريين بشكل خاص، توصي الخطة بمعالجة العوائق أمام النفاذ إلى التعليم . في حالة األ191واألردنيين

 واالعتراف بالدراسات السابقة وغياب المستندات.بل المالي ة مثل غياب السُ 

زمة السورية بإيجاد حلول مستدامة قائمة على الطاقة المتجددة لزيادة ة لألتوصي خطة االستجابة األردني
النفاذ إلى الطاقة الميسورة الكلفة وتخفيف األعباء عن الالجئين والمجتمعات المضيفة من خالل التدخالت التي تكون 

انات المياه على الطاقة الشمسي ة في المباني والمنازل، وتعزيز استخدام أدوات تعمل على  على غرار إنشاء سخ 
 .192لواح الشمسي ة الفوتوفولتية في المجتمعات المضيفةالة في المجتمعات المضيفة وتوزيع أنظمة األالطاقة الفع  

األعمال على توفير خدمات المياه والصرف ز أن ترك  بتوصي الخطة 193ومن أجل معالجة ندرة المياه بين الناس
توفير الدنيا الخاصة بمعايير لالصحي بشكل متساو  ومستدام وفع ال على مستوى الكلفة ما سيتط لب التمويل المستمر ل

ة للجميع من قبل الحكومة في المخيمات وتحسين منشآت المياه ي  خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصح  
ردنيين والسوريين ة للمياه لألالعامة وتحسين البنية التحتي   صحةسر والمدارس ومراكز الفي األي والصرف الصح

المياه على حد  سواء وزيادة القدرة على التخزين واستخدام المصادر المبتكرة مثل نزع الملوحة وإعادة استخدام 
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ة مع القطاع الخاص ورفع الوعي بين أعضاء وجمع المتساقطات والطاقة المتجددة. كما تقترح تعزيز الشراكالمبتذلة 
 .194ألهداف التنمية المستدامة ا  المجتمع حول االستهالك وحماية موارد المياه تحقيق

ة. ية لألزمة السوريردناالستجابة األ خطةة أخرى من مهم ا  وجهأ جتماعيةتعتبر العدالة والحماية اال
لت وزارة العدل حوالى 2016ت األخيرة للحكومة في العام ءافبحسب االحصا قضي ة تضم الالجئين  7,000، سج 

ة مما قد لى القدرة العمالنية والفنيإنها تفتقر أبكم  القضايا الكبير سي ما و ا  فقد تأثرت المحاكم سلب .195السوريين
تقترح خطة االستجابة دعم وزارة العدل والمحاكم في و. 196خف ض من قدرتها على توفير المحاكمات العادلة

دة ي خدمات المساعدة القانونية على بعض المواضيع المحدقدممناطق المختلفة من خالل تدريب القضاة ومال
الخاصة بالمجموعات السكانية المختلفة وأنواع الجرائم الجديدة بما فيها االستغالل واالتجار بالبشر وتوظيف 

المنظمات األهلية مع ل الشراكات عضاء المجتمعات المستضعفة من خالالدعم أل زيادةيد من القضاة وزالم
لى العدالة للمجموعات المستضعفة مثل النساء إة والنفاذ وتعزيز نظام المعونة القضائية وآليات االستشارة القانوني

طفال والشباب والالجئين وضحايا العنف القائم على النوع االجتماعي واألشخاص ذوي اإلعاقة الفقيرات واأل
يد منها في حال استدعت الحاجة ذلك، وتوفير الموارد لها وتأمين المزكز القانونية وإنشاء ودعم العيادات والمرا
 لالجئين الذين هم أطفال في نزاع مع القانون وتحسين جمع البيانات وأنظمة  وطنيةالحماية القانونية ال

 .197الرصد والتقييم

شخاص ة للفقراء واألألولويب إعطاء اتتطل   جتماعيةلجهة الحماية االحاجات التلبية  في السياق نفسه، إن  
  وطنيةمن خالل أنظمة الحماية ال 198الحماية"كذلك ة وو"األشخاص ذوي الحاجات القانوني ذوي اإلعاقة
إدارة حماية األسرة، إدارة ة فهي ا الهيئات المعنيم  أة بالالجئين. ة تكون فقط معنيل انظمة متوازيوليس من خال

وزارة التنمية وافحة االتجار بالبشر، المجلس الوطني لشؤون األسرة وزارة الصحة، شرطة األحداث، وحدة مك
حالة واالستجابة لحاالت العنف القائم الستكشاف المبكر واإلا عمليةن تكون أ خطةكما تقترح ال .199جتماعيةاال

زة بما في ذلك "اطعلى النوع االجتماعي وحماية اال غتصاب والمتابعة دارة السريرية لحاالت اإلإلفال معز 
. 200"خرى ]و[ المساعدة الماديةة األاعي، والحماية والخدمات القانونية والدعم النفسي االجتمالعقلي صحةوال

على الذات من خالل التركيز على العالقة بين حماية  دن يرك ز على بناء االعتماأللتدخل  ال بدإضافة إلى ذلك، 
تقتصر همية ضمان أال أتعترف ب جتماعيةة للحماية االردنيخطة االستجابة األ، إن  مقاربة ا  خيرأالطفل والتعليم. 

ن يكون لديهم نفاذ إلى أ ا  يضأبل  202بل العيشوالخاصة بسُ  201نيلالجئالخطة فقط على تلبية الحاجات الصحية 
 .203وأن يكونوا قادرين على تحقيق النمو الشخصي واالكتفاء الذاتي جتماعيةخدمات الحماية اال
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تقاطع القطاعات وتعددها. هي تغطي الهدفين األول والثاني من أهداف التنمية ل شاملة مقاربة خطةال تدعم
ة والتعليمي ةحول توفير الخدمات الصحي 4و 3المستدامة المرتبطين بالحد من الفقر والجوع وتربطهما بالهدفين 

 حول توفير المياه النظيفة والصرف الصحي والطاقة الميسورة الكلفة والنظيفة على التوالي.  7و 6والهدفين 
تحقيق ذلك  خطة؛ فتقترح القتصاديةوالفرص اال جتماعيةأما أوجه التعليم فهي مرتبطة بشكل خاص بالحماية اال

 ا  يضأبل العيش بل الكتفاء بتوفير سُ ساسي والثانوي والفني والمهني وعدم الى التعليم األإخالل زيادة النفاذ  من
جتماعي نسانية والتماسك اإلجل تعزيز الحماية والكرامة اإلأ"تطبيق تدابير االعتماد على الذات القصيرة األمد من 

لى ضمان توفير فرص العمل النظامي والعمل إ. كما أنها تهدف 204في اإلعداد لفرص اقتصادية طويلة االمد"
أوجه الخطة األردنية لالستجابة  يمكن تسليط الضوء على. باإلضافة إلى ذلك، 205معينالالئق والحماية للمجت

هي ترك ز على إصالح النظام العدلي وتعزيز قدرته حتى يوف ر المحاكمات العادلة ولى العدالة إالمرتبطة بالنفاذ 
 مؤسسينطبق اإلصالح الكما ي .المنظومة نفسها ظل والدعم القانوني لالجئين والمواطنين على حد  سواء وفي

ة للجميع ياه والصرف الصحي والنظافة الصحيوتوفير خدمات الم صحةعلى القطاعات األخرى مثل ال ا  يضأ
لتزام واإل جتماعيةة واالتوفير الخدمات القانونية والصحي ة فيزيز الشراكات مع المنظمات األهليلى تعإضافة إلبا

ن  السالم أحيث  16مة مع الهدف غمتنا ا  يضعناصر هذه المقاربة أ وعية. تكونع من خالل التممع أعضاء المجت
مور يجب تحقيقها من خالل حكم القانون واعتماد المقاربة التشاركي ة دالة والدمج االجتماعي والتماسك أوالع

 وتعزيز السياسات والقوانين الالتمييزي ة وتقوية المؤسسات.

 :ة والتي تستهدف المجموعات(قطاعيوالخطط الحديثة األخرى )ال االستراتيجيات

 .(2020-2016)للقطاع الصحي  وطنيةاالستراتيجية ال (1)

 .(2025-2016) عوامالشاملة لحقوق اإلنسان لأل وطنيةال خطةال (2)

 .(2025-2016)لتنمية الموارد البشرية  وطنيةاالستراتيجية ال (3)

 .اإلعاقة لألشخاص ذوي وطنيةاالستراتيجية ال (4)

 .مع استراتيجية جديدة قيد اإلعداد (2017-2013)لتمكين المرأة  وطنيةاالستراتيجية ال (5)

 .، قيد اإلنهاء(2020-2017) 1325لتفعيل القرار األممي  وطنيةخطة العمل ال (6)

 .قيد اإلعداد (2025-2017)لتمكين الشباب  وطنيةاالستراتيجية ال (7)

 .(2020-2013)ر المناخ السياسة الوطنية لتغي   (8)

 .(2025-2016)العمل الخاصة لالستهالك واالنتاج المستدامين  طةخو وطنيةاالستراتيجية ال (9)

 .(2017-2013)للعلوم والتكنولوجيا واإلبداع  وطنيةالسياسات ال (10)

 .للنمو األخضر وطنيةالخطة ال (11)

 .(2020-2016)لكبار السن  وطنيةالخطة ال (12)

 .اإلسكانوثيقة سياسة فرصة  (13)

 .، قيد اإلعداد(2025-2018)ومكافحة الفقر  جتماعيةللحماية اال وطنيةاالستراتيجية ال (14)
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 .(2025-2017)للنمو األخضر  وطنيةالخطة ال (15)

 .(2034-2015)االستراتيجية الوطنية إلدارة النفايات الصلبة  (16)

 .(2025-2016)للمياه  وطنيةاالستراتيجية ال (17)

 .(2025-2015)للطاقة  وطنيةاالستراتيجية ال (18)

 .(2018-2014) وطنيةة الالخطة التنفيذية لتعزيز منظومة النزاه (19)

 2025لكترونية واستراتيجية لكتروني وخدمات األعمال اإلإلمواطن  (2020-2018)رقمنة األردن  (20)
 لرقمنة االقتصاد.

 الخالصة 

وأهداف التنمية المستدامة كما كان  2030لعام خطة التنمية المستدامة بتحقيق  ا  لتزامإظهر األردن ألقد 
دخال بعض عناصر الخطة وتقديم المقترحات من أجل إفي  ا  األمر مع األهداف اإلنمائية لأللفية. وقد بذل جهود

. في ما يتعل ق بتوف ر المعلومات وطنيةبرامجه السياساته وهداف التنمية المستدامة في استراتيجياته وأتحقيق 
. لكن، وعلى الرغم من الجهود إذا صح  التعبيراألردن باألفكار  زخريوالسياسات،  وتطوير االستراتيجيات

ربط التعليم والتدريب المهني وة ساسيصالحات التي تتجه نحو النمو االقتصادي لقطاعاته األة في تحقيق اإلنيدراأل
عناصر واجات السوق ساس حأصالح المنهاج على إالمدارس الرسمية و طاقاتوالفني بالقطاع الخاص وزيادة 

لى البحوث واالبتكار والمواطنة والمشاركة المدنية وتوليد إرتكز ي يالمساواة والدمج والعدالة مثل التعليم الذ رابط
لتحقيق أهداف التنمية  كل ها ال تتقاطع مع مداخل تبقىصالحات المحددة للقطاع غير النظامي إلالوظائف وا

ة إضافاالقتصادية واالستراتيجية الوطنية للتشغيل. خطة التنمية المستدامة و 2025المستدامة في رؤية األردن 
عن المعالجة في الرؤية والخطة والبرامج والخطط  ا  لى ذلك، يبقى العديد من أهداف التنمية المستدامة بعيدإ

 القطاعية األخرى.

 رابطومقاربة  2030لعام خطة التنمية المستدامة ة تطوير مثال جيد لكيفي 2025إال أن  رؤية األردن 
ة للتحديات إجاب توف رو 2030 لعامخطة التنمية المستدامة فالرؤية تشير إلى دعم األردن ل .المساواة والدمج والعدالة

نشطة والقطاعات المختلفة. ة من خالل اعتماد مقاربة شاملة وإظهار أهمية التناغم بين األقليميوالقضايا اإل وطنيةال
الترابط بين القطاعات. إن  تعكس ةطب ق ترتيبات مؤسسيييات وم استراتيجصمين أألردن بهذا تمرين يسمح ل

اف التنمية المستدامة غير القابلة للتجزئة في دمج أهدعلى هذا النوع من المقاربات يؤد ي إلى  ا   إضافيا  تركيز
ن الجهود الرامية إة. على المستوى المؤسسي، ك وتفادي االزدواجيمن أجل ضمان التماس وطنيةجيات الاالستراتي

تحت رقابة وزارة التخطيط والتعاون  يجب أن تستمر 2030لعام التنمية المستدامة  خطةإلى ترسيخ عناصر 
 ة.ية التي تمث ل القطاع الخاص وفعاليات المنظمات األهليالدولي بالتنسيق الوثيق مع اللجنة الوطن

ن أهداف التنمية المستدامة المختلفة والترابط بين المساواة والدمج والعدالة للتناغم بي ال بدبتعبير آخر، 
ة جزاء الخاصة باإلصالحات الضريبيجيات والخطط وال سيما في األيأن يظهر بشكل جلي في تطوير االسترات

لى معالجة واالستثمارات والتطبيق والرصد والتقييم. إضافة إلى ذلك، إن االستراتيجيات والخطط التي تهدف إ
ة لتعزيز العمل الالئق وتشجيع مؤسسية وسياسية وت بعيدة عن أن تقدم إصالحات بنيويالبطالة في البلد ال زال

بل هي  األساسي للتدخل رابطة ليس الادي. فتوفير االستحقاقات األساسيالمرأة على المشاركة في النشاط االقتص
التنمية  خطةعامة العتماد  استشاراتى أجرأن  األردن قد  إال. االقتصادي للنمو مرغوبة ثارآ وأ ةفرعي منتجات

الحكومة بدفع المشاركة  لتزامإوتطوير األهداف المتوقعة للسنوات الثمانية المقبلة ما يظهر  2030 لعامالمستدامة 
خاص ة والقطاع المات األهليشراك المنظإل مؤسسينشأ إطار عمل أن  األردن قد أ ا  والمساءلة. علم المدنية
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والوزارات القطاعية في االستشارات، يبقى التحدي في تعزيز حوار السياسات والحفاظ عليه والحفاظ على دفق 
 التي تبحث عن التنمية المستدامة.المعلومات وتشارك المعرفة بين العناصر المختلفة 

 دراسة حالة: لبنان -باء

مستدامة، اف التنمية الداأللفية للتنمية إلى أهيعرض هذا القسم نظرة عامة عن انتقال لبنان من أهداف 
وأهداف  2030المساواة والدمج والعدالة من أجل تعميم خطة التنمية لعام  رابطة ويناقش سياق البلد ويطبق منهجي
 وطنيةات والخطط الة واالستراتيجياللبنانية ، سيجري تحليل الترتيبات المؤسسيالتنمية المستدامة. ففي القسم التالي

 المساواة والدمج والعدالة كما يسل ط الضوء على الفرص والتحديات. رابطضمن 

ة المقترحة في القسم الثاني لبلورة مقاربة لجزء من الدراسة إلى دمج المنهجيسيعمد التحليل في هذا ا
مبادئ الخمس التي . أما ال2030بها خطة التنمية المستدامة لعام  تت سمشاملة بالتوازي مع عدم قابلية التجزئة التي 

ة للتحليل وسيجري التركيز السالم والشراكة( فستكون الخلفية األساسي )األرض، الناس، االزدهار، Pبحرف  أتبد
ن "األرض"  الرئيسة هداف من األ ا  لك، يعتبر االتساق واحدالمساواة والدمج والعدالة. لذ رابط ضمنعلى مكو 

الداخلي في التحليل المتعدد عتبار االتساق باإلالمهمة أن نأخذ  تشملكما ة صعبة. للتحليل وقد كان ذلك مهم
دي )الطاقة، )السالم والنزاعات( والتكامل االقتصا العابر لألوطاناتساق االستقرار اإلقليمي القطاعات و

تعدد المستويات بين لخ( والحوكمة واالتساق المإعمل، ة المباشرة، الحواالت، سوق الاالستثمارات األجنبي
، ا  ات صنع القرار(. أخيرفي ذلك أنظمة جمع البيانات وآلي ة واإلدارية )بماسياسينات الوكالترتيبات المؤسسية والم

 .ا  ت العناصر الفاعلة بعين االعتبار أيضاستؤخذ دينامي

لى نظرية إة المعتمدتين، ولى المقاربة والمنهجيإالخاص باألردن،  ، وعلى غرار الجزءسيركن هذا الجزء
التعليم ساس أالمساواة والدمج والعدالة المقترح على  رابطة والعدالة والمقاربة التحليلية والبنيوي ةبكة ونظريالش

لمزيد من البلورة لترسيخ المنهجية والمقاربة وجعلهما . لذا، سنكون بحاجة إلى ا206كاقتراح جوهري والمعرفة
 للجميع. ا  ة ويسرأكثر عمالني

 :فروع ثةثالعليه، سنقسم الجزء إلى 

 ؛لبنان: السياق والخلفي ة -1

 ؛لبنان: مقاربة المساواة والدمج والعدالة وتحديد سياق أهداف التنمية المستدامة -2

 ؛السبيل األول: التعليم والناس والعمل )أ(
 ؛جتماعيةالسبيل الثاني: النمو االقتصادي والتباين االجتماعي والحماية اال )ب(
 ؛ة والشراكات والمشاركةلمؤسسياإلصالحات االسبيل الثالث:  )ج(

 .وطنيةلبنان: األهداف اإلنمائية لأللفية، أهداف التنمية المستدامة والخطط/التوصيات ال -3

                                                      
 رابط على وبناء   إيجابية، تبدو قد العربية، البلدان باقي مع المقارنة من الرغم وعلى لبنان، في التعليم أداء مؤشرات أن   علما   206

ته التعليم بل النظامي التعليم موضوع فقط نعالج ال نحن والعدالة، والدمج المساواة  االقتصادية، ةاإلنتاجي على أثر لديه الذي عرفةالم ونظام برم 
 الضوء من يكفي ما لقيت التي للمؤشرات غياب هناك أن   نعتبر نحن عام. بشكل والعدالة والدمج كما االستحقاق ونظام العامة واإلصالحات

 االنتاجية. على وأثرها التعليم ةوجود األمية ومحو التسجيل معدالت بين والروابط
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 لبنان: السياق والخلفي ة 

نطاق وبسياسات عامة واسعة ال اقتصاديةة ، ات سم لبنان بليبرالي1920في العام  الحديثة الدولة نشأة منذ
. فالنظام االقتصادي اللبناني الذي يركن إلى الخدمات والمصارف ودور الوساطة قتصاديةة االالحريميزتها 
ة سياسي. فتركيب السلطة ال1948وسط عرف نجاحات كبرى وبخاصة بعد العام ة المركزية في الشرق األالمالي
في نموذج النمو االقتصادي  ا  مهم ا  من حول الدور المركزي لبيروت قد أعطى القطاع الثالث دور قتصاديةواال

اللبناني على حساب قطاعي الزراعة والصناعة. وقد ساهم ازدياد التباين االقتصادي والفصل بين المركز 
ة. في هذا السياق، أطلق ة المركزيسياسيوهز  السلطة ال 1958واألطراف )والريف والمدن( في انفجار ثورة 

ة واسعة من اإلصالحات العامة وحد ث الدولة. وكانت الدراسة األولى الرئيس اللبناني الجديد، فؤاد شهاب، حرك
ة قد تم ت على يد وزارة التخطيط وقد أجراها مركز البحوث الفرنسي لتباين والفقر والتحديات التنمويعن ا

)(IRFED207 كان يرأسه لويس جوزف لوبريه الشهير. فشّكلت نتائج البحث نقطة تحّول في تاريخ لبنان  الذي

 بسبب ما يلي:جتماعي والسياسي واالقتصادي اال

 وأن   من السكان، في المائة 3لدى  ا  من الدخل القومي كان مركز   في المائة 32أظهرت الدراسة أن   •
وقد لفتت النظر إلى  .)البؤس( في الفقر المدقع في المائة 9كانوا يعيشون في الفقر و في المائة 50

 ؛التباينات على المستويات المختلفة: االجتماعي واالقتصادي والمكاني

من أجل التعاطي مع تحديات  1960ة الجديدة بعد العام حفيز التغيير والترتيبات المؤسسيجرى ت •
 ؛التنمية وحاجاتها

هان اقتصاديان: األول الذي  • و االقتصادي ة للنماستمر في إعطاء الكثير من األهمياجتمع توج 
ن، قامت استراتيجية تنمية تهدف إلى لية، والثاني وبشكل متوازالك قتصاديةة االوالسياسات الليبرالي

ة بين بيروت الكبرى )وقسم من جبل لبنان( وباقي الوطن، من خالل دعم التعليم وال  صحةرأب الهو 
 ؛والزراعة والصناعة

ات واألقسام والوزارات ء األسس للكثير من المديريوأرسا جرى تحديث الدولة وإدارتها العامة •
 قتصاديةمن الدولة في الحياة اال ا  إضافي جراءات. وتطل ب التحديث تدخال  مات واإلؤسسات والمنظالمو

ين والتكنوقراط الحديثين للبلد. وللمرة األولى، بدأ لبنان ينشئ أول طبقة من البيروقراطي جتماعيةواال
قائم على االستحقاق )باإلضافة إلى مجموعة من المؤسسات في قطاع اإلدارة من خالل نظام تعليمي 

 العامة لضمان التدقيق والمحاسبة والترويج لالستحقاق(.

، لم يجِر إال القليل من الدراسات والمسوحات 1990ة في العام ك الحين وحتى نهاية الحرب األهليمنذ ذل
التدخل  التنموي ة الجديدة واالهتمام بالبيانات اإلحصائية التي أطلقها الرئيس الجزئي ة للفقر والتباينات. فسياسات 

رة على سير اإلدارة العامة. فلم عت لسوء الحظ  خالل الحرب األهليفؤاد شهاب في الست ينات انقط ة ونتائجها المدم 
مات الدولي ة والجهات منظ، وهي دراسات حصلت بدفع من التعد الدراسات إلى النور إال في فترة ما بعد الحرب

. فعاد انتاج البيانات الرسمية من 208المانحة على غرار البنك الدولي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي واإلسكوا
( بقيادة وزارة الشؤون 1996جديد )هذا باستثناء الدراسات األكاديمي ة التي جرت في التسعينات؛ خالد بيهم في العام 

مم المتحدة ع اإلدارة المركزي ة لإلحصاء وبدعم من وكاالت األمم المتحدة )برنامج األبالتعاون م جتماعيةاال
ات األمم المتحدة   جتماعيةلسالم، منظمة العمل الدولي ة، الخ(. وقد أجرت وزارة الشؤون االلحفظ ااإلنمائي، قو 
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خارطة ألحوال  جتماعيةال، أجرت وزارة الشؤون ا1998. في العام 2007و 2004و 1997مسوحات أسري ة ثالثة 
المعيشة في لبنان وحد دت مكامن الفقر على مستوى الحاجات غير الملب اة )السكن، المياه، التعليم، مؤشرات الدخل( 

؛ قاعدة بيانات السكان والمساكن(. 1996و 1994)جرى بين العامين  1997على مسح أسري صدر في العام  بناء  
ات د للبيانات حول الفقر منذ دراسة المعهد الدولي للبحوث حفظ  كانت الخارطة التي دعمتها قو  السالم أهم  مزو 

دة وقد أظهرت أن  الفروقات ال تزال قائمة بين المركز واألطراف. وقد عرضت الخارطة  والتدريب للتنمية الموح 
رد الواحد الذي لم يتخطَّ للراتب الشهري للف ا  جد ا  سلبي ا  تقدير 1998عام  جتماعيةالتي أجرتها وزارة الشؤون اال

فرد(  300,000)أي حوالى  في المائة 8لألسرة. وقد أظهرت األرقام أ ن  ا  دوالر 650أي حوالى  209ا  دوالر 131
أن  و في اليوم( اتدوالر 4يعيشون في الفقر المدقع )وهم غير قادرين على الوصول إلى خط الفقر األعلى أي 

فرد(. تبعت هذه الخارطة دراسة مقارنة عن خارطة  1,000,000 من السكان هم فقراء )حوالى في المائة 30
، وجرت دراسة أخيرة 2007)تطور الخارطة(، وقد نشرت الدراسة في العام  2004و 1995أحوال المعيشة بين 

 تبع المنهجي ة نفسها(.)إال أن  في الدراسات الثالث لم ت 2005-2004وكانت مبني ة على بيانات  2008في العام 

أجراها ليثي وآخرون، جرى تقدير معامل جيني بحوالى  وطنيةعلى دراسة  ، وبناء  2008في العام  ا  الحق
ضت إلى االنتقاد  ا  وضمن متوسط منطقة الشرق األوسط. وعلم ا  وهو منخفض جد 0.37210 أن  هذه الدراسة تعر 

ة حول الفقر وعدم اللجهة المنهجي ة، إال أنها أعطت الكثير من النتائ ة مساواة. ثم أجرت اإلدارة المركزيج المهم 
على تحليل مسح  بنان( بناء  لإلحصاء بالتعاون مع البنك الدولي دراسة )لمحة عن قياس الفقر وسوق العمل في ل

على يد  2016. أما آخر "دراسة لألحوال المعيشية في لبنان" التي نشرت في العام 2012-2011ة األسرة ميزاني
 أسرة لبنانية(. 6,000)وغطت  2015-2014المركز االستشاري للدراسات والتوثيق فقد جرت بين 

وسل طت  ا  واحد ة المختلفة، إال أن المسوحات والدراسات كافة قد أظهرت ميال  على الرغم من المنهجي
ة بين األطراف والمركز )بيروت وجزء من جبل   لبنان(.الضوء على الواقع نفسه وهو الهو 

ة الطويلة، بل نتيجة أطر سياسات االقتصاد الكل ي ما بعد الحرب. م يكن ذلك فقط بسبب الحرب األهليل
والسياسات الضريبية  1993إلى سعر الصرف في العام  ا  من مكافحة التضخم استناد ا  فكانت تلك السياسات خليط

ة من حول الخدمات والمصارف قدية والماليالحرب، جرى جمع السياسات الن ضمن خيارات ما بعدو ة.التوسعي
ه اقتصاد ما بعد  والمال والعقارات والسياحة وصار تركيزها بشكل خاص في بيروت الكبرى. لذا، كان لتوج 

على حلقة التشغيل القصيرة األمد واالقتصاد الحقيقي من خالل الحد من الهشاشة والتطاير  ا  إيجابي ا  الحرب أثر
وأد ت  ا  عام ا  ى األمد الطويل، أثارت مقاربة السياسات المختلطة هذه عجوزات ودينفي سعر الصرف. لكن عل

، عرف اقتصاد البلد ا  . وباإلضافة إلى مستويات االستثمارات المنخفضة جد1998إلى الركود األول في العام 
ا يشرح عدد من . وكمديةقتصا. وقد ساعد المستوى العالي لمعدالت الفوائد المرتفعة في الصدمة االطويال   ا  كساد

بوجود أسعار صرف ثابتة في البلدان الناشئة/المتعافية، تؤد ي  قتصاديةمر، إن  الصدمات االعلماء االقتصاد األ
، كان باإلمكان ا  ة البالد وتبعد االستثمارات عن القطاع التجاري. الحقفة عالية للمخرجات وتضر  بتنافسيإلى كل

 2و 1التي أرستها مؤتمرات باريس  قتصاديةال ميول جديدة من خالل التدابير االتخط ي الكساد االقتصادي وإدخ
الصرف، إال أن القطاعات  ة لسعرارية من السياسة النقدي. منذ ذلك الحين، استفادت القطاعات غير التج3و

ت بتراجعها مؤد ية إلى تلف الوظائف ا  ة )السلع والخدمات المتبادلة دوليالتجاري  وزيادة العجز التجاري.( فاستمر 
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 العامين بين جرى مسح على )بناء   2008 ،اإلنمائي المتحدة األمم برنامج لبنان، في الدخل وتوزيع والنمو الفقر وآخرون. ليثي 210
2005-2004). 
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ة مثل الحواالت من الشتات اللبناني على عناصر خارجي ا  أصبح النموذج االقتصادي اللبناني معتمد
 والجنةالفوائد المرتفعة الت ت والدفق المالي )الذي جذبته معدواالستثمارات األجنبية المباشرة في قطاع العقارا

اإلطار االقتصادي الكلي مع مستوى عال   احة الفخمة. وقد اجتمعة في النظام المصرفي( ونوع من السيالضريبي
وغياب أداء القطاع العام ما أدى إلى مستويات مرتفعة من الدين الحكومي.  نالالخسمالية ة( ورأمن الفساد )الزبوني

لى استثمارات فقط من اإلنفاق العام إ في المائة 9.1، ذهب 211، كما يرد في الجدول أدناه2014و 1993وبين العامين 
ذهب إلى االستثمارات ة وجهود اإلنفاق العام لم تمن السياسة المالي ا  كبير ا  ما بعد الحرب. فمن الواضح أن قسم

ي والنقل والطاقة قتصاد الحقيقي والصناعات التجارية واالنتاجية والتحديث المؤسسة في التعليم واالاالستراتيجي
)تراجع أداء لبنان المالي( أن  الميل  2016عام  BLOMبنك لبنان والمهجر  هأعد.. وقد أشار تقرير إلخ.والبيئة، 

 سة كهرباء لبنان.راجع طفيف في تمويل مؤسمع ت 2016-2015حتى  ا  نفسه ال يزال قائم

 مريكيةبمليارات الدوالرات األ 2014و 1993نفاق العام التراكمي بين اإل -1الجدول 
 نشرتها وزارة المالية والبنك المركزيكما 

 

 في المائة 33.6 60.5 فوائد على الدين

 في المائة 31.1 56.0 أجور ومالحق

 في المائة 9.1 16.4 سمال واستثمارأنفاق رإ

 في المائة 9.3 16.7 تحويل أموال إلى مؤسسة كهرباء لبنان

 في المائة 17.0 30.6 أمور أخرى

 في المائة 100 دوالر 180.2 إجمالي اإلنفاق

. فباإلضافة إلى 212د بنية االنتاج في االقتصاد اللبناني والمشاكل الهيكليةدناه بشكل جيأيعرض الجدول 
ة وزيادة في نفقات في االنتاجية الزراعي ا  في االقتصاد اللبناني، نشهد تراجع ا  أن  قطاع الخدمات ال يزال مسيطر

ة للفرد الواحد، إال أن  الخبراء يقد رون أن أي تحس ن لم يحصل األرقام االنتاجي. وال تظهر هذه اإلدارة العامة
ة ما تعرضه بيانات اإلدارة المركزيالمنصرمة. باإلضافة إلى ذلك، فإن القطاع العام أكبر م 30ـ خالل السنوات ال
المانحة األخرى غير  ن مشاريع وكاالت األمم المتحدة بين الوزارية كل ها ومشاريع الجهاتألإلحصاء حيث 

 ة أو أداء أفضل.لعام ال تعكس أي إنتاجية إضافيمحتسبة. لذلك، فإن  الزيادة في نسبة االستثمارات في القطاع ا

 تقد م القطاع االقتصادي اللبناني كجزء  -2الجدول 
 2013و 1950من إجمالي الناتج المحلي بين 
 )بالنسبة المئوية(

 1950 1973 1997 2013 

 5 7 9 20 الزراعة

 12 13 16 14 الصناعات

 72 69 68 59 الخدمات

 11 11 7 7 اإلدارة العامة

 100 100 100 100 المجموع

                                                      
211 www.finance.gov.lb. 

212 www.cas.gov.lb. 

http://www.finance.gov.lb/
http://www.cas.gov.lb/
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على  ما بعد الحرب على أنه غير مستقر من السهل تصوير الوضع االقتصادي واالجتماعي في فترة
بات العامة الطويلة األمد، دخل الوضع سنة. فإلى جانب التقل 27مستوى حلقة األعمال في البالد وعلى مدى 

. كانت الصدمة األولى النزاع 2005االجتماعي اللبناني في ثالث فترات من الصدمات بعد العام -االقتصادي
على  ا  ر سلبث  أرات بعد اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري واالستقطاب السياسي الذي وتالسياسي والت

 ا  وتبعاتها التي أراحت االقتصاد نوع 2006االقتصاد وعلى سير اإلدارة العامة. أما الصدمة الثانية فكانت حرب 
ة والتمويل الدولي والمنح وأسعار ت العقارية واالستثماراتصادي الناتج عن الحواالت الماليما بفضل الزخم االق

حين زودفق النا 2011تحت صدمة األزمة السورية منذ العام ، ال يزال البلد يعيش ا  النفط والغاز المرتفعة. أخير
لين في مليون مسج 1.2مليون ) 1.6لين في لبنان بحوالى وريين. يقد ر عدد السوريين المسجلين وغير المسجالس

 .213(2017عام  997,000 ، وحوالى2012العام 

 اللبنانيةعمال ما بعد الحرب حلقة األ -4الشكل 

 

أضعفت البلد  ، قد2005ة الطويلة وانعدام االستقرار السياسي، وال سيما بعد العام إن فترة الحرب األهلي
وإدارته. لذلك، انهارت مع الوقت المبادرات التي انطلقت في منتصف التسعينات لتحديث اإلدارة العامة وبناء 

ن على الدراسات نظام جمع بيانات متقد م في عدد من الوزارات. اليوم، يعتمد أصحاب الشأن وصن اع القرار في لبنا
ة ووكاالت األمم المتحدة ومراكز البحوث الخاصة لمانحة الدوليتي تنتجها الجهات اعة الوالمسوحات المتقط

 ة لإلحصاء.نات التي تنتجها اإلدارة المركزيوالجامعات باإلضافة إلى بعض البيا

لة والكساد االقتصادي وتراجع سعر النفطة والمؤسسسياسيفاألزمة ال ية المطو 
ساهمت كل ها في زيادة  214

العاملة الت البطالة وال سيما بين الشباب والقوى والفقراء وخسارة القدرة الشرائية وزيادة معد عدد المستضعفين
 ية المهارة.المتدن

ق التقريرةبل الثالثفي القسم التالي )السُ  ا والتربية ل القطاعات المختلفة: الديمغرافيأكثر في تحلي ( سيتعم 
 ط المساواة والدمج والعدالة في لبنان.والصحة والعمل من أجل الوصول إلى فهم أفضل لراب

                                                      
213 www.unhcr.org. 

 الخارجي اللبناني النمو أن إال االنتاج. كلفة وعلى مستورد( )بلد اللبناني التجاري العجز على اإليجابي األثر النفط سعر لتراجع 214
 سلبيا   لبنان يتأثر الحالة، هذه في للنفط. المنتجة البلدان إلى العاملة القوى وتصدير والحواالت المباشرة األجنبية االستثمارات على يعتمد المنشأ
 األفريقية. والبلدان لخليجيا اونالتع مجلس بلدان في سيما وال اقتصادية أزمة ترافقه الذي النفط سعر تراجع عند
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 لبنان: مقاربة المساواة والدمج والعدالة وتحديد سياق أهداف التنمية المستدامة 

في الرابط المقترح، من المهم أن نذكر بعض نقاط الشبه واالختالف بين  ةبل الثالثقبل البدء بمناقشة السُ 
لقد دخل  .215ةالمتوسط ومن البلدان غير النفطي ن من ذوي الدخلاألردن ولبنان. بداية، إن  كال  من لبنان واألرد

ن  البلدين يعانيان من دفق الالجئين أان في النزاع العربي اإلسرائيلي ومسألة الالجئين الفلسطينيين. كما د  ل  الب  
قتصادية مات والعناصر االمشتركة. يعتمد كالهما على الخد اقتصادية. لكليهما سمات 2012-2011السوريين منذ 

ل الدولة. بينما الخارجي ة إلعطاء زخم للنمو االقتصادي. أما الفارق األساسي فهو النظام السياسي ومستوى تدخ 
ة ضمن دولة توافقي ا  جمهوري ا  ة جيش قوي، يعيش لبنان نظاميدعم سلطتها المركزي ا  ملكي ا  عيش األردن نظامي

ب المزيد من الوقت للوصول إلى ة المختلفة ما يتطلوالطائفية المجموعات السياسية سياسيوتتقاسم السلطة ال
المختلفة ة بين المجموعات سياسيرات الما تنشب التوت ا  تسويات وتوازن أكبر؛ باإلضافة إلى ذلك، في لبنان غالب

اني أن في األردن نظام سياسي برلم ا  ة ما يؤدي إلى أداء ضعيف وانعدام للفعالية. علموتلغي أي  مبادرة حكومي
إال أن الملك وديوانه يضطلعان بدور في رصد االستراتيجيات العامة وأعمال الحكومة. على خالف لبنان حيث 

تها مسياسيما من هيئة  وتول د التناغم. أما في األردن،  ا  ن أجل أن تعطي توجها  استراتيجية تظل ل المؤسسات برم 
 تعاون الدولي لضمان التناغم المؤسسي.قتركن السلطة إلى الملك وديوانه ووزارة التخطيط وال

ة اللبنانيأفضل للقطاعات  ا  التي تقترحها الوثيقة، سوف يعرض هذا الجزء فهم ةبل الثالثمن خالل السُ 
 .2030المختلفة من أجل تسهيل تحديد سياق خطة التنمية المستدامة لعام 

 والعمل والناس التعليم: األول السبيل )أ(

 الديمغرافيا (1) 

ة ع البيانات الديمغرافيفبسبب األثر الذي قد يتركه جم .1932لقد أنجز إحصاء لبنان الديمغرافي الوحيد عام 
ة أي  خطوة من أجل اللبنانية، لم تتخذ الحكومة سم السلطة بين المجموعات الطائفيعلى التوازن السياسي وتقا

مع هامش من الخطأ.  ا  انيين، ولكن يكون ذلك دائمتنظيم أي تعداد آخر. لذلك، نجد بعض التقديرات للسكان اللبن
 وفيما يلي. 2007في العام  في المائة 1.4في التسعينات، تراجع إلى  في المائة 1.7فبعد أن كان النمو السكاني 

 .2012و 1962بعض التقديرات القادمة من مصادر مختلفة بشأن الوضع الديمغرافي في لبنان بين العامين 

ر السكان في لبنان بين  -3الجدول   2012و 1996تطو 

 المجموع غير لبنانيين لبنانيون مصدر البيانات السنة

 000 112 3 000 119 000 993 2 االجتماعية الشؤون وزارة 1996

 000 005 4 000 300 000 705 3 اإلدارة المركزية لإلحصاء 1997

 000 935 3 -- 000 935 3 جامعة القديس يوسف 2001

 000 755 3 000 248 000 507 3 اإلدارة المركزية لإلحصاء 2004

 000 759 3 000 143 000 600 3 اإلدارة المركزية لإلحصاء 2007

 000 050 4 -- 000 050 4 جامعة القديس يوسف 2007

 000 800 3   اإلدارة المركزية لإلحصاء 2012

                                                      
 .2017 العام نهاية في والغاز النفط شركات مع األول عقده لبنان وق ع لقد 215
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مع تراجع في  1970نتقال ديمغرافي( في العام إة جديدة )مرحلة ديمغرافيكرباج، بدأ لبنان بحسب ي. 
، تراجع 2007. في العام 1973في العام  4.66إلى  1958في  5.7الخصوبة )عدد الوالدات للمرأة الواحدة( من 

وفي  . من الواضح أن هرم األعمار قد ضاق من األسفلطفال   2.22ة اللبنانيل األسرة حجم األسرة وأصبح معد
في  49.8من اللبنانيين من النساء بينما  في المائة 50.2المستقبل سوف يرتفع عدد كبار السن في لبنان. كما أن  

للرجال( ومتوسط العمر في لبنان  77.28و للنساء 80.3من الرجال. أما متوسط العمر المتوق ع فعال  ) المائة
 في  في المائة 34.2 إلى 1996في العام  في المائة 57من سنة. عليه، تراجع معدل التبعي ة  29.34للجنسين هو 

 .2007العام 

ر السكان في لبنان بين  -4الجدول   حسب الفئة العمري ة 2016و 1970تطو 
 )بالنسبة المئوية(

 2016 2007 2004 2000 1997 1996 1970 الفئة العمري ة

01-14 42.63 29.3 27.9 28.4 27.3 26.5 26.8 

15-64 52.27 63.7 65.4 65.1 61.4 64.0 65.6 

 7.5 9.5 7.1 6.5 6.7 7.0 5.2 وما فوق 65

 100 100 100 100 100 100 100 المجموع 

. ويقد ر النزوح 2001و 1975لبناني هاجر البلد بين  600,000، أن  (2003)تشير دراسة لكاسباريان 
 700,000أن   ا  )حوالى مليون( من السكان في جبل لبنان علم في المائة 40.3. يعيش في المائة 26.4ـ الداخلي ب

ة والتنق ل الكبير انعدام استقرار وغياب الفرص في سوق العمل ويشرح تعكس هذه الحركية العاليفقط أصلهم منه. 
، كان 2015عام النموذج االقتصادي القائم على تصدير العقول والعمال واستقطاب الحواالت. بحلول ال ا  جزئي

من إجمالي الناتج المحلي  في المائة 14.1نسمة وكانت حواالتهم تشك ل  798,140 المهاجرون اللبنانيون حوالى
 .216مليار( 7.31)

، كان متوسط العمر عند 1970أما متوسط السن عند الزواج فقد تغي ر بشكل كبير مع الوقت. في العام 
. ويعطي هذا 2009للرجال عام  32.3للنساء و 27.5سنة للرجال. أصبح المعد ل  28.5سنة للنساء و 23.2الزواج 
  قتصاديةر مستوى التعليم العالي والتغيير السوسيولوجي الذي حصل في المجتمع اللبناني والتحديات االالمؤش

 سعار السكن( التي تواجه المتزوجين.أ ال سيما)

المتعل قين باالقتصاد والعمل الجزأين يل الديمغرافي إال أن لم يجِر إدماج النازحين السوريين في التحلو
 من التقرير سيتوق فان عند أثر النزوح السوري.

 التعليم (2) 

(، 1860)منذ  ا  . تاريخيالعربيةإن نظام التعليم اللبناني واحد من أقدم أنظمة التعليم الحديثة في المنطقة 
ة. ونص  الدستور )القانون التأسيسي لوزارة وروبية واألمريكيمن المدارس والجامعات األ ا  كبير ا  جمع لبنان عدد

 1998ة في العام المادة القانونيهذه وقد جرى تعديل  ا  ( على أن يكون التعليم االبتدائي مجاني1959التربية والتعليم، 
 ة.صبح التعليم األساسي حلقة إلزامية ومجانيلي

                                                      
216 2017 May Libanais, Credit Growth, Economic on Remittances of Impact The. 
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 1996لنسبة المئوية لاللتحاق المدرسي في مرحلة التعليم االبتدائي في لبنان بين يشرح الجدول أدناه ا
آالف طالب بينما في التعليم التكميلي، تصبح  5إلى  3، 2009في العام  في المائة 1.7ـ . تشك ل نسبة ال2009و

 ة السنة الدراسيساس السقاطات على أطالب(. لقد جرى احتساب هذه ا 15,000)حوالى  في المائة 5النسبة 
 .ا  طالب 480,923 حيث كان عدد التالميذ في االبتدائي والتكميلي في التعليم الرسمي والخاص 2013-2014

 في المقاربة الشاملة. ا  لم يأخذ التقرير باالعتبار نظام التعليم ما قبل المدرسة وسيكون من المهم  إدخاله الحق

 2009217و 1996 بين العمري ة الفئة حسب االبتدائية بالمدارس لاللتحاق المئوية النسبة -5 الجدول
 (المئوية)بالنسبة 

 2009 2007 2004 1996 ةالعمري ةالفئ

 98.3   96 11إلى  6

  99.1 98.6  9إلى  5

    87.2 15إلى  12

  95.3 95.2  14إلى  10

14    87.5 

بين الفتيان والفتيات حتى شهادة البريفيه )المتوسطة( حيث يتخطى عدد  ا  ال تختلف معدالت االلتحاق كثير
واألمر سي ان بالنسبة  2012-2011( وذلك بحسب أرقام العام في المائة 46.5( عدد الذكور )في المائة 53.3اإلناث )
 جتماعيةة االالثانوي والجامعي. فيكون للخلفي ل التحاق الذكور في التعليمدل النجاح. يؤث ر هذا الميل بمعدإلى مع

ب في المدارس االبتدائية )ليس أكثر من  في  3لألسرة والطالب كما وحجم األسرة دور بسيط في معدالت التسر 
ة بالتوس ع: لدى األسر الصغيرة )طفل إلى المائة   أطفال( معدل التحاق عال   3(. بعد التعليم االبتدائي، تبدأ الهو 

ب. أما ع المائة في 17) فااللتحاق أقل  للطالب  في المائة 13.2ة، لى مستوى الحلقة التكميليأكثر( وتراجع في التسر 
(. يمكن رسم الميل نفسه في المستوى الثانوي. فالعنصر 2000 ،القادمين من خلفي ة فقيرة أو مستضعفة )األمين

ات تزداد و مستوى تعل م األم. وإال، فإن  هذه التباينفي زيادة معدل االلتحاق ه ا  مهم ا  األساسي الذي يلعب دور
ة بين بيروت وجبل لبنان من جهة والمناطق األخرى من جهة أخرى )أديب نعمه، بحسب الفروقات الجغرافي

 .(2014دليل الفقر الحضري في مدينة طرابلس،  ،سكوااإل

بين التعليم الرسمي والتعليم الخاص  أما في موضوع جودة التعليم في لبنان فتكثر األسباب وراء الفروقات
 التحصيل اتجاهات دراسةة إلخ... تشير تقييمات ة التجارية والمحليوالمواقع الجغرافية والمدارس الخاصة الدولي

إلى أن  جودة التعليم  2011و 2007و 2003في األعوام  TIMSS218 الدولي الصعيد على والعلوم الرياضيات في
( كما هو 8وال سيما على مستوى التعليم االبتدائي هي أدنى من المعايير الدولية )الرياضيات والعلوم، الصف 

 1997األمر بالنسبة لباقي العالم العربي وبعيدا  عن مستويات البلدان المتقدمة. جرى التعديل األخير للمناهج عام 
ية حتى اآلن. وتعطينا نتائج البروفيه )الشهادة المتوسطة( على مدى عقد كامل من لكنه لم يثمر عن نتائج إيجاب

 .المزيد من المعرفة بالموضوع )جرداق، األمين( 2011-2010حتى  2000-2001

                                                      
217 www.crdp.org، األمم برنامج ،االجتماعية الشؤون وزارة ة(،اللبناني الجمهورية ،ءواإلنما حوثللب التربوي )المركز  

 اإلنمائي. المتحدة

 الدولي. عيدالص على والعلوم الرياضيات في التحصيل اتجاهات دراسة التعليمي: اإلنجاز لتقييم الدولية الرابطة 218
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 حصل تراجع في أداء اللغة العربية؛ •
 جرى تراجع في مستوى األداء في اللغات األجنبي ة والعلوم؛ •
 على حاله.بقي األداء في الرياضي ات  •

 
 .Center for Educational Research and Development: المصدر

نات سياسات ي المستقبل أو أي  من مكوإن التحدي األكبر أمام أي  إصالح في قطاع التعليم الرسمي ف
، المركز التربوي. 2014لين في المدارس الرسمية )عام فقط من الطالب مسج في المائة 29التعليم العام هو أن  

من أجل ضرورية ذلك، قد تكون المقاربة الشاملة (. لفي المائة 29لقد تغيرت النسب اآلن على األرجح وتخط ت 
ر القانوني والتدابير التدقيقي ة والمناهج والمزيد من االستثمار تحسين مستويات التعليم الوطنية )األنظمة واإلطا

 .لخ(إوالتدريب وخطط بناء القدرات، 

 
 .الحسابات الوطنية اللبنانية، مؤشرات التنمية التابعة للبنك الدولي: المصدر

في  6.6سب ما يشير إليه الجدول أعاله، إن إجمالي النفقات على التعليم )الرسمي والخاص( لم يتخطَّ حو
على مؤشر التنمية التابع لألمم المتحدة  ، وبناء  2014في العام و .2011من إجمالي الناتج المحلي في العام  المائة
كان يتكي ف مع أثر األزمة من إجمالي الناتج المحلي بينما  في المائة 1.65، شك ل اإلنفاق العام على التعليم 2014

 (2012)توزيع التالميذ حسب نوع المدرسة 

 خاص
54% 

 عام
29% 

 مجاني-خاص
13% 

 %4 األنروا

 من إجمالي الناتج المحلي( )بالنسبة المئويةاإلنفاق اللبناني على التعليم 
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 )بالنسبة المئوية من إجمالي الناتج المحلي( اإلنفاق الخاص على التعليم اإلنفاق العام على التعليم )بالنسبة المئوية من إجمالي الناتج المحلي(
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 ليتمك ن منة اليونيسف والجهات المانحة الدولية )وذلك بشكل جزئي ألن  القطاع قد حصل على دعم السوري
له أقساط التالميذ.  التكي ف مع التحديات المطلوبة لتلبية حاجة السوريين(. على العكس، فإن  القطاع الخاص تمو 

 .219من إجمالي إنفاق األسر في المائة 10ويمث ل هذا الجزء من اإلنفاق الخاص حوالى 

 فقد والفني، المهني التعليم ةمديري تديره الذي فنيوال المهني المجال في والتدريب التعليم موضوع في أما
 (42,529)في شهادة البكالوريا الفنية  مسجال   األكبر الجزء كان. 2012-2011في العام  ا  طالب 76,157 القطاع جمع

جهة، يتخطى التحاق الذكور التحاق اإلناث في هذا المجال  من. (17,862)والباقي في شهادة االختصاص الفني 
ة اث عدد الذكور في الشهادات الفنياالختصاصات تجذب الذكور ومن جهة أخرى، يتخطى عدد اإلنة غالبي ألن

 .220(في المائة 51.7) LT ةواإلجازة الفني TSالعليا مثل شهادة االختصاص 

 ة لقطاع التعليم على أساس أجندة استقرار وتنميةعبر مقاربة استراتيجي RACE Iالبناء على  RACE IIيحاول برنامج 
الت استراتيجية أساسي  ة:تعمل من خالل تحو 

من أهداف التنمية المستدامة حول التعليم، يحاول البرنامج أن يدمج حقوق اإلنسان وحقوق  4بالتماشي مع الهدف  •
 ؛التهن تدخة مأساسيالطفل ومبادئ حماية الطفل كعناصر 

 ؛لبنانيون كانوا أو غير لبنانيين ة األسر واألطفال المستضعفين،توفير فرص التعليم الجيد لغالبييضمن  •
 ة والشاملة التي تعالج الطلب على خدمات التعليم الرسمي الصحة وشركاؤها التدخالت البنيويستطب ق وزارة  •

 ؛د وتوف رهالجي
دة. يزيد كل هم مسجلين في مدارس دامجة وجي ا  عام 18و 3د من أن  األطفال والشباب بين للتأكالدؤوب يجري العمل  •

لدعم فرص التعليم للجميع طوال الحياة من الطفولة المبكرة حتى التعليم هذا األمر بشكل صريح مسؤولية قطاع 
 ة.طفال والشباب بالمهارات الحياتية الفعليتحسين خدمات التعليم االبتدائي والثانوي والمهني والتركيز على تزويد األ

لحق المنصف بالحصول إلى المساهمة في تحسين النفاذ إلى ا RACE IIبهذه النظرة العامة لألطفال والشباب، يهدف 
في لبنان من خالل معالجة السياسات واألنظمة وتوفير الخدمات  ا  عام 18و 3د وذي صلة لألطفال والشباب بين على تعليم جي

على الثقة المتبادلة واالحترام،  ويات الوطني ودون الوطني والمجتمعي. بناء  الجيدة ومعالجة االزدحام على الطلب على المست
 د لألطفال ومن المحاسبة الشفافة بشأن األموال المستثمرة ليم من توفير خدمات التعليم الجيسيزيد عقد للتمويل والتس

 في مستقبلهم.

تعمل تحت إشراف وزارة التربية مؤسسة أكاديمية  42على مستوى التعليم العالي، يشمل لبنان حوالى 
والتعليم العالي وبإدارة المديرية العامة للتعليم العالي. وعلى الرغم من التقليد الضارب الجذور على مستوى 

، منخفضا  221، اليونسكو، معهد اإلحصاء(2012في المائة عام  46.3التعليم العالي في لبنان، يبقى معدل االلتحاق )
البلدان ذات الدخل المتوسط، وذلك بسبب القدرة المحدودة في التعليم العالي العام وعدم  نوعا  ما بالمقارنة مع

يسرة الكلفة )كلفة عالية( للتعليم العالي الخاص وفي بعض الحاالت، هناك مجموعات من الناس تفض ل أن تتسجل 
 الدنيا(.في التعليم المهني والفني الذي يضمن عمال  فوريا  )الطبقات الشعبية والوسطى 

                                                      
 الخاصة االحتياجات ذوي من والتالميذ األطفال وعمل الشوارع بأطفال معني وهو التعليمي، النظام من فئة التقرير يشمل لن 219

 القانون. مع نزاع في هم الذين ينوالقاصر

220 2014 June ,Lebanon BankMed, Sector, Education s’Lebanon of Analysis. 

 عدد على مقسوم السن عن النظر بغض الجامعات في المسجلين الطالب عدد هو العالي التعليم في التسجيل معدل إجمالي 221
 مع فبالمقارنة متوسط. دخل ذات لدولة بالنسبة جدا   منخفضا   يعتبر العالي. التعليم مستوى مع رسميا   تتناسب التي العمرية الفئة في السكان

 معدالت في بسيطا   تراجعا   لبنان عرف لقد الثانوي، التعليم في حتى المائة. في 59و 61و 89 هي المعدالت أن حيث وفرنسا وألمانيا سترالياأ
 التسجيل معدل مستوى )على واألردن قطر مع بالمقارنة سيما ال 2007 عام المائة في 68.1 كان أن بعد المائة( في 62.6) 2012 عام التسجيل

 المائة. في 88و 96 إلى تصل المعدالت أن حيث الثانوي( التعليم في
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)إيصال التعليم لألطفال جميعا (  RACE IIاليوم، تطب ق وزارة التربية والتعليم العالي برنامجا  اسمه 
ة للبنانيين المستضعفين  RACE Iعلى الدروس المستقاة من  . وبناء  2021-2017لألعوام  والحاجات المستمر 

عالي الجديدة قد تبلورت في مرحلة عالية الدق ة وفي والالجئين السوريين، إن  برامج وزارة التربية والتعليم ال
 مواجهة التحديات االجتماعية واالقتصادية.

 العمل والتعليم (3) 

في هذا القسم، إن الهدف الرئيس هو رسم الترابط بين التعليم وتوليد الوظائف والبطالة والقطاعات 
 .223ة لألعمال بحسب القطاع االقتصاديالتالي إلى النسب المئوي الشكل. ويشير 222االقتصادية الرئيسة

 
 .calculation based on HBS 2011/2012’ Authors: المصدر

ة المقد رة األرقام )البنك العاملة اللبنانية وأهمية السمات غير النظاميع القوى أدناه توزيالشكل كما يعرض 
رتفاع في نسبة البطالة والعمل غير النظامي. فمنذ نهاية ا(. لذا، تتفق التقديرات كل ها على حصول 2012 ،الدولي

ال ب ا  يأن  االقتصاد لم يول د تدريج ا  الحرب، من الواضح تمام والفشل . 2012و 1997ين معدالت مشاركة أعلى للعم 
 قتصاديةة المتوف رة في لبنان يمكن أن يعتبر أحد مكامن فشل سياسات ما بعد الحرب االفي تعبئة الموارد العمالي

ة )ج. خفضة االنتاجيالناتجة عنها. وقد أد ى هذا األمر إلى تخصيص فائق للموارد لقطاعات من قتصاديةوالبنى اال
إلى أن  عدد الوظائف التي نشأت خالل العقد السابق  مايلز ، يشير تقرير(2012b)ديبا(. بحسب البنك الدولي 

. فزاد الطابع غير النظامي للعمل بشكل كبير. وتشير تقديرات التقرير ا  لتقرير مايلز التابع للبنك الدولي لم يكن كافي
ليتمك ن  ا  حالي أي ة األعمال التي تنشأضعاف كم 5القتصاد اللبناني أن يول د ينبغي لفي السنوات العشر الالحقة،  هأن

. باإلضافة إلى ا  وظيفة سنوي 15,000ـ من استيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل: فيقد ر الهوة في الوظائف ب
في السنة إال  في المائة 3.7ارتفع بنسبة  2009و 1997"بين العام  ذلك، يشير التقرير إلى أن إجمالي الناتج المحلي

 فقط. ويشير هذا األمر إلى أن  نمو األعمال ال يتمت ع  في المائة 1.1عمال توس عت بنسبة أن  األ
ة، كا الالتينيي، جنوب آسيا، أمربالمقارنة مع البلدان األخرى في المنطقة ا  وهذا منخفض جد 0.2إال بمرونة معدلها 

دولي، وكنسبة مئوية من إجمالي ديرات البنك ال. وبحسب تق(14ص. ، WB 2012b)وأفريقيا جنوب الصحراء". 

                                                      
 حوالأل لإلحصاء المركزية اإلدارة مسح العمل. لسوق استقصائية دراسات ثالث من العمل سوق سمات تأتي القسم، هذا في 222

 أصحاب عن 2011 لعام الدولي للبنك مايلز وتقرير 2011-2012 لعامي المعيشة ألحوال لإلحصاء المركزية اإلدارة مسح ،2007 لعام المعيشة
 .b(2012( الدولي البنك نشره الذي الموظفين ،العمل

 .2015 ،لدوليا والبنك لإلحصاء المركزية اإلدارة 223

 ،مناجم وتصنيع 4 ،زراعة
12 

 7 بناء،

 22 تجارة،

 6 نقل ومواصالت،

تعليم وصحة وإدارة 
 24، عامة

 21 خدمات،

 3 وساطة مالية،
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 في المائة 66.9، وعلى مستوى القوى العاملة، ا  . أخيرفي المائة 36.4ي، إن  مستوى الالنظامية هو الناتج المحل
 (.2011من الموظفين ال يساهمون في أي نظام ضمان اجتماعي )البنك الدولي، 

 

اللبناني مشكلة انفصال بين حاملي الشهادات الجامعي ة الجدد واالختصاصات لذلك يواجه سوق العمل 
من األجراء يقومون بأعمال ليست من ضمن  في المائة 41. فبحسب البنك الدولي، قتصاديةالمطلوبة لألنشطة اال
والبنك الدولي أن  . ففي اقتصاد يركن إلى الخدمات، وجد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 224دراساتهم أو مهاراتهم

ال أجانب وهي اشغال يمكن اللبناني ون  التعليم هو العائق األساسي أمام التشغيل. فغالبي ة األعمال الفني ة يشغلها عم 
 ملؤها لو اكتسبوا المهارات المناسبة.

 عدد طالب الجامعات حسب الحقل التعليمي -6الجدول 

 عدد الطالب تصنيف الفئات الكبرى

 695 البرنامج العام

 710 3 التربية والتعليم 

 122 38 اإلنساني ات والفنون 

 406 70 واألعمال والقانون  جتماعيةالعلوم اال

 426 29 العلوم 

 882 19 الهندسة والتصنيع والبناء 

 175 1 الزراعة 

 645 14 والرفاه صحةال

 789 2 الخدمات

 850 180 المجموع

 .2012اإلدارة المركزي ة لإلحصاء : المصدر

..( إلخ.ة وانعدام التماشي مع سوق العمل، )جودة التعليم، العروض التعليمي من الصحيح أن  النظام التعليمي
في لبنان. فاألسباب مختلفة وهي مرتبطة باألداء الضعيف  قتصاديةة االلسبب الوحيد وراء تراجع االنتاجيليست ا

ة السيئة وهجرة المتدن ي لألجور والبنية التحتي للمؤسسات العامة والفساد والنظام القضائي غير المناسب والمستوى
غير النظامي .. أما الطابع الريعي لالقتصاد فقد أعاد رسم القطاع االقتصادي اللبناني وزاد من الطابع إلخ.األدمغة، 

التفسير  ..( إال أن  الكفاءات المحترفة والمهارات تبقىإلخ.ومن هشاشة مجموعة األعمال )أمن، راكن سيارات، 
في  11، كان 1970ة والمستوى التعليمي. في العام العالقة بين اإلنتاجي ا  ة وقد تشرح جزئيالوحيد لتراجع االنتاجي

                                                      
224 2015-ETF Lebanon, in policy employment and Market Labor. 

 %19موظف غير نظامي براتب 

 %29موظف نظامي براتب 

عاطل عن العمل 
11% 

 %5صاحب عمل 

يعمل لحسابة الخاص 
 %20وعالي المهارة 

 16%يعمل لحسابه الخاص قليل المهارة 

 موظف غير نظامي براتب

 موظف نظامي براتب

 عاطل عن العمل

 صاحب عمل

 يعمل لحسابة الخاص وعالي المهارة

 يعمل لحسابه الخاص قليل المهارة
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، ارتفع هذا المعد ل بشكل كبير ووصل 2007بالتعليم الثانوي بينما في العام  لتحقتافقط من القوى العاملة قد  المائة
عات. عام، لكن الواقع اختلف عن التوق ة بشكلبهذا األمر أن يزيد من االنتاجي . كان يفترض225في المائة 43إلى 

آليات يكمن في للمشكلة ف. أما الوجه اآلخر 226في تآكل االنتاجية جودة التعليم كان لها دور مركزي لذلك فإن  تراجع
جور واأل قتصاديةسوق العمل وإطار العمل العدلي ومجموعة المحف زات. فسوق العمل غير النظامي والبنية اال

ال هي جزء من تحدات المنخفضة والتنافس غير المشروع ومعدال  يات االنتاجية.ستبدال العم 

 227على أساس المستوى التعليميهيكلي ة سوق العمل  -7الجدول 
ال(  )بالنسبة المئوية من إجمالي عدد العم 

 2007 1997 1970 المستوى التعليمي

 33.6 45.2 80.0 االبتدائي

 23.3 21.1 9.4 التكميلي

 18.6 17.4 6.3 الثانوي

 24.4 16.2 4.3 الجامعي

 في المائة 100 في المائة 100 في المائة 100 

 القطاع الخاصوضع العمل في 

إجمالي عدد الموظفين في 
 46 52 53 القطاع الخاص

 38 33 30 من لديهم وظيفة دائمة

فقط مترابطة مع النمو  على المستوى االقتصادي الكل ي ليست انحسارولذلك فإن استحداث الوظائف 
يمكن أن  ورأس المال البشريبداع والتكنولوجيا. فالقطاع التعليمي الطويل األمد وحلقة األعمال والتجارة واإل

على استحداث الوظائف وعدم القدرة  انحساروات العمل من أجل فهم أفضل للبطالة يدخال في تحليل اقتصادي
تغيير في نموذج النمو االقتصادي يجب أن يعالج إصالح سوق العمل  أية. لذلك، فإن  وظائف مستدامة إضافي

 ألنهما مصدر واحد للنمو والتنمية. ة نفسها والقطاع التربوي بمستوى األهميكم

 جتماعيةالسبيل الثاني: النمو االقتصادي، التباين االجتماعي والحماية اال )ب(

نمو في إجمالي  في المائة 11.5مع  2009بات في النمو االقتصادي اللبناني )بلغت أوجها في العام إن  التقل
( خالل 2017في  في المائة 2و 2016في  في المائة 1، و2011في العام  في المائة 0.9الناتج المحلي الحقيقي، ثم 

األخيرة تعكس المشاكل البنيوي ة في االقتصاد الحقيقي وهشاشته حيال العناصر االقتصادية  15ـ السنوات ال
. في فترة ما بعد حرب العام مؤسسية من دون ذكر انعدام االستقرار الداخلي السياسي والة الخارجيسياسيوال

ة في العام ، 2006 ، إال أن  مشاكل 2009وعلى الرغم من النمو االقتصادي الذي برز في زيادة ال سابق لها ومهم 
: نمو القطاعات القليلة ة واستحداث هزيل للوظائفاد اللبناني يعاني من أزمة هيكليكثيرة أظهرت أن االقتص

(. يترجم هذا األمر مباشرة في 2012 ة )البنك الدولي،عمل غير نظامي وقطاعات غير تجارية، سوق االنتاجي
على  في المائة 3.56رتفاع سنوي بنسبة ا( ووالرمليار د 15.65) 2016عجز تجاري جرى تسجيله في العام 

                                                      
225 2016-CES social, et économique développement un Vers Demain: de Liban Le. 

 من دراسة على بناء   ،2010و 1991 بين الحرب بعد ما فترة خالل لإلنتاجية المفصل النمو في البسيط التراجع من الرغم على 226
 .العامل( لمؤشر كمخرجة 110.09 إلى 95.02 )من ةالدولي العمل منظمة

 لبنان. لإلحصاء، المركزية اإلدارة 227
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 في المائة 30.18مة فقد شك ل العجز التجاري اللبناني يالرغم من أسعار النفط المنخفضة والعمالت المتراجعة الق
 (.في المائة 27.79) 2015بالمقارنة مع حصة أدنى في العام  2016لعام من إجمالي الناتج المحل ي 

)صندوق النقد الدولي(  2016في المائة من إجمالي الناتج المحلي في العام  143.9وصل الدين العام إلى 
 2017في المائة( كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي وكان التوقع أن تزداد النسبة عام  -8.1والعجز العام )

 في المائة. -9.5حتى 

 2010-2007س المال ونمو إجمالي الناتج المحلي في لبنان: أصافي دفق ر -8الجدول 

 2016 2010 2009 2008 2007 السنة

صافي الدفق 
بالنسبة )األجنبي 
من إجمالي  المئوية

 الناتج المحلي(
 في المائة 39.2 في المائة 56.8 في المائة 61.1 في المائة 29.1

 والرد اتمليار 5
 11.6تراجع بنسبة 

بالمقارنة  في المائة
 5.7) 2015مع 

 (مليار دوالر

من النمو الحقيقي 
إجمالي الناتج 

 في المائة 1 في المائة 8.0 في المائة 8.2 في المائة 11.5 في المائة 2.3 المحلي

 .2012 ،البنك الدولي: المصدر

 
 .Banque du Liban: المصدر

ة على بلد مستورد ، كانت نتائج الصدمة اإليجابي2008منذ العام  ا  كبير ا  بينما عرفت أسعار النفط تراجع
ت الواردات في االرتفاع بينما تراجعت الصادرات ألسباب عديدة: النزاع ل لبنان مختلطة. فقد استمرللنفط مث

واستثمار أجنبي  األسر وسياحة أدنى وإيداعات أقل واستهالك أعلى لدىة، ة السورياللبنانيالسوري وإقفال الحدود 
، أي تراجع بنسبة النصف 2015عام  في المائة 19.42مباشر أقل )تراجع في االستثمار األجنبي المباشر بنسبة 

كان لألمر (. فقد أساءت كل  هذه العناصر إلى الميزان التجاري وميزان المدفوعات في البلد و2009بالمقارنة مع 
مل من خالل زيادة أثر سلبي على وضع االقتصاد الكلي والوضع المالي. ويؤثر وضع كهذا في لبنان على الع

2015 2014 2013 2012 2011 2010 

15 

12 

9 

6 

3 

0 

 إجمالي اإليداعات المعدل السنوي

 إيداعات غير المقيمين

 التحول السنوي لإليداعات في المصارف التجارية
 )مليار دوالر(
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ة على سوق العمل المزدوج )النظامي وغير النظامي(. فبيئة االقتصاد الكلي أد ت إلى المزيد من التبعات السلبي
ال والمزيد من التبعي ة لحواالت الشتات.  هجرة العم 

من النازحين السوريين. وعلى الرغم من أثرهم السلبي على  ا  كبير ا  ويستضيف لبنان عدد 2011منذ العام 
في استقرار  ا  ة للنازحين السوريين في لبنان قد ساهم إيجابيال أن دفق المساعدات الدوليالبنية التحتي ة والخدمات، إ

اللبنانيين على حد  سواء. وقد تراوح األثر المضاعف النمو االقتصادي واستحداث الوظائف لكل  من السوريين و
ضية السامية لشؤون الالجئين 1.6بين  )دائرة ضريبة  2.13و (2015 ،)برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والمفو 

( وهو اختالف كبير. فقد استحدثت المجموعتان األعمال الجديدة لتلبية الطلب الناشئ عن دفق 2014الدخل، 
ة المحلية بما في ذلك المنظمات غير الحكومياستُحدثت وظائف جديدة في القطاعين العام والخاص ) النازحين كما

 والمنظمات غير الحكومية الدولية(.

 دفق المساعدات الدولية للنازحين السوريين في لبنان -9الجدول 

 السنة

 المساعدة

 (دوالر)مليار 

 من إجمالي  بالنسبة المئوية
 الناتج المحلي

2013 1.04 2.18 

2014 0.972 1.95 

 .2015 ،صندوق النقد الدولي: المصدر

المحل ي له دور في هذه  أن  االستهالك ا  لذلك فإن  االقتصاد اللبناني قائم على نموذج نمو خارجي علم
وزيادة دفق رأس المال األجنبي واالستثمار ة. فهو نموذج اقتصادي يعتمد على تصدير رأس المال البشري الدينامي

ة. وبناء  على رابط تجارة والعقارات واألنشطة المالية والمصرفياألجنبي المباشر واالقتصاد المرتكز إلى ال
نات مرتبطة باالقتصاد الكل ي الذي له دور مركزي  ةسوف نعالج وبالمختصر ثالث ،المساواة والدمج والعدالة مكو 

 واة والدمج والعدالة.في فهمنا للمسا

 سوق العمل (1) 

 2007الوحيدة بشأن سمات سوق العمل ناتجة عن اإلدارة المركزي ة لإلحصاء  وطنيةإن  البيانات ال
 ة.أما المصادر األخرى فهي إما محلية أو دون إقليمي. 2011وتقرير مايلز للبنك الدولي  2011/2012و

 ة.ن خالل تعبئة موارد العمل البشريعلى الجدول، لم يول د اقتصاد ما بعد الحرب مشاركة أعلى للعمال م بناء  

ال بين  -10الجدول   2012و 2004معدالت مشاركة العم 

ال السنة  معدل مشاركة العم 

2004 44 

2007 43 

2009 48 

2012 45 

 .2015 ،والبنك الدولي ،2011 ،المركزية لإلحصاءاإلدارة : المصادر
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ال والبطالة  .تعرض الجداول أدناه التباينات الكبيرة في مشاركة العم 

 المشاركة في سوق العمل والبطالة معدالت إجمالي -11الجدول 

 البطالة المشاركة في سوق العمل النوع االجتماعي

 9 65 ذكور

 18 25 إناث

 11 45 مجموع

 .2015 ،اإلدارة المركزي ة لإلحصاء والبنك الدولي: المصادر

ال في لبنان حسب النوع االجتماعي والفئة العمري ة -5الشكل   معدالت مشاركة العم 

 
 .2012 : البنك الدوليالمصدر

العمالة  يرك ز النقاش العام بشكل أساسي على انعدام التماشي بين سوق العمل والعرض/الطلب على
عون بالمهارات يتمت ا  ة األسباب المعروضة حول فكرة أن  النظام التعليمي ال يول د أفرادهرة. فتترابط غالبياالم

ء ألن  النظام التربوي اللبناني يؤد ي إلى تباينات في المخرجات بين الفقرا ا  الالزمة للشركات. وهذا صحيح جزئي
ب ومعدالت فقر هي في محافظة الشمال(. مع ذلك، يعطي هذا واألغنياء وإلى تباينات جغرافي ة )أعلى نسبة تسر 

يجين رفيعي المهارات  ة ال تستطيع أن تستوعب كل  القوى المحليإال أن  الشركات النظام التربوي اللبناني نفسه خر 
 (.2012bالعاملة هذه )البنك الدولي، 

 القوى العاملة بحسب مستوى التعليم -12الجدول 

 )بالنسبة المئوية(

 ثالث ثانوي ابتدائي ال تعليم 

 32 26 36 6 القوى العاملة

 .2012البنك الدولي : المصدر

+65 

 سنة 64-55

 سنة 54-45

 سنة 44-35

 سنة 34-25

 سنة 24-15
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 القوى العاملة في لبنان: القطاعان العام والخاص، اإلدارة المركزي ة  -13الجدول 
 قبل األزمة السورية 2011لإلحصاء 

  

 مليون 1.23 إجمالي القوى العاملة 

العمل في القطاع الخاص بما في ذلك المنظمات غير 
 في المائة 77 الحكومي ة

 في المائة 9 العمل في القطاع العام 

ال يزال الجدول األخير المتعل ق بعمل السوريين تقديريا . وما من بيانات موثوقة حول األرقام ما قبل 
ال الذين جرى استيعابهم خالل وفرة العقارات بعد العام   2006األزمة وما بعدها وال سيما األرقام الخاصة بالعم 

في قطاع البناء. في كل  األحوال، تعطينا هذه األرقام فكرة عن الصدمة )اإليجابية والسلبية( على سوق العمل 
 اللبناني خالل السنوات العشر األخيرة.

 صافي استحداث الوظائف حسب القطاع االقتصادي -14الجدول 
 )قبل األزمة السورية(

 القطاع

 صافي استحداث 
 الوظائف

 2009و 2004بين 

 معدل النمو 
ع   السنوي  المجم 
 )بالنسبة المئوية(

حصة صافي استحداث 
 الوظائف بحسب القطاع

 )بالنسبة المئوية(

 -2 -1 -216 3 الزراعة

 -8 -2 -664 12 الصناعة

 10 3 753 16 البناء

 61 7 645 98 التجارة

 2 1 109 3 النقل، االتصاالت

 33 2 832 53 الخدمات

 3 5 162 5 المال، التأمين

 0 5 111 غير متوف ر

  3 731 161 المجموع

 .2012البنك الدولي : المصدر

ة وتركيبة القطاع والمستوى التعليمي ومعدل المشاركة ب النوع االجتماعي والفئة العمريتعكس البنية بحس
وإطار العمل القانوني والوضع االقتصادي الكل ي. وقد أد ى هذا تعقيد سوق العمل وترابطه مع النظام التربوي 

ة الدنيا واستحداث أقل للوظائف. بحسب تقرير ع إلى تخصيص فائق للموارد البشرية لقطاعات اإلنتاجيالوض
مناسب وارتفاع للسمة غير ، ات سمت فترة ما بعد الحرب باستحداث للوظائف غير (2012)مايلز للبنك الدولي 

ة الوظيفي، اعتبر 2012ة. وبحلول العام ميالنظا  وظيفة في السنة )بين  15,000ة هي البنك الدولي أن  الهو 
( في المائة 1.1بينما ارتفعت الوظائف فقط بنسبة  في المائة 3.7ارتفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة  1997-2009

 ا  عاف عدد الوظائف الني تُستحدث حاليأض 5وأن لبنان خالل السنوات العشر المقبلة بحاجة إلى استحداث 
 الستيعاب القادمين الجدد إلى سوق العمل. ومنذ ذلك الحين والوضع إلى تراجع بسبب أزمة النزوح السوري.
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 تقدير العمل السوري -15الجدول 
 )تقدير قائم على أساس مليون نازح(

 مجموع إناث ذكور 

 مجموع السوريين 
 000 450 000 250 000 200 سنة( 17-59)

ال  500 187 في المائة 19 في المائة 70 معدل مشاركة العم 

 في المائة 30 في المائة 68 في المائة 20 معد ل البطالة

 000 131   إجمالي العاملين

 .2014ة منظمة العمل الدولي: المصدر

 الفقر والتباين وتوزيع الدخل (2)

من أجل  ا  مطلوب ا  وطني ا  االقتصادي اللبناني وبحسب سوق العمل، من الواضح أن  جهدبحسب النموذج 
ال   في منظومة المفاهيم" على المستوى االجتماعي واالقتصادي. فالحاجة كبيرة  بلورة خارطة طريق تسه ل "تحو 

على من اإلنصاف ى أنمو اقتصادي دامج ومستدام ومستو لمنظومة مفاهيم جديدة تسمح للبنان بالوصول إلى
. وكما هو الحال في رابطنا الخاص بالمساواة والدمج والعدالة، إن التعليم والمعرفة جتماعيةاالجتماعي والعدالة اال

كخيار تحويلي استراتيجي يجب أن يتماشيا مع رابط الحد من الفقر والعمل الالئق والنمو المستدام. فالنمو المستدام 
نحو "استحداث الوظائف". كما أن  الترابط المستقبلي بين الرابطين:  ا  كون متجهواالقتصادي الدامج يجب أن ي

ي إلى توازن أكبر. و المستدام ودينامياتهما سوف يؤدالعدالة والدمج والمساواة/مكافحة الفقر والعمل الالئق والنم
م التربوية وسوق ظته على مستوى النُ جية للرابطين في تحسين الوضع برموستساهم كل من العناصر الخار

ل في منظومة المفاهيم" من نموذج نمو اقتصادي قائم  العمل. وستفتح أهداف التنمية المستدامة الطريق أمام "تحو 
ة. وكما سبق وعرضنا في القسم قتصادي قائم على العناصر الداخليعلى العناصر الخارجية إلى نموذج نمو ا

ي إلى المزيد قتصاد اللبناني تؤدة )بما فيها النظام التربوي( في االيويركود االقتصادي والمشاكل البنالسابق، إن  ال
 من التباينات وعدم المساواة على مستويات مختلفة وتول د الفقر والحرمان.

وفي الربط بين مؤشرات االقتصاد  رفاه السكان في تبادل مخرجات أي نمو اقتصادي من قياس ال بد
 ة بسبب ضعف النظام التربوي والظروف السيئة لسوق العمل والبطالة العالية.الكلي والفقر. فاألخيرة تزداد حد  

 

مم المتحدة من الفقر لقد عمل لبنان من خالل وزارة الشؤون االقتصادية وبرنامج األ في مجال الحد
ألمم بدعم من برنامج ا جتماعيةنمائي على برنامج مشترك. ومنذ منتصف التسعينات، قامت وزارة الشؤون االاإل

أول  جتماعية، انتجت وزارة الشؤون اال1998المتحدة اإلنمائي بالعديد من الدراسات والمسوحات. وفي العام 
 2007الت الحرمان والتركيز الجغرافي للفقر. أما "أحوال المعيشة" للعام خارطة ألحوال المعيشة" حد دت معد"

لل رسم . وقد حوقائع ظروف عيش األسر في البلد ( فرسم2004)القائم على مسح متعدد األهداف حصل في العام 

التعليم -

استحداث الوظائف-

توزيع الدخل-

انعدام المساواة -

الفقر-

الظلم االجتماعي-
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مستوى الحرمان خالل السنوات العشر المنصرمة باستخدام  2006خارطة أحوال المعيشة المقارن في العام 
 البيانات الموجودة والمسح الوطني ألحوال المعيشة.

 توزيع السكان بين الفقر المدقع والفقر -6الشكل 

 
: اإلدارة المركزي ة لإلحصاء، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ووزارة الشؤون االجتماعية/أحوال المعيشة ومسح ميزاني ة األسرة للعام المصدر

 والفقر بحوالى مليون نسمة. 250,000الفقر المدقع المقد ر بحوالى ، 2004/2005

وقد ركن إلى خمس فئات  ا  ، جرى اعتماد تصنيف أكثر عمق1998في رسم خارطة أحوال المعيشة للعام 
 حسب مستوى تلبية الحاجات األساسية:

 ؛من التلبية ا  مستوى منخفض جد )أ(
 ؛مستوى منخفض من التلبية )ب(
 ؛مستوى متوسط من التلبية )ج(
 ؛ال  من التلبيةمستوى ع )د(
 .من التلبية ا  مستوى عال  جد (ه)

في  4.51فقط و من التلبية ا  من األسر تعيش بمستوى منخفض جد في المائة 7.09ن  أوقد وجدت الدراسة 
 في المائة 21.9هي جزء من المستوى المنخفض لتلبية الحاجات و في المائة 41.6في مستوى مرتفع منها.  المائة

 في المستوى المتوسط.

 ا  ة مؤتمراللبناني، وبعد ثالث سنوات من انعدام االستقرار السياسي، نظ مت الحكومة 2006بعد حرب العام 
( من أجل تعزيزالوضع االجتماعي االقتصادي وإرسائه وبناء الثقة من 3)باريس  2008للدول المانحة في العام 

ة األولى خطة عمل اجتماعية ، شملت خطة العمل الحكومية للمرالحرب جديد في مستقبل البلد. ومنذ مرحلة ما بعد
على رسم خارطة أحوال  واإلنصاف في صلب سياسات اإلصالح )بناء   جتماعيةمن الفقر والعدالة اال تضع الحد

لإلحصاء ة ائي بالتعاون مع اإلدارة المركزيالمعيشة في لبنان(. وفي هذا السياق، قام برنامج األمم المتحدة اإلنم
وقد استخدم  .228نتاج تقرير يحمل عنوان "الفقر، النمو وعدم المساواة في لبنان"بإ جتماعيةووزارة الشؤون اال
نفاق األسر. كما سل ط التقرير الضوء على إعلى  ة للفقر الحتساب خط الفقر الوطني بناء  التقرير قياسات مالي

                                                      
 .الشهر في ا  دوالر 650 لألسرة المدخول يجعل ما شهري كدخل دوالر 131 على السكان من المائة في 50 يحصل 228
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باالعتبار  ا  قليمي أخذها للحد من الفقر والدمج والتوازن اإلسياسات التكييف وخيارات االستثمار التي يجب اتخاذ
والدراسات السابقة والمسوحات والدراسات االستقصائية  3إنجازات أهداف األلفية للتنمية. ودعمت باريس 

ن كا 2011للتنمية االجتماعية في العام  وطنيةوالتقارير كافة وزارة الشؤون االجتماعية في انتاجها الستراتيجية 
 ة.اللبنانية لم تعتمد االستراتيجي ما بين الوزارات. إال أن الحكومة ا  اجتماعي يفترض بها أن تقود عمال  

 2004/2005و 1997خاص بمتوسط االنفاق للفرد الواحد حسب المحافظات بين  -7الشكل 

 
اإلدارة المركزي ة لإلحصاء، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ووزارة الشؤون االجتماعية )مسح أحوال معيشة األسر ومسح ميزانية : المصدر

 (.1997ومسح أحوال معيشة األسر للعام  2004/2005االسرة للعام 

من الفقر في لبنان. وهو جهد سوف يتبلور على يد  إطالق برنامج الحدمؤسس ي من أجل حصل جهد 
في تشرين  ا  وزارة الشؤون االجتماعية/الحكومة اللبنانية من خالل البرنامج الوطني لدعم األسر األكثر فقر

 .2011نوفمبر /الثاني

بالمقارنة مع باقي  ا  ، تكثر الفروقات بين المحافظات، ونرى الشمال متأخر7الشكل وكما يرد األمر في 
البالد. فبناء على المسح نفسه، كان من الواضح أن عدم المساواة ضمن المحافظة الواحدة هو السبب األهم للتباين 

من عدم المساواة المفص ل في االستهالك في لبنان يمكن أن يُعزى إلى عدم المساواة  ائةفي الم 92في البلد. حوالى 
عدم المساواة ما بين المحافظات. من جديد، كان الشمال  بسببفقط في المائة  8ضمن المحافظات بينما يبقى 

بشأن إجمالي  وطنيةالبيانات ال(. وإذا جمعنا كل  0.37ـ صاحب اإلنفاق األدنى للفرد الواحد )معامل جيني مقد ر ب
الناتج المحلي في المناطق وسوق العمل والفقر والبطالة على مستوى المحافظات، تصبح معدالت عدم المساواة 

ن يتفاعل مع سياق سوق العمل ليول د مخرجات رفاه أوالفقر في المناطق أعلى بكثير. كما يمكن لموقع سكن الفرد 
صر المضادة مثل البطالة العالية واألجور المنخفضة والمدارس الرسمية الضعيفة من العنا ا  مختلفة ويجمع عدد

مع ترك ز األنشطة  ال سيمامن الفقر و الحدة في فالطابع الجغرافي أصبح أكثر أهميوالبنى التحتية الهش ة. 
أو دليل  229(4201سكوا )أديب نعمه، يروت الكبرى. وقد أظهرت دراسة لإلة في بالوطنية األساسي قتصاديةاال

وبكثير )البطالة،  وطنيةالفقر الحضري في مدينة طرابلس أن مؤشرات الحرمان والفقر أعلى من المعدالت ال
ب، السكن والنفاذ إلى الخدمات(.  الدخل، المستوى التعليمي والتسر 

ل أساسي أيضا  وبحسب السياق االقتصادي وبنية األنشطة االقتصادية، يبدو أن  الفقر المدقع متركز بشك
: الزراعة والبناء والتجارة/التصنيع. أما القطاعان األوالن، فبحاجة إلى تحليل بالعمق حيث يجري ةفي أنشطة ثالث

                                                      
 .2015 حالة( كدراسة )طرابلس يالعرب العالم في الحضري الفقر نعمه، أديب اإلسكوا، 229
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توظيف العمال السوريين بشكل كثيف وذلك لمعرفة ما إذا كان من عالقة بين تركز الفقر والتنافس على العمل/أثر 
لإلدارة المركزي ة  2011األمر نفسه. فيشير مسح العام  2015عام االستبدال. وأكدت دراسة البنك الدولي في ال

ة في األجور هي  في المائة أيضا  بين الذكور واإلناث للقطاعات المختلفة. بينما هي أعلى  6لإلحصاء، إن الهو 
 في المائة(. 23.8في المائة( والصناعة ) 21في الزراعة )

 2004/2005حسب النشاط االقتصادي لألسرة  الفقر المدقعمعدالت  -8الشكل 

 
: اإلدارة المركزي ة لإلحصاء، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ووزارة الشؤون االجتماعية: مسح أحوال المعيشة لألسر وميزانية األسرة المصدر
 .2004/2005للعام 

 2015 ،اإلدارة المركزية لإلحصاء والبنك الدولي -16الجدول 

 ل الفقرمعد   
 )بالنسبة المئوية(

 14 صاحب العمل

 19 الموظف )أساس شهري(

 28 الخاص حسابهلالعامل 

 47 األجير )أسبوعي أو شهري(

 على الدراسات نفسها، سيطرت فئة الموظف األجير على فئات العمل األخرى للمجموعات  بناء  
 من اللبنانيين غير الفقراء(. في المائة 53.5غير الفقيرة )

 2004/2005معدالت الفقر المدقع حسب وضع األسرة التعليمي،  -9الشكل 

 
: اإلدارة المركزية لإلحصاء، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ووزارة الشؤون االجتماعية: مسح أحوال المعيشة وميزانية األسرة المصدر

2004/2005. 
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الت الفقر المدقع. فكل ما تحس ن المستوى ة سلبية قائمة بين مستوى التعليم ومعدأن عالق 9الشكل يظهر 
أدناه العالقة بين مستوى  17الجدول التعلمي للفرد، كلما قل ت إمكانية أن يجد نفسه في حالة فقر مدقع. يظهر 

. ويشرح القسم المتعلق باألنشطة واألعمال من جهة أخرى الشهري متوسط الدخلو من جهة التعليم ونوع العمل
الفقر. من الواضح أن  الفقر والفقر  ة بنية األجور ومعدالتهيكلي ا  التابعة لالقتصاد الصغري وغير النظامي جزئي

. وهو واقع تؤكده ةالمدقع يتركزان بشكل أساسي ما بين العاطلين عن العمل الذين هم من العمال غير المهر
 مخرجات رابط المساواة والدمج والعدالة.

 حسب نوع العمل والمستوى التعليميمتوسط الدخل الشهري  -17الجدول 
 ريكي(األم)بالدوالر 

 مجموع ثالث ثانوي ابتدائي ال تعليم نظامي نوع العمل 

 667 800 667 633 533 نظامي

 442 533 433 400 333 غير نظامي

 667 867 800 667 600 الخاص حسابهل

 616 768 671 595 516 متوسط 

 .b2012، حسابات قائمة على أساس بيانات البنك الدولي، 2015: منظمة العمل الدولية، المصدر

ع لدى  ،في الشرق األوسطو من مجمل  في المائة 55يمثل  في المائة 10على أإجمالي المدخول المجم 
في  20و 12قل بين من األفراد يملكون على األ في المائة 1. وبحسب الدراسة ذاتها، إن أغنى 230الدخل الفردي

أضعاف العتبة لدخول  3هو حوالى  في المائة 1من إجمالي الدخل الفردي. ومتوسط الدخل لدى أغنى  المائة
من توزيع  في المائة 0.01ـ على مستوى مركز ضمن بنك المعلومات العالمي للدخول العالية(. إن الأالمجموعة )

. أما أعلى 2012حتى  2005ة من من إجمالي الدخل بشكل عام خالل الفترة الممتد في المائة 3الدخل يشك ل 
المداخيل فتأتي من عائدات الممتلكات المبنية بسبب االتقلبات الكثيرة والوجه الريعي لقطاع العقارات في لبنان 

 المنصرمة. 14ـ وال سيما خالل السنوات ال

 تركز اإليداعات -10الشكل 

 

                                                      
 ؛(لبنان في للثروة الشديد التركزو) لبنان في األفراد على والضرائب العليا ليخادمال بيكيتي(. توماس )إشراف: أسود ليديا 230

 .2005-2012 األفراد، على الضرائب لسجالت استطالع
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(، تترك ز اإليداعات في القطاع المصرفي 2015)حسابات صندوق النقد الدولي،  10الشكل على  بناء  
من إجمالي  في المائة 50( على في المائة 1حساب مصرفي )أقل من  16,000اللبناني بشكل كبير. يحتوي 

من إجمالي اإليداعات. إذا ما جمعنا هذا  في المائة 20( على في المائة 0.1حساب )أقل من  1,600اإليداعات و
ن ارة المالية( تأتي مز)و 2016فقط من الضرائب التي جرت جبايتها عام  في المائة 11.55الواقع بفكرة أن  

الضرائب على األمالك، سيتبي ن بشكل أوضح أن مستوى التباين يأتي من النظام الضريبي وتوزيع الدخل. ويمكننا 
 .في المائة 0.37هنا أن نرى بعض الفوارق مع "ليثي وآخرون" حيث أن معامل جيني هو فقط 

 سيناريوهات نمو مختلفة -18الجدول 
 من إجمالي الناتج المحلي( يةبالنسبة المئو)

 نمو مناصر للفقراء نمو محايد التوزيع نمو مضاد للفقراء

 الموارد استثمار الموارد استثمار الموارد استثمار

2005 21.5 8.5 17.2 4.2 15.4 2.4 

2010 20.3 7.3 16.4 3.4 14.8 1.8 

2015 19.2 6.2 15.6 2.6 14.1 1.1 

 1.8 14.8 3.4 16.4 7.3 20.3 المعدل

ة لإلحصاء، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ة أحوال المعيشة ومسح ميزانية األسر لإلدارة المركزيساس خارطأ: تقديرات المؤلفين على المصدر
 .وطنيةبيانات الحسابات ال (2004-1997)لالعوام رئيس الوزراء  وفريق الحسابات لدى مكتب (2005-2004) جتماعيةووزارة الشؤون اال

محاكاة قامت بها الحكومة اللبنانية للوصول إلى فهم أفضل إلنفاقها العام ولتعرف كيف  18الجدول إن  
لفقر وإنفاق عام هادف للوصول اة لمكافحة كن للحكومة أن تستحدث مساحة مالية إضافية لتعتمد سياسة مالييم

 من الفقر. والحد جتماعيةوتحسين الخدمات اال اجتماعية إلى شبكة أمان

 ا  في التوزيع ومناصر ا  وحيادي ا  من إعادة التفكير في النمو اللبناني من أجل أن يكون أكثر دمج ال بد، ا  ختام
تدابير ة والمزيد من التنمية في المناطق واعتماد متجهة نحو توسيع الفرص التعليمي للفقراء ولبناء استراتيجية

سر الفقيرة وإعادة النظر بخطط الحماية تركيز المزيد من الموارد على األ النمو المناصرة للفقراء من خالل
 .جتماعيةللحقوق ولتكون شاملة تضم عتبة للحماية اال ا  لتصبح أكثر دمج جتماعيةاال

 والحماية االجتماعية جتماعيةالسياسات اال (3) 

يات األساسية التي تسمح بالوصول إلى فهم أوسع للتحدومختصرة هذا الجزء مراجعة سريعة  يطرح
 يواجهها النظام االجتماعي اللبناني ومصفوفة المخاطر التي تقف أمام األفراد وبعض الفئات المستهدفة من السكان.

وعتبة الحماية  جتماعيةسيرسم التقرير صورة عن المواضيع التالية: اإلسكان والحماية اال عليه،
والدخل األساسي والتقاعد والحاجات الخاصة( واإلنفاق العام  جتماعيةوالرعاية اال صحة)التعليم وال اعيةجتماال

 في كل  من القطاعات.

كما وإلى السياسات المناسبة  جتماعيةفي الواقع، يفتقر لبنان إلى أطر الضمان االجتماعي والحماية اال
ر لبنان تدابير تستجيب لألزمات نس قة. في غالبيمستدامة وم اجتماعيةالتي تؤدي إلى استراتيجية  ة األحيان، يطو 

أ مجز جتماعية. كما أن  إطار الحماية االطويل على مستوى الرفاه االجتماعيالطارئة بما أن  البلد ال يتمي ز بتاريخ 
 للفعالية. ا  وانعدام ا  واالقتصادية، لهذا السبب نجد فيه تباين جتماعيةويفتقر إلى االستراتيجية اال
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الذي يرعى الحماية  أما الصندوق الوطني للضمان االجتماعي فهو إطار العمل القانوني األكثر شموال  
ة )القوانين بينما تعاني باقي األطر القانونية والتنظيمي. (1963)في لبنان بحسب قانونه التأسيسي  جتماعيةاال

ونة وفي بعض األحيان قد يكون من الصعب الحفاظ على ..( من انعدام االتساق والمرإلخ.واألنظمة والمراسيم 
 استدامتها المالي ة على المدى الطويل.

 وشبكة األمان جتماعيةالحماية اال (4) 

مجلس الرؤساء التنفيذيين لمنظومة األمم دها التي حد جتماعيةسيعتمد التقرير تحديد عتبة للحماية اال
ة التي باين واإلقصاء بعد األزمة الماليلمعالجة الفقر وعدم المساواة والت 2009في عام  المتحدة المعني بالتنسيق

مة من أجل ضمان أمن لمصممجموعة متكاملة من السياسات ا جتماعية. وتعني الحماية اال2008ضربت في العام 
اصر أما العن .231الدخل والدعم للشعوب على مدى الحياة مع التركيز بشكل خاص على الفقراء والمستضعفين

 :232فهي التالية جتماعيةة لعتبة الحماية االالتأسيسية الجوهري

األدنى من الدخل و/أو العمل  ، لتوفير الحدا  أو كم ا  ، نقدجتماعيةة من التحويالت االمجموعة أساسي •
 ؛بل العيش للعاطلين عن العمل والفقراء العاملينوأمان سُ 

مجاالت الصحة والمياه والصرف الصحي والتربية ة في األساسي جتماعيةنفاذ عام إلى الخدمات اال •
 .وطنيةواألمن الغذائي والسكن وما شابه كما هو محد د في األولويات ال

 لسكانها كافة. جتماعيةأدنى من المنافع اال ا  ، على البلدان أن تضمن حدهذاعلى  بناء  

 :في لبنان جتماعيةاال الحماية نظام -أ

 في يعيشون نانيينمن اللب في المائة 87 ،2010تقرير برنامج األمم المتحدة للموائل للعام  بحسب: السكن
 نصف من كثرأمنهم في جبل لبنان وضواحي بيروت العاصمة. لذلك، فإن  في المائة 40 ة،الحضري المناطق
 .محدودة توس ع قدرة مع الكبرى بيروت في يعيشون السكان

من  في المائة 31من اللبنانيين منزلهم و في المائة 70(، يملك 2013بحسب دراسات عديدة )كالرك، 
في األسعار بسبب التقل بات  ا  ة ارتفاع، شهدت الممتلكات السكني2005المنازل تتألف من أربع غرف. منذ العام 

ناطق وحتى زادت ثالث مرات بحسب الم ا  والطلب الخارجي/المحلي العالي. فقد تضاعفت أسعار العقارات تقريب
ي ى هذا الطلب العالي والمتسارع إلى تباين بين المالكين القدامى والجدد )ال سيما الشباب( وساهم فأدوالفئات. و

م وخسارة القدرة الشرائي  ة.التضخ 

مليون ليرة  24سر الطبقة المتوسطة" )أنفقت "أة لإلحصاء(، )اإلدارة المركزي 2012وفي العام 
من دخلها على السكن ومالحقه. ويعتبر هذا العبء أهم بكثير على الفقراء  في المائة 25.6لبنانية/السنة( أي حوالى 

من دخلهم على السكن. هذا من  في المائة 47( الذين ينفقون أكثر من ليرة لبنانية/السنةن ييمال 6واألسر الشعبية )
. فالحكومة اللبنانية لبنان في العامللحي ز دون ذكر نوعية السكن والجزء الخاص بالشق  غير النظامي والمناسب 

                                                      
 .وفرص( وإنصاف )مرونة 2012-2020 لألعوام والعمل االجتماعية للحماية الدولي البنك استراتيجية 231

 .2011 الدولي، العمل مؤتمر 232
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لإلسكان ومن خالل عدد  وطنيةتركن إلى األداة الوحيدة لتسهيل نفاذ الطبقات الشعبية إلى السكن وهي المؤسسة ال
صة للسكن التي تعطيها بفوائد منخفضة على القروض المخص من القروض المدعومة من مصرف لبنان

 المصارف الخاصة.

ة الخاصة والعامة يت سم قطاع الصحة اللبناني بتنوع الجهات المعني: (العامة الصحة)وزارة  الصحة
خدمات، يحصل المقدمي الربح. بناء  على الوضع الخاص للمستفيد ودخله وطبيعة تبغي باإلضافة إلى تلك التي ال 
.الناس على رعاية صحي  ة لكن من غير تساو 

ول إلى خطط التأمين األخرى. الذين ليس لديهم وصاس حة هي الضامن والملجأ األخير للنفوزارة الص
من كلفة االستشفاء. أما من هم من حملة بطاقة البرنامج الوطني لدعم األسر  في المائة 85ي الوزارة حتى وتغط

 .في المائة 100(، فيحصلون على تغطية بنسبة )بطاقة حال   ا  األكثر فقر

ي الصندوق حوالى من األساسي في لبنان. يغطوطني للضمان االجتماعي فهو المؤأما الصندوق ال
ال النظاميين( 2016فرد وذلك بحسب أرقام العام  621,000 . ووصل عدد المستفيدين اإلجمالي )األجراء والعم 

 لبنان. سكانمن  في المائة 37أي حوالى  ا  مليون فرد 1.4إلى 

ة وقوى األمن لعام والقوى العسكريلبنان عدد من خطط الحماية الصحية مثل تعاونية موظفي القطاع ا في
 .اب(ساتذة الجامعات والمعل مين والنووصناديق التعاضد )للقضاة وأ

فرص في النفاذ إلى الخدمات ية في لبنان فهو غياب تكافؤ اللة الوحيدة في نظام الرعاية الصحأما المشك
ة للمسن اجتماعيةين وما من حماية ضافة إلى ذلك، ما من تقاعد للمسنة. باإلالصحي  ين.بعد وهي حاجة ملح 

ة لألطفال ويشك ل إن التعليم حق من حقوق اإلنسان األساسي: (العالي والتعليم التربية)وزارة  التعليم
. فلدى لبنان نظام تعليم مزدوج حيث أن  القطاع الخاص جتماعيةالركيزة الرئيسة في فلسفة صناديق الحماية اال

د الرئيس الذي يجتذب أك مدرسة  1,373السكان. ولدى وزارة التربية والتعليم العالي شبكة من  2/3ثر من هو المزو 
د العام الرئيس في القطاع. وقد جرت معالجة سمات النظام التعليمي اللبناني في األقسام  في البلد بما أنها المزو 

 األخرى من التقرير.

 جتماعيةتدير وزارة الشؤون اال: (جتماعية)وزارة الشؤون اال برنامج الرعاية الصحي ة والرفاه االجتماعي
المسنين ومدمني  ة المستضعفة:وزارة العديد من الفئات المجتمعية. وتستهدف البرامج الرعاية والرفاه األساسي

دين واألمهات الالمخد زبات والسجينات والمعنفات اعرات وحاالت اإليدز واأليتام واألطفال المستضعفين والمشر 
مؤسسة رعاية للتعاطي مع فئات المجتمع  230.. وقد تعاقدت أكثر من إلخ.حداث وذوي االحتياجات الخاصة واأل

 .جتماعية( من الباطن مع وزارة الشؤون اال2016 ليرة،مليار  91هذه )

 ا  أساسي ا  مركز 113ة )مركز خدمات إنمائي 228من خالل شبكة من  جتماعيةكما تعمل وزارة الشؤون اال
مراكز متخصصة( على المستوى الوطني. وتشك ل هذه المراكز واجهة الوزارة لدى المجتمعات  5و روعف 110و

 ا  . لقد اضطلعت تلك المراكز بدور مهم جدجتماعيةفضل مع المشاكل االأة والهدف منها التعاطي بشكل المحلي
ة في ظل التعاطي مع األزمة السوريمهم في ة. وكان لتلك المراكز دور المحلي جتماعيةفي معالجة المشاكل اال

ة(. توف ر مراكز الخدمات اللبنانيخطة لبنان لالستجابة لألزمة )مع السوريين الالجئين والمجتمعات المضيفة 
 ة والتعليم والتدريب.المحلية والتوعية واألعمال االجتماعية ئية خدمات الرعاية الصحياإلنما
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من  2009ة في العام اللبنانيفهو برنامج أطلقته الحكومة  ا  فقر ا البرنامج الوطني لدعم األسر األكثرأم
فت وزارة الشؤون االجتماعية إلى أكثر من (PMT)خالل استطالع الموارد المالية  أسرة تعيش  140,000. وتعر 

لعمل من أجل ا جتماعيةلوزارة الشؤون اال ا  ة جدقاعدة البيانات الكبيرة مهمفي الفقر المدقع أو هي مستضعفة. ف
من خالل  ا  من خالل مراكز الخدمات اإلنمائية الخاصة بها. بشكل عام، يأتي تمويل برنامج دعم األسر األكثر فقر

مع ملحق مستمر(. بدأ البرنامج بتغطية  2012/2016 ،، صفر فائدةمليون دوالر 28قرض من البنك الدولي )
( الخدمات الصحية لمراكز )أوهو يشمل الخدمات التالية:  2011أكتوبر من العام /المستفيدين في تشرين األول

ة األولية التي تديرها وزارة الصحة باإلضافة إلى النفاذ إلى برامج األدوية لألمراض المزمنة؛ الرعاية الصحي
قة ( البطاج)كان المستوى التعليمي؛  ا  قساط في القطاع العام أيالخدمات التربوية التي تعفي المستفيدين من األ

البرنامج  لكترونية لألغذية وحملة الشتاء. ويناقش البرلمان التعديالت على اقتراح القانون من أجل مأسسةاإل
أسرة. اليوم، جرى تقييم للبرنامج )لم ينشر(  104,000ة(. لقد وصل عدد المستفيدين إلى )ضمن الموازنة الحكومي

تأسيس البرنامج، زاد عدد المساعدات االجتماعيات  وأن مشروع القانون ينتظر قرارا  من الحكومة. لكن منذ
يهدف إلى  ة الجديدةمن االستراتيجي ا  على الموازنة بشكل عام. لذلك، فإن  جزء ا  ئبشكل كبير وأصبح يشك ل عب

 ة اإلدارية.واألداء في المستقبل من أجل الحد من الكلفة التشغيلية زيادة الفعالي

 كنسبة مئوي ة من إجمالي الناتج المحلي جتماعيةاإلنفاق على الحماية اال -ب 

من إجمالي  في المائة 7.45، وصل إجمالي اإلنفاق االجتماعي الذي قامت به الحكومة إلى 2014في العام 
كجزء من إجمالي  في المائة 7.45و 8.43، تأرجح اإلنفاق االجتماعي بين 2014و 2006الناتج المحلي. وبين 
 نفاق الصندوق الوطني للضمان االجتماعي فلم تُرفع أرقامه.الناتج المحلي. أما إ

ن مجموع اإلنفاق الوطني بما من إجمالي الناتج المحلي. لك في المائة 3ـ ب صحةر االنفاق العام على اليقد
 من إجمالي الناتج المحلي. في المائة 7.17في ذلك النفقات من األموال الخاصة التي تدفعها األسر مباشرة يصل إلى 

. ويغطي هذا مثال   2013من إجمالي الناتج المحلي للعام  في المائة 2.3قد ر اإلنفاق العام على التعليم بحوالى ي
. وبالمقارنة مع ات العامة المرتبطة بالتعليمانعة واإلمباشرة على المؤسسات التربويالمستوى من اإلنفاق النفقات ال

 .ا  منخفضة جد – كجزء من إجمالي الناتج المحلي –ة، تعتبر هذه النسبة المئوية من االنفاق واإلقليميالمعايير الدولية 

. ويغطي 2014من إجمالي الناتج المحلي في العام  في المائة 2.8وصل اإلنفاق على التقاعد في لبنان إلى 
ة المركزية للموظفين العامين وقوى دمة التي تدفعها الحكومهذا المعدل معاشات التقاعد ومستحقات نهاية الخ

 حة. إال أن  النسبة ال تشمل التعويضات التي يدفعها الضمان االجتماعي ألعضائه.المسل اتاألمن/القو

، كان معدل اإلنفاق العام في بلدان منظمة التنمية والتعاون في الميدان االقتصادي حوالى 2016في العام 
  ا  جد ا  من إجمالي الناتج المحلي. بالمقارنة مع تلك البلدان، ال يزال اإلنفاق اللبناني منخفض في المائة 21

 إذا ما أخذنا باالعتبار التحديات االجتماعية وانعدام االستقرار السياسي.

 ، الشراكات والمشاركةةمؤسسيالسبيل الثالث: اإلصالحات ال )ج(

( الحد من الفقر والعمل الالئق والنمو المستدام)بالتكامل مع رابط يفترض برابط المساواة والدمج والعدالة 
ة والمنهجية ستراتيجيأن يساهم في نشأة تدابير السياسات الجديدة في مجاالت مختلفة. وستسمح الخيارات اال

جهودهم وطرقهم من أجل تحسين نموذج "التعليم والمعرفة" تتواءم اع القرار من المستويات كافة بأن ن  لص
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إلصالح النظام الضريبي وتحسين توزيع الدخل وتنظيم سوق العمل ودفع النمو االقتصادي وجعل االقتصاد أكثر 
ألهداف التنمية  ا  وتحقيق 2030والحد من الفقر وعدم المساواة. من أجل تطبيق خطة التنمية المستدامة للعام  ا  دمج

ل من أعلى إلى أسفل. على أساس مشارك مؤسسيمن إطالق إصالح  ال بدالمستدامة،  ة من أدنى إلى أعلى وتدخ 
ة العامة نصر أساسي في بناء السلطة الشرعيبحسب توماس بيكيتي، فإن التنظيم السلمي للتباين االجتماعي ع

مع هذا المستوى من االتساق، لكن  2030. من الضروري مقاربة خطة التنمية المستدامة (2015)وحكم القانون 
ندرك تعقيد الواقع. فالحوكمة السليمة، والشراكة والمشاركة تسه ل دعم استراتيجية أهداف في الوقت نفسه، أن 

 التنمية المستدامة وتعزز التماسك االجتماعي في البلد.

وأهداف التنمية المستدامة، فإن  الخطة تتجه إلى الناس وتفترض  2030بحسب خطة التنمية المستدامة لعام 
من التفكير بالمواطنة كشكل من  ال بدفي تحقيق األهداف. لذلك،  ت كأمر أساسياركة قائمة على المجتمعامش

د، لكن من دون ألعضاء المجتمع كافة ضمن بلد محد اجتماعيةة يساعد في البحث عن حياة سياسيأشكال الحياة ال
رفاه التي تكلم على دولة ال إطار عمل لمناصرة مفهوم المواطنة، بناء   (1950)حصره بذلك. وقد اقترح مارشال 

 جتماعيةأدنى من الرفاه من خالل توفير الحقوق اال وهو نظام يسمح بمنح كل  مواطن حد  بيفيريدج. -عليها كينز
ل من أشكال (. لذا من الضروري فهم مشاركة المواطنين كشكجتماعيةة واالسياسية والوالخدمات )الحقوق المدني
والحقوق والموجبات والتنسيق( في سياق ديمقراطي  جتماعيةالة والسلطة والعالقات االحوكمة )نوع من القو

ة يجب تصميم بنية المؤسسات النظامية/غير النظاميوتشاركي من خالل المؤسسات الدامجة والشفافة. لذلك، 
 في التنمية العامة للبلد. ا  بشكل يسمح بأن تساهم إيجابي

ا أن  نظام تقاسم السلطة الذي بني عليه النظام ة ضعيفة كماللبناني ، تعتبر المؤسساتا  وكما ذكرنا سابق
ة مؤسسيالسياسي ال يسه ل تطبيق السياسات بطريقة متوازية ومتناسقة على المستويات كافة. فغياب أي  إصالحات 

 كما أنها إما غير كافية أو  اجتماعيةعلى االستثمار وتكون مخرجات أي  سياسات  جتماعيةد العائدات االيهد
ة وزيادة امة من أجل تحقيق المزيد من الفعالية جديدة لإلدارة العامة. تدعو الحاجة إلى صيغة مؤسسيغير مستد

( 1976األداء. في فترة ما بعد الحرب، لقد تم  إطالق مجلس اإلنماء واإلعمار )مجلس اإلنماء واإلعمار، نشأ عام 
إلعمار في فترة ما بعد الحرب. لكن لم يجر إلعادة ا وطنيةوجرى تفويضه ليكون له الدور األكبر في الخطط ال

ة د من الصناديق التنموية المناطقية وعدرين خالل الحرب األهليارة للمهجأن  وز ا  إنشاء وزارة للتخطيط علم
بشكل  ا  ة وكان ذلك مرتكزسياسيأبصرت النور. دخل البلد في فترة "إعادة اإلعمار" على أساس القرارات ال

سات واإلصالحات العامة )القانونية ا إنشاء المؤسة وتحفيز االستثمار الخاص. أمتيحأساسي على البنية الت
، 2016، في العام ا  راألالعيب السياسية والفساد. مؤخ ة( فلم تنجح وقد تم  توقيفها بفضلواإلدارية والموارد البشري

لكنها وزارات ذات دور هامشي ووزارة دولة لمكافحة الفساد  جرى إنشاء وزارة للتخطيط ووزارة لشؤون المرأة
ح ات اإلصالح والتنمية. إلى جانب مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية وعمله المعني باإلصالفي عملي

والتربية والعمل والثقافة والبيئة واالقتصاد  جتماعيةة )الصحة والشؤون االاإلداري فإن الوزارات القطاعي
مع أقسامها المختلفة التي هي على تواصل مباشر مع أهداف التنمية المستدامة لخ( إوالتجارة والشباب والرياضة 

من  ل، لكلة في غياب أي  تنسيق متقاطع أو رؤية مشتركة. على سبيل المثايل إلى أن يكون لها مقاربة قطاعيتم
 حية نفسها. مراكز طبي ة وهي توف ر خدمات التوعية الطبي ة والص صحةووزارة ال جتماعيةوزارة الشؤون اال

أو وزارة االقتصاد )بينما  جتماعيةال تعمل وزارة العمل على التنسيق مع وزارة التربية ووزارة الشؤون اال
تحصل الوزارات كافة على دعم برامج مرتبطة بالمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم 

المشاكل نفسها.  جتماعية(. تواجه وزارة الشؤون االوبالتعليم والتدريب في المجال المهني والفني وقطاع الحرف
)وتنس ق بشكل  جتماعيةعن باقي السياسات والبرامج اال ا  منفصل تمام ا  فالبرنامج الوطني لدعم األسر األكثر فقر

الفقراء والمستضعفين  االجتماعية بسيط مع وزارتي الصحة العامة والتربية والتعليم العالي(. تدعم وزارة الشؤون
جة بالتعاون مع الوزارات دام اجتماعيةة من الضروري العمل على استراتيجي من دون أي  مقاربة شاملة ولذا
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فقد  2009منذ العام  اجتماعيةإلى وزارة تنمية  جتماعيةة األخرى. أما محاوالت تحويل وزارة الشؤون االالقطاعي
. مع ذلك، تضطلع وزارة جتماعيةباءت بالفشل وال تستطيع الحكومة أن تضع استراتيجية وطنية للتنمية اال

 2011ة على االستقرار االجتماعي في البلد منذ العام زمة السوريمهم في معالجة أثر األبدور  جتماعيةالشؤون اال
 ة المضيفة.اللبنانيومشروع دعم المجتمعات ستجابة ألزمة الالجئين السوريين من خالل خطة لبنان لإل

تحاد األوروبي أن ينشئ حاول مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية بدعم من اال، 2012في العام 
وعمل( من دون  اجتماعية، تربية، شؤون صحة)و 4ة مشتركة بين الوزارات األربع تحمل عنوان استراتيجي
ة ة ودينيسياسيات على أسس ت وزارة الداخلية وقد جرى إنشاء اتحادات وبلديما أن  وزارة البلديات تحجدوى. ك

ر من الهيئات الرقابية صاد. باإلضافة إلى ذلك، جرى تهميش الكثيباالعتبار متطلبات التنمية واالقتمن دون األخذ 
 ة والتفتيش المركزي لمكافحة الفساد.والتنظيمية مثل مجلس الخدمة المدني

ة الكبرى األخرى التي جرت المصادقة عليها خالل لم تُطب ق اإلصالحات المؤسسيلك، إلى جانب ذ
نتخابي جديد وقانون الالمركزية وإنشاء إ( مثل مجلس للشيوخ وقانون 1989 ،الدستور األخير )دستور الطائف
 ..إلخ.مجلس للقضاء وتنمية متوازنة 

)المؤسسة العامة لتشجيع  قتصاديةية اال، نشأت مجموعة من المؤسسات الجديدة للتنم1998بعد العام 
لخ( فقد ، إجتماعيةصندوق التنمية االقتصادية واالو االستثمارات في لبنان )إيدال( واكسبورت بالس وكفاالت

ضيات فوجرى تشغيل برامج وإدارات عديدة وصدرت مراسيم بإنشاء العديد من القوانين والبرامج إلنشاء الم
ة والطاقة الثقافي والبيئة والقروض السكني والطفل وذوي االحتياجات الخاصة واإلرثالعليا لحقوق المرأة 

ع الشراكة بين إلخ.الصناعية والمتجد دة والقروض المدعومة لها  .. كما نشأ مجلس أعلى للخصخصة ليسر 
مجلس األخير غير إال أن  هذا ال ة واالتصاالت والطاقة والنقل.ام والخاص في مجال البنية التحتيالقطاعين الع

 قادر على إطالق أي  من مشاريعه الطموحة.

حة ختارت وكاالت الجهات الماناة، اللبنانيعلى االستراتيجية التي تهدف إلى دعم اإلدارة العامة  بناء  
تها إنشاء مشاريع مشتركة مع كل  من الوزارات لتوفير الدعم الفني وتأمين النصح ووكاالت األمم المتحدة بغالبي

  ا  ستراتيجي. وعلى الرغم من ذلك، لهذه المبادرات والمشاريع دور إيجابي. فغياب التنسيق الوطني غالباال
 ال سيماة وزدهار قطاع المنظمات غير الحكومية غير بن اءة. وجاء ادي إلى تضارب مصالح وبيئة تنافسيما يؤ

إطار عمل ينظ م  أيلتي ظهرت( وغياب ة امات غير الحكومية )آالف المنظمع األزمة السوري 2011بعد العام 
لها وتنفيذها للمشاريع ليشكل المزيد من انعدام االتساق في عملية التنمية في لبنان. فمن  قطاع  جهة، يهتمتدخ 

تترك لها من خالل المشاريع واألنشطة ومن جهة أخرى، ة بالمشاركة الديمقراطية والشعبية ويسهالمنظمات األهلي
و أمتناقضة وفي بعض األحيان تعمل خارج أي  منطق  ا  ى اإلدارة الصغرى والمشاريع آثارمقاربته القائمة عل

 أو حتى ضد ما هو قائم. وطنيةة جيياسترات

ة في أنماط سات برمتها. وذلك بسبب تآكل الفعاليمن مراجعة طريقة عمل المؤس ال بدفي الوضع الحالي، 
ة التنسيق الضخمة في غياب أي  رؤية اللبنانيالعمل في المؤسسات  ء، شاملة ودامجة. فمجلس الوزرا وطنيةة وهو 

م االستراتيجيات للتنمية ويشرف عليها كما وأن يرس وطنيةن يرسم الرؤية الأة يجب وهو الهئية التنفيذية األساسي
، تبدو ا  ناغم وترسيخها. حاليات والتلتكامل واألولوية/المتقاطعة من أجل الحفاظ على االتساق واالوطنية القطاعي

 :233يات المختلفة بشكل منفصلافز. بل أن  الحكومة تعالج التحدة غير قادرة على توليد هذا الحاللبنانيالحكومة 
                                                      

 ومؤتمر كما األمن ولتعزيز اللبناني للجيش ودعما   السوري اللجوء حول مؤتمرات ثالثة الحكومة ستنظ م ،2018 العام في 233
 اللبناني. االقتصاد لدعم 4 باريس
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ة الحجم، من واالستقرار، النمو االقتصادي، المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطأزمة الالجئين، األ
يل االستقرار المصرفي والنقدي، الزراعة وتسه ء والطاقة، أزمة السكن والعقارات،لكهرباا البيئة وإدارة النفايات،

 ..إلخ.الجديدة، التعليم والفقر،  قتصاديةة واالالتصدير، السير والبنى التحتية، المناطق الصناعي

ولدعم لبنان ة واالتساق بين السياسات العامة واإلدارة العامة لك، ومن أجل ضمان المزيد من الفعاليلذ
ة مؤسسي، من الضروري إعادة النظر في الهندسة ال17ـ وأهدافها ال 2030في تطبيق خطة التنمية المستدامة لعام 

 رابطواختيار نظام التخطيط المزدوج المركزي والالمركزي في اآلن نفسه )آليات التخطيط الوطني والمحلي(. ف
 رابطوالدمج والعدالة كما هو وارد في الفصل الثالث، والقائم على نموذج التربية والمعرفة المقترح، هو  ةالمساوا

، وزارة جتماعيةة المختلفة )وزارة التربية والتعليم العالي، وزارة الشؤون االمتقاطع بين الوزارات القطاعي
ة العامة ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية التجارة، وزارة االقتصاد والتجارة، وزارة العمل، وزارة الصح

ة أخرى عديدة. تشك ل وزارة التربية والتعليم ات( واستراتيجيات قطاعيدارية ووزارة الصناعة ووزارة البلدياإل
للتعليم والبحوث والتعليم  وطنيةالدمج والعدالة في صياغة االستراتيجيات الوالمساواة  رابطل ةالعالي حجر زاوي

ة والفنون واألدب واالستحقاق ام بالتكنولوجيا والترويج للثقافإللمالبتكار والتفكير النقدي والتسامح واالعالي وا
تعزيز التناغم والتكامل المؤسسي وجمع وإنتاج هذا النوع من المخرجات  عمليةسسة أوالفكر. لذلك، من المهم م

ومنظمات  235ة المقترحة( مع القطاع الخاصعيقطا)اللجنة ما بين الوزارية والوزارات ال 234الشركاء العامين كافة
ات بناء من التفكير االستراتيجي وعملي ا  . على كل  شريك أن يكون جزء236المجتمع المدني والجهات المانحة

 .وطنيةالسياسات ال

 وطنيةلبنان: األهداف اإلنمائية لأللفية، أهداف التنمية المستدامة والخطط/التوصيات ال -3

الحد من الفقر  رابطالمساواة والدمج والعدالة و رابطومقاربة عامة للقطاعات المرتبطة ببعد تحليل شامل 
 "التعليم والمعرفة" المقترح.  والعمل الالئق والنمو المستدام/سنعرض بعض االقتراحات على أساس نموذج

ة اقتراحاتنا أكثر ة إضافة المزيد من التحليل والتوضيح إلى هذا القسم ما سيجعل مجموعمن الواضح إمكاني
يستطيع أن ي الذي ساالستراتيجي األسا لمحوراقتراحاتنا با ة عديدة، سوف نحدمؤسسيصالبة. لذلك، ولقيود 

 ة.دينامية تنمية تقدمي يطلق شرارة

 على المستوى المؤسسي:

 وطنيةة الشراف على االستراتيجيات القطاعيللتخطيط والتعاون الدولي لإل إنشاء وزارة كبرى )أ(
 ؛مة بينهاواءالمختلفة والم

دعم مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية في إصالح اإلدارة العامة وتحديث الخدمة العامة  )ب(
 ؛ةفعالية والشفافية واالنتاجيكسب المن أجل 

                                                      
 التنمية لشؤون الدولة وزير مكتب والتجارة، االقتصاد وزارة عامة،ال الصحة وزارة العمل، وزارة االجتماعية، الشؤون وزارة 234

 واألشغال النقل وزارة االتصاالت، وزارة لآلثار، العامة المديرية المدني، للتخطيط العامة المديرية واإلعمار، اإلنماء مجلس العمل، وزارة اإلدارية،
 إلخ... والبلديات، الداخلية زارةو التجارة، وزارة ،االجتماعي للضمان الوطني الصندوق المالية، وزارة العامة،

 .النقابية الحركات والصناعة، التجارة غرف الشركات، المصرفي، القطاع المدارس، الجامعات، 235

 الدولي، البنك المتحدة، مماأل وكاالت الدولية، المانحة هاتالج المحلية، وميةالحك المنظمات الدولية، الحكومية غير اتالمنظم 236
 إلخ... الدولي، النقد قوصند
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 ؛تنشيط أجهزة التدقيق لمكافحة الفساد وصرف النفوذ )ج(

من أجل  2030ة( لخطة التنمية المستدامة لعام )عامة، خاصة، منظمات أهلي وطنيةإنشاء لجنة  )د(
 ؛تعزيز دمج أهداف التنمية المستدامة في كل من السياسات

 CSCـ وال ENAالمعهد الوطني لإلدارة بين الجامعات واإلدارة العامة من خالل  تشبيكتعزيز ال (ه)
 القادرين على مواجهة التحديات وإيجاد  وئينالكف من الموظفين العامين مجموعة تشكيلمن أجل إعادة 
 ؛الحلول المناسبة

مين تحت وزارة التربية والتعليم العالي لتدريب جيل من المدرسين المؤهلين إعادة فتح دار المعل )و(
 ؛للتعليم في المدارس الرسمية

زات للسنوات االستثمارات والمحفالفني وزيادة إصالح قطاع التعليم والتدريب في المجال المهني و )ز(
 ؛المقبلة 15ـ ال

ار والمديرية العامة مة العامة للتخطيط المدني بالتعاون مع مجلس اإلنماء واإلعتطوير دور المديري )ح(
شغال العامة من أجل صياغة السياسات تجارة في لبنان ووزارة النقل واألللتخطيط المدني ووزارة االقتصاد وال

 ؛)تحديثها( الخطة الشاملة لترتيب األراضي اللبنانيةاس سأالمدنية على 

تمكينها من  ة وتوفير المزيد من أدوات التطوير لوزارة البلديات من أجلتسريع عملية الالمركزي )ط(
 ؛ة واتحاد البلدياتالمحليوعات عم العمل ما بين المجمد

 ؛دورها بل لممارسةمأسسة اللجان الوزارية وإعطائها المزيد من السُ  )ي(

 ؛هيئة محلي ة للتخطيط والتنميةكاعتماد إصالحات الطائف وإنشاء مجلس القضاء للتنمية  )ك(

والعدالة  عدم المساواةمن الفقر و للحد اجتماعيةإلى وزارة تنمية  جتماعيةتحويل وزارة الشؤون اال )ل(
 من خالل استراتيجية تنمية اجتماعية.

 توى السياسات:سعلى م

 ؛ة لتوفير المزيد من االستثمار في التعليم والبحوث واالبتكارضريبيلمزيد من المساحة الاستحداث ا )أ(

االقتصادات على ة الالزمة من أجل زيادة "السلع العامة" وتوليد األثر اإليجابي البنية التحتي توحيد )ب(
 ؛(قتصادية)بعد توفير دراسات األثر االجتماعية والبيئية واال وطنيةة والالمحلي

صة لدعم خالل القطاع المصرفي الخاص( مخص أو من ا  عام ا  إنشاء هيئة مالية )قد تكون مصرف )ج(
 الصناعات الكبرى والمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم والحرف والزراعة 

 ؛والتكنولوجيا واالبتكار
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يفها لبرامج التعليم العالي وذلك من تحديث المنهاج التعليمي ودعم الجامعات العامة/الخاصة في تكي )د(
 ؛مع متطلبات سوق العملمواءمتها أجل 

لخ( إإصالح قانون العمل )الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، نظام التقاعد، التعويضات،  (ه)
 ؛المزدوج )النظامي وغير النظامي( التعاطي مع سوق العمل اللبنانيوصياغة استراتيجية قادرة على 

 ؛صالحة والمساءلة(كل عام )حكم القانون، الحوكمة الة بشبية واألنظمة العدليدور الهيئات الرقادعم  )و(

 ؛ةراء حول كتاب التربية المدنيآلى توافق إالوصول  )ز(

اعتماد استراتيجية جديدة للثقافة ووسائل التواصل تكون قريبة من الشباب وتحترم قيم النوع  )ح(
 ؛السن وذوي االحتياجات الخاصةاالجتماعي والالجئين وكبار 

لى قاعدة بيانات وطنية موثوقة تغطي مؤشرات إحصاء للوصول دارة المركزية لإلإلتحديث ا )ط(
 أهداف التنمية المستدامة كافة من أجل رصد ونظام تقييم أفضل.

ر السياسية مد تسمح لإلدارة العامة والعناصالمهم التشديد على ضرورة أن يكون لدينا رؤية طويلة األ من
من التضامن  جديدا   أن تستحدث شكال   وطنيةعلى االستراتيجيات الو. وطنيةساسية بأن ترسم االستراتيجيات الاأل

االجتماعي وهو بحد ذاته  وية التماسكعلى تعزيز المواطنة وتق ا  دربين األجيال قا ا  المؤسسي )الحكومي( وتضامن
 مصدر مساواة ونمو اقتصادي.
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ا   التوصيات -خامسا

 العدالة بناء  بشريا  عتبر ت
 ال يمكن إنجازه بإجراء واحد" 
 مايكل والزر

 – الحد من الفقر ا  ثاني – الغذاء –الطاقة  – المياه الثالثة التي تناقشها هذه الدراسة وهي أوال   روابطإن  ال
ساس خطة التنمية المستدامة أها قائمة على المساواة والدمج والعدالة. كل ا  وثالث – النمو المستدام – العمل الالئق

تعكس ترابط األهداف  روابطوعلى أهداف التنمية المستدامة غير القابلة للتجزئة. يعني هذا األمر أن ال 2030للعام 
بعة في األردن ليل االستراتيجيات والبرامج المتة المقترحة وتحالمنهجيخطة والتناغم بينها. أما والمقاصد في ال

لقد  ،ين اآلخرينرابطبال رابطالهذا باالعتبار عالقة  ا  ة والدمج والعدالة أخذاالمساو رابطولبنان فيأتيان في سياق 
ري تطوير ه سيجساسأالمساواة والدمج والعدالة من أجل تحديد المعلم الذي على  رابطرك زت الدراسة على 

ين الباقيين. بتعبير آخر، إن  المقاربة والخالصات رابطة القابلة للتطبيق على الالطرق واألدوات اإلضافي
الثالثة وما وراءها.  روابطالمجاالت التي تجري تغطيتها في ال ببعضوالتوصيات في هذا التقرير ذات صلة 

والقطاع الخاص  ة )الحكومة واإلدارة العامةللجهات المعنيالمقترحة أن تسمح  يفترض بهذه المنهجية والمقاربةو
يذهبوا ما وراء المقاربة قوا مقاربة شاملة للتنمية المستدامة وأن يطبصحاب الحق( بأن أة ووالمنظمات األهلي

تعقيد الواقع االجتماعي تعكس  2030خطة التنمية لعام ف اإلنمائية لأللفية. وبما أن ة الموروثة من األهداالقطاعي
ة يجب أن مؤسسياالقتصادي والسياسي في المنطقة، فإن  االستراتيجيات والسياسات والبرامج والترتيبات الو

اف والمقاصد من خطة التنمية لعام ة باتجاه تحقيق األهدية اإليجابيتساهم في استحداث التناغم وديناميات التنم
واة والدمج والعدالة يرك ز على الجودة العالية والنفاذ والتعليم الميسور النفاذ المسا رابط. على الرغم من أن  2030

ى القطاعات واألهداف تصاد الذي تديره المعرفة ال يتناسوالمنتج والمبتكر، فإن  التعليم المتجه نحو البحوث واالق
 ن  التعليم:ة، ألثالثال روابطلل عامل مشتركيتها. فالتعليم مدخل ووالمقاصد األخرى أو يقل ل من أهم

 بغية الوصول ة في االقتصاد والمجتمع بإيجابيبالمشاركة  ميمك ن الناس والمجموعات ويسمح له •
 ؛لى حقوقهمإ

ي الرابط بين صن اع القرار والمجتمع المدني من خالل  • نتاج المعرفة وتبادل المعلومات الذي إيقو 
 ياسات وممارسات تتجه نحو اإلنسان؛لى سإيؤد ي 

 .ةوبأفضل استخدام للموارد الطبيعي يزيد من الوعي والعمل المرتبط بحماية البيئة •

 دةتوصيات محد

 يإصالح مؤسسي وقانون 

ر إضافي وإصالح األساسي والتعليم العالي من خالل استثمام يفي التعلة التعليم النظامي حسين نوعيت •
عداد التالميذ للمشاركة بشكل فاعل في ومهارات جديدة الزمة إل ا  ثة تشمل قيمإداري ومناهج محد

ة تحقاق واالنتاجيفي بلدانهم. تشمل هذه القيم والمهارات االس جتماعيةواال قتصاديةالحياة اال
ة واالبتكار والديمقراطية والمشارك جتماعيةوالمواطنة وحماية البيئة والتفكير النقدي والمسؤولية اال

 والبحوث إلخ؛
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يف والتدريب والتطوير والتربية الحديثة ضمن وزارة التربية من أجل التوظإنشاء معهد أعلى للتعليم  •
سيالمهني للم ختيار والتوظيف اإل عمليةعن إدارة  في المدارس الرسمية. يكون المعهد مسؤوال   ندر 

ج ويؤمن التطوير المهني و دحدوي ة مهارات التعليميالحسن يالزمالة للمد رسين ويشرف على التدر 
 القابلة لنقل القيم الديمقراطية؛ والمعرفة

ة لقطاع التعليم والتدريب في المجال المهني والفني والترويج لقطاع اإلصالحات التعليميالعمل على  •
التعليم االبتدائي والثانوي  فيوقابل للنفاذ وميسور الكلفة  نحو البحوث متجه لي الجودةعاتعليم 

 ة أو اإلعاقة.عي أو الوضع االقتصادي أو الجنسياالجتمابغض النظر عن النوع لجميع الفئات والعالي 
لتدريب في ة لتحسين قطاع التعليم واحكومي أو مؤسسة ةذلك من خالل وزارة جديد يمكن أن يتم

 المجال المهني والفني؛

لمهني ن قطاع التعليم والتدريب في المجال ايتكون الوزارة الجديدة المسؤولة عن إعادة الهيكلة وتحس •
لمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة الحجم في القطاعات النظامية لفع ي مسؤولة عن إعطاء دوالفن

 مسؤولة عن دعم إضفاء ا  أيضتكون وة كافة من خالل صندوق استثمار استراتيجي. يوغير النظام
المجال معاهد التعليم والتدريب في لها في  ي إلى الترخيصؤدي ماة الطابع النظامي للحرف التقليدي

 في حال استوفت الشروط؛ الفني والمهني

ج المهني في القطاع الخاص ضمن برامج التعليم  • إنشاء اإلطار القانوني الالزم للسماح بدمج التدر 
 لتدريب في المجال المهني والفني؛وا

ساس االستحقاق في القطاع العام من خالل إنشاء المدارس والبرامج إنشاء المساحات للتوظيف على أ •
 دارة العامة.المستقبليين لإل المتخصصة في المناطق التي تعد  المهنيين

 ظيمية والبرمجيةاإلصالحات التن 

للمساءلة في ديناميات التنمية  قابال   ا  وشريك ا  ة ليصبح أكثر نشاطإصالح قطاع المنظمات األهلي •
بالتوازي يتم .. على التدبير األخير أن إلخ.المستدامة والنوع االجتماعي وذوي االحتياجات الخاصة 

 ة(؛المحلياالجتماعية أو )أو وزارة التنمية  جتماعيةمع إصالح وزارة الشؤون اال

المدرسة  ن يكون أعضاؤها مديرأة ضمن المدارس على ة الالمركزيالمحليإنشاء لجان التنمية  •
ة في كافة المجاالت مثل ت القطاعية والبلديات وممثلين عن الوزاراالمحلية وممثلي المنظمات األهلي

 ؛صحةوالثقافة وال جتماعيةالتربية والشؤون اال

تدامة مسة التي يتماشى عملها مع خطة التنمية الباتجاه المنظمات األهلي وطنيةقوننة المعونة الدولية وال •
 ؛2030لعام 

المستدامة. تعمل اللجنة العليا تعزيز صنع القرار الديمقراطي ضمن اللجان الوطنية العليا للتنمية  •
اإلشراف على تطبيق خطة التنسيق وة التي تكون مسؤولة عن لتعاون الوثيق مع اللجنة الوزاريبا

ة، واالقتصاد، والتخطيط والتربية والثقافة واإلعالم والعمل : وزارة المالي2030لعام  التنمية المستدامة
 ؛جتماعيةوالشؤون اال

ة ن العام والخاص في مجال االنتاجية والفعاليلة األمد للشراكة بين القطاعيطوي إطالق حملة إعالمية •
 ة؛والمهن التقليديوالحفاظ على الحرف 
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استحداث يوم وطني لمشاركة الشباب والتنمية المستدامة حيث يقوم الطالب والمقاولون الشباب  •
مة والمباريات واألنشطة عاومنظمات المجتمع المدني بالترويج ألفكارهم وتشاركها في النقاشات ال

 الخالقة؛

يق مع اإلدارة بالتنس 169ـ ال المؤشرات/المقاصدة ليشمل قسم اإلحصاء في الوزارات القطاعيتمكين  •
 المركزية لإلحصاء؛

يجاد الحلول إتعالج غياب اليقين على مستوى االقتصاد غير النظامي بهدف  اقتصاديةإصالحات  •
 نتقال العمال غير النظاميينإوالدمج وتسه ل  جتماعيةتوف ر الحماية االالقصيرة والمتوسطة األمد التي 

 إلى القطاع النظامي. وغير القانونيين

 يبيرالض اإلصالح 

ة لالستثمار العام في التنمية تيجي من أجل استحداث مساحة ضريبيتزام المؤسسي االسترالاإل •
 المقترح؛ رابطاها التي غطتركيز خاص على القطاعات ال مع 2030المستدامة حتى العام 

مد في التعليم والتدريب في المجال المهني والفني وفي المؤسسات المتناهية زيادة االستثمار الطويل األ •
 اص تحت مظل ة غرفة التجارة؛خالصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم من خالل القطاع ال

ة ار اللذين يضمنان نقل المعرفواالبتكي المعرفة لالستثمار األجنبي ف قتصاديةإنشاء الحوافز اال •
 مد الطويل؛والتكنولوجيا على األ

 ث كجزء من اإلنفاق الحكومي؛وصة لوزارة الثقافة ووزارة التربية والبحمة المخصزيادة الموازنات العا •

االستثمار في  ال سيماة للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة وتوفير المحفزات الضريبية االستثنائي •
 ة؛الثقافية واإلبداعي والصناعاتالتكنولوجيا واالبتكار والصناعات الخضراء المستدامة 

من الريع  تحديث النظام الضرييبي من أجل تحفيز أكبر لالقتصاد الحقيقي والقطاعات المنتجة بدال   •
 االقتصادية ذات الطابع المتقل ب.واألنشطة 

ة وأفضل الممارسات والترتيبات المؤسسي وطنيةين االعتبار السياقات اللهذه التوصيات أن تأخذ بع ال بد
ق على البلدان كافة والمنهجية المقترحة يمكن أن تطب المساواة والدمج والعدالة رابطللبلدان. مع ذلك، نعتبر أن 

 على أهميته العربيةالشباب في المجتمعات  ووجودة في العالم العربي إن  الميول الديمغرافية الحاليفي المنطقة. 
التعليم وعدم القدرة على تعميم االقتصادات حتى تنمو وتول د الوظائف هي قواسم مشتركة بين  جودةوتراجع 
االجتماعية والتوترات ضافة إلى ذلك، إن زياد الفقر والضعف والنزاع اإلقليمي والتجزئة إل. باالعربيةالبلدان 

-وأوصلت إلى حائط مسدود اجتماعي العربيةني واإلقليمي في البلدان الوضع الوطسوء ة قد زادت من واالنعزالي
. هذا يعني أن التعليم هو التركيز األساسي لمقاربة التدخ الت التي تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية إقليمي اقتصادي

سمال البشري وتعزيز المؤسسات الديمقراطية وتعزيز الدينامية وفتح السياسات أالمستدامة كل ها من خالل تثمين الر
على تحويل هذه التحديات إلى فرص من خالل  العربيةالمساواة والدمج والعدالة البلدان  رابطوالثقافات. قد يساعد 

 والبرامج الوطنية. وأهداف التنمية المستدامة في الخطط والسياسات 2030دمج خطة التنمية المستدامة للعام 
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 المرفق

 ات والمقاربات التكميلي ةالنظري  

ها الكبير أمور من الضروري معالجتها بشكل حذر في البلدان  قتصاديةمنظومة مفاهيم المنفعة، والنظرية اال إن     العربيةونمو 
ة أن  السياسات الضريبي بماغير النظامي واقع مهم في غالبية البلدان وة(. بداية، بما أن  االقتصاد )البلدان النفطية وغير النفطي

لخطة  في سياساتها ة أن تجد مساحةالسياسة الضريبية والنقديعلى  ،ذاتها لتوليد النتائج المرتقبة دة ليست كافية بحنقديوال
إن  والحد من أنواع التباينات كافة.  خالنالسمالية أعلى األمد الطويل من أجل تفادي زيادة ر 2030التنمية المستدامة لعام 

الحكومة  جبايةوسع التباين االجتماعي ويحد من يو قتصاديةة االيحد  من الفعالي العربيةالنموذج الريعي لبعض البلدان 
دية بين السياسات االقتصا ا  ة بالتماسك أن تجد توازنلذلك من الضروري لسياسة معنيللضرائب ويضعف التماسك االجتماعي. 

آخر، ال يفترض بالسياسة  . بتعبير2030اعات المرتبطة بخطة التنمية المستدامة لعام طة والسياسات المتقاطعة القالكلي
من خالل إعادة توزيع مستدامة وسياسات  ا  نوع ا  بل أيض وحسب ا  كمة أن تزيد من إجمالي الناتج المحلي الضريبية والنقدي

ا تعالج الموضوع، فعليها أن تبادل بين أنماط الدعم المختلفة وآليات تحويل األموال ، وعندمروابطعادلة. أما مقاربة ال
 تعالج موضوع النمو االقتصادي إال أنها تتكلم على النمو الدائم 2030أن  خطة التنمية المستدامة لعام  ا  واالستثمارات. علم
ة أن تستمر سياسيوهي ذات مخرجات عادلة التوزيع. لذا، ال يفترض بالسياسات الوطنية االقتصادية وال واستحداث الوظائف

رد بات أهداف التنمية المستدامة في أولوياتها على مستوى التخطيط وتخصيص المواالعمل كالعادة، بل أن تدمج متطل في
 وأدوات التطبيق.

دى مستو :مستويين مختلفينية االقتصادية(، إن المعرفة على كما يقترح فيبلين )النظريات البديلة للتنم باطني، و عالي التجر 
 ا  الخارجية المنشأ وهي مفيدة جدر من الرقي لكن القليل من النتائج على األرض. ومن جهة أخرى لدينا المعرفة يالكث فيه

المرتبطة بالتنمية االقتصادية  روابطة المستدامة والبأهداف التنمي ا  وقائمة على الوقائع وخبرات الناس. عندما يكون األمر معني
ة يجب أن تؤدي بشكل مجتمع المدني والدراسات الميدانية ومنظمات الجريبيت، نعتبر أن  المشاركة والبيانات الجتماعيةواال

 .عمليةتدريجي إلى المعرفة ال

تين. ساسيأيمكن أن نضعها ضمن فئتين وات التي حاولت شرح التغيير االجتماعي. تكثر النظري نظريات التغيير االجتماعي: 
وأما الفئة الثانية فمرتبطة ة. الدوريو ةالتطوريأما الفئة األولى فمرتبطة "باتجاه" التغيير وتشتمل نظريات التغيير االجتماعي 

ن: واحد اع. في الفئة الثانية فرع والتكنولوجيا للتغييرونظريات النزا نظرية التغيير االقتصاديةالتغيير، وتشتمل  سببي ة""ب
 من خالل العناصر الخارجية. يأتي شرحه ة والثانيساس العناصر الداخليأشرح التغيير على ي

ي مقاربة عقائدية بل أن تعتمد مقاربة أة أن تبقى بعيدة عن ثيرة بين فئة وأخرى، على المنهجيعلى الرغم من االختالفات الك
ة ألن بة أهداف التنمية المستدامة تطورية وهي في الوقت نفسه دوريوالسياسة. إن مقار رابطة تركن إلى الغاية والياختيار

م وبلد ما. وقد أدخلت الخطة مفه ملة وللكوارث التي قد تحصل في أيمدركة لألزمة المحت 2030خطة التنمية المستدامة لعام 
ة االقتصاد والتنمية الدائمة من خالل بأهمي 2030خطة التنمية المستدامة لعام  "المرونة" لمواجهة التقلبات هذه. وتعترف

، فإن  خطة التنمية قتصاديةالوظائف. باإلضافة إلى العناصر االاستحداث ة ولسلع العامة وبناء البنية التحتيالبة بتوفير اطالم
، إن  ا  والتربية ما يؤدي إلى االبتكار التكنولوجي. أخير ةباالبتكار والبحوث العلمي ا  قوي ا  تؤمن إيمان 2030المستدامة لعام 

مستدامة حيث تعطي خطة العمل ة أهداف التنمية العي داخلة بشكل غير مباشر في روحينظرية النزاع التابعة للتغيير االجتما
 ع المسالم والمستقر.إضفاء الطاب ي إلىالمشاركة التي تؤد ةالمدني وحل النزاعات وأهمية لترسيخ السالم والسالم أهمي

، ترك ز الوثيقة على الوجه المتعدد الوظائف للتعاطي مع مقاربة ة التغيير االجتماعينظرية في عض القضايا األساسيببللختام 
والثقافية  قتصاديةة واالسياسيوال جتماعيةوأهداف التنمية المستدامة. فالوصول إلى فهم أفضل بشأن الديناميات اال روابطال

 ا:نشكل كبير صياغة الخطط واالستراتيجيات. لذلك، نجد أدناه بعض المفاهيم التي تدعم منهجيتل بسيسه

 ر في بلورة االستراتيجيات والخطط؛ة لها دوة وخارجيعناصر داخلي )أ(

استراتيجية أو سياسة  ية ألمراحل تخطيط تزامنية أو تعاقبي"االتجاه" و"السبب" في التغيير قد تجري ترجمته في  )ب(
 مستقبلية؛
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درة على ة يجب أن تكون قاذلك، فإن  أي سياسة أو استراتيجيمجتمع حديث. ل الطابع "المتغاير" وهو سمة أي )ج(
 التعاطي مع هذا التعقيد؛

 ة االستراتيجيات والسياسات.كما وفي بلور رابطالمقاربة المتعددة الوظائف في ترسيخ ال )د(

موعة األوضاع في العالم العربي في مروحة واسعة من االشكال المؤسسية الخاصة بكل جتنعكس م :مؤسسيالتحليل ال 
ة واالقتصاد والسوسيولوجيا سياسي)القانون والعلوم ال جتماعيةمجتمع وتاريخه. فدراسة "المؤسسات" جزء من العلوم اال

نظام اجتماعي على  التابعة لكلأن تفهم البنى واآلليات ة لسفة(. وتحاول التحليالت المؤسسيوبولوجيا والتاريخ والفرواالنت
ة بمعرفة "كيف" األعراف(. تعنى المقاربة المؤسسية )وانين وبحسب القواعد غير النظاميحدة بحسب القواعد الرسمية والق

إن   ،العربيةو"لماذا" يبني األفراد والمجموعات المؤسسات وكيف تعمل المؤسسات وتتفاعل بعضها مع بعض. ففي البلدان 
المرتبطة  ةالمؤسسي سياقاتوفيه التحديات الجمة بسبب مجموعة من ال بالمعلومات ة أمر غنيسسيؤدراسة الترتيبات الم

المؤسسات التي يجب  مجموعة من رابطلكل وري، ملكي دستوري أو بالد خارجة من الحرب...(. والبلد )نظام ملكي، جمهب
 ف التنمية المستدامة.معالجتها من أجل تسهيل تحقيق أهدا

إشكالية الحكومة ات التنمية التي توصلنا إلى أن  ثنائية الوطني/المحلي جزء من أدبي ا  معل مستوى التدخل: 
 وطنيةواإلدارة العامة. لدى علماء االقتصاد ميل إلى العمل على المستوى الكلي ومعالجة المواضيع الة المركزية/الالمركزي

في  ا  . لقد أصبح مفهوم "العمل المحلي" )ميريلي س. غريندل( معروفا  كما لعلماء االجتماع واألنتروبولوجيا ميل للعمل محلي
 ة. لذلك، وبناء  المحليعمق من خالل التزام المجتمعات أة لحوكمة أفضل وديمقراطي ا  ال مركزي ا  أدبيات التنمية كافة، ووعد

لى إي المشاكل غير المتوقعة وقد ال يؤد"العمل المحلي" أن يواجه الكثير من ـ ، يمكن لعلى الكثير من دراسات الحالة
تغيير في دينامية  ا  ة والتعقيد، بل أيضنيان ليس فقط المزيد من المسؤوليعات. فالعمل المحلي والمركزية السلطة يعالتوق

ع بالمحلية سياسية السيالعالقة التي قد تزيد من التناف ة غير الناضجة، من دون تحديث القطاع اتجاه الالمركزية. فأي تسر 
ل، يعني "العمل المحلي" وة. إلى انعدام الفعالية واإلنتاجي يام وتمكين المجتمع المدني قد يؤدالع في موضوع مستوى التدخ 

فال يفترض ى "مضل ل". والبلدات الصغيرة(. وهو مستوبشكل عام العمل باتجاه المجتمعات الصغيرة )الجوار والقرى 
بما يكفي ليشمل الحد  وسعن يكون أأ"المحلي" يجب ـ بالكيان الصغير في المجتمع. ف ا  بالمستوى المحلي أن يكون مختصر

ة وحجم السوق ة )ديمغرافية، جغرافية أو موارد طبيعيتنموي   عملية أي ضمن والتقدم المناغمة بهدف القدرات من األدنى
 .1..(إلخ.وعناصر التكامل، 

األوسط. فهذا المستوى  مستوىالوهو  ا  ثالث ا  والمحلي يجب أن تشمل وجه ة بين الوطني، نعتبر أن الثنائيا  ذا القسم أيضفي ه
ن  المستوى األصغر يكي ف نفسه مع المستوى الكلي والعكس صحيح، إن المستوى أاألوسط له منطق مختلف. في حين 

 ، إن المستوى األوسط هو إما المناطق أو المدن الكبرى.العربيةمن األصغر واألكبر. في الحالة  ألوسط قد يؤثر على كلا
هداف التنمية المستدامة يجب أن أل رابط أن أية في العالم العربي والتمد ن السريع، نعتبر بحسب معرفتنا للميول الديمغرافي

 .2يكون فيه "تعميم مدني"

سوف  ،ة األوقاتفي غالبي أللعاب التعاوني ة:اات المعني ة(، تعقيد التفاعالت والتواصل والسياق المتعدد العناصر )الجه 
التناقض القائم الذي تبديه مجموعة على  بناء  ة مقاومة مهم 2030تواجه أهداف التنمية المستدامة وخطة التنمية المستدامة لعام 

مراوحة أو لعبة بال مكسب ألحد )نظرية اللعبة(.  النتيجةون كنية والمجموعات والمجتمعات. قد تعكبيرة من الجهات الم
 .( .إلخ.تركة شة باالعتبار دينامية الجهات المعنية )النزاعات والمصالح المأخذ الترتيبات والسياسات المؤسسيا ال توطالم

ز التعاون بدال   ال يمكن تحقيق أي من التنافس وتبادل  تقد م. ففي سياق من التنمية، على السياسات واالستراتيجيات أن تعز 
من التجزئة واالنقسامات. لذلك، على مقاربة  تكامل بدال  ال، والتنظيم الخاص وأةمن تكتيك المعلومات المخب   الخبرات بدال  

 خالل التنفيذ. التناغم بين األعمال المختلفة والمشاريع المختلفة ة باتجاهأساسية أن تدمج هذا الوجه كقضي رابطال

                                                      
1 and Regions Cities, Economy: Spatial The Venables. J. Anthony Krugman, Paul Fujita, Masahisa 

                                                                                                                              2001. ,Press MIT The Trade. International 

2 2009 ,Press Chicago of University The Matter. Cities Why Regions: of Poverty & Wealth The Polese. Mario. 
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مؤسسة فريق ثالث. في حالة أهداف  ا  وهو التزام تفرضه خارجي ا  ة بالعمل معات المعنيهة هي عندما تلتزم الجونيفاللعبة التعا
والجهات المانحة أن تول د  ةة المركزيعلى الحكوموالتنمية.  عمليةفي  ا  ساسي جدأالتنمية المستدامة، إن التعاون األفقي 

 ة المختلفة.ت بين الجهات المعنيى أعلى من التعاون واالئتالفات لمستوزاالمحف

ه، إن الباط مع نظريباالرت ر الموج   أينش خطوات لكن باالتجاه نفسه. تتغي ر السمات لتصبحهي حينما ة التطوري عمليةة التطو 
ز و ز أو لبراغماتيالتواصل ا عمليةالمفهوم اإلدراكي من الفصل التقني بين التواصل المرم  اإلعرابي": ة. "التواصل المرم 

ويتقاسمه المرسل والمتلق ي. في هذه الحالة، إن معنى اإلشارة  ا  د مسبقلمعلومات في سياق يت سم برمز محديتشك ل من نقل ا
 المتلقي.)المعلومة( متساو  لدى المرسل و

 

ترك بين المرسل والمتلق ي إال أن ه ال ش"إن التواصل الحواري أو البراغماتي" تبادل للمعلومات في سياق ال يفترض وجود رمز م
ل الضجيج إلى معلومات.على يمأيستثني نظام رموز   كن أن يحو 

 

يل الضجيج وبما أن  الممر المركزي في إنتاج االبتكار/التنمية يتشك ل من القدرة على اختراع نظام رموز أعلى قادر على تح
ذا كانت تشكل بيئة مناسبة لبناء نظام إإلى معلومات، تصبح المشكلة ذات طبيعة مختلفة. تكون المشكلة في منظومة مفاهيم المجتمع 

 رات.لى وإدخال االبتكارات/التطوأعرموز 

 رمز معلومات

 إشارة

 مرسل

 معلومات

 رمز إشارة

 تواصل متلقي

 ضجيج رمز إرسال معلومات

 رمز المتلقي إشارة

 تواصل

 اختراع الرمز األكبر
 – معلومات غير منشورة

 ابتكار

 متلقي مرسل

 إشارة
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والمعلومات للمعلومات دور مهم ودائم في التبادالت ضمن النظام. هناك فرق بين المعلومات المنقولة )الدفق البسيط( 
في الخلي ة(. فالطابع التراجعي لنظام المعلومات الذي يسمح للعناصر  المهيكلة )الداخلة ضمن نظام ذاكرة مثل الحمض النووي

لى توازن أعلى إها للوصول سنفهي بالحصول على تغذية راجعة، يسمح للمجتمعات المحلية والوطنية بأن يكون لديها أعمال تصلح 
 وأداء أفضل.

  

 فاعلون قريبون

 عدد كبير من الفاعلين
تطورات 
 محددة

تطوير الرموز الثقافي ة 
 "المحلي ة"

المدن تخصص داخل 
شبكات مركزة من  وبينها

 العالقات الضعيفة

 نتاج الرمز إ
 األكبر واالبتكار

 نتاج للضجيج: إ
 فوضى

 أدوات الدمج
 االجتماعي

 نعم

 ال
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