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یادداشت

نیازمند یک سازمان غیردولتی 
بهزیستی هستیم

از آنجایی که اولین بازخورد حســی از طریــق بینایی انجام 
می پذیرد، ابتدا افرادی که به نوعی از لحاظ جســمی و فیزیکی 
دچار معلولیت شــده اند، به عنوان معلول شناخته می شوند و 
سپس کسانی که دارای نقص شنیداری و ذهنی هستند. امروزه 
در دنیا به تمام کســانی که به نوعی از لحاظ جســمی، ذهنی و 
روانی آســیب دیده اند، معلول می گویند. اگر خوب دقت کنیم 
می بینیم در دنیای امروز اکثریت انســان ها به نوعی دچار نوعی 

معلولیت هستند.
از آنجایی که معتقدیم بنی آدم اعضای یک پیکرند، به یکدیگر 
کمک می کنیم و به معلوالنی که معلولیتشــان قابل مشــاهده 
اســت، کمک بیشتری می کنیم. اگر از خود معلوالن سؤال کنیم 
که چه نوع برخوردی را دوســت دارید، پاسخ می دهند که لطفا 
توانمندی هــای ما را ببینید. اگر بــدون ترحم و مانند باقی افراد 

جامعه به ما نگاه شود، احساس خوبی در ما ایجاد می کنید.
متأســفانه در برخی از جوامع به ویژه جهان سوم، معلوالن 
مشــکالت فراوانی دارند؛ از جمله نداشــتن معیشــت مناسب، 
نامناســب بودن معابر شــهری، نداشــتن جایگاه مشــخص در 
جامعه، فقدان جایگاه مطلوب در میان برنامه های تصمیم گیری 
برای معلــوالن، عدم پذیرش ســازمان های دولتی و غیردولتی 
برای اشــتغال آنها و موارد زیاد دیگری که از جمله مشــکالت 
آنهاســت. حداقل انتظار معلوالن این است که مانند بقیه افراد 
جامعه از حقوق برابر برخوردار باشــند. خوشــبختانه در ایران 
قوانین بســیار خوبی برای حل مشــکالت معلوالن وضع شده 
است از جمله قانون جامع حمایت از معلوالن که البته اجرای 
آن به صورت کامل همچنان در هاله ای از ابهام است، با این حال 
این خود قدم مؤثری بــرای بهبود کیفیت زندگی معلوالن عزیز 
اســت. به نظر نگارنده رســیدگی به امور معلــوالن باید مانند 
کشورهای پیشرفته زیر نظر یک ارگان نظارتی دولتی و با اجرای 
بخــش غیردولتی انجام پذیرد کــه در حال حاضر ظاهرا بخش 
غیردولتــی این امر را بر عهده دارد ولی متأســفانه دخالت ها و 
نظــارت باعث کنــدی ارائه خدمات در بخش غیردولتی شــده 
است. جامعه ما نیازمند یک سازمان غیردولتی بهزیستی است.
ســازمان های غیردولتی نشان داده اند که می توانند از عهده 
این کار دشوار ولی شدنی برآیند. انجمن عالی مراکز توانبخشی 
غیردولتی با بیش از دو هزارو ۷۰۰ مرکز شــبانه روزی مراقبت در 
منزل، آمادگی ایجاد یک ســازمان کارا و بزرگ در ســطح کشور 
را دارد. کار با معلوالن نه سیاســی اســت نه حزبی  بلکه فقط 
و فقط برای ایجاد حال خوب بین انســان ها و گسترش محبت، 

مهربانی و انسانیت است.
* رئیس هیئت مدیره بنیاد همیاران خیر جمعی ایرانیان

 

به هوا نیاز داریم، هوا*
طبعــا این مجموعه ها در همین زمین و خاك ریشــه دارند و در 
بســتر همین روابط و مناســبات سیاســی و اقتصادی رشــد  و نمو 
کرده اند که ســایر ارگان ها و نهادهای غیرخصوصی و غیرتشــکلی. 
نهادهایی که هر روز اخباری از اشتباهات و خالف و سوءتدبیرهایشان 
به گوش می رســد؛ اما مشــکل درباره بخش خصوصی و اتاق های 
بازرگانــی از جنــس دیگر اســت؛ از جنــس نفی ایــن بخش ها و 
حوزه ها تا حدی مجزا و دارای اســتقالل نسبی از دولت و حکومت. 
به طوری کــه صدایی که در دو، ســه دهه اخیر به  ویــژه، برای خود 
ارزش و اعتباری کســب کرده و مأمن نه فقط پول و ســرمایه بلکه 
محل تجمع و تجمیع افکار و عقاید و تجارب ارزشــمند حرفه ای و 
طرح افــکار و ایده های مدرن اقتصادی بوده اســت و مانند آینه ای 
ناراستی و ناکارآمدی دولت ها و دستگاه های سیاست گذار را بازتاب 
داده، تحمل ناپذیر شــده و قصد تبدیــل آن به نهادی ضعیف و تابع 
دولــت را دارند. چنان که در طرح اصالح قانون اتاق ایران که اکنون 
در مجلس پیش می رود، اســتقالل این نهــاد بیش از قانون فعلی، 
مخدوش شــده و ســیطره دولت بیش از پیش بر ایــن نهاد افزایش 
یافته اســت (ماده ۸ پیش نویس و اضافه شــدن نمایندگانی شامل 
رئیس کل بانک مرکزی، نماینده قــوه قضائیه و نمایندگان مجلس 
در شــورای عالــی نظارت). چنان کــه رئیس اتاق ایران بــا انتقاد از 
ایــن موضوع می گوید: «با نســخه اخیر طرح مذکور اســتقالل اتاق 
به       نوعی تضعیف شــده و حضور و تصمیم       ســازی ارکان دولتی در 
اداره آن افزایش یافته  اســت. روند مذکور، هویت این نهاد مدنی را 
مخدوش می کند و باعث می شــود تا فعاالن اقتصادی دیگر اتاق را 
خانه خود ندانند» (شــافعی، ۱۴۰۱٫۹٫۶). بی شك این رفتار با نهادها 
و تشکل های غیردولتی، فضای اقتصادی سیاسی کشور را به سمت 
تمرکز و انحصار هرچه بیشــتر و تضعیف حقوق مالکیت و دوری از 
اقتصــاد آزاد و رقابتی می برد. اتفاقی که اگرچه ممکن اســت چند 
صباحــی به مذاق دولت مردان خوش بیاییــد (دولت های جمع گرا 
ســعی دارند تمام جامعه را به گونه ای سازمان دهی کنند تا به یک 
هدف اجتماعی مشخص برسند، فون هایك)  اما در ادامه نه به نفع 
آنان و نه قطعا به نفع توسعه و پیشرفت این سرزمین است. توسعه 
مرهــون همکاری دولت و بخش خصوصی اســت و اتاق بازرگانی 
بی شــك مهم ترین تشکل غیردولتی است که تابع و گوش به فرمان 
بودن آن جز به محدودیت هرچه بیشتر اقتصاد نمی انجامد. اقتصاد 
نیاز به هوا دارد، هوا! «دولت باید مراقبت و پشــتیبانی کند اما نه از 
خود مردم بلکه باید پاســدار اوضاع و احوالی باشد که در آن افراد، 
تولیدکنندگان، بازرگانان، کارگران، کارآفرینان مبتکر، پس اندازکنندگان 
و مصرف  کنندگان بتوانند هدف های خود را در سایه صلح دنبال کنند. 
اگــر دولت همیــن کار را بکند و کار دیگری نکنــد وضعی که مردم 
برای خودشان ایجاد می کنند، از آنچه دولت شاید بتواند، بسیار بهتر 

خواهد بود» (میزس، سیاست های اقتصادی).
* برگرفته از عبارت «هر آدمی به هوا، هوا، هوا نیاز دارد» در رمان 

جنایات و مکافات «داستایوفسکی»

ادامـه از صـفحـه اول

خالد ابواسماعیل، ناتاشا لینداشتات، عبدالکریم جعفر و ماریا هیتى
ترجمه: دکتر مهرداد مقصودلو

هراکلیتــوس می گفت نمی تــوان در یک رودخانه دو بار پا گذاشــت، زیرا وقتــی بار دوم از 
رودخانه عبور می کنی، نه آن رودخانه، رودخانه قبلی اســت و نه تو آن انســان قبل هستی. من 
باور دارم روزها و شب ها و ساعت ها و دقیقه ها تکراری نیستند. ما هر لحظه در موقعیت تازه ای 

از زمان و مکان قرار داریم. در موقعیت تازه باید جان و اندیشه ما طراوت و تازگی داشته باشد.
حاصل کردن شادی در وضعیت کنونی

مکتوب نیلوفر مملو از عطای برازندگی و اهدای شایســتگی است. هر بخش آن را مطالعه 
می کنید، سهمی از سزاواری و برخورداری نصیب می برید. بنابراین، وقتی آن را به دقت و با ذهنی 
گشــوده و روشن می خوانید و به آن عمل می کنید، تصورش دشوار است که از کسب شایستگی 
و اخذ برازندگی محروم بمانید. باید تازگی را در معنای متن دریابید. «نگران نباشــید. همه چیز 
آن طــور که بودا می خواهد اتفاق می افتد»؛ این گفته های اســتاد نیکو نیوانو در زندگی همواره 
مددرســان من بوده است. بعد از آنکه پسرم متولد شد، خیلی زود یک نوع اگزما روی صورت او 
به چشــم آمد. در حالت عادی، او نوزاد آرامی بود، اما وقتی خوابش می آمد و به همین ســبب 
گریه می کرد، در این وضعیت دمای بدن او باال می رفت و صورت او به طرز آزاردهنده ای خارش 
می گرفــت، طوری که نمی توانســت بخوابد. من برای اینکه نگذارم او این راش های پوســتی را 
خراش دهد و کمک کنم حتی به قدر اندکی بیارامد، هر شــب روی مبل می نشســتم و تا صبح 
او را در دامان خودم نگه می داشــتم. این وضعیت چند ماهی ادامه داشت و با اینکه هر دارویی 
را امتحان می کردیم، راش های پوســتی او نه تنها بهتر نشدند بلکه در همه جای صورت پخش 
شــدند. وقتی پسرم در آغوشم بود، به صورت کوچک او نگاه می کردم و از خود می پرسیدم این 
وضعیت دردآور تا چه هنگام ادامه خواهد داشــت. دلم برای او می ســوخت و آن قدر برای او 
احســاس تأسف می کردم که اشکم مدام سرازیر بود. یک روز ایده ای به ذهنم رسید؛ اگر پسر من 
این راش پوســتی را در صورت نداشــت، زندگی ما اکنون چه شکلی بود؟ چون او فرزند چهارم 
من بود احتماال با خیال راحت او را پیش بقیه اعضای خانواده می گذاشتم و برای انجام وظایف 
دیگرم از خانه بیرون می رفتم. تغییر ذهنیت ما به ســختی امکان پذیر است. زندگی ما باید تغییر 
کند. وضعیــت ذهنی ما به خاطر ایمان ما تغییر می کند و با تغییر طرز فکر، تغییر در زندگی به 
وجود می آید. اینها سزاواری ها و شایستگی های سبک زندگی ایمانی هستند. بنابراین، همیشه در 
ایمان دوستی و دین ورزی، شایســتگی و برازندگی وجود دارد. وقتی به وضعیت زندگی ام از این 
زاویه نگاه کردم، زمانی که برای پرســتاری پسرم صرف می کردم، به عنوان یک هدیه ارزشمند از 

طرف بودا برای هر دو ما در نظرم پدیدار می شــد. همچنین کم کم به این پی بردم که علی رغم 
اینکه او در صورتش اگزمای براق قرمزی داشــت، هر سه خواهر او همیشه با مهر دور ما جمع 
می شــدند تا او را نگه دارند و نوازشش کنند. شوهرم و والدینم بهترین حمایت و پشتیبانی را از 
من به عمل می آوردند و مدام دلداری می گرفتم. فکر  کردن به عشقی که آنها نثار من می کردند، 
مرا دلگرم و روحیه مرا شــادمان می کرد و من به مرور واقعا احســاس شــادی داشتم. اگر من 
تنهــا معطوف و مصروف بــه رنج رویداد بودم، احتماال به محبتی که همــه در خانواده به من 
نشــان می دادند، واقف نمی شدم و شادمانی شیرینی را که آن زمان احساس کردم، هرگز تجربه 
نمی کردم. استادم همیشه می گوید: «شادی هیچ وقت با تقالی بی حاصل و جست  وجوی گزاف، 
به  دست نمی آید. شادی چیزی است که آن را همین جا و در همین لحظه پیدا مشاهده می کنید». 
به جای انکار وجود مشکل یا مشغول کردن ذهن با تالش نابجا و بی هنگام برای حل آن، آموختن 
شــیوه یافتن لذتی که در هر وضعیت نهفته است، مســیر صحیح رهایی و رستگاری را برای ما 
هموار می کند. من احســاس می کنم در این حال، گفته های اســتادم برایم تداعی می شــود که: 
«هر چیزی طبق خواســت بودا اتفاق می افتد». اگر ما واقعا به این اعتقاد داشــته باشیم، اگر به 
آن از صمیم قلب اطمینان داشــته باشیم، میزان شادی که می توانیم در زندگی پیدا کنیم بسیار 
عظیم و وسیع می شود. وقتی ما حضور بودا را در هر پدیده ای می بینیم، حتی تشویش گرفتاری و 
مصیبت می تواند برای همه ما به برخورداری و موهبت شایسته تبدیل شود. در وضعیت خودم 
همین طور که روزها می گذشتند، ناگهان متوجه شدم اگزمای صورت پسرم در نهایت به اندازه یک 
نقطه رسیده است که دیگر حقیقتا او را آزار نمی داد. در بیشتر موارد، گذران معمولی و یکنواخت 
امور، یک نعمت است. افرادی که ایمان واقعی و عمیقی دارند، به صدق این سخنان آن استاد 

فرزانه مبنی بر کشف شادی همیشگی در اینجا و اکنون پی می برند.
به ارمغان آوردن روشنایی برای نسل های آینده

مهم ترین اصلی که مردم را در ایمان به بودا هدایت می کند، به نظر من، اخذ نور بودا و انتقال 
آن به شکل صحیحش به دیگران است. تمام کاری که ما باید انجام دهیم، همین است که این 
مســیر روشــنایی را پیش روی آنها قرار دهیم. یک روز استاد فرزانه ام در نشستی درباره گسترش 
صلح، در ســالن اجالس مقدس ژاپن حاضر بود. سخنگوی جمعیت جوان فعاالن صلح، بیانیه 
را قرائت کرد: «جمع ما حاضر است دوش به دوش رئیس بایستد و برای گسترش صلح فعالیت 
کند و عزم جدی این گروه برای به نمایش گذاشــتن پرشــور هیجانات را به رؤیت شــما برساند. 
بزرگ ترین هدفی که جوانان می توانند داشــته باشــند، تحقق صلح در تمام دنیا ست. احساس 
من این را می گوید که جوانان طراوت گیاه نورسته و تازه جوانه زده را دارند. آنها قبراق و سرسبز 
و در حال رشــد هســتند و می توانند ما را از باتالق زمانه بیرون بکشــند». جوانان آگاه بودند که 
زمزمه هایی وجود خواهد داشــت مبنی بر اینکه انتخاب عبارت «دوشــادوش رئیس ایستادن» 
ممکن است جسارت باشد. مرد جوان با نگرانی از اینکه ممکن است خطا کرده باشد از فرصت 
بعدی که در اختیار داشــت، بهره گرفت و از بنیان گذار راهنمایی خواســت. او نیز گفت «شــما 

جوانان باید پیشاپیش من قدم بردارید! به این ترتیب من می توانم شما را زیر نظر داشته باشم و 
از شــما حمایت کنم. اگر شما مسیر خود را گم کنید، من می توانم راه راست و درست را به شما 
نشان دهم» که به این صورت، پیغام جدی مبنی بر تشویق و دلگرمی برای جوانان فرستاد. وقتی 
شــما مسیر رســاندن نور و روشــنایی بودا را آماده می کنید، افرادی زیادی به سرعت حول شما 
جمع می شوند. افرادی با کیفیت های برجسته به وجود می آیند و آنها خیل عظیمی از گونه های 
مختلف مردمی را با خود همراه می کنند. وقتی شــما پشت سر این آدم ها حرکت می کنید، نیاز 
نیســت از عقب افتادن و پس ماندن نگران باشید. به واقع مهیا کردن صادقانه بستری مساعد در 
پرتو معارف بودا، برای شما کامال روشنایی مضاعف در پی خواهد داشت. آدم هایی که خویشتن 
را کنار می کشــند تا نور را به دیگران برســانند، افرادی هســتند که واقعا بیشتر می درخشند. ما 
همیشــه باید به این فکر کنیم که چطور نور و روشنایی بودا را مستقیما به قلب آدم ها برسانیم. 
این نور دیگرخواهی، روشنایی  است که مسیر دستیابی به مرام بودا و رسیدن به شادی حقیقی را 
برای هر کســی به ارمغان می آورد. بنابراین می توانیم آسوده خاطر و شادمان باشیم؛ چون ما نور 
بودا را کشف کرده ایم و در آن مسیر قدم برمی داریم. اینکه شما بتوانید با بودا روبه رو شوید، اوال 
به داشــتن ایمان متواضعانه شما، شخصیت بلندمرتبه و ذهن نجیب شما و به تمایل قلبی تان 
برای دیدن بودا و زندگی تان با قلبی که بودا آرزو می کند، بستگی دارد. این همان چیزی است که 

به عنوان آموزه درمه در ایمان ورزی برای ما اهمیت دارد.
بهترین بهره را از هر چیزی اندوختن

در کتاب پرورش آرزوها، نقلی از مکتوب نیلوفر درج اســت که من به شــدت برای آن ارزش 
قائلم. منطقی  اســت کــه می گوید از هر فرصتی باید بهترین اســتفاده را ســتاند. وقتی رخداد 
ناخوشایندی پیش می آید یا از روابط بین فردی آزاردهنده رنج می بریم، سریع به این فکر می  کنیم 
که «آیا من کار اشــتباهی انجام داده ام؟ چرا من باید متحمل این وضعیت شــوم؟». این فکر در 
حالی به سراغ ما می آید که حتی انتظار می رود به این آگاه باشیم که همه چیز طبق منطق بودا 
با نظم و ترتیب الهی و معطوف به اینکه در زندگی شادی نصیب ما شود، اتفاق می افتد. البته هر 
چیزی همیشه حسب سببی پیش می آید. اغلب در مسیر زندگی، رسیدن به مقصد و در آغوش 
کشــیدن مقصود مطلوب، زمان بر است  اما این تأخیر و تطویل نباید ناپسند تلقی شود. بنیان گذار 
گفت: «در این مواقع به شما فرصتی اعطا شده تا کار را به بهترین وجه انجام دهید». شما باید به 
خاطر اهدای فرصت الیق شدن که به شما ارزانی شده است، سپاسگزار باشید. اگر به نظم کیهانی 
و تناسب پیشامدها، به درستی واقف شویم، نیک درمی یابیم که تمامی حوادث و رویدادهایی که 
بر زندگی ما عارض می شوند، سبب ساز ترقی و تعالی ما خواهند بود؛ بنابراین «شادیابی اینجایی و 
اکنونی» را فروگذار نمی کنیم و نسبت به «ارزش وجودی خود» غفلت نمی ورزیم و «از هر واقعه، 

نیکوترین بهره ها» را اخذ می کنیم.
* کوشو نیوانو، عضو بودایی هیئت مدیره کمیته اجرائی مرکز جهانی ادیان برای صلح و عضو ارشد 
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همه شادی و روشنی بهره روح باد
مطلب زیر از آن روی منتشــر می شود که چشم اندازش امید، هیجان زندگی و شادبودن اســت. روزنامه «شرق» برای وفاداری به امید و شادی 
همواره ســعی کرده است انعکاس دهنده دستنوشته هایی باشد که چنین اهدافی را در بطن خود پرورش می دهند. امیدواریم پیام این مطلب 

نیز برای مخاطبان ما بازتاب دهنده بهروزی، نیک روزی و شادی باشد.

 شاخص چالش های توسعه (DCI)۲ کمبودها و 
موانع تحقق اهداف کشورهای در حال توسعه را در 
ســه حوزه ارزیابی می  کند: توسعه انسانی باکیفیت، 
پایداری زیست محیطی و حکمرانی خوب. این مقاله 
شــاخص جدید را در کشورهای عربی بررسی می کند 
و راهکارهایــی برای سیاســت گذاران ارائه می  دهد. 
گزارش چالش  های توســعه که اخیرا منتشــر شده 
اســت، شــاخص جدیدی را درخصوص چالش  های 
توسعه با نگاهی وســیع تر به مالک های اندازه گیری 
توســعه ارائه می دهد. شــاخص DCI با شــاخص 
جهانی توسعه انسانی (HDI) سازگار است و کیفیت 
اهداف توســعه انســانی را منعکــس می کند. بدان 
مفهوم کــه اهداف HDI را با معیــار کیفیت تعدیل 
می کند. شاخص DCI دو چالش عمده را که اهمیت 
بنیادینی در همه ســطوح دارد، مدنظر قرار می دهد؛ 
پایداری زیست محیطی و کیفیت حکمرانی. براساس 
این شــاخص دو یافته مهم درباره کشــورهای عربی 
مطرح می شود؛ اول و مهم تر اینکه هیچ کشور عربی 
چالش کم یا خیلی کم ندارد. از ۱۹ کشــور عربی که 
شاخص DCI برای آنها اعالم شده است، هفت کشور 
بــا ۱۹۲ میلیون نفــر جمعیت با چالش هــای زیاد و 
سه کشــور با ۹۱ میلیون نفر جمعیت با چالش های 
خیلی زیاد مواجه هســتند (نمودار ۱). این ۱۰ کشــور 
تقریبا ۲۸۳ میلیون نفر جمعیــت دارند و ۷۰ درصد 
از جمعیت کشورهای عربی را دربرمی گیرند. ۹ کشور 
باقی مانده با ۱۳۱ میلیون نفر جمعیت با چالش های 

متوسط مواجه هستند.
کشــورهای عربــی کجــای شــاخص DCI قــرار 

گرفته  اند؟
شــاخص DCI برای منطقه نشــان می دهد که 
بیشــتر کشــورهای عربی جایگاه خود را با توجه به 
رتبــه  ای که در شــاخص های HDI یا درآمد ســرانه 
دارند، در شــاخص DCI از دســت داده  اند. نمودار ۲ 
به وضوح نشان می  دهد که پنج کشور ثروتمند نفتی 
در بین ۲۰ کشــور جهان هستند که جایگاه خود را در 
DCI نسبت به HDI از دســت داده  اند. در عین حال، 
باید توجه داشت که DCI برای همه کشورهای عربی 
کمتر از HDI نبوده اســت. رتبه  های سه کشور عربی 
اردن، تونــس و مراکش در DCI به نحو قابل توجهی 

بهتر از HDI بوده است.

راهکار های سیاستی برای کشورهای عربی
نتایج به دست آمده از محاسبه شاخص DCI این 
منطق عقالنی را تقویت می کند که حکمرانی چالش 
کلیدی برای توســعه کشورهای عربی است. احتماال 
حکمرانی علت اصلی دیگر چالش  ها مانند توسعه 
انسانی و پایداری زیست محیطی نیز هست که به طور 
نسبتا زیادی با تقابل و نزاع مرتبط هستند. ریسک  های 
پایین کشــمکش و درگیری در کشــورهایی مشاهده 
می شود که اصالحات نهادی و بهبود شیوه حکمرانی 
به اجرا گذاشــته شده، شــکاف بین حقوق قانونی و 
وضعیــت واقعی شــهروندان از بیــن رفته، ظرفیت 
گفت وگــوی جامعه مدنی با مقامات بیشــتر شــده، 
کنترل  های سیاســی برای تأکید بر پاسخ گویی تقویت 
شــده و ســطح آگاهی درباره اهمیت پاسخ گویی در 
ایجاد اعتماد عمومی افزایش یافته است. کشورهایی 
با بیشترین چالش های توسعه دست به گریبان هستند 
که تحت تأثیــر درگیری  هــای بلندمــدت داخلی و 
فرامرزی قرار گرفته اند. با توجه به اینکه کشمکش و 
درگیری با نظام  های حکمرانی و حقوق بشــر ارتباط 
بســیار نزدیکی دارد، کشــورهایی که در این حوزه  ها 
ضعیف هســتند، با ریسک باالی نزاع و کشمکش نیز 
مواجه هســتند. حکمرانی خوب و احترام به حقوق 
بشر و آزادی  های اساسی برای پایان دادن به درگیری 
ضروری هستند. شش راهکار سیاستی برای کشورهای 
عربی براساس یافته  های گزارش چالش  های توسعه 

جهانی عبارت اند از:
اول، برای حــل چالش های توســعه منطقه در 
وهله اول، تمرکز بر کشــورهای بــا چالش های زیاد 
ضروری است. این کشورها با چالش های چندگانه و 
عقب ماندگی در همه ابعاد توسعه انسانی باکیفیت، 
عدم پایداری زیســت محیطی و مشــکل حکمرانی 
ضعیف روبه رو هستند. آسیب پذیری این کشورها در 
نرخ  های فقر بسیار باال -بیش از ۴۵ درصد جمعیت- 

انعکاس یافته است.
دوم، برای حمایت از کشورهایی که با چالش های 
زیاد در فرایند توسعه مواجه هستند، جامعه جهانی 
باید معیارهایی مشــابه آنچه برای کشــورهای کمتر 
توسعه یافته در نظر دارد، شامل همکاری  های مالیاتی 
بین المللی برای جلوگیری از فرار مالیاتی شرکت  های 
چندملیتی و تعیین دســتمزدهای اســتاندارد برای 

اجتنــاب از نابرابری اعمــال کند. ایــن معیارها باید 
مــواردی مانند کمک  بــرای افزایــش ظرفیت های 
مالیاتی در داخل کشــور، حمایــت از ارتقای کیفیت 
سیاســت گذاری، تأســیس صندوقــی بــرای ایجاد 
زیرســاختارهای پایدار و اجرای برنامه  های پرداخت 

پول را شامل شود.
ســوم، در دنیای امروز با منازعات و خشونت های 
متمــادی، امنیــت انســانی اهمیت بیشــتری پیدا 
می کنــد. میلیون  ها نفر در دنیــا و در منطقه، به ویژه 
درکشورهایی با چالش های زیاد و چالش های بسیار 
زیاد در طبقه بندی DCI، از قبیل ســومالی، ســودان، 
سوریه و یمن، با تغییرات آب وهوایی، بالیای طبیعی، 
بحران  های بهداشــتی و اقتصادی و عدم تاب آوری، 
ناپایداری و خشونت مواجه هســتند. برای اطمینان 
از اینکــه گروهــی از مردم خــارج از چتــر حمایتی 
برنامه های توســعه قــرار نمی گیرند، باید شــناخت 
عمیقی از تهدیدها، ریســک  ها و بحران  ها و ارتباطات 
متقابل بین توسعه انســانی و امنیت انسانی حاصل 
شــود. برای تحقق این هدف، مقابله با واکنش های 
آنی و شوک  آور به تهدیدات جهانی و ارتقای فرهنگ 

پیشگیری از اهمیت باالیی برخوردار است.
چهــارم، اگرچه همه گیری کووید۱۹ ســبب بروز 
چالش های جدید نهادی شــد  امــا این همه گیری به 
کشورهای عربی فشار وارد کرد تا در میان نااطمینانی 
فزاینده به ســرعت وارد عمل شــوند. تغییرات سریع 
در ســبک زندگی و افزایــش بیماری  هایی که ارتباط 
میان انســان ها را محدود می کند، شکاف بین امید به 
زندگــی و امید به زندگی ســالم (مدت زمانی که فرد 
بدون معلولیت و به خوبــی زندگی می کند) را -که 
درحال حاضر تا ۱۰ سال در سطح جهانی افزایش یافته 
است- زیاد کرده اســت. افزایش دوران زندگی سالم 
به حمایت از سالمت محیط زیست بستگی دارد. تنها 
با تطبیق فناوری  های جدید و تغییر الگوهای مصرف 
می توان امید به زندگی سالم را افزایش داد. بنابراین  
کشــورها باید به الگوهای رشــد اقتصادی پایدار هم 
برای مردم و هم برای کره زمین، تغییر مســیر دهند. 
برای مثال، در کشورهای عربی، الگوهای مصرف آب 

باید با کمیابی فزاینده آب تعدیل شود.
پنجم، کشــورها بایــد روی نظام  های آموزشــی 
چندجانبه و پیوســته تمرکز کنند که به مردان و زنان 
جوان در همه مناطق کشــور شامل مردم آسیب پذیر 
در مناطق روســتایی خدمات ارائه دهد. برنامه  های 
اعطای یارانه و بورسیه به دانشجویان امکان می دهد 
که آموزش خود را تکمیل کنند و با مهارت  های الزم 

به بازار کار وارد شــوند. سیاست های آموزشی باید با 
سیاست  های اقتصاد کالن همراه شود تا ایجاد مشاغل 
شایسته را مورد تشویق قرار دهد و رابطه بین آموزش 
با کیفیت باال، اشتغال شایسته و کاهش فقر و نابرابری 
را تقویــت کند. مورد آخر که در گــزارش بر آن تأکید 
شــده اینکه کشــورهای عربی بدون ایجاد نهادهای 
کارآمد نمی توانند رفاه پایدار ایجاد کنند. به عالوه، رفاه 
جایگزینی برای مشارکت فعاالنه در تصمیم گیری ها 
نیست. هم رفاه و هم مشارکت سیاسی برای توسعه 
انســانی ضروری هستند. نهادهای قوی باید تضمین 
کننــد که اثربخشــی دولت و اصــول دموکراتیک در 

ارتباطی متقابل با هم عمل می  کنند. در همین راستا، 
دولــت دموکراتیک بــدون ارائه خدمــات عمومی 
باکیفیت نیز راهکاری برای چالش های توسعه نیست. 
هیچ دلیلی وجود ندارد که رفاه و مشــارکت سیاسی 
مکمل یکدیگر نباشند. دولت  های عربی باید هم زمان 
برای تحقق دو هدف تقویت دموکراسی و بهبود شیوه 

حکمرانی تالش کنند.
پی نوشت ها:

1- Governance is the key development 

challenge for Arab countries

2- Development Challenges Index

نمودار ۱- رتبه کشورهای عربی در شاخص DCI حکمرانی کلیدی ترین چالش توسعه کشورهای عربی۱
(در میان ۱۶۳ کشور)، سال ۲۰۲۰

رتبه ها از کم به زیاد تنظیم شده است. هایتی که رتبه اول را در شاخص DCI کسب کرده در جهان دارای بیشترین
۲۰۲۲ ،ESCWA :چالش های توسعه است / منبع

تغییر رتبه بندی مثبت نشانگر بدترشدن رتبه بندی در DCI در مقابل HDI است و بالعکس
۲۰۲۲ ،ESCWA منبع 

DCI به HDI نمودار ۲- تغییر در رتبه بندی در حرکت از


