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فلن تكون  ،إن لم تكن التنمية اجتماعية
 مستدامة

تستند التنمية االقتصادية إىل سعي األفراد إىل املصلحة الذاتية، وتدعمها سلطة 
الشركات املتعددة اجلنسيات، وموارد املؤسسات من قبيل صندوق النقد الدويل والبنك 

ولئن كانت األبعاد اإليكولوجية العاملية للتنمية املستدامة . الدويل ومنظمة التجارة العاملية
وكذا التزام ، برنامج األمم املتحدة للبيئة بنفس الدعم، فإهنا تستفيد من التزام ال حتظى

 من الوكاالت املنفذة التابعة مهاوغي ( الربنامج اإلمنائي)برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
تناقش احلكومات واجملتمع  ،02+ ويف إطار التحضي ملؤمتر ريو . البيئة العامليةملرفق 

إذا كان تعزيز برنامج األمم املتحدة للبيئة كافيا ملعاجلة الشق  املدين وجهات أخرى ما
 . أو ما إذا كان يلزم إنشاء وكالة بيئية عاملية أقوى -البيئي على حنو أفضل 

ربيبا غي مرغوب فيه يف  ةاملستدامالشق االجتماعي للتنمية وخبالف ذلك، كثيا ما يبدو 
فال وجود ملنظمة اجتماعية عاملية؛ وال جيري أي نقاش . اخلطاب العاملي بشأن احلوكمة

عدة  تتقامسهافمسؤوليات التنمية االجتماعية على الصعيد العاملي . بشأن إحداثها
، (اليونيسيف)من قبيل منظمة األمم املتحدة للطفولة )أجهزة تابعة لألمم املتحدة 

ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة اليونيسكو، وهيئة األمم املتحدة للمرأة، واجمللس 
مما يؤدي إىل تداخل وغيها من األجهزة  والربنامج اإلمنائي( - االقتصادي واالجتماعي

 . الواليات ونقص يف آليات التنسيق
التنمية االجتماعية يف الطابع االنعزايل واالنتقائي  تأكيد علىضعف ال أيضا يتجلىو 

املعاشات )فربامج التأمني االجتماعي . لنظم احلماية االجتماعية يف العديد من البلدان
 ةاالجتماعيعادة ما تكون منفصلة عن برامج املساعدة ( التقاعدية، التأمني الصحي

، املستقلة بدورها عن تقدمي اخلدمات االجتماعية (النقدية إىل الفقراء تالتحويال)
 ،اإلعانات املقدمة للطاقة)أو اخلدمات األساسية ( السالمة العامة الصحة،، التعليم)

، ومشاريع هياكل النقل األساسية، وبرامج سوق (وشبكات املياه والصرف الصحي
 . رثوأنشطة احلد من خماطر الكوا العمل النشيط، وكذا احلماية البيئية

 أهمية التنمية االجتماعية
يف  أوخم أثر أن يكون له إن االستخفاف باألبعاد االجتماعية للتنمية املستدامة ميكن

ألمهية املالزمة للمساواة االجتماعية، ل سوء تقديرأوال، قد يعكس ذلك . جانبني
أدلة  ومثة .ها قامت الثوراتيم البشري، وعلدوهي قيم حمركة للتق -واإلدماج  ،والعدالة

 هباعلى أن اجملتمعات األكثر اتساما باملساواة تتفوق على اجملتمعات األقل اتساما  دامغة
يف مستويات مماثلة من التنمية االقتصادية، من خالل طائفة واسعة من املؤشرات 

تتوخى حتسني االستدامة االقتصادية  السياسات والربجمة اليتثانيا، إن . االجتماعية

 تنايف بسهولة الشواغل ميكن أن -رفع أسعار الطاقة سياسة من قبيل  -والبيئية 
 ،نيجييايف  (2102) وهذا ما ثبت مؤخرا. الشواغل جتماعية، عندما يتم إمهال هذهالا

وعلى نفس . الوقود يف أسعار اتجات االجتماعية إىل إلغاء الزيادعندما أدت االحتجا
للمزاوجة بني الزيادة  قيغيزستاناملنوال، أخفقت إخفاقا ذريعا احملاوالت اليت بذلت يف 

احلادة يف أسعار الطاقة وزيادة املساعدة االجتماعية لألسر املعيشية الفقية يف عام 
، مما أفضى إىل انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس وعجلت بصدامات بني 0202

فالسياسات اليت تسعى إىل حتسني االستدامة . لطائفتني القيغيزية واألوزبيكيةا
االقتصادية والبيئية يف جتاهل لألبعاد االجتماعية ذات الصلة كثيا ما تكون هي نفسها 

من أجل : األمم المتحدة للحد األدنى للحماية االجتماعيةمبادرة 
 حماية اجتماعية أكثر شموال

املتمثل يف التأمني االجتماعي املعزز  -ما فتئت احلماية االجتماعية بشكلها التقليدي 
باحلماية االجتماعية، واملفصول عن توفري اخلدمات االجتماعية األساسية، وعن تنظيم 

مفرطة  تعترب - سوق العمل، واالستجابة يف حاالت الكوارث، والسياسات املتعلقة باملناخ
يؤهلها للتصدي للتحديات العاملية الناشئة يف جمال التنمية  يف ضيقها بقدر ال

إطارا مفاهيميا  مبادرة األمم املتحدة للحد األدىن للحماية االجتماعيةوتقدم . االجتماعية
اج موتدعو يف مجلة أمور إىل إد. وبرناجميا لتوسيع النهج املتبع إزاء احلماية االجتماعية

 : التأمني االجتماعي وأنشطة املساعدة االجتماعية يف

 اخلدمات االجتماعية اليت يتم توفريها، واليت تستهدف الفقراء واألسر
 املعيشية الضعيفة؛

واملياه يف جمال الطاقة دمات األساسية اخل وحتسني فرص االستفادة من
 والصرف الصحي وغريها من اخلدمات االجتماعية واألساسية؛ 

 وبرجمة األمن الغذائي وسياساته؛ 
املعيشية الفقرية لبناء املناعة لدى األسر  احلماية االجتماعية املتكيفة وتدابري

ومن هذه  ،املناخ وغريها من الصدماتب املرتبطة والضعيفة جتاه الصدمات
توسيع تأمني احملاصيل لألسر املعيشية املزارعة الضعيفة وأنشطة  التدابري

  .(‘إعادة البناء على حنو أفضل’)التعمري الالحق لفرتة األزمات 
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 .سياسات غي مستدامة

لتنمية المستدامة يتطلب المزيد من الحماية االجتماعية االنتقال إلى ا
 الفعالة 

حصة الفرد من ( حسبما تعهد به العديد منها)وإذا خفضت البلدان املتقدمة النمو 
انتاج واستهالك مستدامة، فإن  اطواعتمدت أمنختفيضا جذريا انبعاثات غازات الدفيئة 

ومن هذه التحديات ارتفاع البطالة يف . تربز حتديات اجتماعية صعبة نمن املمكن أ
فيها سبل العيش االقتصادي  تعتمدالقطاعات املنتجة لكربون كثيف، ويف املناطق اليت 

ويف البلدان النامية، يواجه سكان املناطق الساحلية املنخفضة . على هذه القطاعات
يد يف التصدي تف ال قد و. واملناطق املعرضة للجفاف والفيضانات خماطر مناخية متزايدة

من قبيل احلماية  -األدوات التقليدية يف جمال السياسات والربجمة هلذه التحديات 
 وما يقرتن -اإلقليمية  الطوارئ، والتنمية/االجتماعية، واالستجابة يف حاالت الكوارث

 . انتقائية/مؤسسية معزولة أطرهبا من 

 ‘بلدان الجنوب’نهج جديدة من 
البلدان النامية خالل العقدين املاضيني من االبتكارات اهلامة يف جمال استفاد العديد من 

فقد عملت هذه االبتكارات املقرتنة بارتفاع معدالت النمو . السياسة االجتماعية
السيما يف أمريكا الالتينية، حيث أدى اخنفاض  -االقتصادي على احلد من الفقر 

تزاوج احلكومات ما فتئت و . حلد من الفقرأثر النمو على ا تعظيمالتفاوت يف الدخل إىل 
األمن ألغراض ربجمة البني احلماية االجتماعية و ( غالبا بدعم من اجلهات املاحنة)

الغذائي، وخلق فرص العمل، واحلد من خماطر الكوارث، واحلماية البيئية، وتوفي 
 -وجيري اعتماد هنج متكاملة جتاه مواءمة التنمية االجتماعية . اخلدمات األساسية

 . االقتصادية مع االستدامة البيئية وإدارة أخطار الكوارث
وميكن أن تتخذ العناصر األخرى للنهج األكثر مشولية يف احلماية االجتماعية األشكال 

 : التالية

  أساسية فيماشرحية أو شرحية معينة فائدة خمفضة ل رسومتوسيع استخدام 
 الرسومحيث حتدد  يتعلق بالطاقة واملاء وغيها من اخلدمات األساسية،

اإلعفاء أو يتم )بالنسبة ملستويات االستهالك الدنيا يف مستويات منخفضة 
فع فيها ويف األماكن اليت ترت .لكنها تتصاعد يف مستويات أعلى -( منها

هج لألسر املعيشية ، ميكن أن تتيح تلك النمعدالت االرتباط بالشبكة
صا أفضل للحصول على هذه اخلدمات يف الوقت الذي تضمن ر الفقية ف

 فيه االستدامة املالية ملقدمي اخلدمات؛
  ختفيض رسوم االرتباط باهلياكل األساسية خلدمات الطاقة واخلدمات احملليةو 

لتغطية تلك الرسوم بالنسبة لألسر املعيشية املنخفضة ( أو زيادة اإلعانات)
 ؛ (، مثالالعشوائية املستوطنات الريفية أو يف)الدخل 

  يف املائة من  02و  02رتاوح بني ت يتال)مواءمة نفقات الشراء العمومي و
مع معايي االنتاج ( الناتج احمللي اإلمجايل يف معظم البلدان النامية

واالستهالك املستدامني، لتوفي فرص تدر الدخل وختلق فرص العمل لفائدة 
 األسر املعيشية الضعيفة؛ 

  همهارات األعمال التجارية نيمار يف التدريب والتعليم املتعلقزيادة االستثو 
والسيما لفائدة األسر  سبل العيش املستدامة، اتاملراعية للبيئة وخيار 

 .املنخفضة الدخل املعيشية
تم بل ي؛ مستقال بذاتهارها نشاطا بويف هذه النهج، ال تعامل احلماية االجتماعية باعت

االجتماعية جهدا  وبدل اعتبار احلماية. فك العزلة عن أبراج الربجمة واملعازل املؤسسية
 ال،اليت مت بلوغها فعاالجتماعية يرمي إىل محاية مستويات الرفاه االجتماعي والتنمية 

 وتأيت هذه النهج بأجوبة جديدة على. فإهنا تعمل هي نفسها على حتريك التنمية

، وكيف ميكن إدماجها يف ‘كيف ميكن حتقيق التنمية االجتماعية’: السؤالني التاليني
 .األبعاد االقتصادية والبيئية للتنمية املستدامة

 

مكتب السياسات اإلمنائية بالربنامج ، أخصائية السياساتهيين ميسرتس، : معلومات جهة االتصال
 n(gr  pe ueesreas eM einnaH) اإلمنائي

 النهج الجديدة في البلدان النامية
21 111 ‘‘ العمل من أجل املاء ’’ يف جنوب أفريقيا يشغل برنامج 

واالستعاضة عنها شخص سنويا إلزالة األشجار الدخيلة املستهلكة للمياه 
برنامج ’، نظف 0995ومنذ إنشائه يف عام  .بأنواع نباتية من املوائل احمللية

 51مليون هكتار من األنواع النباتية الدخيلة، مما وفر ‘ العمل من أجل املاء
واستخدم الكثري من هذه املياه  .مليون مرت مكعب من املياه اإلضافية سنويا

. يف الزراعة السقوية، مما حد من انعدام األمن الغذائي على املستوى احمللي
هو و: وينتمي العديد من املستفيدين من هذا الربامج إىل الفئات املهمشة

يف  21نساء، وال من يف املائة من موظفيه 61يسعى إىل ضمان أن يكون 
 . يف املائة من األشخاص ذوي اإلعاقة 5املائة من الشباب و 

 ماليني مستفيد يف  8 ما يزيد على برنامج شبكة األمان اإلنتاجيةويف إثيوبيا، غطى
مقاطعة تعاين من قلة األمن الغذائي، فوفر النقد وإمدادات غذائية ميكن  311

التنبؤ هبا مقابل املشاركة يف أشغال عامة يف جماالت من قبيل حفظ البيئة، ومحاية 
وخلص تقييم حكومي أجري مؤخرا إىل أن هذا . مصادر املياه وإقامة املدرجات

يف املائة لدى األسر  09ة مبعدل الربنامج زاد من اكتساب السعريات احلراري
. إضافة إىل إحداث زيادات كبرية يف الغطاء احلرجي والعشيب ،املعيشية املستفيدة

يف املائة  28وزادت املمتلكات من املاشية لدى املستفيدين من الربنامج مبعدل 
 بلغ ما يقارب نصف املستفيدين عن زيادة كبريةأباملقارنة مع غري املستفيدين منه؛ و 

 . يف استخدام املرافق الصحية
 برنامج تسخري الطاقة حمطة صغرية للطاقة املائية يف إطار  016 111أدى إنشاء و

ي النكا إىل توفري ما يقارب يف سر  املتجددة يف أغراض التنمية االقتصادية الريفية
وشغل كل مرفق صغري للطاقة املائية املنشأ يف إطار . للفرد-يوم عمل 477 111

ودام )فردا من السكان احملليني خالل مرحلة التشييد  00إىل أفراد  8 هذا الربنامج
يوم عمل  4 951إىل  3 611 ، مما وفر للعمالة احمللية(شهرا 08فرتة استغرقت 

و  91ما يرتاوح بني  وفركما شغل ثالثة إىل أربعة أشخاص يف الصيانة، مما  .للفرد
وبفضل اآلثار املدرة للدخل واملرتتبة على الكهربة . يوم عمل للفرد شهريا 021

الريفية، قامت فرص العمل اليت مت إحداثها بأدوار هامة يف ختفيض مستويات الفقر 
لحلول املستدامة بيئيا ملواجهة يف الريف، يف الوقت الذي روجت فيه أيضا ل
 .احمللية اجملتمعاتحتديات أمن الطاقة على املستوى الوطين ومستوى 

 مبالغ تدفع مقابل خدمات النظام  يف الربازيل بولسا فريديويوفر برنامج
الذين  بولسا فاميليااإليكولوجي لذوي الدخل املنخفض املشاركني يف برنامج 

ألنشطة ليعيشون أو يعملون يف الغابات الوطنية، أو غريها من املناطق املخصصة 
 واستصالح األراضي. يف جمال االستخراج املستدامة
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