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على أھداف التنمیة ) ١٩ -كوفید (تداعیات إجراءات مواجھة جائحة كورونا 

  )الفقر والرعایة الصحیة والتعلیم نموذجا(المستدامة في المنطقة العربیة 

  محمد أحمد سلیمان عیسى

المجمعة ، الغاط ،  ، كلیة العلوم والدراسات اإلنسانیة بالغاط ، جامعة قسم القانون
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 :البحث  ملخص

تھدیداً للصحة العالمیة وتنطوي على تداعیات متعددة تؤثر  كورونــاتمثل جائحة 

ف��ي تحقی��ق أھ��داف التنمی��ة المس��تدامة ألن بع��ض الت��دابیر الت��ي اتخ��ذتھا ال��دول لمكافح��ة 

البنیـة ض قیوداً صارمة على حریة التنقل وعلى حقوق أخرى، مما أثر على الجائحة تفر

التحتیــة الصــحیة واالقتصـ�ـادیة واالجتماعیـ�ـة وتحقی�ق أھ�داف خط�ة التنمی�ة المس�تدامة 

  . ٢٠٣٠العالمیة بحلول 

وانتھى البحث إلى ضرورة أن تتخذ ال�دول األط�راف الت�دابیر العاجل�ة، للتص�دي 

ى أفض��ل األدل��ة العلمی��ة المتاح��ة لحمای��ة الص��حة العام��ة، ودع��م الب��رامج للوب��اء تس��تند إل��

  .كورونــااالجتماعیة للتخفیف من آثار جائحة 

  . ، الفقر، التعلیم ، الصحة ، التنمیة المستدامة فیروس كورونا :الكلمات المفتاحیة
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Abstract : 

The Coronavirus pandemic poses a threat to global health 

and has multiple implications for the achievement of the 

Sustainable Development Goals, because some of the 

measures taken by countries to combat the pandemic impose 

severe restrictions on freedom of movement and other rights, 

affecting health, economic and social infrastructure and 

achieving the Global Sustainable Development Agenda by 

2030. 

The research concluded that States parties should take 

urgent measures to address the epidemic based on the best 

scientific evidence available to protect public health and 

support social programs to mitigate the effects of the 

Coronavirus pandemic. 

Keywords: Coruna virus, Sustainable Development, Health, 
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  مقدمة
ألقــت جائحــة كورونــا بظاللھــا علــى مختلـ�ـف نـ�ـواحي الحیـ�ـاة االقتصـ�ـادیة 
واالجتماعیــة والصحیة والبیئیة فـي العـالم خـالل فتـرة قصـیرة منـذ ظھـور الوب�ـاء ف�ـي 

ویعتم�ـد تحدی�د حج�ـم األث�ـار المترتب�ة عل�ـیھا عل�ى . م٢٠١٩أواخـر شـھر دیسـمبر ع�ـام 
ح���ـددات مختلف���ـة منھ���ـا ت���ـوفر البنی���ـة التحتیـ���ـة الصـ���ـحیة واالقتصـ���ـادیة مجموع���ة م

واالجتماعیــة، واســتعداد الدولــة المســبق لمواجھـ�ـة الك�وارث، وم�دى س�رعة التج�اوب 
  .معھا ومتانة النظم الصحیة واالقتصـادیة القـادرة علـى استیعاب الصدمات المفاجئة

دول العالم على الحاجة إل�ى تض�ـافر الجھ�ـود  وفي وقت سابق من األزمة، اتفقت
لضـمان تحقیـق أھـداف التنمیة المسـتدامة مـن خـالل آلیـات تمویـل متفـق علیھـا تتعـاون 
مـن خاللھـا الـدول الغنیة في توفیر احتیاجات الدولة النامیة والـدول األقـل نمـواً لتحقی�ـق 

  :لمستدامة في ثالثة مبادئ ھياألھـداف، وتتمثل ھذه األھداف اإلنمائیة ا
عدم ترك أحد متخلّفاً عن المسیرة وتوفیر حیاة كریمة للجمیع عن طریق  -١

 .اإلجراءات المستدامة
 .العیش في مجال التشغیل اآلمن على األرض -٢
  .التخلّي عن أصول لصالح األجیال المقبلة -٣

ـعب التـزام ولكـن مع تفاقم األوضاع االقتصادیة العالمیة الحالیة أصـبح مـن الص
أغلـب الـدول باالسـتثمار فـي بـرامج الخطـة، ال سـیما فـي الـدول النامی�ـة، مم�ـا یتطل�ـب 
إعـادة ترتیـب األولویات على الصعید الوطني لكل دولة للتعافي أوالً من التـداعیات غیـر 

متطلب�ـات  المسـبوقة للجائح�ة، وثانی�اً العم�ل عل�ى إع�ـادة التخط�ـیط للمرحل�ـة التالی�ـة م�ـن
  .التنمیـة المستدامة ومتطلبات تحقیقھا

  أھمیة الدراسة
تتمث��ل أھمی��ة الدراس��ة ف��ي تس��لیط الض��وء عل��ى م��ا فرض��تھ جائح��ة كورون��ا م��ن 
ضغوط واسعة على الصعید العالمي والعربي على حد الس�واء وم�دى تقل�یص م�ن ف�رص 

بة للفی��روس م��ن التنمی��ة االقتص��ادیة عل��ى الم��دى المتوس��ط، وتق��ویض الت��داعیات المص��اح
، م��ع تف��اقم حج��م ٢٠٣٠ف��رص تحقی��ق أھ��داف خط��ة التنمی��ة المس��تدامة العالمی��ة بحل��ول 

  .الخسائر التي أصابت كل االقتصادات حول العالم
  منھج الدراسة 

الوص��في التحلیل��ي م��ن خ��الل دراس��ة التنمی��ة المس��تدامة  الم��نھجاتبع��ت الدراس��ة 
-كوفی�د (م�ن انتش�ار فی�روس كورون�ا ومدى شرعیة إعالن حالة الطوارئ الصحیة للحد 

ث�م انعك��اس إع��الن حال�ة الط��وارئ الص��حیة عل��ى أھ�داف التنمی��ة الص��حیة بالمنطق��ة ) ١٩
  .العربیة وخاصة األھداف المتعلقة بالفقر واألمن الغذائي والصحة والتعلیم
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  :اشكالیة الدراسة
التساؤالت تكمن اشكالیة الدراسة في تحقیق النتائج المرجوة منھ واإلجابة على 

  :اآلتیة
  ما مدى شرعیة اإلجراءات المتخذة لمواجھة جائحة كورونا؟

ما مدى تأثیر اإلجراءات المتخذة لمواجھة جائحة كورونا على تحقیق األمن 
  الغذائي؟

ما مدى تأثیر اإلجراءات المتخذة لمواجھة جائحة كورونا على القطاع الصحي 
  والتعلیم؟

  البحث على النحو االتيوبناء على سبق سوف نتناول ھذا 
  خطة الدراسة

  :لقد قسمنا الدراسة إلى فصلین وخاتمة كاالتي
  التنمیة المستدامة في القانون الدولي: الفصل األول
على ) ١٩ -كوفید (تأثیرات إجراءات مواجھة جائحة كورونا : الفصل الثاني

  أھداف التنمیة المستدامة
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  الفصل األول

  نون الدويلالتنمية املستدامة يف القا

ھ�ي تعبی�ر ع�ن التنمی�ة الت�ي تتس�م باالس�تقرار، وتمتل�ك عوام�ل  المستدامةالتنمیة 
التواصل وھي لیست واحدة من األنماط التنمویة التي درج مفكرو التنمی�ة عل�ى إبرازھ�ا، 
مث��ل التنمی��ة االقتص��ادیة، أو االجتماعی��ة، أو الثقافی��ة، أو البیئی��ة، أو المؤسس��یة، ب��ل ھ��ي 

ھذه األنماط، فھي تنمیة تنھض باألرض ومواردھا وتنھض بالموارد البش�ریة تشمل كافة 
وتقوم بھا، فھي تنمیة تأخذ بعین االعتبار البعد الزمن�ي وح�ق األجی�ال القادم�ة ف�ي التمت�ع 

  .بالموارد الطبیعیة
  :وسوف نتناول ھذا الفصل من خالل المباحث اآلتیة

  املبحث األول

  ماهية التنمية املستدامة

ھي التنمیة التي تأخذ ف�ي االعتب�ار القی�ود ال�ثالث الرئیس�ة الت�ي  المستدامةمیة التن
تفرض�ھا البیئ��ة عل��ى جھ��د التنمی�ة، أال وھ��ي ع��دم التب��ذیر ف�ي اس��تخدام الم��وارد الناض��بة، 
وااللتزام باستخدام الموارد المتجددة بحدود قدرتھا على تجدید نفسھا، وع�دم تج�اوز ق�درة 

وسنتناول ھذا المبح�ث م�ن خ�الل . یھ فیھا جھد التنمیة من مخلفاتالبیئة على ھضم ما یلق
  :المطالب اآلتیة

  اطب اول

دوأ داا وم ا  

  :ویمكن تناول ھذا المطلب في الفروع التالیة
  الفرع األول

  مفھوم التنمیة المستدامة
ود إلى علم یع Sustainableمن الناحیة االصطالحیة، فإن مصطلح االستدامة 

، إذ اس��تخدمت االس��تدامة للتعبی��ر ع��ن تش��كل ال��نظم الدینامیكی��ة Ecologyاإلیكول��وجي 
إلى تغیرات ھیكلیة تؤدي إلى ح�دوث  -نتیجة لدینامیكیتھا  -وتطورھا التي تكون عرضة 

  )١( تغیر في خصائصھا وعناصرھا وعالقة ھذه العناصر بعضھا ببعض
  :ا المصطلحذوورد تعریفات عدیدة لھ

المتواص�لة ألول م�رة ف�ي تقری�ر (ورد مفھوم التنمیة المستدامة : المفھوم العلمي
، وعرفھ��ا التقری��ر عل��ى  ١٩٨٧ع��ام ) مس��تقبلنا المش�ترك(اللجن�ة العالمی��ة للبیئ��ة والتنمی��ة 

                                      
عثمان محمد غنیم، ماجدة أبو زنط، التنمی�ة المس�تدامة فلس�فتھا وأس�الیب تخطیطھ�ا وأدوات قیاس�ھا، ) ١(

   ٢٣، ص ٢٠٠٩دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان 
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تلك التنمیة التي تفي باحتیاجات الحاضر دون اإلخالل بقدرة األجی�ال المقبل�ة عل�ى : "أنھا
  )١("الوفاء باحتیاجاتھا

ف��التقریر ح��رص عل��ى اثن��ین م��ن المف��اھیم األول مفھ��وم االحتیاج��ات وال س��یما 
االحتیاجات األساسیة للفقراء الذین ینبغي أن تعطي األولویة القصوى لھ�م، والث�اني فك�رة 

   )٢(القیود التي تفرضھا قدرة البیئة على تلبیة الحاجیات الحالیة والمستقبلیة 
تل��ك التنمی��ة الت��ي "التنمی��ة عل��ى أنھ��ا  ھ��ذه Websterع��رف ق��اموس ویبس��تر 

  ".تستخدم الموارد الطبیعیة دون أن تسمح باستنزافھا أو تدمیرھا جزئیا أو كلیا
مدیر حمای�ة البیئ�ة األمریكی�ة  W. Ruckelshausوعرفھا ولیم رولكزھاوس 

تلك العملیة التي تقر بضرورة تحقیق نمو اقتصادي یتالئم م�ع ق�درات البیئ�ة، : "على أنھا
وذلك من منطلق أن التنمیة االقتصادیة والمحافظة على البیئة ھما عملیات متكاملة ول�یس 

  .متناقضة
 ١٩٨٩ع�ام ) FA0) (الف�او(أما التعریف ال�ذي تبنت�ھ منظم�ة األغذی�ة والزراع�ة 

التنمی�ة المس�تدامة ھ�ي إدارة قاع�دة الم�وارد الطبیعی�ة وحمایتھ�ا، : "للتنمیة المس�تدامة فھ�و
التغی��ر البیول��وجي والتقن��ي والمؤسس��ي بطریق��ة تض��من اس��تمرار إرض��اء وتوجی��ھ عملی��ة 

إن تل��ك التنمی��ة المس��تدامة ف��ي الزراع��ة . الحاج��ات البش��ریة لألجی��ال الحالی��ة والمس��تقبلیة
والغابات والمصادر السمكیة تحمي األرض والمیاه والمصادر الوراثیة النباتیة والحیوانیة 

م�ة م�ن الناحی�ة الفنی�ة ومناس�بة م�ن الناحی�ة االقتص�ادیة وال تضر بالبیئة وتتسم بأنھ�ا مالئ
  )٣("ومقبولة من الناحیة االجتماعیة

ری�و دي ج�انیرو ) قمة األرض(وفي مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبیئة والتنمیة 
یج�ب إعم�ال الح�ق ف�ي "مضمون التنمیة المس�تدامة ب�النص ) ٣(، تضمن المبدأ )١٩٩٢(

فاء بشكل منصف باالحتیاجات اإلنمائیة والبیئیة لألجیال الحالیة التنمیة على نحو یكفل الو
  )٤( .والمقبلة

  

                                      
نح�و (تقری�ر اللجن�ة العالمی�ة المعنی�ة بالبیئ�ة والتنمی�ة، الفص�ل الث�اني : الجمعیة العامة لألم�م المتح�دة) ١(

  ٣٩، ص   A/42/427النسخة العربیة ) ةتنمیة متواصل
)2( GISЀLE Belem, Quelle gouvernance pour la mise en ouverture du 

dèveloppement? Lʼexpèrience de lʼindustrie minière du mali, Doctorate n 
science de lʼenivrement, Universitè du Quèbec a Montrèal, 2009,p51 

ف�ي مدین�ة كویبی�ك،  ١٩٤٥ة األغذیة والزراعة في الس�ادس عش�ر م�ن أكت�وبر ع�ام تم تأسیس منظم) ٣(
تم نق�ل المق�ر الرئیس�ي للمنظم�ة م�ن واش�نطن دي س�ي، الوالی�ات المتح�دة  ١٩٥١في عام . كویبیك، كندا

دول�ة، إض�افة  ١٩٤، یبلغ عدد أعضاء المنظم�ة ٢٠١٣آب /حتى الثامن من أغسطس. إلى روما، إیطالیا
  ".أعضاء منتسبین"، وأیضا جزر فارو و توكلو ")منظمة عضو("األوروبي  إلى االتحاد

یونی�و / حزی�ران  ١٤-٣ریو دي جانیرو ) قمة األرض(مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبیئة والتنمیة ) ٤(
  ) المبدأ الثالث(، ١٩٩٢
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، في إعالن جوھانسبرغ ٢٠٠٢وأورد المؤتمر الدولي للتنمیة المستدامة في جوھانسبرغ 

م�ا یش�بھ التعری�ف والتحدی�د ) بشأن التنمیة المس�تدامة، بعن�وان م�ن ج�ذورنا إل�ى المس�تقبل
بإقام��ة مجتم��ع ع��المي إنس��اني "لع��ام المجتمع��ین ف��ي الم��ؤتمر للمص��طلح ب��التزام ش��عوب ا

، وبن�اء عل�ى ذل�ك تق�ع "ومنصف وعطوف یدرك ضرورة كفالة الكرامة اإلنسانیة للجمیع
مس��ؤولیة جماعی��ة بتعزی��ز وتقوی��ة أرك��ان التنمی��ة المس��تدامة المترابط��ة "عل��ى ع��اتقھم 

وحمای��ة البیئ��ة، عل��ى الص��عد والمتداعم��ة وھ��ي التنمی��ة االقتص��ادیة والتنمی��ة االجتماعی��ة 
  )١(".المحلي والوطني واإلقلیمي والعالمي

وفي السیاق ذاتھ، الذي یقصر التعریف على الجوانب المادی�ة للتنمی�ة المس�تدامة، 
یؤكد الب�احثون عل�ى ض�رورة اس�تخدام الم�وارد الطبیعی�ة المتج�ددة بطریق�ة ال ت�ؤدي إل�ى 

بالنس�بة لألجی�ال المقبل�ة م�ع ). المتجددة(ھا فنائھا أو تدھورھا، أو تؤدي إلى تناقص جدوا
المحافظ��ة عل��ى رص��ید ثاب��ت بطریق��ة فعال��ة أو غی��ر متن��اقص م��ن الم��وارد الطبیعی��ة مث��ل 

  التربة والمیاه الجوفیة والكتلة البیولوجیة
بأنھ��ا ض��رورة  ٢٠٠٠التنمی��ة المس��تدامة ع��ام ) دوغ��الس موش��یت(فیم��ا ع��رف 

حاجات التنمویة على نحو متس�او ألجی�ال الحاض�ر إنجاز الحق في التنمیة بحیث تتحقق ال
  .والمستقبل

أم��ا التع��اریف االقتص��ادیة للتنمی��ة المس��تدامة ف��إن بعض��ھا : التعری��ف االقتص��ادي
یركز على اإلدارة المثلى للم�وارد الطبیعی�ة ب�التركیز عل�ى الحص�ول عل�ى الح�د األقص�ى 

   )٢(موارد الطبیعیة ونوعیتھامن منافع التنمیة االقتصادیة بشرط المحافظة على خدمات ال
وتوسع التعریف لیشمل عن�د بع�ض الب�احثین تحقی�ق التح�ول الس�ریع ف�ي القاع�دة 
التكنولوجی��ة الحض��ارة الص��ناعیة، واإلش��ارة إل��ى الحاج��ة إل��ى التكنولوجی��ا الجدی��دة تك��ون 
أنظف وأكفأ وأقدر على إنقاذ الموارد الطبیعیة، حتى یتسنى الحد من التل�وث، والمس�اعدة 

  )٣( .على تحقیق استقرار المناخ، واستیعاب النمو في عدد السكان وفي النشاط االقتصادي
وتحمل تع�اریف التنمی�ة المس�تدامة عنص�ر اإلنص�اف والعدال�ة، إنص�اف األجی�ال 
البش�ریة القادم��ة والت��ي ل��م تول��د ول��م تؤخ��ذ مص��الحھا ف��ي االعتب��ار عن��د وض��ع التحل��یالت 

ھذه المصالح، وإنصاف من یعیش�ون الی�وم وال�ذین ال  االقتصادیة وال تراعي قوي السوق
یج��دون فرص��ة متس��اویة للحص��ول عل��ى الم��وارد الطبیعی��ة أو عل��ى الخی��رات االجتماعی��ة 

   .واالقتصادیة إلى عدالة التوزیع التجنب حاالت عدم المساواة المجحفة بین الناس
  

                                      
   ٢٠٠٢من إعالن جوھانسبرغ، ) ٥(و ) ٢(الفقرتان ) ١(
اد البیئ���ي والتنمی���ة المس���تدامة، سلس���لة الم���واد التدریبی���ة، المرك���ز ال���وطني دون���اتو روم���انو، االقتص���) ٢(

  . ٥٣، ص ٢٠٠٣للسیاسات الزراعیة، سوریا، 
  ٩٢، ص ٢٠١٣نبیل جعفر عبد الرضا، في مواجھة التخلف، شركة الغدیر للطباعة، البصرة، ) ٣(
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  الفرع الثاني
  أبعاد تحقیق التنمیة المستدامة

تدامة ھي تنمیة بأربعة أبعاد متكاملة ومترابط�ة ف�ي إط�ار تف�اعلي إن التنمیة المس
یتس���م بالض���بط والتنظ���یم والترش���ید للم���وارد، تتمث���ل ھ���ذه األبع���اد االقتص���ادیة والبش���ریة 

  .والبیئیة والتكنولوجیة) االجتماعیة(
  البعد االقتصادي

یتضمن ھذا البعد ضرورة إعادة اإلصالح االقتصادي في المجتمع بشكل صحیح 
لتحقیق أفضل مستوى معیشة ألف�راده وزی�ادة نص�یب الف�رد م�ن ال�دخل الق�ومي الحقیق�ي، 
كم��ا أن��ھ یعم��ل عل��ى إیق��اف تبدی��د الم��وارد الطبیعی��ة س��واء م��ن خ��الل إج��راء تخفیض��ات 
متواص��لة ف��ي مس��تویات االس��تھالك المب��دد للطاق��ة عب��ر تحس��ین مس��توى الكف��اءة وإح��داث 

ر أنماط االستھالك التي تھدد التنوع البیولوجي في تغییر جذري في أسلوب الحیاة أو تغیی
البل��دان األخ��رى دون ض��رورة كاس��تھالك ال��دول المتقدم��ة للمنتج��ات الحیوانی��ة المھ��ددة 

 .باالنقراض
والجدیر باإلشارة إلى اعتب�ار التنمی�ة المس�تدامة ف�رص اقتص�ادیة ھام�ة لتوظی�ف 

لتعرف على أنواع رأس الم�ال الموارد من أجل رفع مستوى المعیشة للسكان، من خالل ا
سواء كان طبیعًی�ا أو بش�رًیا أو اجتماعی�اً، والعم�ل عل�ى تزوی�د األجی�ال القادم�ة بق�در م�ن 

 .رأس المال یعادل على األقل ما ھو متاح للجیل الحالي
وأیضا یتمیز البعد االقتصادي بالعمل على تقلیص تبعیة البل�دان النامی�ة اقتص�ادیا 

ع تحریم موارد المجتمع�ات الفقی�رة ألغ�راض التحس�ن المس�تمر ف�ي على البلدان الغنیة، م
مستویات المعیش�ة بم�ا یض�من ع�دم وج�ود تف�اوت ف�ي ال�دخل والتخفی�ف م�ن ع�بء الفق�ر 
وجع��ل ف��رص الحص��ول عل��ى الم��وارد والمنتج��ات والخ��دمات فیم��ا ب��ین األف��راد داخ��ل 

 .المجتمع أقرب إلى المساواة
  )١( ادي وفیما یلي أھم عناصر البعد االقتص

  .حصة االستھالك الفردي من الموارد الطبیعیة
  إیقاف تبدید الموارد

  .مسؤولیة البلدان المتقدمة عن التلوث وكیفیة معالجتھ
  التنمیة المستدامة لدى البلدان الفقیرة

  المساواة في توزیع الموارد
  الحد من التفاوت في مستوى الدخل

  تقلیص اإلنفاق العسكري

                                      
، ال��دار الجامعی��ة، مص��ر، خال��د مص��طفي قاس��م، إدارة البیئ��ة والتنمی��ة المس��تدامة ف��ي ظ��ل العولم��ة) ١(

  ٣١-٢٨، ص ٢٠٠٧
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  البعد االجتماعي
یتضمن ھذا البعد أن تأخذ التنمیة المستدامة في اعتبارھا سعادة اإلنس�ان بتحس�ین 
نوعیة حیاتھ وتوفیر فرص العم�ل وس�یادة ق�یم الع�دل والمس�اواة ب�ین الس�كان م�ع التركی�ز 
بصفة عام�ة عل�ى الجماع�ات المحروم�ة أو المھمش�ة یض�اف إل�ى ذل�ك ض�رورة االھتم�ام 

المال البشري خاصة في الدول النامیة حیث االستثمار بتوجیھ الجھود لالستثمار في رأس 
في الصحة والتعلیم والتغذی�ة، وزی�ادة مع�ارف ومھ�ارات البش�ر لمس�اعدتھم عل�ى تحس�ین 

 .أدائھم في العمل واإلنتاج
كم�ا یتض�من ھ�ذا البع�د العم�ل عل��ى االھتم�ام بتوزی�ع الس�كان بإنش�اء م�دن جدی��دة 

ش��طة إلبط��اء حرك��ة الھج��رة إل��ى الم��دن، واعتم��اد والنھ��وض بالتنمی��ة الریفی��ة القروی��ة الن
تكنولوجیات تؤدي إلى التقلیص إلى الحد األدنى، من اآلثار البیئیة للتحضر، كم�ا ینط�وي 
البعد االجتم�اعي عل�ى اس�تخدام الم�وارد البش�ریة اس�تخداما ك�امال وذل�ك بمحارب�ة الج�وع 

ف��اء باالحتیاج��ات واالرتق��اء بمس��توى الخ��دمات وإع��ادة تخص��یص الم��وارد لض��مان الو
 .البشریة األساسیة وحمایة التنوع الثقافي

  )١( وفیما یلي أھم عناصر البعد االجتماعي
  تثبیت النمو الدیموغرافي 

 أھمیة توزیع السكان
 االستخدام األمثل للموارد البشریة

 الصحة والتعلیم
 أھمیة دور المرأة

 حریة االختیار والدیمقراطیة
  اإلیكولوجيالبعد البیئي 

یعن��ى ھ��ذا البع��د أن التنمی��ة المس��تدامة تھ��تم بتحقی��ق الت��وازن البیئ��ي ب��ین جھ��ود 
وأنشطة اإلنسان والبیئة وتدعم الجھود اإلیجابی�ة والتغل�ب عل�ى الس�لبیة الت�ي تح�دث خل�ال 
في التوازن البیئي ومنع استنزاف اإلنسان لموارد البیئ�ة، حت�ى ال ی�ؤثر القی�ام ب�ذلك عل�ى 

جتمع كما یعني ھذا البعد االھتم�ام بحمای�ة وص�یانة وتنمی�ة الم�وارد مستقبل التنمیة في الم
الطبیعیة الالزمة إلنتاج الم�واد الغذائی�ة والوق�ود، واتخ�اذ اإلج�راءات الكفیل�ة بع�دم إت�الف 
التربة أو تدمیر الغطاء النباتي واستحداث وتبني ممارسات وتكنولوجیات زراعیة محسنة 

 .تزید اإلنتاج

                                      
، ٢٠٠٩ -٢٠٠١كریم زرمان، التنمیة المستدامة في الجزائر من خالل برنامج اإلنعاش االقتصادي ) ١(

أبح��اث اقتص��ادیة وإداری��ة، كلی��ة العل��وم االقتص��ادیة والتجاری��ة وعل��وم التس��ییر، جامع��ة محم��د خض��یر 
  ١٩٨، ص ٧، العدد  ٢٠١٠بسكرة، الجزائر، 
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المی��اه خاص��ة ف��ي المن��اطق الت��ي تق��ل فیھ��ا إم��دادات المی��اه، كم��ا یتض��من ص��یانة 
باإلض��افة إل��ى حمای��ة المن��اخ م��ن االحتب��اس الح��راري وع��دم المخ��اطرة ب��إجراء تغیی��رات 
كبیرة في البیئة العالمی�ة بم�ا یك�ون م�ن ش�أنھ إح�داث تغیی�ر ف�ي الف�رص المتاح�ة لألجی�ال 

اخ أو ال��نظم الجغرافی�ة الفیزیقی��ة القادم�ة وھ��ذا یعن�ي الحیلول��ة دون زعزع�ة اس��تقرار المن�
 .والبیولوجیة أو تدمیر طبقة األوزون الحامیة لألرض من جراء أفعال اإلنسان

ویھدف إل�ى ض�رورة االھتم�ام بوض�ع تق�دیر لآلث�ار البیئی�ة ف�ي ك�ل المش�روعات 
التنمویة األساسیة في المجتمع مع اإلقالل من النفایات بإع�ادة اس�تخدام الم�وارد مم�ا یقل�ل 

التل��ف وبم��ا یزی��د م��ن مس��اھمة الم��وارد المع��اد اس��تخدامھا ف��ي اإلنت��اج واالس��تھالك  م��ن
واالھتم��ام بتحقی��ق وزی��ادة ال��وعي البیئ��ي بم��ا یض��من المش��اركة المحلی��ة لجمی��ع س��كان 

  .المجتمع في المحافظة على البیئة وعدم اإلضرار بھا
  )١( اإلیكولوجي وفیما یلي أھم عناصر البعد البیئي

 ة وتدمیر الغطاء النباتي والمصائدإتالف الترب
 حمایة الموارد الطبیعیة

 الحفاظ على المحیط المائي وصیانتھ
 حمایة التنوع البیولوجي

 حمایة المناخ من االحتباس الحراري
  البعد التكنولوجي التقني

ویعني ھذا البعد تشجیع اس�تخدام التكنولوجی�ا النظیف�ة الت�ي لھ�ا نفای�ات بس�یطة أو 
نفای�ات واس�تخدام التكنولوجی�ا ص�دیقة البیئ�ة أو االھتم�ام باس�تخدام مص�ادر  التي لیس لھ�ا

  .الطاقة النظیفة كالطاقة الشمسیة والریاح والغاز الطبیعي خاصة في الصناعة والمنازل
كما یعني ذلك ضرورة فرض النص�وص القانونی�ة الخاص�ة بعقوب�ات لمس�تخدمي 

ن التدھور في نوعیة البیئة، ویتم ذل�ك م�ن التكنولوجیا الملوثة حتى ال یكون ھناك مزید م
  .خالل االستثمار في التعلیم والتنمیة البشریة بما یحقق أھداف التنمیة المستدامة

كما یتضمن ذل�ك ض�رورة االھتم�ام باس�تخدام المحروق�ات وط�رح نفایاتھ�ا داخ�ل 
نبع��اث البیئ��ة بطریق��ة ال تض��ر بالبیئ��ة، إل��ى جان��ب اتخ��اذ اإلج��راءات الكفیل��ة بالح��د م��ن ا

الغازات مثل ثاني أكسید الكربون واستحداث تكنولوجیا جدیدة الستخدام الطاقة الحراری�ة 
  .بكفاءة أكبر

                                      
تریكي عبد الرؤوف، مكان�ة الطاق�ة المتج�ددة ودورھ�ا ف�ي تحقی�ق التنمی�ة المس�تدامة حال�ة الجزائ�ر،  )١(

، ٣ماجستیر في العلوم االقتصادیة ، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاری�ة وعل�وم التس�ییر، جامع�ة الجزائ�ر 
  ٢٦، ص  ٢٠١٤
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  )١(وفیما یلي أھم عناصر البعد التكنولوجي التقني 

 استعمال تكنولوجیات أنظف في المرافق الصناعیة
 األخذ بالتكنولوجیا الحسنة

 المحروقات واالحتباس الحراري
 انبعاثات الغازاتالحد من 

  الحیلولة دون تدھور طبقة األوزون

ب اطا  

داا داف ادئ وأص و  

  ویمكن أن نتناول ذلك في المطالب الفروع اآلتیة
  الفرع األول

  خصائص التنمیة المستدامة
  )٢( :من أھم خصائص التنمیة المستدامة ما یلي

مرتفع یسمح بإعادة استثمار جزء منھ، وھو ما وتتطلب تولید دخل : االستمراریة -١
یمكن من إجراء اإلحالل، التجدید والصیانة للموارد، فھي تنمیة تھدف إلى تحقیق 
معدالت دخل مرتفعة من جھة وعدالة في توزیعھ وكفاءة عالیة في استخدامھ بما یمكنھا 

  .من االستمراریة واالستدامة
إن تقاسم رأس المال الطبیعي ما بین : بیئيتسییر ایكولوجي بما یحقق التوازن ال -٢

األجیال الحاضرة والمستقبلیة یتطلب تنظیم استخدام الموارد الطبیعیة سواء أكانت 
متجددة أم ال بما یخدم مصالحھم، كما یجب أن یھدف ھذا التسییر إلى التقلیل من التلوث 

لیس فقط المحافظة  من أجل الحفاظ على بیئة سلیمة وتجدر اإلشارة ھنا إلى أن الھدف
  .على البیئة وإنما إیجاد نوع من التكامل واالنسجام ما بین البیئة والتنمیة

تبحث التنمیة المستدامة عن تجاوز التفاوت واالنفالت الحاصل ما : مقاربة عالمیة -٣
بین الدول المتقدمة والدول النامیة، وتركز على البعد العالمي لمشكلة تلویث البیئة 

ختالف الرؤى ما بینھم بالنسبة لھذه المشكلة، فبالنسبة للدول المتقدمة یكمن بالرغم من ا
من جھة وتقلیل عدد الملوثین  Co2اإلشكال في التقلیل من المخلفات الملوثة للبیئة مثل 

من جھة ثانیة، أما بالنسبة للدول النامیة فتبرز المعضلة في مصفوفة النمو الدیمغرافي، 
یس خبرات الدول المتقدمة المعالجة إشكالیة النمو االقتصادي األمر الذي یستلزم تكر

والنمو الدیمغرافي عن طریق إیجاد نوع من االنسجام والتكامل بینھما من جھة ویسمح 

                                      
)1 (  GUY Molliere, Ecologie et Librtè, une autre approcche de 

lʼenvironnement, edition Litec, france, 1992, p 71. 
محم��د أب��و الیزی��د الرس��ول، التنمی��ة المتواص��لة، األبع��اد والم��نھج، مكتب��ة بس��تان المعرف��ة، مص��ر،  ) ٢(

  ٩٢، ص ٢٠٠٧
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أیضا بالتقلیل من المخلفات ومن الملونین الذین یزید عددھم مع تزاید حجم النمو من 
تغیرات كیفیة في منھاج النمو، وھو جھة ثانیة، وكل ھذا إنما یتحقق عن طریق إجراء 

  )١( .بدوره یتطلب تغیرات ھیكلة، تغیرات في اإلنتاج واالستھالك
  :التنمیة المستدامة تعتمد على أسس واعتبارات بیئیة فیما یتعلق بكل من -٤
تشمل كل من الموارد المتجددة التي یجب استغاللھا بمعدل ال یفوق  :قاعدة المدخالت- أ

دھا، والموارد غیر المتجددة فیجب استغاللھا بعقالنیة وبأكثر قدرتھا أو معدل تجد
 " سرفیان كوزي للتنمیة المستدامة"وتجدر اإلشارة ھنا إلى قاعدة . كفاءة ممكنة

Rule Scrafian Quasi Sustainability 
والتي تنص على أن الناتج من استخدام الم�وارد الناض�بة أو الغی�ر متج�ددة یج�ب 

تلبیة وإشباع الحاج�ات الحالی�ة، واس�تثمار ب�اقي العائ�د ف�ي مش�اریع  استخدام جزء منھ في
  .تخدم مصالح األجیال المستقبلیة

یجب أال یتعدى معدل تزاید المخلفات القدرة االستیعابیة للبیئة  : المخرجات قاعدة - ب
  .وال یضر بھا مستقبال وال یؤثر على خدماتھا

المختلفة لإلبداع والعمل نحو تحقیق  تحفیز المشاركة الشعبیة العامة وتنسیق الرؤى -٥
  .أھداف مشتركة لتدعیم منھجیة متكاملة لالستدامة

االستفادة من تجارب اآلخرین ومن التكنولوجیا المحققة في مجال المحافظة وتحسین  -٦
  .البیئة

تنمیة یعتبر البعد الزمني فیھا ھو األساس، فھي تنمیة طویلة المدى بالضرورة، حیث  -٧
یر إمكانات الحاضر ویتم التخطیط لھا ألطول فترة زمنیة مستقبلیة یمكن تعتمد على تقد

  .خاللھا التنبؤ بالمتغیرات
ھي تنمیة تضع تلبیة احتیاجات األفراد في المقام األول، فأولویاتھا ھي تلبیة  -٨

الحاجات األساسیة والضروریة من الغذاء والملبس والتعلیم والخدمات الصحیة، وكل ما 
  .نوعیة حیاة البشر المادیة واالجتماعیةیتصل بتحسین 

تنمیة متكاملة یعتبر الجانب البشري فیھا وتنمیتھ ھي أولى أھدافھا فھي تراعي الحفاظ  -٩
  .)٢(على القیم االجتماعیة واالستقرار النفسي والروحي للفرد والمجتمع

                                      
)1 (  BURGENMIER Breat, Economic du dèveloppement durable, de 

Boeck, Belgique, 2007, p 43 
لي أبو طاحون، إدارة وتنمیة الموارد الطبیعیة والبشریة، دار النشر المكتب الجامعي عدلي ع )٢(

  ١٥٠، ص ٢٠٠٠الحدیث، اإلسكندریة، 
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  الفرع الثاني

  مبادئ التنمیة المستدامة
متس�مة  ٢٠١٥وبرن�امج التنمی�ة لم�ا بع�د ع�ام  إذا كانت أھ�داف التنمی�ة المس�تدامة

فالتنمیة المستدامة تقوم على مجموعة مبادئ، . )١(بالشمول واالكتمال واالتساق والتماسك 
تشكل الركائز التي تستند إلیھا ف�ي تحقی�ق اس�تراتیجیاتھا الھادف�ة إل�ى تحقی�ق تنمی�ة ورف�اه 

  : البشریة وتتمثل في اآلتي
عن المسیرة وتوفیر حیاة كریمة للجمیع عن طریق عدم ترك أحد متخلّفاً  -١

  اإلجراءات المستدامة
ف��ي البل��دان النامی��ة والمتقدم��ة  -ینبغ�ي تمك��ین الفق��راء والمستض��عفین والمھّمش��ین 

ب��التمّتع بمس��توى أدن��ى م��ن الحمای��ة االجتماعی��ة والبیئی��ة وبمس��توى  -النم��و عل��ى الس��واء 
ر االستدامة البیئیة شرطاً أساسیاً ُمسبقاً للتنمیة وتعتب. أساسي للمعیشة، لتحقیق حیاة كریمة

وق��د ت��م . االجتماعی��ة واالقتص��ادیة المتواص��لة الت��ي ال رجع��ة فیھ��ا، والقض��اء عل��ى الفق��ر
اإلقرار بأن حقوق اإلنسان والبیئة ترتبطان م�ن خ�الل تطل�ع ك�ل م�واطن إل�ى الع�یش ف�ي 

س�یاً لض�مان أالّ ُیت�َرك أح�د متخلّف�اً ویعتب�ر ذل�ك مكّون�اً أسا )٢( .بیئة صحیة وإنتاجیة نظیفة
ع��ن المس��یرة، ویمك��ن االض��طالع بالمزی��د م��ن العم��ل لتحدی��د ھ��ذا الح��ق بش��كل أفض��ل 

  .والحفاظ علیھ
وتجدر اإلشارة إلى ضرورة االستثمار في تكنولوجیات مبتكرة ومواتیة للبیئة من 

د الطبیعی��ة مث��ل أج��ل مزی��د م��ن العدال��ة ف��ي تنفی��ذ الخ��دمات األساس��یة المنتج��ة م��ن الم��وار
الطاق��ة والم��اء والمراف��ق الص��حیة، وإدارة النفای��ات والم��أوى والطع��ام، كم��ا یولّ��د تن��امي 
الطلب على المنتجات الطبیعیة وظائف جدی�دة وف�رص أس�واق جدی�دة لص�الح المجتمع�ات 
المحلیة الفقیرة وصغار المنتجین ف�ي المن�اطق الریفی�ة النائی�ة والت�ي ال یس�تطیع الوص�ول 

ویمكن أن تسعى الحكوم�ات والمجتم�ع الم�دني إل�ى تحقی�ق . قّدمو الخدمات التقلیدیةإلیھا م
ھذا الھدف من خالل إصالحات في السیاسة العامة وإصالحات مالیة، وممارسات إداری�ة 

  .ذات كفاءة واستثمارات جدیدة ومبتكرة، وخیار استھالكي مستنیر

                                      
مراعاة األبعاد الثالثة للتنمیة “، ٢٠١٥لما بعد عام  ١مذكرة رقم  -برنامج األمم المتحدة للبیئة  )١(

، ”التــــــــوازن والطمــــــــــوح والشمــــــــــولالمستدامة، كیفیة تحقیـــــق إطــــار متســــــم ب
  :، متــــــاح مـــــــــن الموقــــــع٢٠١٤مــــــــارس /آذار

www.unep.org/post2015/Publications/UNEPPost-
2015Note1/tabid/133049/Default.aspx 

ض األمم المتحدة السامي لحقوق التقریر المشترك بین برنامج األمم المتحدة للبیئة ومكتب مفو )٢(
اإلنسان الصادر بعنوان حقوق اإلنسان والبیئة، المقدم لمؤتمر األمم المتحدة بشأن التنمیة المستدامة 

  :، ویمكن االطالع علیھ في الرابط)٢٠+ریو(
www.unep.org/delc/Portals/119/JointReportOHCHRandUNEPonHu
manRightsandtheEnvironment.pdf. 



 اف التنمیة المس�تدامة ف�ي المنطق�ةعلى أھد) ١٩ -كوفید (  تداعیات إجراءات مواجھة جائحة كورونا
  )یم نموذجاالفقر والرعایة الصحیة والتعل( العربیة

  
  

- ٥١٢  - 

 

  ة على األرضتحقیق ازدھار أكبر وشامل ضمن نظام دعم الحیا - ٢
فرفاه البشریة واألداء الوظیفي لالقتصاد والمجتمع یعتمد في نھایة المطاف عل�ى 
اإلدارة المس���ؤولة للم���وارد الطبیعی���ة المح���دودة عل���ى األرض، وس���وف یتطل���ب ت���أمین 

ف�النمو یمك�ن . االزدھار الیوم وفي المستقبل أال یعمل النمو االقتصادي على تدھور البیئ�ة
تخدام الم�واد واس�تخدام الم�وارد وع�ن الت�أثیرات البیئی�ة واالجتماعی�ة فصلھ عن تزای�د اس�

لالس��تھالك واإلنت��اج المس��تدامین، م��ن خ��الل االنتق��ال نح��و اقتص��اد أخض��ر ش��امل وس��ھل 
  .)١(التكیُّف

ومن شأن االتجاه نحو العیش في مج�ال العم�ل اآلم�ن الع�المي وإنج�از ق�در أكب�ر 
وس�وف . االبتكار وإیجاد حلول محلی�ة المس�توىوأفضل بموارد أقل أن یعمل على تحفیز 

یحت��اج أیض��اً إل��ى تغیی��رات س��لوكیة مص��احبة ت��ؤّثر عل��ى االس��تھالك وتح��ِدث مزی��داً م��ن 
ویمك��ن أن یع��ّزز االنتق��ال إل��ى اقتص��اد أخض��ر واس��تھالك وإنت��اج . ال��تالحم المجتمع��ي

ھھ�ا مستدامین النمو االقتص�ادي ف�ي البل�دان باالنتق�ال م�ن نم�اذج النم�و التقل یدی�ة الت�ي یوجِّ
االستھالك مع االعتم�اد المف�رط عل�ى ال�واردات واإلنف�اق االس�تھالكي واالعتم�اد الراس�خ 
عل��ى نم��اذج غی��ر مس��تدامة لالس��تھالك واإلنت��اج، نح��و اس��تراتیجیات نم��و اقتص��ادي أكث��ر 

  . استدامة
  االستثمار لتحقیق مرونة أكبر وتأمین ُسبل معیشة لألجیال القادمة - ٣

االس���تثمار إلنت���اج رأس���مال طبیع���ي أكب���ر وأفض���ل ورأس���مال اجتم���اعي  ی���وفِّر
الوس��ائل لتحقی��ق ) عل��ى س��بیل المث��ال، بنی��ة أساس��یة وبیئ��ة معم��ورة(ورأس��مال اقتص��ادي 

فبن�اء مزی�د م�ن رأس الم�ال یض�من وص�ول األجی�ال . التطلُّعات العدیدة للتنمیة المس�تدامة
األذھان، یمكن أیض�اً أن یكف�ل اإلنص�اف  القادمة، وإذا تحقق ھذا مع مثول طول المدة في

���ر المف���اجئ ف���ي المج���االت  ���ف م���ع الص���دمات والتغیُّ ب���ین األجی���ال، والق���درة عل���ى التكیُّ
  .االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة والبیئیة

ویعمل االس�تثمار ف�ي البنی�ة األساس�یة والمب�اني والمنتج�ات االس�تھالكیة الطویل�ة 
ن الحص��ول عل��ى األم��د عل��ى زی��ادة كف��اءة الم��وا رد، ویح��ّد م��ن اس��تنزاف الم��واد، وی��ؤمِّ
  .الخدمات لصالح األجیال القادمة

ویستلزم األمر بذل جھود كبیرة على مدى العقود القادمة بإعداد سیاسات وحوافز 
مالیة، وتكنولوجیات مبتكرة وحم�الت تقودھ�ا المجتمع�ات المحلی�ة إلص�الح وتجدی�د ُنظ�م 

  .احتیاجات الحاضر ولصالح األجیال القادمة دعم الحیاة على األرض من أجل

                                      
، ”االستھالك واإلنتاج المستدامان“، ٢٠١٥لما بعد عام  ٢مذكرة رقم  -برنامج األمم المتحدة للبیئة  )١(

  :، متاح من الموقع٢٠١٤مارس /آذار
 www.unep.org/post2015/Publications/UNEPPost-
2015Note2/tabid/133050/Default.aspx. 
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  الفرع الثالث

  أھداف التنمیة المستدامة
ھ�ي طائف�ة ش�املة م�ن ) ٢٠٣٠خط�ة ع�ام " (٢٠٣٠خطة التنمیة المستدامة لع�ام 

األھ��داف والغای��ات الت��ي اعتم��دتھا الجمعی��ة العام��ة لألم��م المتح��دة باإلجم��اع ف��ي س��بتمبر 
وھ�ي أھ�داف وغای�ات متكامل�ة غی�ر . ٢٠٣٠ل عام بغیة تنفیذھا بشكل كامل بحلو ٢٠١٥

البعد االقتصادي، والبعد : قابلة للتجزئة تحقق التوازن بین األبعاد الثالثة للتنمیة المستدامة
خطة عالمیة تشمل جمیع البل�دان، المتقدم�ة  ٢٠٣٠وخطة عام . االجتماعي، والبعد البیئي

ات والسیاس�ات واألولوی�ات الوطنی�ة والنامیة على حد سواء، م�ع مراع�اة الحق�ائق والق�در
وتعتمد ھذه الخطة على نتائج جمیع المؤتمرات الرئیسیة ومؤتمرات القم�ة الت�ي . المختلفة

تعقدھا األمم المتحدة، وتعتمد كذلك على إنجازات األھداف اإلنمائیة لأللفی�ة، وتس�عى إل�ى 
  .یة المستدامةإیجاد حلول متكاملة للتحدیات المھمة المتبقیة التي تواجھ التنم

، أق��رت ال��دول األعض��اء ب��أن ك��ل بل��د یتحم��ل ٢٠٣٠وم��ن أج��ل تنفی��ذ خط��ة ع��ام 
المسؤولیة الرئیسیة عن تنمیتھ االقتصادیة واالجتماعی�ة الخاص�ة ب�ھ، وس�لّمت ب�أن نط�اق 
الخطة الجدیدة وطموحھا یقتضیان شراكة عالمی�ة متج�ددة الحیوی�ة تجم�ع ب�ین الحكوم�ات 

الم��دني ومنظوم�ة األم�م المتح��دة والجھ�ات الفاعل�ة األخ��رى، والقط�اع الخ�اص والمجتم�ع 
  . وتحشد جمیع الموارد المتاحة

وفیما یلي أھداف التنمیة المستدامة وتتضمن خارطة الطریق لألمم المتحدة 
  . السبعة عشر ھدفا التالیة

  القضاء على الفقر بجمیع أشكالھ في كل مكان ١الھدف 
وع وتـــوفیر األمـــن الغـــذائي والتغذیـــة المحســـنة القضـــاء علـــى الجـــ ٢الھدف 

  وتعزیـــز الزراعة المستدامة
  ضمان تمتع الجمیع بأنماط عیش صحیة وبالرفاھیة في جمیع األعمار ٣الھدف 
ضـمان التعلـیم الجیـد المنصـف والشـامل للجمیـع وتعزیـز فـرص الـتعلّم  ٤الھدف 

  مـدى الحیاة للجمیع
  تحقیق المساواة بین الجنسین وتمكین كل النساء والفتیات ٥الھدف 
ضــــمان تــــوافر المیــــاه وخــــدمات ال صــــرف الصــــحي للجمیــــع  ٦الھدف 

  وإدارتھــــا إدارة مستدامة
ضــمان حصــول الجمیــع بتكلفــة میســورة علــى خــدمات الطاقــة الحدیثــة  ٧الھدف 

  ستدامةالموثوقة والم
تعزیز النمو االقتصادي المطرد والشامل للجمیـع والمسـتدام، والعمالـة الكاملـة  ٨الھدف 

  والمنتجة، وتوفیر العمل الالئق للجمیع
إقامــة بــنى تحتیــة قــادرة علــى الصــمود، وتحفیــز التصــنیع المســتدام  ٩الھدف 

  الشــامل للجمیع، وتشجیع االبتكار 
  لحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفیما بینھاا ١٠الھدف 
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جعــل المــدن والمســتوطنات البشــریة شــاملة للجمیــع وآمنــة وقــادرة  ١١الھدف 
  علــى الصمود ومستدامة

  ضمان وجود أنماط استھالك وإنتاج مستدامة ١٢الھدف 
  اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغیر المناخ وآثاره  ١٣الھدف 
حفـظ المحیطـات والبحـار والمـوارد البحریـة واسـتخدامھا علـى نحـو  ١٤الھدف 

  مسـتدام لتحقیق التنمیة المستدامة
حمایــة الــنظم اإلیكولوجیــة البریــة وترمیمھــا وتعزیــز اســتخدامھا علــى  ١٥الھدف 

ة التصــحر، ووقــف نحــو مســتدام، وإدارة الغابــات علــى نحــو مســتدام، ومكافحــ
  تدھور األراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البیولوجي

التشجیع علـى إقامـة مجتمعـات مسـالمة ال یھمـش فیھـا أحـد مـن أجـل  ١٦الھدف 
تحقیـق التنمیـــة المســـتدامة، وإتاحة إمكانیـــة وصـــول الجمیـــع إلى العدالـــة، وبنـــاء 

  اضعة للمساءلة وشاملة للجمیع على جمیع المستویاتمؤسسات فعالة وخ
تعزیــــز وســــائل التنفیــــذ وتنشــــیط الشــــراكة العالمیــــة مــــن أجــــل  ١٧الھدف 

   )١(تحقیــــق التنمیة المستدامة
  الفرع الرابع

  دور التكنولوجیا في تحقیق أھداف التنمیة المستدامة
تعترف من أولھا إلى آخرھا، ال سیما في  ٢٠٣٠عام  من الجدیر بالذكر أن خطة

من أھ�داف التنمی�ة المس�تدامة، ب�أن العل�م والتكنولوجی�ا واالبتك�ار عام�ل مح�رك  ٩الھدف 
  . رئیسي لتحقیق أھداف التنمیة المستدامة

إال أن كثیرا من أھداف التنمیة المستدامة تعتمد على استحداث تكنولوجیات 
ار واإلبداع لیسا ھدفین في حد ذاتھما، بل وسیلتان وأداتان إلیجاد فاالبتك. مبتكرة ونشرھا

حلول ابتكاریة لتحدیات التنمیة، وألنھما یقعان في صمیم النظام، فإنھما یؤثران في كثیر 
القضاء ( ٢وھكذا یؤثر االبتكار تأثیرا مباشرا في الھدف . من أھداف التنمیة المستدامة

المیاه النظیفة ( ٦والھدف ) صحة الجیدة والرفاهال( ٣والھدف ) التام على الجوع
العمل الالئق ( ٨والھدف ) طاقة نظیفة وبتكلفة میسورة( ٧والھدف ) والصرف الصحي
) تغیر المناخ( ١٣والھدف ) مدن ومجتمعات مستدامة( ١١والھدف ) والنمو االقتصادي

االبتكار على تحقیق  وعند إعداد السیاسات، یمكن أن یساعد. من أھداف التنمیة المستدامة
 ١٤والھدف ) العمل الالئق والنمو االقتصادي( ٨والھدف ) القضاء على الفقر( ١الھدف 

عالوة . من أھداف التنمیة المستدامة) الحیاة في الَبرّ ( ١٥والھدف ) الحیاة تحت الماء(
   على أن لبعض أھداف التنمیة المستدامة أھمیتھا في وضع إطار لسیاسات االبتكار، ال

                                      
  ٢٠١٥سبتمبر / أیلول  ٢٥في  A / RES/70/1قرار الجمعیة العامة  الدورة السبعون رقم  )١(
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) العمل الالئق والنمو االقتصادي( ٨والھدف ) المساواة بین الجنسین( ٥سیما الھدف 

االستھالك واإلنتاج ( ١٢والھدف ) الحد من أوجھ عدم المساواة( ١٠والھدف 
  .من أھداف التنمیة المستدامة) المسؤوالن

وفي قرار صدر مؤخرا بشأن تأثیر التغیر التكنولوجي السریع على تحقیق 
الدور الحیوي الذي "ف التنمیة المستدامة، شددت الجمعیة العامة لألمم المتحدة على أھدا

یمكن للعلم والتكنولوجیا واالبتكار، بما في ذلك التكنولوجیات السلیمة بیئیا، تأدیتھ في 
التنمیة وفي تیسیر الجھود المبذولة لمواجھة التحدیات العالمیة، من قبیل جھود القضاء 

حقیق األمن الغذائي والتغذیة، وتحسین الزراعة، وتعزیز فرص الوصول على الفقر، وت
إلى الطاقة وزیادة كفاءة الطاقة، ومكافحة األمراض، وتحسین التعلیم، وحمایة البیئة، 
والتعجیل بخطى التنوع والتحول االقتصادیین، وتحسین اإلنتاجیة والقدرة على المنافسة، 

  ".المطافودعم التنمیة المستدامة في نھایة 
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  املبحث الثاني

  اجلهود الدولية لتحقيق التنمية املستدامة

تم االھتمام بالتنمیة المستدامة من خالل المنظمات والھیئات الدولیة التي أخذت تعقد 
مؤتمرات وقمماً عالمیة تناقش قضایا التنمیة المستدامة، فضالً عن تأسیس لجان عالمیة 

ت المعنیة بتحقیق االستدامة االقتصادیة واالجتماعیة تعنى بوضع السیاسات واالستراتیجیا
  .والبیئیة

  :وسوف نتناول ذلك من خالل المطالب اآلتیة

  اطب اول

داا طط او دورات اؤا  

  :یمكن دراسة ھدا المطلب من خالل الفروع اآلتیة
  الفرع األول

  المؤتمرات العالمیة المعنیة بالتنمیة المستدامة
عقد العدید من المؤتمرات العالمیة ) ٢٠٠٢-١٩٧٢(شھد العالم خالل الفترة 

المعنیة بالتنمیة المستدامة، وفیما یلي شرح مختصر ألھم ما خرجت بھ تلك المؤتمرات 
  :من نتائج بشأن تطبیقات التنمیة المستدامة عالمیاً 

  :مؤتمر األمم المتحدة للبیئة البشریة) أ
وفود من  ١٩٧٢عقد في مدینة استكھولم السوید عام حضر ھذا المؤتمر الذي 

وجاء انعقاده استجابة لشكاوى دول الشمال األوروبي من . دولة متقدمة ونامیة) ١١٣(
وكانت . تدھور بیئات البحیرات والخوف من أثر ذلك على صحة اإلنسان وسالمتھ

  .قضایا التلوث البیئي في مقدمة جدول أعمال المؤتمر
النھائیة للمؤتمر في توصیف حقوق األسرة البشریة في بیئة  وتلخصت النتیجة

صحیة منتجة، كما ركزت وثائق المؤتمر على ضرورة األخذ بعین االعتبار البعد البیئي 
عند وضع السیاسات اإلنمائیة، وعلى ضرورة استخدام الموارد الطبیعیة بأسلوب یضمن 

مبدأ الشراكة بین الدول والمنظمات  بقاءھا واستمرارھا لألجیال القادمة، كما أكدت على
  .الدولیة، واألفراد، والمؤسسات والجماعات في حمایة وتحسین البیئة بأبعادھا الكاملة

وأكد المؤتمر على أن العمل للحفاظ على البیئة البشریة وتحسینھا لیس عمال من 
یجب تحقیقھ  فھو ھدف. أجل األجیال الحالیة وحدھا، وإنما من أجل األجیال القادمة أیضا

في تناسق مع أھداف السلم الراسخة، وأھداف التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة على نطاق 
  العالم، لھذا فقد نص
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المبدأ الثاني اإلعالن استوكھولم على أنھ یتعین الحفاظ لصالح األجیال الحالیة 
الماء والتربة واألجیال المستقبلیة على الموارد الطبیعیة لألرض بما في ذلك الھواء و

ثم . والحیوانات والنباتات وذلك من خالل التخطیط واإلدارة الجیدة بالصورة المناسبة
یتعین استغالل الموارد غیر المتجددة لألرض على نحو یصونھا "أضاف المبدأ الخامس 

  .)١("من النفاذ في المستقبل، ویكفل إشراك البشریة قاطبة في االستفادة من ھذا االستغالل
  :مؤتمر األمم المتحدة عن البیئة والتنمیة) ب

بحضور وفود  ١٩٩٢انعقد ھذا المؤتمر في مدینة ریودي جانیرو بالبرازیل عام 
دولة، وفي ھذا المؤتمر بات واضحا أن اھتمام العالم یجب أن یكون موجھا ) ١٧٩(من 

بة، أنظمة تأكل التر(لیس على تأثیر االقتصاد في البیئة، بل على تأثیر الضغط البیئي 
وفي ھذا المؤتمر باتت التنمیة . المیاه، الغالف الجوي، الغابات في المفاھیم االقتصادیة

التحكم بالتعداد : المستدامة تركز على سبعة مكونات تشكل التحدي األكبر أمام البشریة
السكاني، تنمیة الموارد البشریة، اإلنتاج الغذائي التنوع الحیوي الطاقة، التصنیع 

  .ضروالتح
وبرزت في ھذا المؤتمر فكرة التنمیة المستدامة كواحدة من قواعد العمل العالمي 
والوطني واكتسب مفھوم التنمیة المستدامة في ھذا المؤتمر الطابع الرسمي، ووضعت 

، تضمنت أربعین فصال تناولت ما ینبغي )٢١(وثیقة مفصلة سمیت بجدول أعمال القرن 
الزراعة، الصناعة، الموارد الطبیعیة (یة االقتصادیة االسترشاد بھ في مجاالت التنم

، وفي مشاركة قطاعات المجتمع في مساعي )الصحة والتعلیم(والتنمیة االجتماعیة 
التنمیة وفي الحصول على حصة عادلة من ثمارھا كذلك أصدر المؤتمر إعالنا بالمبادئ 

اقیتین دولیتین لحشد الجھد التي ینبغي أن یسترشد بھا الجھد الوطني والعالمي، وأقر اتف
  .)٢(العالمي للتصدي لقضیتي تغیر المناخ وفقدان التنوع الحیوي

  :قمة األمم المتحدة للتنمیة المستدامة) ج
م في ٢٠٠٢في صیف عام  (WSSD)عقدت القمة العالمیة للتنمیة المستدامة 

فكرة التنمیة مدینة جوھانسبرغ بجنوب إفریقیا، وذلك لمراجعة حصیلة استجابة العالم ل
المستدامة وتقییم التطور الذي حصل في تنفیذ مقررات جدول أعمال القرن الحادي 

، (JPOI)وقد خرجت القمة العالمیة للتنمیة المستدامة بخطة جوھانسبرغ . والعشرین
وھي تشتمل على جملة من المقترحات العدد من األنشطة والفعالیات المستھدفة في كافة 

ة مع بعضھا من خالل أطر متنوعة متعددة األطراف متفق علیھا بین المجاالت المترابط
  .الحكومات على أساس نھج متنام یسعى إلى تحقیق أھداف واسعة النطاق

                                      
)1(  Solon Barraclough “In Quest of Sustainable Development”, Research 

Institute for Social Development, United Nation, New York, 2005. P.1 
ؤتمر العربي ، السجل العلمي للم"التوعیة البیئیة والتنمیة المستدامة"نبیل إسماعیل بو شریحة  )٢(

  ١٢٧-١٢٦ص  ٢٠٠٥الرابع لإلدارة البیئیة، المنامة، 
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وقد دعت ھذه الخطة إلى العمل على كافة المستویات من أجل تحقیق التنمیة 
یة تمثل جمیعھا المستدامة في إطار التعاون اإلقلیمي والدولي، وحمایة الموارد الطبیع

- ٢٠٠٢(أھداف مشتركة ترمي إلى تحقیق التنمیة المستدامة خالل عقد جوھانسبرغ 
١( )٢٠١٢(.  

كما نادت خطة جوھانسبرغ باتخاذ إجراءات عملیة ملموسة لدفع التكامل بین 
العناصر الثالثة للتنمیة المستدامة وھي التنمیة االقتصادیة، والتنمیة االجتماعیة، وحمایة 

ة كركائز رئیسة تعتمد على بعضھا بعضا، كما أعادت التأكید على أن تخفیف حدة البیئ
الفقر، وتغییر الممارسات غیر المستدامة في عملیات اإلنتاج واالستھالك، والحفاظ على 
قاعدة الموارد الطبیعیة وترشید إدارتھا التحقیق التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة، تشكل 

وركزت خطة جوھانسبرغ . طلبات ضروریة للتنمیة المستدامةكلھا أھداف مشتركة ومت
، والتي تسعى إلى )(MDGsعلى تخفیف وطأة الفقر، استجابة لألھداف اإلنمائیة لأللفیة 

خفض نسبة من یعیشون على أقل من دوالر أمریكي واحد في الیوم إلى النصف بحلول 
   )٢(م٢٠١٥عام 

إلى فكرة ) م١٩٧٢استوكھولم (نسان وصفوة القول أن التطور من فكرة بیئة اإل
، ومن ثم إلى فكرة التنمیة المستدامة )م١٩٩٢ریودي جانیرو (البیئة والتنمیة 

یحمل في طیاتھ تقدما ناضجاً في الفكر التنموي، ذلك ألن العالقة ) م٢٠٠٢جوھانسبرغ (
ائفھ بین اإلنسان والبیئة ال تقتصر على آثار حالة البیئة على صحة اإلنسان وعلى وظ

م، إنما للعالقة وجھ آخر ھو أن البیئة ١٩٧٢الحیویة والمزاجیة، كما كان الظن في عام 
ھي خزانة الموارد التي یحولھا اإلنسان بجھده وبما حصلھ من المعارف العلمیة 
والوسائل التقنیة إلى ثروات، أي إلى سلع وخدمات تفي بحاجات حیاتھ؛ فتحویل الموارد 

  .تنمیةإلى ثروات ھو جوھر ال
إلى فكرة البیئة والتنمیة جمع بین وجھي العالقة بین  ١٩٩٢والتحول عام 

اإلنسان والبیئة، وھي خطوة متقدمة عن فكرة االقتصار على نوعیة البیئة ومشكالت 
فكرة التنمیة المستدامة تتقدم بنا خطوة إلى األمام، إذ تضیف أبعاد اجتماعیة . التلوث

  الكفاءة االقتصادیة، : لبیئة، وتضع التنمیة على ثالث دعائم ھيوأخالقیة لعالقة اإلنسان با
  
  
  

                                      
  :للمزید من التف صیل ول خطة جوھانسبرغ انظر الموقع التالي )١(

http://www.johannesburgsummit.org/html/documents/summit-
does/2309- p;anfinal.htm. 

  :للمزید من التفاصیل حول األھداف اإلنمائیة لأللفیة انظر الموقع التالي )٢(
http://www.millenniumindicators.un.org/unsd/mi/mi_goals.asp 
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حمایة البیئة وعناصرھا وقدرتھا على العطاء، العدل االجتماعي بین الناس جمیعا في 

  .)١(حاضرھم ومستقبل أبنائھم
  الفرع الثاني

  االتفاقیات والبروتوكوالت المعنیة بالتنمیة المستدامة
لدولي في مجال التنمیة المستدامة تم التوقیع على العدید في إطار تعزیز التعاون ا

من االتفاقیات والبروتوكوالت التي ستسھم في تعزیز االستدامة االقتصادیة واالجتماعیة 
  :والبیئیة وفیما یلي عرض ألھم ھذه االتفاقیات والبروتوكوالت

  :اتفاقیة التنوع الحیوي) أ
م وصادقت علیھا ١٩٩٢قمة األرض عام تھدف ھذه االتفاقیة التي تم تبنیھا في 

دولة إلى تخفیف المخاطر المحتملة المتعلقة بالتنوع الحیوي، وإلى التوزیع ) ١٧٥(
كما تھدف أیضا إلى صیانة . العادل والمتساوي الفوائد الناجمة عن استخدام المواد الجینیة

كة في المنافع التنوع الحیوي واالستخدام المستدام لعناصر التنوع الحیوي، والمشار
الناشئة عن الموارد الوراثیة بطرق عادلة ومتساویة، وتغطي ھذه االتفاقیة جمیع النظم 

  .اإلیكولوجیة واألنواع والموارد الوراثیة
م ١٩٩٣وتقوم الدول بموجب ھذه االتفاقیة التي أصبحت ساریة المفعول عام 

ن المنافع الناجمة عن التنوع بتبني السبل والوسائل للحفاظ على تنوع الكائنات الحیة، وأ
   )٢(الحیوي تمتد لكل دول العالم وتتوزع بصورة عادلة 

  :االتفاقیة اإلطاریة حول التغیر المناخي) ب
تم التوقیع على ھذه االتفاقیة أثناء انعقاد قمة األرض التي عقدت في ریو دي 

ى المفوضیة دولة، عالوة عل) ١٥٤(م من قبل ممثلین عن ١٩٩٢جانیرو في شھر یونیو 
األوروبیة بھدف تثبیت انبعاثات غازات االحتباس الحراري في الجو عند مستویات آمنة، 
تسمح للنظام البیئي بالتأقلم تحقیقا لألمن الغذائي وضمانا لتواصل عملیة التنمیة على 

  .الصعید العالمي
ي وغني عن البیان أن االتفاقیة قد رسخت مجموعة من المبادئ المتفق علیھا ف 

  :)٣(إعالن ریو، التي باتت حكما في العالقات البیئیة الدولیة، ومن أھم ھذه المبادئ ما یلي

                                      
، مجلة البیئة والتنمیة، العدد السنوي، یولیو، "أبعد من جوھانسبرغ"محمد عبد الفتاح القصاص  )١(

  ٢٣ - ٢٢ص  ٢٠٠٢ أغسطس
دولة اإلمارات العربیة : المستدامة اإلطار العام والتطبیقات–التنمیة "نوزاد عبد الرحمن الھیتي  )٢(

-١٠١، ص ٢٠٠٨.، مركز اإلمارات للبحوث والدراسات االستراتیجیة، أبو ظبي، "المتحدة نموذجاً 
١٠٢  

، السجل العلمي لندوة "دول الصناعیةبروتوكول كیوتو ومسؤولیة ال"إبراھیم عبد الجلیل السید  )٣(
البیئة والمتطلبات االقتصادیة والدولیة، إدارة البحوث والدراسات، دیوان ولي العھد 

  ١٩٢. ١٨٩ص٢٠٠٢بأبوظبي،
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  :مبدأ الحیطة -
یدعو إلى عدم اتخاذ نقص الیقین العلمي ذریعة من أجل تأجیل تنفیذ إجراءات 

  .فوریة ضمانا وتأمینا للمستقبل من أیة مخاطر قد ال یمكن مواجھتھا والتأقلم معھا
  المسؤولیة المشتركة ولكن المتباینة مبدأ -

یدعو ھذا المبدأ جمیع الدول المتقدمة والنامیة على حد سواء إلى المشاركة 
اإلیجابیة في التصدي للمخاطر البیئیة العالمیة مثل التغیر المناخي وحمایة طبقة األوزون 

  .وغیرھا كل بقدر ما یتاح لھ من إمكانیات
  :مبدأ االحتیاجات الخاصة -
رت االتفاقیة اإلطاریة لتغیر المناخ مبدأ االحتیاجات الخاصة للدول النامیة أق

والدول األقل نمواً، حیث تشیر كل التقاریر إلى أن الدول الفقیرة ستكون أكثر تعرضا 
لآلثار السلبیة لتغیر المناخ، وبالتالي یجب األخذ بعین االعتبار احتیاجات تلك الدول من 

  .نولوجیةالموارد المالیة والتك
: وتحقیقا لتلك المبادئ، فلقد تم تقسیم الدول األطراف في تلك االتفاقیة إلى فریقین

فریق الدول المتقدمة صناعیاً ویعرف بدول الملحق األول، وفریق الدول النامیة وھي 
الدول غیر المدرجة بالملحق األول لالتفاقیة، حیث تضمنت أحكام االتفاقیة التزامات 

  ".المسؤولیة المشتركة ولكن المتباینة"لفریقین تبعا لقدراتھم وتحقیقا لمبدأ متباینة بین ا
م، حیث عقد مؤتمر ١٩٩٤وقد دخلت االتفاقیة حیز التنفیذ الفعلي في مارس 

  .م١٩٩٥األطراف األول لالتفاقیة االجتماع األول لھ في برلین عام 
اراتھ ملزمة لجمیع ویعد مؤتمر األطراف ھو الھیئة العلیا لالتفاقیة، وتعد قر

الدول األطراف في االتفاقیة طبقا لقواعد القانون الدولي، ولقد قام مؤتمر األطراف األول 
بمراجعة مدى كفایة االلتزامات الواردة في االتفاقیة بالنسبة للدول الصناعیة، وقدرة تلك 

الحراري االلتزامات على تحقیق ھدف االتفاقیة، وھو تثبیت انبعاثات غازات االحتباس 
المسببة للتغیر المناخي، وبعد المناقشات أقر المؤتمر قرارا بإنشاء لجنة تعمل على 

  .صیاغة آلیة ملزمة قانون تلحق باالتفاقیة سمیت فیما بعد بروتوكول كیوتو
  :بروتوكول كیوتو) ج

أقرت الدول األطراف في اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة لتغیر المناخ في 
م آلیة ملزمة قانونا أطلق ١٩٩٧لث الذي عقد في مدینة كیوتو الیابانیة عام مؤتمرھما الثا

تھدف إلى ضمان تحقیق الھدف النھائي لالتفاقیة من خالل " بروتوكول كیوتو"علیھا 
إلزام الدول الصناعیة المدرجة بالملحق األول لالتفاقیة بخفض انبعاثاتھا من غازات 

من إجمالي انبعاثاتھا عام % ٥لغ في المتوسط نحو االحتباس الحراري بنسبة متفاوتة تب
  .٢٠١٢-٢٠٠٨م وذلك خالل الفترة ١٩٩٠
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ثاني أكسید (وغني عن البیان أن خفض انبعاثات غازات االحتباس الحراري الست      

الكربون، المیثان، أكسید النیتروز، ھیدروفلورو كربونات، بیرفلورو كربونات، 
اتخاذ مجموعة كبیرة من التدابیر واإلجراءات االقتصادیة،  یعني) ھكسافلورید الكبریت

وتبني سیاسات لتحسین كفاءة استخدام الطاقة، وترویج استخدامات الطاقة المتجددة، 
وحسن إدارة النفایات الصلبة والسائلة، باإلضافة إلى إجراء إصالحات جوھریة في 

  .رة عامةسیاسات الطاقة والنقل، وأنماط اإلنتاج واالستھالك بصو
وجدیر بالذكر أن تنفیذ تلك اإلجراءات والسیاسات سوف یؤثر بالضرورة على 
األوضاع االقتصادیة بالدول الصناعیة، وعلى قدرتھا التنافسیة خاصة في ظل اتفاقیات 

كما سیقود تنفیذ تلك اإلجراءات والسیاسات إلى التأثیر سلبا على . تحریر التجارة العالمیة
ول األخرى، خصوصا التي یعتمد اقتصادھا بصورة كبیرة على اقتصادات بعض الد

مصادر الوقود األحفوري كالنفط والغاز وفي محاولة لتقلیل العبء عن كاھل الدول 
الصناعیة، أقر برتوكول كیوتو ضمن أحكامھ بعض اآللیات التي تسمح بالتعاون الدولي 

  :)١(لیات ھيلتنفیذ التزامات الخفض السابق اإلشارة إلیھا، وھذه اآل
  :التجارة في االنبعاثات -

حیث یسمح للدول الصناعیة فیما بینھا باالتجار في وحدات الخفض التي تحققت، 
بمعنى أنھ یمكن لدولة قامت بالوفاء بالتزاماتھا أن تبیع أیة زیادة في خفض االنبعاثات 

لى رصیدھا عن االلتزام المقرر لھا، إلى دولة أخرى من الدول الصناعیة لكي یضاف إ
من وحدات الخفض، ومن المعروف أن عملیة االتجار في االنبعاثات معمول بھا في 
الوالیات المتحدة، حیث یوجد نظام لالتجار في انبعاثات ثاني أكسید الكبریت بین 

  .المنشآت الصناعیة ومحطات تولید الطاقة
  :التنفیذ المشترك -

وع یؤدي إلى خفض االنبعاثات والمقصود بھ أن تقوم دولة صناعیة بتنفیذ مشر
في دولة صناعیة أخرى، بحیث یتم حساب مقدار الخفض الذي تحقق ویضاف على 
رصید الخفض للدولة التي قامت بتنفیذ المشروع خارج أراضیھا مقابل ما دفعتھ من 

  .استثمارات وخبرات لتنفیذ المشروع
  :آلیة التنمیة النظیفة -

رھا إلشراك الدول النامیة في جھود المجتمع وھي اآللیة الوحیدة التي تم إقرا
ویمكن لدولة صناعیة من خالل . الدولي لتخفیض انبعاثات غازات االحتباس الحراري

تلك اآللیة إقامة مشروعات الحد من االنبعاثات في إحدى الدول النامیة، بحیث تتكفل 
مطلوبة إلدارتھ، بتمویل المشروع، ونقل التكنولوجیا المالئمة لھ، وتدریب الكوادر ال

مقابل إضافة ما تحقق من خفض إلى رصید الدولة الصناعیة لمساعداتھا في تحقیق 

                                      
  http://www.unfccc.intللمزید انظر الموقع التالي   )١(
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التزاماتھا في إطار البروتوكول، وھو شكل من أشكال التنفیذ المشترك، ولكن بین الدول 
  .الصناعیة والدول النامیة

لمرونة وبالرغم من أن تلك اآللیات الثالث تحقق للدول الصناعیة مزیدا من ا
لتحقیق التزاماتھا في اطار البروتوكول، كما تحقق للدول النامیة مزیدا من المساعدات 
المالیة والفنیة والتكنولوجیة بما یضمن استمراریة عملیة التنمیة، غیر أن التطبیق العملي 
لتلك اآللیات على الصعید الدولي، یستدعي وجود شبكة ضخمة من المؤسسات القادرة 

والتي تعمل في إطار مجموعة كاملة من القواعد واإلجراءات التي تتمتع والمؤھلة، 
بشفافیة كبیرة، بما یضمن التحقیق الفعلي ألھداف البروتوكول بعیدا عن أیة محاوالت 
للغش والتدلیس التي قد یلجأ إلیھا بعضھم لتحقیق أھداف تجاریة، وقد استمرت المناقشات 

رابة أربعة أعوام، حیث دخل البروتوكول حیز التنفیذ البلورة تلك القواعد واإلجراءات ق
  .م ٢٠٠٥في عام 

اتفاقیة التجارة الدولیة في أنواع الحیوانات والنباتات البریة المھددة ) د
  (CITES)باالنقراض 

ظھرت اتفاقیة سایتس إلى الوجود نتیجة قرار تم تبنیھ بمؤتمر االتحاد العالمي 
ي في كینیا الذي أشار إلى ضرورة إیجاد آلیة م بانیروب١٩٦٣لصون الطبیعة عام 

للسیطرة على التجارة الدولیة باألنواع البریة من الحیوانات والنباتات، وتم التوقیع على 
م وتم ١٩٧٥م في واشنطن وأصبحت نافذة المفعول عام ١٩٧٣ھذه االتفاقیة الدولیة عام 

یة بین الحكومات، وبلغ عدد م في مدینة بون بألمانیا، وھي اتفاق١٩٧٩تعدیلھا في عام 
  .)١(دولة حتى اآلن) ١٦٩(الدول األعضاء فیھا 

وتھدف ھذه االتفاقیة إلى وضع الضمانات الالزمة لمنع تھدید التجارة الدولیة في 
ھذه األنواع لحیاتھا، وبقائھا والتي تقدر بملیارات الدوالرات سنویا، حیث تشتمل ھذه 

ن من أنواع النباتات والحیوانات المختلفة سنویا سواء التجارة الدولیة على مئات المالیی
أكانت حیة أم منتجات مصنعة منھا كالسلع الغذائیة والبضائع الجلدیة واألخشاب واألدویة 

ولھذا فإن االتفاقیة تھدف إلى حمایة ھذه . الخ... والتحف واآلالت الموسیقیة الخشبیة 
مھا وعدم االستغالل المفرط في التجارة الموارد الطبیعیة وتتطلب تعاونا دولیا لتنظی

  .بأنواع معینة منھا
  : وتغطي االتفاقیة ثالثة أنواع بحسب درجة الحمایة التي یتطلبھا كل نوع وھي

الحظر النھائي لألنواع المھددة باالنقراض والتي ال یسمح االتجار بھا إال في  :األول
  .ظروف استثنائیة

                                      
، ورقة عمل مقدمة "النقراضاإلطار التشریعي لتنظیم االتجار في األنواع المھددة با"عمر باشن  )١(

فبرایر، ١١ - ١٠إلى ورشة العمل حول االتفاقیات البیئیة المتعددة األطراف المتعلقة بالتجارة، صنعاء، 
  ١١-٧.ص ٢٠٠٧.
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ت مھددة باالنقراض بالضرورة وإنما یتم فرض قیود الحظر النسبي ألنواع لیس :الثاني

  .على االتجار بھا بھدف تفادي االستخدام غیر المالئم لبقائھا
یتضمن أنواعا تتمتع بالحمایة في بلد معین لكن یتطلب مساعدة الدول األخرى  :الثالث

  .األطراف في االتفاقیة في ضبط التجارة بتلك األنواع
ألف نوع من النباتات ) ٣٠(م حمایة لما یزید عن وتقدم ھذه االتفاقیة الیو

على ) سایتس(ومن المنظمات الدولیة التي تعمل على ضمان عمل اتفاقیة . والحیوانات
ومنظمة الجمارك العالمیة وبرنامج األمم ) االنتربول(النطاق العالمي الشرطة الدولیة 

  .، ومنظمات غیر حكومیة أخرى(UNEP)المتحدة للبیئة 
  :وكول مونتلایر بشأن المواد المستنفدة لطبقة األوزونبروت) ه

أقر بروتوكول مونتلایر بشأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون الذي جرى إعداده 
م والذي ١٩٨٧في سبتمبر عام  (UNEP) تحت إشراف برنامج األمم المتحدة للبیئة

ویبلغ عدد الدول  م بعد أن صادقت علیھ عشرون دولة،١٩٨٩دخل حیز التنفیذ في ینایر 
  .دولة) ١٩١(الموقعة على البروتوكول حتى اآلن 

ویعد إقرار ھذا البروتوكول خطوة رئیسة على الطریق الصحیح، حیث وافقت 
الدول األطراف فیھ على تقلیص ومن ثم التوقف التام عن استخدام المواد المستنفدة لطبقة 

بصورة كاملة، وبھذا أثبت  قبل توفر المواد والتقنیات البدیلة)  (ODSاألوزون
البروتوكول نجاح استراتیجیتھ حیث تعد إجراءات االلتزام ببروتوكول مونتلایر من 

  .أفضل األمثلة آللیة منھجیة لمعالجة عدم االلتزام
التقاریر من الدول األعضاء " لجنة التنفیذ"وتعتمد ھذه االستراتیجیة على تسلم  

عوبة في االلتزام واستنادا إلى تلك التقاریر وأمانة األوزون أو من أي طرف یجد ص
تحاول اللجنة إیجاد الحلول بدال من فض النزاعات او معاقبة المخالفین، أما لجنة التقییم 

فإنھا تساعد لجنة التنفیذ بتحلیل أسباب عدم االلتزام من ) (TEAPالتقني واالقتصادي 
  .أحد األطراف وتقدیم توصیات بأفضل سبل االلتزام

تم تحدیث البروتوكول عن طریق االجتماعات التي تضم األطراف لتعكس وقد 
وقد تم تبني أربعة تعدیالت على . التغییرات في األدلة العلمیة والتطورات التقنیة

م، وبكین ١٩٩٧م، ومونتلایر ١٩٩٢م وكوبنھاجن ١٩٩٠لندن : البروتوكول ھي
وزون، والبدء في آلیة لتمویل وتعطي التعدیالت إضافة مرات جدیدة مستنفدة لأل. م١٩٩٩

المشاریع الخاصة بتنفیذ البروتوكول، وتحدیث تدابیر التحكم، إضافة إلى قرارات أخرى 
ترتبط بتعزیز التدابیر السیاسیة والقانونیة ذات العالقة وقد تم تمكین الدول النامیة التي 

حصول على عدد أصبحت أطرافاً في البرتوكول وتعمل بموجب المادة الخامسة منھ من ال
   )١(من المزایا وذلك بعد إعدادھا وتقدیمھا برنامجھا الوطني العتماده وتتمثل ھذه المزایا

                                      
، أوراق عمل المؤتمر العربي الرابع "القانون الدولي ودوره في حمایة البیئة"عبد اإللھ الوداعي  )١(

  ١١٦- ١١٥ص  ٢٠٠٥لإلدارة البیئیة، المنامة،
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 الدعم المالي والفني ویتم توفیره من خالل الصندوق المتعدد األطراف لبرتوكول
  مونتلایر

 إتاحة الفرص لنقل التقنیات من خالل قنوات التعاون الدولي التي تأسست بموجب
 .توكول وبتنفیذه من المنظمات الدولیة والوكاالت العاملة بموجب البرتوكولالبر

  الفرع الثالث
  اللجان الدولیة المعنیة بالتنمیة المستدامة

تشكلت خالل العقود الثالثة المنصرمة العدید من اللجان الدولیة التي تعني 
  :م ھذه اللجان ما یليبموضوع التنمیة المستدامة وتطبیقاتھا على الصعید العالمي ومن أھ

 اللجنة العالمیة للبیئة والتنمیة) أ
تشكلت اللجنة العالمیة للبیئة والتنمیة بموجب قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة 

م، وقد كلفت اللجنة بإعادة دراسة البیئة والتنمیة ١٩٨٣في خریف عام  ١٦١/٣٨رقم 
ة لحل ھذه المشكالت ولضمان الحادة فوق كوكبنا، وطلب منھا أن تصوغ اقتراحات عملی

  .استمرار التقدم اإلنساني من خالل التنمیة دون تعریض موارد األجیال القادمة للنضوب
وقد تدارست اللجنة مع عدد كبیر من المختصین جمیع مالمح الحیاة الحدیثة، 
وتأثیر السیاسات االقتصادیة لدول العالم سواء النامیة منھا أم المتقدمة على حد سواء 
على مستقبل الموارد الطبیعیة على الكرة األرضیة بقصد تمكین ھذه الدول من تحقیق 

  .تنمیة مستمرة متوازنة تكفل التقدم والرخاء في جمیع أنحاء العالم
 )UNCSD(لجنة األمم المتحدة للتنمیة المستدامة ) ب

م، ویتمثل ھدفھا ١٩٩٢تأسست لجنة األمم المتحدة للتنمیة المستدامة في عام 
رئیسي في ضمان تقییم وتطبیق ما جاء في جدول أعمال القرن الحادي والعشرین ال

وتعزیز التعاون بین الدول والمؤسسات في كافة المجاالت وقد ركزت اللجنة على بعض 
  :المواضیع ذات األولویة والمتمثلة باآلتي

معاییر استدامة التنمیة  
مصادر التمویل وآلیاتھ  
كنولوجیا المالئمة للبیئةالتربیة، العلوم، ونقل الت  
الھیاكل المقررة ودور األطراف الفاعلة األساسیة في میدان البیئة 

لقد لعبت لجنة األمم المتحدة للتنمیة المستدامة منذ تأسیسھا دوراً ھاماً في إرساء قاعدة 
مشتركة للعمل بین الدول المتقدمة والدول النامیة، كما سمحت بخلق مجال للمناقشة من 

االجتماعات الدوریة التي تعقد سنویاً لمناقشة قضایا ومسائل ترتبط بجوانب خالل 
  . التنمیة المستدامة
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ب اطا  

داا رات اؤ  

تھدف ھذه المؤشرات في تقییم مدى تقدم الدول والمؤسسات في مجال تحقیق 
دولیة ووطنیة حول التنمیة المستدامة بصورة فعلیة، مما یستدعي أخذ قرارات صارمة 

السیاسات االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة، ومحور ھذه المؤشرات یرتكز حول القضایا 
التي تضمنتھا توصیات أجندة القرن الحادي والعشرین، وھي تشكل إطار العمل البیئي 

  :والتي حددتھا األمم المتحدة بالقضایا التالیة. في العالم
لعامة، التعلیم، الفئات االجتماعیة، أنماط اإلنتاج المساواة االجتماعیة، الصحة ا

واالستھالك، السكن، األمن، الغالف الجوي، األراضي، البحار والمحیطات والمناطق 
الساحلیة، المیاه العذبة، التنوع البیولوجي، النقل والطاقة، النفایات الصلبة والخطرة، 

سیاحة البیئیة، التجارة، القوانین الزراعة، التكنولوجیا، التصحر والجفاف، الغابات، ال
  .والتشریعات واألطر المؤسسیة

وفیما یلي نذكر أھم القضایا المرتبطة بمؤشرات التنمیة المستدامة، حیث نتكلم 
أوال عن القضایا والمؤشرات االجتماعیة، ثم عن القضایا والمؤشرات البیئیة ثانیا، 

  وأخیرا القضایا والمؤشرات االقتصادیة
  ولالفرع األ

  القضایا والمؤشرات االجتماعیة
  :وھي قضایا مرتبطة بمؤشرات اجتماعیة للتنمیة المستدامة نذكرھا فیما یلي

ذلك أن الصحة مرتبطة ارتباطا وثیقا بالتنمیة المستدامة، زیادة : الصحة العامة-أ
على ذلك یعد الحصول على میاه صالحة للشرب وغذاء صحي، من أھم مبادئ التنمیة 

مة، ومما یؤدي إلى فشل تحقیق التنمیة المستدامة نجد تدھور األوضاع الصحیة المستدا
جراء تلوث البیئة المحیطة بالسكان، وكذلك الفقر والنمو السكاني، وغالء المعیشة خاصة 

ومن بین أھم األھداف التي وضعھا جدول أعمال القرن الحادي  )١(. في الدول النامیة
  )٢( :والعشرین  ما یلي

احتیاجات الرعایة الصحیة األولیة وخاصة في مناطق األریاف تحقیق  
السیطرة على األمراض الساریة المعدیة وحمایة األطفال وكبار السن  
تقلیص األخطار الصحیة الناجمة عن التلوث البیئي  

                                      
محمد صافي یوسف، مبدأ االحتیاط لوقوع األضرار البیئیة، دراسة في إطار القانون الدولي، دار  )١(

  ٦٠، ص٢٠٠٧النھضة العربیة، القاھرة،
 )2( United Nation “Agenda 21: Program of Action for Sustainable 

Development”, United Nations conference on Environment and 
Development, Rio de Janeiro, Brazil, 3-11 June, 1992, Chapter 6 
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  :أما المؤشرات الصحیة فھي
 معدالت وفیات األمھات واألطفال، والعمر المتوقع عند الوالدة، والرعایة

  .الصحیة األولیة
  :الدیموغرافیا-أ

نعلم أنھ كلما زاد معدل النمو السكاني في دولة ما، زادت نسبة استھالك الموارد 
الطبیعیة، وتقلص النمو االقتصادي المستدام، أي أن ھناك عالقة عكسیة بین النمو 

  .كانيالسكاني والتنمیة المستدامة، والمؤشر الرئیسي الذي یستعمل ھو معدل النمو الس
  : السكن -ب

تشكل الھجرة من الریف إلى المدینة، من أحد أھم أسباب زیادة االستیطان 
البشري العشوائي وزیادة نسبة المتشردین، ومن أھداف التنمیة المستدامة توفیر سكن 
مالئم للمواطن، لیعیش حیاة كریمة في مسكن أمن، ومؤشر التنمیة المستدامة في ھذه 

  )١(. د من األمتار المربعة في األبنیةالحالة ھو نصیب الفر
  :التعلیم -ج

وھو من أھم المكاسب التي یمكن أن یحصل علیھا المواطن لتحقیق النجاح في 
وحسب جدول أعمال القرن . ویعتبر مطلباً أساسیاً لتحقیق التنمیة المستدامة. الحیاة

  )٢( :الحادي والعشرین، یرتكز التعلیم على األھداف التالیة
التوعیة العامة، وزیادة فرص الترتیب، وإعادة توجیھ التعلیم نحو التوعیة  زیادة

  .المستدامة
  :وأھم مؤشرات التعلیم ھي

  .معدل االلتحاق بالمراحل التعلیمیة المختلفة، ومعدل معرفة القراءة والكتابة
  :األمن -د

وھو األمن االجتماعي وحمایة الناس من الجرائم، بفضل وجود نظام لإلدارة 
جرائم : األمنیة، متطور وعادل من أجل حمایة المواطنین من الجریمة، ومن أھمھا

ھو قیاس األمن : ومؤشر األمن. المخدرات والعنف والجرائم ضد األطفال والمرأة
  )٣( .االجتماعي من خالل مرتكبي الجرائم في المجتمع

ولیة في وھي ترتبط أساسا مع درجة العدالة والشم: المساواة االجتماعیة -ز
. الصحة والتعلیم ومكافحة الفقر: توزیع الموارد واتخاذ القرارات وإتاحة الفرص مثل

  حیث أدرج جدول أعمال القرن الحادي والعشرین، المساواة االجتماعیة في الفصول 
  

                                      
)1(  Http://wwww.urbanobservatory.org/indicators 
)2(  United Nations, Agenda 21, Chapter 36 
)3( United Nations “Report of the World Summit for Social Development, 

Copenhagen”, Denmark 6-12 March, 1995. 
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الخاصة بالفقر، وأنماط االستھالك واإلنتاج، والمرأة واألطفال والشباب والمجتمعات 

   )١( .نسبة السكان تحت خط الفقر: لمساواة االجتماعیة ھوومؤشر ا. المحلیة
  الفرع الثاني

  القضایا والمؤشرات البیئیة
وھي البحار والمحیطات، الغالف الجوي، األرض، المیاه العذبة، التنوع 

  .الحیوي
  :المحیطات والبحار - أ

من مساحة الكرة األرضیة، لذا وجب % ٧٠تشكل البحار والمحیطات نسبة 
ه المناطق بطریقة مستدامة بیئیا من أجل الحد من التدھور الناجم عن األنشطة إدارة ھذ

وكذلك من التلوث . البریة، واالستغالل غیر المستدام لألسماك وغیرھا من الموارد الحیة
وكما جاء . البحري الناتج عن النقل البحري، ومشاریع النفط والغاز في المیاه الساحلیة

 حادي والعشرین بناًء على اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار في جدول أعمال القرن ال
إلى إتباع نھج متكامل، للحفاظ على التنوع الحیوي وإنتاجیة النظم اإلیكولوجیة، مع 

ومؤشر المحیطات والبحار ھو النسبة المئویة . تحسین نوعیة الحیاة في المناطق الساحلیة
  )٢(. لمجموع السكان في المناطق الساحلیة

  :الغالف الجوي
. یندرج في ھذا اإلطار كل من التغیر المناخي وثقب األوزون ونوعیة الھواء

وتتصل بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة بصحة اإلنسان واستقرار توازن النظام البیئي، 
حیث تضمن جدول أعمال القرن الحادي والعشرین نھج متكامل لحمایة الغالف الجوي 

  :)٣(تتمثل فیما یلي 
  .معالجة التلوث الھوائي العابر للحدود

  .منع استنفاد األوزون
  تحسین األساس العلمي من أجل معالجة حاالت عدم الیقین 

العمل على زیادة االستدامة والكفاءة في استخدام الطاقة والنقل واالستھالك 
  والتنمیة الصناعیة واستخدام الموارد البریة والبحریة

ن الحادي والعشرین بالغالف الجوي، من خالل إقرار كما اھتم جدول أعمال القر
الكثیر من المعاھدات واالتفاقیات الدولیة واإلقلیمیة لحمایة المناخ والھواء، من خالل 

                                      
  :للمزید من التفاصیل حول المساواة االجتماعیة انظر  )١(

United Nation, Agenda 21: Chapter 3,4,25 and 26 
عبد الناصر زیاد ھیاجنة، القانون البیئي، النظریة العامة للقانون البیئي مع شرح التشریعات البیئیة،  )٢(

  ٧١، ص٢٠٢١دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 
)3(  United Nations, Agenda 21, Chapter 9 
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التغیر المناخي : ومؤشر الغالف الجوي ھو. تقلیل انبعاث الغازات الملوثة والسامة
  .١٩٩٧وبروتوكول كیوتو  ١٩٩٢وتحكمھ اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة لتغیر المناخ 

  :األرض -ج
إن طریقة استعمال األراضي ھي الصورة األساسیة لمعرفة مدى تطبیق مبادئ 
التنمیة المستدامة، وھذا بعد اتخاذ قرارات سیاسیة واقتصادیة بدرجات متفاوتة من 

ب وحسب جدول أعمال القرن الحادي والعشرین، فإنھ یج. المسؤولیة اإلداریة والسیاسیة
إتباع نھج كلي من أجل تحقیق التنمیة المستدامة لموارد األرض، باالعتماد على نظم 

وھذا ما یوافق اتفاقیة األمم المتحدة  )١(إیكولوجیة من أجل حمایة البیئة والموارد الطبیعیة،
، واتفاقیة األمم المتحدة المرتبطة بالتنوع الحیوي لعام ١٩٧٧لمكافحة التصحر لعام 

١٩٩٢.  
  :میاه العذبةال -د

من سكان العالم في دول بلغ فیھا الشح المائي درجة متوسطة % ٣٠یعیش نحو 
أو عالیة، نتیجة للزیادة السكانیة والنمو االقتصادي وارتفاع مستویات المعیشة، ویدعو 
جدول أعمال القرن الحادي والعشرین إلى إدارة متكاملة لموارد المیاه وضرورة حمایتھا 

نوعیتھا، وذلك من خالل تحسین التقییم وزیادة فھم اآلثار الناتجة عن والمحافظة على 
تغیر المناخ، وركزت على إعطاء األولویة لمیاه الشرب والغذاء والتنمیة المستدامة في 

نوعیة وكمیة المیاه المتاحة في كل : ومؤشر المیاه العذبة ھو. المناطق الحضریة والریفیة
  .)٢(منطقة 

  :يالتنوع الحیو -ـ ھ
إن حدوث تغیرات رئیسیة أو تدھور أو فقدان التنوع الحیوي، یمكن أن ینتج عنھ 
آثار اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة، ذلك ألن التنوع الحیوي یعتبر عنصرا أساسیا في 
التنمیة المستدامة، خاصة في صناعة األدویة المتداولة والمصنوعة من نباتات بریة ذات 

كما نشیر إلى أن األمن الغذائي واالستقرار المناخي  )٣( .خصائص طبیة وعالجیة ممیزة
. وأمن المیاه العذبة وصحة اإلنسان مرتبطة مباشرة بالتنوع الحیوي واستعماالتھ

  )٤( .نسبة الكائنات الحیة المھددة باالنقراض وبنیة المساحات المحمیة: والمؤشر ھنا ھو

                                      
)1(  United Nations, Agenda 21, Chapter 10 

، "موجز موجھ إلى صناع القرارGEO4 توقعات البیئة العالمیة  ،"برنامج األمم المتحدة للبیئة   )٢(
  ١١، ص ٢٠٠٧برنامج األمم المتحدة للبیئة، نیروبي، 

قانون الدولي ودوره في حمایة البیئة، أوراق أعمال المؤتمر الرابع لإلدارة عبد هللا الوداعي، ال  )٣(
  .١١٥،١١٦، ص٢٠٠٥البیئیة العامة،

) ٣٢(، مجلة النفط والتعاون العربي، المجلد "الطاقة والبیئة والتنمیة المستدامة"روال نصر الدین   )٤(
  ١٣٥ص  ٢٠٠٦، صیف ١١٨العدد 
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  الفرع الثالث

  القضایا والمؤشرات االقتصادیة
  :شمل ھذه المؤشرات قضایا البنیة االقتصادیة وأنماط اإلنتاج واالستھالكت
 البنیة االقتصادیة ) أ

تظھر المؤشرات المرتبطة بالنمو االقتصادي عادة النشاط االقتصادي 
الرأسمالي، ومعدل دخل الفرد والقوى الشرائیة ضمن موازین السوق، لكن مثل ھذه 

قة التفاوت واالقتصادي في توزیع الثروات المؤشرات ال تعطي صورة واضحة عن حقی
ویعكس تطویر المؤشرات االقتصادیة المستدامة طبیعة تأثیر سیاسات . أو مصادر الدخل

  .االقتصاد الكلي على الموارد الطبیعیة مما یعد من أولویات قیاس التنمیة المستدامة
  :وتتمثل أھم مؤشرات البنیة االقتصادیة بما یلي

ویمكن قیاسھ من خالل نصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي : األداء االقتصادي
)GDP (ونسبة االستثمار فیھ.  
تقاس بالمیزان التجاري للسلع والخدمات: التجارة  
یقاس عادة من خالل احتساب نسبة المدیونیة الخارجیة أو الداخلیة  :الوضع المالي

مساعدات اإلنمائیة الرسمیة إلى الناتج القومي اإلجمالي، وكذلك من خالل نسبة ال
  .التي یتم تقدیمھا أو الحصول علیھا مقارنة بالناتج القومي اإلجمالي

 أنماط اإلنتاج واالستھالك ) ب
ال مناص من إحداث تغییر جذري في سیاسات اإلنتاج واالستھالك للمحافظة 

وفرة على الموارد وجعلھا متاحة لجمیع سكان العالم بصورة متساویة شریطة أن تبقي مت
   )١( لألجیال المقبلة

وتقع مسؤولیة المحافظة على الموارد الطبیعیة على الدول المتقدمة صناعیا التي 
تستنزف تلك الموارد من خالل إنتاجھا المكثف والواسع، فیما تبذل الدول النامیة كافة 

  .جھودھا لتأمین الحاجات األساسیة لسكانھا
  :ستھالك باآلتيوتتمثل أھم مؤشرات أنماط اإلنتاج واال

یقصد بالمادة كل الخامات الطبیعیة، وتقاس بمدى كثافة استخدام  :استھالك المادة
  المواد الخام في اإلنتاج

وتقاس من خالل احتساب استھالك الطاقة السنوي للفرد :استخدام الطاقة.  
ج وتقاس بكمیات إنتاج النفایات الصناعیة والمنزلیة، وإنتا :إنتاج وإدارة النفایات

  .النفایات الخطرة والمشعة وإعادة تدویر النفایات
وتقاس بالمسافة التي یقطعھا الفرد سنویا مقارنة بنوع  :النقل والمواصالت

  )  الخ....سیارة خاصة، مواصالت عامة، طائرات،(المواصالت 

                                      
)1( United Nations, Earth Summit +5 
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  اطب اث

داا ق ا تو  

أو  Obestcalesدید من المعوقات بصفة عامة تواجھ التنمیة المستدامة بالع
التي تعوقھا  Problemsأو المشكالت  Dilemmasأو المعضالت  Barriersالقیود 

أیضا ھذه المعوقات متنوعة، . عن تحقیق أھدافھا وأدوارھا بالشكل الكامل والمطلوب
فمنھا اإلداري واالقتصادي واالجتماعي والسیاسي والبیئي، وتتمثل ھذه المعوقات في 

  :اليالت
  المعوقات اإلداریة

نقص الوعي لدى صانعي القرار والسكان على حد سواء بأھداف التنمیة المستدامة .١
  ومقوماتھا

تضارب السیاسات وأھداف ومصالح ممثلي الحكومة التي تتأثر بقرار عملیات .٢
  التنمیة، مما یؤدي إلى عدم التنسیق بین األنشطة التنمویة

الكافیة الالزمة لوضع خطط التنمیة المستدامة  نقص الخبرات المدربة والمھارات.٣
  وتنفیذھا ومتابعتھا وتقویمھا

نقص التمویل لمشروعات التنمیة المستدامة بما یكفل نجاح ھذه المشروعات .٤
  واستمراریتھا

عدم فاعلیة التنسیق بین األجھزة الحكومیة المختلفة سواء المركزیة منھا أو .٥
  ي مما یؤدي إلى تضارب القراراتالمحلیة وبین منظمات المجتمع المدن

  المعوقات االقتصادیة
ارتفاع تكلفة المشروعات والبرامج التنمویة نظرا لزیادة تكلفة استخدام التكنولوجیا .١

  الحدیثة
ارتفاع تكالیف اإلنتاج واألسعار مما یحد من المنافسة والتصدیر، ویؤدي إلى .٢

  عجز میزان المدفوعات وانخفاض مستوى معیشة السكان
  دم وجود برامج لإلصالح االقتصادي على أسس علمیة مخططةع.٣
  تبعیة اقتصاد أغلب الدول النامیة والفقیرة على اقتصادیات الدول الغنیة.٤
 انتشار الفقر وعدم وجو برامج وسیاسات للقضاء علیھ أو التخفیف منھ.٥

  المعوقات السیاسیة
لمدني وعالقتھ عدم االھتمام بتطویر التشریعات المنظمة للعمل في القطاع ا.١

  بالدولة
عدم إتاحة الفرصة للمشاركة الشعبیة وتوسیع فرص االختیار أمام السكان في .٢

 اتخاذ القرارات المجتمعیة
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عدم اھتمام الجھاز السیاسي بتعبئة المواطنین للمشاركة أو تبني سیاسات وتنفیذ .٣
 استراتیجیات التنمیة المستدامة

  المعوقات البیئیة
دول على اتخاذ اإلجراءات الكفیلة بحمایة البیئة وصیانة عدم قدرة أغلب ال.١

  الموارد بل واستنزاف اإلنسان لكل الموارد بطریقة جائرة
عدم اھتمام الدول بوضع تقدیر لآلثار البیئیة في المشروعات التنمویة وغیاب .٢

 الوعي البیئي لدى سكان المجتمع
  المعوقات البشریة

  المجتمعانتشار مشكالت البطالة والفقر في .١
  وجود تفاوت بین السكان خاصة الفئات المھمشة.٢
عدم االھتمام بتنمیة رأس المال البشري وتزویده بالمعارف والمھارات الالزمة .٣

  إلدارة التنمیة المستدامة
  انخفاض مستوى الخدمات المقدمة للسكان.٤
 زیادة السكان وعدم توفیر سیاسات جادة لتثبیت المعدالت السریعة لنمو السكان.٥



 اف التنمیة المس�تدامة ف�ي المنطق�ةعلى أھد) ١٩ -كوفید (  تداعیات إجراءات مواجھة جائحة كورونا
  )یم نموذجاالفقر والرعایة الصحیة والتعل( العربیة

  
  

- ٥٣٢  - 

 

  الفصل الثاني

على أهداف ) ١٩ -كوفيد (تأثريات إجراءات مواجهة جائحة كورونا 

  التنمية املستدامة

، باتت حتى المكاسب المحدودة التي تحققت في ١٩-كوفید جائحةمع انتشار 
العقود الماضیة لتحقیق أھداف تنمیة مستدامة معرضة لخطر االنتكاس، فھذه الجائحة 

القائمة من قبل، وتكشف ما یشوب النظم االجتماعیة والسیاسیة تعّمق أوجھ عدم المساواة 
  .واالقتصادیة من مواطن ضعف تزید بدورھا من آثار الجائحة

كوفید (وسوف نتطرق في ھدا الفصل تأثیرات إجراءات مواجھة جائحة كورونا 
  :على أھداف التنمیة المستدامة من خالل المباحث التالیة) ١٩ -

  في القانون الدولي) ١٩ -كوفید (ات مواجھة جائحة كورونا إجراء: المبحث األول
  على القضاء على الفقر المدقع ) ١٩ -كوفید (أثر مواجھة كورونا : المبحث الثاني
على تحقیق ) ١٩ -كوفید (تأثیرات إجراءات مواجھة جائحة كورونا : المبحث الثالث
  األمن الغذائي

على تحقیق ) ١٩ - كوفید (ائحة كورونا تأثیرات إجراءات مواجھة ج: المبحث الرابع
  الرعایة الصحیة والبرامج االجتماعیة

الحق ) ١٩ -كوفید (تأثیرات إجراءات مواجھة جائحة كورونا : المبحث الخامس
  في التعلیم

  اث اول

 ورو  وا راءاتد (إو- ١٩ (دوون اا   

لحفاظ على النظام العام، فإن حدوث بعض إذا كانت السلطات اإلداریة ملزمة با
تفرض علیھا اتخاذ اإلجراءات ) ١٩ -كوفید (الظروف االستثنائیة كانتشار وباء كورونا 

الالزمة لمواجھتھا موسعة صالحیتھا، وبالتالي قد تؤثر ھذه األخیرة على بعض الحقوق 
على النظام والحریات المضمونة دستوریا وتتدخل لوضع قیودا علیھا بحجة الحفاظ 

خاصة أمام االلتزامات الدولیة التي تفرض االحترام التام لمنظومة حقوق اإلنسان، . العام
  .وتفرض ضوابط لتقییدھا وضمانات لحمایتھا

  :وھذا ما سنتطرق إلیھ من خالل المطالب التالیة
  مفھوم حالة الطوارئ الصحیة: المطلب األول
حالة الطوارئ الصحیة لمواجھة جائحة األساس القانوني إلعالن : المطلب الثاني

  )١٩–-كوفید (كورونا 
ضمانات إعالن الطوارئ الصحیة لمواجھة جائحة كورونا : المطلب الثالث

  )١٩ -كوفید (
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  اطب اول

طوارئ اا  وم  

لجأت الدول للعدید من التدابیر الوقائیة ) ١٩ -كوفید (في سیاق مواجھة جائحة 
شارھا مما أدى لبروز مفاھیم جدیدة تعبر عن إجراءات طبقت بكل أنحاء للحد من انت

العالم ومن المصطلحات الجدیدة التي ظھرت مصطلح التباعد االجتماعي وھو یعرف 
إبقاء الناس في منازلھم أطول فترة ممكنة، ووجود مسافة فاصلة كبیرة بین البشر "بأنھ 

متر وعدم السماح بالتجمعات وتحجیم في األماكن العامة تتراوح بین متر ونصف ال
تحركات البشر عبر اغالق األماكن العامة والمناطق المزدحمة ووقف الدراسة والعمل 

  .)١("عن بعد باإلضافة إلى منع االحتكاك البدني بین األفراد
كما یطلق أیضا على ھذه التدابیر حالة الطوارئ الصحیة وھي تعني وجود 

في على اإلجراءات غیر المشروعة في األحوال العادیة أحوال وظروف غیر متوقعة تض
التي تقوم بھا سلطات الدول صفة المشروعیة وفاء اللتزاماتھا في الحفاظ على أمن الدولة 

ظروف "واستقرارھا تجاه المخاطر التي قد تعصف بھا ومن ثم یعني حالة الطوارئ 
ولھا الخروج عن القواعد تواجھ بمقتضاھا الدولة خطرا حقیقیا یھدد كیانھا، مما یخ

  .)٢(" القانونیة المعمول بھا في األحوال الطبیعیة
ظروف طارئة تحدث داخل أو خارج البالد "ویعرفھا الفقھ األنجلوسكسوني بأنھا 

وتؤثر على نظام الدولة، وال تستطیع السلطة مواجھتھا بموجب التشریعات الساریة، 
  ".نائیة لمواجھة تلك الظروففتتخذ في إطار قانون الطوارئ تدابیر استث

حدوث ظروف استثنائیة ال یمكن توقع "في حین یعرفھا الفقھ األمریكي بأنھا  
  )٣("شدتھا وفترة استمرارھا من شأنھا تھدید حیاة العامة خارج الحدود المتوقعة

وفي قضیة الطعون االسكندنافیة ضد الیونان عرفت الظروف االستثنائیة بأنھا 
ستثنائي خطیر حال أو وشیك الوقوع یؤثر على مجموع شعب الدولة أزمة أو موقف ا"

   ...".ومن شأنھ أن یشكل تھدیداً لحیاة المجتمع فیھا

ومن ثم فقد أرتأت اللجنة األوروبیة أن الظروف االستثنائیة بالمعني المقصود في 
  :من االتفاقیة البد وأن تتوافر على العناصر األتیة) ١٥/١(نص المادة 

 مة أو موقف استثنائي خطیر حال أو وشیك الوقوعوجود أز)١

                                      
یونس محمد عبد هللا، كیف ترسم المفاھیم المتداولة مالمح عالم ما بعد كورونا، دراسات خاصة، ) ١( 

  .١٢صـ  ٢٠٢٠، المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة، اإلمارات العربیة المتحدة،  ٢العدد 
اإلنسان، منشورات عباس عبد األمیر إبراھیم العامري، إعالن حالة الطوارئ وأثاره على حقوق ) ٢( 

  .٢٦صـ  ٢٠١٦الحلبي الحقوقیة، لبنان، 
محمد عبد هللا الشوابكة، تنظیم حالة الطوارئ في التشریعات األردنیة والعمانیة وأثرھا على ) ٣( 

، ٣، العدد٤الحقوق والحریات، مجلة العلوم القانونیة واالجتماعیة، جامعة زیان عاشور، الجفلة، المجلد
  .٣١٣صـ  ٢٠١٩



 اف التنمیة المس�تدامة ف�ي المنطق�ةعلى أھد) ١٩ -كوفید (  تداعیات إجراءات مواجھة جائحة كورونا
  )یم نموذجاالفقر والرعایة الصحیة والتعل( العربیة

  
  

- ٥٣٤  - 

 

 أن تؤثر على مجموع شعب الدولة)٢
أن تھدد استمرار الحیاة العادیة وإیقاعھا المنتظم داخل المجتمع، الذي تتكون منھ )٣

 .الدولة
أال یكفي في مواجھتھا تطبیق اإلجراءات أو القیود العادیة التي تجیزھا االتفاقیة، )٤

  )١( .العامة أو الصحة العامة أو النظام العام للمحافظة على السالمة
حالة الطوارئ الصحیة وجود وضعیة صحیة استثنائیة وغیر  تشكللك ذوعلى 

ذلك تتطلب إجراءات فوریة لمنع متوقعة لھا تداعیات خطیرة على الصحة العامة، ل
حة انتشار المرض، مما أدي إلى المساس بحریة المواطنین وتقییدھا بھدف حمایة الص

   .العامة

ب اطا  

 ورو  وا طوارئ اا  ن وس اا

  )١٩–-ود (

–-كوفید (یجد التنظیم القانوني لحالة الطوارئ الصحیة لمواجھة جائحة كورونا 
من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة ) ٤(أساسھ الدولي في نص المادة ) ١٩

من االتفاقیة األوروبیة لحقوق اإلنسان وحریاتھ األساسیة، ) ١٥/١(والمادة  والسیاسیة
من المیثاق العربي ) ٤(من االتفاقیة األمریكیة لحقوق اإلنسان، والمادة ) ٢٧/١(والمادة 

لحقوق اإلنسان حیث یمكن للدول األطراف التحلل من بعض التزاماتھا في حاالت 
  )٢(ال یسمح للدول تجاوزھاالطوارئ العامة، ضمن شروط محكمة 

أعلنت منظمة الصحة العالمیة حالة  ٢٠٠٥الصحیة الدولیة لعام  للوائحووفقا 
  :)٣(الطوارئ الدولیة بعد تحقق شروط إعالنھا والمتمثلة في 

 وجود حدث غیر عادي - 

 أن یشكل ھذا الحدث خطرا على الصحة العامة - 

 انتشار المرض دولیا  - 

  .جھود الحكومات الوطنیة والمنظمات الدولیة یتطلب استجابة دولیة من خالل - 
وعلى ذلك فإن حالة الطوارئ الصحیة تمنح صالحیات استثنائیة للسلطات 

  العمومیة من أجل حمایة المواطنین من مخاطر صحیة والحفاظ على النظام العام 

                                      
سعید فھیم خلیل، الحمایة الدولیة لحقوق اإلنسان في الظروف االستثنائیة، مكتبة كلیة الحقوق ) ١(

  .٥٢، صـ ١٩٩٨جامعة المنوفیة 
عباس عید األمیر إبراھیم العامري، حالة الطوارئ وأثاره على حقوق اإلنسان، منشورات الحلبي ) ٢(

  ٢٦ص  ٢٠١٦الحقوقیة، لبنان، 
  ٩م، الطبعة الثانیة، ص ٢٠٠٥، اللوائح الصحیة الدولیة منظمة الصحة العالمیة) ٣(
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نا، الصحي، ومن بین أھم اإلجراءات التي اتخذتھا الدول للوقایة من انتشار فیروس كورو
الحجر الصحي الذي یعني تقیید حركة الناس والسلع لمنع انتشار الوباء، بحیث یمنع 
اختالط المصابین بجمھور األصحاء، ومنع األجانب من الدخول إلى أراضي الدولة 

  .وإلغاء االحتفاالت وكل مظاھر التجمع بین األشخاص

  اطب اث

  وا طوارئ ان ات إ ورو) دو- ١٩(  

إذا كانت حالة الطوارئ تستوجب مجموعة من القیود والتدابیر التي یجوز  
اتخاذھا كإمكانیة وضع قیود على حریة األشخاص واإلقامة والتنقل والمرور في أماكن 

  . )١(أو أوقات معینة
من ) ٤/١(فإن مقتضیات القانون الدولي قیدت تلك اإلجراءات، حیت نصت 

في حاالت الطوارئ االستثنائیة التي " ة الدولیة للحقوق المدنیة والسیاسیة على االتفاقی
تتھدد حیاة األمة، والمعلن قیامھا رسمیا، یجوز للدول األطراف في ھذا العھد أن تتخذ، 
في أضیق الحدود التي یتطلبھا الوضع، تدابیر ال تتقید بااللتزامات المترتبة علیھا 

ة عدم منافاة ھذه التدابیر لاللتزامات األخرى المترتبة علیھا بمقتضى ھذا العھد، شریط
بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائھا على تمییز یكون مبرره الوحید ھو العرق أو 

  .)٢(" اللون أو الجنس أو اللغة أو الدین أو األصل االجتماعي
األمة، لذلك فإن إعالن حالة الطوارئ یشترط فیھ وجود حالة عامة تھدد حیاة 

وأن تكون الدولة قد أعلنت رسمیا حالة الطوارئ، وأن تتقید الدولة عند إعالنھا حالة 
) ٤/٣(المادة ) (٣(الطوارئ بااللتزامات األخرى المترتبة علیھا بمقتضي القانون الدولي

  ).من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة
ولیة للحقوق المدنیة والسیاسیة یجب من االتفاقیة الد) ٤/٢(ووفقا لنص المادة 

  :على الدول التي تعلن حالة الطوارئ عدم تعلیق الحقوق غیر القابلة للتقیید وھي
الحق في الحیاة  
 عدم جواز إخضاع أحد للتعذیب وال للمعاملة أو العقوبة القاسیة أو الالإنسانیة

 أو الحاطة بالكرامة

                                      
، منشورات الحلبي  ١محمد حسن دخیل، الحریات العامة في ظل الظروف االستثنائیة، طـ ) ١( 

  .١١٢، صـ ٢٠٠٩الحقوقیة، لبنان، 
  من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة) ٤(راجع المادة ) ٢( 
من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، اعتمد وعرض للتوقیع ) ٤/٣(راجع المادة ) ٣( 

 ١٦المؤرخ في ) ٢١-د(ألف  ٢٢٠٠والتصدیق واالنضمام بموجب قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة 
 ٤٩، وفقا ألحكام المادة ١٩٧٦مارس /آذار ٢٣: ، تاریخ بدء النفاذ١٩٦٦دیسمبر/كانون
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المحاكمة العادلة 
حظر االسترقاق 
سجن أي انسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي عدم جواز 
عدم رجعیة القوانین عن األفعال التي لم تكن مجرمة وقت ارتكابھا 
حق كل انسان في االعتراف بالشخصیة القانونیة 
الحق في الفكر والوجدان والدین.  
أنھ یوجد بعض القیود الموضوعیة التي ترد على سلطات الدولة أثناء  كما

  :نھا الطوارئ تتمثل فيإعال
  مبدأ عدم جواز المساس بالحقوق والحریات ذوات الحصانة. 
  مبدأ اللزوم 
  مبدأ عدم التمییز 
  مبدأ عدم جواز اإلخالل بااللتزامات الدولیة األخرى. 
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  املبحث الثاني

   على القضاء على الفقر املدقع) ١٩ - كوفيد (أثر مواجهة كورونا 

  :من خالل المطالب اآلتیةسنتناول ھذا المبحث 
  مفھوم الفقر من منظور القانون الدولي: المطلب األول
  الصلة بین حقوق اإلنسان والفقر المدقع: المطلب الثاني
على ) ١٩ - كوفید (تأثیرات إجراءات مواجھة جائحة كورونا : المطلب الثالث

  القضاء على الفقر
  لى الفقر وسبل مواجھتھاأمام القضاء ع الرئیسیةالعوائق : المطلب الرابع

  اطب اول

دوون اظور ا ن روم ا  

التعاون " تقریر األمین العام لألمم المتحدة إلى الجمعیة العامة عن  فيجاء 
ما " A/46/454"الدولي من أجل القضاء على الفقر في البلدان النامیة في وثیقة رقم 

، ولكن ھذا التعبیر حسب انطباقھ على البلدان یلي لیس ھناك تعریف محدد وثابت للفقر
النامیة لھ مضمون ال یمكن اإلفالت منھ وھو العوز المادي، فھؤالء الذین یوصفون بأنھم 

ھم أشخاص وأسر مضطرة للكفاح بصفة مستمرة إلنقاذ نفسھا وأطفالھا من الفقر " فقراء"
ألخرى، و توجد بین ھذه ولتضمن لنفسھا إمكانیة الحصول على االحتیاجات األساسیة ا

المجموعات أعداد أقل من الفقراء الذین یعانون الفقر المدقع والذین ھم أكثر قابلیة للتلف 
 درجات أبلغ في بذلك من الجوع، ممن خسروا معركتھم بصفة مؤقتة أو دائمة ووقعوا

  )١("واإلمالق العوز
  

  
  تعریف الفقر طبقا للوكاالت المتخصصة

  

  يالبنك الدول: أوال 
بأنھ  ١٩٩٠تقریره عن التنمیة في العالم لسنة " یعرف البنك الدولي الفقر في 

  )٢(" عدم القدرة على الوصول إلى مستوى معیشي أدنى"
ویعتبر أن دخل األسرة ونفقات الفرد ھي مؤشرات مناسبة لقیاس مستوى الفقر، 

ط العمر ، كمتوس"الرفاه"مع االعتراف بأنھ ینبغي ادراج مؤشرات أخرى تتناول 

                                      
التعاون الدولي "تقریر األمین العام لألمم المتحدة حول " A/46/454"وثیقة رقم الجمعیة العامة ) ١( 

  ٥،ص  ١٩٩١أكتوبر  ٢، "من أجل القضاء على الفقر في البلدان النامیة
 )2( World Developpement Report, 1990, Poverty published for the 

World Bank, Oxford University Press,June,1990. 
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المتوقع، ونسبة وفیات األطفال دون سن الخامسة من العمر، والتغذیة، ومعدل االنتساب 
النفقات : الى المدارس وانطالقا من ذلك، یضع البنك الدولي مستویین للنفقات في األسرة

التي تمكن من تأمین تغذیة كافیة وسائر االحتیاجات األساسیة األخرى، والنفقات التي 
  . لمشاركة في حیاة المجتمع الیومیةتمكن من ا

إذ اعتمد خط للفقر المطلق معبر عنھ بالمعنى النقدي حیث یعرف الفقیر على أنھ 
كل شخص یقل دخلھ عن واحد دوالر في الیوم وعلیھ فھذه المؤسسة الدولیة لم تتطرق " 

ألنواع للفقر البشري على غرار برنامج األمم المتحدة االنمائي، ولم تعط تعریف دقیق 
الفقر التي تعتمدھا بالتحلیل ألن المنطق الذي یعتمده البنك الدولي یفرق بین الفقر المطلق 

  .)١(والفقر النسبي 
یشیر الفقر المطلق إلى معیار مطلق معین لالحتیاجات الـدنیا لإلنسان،  :الفقر المطلق- أ

مـن قبـل الدولة أو  أي ھو الحالة التي یقل فیھا دخل الفرد عن حد معین یتم تعیینھ، سواء
وداخل منطقة الفقر المطلق ھناك مستویان؛ مستوى أعلى . من قبل المنظمات الدولیة

للفقر، ویسمى بخـط الفقـر األعلى ویطلق علیھ اسم الفقر المطلق العادي وھو الذي 
تقدره المنظمات الدولیة ما بـین اثنین دوالر أمریكي كحد أعلى وواحد دوالر أمریكي 

أما خط الفقر األدنى . ى، ویعتبـر مـن یتجـاوز ھـذا المستوى أو الخط غنیاكحد أدن
ویسمى بالفقر المدقع؛ وھو الحالة التي یقـل فیھا دخل الفرد عن واحد دوالر أمریكي 
یومیا، بمعنى أنھ لیس لدیھ الدخل الالزم للحصول على احتیاجاتھ من الغذاء فقط، ناھیك 

 .اللبـاس والـصحة والتعلیمعن حاجاتھ من السلع األخرى ك
مقدار اإلنفاق الالزم لضمان حصول الشخص "وقد حدد البنك الدولي الفقر المطلق بأنھ 

خط الفقر یقابل . سعرة حراریة ٢١٥٠على الحد األدنى من النظام الغذائي الیومي وھو 
 .)٢(دوالر ٣٧٠إلى  ٢٧٥الدخل السنوي للشخص الواحد من حوالي 

ر الفقر النسبي إلى حالة التخلف وراء معظم اآلخرین فـي المجتمع یشی :الفقر النسبي- ب
 لى تأمین الحاجات األساسـیة ولكنالمحلي، فالفقر النسبي ال یعني عدم قدرة الشخص ع

 یتم تبني ھذا المفھوم للفقر في. یعني أن دخلھ قلیال إذا ما قورن بغیره داخل مجتمعھ
 مستوى الرفاھیة ألفراد مجتمعاتھا، فنظرا إلـى التي تسعى إلى رفع  )٣(الدول المتقدمة 

 أن أفراد المجتمع یختلفون من جھة دخولھم فیوجد دائما فقراء من وجھة نظر الفقـر

                                      
 )1 ( M.Bey, « Recherches sur la pauvreté : états des lieux – Contribution 

a la  définition d’une problématique », in,tiers-Monde, 1999, Tome 40, n° 
160 ,pp. 871-895. 

 )2 ( Dwight H.Perkins,Steven Radelet et David L Lindauer,« Economie 
du développement »,Distribution Nouveaux horizons,A.R.S Paris 3eme 
édition, 2011 ,p.245. 

  ٣١محمد الجوھري، علم االجتماع التطبیقي دار المعرفة الجامعیة، بدون سنة طبع، ص  )٣( 
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  )١(النـسبي رغم أنھم لیسوا كذلك 

ویتم التعرف على فئة الفقراء فقرا نسبیا من خالل معرفة نسبة األشخاص الذین 
و عادة متوسط دخل الفرد في المجتمع محل الدراسة؛ تقـل دخولھم عن مستوى معین، ھ

أي أن الشخص الذي یقل دخلھ عن متوسط دخل الفرد في المجتمع یعتبر فقیرا فقرا 
  .نسبیا

  
یعرف برنامج األمم المتحدة االنمائي في : برنامج األمم المتحدة االنمائي: ثانیا

ضع یحرم فیھ الفرد أو األسرة و"الفقر على أنھ  ١٩٩١تقریره عن التنمیة البشریة لسنة 
من تلبیة حاجة واحدة أو أكثر من االحتیاجات األساسیة والمشاركة في الحیاة االجتماعیة 

  .)٢("مشاركة كاملة
، یحدد ١٩٩٣التقریر العالمي عن التنمیة البشریة لسنة "وفي تقریره المعنون 

لذي یتعذر دونھ الحصول مستوى الدخل ا"البرنامج درجة الفقر تحدیداً أكثر دقة بأنھا 
   )٣(" على تغذیة كافیة وتلبیة االحتیاجات األساسیة غیر الغذائیة

بأن  ٢٠٠٧لسنة  PNUDوجاء أیضا في تقریر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
ھو الحرمان من كل أو بعض اإلمكانات البشریة للفرد كما اعتمد ھذا التقریر كذلك "الفقر 

للتعبیر عن ھذا الحرمان بالمعنى الواسع للمفھوم ، وتمییزه  "الفقر البشري" مصطلح 
  )٤(" وھو غیاب الدخل أو وسائل االستھالك" الفقر النقدي " عن المفھوم الضیق 

  
لجنة الحقوق االقتصادیة : لجنة الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة: ثالثاً 

تعرف الفقر من منظور اإلعالن  ٢٠٠١واالجتماعیة والثقافیة في اإلعالن الصادر سنة 
ظرف إنساني یتسم بالحرمـان المـستدام أو المـزمن : "العالمي لحقوق اإلنسان على أنھ

مـن المـوارد والقـدرات والخیارات واألمن والسلطة الالزمة جمیعا للتمتع بمستوى الئـق 
"  سیة واالجتماعیةمـن المعیـشة والحقـوق األخـرى المدنیة والثقافیة واالقتصادیة والسیا

)٥(   

                                      
 )1( E. Benicourt, « la pauvreté Selon le PNUD et la Banque Mondiale », 

Etudes rurales ,2001/3 N° 159 ,160 p.35.53. 
  .  ٢٧ص  ١٩٩١برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، تقریر التنمیة البشریة لسنة  )٢( 
  .  ١١٥ص  ١٩٩٣برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، تقریر التنمیة البشریة لسنة  )٣( 
  .  ٨٧ص  ٢٠٠٧برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، تقریر التنمیة البشریة لسنة  )٤( 

 )5 ( E. Decaux. et Y.A Marangopoulos, « La pauvreté un défi pour les 
droit de l’homme », Editions .A.pédone, Paris, 2009, p.18. 
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ب اطا  

در ان واوق ا ن ا  

ظاھرة اجتماعیة تتساوى من حیث الشمول مع الفقر في تعدیھا على  توجدال 
حقوق اإلنسان، فالفقر یتسبب في تآكل الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة مثل الحق في 

. الغذاء والمیاه المأمونة، والحق في التعلیم على الحصولالصحة وفي السكن الالئق وفي 
  :واألمر كذلك بالنسبة للحقوق المدنیة والسیاسیة

  :وسوف نتناول دلك في ھذا المطلب من خالل الفروع التالیة
  الفقر في قرارات الجمعیة العامة: األولالفرع 
  الصلة بین حقوق اإلنسان والفقر المدقع: الثاني الفرع

  الفرع األول
  في قرارات الجمعیة العامة الفقر

المتحدة بإصدار العدید من القرارات المتعلقة بالفقر،  لألممالعامة  الجمعیةقامت 
الفقر المدقع والتھمیش االجتماعي یشكالن انتھاكا "والتي أكدت من خاللھا على أن 

بحقوق وأن انتشار الفقر على نطاق واسع یعیق التمتع الكامل والفعال ... لكرامة اإلنسان،
االنسان، وضرورة اتخاذ إجراءات وطنیة ودولیة للقضاء علیھ عبر تعزیز حقوق 

من شھر ) ٢٧(وخصصت یوم السابع عشر " االنسان في الجھود المبذولة لمكافحة الفقر
جمیع الدول لتكرس "أكتوبر بوصفھ الیوم الدولي للقضاء على الفقر  ودعت من خاللھ 

  "موعة من األنشطة الوطنیة في مجال القضاء على الفقرھذا الیوم للقیام والترویج لمج
 ٨/٩/٢٠٠٠المؤرخ في  ٠٢/٥٥العامة من خالل القرار رقم  الجمعیةوسعت 

تأكید التزامھا والتزام المجتمع الدولي بالقضاء على " المتضمن إعالن أھداف األلفیة"
بادرت في ذلك إلى وجعلتھ كأول وأھم أھدافھا و ٢٠١٥الفقر والتقلیل منھ بحلول العام 

عقد ثاني للقضاء "و )١("٢٠٠٦-١٩٩٧عقد أول للقضاء على الفقر للفترة الممتدة "إقرار 
  )٢("٢٠١٧ -٢٠٠٨على الفقر للفترة ممتدة بین 

                                      
 ٢٠/١٢/١٩٩٥المؤرخ في  ٥٠/١٠٧تم إقرار العقد األول للقضاء على الفقر بموجب القرار رقم  )١( 

توحید الجھود للتصدي لألسباب السبیل الوحید للقضاء على الفقر في العالم، ھو " وأكدت فیھ على أن 
الجذریة للفقر عن طریق التعاون، وتقدیم الدعم والمساعدة للبدان الفقیرة وإشراك الفقراء في عملیة 

  ".  صنع القرار في المجتمعات التي یعیشون فیھا وتعزیز حقوقھم الكاملة للفقراء
 ١٧/٣/٢٠٠٩المؤرخ في  ٦٣/٢٣٠ تم إقرار العقد الثاني للقضاء على الفقر بموجب القرار رقم )٢( 

القضاء على الفقر والجوع ضرورة أخالقیة واجتماعیة وسیاسیة واقتصادیة " وأكدت فیھ على أن 
  ".  للجنس البشري، وأنھ أكبر تحدي یواجھ العالم
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  الفرع الثاني

  الصلة بین حقوق اإلنسان والفقر المدقع
امـة اتفاقـا علـى أن الفقـر یـشكل حرمانـا مـن الكر ثمـةرغم أنھ یبدو أن 

اإلنـسانیة فإنـھ یلـزم االضـطالع بمزیـد مـن العمـل لمواصـلة تحلیـل وتقویـة الـروابط 
وبـالنظر إلى العمـل . المـستمدة مـن التجربـة العملیة بین حقوق اإلنسان والفقر المدقع

الـذي اضـطلع بـھ بالفعـل بـشأن المسألة من جانب اآللیات والھیئات األخـرى المعنیـة 
  :ـوق اإلنـسان، نجد أن حقوق اإلنسان والفقر المدقع مرتبطان بثالث طرق على األقلبحق
 یمكــن أن یكــون الفقــر ســببا ونتیجــة للحرمــان مــن حقــوق اإلنــسان في آن

وبعبـارة أخـرى، فإنـھ في حـین أن عـدم إعمـال حقـوق اإلنـسان كـثیرا مـا یكـون . واحد
  )١(الفقر في كثیر من حاالت یكون سببا النتھاكات حقوق اإلنسان  سـببا، للفقر، فإن

 ٌیعـد إعمـال جمیـع حقـوق اإلنـسان والجھـود الرامیـة إلى القـضاء علـى الفقـر المـدقع
. أمـرین متعاضـدین ذلـك أن حمایـة حقـوق اإلنـسان تـساعد في الحـد مـن الفقـر المـدقع

 بذولة للقضاء على الفقر مستندة إلى حقوق اإلنسان؛ویجب أن تكون جمیع الجھود الم
أو /تــوفر معــاییر ومبــادئ حقــوق اإلنــسان اإلطــار الــالزم للحــد مــن الفقــر و

 .القضاء علیھ
ویفرض إطار حقوق اإلنسان التزامات ملزمة قانونا لیس على الـدول بالدرجـة 

األخـرى، یـسترشد بھـا في الجھـود المبذولـة  األولى ولكن أیـضا علـى األطـراف الفاعلـة
للقـضاء علـى الفقـر ونھـج حقـوق اإلنـسان لـن یحـدد بالـضرورة علـى وجـھ الدقـة 
التـدابیر الـتي یـتعین اتخاذھا في مجال السیاسات، نظرا ألن الدول تتمتع بسلطة تقدیریة 

ومع ذلك، فإن نھج . لظروفھالصیاغة سیاسـات الحد مـن الفقر التي تكون ھي األنسب 
حقوق اإلنسان یتطلـب أن تأخـذ الدول في اعتبارھا التزاماتھا الدولیـة المتعلقـة بحقـوق 

أو /اإلنـسان عنـد صـیاغة سیاساتھا ومبادراتھا األخرى المتصلة بالحد من الفقر و
  . القـضاء علیـھ

وتـشیر ھـذه االلتزامـات الملزمـة قانونـا إلى النتیجة النھائیة وكذلك إلى العملیة 
المـستخدمة، وبـالرغم مـن أن القیـود علـى المـوارد قـد ُتلـزم مقرري السیاسات بأن 
یوازنوا بـین أھـداف بدیلـة، فـإن نھـج حقـوق اإلنـسان یفـرض شـروطا معینة على 

ـي علـیھم أن یولـوا أولویـة لألھـداف والعملیـات الـتي تـوفر مقرري الـسیاسات ویمل

                                      
من  ٣٧بالمثل، سلّم . ٦١/١٥٧و  ٦٠/٢٠٩انظر على سبیل المثال قراري الجمعیة العامة  )١( 

یـات بموجـب اإلجـراءات الخاصـة، في بیـان عـام، بمناسـبة یـوم حقـوق اإلنـسان في المكلفـین بوال
الفقـر كـثیرا ما یكون سببا، فضال عن نتیجـة، لنظـام معقـد للحرمـان مـن حقـوق ”،بـأن  ٢٠٠٦عـام 

جتماعیة، ویعضد اإلنـسان، تتفاعـل فیـھ انتـھاكات الحقـوق المدنیة والثقافیة واالقتصادیة والسیاسیة واال
على الدول أن تتصدى للفقر بأقصى درجـة مـن ”انظر (“ بعضھا بعضا، وتترتب علیھا آثار مدمرة 

كانون  ٨، “االسـتعجال، ھكـذا یقـول الخـبراء المـستقلون لألمـم المتحـدة بمناسبة یوم حقوق اإلنسان
  .  ٢٠٠٦دیسمبر /األول



 اف التنمیة المس�تدامة ف�ي المنطق�ةعلى أھد) ١٩ -كوفید (  تداعیات إجراءات مواجھة جائحة كورونا
  )یم نموذجاالفقر والرعایة الصحیة والتعل( العربیة

  
  

- ٥٤٢  - 

 

الحمایـة لمـن یعیـشون في فقـر مـدقع مـن التـدابیر الـتي تقـوض حقـوقھم اإلنـسانیة 
ویقضي القانون الـدولي لحقـوق اإلنـسان، عنـدما ُیطبـق في مجـال الحـد مـن . األساسـیة
لى الدول أن تكفل أن توفر كل سیاسـة أو مبـادرة أو القـضاء علیھ، بأن ع/الفقـر و 

وباإلضافة إلى ذلك، فإن نھج حقوق . تتخـذھا حمایـة وتعزیـز حقـوق من یعیشون في فقر
اإلنسان یفرض واجبـا لكفالـة إیـالء أولویة لحقوق وشواغل من یعیشون في فقر عند 

القـانون الـدولي لحقـوق ومن ثم، فإن . صـیاغة وتنفیـذ أي سیاسـة أو مبـادرة أخـرى
اإلنـسان ال یلغـي، وإنمـا یقیـد، الـسلطة التقدیریـة للـدول والكیانات األخرى في صیاغة 

 .سیاساتھا

  اطب اث

 ورو  وا راءاترات إ) دو - ر) ١٩ا  ءا   

تأثیر كبیر ومباشر وباء فیروس كورونا المستجّد أزمة صحیة عالمیة لھا  یعدّ 
على حیاة الناس وسبل عیشھم، وتجارة الغذاء العالمیة، واألسواق، وسالسل إمدادات 

   )١(الغذاء، والثروة الحیوانیة، مما یھدد األمن اإلنساني
األمن من الحاجات األساسیة للنفس وبمفھومھ العام ھو  یعدمن ناحیة أخري 

ان من الفقر والحرمان والخوف والعنف، وفي االطمئنان الذي ینتج عن الثقة وأمن اإلنس
م، والذي حدد مرتكزات األمن ١٩٩٤التقریر الذي تم رفعھ إلى األمم المتحدة عام 

  :اإلنساني والذي یعتمد على سبعة محاور أساسیة وھي
األمن الغذائي : 
أن یتوفر لإلنسان الحد األدنى من الغذاء والوصول لمصادره. 
لحمایة من األمراض وتوفیر الخدمات ونظام الرعایة من خالل ا: األمن الصحي

 .الصحیة
 األمن االقتصادي یتحقق بتوفیر فرص عمل لألفراد ویكون لإلنسان حد أدني من األجر

 .یكفي لمعیشتھ
أن یعیش الفرد في بیئة آمنھ ونظیفة وأن یكون محمیاً عند حدوث : األمن البیئي

  )٢(الكوارث أو المخاطر البیئیة 
 التصدي للتھدیدات التي تواجھ الحیاة االجتماعیة مثل المخاطر التي : المجتمعياألمن

  )٣(تھدد النسیج االجتماعي في دولة ما 

                                      
، مجلة جامعة »لة المناخیة والعواقب الجیوبولیتكیة العدا«فارس مظلوم مكي وعباس غالي، ) ١( 

  .٤١٨، ص  ٢٠١٤، دیسمبر ٢األنبار للعلوم اإلنسانیة، العدد 
 )2 ( Human Development Report". (1994). Op cit. p28. 

، مجلة »األمن اإلنساني وأبعاده في القانون الدولي العام «خولة محي الدین یوسف وأمل یازجي، ) ٣( 
  ٥٣٣، ص  ٢٠١٢، العدد الثاني،  ٢٨عة دمشق للعلوم االقتصادیة والقانونیة، المجلد جام
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ٌیعني بتوفیر الحمایة للفرد من العنف والجریمة والخوف، : األمن الشخصي أو الفردي

دولة  وازدیاد الجریمة المنظمة التي أصبحت تنفذ في دولة ما، بواسطة أشخاص من
ثانیة، وأسلحة من دولة ثالثة وأسلحة من دول ثالثة وتمویل من دولة رابعة والضحایا 

  )١(قد یكونوا من دولة أخري
یقصد بھ التحرر من الخوف وأن تصان الحقوق والحریات األساسیة، : األمن السیاسي

 وأال توجد ممارسات غیر دیمقراطیة أو تزاید منسوب التعصب والعنصریة، والقمع
 )٢(والمالحقات وغیاب التمثیل الدیمقراطي وتضییق ھامش العمل السیاسي

األولیة آلثار وباء كورونا، من المتوقَّع أن تخسر المنطقة  التقدیراتوبحسب 
ملیار دوالر، نتیجة استمرار االنخفاض الشدید  ٤٢ما ال یقّل عن  ٢٠٢٠العربیة في عام 

وانخفاض صادرات المنطقة العربیة  في أسعار النفط وتباطؤ االقتصاد العالمي
  .واإلیرادات الجمركیة

، مما سیرتفع ٢٠٢٠ملیون وظیفة في عام  ١.٧ومن المتوّقع أن تخسر المنطقة 
وخالفاً آلثار األزمة المالیة العالمیة في عام . نقطة مئویة ١.٢معدل البطالة بمقدار 

اعات كافًة، وال سیما ، سیؤّثر فیروس كورونا سلباً على فرص العمل في القط٢٠٠٨
  .قطاع الخدمات، نتیجًة لممارسة التباعد االجتماعي

 ٨.٣وقد تتقلّص الطبقة المتوسطة في المنطقة العربیة أكثر فأكثر، مما قد یدفع 
ومن المتوقع أن یؤثر التباطؤ االقتصادي الناجم . ملیون شخص إضافي إلى ِشباك الفقر
وستكون تداعیات ھذه األزمة أكثر . فق التحویالتعن وباء كورونا سلباً على األجور وتد

حدًة على الفئات الضعیفة، السیما النساء والشباب والعاملین في القطاع غیر النظامي 
  )٣(. الذین ال یستفیدون من برامج الحمایة االجتماعیة وال من التأمین ضد البطالة

جتماعیة في بعض وتتفاقم التحدیات بسبب عدم تقدیم حّد أدنى من الحمایة اال
ملیون شخص إضافي من نقص  ١.٩ونتیجة لذلك، من المتوقع أن یعاني . البلدان العربیة

   )٤(. التغذیة في المنطقة
تقدر على شراء السلع األساسیة والخدمات االجتماعیة  فالفئات التي تكابد الفقر ال

عن العواقب  باالعتماد على األسواق الخاصة، متحملة العبء غیر المتناسب الناجم
  .االقتصادیة للحجر الصحي، واإلغالق، وتضرر الحالة االقتصادیة وطنیاً ودولیاً 

                                      
خدیجة عرفة، مفھوم األمن اإلنساني، سلسلة مفاھیم، المركز الدولي للدراسات المستقبلیة ) ١( 

  .٢٢، ص  ٢٠٠٦، ینایر  ١٣واالستراتیجیة، العدد 
 )2 ( Human Development Report". (1994). Op cit. p32 

األمم المتحدة االسكوا ، استجابة إقلیمیة طارئة للتخفیف من تداعیات الوباء فیروس كورونا، ) ٣( 
   ٢صـ  ٢٠٢٠

  .٢٠٢٠األمم المتحدة االسكوا التقریر العربي للتنمیة المستدامة ) ٤( 
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راب اطا  

وا لر وا  ءم اأ رق اواا  

  :وسوف نتناول ھذا المطلب من خالل الفروع التالیة
  

  الفرع األول
  العوائق الرئیسیة أمام القضاء على الفقر

  عدم المساواة مستویاتفاع ارت
إذا كانت االقتصادات آخذًة في النمو في البلدان العربیة، فإنھ ُیعتَبر عدم المساواة 

وال یكفي النمّو االقتصادي النتشال ) ١٠(في الدخل من بین األعلى في العالم الھدف 
بة وإّما غیر الناس من الفقر، ألن السیاسات الرامیة إلى توزیع فوائد ھذا النمّو إّما غائ

  .فّعالة
  القیاس وكفایة البیانات دّقةعدم 
َمن ھم الفقراء وكیف یظھر فقرھم لوضع سیاسات مالئمة  تحدید األساسيمن 

  . ویطرح قیاس الفقر ورصده إشكالیات عّدة في المنطقة لسبَبْین. وشاملة للجمیع
فالمسوح . مھایرتبط السبب األّول بنوعیة عملیة جمع البیانات، ووتیرتھا، وانتظا

غیر شاملة أو متكّررة بما فیھ الكفایة؛ والقدرة محدودة على إجرائھا وتحلیلھا بدّقة؛ ومن 
الثغرات الھامة األخرى أیضاً عدم توفر بیانات مفّصلة حسب الجنس، والعمر، والوضع 

  .من حیث الھجرة، وغیرھا
ص التي تشوبھا أما السبب الثاني فیتعلّق بخصائص القیاسات العالمیة والنواق 

  .)١(لدى تقییم الفقر في منطقة تتصف بالتنّوع 
  

  والسیاسات االقتصادیة الظروفعدم مالءمة 
وغالباً ما تكون الخیارات المتعلّقة بسیاسة االقتصاد الكلّي، ال سیما خیارات 
السیاسة المالیة، مفصولة عن األھداف اإلنمائیة ودورھا في إعادة التوزیع، حیث ترّكز 

وعلى أثر اّتخاذ تدابیر . من ذلك على االستقرار النقدي وتولید النمو االقتصادي بدالً 
التقّشف، یؤول اإلنفاق االجتماعي للحكومة إلى جمود أو مزید من التراجع كحّصة من 

  وما زالت نوعیة التعلیم الرسمي، والخدمات الصحیة، وغیرھا . الناتج المحلي اإلجمالي
  

                                      
 )1( ESCWA 2017a). “Changes in Public Expenditure on Social 

Protection in Arab 
Countries”.Beirut.www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_
attachments/changesexpenditure- social-protection-arab-countries.pdf.  
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سّیئة أو غیر متكافئة، وھذا ما ُیفقدھا الفعالیة في الحّد من الفقر  من الخدمات األساسیة،

)١(   
  في النظام االقتصادي العالمي المساواةعدم 

ُیعاني العدید من البلدان العربیة نقصاً في الموارد المالیة المحلیة في ظّل تصاعد 
الخارج التي تحّد المدیونیة العامة، حتى عندما تواجھ ھذه البلدان الشروط المفروضة من 

  .)٢(من دور السیاسات المالیة والنقدیة في التنمیة االجتماعیة 
  الحمایة االجتماعیة مفھومضیق 

فما زالت ُنُظم الحمایة االجتماعیة في المنطقة تعتمد بقدر كبیر على برامج 
االشتراكات على أساس الدخل، التي ھي إقصائیة بطبیعتھا، ال سیما في ظل انتشار 

غیر النظامي، وانخفاض المشاركة االقتصادیة للمرأة، وارتفاع معّدالت البطالة  العمل
)٣(.  

  الصراع والنزوح
یؤّدي الصراع وما ینجم عنھ من نزوح إلى اإلطاحة بالتقدم المحرز على مسار 

  .، وإلى تفاقم أوجھ الفقر والمخاطر١الھدف 
  الفرع الثاني

  سبل تعزیز مواجھة القضاء على الفقر
  :مثل سبل مواجھة القضاء على الفقر في اآلتيوتت

وضع مؤشـرات دقیقـة وجمع بیانات ذات جـودة عالیة بانتظام من خالل جمـع •
البیانـات والمعلومـات عـن فعالیـة الوصـول إلـى الحمایـة االجتماعیـة وتغطیتھـا علـى 

  . المسـتویات المحلیـة

                                      
 )1 ( ESCWA (Economic and Social Commission for Western Asia) 

(2014a). Integrated Social Policy. Towards a New Welfare Mix? 
Rethinking the Role of the State, the Market and Civil Society in the 
Provision of Social Protection and Social Services. 
 www.unescwa.org/file/29869/download?token=Kxdwre6O. 

 )2( Sarangi, Niranjan, and Lida El-Ahmadieh (2017). “Fiscal Policy 
Response to Public Debt in the Arab Region”.  
E/ESCWA/EDID/2017/WP.6. ESCWA Working Papers. Beirut.  
www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/fiscal
_policy_response_to_public_debt_in_the_arab_region.pdf. 

 )3( Jawad, Rana (2014). “Social Protection in the Arab Region: 
Emerging Trends and Recommendations for Future Social Policy”. Arab 
Human Development Report Research Papers Series, United Nations 
Development Programme.. 
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قل نموا تماشـیا مـع االلتزامـات وخطط تعزیـز الدعـم المقدم إلى البلـدان األ•
العمـل العالمیة وذلك نقـل المعرفـة والتكنولوجیـا مـن أجـل التنمیـة المسـتدامة وتعزیـز 

  بنـاء القدرات
إتاحة فرص عمل منتجة ووضع حد أدني للحمایـة االجتماعیـة مـن أجـل توفیـر •

  األمـان للجمیـع
ة وخاصة في القطاع غیر النظامـي، ال سـیما وضـع نظم حمایـة للطبقة العامل•

  فـي البلـدان األقـل نموا حیـث یرتفع ّ معـدل انتشـار الفقر
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  املبحث الثالث

على حتقيق ) ١٩ - كوفيد (تأثريات إجراءات مواجهة جائحة كورونا 

  األمن الغذائي

 فمن حق كل. یعد الحق في الحصول على الغذاء الكافي حقاً من حقوق اإلنسان
وال بد من اتباع نھجاً قائماً . إمرأة ورجل وطفل أن یجد ما یكفیھ أو یكفیھا بطریقة كریمة

على حقوق اإلنسان في األمن الغذائي والتغذیة لكونھ عامال أساسیاً لمعالجة األسباب 
وسنتطرق ھذا المبحث من خالل المطالب . الجذریة المؤدیة إلى الجوع وسوء التغذیة

  :التالیة
  الحق في الغذائي في المواثیق الدولیة: األولالمطلب 

  على تحقیق األمن الغذائي) ١٩ -كوفید (أثر جائحة كورونا : المطلب الثاني
أمام تحقیق القضاء على الجوع وتوفیر األمن  الرئیسیةالعوائق : المطلب الثالث

  الغذائي وسبل مواجھتھا 

  اطب اول

دوق اواا  ذاا  قا  

الحق في الغذاء ھو أن تتحمل الدول واجبات معینة یكون من حق األفراد أن 
تحترم الحق، وأن تحمیھ "أي أن تكون الدولة ملزمة بأن . یطالبوا الدولة بمراعاتھا

أال تحرم أي شخص من الحصول على غذاء كاف؛ : ؛ أي أن الدولة یجب، أوالً "وتنفذه
الحصول على الغذاء بأي شكل من األشكال؛  وثانیاً، یجب أن تحمي كل فرد محروم من

وثالثاً، عندما ال یحصل أي أحد من المواطنین على الغذاء الكافي، یجب على الدولة أن 
تھیئ بیئة مواتیة تساعده على االعتماد على نفسھ في الحصول على الغذاء، أو توفر 

ي ھذا السیاق نتناول وف. الغذاء لمن ال یستطیعون االعتماد على أنفسھم في الحصول علیھ
  :ھدا المطلب من خالل الفروع التالیة

  الحق في الغذائي في المعاھدات الدولیة: الفرع األول
  الحق في الغذاء ضمن المصادر العالمیة الخاصة: الفرع الثاني
  تسخیر التكنولوجیا الحدیثة لتحقیق األمن الغذائي: الفرع الثالث

  الفرع األول
  معاھدات الدولیةالحق في الغذائي في ال

یعتـرف القـانون الـدولي صـراحة بحـق اإلنسـان فـي الغـذاء بوصـفھ حقـاً 
من ) ٢٥(وتنص المادة . أساسـیاً مـن حقـوق اإلنسـان، ویربطـھ بضمان كرامة اإلنسان

  :اإلعالن العـالمي لحقـوق اإلنسـان علـى أن
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ـحة ورفاھـھ الشخصـي لكـل إنسـان الحـق فـي مسـتوى معیشـي مالئـم للص -١ 
وألسـرتھ، بمـا فـي ذلـك الغـذاء والملـبس والمسـكن والرعایـة الطبیـة واالجتماعیـة 
الالزمـة والخـدمات، والحـق فـي األمـن الغـذائي فـي حالـة البطالـة أو المـرض أو 

ـبل أو الشـیخوخة أو غیـر ذلـك مـن أسـباب فقـدان س) ترمـل(العجـز أو مـوت المعیـل 
وعـالوة علـى ذلـك، فـإن مقدمـة اتفـاق ) ١( .العـیش نتیجـة ظـروف خارجـة عـن إرادتـھ

الحفـاظ علـى األمـن الغـذائي "بـاریس حـول التغیـر المنـاخي تشـیر تحدیـدا إلـى 
والقضـاء علـى الجـوع، وضـعف نظـم إنتـاج األغذیـة مـن اآلثـار السـلبیة لتغیـر 

یر االتفاق إلى مجموعة من القضایا المركزیة في القطاع الزراعي كما یش". المناخ
  .وحمایة إنتاج األغذیة

مـن المیثـاق الـدولي الخـاص بـالحقوق االقتصـادیة ) ١١/١( المادةوتلزم 
بحـق كـل شـخص بمسـتوى "واالجتماعیـة والثقافیـة، الـدول األعضـاء بـاالعتراف 

ا فـي ذلـك الحصـول علـى مـا یكفـي مـن الغــذاء معیشـي الئـق لـھ وألسـرتھ، بمـ
وتحــث ھــذه ". والملــبس والمســكن، وتحســین الظــروف المعیشــیة بشــكل متواصــل

المــادة أیضــا الــدول األعضـاء علـى اتخـاذ الخطـوات المناسـبة لضـمان التمتـع بھـذا 
رافـا بالحق األساسي لكل إنسان فـي التحـرر واعت. الحـق، بمـا فـي ذلـك التعـاون الـدولي

مـن المیثـاق نفسـھ، الـدول بـأن تتخـذ، منفـردة ومــن ) ١١/٢(مـن الجـوع، تلـزم المـادة 
خـالل التعــاون فیمـا بینھــا، التـدابیر الالزمــة، بمــا فـي ذلــك بـرامج محــددة لتحقیـق 

ة وحفظھا وتوزیعھا عـن طریـق االسـتفادة تحسین طرق إنتاج األغذی -١: مــا یلــي
الكاملـة مـن كافـة الوسـائل الفنیـة والعلمیـة من خالل نشر المعرفة بمبادئ التغذیـة وعـن 
طریـق تطـویر أو إصـالح الـنظم الزراعیـة بطریقـة تحقـق أقصـى قـدر مـن الفعالیـة 

ن التوزیـع العـادل لإلمـدادات ضـما -٢فـي تنمیـة المـوارد الطبیعیـة واسـتخدامھا؛ و
  . الغذائیـة العالمیــة وفــق الحاجــة

تنفیذ أحكام ھذا النظام اعتمدت لجنة الحقوق االقتصادیة واالجتماعیـة  أجلومن 
  حیث )  ٢() ١١المادة (بعنوان الحق في الغذاء الكافي ) ١٢(والثقافیـة التعلیـق العـام رقـم 

                                      
من ) ٢٧(و ) ٢٤(المیثاق الدولي حول الحقوق المدنیة والسیاسیة؛ المادتین  من) ٦(انظر المادة  )١( 

من میثاق محاربة جمیع أشكال العنصریة ضد النساء؛ ) ١٤(و ) ١٢(میثاق حقوق الطفل؛ المادتین 
المیثاق  ١٩٧٤قضاء على الجوع وسوء التغذیة المیثاق الدولي حول ال ١٩٩٩میثاق المساعدات الغذائیة،

 ٤، ٤١/١٢٨اإلعالن حول الحق بالتنمیة، المعتمد في قرار األمانة العامة  ١٩٩٢الدولي حول التغذیة  
  . الغذاء والتنمیة الزراعیة المستدامة ١٩٩٦ ٥١/١٧١قرار  ١٩٨٦كانون أول 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Food/Pages/Standards.aspx  
التعلیق العام ) ١٩٩٩(اللجنة المعنیة بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة الدورة العشرون  )٢( 

  )١١المادة (الحق في الغذاء الكافي ١٢رقم 
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لتعلیق على أھمیـة كفایـة واسـتدامة تـوافر األغذیة وامكانیة أكدت اللجنة من خالل ھذا ا

الحصول علیھا، وھو حق ال غني عنھ للتمتع بحقوق اإلنسان األخرى المكرسة في 
  .الشرعیة الدولیة لحقوق اإلنسان

أیضا االلتزامات التي یتوجب على الدول األعضاء االلتزام بھـا  التعلیقویحدد 
الغذاء الكافي علـى المسـتوى الـوطني ومدى ارتباطھ بالكرامة مـن أجل إنفاذ الحق في 

  :اإلنسانیة وتشـمل ھـذه االلتزامـات
 األمـر الـذي یقتضـي أال تتخـذ الـدول  -االلتزام باحترام الوصول إلى الغذاء الكـافي

  . األطـراف أي تـدابیر تـؤثر ســلبا علــى ھــذه القــدرة
ــذي یقتضــي اتخــاذ الدولــة تــدابیر لضــمان عــدم قیــام االلتــزام بالحمایــة، ال

  .أفــراد أو مؤسسـات بحرمـان أفـراد آخـرین مـن حصـولھم علـى الغـذاء الكـافي
 االلتـزام بالتیسـیر، یعنـي أنـھ یجـب علـى الدولة أن تشارك بھمة في األنشطة التي

الكفیلـة بضـمان سـبل الرزق، بما في  تھدف لتعزیز وصول األفراد للموارد والوسـائل
 . ذلك األمن الغذائي

  الفرع الثاني
  الحق في الغذاء ضمن المصادر العالمیة الخاصة

لقد سعت المجموعة الدولیة إلى وضع نصوص قانونیة تضمن احترام حقوق 
ه االتفاقیات نجدھا قد كرست الحق في ذالفئات الضعیفة بصفة خاصة، وبالرجوع إلى ھ

  :كر منھاذء ضمن أحكامھا نالغذا
) ٢٠(م، اذ اكدت المادة ١٩٥٥القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء الصادرة في عام -١

توفر االدارة لكل سجین في الساعات المعتادة وجبة طعام ذات قیمة غذائیة "منھا على ان 
د كافیة للحفاظ على صحتھ وقواه، ویجب ان تكون جیدة النوعیة وحسنة االعدا

  )١("والتقدیم
م، اذ اشارت المادة ١٩٧٩اتفاقیة القضاء على جمیع اشكال التمییز ضد المرأة لعام -٢

الى انھ تكفل الدول االطراف للمرأة خدمات مناسبة فیما یتعلق بالحمل والوالدة ) ١٢/٢(
وفترة ما بعد الوالدة، موفرة لھا خدمات مجانیة عند االقتضاء وكذلك تغذیة كافیة اثناء 

 )٢( حمل والرضاعةال

                                      
القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء أوصي باعتمادھا مؤتمر األمم المتحدة األول لمنع  )١( 

وأقرھا المجلس االقتصادي واالجتماعي  ١٩٥٥رمین المعقود في جنیف عام الجریمة ومعاملة المج
 ١٣المؤرخ في ) ٦٢-د( ٢٠٧٦و  ١٩٥٧یولیو /تموز ٣١المؤرخ في ) ٢٤-د(جیم  ٦٦٣بقراریھ 

 .١٩٧٧مایو /أیار
اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة اعتمدتھا الجمعیة العامة وعرضتھا للتوقیع ) ٢( 
تاریخ بدء  ١٩٧٩دیسمبر / كانون األول  ١٨المؤرخ في  ٣٤/١٨٠لتصدیق واالنضمام بقرارھا وا

   ٢٧، طبقا ألحكام المادة ١٩٨١سبتمبر / أیلول  ٣: النفاذ
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منھا الى مكافحة االمراض ) ج/٢٤/٢(م، اذ اشارت المادة ١٩٨٩اتفاقیة حقوق الطفل لعام -٣
وسوء التغذیة حتى في إطار الرعایة الصحیة األولیة، عن طریق أمور منھا تطبیق 
التكنولوجیا المتاحة بسھولة وعن طریق توفیر األغذیة المغذیة الكافیة ومیاه الشرب 

 )١( .اخذة في اعتبارھا اخطار تلوث البیئة ومخاطرھاالنقیة، 
البرتوكول االضافي االول الملحق باتفاقیة جنیف والمتعلق بحمایة ضحایا المنازعات -٤

على حظر تجویع المدنیین كأسلوب من أسالیب ) ٥٤/١(المسلحة الدولیة في المادة 
یر او نقل او تعطیل الحرب كما منعت الفقرة الثانیة من نفس المادة مھاجمة او تدم

األعیان والمواد التي ال غنى عنھا لبقاء السكان المدنیین ومثالھا المواد الغذائیة والمناطق 
الزراعیة التي تنتجھا والمحاصیل والماشیة ومرافق میاه الشرب وشبكاتھا واشغال الري، 

الباعث سواء  اذا كان القصد من ذلك تجویع المدنیین او الخصم لقیمتھا الحیویة مھما كان
 )٢( .كان بقصد تجویع المدنیین او حملھم على النزوح او ألي باعث اخر

البرتوكول االضافي الثاني الملحق باتفاقیات جنیف والمتعلق بحمایة ضحایا المنازعات  -٥
اذ اشارت الى انھ یحظر تجویع المدنیین كأسلوب ) ١٤(المسلحة وغیر الدولیة في المادة 

ومن ثم یحظر، توصال لذلك مھاجمة او تدمیر او نقل او تعطیل من أسالیب القتال، 
األعیان والمواد التي ال غنى عنھا لبقاء السكان المدنیین على قید الحیاة ومثالھا المواد 
الغذائیة والمناطق الزراعیة التي تنتجھا والمحاصیل والماشیة ومرافق میاه الشرب 

 )٣( .وشبكاتھا واشغال الري
  الفرع الثالث

  تسخیر التكنولوجیا الحدیثة لتحقیق األمن الغذائي
على زیادة األمن الغذائي على نحو ال رجعة فیھ بالتشجیع على  العملیمكن 

ل رئیسي إلى اإلنتاج المستند إلى البیئة، بما یحقق أمثل كفاءة في استخدام  إجراء تحوُّ
  والحق في تملّكھا الطاقة الخاصة باألغذیة، وبما یكفل عدالة الحصول على األراضي 

                                      
المؤرخ  ٤٤/٢٥اعتمدت وعرضت للتوقیع والتصدیق واالنضمام بموجب قرار الجمعیة العامة  )١( 

   ٤٩، وفقا للمادة  ١٩٩٠سبتمبر /أیلول ٢: بدء النفاذتاریخ  ١٩٨٩نوفمبر /تشرین الثاني ٢٠في 
 ١٩٤٩أغسطس /آب ١٢البرتوكول اإلضافي األول الملحق باتفاقیات جنیف المعقودة في  )٢( 

والمتعلق بحمایة ضحایا المنازعات المسلحة الدولیة اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق واالنضمام من 
الدولي اإلنساني المنطبق علي المنازعات المسلحة وتطویره  قبل المؤتمر الدبلوماسي لتأكید القانون

، وفقا ألحكام ١٩٧٨دیسمبر /كانون األول ٧: تاریخ بدء النفاذ ١٩٧٧یونیھ /حزیران ٨وذلك بتاریخ 
 ٩٥المادة 

والمتعلق  ١٩٤٩أغسطس /آب ١٢البرتوكول اإلضافي الثاني الملحق باتفاقیات جنیف المعقودة في  )٣(
المنازعات المسلحة غیر الدولیة اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق واالنضمام من قبل  بحمایة ضحایا

المؤتمر الدبلوماسي لتأكید القانون الدولي اإلنساني المنطبق علي المنازعات المسلحة وتطویره وذلك 
ادة ، وفقا ألحكام الم١٩٧٨دیسمبر /كانون األول ٧: تاریخ بدء النفاذ ١٩٧٧یونیھ /حزیران ٨بتاریخ 

٢٣ 
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ل رئیسي نحو الُنظم الغذائیة التغذویة والمتوازنة وُینتِج . وفي الموارد وتشجیع إجراء تحوُّ

ملیون شخص  ٨٤٢العالم سعرات حراریة كافیة إلطعام جمیع سكانھ، بید أن ھناك 
بلیون شخص  ١,٤یعانون من الجوع وھناك بلیونان من البشر یعانون من سوء التغذیة و

  . برون في فئات الوزن الزائد أو السمنةیعت
وأسعار األغذیة تشھد استمرار التقلُّبات، مما یفضي إلى انعدام األمن الغذائي، 

، والتي كانت ٢٠٠٨مع إمكان حدوث أزمات في المستقبل مماثلة لتلك التي حدثت عام 
یة شدیدة، ترجع إلى أثر المضاربة في األسواق المالیة لألغذیة مصحوباً بظواھر مناخ

ع في أراضي المحاصیل  ونمو في أنواع الوقود الحیوي والمتزاحم طلباً لألرض والتوسُّ
إلى مناطق أقل مالءمة للفالحة ومن المتوّقع أن یزداد الطلب على األغذیة في العالم 

  )١() ٢٠٥٠(في المائة بحلول عام  ٦٠بمستویات االستھالك الحالیة بنسبة 
في المائة من مساحة األراضي في العالم  ٢٤بة وتشیر التقدیرات إلى نس

تعّرضت على مدى ربع القرن الماضي لحدوث انخفاضات في النوعیة واإلنتاجیة، وھو 
ض مستقبالً األساس اإلیكولوجي لألمن الغذائي وأمن التغذیة  ویستمر دون  )٢(ما یقوِّ

وقد . یطات والُنظم الساحلیةتوقُّف اندثار أنواع، ونحن نواجھ انھیاراً ممكناً في ُنظم المح
وھذا أساساً نتیجة . ارتفعت إنتاجیة األغذیة في العالم بدرجة كبیرة خالل القرن الماضي

للتوّسع في األراضي المحصولیة، وزیادة الممارسات المھدرة واستخدام المواد الكیمیائیة 
  .الضارة على حساب البیئة

  :ي المحاورویمكن زیادة األمن الغذائي باتباع نھج رباع
بتعزیز العرض من خالل االستخدام األمثل للكفاءة في استخدام الطاقة ) أ( 

تقلیل فاقد الطاقة إلى أدنى حّد في الغذاء ابتداًء من حصاد المحصول (الخاصة باألغذیة 
  ).وعبوراً بالتجھیز ووصوالً إلى االستھالك الفعلي وإعادة التدویر

                                      
، وكالة ٠٣-١٢، ورقة عمل رقم ٢٠١٢تنقیح : ٢٠٣٠/٢٠٥٠الزراعة في العالم نحو فترتي  )١(

   ./www.fao.org/economic/esa/esag/en: الفضاء األوروبیة، متاحة من الموقع
تعزیز األساس اإلیكولوجي لألمن الغذائي من خالل نظم غذائیة : تفادي المجاعات في المستقبل )٢(

، تقریـــــــــــــــر تجمیعــــــي صـــــــــــــــادر عــــــــــــــن برنامـــــــــج األمم المتحـــــدة مستدامة
 : متـــــــــاح مـــــــن الموقع). ٢٠١٢(للبیئة 

www.unep.org/publications/ebooks/avoidingfamines/portals/19/UNEP_F
ood_Security_Report.pdf  

، متــــــــــــــــاح ”األمن الغذائي والتغذیة“: وموجز فریـــــق الدعــــــــم التقني التابـــــــع لألمم المتحدة
 : مــــــن الموقـــــــع

sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1804tstissuesfood.p
df. 
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ل كبیر نحو اإل) ب(  نتاج المستند إلى البیئة، والكفاءة في استخدام بإجراء تحوُّ
المیاه، وعكس اتجاه األراضي المتدھورة وإصالحھا لتعود إلى إمكاناتھا الطبیعیة 

  .واالعتراف بقیمة خدمات النظم اإلیكولوجیة ورأس المال الطبیعي
بمعالجة جوانب عدم المساواة في الوصول إلى الموارد الطبیعیة والحق في ) ج( 

ول علیھا وتمكین صغار المزارعین والنساء الریفیات كعناصر فاعلة ومؤّثرة من الحص
ع الزراعي    .البیولوجي –أجل األمن الغذائي وحمایة التنوُّ

ل كبیر نحو الُنظم الغذائیة ) د(  التي ) أو النظم الغذائیة المستدامة(بإجراء تحوُّ
تغذویة وتكفل ُسبل المعیشة المستدامة تقلّل اآلثار البیئیة إلى أدنى حّد، وتزید القیمة ال

  .للمزارعین

ب اطا  

 ورو  رد (أو - ١٩ (ذان اق ا   

یتوقع أن یكون للتباطؤ االقتصادي الناجم عن وباء كورونا العالمي أثر سلبي 
المنطقة على فرص العمل، والدخل، واألعمال التجاریة، ّوتدفق التحویالت المالیة في 

ونتیجة لذلك، سیقع . العربیة، مما سیؤدي إلى تقلص الطبقة المتوسطة الدخل في المنطقة
 ١٠١.٤ملیون شخص في ِشباك الفقر، حسب التقدیرات، مما یعني أن ما مجموعھ  ٨.٣

  . ملیون شخص في المنطقة سیَّصنفون في عداد الفقراء
لفئات المعرضة للمخاطر، ویمكن أن تكون عواقب ھذه األزمة ً شدیدة ّ على ا

وال سیما النساء والشباب والشابات، والعاملین في القطاع غیر النظامي ممن ال یستفیدون 
وما یفاقم ھذا التحدي ھو . من خدمات الحمایة االجتماعیة وال من التأمین ضد البطالة

یر الشاملة غیاب الحد ُ األدنى للحمایة االجتماعیة، وتطبیق ن ُظم الحمایة االجتماعیة غ
للجمیع في بعض البلدان العربیة ویتوقع أن یؤدي التراجع االقتصادي إلى زیادة 

 ٥٠ویعاني حوالي . مستویات انعدام األمن الغذائي في المنطقة، وال سیما لدى الفقراء
ونتیجة لتزاید الفقر، یمكن أن . ملیون شخص حالیا من نقص التغذیة في المنطقة العربیة

ومع إغالق المدارس في عدة بلدان، . ون شخص إضافي من نقص التغذیةملی ١.٩یعاني 
  .توقفت برامج التغذیة المدرسیة التي تسھم إلى حد بعید في تحقیق األمن الغذائي لألطفال

قد تسجل المنطقة العربیة نقصا في األغذیة وارتفاعا حادا في األسعار إذا طال 
فتفشي الوباء لفترة . ّ مدادات الغذائیة العالمیةأمد وباء كورونا العالمي وتسبب بتعطیل اإل

طویلة في جمیع أنحاء العالم یمكن أن یعطل سالسل اإلمداد العالمیة، وإنتاج األغذیة 
وسیؤدي ھذا الوضع إلى انخفاض الصادرات الغذائیة بسبب إفراط . ونقلھا وتوزیعھا

  ؤثر ذلك على األمن الغذائي في وسی. البلدان المنتجة لألغذیة في تخزین منتجاتھا الغذائیة
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العدید من البلدان العربیة بسبب اعتمادھا الكبیر على الواردات الغذائیة، وال سیما األغذیة 

  .)١(األساسیة والغنیة بالبروتینات 
  اآلثار اإلیجابیة المتوقعة

التوجــھ نحــو االكتفــاء الــذاتي مــن السلع الغذائیة.  
مـن الغـذائي بكافة أبعادهتطویر استراتیجیات األ.  
 زیــادة االھتمــام بالســالالت المحلیــة مــن النباتــات والحیوانــات لضــمان وجود

  .أصناف صالحة لالسـتثمار فـي البیئة المحلیة
  اآلثار السلبیة المتوقعة

ئي وقلـــــة آثـــار صـــحیة ســـلبیة علـــى األفـــراد نتیجــة زیــادة االســتھالك الغــذا
  الحركـــــة بســـــبب الحجـــــر الصحي

صعوبة تسویق المنتجات الغذائیـة لصغار المنتجین.  
٢(انخفاض دخل بعض الفئات قد یؤثر على جودة األغذیة التي یتناولونھا(.  

  

  اطب اث

 ذان ار اووع وا  ءق ا مأ رق اواا

وا لو  

  وسوف نتناول ھذا المطلب من خالل الفروع التالیة
  الفرع األول

  العوائق الرئیسیة أمام تحقیق القضاء على الجوع وتوفیر األمن الغذائي 
  النُُّظم الزراعیة ومنعتھا إنتاجیةانخفاض 

وتغّیر المناخ أثر سلبي في جمیع أنحاء المنطقة، على اختالفھ  المیاه لندرةكان 
وتزداد المشكلة سوءاً . خر، بما في ذلك على توفر األراضي الزراعیة والمیاهبین بلد وآ

بفعل ضعف البنىیة التحتیة وقلّة االستثمار العام والخاص في الزراعة والتكنولوجیا 
وتؤّدي الممارسات الزراعیة المنخفضة الكفاءة إلى استنفاد الموارد  )٣(المتصلة بھا

  .غذیةالطبیعیة وزیادة الفواقد من األ

                                      
األمم المتحدة االسكوا ، فیروس كورونا التخفیف من أثر الوباء على الفقر وانعدام األمن الغذائي ) ١( 

      ٢، صـ ٢٠٢٠في المنطقة العربیة، 
لتعاون، المركز اإلحصائي على أھداف التنمیة المستدامة في دول مجلس ا ١٩تأثیر جائحة كوفید ) ٢( 

      ٥، صـ ٢٠٢٠لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة، سبتمبر 
 )3( ILO (International Labour Organization) (2017). World Social 

Protection Report 2017–19: Universal Social Protection to Achieve the 
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  واالختالالت التجاریة بالصدماتالتأّثر 
. العربیة أكبر مستورد لألغذیة في العالم، وخاصة الحبوب المنطقةباتت 

ونقص اإلمدادات العالمیة وتقلّب األسعار، یزید من حدتھما تغّیر المناخ، وعدم استقرار 
ن العربیة على الحصول االقتصاد الكلّي وتقلب أسعار النفط، كلھا عوامل تقّید قدرة البلدا

  أو تحّمل تكالیفھا على نحو مستدام/على المواد الغذائّیة األساسیة و
  الفقر

یعاني المالیین في المنطقة من عدم القدرة على تحّمل تكالیف ما یكفي من 
ویعوق الفقر إمكانیة الحصول على األغذیة عموماً وال سیما الصحیة . الغذاء الصحي

شرات أخرى للرفاه، وال سیما في الحصول على الرعایة الصحیة منھا، كما یظھر في مؤ
  ).٦(والمیاه النظیفة وخدمات الصرف الصحي الھدف ) ٣(المناسبة الھدف 

  الصراعات
معّدل الجوع في البلدان المتأثرة بالصراعات، من حیث مؤشرات الجوع 

لقیم المسّجلة في وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذیة تناھز ثالثة إلى خمسة أضعاف ا
  .سائر بلدان المنطقة

  تغّیر المناخ
وثمة رابط بین تغّیر المناخ وعدم استقرار االقتصاد الكلّي، وكذلك الھجرة 
والصراع، فالجفاف یؤدي في بعض البلدان إلى اندالع أعمال الشغب وانعدام االستقرار 

  .الداخلي
  أنحاء المنطقة أنماط االستھالك غیر المستدامة وغیر الصحیة في جمیع

معّدل السمنة في المنطقة ھو األعلى في العالم، وھو على تزاید، حتى في 
وبعض العوامل، مثل االعتماد المفرط على اللحوم . )١(بعض البلدان األقل نمواً 

والحبوب، وعدم ممارسة التمارین الریاضیة، تھّدد الصحة والقدرة على االستفادة من 
مواد الغذائّیة والتوّسع العمراني في بعض البلدان في زیادة سوء ویساھم دعم ال. المغذیات

  .التغذیة، وما ینجم عنھ من سمنة ومشاكل صحیة

                                                                                                   
Sustainable Development Goals.www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_604882.pdf. 

 )1( Jawad, Rana (2014). “Social Protection in the Arab Region: 
Emerging Trends and Recommendations for Future Social Policy”. Arab 
Human Development Report Research Papers Series, United Nations 
Development Programme. 
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  الفرع الثاني

  سبل تعزیز مواجھة القضاء على الجوع وتوفیر األمن الغذائي 
  :وتتمثل سبل مواجھة القضاء على الجوع وتوفیر األمن الغذائي في اآلتي

اج الزراعـي واإلنتاجیـة الزراعیـة وزیـادة االسـتثمار، واسـتخدام زیـادة اإلنتـ•
  .التكنولوجیـات المبتكـرة والسـیاقیة لتحسـین اإلنتاجیـة وزیـادة كفـاءة اسـتخدام المیـاه

دعم التنمیة الریفیة بإتاحة فرص عمل الئقة في المناطق الریفیة، بما في ذلك •
لصغیرة والمتوسطة واستحداث المزید منھا، وتنشیط إعادة إحیاء الصناعات الزراعیة ا

  اإلمدادات الصناعیة للقطاع الزراعي
عزیـز التغذیـة فـي مرحلـة الطفولـة المبكـرة لمعالجـة نقـص التغذیـة والسـمنة، •

  وللحـد مـن اسـتھالك الدھـون المشـبعة والسـكریات والملـح والدھـون المھدرجـة
نیـة بطـرق عـدة منھـا تبسـیط اإلجـراءات اللوجسـتیة تعزیـز التجـارة البی•

  والقانونیـة ومواءمتھـا، ودعـم إنشـاء اتحـاد جمركـي عربي
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  املبحث الرابع

على حتقيق ) ١٩ - كوفيد (تأثريات إجراءات مواجهة جائحة كورونا 

  الرعاية الصحية والربامج االجتماعية

  :ویمكن تناول ھذا المبحث في المطالب اآلتیة

  اطب اول

دوق اواا  ا را  قا  

لقد عني القانون الدولي لحقوق االنسان بالحق في الصحة واھتم بھا اھتماما 
من ) ٢٥(واضحا وصریحا، اذ تضمنت الشرعة الدولیة االشارة لھذا الحق فالمادة 

مستوى معیشة یكفي لكل شخص حق في : اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان تنص على أن
لضمان الصحة والرفاھة لھ وألسرتھ، وخاصة على صعید المأكل والملبس والمسكن 

  .والعنایة الطبیة
من العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة ) ١٢(اما المادة 

تقر الدول األطراف في ھذا " فقد اشارت الى ھذا الحق اذ نصت ١٩٦٦والثقافیة لعام 
بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمیة والعقلیة یمكن العھد 
  ".بلوغھ

 ١٩٧٩فضال عن ذلك فقد عالجت الكثیر من االتفاقیات الخاصة بالمرأة 
ذلك الحق بشكل واضح یتناسب وخصوصیة واھمیة ھذا الحق في نطاق  ١٩٨٩والطفل

  .القانون الدولي
قامت لجنة األمم المتحدة المعنیة  لتوضیح وتفعیل النصوص الواردة أعاله
، والتي تتولى رصد االمتثال ٢٠٠٠بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة في عام 

للعھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، باعتماد تعلیق عام 
  .)١(بشأن الحق في الصحة ) ١٤(

حة ال ینطوي على توفیر خدمات ویقضي التعلیق العام بأّن الحق في الص
الرعایة الصحیة في الوقت المناسب فحسب، بل ینطوي أیضاً على محددات الصحة 
الدفینة، مثل توفیر المیاه النقیة والصالحة للشرب ووسائل اإلصحاح المالئمة وإمدادات 
 كافیة من األغذیة واألطعمة المغذیة المأمونة والمساكن اآلمنة وظروف مھنیة وبیئیة
صحیة وتوفیر وسائل التثقیف الصحي والمعلومات الصحیة المناسبة، بما في ذلك في 

  .مجال الصحة الجنسیة واإلنجابیة

                                      
، )٢٠٠٠(اللجنة المعنیة بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، الدورة الثانیة والعشرون ) ١(

  )١٢المادة (، الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة یمكن بلوغھ ١٤التعلیق العام رقم 
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  :یشمل الحق في الصحة، حسب التعلیق العام، أربعة عناصر ھي

القدر الكافي من المرافق الصحیة العمومیة ومرافق الرعایة الصحیة والسلع : التوافر
  .جوالخدمات والبرام

استفادة الجمیع من فرص الوصول إلى المرافق والسلع والخدمات : إمكانیة الوصول
 . الصحیة، ضمن نطاق الوالیة القضائیة للدولة الطرف

  :وتتسم إمكانیة الوصول بأربعة أبعاد ھي
عدم التمییز  
إمكانیة الوصول المادي  
 القدرة على تحّمل النفقات(اإلمكانیة االقتصادیة للوصول(  
نیة الحصول على المعلوماتإمكا  

یجب أن تحترم جمیع المرافق والسلع والخدمات األخالق الطبیة وأن تكون : المقبولیة
  .مناسبة ثقافیاً وأن تراعي متطلبات الجنسین ودورة الحیاة

یجب أن تكون المرافق والسلع والخدمات الصحیة مناسبة علمیاً وطبیاً وذات : الجودة
  .نوعیة جیدة

في الصحة على الدول األطراف، شأنھ شأن حقوق اإلنسان كافة،  ویفرض الحق
  :ثالثة أنواع من االلتزامات ھي

أي عدم التدخل في التمتع بالحق في الصحة: االحترام.  
بإعاقة ) جھات أخرى غیر الدول(أي ضمان أال تقوم أطراف ثالثة : الحمایة

  .التمتع بالحق في الصحة
ة إلعمال الحق في الصحةأي اتخاذ خطوات إیجابی: األداء.  

ویشمل أیضا الحق في تعزیز المقومات االجتماعیة للصحة الجیدة مثل السالمة 
ویشمل الحق في العالج . البیئیة، والتعلیم، والتنمیة االقتصادیة، والمساواة بین الجنسین

إنشاء نظام للرعایة الطبیة العاجلة في حاالت الحوادث، واألوبئة، والمخاطر الصحیة 
. المماثلة، وتقدیم اإلغاثة في حاالت الكوارث والمساعدة اإلنسانیة في حاالت الطوارئ

والجھود التي تبذلھا الدول بصورة فردیة أو مشتركة من أجل جملة أمور، من بینھا إتاحة 
التكنولوجیات ذات الصلة باستخدام وتحسین نظم مراقبة األوبئة وجمع البیانات على 

ل، وتنفیذ أو تعزیز برامج التحصین وغیرھا من استراتیجیات مكافحة  أساس مفصَّ
  .)١(األمراض المعدیة 

وعلى ما سبق یعد الحق في الصحة من الحقوق االساسیة لإلنسان وتلتزم  
  .الدول بوجوب توفیر اعلى مستوى من الصحة للمواطنین فیھا

                                      
   ١٤ق في الوقایة من األمراض وعالجھا ومكافحتھا التعلیق العام رقم الح) ج(٢-١٢المادة ) ١(
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ولیة وإلعمال ھذا الحق فالبد من اتباع سیاسات صحیة ووضع االتفاقیات الد
المعنیة بحقوق االنسان والتي تتضمن الحق في الصحة، موضع التنفیذ في الدول 

  .االطراف، من خالل تشریعات وطنیة مواءمة للتشریعات الدولیة
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ب اطا  

 ورو  رد (أو - ١٩ ( راوا ا رق ا 

ا  

خدمات الصحة العامة وغیرھا من  لقد أدت عقود من نقص االستثمار في
البرامج االجتماعیة، وھو منحى ساھمت في تسارعھ األزمة المالیة العالمیة في الفترة 

ومن ثم . )١(، إلى إضعاف نظم الرعایة الصحیة والبرامج االجتماعیة ٢٠٠٨-٢٠٠٧
 .لیةأضحت ھذه النظم والبرامج غیر مھیأة لالستجابة بفعالیة وسرعة لشدة الجائحة الحا

فكبار السن . وتتأثر الفئات المحرومة والمھمشة تأثراً شدیداً باألزمة الراھنة
من ضعف في الجھاز المناعي  واألشخاص الذین یعانون أصالً من اضطرابات صحیة أو

  . ١٩ -انتقلت إلیھم عدوى كوفید   معرضون بصفة خاصة لعواقب صحیة وخیمة إذا ما
كبیر من انتقال العدوى، مثل  وتظل فئات أخرى معرضة أیضاً لخطر

المشمولین بترتیبات اإلیواء   األشخاص الموجودین في مرافق الرعایة الداخلیة أو
المجتمعي، والسجناء واألشخاص المودعین في مرافق االحتجاز، وسكان المستوطنات 

غیرھا من المناطق التي تفتقر إلى إمكانیة كافیة للوصول إلى المیاه  غیر النظامیة أو
  . المطھرات  الصابون أو  وأ

وتتعرض لخطر العدوى بدرجة عالیة فئات معّینة من العمال، مثل عمال 
توصیل الطلبیات، وعمال جمع القمامة، والعمال الیدویین، وعمال القطاع الزراعي، ألن 

تسمح لھم باالستفادة من ترتیبات العمل من المنزل باستخدام التكنولوجیا  طبیعة عملھم ال
النقص في معدات ومالبس الحمایة الشخصیة، یصاب   ونتیجة ألوجھ القصور أو. الرقمیة

بالعدوى العدید من العاملین في مجال الرعایة الصحیة، الذین یؤدون أعماالً بطولیة في 
كما أدى إلى تقلیص حقوق العدید من . الخطوط األمامیة من جبھة التصدي للجائحة
مرھقة علیھم مثل حرمانھم من اإلجازات موظفي الرعایة الصحیة، وفرض مطالب 

وعزلھم مع المرضي الحتواء الوباء، ونقلھم إلى مستشفیات أخري وفي بعض األحیان 
  یتم استدعاؤھم من خارج الدولة 

  
وتعاني عدة فئات من الحرمان الشدید بسبب العواقب االقتصادیة للتدابیر 

ومن بین تلك الفئات األشخاُص . ١٩ - المتخذة في عدد من البلدان الحتواء انتشار كوفید 
القطاع غیر  أو" اقتصاد العمل المؤقت"یشغلون عمالً مستقراً ویعیشون على  الذین ال

                                      
الرسالة الموجھة إلى الدول األطراف من رئیس اللجنة المعنیة بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة ) ١(

؛ واللجنة المعنیة بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، ٢٠٢٠مارس /آذار ١٦والثقافیة، المؤرخة 
ان المتعلق بالدْین العام، وتدابیر التقشف، والعھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة البی

  ). E/C.12/2016/1(والثقافیة 
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، ٢٠٠٧، ٢٠٠٥اللجنة المعنیة بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة ، ( )١(الرسمي
داناً لألجور فق ، إلى جانب مجموعات أخرى من العمال الذین یواجھون خفضاً أو)٢٠١٦

یعد  ولم. واالستحقاقات االجتماعیة، بمن فیھم العمال المنزلیون في العدید من البلدان
بإمكان ممتھني التجارة غیر الرسمیة وأصحاب المؤسسات التجاریة الصغیرة ممارسة 

ُیكبدھم، إلى جانب ُمعالیھم، درجة عالیة من انعدام   أعمالھم التجاریة، مما نشاطھم أو
  .القتصادياألمن ا

ذین ومما یفاقم المشكلة افتقار غالبیة ساحقة من العمال إلى األمن االقتصادي ال
ولو نظرنا للدول . یمكنھم من الحصول على إجازة مرضیة أو التكیف مع شدة مفاجئة

التي تطبق نظاماً للتأمین االجتماعي أو االعانة االجتماعیة یقدم مزایا واستحقاقات 
نسبتھا تقل عن الثلثین ومن ثم یضطر كثیر من المرضي لالختیار للمرضي، لوجدنا أن 

  .  بین تعریض صحتھم الشخصیة والصحة العامة للخطر أو دفع فواتیرھم
وفي ضوء األرقام الخطرة التي تبین حجم غیاب الرعایة الصحیة في الكثیر 

الصحي أو  من سكان العالم ألي نوع من التأمین% ٤٠من بقاع عالمنا، إذ یفتقر حوالي 
  .أي سبیل للحصول على الخدمات الصحیة الوطنیة

على األقل من میزانیة أسرھم على % ١٠ملیون شخص  ٨٠٠وینفق حوالي 
ملیون شخص تحت طائلة الفقر بسبب النفقات  ١٠٠الرعایة الصحیة كل عام، فما یقع 

بما في  – الطبیة، مما یعني افتقار كثیرین إلى وسائل اللتماس العالج حینما یمرضون
  . ١٩-شدیدة العدوى مثل كوفید ذلك عند تعرضھم ألمراض 

                                      
بشأن ) ٢٠٠٥(١٨ اللجنة المعنیة بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، التعلیقات العامة رقم) ١(

بشأن الحق ) ٢٠١٦(٢٣  في الضمان االجتماعي، ورقمبشأن الحق ) ٢٠٠٧(١٩ ورقم  الحق في العمل،
  .  في التمتع بشروط عمل عادلة وُمرضیة
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  اطب اث

اواق ار أم ن  ا ر ا ول 

وا  

  :وسوف نتناول ھذا المطلب من خالل الفروع التالیة
  الفرع األول

  لصحیةالعوائق الرئیسیة أمام ضمان تمّتع الجمیع بالرعایة ا
  تجزؤ في النُُّظم الصحیة

ال تزال النُُّظم الصحیة مجزأة على مستوى تقدیم الخدمات بین القطاعین العام 
والخاص، وفي تعدد مستویات الرعایة، وتعّدد أنماط تقدیم الخدمات بما في ذلك عبر 

 ویتسبب ھذا التجزؤ بنواقص في التغطیة وفي توفر. القطاعات غیر الحكومیة والعسكریة
الخدمات ونوعیتھا، تجعل إقصاء العدید من الفئات االجتماعیة والدیمغرافیة والمناطق 

  .الجغرافیة واقعاً حتمیاً 
  توسیع نطاق الخدمات الصحیة من دون االستناد إلى أدلة

تشوب النُُّظم الصحیة الوطنیة في المنطقة مكامن ضعف عدیدة، تفاقمت بفعل 
لتي عطلت خدمات الرعایة الصحیة، وزادت الصراعات وحركات النزوح القسري ا

وال یستند توسیع الخدمات الصحیة عادة إلى أدلة عن االحتیاجات . كثیراً من الطلب علیھا
الدیمغرافیة والصحیة، بل یأتي توسیعھا، وال سیما توسیع الخدمات التي یقدمھا القطاع 

   )١(الخاص، استجابة لطلب السوق
  ى الخدمات الصحیةارتفاع في اإلنفاق الشخصي عل

ویبلغ اإلنفاق الشخصي على الخدمات الصحیة حداً یعتبر كارثیاً في العدید من 
وفي جمیع أنحاء المنطقة، وال سیما في  .)٢(البلدان العربیة ولعدد من الفئات االجتماعیة

 البلدان األقل نمواً، یصعب على الفئات التي ھي بحاجة إلى الخدمات الحصول على

                                      
 )1( WHO EMRO (World Health Organization Regional Office for the 

Eastern Mediterranean) (2019a). “Palestine Human Resources for 
Health Observatory”. www.emro.who.int/health-
workforce/highlights/palestinian-human-resources-for-healh-
observatory.html. 

 )2( WHO (World Health Organization), and IBRD (International Bank for 
Reconstruction and Development) (2017). Tracking Universal Health 
Coverage: 2017 Global Monitoring Report.  
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259817/9789241513555
-eng.pdf. 
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ویزداد الوضع سوءاً بسبب ارتفاع نسبة العاملین في القطاع . رة الكلفةرعایة میسّ 
  .االقتصادي غیر النظامي ونسب البطالة لدى النساء والشباب

  عدم إعطاء األولویة للرعایة الوقائیة األولیة
تعاظم دور القطاع الخاص في الرعایة الصحیة یشّجع على االستثمار في التقنیات      

  .الجیة المكلفة بدالً من التركیز على انتظام الرعایة الوقائیة األولیةوالتدخالت الع
  ضعف التنظیم والمساءلة

على الرغم من تزاید التغطیة بالخدمات الصحیة، ال تعتني الحكومات دائماً 
بجودة ھذه الخدمات، فمعظم ُنُظم التدقیق في العنایة السریریة في المنطقة غیر كافیة، 

وال یزال االھتمام . ة تركز على العقوبات بدالً من التعلم والتحسینوجھود ضمان الجود
قلیالً نسبیاً، بتحفیز الطلب على الخدمات الصحیة، وال سیما في المجاالت الصحیة 

  .الحساسة، وكذلك بالحد من الحواجز االجتماعیة التي تحول دون الحصول على الرعایة
  الصراعات واألزمات

ات نزوح ھائلة للعاملین في مجال الرعایة الصحیة تؤدي الصراعات إلى موج
وتتسبب . تفضي إلى فقدانھم في بعض أنحاء المنطقة، وسوء توزیعھم على بلدانھا

الصراعات أیضاً بتقلص المرافق المتاحة للرعایة الصحیة، وتدمیرھا في بعض األحیان، 
وباء الكولیرا ما یضعف رصد األمراض ویسّھل تفشي األمراض المعدیة، كما ھو حال 

  .غیر المسبوق في خطره في الیمن
  الفرع الثاني

  سبل تعزیز لضمان تمتع الجمیع بالرعایة الصحیة الجیدة
  :وتتمثل سبل ضمان تمتع بالرعایة الصحیة الجیدة في اآلتي

وضـع رؤیـة وطنیـة للتغطیـة الصحیـة الشـاملة للجمیـع وخارطـة طریـق •
یـات النظـام الصحـي فـي كل بلـد، والتطلعـات االقتصادیـة لتحقیقھـا، مـع مراعـاة تحد

  الكلیـة واحتیاجـات الناس
إعادة توجیھ الُنظم الصحیة نحو مزید من الوقایة، مع التركیز على الرعایة •

الصحیة األولیة، وتعزیز مراكز الرعایة الصحیة األولیة المحلیة وتشجیع متابعة 
  المرضى
ناھـج التعلیمیـة منـذ المراحـل المبكرة لزیـادة الوعـي دمـج الصحـة فـي الم •

بالمخاطـر الصحیـة، وزیـادة اإللمـام بقضایا الصحـة، وتعزیـز التغیـرات السـلوكیة 
  والبیئیـة بمـا یسـھم فـي تحسـین الصحة

تطویر قدرات محددة للوقایة من األمراض المعدیة الناشئة ومن اإلنفلونزا •
  حة، والكشف عنھا، والتصدي لھاالموسمیة والجائ

االلتزام بإتاحة البیانات للجمھور، بما یتفق مع االتجاھات العالمیة وتعزیز •
  المعرفة وزیادة الشفافیة والمساءلة
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  املبحث اخلامس

  احلق يف التعليم) ١٩ -كوفيد (تأثريات إجراءات مواجهة جائحة كورونا 

  اطب اول

  م  اواق ادواطر او ق  ا

ویحظى ھذا . یكرس عدد من االتفاقیات الدولیة لحقوق اإلنسان الحق في التعلیم
وفي ) ١٩٦٠(الحق بتغطیة شاملة في اتفاقیة الیونسكو لمكافحة التمییز في مجال التعلیم 

فیـة من العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیـة والثقا ١٤و ١٣المادتین 
)١() ١٩٦٦(.  

وتعترف عدة اتفاقیات أخرى لحقوق اإلنسان بالحق في التعلیم لمجموعات 
اتفاقیة ) ب(؛ ٣٠-٢٨اتفاقیة حقوق الطفل، المواد ) أ: (ومن بینھا. محددة من األفراد

االتفاقیة الدولیة لحمایة ) ج(؛ ١٠القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، المادة 
اتفاقیة القضاء ) د(؛ ٣٠و ١٢ـال المھـاجرین وأفراد أسرھم، المادتان حقوق جمیع العم

اتفاقیة حقوق األشخاص ذوي ) ه(؛ )ه(٥على جمیع أشكال التمییز العنـصري، المادة 
  .٢٤اإلعاقة، المادة 

. وتضم أیضاً المعاھدات اإلقلیمیة لحقوق اإلنسان أحكاماً عن الحق في التعلـیم
لالتفاقیة األوروبیة لحمایـة حقـوق ) ١٩٥٢(وكول األول وفي أوروبا، ینص البروت

". عدم حرمان أي شخص من الحق في التعلـیم "اإلنـسان والحریات األساسیة على 
أحكاماً عن مجانیة التعلیم ) ١٩٩٦(ویـضم المیثـاق االجتماعي األوروبي المنقح 

  )٢(االبتـدائي والثـانوي 
على العدید من الحقوق ) ١٩٤٨( وینص میثاق منظمة الدول األمریكیة 

ویعّرف البروتوكول اإلضافي لالتفاقیة األمریكیة بشأن حقوق اإلنسان  )٣(المتعلقة بـالتعلیم
  ) ١٩٩٩بروتوكول سان سـلفادور، (في مجـال الحقـوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة 

                                      
  )١٩٦٦(من العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیـة والثقافیـة  ١٤و ١٣المادتین  )١( 
اقیة حمایة حقوق اإلنسان والحریات األساسیة من البروتوكول اإلضافي الملحق باتف ٢المادة  )٢( 

  .١٩٥٢آذار / مارس  ٢باریس 
التي ُتنشئ ثالثة مستویات للتعلیم وشرط وضـع خطـط لتلبیـة  ٤٩و ، ٤٨و  ٤٧و  ٣١المواد  )٣( 

الفقرات المعنیة بحقوق اإلنسان في میثاق منظمة الدول . االحتیاجات التعلیمیة والتعاون الدولي لتوفیرھا
بدأ  ١٩٤٨أبریل  ٣٠أبرم في بوجوتا في ) ١٩٩٣كما تم تعدیلھ خالل " (میثاق سان جوزیھ"مریكیة األ

  ١٩٥١دیسمبر  ١٣العمل بھ في 
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ینص المیثاق األفریقي  وأخیراً، )١( ١٦و ١٣الحـق في التعلـیم بالتفصیل في المادتین 

كما  )٢(على أن الحق في التعلیم مكفول لكل شخص ) ١٩٨١(لحقوق اإلنسان والشعوب 
على أن الحق في التعلیم  ١١ینص المیثاق األفریقي بشأن حقوق ورفاه الطفل في المادة 

  . مكفول لكل طفل
  
  اإلنسانالتزامات الدول بشأن الحق في التعلیم بموجب القانون الدولي لحقوق  

أفادت المحكمة العلیا للوالیات المتحدة األمریكیة في حكمھا التاریخي في قضیة      
توفیر المدارس العامة یعد من أسمـى مھـام "بأن ) ٣() ١٩٥٤(براون ضد مجلس التعلیم 

التعلیم لربما یعد الوظیفة األھم على اإلطالق للدولة والحكومات المحلیة " وأن " الدولـة 
ق في التعلیم ُینشئ التزامات ومسؤولیات معقدة ومتشابكة للعدید من الجھات والح" 

فالدول تقع علـى عاتقھا المسؤولیة الرئیسیة في إعمال الحق في التعلیم لجمیع . المعنیة
األفراد الموجودین على أراضـیھا والخاضعین لوالیتھا، ویجب علیھا إنشاء نظام تعلیمي 

واالمتناع عن اتخاذ أي إجراء قد یحول دون إمكانیة الحصول  )٤(یحترم الحق في التعلیم 
فیجب . وتظل التزامـات الدولة باقیة في حالة خصخصة التعلیم. على التعلیم أو الحد منھا

  علیھا ضمان إعمال وتعزیز الحق في التعلـیم؛ ویجب علیھا أیضاً أن تضمن احترام 
  
  

                                      
الحـق في التعلیم مكفول ) الثانیة عـشرة (اإلعالن األمریكي بشأن حقوق وواجبات اإلنسان، المادة  )١( 

لتي تنص على وجـوب إلزامیـة ومجانیة التعلیم ا) من بروتوكول سان سلفادور١٣؛ المادة  (لكل شخص
  .االبتدائي للجمیع، ووجوب توفیر التعلیم العالي

 )2( OAU Doc. CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 I.L.M. 58 (1982), article 17 
في )  (Brown v. Board of Education: باإلنجلیزیة(قضیة براون ضد مجلس التعلیم  )٣( 

ھي قضیة تاریخیة بارزة في الوالیات  ١٩٥٤مایو عام  ١٧في  ٤٨٣المتحدة  الوالیات ٣٤٧توبیكا، 
المتحدة األمریكیة، حیث أعلنت فیھا المحكمة العلیا أن القوانین التي تنص على إنشاء مدارس عامة 
ُمنفصلة للطالب السود والبیض غیر دستوریة، أنھت ھذه القضیة الفصل العنصري القانوني في 

، ُعرض أمام المحكمة العلیا بالوالیات المتحدة خمس قضایا ١٩٥٢ففي دیسمبر عام  المدارس العامة،
وقد . في قائمة الدعاوي المعروضة أمامھا، تطعن في ُدستوریة الفصل الُعنصري في المدارس العامة

قامت المحكمة بدمج ھذه القضایا الخمس تحت اسم واحد، وھو قضیة أولیفر براون وآخرین ضد مجلس 
فعندما تعاھد المواطنون على أن یكونوا مدعین في القضیة، لم یتوقعوا ُمطلًقا أن ھذه . یم في توبیكاالتعل

وقد كان من بینھم ُمعلمون وُموظفون وعمال لحام ووزراء وطالب . القضیة ستغیر وجھ التاریخ
  .یریدون ببساطة أن یحصلوا على ُمعاملة ُمساویة لغیرھم

، الذي اعتمدتھ اللجنة المعنیـة )من العھد١٣المادة  (ن الحق في التعلیم ع١٣التعلیق العام رقم )٤( 
 ١٩٩٩بـالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة في دورتھا الحادیة والعشرین عام 

،E/C.12/1999/10 ،١٩٩٩دیسمبر/ كـانون األول ٢.  
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اً مـن ناحیـة إمكانیة حصول الجمیع على التعلیم سواء بصفتھ استحقاق  )١(وأداء ھذا الحق 
األساسي أو بصفتھ تمكیناً من ناحیة اكتساب المعـارف والمھارات والكفاءات وجودتھا 

  . ومعاییرھا
جعل " ضمان"وتقع على عاتق الدول التزامات مباشرة فیما یتعلق بالحق في التعلیم مثل  

   )٢(ممارسة ھذا الحق بریئة من أي تمییز
ن التزامات الدول فیما یتعلق بالحق في التعلیم قد تم تفسیرھا في إطار القانون إ

  . الدولي لحقوق اإلنسان الذي یكرس ھذا الحق باعتباره قابالً للتقاضي
وقد تعاملت المحاكم بالفعل مع المسائل التعلیمیة المعروضـة حمایتھا 

یسیة للحق في التعلیم موضع واحترامھا وإعمالھا علیھا، وكان عدد من األبعاد الرئ
واعُتبر الحق في التعلیم قابالً تماماً للتقاضي في . استعراض قـضائي أو شـبھ قضائي

  .العدید من الوالیات القضائیة

                                      
، الذي اعتمدتھ اللجنة المعنیـة )من العھد١٣المادة  (عن الحق في التعلیم ١٣التعلیق العام رقم )١( 

 ١٩٩٩بـالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة في دورتھا الحادیة والعشرین عام 
،E/C.12/1999/10 ،٤٧- ٤٦(الفقرتان  ١٩٩٩دیسمبر/ كـانون األول ٢.(  
المعنیـة  ، الذي اعتمدتھ اللجنة)من العھد١٣المادة  (عن الحق في التعلیم ١٣التعلیق العام رقم )٢( 

 ١٩٩٩بـالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة في دورتھا الحادیة والعشرین عام 
،E/C.12/1999/10 ،٤٣(الفقرة  ١٩٩٩دیسمبر/ كـانون األول ٢.(  

 



 اف التنمیة المس�تدامة ف�ي المنطق�ةعلى أھد) ١٩ -كوفید (  تداعیات إجراءات مواجھة جائحة كورونا
  )یم نموذجاالفقر والرعایة الصحیة والتعل( العربیة

  
  

- ٥٦٦  - 

 

ب اطا  

 ورو  وا راءاترات إ) دو - م) ١٩ا  قا  

ات التقنیة ومؤسسات التعلیم العالي، البلدان التي أُغلقت فیھا المدارس والكلی  في
ُتبذل جھود لمواصلة التدریس والتعلم عبر اإلنترنت، وھذه تدابیر مھمة للتخفیف من 
تأثیر عملیات اإلغالق على الحق في التعلیم، ومع ذلك فھي تنطوي أیضاً على خطر 

كافؤ في الوصول تعمیق التفاوتات التعلیمیة بین المتعلمین األغنیاء والفقراء بسبب عدم الت
المیسور إلى خدمات اإلنترنت وأجھزة من قبیل الحواسیب والھواتف الذكیة واأللواح 

  .اإللكترونیة
وفي نظم التعلیم األكثر ھشاشة، سیكون لھذا االنقطاع في السنة المدرسیة تأثیر 
سلبي غیر متناسب على التالمیذ األكثر ضعفا، الذین یواجھون محدودیة في الظروف 

ومن شأن وجودھم في المنزل أیضاً أن یزید من . تكفل استمراریة التعلم في المنزل التي
تعقد الوضع االقتصادي آلبائھم وأمھاتھم الذین یتعین علیھم إیجاد حلول لتوفیر الرعایة 

  .أو لتعویض خسارة الوجبات الغذائیة المدرسیة
لھؤالء الطالب، فإنھم وثمة قلق متزاید من أنھ في حالة عدم تقدیم الدعم المالئم 

قد ال یعودون إلى المدارس أبدا فضال عن مفاقمة التفاوتات القائمة بالفعل، ویؤدي إلى 
 .تآكل القدرة االجتماعیة واالقتصادیة على الصمود في صفوف الالجئین والمشردین

ولم یحقق التعلیم كامل قدرتھ في إحداث التحّول المنشود على الرغم من زیادة 
وتكمن . االلتحاق بالمدارس وزیادة االستثمار في التعلیم في المنطقة العربیةمعّدالت 

التحدیات األساسیة في قدم أسالیب التدریس والتعلّم وسوء نوعیتھا، وانعدام المساواة في 
  . فرص التعلیم، وكذلك في البنى التحتیة

لمطلوب ولن تستطیع المنطقة تسخیر إمكانات التعلیم مدى الحیاة على النحو ا
، ما لم ُینظر إلى التعلیم بوصفھ مشروعاً مجتمعیاً إلنتاج مواطنین )٤(في الھدف 

وھذه الرؤیة الجدیدة أساسیة لتحقیق التنمیة المستدامة؛ . مبتكرین، یملكون فكراً نقدیاً 
  .ولنشر قیم المساواة العدالة والسالم؛ وكذلك لتأمین فرص عمل للشباب
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  اطب اث

  ول وار أم ن ام اد اواق ا

  :وسوف نتناول ھذا المطلب من خالل الفروع التالیة
  

  الفرع األول
  العوائق الرئیسیة أمام ضمان التعلیم الجید 

  
  تمثلت ھذه العوائق في اآلتي

  ضعف النوعیة
تقصة ال تزال المناھج الدراسیة محدودة یندر فیھا االبتكار؛ ومھنة التعلیم من

التقدیر واألجر؛ والعلوم اإلنسانیة والعلوم االجتماعیة ال تحظى باألولویة؛ والتعلّم یغلب 
ویغفل التركیز على اختبارات . علیھ التلقین والتكرار، وخصوصاً في المدارس الرسمیة

نھایة السنة قیمة مھارات حل المشاكل والمھارات التحلیلیة، ویكتفي بتكرار المعلومات 
  .ّدمھا المعلّمونالتي یق

وال یشّجع نظام التعلیم على خوض غمار المعرفة، وال یعطي األولویة للقدرة 
    )١( .على التكیُّف السریع مع التطّورات المستمّرة في التكنولوجیا والصناعة

  نظام من مستویین یكّرس عدم المساواة ویعوق التعلیم الشامل للجمیع
نطقة، الناتج غالباً من ضعف نوعیة اإلعراض عن التعلیم الرسمي في الم

التعلیم في المدارس الرسمیة، وانخفاض االستثمار فیھا، یقّوض الدور الذین ُیفترض أن 
وقد یرى البعض حال في خصخصة التعلیم وإضفاء طابع . یؤّدیھ التعلیم في المجتمع ككل

لیم تأثیر ضار على وللتمییز في التع. تجاري علیھ، لكن ذلك یؤدي إلى تفاقم عدم المساواة
   ).١٠و١(، یؤدي إلى مزید من الفقر واإلقصاء الھدفان )١٦الھدف (التماسك االجتماعي 

  ضعف االقتصادات یحّد من عائد التعلیم
أّدت تركیبة االقتصادات في جمیع أنحاء المنطقة إلى إبطاء تحّول النُُّظم 

  القطاعات المنخفضة اإلنتاجیة تولد  فال االقتصادات الریعیة وال. التعلیمیة بدالً من تحفیزه
  

                                      
 )1( UNDP (United Nations Development Programme) (2016), Arab 

Human Development Report 2016: Youth and the Prospects for Human 
Development in Changing Reality. New York. 
www.arabstates.undp.org/content/rbas/en/home/library/huma_developm
ent/arab-human-development-report-2016--youth-and-the-prospects-for-
.html. 
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فرص عمل كافیة الستیعاب الذین یجیدون التفكیر النقدي وحل المشاكل، أو تشّجع على 

  )١( .االبتكار في التعلیم والتعلّم مدى الحیاة
  الصراع والنزوح

في ظل انتشار الصراعات واألزمات في المنطقة، ال یزال األطفال في البلدان 
لقیود في إمكانیة الحصول على التعلیم، بفعل تدّني نوعّیتھ، والتسّرب  العربیة عرضة

وھذا یقّید جمیع أبعاد التنمیة، ویؤّدي إلى تعطیل . المبكر، والبیئة التعلیمیة غیر اآلمنة
، إذ أّن عدم الحصول على ١تحقیق أھداف التنمیة المستدامة األخرى، بما فیھا الھدف 

، إذ أن عدم تعلیم النساء والفتیات یزید من ٥فقر؛ والھدف تعلیم یفضي إلى مزید من ال
    )٢( .احتماالت الزواج والوالدة في سّن مبكرة

  الفرع الثاني
  سبل تعزیز لضمان تمتع الجمیع بالتعلیم الجید

  :وتتمثل سبل ضمان تمتع الجمیع بالتعلیم الجید في اآلتي
موارد لتمكین الطالب النظم التعلیمیة برمتھا، وإعادة تخصیص ال إصالح•

  والمعلمین والوالدین وإشراكھم في اإلصالحات المستمرة
إصالح المناھج الدراسیة لتشمل منھجیات مبتكرة للتعلیم والتدریس، تشجع على •

  التفكیر النقدي وحل المشاكل
إصالح أسالیب التقییم للتركیز على تقییم تنمیة القدرات بدال من اكتساب •
  المعلومات
لـة اإلنصـاف فـي اإلنفـاق على التعلیم لسـد الثغرات في المناطـق الریفیة كفا•
  والمھمشـة
لتلبیـة احتیاجـات ) بالمـوارد المادیـة والبشـریة(التأكد مـن أن المـدارس مجھـزة •

  الطالب، وحاجـات األشـخاص ذوي اإلعاقـة الجسـدیة وغیـر الجسـدیة
  لتعلیمالقدرة على تقییم نوعیة ا تعزیز•

                                      
 )1( Haichour, El Houcine, and others (2018). “Engaging Society to 

Reform Arab Education: From Schooling to Learning—Carnegie 
Endowment for International Peace”. Carnegie Endowment for 
International Peace.  
https://carnegieendowment.org/2018/10/11/engaging-society-to-reform-
arab-education-from-schooling-to-learning-pub-77454 

 )2 ( UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization) 2019). “Global Education Monitoring Report—Migration, 
Displacement and Education: Building Bridges, Not Walls”. 123  
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  الخاتمة
تأثیر فیروس كورونا على العدید من أھداف التنمیة المستدامة،  الدراسةناقشت 

القضاء على الفقر، والقضاء على الجوع، والصحة الجیدة : وعلى وجھ الخصوص
والرفاه، والتعلیم الجید، وأھم العوائق التي تواجھ المنطقة العربیة في تحقیق التنمیة 

  ).١٩-كوفید (زمة كورونا المستدامة في ظل أ
  :وبناء علیھ انتھت الدراسة إلى مجموعة من النتائج وعدد من التوصیات اآلتیة

  النتائج: أوالً 
 وضع المؤسسات الصحة وأنظمة الحكم في مختلف  ١٩ –تفشي فیروس كوفید

الدول أم خیار صعب من جھة یتعین على الحكومات كفالة حقوق اإلنسان وحریاتھ 
 .ي حمایة الصحة العامةومن جھة أخر

 حمایة الصحة العامة تشكل إحدى الحاالت التي قد تبرر تقییداً لممارسة بعض
 .الحقوق والحریات

 مصطلح الفقر أصبح مقبول في مجال القانون الدولي نتیجة ربطھ بحقوق اإلنسان
 .وبمبدأ الكرامة اإلنسانیة كمبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي

قر المدقع لیس مسألة من مسائل عمل الخیر ولكنھ یعد قضیة ھامة القضاء على الف
 .وملحة من قضایا حقوق اإلنسان

 الحق في الغذاء تم النص علیھ في معظم مصادر حقوق اإلنسان ویحق لكل إنسان
 االستفادة من ھذا الحق دون تمییز مع إعطاء األولویة لبعض الفئات

 ولضمان الحفاظ على ھذا الحق أثناء جائحة الحق في التعلیم كحق من حقوق اإلنسان
شجعت الدول ممارستھ عن بعد باعتماد الحلول الرقمیة والوسائل  ١٩ –كوفید 

 التكنولوجیة رغم وجود الصعوبات التي واجھتھ
  

  التوصیات : ثانیاً 
 ینبغي أن تتخذ الدول األطراف طائفة من التدابیر العاجلة، للتصدي للوباء تستند إلى

  .دلة العلمیة المتاحة لحمایة الصحة العامةأفضل األ
 ینبغي عدم إساءة استخدام التدابیر والصالحیات الطارئة التي تعتمدھا الدول األطراف

 .للتصدي للجائحة، وینبغي رفعھا بمجرد أن تصبح غیر ضروریة لحمایة الصحة العامة
لون الخط األول یجب تزوید جمیع العاملین في مجال الرعایة الصحیة، باعتبارھم یشك

ومن . في جبھة التصدي لھذه األزمة، بمالبس ومعدات واقیة مناسبة تحمیھم من العدوى
األمور األساسیة أیضاً أن یستشیرھم صانعو القرار، وأن یولى االعتبار الواجب 

 . یسدونھ من مشورة  لما
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من الغذائي ینبغي أن تعتمد الدول برامج لإلغاثة االجتماعیة ودعم الدخل لضمان األ
وأمن الدخل لجمیع المحتاجین؛ واتخاذ تدابیر مصممة خصیصاً لحمایة صحة وسبل 

 . عیش األقلیات التي توجد في وضع ھش
 وینبغي حمایة جمیع العمال من مخاطر العدوى في مكان العمل، واتخاذ تدابیر فوریة

ة األخرى أثناء فترة لحمایة وظائف العمال ومعاشاتھم التقاعدیة واستحقاقاتھم االجتماعی
الجائحة، والتخفیف من تأثیراتھا االقتصادیة من خالل خطوات منھا مثالً دعم األجور، 

 . ومنح إعفاءات ضریبیة، ووضع برامج تكمیلیة للضمان االجتماعي وحمایة الدخل
 ینبغي أیضاً اتخاذ تدابیر للتعجیل بجعل خدمات اإلنترنت واألجھزة التقنیة الضروریة

سیما أولئك الذین یعیشون في المجتمعات والمناطق األكثر  اول جمیع الطالب، الفي متن
اإلنترنت أثناء   فقراً، حتى یتمكنوا من االستفادة على قدم المساواة من برامج التعلم عبر

 .فترة إغالق المدارس ومؤسسات التعلیم العالي بسبب الجائحة
قرارات، مثل فرض قیود على تصدیر  وتقع على عاتق الدول المتقدمة أن تتجنب اتخاذ

یؤدي إلى إعاقة وصول أفقر ضحایا الجائحة في العالم إلى المعدات   المعدات الطبیة، مما
 . الحیویة

 وینبغي أن تستخدم الدول األطراف أیضاً صالحیاتھا التصویتیة في المؤسسات المالیة
نامیة في مكافحة الجائحة، مع الدولیة من أجل تخفیف العبء المالي الذي تتكبده البلدان ال

 . اتخاذ تدابیر من قبیل إتاحة استفادة ھذه البلدان من آلیات مختلفة لتخفیف عبء الدیون
  المراجع العربیة

 تریكي عبد الرؤوف، مكانة الطاق�ة المتج�ددة ودورھ�ا ف�ي تحقی�ق التنمی�ة المس�تدامة حال�ة
االقتص�ادیة والتجاری�ة وعل�وم  الجزائر، ماجس�تیر ف�ي العل�وم االقتص�ادیة، كلی�ة العل�وم

   ٢٠١٤، ٣التسییر، جامعة الجزائر 
 ،خال��د مص��طفي قاس��م، إدارة البیئ��ة والتنمی��ة المس��تدامة ف��ي ظ��ل العولم��ة، ال��دار الجامعی��ة

  ٢٠٠٧مصر، 
  سعید فھیم خلیل، الحمایة الدولی�ة لحق�وق اإلنس�ان ف�ي الظ�روف االس�تثنائیة، مكتب�ة كلی�ة

  ١٩٩٨الحقوق جامعة المنوفیة 
 ،عباس عبد األمیر إبراھیم العامري، إعالن حال�ة الط�وارئ وأث�اره عل�ى حق�وق اإلنس�ان

   ٢٠١٦منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 
  زی��اد ھیاجن��ة، الق��انون البیئ��ي، النظری��ة العام��ة للق��انون البیئ��ي م��ع ش��رح  عب��د الناص��ر

 ٢٠٢١التشریعات البیئیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 
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  ع��دلي عل��ي أب��و ط��احون، إدارة وتنمی��ة الم��وارد الطبیعی��ة والبش��ریة، دار النش��ر المكت��ب

   ٢٠٠٠الجامعي الحدیث، اإلسكندریة، 
 عثمان محمد غنیم، ماجدة أبو زنط، التنمیة المستدامة فلسفتھا وأسالیب تخطیطھا وأدوات

  قیاسھا، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان 
تدامة ف��ي الجزائ��ر م��ن خ��الل برن��امج اإلنع��اش االقتص��ادي ك��ریم زرم��ان، التنمی��ة المس��

، أبحاث اقتصادیة وإداریة، كلی�ة العل�وم االقتص�ادیة والتجاری�ة وعل�وم ٢٠٠٩ -٢٠٠١
   ٢٠١٠التسییر، جامعة محمد خضیر بسكرة، الجزائر، 

   ،محمد أبو الیزید الرسول، التنمی�ة المتواص�لة، األبع�اد والم�نھج، مكتب�ة بس�تان المعرف�ة
  ٢٠٠٧صر، م

 منش��ورات ١محم��د حس��ن دخی��ل، الحری��ات العام��ة ف��ي ظ��ل الظ��روف االس��تثنائیة، ط��ـ ،
   ٢٠٠٩الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

  محمد صافي یوسف، مب�دأ االحتی�اط لوق�وع األض�رار البیئی�ة، دراس�ة ف�ي إط�ار الق�انون
   ٢٠٠٧الدولي، دار النھضة العربیة، القاھرة،

٢٠١٣ة التخلف، شركة الغدیر للطباعة، البصرة، نبیل جعفر عبد الرضا، في مواجھ  
 

  المقاالت
، "بروتوك��ول كیوت��و ومس��ؤولیة ال��دول الص��ناعیة"إب��راھیم عب��د الجلی��ل الس��ید  

السجل العلمي لندوة البیئ�ة والمتطلب�ات االقتص�ادیة والدولی�ة، إدارة البح�وث والدراس�ات، 
  ٢٠٠٢دیوان ولي العھد بأبوظبي،

  م���ن اإلنس���اني، سلس���لة مف���اھیم، المرك���ز ال���دولي للدراس���ات خدیج���ة عرف���ة، مفھ���وم األ
   ٢٠٠٦، ینایر ١٣المستقبلیة واالستراتیجیة، العدد 

 ،األم��ن اإلنس��اني وأبع��اده ف��ي الق��انون ال��دولي «خول��ة مح��ي ال��دین یوس��ف وأم��ل ی��ازجي
، الع�دد الث�اني، ٢٨، مجل�ة جامع�ة دمش�ق للعل�وم االقتص�ادیة والقانونی�ة، المجل�د »العام

٢٠١٢  
 مجل��ة ال��نفط والتع��اون العرب��ي، "الطاق��ة والبیئ��ة والتنمی��ة المس��تدامة"روال نص��ر ال��دین ،

   ٢٠٠٦، صیف ١١٨العدد ) ٣٢(المجلد 
 أوراق عمل المؤتمر العربي "القانون الدولي ودوره في حمایة البیئة"عبد اإللھ الوداعي ،

   ٢٠٠٥الرابع لإلدارة البیئیة، المنامة،
 ورق��ة "ریعي لتنظ��یم االتج��ار ف��ي األن�واع المھ��ددة ب��االنقراضاإلط��ار التش�"عم�ر باش��ن ،

العم��ل ح��ول االتفاقی��ات البیئی��ة المتع��ددة األط��راف المتعلق��ة  عم��ل مقدم��ة إل��ى ورش��ة
   ٢٠٠٧.فبرایر، ١١ - ١٠بالتجارة، صنعاء، 

 مجلة البیئة والتنمی�ة، الع�دد الس�نوي، "أبعد من جوھانسبرغ"محمد عبد الفتاح القصاص ،
 ٢٠٠٢أغسطس یولیو، 
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