مفكرة ضامن عربي
كانون األول 2016

التأمين العربي أمام آفاق مسدودة
الحـــروب تـــد ّمـــر مستقبـــل األجيـــال الشـــابـــة
» 60بالمئةةة مةةة مجمةةة

ال ربيةةة هةةة مةةة الشةةة ا والشةةةابا الةةة

الشةةة

ال ةةة الهائةةة مةةة الطاقةةةا ال شةةةر الشةةةاب مكةةة ا
ما س حق ق الم ني وأهمها الت ير ع الرأ

ا

ذلــــــــةةةةـ هـــــــــــــةةةةـ
)(AHDR

و ا فةةةاع فةةة تطةةة ر مجتم ات ةةةا ال ربيةةة إ أُتةةةي لةةة

ةةة

ووقف التمييز ض المرأة«.

أ م ظمـــــــــــــةةةةـ الت ميـــــــــــــةةةةـ اإلنسانيــــــــــــــــــةةةةـ

وق أو ت ف تقر رها لس  2016ال

و ةة

HUMAN

نشر ق أ ام.

إال ا التقر ةةةر ةةةي فةةة ال قةةة عي ةةة ا ع ائةةة كثيةةةرة تقةةةف فةةة
لةةي

ARAB

 DEVELOPMENTالتةةةةاب لم ظمةةةة برنةةةةام األمةةةة المتحةةةة ة للت ميةةةة UNDP

PROGRAM

المرجةةة م ةةة ولةةةي

تقةةة أعمةةةا ه عةةة  30سةةة

وهةةة ا

أقلهةةةا ا تفةةةا مسةةةت

ال زاعةةةا المسةةةلح التةةة تةةة مر ال سةةةي االجتمةةةاع فةةة الم طقةةة ال ربيةةة

فقةة الةة خسةةائر جسةةيم فةة األ واح فةة صةةف

تل »الحرو « تقض عل مصا

الشةةة ا ال ربةةة وتحةةة

و قيامةةة بالةةة و

المسةةلحي بةة وبةةي المةة نيي أ ضةةا .والةة ذلةة فةة

اإلنتاج والرسامي وفرص ال م .

وفةةة التقر ةةةر أ ضةةةا ا الم طقةةة ال ربيةةة التةةة تضةةة  5بالمئةةة مةةة سةةةكا الكةةةرة األ ضةةةي ا تفةةة فيهةةةا عةةة الحةةةرو
المسةةةةلح مةةةة  4حةةةةرو بةةةةي سةةةة ت  2000و 2003الةةةة  11حربةةةةا بةةةةي ال ةةةةامي  2010و .2015وجةةةةرا ذلةةةة
ا تف ةةة نسةةة ال طالةةة بةةةي الشةةة ا الةةة  29,73بالمئةةة مقابةةة  13,99بالمئةةة هةةة مت سةةة نسةةة ال طالةةة فةةة ال ةةةال !
مةةةا

ةةة ا ال طالةةة بةةةي الشةةة ا ال ربةةة تتجةةةاو ضةةة ف مةةةا هةةة عليةةة نسةةة ال طالةةة فةةة ال ةةةال  .وهةةة ه ال سةةة

مرشةةةح لمز ةةة مةةة اال تفةةةا أل اإلقتصةةةا ا ال ربيةةة عةةةاجزة عةةة تةةة فير فةةةرص ال مةةة الج ةةة ة التةةة
الش ا ال ر بحل
وب ةةة ا

ال ام  2020وع ها ( )60ست

وظيف !

شةةةير التقر ةةةر الةةة نسةةة  60بالمئةةة مةةة ال ةةةر ال ةةةال عةةة ها  300مليةةة

تتةةةراوح أعمةةةا ه بةةةي  15و 29سةةة
و است مالها لق اتها بالكام
FROM

ملي

حتةةةاج اليهةةةا

نسةةةم هةةة مةةة الشةةة ا الةةة

ةةة كر ا المةةةرأة ال ربيةةة ت ةةةان مةةة تمييةةةز حةةةا ضةةة ها وهةةة ا التمييةةةز حةةة

بحيث مك لها ا تساه ف ب ا المجتم ال رب .
PREVENT

WOMEN

TO

CONTINUES

DISCRIMINATION

ACQUIRING AND USING THEIR CAPABILITIES TO THE FULLEST
و تهةةةة التقر ةةةةر الةةةة القةةةة

بةةةة

اسةةةةتت ا األمةةةة علةةةة المسةةةةت ي الةةةة

واإلقليمةةةة هةةةة شةةةةر مسةةةة

A

 PREREQUISITEلضما مستق الش ا ال رب .
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مفكرة ضامن عربي
وأذكةةةةر ه ةةةةا ا السةةةةي ة صةةةة ف

و كةةةةا ي CAEN

DE

 SOPHIEئيسةةةة المكتةةةة اإلقليمةةةة ل رنةةةةام األمةةةة

المتحةة ة للت ميةة ( )UNDPتةة كر فةةة التقر ةةر ا الشةة ا ال ربةة أصةة
عما كا علي ف أ

أوسةةة ثقافةة وأكثةةر ت اصةة وأكثةةر حركةةة

م ساب
هةةة ا ال ةةة الهائةةة مةة القةةة ا الشةةةاب إ هةةة وظفةةة تلةةة

وا الةة و ال ربيةةة مك هةةةا ا تج ةةة الف ائةةة الكام ةة لةةة
الطاقا وفتح آفاقا وفرصا ج ة أمامها.
أضةةاف السةةي ة و كةةا ي » DE CAENلةة سةة
مةةة الشةةة ا الةةة

تتةةةراوح أعمةةةا ه بةةةي  15و 29سةةة  .وهةةة مثلةةة

أ حةةة ال  100مليةةة
ال ق

ا كةةا للم طقةة ال ربيةة فةة أ وقةة مضةة هةة ا ال ةة الهائةة

نسةةةم  .وهةةة ا الجيةةة

فتةةةر

ا

كةةة

اليةةة م نسةةة  30بالمئةةة مةةة مجمةةة

لةةة و بةةةا

السةةةكا

فةةة ب ةةةا المجتم ةةةا ال ربيةةة خةةة

المق لي م الس ي «.

السةةة ا المحةةة

مكةةة ا نسةةةتم ه مةةة هةةة ا التقر ةةةر هةةة كيةةةف مكةةة لصةةة اع التةةة مي أو أ صةةة اع أخةةةر

الةةة

ا تصةةةم وت ةةة خططةةةا أو ترسةةة اسةةةتراتيجيا للمسةةةتق فةةة ال قةةة الةةة

تشةةةت فيةةة ضةةةراوة الحةةةرو التةةة ت يشةةةها

الم طق ال ربي م انط ق ما سم نفاقا »الربي ال رب «؟
ولقةة بلةة السةة

حةة ا ج ةة اليةة س ةة صةةف

لةةة مةةة وسةةةائ ال قةةة

بمةةةا فةةة ذلةةة القةةة ا

األم اج ال اتي وه خ ض

الشةة ا ال ربةة

و حملةة علةة مغةةا ة األ اضةة ال ربيةة بمةةا تةة افر

المطا يةةة  .وكةةة مةةة األ فةةةا والشةةة ا والشةةةابا ال ةةةر ابتل ةةةته

ع ا ال حر س يا ل ل غ الش ا ئ األو وبي .

الحقةةةائ واأل قةةةام التةةة حملهةةةا تقر ةةةر الت ميةةة اإلنسةةةاني ال ربيةةة ( )AHDRتضةةة شةةةركا التةةة مي ال ربيةةة أمةةةام
وقةةةائ متضةةةا ب  .فال ضةةة الةةة مغراف
ال قةةة

التةةة تح لةةة خةةة
تاب ةة فيهةةا فةة ضةة
اآلما عل تس

شةةةاب ذلةةة الةةة

سةةة

وال آسةةةي

ناشةةةئ مثةةة ان ونيسةةةيا وماليز ةةةا واله ةةة

الماضةةةيي الةةة ق لةةة تتهافةةة اليهةةةا شةةةركا التةةة مي ال الميةةة لت شةةةئ فروعةةةا أو شةةةركا

مةةا تسةةم بةة قةة اني التةة مي بتملكهةةا مةة أسةةه فةة الشةةركا التةة ت سةة

عق

الت مي عل جمه

أمةةةا فةةة الم طقةةة ال ربيةةة فةةة

ه ةةا  .وهةة ت قةة

واس م الش ا الم ت .

الحةةةرو الجا ةةة تةةة مر مةةةا ب تةةة الحضةةةا ا علةةة امتةةة ا التةةةا

وت طةةة اإلنتةةةاج

وه ا ما ف نس ال طال ال ض ف ما ه علي ف ال ال  .والت مي ال م إال ف أج ا ها ئ ومز هرة.
وغيةةةا اإلنتةةةاج

ةةة غيةةةا االسةةةتثما ا واسةةةتمرا ها فةةة الهةةةرو الةةة بلةةة ا آم ةةة  .وهةةة ا ال اقةةة شةةةك مقةةةت

لطم حا الضام ي ال ر و ح

و إنما محافظه وإقام ع ق عم م الش ا ال رب .
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